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 מטיל על סלים ג׳ובראן, שופט בפועל של בית המשפט המחוזי
 בחיפה, לשמש שופט בוער בבית המשפט המחוזי האמיר, החל

 ביום כ״ד בחשון התשנ״ב (1 בנובמבר 1991).

 תוקף המינוי הוא עד לסיום הכהונה בפועל, או עד גמר
 הדיון בתיקים שהחל בשמיעתם בתקופת מינויו לכהונה בפועל
 כשופט של בית המשפט המחוזי בחיפה, הכל לפי המועד

 המאוחר יותר.

 כ״ו בחשון התשנ״ב (3 בנובמבר 1991)
< מאיר שמגר 3 ־ 6 8 מ 6 ח ) 

 ישיא בית המשפט העליון

 הודעה על גמר כהונתה של שופטת
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט ונוסח משולב],
 התשמ״ד-1984', אני מודיע על גמי־ כהונתה של הדסה בן עתו,
 סגן נשיא של בית משפט מחוזי, עקב פרישתה לקיצבה ביום

 כ״ד בחשון התשנ״ב (1 בנובמבר 1991).

 ד׳ בכסלו התשנ״ב (11 בנובמבר 1991)
 (חמ 3-60) דן מרידוד

 שר המשפטים
 1 ם״ח התשמ״ד, עמ׳ 198.

 הודעה על נמר כהונת של שופט
 לפי חוק כתי המשפט [נוסת משולב], התשמ״ד-1984

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בחי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ״ד-1984', אני מודיע על גמר כהונתו של דוד גרשון,
 שופט של בית משפט השלום בחיפה, עקב פרישתו לקיצבה

 ביום י״ב בחשון התשנ׳׳ב (20 באוקטובר 1991).

 ד׳ בכסלו התשנ״ב (11 בנובמבר 1991)
 (חמ 3-60) דן מרידוד

 ־ ־ שר המשפטים
 1 ס״ח התשמ״ד, עמ׳ 198.

 הודעה על מינוי רשמת
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמי׳ד-1984

 בהתאם לסעיף 84(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ״ד-1984', אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א<
 לחוק האמור, ובאישור שר המשפטים, מיניתי את רחל שלו
 להיות רשמת של בית משפט שלום, מיום י׳יא בכסלו התשנ״ב
 (18 בנובמבר 1991) עד יום כ״א בחשון התשנ׳יג(17 בנובמבר

.(1992 
 ה׳ בכסלו התשנ״ב (12 בנובמבר 1991)

 (חמ 3-64) מאיר שמגר
 נשיא בית המשפט העליון

 1 ס״ח התשמ״ד, עמ׳ 198.

 הודעה על קביעת ממלא מסים של שר
 לפי חוק־יסוד: הממשלה

 בהתאם לסעיף 41(ב)(1) לחוק־יסוד: הממשלה1, מודיעים
 בזה כי, לפי סעיף 20 לחוק האמור, קבעה הממשלה בי שר
 התחבורה יכהן כממלא מקום שר המשפטים מיום ה׳ בכסלו
 התשנ״ב (12 בניבמבר 1991) עד שובו של שר המשפטים

 לארץ.

 אל־־לים רוכיניעעייז
 מזכיר הממשלה

 ו׳ בכסלו התשנ״ב (13 בנובמבר 991¡)
 >תמ 57־3)

 ם״ח התשכ״ח, עמ׳ 226.

 הודעה על קביעת ממלא מקום של שר
 לפי חוק-יסוד: הממשלה

 בהתאם לסעיף 41(ב)(1) לחוק־יםוד: הממשלה', מודיעים
 בזה כי, לפי סעיף 20 לחוק האמור, קבעה הממשלה כי שר
 המדע והטכנולוגיה ושר האנרגיה והתשתית יכהן כממלא מקום
 השר רחבעם זאבי מיום ה׳ בכסלו התשנ״ב(12 בנובמבר 1991)

 עד שובו של השר רחבעם זאבי לארץ.

 ו׳ בכסלו התשב״ב (13 בנובמבר 1991)
) אליקים רובינשטיין 3" 5 מ ד ח  י

 מזכיר הממשלה
 י ס״ח התשכ״ח, עמ׳ 226.

 הודעה על מינוי שופט
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב.), התשמ״ד-1984

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ״ד-11984, אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף
 10(א)(3) לחוק האמור, ובהתייעצות עם בשיא בית המשפט
 העלימ, מיניתי את סלים גיוכראן, שופט של בית משפט שלום,
 בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט בית המשפט המחוזי בחיפה,
 מיום ח׳ בכסלו התשנ״ב(15 בנובמבר 1991) עד יום י״א באייר

 התשנ״ב (14 במאי 1992).

 דן מרידוד
 שר המשפטים

 י״ד בחשון התשנ״ב (22 באוקטובר 1991)
 (חמ 60־3)

 1 ס״ח התשמ״ד, עמ׳ 198.

 מינוי שופט נוער
 לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול),

 התשל״א-1971
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה
, ובהסכמת שר המשפטים, אני  ודרכי טיפול), התשל״א-971נ:

 ס״ח התשל״א, עמי 133.

 954 ילקוט הפרסומים 3948, כ״א ככסלו התשנ״כ, 28.11.1991



 מינוי מנדל כללי זמני של משרד התעשיה והמםחד־
 לפי חוק שידות המדינה (מינויים), התשי״ס-1959

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק שירות המדינה
 (מינויים), התשי״ט-1959', ולאחר התייעצות עם נציב שירות
 המדינה, אני מטיל בזה על יוחנן לוי, סגן מנהל כללי למימון
 במשרד התעשיה והמסחר, את מילוי תפקיד המנהל הכללי של
 משרד התעשיה והמסחר מיום כ״ח בחשון התשנ״ב(5 בנובמבר

 1991) ועד יום ח׳ בכסלו התשבי׳ב (15 בנובמבר 1991).

 כ״ו בחשון התשנ״ב (3 בנובמבר 1991)
 (תמ 3-56) משה נסיפ

 שר התעשיה והמסחר
 1 ס״ח התשי׳׳ט, עמי 86.

 הודעה על מינוי ועדת מקצוע אזורית למכונאות רכב
 לפי חוק שי^ת התעסוקה, התשי״ט-1959

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 49(א) לחוק שירות התעסוקה,
 .התשי׳׳ט-11959, אני ממנה את האנשים ששמותים נקובים
 להלן לועדת מקצוע אזורית מכונאות רכב למחוז ירושלים:

 י׳־כנרתי - יושב ראש:
 י׳ קלדרון - נציג מעבידים:

 י׳ טחובר - נציג עובדים.

 כ׳׳ט בחשון התשנ״ב (6 בנובמבר 1991)
 (חמ 3-300) יצחק שמיר

 ראש הממשלה
 ושר העבודה והרווחה

 1 ס״ח התשי״ט, עמ׳ 32.

 מינוי פקיד סעד
 לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש׳׳ך-1960

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער (טיפול
 והשגחה), התש״ך-11960, אני ממנה את רעיה דס־ג כפקידת

 סעד לעניו החוק האמור, למחוזות חיפה והצפון.
 כ״ט בחשון התשנ׳יב (6 בנובמבר 1991)

 (חמ 3-142) יצחה שמיר
 ראש הממשלה

 —— — ושר העבודה והרווחה
 1 ס״ח התש״ך, עמ׳ 52; התש״ן, עמ׳ 11.

 מינוי פקידי מעד
 לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש״ך-1960

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער (טיפול
 והשגחה), התש״ך-11960, אני ממנה את הרשומים מטה להיות

 הודעה על הצורך למנות שופט
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

 בהתאם לסעיף 7(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ׳׳ד-1984', אני מודיע בי יש צורך למנות שופט של בית

 משפט שלום.

 ג׳ בכסלו התשנ״ב (10 בנובמבר 1991)
 (חמ 3-60) דן מרידור

 שר המשפטים
 הערה: השופט שיתמנה;

 (1) יכהן בבתי משפט השלום במחוזות תל־אביב והמ־
 רכז:

 (2) ימלא תפקיד של שופט בבית המשפט המקומי ויטפל
 בעבירות תעבורה ובתביעות קטנות:

 (ג) יכהן אף בשעות אחר הצהרים.

 1 ס״ח התשמ״ד, עמ׳ 198.

 הודעה על הצורך למנות שופט
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

 בהתאם לסעיף ד(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ״ד-1984', אני מודיע כי יש צורך למנות שופט של בית

 משפט שלום.

 ג׳ בכסלו התשנ״ב (10 בנובמבר 1991)
 (חמ 3-60) י דן מרידוד

 שר המשפטים
 הערה: השופט שיתמנה:

 (1) יכהן בבתי משפט השלום במתה הדרום:
 (2) ימלא תפקיד של שופט בבית המשפט המקומי ויטפל

 בעבירות תעבורה ובתביעות קטנות:
 (3) יכהן אף בשעות אחר הצהרים.

 סי׳ח התש״ף, עמי 52.

 1 סייח התשמ׳׳ד, עמ׳ 198.

 הסמכה
 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 81 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-1965', אני מסמיך את האנשים המפורטים להלן

 לענין הסעיף האמור:
 ראש מחלקת תשתית וארגון בחיל האויד:

 ראש ענף היערכות ותשתית במחלקת תשתית וארגון
 בחיל האויר:

 ראש ענף תשתית ופריסה באגף התכנון:
 ראש מדור הגבלות בניה בענף הערכות ותשתית במחלקת

 תשתית וארגון בחיל האויר.
 ג׳ באלול התשני׳א (13 באוגוסט 1991)

 (חמ 3-7) משה ארנפ
 שר הבטחון

 1 ם״ח התשכ״ה, עמי 307.
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 תחילתו של היתר זה ביום כ׳׳ז בחשדן התשנ״ב (4
 בנובמבר 1991).

 כ״ו בחשון התשנ׳יב (3 בנובמבר 1991)
 (חמ 3-1979)

 משה נסים יצחק מודעי
 שר התעשיה והמסחר שר האוצר

 הודעה בדבר פקיעת היתר מוקדם
 לפי חוק הנפט, התשי׳׳ב-1952

 בהתאם לסעיף 12 לחוק הנפט, התשי״ב-1952', אני
 מודיע על פקיעתו של ההיתר המוקדם 108/נגב יםיצפון ביום

 י״ח בתשרי התשנ׳׳ב (26 בספטמבר 1991).
 כ״ב בחשון התשנ״ב (30 באוקטובר 1991)

 (חמ 3-629) משה גולדברג
 הממונה על עניני הנפט

 ! ס׳ית התשי״ב, עמי 322.

 הודעה כדבר תיאום סכומים
 לפי תקנות המכס, התשכ׳׳ו-1965

 אני מודיע כי סכום האגרה לפי תקנה 16(א)(2) לתקנות
 המכס, התשכ״ו-11965 (להלן - התקנות), תואם בהתאם
 לתקנה 41(ב) לתקנות, והוא החל ביום כ״ד בתשון התשנ״ב(1
 בנובמבר 1991) 1,688• שקלים חדשים במקום 1,396 שקלים

 חדשים.

 ו׳ בכסלו התשנ״ב (13 בנובמבר 1991)
 (חמ 3-1464) אריה זייף

 מנהל המכס ומע״מ

 1 ק״ת התשכ״ו, עמ׳ 274; י״פ התשנ״א, עמי 503.

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

 אני מודיע, בהתאם לסעיף 9 לפקודת היבוא והיצוא [נוסח
 חדש], התשל״ט-1979', כי הסובין המפורטים להלן, שמען
 בעליהם אינו ידוע, חולטו לפי סעיף 7(א) לפקודה האמורה,

 מאחר שיובאו בניגוד לצו מתן רשיונות יבוא, 21939:

 מס׳ התיק: 62/91/0148-6
 תיאור הטובין: רבב מסוג אופל מנטה, שנת ״צור 1975, מס׳ זר

 82->1ז.-1א, מס׳ שלדה 5961089830¡
 בעל הטובין: פיטר שצליפר, דרכון גרמני מס׳ 2578250;

 מקום האחסנה: ממיץ - לוד.
 ו׳ בכסלו התשנ״ב (13 בנובמבר 1991)

 (חמ 3-964) אריה זייף
 מנהל המכס ומע״מ

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ׳ 624.

 2 ע״ר 1939, תוס׳ 2, עמי 1201! ק״ת התשי׳יט, עמי 541.

 פקידי סעד לענין החוק האמור:
 עליזה פרחי
 מרים נהרי

 אוסנת גוטמן
 ההודעה בדבר מינוי פקידי סעד2, תתוקן לפי זה.

 כ״ט בתשרי התשנ״ב (7 באוקטובר 1991)
 (חמ 3-142) יצחק שמיר

 ראש הממשלה
 ושר העבודה והרווחה

 2 י״פ התשמ״ו, עמ׳ 2915.

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

 התשמ״ו-1985
 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(2) לחוק יציבות מחירים
 במצרכים ובשירותים (הוראת שעה), התשמ״ו-1985/ אנו
 קובעים כי מותר להעלות את מחירי התרופות ההומניות
 מתוצרת הארץ, במחיר שלא יעלה על 6.26% (בממוצע) על

 מחירם הקובע2.

 תחילתו של היתר זה ביום כ״ד בחשון התשנ״ב (1
 בנובמבר 1991).

 כ״ג בחשון התשנ״ב (31 באוקטובר 1991)
 (חמ 3-1979)

 יצחק מודעי אהוד אולמדט
 שר האוצר שד הבריאות

 1 ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.

 2 י״פ התשנ״א, עמ׳ 2383.

 היתר להעלאת מחירים למוצרי פסטה
 לפי חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה),

 התשמ״ו-1985

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(2) לחוק יציבות מחירים
 במצרכים ובשירותים (הוראת שעה), התשמ״ו-11985, אגו
 קובעים כי מותר להעלות את מחיריהם של איטריות ומוצרי
 פסטה, המסווגים בפרט מכס 19.02 בתוספת הראשונה לצו
 תעריף המכס והפטורים ומם קניה על טובין, התשנ״א-&2199,
 מעל מחיריהם הקובעים3, בשיעור שאינו עולה על 2.86

 אחוזים.

 צו״נו מצרכים שונים לצידו של פרט מכס כאמור, יחולו
 הוראות היתר זה לגבי אותו מצרך שצויין בו בלבד.

 נקבע למצרך שצויין בהיתר זה מחיר מרבי, לא יחולו
 הוראות ההיתר לגבי אותו מצרך במכירתו לסיטונאי, לקמעונאי

 או לצרכן.

 1 ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.

 2 ק״ת-שיעורי מק״ח 787, התשנ״א, עמי 41.

 3 י״פ התשנ״א, עמ׳ 3615.

 956 ילקוט הפרסומים 3948, כ׳׳א בכסלו התשנ״ב, 28.11.1991



 הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות
 לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל״ג-1973

 אני מודיע בזה כי בהתאם להוראות סעיף 24 לחוק זכות
 מטפחים של זני צמחים, התשל״ג~1973י, רשמתי בספר

 הזכויות זכויות מטפחים, כמפורט להלן:

 מס׳ הבקשה: 1512/89
 שם המבקש: מינהל המחקר ״ החקלאי, "מרכז וולקני, משרד־

 ־החקלאות, ביתידגן;
 שם המטפח: .יצחק גוטשטיין:

 הגידול והזן: אגוזי אדמה לבקן.

 מם׳ הבקשה: 1628/90
 שם המבקש: מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני, משרד

 החקלאות, בית־־דגן:
 שם המטפח: פנחס שפיגל־רואי, יהושע כובבא, יצחק ברון;

 הגידול והזן: שקד גרמה.

 מם׳ הבקשה: 1761/91
 שם המבקש: פה. וולטר םופטירס, גרמניה, על ידי דבציגר,

 משק פרחים ״דן״, משמר־השבעה;
 שם המטפח: אוטומר פהמל, גרמניה;

 הגידול והזן: סלוזיה ונצואלה.

 כ״ח בחשון התשנ״ב (5 בנובמבר 1991)
 (חמ 3-361) שלום ברלנד

 דשם זכות מטפחים
 1 ם״ח התשל׳יג, עמ׳ 272: התשמ״ד, עמי 23.

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

 בהתאם לסעיף 22(א) לחוק זכות מטפחים של זני צמחים,
 התשל׳׳ג-11973, אני מודיע בזה כי החלטתי להעביר למועצה
 לזכויות מטפחים את הבקשות לרישום זכות מטפחים המפורטות

 להלן:

 מס׳ הבקשה: 1767/91
 תאריך הבקשה: 17.9.91;

 שם המבקש: זיגפריד קלם, גרמניה, על ידי דיר ר׳ כהן ושות׳,
 ת׳׳ד 4060, תל־אביב;

 שם המטפח:־־זיגפריז־ קלם, גרמניה:
 שם הגידול: צפורן?

 השם המוצע לזן: קללורוס;
 תיאור הזן ותכונותיו: פרח אחד לגבעול; עלה כותרת בצבע

 ורוד־םגול &65 ^!:
 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 מם׳ הבקשה: 1769/91
 תאריך הבקשה: 17.9.91:

 הודעה בדבר הרשאה
 לפי חוק מם הבולים על מסמכים, התשכ״א-1961

 ׳ אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לחוק מס
 הבולים. על מסמכים, התשכ׳׳א-11961, הרשיתי את בעלי
 המשרות באגף המכס ומע״מ המפורטים להלן בטור א׳ ואשר
 במסגרת תפקידם מוטל עליהם לספל במס בולים, לשמש
 בסמכויות, לצוי־ד־סעיפי החוק המפורטים לצד תיאור המשרות

 שלהם בטור כי:

 טור א׳ סור ב׳
 משנה למנהל.המכס ומע׳׳מ כל סעיפי החוק והתקנות

 סגן מנהל המכס ומע״מ שהותקנו על פיו

 יועץ משפטי סעיפים 12, 14(ג)

 ממונה צוות מעריכים סעיף 12 לחוק, יחד עם אדם
 (מס בולים) אחר שהורשה, לענין זה,
 והוסמך בשירות המשפטי של

 המדינה
 סעיף 14 (ג)

 גובה מכס
 סגן גובה מכס
 ממונה איזורי

 סגן ממונה איזורי סעיפים 12(ב), 14(ג<, 16
 גובה ראשי

 מנהל תחנה (מכס
 ומע׳ימ אילת) י

 ראש ענף (גביה ואכיפה)
 מע״מ חיפה סעיפים 12(ב), 16

 סגן ראש ענף (מם בולים)

 ממונה מדור חקירות
 מרכז מדור חקירות

 רכז בכיר חולית חוקרים
 חוקר

 ממונה לשכת ביקורת
 חשבונות סעיף 16

 ממונה צוות חולית
 ביקורת חשבונות

 מבקר חשבונות
 רכז בכיר (מם בולים)

 ההרשאות בסמכויות לפי החוק האמור שפורסמו2 -
 בטלות.

