
 רקמנוית

 ילקוט הפרסומים
 ה׳ באב התשמ׳׳ס 3665 6 באוגוסט 1989

 עמוד

 )מרזה על ת#ים רשמיים לפי חוק התקנים 791ג
 אישור לפי סעיף 18(3) להודמת בנק ישדאל(נכסים

379! . . .  נדלימ .
 הודעה בדבר אישור חברת כרטיסי אשראי לפי היתר

 הפיקחז על המטבע. 3791
 הודעה בדמי ביטול ההיתר לסוחרים מוסמכים לפי חוק

37« . . .  הפיקוח על המטבע, .
 הודעה בדבר מתן רשיונות מודדים לפי פקודת המדידות 3792

 הודעה בדבר מועדי בחינות למבקשי רשיון מדידה לפי
 תקנות המודדים(מקצוע הסדירה) 3792
 הודעות בדנו־ רכישת קרקעות לגרכי גיבור , . 2*37
S379 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 
 הודעות בתי המשפט 3801
 מדעות בתי הדין הרבניים 3804
 הודעות בדבר כקשת לפירוק חברות 3805
3807 . . .  הודעות לפי פקודת ומנורות השיתופיות ... .
 הודעה מאת האפוטרופוס הכללי 3807
3807 . . .  הודעות נמוד הכונס הר שנד .
 הודעה מאח מק ישראל 3808

 עמוד

3786 . . .  הודעות על מינוי כללי לפי חוק שירות המדינה(מימיים) .
 הודעות על קביעת מפלא פיזם של שד לפי ויק יםוה

3784 . . . . .  הממשלה .
 ומדעות על שובו של שר לארץ לפי חוק האמור,. 3786

 הודעה בדבר שימי מורכב הוועדה המייעצת לפי חוק
 החברות הממשלתיות 3786

 מדעה !דמי סדרי טיפול בבקשות להתיר פרסומם של
3786 . . . . • •  תשקיפים לפי חוק ניירות ערן־ •

 הוועה׳לפי גו הביטוח הלאומי(סיווג מבוטחים וקביעת
3788 . . . . .  מעבידים) .

 הודעה בדבר ביטול הסמכת פקידות סעד לפי חוק אימוץ.
 ילדים 3788

 הודעה בדבר מימי ועדת מינהל השידות לפי צו המומות
 המקומיות(שירות העובדים). 3789

 הודעות בדבר ומצאת סדרות של איגרות חוב לפי חוק
 מלווה קצר מועד. 3789

 הודעות על הגשת נקשה לביעור חומר ארכיוני לפי תקנות
 הארכיונים(שמידתם וביעורם של תיקי בתי־משפט

 ובתי־דין דתיים) ולפי תקנות הארכיונים(ביעור חומר
 ארכיוני במוסדות המרינה וברשויות המומיות) 3790



p א  הודעה על שובו של שר ל

 לפי חוק יסוד: הממשלה

 מודיעים בזה, לעניין סעיף 20 לחוק׳ יסוד: הממשלה, כי שר
 הפנים חזר אחנה ביום ט״ז בתמוז התשמ״ס(19 ביולי 41989

 ל בתמוז התשמ׳׳ט(23 ביולי 11989
 «חמ 3-57)

 ימיקיס רובינשטיין
 מזכיר וממשלה

 הודעה על שובו של שד־אורץ
 לפי חוק יסוד: הממשלה

 מודיעיס מה, לענית סעיף 20 לתיק יסוה הממשלה, כי השר
 אהוד אולמרט חזר אחיה ביום י׳ט בתמוז התשמ״ט (22 ביולי

41989 

 כ׳ בתמוז התשמ׳׳ט(23 ביולי 1989)
 (חמ 3-57)

 אליקיפ רובינשטיין
 מזכיר הממשלה

י שינוי בהרכב הוועדה המייעצת ב ד  הודעה ב

 לפי חוק החברות הממשלתיות, התשל״ה-1975

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 53(א< לחוק החברות הממשלתיות,
 התשל״ה-1975י(להלן - החוק), אני מודיע כי צבי צילקר התפטר

 מחברותו בוועדה המייעצת שהוקמה על־פי החוק.

 ההודעה על מינוי ועתז מייעצת והרכבה שפורסמה בילקוט
 הפרסומים 3471, התשמ׳׳ז, עמ׳ »220, תתוקן לפי זה.

 ר בתמוז התשמ׳׳ט (9 ביולי 989»
 (חמ 3-765)

 שמעון סרט
 שר האוצר

 1 ס״ח התשל״ה, עמ׳ 132.

 הודעה בדבר סדרי טיפול בבקשות להתיר
 פדפוממ של תשקיפיס

 לפי חוק נידות ערד, התשכ״ח-1968

 ניתנת בזה הורעה כי מכוח סמכותה לפי סעיף 12>ד) לחוק
 נידות ערך, התשכ״ח-1968י(להלן - החוק), קבעה רשות ניירות
 ערך סדרי טיפול בבקשות להתיר פרסומם של תשקיפים, כלהלן־.

 1. (א) בקשה להתיר פרסומו של תשקיף(להלן - בקשה) תוגש
 לרשות במשרדה בירושלים.

 (ב) הבקשה תוגש'בארבעה עותקים על גכי טלפם שקבעה
 הרשות והניתן להשגה במשרדיה. - ־ - •

 י ס׳׳ח התשכ־ח, עמ׳ 234; התשמ־ח, עמ׳ 188.

 הודעה על מינוי מנהל כללי
 לפי חוק שירות המדינה(מינויים), התשי־ט-1959

 . מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדיגה
 (מינויים), התשי״ט-1959׳, מינתה הממשלה את דן שדק לתפקיד
 . המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות מיום א׳ באלול התשמ״ט

 (1 בספטמבר 1989).

 י׳׳ח בתמח התשמ׳׳ט (21 ביולי 1989)
 (חמ 3-56) אליקימ רובינשטיין

 מזכיר הממשלה

 י ס״ח התשי׳׳ט, עמי 86.

 הרדעה על מינוי מנהל כללי

 לפייחוק שירות המדינה(מינויים), התשי־ט-1959

 מודיעים מה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה
 (מינויים), התשי״ש-1959י, מינתה הממשלה את משה משיח לתפ׳

 י קיד המנהל הכללי של משרד הבריאות.

 י־ח בתמח התשמ׳׳ט (21 ביולי 1989)
 (חמ 3-56) אליקימ רובינשטיין

 מזכיר הממשלה

 י סייח התשי׳׳ט, עמ׳ 86; התשכ׳׳ג, עמ׳ 10.

 הודעה על קביעת ממלא מקוב של שר
 לפי חוק יסוד: הממשלה •

 בהתאס לסעיף ו4(ב)(ו) לחוק יסוד: הממשלה׳, מודיעים בזה
 כי,־.לפי סעיף 20 לחוק האמור, קבעה הממשלה שהשר לקליטת
 עלייה יכה! כממלא מקום שר הפנים, מיום י־ד בתמוז התשמ־ט(20

 בי1לי 1989), עד שובו של שר הפנים לארץ.

 עי׳ בתמח התשמ״ט(23 ביולי 1989)
 >חמ 3-57)

 אליקיפ רובינשטיין
״ ־ ־ י מזכיר הממשלה  ״ ״ :

 •י *׳ח התשכ׳׳ח, עמי 226.

 • הודעה על קביעת ממלא מקום של שר

: י י •י לפי חוק יסוד: הממשלה י - י  •י ?

 בהתאם.לסעיף 41(בא1) לחוק יסוד: הממשלה׳, מודיעים בזה
 כי, לפי סעיף 20 לחוק האמור, קבעה הממשלה ששר המשפטים
 ימזן כממלא מקום השר אהוד אולמרט, מיום י״ז בתמוז התשמ׳׳ט

 (20 ביולי 1989), עד שובו של השר אהוד אולמרט לארץ.

 כי. נ;תמו(התשכדט (23 ביולי 1989)
.  (חמ"ז5־3) י

 אליקיפ רובינשטיין
 מזכיר הממשלה.

 1 ס־׳ח התשכ׳׳ח, עמי 226.

6̂  ילקוט הפרסומים 3685, ה׳ באב התשמ*£ 1989.



 (3) אישור לפי סעיף 39 לחוק או העתק הבקשה
 לאישור כאמור, במידה שלא חל על ההגעה אישור

 כללי שניתן לפי סעיף זוז

 (4) מוצעות תעודות התחייבות - אישור חתום בידי
 הנאמן על הסכמתו העקרונית לשמש נאמן לתער
ס טיוטה של שסר «־ ת ההתחייבות המוצעות ו  ח

 אמנות העומד להיחתם עמו, במידת האפשה

 (5) התקשר המציע עם חתמים להצעה - אישור ומום
 בית החתמים על הסכמתם העקרונית לשמש
 חתמים להצעה וכן טיוטה של הסכם החיתום
 העומד להיחתם עימם, במידת האפשה היו יותר
 משלושה חתמים יובא אישור חתום בידי מנהלי

 קונםורציום החתמים בלבה

 (6) מייצג עודך דין את המציע בפני הרשות - יפר
 הכוח שניתן לעורך הרץ לעניין זוע

 (7) שיק לפקודת הרשות בסכום האגרה לפי תקנות
 ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרמס
 תשקיף), התש״ל-1970ג, או מסמך המעיד על תש

 לום אגרה כאמור;

 (8) - רצה המציע לבקש מן הרשות פטור כלשוז בהתאם
 לחוק או התקנות שהותקנו על פיו, יצרף למקשה

 גם את בקשות הפטור שבדעתו לועיש. ״־

 4. הרשות תודיע למציע את הערותיה לטיוטת התשקיף ותקיים
 דיונים עמו ועט נציגיו בהתאם לצורה כל עוד לא ניתן היתר
 לפרסום התשקיף רשאית הרשות למסור למציע ומגרות הערות

 נוספות כפי שיראה לה לנכון.

 5. >א) לאחר קבלת הערות הרשות יגיש המציע טיוטה שנייה
 של התשקיף בעשרים וחמישה עותקים, חמישה מהם
 מסומנים כאמור בסעיף 2(0 לעומת הטיוטה הראשונה
 של התשקיף, ולגבי תשקיף של קרן - כשלושה עותקים,
 מםומנימ כאמור בסעיף 2יג< לעומת הטיוטה הראשונה

 של התשקיף.
 (ב) הרשות תודיע למציע את הערותיה לטיושה השנייה של
 התשקיף, ובמידת הצורך תקיים עימו ועט נציגיו דיונים
 נוספים, ולאחד םבך יגיש המציע טיוטות ויקבל!מרות

 נוספות בהתאם לצורך.
 (ג) טיוטות נוספות של התשקיף לאחר הטיוטה השנייה יד
 גשו בחמישה עותקים, ולגבי תשקיף של קרן - כשלושה
 עותקיס מסומנים כאמור בסעיף 2») לעומת הטיוטה

 הקודמת, אלא אם p תורה הרשות אחרת.
 (ד< על גבי עטיפת הטיוטות יצייץ המספר הסידורי של

 הטיוטה.
 6. (א) הנוסח הסופי של התשקיף, למעט תשקיף של קרן, המיו
 עד לפרסום יוגש לרשות בששה עותקימ שלושה ממן
 העותקים האמורים יהיו מסומנים כאמור בסעיף מג)
 לעומת הטיוטה האחרונה של התשקיף שד1גשה לרשות,

 י ק־ת התש׳׳ל, עמ׳ 1446; התשמ׳׳ט, עמי 783.

ת פרסומו של נ ע  >ג< הטופס ימולא וייחתם בידי המציע; ל
ת להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותה  תשקיף ק
 בחוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשכ״א-961!ג
 . (להלן - קרן), חתימה בידי המציע פירושה חתימה בדי

ל הקרן ובידי הנאמן. ה  מ

 >ד) עותק אחד של טופס הבקשה יוחזר למציע כשהוא מר
 סבע כחותמת הדשות ומצדין בו תאריך קבלת הבקשה
 ומספרה ברשות; כתאריך קבלת הבקשה ייחשב המועד
 שבו הוגשו לרשות בל המסמכים שיש לצרפם לבקשה

 לפי הודעה זו.

 (ה) בקשה להתיר פרסומו של תשקיף, של קרן הרשאית
 בעת הגשת הבקשה להציע יחידות לציבור על״פי
 תשקיף קודם 1להלן - תשקיף חוזר של קרן} תוגש
 לרשות לא יאוחד מארבעה עשר ימים לפני המועד המ

 יועד לפרסום התשקיף.

 2• (א) למשה יצורפו המשה עשר עותקים של הטיוטה הראשר
 נה של התשקיף, לגבי תשקיף של קרן - עשרים עות

 קים, ולגבי תשקיף תחר של קרן - ארבעה עותקים.

 (כ) עותק אחד ל>מות מהעותקים האמורים בסעיף קטן(א)
 יהיה חתום במקת״ בידי המציע, כאשר הדויהות הכםפ״
 יים, חוות דעת תאה החשבון, דרה הסקירה של רואה
 החשבון וחוות דעת עורך הדין שבו יהיו חתומים בנמ^ד.

ו תאגיד תוך שמונה עשר החד מ  (ג) פודםם תשקיף של א
 דשים, שקדמו להגשת הבקשה יסומנו כביתר כצבע, בזד
 מישה מבין העותקים של הטיוטה הראשונה, ולגבי
 תשקיף חוזר של קרן - בארבעת העותקים של הטיוטה
 הראשונה, כל תוספת, וממטה אי שינוי בהשוואה
 לתשקיף הקודם שפורסם; על גבי כריכת העותקים

 המסומנים עדינו ממרי העמודים שסומנו.

 3 (א) לבקשה יצורפו המסמכים הבאינב

 (1) עותק ממסמכי ההתאגדות של המנפיק; בבקשה
 להתיר פרסום תשקיף של קרן - עותק של הסכם
 הנאמנה/ ושל מסמכי ההתאגדות של מנהל הקרן
 ושל הנאמן. למסמכים אלה יצורף אישור של עורך
 דין המאשר שהם מעודכנים לתאריך הבקשה.
 מבקש שהגיש לרשות את המסמכים האמורים בהד
 דמנות קודמת, ולא חל בהם כל שינוי מאז, די בכך
 שיצרף אישור של עורך דין על כך שלא חל
 במסמכים האמורים שינוי מאז שהוגשו לרשות ל״
 אחרונה, מציין את המועד מ הוגשו. נאמן שהחוק
 חל עליו אינו חייב בצירוף מסמכי ההתאגדות או

 אישור עודך דין כאמור;

 (2) פרוטו^ל מישיבת הדירקטוריון של המנפיק בה
 אושרה טיוטת התשקיף המצורפת לבקשה מסמך
 זה אינו נדרש בבקשה להתיר פרסום תשקיף חוזר

 של קרן.

 * ס׳׳ח התשכ״א, עמ׳ 4» התש׳׳ס, עמי 156.
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 (ג) הרשות רשאית לדרוש מהמציע להגיש מסמכים נוספים
 ועותקים נוספים, לרכות עותקים מסומנים, של סמסות
 תשקיף או של נוסח סופי של התשקיף, כפי שיראה לה

 לנכון.

 11. ההודעה בדבר סדרי הטיפול בבקשות להתיר פרסום של
 תשקיפים, שפורסמה בילקוט פרסומים 3121, התשמ״ה, עמ׳

 306 - בטלה.

 ל׳ בסיון התשמ־ס(3 ביולי 1989)
 (חמ 3-1829)

 שמעון פרס אריה מינטקביץ
 שר האוגר • יושב ראש רשות נידות ערך

 הודעה

 לפי צו הביטוח הלאומי(סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים)
 התשל*ב-1972

 אני מודיע כי"צתוקף_5ממתי לפי סעיף 13 בתוספת הראשונה
 לצו הביטוח הלאומי (סיווגיי׳מבטחיס וקביעת מעבדים)
 התשל״ב-1972י, אישרתי את הסכם עבודה &ל ־אמן, המחיל את

 אחד ההסכמים שנעיד כין אמ״י אגודת אמני ישראל לבין:

 1. איגוד האמרגנים והמפיקים בישראל שנחתם ביום
:17.10.1985 

 2. הפדרצד הבינלאומית של תעשיית התקליטים שנחתם ביש
.1.12.1962 

 ח׳ בתמח התשמ״ט(11 ביולי 1989)
 (חמ 3-1337)

 יצחק שמיר
 שר העבודה והרווחה

 י ק״ת התשל׳׳כ, עמ׳ 1573; ז^שמ׳ב, עמ׳ 1415; התשמ־ט, עמ׳
.1173 

 הודעה בדבר ביטול הסמכת פקידות סעד
 לפי חוק אימוץ ילדים, התשמ״א-1981

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 36(0 לחוק אימה ילריס,
 התשמ־א-1981י, ביטלתי את הסמכת הרשומות להלן להיות פקי־

 דות סעד לפי החוק האמור:

 סטלה הורביץ, רחל צבן, מזל לוינטל, רות גינוםר, מיכל מי*
 לשסיין, שרית כספי, נילי גור.

