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 (0. קבלן ישלם את הסכומים הנזכרים בסעיף קטן(א) לעיל
 תוך 30 יום מתום חודש העבודה של העובד, שבגין
 עבודתו משולמים הסכומים הנ׳׳ל. אם הקבלן ישלם את
 הסמ־מים הנ״ל תוך תקופה של 15 יום נוספים (ולא
 יאוחר מאשר בתום 45 יום מתום חודש העבודה של
 העובד) ישלם הקבלן בנוסף לסכומים הנ׳׳ל גם את
 הפרשי ההצמדה של מדר המחירים לצרכן, כמקובל בת
 שלומים של הקבלן לקרן הביטוח לפועלי הבניין בהתאם
 להסדרים הקיימים אותה עת בין מרכז הקבלנים ומרכז

 פועלי הבניין.

 (ג<. קבלן שלא שילם תשלומיו להכשרה מקצועית כאמור
 בסעיף קטן(א) לעיל, יחוייב, החל ביום ה־46, בתוספת
 הצמדה וריבית כפי שנהוג לגבי תשלומיו לקרן ביטוח

 פועלי בניין ביום התשלום בפועל.״

 י״ט באלול התשמ״ט(19 בספטמבר 1989)
 (חמ 3-107)

 יצחק שמיר
 שר העבודה והרווחה

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

 3תשנרו-5«1

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 17אא2) לחוק יציבות מחירים
 במצרכים ובשירותים (הוראת שעה), התשמ״ו-1985י, אנו קובעים
 כי מותר להעלות את מחיריהם של דשנים כימיים, המסווגים בפרטי
 מכם 31.02: 31.03 ד31.05 בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס
 והפטורים ומס קניה על טובץ, התשמ*ס-11989, מעל מחיריהם

 הקובעים, כשעור שאינו עולה על 8.6 אחוזים.

 צויין בהיתר זה שמו של מצדך לצידו של פרט מכס כאמור,
 יחולו הודאות ההיתר לגבי אותו מציד בלבד.-

 תחילתו של היתר זה בדם ג׳ באייר התשמ׳׳ט(8 במאי 1989).

 ב׳׳ט בניסן התשם׳׳ט (4 במאי 1989)
 (חמ 3-1979)

 אריאל שדון שמעון סרס
 שר התעשייה והמסחר שר האוצר

 1 ס״ח התשמ׳׳ו, עמ׳ 2.

 י ק׳׳ת-שיעורי מק׳׳ח 698, התשמ״ס, עמ׳ 57.

 הודעה בדבר מתן רשיונות להוציא לאוד עיתון
 לפי פקודת העיתונות

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום כיח באדר ב׳ התשמ״ט(4 באפריל
 1989), ניתן למיכאל קנדל, רחוב עמל 39, פרדס חנה - כרכור,
 רשיון מס׳ 0457, חתום ביד הממונה על מחוז חיפה, להוציא לאור
 עיתון בשפה העברית, בשם "אצלנו בשומרון״, אשר ידון בחדשות

 הודעה על מועד סיום תכנית חסכון ״דולר־מדד״
 לפי תקנות עידוד החסכון (תכנית חסכון ״דולר־מדד"),

 התשמ־כ-1981

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 בתוספת לתקנות עידור החסכון
 (תכניות ושכון ׳׳דולר־מדר־), התשמ״ב-1981י, אני מודיע לאמור:

 1. מועד סיום התכנית ״חלר־מרד״ יהיה עם ג׳ התשץ(2 באוק
 טובר ?198¿ ואחרי המועד האמור לא יהיה חוסך רשאי להצט

 רף לתכנית האמורה.

 2. הודעה זו תחול על אף האמור בפסקה 2 בהודעה על הארכת
 הצטרפות לתכניות חסכון שונות־.

 ג׳ בתשרי התשין(2 באוקטובר 1989)
 (חמ 3-456)

 שמעיז פרס
 שר האוצר

 1 ק־ת התשמ״ב, עמ׳ 305.

פ התשמ״ט, עמ׳ 394. ״ י 1 

 צו הרהבה בענ!? הבנייה - המוסד להכשרה
 ולייעול הבנייה

 לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז-1957

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים,
 התשי״ז-1957י, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הודאות ההסכם
 הקיבוצי הכללי שבק מרכז הקבלנים והבונים בישראל לבין ההס
 תדרות הכללית של העובדים בא׳׳י, הסתדרות פועלי הבניין, מיום
 כ״ד באדר א׳ התשמ״ס(1 במרס 1989), ומספרו בפנקס ההסכמים
 וקיבוציים הוא 7021/89, בדבר תשלומים למוסד להכשרה ולייעול
 הבנייה, כמפורט בתוספת, וכי ההוראות האמורות יחולו על כל

 העובדים והמעבידים בישראל בענף הבנייה ועבודות ציבוריות.

 תוספת

ת  ההוראות המורחבו

 בהסכם הקיטצי הכללי בענף הבנייה־, בפרק ר, בסעיף 1,
 סעיף קטן(א) יתבטל ובמקומו יבו־א:

 ״(א). הקבלן מתחייב להשתתף במימון פעולות ״המוסד
 להכשרה ולייעול הבנייה״(להלן - הכשרה מקצועית),

 לכל יום עבודה של העובד באופן הבא

 !. בסר 0.13 שקלים חרשים למוסר להכשרה מקצר
 עית (כולל למרכז הבנייה הישראלי);

 a אחת ל־3 חודשים יועברו 3% מתקבולי האגרה נטו
 למוסד להכשרה מקצועית (בניכוי עמלת הגבייה)
- למרכז הבנייה הישראלי, חלקו של מרכז הבנייה
 הישראלי בתקבולי המוסד להכשרה מקצועית הוא
 06(04 שקלים חדשים לכל יום עבודה של עובד.

 1 ס׳׳ח התשי״ז, עמ׳ 63.

פ התש״ל, עמ׳ 347. ״ י 1 

 18 ילקוס הפרסומים »37, סי מ/שדי התש״ז, 8.10.1989



 1989¿ ניתן ליהודה רותם, רחוב הרצל 85, נהריה, רשיון מס׳ 0589,
 חתום ביד הממונה על מחוז הצפון, להוציא לאור עיתון בשפה
 העברית, בשם ׳׳מבט מקומי לנהריה׳׳, אשר ידון בנושאי ידיעות
 מקומיות, ׳*ערך בידי שושנה רותם ויודפס בבית דפוס ׳׳היל אוי׳׳,

 אזור התעשייה, נהריה.

ד בתמוז התשמ׳׳ס (27 ביולי  נמסרת בזה הודעה, כי ביום מ
 1989¿ ניתן להרצל רנג׳בר, רחוב ירושלים ב/212, הצור הגלילית,
 רשיון מס׳ 0590, חתום ביד הממונה על מחוז הצפון, להוציא ^אור
ן בנושאים הבא*ם: ו  עיתון בשפה העברית, בשם ייחמה״, אשר ד
 מאימרים, כתבות, פרסומים מסחריים וכר, ייערן־ בידי משה רנג׳בר

 ויודפס בבית דפוס ׳לפיד הגולן בע׳׳מ״, קצרין.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום כ׳׳ד בתמוז התשמ״ט(27 ביולי
 1989¿ ניתן לאחרוני הרצל, רחוב תל־חי 2187, חצור הגלילית,
 רשיון מס׳ 0591, ומום ביד הממונה על מחוז הצפון, להוציא לאור
ן בנושאי ו  עיתון בשפה העברית, בשם ״הר חצור והגליל׳׳, אשר ד
י אחרוני הרצל ד  פוליטיקה, חברה, תרבות, ספורט וכר, ייעדו ב

 רודפם בבית דפוס ״להב״, חצור הגלילית.

ד בתמוז התשמ״ט(27 ביולי  נמסרת בזה הודעה, כי ביום מ
ד  1989¿ ניתן למועצה המקומית קצרין, רשיון מם׳ 0592, חתום ב
 הממונה על מחת הצפון, להוציא לאור עיתון בשפה העברית, בשם
יעדו  ׳אצלנו בקצריף, אשד ידון בדיעות מקומיות על קצרין, י

ד הגולף, קצרין. פ ל  בידי יוסף מזרחי ויודפס בבית דפוס ״

 י׳׳ט באב התשמ־ט (20 באוגוסט 1989)

 (חמ 3-75)

 יעקב מרקוביץ
 המשנה למנהל הכללי במשרד הפנים

 הודעה בדבר מתן רשיונות להוציא לאור עיתון
 לפי פקודת העיתונות

ה הודעה, כי ביום י״ב באדר ב׳ התשמ׳׳ט(19 במרץ  נמסרת מ
 1989¿ ניתן למרכם איה יצחק, רחוב ארבל 2, כרמיאל, רשיון מס׳
ד הממונה על מחוז הצפה, להוציא לאור עיתון  0584, ומום ב
ן בנושאי חדשות ו  בשפות עברית ואנגליה בשם "אבא״, אשר ד
י מרכס איון יצחק ויודפס בבית דפוס ד  ועניינים מקומיים, ייערך ב

 ״מדף, נצרת עילית.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום ל׳ בניסן התשמ׳׳ט (5 במאי
 1989), ניתן לחיים חליוה, רחוב גדלני 22, טבריה, רשיה מם׳ 0585,
 חתום ביד הממונה על מחח הצפה, להוציא לאור עיתון בשפה
 העברית, בשם ״טבריפה - כוכב הצפוף, אשר ידה בנושאי ספורט,

19 

ד השומרון, ייערך בידי מיכאל קנדל ז  מקומיות ואקטואלד של א
ה מ ר  ויודפס בבית דפוס ־טמפו׳׳, פרדס חנה - כ

ימ התשמ׳׳ט (9 באפריל ה הודעה, כי ביום ד בנ  נמסרת מ
 1989), ניתן לצבי•בךאלד״ רחוב השקמה 94/2, יקנעם עילית,
ד א  רשיון מס׳ 0458, חתום ביד הממונה על מחוז חיפה, להוציא ל
ה בחדשות, מאמרים,  עיתה בשפה העברית, בשם"טיפטוף׳, אשר ד
י רחל ממן ויודפס בבית דפוס ד  מופעים וארועים מקומיים, ייערך ב

 "רוטציה׳׳ במפרץ חיפה.

ה הודעה, כי ביום כ״ו בניסן התשמ״ס (1 במאי  נמסרת מ
 1989¿ ניתן לתמר רפפורט, רחוב השרון!3, בת גלים, חיפה, רשיון
ד הממונה על מחוז חיפה, להוציא לאור עיתה  מם׳ 0459, חתום ב
ן בנושאי אקטואליה ו  בשפה העברית, בשם ״מזרי הצלצול־, אשר ד
י תמר רפפורט הודפס בבית דפוס ד  בתחום הומור* ייערך ב

 ״אמנות חיפה״, רחוב סוקולוב 7אי, חיפה.

ה הודעה, כי ביום כיב בניסן התשמ״ט(27 באפריל  נמסרת מ
ן בע״מ, רחוב טשרניחובסקי 29, חיפה, י  1989¿ ניתן לחברת ד
 רשיה מם׳ 0460, חתום ביד הממונה על מחוז חיפה, להוציא לאור
ן בידיעות וכתבות ו  ע?תון בשפה העברית, בשם "כרמל״, אשר ד
דפס בבית דפוס י י יוסף נבו ו ד  מושאים מקומיים, ייערך ־ ב

 ״המקור", רחוב טשרניחובסקי 29, חיפה.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום כ״ר באייר התשמ׳ט (29 במאי
 1989¿ ניתן ליהושע אלטנני, רחוב התמר 13/5, כרמיאל, רשיון
ד הממונה על מחוז חיפה, להוציא לאור עיתון  מם׳ 461(¿ חתום ב
ן ו ד צפוף, אשר ד ע  בשפות העברית והאנגלית, בשם ׳ידיעות ה
 בנושאים כלליים׳ ייערך בידי יהושע אלטנני ויודפם בבית דפוס

 ״אל־איתחאד", רחוב הואדי 43, חיפה.

 י׳׳ס באב התשמ׳׳ט(20 באוגוסט 1989)
 (חמ 3-75)

 יעקפ מדקוביץ
 המשנה למנהל הכללי במשרד הפנים

 הודעה בדבר מתן רשיונות להוציא לאור עיתון
 לפי פקודת העיתונות

ה הודעה, כי ביום כ״ט בכיה התשמ־ט (2 ביולי  נמסרת מ
 1989¿ ניתן לאחרוני הרצל, רחוב תל־חי 2187, חצור הגלילית,
ד א ד הממונה על מחוז הצפה, להוציא ל  רשיון מס׳ 0588, חתום ב
 עיתה בשפה• העברית, בשם ״הד הגליל״, אשר ידון בנושאי פולי
י אהרוני הרצל ויודפס ט וכר׳ ייערך בד  טיקה, חברה, תרבות, ספד

 בבית דפוס ״להב״, תצור הגלילית.

 נמסרת mtf הודעה, כי ביום א׳ בתמוז התשמ״ט (4 ביולי

י התש׳׳ז, 8.10.1989 ר ש ת ׳ ב ם 04ז3, ט י מ ו ס ר פ ס ה ו ק ל  י



 הודעה גדבד כיטול רשיונות
 להוציא לאור עיתון

 לפי פקודת העיתונות

 נמסרת m הודעה, כי רשיון מם׳ 0762, להוציא לאור עיתון
ה שהודעה עליו פורסמה בילקוט הפרסומים י לענ  בשם ״ישר ו
 3616, התשמ״ט, עמ׳ 1286, ביום כ׳׳ה בשבט התשמ״ט(31 בינואר

 1989) - בטל.

 נמסרת בזה הודעה, כי רשיון מס׳ 0627, להוציא לאור עיתון
 בשם ״יום השישי׳׳, שהודעה עליו פורסמה בילקוט הפרסומים 3616,
 התשמ״ט, עמי 1286, ביום כ״ה בשבט התשמ״ט «3 בינואר 1989) -

 בטל.

 נמסרת בזה הודעה, ט רשיון מס׳ 0735, להוציא לאור עיתון
, שהודעה עליו  בשם ״מטרה - ירחון לנושאי נשק ביון ואבטחת,
 פורסמה בילקוט הפרסומים 3534, התשמ״זז, עמ׳ 1122, ביום י״ח

 באדר התשמ״ח (7 במרס 1988) - בטל.

ה הודעה, כי רשיון מס׳ 2/9/1505, להוציא לאור  נמסרת מ
 עיתון בשם ־מבס ספורט־, שהודעה עליו פורסמה בילקוס הפדסו־
 מיס 2940, התשמיג, עמ׳ 2363, ביום כיד בתמוז התשמ״ג(5 ביולי

 1983) - בטל.

 נמסרת בזה הודעה, כי רשיון מם׳ 896, להוציא לאור עיתון
 בשם"לוכרטאטה״, שתרעה עליו פורסמה בילקוט הפרסומים 711,
 התש״ד, עמ׳ 148, ביום כ״ז בתשרי התש״ך(29 באוקטובר 1959) -

 בטל.

 נמסרת בזה הודעה כי רשיון מס׳ 0507, להוציא לאור עיתון
 בשם ״אינה (המראה)״, שהודעה עליו־ פורסמה בילקוט הפרסומים
 3457, התשמ״ז, עמ׳ 1813, ביום י׳ במיון התשמ״ז(7 ביוני 1987) -

 בסל.