 ג׳ בכסלו התשנ״ב (10 בנובמבר 1991)
 אריה זייף (חמ 1285׳3)

 מנהל המכס ומע״מ

 ס״ח התשל״ג, עמי, 272: התשמ׳׳ד, עמ׳ 23.
 1 סייח התשכ׳׳א, עמי 64.

 3 י׳יפ התש״ן, עמ׳ 2464; התשנ׳׳א, עמ׳ 2892.

 ילקוט הפרסומים 3948, כ״א בכסלו התשנ׳׳ב, 28.11.1991 957



 הודעות על ביטול רשיונות להוציא לאור עתון
 לפי פקודת עתדבות

 נמסרת כזה הודעה, כי רשיון מס׳ 0949, להוציא לאור
 עתון בשם ״אדם וביתו״, שהודעה עליו פורסמה בילקוט
 הפרסומים 3731, התש״ן, עמ׳ 1348, ביום ג׳ בטבת התש״ן(31

 בדצמבר 1989) - בטל.

 נמסרת בזה הודעה, כי רשיון מס• 0933, להוציא לאור
 עתון בשם ״קונטקסט״, שהודעה עליו פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 3708, התש״ן, עמ׳ 224, ביום כ״ג בתשרי התש׳׳ן (22

 באוקטובר 1989) - בטל.

 ט״ז בחשון התשנ״א (24 באוקטובר 1991)

י חני חפץ 3 ־ 7 מ 5 ח ) 

 מנהל האגף לשירותי חירום
 ולתפקידים מיוחדים במשרד הפנים

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

 וחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ד190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965/ ובהתאם ל״תכנית מם׳ 3061, שינוי
 מס׳ 1/81 לתכנית מסי 1542, 1978 וי2851״ שהודעה בדבר
 אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3096, התשמ״ד, עמ׳ 3429
 (להלן - התכנית), מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 ירושלים(להלן - הועדה), הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת
 דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור, וכי הועדה מוכנה לישא

 וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

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

 שהוא תובע וחישוב הסכום׳ הנתבע בכל סעיף וסעיף.

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

 המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת

 ירושלים, שכונת בוה יעקב, רחוב מעלות הרב פרדס, ליד
 מגרשים 35, 34, 37 שבתכנית מס׳ 1978, שטח בין קואורדי
 נטות רוחב 138.350 -138.600 וקואורדיבטות אורו 173.000-

 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 שם המבקש: זיגפריד קלם, גרמניה, על ידי דיר ר׳ כהן דשות/
 ת״ד 4060, תל־אביבז

 שם המטפח: זיגפריד קלם, גרמניה;
 שם הגידול: צפורןז

 השם המוצע לזן: קלםסלה:
 תיאור הזן ותכונותיו: פרח אחד לגבעול; עלה כותרה בצבע

 ודודיםגול ם62 15»1:
 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן,

 מם׳ הבקשה: 1770/91
 תאריך הבקשה: 17.9.91:

 שם המבקש: זיגפריד קלם, גרמניה, על ידי דייר ר׳ כהן ושות/
 ת״ד 4060, תל־אביב:

 שם המטפח: זיגפריד קלם, גרמניה:
 שם הגידול: צפורן:

 השם המוצע לזן: קלפיליל!
 תיאור הזן ותכונותיו: פרח אחד לגבעול; עלה כותרת בצבע

: A 7 4  סגול־אדום ^ 1
 ייחוד הזן: צירוף תכובותיו של הזן.

 מס׳ הבקשה: 1779/91
 תאריך הבקשה: 17.10.91:

 שם המבקש: ידע חברה למחקר ופתוח בע״מ, ת״ד 95, רחובות;
 שם המטפח: אלחנן יעקבס, דן עצמון;

 שם הגידול: חיטה:
 השם המוצע לזן: נירית-,

 תיאור הזן ותכונותיו: חיטה רכה! צמח בגובה כי105 ס״מ, מועד
 השתבלות 1 במרס, עמיד לחלדון עלה וחלדון צהוב,

 עמידות שדה לספטוריה:
 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 כ״ח כחשון התשנ״ב (5 בנובמבר 1991)
 (חמ 3-235) שלוט ברלנד

 רשם זכות מטפחים

 הודעה כדבר מתן רשיון להוציא לאור עתון
 לפי פקודת העתונות

 נמסרת בזה הודעה, שביום כ״ח בתשרי התשנ״ב (6
 באוקטובר 1991), ניתן לקטי בר, רחוב גורדון 20, תל־אביב,
 רשיון מס׳ 2224, חתום ביד הממונה על מחוז תל־אביב, להוציא
 לאור עתון בשפה העברית והאנגלית, בשם ״ארבע על חמש״ -
 רידינג - עתון לביקורת אמנות״, אשר ידון בנושאים הבאים:
 מדריך אומנות(גלריות ומוזאונים) וביקורת אמנות, ייערך בידי

 היים לוםקי ויודפס בבית דפוס ״קל״, רחוב התתיה, יפו.

 י״ד בחשון התשנ״ב (22 באוקטובר 1991)
 (חמ 3-75) חגי הפץ

 מנהל האגף לשירותי חירום
 ולתפקידים מיוחדים במשרד הפנים

 95S ילקוט הפרסדבים 3948, כ״א בכסלו התשנ״ב, 28.11.1991



 בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2844, התשמ״כ,
 עמי 2707 (להלן - התבניות), מוסרת בזה הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה נתניה (להלן - הועדה), הודעה כי הקרקע
 המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין, או למשך שנים, או
 כל עוד היא עשויה לשמש לצרכי ציבור, וכי הועדה סבורה בי
 אינה חייבת בתשלום פיצויים בשל רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובה הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה, ורוצה לקבל פיצוי על כך, בין מכוח זכות ובין מכוח

 נימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים.
 מופחתים, נדרש לשלוח לועדה, תוך חודשיים מיום פרסום
 הודעה זו ברשומות, הרצאת דברים על זכותו או על טובת
 ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק
 תביעותיו שיכללו את פרטי הרישום - אם ישנו - בפנקסי
 רישום המקרקעין, והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים
 שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף וסעיף, ואס
 נתבעים פיצויים מתוך נימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו
 פיצויים או פיצויים מופחתים - ראיות התומכות בטענה כי

 ייגרם סבל.

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

 בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תופפת

 חלקה 213 בגוש 8273, בשטח של 108 מ״ר, אשר יעודה
 שטח ציבורי פתוח, והמםומנת בתוכנית בנץ עיר מם׳ 5/555

 בצבע ירוק.

 התכנית האמורה מופקדת במשרדי אגף הנכסים בעירית
 נתניה וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שמשרדי

 האגף פתוחים לקהל.
 ל׳ בחשון התשנ׳יב (7 בנובמבר 1991)

) יואל אלראי 3 ' מ 2 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה נתניה

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

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 וי190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-11965, ובהתאם לי׳שינוי תכנית מיתאר
 מקומית מס׳ פת/2/1154״, שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 694, התשי״ט, עמי 1738, מוסרת בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־תקוה (להלן - הועדה),
 הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין
 לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לשאת ולתת על רכישת הקרקע

 האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה, ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה, תוך

 173.300,מגרש מס׳ 5, וכמסומן בצבע חום מדתחס בקו חום כהה
 בתשריט התכנית המאושרת.

 העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית
 ירושלים, ובל המעוניין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.
 כ״א בחשון התשנ״ב (29 באוקטובר 1991)

מ *3í2 עמוס מר־חייס ח ) 

 ממלא מקום יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה ירושלים

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

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-11965, ובהתאם ל״שינוי תכנית מיתאר
 מקדמית מסי יב/במ/1/199״(להלן - התכנית), שהודעה בדבר
 אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3836, התשנ״א^ עמ׳
 1121, מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ובניה יבנה(להלן
- הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות(רכישה לצהכי
 ציבור), 21943 (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת
 בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ויד
 לפקודה בילקוט הפרסומים 3918, התשנ״א, עמי 3620, תהיה
 לקניינה הגמור והמוחלט של עירית יבנה מיום פרסום הודעה זו

 ברשומות.

 תופפת
 חלקות 5,4, וחלק מחלקות 8, 35-33,30,29,23,20-17,
 37, 38, 108, 140, בגוש 3512; חלקות 20-16, 22, וחלק
 מחלקות 8-1, 15-10, 21, 41-23, 49, 51, 59, בגוש 3513:
 חלק מחלקה 109, בגוש 4942: חלק מחלקה 57, בגוש 3515 -

 בשטח של 192,351 מ״ר, כמסומן בתשריט.

 העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה, שד׳ דואני, יבנה,
 וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 כ״ו בחשון התשב״ב (3 בנובמבר 1991)
י יהודה ברום 3 ־ מ 4 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 —•• • לתכנון ובניה יבנה

 1 ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 2 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.

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

 וחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה. לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם ל״תכנית נת/5/555״,
 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3758,
 התש״ן, עמי 2446, ובהתאם ל״תכנית נת/7/400״, שהודעה

 ס״ח התשכ״ה, עמי 307. סייח התשכ״ה, עמי 307.

 ילקוט הפרסומים 3948, כ״א בכסלו התשנ׳׳ב, 28.11.1991 959



 אונו (להלן - הועדה), כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר
 ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ויד לפקודה בילקוט
 הפרסומים 3ד38, התשנ״א. עמי 2349, תהיה לקניינה הגמור
 והמוחלט של המועצה המקומית קריתיאונו מיום פי־סום הודעה

 זו ברשומות.

 תוספת

 חטיבות קרקע בקרית־אונו בגוש 6495, כמפורט להלן:

 מס׳ שטח רשום שטח הפקעה
 החלקה (ביל׳ר) ובמ״ר׳ היעוד

 289 1,012 83 דרך
 290 1,005 20 דרך
 291 1,005 25 דרך
 292 1,009 32 דרך
 293 1,011 37 דרך
 294 1,014 50 דרך
 295 1,004 59 דרך

 298 1,042 128 דרך/שצ״פ
 299 1,070 71 דרך
 300 986 104 דרך
 301 999 122 דרך
 302 994 33 דרך
 303 1,004 33 דרך
 306 814 34 דרו
 329 603 10 דרך
 330 595 15 דרך
 331 600 20 דרך
 332 600 20 דרך

 333 600 63 דרך/שצ״פ
 334 600 62 דרך/שצ״פ

 335 575 9 דדי
 362 1,602 26 דרך
 364 760 223 דרך
 376 2,860 2,834 דרך
 377 912 בשלמות דרך

 378 335 בשלמות שצ״פ
 379 187 בשלמות שצ״פ

 380 2,363 בשלמות דרל
 384 3,104 בשלמות דרי

 386 201 בשלמות שצ״פ
 92 996 99 דיר
 94 1,017 3 דרך

 העתק התכנית האמורה והחשריט מופקדים במשרדי
 הועדה, רח׳ הנשיא, קרית־אונו, וכל המעוניין רשאי לעיין בהם

 בשעות העבודה הרגילות.
 נ״א בתמוז התשנ״א (3 ביולי 1991)

 (חמ 3-4) דורון קרפ
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ובניה אונו

 חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או
 על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות
 לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום - אם ישנו - בפנקסי
 רישום המקרקעין, והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים

 שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
 כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
 בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
 הציבור שלמענם היא עומדת לרכשה, והועדה מורה בזה שכל

 אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תופפת

 חטיבות קרקע בחלק מחלקה 29 בגוש 4042 פתחיתקוה,
 בשטח של 3,316 מ״ר.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית פתח־תקוה
 וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 ל׳ בחשון התשני׳ב (7 בנובמבר 1991)
) גיורא לב 3 ' מ 2 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 תכנון ולבניה פתחיתקוה

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

 התשכ״ש-1969
 נמסרת בזה הודעה, כי לוחות זכויות לגושי רישום מם׳
 8887 וי8888 כפר־ברא הוצגו ביום כ״ג בחשון התשנ״ב (31
 באוקטובר 1991) לעיון למשך שלושים יום בלשכת פקיד הסדר
 המקרקעין, רח׳ לוינסקי 76, קומה ד, תל־אביב, בלשכת
 הממונה על מחוז המרכז, רמלה, ובמשרד הממונה על מחוז

 המרכז, רמלה.

 כ״ג בחשון התשנ״ב (31 באוקטובר 1991)

 יצחק גבאי
 פקיד הסדר המקרקעין
 איזור הסדר פתח־תקוה

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

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעןפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-11965, ובהתאם ל״תכנית מס׳ תמ״מ 195,
 שינוי לתכנית מפורטת מס׳ תמ״מ 85״, שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 3531, התשמ״ח, עמי 955, ובהתאם
 לסעיף 19 לפקודת הקרקעית ?רכישה לצרכי ציבור), 21943
 (להלן - הפקודה), מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 סייח התשכ״ה, עמ׳ 307.
 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.
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 הודעות לפי תוק הליכי תכנון וכניה )הודאת שעה), התש״ן־־990ו
 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 תכנית הנקרא ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ רח/במ/1/2102,
 שינוי לתכניות מס׳ רח/400, רח/238־1 וי6^״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: רחובות
- גוש 3700, חלקות 156, 338, 339, 342,341,340, ח״ח 94,

.97 ,96 ,95 

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) איחוד וחלוקה, לפי פרק
/ סימן ז׳ לחוק; ב) קביעת אמור מגורים מיוחד; ג1 קביעת  ג
 תוואי לכביש עוקף מזרחי: ד) קביעת שטח לבנייני ציבור: ה)
 קביעת שטח ציבורי פתדת ושבילים; ו) קביעת שטח פרטי

 פתוח: ז) קביעת דרכים, דרך משולבת וחניה.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בעתובות ביום
 21.7.1991 ובילקוט הפרסומים 3909, התשנ״א, עמ׳ 3322.
 שינוי התכנית האמור נמצא י במשרדי הועדה לבניה
 למגורים ולתעשיה, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז. וכן במשרדי הועדה המקומית לתכבון ולבניה
 רחובות, וכל המעוניין רשאי לעיין בו בימים ובשעות שהמשר

 דים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 5(3) לחוק הליכי תכנון
 ובניה (הוראת שעה), התש׳׳ן-1990, ובהתאם לסעיף 89 לחוק
 התכנון והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה לבניה
 למגורים ולתעשיה, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 רחובות, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מס׳ רח/במ/400/

 35, שינוי לתכנית מיתאר מקומית מם׳ רזז/400״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: רחובות
 .- גוש 3700, חלקה 153, ח״ח 256.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד מאיזוד
 חקלאי לאיזור מגורים מיוחד, שטח ציבורי פתוח, שבילים
 ודרכים: ב) שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לדרכים: ג) קביעת

 הוראות בניה: ד) קביעת איזורים לזכות מעבר.
 כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין
 בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
 ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות, תוך עשרים יום מיום פרסומה של
 הודעה זו בעתונות, למשרדי הועדה לבגיה למגורים ולתעשיה
 מחוז המרכז, רח׳ הרצל 84, רמלה 72406, סל׳ 08-225577.

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

 היא מסתמכת.

 מחת ירושלים

 מרחב תכנון מקומי מטה יהודה
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 5 (3) לחוק הליכי
 תכנון ובניה (הוראת שעה), התשי׳ן-1990, ובהתאם לסעיף 89
 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה
 לבניה למגורים ולתעשיה, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז ירושלים, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה מטה יהודה, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מס׳
 מי/במ/253ב, שינוי לתכנית מיתאר מקומית מס׳ מי/200״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: אביעזר
- גושים 34288, 34298, גוש 34287, ח״ח 9, 12, 17, 18, 19,
 23, 25, 36, בין קואורדינטות אורך 152.300 - 150.400 ובין

 קואורדינטות רוחב 121.400 - 120.600.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) הגדלת שסח הפיתוח של
 מושב אביעזר וקביעת הוראות ומגבלות חדשות לבניה בתחום
 יעודי קרקע שלפי התכנית: ב< קביעת יעודי קרקע שבתחום
 התכנית; ג) התוויית דרכים חדשות, הרחבה וביטול של דרכים

 ו קיימות: ד) חלוקה חדשה.

-כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין
 בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
 ידי שינוי התכנית, ובן בל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות, תוך עשרים יום מיום פרסומה של
 הודעה זו בעתונות, למשרדי הועדה לבניה למגורים ולתעשיה
 מחוז ירושלים, רח׳ שלומציון המלכה 1, ירושלים, טל׳

.02-290222 
 התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן

 היא מסתמכת.
 ד׳ בכסלו התשנ״ב (11 בנובמבר 1991)

 אליהו סויסה
 יושב ראש הועדה לכניה למגורים

 ולתעשיה מחוז ירושלים

 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקדמי רחובות
 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 5 (11) לחוק הליכי
 תכנון ובניה(הוראת שעה), התש״ן-1990, ובהתאם לסעיף 117
 לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965, בדבר אישור שינוי

 ־ :961-



 הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה), התש״ן-1990

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד מאיזור
 חקלאי לאיזור תעשיה וקביעת השימושים המותרים בתעשיה,
 כמצויין בס״ח 1330: שינוי יעוד מאיזור חקלאי לאיזור מסחרי
 וקביעת השימושים המותרים: שינוי יעוד מאיזור חקלאי לשטח
 ציבורי פתוח: ב< קביעת הודאות לחלוקה למגרשי בניה לשם
 קבלת איזור תעשיה מסחרי עם כל מערכות הדרכים והתשתיות
 הנלוות: ג) ביטול דרך (חלקה 11) וצירופה לחלקה 10 בגוש
 6573: ד) קביעת הפקעות למטרות ציבור ולמטרות הקמת אתר
 תעשיות מדע בבעלות העיריה: ה) קביעת הוראות להכנת
 תכנית פיתוח: ו< קביעת תכנית איחוד וחלוקה בין חלקות 11,
 10 בגוש 6573 ומתן הוראות לביצועה: ז) קביעת הוראה שלפיה
 מגרש 1004 מיועד לפינוי מטרדים וחריגים מאיזור הוד השרון
 על־ידי עירית הוד השרון: ח) קביעת הוראות איכות הסביבה.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בעתונות ביום
 25.7.1991 ובילקוט הפרסומים 3909, התשנ״א, עמ׳ 3322.