ד פורסמה בילקוט הפרסו ל  הסמכת פקידות סעד, שהדעה ע
 מים 3407, התשמ׳׳ז, עמי 309, תתוקן לפי זה.

 ח׳ בתמוז התשמ״ט(11 ביולי 1989)
 (חמ 3-475)

 יצחק שמיד
 שר העבדה והרווחה

 ס״ח התשמ־א, עמ׳ 293.

 ושלושה מהם חתומים במקד כאמד בסעיף 22 לחוק,
 כאשר הח׳׳חות הכספיים, חוות דעת תאה החשבון, דרת
 הסקירה של רואה החשבון וחוות דעת עוח־ הדין חתר
 מים כמקור בגוף התשקיף; נכללו או נזכרו בתשקיף
 חוות דעת, ת״ח או אישור אחר - יוגש לרשות עותק

 חתום מהם.

 (ב) הנוסח הסופי של תשקיף קרן המיועד לפרסום יוגש
 לרשות בשלושה עותקים, ובעותקיע נוספים כמספר הנ־
 אמניס, כאשר ד& חתומים במקור כאמור בסעיף 22
 לחוק, וכאשר הדו״חות הכספיים וחוות דעת רואה החש

 כה חתומים במקור בטף התשקיף.

 7. לנוסח הסופי המיועד לפרסום-יצורפו־ המסמכים הבאים:

 (1) פרוטוקול מישיבת הדירקטדיון בה א^ר׳הנוסח הסופי
 המיועד לפרסום של התשקיף, אלא אס כן חתמו ־על^..

 התשקיף כל חברי הדדקטוריון;

 (2) אישור לפי סעיף 39 לחוק, במדה ולא חל על ההצעה
 אישור כללי שניתן לפי סעיף זה.

 (3) אמדים ניירות הערך המוצעים או נידות ערך שינבעו
 מהמרחם או מימושם להדשם למסחר בבורסה - אישור
 עקרוני של הבורסה לרשום נייתת ערך אלה למסחר בה

 (4) מוצעות תעדות התחייבות - שסר.נאמנות חתום
 ומבויל;

 (5) מובטחת ההצעה בחיתום - הסכמי חיתום חתומים
 ומטילים;

 (6) אישור מסעם המציע על מספר העותקים של התשקיף
 שיודפסו דרכי הפצתם;

 (7) התחייבות בקשר עם הימנעות מעשיית הסדרים שאינם
 מפדטיס בתשקיף וכל מסמך אחר אשר המציע הצהיר

 בתשקיף בי נמסר לרשות.

 & הרשות תמסור למציע שני עותקים של ההיתר לפרסום
 התשקיף, יחד עם שניים מהעותקים החתומים של הנוסח
 הסופי של התשקיף כשהם מאושרים בדי הרשות, ולגבי
 תשקיף של קרן - עותקים נוספים כמספר הנאמנימ המציע
 ימסור אומי מזעז לרשם החבתת ועותק נוסף יישמר במשרדי
 הרשות; המציע רשאי לצרף עד שלושה עותקים חתומים נוס

 פים, שיוחזרו לו כשהם מאושרים בדי הרשות.

 9. לא יאוחד מארבעים ושמונה שעות לאחר קבלת ההיתר יגיש
 המציע לרשות עשרה עותקים של התשקיף, ולגבי תשקיף של

 קרן - ארבעה עותקים.

 10. (א) נחתם התשקיף או מסמר אחר כלשהו המוגש לרשות
 על־פי הודעה זו בדי מיופה כוח, יומצא לרשות ייפוי

 מוח.
 (ב) בכל מ^דז בו מוגשים לראשות עותקים מסומנים של
 טיוטות או של נוסח סופי של תשקיפים, יצדף אליהמ
 אישור של עורך דין בי סומגו בל התוספות, ההשמטות

 והשינויים כנדרש על־פי הודעה זו.
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 קצר מועד (סדרות מסוג ־ר4- התשמ״ד-1984־.

 2. יש ההוצאה כ״ה בסיון התשמ׳׳ט(28 ׳ביוני 1989).

 3. סך כל שוויה הנקומ מאה מיליון שקלים חדשים.

 A מועדי הפחת: איגרות החוב ייפח ביום כ״ט בכסלו
 התשץ(27 בדצמבר 41989

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

 6. המחיר: איגרות החוב יימכרו לבנק ישראל במחיר
 92.92% משמץ הנקוב.

 נרה בסיון התשמ׳׳ט «2 ביוני 1989)

 (חמ 3-1790)

 מאיר.פרידמן -
 המשנה לממונה על שוק ההון, ביט1ז7 וחיסכון

 הודעה בדבר הוצאת סדרה של איגרות חרב

 , לפי חוק מלווה קצר מועד, התשמ״ד-1984

 נמסרת בזה הודעה, כי בתוקף סמכות שר האוצר, לפי סעיף 8
 לחוק מלווה קצר מועד, ומשניד-1984«, שהועברה אלי, קבעתי
 לגבי איגרות חוב מאווז קצר מועד, התשמ״ר-1984, סדרה מס׳

 0710וי, עניינים אלה י ־ ־ י

 1. סוג הסדרה: סוג ״חי, אשר תנאיו נקבעו מתקנות מלווה ?ןצר
 מועד(םדחת מסוגי״ח״^ התשמ״ד-1984*,

 2. יש ההוצאה ב׳ בתמוז התשמ״ט(5 ביולי 41-989 -

 3. סן־ כל שוויה הנקוב: מאה מיליון שקליט חדשים.

 4. .מועדי הפחת: איגרות החוב ייפח יביש י״א בתמוז התש׳׳ן(4
-ביולי 41990

 5. הערך הנקוב איגרות החוב יוצאו ביחידות שערק הנקובמאה
 שקלים חרשים.

pnsx• ^86:34 המחיר: איגרות החוב יימכרו לבנק ישראל A 
 • משיות הנקוב. • - ר׳•״״

 ב׳ בתמוז התשמ״ט(5 ביולי 1989)

 (חמ 3-1790) . . ז• י ז

' דמ. ףי ר0. מאי , . ,"י r 7 . ' י  י
 , המשנה.למיונה יעל שוק, ההון^ביטוח וחיסכון

 1 ס״ח התשמ״ד, עמ׳ 69.

 * ק״ת התשמ׳׳ד, עמ׳ 1251.

 מינוי ועדת מינהל השיריות

 לפי צו המועצות המקומיות (שדות העובדים), התשכ״ב-1962..

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לצו המועצות המקומיות(שדות
 העובדים), התשכ״ב-11962, מיניתי ועדת מינהל שדות העובדים

 ברשויות המקומיות שהרכבה כלהלן:

 בנימין חידדו - ראש מינהל השירות
 ישראל שפיצר
ד פרלשטית  ח
 דוד מילגרש

 נציגי.הרשויות המקומיות:,

 ראובן. בינוי - יושב ראש הוועדה..
 שלמה בן לולו .

 'בנימין כהן
 י־ אסעד עזאיזה

 שלום פחדה י יי י

 כל ממרים קודמים לחברי הוועדה, וכל הודעות קודמות על
 מינוי הוועדה יעל שינוי בהרכבה - בטלים.

 כ׳׳ב בסיון התשמ״ט (25 ביוני 1989)
 (חמ 3-2179) '•אריה ודעי
 י י י שר הפנים

 1 ק׳׳ת התשב״ב, עמ׳ 2562.

 הודעות בדבר הוצאת סדרות של איגרות.חוב
 לפי חוק מלווה קצר מועד, התשמ״ד-1984

 נמסרת בזה.הדעה כי בתומי סמבות שר האוצר לפי סעיף 8
 לחוק מלווה קצר מועד, התשמ׳׳ד-1984 י, שהועברה אלי, קבעתי
ב מלווה קצר מועד, התשמ׳׳ד-1984, עניינים אלה ח ת ח ג י  לגבי א

 א. פדרה מס׳ 11289״:

 1. סוג הסדרה סוג"ו״, אשר תנאיו נקבעו בתקנות מלווה
 קצר מועד(סדרות מסוג ״ז״), התשמ״ד-1984ג.

 2. יום ההוצאה; י׳׳ח בסיון התשמ״ט (21 ביוני 1989).

 3. סך כל שוויה הנקומ מאה מיליון שקלים חדשים.

 4. מועדי הפחון; איגרות החש ייפח ביום כ״ב בכסלו
 התשץ (20 בדצמבר 41969

 •5. העדף הנקוב.• איגרות החש יוצאו ביחידות שערת הנקוב
־  מאה שקלים חדשים. י

 6. המחיר: איגרות הזוב יימכרו לבנק ישראל במחיר
 92.92% משיית הנקוב.

 ב. סדרה מפי 1249ו׳:

 1. סוג הסדרה סוג ״ר, אשר תנאיו נקבעו בתקנות מלווה

 י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ׳ 69.
 ־ ק״ת התשמ׳׳ד, עמ׳ 1227.
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 (8) תביעות נגד התאחדות ומעשיינים, מהשנים
 תמשל״ה—התקרמ

 (9) תיקי ערעור על החלטות הרשם, מהשנים התשל״ז-^תעיע

 (10) תיקי בקשה לרשות ׳?לעיל או להארכת מועדו, למעט כקשה
 לרשות ערעור שנדונה ״כערעור, משנת התש״ס.

 ב׳ בתמוז התשמ״ט(3 ביולי 1989)
^ ( 3 - « m 

 א׳ אלסבדג
 י ; ץ הגנז

 הודעה מל משת בקשה לביעור חחמר ארכיוני
 י לפי תקנות הארכיונים(שמירתם׳ וביעורם של תיקי בתיימשפט

 ובתידץ דתיים), התשמ״ו-1986

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים(שמירתם וביעורם של
 תיקי בתי־משפס ובתי־דץ fiptri התשנת-1986י, אני מודיע כי
 בית משפט השלום בחדרה הגיש כקשה לביעור מזמר הארכיוני

 כמפורט להלן:

 (1) תיקי תביעות קטנות, מהשנים 1986-1983 (יולי):

 (2) תובענות כספיח־! שבהן ניתן פסק הדיז בהיעדר הגנה אז בהי•
 עדר רשות להתגונן, מהשנים 1984-1979;

 (3) תיקים בעניין רישוי עסקי ובעניין מקי עזר עירוניים,
 מהשנים 1984-1978 (יולי);

 (4) תיקים שיש בהם כריית׳קנס או בריח/ משפט כשהקנס־שללמ,
- * . י . . - . :  .מהשנים 1985-1983. :

 ר בתמוז התשמ״ט(9 ביולי 89ן19),
 (חסי 92ל״3) אי *וליסברנ

 ־ הגנז

 י ק־ת התשמ״ו, עמ׳ 1342.

 הודעה על הגשת בקשה לביעור חומד ארבימי
 לפי תקנות הארכיונים(ביעור חומר ארכיוני במוסחת המרינה

 וברשויות הסטטיות), מזשמ״ו-1986

 בהתאם לתקנה 9 לתקנות הארכיונים(ביעוד חומר ארכיוני
 במוסדות המרינה!ברשויות המקומיות), התשמ״ו-1986י, אני מודיע
 כי לשסת ההוצאה לפועל: של מוי המשפט תל־אביב הגישו! בקשה

 לביעור הממי הארכיוני במפורט להלן;

 (1) מסמכי יסוד לתיק המאה לפועל במערכת הממוכנת, לפני
 סרס 1984 ובלבד שהתיק נםגה

 (2) בקשות לנקי גזת הליכים ובקשה ודויח ביצוע בלשכה כה
 פועלת מערכת ממוחשבת לפני מיס 1987. ,

 ר בתמוז התשמ״ט(10 ביולי 1989)
 >חמ 82-$) *1אלפברג

 הגנז

 י ק״ת חתשנרו, עפ׳ 1191.

 הודעה על הגשת בקשה לביעור־ ודמר י^בייגי
 לפי תקנות הארכיונים (שמידתם וביעורם של חיקי בתי־משפט ,

 ובתי־דין דתיים),. וזתשנרו-1986

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים(שמידתם וביעורם של
 תיקי בתיימשפט ובתי־דץ דתיים), התשמ״ו־־986וי, אני מודיע כי
ד חומר ארכיוני ו מ  בית משפט השלום בעכו הגיש בקשה ל

 כמפורט להלח

 (1) תיקי עבירות תנועה שאינן כרוכות בתאינות דרכים, מהשנים
;1984-1982 

 (2) תיקי הוצאה לפועל לאדי* סיום הפעולה(סילוק החוב) למעט
 חוב לתשלום מזונות, מהשנים 1986-1978;

 (3) בקשות שונות, תיקי מעצר ושחחד בערבות, מהשנים

;1984-1983 

 (4) קובלנות פרטיות, מהשנים 1979-197-9¡

 (5) תיקים שיש בהם קנס או ברירת משפט כשהקנס שולם,
 מהשנים 1979-1978;

 (6) תיקים בעניץ חשד עסקים ובעניין חוקי עזו• עירוניים,
 מהשנים 1979-1978;

 (7) תובענות כספיות, שבהן ניתן פסק הדין בהיעדר ההגנה או
 בהיעדר רשות להתגונן, מהשנים 1979-1977.

 ב׳ בתמוז התשמיס(5 ביולי 1989)
 (חפ 2»-3)

~ *1 אלסביג  ״
 העז

 י 7ףת התשמ׳׳ו, עמי 1342.

 הודעה על הגשת בקשה לפמךד חמד ארכיוני
 לפי תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי־משפס

 ובתי־דין דתיים), התשנרו-1986

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים(שמידתם וביעורם של
 תיקי בתי־משפט ובתי־חן דתיים), התשמ״ו~1986י) אני מודיע כי
 בית החן האזורי לעבודה בחיפה ועיש בקשה לביעור החמי

 הארכיוני כמפורט להלן:

 (1) תיקי תביעות נגד המוסד לכיסוח לאומי, מהשניה
 התשליא-התש״מ

 (2) תיקי תביעות שכר, מהשנים התשל־א־חתשימ

 (3) תיקי תביעות בסכסוך יחיד, מהשנים חיומליא-התקדס! ׳

 (4) תביעות נגד קופות גמל, מהשנים התשל״א-התש׳מ

 (5) תביעות לגימלאות, מהשנים התשל*ו4תש־מ

 (6) תיקים פליליים, מהשנים התשליא־התשל״מ

 (7) תביעות שונות, מהשנים התשל״א-התש״מ

 1 ק־ת התשמ׳׳ו, עמי 1342
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 1. לעץ סעיף 18(0(1) רשאי תאגיד בנקאי רגיל להפקיד פקדון
 בתאגיד בנקאימונץ לישראל, שאינו שלוחה, דק אם הונו
 יי י העצמי שלאמ&^אגיד בנקאי מחוץ לישראל עולה על 700
 מליון חלו־ של אדה״ב או סכום דומה במטבע חח אחה לעג־
 r זה •מן ענמי׳י - מן מניות. נפרע, קרנות ועודפים כפי

 שהיו נחאריך המאזן האחדה.

 A לענק סעיף 18(0(2) רשאי תאגיד בנקאי רגיל להשקיע בכ
 תבי התחייבות הנגבים במטבע חוץ שהוצאו בידי המדינות

 המפורטות להלן, בערבותן:
 אוסטריה יפן

 אוסטרליה מדמיה
 איטליה נירזילנד

 אירלנד ספרד !
 ארצות ועדית של אמריקה פינלנד
 בלגיה צרפת
 בריטניה הגדולה קנדה

 דנמרק ׳״•• שוודיה
 מלנד שוויץ

 הרפובליקה הפדרלית של גרמניה
 או שהוצאו בידי גופים אלה

 00 הבנק העולמי!
 (o הקהילה הכלכלית האירופית;

 (ג) הקהיליה האירופית.לפחם ופלדה;
 (ח יודופיאן אינסטסנס בנץ .