 י״ט באב התשמ״ס(20 באוגוסט 1989)

 (חמ 3-75)

 יעקב מדקוביץ
 המשנה למנהל הכללי במשרד הפנים

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

 מודיעים מה, כי הוגשה בקשה לחידוש רישום של המקרקעין
 המתוארים בתוספת דלהלן. כל אדם המעונין בדבר רשאי להגיש
 התנגדות לחידוש הרישום תוך ששים יום מתאריך פרסום הודעה זו.

י שמעון כן יעקב ויודפס ד  נוער, חינוך, תרבות ופוליטיקה, ייערך ב
 בבית דפוס ״מדן״, נצרת עילית.

 נמסרת בזה הודעה, כי במם ל׳ בניסן התשמ״ט (5 במאי
 1989), ניתן לאמיר יוסף קובסי, רחוב 135, נצרת, רשיון מס׳ 0586,
ד הממונה על מחוז הצפון, להוציא לאור עיתון בשפות  חתום ב
 העברית והאנגלית, בשם ״מלאפת", אשד ידון בנושאי תרבות,. מדע
ד אליאס עבדו ויודפס בבית דפוס ״מדן״, ש  וחינוך, ייערך בידי ב

 נצרת עילית.

 נמסרת בזה הדעה כי ביום כ״כ בסיון התשמ״ט (25 ביוני
 1989), ניתן ל־י.ב.י. פרסום והפצה בע״מ, רחוב האיריס 8, מעלות,
ד הממונה על מחוז הצפון, להוציא לאור  רשיון מס׳ 0587, חתום ב
ה בנוש  עיתה בשפה העברית, בשם ״במה לגליל המערבי", אשר ד
חדה יכהן  אים פוליטיים, כלכליים, חברתיים ופליליים, ייערך בידי י

ידפס בבית דפוס "מדן״, נצרת עילית.  ו

 י״ט באב התשמ״ט (20 באוגוסט 1989)
 (חמ 3-75)

 יעקב מדקובי״ן
 המשנה למנהל הכללי במשרד הפנ-ם

 הודעה גדבר מתן רשיון להוציא לאור עיתון
 לפי פקודת העיתונות

 נמסרת בזה הדעה, בי העיתה בשם ״ודוד״, שהדעה עליו
 ברשיה מס׳ 0346, להוציאו לאור פורסמה בילקוט הפרסומים 3653,
 התשמ״ט, עמ׳ 2768, ביש כ״ג בניסן התשמ״ט(28 באפריל 1989)

י מונייר אדמה. ד י - ייערך מעתה על

 י״ס באב התשמ״ט(20 באוגוסט 1989)
 (חמ 3-75)

 יעקב מדקוביץ
 המשנה למנהל הכללי במשרד הפנים

 הודעה בדבר מתן רשיון להוציא לאור עיתון
ת העיתונות ד ק  לפי פ

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום י״ג בתמוז התשמ״ט(16 באוגוסט
 1989), ניתן לריקארדוס זחלאוי, רחוב כבדים 68, חיפה, רשיה מס׳
ד עיתה בשפה א ד הממונה על מחת חיפה, להוציא ל  0468, ומום ב
ה בנושאי חינוך, תרבות, פולי  הערבית, בשם ״אל־קאווס״, אשר ד
ידפס בית דפוס ״עותקי״,  טיקה ופרסום, ייערך בידי סלים זחלאוי ו

 רחוב הציונות 8, חיפה.

 כ׳ באב התשמ״ט (21 באוגוסט 1989)
 >חמ 3-75) •

 יעקב מדקוביץ
 המשנה למנהל הכללי במשרד הפנים
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נע וחישלב הם־  והודעה המפרטת לסעיפיהם rat הפערים שהוא תו
 בום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 p נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתמונת לקנות מיד חזקה
 בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הצימר
ם המחזיק י ה שכל ז  שלמענם היא עומדת לרכשה, והוועדה מודה מ

ד את החזקה בד-  בקרקע האמורה יממר מ

 י -י \ תוססת

^ 157 בגוש ל ח  חטיבת קרקע בשמת של 69 מ״ר המהווה חלק מ
 6361 פתח־תקוה. •

ת י י ד  העתק התכנית מופקר במשרדי הוועדה המקומית. מ
 פתח־תקוד״ וכל המעוניץ בדבר רשאי לעיין מ בשעות העמדה

 הרגילות. ־

 י״ח באלול חתשמ״ט(18 בספטמבר 1989)
 «זמ 3-2)

 גיורא לג
 יושב ראש הוועוד, המקומית
 לתכנון ולבנייה פתודתקוה

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

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה גרגר הפקרת שינויי תכניות מתאר מקומיות
ה והבנייה, מ ת ק ה ה  : נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 ל
יה מחת  התשכ״ה^1965, םיבמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולמי
 ירושלימ ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה דושלים

 הופקדו שמרי תכניות אלה: . י י

 (1) ״תכנית מס׳ 2097 א/ שינוי מסי 1/89 לתכנית מתאר מקומית
 מס׳ 2097״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינר התכנית: 110 אתרים ומונומנ־
 טים לשימור הנמצאים בתחום מרחב התכנון המקומי ירושלים.

 עיקרי הודאות שינר התכנית: ביטול סעיף 5 (ח) בתכנית מס׳
 2097 ושינוי סעיפים 5 (ו) דm 5 על־ידי קביעת חובת אישור

ת מפורטת בגין כל תוספת בנייה באתר לשימור. י מ  ת

ת מם׳ 3819 שינר לתכנית מתאר מקומית מם׳ 3012״.  (2) ״תמי

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 29508, חלקה
; גוש 29510, חלקי חליזת 24,6,3 - a 14,5 8« חלקי חלקות 
 ירושלימ, שכ׳ קלנדיה, הכל על־פי הגבולות המסומנים בתש־

 דיט בקו כחול.

 עיקרי הוראות שינוי התמית: א) קביעת יעוד חלקה 8 בגוש
 29508 כאזור תעשייה ב) קביעת הוראות בינוי ופיתוח לרמת
ש 29508; ג) קביעת הוראת בגין ו  קור בניין בחלקה 8 מ

ה וביצועה• נ  הרחבת ודף, תמו

 ההתנגדות תוגש בכתב למפקח על רישום מקרקעין, כאגף רישום
 והסדר המקרקעין, רח׳ בן יהדה 34, ירושלים, בשני עותקים,
 ובצירוף עותק אחד נוסף לכל אדם שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם

 לבקשה.

 תוספת

 . מם׳ סחרי: חד/1/89 - תל־אביב.
 המתוזז תאאכיב־יפו.

ה עג׳אמי. פ ד או מ ע  ה
 סוג המקרקעין; מולק.

ד הנכמ ארמה ומבנה. א י  ת
. J 6 1 ר ״ מ  השמומ 320 מ

 הגמלוון: צפון: מוחמר אמץ סרחאן ושות׳;
 דרום; דרו;

 מזרח: מגרש מס׳ 2 השייך לעבדול ראוף אשקאור;
 מערב: מגרש מס׳ 4 שנמכר לרשה בת חג׳ אחמד הניה.

 פרסי הרישום:
 כרך יפו 91¿ דף 50, גוש שומה 7030, חלקה 73.

 מם׳ שסר 1668 מיום 20.10.1943 השמור בתיק 1058/43 יפו.
 מהות הפעולה מכר.

ד אל ע׳אווי >גאווי);  sanan סולימן ר
ד אל ע׳אווי(גאוד).  הזוכרת עיפא םלימן ח

 החלי? 1/3 חלקים.

הסדה 2) 2/3 חלקים ה־שר  הערות: 1) זכרות הקנין בהליכי י
 מים בפנקס חד׳ 23 רף 105, והרישום הועבר לדפים חדשים גוש

 שומה 7030, חלקה 73.

 י״ב באלול התשמ״ט(12 בספטמבר 1989)

ר מ ס י  ס׳ ה
 מפקח על רישום מקרקעין

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

 ולפי חוק ׳התמון והבנייה, התשכ״ה-1965

ן והמיידי  בתוקף(«כותה לפי סעיפים 189 ד190 לחוק התמו
ת מפדסת מס׳ פת/648״, שהוד  התשכ״ה-1965י, ובהתאם ל״תמי
 עה בדבר אישורה פורסמה כילקוס הפרסומים 1548, התשכ״ס, עמי
יה פתח־תקוה ן ולמי  2132, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתמו
 (להלן - הוועדה), הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
מה לשאת ולתת על בד וכי הוועדה מו  לוועדה לחלוטין לצרכי צי

 רכישת הקרקע האמדה.

 כל ותובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמר
 רה ורוצה לקבל פיצר על כך נדרח לשלוח לוועדה תוך חודשיים
 מיום פרסום: הורעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או על טובת
ת לחיזוק תביעתו ו י  ההנאה אשר לו בקרקע האמורה בצירוף ח
 שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום המקרקעין,

 י ס״ח התשפ״ה, עמי 307.
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 הודעות לפי חוק התמון והבנייה, התשכ״ה-965ו

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת בינוי והוראות בנייה לתום*
ח לתוספת הבנייה נ  פת בהתאם לנספח הבינוי; ב) קביעת קווי ב
 בשטה ג) קביעת חדת מסחרית; ר) קביעת הוראות בגץ חפירות

 ארכיאולוגיות בשטח.

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

ץ או בכל פרס תכנוני אחר הרואה י מ  כל המעוניין בקרקע, ב
ס כל וחמד לכד על־פי סעיף 100  עצמו נפגע על־ידי התכנית, ו
 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של הוד
 עה זו ברשומות למשרדי מועדה המחוזית האמורה, רח׳ שלומציון

 המלכה 1, ירושלים 91010, טל׳ 02-228211.

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית
 האמורה, רח׳ הלל 23, ירושלים 94581.

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

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור שינויי תכניות מתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,

 התשכ"ה-1965, בדבר אישור שינויי תכניות אלה

 (1) "תבנית מם׳ 2461 אי, שינוי לתכנית מתאר מקומית".

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש .30610, חלק
 מחלקה 191 - ירושלים, שכונת בית חנינא, שטח בין קואור
 דינטות אורך 171.350-171.750 ובין קואורדינטות חחב
 137.290-137.430, הכל על־פי הגבולות המסומנים בתשריט

 כקו כחול.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) קביעת יעוד שטח כאזור
 מגורים 5, שטח למוסד ושטח ציבורי פתוה ב) קביעת בינוי
 למסגד בהתאם לנספח הבינוי; ג) קביעת שטח שהתכנית אינה
 חלה עליו; ד) הרחבת דרכים קיימות או מאושרות וביטול

 דרכים קיימות; ה) חלוקה חדשה.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בלקום הפרסומים
 3648, התשמ׳׳ט, עמ׳ 2646.

 (2) ״תכנית מס׳ 3662, שינוי מס׳ 1/85 לתכניות מתאר מקומיות
 מס׳ 2902, מס׳ 2976 ומס׳ 3046״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינר התכנית: גוש 30053, חלקות
,113-109 ,107-104 ,82 ,68 ,67 ,29 ,26-25 ,17-16 ,14-9 
 גוש 30053, חלקי חלקות 30, 98 - ירושלים, שכ׳ מורשה
 שסח בין הרחובות הע״ח ושבטי ישראל, הכל על־פי הגבולות

 המסומנים בתשריט בקו כחול.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד מאזור מגורים 2
 מיוחד לאזור מגורים 2; ב) שינוי יעוד מאזור מגורים 3 לאזור

 (3) ״תכנית מם׳ 3911, שינוי מס׳ 1/88 לתכניות מתאר מקומיות
 מס׳ 920 ומס׳ 1473״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי דתכנית: גוש 30187, חלקה 7
- ירושלים, אזור התעשייה תלפיות, רח׳ מעשה חושב 2,
 מגרש מס׳ 4 לפי תכנית מס׳ 1473, הכל על־פי הגבולות

 המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הוראות שינד התכנית: קביעת בינוי וקו בניץ אפם
 לחנייה תת־קרקעית זלקומת קרקע בחלקו האחורי של המגרש

 בהתאם לתשריס ולנספח הבינוי.

 (4) ״תכנית מס׳ 3979, שינוי מס׳ 49/88 לתכנית מתאר מקומית
 לירושלים״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 30081, חלי$־ת
 98,33 - ירושלים, שכונת גאולה רח׳ חגי מס׳ 32, הכל על־

 פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הודאות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד מאזור מגורים 3
 לאזור מגורים 3 מיוחד; 0 הגדלת אחוד הבנייה מ־90% המות־
 דים ל־140% בחלקה 33, ול־127% בחלקה 98 בגוש 30081; ג)
י לרבות קווי בניין לתוספת בנייה ותוספת קומה ו נ י  קביעת:
 שלישית בשתי החלקות עם בנייה בקיר משותף בהתאם

 לנספח הבינוי? ד) קביעת שער לשימור.

 יכל המעוניין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם בימים
 ובשעות שהמשרדים האמןרים פתוחים לקהל.

ח או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ט  כל המעוניין בקרקע, ב
 עצמו נפגע על־ידי שינויי התכניות, 1בך כל הזכאי לכך על־פי סעיף
 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תח־ חודשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות למשרדי הוועדה המחוזית האמורה, רח׳ שלר

 מצית המלכה 1, ירושלים 91010, טל׳ 228211־02.

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית
 וממורה, 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.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדכד הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנת ולבנייה מחוז
 ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים הופ־

 קדה תכנית הנקראת "תכנית מפורטת מס׳ 3867".

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: ירושלים, העיר העתיקה,
 הרובע המוסלמי, רח׳ שער הברזל, שטח בין קואורדינטות אורד־
 172.190-172.250 וקואורדינסות רוחב 131.720-131.775, הכל

 על־פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 22 ילקוט הפרסומים 3704, ס׳ בתשרי התש״ן, 8.10.1989



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

 124, 123, 121, 120, 117, 102, 92-96, 87, 86, 82 - רח׳ הרצל,
 אבו כבד, מערבית לשכ׳ קרית שלוע

 השינויים המוצעים: א) קביעת תנאי בנייה בשטח התכנית; ב)
 קביעת שימושים לאזור לבנייני צימר ולשסח ציבורי פתוח; ג)

ך גישה אל בית הספר לטבע מחיר קיבוץ גלויות. ו  קביעת ר

 מרחב תכנון מקומי תל־אביגדיפו

 הודעה בדבר אישור שינויי תמית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנה והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי הוועדה המחוזית לתכנה ולבנייה, מחח תל־
 אביב החלישה באישור שד הפנים, לאשד שינזי תכנית הנקרא ״תב
 נית מפורטת מם׳ 436¿ שינוי מם׳ 2 לשנת 1987 של תכנית משר

. ״  טת?
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6948, חלקה

 154 - רח׳ הקונגרס 29, תל־אביב.

ץ ציבורי(ישיבה + י מ  עיקרי הוראות שינך התבנית: בנייה ב
מ בקומה בי,  פנימיזש על־די תוספות ושינויים בקומה א׳(רקקז$) ו
 ג׳ ובנייה של קומה רץ בניית אגף שירותים בחלק הצפוני של
 הבנת, םה״כ מזוזי בנייה בחלקה עד 191%, כמםומן בתשריט ושי
 נוי בהתאם לכך של תנאי הבנייה של תכנית מפורטת'״?״ תל־
 אביב, שהלמה בדבר אישורה התפרסמה בעיתזן הרשמי 1501 מיום

 27.6.1946, על שינוייה

 הודעה על הפקרת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3579, התשמ״ח, עמי 3103.