 שינוי התכנית האמור נמצא במשרדי הועדה לבניה
 למגורים ולתעשיה, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 הדרים, וכל המעוניין רשאי לעיין כו בימים ובשעות שהמשר

 דים האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ו בתשרי התשנ״ב (4 באוקטובר 1991)
 דב שיש

 יושב ראש הועדה לבגיה למגורים
 ולתעשיה מחוז המרכז

 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי חדרה
 הודעה כדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 5 (11) לחוק הליכי
 תכנון ובניה(הוראת שעה), התש״ן-1990, ובהתאם לסעיף 117
 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור שינוי
 תכנית הנקרא ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ חד/0!8 ב׳(במ) -
 רח׳ ביאליק ואיזור שיכון פאר, שינוי לתכנית מם׳ חד/450

 שלפני הפקדה ולתכנית מפורטת מס׳ חד/430 ב׳״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינו־ התכנית ומקומם: חדרה -
 20.400 דונם, גוש 10041, חלקות 346, 347, 353, 355, 356,

 421-415, ח״ח 396, 422.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת זכויות בניה לקטע
 הצפוני של תכנית מס׳ חד/810: שינוי יעוד מאיזור מגורים
 לאיזור מגורים מיוחד והוםטל: מתן הוראות בניה: קביעת מבנה
 להריסה: איחוד מגרשים 355 וי356: יעוד שטחים לאיזור
 מגורים מיוחד, לאיזור מגורים מיוחד - הוסטל, לשצ״פ

 ולדרכים.

 מספר יחידות הדיור: 250.

 מרחב תכנון מקומי רמלה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 5(3) לחוק הליכי תכנון
 וכניה (הודאת שעה), התש״ן-1990, ובהתאם לסעיף 89 לחוק
 התכנון והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה לבניה
 למגורים ולתעשיה, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמלה,
 הופקד שינוי תכנית הנקרא •׳תכנית מיתאר מקומית מס׳
 לה/במ/1/17/1000א׳, שינוי לתכניות מס׳ לה/1000, לה/במ/

 1/17/1000 ולה/122״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: רמלה -
 גוש 4349, חלקות 18, 19, 20, ח״ח 7, 14, 15, 17, 21, 22,

 76-74, 78־81, 187, 203, 254.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שיפור תכנון שכונה: ב)
 קביעת מספר יחידות דיור ושטחן: ג) קביעת חלוקה למגרשים,
 מספר יחידות דיור ושטחי בניה בתחום הבניה: ד) קביעת קווי
 בנין, כמצוי־ן בתשריט: ה) ביטול דרכים מאושרות וקביעת
 דרכים חדשות ודרכים משולבות: ד) קביעת שטח ציבורי פתוח:
 ז) קביעת ׳שטחים לבנייני ציבור: ח) ואלה האיזודים והשימו
 שים המותרים בהם: 1) איזור מגורים א׳ - למגורים צמודי
 קרקע: 2) איזור מגורים ג׳ - למגורים: 3) איזור לבנין ציבורי:
 4) איזור לשטח ציבורי פתוח: 5) חזית מסחרית: ט) מגרשים

 לאיחוד וחלוקה, כמסומן בתשריט.

 כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין
 בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו בפגע על
 ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פ׳ סעיף 100 לחוק,
 רשאי'להגיש התנגדות, תוך עשרים יום מיום פרסומה של
 הודעה זו בעתוגות, למשרדי הועדה לבניה למגורים ולתעשיה,
 מחוז המרכז, רח׳ הרצל 84, רמלה 72406, טל׳ 08-225577.

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

 היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי הדרים
 הודעה כדבר אישור שינוי תבנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 5 (11) לחוק הליכי
 תכנון ובניה(הוראת שעה), התש״ן-1990, ובהתאם לסעיף 117
 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור שינוי
 תכניה'הנקרא ״תכנית מסי הר/במת/8, שינוי לתכנית מיתאר

 מקומית מס׳ R/6״-

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: הוד
 השרון - גוש 6573, חלקות 10, 11: גוש 6574, ח״ח 9.
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 הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה), התש״ן-1990

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

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

 היא מסתמכת.

 כ״א בחשון התשנ״ב (29 באוקטובר 1991)
 עמרם ללעג׳י

 יושב ראש הועדה לבניה למגורים
 ולתעשיה מחוז הצפון

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי אשדוד
 הודעה כדבר אישור שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 5 (11) לחוק הליכי
 תכנון ובניה(הוראת שעה), התש׳׳ן-1990, ובהתאם לסעיף 117
 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור שינוי
 תכנית הנקרא ״תבנית מס׳ 3/במ/112, שינוי לתכנית מפורטת

 מס׳ 106/03/3״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: אשדוד,
 רובע ה׳ - גוש 2071, חלקות 51,51 אי, 103, 103 א׳, 103 ב׳,

 98, חלק מחלקות 81, 82, 101.

 ־־ עיקרי הוראות שינוי התכנית: יצירת מסגרת תכנונית
 להקמת שכונת מגורים על־ידי קביעת יעודי קרקע ומגבלות

 בניה.

 הודעה על הפקדת שינוי התבנית פורסמה בעתונות ביום
 30.7.1991 ובילקוט הפרסומים 3912, התשנ״א, עמ׳ 3383.
 שינוי התכנית האמור נמצא במשרדי הועדה לבניה
 למגורים ולתעשיה, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הדרום, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 אשדוד, וכל המעוביין רשאי לעיין בו בימים ובשעות שהמשר

 דים..האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי אשדוד
 הודעה כדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 5(3) לחוק הליכי תכנון
 ובניה (הוראת שעה), התש׳ץ־1990, ובהתאם לסעיף 89 לחוק
 התכנון והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה לבניה
 למגורים ולתעשיה, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הדרום, ובמשרד־ הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשדוד,
 הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מס׳ 3/במ/120, שינוי

 לתכנית מפורטת מם׳ 109/03/3״.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בעתונות ביום
 3.5.1991 ובילקוט הפרסומים 3878, החשנ״א, עמ׳ 2530.

 שינוי התכנית האמור נמצא במשרדי הועדה לבניה
 למגורים ולתעשיה, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה,
 ובל המעוניין רשאי לעיין בו בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 ד׳ בכסלו התשנ״ב (11 בנובמבר 1991)
 חיים הופלמן

 יושב ראש הועדה לבניה למגורים
 ולתעשיה מחוז חיפה

 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי מגדל העמק
 הודעה כדכר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהחאם לסעיף 5(3) לחוק הליכי תכנון
 ובניה (הוראת שעה), התש״ן-1990, ובהתאם לסעיף 89 לחוק
 התכנון והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה לבניה
 למגורים ולתעשיה, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון, ובמשרדי י הועדה המקומית לתכנון ולבניה מגדל
 העמק, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מס׳ ג/במ/61,

 שינוי לתכנית מיתאר מקומית מס׳ ג/323״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית ומקומם: מגדל
 העמק - גוש 17377, ח״ח 1, 2: גוש 17803, ח״ח 1: גוש

 17804, ח״ח 9.

 י עיקרי הוראות.שינוי התכנית: תכנון שכונת מגורים,
 שבבייניה ייבבו בבניינים משותפים רגילים ומדורגים: התוויית
 דרכים חדשות בתיאום עם המערכת הקיימת והאמורה להשתלב
 ־במערכת הדרכים־וועתידית בעיר: קביעת שטחים למבני ציבור,
 האמורים לשמש שטחים לשירותים מקומיים כגון: גני ילדים,
 בית כנסת ומסחר: קביעת שטחים ציבוריים פתוחים: קביעת

 אופי בינוי.

 כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין
 בקרקע, כבנין אד בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
 ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות, תוך עשרים יום מיום פרסומה של
 הודעה זו בעתונות, למשרדי הועדה לבניה למגורים ולתעשיה
 מחוז הצפון, קרית• הממשלה, נצרתיעילית 17000, טל׳

.06-570510 
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 הודעות לכי הוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה), התש״ף-1990

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ן

 התכנון יהבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה לבניה
 למגורים ולתעשיה, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 באר־שבע, הופקד שינוי תבנית הנקרא ״תכנית מס׳ 5/במ/130,
 שינוי לתכניות מיתאר מקומיות מס׳ 5׳׳•102/02 ומם׳ 02/5;
 54/102אי, לתכנית מפורטת מסי 09/03/5¡: ולתבנית מס׳

 5/במ/7״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: באר־
 שבע, חצרים - פלחים 2, 3 - חלקי גושים 38059, 38060,

.38067 ,38066 

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: יצירת מסגרת תכנובית
 להקמת שכונת מגורים על־ידי שינויים בייעודי קרקע וקביעת

 הוראות ומגבלות לבניה.

 כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין
 בקרקע, בבבין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
 ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות, תוך עשרים יום מיום פרסומה של
 הודעה זו בעתונות, למשרדי הועדה לבניה למגורים ולתעשיה
 מחוז הדרום, דרך הנשיאים, ת״ד 68, באר־שבע 84100, טל׳

.057-31704 

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

 היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי באר־שבע

 הודעה בדבר הפקדת,שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 5(3) לחוק הליכי תכנון
 ובניה (הוראת שעה), התש״ן-1990, ובהתאם לסעיף 89 לחוק
 התכנון והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה לבניה
 למגורים ולתעשיה, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 באד־שבע, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מסי 5/במ/121,
 שינוי לתכניות מפורטות מם׳ 28/119/03/5 ומס׳ 119/03/5/

 21״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: באר-
 שבע, שכונה ו׳ (לצד רח׳ מרדכי מקלף) - גוש 38061.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: יצירת מסגרת תכנונית
 להקמת איזורי מגורים על־ידי קביעת יעודי קרקע ומגבלות

 בניה.

 כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין
 בקרקע, בבנין או ככל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
 •ד׳ שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פ׳ סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות, תוך עשרים יום מיום פרסומה של

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: אשדוד,
 רובע ז; מצפון מזרח לצומת כביש F עם כביש £ - גוש 2023,
 ח״ח10; גוש 2074, ח״ח 127,117,42-39: גוש 472, ה״ח13,

.32 ,25 
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: יצירת מסגרת תכנונית
 להקמת שכונת מגורים על־ידי קביעת יעודי קרקע ומגבלות

 בניה.
 כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין
 בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
 ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות, תוך עשרים יום מיום פרסומה של
 הודעה זו בעתונות, למשרדי הועדה לבניה למגורים ולתעשיה
 מחוז הדרום, דרך הנשיאים, ת״ד 68, באר־שבע 84100, טל׳

.057-31704 

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

 היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי אשקלון

 הודעה כדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 5 (11) לחוק הליכי
 תכנון ובניה(הוראת שעה), התש״ן-1990, ובהתאם לסעיף 17 י
 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור שינוי
 תכנית הנקרא ״תבנית מס׳ 4;כמ/88, שינוי לתכנית מיתאר

 מקומית מס׳ 101/02/4׳׳.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: אשקלון,
 נאות אשקלון ג׳ - גושים 1235, 1239: חלקי גושים 1236,

.1241 ,1238 
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: יצירת מסגרת תכנובית
 להקמת איזורי מגורים על־ידי קביעת יעודי קרקע ומתן הנחיות

 ומגבלות לבניה.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בעתתות ביום

 5.6.1991 ובילקוט הפרסומים 3889, התשנ״א, עמי 2737.
 שינוי התכנית האמור נמצא במשרדי הועדה לבניה
 למגורים׳ולתעשיה, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הדרום, ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 אשקלון, וכל המעוניץ רשאי לעיין בו בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי באר־שבע
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 5(3) לחוק הליכי תכנון
 ובניה (הוראת שעה), התש״ן־1990, ובהתאם לסעיף 189לחוק
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-990ו  הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה), התש״ן

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 מרחב תכנון מקומי קרית־גת
 הודעה כדבר אישור שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 5(1!) לחוק הליכי
 תכנון ובניה(הוראת שעה), התש״ן-1990, ובהתאם לסעיף 117
 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור שינוי
 תכנית הנקרא ״תכנית מס׳ 9/במ/1/38, שינוי לתכנית מפורטת

 מס׳ 9/בם/38״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינו־ התכנית ומקומם: קרית׳
 גת, •שכונת קוממיות - חלק מגוש 1570.

 עיקרי הוראות שיניי התכנית: יצירת מסגרת תבנונית
 להקמת שכונת מגורים על־ידי שינויים בייעודי קרקע וקביעת

 הנחיות ומגבלות לבניה.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בעתונות ביום
 29.8.1991 ובילקוט הפרסומים 3939, התשב״ב, עמי 577.

 שינוי התכנית האמור נמצא במשרדי הועדה לבניה
 למגורים ולתעשיה, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הדרום, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית
 גת, וכל המעוניין רשאי לעיין בו בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי טובים
 הודעה בדבר דלפקדת שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 5 (3) לחוק הליכי
 תכנון ובניה(הוראת שעה), התש״ן-1990, ובהתאם לסעיף 89
 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה
 לבניה למגורים ולתעש־ה, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבני־ה
 טובים, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מס׳ 8/במ/70,

 שינוי לתכנית מפורטת מס׳ 123/03/8״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: שתולים
- גוש 2512, חלקות 20-28 וחלק מי29: גוש 2513, חלקות 2-8
 וחלק מ־39, 36, 35, 34; גוש 2514, חלקות 36-40 וחלק מ־54,

 55, 56, 57; גוש 2515, חלקות 18-22 וחלק מ־46.

 עיקר־ הוראות שינוי התכנית: יצירת מסגרת תכנונית
 להקמת שכונת מגורים על־ידי שינויים בייעודי קרקע וקביעת

 מגבלות והנחיות לבניה.
 כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין
 בקרקע, בבנין או בכל פרם תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
 ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,

 הודעה זו בעתונות, למשרדי הועדה לבניה למגורים ולתעשיה
 מחוז הדרום, דרף הנשיאים, ת״ד 68, בארישבע 84100, טל׳

.057-31704 
 התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן

 היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי באר־שבע
 הודעה בדבר אישור שינויי תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 5(11) .לחוק הליכי
 תכנון ובניה(הוראת שעה), התש״ן-1990, ובהתאם לסעיף 117
 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור שינויי

 תכניות אלה:
 (1) ״תכנית מס׳ 5/במ/82, שינוי לתכנית מיתאר מקומית מם׳

 57/102/02/5א׳״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: בארי

 שבע, נאות לון - חלק מגוש 38060.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: יצירת מסגרת תכנונית
 להקמת איזור מגורים על־ידי שינויים בייעודי קרקע

 וקביעת מגבלות בניה.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בעתונות ביום
 26.5.1991 ובילקוט הפרסומים 3879, התשנ״א, עמ׳

.2549 
 (2) ״תכנית מס׳ 5/במ/83, שינוי לתכניות מיתאר מקומיות
 מס׳ 102/02/5 ומם׳ 111/02/11 ולתבנית מפורטת מס׳

 341/03/7״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: בארי
 שבע, נחל עשן, שכ׳ י״א, כתף באר־שבע 9 - חלקות 10,
 11, 14, חלק מחלקה 15; גוש 38061, חלק מחלקה 1.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: יצירת מסגרת תכנונית
 להקמת איזורי מגורים על־ידי שינויים בייעודי קרקע

 וקביעת מגבלות בניה.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בעתונות ביום
 1.5.1991 ובילקוט הפרסומים 3878, התשנ״א, עמי 2532.
 שינויי התכניות האמורים נמצאים במשרדי הועדה לבניה
 למגורים ולתעשיה, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הדרום, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 באר־שבע, וכל המעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 רשאי להגיש התנגדות, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, למשז־די הועדה המחוזית האמור־. רה׳ שלומצידן
 המלכה 1, ירושלים, טלי 02-290222. המתנגד ימציא העתק
 התנגדותו למשרדי הועדה המקומית האמורה, רה׳ הלל 23,

 ירושלים 94581.

 התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן ה־גשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן

 היא מסתמכת.

 מרהב תכנון מקומי ירושלים
 הודעה כדיר הפקדת שינוי תכניה מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה. התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ובניה מחוז ירושלים, ובמשרדי הועדה המקומית לחכנ־ן ובניה
 ירושלים, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מס׳ 1801א׳,

 שינוי מס׳ 1/90 לתכנית מפורטת מס׳ 1801״.

 יאלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומק־מם: ירוש
 לים, שכ׳ סבהדריה, רח׳ שאול המלך 22 - גוש 30106, חלקות
 35,32. 36, הכל על־פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הוראות שינוי התבנית: א) שינוי יעוד מאיזור
 מגורים 3 לאיזור מגורים 3 מיוחד: ב) הגדלת סה״כ אחוזי הבניה
 מ־90% המותרים ל־120%: ג) קביעת בינוי לתוספות בניה
 סטנדרטיות בחזית המערבית של הבנין הקיים, בהתאם לנספח
 הבינוי: ד) שינוי קו בנין קדמי מ־3.00 מ׳ ל־2.20 מ׳ עד 2.50 מ׳:

 ה* איחוד וחלוקה חדשה.

 כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין
 בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
 ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית האמורה, רח׳ שלומציון
 המלכה 1, ירושלים, טלי 02-228211. המתנגד ימציא העתק
 התנגדותו למשרדי הועדה המקומית האמורה, רח׳ הלל 23,

 ירושלים 94581.

 התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העוברית שעליהן

 היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים
 הודעה בדבר אישור שינויי תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ד.-1965, בדבר אישור שינוי־ תכניות אלה:
 (1) ״תכנית מס׳ 1756 א׳, שינוי מס׳ 1/90 לתכניות מיתאר

 מקומיות מסי 1756 ומסי 1138״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: ירוש־
 לים, שכונת תל ארזה, רח׳ אבן תאזל מסי׳ 10 - גוש 30079,

 רשאי להגיש התנגדות, תוך עשרים יום מיום פרסומה של
 הודעה זו כעתונות, למשי־די הועדה לכניה למגורים ולתעשיה
 מחוז הדרום, דרך הנשיאים, ת״ד 68, באר־שבע 84100, טל׳

.057-31704 
 התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן

 היא מסתמכת.