 (זש מדל נשיונל מורסגז* אםוסיאישן בארצות הברית
«F.N.MAJ 

 (ו) אקספורט ריבלופםגט קודפוריישז אוף קנדה
 מ< ההדליה האירופית לאנרגיה גרעינית(אירוטונ»

 (01 חברת אידוסימה - שוויץ.
 3. ,שדלתו של אישון• זה ביום כ׳ באב התשמ״ט (3 באוגוסט

41989 
 כ״ז בתמוז התשמ״ם(30 ביולי 1989)

 >חמ 3-106)
 עודד חצרוני

 המפקח על מטבע חוץ

 הודעה בד&ד אישור חברת כרטיסי אשראי
 לפי היתד הפיקחן על המטבע, התשל״ח-1978

 בהתאם לסעיף 6031(0 להיתר הפיקוח על המטבע,
 התשל״ח-*197«, אני מודיע כי אישרתי לעניין סעיף זה את חברת

י  ישדאכרט כעימ• :
 תחילתה של הודעה זו ביום ב׳ כאב התשמ״ט (3 באוגוסט

41989 
י 1989) ל  כ״ז בתמוז החשפ׳יע »3 מ

 (חמ 3-419)
 עודד חצרוני

 המפקח על מטבע חוץ

 הסםבוי*•^ שריהתעשיה והמסחר לפי סעיף 8 לחוק
 הת^ים, התשי״ג-1953י, שהועבחז אלי*, אני מכריז מ התקנים
 המפורטים להלן הם תקנים המפורטים להלן הם תקנים רשמיינב

 1. ת״י 577 - םיון התשם״ב (מאי 1982) .-. אבזרים מפד
 ליוויניל כלודי קשיח למרת למבלת שפכים

 ביתיים.
 2. ת״י 1212 - אלול התשמ״ח(אוגוסט 1988) - דלתות אש

 ע6ידות - אש.
̂ס;לשם הגנת הצרכן..  התמים האמורים הוכרזו כתקניים רש3ד

 3. ת״י 532 - ניסן התשנרא (אפריל 1981) די צינורות ומ
 חברים ממליוויניל מיורי קשיח להובלת מים
 בלחץ, כפי שח^בגליון תיקז מם׳ 1 מפיון

 ־. התשמ״חןמאי^41¿ י;
 4. "ת״י 576 - תמוזתזשמ״א'*(יו?י 1^0 - מודות מפר
 לוויניל בלורי קשיח לנ^קגי תברואה בבניין.
 5. ת״י 858 - אייר התשל״ד(אפריל 1974) - צינורות מפר
 ליוויניל כלודי קשיח לבבלי טלפון חת־

- ־ • • -  קרקעיים _
 6. תיי 864 - מיון התשל׳ד(יוני 1974) - מודות ואביזרים
 מפזליווניל כלורי קשיח לביוב ולתיעול תת״
 קרקעי, כפי שתוקן מליון תיקון מתשרי
 ;התשל־ז(ספטמבר 097$ וגגליווימיקתסס׳ 2

 מכסלו התשים(דצמבר 41979

 7. ת־י 958 - חשון התשל״ז (אקמובר 1976) י- מודות
 ואביזרים מפוליפרופילן עבד ריס בנדם.חמים

 •זמדזעדים לשפמס ביתיינג
 התקנים האמורנם הפקת כמקומות המפורטים בהודעה בדבר
 מקומות להפקדת תמים רשמיים שפורסמה בילקוט הפרסומים

 2223, חתשל״ו, ענו 1671.

 תחילתה של אפתה זו ששים ימים נדמו פרסומה ברשומות.
 ר בתמוז התשמ׳׳ט(9 ביולי 1989)

 ( חמ 3-95)

 י- אמדמפניד -.•
 ..:• הממונה על התקינה

 י ס״ח התשי־ג, עמי 30; התשל״ט, עמ׳ 44 :
̂ג, עני. 719. י״פ התשי 1 

 ׳אישור לסי סעיןז־«1 >ב)
 להוראות מק ישראל(נכסים נזילים^ התשליא-ו 197

 .בתוקף סמכותי לפי סעיף 918) להוראות מק ישראל(נכסים
 נדלים)' התשל־א-1971י, אני מאשר כךלקמה

 יק״ת התשל־א, עבד 90» התשברס עמי 40ע;התשנרט׳ עמי 1186. 1 ס״ח התשל״ח עמ׳ 108, ענו 206; התשמ״ח, עם׳ 23.
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 המועד האחרת.להגשת בקשה להיבחן ולתשלום אגרת הב
 חינה, היגו עד כ׳׳ג באג התשמ׳׳ט (24 באוגוסט 1989).

 מגיש הבקשה שישלם אגרת בחינה כאמור, יקבל הודעה על
 תבנית הבחינות ומיקומן.

 י״ד בתמוז התשמ״ט (17 ביולי 989!)
 >חמ 3-611)

 רק אדלר
 ׳מנהל אגף המדידות

 ביטול ההיתר לפוחריפ מופמכיפ
 לפי חוק הפיקוח על המטבע, התשל״ח-978י1

 בתומ* סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הפיקוח על המטבע,
 התשל״ח-1978!, אני קובע לאמור:

 1. ההיתר לסוחרים מוסמכים לענית עסקאות׳ בניירות ערך חוץ
 עבור עצמם־(להלן - ההיתר) - בסל.

 2. תיקי ביטול ההיתר מיום ב׳־באב-התשמ׳׳ס(3 באוגוסט 1989).

 כ־ז בתמוז התשמ״ס (30 ביולי 1989)
 (חמ 3-419)

 הודעה לפי פעיפיפ 5 ד־ד
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 בתוין* סמכותה לפי סעיפים 189 ר190 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ׳׳ה-1965י, ובהתאם ל״תכנית מתאר מס׳ תמ״מ 119, שינוי
 לתב׳׳ע מפורטת מכד תמ״מ/103״(להלן - התכנית), שהודעה בדבר
 אישורה פורסמה בילקוט ׳הפרסומים 2644, התמים, עמ׳ 2064,
 מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון'ולבנייה יאונו(להלן - הווע
 דה), הודעה, כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין
 לצרכי ציבור, וכי אין הוועדה חייבת בתשלום פיצדים בשל רכישת

 הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמד
 רה ורוצה לקבל פיצוי על כך בין מכוח זכות ובין מכוח נימוק
 שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים מופחתים, נדרש
 לשלוח לוועדה תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות
 הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה,
 בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו, שיכללו את פרסי הרישום, אס ישנו,
 בפנקסי רישום המקרקעין, והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצר
 ייס שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף; ואם
 נתבעים פיצויים מתוך נימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים

 או(יצרים מופחתים, ראיות התומכות בטענה כי ייגרם סבל.

 בך נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיז־ וחקה
 בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרבי הציבור,
 שלמענם היא עומדת לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק

 בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת

 גוש חלקה שטח בממ־ד היעוד

 6178 513 19133 מגרשי ספורט
 חלקה ישנה 37

 וחלק מחלקה
 ישנה

 35 בחלקן

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה; רח׳ הנשיא 54, קדת

 עודד חצרוני
 המפקח על מטבע חוץ

 1 ס׳׳ח התשל״ח,עמ׳ 108, עמ׳ 206; התשמ־ח, עמי 23.
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 הודעה בדבר מתן רשיונות מודדיפ
 לפי פקודת המדידות

 אני מודיע לפי סעיף 3(3) לפקודת המדידות׳ שנתתי רשיון
 לעסוק ־במקצוע המדידה לרשומים להלן:

 האריך מתן הרשית
י  מ

 ידשית זמזם

 כ׳׳ז באדר ב׳ התשמ׳׳ט (3 באפריל 1989)
 ט׳׳ז באייר התשמ׳׳ט(21 במאי 1989)
 י׳׳ח באייר התשמ׳׳ט (23 במאי 1989)
 י״א באייר י התשמ׳׳ט (16 במאי 1989)

 ט׳ בסיון התשמ״ס(12 ביוני 1989)
 יי בסיון התשמ״ט(13 ביוני 1989)

 707 שחם סביון
 708 בדיר.מוחמר
 709 מוסא. גרייס
 710 עטר עמרם
 711 כנען חרת

 712 טאהא טאהא
 ו׳ בתמוז התשמ׳׳ט(9 ביולי 1989)

 (חמ 3-257)
 חץ אדלר

 אגף המחדות

 1 חא׳׳י, כרך בי, עמ׳ 1368.

 הודעה בדבל^מועדי.בחינות.למבקשי רשיון מדידה
 לפי תקנות המודדים (מקצוע המחרה), התשמ״ב-1982

 אני ^ךיע.'.שבהתאם״לפדק ך: לתקנות .המודדים (מקצוע
 המדידה), 'התשמ־ב-1982> נקבע כי הבהמות למבקשי רשיון

 'מדידה ייערכו 'בימים:
 1 י כ׳׳ד באלול התשמ׳׳מ־(24 ־׳בספטמבר 1989)

 י־ ־' כ׳׳הי&אל התשמ״ט:;(25 ־בספטמבר 1989) •
י (26 י בספטמבר 1989) י ט' ׳ . כ״יב^התשמ׳  יי י

 . כ״ז באלול התשמ׳׳ט (27' בספטמבר 1989)
 כ״ח באלול התשמ׳׳ס (28 בספטמבר 1989)

 ק״ת התשמ׳׳ב, עמי'1606. 1 ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמי 307.

 3792 ילקוס הפרסומים 3685, ה׳ כאב התשמ׳׳ש, 6.8.1989



 הודעה לפי סעיפים 5 רזי
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבורי 194$

 ולפי חוק התכנה והבנייה התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ד190 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965י(להלן - החוק), ובהתאם לישינוי תכנית מפורטת
 מס׳ רצ/7/6/1ד(להלן - התכנית), שהודעה בדבו^וישורה פורס
ה הווע  מה בילקוט פרסומים 2464, התשל״ה^מ׳ 2491, מוסרת מ
 דה המקומית לתכנון ולבנייה ראשותגיוחלהלן - הוועדה), הוד
 עה, כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לחלוטיץ לצדכי ציבור וכי

 הוועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמו
 רה ומצה לקבל פיצוי על כך נדרש לשלוח לוועדה,תוך חודשיים
 מיום פרסום הודעה זו ברשומות הרצאה על זכותו או על טובת
 ההבאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו
 שיכללו את פרסי הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום המקרקעין,
 והודעה המפרטת לםעיפיהם )מ הפיצויים שהוא תובע וחישוב הם־־

 בום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 בך נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
 בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה ב^ופן דועף לצרכי הציבור
 שלמענם היא עומדת לרכשו־״ והותירה מורה בזה שכל אדם המחזיק

 בקרקע האמורה ימסור מוז־ את החזקה בה.

 תופפת יי

 גוש 3932 חלק מחלקה 112 - רח׳ יהודה הלוי פינת פינסקד.

 העתק התכנית מופקד במשרדי ה־ועדה המקומית ראשיך
 לציה, וכל המעתיק בדבר רשאי לעיין צו בשעות העבודה

 הרגילות.

 ד׳ בסיון התשמ״ט (7 ביוני 1989).
 (ועל 3-2)

 מ׳ נתנן
 יושב ראש הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה ראשה לציון

 י ס״ח התשכ׳׳וז, עמי 307.

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

 ולפי חוק התכנון והבנייה התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ר190 לחוק התכנה והבנייה
 התשכ׳׳ה-1965י, ובהתאמ ל׳׳תכנית מם׳ 4721׳׳ (להלן - התכנית),
 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3409, התשמ״ז,
 עמ׳ 354, מופרת בזה הוועדה המקומית לתכנה ולבנייה נצרת
 (להלן - הוועדה) הדעה, כי הקרקע המתוארת,בתוספת דרושה
 לעירית נצרת (להלן - חעידיה) לחלוטין לצדכי ציבור, וכי אץ
 הועדה או העירית חייבת לשלם פיצויים או פיצויים מופחתים זמך

 שויים להשתלם בגץ רכישת הקרקע האמורה.

 1 ס״ח התשכ״ה עמי 307.

 אונו, וכל המעוניה בדבר itten, לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 כ׳׳ז,באייר התשמ׳׳ט (1 ביוני 1989)
 (חמ 3-2)

 יואל פרנקל
 יושב ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה אונו

 הודעה לפי פעיפיפ 5 י־7
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התמה והבנייה התשכ־הי1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ר190 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965י, ובהתאם ליתכנית מס׳ תמ״מ/119, שינוי לתכנית
 מפורטת מם׳ תמ״מ/119״ (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 3579, התשמ־ה עמ׳ 3104, מוסרת בזה
 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אונו(להלן - הועדה, הודעה כי
 הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור
 ־וכי אין התעדה ודיבת בתשלום פיצויים בשל רכישת הקרקע

 האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האגו
 רה ורוצה לקבל פיצוי על כך בין מכוח זכות ובץ מכוח נימוק
 שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים מופחתים, נדרש
 לשלוח לוועדה תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות
 הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה
 בצירוף ראיות לחקוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,
 בפנקסי רישום המקרקעין, והודעה המפרטת לםעיפיהט את הפיצו
 יים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף, ואם
 נתבעים פיצויים מתוך נימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים

 או פיצויים מופחתים, ראיות התומכות בטענה כי ייגרם סבל.

ת מיד חזקה ו מ  כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת ל
 בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הצימר
 שלמענם היא עומדת לרכשה והוועדה מורה מה שכל אדם המחדק

 בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה

 תוספת

 גוש חלקה שסח בממ״ר ייעוד

 6176 508 (קטע מהחלקה) 1700 שסח ציבורי
 (חלקי חלקות ישנות פתוח

 15-18 בחלקן)

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה רח׳ הנשיא 54, קרית
ת בו בשעות העבודה הרגילות. ע  אונו, וכל המעוניין ברבר רשאי ל

 כ״ז באייר התשמ׳׳ט(1 ביוני 1989)
 (חמ 3-2)

 יואל פרנקל
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה אונו

 י ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.
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 פתח תקוה, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין מ בשעות העבודה
 הרגילות.

 י*ז בתמוז התשמ׳׳ס(20 ביולי 989»
 (חמ 3-4)

 ״ גיורא לב
 יושב ראש הוועדה המקומית
 לתכנון ולמייה פתודתקתז

 הודעה לפי סעיף «1
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבורי 1943

 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ׳יה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ר190 לחוק התכנון והבנייה
 התשכ״ה-1965י, ובהתאם ל״שיגוי תמית מפורטת מם׳ פת/1225/
 13״, (להלן - התכנית). שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2166, התשל״ו, עמ׳ 514, מצהירה כזה הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה פתח־־תקוה(להלן - הוועדה}, בהתאם לסעיף 19
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצדכי ציבורי 1943« (להלן - הפקודה),
 כי קרקע ומתוארת בתוספת שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעי״
 פים 5 ד7 לפקודה כילץט הפרסומים 3648, התשמ״ט, עמי 2643,
 תהיה לקנייגה הגמור והמוחלט של עידית פתזדתקוה מיום פרסום

 הדעה זו ברשומות.

 תוספת

 חטיבת קרקע כשטח של 1295 פדר המהווה חלק מחל^ז 55 כגוש
 6365 פתה תקוה

 העתק וממית מופקד במשרדי מועדה המקומית בעירית
 פתח תקוזז, וכל המעונץ בדבר רשאי לעיין מ בשעות העבודה

 הרגילות.
 י״ז בתמוז pTw/m (20 מולי 1969)

 (חמ 3-4) י,

 גיורא לג
 יושב ראש הוועדה המקומית
 לתכנון ולמייה פתודתקוה

 י ם״ח\התשכ״ה, עמי 307.
 י ע׳׳ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.

 הודעה למי מרח 19
 לפקודת הקרמה! (רכישה לצדכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבנייה התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ר90ו לחוק התכנון והבנייה
 התש^ה-1965י, ובהתאם ל־ תמית מם׳ פת/1/519״ שהודעה
 בדבר אישורה פורסמה ביליץס הפרסומים 3613, התשמיש, עמי
 1206, מוסרת מה הועדה המקומית לתכנה ולמייה פתח־תקוה
 (להלן - הוועדה) הודעה מ הקרקע המתוארת בתוספת דרושה

 י ם״ח התשכ״ד״ עמ׳ 307.