 השינוי האמור בצורה שאישרה אותו הוועדה המחתית ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, מפקד במשדרי הוועדה המחוזית האמו
 רה וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנה ולבנייה תל־אביב־ייפו;
 וכל המעוניין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשר

 דים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון. מקומי תל אביב־יפו

 תיקון טעות
 בהודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטו/ המתייחסת לתכ
 נית מפורטת מס׳ 384¿ שהתפרסמה בילקוט הפרסומים 3651,

 התשמ״ט, עמ׳ 2720 -
 י במקום ״הדעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקו־ס

 הפרסומים 391¿ התשמ״ו, עמ׳ 1183״,
 צ״ל ״הודעה על הפקדת שינר התכנית פדסמה בילקוט הפר־

 סומים 3291, התשמ׳׳ו, עמ׳ 1183״.

 כיז באלול התשפדס (27 בספסמבד 1989)

א ע  מחייבי מ
 יושבדאש הוועדה המחתית

 לתכנה ולבניה מחוז תל־אביב

ד מגורים 2 מיוחד לשטח למר  מגורים 2,׳ ג) שינוי יעוד מאז
 סד; ד) ביטול חדת מסחרית בחלקות 14,13,12, 104, 106
 כגוש 30033 ה) הגדלת זכויות הבנייה בחלקה מס׳ 30 מ־576
ץ חדשים; 0 קביעת עקרו י  מ״ר ל־875 מ״ה ו) קביעת קור מ
ם וגדרות להריסה ט)  נות עיצוב; ח) קביעת הדאות בגץ ממי
 ביטול מעבר ציבדי להולכי רגל; י) איחוד וחלוקה חרשה.

 הדעה על הפקדת שינוי התכנית פדסמה בילקוט הפרסומים
 3571, התשמ״ה עמ׳ 835¿

ת מם׳ 3899, שינד לתכנית מתאר מקומית לירושלים  (3) ״תמי
ת מם׳ 1640״. י מ ת  ושינוי ל

 ואלה השטחים הכלולים בשינר התמית; גוש 30260, חלקות
ד התעשייה גבעת ז  53, 60, חלק מחלקה 11 - דושלים, א
ת מס׳ 1640 וחלק מדדך, הכל י מ  שאול ל, מגרש מס׳ 1 לפי ת

 על־פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הוראות שינוי התמית: א) איחוד וחלוקה מחדש; 0
 קביעת שימוש לתעשייה בלבד באזור התעשייה בשינוי להו

ת המתאר. י מ  ראות ת

ת פורסמה בילקוט הפרסומים  הודעה על הפקדת שינוי התמי
 3670, התשמ״ס, עמ׳ 3383.

ות האמורים הופקדו במשרדי הוועדה המחוזית  שינרי התמי
ר יה ד ז ולמי ו ס במשרדי הוועדה המקומית לתע  מחוז ירושלים, ו
 שלים, וכל המעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים

 וממורים פתוחים לקהל.

 ליה באלול התשמ״ט(25 בספטמבר 1989)

 אליזד סוימה
 יושבדאש. הוועדה המחודת

יה מחוז דושלים  לתכנה ולמי

 מחוז תל־אביב
י תל־אביב־יפו מ ה מ^ מ  מרחב ת

 הודעה בדבר הכנת שינוי תמית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבנייה,
ן ולבנייה מחוז תל־אביב ו  התשכ־ה־1965, כי הוועדה המחוזית לתמ
ת מפדטת מס׳ 2441 ת הנקרא ״תמי י מ ת שינר ת מ  החליטה על ה
ת מפורטת מס׳  (בית הספר לטבע), שינוי מם׳ 1 לשנת 1987 לתמי

 222 ושינוי מס׳ 1 לשנת 1987 לתכנית מפורטת מם׳ 561".

 ואלה השטחים הכלולים בתחום שינר התכנית המוצע: גוש
 6969, חלקות 133, 124, 123, 121, 28, 7¿ 1-25, חלקי חלקות
 120,122; גוש 7062, חלקות 158-165,168,170-173, 139-149,
 119, 118, 103-116, חלקי חלקות 138,150,153-155, 127,137,
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 הודעות לפי חוק התכנון־ והבנייה, התשכ״ה-1965

 אישרה, באישור שד הפנים, שינויי תבניות מתאר מקומיות אלה

 (1) ״תכנית מס׳ סב/2242, שינוי לתכנית מתאר מקומית״.

 ואלה השטחים הכלולים כשינוי התכנית: גוש 7842, חלקה
 31, מגרש 15.

 עיקרי הודאות שינוי התכנית: קביעת חזית מסחרית באזור
 מגורים ני.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3494, התשמ״ה עמ׳ 161.

 (2) ״תכנית מס׳ טב/2256, שינוי לתכנית מתאר מקומית״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינר התכנית: גוש 7842, חלקה
.57 

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת קווי בניין צדדי וחדת
 לפי המצב הקיים.

 הודעה על הפקרת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3519, התשמ״ה עמי 669.

 שינויי התכניות האמורים, בצודה שאישרה אותם הוועדה הכד
 חוזית, הופקדו במשרדי הוועדה המחוזית האמורה, וכן במשרדי הוד
 עדה המקומית לתכנת ולבנייה טייבה וכל המעוניין רשאי לעיין

 בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי אפיקי הירקון

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז
 החליטה לאשר שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מס׳ אפ/1326, שינוי.

 לתכנית מתאר מקומית״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינר התכנית; גוש 4272, חלקות
 142,38 (חלק) - ראש העין.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: הזזת שביל.
ת שינד התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים י מ  מדעה על ה

 3447, התשמ״ז, עמי 1542.
 שינוי התכנית האמור בצודה שאישרה אותו הוועדה המחוזית,
י במשרדי הוועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי מועדה המ־ מ ח  ה
 קומית לתכנון ולבנייה אפיקי הירקון, וכל המעוניין רשאי לעיין בו

 בימים ובשעות שמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי זמורה

 הודעה בדבר אישור שמוי תכנית מתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז
 החליטה לאשר שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מס׳ זמ/2/53/598,

 שינוי לתכנית מתאר מקומית׳,

 מחוז המרכז
 מרחב תכנון מקומי פתח־תקוה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכניתי מתאר מקדמית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה
 התשכ״ה-1965, ברבר אישור שינוי תכנית הנקרא "תכנית מם׳

 פת/0/1223ו, שינוי לתכנית מתאר מקומית".

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6372, חלקות
,114-110 ,109-108 ,101 ,98 ,39 ,38 ,35 ,33 ,22 ,18-13 
 169-164, חלקי חלקות 23,10,7 א׳, 58-57, 72-68, 104-102 -

 פתח־תקוה.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: תכנית בינוי לפיתוח בית חו
 לים בילינסוח שינוי יעוד מאזור חקלאי לשטח למוסד ציבורי: שינוי
 יעוד משמח מוסד ציבורי ושטח חקלאי לשטח ציבורי פתוח;
 התוויית דרכים והרחבתן; ביטול דדכימ הריסת מבנים קיימימ

 קביעת תכנית הסדרי תנועה וחניה כולל שלבי ביצוע.

 הודעה על הפקדת שינוי ותכנית פורסמה בלקום הפרסומים
 3561, התשמ״ה עמ׳ 2382.

 שינוי התכנית האמור הופקד במשרדי הוועדה •המחוזית מחוז
 המרכז, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנת ולבנייה פתח־תקוה
 וכל המעוניין רשאי לעיין בו בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנה והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי הוועדה המחודת לתכנת ולבנייה מחוז המרכז
 אישרה באישור שד הפנים, שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מם׳ רח/

 550/א׳, שינוי לתכנית מתאר מקומית״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינד התכנית: גוש 3694, חלקה
.226 

R/6 עיקרי הודאות שינד התכנית: שינוי יעוד מגרש מאזור 
 לאזור מגורים אי מיוחד וקביעת הוראות בנייה

 הורעה על הפש־ת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3521, התשמ׳׳ה עמי 1709.

 שינוי.התכנית האמור, בצורה שאישרה אותו הוועדה המחודת
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הוועדה המחוזית
, ת ו מ  האמורה וכן במשרדי התערה המקומית לתכנון ולבנייה ח
 וכל המעוניין רשאי לעיין מ ללא תשלום בימים ובשעות שהמשר

 דים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנת מקומי טייבה

 הודעה בדבר אישור שינויי תכניות מתאר מקומיות
 נמסרת כזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי הוועדה המחוזית לתכנה ולבנייה מחת המרכז
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה־965ו

 מזקנה שכ׳ כנען בן גוריה, צפת״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית; חלקי גושים 13094,
.13095 

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת אפשרות להקים מוסך
 (מקום חניה) לרכב פרטי בחזית המגרשים הנמצאים בשיכון

 כנען באזור מגורים מ הכלול בתחום התכנית.

 (2) ״תכנית מס׳ 6417, שינוי תכנית מפורטת פס׳ 2225 - מערב
 העיד צפת.

 ן
 ואלה! השטחים הכלולים בשינוי התכנית: כמסומן בקו מזול

 בתשריט.
 עיקרי! הוראות שינוי התבנית: איתור שטח לאזורי מגורים ב׳_

 ׳דגי• [

ת מס׳ 6018, שינוי לתכנית מפורטת מס׳ 3788 - שכר  (3) ״תמי
, צפת״.  נת בן גוריה, הד מען

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התמית: חלקי גושים 13094,
.13095 

ה ובנייה מ ת ת ז י מ  עיקרי הוראות שינוי התכנית: התאמת ת
 למציאות הקיימת בשכונה.

 כל הכמוניין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

י אחר הרואה נ ו ץ או בכל פרט תמ י מ ת בקרקע, ב מ ע מ  כל ה
p כל הזכאי לכך על־פי סעיף i ,עצמו נפגע על־ידי שינו״ התכניות 
 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
מ^ למשרדי הוועדה המחוזית האמורה, קרית הממ  הודעה זו ברשו

 שלה, נצית עילית, טל׳ 06-570510.

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית
 האמורה, עיריית צפת, צפת.

ה בכתב מ  התנגדות לאתתקכל ולא תיתן, אלא אס p מ
 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

 מסתמכת. !

ז מקומי צפת ו  ',מרחב תמ

 הודעה ברגר הפקדת שינוי תמית מתאר מקומית
ה מ ת  נמסרת בזה הו4עה בהתאם לסעיף לסעיף 89 לחוק ה
ה מ ת  והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה, המחוזית ל
ה י  ולבנייה מחוז הצפוז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנה ולמי

ת )מיה ו  צפת הופקדו שינויי תמי

ת מתאר מקומית ־ מלה רח, י ע ת ת מם׳ 5899, שינוי ל  (!) ״תמי
 ״צפת־.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התמית: גוש 13052, חלקות
 76, 77, 78¡ גוש 13063, חלקה 35.

 ^ י ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 564, חלקות
ת 111-113. ק ל  | 106,83-50, חלקי ח

 עיקרי הודאות שינוי התבנית: שינוי תכנית מתאר וקביעת
ר ושט־ ו י מ נ י  § הוראות לגבי תכנית מפורטת; קביעת שטחים למי
ושחז וביטול דרכים קיי־ ם ציבוריים פתוחים; התוויית דרכים ו י  ו

 מות; קביעת אזור מגורים א׳ והודאות לחלוקה ורישום.

ת פורסמה בילקוט הפרסומים י מ מ  הודעה על הפקדת שינוי ו
 3461, התשס״ז, עם׳ 1891.

ת האמור בצורה שאישרה אותו הוועדה המחוזית,  שינוי התמי
י הוועדה המחוזית האמח!, וכן במשרדי הועדה הנד ד מ מ  הופקד ב
ל הםעוניץרשאי לעיין מ בימים יה זמורה, מ  קומית לתכנון זלמי

 ובשעות שהפשדדיס האברים פתוחים לקהל.

 כ׳ באלול התשמיש(20 כספםפבר 1989) ,

ש י ש כ  ד
 יושב־דאש הוועדה המחוזית
יה מחת המרכז ן ולמי ו  לתמ

 מחוז הצפון
 מרחב:תמה מקומי עכו

 הודעה בדכד אישור שינוי ממית מתאר: מקומית
ן והמיידי  ^ נמסרו! בזה וזורעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התמו
ת מסי ת הנקרא ־תמי י מ  חתש3־ה-1965, בדבר אישוד שינוי ת
ת מסי י849 - הגדלת אחוזי ת מתאר מסמי  430¿ שינוי לתמי

 מייה, שינד בתקנה - עט״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התמית: חלק מגוש 18022.

 עיקרי הודאות שינר התכנית;איפשור תוספות לדירות בבניי
* כחול בתשריט תדשיצ  נים סס׳ 1-21, כתחום השטח המותחס ב

 מס׳ 2/50/8״.

ת שינוי התכנית פורסמה בילסמ הפרסומים ס פ  הודעה על ה
 3534, התשמ״ה עמ׳ 1134.

ת הממד הופקד ממורדי מועדה המחוזית מחוז  שינוי התמי
ה עיריית עכו, י י מ ל ה ו מ ת ת ל מי p במשרדי מועדה המי , ז ח פ  מ
ת מ כימים ובשעות שהמשרדיס ה ע  עמ, וכל המעוניין רשאי ל

 אמורים פתוחים לקהל.

ת מסמי צפת מ  מרחב ת

 ,הודעה 3ד«ד חפקדת שינויי תמיות מפורטות
ת והבנייה, מ ח ה בהתאם לםעיז* 89 לחוק ה ע ד  נמסרת בזה מ
יה מחוז ן ולמי  התשכ״ה-1965, כי במשרדי מועדה המחוזית לתמו
ה ולבנייה צפת מפקדו מ ת  הצפון ובמשרדי מועדה המקומית ל

ת אלה ז י מ  שינויי ת

ת מפורטת מס׳ 3788 ושינוי י מ ת ת מס׳ 5897, שינה ל י מ ת  0) ׳
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-965ו

 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא
 מסתמכת.

— — י ת י ז  מרחב תכנון מקומי הגליל מ

 הודעה בדבר אישור שינויי תכניות מתאר מקומיות
ה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה  נמסרת מ

 התשכ״ה-.1965, בדבר אישור שינויי תכניות אלה

 (0 ״תכנית מס׳ 4927, שינוי לתכנית מתאר מקומית מס׳ 1229-
 חלוקת מגרשים בנייה בכפר־עילט״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינו3 התכנית: חלקי גושים
.17501 ,17488-17483 

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת חלוקת שטחים לפי יעד
 דים, רשת כבישים, דרכים ושטחי צימר.

 הורעה על הפקרת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3449, התשמ״ז, עמ׳ 1615.

 (2) "תכנית מס׳ 4991, שינוי לתכנית מתאר מקומית מס׳ 727 -
 שינוי יעוד למבני ציבור - מגדל״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 15513, חלקמ!
.165 ,116-125 ,114 ,113 

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד השטח למבני ציבור.

 הודעה על הפקדת שינד התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3575, התשמ׳ה עמ׳ 2990.

 שינויי התכניות האמורים הופקדו במשרדי הוועדה המחוזית
 מחוז הצפה, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנה ולבנייה הגליל
 המזרחי, טבריה, וכל המעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנה מקומי הגליל המרכזי

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנה והכנייד,
 התשכ״ה-1965, בדבר אישור שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מס׳
 5563, שינוי לתכנית מתאר מקומית מס׳ 525 - שינוי יעוד לשטח

 ציבורי ומגורים, ביר־אל־מכםור׳׳.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: ,גוש 10502, חלסת
.341 ,340 ,330 ,323 

 עיקרי הוראות שינוי התבנית: שינוי יעוד חלקה 340 מאזור
 מגורים לשטח לבניין ציבורי ושינוי יעוד חלק מחלקה 330 משטח

 לבניין ציבורי, לאזור מגורים.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3420, התשמ״ו, עמי 537.