 כ״ט בחשון התשנ״ב (6 בנובמבר 1991)
 שלום ד:י:ו

 יושב ראש הועדה לבניה למגורים
 ולתעשיה מחוז הדרום

 מחוז ירושלים
 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם ייסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ובניה מחוז ירושלים, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה

 ירושלים, הופקדו שינויי תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מם׳ ד292אי, שינוי מם׳ 90;• 1 לתבנית מיתאר
 מקומית מס׳ 2927״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: ירוש־
 לים, שכונת קרית יובל, רח׳ בורוכוב מס׳ 47, פינת רח׳
 קליינמן - גוש 30398, ח״ח 38, הכל עליפי הגבולות

 המסומנים בתשריט בקו כחול.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי חלק מהבינוי
 המאושר בתבנית מס׳ 2927 על ידי ביטול תוספת הבניה
 המאושרת בקומה העליונה הקיימת וקביעת בינוי לתוספת
 קומה להרחבת הדירות שבקומה העליונה, בהתאם לנספח
 הבינוי: ב) ביטול קווי בנין מאושרים לקומה העליונה
 הקיימת בלבד וקביעת קווי בנין חדשים לתוספת הקומה
 הרביעית: ג) קביעת שטחי בניה מרביים לתוספת הקומה

 הרביעית ל־280 מ״ר ולכל הבנין - ל->1,711 ס״ר.

 (2) ״תכנית מם׳ 4209, שינוי מס׳ 30.90 לתכנית מיתאר
 מקומית לירושלים מס׳ 62״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית ומקומם: ירוש׳
 לים, מרכז העיר, השטח בפינת הרחובות מסילת ישרים
 ואגריפס - גוש 30074, ח״ח 46, 409, הכל על־־פ־ הגבולות

 המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד מאיזור
 מסחרי לדרך: ב) קביעת הוראות בגין מבנה להריסה.

 כל המעוניין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניץ
 בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו יפגע על
 ידי שינויי התכניות, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה~1965

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד משמורת טבע
 לאיזור מגורים 2 מיוחד: ב) קביעת אחוזי בניה מרביים של
 90% משטח נטו של המגרשים החדשים: ג) קביעת בינוי
 של בניה מדורגת בהתאמה לטופוגרפיה והוראות בינוי,
 לרבות קווי בנין ומספר קומות מרבי: ד) התוויית דרכים
 וקביעת הוראות לשימוש בדרכים פרטיות! ה) איחוד

 וחלוקה מחדש.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 3610, התשמ״ט, עמ׳ 1139.

 (2) ״תכנית מם׳ 4122, שינוי מס׳ 35/89 לתכנית מיתאר
 מקומית מס׳ 62״.־

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית ומקומם: ירוש
 לים, גבעת הפורצים, רח• הפלמ״ח 69 - גוש 30185, חלקה
 דד, הכל על״פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי קו בנין צדדי בצד
 מערב מ־3.60 מ׳ ל־2.00 מ׳ לבניית מעלית: ב) קביעת
 בינוי לתוספת מעלית חיצונית, בהתאם לנספח הבינוי: ג)

 חלוקה חדשה.

 ־ הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 3793, התש״ן, עמ׳ 25ד3.

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

 ירושלים, הופקדו שינויי תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מם׳ 2022ד, שינוי מסי 1/91 לתכנית מיתאר
 מקומית מם׳ 2022ג׳״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: ירוש
 לים, שכונת בית וגן, השטח התחום בין רחובות דוד נזר,
 פרץ ברנשטיין, דברי ירוחם, קאסוטו ומוסד קרית נוער -

 חלקי גושים 30192, 30195.

 מגרשים לפי תכנית מס׳ 2022 ב׳:

 גוש 30192, מגרשים מס׳ 1, (4+5+6+7+8), (6+7+8
 + 5 + 4) אי, (8 + 4+5+6+7) בי, (8 + 4+5+6+7) ג׳,
 10+16+29, (10+16+29) אי, (9+11), 14, 13, 12,
 (15+18), 17, (19+22), (19+22<א', (22 + 19) בי, 20,
,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,21 
,57 ,51 ,50 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,(38+42) ,37 ,36 
,77 ,76 ,75 ,74 ,72 ,70 ,68 ,66 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 
 78, 78א', 78בי, 78גי, 778', 78ה׳, 79, 79א', 79בי, 79גי,

 9דדי, 79הי, 79ו׳, 79ד, 79חי, 79טי, 79יי, 79יאי.

 חלקות 41, 42, ח״ח 4, הכל על פי הגבולות המסומנים
 בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) תוספת שימוש של בית
 כנסת, כיתות לימוד וספריה לגן ילדים, המותר בשטח: ב)
 הגדלת מספר קומות מי3 לי5; ג) קביעת בינוי, בהתאם
 לנספח הבינוי: ד) שינוי קווי בבין מאושרים וקביעת קווי
 בבין חדשים: ה) קביעת הוראות בגין מבנים וגדרות
 להריסה: ו) ביטול חלק מדרך ציבורית: ז) איחוד וחלוקה

 חדשה.

 הודעה על הפקדת שיבוי התכבית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 3909, התשנ״א, עמי 3327.

 .(2) ״תכנית מסי 3296א/ שינוי מס׳ 1/89 לתכנית מיתאר
 מקומית מם׳ 3296״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: ירוש
 לים, שכונת קרית יובל, שטח בין רח׳ גולומב ורח׳
 גוואטמלה - גוש 30413, חלקה 83, הכל על פי הגבולות

 המסומנים.בתשריט בקו כחול..
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי הבונוי המאושר
 לבית אבות, לפי תכניתימס׳ 3296 וקביעת בינוי ופיתוח,
 בהתאם לנספח הבינוי: ב) הגדלת מספר יחידות הדיור
 לקשישים מי150 לי160: ג) שינוי סה״ב שטחי הבניה
 מ־15,025 ל־15,788 מ״ר (לא כולל שטחי חניה תת־
 קרקעית); ד) ביטול קווי בנין מאושרים וקביעת קווי בנין
 חדשים: ה) ביטול מעבר פרטי עם זיקת הנאה להולכי רגל
 וקביעת כניםה לבית האבות מרח׳ גוואטמלה בלבד: ו)

 ביטול דרך פרטית.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 3910, התשב״א, עמי 3348.

 שינויי התכניות האמורים נמצאים במשרדי הועדה המחו
 זית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ובניה ירושלים, וכל המעוניין רשאי לעיין

 בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה כדבר דחיית שינויי תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר דחיית שינויי תכניות אלה:
 (1) ״תכנית מס׳ 2894, שינוי מס׳ 47/85 לתכבית מיתאר
 מקומית מס׳ 62 ושינוי מס׳ 1/85 לתכנית מיתאר מקומית

 מס׳ 2225״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: ירוש
 לים, המורדות המערביים של שכ׳ בית־הכרם, רח׳ דגניה -
 גוש 30150, חלקות 56-55, 70, 90-80, ח״ח 8, 93: גוש
 30263, חלקות 17-16, הכל על־פי הגבולות המסומנים

 בתשריט בקו כחול.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התעוכ״ה~1965

 מרחב תכנון מקומי מטה יהודה
 הורעה בדבר אישיר שינוי תכנית מיתאר מסומית

 נמסרת בזה הודעה. בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישיר שינוי תכנית הנקרא
 ״תכנית מם׳ מי/708, שינוי לתכנית מיתאר מלומית מס׳

 מ• 74יג׳״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: מבשרת
 ציון - גוש 30464, חלקה 11.

 עיקרי הודאות שינוי התכנית: א) שינוי קו בנין קדמי מ־5
; שינוי קו בנין צדדי מערבי מ־4 מ׳ ל־2.70 מ׳; ב)  מ׳ ל־3.80 מ,

 התרת מרפסות זיז.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה כילקוט הפרסו
 מים 3857, התשנ״א, עמי 1833.

 שינוי התכנית האמור נמצא במשרדי היעדר המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ובניה מטה יהודה, וכל המעוניין רשאי לעיין בו בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ת בחשון התשב״ב (5 בנובמבר 1991)
 אליהו סויסה

 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מחוז ירושלים

 מחוז תל־אביב

 מרחב תכנון מקומי אור-יהודה-אוור

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מכומית

 נמסרת בזה הידעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, ההשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית הנקראת ״תכנית

 כיתאר מקומית מס׳ מאא/154״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אור־יהודה -
 חלקי גושים 6508, 7216, 7217.

 עיקרי הוראות התכנית: א) תכנון שטחים שלא נכללו
 בתכנית רישום שיכונים ציבוריים מסי 3/55/12; ב) שינוי
 יעודי קי־קע: ג) הגדרת זכויות בניה במטרה לאפשר הרחבת

 דירות.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט .הפרסומים
 3338, התשנ״א, עמי 1161.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז תל־אביב, ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ובניה אור׳יהודה-אזור, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי אור־יהודה-אזו־
 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחיק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור שינוי תבנית הנקרא

 דרכים מס׳ א, א1, ב, ב2, ב6, לפי תכנית מס׳ 2022 בי:

 גוש 30194, מגרשים מם׳ 1, 2, 3, 7.

,56M-46U) , ( 3 0 1 9  גוש 135+151(מגרשים מם׳ , 5
 (150+157 + 147), (152+155), (153+154), 157 אי:

 מגרשים לפי תכנית מס׳ 2821:
 גוש 30192, מגרשים מסי 1, 2, 3, 4, 5, (חלקות מסי 45,

;(56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,49 ,48 ,47 ,46 
 מגרשים לפי תצ״ר מם׳ 3900 ומם׳ 3909נ׳:

 מספרים ארעיים, גוש חדש 30192: 4, 5, 7,6, 8, 9, 10,
,28 ,27 ,26 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,12 ,11 
,42 .41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 .32 ,31 ,30 ,29 
,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,43 
,86 ,85 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,73 ,72 ,71 ,70 
,101 ,100 ,99 ,98 ,97 ,95 ,94 ,93 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 
,112 ,111 ,110 ,109 ,108 ,106 ,105 ,104 ,103 ,102 
 117, 118, 119, 120, 121, 124,123, 126, 127, 129, חלק

 ממגרש מם׳ 128.
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט מס׳ 2022 ג׳ בקו

 כחול.
 עיקרי הוראות שינו־ התכנית: קביעת שיטת חישוב שטחי

 בניה בחלל גג רעפים.
 (2) ״תכנית מסי 4198, שינוי מס׳ 1/90 לתכניות מיתאד

 מקומיות מס׳ 2733 ומסי 2733א׳״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: ידוש־
 לים, שכונת א־טור, מזרחית לדרך הר הזיתים, השטח בין
 הרחובות תלת אל-עין ורך אל הר דוב, שטח בין
 קואורדינטות אורך 174.375, 173.650 ובין קואורדינטות
 רותב 132.000, 132.375, הכל על־פי הגבולות המסומנים

 בתשריט בקו כחול.

 עיקרי היראות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד משטח
 שמורת טבע לאיזור מגורים 5 ולדרך; ב) שינוי יעוד
 מאיזור מגורים 5 לדרך: ג) שינוי יעוד מדרך לאיזור
 מגורים 5 ולמעבר ציבורי להולכי רגל: ד) התוויית דרך
 חדשה וביטול קטעי דרכים מאושרים: ה) קביעת קו בניו

 קדמי של 3.0 מטר באיזור מגורים 5.

 כל המעוניין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל ־מעוניין
 בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו בפגע על
 ידי שינויי התכניות, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית האמורה, רח׳ שלומציון
 המלבה 1, ירושלים, טל׳ 02-290222. המתנגד ימציא העתק
 התנגדותו למשרדי הועדה המקומית האמורה, רח׳ הלל 23,

 ירושלים 94581.

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

 היא מסתמכת.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בקרקע, בבנץ או בכל פרס תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
 ידי שינוי התכנית, וכן הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית האמורה, מגדל שלום, רח׳
 אחד העם 9, ת׳׳ד 29090, תל־אביב 61290, טל׳ 03-651941.
 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית

 האמורה, רח׳ ביאליק 25, רמת־גן, טל׳ 03-7535555.

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

 היא מסתמכת.

 ל׳ בחשון התשנ״ב (7 בנובמבר 1991)
 שמעון לסקר

 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מחוז תליאביב

 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי ראשדךלציון

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 ובדבר כיטול הודעה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ובניה מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 ראשוךלציון, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מיתאר
 מקומית מם׳ רצ/15/1/ב/1. שינוי לתכניות מס׳ רצ/114,

 רצ/4־2/11/א, רצ/־14־3/1,־רצ/1/1 ורצ/0־200״. ־

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: ראשון׳
 לציון, רחובות גובלים: מצפון - גוש 6089; ממערב - רח׳
 הרצל; מדרום - רח׳ צבי פרנק ודחי פיק״א: ממזרח - רח׳ יואל
 ושמומקין - גוש 3942; גוש 3939, חלקות 5, 7, 11, 12, 14,
 18, 21, 78־84, 86, 118-90, 165-161, 177-169, 181, 182,
-259 ,257-252 ,250-248 ,245-243 ,241 ,240 ,232-184 
 261, 264, 268-266, 272־275, 279-277, 343, 351-345, ח״ח

.35 ,1 
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) קביעת יעודי קרקע
 ושימושים המותרים בה כדלקמן: 1) איזורים לתעשיה ומלאכה;
 2) איזורים למלאכה: 3) איזור תעשיה משולב: 4) איזורים
 מסחריים ואיזורים מסחריים מיוחדים: 5) איזורים למגורים: 6)
 איזור למרכז תחבורתי! ב) הפקעת שטחים לצדכי ציבור: 1)
 קביעה והתווייה של דרכים חדשות, רחובות משולבים והרחבת
 דרכים קיימות: 2) קביעת שטחים לבנייני ציבור: 3) קביעת
 שטחים ציבוריים פתוחים: ג) קביעת איזוריס לתכנון וחלוקה
 מחדש: ד) ביטול דרכים קיימות: ה) קביעת תנאים לשימוש
 ואופן בינוי לאיזורי תעשיה ומלאכה להבטחת איכות הסביבה.

 כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין
 בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על

 ״תכנית מס׳ מאא/146, שינוי לתכנית מפורטת מס׳ מאא/66
 ולתכנית רישום שיכונים ציבוריים מס׳ 3/55/1,2״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: אוד־
 יהודה - גוש 7215, ח״ח 57.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: איפשור תוספות בניה
 לבניינים קיימים בני 4 ו־8 קומות על פי טיפוסים, בהתאם

 לתכנית הבינוי המצורפת.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו

 מים 3786, התש׳׳ן, עמ׳ 3472.
 •שינוי התכנית האמור נמצא במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב, וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ובניה אור׳יהודה-אזור, וכל המעוניין רשאי לעיין בו

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי רמתיגן
 הודעה בדבר הכנת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי הועדה המתודית לתכנון ובניה
 מחוז תל־אביב החליטה על הכנת שינוי תכנית הנקרא ״תכנית
 מס׳ רג/1011, שינוי לתכנית מיתאר מקומית מס׳ רג/340״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית המוצע ומקומם:
 רמת־גן, רח׳ הלפיד מס׳ 3 - גוש 6204, חלקות 499, 500.
 השינויים המוצעים: א) שינוי יעוד מאיזור מגורים ג׳
 ־לאיזור מגורים מיוחד: הקמת בנין מגורים- בן 6 קומות מעל

 קומת עמודים מפולשת, הכולל 18 יחידות דיור בשטח רצפות.
 כולל של 1,558.77 מ״ר: ב) איחוד חלקות 499 ו־500 למגרש

 אחד.

 מרחב תכנון מקומי רמת־גן
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ובניה מחוז תל־אביב, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 רמת־גן, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מס׳ רג/1011,

 שינוי לתכנית מיתאר מקומית מס׳ רג/340״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: רמת־גן,

 רח׳ הלפיד מם׳ 3 - גוש 6204, חלקות 499, 500.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד מאיזור
 מגורים ג׳ לאיזור מגורים מיוחד: הקמת בנין מגורים בן 6
 קומות מעל קומת עמודים מפולשת, הכולל 18 יחידות דיור
 בשטח רצפות כולל של 1,558.77 מ״ר: ב) איחוד חלקות 499

 ו־500 למגרש אחד.

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

 ילקוט הפרסומים 3948, כ״א בכסלו התשנ״ב, 28.11.1991 969



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: גדרה,
 רח׳ הורוביץ - גוש 3877, חלקה 22.

 עיקרי היראות שינוי התכנית: תיקון וחלוקה מחדש של
 חלקה 22 בגוש 3877 על־ידי: א) שינויים בגבולות וביעדים של
 מגרשים שבתחום התכנית: ב) אחוז השטחים המיועדים
 לדרכים, שבילים ושטחים לבנייני ציבור יהיה 40% משטחה
 הרשום של חלקה 22 בגוש 3877: ג) מספר יחידות הדיור בשטח

 התכנית יהיה 17 לפי הטבלה שבתשריט.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 3871, התשנ״א, עמ׳ 2308.

 שינוי התכנית האמור נמצא במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז 'המרכז, וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ובניה זמורה, וכל המעוניין רשאי לעיין בו בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי זמורה
 תיקון הודעה כרכר הפקדת שינוי תכנית מיתאר

 מקומית
 בהודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית ־נקרא ״תכנית מס׳
 זמ/250, שינוי לתכנית מיתאר מקומית מם׳ 6/*1״, שפורסמה

 בילקוט הפרסומים 3896, התשנ״א, עמ׳ 3952 -

 (1) בפסקת השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם ״חח״ -
 יימחק:

 2) לגבי השטח שאיזכורו תוקן לעיל, ולגביו כלבד, במקום
 ״תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו״ צ״ל ״תוך

 חדשיים מיום פרסומו של תיקון הודעה זה״.

 מרחב תכנון מקומי המרכז
 הזרעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כדבר אישור תכנית הנקראת ״תכנית

 מפורטת מס׳ ממ/5ד40״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סביון, רח׳
 סמטת החרמש 8 - גוש 6723, חלקה 221, מגרש 1057.