 כל התובע לעצמו זכות או-טובת הנאה כלשהן בקרקע האמד
 רה ורוצה לקבל פיצוי על בי בין מכוח זכות ובין מכוח נימוק
 שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים מופחתים, נדרש
 לשלוח לוועדה תוך חודשיים מיש פרסום הודעה זו ברשומות
 הרצאה על זמתו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה,
 בצירוף ראיות לחקוק תביעתו, שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,
 בפנקסי רישום המקרקעין, והודעה המפרטת לסעיפקע את הפיצו
 יים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף וסעיף ואם
 נתבעים פיצויים, מתוך נימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים

 או פיצויים מופחתים, ראיות התומכות בסעגה כי ייגרם סבל.

 ס נמסרת מה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
 בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור
 שלמענם היא עומדת לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם המחדק

 בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 מוטסת

 גוש 16580 חלק מחלקה 23; גוש 16583 חלקי חלקות 4,3,2,1,
 12 >דדח•

 ומתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה, וכל המעתיק בדבר
 רשאי לעיק בו בשעות העבודה הרגילות.

 כ״ו בסיה התשמ״ס(30 בקני 1989)

 (חמ 3-2)

 תופיק זיאד
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנה ולבנייה נצרת

 הודעה לסי מעיח 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי צימר), 1943

 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשב״ה-1965.

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ר190 לחוק התכנה והבנייה
 התשכ״ה-1965, ובהתאם ל׳׳שינוי תכנית מתאר מקומית מס׳ פת/
 9/1207׳, (לולן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה ביל־
 קוט הפרסומים 3221, התשמ״ה, עמי 2853, מצהירה בזה הוועדה
 המקומית לתכנה ולבנייה פתח־תקוה (להלן - הוועדה), בהתאם
 לסעיף 19 לפקודת הקרקעות(רכישה למצרכי ציבור), 1943׳ (להלן
- הפקודה), כי קרקע המתוארת בתוספת שביחס אליה פורסמה
 מועדה לפי סעיפים 5 ד7 לפקודה מלקום הפרסומים 3642,
 התשמ״ט, עמ׳ 2473, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עירית

 פתח־תקוה מקם פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוספת

 חטיבת קרקע בשטח של 196 נרד המהווה חלק מחלקה 230 בנוש
 6400 פתח תקוה.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעירית

 י ס״ח התשכ׳׳ה, עמ׳ 307.
 * ע״ר 1943, תום׳ ו, עמ׳ 32.
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 שטחים לבנייני ציבור, אזור מסחרי, שטחים ציבוריים פתו
 חים וכיו׳׳ב, בהתאם לתשריט מם׳ 2;

 2) קביעת מבני תכנה!
 3) קביעת הוראות בנייה ועקרונות בנייה;

 4) קמעת שטח בנייה מרבי, מספר קומות מרבי ומספר יחידות
 דיור מרבי בכל מגרש

t n התוויית דרכים ,חדשות, הרחבת -דרו קיימת, ביטול >; 
 מאושרת וקביעת שטח לעיצוב נופי;

 ד) חלוקה חדשו־״ *
 י הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 3571, התשמ״ה עמ׳ 2835.

 שער התכנית האשד הפקר במשרדי הוועדה המחוזית ירוש
ס במשרדי הוועדה המקומית לתכנה ולבנייה ירושלים, וכל  לים, ו
 המעוניין רשאי לעיץ בו בימים ובשעות שהמשרדים האמורימפתר

 חים לקהל.

 כ״א בתמוז התשמ״ט(24 ביולי 1989)

 אליהו סויסה
 משב ראש הוועדה המחוזית

 לתכנה ולבנייה מחוזי ירושלים

 מחוז תל אביב
 מרחב תכנה מקומי רמת־גן

 הודעה בדבר אישור שינוי תמית מתאר מקומית
 נמסרת מה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנה והבנייה
 התשכ׳׳ה-1965, כי ההערה המחוזית לתכנה ולבנייה מהז תל־אביב
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תמית הנקרא ״תכנית

 מס׳ רג/927, שמוי לתכנית מתא• מקומית מס׳ רג/340״.

 ואלה השמחים הכלולימ בשינוי התכנית: גוש 6128, חלקות
 326, 343, 435,411, 438, 777,439 - רח׳ ז׳בוטינסקי, רח׳ דב,

 גבול גבעתיים.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינר יעוד מאזור תעשייה
 לאזור תעשיות עתירות מדע ומגורים; Q קביעה תנאים לשימוש
 בקרקע על־ידי תעשיות עתירות מדע. • ־ ־-־v־5׳

 הודעה על הפקדת שמוי התכנית פורסמה בילקוט הפרומים
 3461, התשמ״ז, ענו 1887• ״

 השינוי האמור, בצורה שאישרה אותו הוועדה המחוזית, .מקד
 עם עם התשריט המצורף אלמ, הופקד במשרדי הוועחז״המחח^נ
מ במשרדי הועדה המקומית לתכנה ולבנייה רמת־נן,  האמורה ו
 וכל המעוניין רשאי לעיין בו ללא תשלום ממיס ובשעות שהמשר
 דים האטדים פתוחים למזל. ־• יגלגה
Mr*' •?ב׳ בתמוז התשמ׳׳ט(23 מולי 1989) י ••־ 

 . מרדכי כהנא.. .
 יושב inn הועדה ׳המחוזית׳.

 לתמון ולבנייה־ מחו4 תל־זןביב

 לוועדה לחלוטין לצרמ ציבור,ומ הועדה מוכנה לשאת ולתת על
 רמשת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמו
 רה ורוצה לקבל פיצוי על כך נדרש לשלוח להערה, תוך חודשיים
 ממם פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו על על טובת
 ההנאה אשר לו בקרקע וממורה בצירוף ראיות לחיזוק תמעתו
 שיכללו את פרטי הרישום, אס ישנו, בפנקסי רישום המקרקעין,
 והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הס

 כום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 כן נמסרת מה הודעה מ הוועדה מתטתת לקנות נדד חזקה
 בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרמ הציבור
 שלמענם ודא שמדת לרכשה והוועדה מורה מה שכל אדם המחזיק

 בקרקע האמירה ימסור מיד את החזקה בה.

 תופסת -

 חטי•־/" קרקעי בשטח של540 פדר המהווה חלק מחלקה 182
 בגוש 6400 פתח תקוה

 העתק התמית מופקר במשרדי הוז^־ה המקומית בעירית
 פתח־תקוה וכל המעונין בדבר,רשאי.לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות•

 י׳׳ז בתמוז. התשמ״ט (20 מולי 1989)
 (חמ 3-2)

 גיורא לפ
 משב ראש הועדה המקומית
 לתכנה ולבנייה פתח־תקוה

 חודעוח לפי חוק התכנון והבנייה,
 החשכ״ה־965ז

 מחוז ירושלים
 מרחב תכנון מקימי ירושלים

 הודעה בדבר אישור שינוי תבנית מתאר מקומית
 _ ; נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 להק התכנה והעייה
 התק^ה-1965, בדבר אישור שמד תמית הנקרא• ״תמית מס׳

 3822, שינוי לתכנית מתאר מקומית מס׳ 2051ב׳״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית.• חלקי גושים 30586,
 30603, 30609 - ירושלים, שטח שממזרח לנוה יעקב ומצפה
 לפסגת זאב, בין קואורדינטות אורך' - 74.500-172.500 ו, לבק
139.500̂, הבל על־פי הגבולות  קואורדינטות, רוחב - 138.000

 המסומנים בתשריטים מם׳ 1 ר2. בקו כהל.

 עיקרי,הור^ת שינוי התכנית:.

 א) קביעת יעודי קרקע לאזוך מגורים, שטח למוסד כלל־עירוני
 :••׳; ושטה פתוח ציבורי בהתאם לתשריט מם׳ 1; שמוי יעוד משטח

 ״י לבנייני ׳ציבור לפי תבנית מס׳ 2051ב׳ לאזור מגורים!
 יב< קביעת הוראות של תמית.מפורטת לאזור מגורים בנושאימ

 הבאים;

 1) חלוקה למגרשים, קביעת שטחים לצרמ השכונה, כגון:

989JU6 ,3685ילקוט-הפרסוםמז ה׳ באב התשמ״ט , 



 והבנייה, התשכ״ה-1965

 האמורי*״ -עיריית יהוד, יהוד, טל׳ 03-5364928.

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

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי רמלה

 הודעה בדבר הפקדת תמית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ־ה--1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
 המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמלה הופקדה

 תכנית מפורטת הנקראת ־תכנית מפורטת מגו לה/350/א/5״.

 ואלה השטחים הכלולימ בתכגית: גוש 4354 - רח׳ הדקל 6,
 מגרש 51ב', רמלה

 עיקרי הוראות התכנית: 1) הקטנת קו בניין קדמי מ־3 ל־2 מי;
 הקטנת קו בניין צדדי מ־3 ל־2 מי, ואישור מצב קיים של המבנה

 הנמצא בנוי במגרש הג״ל; 2) מצורפת תכנית מדיח; לנספח.

ת בה בימים ובשעות שהמשר ע  כל המעוניין בתבנית רשאי ל
 דים האמורימ פתוחים לקהל.

 כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
 עצמו גפגע על־ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על־פי סעיף 100
 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של הוד
 עה זו ברשומות למשרדי הוועדה המחוזית האמורה, רח׳ הרצל 84,

 רמלה 72406, טל׳ 225577־08.

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
 האמורה עיריית רמלה, רמלה, סל׳ 08-227911.

 התנגתת לא תתקבל ולא תידון, אלא אם כן הגשה בכתב
א  בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן ה

 מסתמכת.

 מרחב תכנה מקומי רמלה

 הודעה בדבר אישור תמית מתאר מקומית

ה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, ע ד  נמסרת בזה ה
 התשכ־ה-1965, כי הוועדה המחודת לתכנון ולבנייה מחוז ד&רכז

 אישרה תכנית הנקראת ״תכנית מתאר מקומית לה/16/1000״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית.׳ גוש 4344, חלקות 14,13,
 42,17,15 (חלקים), 12,18,20, 50,21; גוש 4342, חלקות 5,4,3,
 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 19, 9, 24, 25, 26 (חלקים); גוש 4375,

 חלקות 27,17, 28, 29, 30, 16 (חלקים).

 עיקרי הוראות התכנית: יעוד אזור חקלאי למגורים מ קביעת
 דרכים, שבילים, שב׳׳צ, שצ״פ; איפשור תוספות בנייה למבנים קיי

 מים; קביעת הוראות בנייה וזכויות בנייה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 3456,
 התשמ׳׳ז, עמ׳ 1769.

 הודעות לפי חוק התכנון

 מחוז המרכז ־ '״*־

 מרחב תכנה מקומי פתח תקוזז

 הודעה בדבר הפקדת תמית מפורטת

ה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, ע ד  נמסרת מה ה
 התשכ"ה-1965, מ במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
 המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתזדתקוה הופ
 קדה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ פת/27/1212״.

 הלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 6385, חלקה 98 -
 פתח־תקוה.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוייה של תכנית מתאר מקומית
 פתח־תקוה מס׳ פת/3/1002ב׳ על־ידי אישור תוספת בנייה של

 3.80 מ״ר לבניין גמור ומאוכלס. י

ת בה ממים ובשעות שהמשר ע  כל המעוניין בתכגית רשאי ל
 דים המורים פתוחים לקהל.

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

 רמלה 72406, טל׳, 08-225577.

 המתגגד ימציא העתק התגגדותו למשרדי הועדה המקומית
 האמורה, עיריית פתח־תקוה פתח תקיה טל׳ 03-9371234.

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

 מסתמכת.

 מרחב תכנה מקומי יהודי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הדעה בהתאם לסעיף 89 להק התכנון והבגייה
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחחית לתכנון ולבנייה מחה
 המדמ ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יהוד הפקדה

 תמית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ יד/890/ב/2״.

 הלה השטחים הכלולים בתכנית: רח׳ מוהליבר מ צבי, יהוד.

 עיקרי הראות התכנית; קביעת._קווי בניה, הנחיות להרחבת
 דירות בצדדים.

 כל המעוניין בתמית רשאי לעיין בה ממים ובשעות שהמשר
 דים וממורים פתוחים לקהל.

 כל המעוניה בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרומז
 עצמו נפגע על־ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך ׳על־פי סעיף 100
 להק^רשאי להגיש התנגדות, תוך הדשיים מיום פרסומה של הוד
 עה זו ברשומות,־ למשרדי הוועדה המחוזית האמורה, רח׳ הרצל 84,

 רמלה 72406, טל׳ 08-225577.

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית

 3796 ילקוט הפרסומים 3685, ה׳ באב התשנדט, 6.8.1989



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

v , י — ־ -  דים ה&=ורי0פתוחים לקהלד*־* ״
 כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרס תכנוני אחר הרמה
ס כל הזכאי לכן־ על־פי סעיף 100  עצמו נפגע על־יו־י התכנים ו
 לחוק, רשאי להגיש התנגדות, תוך חודשיים מיום פרסומה של מד־
M ל צ ר ה  עוז זו ברשומות למשרדי הוועדה המחוזית האמורה ^

 רמלה 72406, טל׳ 225577*08•

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית
 האמורה, עיריית רעננה, רעננו־״ טל׳ 052-912221.

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

-מסתמכת.

ה מקומי טייבה ־.:,- מ  . מרחב ת

 הודעה בדבר #ישלד -המית י מתארי•מ^טימ
ה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה ע ד  נמסרת בזה ה
 התשכ״זז-1965, כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז
 אישרה תכנית הנקראת ״תכנית מתאר מקומית מסי.טב/1/2163״.

, a A 3 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 7847, חלקות 
 4, 6,5> 7,9 (חלק); גוש 7840, חלקות 9,7,3,2,1; י •י

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי יעוד מאזור חקלאי לאמור מגר
 רימ קביעת שטח ציבורי פתיה שבילים דרבים, חניה ציבורית חד
 דת מסחרית; ביטול חץ־ והמרתה לשביל; קביעת הודאות בנייה

 החלוקה למגרשים היא םכמסית בלבד. ׳-־ ־ ~

 הדעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 3503,
 התשמ״ה עמי 347.

 הזבנית האמורה, בצורה שאישרה מתה הוועדה המחוזית, הר
 פקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הוועדה המ
 קומית לתכנון ולבנייה טייבה וכל המעוניין רשאי לזריז בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנה מיזמי טייבה

 הודעה בדבר אישור שינוי תמית מתאר מקו&ית
ק התכנה והבנייה מ  נמסרת בזוז הדעה בהתאם לסעיף 117 ל
 התשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז
ת הנקרא ^  אישרה באישור שר הפנים, שינוי תכנית מתאר מ

 ״שינוי תכנית מתאר מקומית מם׳ טב/2259״.

ד  ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:. גוש 7842, חלק מ
 לקה 34.

ה י  עיקרי הוראות שינר התכנית: קביעת חזית מסחרית, מ
 ציבורית, פריקה טעינה בלבד וקביעת מראות בנייה ושלבי בנייה
 הדעה על הפקדת שינויי התכנית פורסמה בילקוט הפדסומים

 3496, התשמ׳׳ה עמי 238.
 שינר התכנית האמור, בצורה שאישרה אותו ההערה המחוזית

- התכנית י האמורה, בצורהשאישרה אותהמועחז ה&חוזית, מ־
 פקדה במשרדי ההערה המחוזית האמורה וכן במשרדי מועדה המ
 קומית לתכנת ולבנייה רמלה וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים. האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנה מקומי כפר סבא

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תמית מתאר מקומית
 נמסרת בזה הדעה, בהתאם לסעיף 89 למק התכנון הענייה,
 התשכ־ה-1965, כי במשרדי מועדה הממזית לתכנון ולבנייה מחוז
 המרכז ובמשרדי מועדה המקומית לתכנה ולבנייה כפר־סבא, הופ
 קד שינוי תמית מתאר מקומית הנקרא ״תכנית מתאר מקומית מס׳.

 כס/1/1/מ״.