 שינד התכנית האמור הופקד במשרדי הוועדה המחוזית מחוז

 עיקרי הראות שינוי התכנית: הסדרת המצב הקיים.

 (2) ״תכנית מס׳ 6153, שינוי לתכנית מתאר מקומית מס׳ 552 -
 שינוי יעוד למלונאות ומגורים צפת״.

 ואלה השטחים הכלולים בשיני התכנית.• גוש 13052, חלקה
.14 

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: הפיכת שטח ירוק לאזור
 מלונאות משולב עם מגורים עם חדת מסחרית, כרצף לאדר

 מלונאות קיים.

 כל המעוניין כשינויי ותכניות רשאי לעיין בהם בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעוניין בקרקע׳ בבניה או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
 עצמו נפגע על־ירי שינויי התכנית, וכן כל הזכאי לס־ על־פי סעיף
 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, למשרדי הוועדה המחודת האמורה, קרית הממ

 שלה, נצרת עילית, טל׳ 06-570510.

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית
 האמורה, עיריית צפת, צפת.

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

 מסתמכת.

י ח מ  מרחב תכנון מקומי הגליל מ

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מתאר מקומית
 נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף לסעיף 89 לחוק התכנה
 והבנייה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
 ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
 הגליל המזרחי הופקד שינוי תכנית הנקרא"תכנית מם׳ 6404, שי
י לתכנית מתאר מקומית מס׳ 2198 - שינוי תוואי דרד כפר  ט

 מנדא׳.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גושים 17571,
.17573 

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי תוואי ורוחב דרד מם׳ 3.

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

 בל המעוניץ בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר החאה
 עצמו נפגע על־ידי שינויי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על־פי סעיף
 100 לחוק, רשאי להניש התנגדות תוף חודשיים מיום'פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, למשרדי הוועדה המחוזית האמורה, קרית הממ

 שלה, נצרת עילית, טל׳ 570510*06. \

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית
 האמורה, רח׳ יוחנן בן ובאי, טבריה.

 התערות לא תתקבל ולא תידון, אלא אם כן הוגשה בכתב־
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-965ו

 ואלה השטחים הכלולים בשינד התכנית; גוש 17518, חלק
 מחלקה 12.

 עיין־י הוראות שינוי התכנית; שינוי יעוד מקרקע חקלאית
 לאזור מגורים ודרו גישה.

 כל המעוניין בשינויי התכניות רשאי לץיץ בהם בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.'

 כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
ת כל הזכאי לכר על־פי סעיף  עצמו נפגע על־ידי שינויי התכנית, ו
 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות מון• חודשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, למשרדי הוועדה המחוזית האמורה, ?דית המפד

 שלה נצרת עילית, טל׳ 570510־06.

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית
 האמורה רה׳ כרמל 0/5¿ נצרת עילית.

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

 מסתמכת.

 מרחב תכנת מקומי מבוא העמקים

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

 6062 - מרכז מסהר ובידור, מגדל העמק״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכניה גוש 17446, מגרשים מס׳
 725, חלק מ־373, 809-807.

 עיקרי הוראות התכנית: התאמת יעוד מגרשים להקמת מרכז
 מסרחי והסדרת גבולות מגרשים לתכנת המוצע.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 526¿
 התשמ״ח, עמ׳ 801.

 התכנית האמורה הופקדה במשרדי מועדה המחוזית מחוז הצ־
p במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים,  פון, ו
 נצרת עילית* וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שה

 משרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנת מקומי מבוא העמקים

 הודעה כדבר אישור שינוי תמית מפורטת .
 , נמסרת בזה הזדעז־, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייד,
 התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מס׳ 4627, שינוי לתכנית

 מפורטת 2901 - שינוי תתאי דרד וחלוקת מגרשים כפו־כנא״.

ה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 17387, חלקה ל  ־ ח
 50; גוש 17398, חלקי חלקות 14, 21,20, 51.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית; שינוי תוואי דרד וחלוקת
 מגרשים לבנייה.

 הצפון, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל המר
 כזי, עם, וכל המעוניין רשאי לעיין מ בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנת מקומי הגליל העליון

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת.
ה הודעה בהתאם לסעיף 9» לחוק התכנון והבנייה  נמסרת מ
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנת ולבנייה מחוז
 הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנת ולבנייה הגליל העליון
 הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מס׳ 6751, שינוי לתכנית מפד

מם׳ 6546 - שיתת* ודל/ נךהצפוך.  רטת:

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: חלקי גושים 13123,
.13119 

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: פיתוח אזור שירותי דרד במסג
 רת פרוייקט מוקד.תיירות נחל חצבני.

 כל המעמיק בשינוי התבנית רשאי לעיין מ בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ץ או בכל פרס תכנוני אחר הרואה  כל המעוניץ בקרקע, במי
p כל הזכאי לכד על־פי סעיף i ,עצמו נפגע על־די שינויי התכנית 
ד חודשיים מיום פרסומה של  100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות ת
 הדעה זו ברשומות, למשרדי הוועדה המחודת.האמורה, קרית הממ־

 שלה נצרת עילית, סל׳ 06-570510.

 המתנגד ימציא העתק התנגתתו למשרדי ההערה המקומית
 האמורה, קרית שמונה.

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

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי מברא העמקים

 הודעה בדבר ופקדת שינויי תכניות מתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי תועדה המחוזית לתכנה ולבנייה מחה
 הצפון ובמשרדי התעדה המקומית לתכנון' ולבנייה מבוא העמקים

 תפקדו שינויי תכניות אלה

ת מס׳ 4815, שינה לתכנית מתאר מקומית מם׳ 1228 -  (1) "תמי
 שינד יעוד השטח לבית־םפד בכפר משהיד׳׳.

ה השטחים הכלולים בשינד התמית: גוש 17469, חלקה ל  ח
 75, חלקי חלקות 6,5 76.

ד השטח לבניין ציבדי ע  עיקרי תראות שינוי התכנית: י
 (בית־םפר).

ת מתאר מקומית מם׳ 1228, ת מס׳ 6025, שינוי לתמי  (2\ ״תמי
ס - משהד.  שינוי יעוד למגדי
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ך י ר א  ת

 מס׳ התיק שם המנוח הפסידה שם המבקש

 צוואות
 5711/89 דוד מדה 1.8.89 מלכה ליפשיץ

ן  5714/89 סלע רבקה 22.12.88 ניבה אבד
 5721/89 יפה קריגר 12.12.88 עדנה מדנ0

 5727/89 סוזאן ניסים 22.8.89 לאה צורף
לן גולדשטיין 5.12.88 דניאל גרחוב  5728/89 ו
 5729/89 מנדל מיצניק 23.7.89 מלכה מיצניק
 5730/89 סלומת אפפעל 7A89 רייזל אפפעל

 5731/89 בלהה רחל בור 8.3.89 אמנת בור
 5732/89 כדמי תמרה 23.7.89 גרדה קאופמן

 5735/89 ברנרד צ׳דלס מאירס 29.7.89 איזכל פיי מאירס
 5739/89 מחס (משה) מושקוכיץ14.3.89 דתה מוםקוכיץ

 5741/89 וארי חסידי 16.4.88 ננה חסידי
 5744/89 רייספלד גולדה 13.7.89 יסמרק אגה
ן יז) 28.9.87 אברהם ת  5745/89 רבקה תן(תזנשסי
 (רוזנשטיין)
 5746/89 פישר אדולף 4.1.88 אריס פליק
 5747/89 שכנר סחן 23,3.89 אדים פליק
 5748/89 רחל בורה 13.7.89 אהרון בודה
 5749/89 אריה נאור 1.4.89 מאשה נאור
U מרדכי גורן S S  5753/89 שרה גורן 9

 5756/89 שמעון לזדוביץ 9.1.89 דנסה לזתביץ
תם זרחיה 11.7.89 יהודה נחום  5757/89 נ

 5761/89, מאיר לבני 20.7.89 שולה שולמית לבני
 5764/89 ברבה םנדדוביץ 12.7.89 איטה רובננקו
 5773/89 יחיאל שרצקי 22.7.89 שושנה שרצקי
 5780/89 מתי־מתילדה קםסרו 20.5.89 שמחה קםטדו

 5782/89 גליקמן לאה 25.2.87 גליקמן אלכסנדר
 5783/89 אלנור גדטרוד בורונוב30.8.89 חוה לרנאו

 5786/89 לוטה למברג 24.6.89 ארנסס שמואל
 לבנברג

 5787/89 שבח אריה 23.3.88 שבח פרדה
 5788/89 סעדה מורים 5.2.89 סעדה מאיסה

 3067/89 הילנה דובובי 8.4.89 אלרט י אגודה
 לאומית לילדים

 אוטיסטים
 5791/89 ליכטיג חוה 31.3.89 מרים מירלה שפירא

 5792/89 חפורקר שמחה 6.1.89 רגפודקר דניאל
 5793/89 לבל קלרה 8.12.84 לובל דניאל

ת מועלם 9^6.6 ויולט מועלם  5794/89 אלי
 5797/89 מרדכי גרוסמן 4.6.89 גדוסמן סכינה
ן םרגיו 16.3.89 ארלר יאואנה  5798/89 מב
 5800/89 יונה סירקים 5.3.87 טובה סירקים

 5809/89 אלטר אפרים 9.5.89 לוצי אלסר
 5815/89 הלל אל דאג 23.7.89 שרה אלדאג

 5818/89 זהבה אורה מדקל 6Ä89 יצחק p צבי
 5819/89 דוד צרפתי 13.1.87 אהרן צרפתי

 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965

ט הפרסומים ו ק ל י רסמה ב ת פו י נ כ ת י ה ו נ ת שי ד ק פ ל ה דעה ע  הו

 3083, התשמ׳׳ד, עמ׳ 3035.

ת מחוז ד ו ח מ ה ה ד ע ו ד במשרדי ת ק פ ר ת ת האמו י נ כ ת י ה ו נ  שי

א יה מבו י לבנ ן ו ו נ כ ת ת ל י מ ו ק מ ה ה ד ע ו י ת , \3ך במשרד  הצפת

ת ן בו בימים ובשעו י ץ רשאי לעי י נ ל המעו כ , ו ת י ל ת עי ר צ ם, נ  העמקי

. ל ה ק ם ל י ח ו ת  שהמשרדים האמורים פ

ל י ל ג ה ה ל ע י מ מ ו ק ת מ מ ב ת ח ר  מ

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תמית מתאר מקומית
ן והבנייה, ו מ ת ק ה ו ח ף 89 ל י ע ס ה בהתאם ל ע ד ו ת בזה ה ר ס מ  נ

ז ה מחו י י נ לב ן ו ו מ ת ית ל ז ה המחו ד ע ו י ת י במשרד  התשכ״ה-1965, כ

ל י ל ג ה ה ל ע יה מ י לבנ ת ו נ כ ת ת ל מי  הצפון, ובמשרדי הוועדה המקו

ת י מ ת י ל ו נ ת מס׳ 4973, שי י נ כ ת ״ . א ר ק נ ת ה י מ י ת ו נ  הופקד. שי

. ׳ ם י ר ו י יעוד למג ו נ ת מם׳ RP/50/42 - שי י מ ו ק ר מ א ת  מ

ת: גושים 18728, י י התכנ ו נ ם בשי י ל ו ל כ ה השמחים ה ל א  ו

ת. ו נ ת שו ו ק ל  18729, ח

ור י לאז א ל ק ור ח י יעוד מאז ו נ ת: שי י י התכנ ו נ ת שי דאו  עיקרי הו

 מגורים.

ת ם ובשעו מי ו בי ן ב י י לעי א ש ת ר י נ כ ת י ה ו נ ן בשי י י נ ל המעו  כ

. ל ה ק ם ל י ח ו ת ם פ י ר ו מ מ ם ו  שהמשרדי

ה א מ ר ה ח י א נ ו מ ט ת ר ל פ כ ן או ב י י מ , ב ן בקרקע י י נ ל המעו  כ

ף י סעי פ ־ ל ף ע כ ל הזכאי ל כן כ , ו ת י מ ת ע על־ידי שינויי ה ג פ  עצמו נ

ל מה ש ים מיום פרסו ר חודשי ו ת ת ח ג נ ת ש ה י ג ה י ל א ש , ר ק ת  100 ל

 מ מ ת ה י ר ה ק ר ו מ א ית ה ז ועדה המחו י הו ד ר ש מ ת, ל מו ו ברשו דעה ז  הו

׳ 570510־06. ל ת, ט י ל ת עי ר צ  שלה, נ

ת ^ מ ועדה ה י הו ד ר ש מ ו ל ת ו ד ג נ ת ק ה ת ע ד ימציא ה ג נ ת מ  ה

נה.  האמורה, מושב שמעו

ב ת כ ה כ ש ג ם כן ת א א ל , א ה ר י א ת ל ל ו ב ק ת א ת ת ל ו ד ג נ ת  ה

הן היא ת שעלי ברו ת העו ת א מ א מ ר ה ת תצהי ו י ל כ ת ו ו ק מ נ ט ה רו  בפי

. ת כ מ ת ס  מ

ר 1989) ב מ ט פ ס ל התשמ׳׳ט(17 ב ו ל א  י״ז ב

י ׳ ג ט ל ק מ ר מ  ע

ית ז ה המחו ד ע ו  יושב־ראש ת

ן ת הצפו ח יה מ י לבנ ת ו נ כ ת  ל

 הןדעות בחי המשפע
 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי
 מנהלי עזבון

ן הוגשו ל ה ם ל רטי ם המפו קי י בתי ה כ ע ד ו ת בזה ה מ ס ר פ ת  מ

י ו נ ו למי ו ירושה א צ ו ל ואה א ם צו ו ו קי צ ת ל ו ש ק ט ב פ ש מ ת ה י ב  ל

בת. ל עז ה נ  מ

8.10.1989 , ץ ש ח י ה ר ש ת מים 3704, ט׳ ב ט הפרסו ל?ן  28 י



 שם הםנקש
 תאדיד־

 מם* התיק שם המטה המטירה

 ירושות
ון שולמית 1146*29 זדון מרדכי י• י  5766/89 ו

יה 30449 זיוה מורחי  5767/89 צירולנק״ספר ו
 5768/80 דב תדלביץ 6.649 מנוחה מידקל
 5769/89 אברהם שדיבר 11.6.74 הרוה מדינר

 5770/89 כפתורי משה 10449 יש» רל
 5771/89 בקשי רחל 20.5.83 חבושה לילי

י נ י מ ת אנדרי מרדכי 30449 ד  5772/89 ד
ץ מישל ק ץ 18J48 מ ק  5774/89 שבע מ

ף 30447 דורה סאולינה ל ז  5775/89 דורה מ
 5776/89 שלמה יש! 7449 שדה יפת

 5777/89 םורגנשסרן שלש 4.1148 מודגנשסרן לזמז
 5778/89 שרה וורשבצייק 14449 בחך ורשמדיק
 5779/89 סוניה גלזר , 19449 מכביה נסיננוכ
 5781/89 . יצחק קסטה 21.12.73 שםחה קםםרו