 עיקרי הוראות התמית: קביעת קווי בנין לבית מגדרים
 ולבריכת שחיה קיימים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3729, התש״ן, עמ׳ 1243.

 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז, וכי במשרדי הועדר המקומית לתכנון
 ובניה המרכז, וכל המעוניין רשאי לעיין כה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ילקוט הפרסומים 3948, כ״א בכסלו התשכ״ב, 991! .28.11

 ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית האמורה, רח׳ הרצל 84,
 רמלה 72406, טל׳ 08-225577. המתנגד ימציא העתק התנגדו
 תו למשרדי הועדה המקומית האמורה, עירית ראשון־לציון,

 ראשון־לציון, סל׳ 03-9682333.

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

 היא מסתמכת.
 ההודעה בדבר הפקדת שינוי התכנית האמור, שפורסמה
 בילקוט הפרסומים 3855, התשנ״א, עמ׳ 1796 - בטלה בזאת.

 מרחב תכנון מקומי רמלה
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה. בהתאם לסעיף 89 לתוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ובניה מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 רמלה, הופקדה תוכנית הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ לה/171/

 19״.
 ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמלה, שטח גן
 בריכת הקשתות - גוש 4346, חלקה 12. ח״ח 10, 293, 329,

.470 
 עיקרי הוראות התכנית: 1) פיתוח גינה שמעל בריכת
 הקשתות תוך מתן אפשרות לבנות מבנה מסחרי הכולל מסעדה,
 שירותים, חנות מזכרות וחדר תצוגה בשטח מרבי של כ־240
 מ״ר, לרווחת ציבור המבקרים: 2) תיקון גבולות שסח ציבורי
 פתוח בהתאם לגבולות החלקה המקורית 293, תוך חילופי
 שטחים לפי התשריט: 3) מתן אפשרות חניה בשטח ציבורי

 פתוח עבור מבקרי אתר בריכת הקשתות.

 כל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בה בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין בקרקע,
 בבבין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי
 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית האמורה, רת׳ הרצל 84,

 רמלה 72406, טל׳ 08-225577.

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
 האמורה, עירית רמלה, רמלה, טל׳ 08-227911. התנגדות לא
 תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות
 ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי זמורה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור שינוי תכנית הנקרא
 ״תכנית מס׳ זמ/4/532, שינוי לתכנית מפורטת מס׳ זמ/532״.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״וז-1965

 לתכנון ובניה עירון, וכל המעוניין רשאי לעיין בו בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי קרית טבעון

 הודעה כדבר אישור שימי תכנית מיתאר מקומית
 נמםרת בזה הודעה, בהתאם לםעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור שינוי תכנית 'הנקרא
 ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ טב/133 - יעוד מגרש לבנין
 ציבורי בשכונת קרית חרושת, שינוי לתכנית מם׳ טב/62 -

 קרית חרושת, תכנית מיתאר״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: קרית
 חרושת - גוש 11400, חלקה 57, ח״ח 64.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: יעוד שטח לבנין ציבורי
 לצורך בניית גן ילדים ומועדון לנוער: קביעת הנחיות ותקנות

 לבניה במקום.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרםו׳
 מיס 3872, התשנ״א, עמי 2337.

 שינוי התכנית האמור נמצא במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז חיפה, וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ובניה קרית־טבעון, וכל המעוניין רשאי לעיין בו בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ד׳ בכסלו התשנ׳יב (11 בנובמבר 1991)
 חיים קופלמן

 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מחוז חיפה

 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי נצרת־עילית

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, הת'שכ״ה-1965, בדבר אישור שינוי תכנית הנקרא"
 ״תכנית מם׳ ג/6467, שינוי לתכנית מיתאר מקומית מם׳

 ג/3057 - שכונת האנטנות״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: נצרת־
 עילית - גוש 17732, חלקות 22*33, 88-87, 118-113, 173,

 193-188, 199, 207, ח״ח 131, 202, 205, 208.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת איזורים לשימושים
 השונים בתחום התכנית: התוויית דרכים וסיווגן, הסדרת
 גישות וחניות והסדרת השימוש בהן: קביעת הוראות בניה
 למגורים באיזורים המיועדים לכך: הסדרת מגרשי מגורים,

 גבולותיהם, קווי בנין ואחוזי בניה.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 3712, התשמ״ט, עמ׳ 312.
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 מרחב תכנון מקומי עמק חפר
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם ,לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ובניה מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 עמק חפר, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מיתאר מקומית
 מס׳ עח/10/63, שינוי לתכניות מס׳ עח/3/63 ומס׳ ע״ח/200״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: בת חן -
 גוש 8315, ח״ח 31, מגרש 107.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: חלוקת מגרש 107 לשני
 חלקים: קביעה גודל מינימלי של חלקה 0.680 ד׳: קביעת רוחב

 מינימלי של חזית מגרש ל־18.22 מי.

 בל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין
 בקרקע, בבבין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
 ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, למשרדי• הועדה המחוזית האמורה, רח׳ הרצל 84,
 רמלה 72406, טל׳ 08-225577. המתנגד ימציא העתק התנגדו׳
 תו למשרדי הועדה המקומית האמורה, מדרשת רופין 60960,

 טל׳ 053-687550.
 התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן

 היא מסתמכת.
 כ״ג בחשון התשנ״ב (31 באוקטובר 1991)

 רב שיש
 יושב ראש הועדה י המחוזית
 לתכנון ובניה מחוז המרכז

 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי עירון
 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה' הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור שינוי תכנית הנקרא
 ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ ענ/265 - שינוי תוואי דרך
 ברטעה, שינוי לתכגית מס׳ ג/1015 - תכנית מיתאר ברטעה״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: ברטעה

- גוש 20372, ח״ח 4, 18, 22.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי תוואי דרך: שינוי

 ברשימת התכליות באיזור מגורים.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו־

 מים 3815, התשנ״א, עמ׳ 513.
 שינוי התכנית האמור נמצא במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחה חיפה, וכן במשרדי הועדה המקומית

 ילקוט הפרסומים 3948, ב״א בכסלו התשנ״ב, 28.11.1991



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התעוכ״ה-965ו

 נצדת־עילית 17000, טל׳ 06-570510. המתנגד ימציא העתק
 התנגדותו למשרדי הועדה המקומית האמורה, מועצה מקומית

 בית־שאן, בית־שאן 10900, טל׳ 06-586221.
 התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אב כן הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמר. את העובדות שעליהן

 היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המתוזית לתכנון
 ובניה מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 הגליל המזרחי הופקד שינוי תכנית הנקיא ״תכנית מם׳

 ג 7397, שינוי לתכנית מפורטת מסי ג 2101״.

 ואלה השטחים הכלולים כשינוי התכנית ומקומם: יסוד־
 המעלה - גוש 13990, ח״ח 12-11.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: הרחבת שטח הישוב על־ידי
 תכנון ופיתוח של שכונת מגורים בתחום תכנית המיתאר:
 השכונה המתוכננת אמורה ליצור בעתיד קשר בין שני חלקי

 הישוב המנותקים עתה.

 כל המעוניין בשינוי התבנית רשאי לעיין בו בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין
 בקרקע, כבנין או בבל פרט תכנוני אחר הריאה עצמו נפגע על
 ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית האמורה, קרית הממשלה,
 נצרת־עילית 17000, טל׳ 06-570510. המתנגד ימציא העתק
 התנגדותו למשרדי הועדה המקומית האמורה, ת״ד 453, הגליל

 המזרחי, טבריה 14200, טלי 06-722764.

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

 היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי הגליל העליון
 הודעה כדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית הנקראת ״תכנית

 מפורטת מס׳ ג/5698״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם; עמיעד-גושים
,13932 ,13931 ,13930 ,13927 ,13926 ,13925 33598, 
 ,13933 13934, 13958, 15640; חלקי גושים 13576, 13577,
,15541 ,15540 ,13929 ,13928 ,13635 ,13597 13596, 
,15644 ,15643 ,15642 ,15641 ,15544 ,15543 15542. 
,15659 ,15658 ,15653 ,15648 ,15647 ,15646 15645. 

.15664 ,15663 15660, 

 שינוי התכנית האמור נמצא במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ובניה נצרת־עילית, וכל המעוניץ רשאי לעיין בו בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי עכו
 הודעה ברבר הפקדת שמוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ובניה מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 עכו, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מס׳ ג/7360, שינוי

 לתכנית מיתאר מקומית מס׳ ג/849״.

 ואלה השטחים הכלולים בשיני־ התכנית ומקומם: עכו -
 גוש 18016, חלקה 19.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי ממצב קיים לפי
 תוספות קיימות ואחוז־ בניה ושינוי בקווי בנין.

 כל המעוניץ בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין
 בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה עצמו נפגע על
 ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית האמורה, קרית הממשלה,
 נצרח־עילית 17000, טל׳ 06-570510. המתנגד ימציא העתק
 התנגדותו למשרדי הועדה המקומית האמורה, עירית עבי, עכו

 24120, טל׳ 04-910251.
 התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אס כן הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן

 היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי בית־שאן

 הודעה כדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כ־ במשרדי הרעדה המתודית לתכנון
 ובניה מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 בית־שאן, הופקד שינו־ תכנית הנקרא ״תכנית מס׳ ג/7306,

 שינוי לתכנית מיתאר מקומית מס׳ ג/6995״.

 וזה מקום השטחים הכלולים בשינוי התכנית: בית־שאן.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: יצירת מרכז תיירותי
 לבית־שאן, שישרת את המבקרים בעיר ובאתר הארכיאולוגי.
 כל המעוני־ן בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל המעיביין
 בקרקע, כבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
 ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות, תוך חדשייס מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית האמורה, קרית הממשלה,

 972 ילקוט הפרסומים 3948, כ״א בכסלו התשנ״ב, 28.11.1991



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 ואלה השטתים הכלולים כשינוי התכנית ומקומם: רמות
 מנשה - גושים 11968, 11969.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: עריכת תכנית מסודרת של
 הישוב: יעוד שטחים לדרכים, חניה, מבני מגורים, מבני ציבור

 ותעשיה, מבני משק, איזור ספורט וכר.

 בל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין
 בקרקע, בבבין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
 ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית האמורה, קרית הממשלה,
 נצרת־עילית 17000, טל׳ 06-570510. המתנגד ימציא העתק
 התנגדותו למשרדי הועדה המקומית האמורה, ד״נ יזרעאל,

 ־־תל־עדשים־ ־19315, טליי 06-593016: ־

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

 היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי מטה אשר
 הודעה כדכר הפקדת• תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ובניה מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 מטה אשר, הופקדה תכנית הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳

 ג/3043״.
 ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראש הנקרה -

 גושים 18189, 18289, 18290, 18291, 18295, 18296.
 עיקרי הוראות התכנית: יעוד שטח לשמורת טבע: שמירת

 הנוף, החי והצומח בצורתם הנוכחית והטבעית.

 כל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בה בימיס ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי
 התכנית, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, למשרד־ הועדה המחוזית האמורה, קרית הממשלה,
 נצרת־עילית 17000, סל׳ 06-570510. המתנגד ימציא העתק
 התנגדותו למשרדי הועדה המקומית האמורה, ד״נ אשרת

 25130, טל׳ 04-922292.
 התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן

 היא מסתמכת.
 ל׳ בחשון התשנ״ב (7 בנובמבר 1991)

 עמרם הלעג ׳י
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מחוז הצפון

 עיקרי הוראות התכנית: הכנת תכנית מפורטת לצרכי
 רישום אדמות קיבוץ עמיעד והסביבה בספרי המקרקעין, לפי
 התשריט: היתרי בניה יאושרו על סמך תכנית מפורטת אחרת,
 שתאשר הועדה המחוזית: ביטול ואיחוד של חלקות קיימות
 וחלוקתן מחדש, בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד: קביעת
 יעדים ואיזורים: ביטול דרכים קיימות והתוויית דרכים חדשות:

 ביטול מקרקעי יעוד והמרתם במקרקעי ציבור.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3588, התשמ״ט, עמ׳ 173.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון, ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 הגליל העליון, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. .

 מרחב תכנון מקומי יזרעאלים
 הודעה כרכר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית •לתכנון
 ובניה מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 יזרעאלים, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מם׳ ג/7326,

 שינוי לתכנית מיתאר מקומית מס׳ ג/5461״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: יזרעאל
- גוש 16859, ח״ח 3, 4, 6, 7, 10, 12.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: תוספת שטח למבני ציבור.
 כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין
 בקרקע, בבניו או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
 ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית האמורה, קרית הממשלה,
 נצרת־עילית 17000, טל׳ 06-570510. המתנגד ימציא העתק
 התנגדותו למשרדי הועדה המקומית האמורה, ד״נ יזרעאל,

 תל־עדשים 19315, טל׳ 06-593016.

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

 היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי יזרעאליס
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המתוזית לתכנון
 ובניה מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 יזרעאלים, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מסי ג/4520,

 שינוי לתכנית מפורטת מס׳ ג/350״.

 ילקוט הפרסומים 3948, כ״א בכסלו התשנ״ב, 28.11.1991 973



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

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: באר־
 שבע, עיר עתיקה, איזור רח׳ המלאכה ואיזור התעשיה
 (דרך חברון) - גושים 38001, 38002, 38003, 38004,
,38042 ,38039 ,38035 ,38034 ,38033 ,38008 ,38005 

.38065 
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי במערכת דרכים
 על׳ידי: א) שינוי רוחבי דרכים וקולונדות בעיר העתיקה:
 ב) שינוי. יעוד משצ״פ למרכזי תחבורה: ג) שינוי יעוד
 מאיזור מגורים בצפיפות גבוהה למרכזי תחבורה: ד) שינוי
 יעוד משצ״פ לשטח לבנייני ציבור: ה) שינוי יעוד מאיזור
 מגורים בצפיפות גבוהה לאיזור מרכז ומסחר: ו) שינוי
: ז) ביטול מערך  ברוחב רח׳ המלאכה מ־22 מ• ל־17 מ,
 דרבים באיזור התעשיה וייעוד השטח כאיזור תעשיה: ח)
 שינוי יעוד מאיזור תעשיה יימיתקנים הנדסיים וממיתקנים
 הנדסיים לתעשיה: ט) שינו־ מאיזור מרכז ומסחר לאיזור

 מרכז תחבורה.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 3843, התשני׳א, עמי 1245.

 שינויי התכניות האמורים נמצאים במשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ובניה באר־שכע, ובל המעוניין רשאי לעיין

 בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתותים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי עומר
 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעי״ 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישוי־ שינוי תכנית הנקרא
 ״תכנית מס׳ A: 108 •03• 14 שינוי לתכנית מפורטת מס׳

."1 108 03:14 

 ואלה השטחים הכלולים בשינו־ התכנית ־מקומם: עומר,
 רח׳ הרדוף 16א ־ גושים 38558. 38562.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: 1) שינ־י יעוד משטח
 ציבורי פתוח לאיזור מגורים אי: 2) חלוקת מגרשים.

 הידעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 3776, התש״ן, עמי 3150.

 שינוי התכנית האמור נמצא במשרדי הועדה המחוזית
 יתכנון ולבניה מחוז הדרום, וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ובניה עומר, וכל המעוניין רשאי לעיין בו בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ד׳ בכסלו התשנ״ב (11 בנובמבר 1991)
 שלום ינינו

 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מחוז הדרום

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי באר־שבע

 הודעה בדבר הפהדת שינוי תכנית מסוימת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ובניה מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 באר־שבע, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מס׳ 119/03/5;

 44א, שינוי לתכנית מפורטת 44/119/03/5״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: בארי
 שבע, שכונה וי, רח׳ מבצע יואב - גוש 38108, חלקה 135.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי בקווי בנין קדמי

.  מ־1.0 מ׳ - 2.0 ם׳ ל־0.0 מ,
 כל המעוניין בשיגזי התכנית רשאי לעיין בו בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין
 בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
 ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית האמורה, דרך הנשיאים,
 ת״ד 68, באר־שבע 84100, טל׳ 057-31704. המתנגד ימציא
 העתק התנגדותו למשרד־ הועדה המקומית האמורה, ת״ד 15,

 בארישבע 84100, טל׳ 057-463666.

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

 היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי בארישבע

 הודעה בדבר אישור שינוי תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, לפי סעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-1965, כי הועדה המתוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

 אישרה שינויי תכניות אלה:
 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 102/02/5, שינוי מסי 57״.
 וזה מקום השטתים הכלולים בשינוי התכנית: שכונה טי,

 באר־שבע, צפונה לרח׳ אסף אלון.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) הרחבת גבולות שכונה
 ט׳(מערב): ב) שינוי תכנית מיתאר לגבי התוויית רשת
 דרכים וקביעת תיפקודן: ג) ביטול איזור תכנון מס׳ 16

 ושינוי גבולות איזורי ו״כנדן מס׳ 15 ו־25.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו

 מים 3554, התשמ״ח, עמ׳ 2105.