ת י התכנית: כל תמס תמי ו נ  ואלה השטחים הכלולים מי
. - - י  המתאר כפר־סבא. י - - * י

 עיקרי הורמת שינר התמית: קביעת מראות בדבר מיית
 מרתפים גלריות ומחסנים, בתחום תמית' המתאר 1כפר־םבא.

ת בו בימים ובשעות ע ר ל מ  כל המעוניה בשינוי התמית ה
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעוניה בקרקע, בבניה או בכל פרט תמוני אוזר הרואה
 עצמו גפגע על־ידי שמוי התמית, וכן כל הזכאי לכך על־־פי סעיף
 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך מדשייס ממס פרסומה של
 הדעה זו ברשומות למשרדי מועדה הממזית הזמורה רה׳ הרצל

 84, רמלה 72406, טל׳ 225577־08.

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי מועדה המקומית
 וממורה עיריית כפר־סבא, כפר־םבא, טל׳ 052-909156.

 התנגדות לא תתקבל ולא תיתן, אלא, אם כן הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות זבליור תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי רעננה

 הודעה בדבר הפקדת תמית מתאר מקומית
 נמסרת בזוז מדעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התמה והמייה
 התשכ״וז-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתמרן ולמייה ממז
 המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה רעננה הופקדה

 תמית הנקראת ״תכנית מתאר מקומית מס׳ רע/308/1״.
 ואלה השטחים הכלולים בתמית: גוש 6579, חלקות
 227-187, 286-261; גוש 7651, חלקה 47 - רעננה רחובות: אחוזה

- בדרום; המחתרת - בצפון; השחר - במערב; עציה - במזרח.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: איחוד וחלוקה מחדש של חל
 קות 227-187 בגוש 6579, וחלקה 47 בגוש 7651 לפי סימן ז׳
 לחוק; קביעת מגרשי בנייה זממת בנייה ודרכים חדשות; ביטול
 דרכים קיימות; קביעת שטח ציבורי פתוח, שטח לבנימי ציבור

 וקביעת זכות מעבר.
 כל הימעוניין בתכנית רשאי לעיין בה בימים ובשעות שוזמשר־

3797 1989A6 ,3685ילקוט הפרסומים ה׳ באב התשמ׳׳ט , 



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

 פרטית בחלקה הנ״ל באזור המגורים, צבע כתום עם פסים
 אלכסוניים בצבע ירוק.

ת בה ביסים ובשעות שזזמשר־ ע  , כל המעוניין בתכנית רשאי ל
 דימ האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרס תכנוני אחו־ המאה
 עצמז נפגע על־ידי התכנית, זכן כל הזכאי לכך על־פי סעיף 100
 לחוק, רשאי להגיש התערות תוך חודשיים מיום פרסומה של הוד־
 עוז וו ברשומות למשרדי הוועדה המחודת האמורה, חזי הרצל 84,

 רמ^ה 72406, טל׳ 08-225577.
 : המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה ומקומית

 וממורה, כפר מלל 40600 טל׳ 448431־052.
 : התעדות לא תתקבל ולא תידון, אלא אם p הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.
 מרחב תכנון מקומי הדרים

 הודעה בדבר אישור תבניות מתאר מקומיות
 י נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה
 התשכ״ה-1965, בי הוועדה המחודת לתכנון ולבנייה מחוז המרכז,

 אישרה תכניות אלה
 (1) ״תכנית מתאר מקומית מם׳ הר/144/ד.

 ואלה השטחים הכלולים בתבנית: גוש 6456, חלקות 61-51,
 62 (חלק), 151-144 - הוד השמן, רח׳ הגבור, דרך השרון

 העמק.

- עיקרי הוראות התכנית: קביעת שסח ציבורי פתח/ הרחבת
 1 רחוב העמק ופתיחת דרכים, קביעת הוראות בנייה.

 הודעה על הפקדת הזבנית פורסמה בילקוט הפרסומים 3456,
 י התשמ״ו, עמ׳ 1771.

 (2A ״תכנית מתאר מקומית הר/ב׳״1/151.

 ; ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 6454, חלקות 131,
 : 132, חלקי חלקות 56, 58 - הוד השרון, רחובות: בך

 גוריון-נורדון.
 עיקרי הוראות התכנית: חלוקה חדשה, הרחבת דרכים, קביעת

 הודאות לאורי בנייה.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 3052,

 ? התשמ״ד, עמ׳ 2123.
 התכניות האמורות, בצורה שאישרה אותן הוועדה. המחוזית,
ק במשרדי הוועדה  הופקדו במשרדי_ הוועדה המחוזית וממורה, ו
 המקומית לתכנון ולבנייה הדדים, וכל המעוניין רשאי לעיין בהן

 ביקים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י מרחב תכנון מקומי הדרים

 הודעה בדבר אישור שינוי תבנית מתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחת המרכז

 ביחד עם התשריט המצורף אליו, הפקד במשרדי הוועדה המחוזית
 האמורה וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה טייבה, וכל
ת בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים ע  המעתיין רשאי ל

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי אפיקי הירקון

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מתאר מקומית
 נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעד 89 לחוק התכנה והבנייה
 התשכ*ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון־ ולבנייה מחוז
 המרכז, ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אפיקי הירקון,
 הופקר שינוי תכנית מתאר מקומית הנקרא ״תכנית מתאי מקומית

 מס׳ אפ/2002/א׳״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 5492, ולק מח
 לקה 1; גוש 8863, חל>$ת 13-10,9,2,1, חלקי חלקות 8-6,4,3,
 17,16,14; גוש 3864 חלקי חלקות 13, 71,14; גוש 3865 חלקי

 חלקות 7, 34; גוש 8868, חלק מחלקה 1 - ראש העץ.

 עיקרי הראות שינוי התכגית; 1) קביעת אזור תעשייה 2)
 קביעת אזור מסחר ומלאכה 3) קביעת דרכים חדשות וביטול דרו;
 4) קביעת שטח לבנייני ציבור; 5) קביעת שטח ציבורי פתוח ושבי
 לים; 6) קביעת תנאים להנהלת האתר; 7) קביעת הוראות ותנאים

 לשמירה על אימת הסביבה.

 כל המעונת בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימימ ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונת בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
 עצמו נפגע על־ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לבך על־פי סעיף
 too לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיומ פרסומה של
 הודעה זו ברשומות למשרדי הוועדה המחוזית האמורה, רח׳ הרצל

 M רמלה 72406, טל׳ 225577*08.

 המתנגד ימציא העתק התגגדותו למשרדי הוועדה המקומית
 האמורה, רח׳ שבד, ראש העין 40800, טל׳ 03-9361087.

 התמרות לא תתקבל ולא תיתן, אלא אם בן הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

ה י מקומי דרום השתן מ  מרחבי ת

 הודעה, ׳׳בדבר:הפקדת תכנית מפורטת
ה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנה והבנייה, ע ד  י נמסרת: בזה מ
 התשכ״ה-1965, בי במשרדי הוועדה המחודת לתכנון ובנייה.;מחוז
 המרכז, :ובמשרדי׳ מהעדה.המימית לתכנון ולבנייה דרום השרון,.
 הפקדה תכנית משרטת הנקראת ״תבנית מפורטת מס׳ שד/1284/׳

- ־•׳.•-.- . ׳ . ״ . ' . "2 

- 4  ואלה השטחים הכלולים בתמית: גוש 6449, חלקה 6
 מקונה.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת הוראות להקמת בריכתישחיה

1989A6 ,3798 , 3685ילקוט הפרסומים ה׳ באב התשמ־ט 



 הודעות לפי חוק התמון והבנייה, התשכ״ה-1965

 עמו נפגע על־ידי התכניות, וכן בל ומסי ליד זף^פי סעיף 100
 לחוק, רשאי להגיש התנ1״דות תוך חודשיים פיוט פרסומה של הד*
 ro¡r זו ברשומות למשרדי הוועדה המחוזית האמורה, דחי הרצל 34

 רמלה 72406, טל׳ 225577*08.

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרד* הוועדה המקומית
 האמורה בית הפועלים 6, רחובות 76261, סלי 462297־08.

 התנגדות לא תתקבל ולא תיתן, אלא אם p הוגשה בכתב
 בפירוט הנמקת[ ובליווי תצהיר המאסה את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי זעף השרון
 הודעה בדבר הסיןדת תמית ממורטת

 נמסרת בזה הדעה בהתאם לסעיף 89 לחמן התכנון והבנייה,
 התשב״ה-1965, כי. במשרדי מועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מהו
 המרכז, ובמשרדי מועדה המקומית לתכנון ולבנייה מף השרון,
 מפקדה תכנית מפורטת הנקראת ״תמית מפורשת מ0י־חש/9/21״.

 ואלה השטחים הכלולים נתכנית; גוש 8966, חלקה 32 - כפר
 נסר.

 עיקרי מחמת התכנית׳׳ בניית בריבו/ שחיה ומיתקן עזר עלי
 פי הבינוי המופיע בתשריט.

 כל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בה כימים ובשעות שהם שר״
 דים האמורים פתוחים לקהל.

ת או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מ  כל המעוניין בקרקע, ב
 עצמו נפגע על־ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכד על־פי סעיף 100
 לחוק, רשאי להניש התנגדות חוף חודשיים מיזס פרסומה של החי*
 עה זו ברשומות למשרדי מועדה המחוזית האמורה דחי הרצל 34

 רמלה 72406, טל׳ 225577־38

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי מועדה המקדמית
 ושמורה האד שפיים 0990¿ סל׳ 580551*052.

 התנגדות לא תתקבל ולא תיתן, אלא אם p מגשה בכתב
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת.

 מרחב תמון מקומי שרונים
 מידעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת

 נמסרת ב1ה מדעה, בהתאם לסעיף 89 למק התכנון והבנייה
 החשכ״ה-1965, כי במשרדי מועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
 המרכז, ובמשרדי הווזמ־ה הסקסית לתכנון ולבנייה שרונים, מפק־

 דה תכנית הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ הצ/37/1-2־.
 ואלה השטחים הכלולים בתכנית! גוש 8123, חלק מחלקה 24!

 גוש 3149 חלקות 17,16,11,10 - כפר יונה
 עיקרי מראות התכנית: 1) שינוי יעוד חלק מהחלקות מאזור
 מגורים א׳ לאזור מגורים א׳ מיוחד, למגרשים וקביעת בינוי ותנאי
 בנייה מ; 2) מטול דרך, הרחבת דרכים׳ מדעת דרכים משולטת

 אישרה באישור שד הפנים, שינוי תמית מתאר מקומית הנקרא
 *שינר תכנית מתא• מקומית מם׳ הר/19/346".

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התמיוע גוש 660¿ חלקת/
 130-108, 139-132 - מד השרון, אזור תעשייה נוה נאמן.

 עיקרי הדאות שעד התבנית.׳ קביעת מראת מייה

 מדעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3400, התשמ״ז, עמ׳ 211.

 שיטי התכנית האמור, בצודה שאישרה אותו מועדה המחוזית
ד במשרדי מועדה הממזית מ  ביחד עם התשריט המצורף אליו, מ
 האמורה, ומ במשרדי הוועדה המקומית לתעון ולמייה הדרים, וכל
 המעוניין רשאי לעיין בו ללא תשלום ממים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תמה מקומי זמורה

 הודעה בדבר הפקדת תמיומ מפורטות
 נמסרת מה מדעה בהתאם לסעיף 89 למק התכנון והבנייה
 התשנרה-965ו, מ במשדרי הוועדה המחוזית א/מון ןלטייה״ממ
 מרמ, ובמשרדי מועדה המקומית לתכנון ולמייה זמורה הוסקה

 תכניות מפורטות אלה

 (1) ״תמית מפורטת מס׳ זמ/518״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 3872, חלקות 25,
,120-116 ,113 ,110 36 *84 32-68 ¿6-41 ,38-31 
 126-121! גוש 3875, חלקות 3 50,47« 39 90, 103, 104,
 114-111, 143-130, 172, חלקי חלקה/ 3,1 144,21,10-

 . גדרה

 עיקרי הדאות התכנית: 1) איחוד הלוקה מחדש (חלק
 מהתמית ללא הסכמת הבעלים לפי סעיף ד למק* 2) הקצאת
 שטחים לממדים, למייני צימר, לשטח מסחרי, לשטח ציבורי
 פתוח ולשטח פרטי פתוה 3) התוויית דרכים חדשות, מסול
 דרכים קיימות, הרחבת ודמם קיימות,* 4) איפשור רישום שט*

 חים ציבוריים כחוק! 5) הסדרת בעיות ניקח ותיעול.

 (2) ״תכנית מפורטת מם׳ זמ/538".
 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 4578, חלקת 3 13,9,
 14, 23, 39-31,30, 59, 77-69; חלקי חלקות 0¿ 35 גוש

 4583, חלקי חלקות 31, 32, 33 - גדרה
 עיקרי הוראות התמית: א) מטול שטח ציבורי פתוח והמרתו
מ רגל ושטח מגורים להגדלת מגרשי סגר ל  ברוד, שדרת מ
 רים גובלים לצורך חלוקת משקי עזר; ב) ביטול שטח מגורים
 והמרתו כשטח ציבורי פתוח! ג) ביטול דרך והמרתה בשטח

 למבני ציבור לצורך איחוד שטח עטר מ־ם תימן.

 כל הםעוניין בתכניות רשאי לעיין בהן ממים ובשעות שוד
 משרדים האמורים פתוחים לקהל.

ת או בכל פרט תמוני אחר הרואה נ  כל המעונת בקרקע, מ

a תזשמ׳׳ט, 64.1989 3799 n ה׳ , t r a w n s n trpV 3689 



 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה/ התשכ״ה-1965

 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית הנקרא ״תכנית
 מפורטת מס׳ 104/03/9, שינוי מס׳ 31״.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) איחוד וחלוקה מחדש; ב)
 ביטול דרך והתוויית דרך חדשה ג) שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח
 ודרו לאזור תעשייה; ד) שיני יעוד של מגרשים כדלקמן: מספר
 קיימ 2007 - מאזור תעשייה לאזור מגרש מיוחד(מספר חדש 2»
 מספר מגרש קיים 2008 - מאזור מגרש מיוחד לאזור תעשייה

י בהנחיות בנייה. ו נ  (מספר חדש 4K) השי

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 14 ארעי -
 קרית גת מדרום לאזור התעשייה הקיים.

 ; הורעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3627, התשמ״ט, עמ׳ 1819.

 ! השינוי האמור, בצודה שאישרה אותו הוועדה המחוזית, ביה*
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הוועדה המחוזית האמר
 רה;וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה קרית גת, וכל
 המעוניין רשאי לעיץ בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחימ לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מחוז הדרום

 הודעה בדבר אישור שינוי תמית מתאר מקומית

ה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה ע ד  , נמסרת בזה ה
 התשכ״ה-1965, כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחת הדרש
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית הנקרא ״תכנית

 מתאר מקומית מם׳ 110/02/11 - רמת חובב, שינוי מם׳ 11״.

 : עיקרי הראות שינד תזכנית: תכנון שטח לטיהור וסילוק

 שפכי תעשייה־ תכנון דרכי גישה ותשתית תוך שינוי יעוד השטח
 משטח חקלאי לשטח לסילוק תעשייה.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית! גושים 100329,
 100182,100182/2 - רמת חובב.

 ו הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 3534, התשמ״ח, עמי 2017.

 השינוי האמור, בצודה שאישרה אותו הוועדה המחוזית, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופ?! במשרדי הוועדה המחוזית האמר
 רה,׳ וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום,
 וכליהמעוניין רשאי לעיין בו ללא תשלוןז בימים ובשעות שהמשר

 דים; האמורים פתוחים לקהל.

 ד׳ בתמוז התשמ״ט (7 בעלי 1989)

 שלום דנינו
 ; יושב ראש הוועדה המחוזית
 לתכנת ולבנייה מחוז הדרום

1989A6 ,3685ילקוט הפרסומים ה׳ באב החשמ״ס , 

 חדשות וקביעת קווי בניין; 3) חלוקת אזור מגורים א׳ למגרשי
 מגורים; 4) קביעת מגרש לאזור ציבורי משולב ומגרשים לשצ״פ; 5)

 קביעת תנאים והוראות בנייה בתחום התכנית.

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

 כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרס תכנוני אחר הרואה
 עצמו נפגע על־ידי התבנית, וכן כל הכאי לכך על־פי סעיף 100'
 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מעם פרסומה של הוד
ה זו ברשומות למשרדי הוועדה המחוזית האמורה רח׳ הרצל 34 ע  י

 רמלה 72406, טל׳ 08-225577.