ה יעקב ד ה יצחק 21448 ח ד  5784/69 ח
 5785/89 םסודודניצקי גודל 22.145 םםורודגיצקי אסתר

 5790/89 דיתון חוזמו 8.4.78 זייתון אברהם
ד קמחי 23449 מאיד קמחי  5795/89 ח

 5796/89 שמעוני ססיה פלודנם 28449 שמעוני נסים
ן מ צ  5799/89 דחה שסבלשקי 19.749 רנסה ל

 שסבלשקי
 5801/89 בלנריו צלוק 29.649 כנו בלנריז
 3802/89 בלרנריו נחה 4.1248 כנו בלנריו
 5803/89 גולדנברג לחה 5449 זאבי שיה

 5804/89 פנינה פםיה אח־נשסיץ749.ג2 שולמית איזנו־
 5805/89 חביבה גוה 19.2.79 שלמה(סלמן) נח

 5806/89 אהרן קורקידיס 21.149 שלמה קורקירי
 5808/89 פולק רנה 9448 סולק ירמיהו

 5810/69 כרמי נחום 17.749 כדמי קםיה גליה
 5811/89 צבי שסרםד 26.149 אהובה האושנר

 5812/89 צפורה מזרחי 6.1147 אתץ מזרחי
 5813/89 בדיה כהן 9.345 אמנון כהן
 5814/69 יחיא כהן 14.7.78 אמנון כהן

 5816/69 הרץ בן בחך 17.11.76 יעל אידיםיס
 5817/89 רחל בן בדור 7449 יעל אידיםיס

 5825/89 אברהם בלם 21449 חיה בלס
ח 6447 זרלגה קליין ל  5626/89 מיכאל ק

 5827/69 חווה בירנברם 13449 בירנבדם עזדיאל
 5828/89 שפרינגר אברהם 5.149 עדית גולדשטיין

 5832/89 טובה p צבי 21.749 ישראל כן גבי
 5835/89 גרשון אריה 4.749 גרשון חיים

 5837/89 בייניש קשימוב 19449 אגדרי־׳בן עמי
 קשיפוב

 5839/89 לובה פשקץ 31.748 פשקין םריאן
 5840/89 ביטון חנה 25441 ביטון אליהו
 5633/89 דז׳דקיוסף 28.748 מאיר רז׳דק

 די שטרנברג״אליעז, רשמת

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 הודעות (המשך)

 שם. המבקש
 האריך

-שם הנעתו וממירה  מס׳ התיק

 צוואות
ל 12.5.89 חזה רול  5820/89 יעקב ח

 5821/89 רחל אלסמן 23.545 אברהם }לסמן
 5822/89 מוזר גיסיה 23.1.77 נורה רש

 5823/89 אריה וכנהויזר 21449 צמרת וכנהויזר
 5829/89 ״ יוהנה קריסשסיין 28.245 קריטשסיין משה

ם עדנה ח ל  5830/89 תישבי מלכה 5.749 )
ה מלכה  5831/89 ספד בהי פרח׳ 4.749 םסד ת

ה פלר י  5833/89 פרל מרדכי 17449 ו
 5834/89 סילביה סטריכלר 21.149 מרלן מבורר
 5836/89 שושנה אבישי 124.89 שלום אבישי

 5838/89 כהו נדדה 15.349 כהן יעקב

 ירושות
ד  3954/69 קרמף יוסף 30.749 קרמף ח

 5712/89 פרץ ישראל וייס 224.78 אסתר בילה ולח־
 5713/89 שמעון פריסקר 13.948 אברהם מדיסקר

 5715/89 יעקב גברילכיץ י 12.1146 הסיח בהן(גבדילביץ)
 5716/89 הדרי בתיה 14449 רגן רינה

 5717/89 שוק״ יהושע 4449 שוהי־ זעה
ר דנגר ר 25.3.88 ת מ  5718/89 מריס ד

 5719/89 אברהם כאנקה 3.1047 חנה קואנקה
ד סופר 24449 סופר אספרנס  5720/89 ח

 pmr 5722/89 קוזניק 8.341 דבורה(קוונים
 יעקובסון

 5723/89 עדנה ברק 9.749 מיכאל ברק
 5724/89 צירלה גרצמן 2.849 שולמית גרצמן
 5725/89 משה גדצמן 10.146 שולמית גרצמן

 5726/89 יעקב קניג 29449 יחד קניג
ד 29.5.89 רוני גפן  5733/89 גפן ח
 5734/89 שמואל יעקב לקס 26.1.88 חנה לקס

 5736/89 יוסף ח(רזון) 20.11.87 שרה רז(רזון)
 5737/89 אודי קפלן 13449 ניצה קפלן
 5738/89 פורמן דינה 20449 רמי פורמן

ד נגר 18.1045 רחל ננר  5742/89 ח
 5743/89 סקונס מקם 204.89 סקונם הניח

 5750/89 ליב צוקרמן 5.3.89 מיכאל צוקדמן
 5751/89 ליפקובקר אטה 21.9.84 לריסה פלוטקיו

ח אסתר 30.1142 גוליה ליליאן פרידמן ל  5752/89 ק
 5754/89 דבורה דיליאן 5.1243 יהונתן דיליאן

ל ברנע א י  5755/89 בלאו אולגה רחל 24.7.89 ת
 5758/89 ח םמירה 28.749 ח יעקב

ד  5762/89 שמואל חתון 11.749 שמואל ח
 5763/89 אורי סנדרוביץ 3449 איטה חבננקו
 5765/89 סימה קופרשמידס 23.948 פנינה דסטוק
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 שם המבקש
 תאריך

 מם־ ומיק 09 דימגוח הפסידה

 ירושות
 1835/89 הניגמן שלמה 6.249 אגמון ישי

 1836/89 רבינא תהילה 1.249 הלפרין אברהם
 1837/89 פסח מרדכי 29.11.77 פסה צינבול

 1838/89 פפו *ליעזר 21.649 פפו רחה
 1839/89 וואינס חיה 26.649 וואינס הדש

 1841/89 מיזאי הילדגרד
 פריסקה, 9.749 מזאי אליעזר

 1842/89 פורמן שאול 2.749 פורמן פני
 1843/89 מספו מסף 3.446 סלי בך שאול

 1845/89 צפר סאלם 13447 צפר זכריה
 1846/89 צפר מרים 1.1046 צפד זכריה

 1848/89 חיימוביץ נחמיה 22,1046 חיימוכיץ מזאלות
 1489/89 חיימוביץ רחל 1.12.72 חיימוכיץ צבי
 1850/89 גוטמן אדנה 29.749 גוטמן אלסר

 1851/89 מזרחי משה 19.1149 לוי שושנה
 1853/89 יוסף נגיה 1.6.75 שאול יוסף
 1854/69 שרת ירחמיאל 31.343 שדת נורית

 1855/89 קלאוזט־ יעקב אהרון 8.149 קלאוזנר גבי בלה
 1856/89 נביאםקי אברהם 11,749 נביאסקי הניה

 1857/89 יוסקוביץ אטל 29.5.89 יוסקוכיץ גדליהו
ה זני 11.448 ניימן סרים נ  1858/89 ד
 1860/89 הר צית חיים 6.349 הר ציון דב

 1862/89 זלצברג גולדה 12.10.77 זלצברג אברהם
 1864/89 כהן חנה 28.349 משה כהן

 1865/89 כבושי סלמאן 5.945 מאדי םלמאו כבישי
ד 21449 גוטליב שלמה  1869/89 גוטליב ח

 1871/89 רוזנברג מרדכי 11.8.89 פדל אסתר
 1872/89 גולדיאק אברהם 20449 גולדיאק צבי

 1876/89 טהםטאניצקי איסאק 19447 מרוסטאניצקי דחה
 1877/89 בז יצחק מנחם 18.6.89 גילאח־ בלהה
 1978/89 בלונםקי נלי 18449 משה הר סיגי

 1880/89 מרעי רדואן 1.640 עפיז״ רדואן
 1881/69 קוציגסקי נתן 30449 רוצינםקי רתה

ם ד ם אסתר 14.946 יוסף נ ד  1663/89 נ
 1885/89 קפלושניק נוחים

 (נחום) 17.847 ביאטריז דיאנה
 1886/89 פפאשניק יעקב 6.9.81 יאסן ברטה

 1887/89 לתנך ילנה 10.242 לוזנר לב
 1889/89 זיתוני יצחק 16447 מיכאל, יפה
 1890/89 דתוני שושנה 1.6.67 מיכאלי יפה

 1891/89 פרוםס מלה 3.946 פרוםס ישעיהו
 1892/89 ברט־ לאה 29.747 ערגה ניר

 1893/89 קלברמן אברהם 24449 קלברמן רהל
 1894/89 בן ששת איזדור 24.9.83 ויויאן גולדשטיין

 1896789 ,לילינשטיין משה 16.1147 לילינשטיין פרידה

 בלהה גילאור, רשמת

8.10.1989 , ץ ש ת י ה ר ש ת ׳ ב ם 3704, ט י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  י

 בית המשפט המחוזי בחיפה
 הודעות ברבר קיום צוואות או ירושות או למינוי

 מנהלי עזבון
ת בזה תדעה, ר בתיקים המפורטים להלן הוגשו מ ס ר פ ת מ — — 
 . --לבית-המשפס-בקשות לצו קיום צוואה או לצו יחשה או למינוי

 ^!נ־הל עזבון. ־־'

 תאריו־
 מגו התיק י שם המנות הפטירה שם המבקש

 צוואות:
 1821/89 תלפרט יוג׳ן 19.1247 אלן שליט
 1822/89 קנדר אדלהיד 13.749 קנדר אילן
 1823/89 .פיוקםטפן 18449 פיז׳ק מינה

ד  1824/89. .לדת גרדה 25449 עדה ש
 1828/89 .אוזרת בדרה. . 13.849 אהרון שלום
 1840/89 שמעה סלם. 15.849 שמעה בדרה

 1844/69. קנניז ויקטוריה י 7.949 אדרה דוד
 1847/89 הירש חיים. . 12.1143 הירש מרים

ד מוחמר קעדאן ע  1852/89 קעראן אמנה 114.87 ס
מן אדם ־'. 17.649 נוימן בתיה י ו ! 1859/89 

 1861/89 זלצברג יצחק 21.549 זלצבדג אברהם
 1863/89 . פריטש אוגן 1.8.76 פדיטש בז׳י

 1866/89 ׳'שטיינברג פנחס 10446 שטיינברג אלה
ה נ  1867/89 .קוגל קרול 22.649 י^־גל ד

 1868/89 בררה אסתר 13.8.88 בדדה ראוס
 1870/89 הנדל חיים 14.749 הנדל צפורה
187 שוורץ קוםטל י 24.10.88 בנימיו בטי /̂89 

 1874/89. אברמוביץ ו^ן 26.749 אברמוביץ גיטה
 1875/89 איכרהים םלמן 264.89 אברהם צלח

ך מרסין;. 6.849 זגר מרטה מ . 1879/89 
 1882/89 גרינברג אריה 26.8.89 גרינברג צביה

 1884/89 ארצי יצחק... 9.449 זהבה ארצי
 1888/89 םרדיז׳ יחזקאל 11.6.89 סודר צפדה

 1895/89 בן שם יעקב 29.349 ספקטור נעמי
 1897/89 כץ סופי 7.847 כץ מרסל

 ירושות.
 1820/89 איזינגר משה(מנפרד<9.7.70 הקרן לטיפול
. ״ בחסדים י ׳  • י:

 1825/89 המפיל אליעזר 6.2.89 הספיל משה
 1826/89 סטרולוביץ דבקה• 1.2.74 סיטרולוביץ שמואל

ם זיו ד  1827/89 זיסמן שלמה 6.343 י
/ ׳ ׳  1829/89 לופו זיגמונד 24.7.89 לופו רנטה ׳

 1630/89 מונדריאןיםלומת
ן אלכסנדר ו  פרדה 5449 מד

ד ע ד 27.1240 בדיעה ס ע  1831/89 צוואלחי ס
י רחל 24.849 בדדיצבסקי םיליבא ק מ ו י ד ו  1832/89 ב

 1833/89 טרייגמן מאשה . 20.1248 פיכמן חנה
 1834/89 הניגמן יפה 7.4.89 זממת ישי

3b 



 מסי התיק תאדיר
 התשמיש שם המנוח 09 הפבימ

׳ באב מ״ס תזה זרגרי  18699 נחש בלבל י
ס נעים נקר י  18721 נקר נדמה כ״א באב ג

 18731 סולוביי רוד ר בתמוז תשמיט נהמה 10 לו ג״
 18697 פלכסר טובה א־ בסבת ברט י ששרה

 אכרמוביז
 18724 &פושדז יעקב ה׳ בתמוז מ״ט לואיז פפושדו

ת קםסנר  16723 קםסנד שרגא פאול כיס בכסלו מ״ס ת
ס ס מאיר ו בניסן מ־ס יעקב תנ נ  17250 מ

 18749 שוסטק צבי כ״ג בתמוז מ״ט מריס שוססק
 18716 שמאי מרדכי ם״ו בניסן פיט יפה שמאי

 18748 שמש יצחק כ״ח בתמוז מ״ז וידלם שמש
 18714 שדמן יוסף ד׳ באח• ג*ו ישראל שדמן

DVU ה ט״ז באב מ״ח שלמה ד תם ו  18701 נ
 18702 םוסונקין אברמ כיט בתמה גרס יוסף סוסונקק

 18700 רינהולד לונה גרז בניסן מ״ט משה רינזת
 18755 בני־תד ראח־ור ג׳ בתשרי פרו יעל כר אלי

יע  רחמו
 18705 בתל גיסה כיב בכסלו פרס ישעיה בדיל
^ תריז ן  18676 דמיו ראובן כ״ה באב פרש י

 18767 וייס הינל ט״ז בתמוז פרס יהודית אודבך
ion 18704 ומן יוסף כיב באב פרס פורטונה 

 18769 כהן יעקב ד בתמוז נרם אסתר כהן
 18677 כהן רחל י־ח בניסן פייט ששון כהן
ד  18681 לוי יהודה ייח בחשה פרס שמחה ל
 18753 מאיר אברהם א׳ באב ם״מ חות מאיד

 18752 משיח נעימה גרז באוד K נרו מסף משיה
p כ״ה בתשרי לץ יוסף משיח ל  18731 משיח ם
 ב׳ באלול מ״ש c אידה סומר

 כ״א בכסלו מ״ט
 18678 סופד מרדכי

 ג׳ינהסו
c ב׳ באלול מ״ש 

 18679 פז משה כ״א בכסלו מ״ט
 18768 ראובן גרשה ?רז בתמוז מ״ס ראכן חנה

 18754 שטרכמן שאול ־ י״ז בשבט מ״ס אשר שסרבםן
 18703 שילד שלפה ןרו בהשון מ״ב מרדכי שילד

 18764 אלפנדדי אברהם ה׳ באב מ־ט מקהאלפנדדי
ח אברהם ן א ו מ ו מ  18762 בלםסדה נסים ל

 כלםטרה
 18763 בלםטדה רנה כיז באב ם׳ש אברהם

 בלםםרה
ה 1 ת מ m  18761 דוחה מרדכי כ״ג בתמוז מ״ט <

 18680 כהן נחמיה בוקס כיח בסידן נדמ יוסף כהן נחמיה
 18760 מושייכ גרישה n באב פרט מיה מושייב
נ פרס וויה מושיינ א  18757 מצה שמואל ס׳ נ
 18756 פיגור תכה י׳א מדיד ם״ח שלמה פיטד

 18769 פיגנבום משה ט*ו בתמוז פרט מלכה סיגנבדם
ל מ ר ה ל ח כאוד בי פרש פ ל חיים דוד כ צ  18766 מ

 ((ובדיה לרי
 מנהל היחידה לעזבונות דרושות

 בית הדיןהרמי האזודיתליאבינ־י*

 הודעות כתי הדין הרננ״ם
 בית הדין הרבני,האזורי בתל־אביב־יפו

 הודעות
ע כי הוגשו.לבית הדק, בתיקים המפורטים להלן, דו י  למך;

 בקשות למתן צווי ירושה:

~ ו י ר א - ת . , ׳ . ־ ק : י ת ׳ ה  מס

ש ק ב מ ס ה ה ש ר י ט פ ח •י י ה ו נ מ ם ה ס ש ד נ ש ת  ה

 •2^187 .־נאגר.מלכה י״ב בתמוז מ״ם חיים נאור

 יפה אדלר .
 חנה כילי^קי

 בניטה שלמה
 מיכאל משה

 .בכרך
 י אסתר ציון י
 אסתר ציון
 •מדלן תאק

 פישל
 דזיאלובסקי

 אסתר רניאלס
 .מרדכי, חתן

 מזל זוהר
 ועשי.סגולה

 אסתר
 חביב חוסרבי

 אמה סתר.
 שרה פוקס

» י ב  . צ
 !.חזה קוביאנובה

 . דן תזגבלום

 . מאיר סבירםקי
 .־ מאיד-סבירסקי

 רעה כהו .
 ;אריה.כץ

 .תה תזבברג
 חיה רוזנברג
 ישראל המר
 אוה אזולאי,
 הילדה הרתן
 אהרן אטיאם

 חי דתה.
 ישראל המר.