 (2) ״תכנית מס׳ 02/5׳.59/102, שינוי לתכנית מיתאר מקומית
 מס׳ 102/02/5״.
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 הודעות כתי המשפט

 שם המבקש
 תאריך

 מסי התיק שם המנוח הפטירה

 6774/91 הולנדר הד חיים 23.9.91 הולנדר הד רות
 6776/91 דוד קרול 29.8.91 שרה קרול

 6777/91 חיה הניה פרומרמן 1.1.90 פרומרמן שלמה
 6778/91 ישראל יצחק

 פרומרמן 11.12.87 פרומרמן שלמה
 6779/91 מרים םולטניק 13.9.90 רבקה וישינסקי
 6782/91 קלמן ארפא 2.9.91 שרונה ישורון..
 6783/91 הרצהפם שמואל 11.2.91 הרצהפט צילה

 6787/91 צבי ליברקז 8.8.91 עדינה יעבץ
 6788/91 אלקה ליברקז 3.9.91 עדינה יעבץ
 6790/91 מאיר דוד 2.12.85 מנחם מאירי
 6791/91 חיה גורמן אורימן 19.10.91 רבקה כהנא
 6792/91 חיים גלינרט 24.6.91 פנחס לשר
 6794/91 שלמה רוזן 29.8.91 חנה נאמן

 6796/91 מזרחי יעקב 5.76 יוסף מזרחי
 6799/91 מרטין בריסלר 10.10.91 אדיאנה רוטנר

 גרינפלד
 6800/91 זליק קםלין 17.9.91 אסתר קסלין

 6801/91 בנימין מקםימוף 22.10.90 מקםימוב משה
 6802/91 פרידמן אברהם 4.10.91 פרידמן אשר

 6803/91 וולטפריד מריה 24.8.91 כהן רני
 6804/91 םולטניק שמואל 13.9.90 רבקה וישינסקי

 6711/91 חיים אולפינר 4.7.90 מרים אולפינר
 5926/91 הדרי משה 9.10.90 הדרי נפתלי

 6682/91 םאובה ליביה 10.9.91 חיים פון,
 בנימין פון

 6667/91 סלמן שיינבך 23.11.88 רפאליס גרסון
 6719/91 טייבל שוחט 1.4.82 חנה לוטין
 6720/91 שוחט שרה סימה 5.8.91 חנה לוטין

 6806/91 שבק איבדלינה 7.9.91 אוה בק
 6807/91 מומיה פינק 4.9.88 מיכאל יעקובי
 6808/91 פני מרדר 24.8.91 מיכאל יעקובי

 6810/91 בריל מאיר 7.5.91 בריל עמיקם
 6811/91 אלאונורה רכס 27.6.91 ישראל רכס

 6812/91 שמואל עובדיה 28.9.91 נגה עונה
 6815/91 הרטר שושנה

 (דתה) 19.8.91 גרשון הורוביץ
 6816/91 חזקלאביץ

 אלכסנדר 22.3.91 חזקלאביץ סוניה
 6819/91 רוט5!ן צפורה 15.7.91 פיליפ קליצר

 6820/91 רסקין דוד
 בנימין 29.3.91 עדה לאה רסקין
 6822/91 עטיה ינקלביץ 13.9.91 אביבה איזנברג
 6824/91 לוטה ירושלמי 20.8.91 עמוס ירושלמי

 6827/91 שפי (יהודה)
 אריה 23.6.91 דליה ישי

 6829/91 אוחיון דוד 24.1.91 אוחיון שרה
 6830/91 אקדע סעיד 27.5.91 קפרא יונה

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות

 או מינוי מנהלי עזבון
 מתפרסמת בזה הודעה, כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו
 לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או לצו ירושה או למינו?

 מנהל עזבון:

 תאריך
 מסי התיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 בתיה סולימני
 קרף בטי

 שמואל בריליאנט
 מרדכי דבח

 לבנה בורנשטיין
 מירה כרמי

 ינקוביצי ג׳בטה
 רג׳א (סימון)
 אליאס ינאקי
 יוחנן דרורי
 כהן גדליהו

 מנחם לנג
 טובה גרינבוים

 אילן בן צבי
 ארנון טוסמן

 יהונתן גרליץ
 עפרה גת,

 חנה תדמור
 אשכנזי ליזה

 כהן סבינה
 ברקו רות

 ענת מידה (גוטמן)
 רבקה סגל
 מאיר גלזר
 יעל ברגר

 מנחם לינדנבוים
 דוידוב רחל

 רחל מנדלבאום
 דוד הופין

 מיכאל פוקס
 אלטשולר (מזרחי)

 פנינה

 שאול פרלברג
 חיה פרומה רוזן

 וינדיש אברהם
 חנה שרה

 שטיינגרטן
 חנן (ארנסט)

 הולדינגר

 צוואות
 6692/91 אהרן סולימני 24.2.83
 6693/91 קרף סטרול 4.12.90
 6695/91 מרים בריליאנט 16.9.91
 6700/91 שרה זגה 13.8.91
 6703/91 ליפא בורנשטיין 3.9.91

 6705/91 הנריך כרמי 24.9.91
 6706/91 ינקוביצי חייקה 15.10.91

 6707/91 ינאכ־ חילוה 5.8.81

 6708/91 שרגא פייכל״דרורי 27.8.91
 6709/91 אלםמן יוסף 3.11.81
 6094/91 פוגל יצחק אויגן 24.3.91

̂ואב גרינבוים 24.11.90  6029/91 
 6717/91 חלדה הרשקוביץ 19.9.91
 6721/91 ג׳קובס צ׳ירוס 22.5.91
 6723/91 רחל נוסבאום 30.7.91
 6726/91 דוד אוירבוף 25.7.91

 6727/91 פליקר שמואל 5.9.91
 6733/91 יצחק איזיק כהן 2.9.91
 6734/91 בדקו ליסמן 2.2.88
 6738/91 שושנה גוטמן 6.7.86

 6743/91 ז׳נו פלנט 10.9.91
 6744/91 גלזר פרימה 19.4.85
 6747/91 עמוס ברגר 1.9.91

 6748/91 רוזנברג בתיה 17.7.91
 6749/91 דוידוב דניאל 5.8.91

 6750/91 יעקב לוין 2.10.91
 5753/91 ורדה הופץ 16.10.91

 6758/91 ורנר פרידה 4.8.91
 6759/91 מרטה באטריז 3.7.90

 אטלס
 6762/91 יעקב פרלבדג 16.9.91
 6765/91 שמואל רוזן 6.5.91

 6769/91 וינדיש רוזה 1.10.91
 6771/91 טקל פייגה 1.10.91

 6773/91 ליצי נויבורגר 29.8.91
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 שם המבקש
 י׳-אדיד

 מם׳ התיק שם המנדה ה5ס־רה

 6715/91 אשר רחל 23.12.88 אשר אברהם
 6716/91 פריד יאיר 28.6.88 פריד שרה

 י6718/9 רויטנברג שוקה 8.4.91 שוארץ לידדמילה
 6722/91 פרננדם ראובן 1.9.91 פרננדס טינה
 6724/91 יעקב קורמן 21.5.91 כרמדן מנחם

 6725/91 גרינגרם יהושע 14.8.91 צפורה גרינגרס
 6728/91 ברוך אאוגן 10.8.91 ״וסף יאר

 6729/91 צפורה כהן 9.2.91 נפתלי כהן
 6730/91 מרי חקיס 1.4.91! סלים חכים

 6731/91 לוי סוזאן 8.9.89 לוי לאון
 6732/91 בלינה מבטש 11.9.91 חיים מנטש

 6735/91 יונה שלום 15.7.91 יונה מזל מסעודה
 6736/91 כהן שרלוטה 6.10.91 אברמוביץ ברונו

 6737/91 יעקב נורית !12.10.9 יעקב אברהם
 6739/91 פרבטמן ברור 22.9.91 אבנון זיוה
 6740/91 פרכטמן רחל 11.87 אבנון זיוה

 6741/91 משה נג׳י 1.9.91 משה סמירה
 6742/91 נשר ברטה 2.6.91 בשר יורם
 6745/91 דוד ראובן 20.5.91 דוד דוריס

 6751/91 כהנא יצחק 8.2.83 כהנא שרלוטה
 6752/91 קורט ברונר 22.5.89 ברונר רון

 6754/91 אלברט אשכנזי 10.9.91 אסתר אשכנזי
 6755/91 מאיר רימון 5.10.91 אירית רימון

 6756/91 עליזה אברמובסקי 26.9.91 חיים אמיר
 6757/91 אברמשוילי אהרן 22.8.86 אברמשוילי ראובן

 6760/91 סביחה נורי 7.5.91 זכריה עזיז
 6761/91 רפופורס גניה 29.6.91 סלקה סטלה

 פישבין
 6762/91 יעקב פרלברג Í6.9.91 שאול פרלברג

 '6763/91 שטורם לייב 20.9.91 שטורם מינה
 6764/91 מוםה סרוסי 24.4.91 סריסי יצחק

 6766/91 לוי שבת 11.3.88 לוי ח־ה
 6767,91 חורי דוד 2.5.88 חורי ויקטור
 6768/91 חורי הילה 5.7.91 חורי ויקטור

 6770/91 יעקובי תנה
 יליצה דגמר 23.9.91 דניאל יעקובי

 6772/91 יעקב קסטן 8.4.91 ליל־ קסטן
 6W5/91 זבודניק יוסף !11.9.9 זיו אפרים

 6780/91 בורבלה בלימה
 קופרשטיין 3.10.79 מנחם קופרשםיין
 6781/91 שמואל קופרשטיין 16.10.87 מנחם קופרשטיין
 6784/91 שטיינהורן הנריך 22.6.91 שםיינהורן שרה

 6785/91 ידיד מסעודה 31.3.91 ידיד יובל
 6786/91 רובין רפאל 5.12.89 רובין משה

 6789/91 איציקוביץ מרדכי 13.10.91 איציקוביץ חנה
 6793/91 סנטו מרדכי 11.10.91 םנטו אורבת

 6797/91 פיינשטט לובה 10.5.88 סימנסוב חנה
 6798/91 פיינשטט אריה 12-4.86' סימנטוב חנה

 6712/91 דוד אסם ־20.6.87 דן אסם
" 14.5.90 ליבר לירוי ~ < ו י  6713/91 רחל ל
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

ת (המשך) ו ע ד ו  ה

 שם המבקש
 תאריך

 מס׳ הח־ק שם המנוח הפט־י־ה

 צוואות

 6831/91 רושדי פדילה 20.9.91 עאידה פדילה
 6834/91 אליהו גולדין 6.9.91 שולמית גולדין

 6837/91 רוזנבלט רפאל 24.6.84 אביבה סגל
 6838/91 סופיה

 אלכםנדרנסקיה 8.1.86 לילה מזרחי
 6840/91 ניסן גמיל 21.1.91 דן ניסן

 6843/91 אנלביץ דוד 1.9.91 אנלביץ חנה
 6844/91 זומר רבקה 7.2.91 זומר אברהם

 6845/91 יעקב וולציינסקי 23.8.91 פםיה וולצ׳ינסקי
 6846/91 גדליה ובר 6.9.91 יצחק קויפמן
 6852/91 אהרן יצחק 3.11.91 דויטש פנינה

 6859/91 סבירסקי אברהם 10.9.91 יוסף סבירסקי
 6860/91 סימה סקםל 9.9.91 שי מר חיים

 6862/91 שויצר מרים 1Ú.9.91 חיה פינזילברג
 6866/91 שלמה שלמה 14.8.89 שלמה נעימה
 6867/91 פביאן פדוביץ 25.9.91 עדנה אלדור

 6870/91 יעקב טל 20.4.91 טל שרה
 6869/91 עמנואל מלץ 3.9.91 צבי ברנשטיין

 6871/91 דובינר גבריאל 23.3.85 דובינר משה יואב
 6873/91 עסקרי שוקט 28.9.91 עסקרי שמואל
 6878/91 אדטו רגינה 25.8.91 אדטו אליעזר
 6879/91 ישעיהו לביא 23.7.91 אילנה מגריזו

 6882/91 אבוטבול גרסיה 19.10.91 אגודת תירה וחסד
 6889/91 פרוש חיים 4-10.91 לאה גור

 6890/91 רחל טומשוב 18.10.91 אריאל טומשוב
 6895/91 וסרמן זאב 8.9.91 גוסטנו רבקה
 6898/91 אריה סטופל 24.3.91 מלכה שושנה

 סטופל
 6899/91 לאה שחר 28.12.90 איתן שחר

 ירושות

 6687/91 כן אברהם משה 20.9.91 מרים ריבנר
 6694/91 חיה גלדשםיין 5.7.91 תנה זליגמן
 6696/91 שולמית פרס 11.8.91 דניאל פרס

 6697/91 ליס בשה חמקה 12.9.91 פרדליס פדה
 6698/91 פיבניק פייגה 19.11.90 פוקםמן בלומה
 6699/91 פיבניק מאיר 10.11.88 פוקסמן בלומה

 6701/91 ויקטוריה סלח
 דואק 20.9.91 שושנה שלם
 6702/91 ישראל פינצ׳וק 30.4.87 אסתר רודן

 6704/91 מטילדה קמחי 19.12.74 מצליח קמחי
 6710/91 גמליאל שלום 9.3.89 גמליאל זכריה

 3290/91 משה הלמן 10.4.91 מיכה הלמן פורוש
 7847/89 משה ויינברגר 2.3.89 אוסקר ויינברגר

 ־6714/91 בן דוד אליהו 24.9.80 בן דוד רבקה
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 תאריך
 מם׳ התיק שם המנוח הפטירה שם ולמבקש

 בית המשפט המחוזי בתל־אביבייפו

ת (המשך) ו ע ד ו  ה

 3.74 כמיסה יוסף
 14.9.84 כמיסה יוסף
 3.7.66 קימל בילה

 24.5.87 עזריקן רחל
 15.9.91 ארי אלוף

 28.12.88 קופפרמן מרסל
 27.3.90 מרים גולדשילד

 ורדה אלשייך, רשמת

 20.9.89 גולדנברג אביגדור
 27.4.91 שובוב אידה -

 7.9.91 . גרשוביץ אלכם

 6886/91 כמיסה רוזיבה
 6887/91 כמיסה ויטוריי

 6888/91 קימל אהרון
 6892/91 עזריקן ארטור

 6893/91 רבקה אלוף
 6894/91 קופפרמן רבקה
 6897/91 גולדשילד משה

 ירושות
 591/91 גולדנברג דניאל

 630/91 שובוב מנדל
 632/91 גרשוביץ בוריס

 תאריך
 הפט־רה שם המבקש

 22.4.91 ארונוב תמרה
 18.3.90 גוטשלק מקסאמיל

 11.8.91 זיוה ירושלמי
 5.8.90 ויקטור עט״ה

 26.7.91 וירצברגר
 לאופולד אריה

 11.9.91 שרה פרידמן
 10.10.91 סעאת רחמים
 11.10.91 חבצלת קלצ׳י

 16.5.91 איורו שקורי
 27.6.89 אזרפיך מורד

 9.4.91 שפירא גריגורי
 2.4.91 סול צבי

 1.3.91 רמי חזנובםקי
 12.9.91 גבריאלה שטרן

 21.7.91 יפה עוז
 3.9.91 יונה גגר

 30.4.90 יהושע שושנה
 1.11.90 אוסקר לזרוביץ

 27.2.90 יחיאל בריינס
 29.9.91 חיים צבי זינגר
 8.7.91 יעקב איזנשטיין
 8.2.91 מדמוני תורכיה

 12.1.90 אמירה ספדו
 3.4.90! אמרוסי נסים
 5.8.90 רביע כרמלה
 29.3.89 טובה הראל
 18.5.87 טובה הראל

 9.12.82 ורד בן הרואה
 23.7.76 יוסף סבירסקי

 28.1.91 רחל בן מרדכי
 29.9.91 בלהה וייס

 21.11.90 אברהם לופו

 18.12.90 יצחק אלבז
 14.9.62 חפאתד. יהושע

 28.10.82 הדסה מור
 24.8.91 עלוה אלקיים

 25.7.90 אילן שלי
 12.8.91 חיים שדה

 8.2.90 גולדפרב בדקו
 30.11.90 מרלין אקרמן

 13.2.91 יונתן בן אברהם
 17.9.86 כהן מירטה

 מס׳ התיק שם המנוח

 ירושות
 6437/91 מולדזנוב ברבה

 6691/91 גוטשלק קלוטלדה
 6746/91 אברהם רוזנולד

 6805/91 עטייה בייה
 6813/91 וידצבדגר רבקה

 6814/91 אברהם פרידמן
 6817/91 מיני אלפרד
 6818/91 אבהמי זלמן

 6821/91 חביבה שקורי
 6825/91 עזרפיך קודדד
 6826/91 שפירא שאול

 6832/91 סול מוזס
 6833/91 ברוך (דב)
 חזנובסקי

 6835/91 קטלינה שטרן
 6836/91 שקד רבקה

 6839/91 יוסף גגר
 6841/91 עומיסי יחיאל

 6842/91 רוזיקה לזרוביץ
 6847/91 היינריך רחל
 6848/91 דבורה זיגגר

 6849/91 לאה איזנשטיין
 6850/91 מדמוני סאלח

 6851/91 סלים ספדו
 6853/91 אמרוסי שושן

 6854/91 רביע מאיר
 6855/91 מרים תיכון

 6856/91 תיכון ישראל
 6857/91 בן הרואה מנחם
 6858/91 אסתר םוירסקי

 6863/91 מאמו (בן מרדכי)
 שלמה

 6864/91 מרים לאובשטיין
 6865/91 טרסה לופר

 6868/91 אלבז גבריאלה
 בלה

 6872/91 יחזקאל יהושע
 6874/91 אריה מור

 6875/91 ציון אלקיים
 6876/91 ישראל שלומוביץ
 6877/91 שטריטפלד פועה

 6880/91 גולדפרב מלכה
 6881/91 דניאל אקרמן

 6883/91 מרים בן אברהם
 6884/91 כהן קרלוס

 בית המשפט המחוזי בנצרת
 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או מינוי

 מנהלי עזבון
 מתפרסמת בזה הודעה, כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו
 לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או לצו ירושה או למינוי

 מנהל עזבון.

 תאריך
 מם• הח־ק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 צוואות
 628/91 בן־ארוש ימין 31.7.91 הרוש מרדכי

 629/91 קנטרוביץ עלקה 17.1.90 שניידר נזוניה
 633/91 זורגר מרדכי

 אלכסנדר 14.8.91 זודגד שושנה
 640/91 ג׳ליל חלימה

 מוחמד 1.70 גאלב יוסף
 641/91 לישינסקי

 (לינשונסקי) משה 12.1.91 שולקוב גיטל
 652/91 דיעי זיזה - זוזה 28.5.90 פישר שולמית
 653/91 קורים אבשלום 23.12.90 קודים.אהודה

 662/91 שרפשטיין לאה 15.6.91 שפרן רות
 663/91 עבו בר מאיר לורה 27.9.91 פינקלשטיין

 עצמונה
 664/91 מרוני מאיסה 3.6.91 כהן מםעוד

 665/91 סמעאן ג׳מילה
 ח׳ליל 17.10.84 מוםא בדיעה

 668/91 קרן אברהם 23.8.91 ברק חיה
 673/91 שלח (םליפר) יצחק 19.5.86 שלח יאיר

 675/91 וקסלר מרטץ 21.7.91 קליין אלכסנדר
 679/91 צ׳רמק אלזה 2.5.91 צ׳רמק שמעון

 680/91 יוסף מלושה 12.2.86 נחום סלים
 682/91 הריס איזידור 5.2.57 הריס סםנלה

 ארנסט קליפורד
 688/91 גורפינקל זאב 3.8.90 גורפינקל גרשון
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 הודעות בתי הדין הרבניים

 בית הדין הרבני האזורי בירושלים
ת דעו  הו

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

 תיק 698/תשנ״א
 בעניין ירושת המנוח קנדל אריה, שנפטר בירושלים ביום

 ט״ו באלול התשנ״א (25.8.1991),
 המבקשת: קנדל מלכה.