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
 האמורה, דח׳ שמפפר 5, נתניה 42402, טל׳ 336576־053.

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

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי שתנים

 הודעה בדבר אישור תבנית מתאר מקומית
 נמםדת כזה הח־־עה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ־ה-1965, כי הוועדה המחחית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז
 אישרה, תמית הנקראת ״תכנית מתאר מקומית מס׳ הצ/66/1-2״.

 ואלה השטחים ועלולים בתכנית: גוש 3150 חלקי חלקות
 18-11, מגרשים 23,21,13-19; גוש 8149, חלק מחלקות 6« 9,8.

 דקרי.הראות התכנית: איחוד וחלוקה של מגרשים; קביעת
 בינוי להרחבת 84 דירות וקביעת קווי בניה.

 הדעה על הפקדת התכנית פורסמה בילה־ט הפרסומים 3370,
 התשנרו, עמ׳ 2930.

 התמית האמורה בצורה שאישרה אותה הוועדה המחודת, הר
 פקדה במשרדי הוועדה המקומית האמורה, וכן במשרדי הוועדה המ
 קומית לתכנת ולבנייה שרונים, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בי

 מים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י״ז בתמוז ומשמיט(20 ביולי 1989)

 דפ שיש
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחוז המרכז

 מחוז הדרום
 מרחב תכנת מקמר קרית גת

 הודעה בדבר אישור שינוי תבנית מפורטת
 נמסרת בזה הדעה לפי סעיף 117 .להק התכנה והבנייה,
 התשכ״די-1965, כי הועדה המחוזית לתכנה ולבנייה מחוז ה־רזם
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 ו



 שם המבקש
 תאריך

 מס׳ ומיק שם המנוח הפטירה

 ירושות
 4474/89 גולדברג אדית 7.1030 גולדבמו־ ארית

 4475/89 שיעה שריפט 4.9.88 ברנד שריפט
 4476/89 ניםיס וביבי 3.8.61 יחיאל זביבי

 4477/89 משה רינסקי 20.334 שרה אורנשטיין
 4478/89 רוקח יהודה(דינו) 25.11.66 רוקח מזל

 4479/89 םגנסקי אריה 23.1035 טגנסקי יאיר
 4480/89 תגר משה :20.737 תגר ביאטריס

 4481/89 כץ שמואל 19.1038 כץ נחמה
 4482/89 שלוט גור אריה 2.339 .זרדה גור אריה

 4483/89 אלה אנגל 2.339 סומה אגגל
 1550/88 סטגלי ירקוני 30337 איתן ירקוני

 4484/89 אורי אבא לב 8.339 יוסף לב.-
 4485/89 עדיה לוי 7439 אהרן לוי

 4486/89 דטרה רחל שיינתן־ 10.832 שיינרור שלמה
 4487/89 הילדה גנדלמן 13.432 אברהם גנדמן י
 4488/89 בבייב זבולה 6.3.89 בבאייב דוברט

 4489/89 מנמקה מחם 1.1138 'רבקה לד :
 4491/89 חמוש ברנדל 10.938 חמוש שרגא .

 4492/89 חמוש דוד 2.539 חמוש שרגא
 4498/89 יוסף ניםים 9.539 יוסןי ףייןי :

 4499/89 נחמה םגלוביץ. 10.1138 רחל, סגלוביץ
 4500/89 אסתר מורנה 29.938 בדונו מורנה

T4501/89 יצחק טבביאן 22.239 גדעת טלש 
 4502/89 חמם צדוק 6.1.84 דליה לד
 4503/89 עדה חמם 21.1038 .דליה לד

 4504/89 מזרחי משה 20.135 פאר מזרחי.
 4506/89 מדקוביץ אורל 25.539 מדקוביז בטתצה

ד  4507/89 מיקו לד 18.2.70 יצחק ל
ד  4508/89 תזה לד 4.1038 יצחק ל

 4509/89 אלוש פליקס 4.4.80 םרוסי םסיל ,
 4514/89 חיה זלטה קליד שפיר24.538 יעל״זנט בוק(שפד)
 4515/89 תזנברג ישכר דב 28.2.79 'רוזנברג יחנה אסתר
 4516/89 אסל לויטס 25.5.89 רחל סילביה לוריא

 4517/89 ריטר זליג 2.339 .פורמן חיה
 4521/89 שרה כהנא 13.938 יוסף משה כהנא

 4524/89 אוקנין דקטותה' י 15.238 אוקנין חיים- *
 4525/89 ימיני אברהם 11.8.84 ימיני זכריה

 4526/89 שלמה יצחק 12.239 יפה יצחק
 4528/89 שמולביץ לאה 21.639 שמעוני שרה
 4529/89 שלום עומיסי 23.6.63 עומיםי לאה
 4530/89 בדדיה עומיסי 14337 דודני שרה
 4531/89 פוגל יצחק. 5.1036 פוגל תזה

 4533/89 מינה ירום 14.11.88 אפרים ירום
 4536/89 לוי יפת 13.339 לוי יצחק

 4537/89 אפרים חבים 8.639 אסתר יוגט. חכים
 4540/89 שיינה יפה אושנסקי 15.238 חיים אושנסקי

 4545/89 חיקיס בן ציון 23.439 גלס דוידה

 הודעות נחי המשמו
 בית המשפט המתוזי בתל״אביב־יפו

 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי
 מנהלי עזבון

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

 מנהל עזבון.

 שם המבקש
 תאריך

 מסי התיק שם הטבוח הפטירה

 צוואות

 3713/76 אידליץ דבורה 6.7.76 ארם היה
 4247/89 אפתם ריבק 11.9.86 חנה דיבק

 4505/89 יפה סםדלצקי 12.5.89 קלעי שמואל
 4510/89 קמרמן אנא 17439 לובה קמרמן

 4512/89 גרינבלט סלומה 24.539 גתנלבט סטניסלב
 4513/89 רגינה הופרט 29.7.85 צבי הופרט

 4518/89 דוד ג׳והדומי 4.339 יצחק בך דוד
 4519/89 ממן מכלוף 28.539 ממן פרננר

 4520/89 אסיים ריימונד ז׳אק 1.639 אםייס אלגרה
 4522/89 אלישבע דודמן 23.535 מגחם" גל

 4523/89 אברהם רלרינה 4.1038 שרה דלריגה
 4527/89 אלוני נתן 18.539 מריס אלוני

 4532/89 מתם דתביאבםקי 11.11.88 דתביאבסקי משה
 4334/89 ראובני ברטה 9.539 תמר שכטר י

ת 12.639 עפרה קשטלנסקי  4535/89 ברב ת
 בלבן

 4538/89 אנה בלינצסקי 1.5.89 משה איל ליסוין
 4539/89 מרגרטה מטילדה

 מרברג 4.639 רוני הופשטיץ'
 4541/89 דוד רבהון 5.8.87 •רבהון אסתר
 4543/89 קדמונה רינה 10338 סנדלר רעיה

 4544/89 קופרשטוק ודים 25.1236 קופרשטוק אירנה
 4549/89 נטי דלברמן(טרפנר) 26.2.89 לוטי(אניס) טרפנר

 4551/89 משה חייצין 32.139 סובה חייצין
 4552/89 קורם רבאו 2.639< רתה מלר

 4556/89 משה גרלר 7.6.89 םילדה גרלר
 4557/89 ..יוסף קסלר 21.339 חיים קסלר
 4558/89 קאופמן שלמה 27.239 קופמן מזה
 4565/89 מילגרומ אלקה 21.539 בורגר משה

 4566/89 י גולדנברג חיה 5.639 כספי זיוה
 4567/89 גולדנברג יצחק 17.639 אוברמן מרים
 4569/89 מינץ ישראל 10.539 וולקוב בותס

 4570/89 משה מישל תבינשטן 17.338 מכון דיצמן

 ירושות

 4472/89 לקה מגדל 10.3.77 בני פייביש
_ _ ץ י ע ק ש ר  ה

 4473/89 מיכל בינדר 14.6.88 קולס בינח־
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 תאריך
 םס׳ התיק שם המנוח

 בית המשפט המחוזי בתל־אביבייפו
 . להודעות (המשך)

 שושנה מורן
 אוגניהיגניזזשיח

ט ^ ׳  מחפודה א
 שטיינברג דוד

 רבודה חלפםהאוט
 חביב דב

 וייסמאן מריה
 אושרת גרינברג

 גוססבו קמר
 איזקס מרי
 קמץ לאה

 *!וחנה דוד:״
 אוחנה דוד?.׳?
 דוידסון דנה
 משה גלברגר

 שטיירמן מרסל
 ג׳גט שפיץ

 מרגוט גולדשטיין
 גולדנברג ע^דנה

 לונקר שושנה
 מנדל אטלה
 צדקוני רות
ד  רתליה ל

 בלצר יוכבד
 בלומנפלר ג^יטה

 אכחםדה אמתו־ :
 פשןרדק מרק

 ^ישסל שרה
 ת מור

 רבקה הרשקוביץ
 משה שדיצר
 משה שוייצר
 הנריאל בכר

 )למבט שמשקוביץ
 !5בקה הרשקוביץ

 אטור כליפה
 אטור כליפה

 גילה מנשה׳ אוף
 דבש חנה
 עמר משה
 עמר משה
 רחוב נינט

 טאימו נסים'
 טאיטו נסים

30.1236 
2.439 

26.239 
5.639 

29.539 
9.339 

19.439 
4.1136 
29434 

17.1238 
15339 
18336 
1.537 

16.135 
25.339 
12.539 
6.539 

17.639 
11.439 
19.639 
29337 
28.7.89 
26.139 

 ויינשטיץ משה
 שווץ משה

 טולידנו אסתר
 שטיינברג שמעון.

 וולפםהאוט לופרזלמן
 חביב געים

 שגאפרמן שרה
 שספנסקי יעקב

 קוצר ביאסדיס־לורה
 שמשון מחל

 קמץ יעקב
 אוחנה םעוד
 אוחנה אסתר
 אהרון אהרון
 גלסמן שרה

 קנזוקריו יצחק
 שפיץ הלדהנרי

 פליגלמן מלך
 גולדשסיץ יוסף

 וקםלר חנה
 מנדל שמואל

 צדקוני יהושע
 מסורה ליתו

4.134 
16.339 
7.439 

14.439 
20.239 

30.1138 
28.12.79 
14.2.89 
20.1.72 
24439 
5.1238 

31.1035 
20.539 
30.339 
15437 
25439 

25.1133 
29.11.75 
29.1238 
5.1236 
1.232 

 פינגרוס מיכאל
 בלומנפלד דוד
 אבחםרה נסים
^ , ל  פשצ׳וק ג

 ליברמן רווה
ר אילנה  מו
 כהן מרקום

ד ר  שוייצר מ
 שוייצר אסתר חיה

 בכר בנימין
 שמשקוביץ אברהם

 הרשקוביץ חנצץ
 אסור מרדכי

 אסור יקום
 מנשה אוף דוד

 דבש אברהם
 עמר ימנה
 ..עמך״יזדש

 כדש'מכלוף
 מרטו שלמה

 טאיטו פורטוני

 צוואות
263/89 
264/89 
265/89 
267/89 
277/89 
279/89 
283/89 
285/89 
288/89 
290/89 
295/89 
296/89 
296/89 
298/89 
300/89 
304/89 
305/89 
309/89 
310/89 
314/89 
315/89 
318/89 
319/89 

 ירושות
219/89 
221/89 
223/89 
224/89 
226/89 
232/89 
233/89 
236/89 
237/89 
238/89 
240/89 
241/89 
242/89 
242/89 
246/89 
248/89 
249/89 
249/89 
250/89 
251/89 
251/89 

 תאריך
 מס׳ התיק שם המטח הפטידה שם המבקש

 ירושות
י זהרה 26.11.86 דעדי זכריה ר  *4546/8 מ
 4547/89 רעדי יחיא 1.9.79 דערי זכריה

 4546/89 סולומון מרטה 6.239 אדריאנה 2ך דוד
 4550/89 בטי שוורץ״שרף 3.539 נחום ארבל

 4553/89 מרים מנקר 2.639 מלכה םירקיס
 :4554/89 לימני ישראל 29.539 לימני ישראל
 4535/89 חג׳אנ חי 1.133 ודודי רבקה

 4560/69 יצחק נעמן 21339 שני נעמן
JB9̂/4561 לאה סטראקוכסקי 6.538 דב םטריי^בםקי  
 4562/89 רפאל םטדיקובסקי 4.539 דב סטריקובסקי

 4563/89 גפן אליעזר 27.539 נירה עינן
 4564/89 גיני רוטשטיין 8330 דניאל דוטשטיץ
 4566/89 ג׳וזאנסקי שושנה 13439 ג׳וזאנםקי יעקב

 ד שמתברר רשמת

 בית המשפט המחחי בבאר־שבע
 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי

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

 מנוזל עזבון.

 תאריך
 מם׳ החיק שם המנוח הפסידה שם המבקש

 צוואות
 206/89 כהן םעיד 30.1130 כהן בנימץ
 220/89 רדו דח־ל 6.236 מכלה דוד

 227/89 לאופד לדיסלאו 1.839 לאופד ד ו ריקה
 228/89 קםוסו רחל 22439 יאיר קםוטו

 229/89 נח אביגיל 16.139 נח משה
 230/69 קורלנדזקה עינה 22.539 ז׳דזרםקי טומש

 231/89 שרףישינרל 29.3.89 מרים בריאה
 234/89 עופרי ישראל 10.539 עופרי עדה

 243/89 שוב בילורזן 28.139 שוב דוד
 244/69 כהן יוסף. 1.539 ציון בהן

 245/89 , מזרחי יהודה ׳ 44.89 פאני ענקרי
 247/89 סביצץ פולה 26.137 סביצץ אנסולי
 256/89 ביסון ביה 15.539 יוסף אלימלך
 257/89 שוסטר דוד 12.239 שוםסד אינרה

 259/89 הורביץ לאו 30.9.76 רות הודביץ
 261/89 ברבליסה לאה 16.339 סופיה ברקוביץ
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 תאריך
 מסי התיק שם המנוח הפטירה שם דסכקש

 ירושות
 316/89 אםא דמבול 10339 רחל לזדוכ

 317/89 דהן מרים 12.639 יוסף דה
 י מיסוי. רמס

 בית המשפט המחוזי בחיפה
 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או למינר

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

 מנהל עמון.

 שם המבקש
 חאדיד

 מם־ התיק שם המנוזז הפסידה

 צוואות
 1410/69 מוטובילוב יחזקאל 12439 סוטוכילוב דבורה

 1411/89 אהרליד לאון 23.10.79 ארליך סדלה
 1413/89 סעדה אברהם 21.539 ישראל סעדה

 1414/69 שיין אליזבט רחל 17339 מיאן לאה
 1415/89 נבואני אחמד 16439 םלאח אחמד נבואני

 1417/89 גליק פרדינד 22.339 גלי׳ק דבורה
 1418/89 מוםקוביץ ישראל 26.2.89 מחז׳וביץ לוטין

 1420/69 פלד יעקב 28.337 ביךגד איה
 1421/89 גולדשטיין אלה 13.339 מוסקוביץ איזבלה
 1422/89 גולדשטיין ישראל 5.137 מוסקוביץ איזבלה

 1426/89 איסאקוביץ שלמה - 1339 איסאקוביז חנה
 1427/89 לונשטיין גרטה 254236 לונשסיין מיכה
 1430/89 דחנשטיין שטעון 6339 עדה רחנשטיין
 1431/89 חקטורש סבינה 10339 תקסודש קלמן

 1436/89 קידשנו־ חוה 17.539 ידידיה בח״שבע
 1438/69 פכט סלי 25.234 יונה דחה

 1439/89 שבילי סמדר 19.639 גרוכובסקי אלכסנדר
 1443/89 שוורץ בו־טה 14.439 שחף אורלי

 1446/89 גולדברג מאיד אהרון 1.439 גולדברג דליה
 1453/89 עבאדי ויקטוד 193.88 עבאדי שמחה

 1454/69 קיםנד רבקה 24337 קיםנד צבי
 1460/89 ורני לדיסלב 11.938 ורנירודנה
 1463/89 כהנא קורס 24.230 כהנא ארנה

 1464/89 דניאל אסתר 16.1038 דניאל אפרים
 1465/89 ליפשיץ רגינה 12.5.89 ודה ברנד

 1466/89 סופר יצחק 22.539 סופר מליטה
 1468/89 פדר מינה 31.539 םילבין ישראל
 1469/89 מאלין מזל 5.239 מ אלון הנרי
 1471/89 רוטנבדג נחום 18.639 מלבינה שפד

 ירושות
 1412/89 אברהם יצחק 2.936 איריס אברהם

3803 

 בית המשפט המחוזי בבאר״שבע
 הודעות (המשך)

ז ' יי* י תאריך ? 