ת  צפורה ד
 י יהושע כהן

 • משאלה. כהן
 שרה לילצוק

.  נסים מאור ׳
 יאנה מונטיאנו

 כ׳׳ב בתמוז גל׳ט
 ט״ז באדר א׳ פרט
 כ־ד באדר.א׳.כדט

 ס׳׳ז בכסלו ל׳׳ו

 ר בתמוז מ״ס.
 כ״ר בניסן מ״ו .
 י״ס בטבת מ״ט .
 כ״א בשבט ברט י

 ס״ו בניסן מ׳׳ט
 י״ז בתשרי מ״ט -
 י״בגשבט מ׳׳ט ,

 י׳ באב מ״ט י.

 ו׳ בטבת מ׳׳*
 ל׳ במיון מיס י.

 ז׳ בתמוז מ״ט - ,
 ט־ו באב מ״ט . 1
 י׳׳ט בכסלו-גלם. !
 ג׳ באדר י ב׳ מ״ט .

ד.  כ׳ בטבת כי
 כ׳.בתמח.כדט

 כ״א בסיון מ׳׳ט ,
 ו׳ באדר מ״ח

 א׳ בתמוז מ׳׳ס .

. , ח ־ ם ן ו ש ח ב  ד
 מלי 1971

 בדד בתשרי מ״ט
 כ׳׳א בסיון מ׳׳ט .
 א׳ בניסן,מיס ״
 כ׳־א באבי פרט..

 כ׳׳ו בשבט מיס .
 י׳ באב מ׳׳ט

 ד בטבת מ״ט .
 כ״ה בתמוז מ׳׳ט
 ב׳ בכסלו •פרט-

.  .ה׳ באב מ״ט .
; י ז  י״א בארד ל״

 אדלר מיכאל
 בילינקי יוסף.

 בניטה •מסעודה
 ., ככרר.אסתר ,

 גיאת נסים
 גיאת נעמי-.

 ,. רואק.אברהם :".
ה  תיאלוכסקי פתי

 רניאלם חיים אשר
ת *עצור .  , ת

 זוהר שלום
 .חגשי חיים

 . חוסרבי מלכה-
ע י  סרוד ת

- פוקס-מאד
. ל ח ר ק  פ

 קוביאבנוב מיכאל.
 דחנבלום רחל.

.  שבדסקי תמיניק.
 >תח

 • שבדםקי ינינה ..
 אבוקסיס םוליקה .

 בחרמן שפרה.
ד מאיר  גרשון ח

 ..,.גרשון פרלה,.
 המר זלמן

 הסובה הלנה
 הרתן שלמה _

 חזן זוהרה
 היסואד- .-.׳
 ־טנתבםקי חיה

ת יוסף  כ
 כהן מז׳ינה .

 כה!'רחמים .
 לילצוק דניאל

 מאור (ממוקה) דחו
 ,־ מונשיאנז מיכאל י:

18709 
18735 
18744 
18708 

18717 
18718 
18693 
18713 

18695 
18694 

,18711 
.18692 

18719 
18710 
18734 
18706 
18715 
18712 
18720 

.18691 
18725 
18742 
18728 
1S729 
18746 
18743 

:18707 
18695 
18726 
18745 
18727 
18747 
18722 
18698 
18733 
18750 

31 8.10.1989 , ץ ש ת י ה ר ש ת ׳ ב ם 1704, ס מי ט הפרסו ז י ל  י



 תיק 5625/התשמ״ם

 בעניין ירושת המנוח אבוטבול ראובן, שנפטר ביש כיו באב
 התשמים (27.8.1989¿

 המבקשים: אשתו וחמשת בניו.

 תיק 5626/התשמ״ט

 בעניין ירושת המנוחה קריאם שמחה, שנפסרה ביום כ״ח בניסן
 התשמ״ב(21.4.1982),

 המכקשימ בעלה ושתי בנותיה.
 נסיע אדרי
 מזכיר ראשי

 בבית הדין הרבני האזורי בטבריה
 הודעות

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

 תיק 799/התשמ*ש

ת ירושת המנוחה שרפמן דבורה, שנפטרה ביום ד בתמוז נ ע  ב
 התשמ״ט (7.7.1989¿

 המבקשות•• שרה ארד וחנה אלון.

 תיק מם׳ 818/התשמ־ס

 בעניין ירושת המנוח עבר סלים, שנפטר ביום ׳*ט באלול
 התשמ״ט (19.9.1989),

 המבקשים: אשתו, בניו ובנותיו.

 שלמה דידי
 מזכיר ראשי

 בית הדין הרבני האזורי בצפת
 הודעות

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

 תיק 681/התשמ״ט

 בעניין ירושת המנוח מלכה יעקב, שנפטר ביום ט׳ באייר
 התשפרמ (14.5.1989),

 המבקשימ אשתו, בנו ובנותיו.

 תיק 774/התשמ״ס

 בעניין ירושת המנוח נסים בן עמרם, שנפטר ביום ה באב
 התשמ׳׳ט (214.1989),

 המבקשימ בנו ובנותיו.
 שלמה דידי
 מזכיר ראשי

 בית הדין הרבני האזורי בפתח־תקוה
 הודעות

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

ש ק ב מ ס ה  ש

ך י ר א  ת

ה ד י ס פ  ה

ק י ת ׳ ה ס  מ

ח ו ם המנ ס ש י מ ש ת  ה

 םילויה בלוך
ה ראובן ד  נ
 ברכה גפרי

 מנשה גבריאל
 גולדה פרידמן
 סופיה סולוביי

 בנימין ששון
 יהודית עזרי
 אסתר חלילי
 םלמן שינני

 א׳ סייעו־
 מזכיר ראשי

 ג׳ בטבת מ״ס
 כ״ט בתמוז מ״ט

 ל׳ בחשת מ״ז
 י״ח בשבט מ״ז
 ט״ז בניסן מ״ה

 ח׳ באב מ״ט
 י״ג בתמוז מ׳׳ט

 כ׳ בטבת מ״ח
ו באב מיש  ט׳
 ר בתמוז מ׳׳ט

 חרה בלוד
 אבנר ראובן

 חיים גפרי
 גיליחנניה גבריאל

 פרדיננד פרידמן
 סרול קורצפלד

 גורגיה ששון
 מזל כהן

 אליעזר חלילי
 נרימה שינני

3585 
3589 
3599 
3602 
3609 
3635 
3644 
3648 
3668 
3722 

 בית הדין הרבני האזורי ברחובות
 הודעות

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

ם י ש ק ב מ  ה

ך י ר א  ת

ה ד י ס פ  ה

ק י ח ׳ ה  מס

ח ו ם המנ ש ש י מ ש ת  ה

 3226 בוקובזה יוסף ה׳ בניסן מ׳ט אשתו, בניו
 ובנותיו

 3324 פייאר שמואל נ׳ באייר מ׳׳ו אשתו ובנו
ד בתשרי מ־ס אשתו, בנותיו ובנו  3329 אדלשטיין רפאל י

ן ליביה ט׳ באב מ*ט בעלה ובניה  3339 ח
 3350 אקרמן מניה כ״א באדר כ׳ מ׳׳ט בנה ובתה

 חנון־ גרגביץ
 מזכיר ראשי

 בית הדין הרבני האזורי באשקלון
 הודעות

ע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, ו  להור ד
 בקשות למתן צווי יחשה:

 תיק 5621/התשמ״ם
 בעניין ירושת המנוחה מתן תודה רול, שנפטרה ביום י״ז

 באדר התשמ״ז(18.3.1987),
 המבקשים: בנה וכתה.

 תיק 5624/התשמ״ט
 בעניין דושת המנוח מוניס סלומן, שנפטר ביום י׳׳ג באב

 התשמ״ט (144.1989),
 המבקשים: בנו ושתי בנותיו.

י התש״ן, 8.10.1989 ר ש ת  32 ילקוש ד&רסומימ 3704, ט׳ ב



 הודעות לפי חוק הצהרות מוות, התשל״ח-97$ו

 תיק הצהרות מוות 46/89

 בעניין: הצהרת מותם של נטפי שנות השואה המפורטים לולן,

 להווי ידוע כי בית המשפט המחוזי בירושלים הצהיר בצו סופי
 על מותם של הנספים•־ אברהם בכמה איטה בבמה יהושע בכמן;

 אסתר בכמן: רמה בכמן.

 מקום מגוריהם היה בפשמישל, פולין.

 תאריך המוות: במועדים שונים עד 31.12.1944.

 תאריו־ ההצהתמ 11.9.1989.

 תיק הצהרות מוות 47/89

 בעניין: הצהרת מותם של נספי שנות השואה המפורטים להלן,

 להווי ידוע כי בית המשפט המחוזי בירושלים הצהיר בצו סופי
 על מותם של הנספים: פנחס אוסט; מלכה אוסט.

 מקום מגוריהם היה בלאנדוט, פולין.

 תאריך המוות: לא יאוחר מיום $04.1942.

 תאריך ההצהרמ 11.9.1989.

 : תיק הצהרות מוות 48/89

 בעניין: הצהרת מותם של נספי שנות השואה המפורטים להלן,

 להווי ידוע כי בית המשפט המחוזי בירושלים הצהיר בצו סופי
 על מותם של הנספים: אתי רטנבק; אברהם פרידמן; סנשה פרידמן;
 לאה פרידמן; מלכה פרידמן; גצל פרידמן; אהרן -פרידמן; יטי

 פרידמן(ברגמן).

 מקום מגוריהם זדה בגליציה, פולק.

 תאריך המתת: במועדים שונים עד 31.10.1943.

 תאדיד ההצהרה: 11.9.1989.

 תיק הצהרות מוות 50/89

 בענייה הצהרת מוחם של נםפי שטת השואה המפורטים להלן,

 להווי ידוע כי בית המשפט המחוזי בירושלים הצהיר בצו סופי
 על מותם של הנספים: אתל מילץ - נפטרה ביום 8.7.1941, אברהם
 מילץ - נפטר ביום 2.11.1942, פנחס לח־ - נפטר לא יאוחר מיום
 30.6.1942, רגעה לדר - נפטרה לא יאוחר מיום 30.6.1942, זוסמן
 לחו - נפטר לא יאוחר מיום 304.1942, מספד שעות לאחר פטירת
 דגינה ופנתמ פסיה קימל - נפטרה לא יאוחר מיזם 31.1.1943; חיים
 לרד - נפטר לא יאוחר מיזם 30.6.1943; חנקה לרד - נפטרה לא

 הרהר מיום 304.1943.

 מקום מגוריהם היה בפולץ.

ד שמותיהם לעיל.  תאריך המוות: כמצויין ל

 תאריך ההצהרה; 11.9.1989.

 בהית המשפט המחוזי כירושליפ

 תיק הצהחת מוות 12/89

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

 ובעניין: הצהרת מותו של נספה שנות השואה המפורט להלן,

ה ע ד  מ

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

 להור ידוע כי בית המשפט המחוזי בירושלים הצהיר בצו סופי
 על מותו של הנספה: אדדלי סטפן.

 מקום מגוריו היה בבודפשט, הונגריה.

 תאריך המוות: לא יאוחר מיום 31.12.1943.

 תאריך ההצהרה: 11.9.1989.

 תיק הצהרות מוות 40/89

 בענייה הצהרת מותם של נספי שנות השואה המפודםיס להלן,

 להור ידוע כי בית המשפט המחוזי בירושלים הצהיר כצו סופי
 על מותם של הנספים: מרקומ קליינברגר; או־נולד קליינברגר.

 .מקום מגוריהם היה בברלין, גרמניה.

 תאריו המוות: במועדים שונים לא יאוחר מיום 304.1945.

 תאריך ההצהרה; 11.949.

 תיק הצהרות מוות 42/89

 בענייה הצהרת מותם של נספי שנות השואה המפורטים להלן,

ע כי בית המשפט המחוזי בירושלים הצהיר בצו סופי ה  להווי י
 על מותם של הנספים: שלושת ילדיו של יעקב אליאש: 1) כת

 בכורה - פסה־חיה 2) ח - נתן; 3) בן ־ מנדל.

 מקום מגוריהם היה בגטו לודג', פולק.

 תאריד המוות; לא יאוחר מיום 31.12.1944.

 תאריך ההצהרה: 11.9.1989.

 תיק הצהרות מוות 44/89

 בענייה הצהרת מותם של נםפי שנות השואה המפורטים להלן,

 להווי ידוע כי בית המשפט המחוזי ביחשלים הצהיר בצו סופי
 על מותם של הנםפימ בלנקה באום־, טימר יצחק באום; ליליה חנה

 באום.

 מקום מגוריהם היה בהונגריה ר־צ׳כיה.

 תאריך המוות: לא יאוחר מקם 31.12.1943.

 תאריך ההצהרה; 11.9.1989.

33 8.10.1989 , ץ ש ת י ה ר ש ת ׳ ב ם 3704, ס י מ ו ס ר פ  יל>זט ה



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

ה נ ו ר ח א ע ל ו ד ך הי י ר א ת  ה

ים ר בחי ד ע נ ה ה א ר ו נ ב  ש

 שם הנספה התעסקת והמקום שבו נמצא אז

- קרמינץ, פולניה ל לא ידועה 1942  4 עקיבא ד
- קרמינץ, פולניה ל לא יתעה 1942  5. חנטשה ד
- קרמינץ, פולניה  6. ציפה ידל לא יתעה 1942
- קרמינץ, פולניה ל לא יתעה 1942  7. תבה ד

 וכן צאצאיהם ובני זוגם של הנספים 7-5,3 דלעיל באם היו להם
 כאלה.

ם הרגיל והיתע האחרת: קרמעץ, פולנד. ד ד ג  מקום מ

 אזרחותם: פולנית.