 תיק 163/תשנ״ב
 בעניין ירושת המנוח בן שמן שמעון, שנפטר בירושלים

 ביום י״ז באייר התשבי׳א (1.5.1991),

 המבקשת: בן שמן שרה.

 תיק 400/תשנ״א
 בעניין ירושת המנוחה רוטשטיין צרנה, שנפטרה בירוש

 לים ביום כ״ט באב התשנ״א (9.8.1991),
 המבקשת: גרנר עדנה (ארנה).

 תיק 336/תשבי׳א
 בענין ירושת המנוח פינקלשטיין אברהם, שנפטר באר־

 ה״ב ביום כ׳׳ב באלול התשל״ז (5.9.1976),

 המבקש: פינקלשטיין ברנרד.

 תיק 530/תשנ״ב
 בעניין ירושת המנוח שמאי שלום, שנפטר בירושלים ביום

 א׳ באלול התשני׳א (10.8.1991),
 המבקשת: שמאי שושנה.

 תיק 512/תשנ״א
 בעניין ירושת המנוח יחיא אברהם, שנפטר בירושלים

 ביום כ״ו באדר התשנ״א (12.3.1991),
 המבקשת: שולמית יחיא.

 יצחק אהרון בן שושן, מזכיר ראשי

 בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
ת ו נ מ ז  ה

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

 בית המשפט המחוזי בנצרת
ת (המשך) ו ע ד ו  ה

 שם המבקש
 •־,אריך

 :פטירה

 כ״ט תמוז נ״א שושנה אזרן
 ד׳ תשרי נ״ב אסתר בן־דוד

 עובדיה לוי
 מנהל היחידה לעזבונות וירושות

 מ0׳ התיק
 התשב״כ שש המנוח

 115 אזרן מורים
 283 בןידוד יוסף

 שם המבקש
 תאריך

 מס• התיק שם המנוח הפטירה

 30.3.88 דחלה מוסטפא

 25.9.88 רוסנראוך ראובן

 16.9.85 ג׳עיה עסאם
 26.6.91 אפשטיין במרוד

 21.1.91 וייס ניצן
 29.8.91 ממן משה

 27.8.84 חאמד סלמאן
 3.6.88 עמר משה

 19.11.90 מוסא בדיעה

 12.3.91 נואטחה עפאף
 17.4.65 לוי אליהו
 16.3.57 לוי אליהו

 28.1.81 הקרן לטיפול
 בחסדים

 2.4.85 הקרן לטיפול
 בחסוייס
 25.9.91 מם רות

 25.6.85 קלודיה אולפן
 14.1.91 גורפינקל גרשון
 22.1.86 קולםניקוב גינדה

 מ׳ בן דוד, רשם

 עבאס אמון עווד
 רוסנראוך אברהם

 אנשל
 ג׳עיה זהרה

 אחמד
 אפשטיין תמר

 וייס תנה
 ממן אברהם
 חאמד נג׳יב

 סלמאן
 עמר משה

 מוםא תאופיק
 ח׳ליל

 נואטחה תביב
 איליא

 לוי מרים
 לוי שלום
 פאל רטי

 רטי מגדה

 מוזס חנה
 גיטרמן אברהם

 גורפינקל שושנה
 קלסון טימה

 ירושות
634/91 
635/91 

648/91 

649/91 
654/91 
655/91 
659/91 

661/91 
666/91 

667/91 

669/91 
670/91 
677/91 

678/91 

681/91 
684/91 
687/91 
689/91 

 בית המשפט המחוזי בבאר־שבע

 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או מינוי
 מנהלי עזבון

 מתפרסמת בזה הודעה, כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו
 לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או לצו ירושה או למינוי

 מנהל עזבון.

 ש• המבקש
 תאריך

 מס׳ התיק שם המנוח הפטירה

 9.9.87 חזיזה שלום
 25.6.91 חזיזה שלום

 16.5.91 אביעזר שרוני
 ע׳ דננברג, רשם

 צוואות
 486/91 חזיזה סלומון
 486/91 חזיזה סוליקה

 487/91 רבקה בת פנחס
 זליג שרוני
 (שלזינגר)
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ה ו ק ת ־ ח ת פ ת הדין הרבני האזורי ב י  ב
 מס׳ התיק תאדיר

ת נ״א/נ״ב שפ המנות הפטירה שם המבקש ו ע ד ו  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, 480 לב במקין י״ז אדר ש״ן לודמילה בסקין
 בקשות למתן צווי ירושה: 521 משה זהבי א׳ אב ב״א סופיה זהבי

 אדית פרידמן 552 מרגרטה ה׳ תשרי מ׳׳ה אדית פרידמן
 מם׳ התיק תאריך שמשוביץ

 נ״א/נ״ב שם המנוח הפטירה שם המכקש 554 רבקה ד׳ אלול נ״א אשר רוזנשטריך
 111 יעקב רוזנטל ב״ג תמוז מ״ט חנה רוזנטל רוזנשטריך

 258 יצחק כדורי כ״א תשרי נ״א רוני יצחק 2591 רחל אברהם כ״ב תמוז תש׳׳ל שאול אברהם
 259 רות זילברפניג כ״ו אלול נ״א יצחק זילברפניג 358 משה שמשוביץ כ״ח אדר ב״א אדית פרידמן

 269 עזריקם עובדיה י״א תשרי נ״א משה עובדיה 373 אליעזר י״ט אב נ״א יהודית מרמלשטיין
 260 אברהם משל ב׳ טבת ש׳׳ן לאה משעל מרמלשטיין

 ?25 דבורה כץ ג׳ תשרי נ״ב שמואל כץ 379 אטי ברגר י״ז אב נ״א מרדכי גבע
 213 אסתר הוכמן ס״ז תמוז נ״א יגאל הוכמן 415 מנדל פולק י״א ניסן מ״ט שלמה פולק

 215 משה חיי שמש י׳ אב נ״א שמחה שמש 388 חסיה אלתר ט״ו תשרי נ״א לאה גורמן יי
 216 יוםף מאיר 395 משה' קליין כ״ה תשרי נ״ב אפרים קליין

 כוחנובםקי ד׳ שבט נ״א שולמית כוחנובסק 409 ססיבן אלברט ט״ו שבט מ״ם ברבה אלבדט
-ב^-אדד א׳ מ״ו- מסעודי ־שושן -ישעיהו םגלוביץ- ־420 -שלמה-שושן- -- ׳ אלול- נ״א - - י  .219 חומה סגלוביץ—-
 224 שושנה אלנקרי כ״וו שבט נ״א רפאל אלנקרי 442 זאב רוזנפלד כ״ד אלול ל״ו פנינה רוזנפלד

 225 יעל רובינשטיין י׳יא אלול נ״א יצחק. רובינשטיין 3316 רבקה פנקר כ״ט אדר מ״ה רינה נגר
 364 רחל סורסקי ב׳ תשרי נ״ב שרה לינדבר 3331 ישראל שורץ ג׳ תמוז נ״א חוה לאונד

 3739 סעיד בעזה ב׳ אלול נ״א מזל בעזה 2787 יצחק גוט כ״א אדר שיין שרה גל
 88 יחיא מדהרי ב׳ אלול מ״ח גילה בושרי 3814 שדה לוין ד׳ אלול נ״א חיותה מלצר

 109 שמעון ליברמן ד׳ אדר ש״ם טובה ליברמן 3823 דוד שמש י״ב סיון נ״א פרח שמש
 146 בנימין כהן כ׳׳ה תמוז מ״ו עדינה כהן 3825 מרדכי זוטניק י״ג אייר נ״א משה משה

 175 יעקב שניאור ג׳ תשרי נ״ב פורטונה שביאור תמיר (זוטניק)
 123 סטרול קומברג ד׳ ניסן נ״א אברהם קומברג 3827 שושנה מלכיאלי ט״ו אייר מ״ט ישראל מלכיאלי
 3739 עזרא סאלם ל׳ אב נ״א ציונה סאלם 3855 אליעזר דומוביץ י״ט אב נ״א בנימין דומוביץ
 179 אורה הלל כ״ב כסלו ש״ן ישראל הלל 2943 מסעודה שטרית ט״ו סיון נ׳יא שיטרית אברהם

 :ייעד, מזכיר ראשי 180 יוסף הלל כ״ג אב נ״ז ישראל הלל א׳ :ייעד, מזכיר ראשי
 ?18 יוסף בורגר ם׳ חשון מ״ו ורונה בורגר

 203 רחל זילברשטיין ח׳ כסלו ש״ן מרים זילברשטיין
 200 כלאפו חכמון כ׳׳ה כסלו נ״א יוסף חכמון

ד ו ד ש ת הדין הרבני האזורי א י  210 זוליה חכמון כ״ד טבת ש״ן משה חכמון ב
ת ו ע ד ו  38 אליהו שזיפי י׳יב תמוז נ״א מזל שזיפי ה

 48 חיים רצון י״א אב נ״א שמעון רצון
 60 גניה בליימן א׳ אלול נ״א סמיון שצמן להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן,

 84 אברהם נעים כ׳יד שבט נ״א רותי נעים בקשות למתן צווי ירושה:
 71 רפאל חושקל - - י-״א אב נ״א רבקה חושקל

 276 פרץ ליזר כ״ב כסלו נ״א צפורה ליזר תיק 1996/נ״ב
 277 מניה זלוטניצקי כ״ה אב נ״א לאה ויסבורד בענין ירושת המנוחה פסטרנק בלומה, שנפטרה ברחובות

 290 לאה שמעוני כ״ח חשון ש״ן יוסף שמעוני ביום י׳ בחשון התשנ״ב (18.10.1991),
 274 אילה פישר י״ס סיון נ״א שלום פישר המבקשת: בתה.

 337 מרים שורצברגר ו׳ אלול נ״א צבי שורצברגר
 תיק 2853/נ״ב 327 יוסף ניצקנר כ״ב תשרי נ״ב אנםילי ניצקנר תיק 2853/נ״ב

 328 משה משהיסלים ג׳ תשרי נ״ב רחל משה בענין ירושת המנוחה מרדר אמדיה, שנפטרה באשדוד 328 משה משהיסלים ג׳ תשרי נ״ב רחל משה
 343 יהודה בהן כ״ח חשון נ״ב אסתר בן משה ביום י״א בטבת התשמי׳ט (19.12.1988),

 344 ויקטוריה כהן א׳ תשרי מ׳׳ו אסתר בן משה
 349 אבטון גולדשטיין ו׳ חשון נ״א אוגניה גולדשטיין המבקשים: בעלה ובניה.

 457 אברהם חבה י׳׳ג תשרי בי׳ב נדרה חבה נסים אדרי, מזכיר ראשי
 458 אסתר ליבל ה׳ חשון מ״ט אברהם ליבל

 472 זהרה גרמה כ״ה תשרי נ״א נסים גרמה
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 הודעות לפי תוק הצהרות ממת, התשל"ח־־1978

 הודעה
 להווי ידוע כ׳ המבקש פנה אל בית המשפט המחוזי
 בתליאביב־יפו בבקשה להצהיר על מותו של המנוח הנ״ל
 שנפטר בהודו, וכ־ בית המשפט ידון בבקשה הנ״ל ביום

 11.2.92 בשעה 10.30.

 ווה תיאור המניח לפי הצהרת המבקש:
 שם המנוח: מנשה כהן.

 מקום מגוריו הרגיל והאחרון: הודו.
 התעסקות: סוחר.
 אזרחות: הודית.

 השמות והכתובות של בני משפחתו הקרובים ביותר:

 כהן יעקב, רח׳ איינשטיין 22/20, לוד - בן.

 כל מי שיש לי ידיעות על המנוח הנ״ל מתבקש בזה
 להמציאן לבית.המשפט, בין בכתב עד יום הדיון ובין בעל פה
 לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל, וכל אדם מעוניין הרוצה
 להתנגד להצהרת מוות יתייצב לפני בית המשפט במועד הנקוב
 לעיל, אם בעצמו ואם עי׳י בא כוחו, וינמק את התנגדותו, או
 ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה שניתנה על ידיו שבה
 יפורטו טעמי ההתנגדות, או ימסור הודעה בפני נציג דיפלומטי
 או קונסולרי של ייצראל שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם

 לא כן יחליט בית המשפט כטוב בעיניו.

 ורדה אלשייך, רשמת

 כבית משפט המחוזי בתל־אביב

 תיק הצהרות מוות 18/91

 בענין חוק הצהרות מוות, התשל״ח-1978,

 ובענין הצהרת מותם של נספי שנות השואה המפורטים
 להלן,

 והמבקש: מצליח קמחי. ת״ז 379320, רח׳ רמב׳ים 27,
 פתח־תקוה, ע״י ב״כ עו״ד ש׳ אמסטר^ רת׳ מובטפיורי 3,

 פתח־תקוה 49364,

 הודעה

 להווי ידוע כי המבקש פנה אל בית המשפט המחוזי
 בירושלים בבקשה להצהיר על מותם של נספי השואה
 המפורטים להלן, שנעלמו ומשערים שהם מתו, וכי בית המשפט

 ידון בבקשה הנ״ל ביום 31.3.1992, בשעה 8.30.

 וזה תיאורם של הנספים לפי הצה־ת המבקש:

 שם הנעדר, מקום לידתו, תאריך לידתו:
 1. מרים קלדרון, בעיר ביטולה, יוגוסלביה:

 2. לבנה בכורה קלדרון, ביטולה,-
 3. כוכבה אססר־ה, ביטולה:
 4. בואנה קלדרון, ביטולה:
 5. שלמה קלדרון, ביטולה:
 6. משה קלדרון, ביטולה.
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 בבית המשפט המחוזי בירושלים
 תיק הצהרות מוות 30/91

 בענין חוק הצהרות מוות, התשל״ח-1978,

 ובענין הצהרת מותם־ של נספי שנות השואה המפורטים
 להלן,

 והמבקש: יהודה ליאו, על־ידי ב״כ עו״ד פודהורצר.

 הודעה
 להווי ידוע כי המבקש פנה אל בית המשפט המחוזי
 בירושלים בבקשה להצהיר על מותם של נספי שנות השואה
 המפורטים להלן שנעלמו ומשערים שהם מתו, וכי בית המשפט

 ידון בבקשה הנ״ל ביום 4.2.1992 בשעה 8.30.
 וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרת המבקש:

 שם הנעדר, מקום לידתו ותאריך לידתו:
 1. גבריאל אפלבוים, תלם, פולין:

 2. אנקה אפלבוים, חלם, פולין:

 3. אברהם אברשה אפלבוים, חלם, פולין,

 מקום מגורים רגיל וידוע אחרון: חלם, פולין.

 אזרחות: פולנית.
 התעסקות: נספה 1 - חנות ספרים: נספית 2 - עקדת בית.

 התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנעדרים עדיין היו
 בחיים והמקום שבו נמצאו אז: 1942, חלם, פולין.

 השמות והכתובות של בני משפחתם הקרובים ביותר:
 1. פנינה גלעדי, רח׳ טבריה 12, תל־אביב:

 2. שושנה רויטר, דרך אבא חושי 14א, חיפה.

 סימנים אחרים: אין.
 כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ״ל מתבקש בזה
 להמציאן לבית המשפט, בין ככתב עד ליום הדיון ובין בעל״פה
 לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל, אם בעצמו ואס על ידי
 בא־כוחו, וינמק את התנגדותו, או ימסור לבית המשפט הצהרה
 בשבועה שניתנה על ידיו שבה פורטו טעמי ההתנגדות, או
 ימסור הודעה בפני נציג דיפלומטי או קונםולרי של ישראל שבה
 יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם לא כן יחליט בית המשפט בטוב

 בעיניו.

 יעקב בצלאל, רשם

 בכית המשפט המחוזי כתל־אביב־יפו
 תיק הצהרות מוית 11/91

 בענין חוק הצהרות מוות, התשל״ח-1978,

 ובענין הצהרת מותו של המנוח מנשה כהן, שנפטר בהודו,
 והמבקש: יעקב כהן, רח׳ אינשטי־ן 22/20, לוד, ע״י ב״כ

 עו״ד חמדאן עיסאם, רח׳ אלי כהן 15/16, לוד.
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 הודעות לפי חוק הצהרות מוות, התעול״ת-1978

 2. משה שמוקלרמן, ריוביץ, פולין, 1910:
 3. רבקה שמוקלרמן, ריוביץ, פולין, 1901:
 4. שרה שמוקלרמן, ריוביץ, פולין, 1905.

 מקום מגורים רגיל וידוע האחרון: ריוביץ, פולין.
 אזרחות: פולנית.

 התעסקות: נספות 1 וי3 - עקרות בית; נספה 2 - סוחר עצים:
 גספית 4 - פקידה.

 התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנעדרים היו עדיין
 בחיים והמקום שבו נמצאו אז: נםפית 1 - מחנה ההשמדה
 סוביבור, 1941 : נספים 2 ו־3 - וילנה, 1942; נספית 4 - גטו

 לודז/ 1942.
 השם והמען של בן משפחה הקרוב ביותר: חיים שמוקלרמן, רח׳

 קלונימוס 15, תל־אביב - אח הנספים.
 כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ״ל מתבקש בזה
 להמציאן לבית המשפט, בין בכתב ובין בעליפה, לכל המאוחר
 חמישה עשר יום לפני מועד הדיון הנקוב לעיל, וכל אדם מעוניין
 הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית המשפט
 במועד הנקוב לעיל, אם בעצמו ואם על ידי בא־כוחו, וינמק את
 התנגדותו, או ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה שניתנה
 על־ידיו שבה פורטו טעמי ההתנגדות, או ימסור הודעה בפני
 נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל שבה יפרט את טעמי
 ההתנגדות, שאם לא כן יתן בית המשפט החלטה כטוב בעיניו.

 ורדה אלשייך, רשמת

 . בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 תיק הצהרות מוות 21/91

 בענין חוק הצהרות מוות, התשל״ח-8ד19,

 ובענין הצהרת מותם של נספי שנות השואה המפורטים
 להלן,

 והמבקשים: עקיבא פישר ומרגיט אייזיקוביץ.
 הודעה

 להווי ידוע כי המבקשים פנו אל בית המשפט המחוזי
 בירושלים בבקשה להצהיר על מותם של נספי, שנות השואה
 המפורטים להלן שנעלמו ומשערים שהם מתו, וכי בית המשפט

 ידון בבקשה הב׳׳ל ביום 28.4.1992 בשעה 8.30.

 וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרת המבקשים:
 שם הנעדר, מקום לידתו ותאריך לידתו:

 1. חיים דוד פישר, ברםיסלבה, צ׳כוסלובקיה.
 2. שרה פישר, קומארנו, הונגריה.

 3. בלה פישר, פזינוק, צ׳כוסלובקיה, 1911.
 4. מרדכי פישר, פזינוק, צ׳כוסלובקיה, 1917.
 5. דבורה פישר, פזינוק, צ׳כוםלובקיה 1919.

 6. מאיר השי פישר, פזינוק, צ׳כוסלובקיה, 1918.
 7. שמואל וולף פישר, פזינוק, ציכוסלובקיה, 1922.

 8. רחל פישר, פזינוק, ציכוסלובקיה, 1923.

 מקום מגורים רגיל וידוע אחרון: ביטולה, יוגוסלביה.

 התעסקות: נספית 1 - עקרת בית: נספים 6-2 - לא ידוע.

 אזרחות: יוגוסלבית.
 התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנעדרים עדיין בחיים
 והמקום שבו נמצאו אז: ביום 11.3.1943 בביטולה, יוגוסל

 ביה.
 השמות והכתובות של בני משפחתם הקרובים ביותר:

 1) מצליח קמחי, רחוב רמב׳׳ם 27, פתחיתקוה - בעל
 המנוחה מתילדה קמחי;

 2) חיים פסו(קמחי), רחוב םוקולוב 2, פתח־תקוה - בן
 אחות המנוחה:

 3) משה פסו, םנטוריום כפריגנים, פתח־תקוה - בן
 אחות המנוחה;

 4) ציון פסו, רח׳ שפינוזה 8, פתח־תקוה - בן אחות
 המנוחה.

 סימנים אחרים - אין.
 כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ״ל מתבקש בזה
 להמציאן לבית המשפט, בין בכתב עד יום הדיון ובין בעליפה
 לפני בית משפט במועד הנקוב לעיל, וכל אדם מעוניין הרוצה
 להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית המשפט במועד
 הנקוב לעיל, אם בעצמו ואם עליידי בא כוחו, וינמק את
 התנגדותו, או ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה שניתנה
 על ידיו שבה פורטו טןצמי ההתנגדות, או ימסור הודעה בפני
- נציג דיפלומטי או קונםולרי של ישראל שבה יפרם את טעמי

 התנגדותו, שאם לא כן יחליט בית המשפט כטוב בעיניו.

 ורדה אלשייך, רשמת

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

 תיק הצהרות מוות 13/91

 בענין חוק הצהרות מוות, התשל״ח-1978,
 ובענין הצהרת מותם של נספי שנות השואה המפורטים

 להלן,
 והמבקש: חיים שמוקלרמן, רח׳ קלונימוס 15, תל־אביב,
 ע״י ב״כ ער׳ד ש׳ פסקא ו/או ר׳ פםקא ו/או ח׳ קימלמן, רח׳
 בלוף 42, תליאביב 64681, טל׳ 03-5230915, פקס׳ 5245366-

.03 
 הודעה

 להווי ידוע כי המבקש פנה אל בית המשפט המחוזי
-בתל־אביב־יפו-בבקשה-להצהיר על מותם של נםפי שנות
 השואה המפורטים להלן שנעלמו ומשערים שהם מתו, וכי בית
 המשפט ידון בבקשה הנ״ל ביום 18.2.1992, בשעה 10.30.

 וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרת המבקש:
 שם הנעדר, מקום לידתו, תאריך לידתו:

 1. חוה (שמוקלרמן) פנסטר, ריוביץ, פולין, 1899:
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 הודעות לפי חוק הצהרות מוות, התשל״ח-1978

 מקום מגורים רגיל וידוע אחרון: נספה 1 - בעיירה מדיולוכיץ,
 ציכיה: נספה 2 - מונקס.

 אזרחות: ציכית.
 התעסקות: נספית 1 - עקרת בית.

 התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנעדרים עדיין היו
 בחיים והמקום שבו נמצאו אז: נספה 2 - 1942.

 סימנים אחרים: אין.

 כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ״ל מתבקש בזה
 להמציאן לבית המשפט, בין בכתב עד ליום הדיון ובין בעל־פה
 לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל, וכל אדם מעוניין הרוצה
 להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית המשפט במועד
 הנקוב לעיל, אס בעצמו ואם על ידי באיכותו, וינמק את
 התנגדותו, או ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה שניתנה
 על ידיו שבה פורטו טעמי ההתנגדות, או ימסור הודעה בפני
 נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל שב־ יפרט את טעמי

 ההתנגדות, שאם לא כן יחליט בית המשפט כטוב בעיניו.

 ורדה אלשייך, רשמת

 בקשות לפירוק חברות על יד* בית־המשפט

 בבית המש5ט המחוזי כתל־אביב־יפו

 תיק אזרחי 1591/91
 בענץ פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק החברות: 1) דלתא פי יצור מכונות (1988)
 בע״מ (ח״פ 51-128232-9): 2) שאל הדראוליקה ופנאומטיקה

 (1979) בע״מ (ח״פ 51-083645-5),

 והמבקשים: עובדי החברות הנ״ל, ע״י ב״כ עו׳יד ד׳ סישמן
 והמפרק הזמני רו״ח שמעון הושיה, אצל אבידור ברדיצ׳ב,

 רואי חשבון, רח׳ הבונים 3, רמת־גן.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3 באוקטובר 1991 הוגשה
 בקשה לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החברות
 הנזכרות לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט

 היושב בדין ביום 19 בינואר 1992 בשעה 09.00.

 כל נושה או משתתף של החברות האמורות הרוצה לתמוך
 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת
 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר

 שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ׳יל לא יאוחר משעה 12.00

 ביום 17 בינואר 1992.
 לנושה או למשתתף שיבקש זאת ימסרו המבקשים, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.
 שמעון הושיה, רו״ח, מפרק זמני

 מקום מגורים רגיל וידוע אחרון: 1) נספים 1-3 וי5 - פזינוק,
 צ׳כוסלובקיה: נספה 4 - ברטיסלבה, צ׳כוםלובקיה:

 אזרחות: צ׳כית.
 התעסקות: נספה 1 - סוחר: נספית 2 - עקרת בית.

 התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנעדרים עדיין היו
 בחיים והמקום שבו במצאו אז: נספים 1-2 ו־5 - 1944,
 אושוויץ: נספית 3 - 1928, פזינוק: נספה 4 - 1945,

 אושוויץ: נספים 6-8 - 1942, צ׳כוסלובקיה.
 מקום מגורים רגיל: נספים 1-3 ו־5-8 - פזינוק, צ׳כוסלובקיה:

 נספה 4 - ברטיסלבה, צ׳כוסלובקיה.
 מקום מגורים ידוע אחרון: נספים 1-3 ו־5 - פזינוק, צ׳כוסלוב־
 קיה: נספים 4 ו־8 - ברטיםלבה, צ׳כוסלובקיה: נספה 6 -
 גלנטה, צ׳כוסלובקיה: נספה 7 - ניטרה, צ׳כוסלובקיה.

 השמות והכתובות של בני משפחתם הקרובים ביותר:
 1. מרגיט אייזיקוביץ, בית מעון הורים, רח׳ מעגלי

 הרי״ם 25, ירושלים:
 2. עקיבא פישר, רח׳ אבן־גבירול 160, תל־אביב:
Crimea st. Caufield 1 4  3. אדולף אנטון פישר, ,

.Victoria, Australia 
 כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ״ל מתבקש בזה
 להמציאן לבית המשפט, בין בכתב עד יום הדיון ובין בעל פה
 לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל, וכל אדם מעוניין הרוצה
 להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית המשפט במועד
 הנקוב לעיל, אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו, וינמק את
 התנגדותו, או ימסור בבית המשפט הצהרה בשבועה שניתנה
 על ידיו שבה פורטו טעמי התנגדותו, או ימסור הודעה בפני
 נציג דיפלומטי או קונםולרי של ישראל שבה יפרט את טעמי

 ההתנגדות, שאם לא כן יחליט בית המשפט כטוב בעיניו.

 ורדה אלשייך, רשמת

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 תיק הצהרות מוות 17/91

 בענין חוק הצהרות מוות, התשל״ת-1978,
 ובענין הצהרת מותם של נספי שנות השואה המפורטים

 להלן,
 והמבקש: ישראל רוטקופף.

 הודעה

 להווי ידוע כי המבקש פנה אל בית המשפט המחוזי
 בתל־אביב בבקשה להצהיר על מותם של נספי שנות השואה
 המפורטים להלן שנעלמו ומשערים שהם מתו, וכי בית המשפט

 ידון בבקשה הנ״ל ביום 31.3.1992 בשעה 8.30.
 וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרת המבקש:

 שם הנעדר, מקום לידתו ותאריך לידתו:
 1. ברכה מנדלוביץ לבית שוואלב.

(Munkaes) 2. דוד בלייר, נולד כמונקס 
 3. פירי ווטנשטיין.
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 הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

 צו פירוק, מינוי מפרק והודעה לנושים
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46(1) לפקודת האגודות
 השיתופיות אני מצווה כזה על פירוק אגודת אלואדי - אגודה
 שיתופית לאספקת מים בינות בע״מ (מס׳ האגודה 57/1772).

 אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות
 השיתופיות אני ממנה למפרק את עזרא דגן, שמענו: רח׳ קרן

 היסוד 38, ירושלים.

 בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות (פירוק),
 התשמ״ד-1984, נדרש כל בעל תביעה מן האגודה להגיש את
 תביעתו בכתב למפרקים תוך ששים יום מיום פרסום הודעה זו

 לפי המען הנ״ל.
 בהתאם לסעיף 46(2) לפקודה רשאי כל חבר האגודה
 לערער על צו פירוק בפני שר העבודה והרווחה תוך חדשיים

 מיום פרסומו ברשומות.

 כ״ג בהשון התשנ״ב (31 באוקטובר 1991)
 אורי זליגמן

 רשם האגודות השיתופיות

 ביטול רישום אנודות שיתופית
 לפי סעיף 50(2) לפקודת האגודות השיתופיות

 הואיל וביום 29 ביולי 1985 ניתן צו לפירוק אגודת קופת
 מלוה חקלאית לגמ״ח אגודה שיתופית רחובות בע״מ (מם׳
 האגודה - 57/50) וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 3253,

 התשמ״ו, עמי 426, מיום 26 בספטמבר 1985,
 והואיל והפירוק הנ״ל נשלם - ניתנת בזה הודעה שרישום
 האגודה הנ׳יל נתבטל, ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש

 כגוף מואגד.
 כ״ב בחשון התשב״ב (30 באוקטובר 1991)

 אורי זליגמן
 רשם האגודות השיתופיות

 הודעה על מחיקת אגודה שיתופית
 לפי סעיף 59(1)(ד) לפקודת האגודות השיתופיות ולפי

 סעיף 368(ג) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983
 אני מודיע מה, שלאחר שלושה חדשים למן תאריך פרסום
 הודעה זו יימחק שמה של האגודה הנזכרת מטה מפנקס רישום
 האגודות השיתופיות, והאגודה תבוטל, אלא אם כן יראו לי תוך

 המועד הנ״ל סיבות המחייבות אחרת:

 שם האגודה: קבוץ שיטיס.
 תאריך הרישום: 22 בספטמבר 1985.

 מס׳ האגודה: 57/2953.
 כ״ב בחשון התשנ״ב (31 באוקטובר 1991)

 אורי זליגמן
 רשם האגודות השיתופיות

ות פי דות שיתו ו  הודעה על רישום אג

 להלן פרטים לגבי כל אחת מאגודות אלה:

 (1) עובדי בית ספד עבדאללה בן אל חוםין אגודה שיתופית
 לשכון בע׳ימ.

 המען: ירושלים, ת״ד 20114.
 תאריך הרישום: כ״ג בחשון התשנ״ב (31.10.1991).

 סוג ראשי: 43 - שיכון!
 סוג משנה: 61 - שיכון.

 מס׳ האגודה: 57/3094.
 (2) בית אלמקדס אגודה שיתופית לשכון בע״מ,

 המען: ירושלים, ת״ד 20716.
 תאריך הרישום: כ״ג בחשון התשנ״ב (31.10.1991).

 סוג ראשי: 43 - שיכון:
 םוג משנה: 61 - שיכון.
 מם׳ האגודה: 57/3095.

 (3) קואופרטיב לשיפוצים ובניה דימונה, אגודה שיתופית
 בע״מ.

 המען: דימונה, ת״ד 1436.
 תאריך הרישום: כ׳יג בחשון התשנ״ב (31.10.1991).

 סוג ראשי: 41 - יצרנות, שירותים ותחבורה;
 סוג משנה: 58 - יצרנות.

 מם׳ האגודה: 57/3096.
 כ״ב בחשון התשנ״ב (31 באוקטובר 1991)

 אורי זליגמן
 רשם האגודות השיתופיות

 צו פירוק, מינוי מפרק והודעה לנושים
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46(1) לפקודת האגודות
 השיתופיות אני מצווה בזה על פירוק אגודת פרדסני רמת הדר -

 אגודה חקלאית שיתופית בע״מ (מס׳ האגודה 57/2233).
 אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות
 השיתופיות אני ממנה למפרק את עזרא דגן, שמענו: רח׳ קרן

 היסוד 38, ירושלים.
 בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות (פירוק),
 התשמ״ד-1984, נדרש כל בעל תביעה מן האגודה להגיש את
 תביעתו בכתב למפרקים תוך ששים יום מיום פרסום הודעה זו

 לפי המען הנ״ל.

 בהתאם לסעיף 46(2) לפקודה רשאי כל חבר האגודה
 לערער על צו פירוק בפני שר העבודה והרווחה תוך חדשיים

 מיום פרסומו ברשומות.
 כ׳ בחשון התשנ״ב (27 באוקטובר 1991)

 אורי זליגמן
 רשם האגודות השיתופיות
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 הודעות אלה מתפרסמות כאחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

 תתכנס ביום 21.1.1992, בשעה 12.00, אצל רו״ח אליעזר
 םרנר ושות׳, רח׳ קרליבך 23, תל־אביב, לשם הגשת דו׳׳ח
 סופי של המפרקים, המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה
 נעשה בנכסי החברה, וכדי לשמוע באורים נוספים מאת המפרק

 ולהחלים כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של המפרקים.

 גבעון שלמה רנה אדלר
 המפרקים

 ישופה לןידר בעי׳מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר אסיפה סופית
 ניתנת בזה הודעה, שאסיפה כללית אחרונה של בעלי
 המניות של החברה הנ״ל תתכנס ביום 8.1.1992 במשרדו של
 המפרק, רח׳ יהודה הלוי 71, תליאביב, לשם הגשת דו״ח סופי
 של המפרק המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק
 ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל

 המפרק.
 איתן צחור, עו״ד, מפרק

 זוהר חכרה להנדםה בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה םופית

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 338(ב) לפקודת
 החברות, שאסיפה כללית אחרונה של חברי החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 27.12.1991, בשעה 10.00, במשרד רו־׳ח ברוידא
 ושדת/ רח׳ מונםפיורי 39, תל־אביב, לשם הגשת דו״ח סופי של
 המפרק המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה נעשה בנכסי
 החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולקבוע

 כיצד לגהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.

 אליהו לוין, עו״ד, מפרק

 יהודה גרינולד ייצור כע״מ
 (ה׳׳פ 51-091243-9)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינו* מפרה
 נמסרת בזה הודעה, שבאסיפה כללית יוצאת מן הכלל של
 החברה הנ״ל, שנתכנסה בי31 באוקטובר 1991, נתקבלו
 החלטות מיוחדות על פירוק החברה מרצון ועל מינויו של יהודה

 גרינולד, רח׳ יצחק שדה 34, תל־אביב, למפרק החברה.

 על כל נושי החברה להגיש את תביעותיהם למפרק, לפי
 המען הנ״ל, תוך שלושים יום מיום פרסום הודעה זו.

 יהודה גרינולר, מפרק

 הנרי י׳ פרזנטה ובניו בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר אסיפה םופית
 ניתנת בזר• הודעה, לפי סעיף 338 לפקודת החברות, כי
 אסיפה סופית של בעלי המניות של החברה הנ׳׳ל תתקיים ביום
 19 בינואר 1992, בשעה 09.00, אצל המפרק יוסף שי־אל, דרך
 הים 172/א, חיפה, לשם הגשת דו״ח המפרק לסיום פעילות

 החברה ולצורך התייחסות לנושאים שונים.
 יוסף שי־אל, המפרק

 הקיז לאומנים עולים
 (ח״פ 58-011060-9)

 הודעה על פירזל העמותה מרצון

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית של העמותה הנ״ל,
 שהתקיימה ביום 2 בספטמבר 1991, הוחלט על פירוקה מרצון
 ועל מינויו של רו״ח שלום שקרג׳י, רח׳ המלך ג׳ורג׳ 30,

 ירושלים, למפרק העמותה.

 על כל נושי העמותה להגיש למפרק, לפי המען הנ״ל, את
 תביעותיהם תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו.

 שלום שסרג׳י, דו״ח, מפרק

 חכרת חלקה 86 גוש 8259 בע׳ימ

 (ח״פ 51-026362-7)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית
 ניתנת בזה הודעה, על פי סעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה כללית אחרונה של
 חברי החברה הנ״ל תתכנס ביום 15.1.1992, בשעה 12.00,
 במשרד המפרק, שד׳ רוטשילד 38, תליאביב, לשם הגשת דו׳׳ח
 סופי של המפרק המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו
 בנכסי החברה, וכד־ לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק
 ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובמסמכים של החברה והמפרק.
 אריה אדליסט, עו״ד, המפרק

 פוליפרינט כע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר אסיפה סופית
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 338(ב) לפקודת
 החברות, שאסיפה כללית אחרונה של חברי החברה הנ״ל

 984 ילקוט הפרסומים 3948, כ״א בכסלו התשנ״כ, 28.11.1991
 סודר בסדר־צילום והודפס במדפיס הממשלתי, ירושלים
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