 מם׳ התיק ־ שם המנוח המירה שם המבקש

 ירושות
 252/69 שוקרון סרםדס 22.339 אלברט שוקדון
 253/89 ׳קנטדוביץ ליאון 29.139 אנה קנטדוביץ

 254/89 דהן סימי 5.1138 יהודה דהן
 255/89 ניימן פבלי 18439 לוםי ניימן

 258/69 גחל משה 9.239 הש״שביון שרה
 260/89 ואקנץ. יצחק 14.1138 ואקנין רחל

 266/89 הלדיםא׳ד ; 12439 פייגה (פני) מרקוביץ
 268/89 פיינברג רבקה 15.232 פיינברג חד

 269/89 נסים צילה 9.938 בסיס דוד
 270/89 דימנס מרתודמריה

 מגדלן 4.339 בטי פריגל
 271/89 עמרם רחל 12.738 אברהם ברכה
 272/89 אבר תש תקוה 11.1238 אברהם מאיר

 273/89 ספדמן סיילק 13339 יוסף ספד
 274/89 תבין אבגניה 31.539 לנדם אופירה
 275/89 *וסף ג?לי 9.238 יוסף *מגילה

 276/89 קליין מניןש 25337 לקליין רובננקה
 278/89 חביב נינה 5339 חביב דב

-עמר מסעוד ,י 8.1234 עמד שמעה 280/89 
 281/89 '*בורלסמתי 25.1137 בודלם אילן
 282/69 י ךניאלי אגאגאן 3.930 משה דניאל

 284/89 ^מזפנסקי אידה 204.70 אושדת גרינברג
 286/89 צוידו גיטלה 2.139 צוו־ שלמה
 286/89 צורת יעקב 17.335 צור שלמה

 287/89 אסולין אבדמ! 12338 עלמה אסולין
 269/89 .כהן דחלה 12338 גזסמן מנה

 291/89 לפיתת יהושע 9.1137 פיפין לפידות
 292/89 ^סגלמנחם 25.139 זעמו שלי

 293/89 י אברג׳יל יחיאל 26.539 אברגייל אסתר
 294/89 ספד יצחק 19339 שרגא פני הילדגרד

 297/89 דודוביץ אסתר 12.1138 יוסף דוחביץ
 299/89 .הרון חמרה 25.339 חמו־ה אוסנת

 301/89 ״סמר ליב 29439 םלוצקי ראיסה
 302/89 ביטון רפאל 16.1138 דניאל ביטון

 303/89 ׳פישר ?ודינה 16439 פישר יוסף
 306/89 יעקב בויל 10.639 דתה יעקב
 307/89 מחן אחד י 8.139 גליה חורש

 306/89 איוניד יהודה 14.539 שלמה איוגיר
 311/89 מודד םיטדוך 17.1036 דזט צרפתי

 312/89 *מרקוביץ דבקה 5.1238 רבקה מרקוביץ
 313/89 זולסי חיה 24.6.89 ראובן זולטי

 H298/89 יוםופוביץ אנדל 27.339 יוםופוביץ בסי

 *לקמ זמרםומיס 85*3, ה׳ באב ההשמיפ, 64.1989



 מס׳ התיק תאריך
 החשמ״ס שם המנוח הפטיחז שם המבקש

 15728 בךאריה משה ו׳ בסיה מ׳׳ט מטילדה בך
 אריה

 15735 הרשטיק שירלי י׳׳ח באדר ב׳ מ״ס מנשה הרשסיק
 15741 ליכט טובה ר בחשון מ״ח דוד ליכט
 15734 מרקוביץ מוריץ י״ט בסימ מ״ט חיה גונן
 15733 מרקוביצי אסתר י׳׳א בשבט מ״ח חיה גונן

 15711 פבלוביץ נחמן י״ט בניסן מ״ט רחה פבלוביץ
 15730 פוקסברומר צביה כ״ג בטבת מ״ט ישראל

 פוקסברומר
 15729 פרסטר דורה ט׳ בסיון מ״ט שממול פרסטר

 15727 רייכמן פרל כ׳׳ה באדר מ״ח חיים רייכמן
 15709 חליף חנינה ג׳ בסבת מ׳׳ז גילה דוידיאן

 1S713 יונה אהרן כ״ה באייר מ׳׳ח יונה יצחק
 15715 סטולר עזריאל־ כ״ו באדר א׳ מ״ט לאה סטולר
 15732 סליבקה שרה י״ב בחשון מ׳׳ס רבקה קרפ

 15714 פרנקו אשר כ״ד בחשת מ״ה רבקה פרנקו
 15710 קובוס ישראל כ׳ בכסלו מ״ז מרקדה קובוס
 15708 קולאד אברהם כ׳׳ו בסיון מ׳׳ס יעקב קולאזי

 עובדיה לוי
 מנהל היחידה לעזבונות דרושות

 בית הדין הרבני האזורי בחיפה

 הודעות

 להווי ידוע בי הוגשו לבית הדק, בתיקים המפורטים להלן,
 בקשות למתן צוד ירושה:

 מם׳ התיק תאריך
 ומשמיט שם המנוח הפסירה שם המבקש

 5308 בנימין צופריך י׳׳ז באב ל׳ג שרה דותן
 6123 חיים גולדברג י׳׳ג באייר מ׳׳ט הלנה גולדברג

 6507 דוד ברוקר ל׳ בתשרי מ׳׳א דוד ברוקר
 6588 מרדכי יערי ו׳ בכסלו מ׳׳ב שלומית יערי
 6568 צביה יערי י׳׳ח בסיון מ׳׳ח שלומית יערי
ד סוו־ג׳ון א׳ בסיון מ״ס וחינה םורג׳ון  6596 ח

 6599 הרי ריכד כ׳ בשבט מ׳׳ס דבורה ריכר
 6662 חייט חבר י״ט בתשרי מ׳׳ג חביב וער

 6677 הרש ירוסקי כ׳׳ו באלול מ׳׳ח אסתר ירוםקי
 6694 בתיה לוי ג׳ באב מ׳׳ב ודים לד

 6695 דניאל קוסובסקי כ׳׳ו בניסן מ׳׳ט דבורה קינן
 6699 סעיד נידם י״א באייר מ׳׳ט תמו נידם. י

 6706 ארלברט סימון י׳׳ח באייר מ׳׳ט רוזה סימון
 6710 יוסף קולישבסקי כ׳׳ט באייר מ״ס נחה קולישבסקי

 6724 אברהם מועלם ד׳ בטבת מ׳׳ט נעימה מועלם
 6747 אלינה לוסבאק י׳׳ח באייר מ״ט גבריאל
 לוטבאק

 6760 זליג פפר ז׳ באדר מ׳׳ד שמואל פפר

 בית המשפט המחוזי בחיפה

 הודעות (המשך)

 תאריך
 מס׳ התיק שם המנוח הפסידה שם המכקש

 ירושות

 1416/89 פטום רחל 20.4.53 סאלח חליל אחמד
 1419/89 .סגל פנינה 9.10.78 צרלס סגל

 1423/89 עלווה עבד 27.8.85 דדאל חמזה עלו
ד 3.139 מנדלסון בלה  1424/89 מנדלםון ח

 1425/89 רוניגמן קלרה 24.9.88 קפלן טוניה
 1428/89 שמילוביץ דאנטה 8.637 שמילוביץ נסים

 1429/89 טלבי יוכבד אווה 5.439 טלבי ישראל
 1432/89 שפירא שמעון 10.5.59 משה.שפירא

 1433/89 אבו יונס מחמוד 22.6.72 אבו יונס נג׳לה
 1434/89 זעו מנס אמנה 5.10.85 אבו יונס נג׳לה

 1435/89 קסטרו טובה 15.7.87 שסרנברג יהודית
 1437/89 מלכה שלמה 22.11.88 מלכה הדסה

 1440/89 מונדרי אברהם 28.1.67 מונדרי אברהם
 1441/89 גלמבוצקי אליעזר 12.339 צלנט מרים

 1442/89 שמואל מרוטה 13.71 שמואל שמואל
 1444/89 נאגלר אברהם 17.239 נגלר מיכאל

 1445/89 לשנר אדית אסתר 10.439 מושינםקי חנה
 1447/89 אופיר אופנהנדץ

 גאולה 28339 שמעון אופיר
 1448/89 דוד סלים 1,635 דוד רזי

 1449/89 חסון פרח 271339 חסון שרה
 1450/89 לוי לאה 14.1137 רייך מדים

 1451/89 גולדשסיץ אדה 22.1237 לוקג אלטר טינה
 1452/89 שאול יצחק 19.239 ליבוביץ מיכל

 1455/89 פייטס בנימין 2.5.63 פייסס פני
 1456/89 אוניק גרגדיו 21.539 אונגר שרה

 1457/89 סוקול שרה 11.1237 גרשון םוקול
 1458/89 אברהם אולגה 21.439 אברהם אלברט

 1459/89 בן דוד אליעזר יהויקים14.1237 זהבה בן דור
 1461/89 פלדלייס צפורה 9339 טילינגר רעיה
 1462/89 פלדלייס גדשת 9439 טילינגר רעיה
 1467/89 אונפוס רחל 18.2.89 אונפוס ישראל

 1470/89 ראבד צפורה 27.7.79 ראבד אברהם

 בלהה גילאוד, רשמת

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

 הודעות

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

 מס׳ התיק תאו־ד
 התשמיש . שם המנוח הפטירה שם המבקש

 15706 אבריאן רחמין א׳ בסבת תש״ם חנה אבריאן

 3804 ילpס הפרסומים 3685, הי באב ומשמיט, 6.8.1989



 תיק מס׳ 682/התשמ״ט

 בעניין ירושת המנוח אברהם קפלן, שנפטר ניום י־א באדר א׳
 התשמ״ט(16.2.1989)

 המבקשים: בניו ובתו.

 שלמת דירי, מזכיר ראשי

ת ו י נ ד בקשות לפירוק ח נ ד  הודעות נ
 על ידי בית המשפע

 בבית המשפט המחוזי בת^אביב״יפו

 תיק אזרחי 3271/87

 בעניין פקודת החברות ונוסח חדש!, התשמ״ג-1983,

 ובעניין פיחק חברת טטל׳׳ב שיווק ברזל בזךמ,

 והבמקשת; איסכור מתכות ופלדה ושות׳ ע״י ב״כ ערד גמרא
 חבננקו, רה׳ נחמני 10, תל־אביב, 65794.

 נמסרת בזה הודעה כי ביום 16 בדצמבר 1987 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין

 ביום 15 בנובמבר 1989 בשעה 08.30.

דתה לתשר במתן  כל נושה או משתתף של החברה האמורה ו
 צו בעניץ הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבידוד,
 אמ בעצמו או באמצעות עודך הרץ שלו. העתק מן הבקשה יינתן
 לכל נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה

 תמורת התשלום הקבוע בעדו.
 דניאל ארנסמ, ערד

 מפרק זמני

 הערה כל הרוצה להופיע בשעת ביתד הבקשה האמורה חייב
י הדואר, לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.  למםור, או לשלוח על ד
 התרעה בציון השם והמעז של האיש או הפירמה ובחתימתם או
 בחתימת בא מחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
 החתש לעיל לא יאוחר משה 12.30 של יש 14 מובמבר 1989.

 בבית הםשפם המחוזי בתל״אביב״יפו

 חיק אזרחי 568/89

 כעניין פקודת ההכרות [נוסח חדשו, התשמ״ג-־1983,

 ובעניין פירוק חברת הצפון לאטנברג בע״מ,

 והמבקשת; מיבא פלסט בע־מ עיי ב׳כ עויד ר פישלר, רח׳
 נחמני 26, תל־אביב 65794\

 נמסרת בזה הודעה כי ביום 7 במרס 1989 הגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב ברץ ביום 15

 בנובמבר 1989

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן
 צז בעניין הבקשה אז להתנגד לכך, דשאי להופיע בשעת הבידור,
 אס בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן

 בית הדין הרבני האזורי בחיפה
 הודעות (המשך)

 מם׳ החיק תאריך
 התשפ׳ט שם המנוח הפטירה שם המבקש י

 6786 מוריץ גוטליב ג׳ באדר מ״ס מרדכי גוסליב
 6817 חנה לד כ״ה מיםן מ״ט אליהו שובקי

 6826 טוביה בידניאן כיה בשבט מ״ח משה בידני*ן
מ ל־ח משה בידני^ן י  6826 לאה בידניאן ר מ
 6840 פרחה יעקב י״א בניסן מ״ס אליהו יעקב;
 6845 אברהם ויגודסקי ס׳ז באלול מ״ח רחל וסרמן:
 6845 דינה ויגודסקי א׳ באב ל״ט רחל וסרמן:
 6876 דוד שיינו־ ס׳׳ו בםיון מ״ט ציונה שיינו!
 6883 פסלה נובק ג׳ בסיוון מ״ט דבורה דו ;

 6887 יצחק שפית־ ל בסמן מ״ס עלתה שפירך
 6898 קרול קוגל י׳ט במיון מ׳׳ס תנה קוגל 1
 6901 איסאק ירוסקי י״ח בתשרי סיס סימה ירוםק׳ו

מ מ׳ט אליזבט ירוסקי י  6902 דוד גודוסביץ י״ח מ
 6910 יוסף מואסי כ״ה במיון מ״ט מרלן מחמד |
 6913 שרה ליבהבר , י׳׳ד גאדר מז׳ט צבי חובב ;
 6955 זלדה קלנר ח׳ במיון פרס שאול קלנר;

 6963 ישראל צוקרמן כיח באייר כרם שושנה שנייךר
 6969 מכס דלברשטיין כ׳ב בםיון פרט אסיה גתס :

̂זי  רסאל םולידאנו, מזכיר רא

 / . בית הדין הרבני האזורי ברחובות !

 הודעות
 להווי ידוע כי הוגשו לבית הרץ, 'בתיקים המפורטים לה^ן,

 בקשות למתן צווי ירושה

 מס׳ תזיק תאריו־
 זמשמ״ס שם המנוח הפסידה המבקשים !

 2717 קביליו לאון ט׳׳ז בסיון מ׳׳ט אשתו, בנו |
 ומותיו ־,-'
 2753 לופט אליעזר י׳־מ בסית מ״ס אשתו ובנותיו
 2755 קנטור בלה א׳ באדר כ״ט מותיה \
 2761 פינטו ריקטה . ו במיון מ׳׳ט בניו |
ו ;  2762 אלימלד שמעון י״ח במיון מ״ס אשתו, מי
 ובנותיו ;

̂זי  ח׳ גדנביץ, מזכיר רא

j ת הדין הרבני האזורי בטבריה  מ
 הודעות [

 להווי ידוע כי הגשו לבית הרץ, בתיקים המפורטים להלן,
i :בקשות למתן צוד ירושה 

 תיק מס׳ 644/התשג^ט
 בעניץ ירושת המנוחה פאני קנפו, שנפטרה ביום ס״ז בשבט

 התשמ׳ט(22.1.1989), ׳
ה ובנותיה  המבקשים; מ

 ילקוט הפרסומים ג68ג, ה׳ באב התשמיט, 6.8.1989 3805



ת לפירוק חברות על ידי בית המשפט  הודעות בדבר בקשו

 יינתן לכל נושה או משתתף של הזברה של התבדה שידרוש זאת מן
 החתום מטה תמורת התשלום הקבוע בעדו.

 נחמה לוי, ערד
 ב״כ המבקשת

 הערה כל הרוצה להופיע בשעת בדור הבקשה האמורה חייב
 למסור, או לשלוח על די הדואר, לחתום לעיל הדעה על רצונו זה
 ההודעה בציון השם והמען של האיש * הפדמה ובחתימתם או
 כחתימת בא בחזם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
 הזתום לעיל לא יאוחד משעה 12.00 .של יום 11 בנובמבר 1989.