 השמות והכתובות של בני משפחתם העזבים ביותה

ד המלך 16, נתניה(בת אחות).  מריס איזנפרסר, רח׳ ד

 סימנים אחרים: אץ.

ת על נספי שנות השואה הנ״ל מתבקש עו  כל מי שיש לו די
 בזה להמציאן בכתב לבית המשפט, וכל מי שיש לו התנגתת למתן
 הצו המבוקש ימציא את כתב התנגדותו לבית המשפט תור 30 יום
 מיום פרסום הדעה זו, שאם לא p יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיניו.

 יפה ה3מ, רשמת

 בבית המשסט המחוזי בירושלים

 תיק הצהרות מוות 77/89

 בענית: חוק הצהרות מוות, התשל־ת-1978,

 ובעניין: הצהרת מותם של נספי שנות השואה המפורטים
 להלן,

ד י׳ קשלס, רח׳ בארי 5, ו  המבקש: משה מושקוביץ, זרי ביכ ע
 תל־אביב,

 הודעה

 להווי ידוע כי המבקש פנה לבית המשפט המחוד ביתשלים
 בבקשה. להצהד על מותם של נספי שנות השואה המפורטים להלן,
ן בבקשה הניל ו  שנעלמו ומשערים שהם מתו, וכי בית המשפט ד

 ביום 20.12.1989 בשעה 09.30.

 וזה תיאדס של הנספים:

ם ו ק מ ה ך ו י ר א ת ם ה רי ו ם מג ו ק ם מ ז י , מ ר ד ע נ ם ה  ש

 שהיה בו

ה נ ו ר ח א ת ל ו ק ס ע ת ן ה ו אהרו ת ד ך ל י ר א ת  ו

 יעקב סרמגודד, מחנה השמדה רואה חשבון 134.1942,
׳ ג ד  פולין(לדגי), אושווי׳ן גטו ל

ד 10.1.1887 ל  י

 תיק הצהרות מוות 55/89

 בענייה הצהרת מותם של נספי שנות השואה המפורטים להלן,

 להוזיידוע בי בית המשפט המחוזי מרושלים הצהיר בצו סופי
 על מותם של הנספים:

 מאשה בדודו(חרש); יוכבד תיכל(חדשג גיסה גונסובניק(הדש*
 שדה סודדוס (הדשא יעקב חדש בנו הבכור של גרשת חדש; בנו

 הצעיד של גרשון חדש; בנו של נח תיש.

 מקים מגותהם היה בעיירת פוסטאב, קובילניק ואושמיאנה
 (פלך וילנה - פולת - בתורמה

 תאי־ד המוות: בשנת 1942, לא יאוחר מיום 31.12.1942.

 תאריך ההצהרד-־ 11.9.1989.

 תיק הצהרות מוות 57/89

 בעניין: הצהרת מותם של נספי שנות השואה המפורטים להלן,

ע כי בית המשפט המחוזי בירושלים הצהיר בצו סופי ו י ד  לתו
 על מותם של הנספים: יוסף ספלה יואל טפלר.

ה בטומאשובלובלסקי, פולץ.  מקום מנדיהס ת

 תאריך המוות: לא יאוחר מיום 31.12.1942.

 תאריך ההצהרה: 11.9.1989.

 כ״ו באלול התשמ״ס(26 בספטמבר 1989)

 יפה הבט, רשמת

 בבית ויכזשפמ המחוזי בידושליס

 תיק הצהרות מוות 51/89

ק הצהרות מוות, התשל"ח-1978,  בענייה ת

 ובעניץ: הצהרת מותם של נספי שנות השואה המפורטים
 להלן,

ד נ׳ זלביץ ו/או א׳ ו  והמבקש יוסף איזנפדםר, ע׳׳י ב־כ ע
 ניםיס, רח׳ שער הגיא 14, נתניה 42291.

 הודעה

ע כי המבקש פנה אל בית המשפט המחוזי בדושלים ו י ד  לתו
 בבקשה להצהיר על מותם של נםפי השואה המפורטים להלן,

 צאצאיהם ובני זוגם שנעלמו ומשערים שהם מתו.

 חה תיאדם של הנספים לפי הצהרת המבקש:

 התאריך הידוע לאחרונה
 שבו נראה הנעדר בחיים

 שם הנספה התעסקות והמקום שגו נמצא אז

ד לנ ל לא ידועה 1939 - קדמינץ, פו  1. אליהו ד
עה 1942 - קרמינץ, פולניה ו ל לא ד  2. מלי ד
עה 1942 - קרמינץ, פולניה ל לא דו  3. ישראל ד

8.10.1989 , י התש״ן ר ש ת ׳ ב ם 3704, ס י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  34 י



 הודעות לפי חוק הצהרות מוות, התשל״ת-978ן

 ואלה תיאוריהם של הנעדרים לפי הזהרות המבקשות:
 שם הנעדר

 מקש לידתו מקום מגורים
 ותאריך לידתו וגיל התעסקות אזרחות

 בן שושן שאול, רה׳ רש״י 45 ללא תעסוקה אי־ץ־ישראל
 מרוקו, מקור בחך,

 לא ידועה השנה ירושלים
 מ שושן ויו(סיסי), רח׳ רש״י 45 עקדת בית ישראלית

 מרוקו, מקור ברוך,
 לא ידועה השנה ירושלים

 מקום מגוריהם הידוע האחרון: רדו׳ דש׳׳י 45 מקור בתך,
 ירושלים.

 התאריך הידוע לאחרונה שבו נראה היה שהנערדים עדיין היז
 בחיים והמקום שבו נמצאו אה שנת 943 נ כירושלים•

 השמות והכתובות של בני משפחתם הקרובים ביותה
 ז) כן שושן מימת, רה׳ דש״י 45 מקור ברוד, ירושלים - «!<
, רמת־אביב, תל־אביב - \  מפטר* 2) בן שושן ג׳ילדה, דח׳ רקנאטי 4
 (נבדה* 3) אוחנה פסריסיה, רה׳ שאסו בדיאן 43 חאן מלמאזון,
 צרפת - (נכדה* 4) בן שושן לוסט, צרפת - (נכדה); 5) בן שושן
 אהליז, צרפת - (נכדה); 6< ק שזשן םילביד, צרפת - (נכדה* 7) מ

 שושן דניאל, צרפת - (נכדה).
 סימנים אחדים: אין.

ת על הנעדרים הנ׳׳ל מתבקש בזה עו  כל מי שיש לו די
 להמציאן לבית המשפט, בין בכתב עד ליום הדיון, וסין בעל־פה
י בית המשפט במועד הנקוב לעיל, וכל אדם מעוניין הרוצה ע  ל
 להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית המשפט במועד הנקוב
 לעיל, אם בעצמו ואם זרי מרכותו וינמק את התנגדותו, * ימסור
 לבית המשפט הצהרה בשבועה ניתנה על ידיו, שבה פורטו טעמי
 ההתנגדות, או ימסור הורעה בפני נציג דיפלומטי או קונםולרי של
 ישראל, שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאס לא p יחליט ביזת

 המשפט כראות עיניו.

 יסד! הפט. רשמת

 בהית המשפט המחוזי כידו שליט

 תיק הצהרות מוות 84/89
ת חוק הצהרות מוות התשל'ח-1978, נ ע  ב

 ובעניין הצהרת מותם של הנעדרים המפורטים להלן;
 1) שמואל אייזק פלטובסקי;

 2) ז׳לוטה פלטובסקי;,
 3) משה פלסוכסקיז
 4) חנה פלטובסקי;
 5) חיה פלטובםקי;

 6) גולדה פלסובסקי;
 7) אהרון פלסובםקי;

 8) אברהם פלטובםקי;

 התאריך והמקום
 שהיה בו
 לאחרונה

 ש0 הנעדר, מקום מקם מנורים

 ותאריך לידתו אחרון התעסקת

,13.8.1942 
 גטו לודג׳

,].9.1939 
 גטו לודג׳

,1.9.1939 
 גטו לודג׳

 חנודבלה םרבנגורד^מחנה השמדה עקרת בית
 פולין(לורג׳), אושוויץ

 ילידת 15.1.1886

 גטו לודג׳ תלמיד

 גטו לודג׳ תלמיד

 בני׳ק סרבנגורה,
/ דג (לו ן לי  פו

ד 1921 ל  י

 אבא סרבנגורד,
/ ג ד ל ) ץ ל ו  פ

ד 1919 ל  י

. ׳  מקום מגדיהם הרגיל; לוססיג 4 גטו לדג

 אזרחותם: פולנית.

י המשפחה הקרובים ביותר: ז) מושקוביץ  השמות והכתובות של מ
, ד  משה, רח׳ קלאתנר 54, חולון(חתן וגיס* 2) מושקוביץ ד

 רה׳ קלאוזנר 54, חולה (גיס).

 סיסנימ אחרים: אץ.

ת על הנספים הנ״ל, מתבקש כזה להמצי־ עו  כל מי שיש לו די
 אןלבית המשפט, כץ בכתב עד יום הרץ ובין בעל־פה לפני בית
ת הרוצה להתנגד נ ו ע  המשפט במועד הנקוב לעיל, וכל אדם מ
י בית המשפט במועד הנקונ לעיל, אם ע  להצהרת המוות יתייצב ל
 בעצמו ואם ע׳׳י ביכ וינמק את התנגדותו, או ימסור לבית המשפט
, שבה פורטו טעמי ההתנגדות או ו  הצהרה בשבועה שניתנה על די
 ימסור תדעה בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל שבה
 יפרט את טעמי ההתנגדות, שאט לא p יחליט בית המשפט כטוב

 בעיניו.

, רשמת  יסה מפז

 בבית המשםמ המחוזי בירושלים

 תיק הצהרות י מוות 80/89

 בעניין: חוק הצהרות מוות, התשל״ח-978ו,

 ובעניין: הצהרת מותם של הנעדרים המפדסיס להלן,

 והמבקשות; 1) בן שושן גיילדד״ רה׳ רקנאםי 14, רמת־אביב,
 תל־אביבמ 2) אוחנה פטריסיה, רח׳ קמטו בריאן 43 רואל מלמאזון,
, תל־אניב m 25 צרפת - עיי ב״כ ערד מ׳ אלחררר, רה׳ רב 

.63416 

 הודעה

ט אל בית המשפט המחוד כידוש־ ע כי המבקשות פ ו  להווי ד
 לים בבקשה להצהיר על מותם של הנעדרים המפדטים להלן,
ן כבקשה הנ־ל ו  שנעלמו ומשערים שהם מתו, וכי בית המשפט ד

 כיום 20.12.1969 בשעה 09.30.
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 הודעות לפי חוק הצהרות מוות, התשל״ת-978ו

 ישראל שבה י&רט את טעמי ההתנגדות, שאם לא ס יתן בית
 המשפט החלמה כטוב בעיניו.

 יפה הכט
 רשמת.

 םכית המשפט המחוזי בידושליפ

 תיק הצהרות מוות 85/89

 בענייה חוק הצהרות מוות, התשל״ח-1978,

 ובעניין: הצהרת מותם של נטפי השואה המפורטים להלן,

 המבקשים: יצחק מנחם פיש ופייגי שטיינברג.

 הודעה

 להווי ידוע כי המבקשים פנו אל בית המשפט המחוזי ביחש*
 ליס להצהיר על מותם של נםפי השואה המפורטים להלן שנעלמו
ן בבקשה הנ׳׳ל ביום ו  ומשערים שהם מתו וכי בית המשפט ד

 21.1.1990 בשעה 8.30.

 וזה תיאור הנספים לפי מיהרת המבקשים;

ע מ דו ך הי י ר א ת  ה

ס י ד ז ה ב נ ו ר ח א ה ל א ר  נ

ז א א צ מ ו נ ס ב ו ק ס ה ת ו ו ק ס ע ת ל ה י ג  ה

, ה פ ס נ ס ה  ש

ו ת ד ס ל ו ק  מ

ו ת ד י ך ל י ר א ת  ו

 יוני 1944,
 מחנה השמדה

 אושוויץ

 יוני 1944,
 מחנה השמדה

 אושוויץ

 יוני 1944,
 מחנה השמדה

 אושוויץ

 יוני 1944,
 מחנה השמרה

 אושורץ

 יוני 1944,
 מחנה השמדה

 אושוויץ

 יוני 1944,
 מחנה השמדה

 אושוויץ

 יוני 1944,
 מחנה השמדה

 אושידץ
 יוני 1944,

 מחנה השמדה
 אושוויץ

 עקרת־בית

 תלמיד

 תלמיד

ד מ ל  ת

 תלמיד

 סוחר

 סוחר

54 

20 

16 

23 

18 

41 

30 

 20 תלמדה

 צפורה פיש,
 תבליה - תמניה,

1890 

 משה גדשה פיש,
 מדגדטן - רומניה,

1924 

 שלמה אהרון פיש,
 מרגרטן - רומניה,

1928 

 אלקה פיש,
 מרגרטן - רומניה

1921 

 חוה ליבה פיש,
 מרגרטן - תמניה,

1926 

 שמואל אליהו פרל,
1924 

 יעקב אריה פרל,
ה מארה, ת ד  א

1914 

 פרומה פרל,
 אחדיה מארה,

1925 

 והמבקשת: גולדה דרופקין;
2277 Homecrast Ave.. Brooklyn, N.Y. 11229 U.S.A. 

׳ שנלר ו/או י׳ שמלה ו/או ע׳ פלס ו/או י׳  ע׳׳י ב׳׳כ ערד י
 מוזר, שרתת בן גותון 94, תל־אביב 64515.

ה ע ד  ת

ע בי המבקשת פנתה אל בית המשפט המחוזי ביתש* ת י י  לתו
 לים בבקשה להצהד על מותם של הנעדדיס שנעלמו ומשערים
 שמתו, וכי בית המשפט ידון בבקשה הנ״ל ביום 20.12.1989 בשעה

.09.30 

 וזה תיאדם של הנעדרים לפי הצהרת המבקשת:

 (א) שמואל איידק בן דב פלטובםקי;
ה משוער 1892; ד  (1) תארד ל

 (2) התעסקות: סוחר בדים:
 (3) נשוי לנעדרת מס׳ 2;

 (4) ילתו הם נעדרים מס׳ 5-3.
 (ב) ז׳לוסה בת אהרדן לבית ברמן:

ה משוער 1892; ד  (1) תאי״ד ל
 (2) נשואה לנעדר מס׳ 1;

 (3) ילדיה הם נעדרים מס׳ 8-3.

 (ג) משה פלטדבסקי - תארד לידה 1916.
ה 1920. ד ) חנה פלטוכסקי - תאריך ל  ד
 (ה< חיה פלטובסקי - תאריך לידה 1922.

ה 1924. ד  (ו) גולדה פלטובסקי - תארד ל
ה 1926. ד  (ז) אהתן פלטובסקי - תארד ל

ה 1928. ד  (ח) אברהם פלטובסקי - תאריך ל

 1) הנעדרים התגדרו ברחוב דלוגה בעידת וולמין, פולין.

ו אזרת פולק ומקום מושבם האחרת היה גיסו וול־  2) הנעדרים ת
 מין - סוסנובסקה.

7 ומס׳ 8 תבלו למחנה טרבלינקה ,5 ,3 ,2  3) נעדרים מס׳ 1,
 לאחר חג הסוכות 1942.

 4) נעדרות מס׳ 4 ומס׳ 6 נספו לעיני אלן(אנדל) קרן(פלטובםקי).
ל 1 ומס׳ 2 סמוך למקום מסתדן ליד  ביתם של נעדרים מ

 וולמין.