 גבית המשפמ המחוזי בתל־אגדב״יפו

 תיק אזרחי 1505/89
 בעניין פקודת החברות (נוסח חדש), התשמ״ג-1983,
 ומניין פיהק חברת רבורקס תעשיות 1987 בע״מ,

 והמבקשת: אוניכרסל בע״מ חברה מגרמניה עיי כ״ב עו״ד עדי
 אזר, רח׳ אבן־גבדול 25, תל־אביב.

 נמסרת בזה הדעה כי ביום 16 ביוני 1989 הגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החכרה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פדוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין

 ביום 15 בנובמבר 1989 בשעה 39.00

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן
 מ בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להפיע בשעת הבירזד,
 אם בעצמו או באמצעות עדך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן
 לכל נושה או משתתף של החברה של החברה שידרוש זאת מן

 החתום מטה תמודת התשלום הקבוע בעדו.
 עדי אזר, עוד
 ב־כ המבקשח
ד הבקשה וממורה חייב ד  הערה כל הרוצה להופיע בשעת ב
 למסור, או לשלוח על די הדואר, לחתום לעיל הדעה על רצונו זה.
 ההודעה בציון השם והמען של האיש או הפדמה ובחתימתם או
 בחתימת בא כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 14 בנובמבר 1989.

 בבית הטשפט המחוזי בתל״אביריפו
 תיק אזרחי 1680/89

 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש4 ומשמ״ג-1983,
 ובעניין פירוק חברת גדילה מפעלי טקסטיל בע״מ,

 והמבקשים: עובדי החברה ע׳׳י ב״כ ערד נ׳ הדנשטיין ו/או ג׳
 הדנשטיין ו/או א׳ שילוני, רח׳ בן יהודה 127, תל־אביב 33402
 נמסרת מה הדעה, כי ביום 27 במרס 1989 הגשה כקשה
 לבית המשפט המהזי בתל־אכיב־יפו לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פדוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין

 כיום 3 בספטמבר 1989.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן

 לכל נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה
 תמוחז התשלום הקבוע מדו.

 דב טישלר, ערד
 ליכ המבקשת

ד הבקשה האמורה חייב ד  העדה כל הרוצה להופיע בשעת ב
 למסור, או לשלוח על די הדואר, לחתום לעיל הדעה על רצונו זה
 ההודעה בציון השם והמעז של האיש או מידמה ובחתימתם או
 בחתימת בא סחט, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
 החתום לעיל לא יאוחר משה 13.00 של מם 14 בנובמבר 1989.

 בבית המשפט המחוזי בתל*אביב*ימו
 תיק אורחי 830/89

 בעניין פקודת החברות (נוסח חדש), החשמ־ג-1983,
 ובעניין פדוק חברת גדין קארד ישראל כע׳׳מ,

 והמבקשת: עירית תל־אכיב־יפו זרי ב׳כ ערד חרל״פ ו/או חוה
 קרסלר, רח׳ קהילת סלוניקי 9, תל־אביב.

 נמסרת מה הדעה מ ביום 4 באפריל 1989 הגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החברה הנזכרת
 'לעיל, וכי בקשת פדוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין

 כיום 15 בנובמבר 1989.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן
 צו בעניץ הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להפיע בשעת הביחד,
 אם בעצמו או באמצעות עודך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן
 לכל נושה או משתתף של הערה של החברה שידרוש זאת מן

 החתום מסה תמורת התשלום הקבוע בעדו.
 חוה ברסלר, ערד

 ב״כ המבקשת
 ומגרה כל הרוצה להופיע בשעת בדד הבקשה האמוחז חייב
 למסור, או לשלוח על די הדואר, לחתום לעל הדעה על תונו זה.
 ההודעה בציון השם והמעז של האיש או הפדמה ובחתימתס או
 כחתימת בא כוח* צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
 החתום לעיל לא יאוחר משעה 09.00 של יום 14 מובמבר 1989.

 בכית חמשפמ המחוזי בתל״אביגדיםו
 תיק אזרחי 1368/89

 בעניין מידת החברות(נוסח חדש), התשמ״ג-1983,
 ובענת פירוק חפרת מ. ד. מ. מוצרי מזון בעימ,

 והמבקש פקיד השומה גוש דן ע״י ב״כ ערד נחמה לד נציבות
 מס זענסה דוד פחח תקוה 35 תל־אביב.

 נמסות בזה הודעה כי ביזם 14 ביוני 1989 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החברה מזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין

 ביום 12 מובמבד 1989 בשעה 08.30.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן
 צו כענץ הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להפיע בשעת
 הכדד, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה

 3806 ילקוט הפרסומים 3685, ה׳ באב התשמיש, 63.1969



 מרכזית בע׳מ.
 מען: דרך פתח תקוה 80, תל־אביב.

.3.7.1989»Uתאריך רישומ כ׳ בתמוז התשמ־ט 
 סוג ראשמ 47 ברית פקוח.

 מס׳ האגודה 57/3030.
 . כ׳ בתמוז התשמ״ט (23 ביולי 1989)

 .׳אורי זליגטן
 רשם האודות/השיתופיות

 הודעה מאת האפמודופוס הכללי
 הודעה על גוונה להגיש גקשה למען צו ניהול

 לפי תקנות האפוטרופוס הכללי, (סדרי דין וביצועה התשל?ח-1978
 בהתאם לתקנה 4 לתקנות האפוטרופוס הכללי(סדרי דין ובי־
 צוע), התשל״ח-1978, ניתנת מה הודעה כי בכוונת האפוטרופוס
 הכללי להגיש לביתיחמשפפ כקשה לתת לוצו ניהול ביחס לנכסים
 הרשומים להלן. על כל אדם הרוצה.להתנגד למתן הצו להגיש
 , לאפוטרופוס הכללי, רח׳ הנשיאים 11, .מגדל 7, באדשבע, כתב
 התנגדות,בשני עותקים הנתמך בתצהיר ומפרעאת נושא התנגדותו

 ונימוקיו, תוך שבועיים מיום פרסום הודעה זו.

 נכסי עזבונות ־
ן ת מ  שם הנפסד שם האב מ^ם מגוריו מ

 זולד יוהאן וסילי יוזף ערד
 כ״א בתמוז התשברס(24 ביולי 1989) ;

 שי אנקהד״שניר
 סגן האפוטרופוס הכללי

 הודעות מאת הכובע הדשכןי
 פקודת הזברות (נוסח jsrn' התשמ״גד-1983

 הודעת הדבר כוונה להפריז על דיבידנד
f r r  שם-החבדמ סיב אילון בע׳׳מ - «

 מען המשרד הרשום; דרך חשדות 'trtb&xä ,46;' ״
 ב*ת המשפט ד׳מחוד של: תל־אביב־יפז, ת׳א 185/88.

 היום האחרון לקבלת הוכחות; כ״ב;באלול התשמ״ס (22.9.1989).
 שם המפרק, תיאורו «rosa אריה אמיד,-עוזר, רח׳=מזא?ה 22א׳,

 .,חל־אביג . י , ״ .. .

: :ty׳.~t .־ ( : ? * • •  שם החברה מזגול בע׳׳מ - בפירוק, \
 מעךהמשרר :הרשום: דדך השדות״?<4*:.• כפר־שמריהו..׳ ־»•

 ביתייהמשפס:המהד ש*,תלמםב?פ1לת״זד8מ«מ ?.:׳
 היום האחרת,לקבלת הוכחות: כיל-באלול התשמ״טי(2.9.1989»
 שם המפריד תיאורו ומענה אריה• אפיר,1עלזד, רוו• ממרה 22א׳,

י ):.-:•;  ־תלדאביב. • , . * .

! ,־ •1 : ־ , י •  שם! החכרה ט. אילון׳בלס - ב^־ק,׳׳ י
• י י •  מען המשרד-חדשומדרו השחת ittfäent&'M ־ ־
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 הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות •
 .על ידי בית המשפט

 צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבידוד,
 אם. בעצמו או באמצעות עורך הרץ שלו. העתק מן הבקשה יינתן
 לכל נושה או משתתף של החכרה שידרוש זאת מן החתום מסה

 תמורת התשלום הקבוע בעדו.
 גלילה הודנשנדין, ערד

 ב״כ המבקשים:

 הערה כל הרוצה להפיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
 למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום לעיל הדעה על רצונו זה
 ההודעה בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או
 בחתימת בא מחם,. צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע,אל
 החתום לעיל לא יאוחר משה 13.00 של מם 2 בספטמבר 1989.

 הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
 צו סירוק, מינוי מסרק והודעה לגושים

 לפי פקודת האגורות השיתופיות ,
 בתוקף סממתי לפי סעיף 46(1), לפקודת ומגורות השיתר
 פדות אני מצווה מה על פיחק אגודת אגבר ־ ארגון קנמתלשמוק
 ולאספקה חקלאית אגודה שיתופית בע׳׳מ(מס׳ אגח־־ה - 57/1717).
 אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 •לפקודת האגודות
 השיתופיות אני ממנה למפרק את מר ה סלע, עו״ר, שמענה רח׳

.  ראשונים 30, מומן

 בהתאם להראות תקנות האגודות השיתופיות (פירוק),
 התשפרד-1984; נדרש כל בעל תביעה מן האגודה להגיש את
 תביעתו בכתב למפרקים תוך ששים מם ממם פרסום הדעה זו לפי

 המען הנ״ל. ... י . 1 :
 בהתאם׳ לסעיף 46(2) לפקודה רשאי כל חבר מחברי האגודה
 לערער על צו פירוק זה בפני שר העבודה והרווחה תוך חח־שייס

 ממם פרסומו• ברשומות.
 ט״ז בו1מוז'התשמ״ט (19 ביולי 1989)

 .' .4. אורי זליגמן 1
 * * 1 י רשם האגודות השיתופיות

 הודעה על רישום זמורות שיתוסיות
- לפי פקודת האגודות השיתופיות

 להלן הפרטים הבאים לגבי כל אחת מן האגודות המפורטות להלך
 שמ מובילי הרי יהודה אגודה שיתופית לתחבורה והובלה בע׳׳מ.

 מען;. בית שמש? .
ח התשמ״ט(23,7.1989). ס  חאדיןי חשומ ל. מ

̂:; 41 יצרנות שירותים ותחבורה  ס1יג';רא
 סוג משנד.;60 תהגורה ותובלה י
; ( .57/̂ ̂׳ ומנודה 029  מ

 שמ 1האיחוד בדית פיקוח של אגודות שיתופיותי בישראל אגודה

 ילקוט הפרממימ 3685, ה׳ כאב החשמ׳ש, 48.1989



 מען המשרד הרשום: רח׳ הבשן, חוף שמן, חיפה.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 411/89.
 תאריו־ צו הפדוק: ז׳ בתמוז התשמ׳ט (10.7.1989).

 תאריו הגשת הבקשה: י׳ באדר ב׳ התשמ׳׳ס (17.3.1989)
 היום והמקום לאספות ראשונות: י״א באלול התשמ״ט(11.9.1989),

 משרד הכונס הרשמי, רה׳ שמריהו לוין 3, חיפה.
 שעת האספות: 1) נושים בשעה 2:11.00) משתתפים כשעה 11.30.

 עמליה ל קציר
 סגן הכונס הרשמי

 .פקודת פשיטת הדגל [נוסח חדשו התש״ם-1980

 הודעות בדבר מונה להבריז על דיבידנד
 שם החייב, תיאורו ומענה אמגון בדצור, ת׳׳ז 5707021, סוחר, רח׳

 פבריגט 18, רמת־גן.
 בית המשפט המחחי של: תל־אביב־יפו, תיא 1104/88.

 היום האחרת לקבלת הוכחות: כ־כ באלול התשמ׳׳ט (422.9.1989
 שם הנאמן ונמנו: הכונס הרשמי, רח׳ בדיהודה 14, תל־אביב.

 שם החייב, תיאור ומענו: יוסף(רביה< אביב, ת״ז 3506226/7 סוחר,
 רח׳ אדים 3 כפר־סבא.

 בית המשפטהמחתישל:תל־אביב־יפו, 4041/85.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ליב באלול התשמ״ס (22.9.1989).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: יגאל מזרחי, ערד, רח׳ בלפוד 57,
 תל־אביב.

 ח׳ כרם
 סגן הכונס הרשמי

 הודעה מאח בנק ישראל
 דין וחשבון שבועי

 לפי חוק בנק ישראל, התשי״ד-1954

 לפי סעד 58(1) להק בנק ישראל, התשי״ד-1954, מתפרסם
 בזה דין וחשבת שבועי על המחדד, המטבע'והנכסים המוחזקים

 לעומתו בםיומ העבודה ביום כ״נ בתמוז התשמ׳׳ט (26.7.1989).

 בשקלים חרשים

 א. סר כל המטבע במחזור ביום 26.7.1989 2,423,321,361,00

 ב. היתרה ביום 19.7.1989 2,465,261,014,00

 ג. העליה או הירידה (-) במשך השבוע האחרון 41,939,653,00-

 ד. הנכסים ביתרות מטבע חוץ וזהב 2,423,321,361,00

 כ״ג בתמוז התשס׳ט(26 ביולי 1989)

 ש׳ אביעזר־
 סגן מנהל מחלקת המטבע

 ילקוט הפרסוסיס 3685, ה׳ באב התשמיש, 43.1989

 הודעות מאת הכונס הרשמי

 בית המשפט מזוזתי של: תל־אביב־יפו, ת־א 187/88.
 היום האחרת לקבלת הכחות: כ״ב באלול התשמ׳׳ט (422.9.1969
 שם המפרק, תיאורו ומענו: אריה אמד, עוד, רה׳ מזא״ה 22א׳,

 תל־אביב.

 שם החברה טיב הזהב מרמ - בפירוק
 מען המשרד הרשום; דרך השדות 46, כפר״שמריהו.

 בית המשפט המחתי של: תל־אביב־יפז, ת״א 191/88.
 היום האחרת לקבלת הוכחות כ״ב באלול התשמ״ט (22.9.1989).
 שם הספרי* תיאורו ומענה אדיה אמיד, ערד, רה׳ מזא״ה 22א׳,

 תל־אביג

 שם החברה צ. ת. י. צביעה תעשייתית דמית כע׳מ - בפדוק.
 מען המשרד הרשומ רח׳ שימקין 6, חיפה.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו ת״א 1003/88.
 היום האחרת לקבלת הכחות: כ׳׳ב באלול התשמ״ט (422.9.1989

 שם המפח* תיאות ומענה רפי בס, עו״ד, ממשרד דגני, שפירא
 דרורי ושות׳, עדבידין, רה׳ קרליבך 27, תל־אביב.

 כ״ב בתמוז התשמ׳׳ט (25 ביולי 1989)

 ח׳ כרפ
 סגן הכונס הרשמי

 הודעות בדבר צווי םירוק ואסםות ראשונות
 מס׳ החכרה: 31-082089-7

 שם הוש־ה מתפדח יפםא בע״מ.
 מען המשרד חרשומ^ךוי המגינים 56, חיפה.

 בית המשפט המחוזי ש̂ל חיפה תיק אזרחי 435/89.
 תאריך צו הפירים ג׳ בתמוז התשמ״ס(6.7.1969).

 תאריו־ הגשת הבקשה מיז באדר ב׳ התשמ״ס (23.3.1989).
 היום והמקום לאסיפות ראשונות: י״א באלול התשמ׳׳ט(411.9.1989

 משדד הכתם הרשמי, רח׳ שמריהו לוין 3, חיפה.
 שעת האסיפות; 1) נושים בשעה 08.30; 2) משתתפים בשעה 09.00.

 מס׳ החברה 51-082089.
 שם החברה ס.ע. תנגל בע״מ, בפדוק.

 מען המשרד הרשום: רח׳ פרוד 12, חיפה
 כיח המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 178/88.

 תאריך צו הפדוי? ר בתמוז התשמ׳ט (49.7.1989
 תאריך הג^ת הבקשה כץ בשבטי ז^זשמ״ח (414.2.1988

א באלול חתשמ״ט(411.9.1989  היזם והמקום לאספות ראשונות: י
ח 3, חיפה.  משרד הכונס הרשמי, דחי שמריה ל

 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 09.30; 2) משתתפים בשעה 10.00.

 מסי החברה 1־083063־51
 שם החברה: צפונית העמק מפעלי בשר(1979) בע״מ, בפיתק.
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