ו להם ילתם.  5) נעדרים מס׳ 8-3 לא היו נשואים ולא ת

ת על הנעדרים מתבקש בזה להמציאן עו י  כל מי שיש לו ד
 לבית המשפט, או לכל נציגות תפלומטית או קונסולתת של
ת ישראל, בין בכתב ובין בעל־פד״ לכל המאוחר חמישה־עשר  מתנ
ת הרוצה להתנגד נ ו  יום לפני מועד הדיה הנקוב לעיל, וכל אדם מע
 להצהרת־המוות יתייצב לפני בית־המשפס במועד הנקוב לעיל, אם
י בא־כוחו, וינמק את התנגתתו, או ימסור לבית  בעצמו ואם על ד
 המשפט הצהרה בשבועה שניתנה על־דיו שבה פורטו טעמי ההתנ
 גדות, או ימסור הודעה בפני נציג תפלומטי או קונסולרי של

י התש׳׳ן, 8.10.1969 ר ש ת ' ב ט *370, ס דמי ט הפמז ו ק ל  36 י



 לכל נושה או משתתף של החכרה שידרוש זאת מן החתש מטה
 תמורת התשלום הקבוע בעדו. ^

 דוד שוטנםלס, ערד
 ב׳׳כ המבקשת

 העדה: כל הרוצה להופיע בשעת בדור הבקשה האמורה חייב
י הדואר, לחתום לעיל הורעה על רצונו זה.  למסור, או לשלוח על ד
 ההודעה, בציון השם והמעז של האיש או הפדמה ובחתימתם או
 בחתימת בא כוחם, צריכה להימסר או להישלח כאופן שתגיע אל
 החתום לעיל לא יאוחר משעה 11.00 של יום 27 בנובמבר 1989.

 בבית המשפט המחוזי בירושלים

 תיק אזרחי 1988/89
 בעניין פקודת החברות [נוסח חרש), התשמ״ג-1983,

ת פירוק הברת יגאל ואליהו פרסי כע״מ, בענ  ו
 והמבקשת: החברה הנ״ל, ע׳׳י ביב ערד יהודה כהן, רה׳ בך

 יתדה 3, דושלים 94624.
 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7 בספטמבר 1989 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 4

 בדצמבר 1989 כשעה 08.30.

 כל נושה או משתתף של הועדה האמורה הרוצה לתמוך במתן
ת הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירד, נ ע  צו כ
 אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן
 לכל נושה או משתתף של החברה שדרוש זאת מן החתום מטה

 תמורת התשלום הקבוע בעדו-

ד ו  יהודה גחן. ע
 כ״כ המבקשת

 הערה כל הריצה להופיע בשעת ביחד הבקשה האמדה חייב
י הדואר, לחתום לעיל הודעה על רצונויזז״  למסור, או לשלוח על ד
ן השם והמען של האיש או הפדמה ובחתימתם או ו י  ההודעה, מ
 בחתימת בא כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
ם לעיל לא יאוחר משעה 12.00 של מם 30 בנובמבר 1989. ו מ  ח

 הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
 הודעד׳ על רישום אגודות שיתופיות

 לפי פקודת האגדות השיתופיות

 להלן הברטים הבאים לגבי האגודה:

דה שיתופית חץ בישראל אג מ אמגח אגודת מגדלי סוסי מי  ש

ד השרון.  חקלאית בע״מ, רה׳ השחר 21, ה
 תאי־ד הרישום! כ׳ באלול התשגדט (20.9.1989¿

 סוג ראשי: 46 חקלאות.
 סוג משנת 54 חקלאות כללית.

ת 57/3035. ד ג  מס׳ א
 כ׳ באלול התשמ״ט(20 בספטמבר 1989)

 אודי זליגמן
 רשם האגורות השיתופיות

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

 שם הנספה, התאריך הידוע בו
 מקום לדתו נראה לאחרונה בחיים
 ותאריד לדמו הגיל התעסקות והמקום בו נמצא אז

ד יוני 1944, מ ל  משה גרשון פיש, 20 ת
 מרגרטן - רומניה, מחנה השמדה

 1924 אושוויץ

 משה גרשון פיש, 20 תלמיד יוני 1944,
 מרגרטן - רומניה, מחנה השמדה

 1924 אושורץ

 משה גרשון גדש, 20 תלמיד יוני 1944,
 מו־גרסן - רומניה, מחנה השמדה

 1924 אושוויץ

 מקדם מגותזזם הרגיל והאחרון של הנספימ אורתה מארה, רומניה,
 אזרהותמ רומנית.

 בן משפחתם הקרוב ביותה
 נ) יצחק מנחם פיש, רה׳ המלך כודש 9, תל־אביב - אחי הנספים.

 2) פייגי שטיינברג, רה׳ אלישע 31, בני־ברק - אחות הנספים•

 כל מי שיש לו יתעות על הנספים הנ׳׳ל מתבקש בזה
 להמציאן, לבית המשפט, בין בכתב ובין בעל־פה, עד ליום המשפט
 לפני בית המשפט כמועד הנקוב לעיל, וכל אדם מעוניין הרוצה
 להתנגד להצהרת המוות, יתייצב לפני בית המשפט במועד הנקוב
מסד  לעיל, אם בעצמו ואם זרי בא מחו, דנמק את התגגחתו או י
ו שבה יפדשו טעמי י  לבית המשפט הצהרה בשבועה שניתנה על ד

 ההתנגחת, שאם לא p יחליט בית המשפט כטוב בעיניו.

 1 יסח חבט

 רשמת

 הודעות נדבר כקשות לפירוק תבדוח
 על ידי בית המשפע

 בבית המשפט המחוזי בירושלים

 תיק אזרחי 608/89

ת פקודת החבתת ונוסח חדש], התשמ״ג-1983, נ ע  ב

ת טרוק חברת קםאנאדו בע״מ, בענ  ו

ד שוטנפלם, רח׳  והמבקשת: סמדר גיברמן, ע־י ב״כ עו״ד ד
ד 8, דושלים 94502. ג נ  שמואל ה

ה תרעה, כי ביום 23 ביוני 1989 תגשה בקשה  נמסרת מ
ערה מזכרת לעיל,  לבית המשפט המחדד בדושלים לסרק את ת
תק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בתן ביום 4 י  וכי בקשת פ

 בדצמבר 1989 כשעה 11.00.

ד במתן מ ת  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה ל
ע כשעת הבדור, ת הכקשה או להתנגד לכך, רשאי לתפי נ ע  צו כ
 אם בעצמו או באמצעות עורך הרץ שלו. העתק מן הבקשה יינתן

37 8.10.1989 , ן ר מ י י ה ר ש ת ׳ ב ם 5704, ס י מ ו ס ר פ ס ה ו ק ל  י



 "שם הנאמן ומענו: הכונס הרשמי, רח׳ שמריהו לוין, 3 חיפה.

 תאריו אחרון להגשת הוכרח: כ׳־א בתשרי התשץ (20.10.1989)

 הודעות על:ביטול הכרזת פשיטת רגל •• •
 בבית המשפט המחוזי בחיפה

" ;  פ״ה 1 י ;
 ת״א: 698/88. ־ . ״ י, :

 שם החייב ומענה והיב אגכרייה, ת׳׳ז 35268465, אום אל־פחם.
 סיבת הביטול: ניצול לרעה של הליכי פשיטת רגל.

 תאריך הביטול: ח׳ בתמוז התשמ׳׳ט (11.7.1989).

 בבית המשפט המחוזי בנצרת:

 פ׳׳ר: 8138 •; .
 ת׳׳* 499/88

 שם החייב ומענו: כמאל חסן," ורז 56865561, כפר ואמה.
 סיבת הביטול; ניצול לרעה של הליכי פשיטת דגל.

 'תאריך הביטול: כ׳ בשבט התשמ״ט־(26.1.1989)¡

 י׳׳ז באב דתשמ׳׳ט (18 באוגוסט 1989)

 • י עמליה ל׳;?ציר
 י •סגן הכונס •הרשמי

 הודעה בדבר מתן צו פירוק ומועד אספות
 נושים ומשתתפים
 שם החברה: עמיד מוצרי מזון בע׳׳מ בפירוק.

 פ״ח: 4־083368־51 - ;
 מען משרדה הרשום: אזור התעשייה מבנה 8703, דימונה.

 תאריך מתן צו הפירוק 14.9.1989.
ה ומקומה: 2.1.1990, שעת 1.1.00, נ ו י ר  מועדה של אספת הנושים ה

 דרר הנשיאים 11, באר־שבע.
 מועדה של אספת המשתתפים הראשונה ומקומה: 2.1.1990, דרך

 הנשיאים 11,יבאר־שבע.
 כ׳׳ח באלול התשמ׳׳ט (28 בספטמבר 1989)

 . .- ש׳ אנקוד־עמיי
 סגן הכונס הרשמי

 הודעות אלה מתפרסמות כאחדיות המודיעים
 ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

 האחים ר. את ו• זילכרשמייז בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אספת נושים

 ניתנת בזה הודעה, כי ביום 31 בדצמבר 1989 שעה 15:00,
 תתכנס אספת נושים במשרדי ליואי את ליואי, דדח, שדרות דוד

 המלך 1, תל־אביב, לשם מינוי מפרק לחברה.

 ישראל זילברשטיין, מנהל

ת האגודות השיתופיות ד ו ק פ ^ ת ו ע ד ו  ה
' צו פירוק, ממד מפרק והודעה לגושים " " " ' ־  י

 לפי פקודת האגודות השיתופיות

 נתיסף סמכותי לפי מעיד 46(1¿ לפעדת.האגודות"זזשיתד
ל פירוק האגודה:  פיות אני מצחה בזה ז

 ועונה אקספורט ־ אגודה חקלאית שתופית מרכזית לשווק
 תוצרת משקי העובדים העבריים בע״מ (מם׳ אגודה - 57/270) .

 אי׳ לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות
 השיתופיות אני סמנה למפרק את ליפא מאיר, ערד, שמענה רח׳

 מונטיסיודי 39, תל־אביג

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

 המען הנ״ל.,

 כהתאם לסעיף 46(2) לפקודה רשאי כל חבר מחברי האגודה
 לערער על צו פיהק זה כפני שר העבודה והרווחה תור חודשיים

 מיום פרסומו ברשומות.

 ג׳ בתשרי התעדן(2 באוקטובר 1989)

 אורי זליגמן
 רשם האגודות השיתופיות

 הודעות מאון הכונס הרשמי
 יידעה על מתן צו כיגופ; הכרזת פשיטת רגל

 ואספות ראשונות
 לפי פקודת פשיטת הרגל (מסח חדש), התשים. 1980

 שם החייב תיאורו ומ$נה בונדק יורם, ת־ז 5492240, מנהל מועדון
 לילה, רוו ראש פינה 5/4 ירושלים.

ט המזדזי של: ירושלים, תיק אזרחי 904/89. פ ש  בית מ

 תאריך הגשת הבקשה: י׳ב בניסן התשמ״ט (174.1989).

 תאריך מתן צו פשיטת הרגל: י״ג באלול התשמ״ט (13.9.1989).

 היום והמיזם לאספה ראשונה ב׳ בהמון התשץ(31.10.1989^ שעה
 0*10, משדד הכונס הרשמי, רח׳ ידידיה 4 ירושלים.

 י׳ז באלול התשמיש(17 בספטמבר 1989)

 יצחק צודיאלי
 סגן הכונס הרשמי

 הודעות על כוונה להכריז דיבידנד ראשון
 גבית המשפט המוזר בחיפה:

 פ״ד 8092
 ת״א 1295/87

 שם החייב, תיאורו ומענה מרדכי פרנק, רח׳ כספי 3, חיפה, ת־׳ז
 05158187» חשמלאי. ד

׳ בתשרי!מהרז, 8.10.1989  38 ילקוט הפרסומים 3704, ם



 תיקון טעות
 בהודעה למעונינים והזמנתם לפי תקנות רישום שיכונים צי•
 בוריים(הוראת שעה)(הודעות ועדתי התיאום ודרכי ייצוג מעוניינים
 בפניה), התשכ׳וד 1964, שפורסמה:בילקוט הפרסומים 3696,

 התשמ׳׳ט, עפ׳ 4110,
 במקום ״כ׳ בכסלו התש״ן(31 באוקטובר 1989)״

 צריך להיות "ב׳ בחשון התשץ(31 באוקטובר 1989)״.

 (חמ 3-287)

ן  מרחב תכנון מקומי תלו

 תיקון טעות
 כהודעה בדבר •אישר שינוי? תכניות מתאר ״מקומיות,
 המתייחסת לתכנית מס׳ ח־232, שפורסמה בילקוט הפרסומים 3683,
 התשמ״ס, עמ׳ *375 - במקום ״תכנית מם׳ וד232, שינוי לתכניות
 מתאר מקומיות מסי תג״פ/538, תג״פ 539, תג״פ 540, תג״פ/540,
 חג״פ/40» ח־37, ה־205, תג״פ/284/א7 תגץ!/-284,תיקון. םס׳ 2

ל שינוי ח־201, תכנית מתאד־המיון על -ודקוניור. ל  מ

ת מס׳ ח־232, שינוי לתבניות מתאר מקומיות מס׳  צ׳׳ל ״תמי
; 2 0 5 ד ו : ^ 7 ד ו . ^ / פ י ג ת ׳ ^ 5 4 0 / פ * ג  תנ׳פ/538, תג״פ/539, ת
 תנ׳פ/284 א׳, תג״פ/284, תיקח מס־ 2, זד 201 ותכנית מתאר לחה

 לון על תיקוניה״.

 מרחב תכנון מקומי חולת

־ יי  • תיקון טעות י י
 בהודעה בדבר אישור :שינויי ,תכניות מתאר מקומיות,
 המתייחסת לתבנית מם׳ וד305, שפורסמה בילקוט הפרסומים 3683,

 התשמ״ט, עמ׳ 3754 -
 במקום ״חלקה 20״

 ציל ״חלקה 30".

 מרחב תכנה מקומי הרצליה

 תיקון טעות
ה האמור, שפורסם כיל מ ת  בתיקון טעות המתייחס למרחב ה

, ..׳ . _ ־ 4 2 8 ׳ 0 מ  קוט הפרסומים 3699, התשמ״ט) ע
־י  במקום ״המתייחסות״ צ״ל ״המתייחסת׳׳,-1 .

 וכמקום ״לתכנית מם׳ הד/1768״
 צ״ל ־ולתמית מם׳ הר/1768״.

 האחים ר. את ו. זילברשטיין בע״מ
 הודעה על פירוק םרצין

 ניתנת כזה הודעה, כי באספה כללית; שלא מן המניין של
 החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 27.8.1989, נתקבלה

 החלטה מיוחדת לפרק את החברה בפירוק מחנון,

 כל נושה שיש לז תביעות כנגד הזערה־הנ״ל יגיש את תביער
ם הודעה זו, י ר  תיו בצירוף הוכתתיו תור 21 ימים מיום פ

 נושה או ארס אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור תור המועד
 הנ״ל - לא ייענה.

 ישראל זילברשטיין, מנהל

 נעלי באדי גע״מ
 (בפירוק מרצון)

ה התער״ שכאםפה כללית יוצאת מן הכלל של  נמסרת מ
 החברה שנתקיימה ביום 28.9.1989, הוחלט על פירוק החברה מרצון
 ועל מינויו של פשה בארי>רח׳ יז־דקייםת 99, תל־אביב, למפרק

 החברה.

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

 יי•

 משה בארי
 מפרק

 היפר שוק רחובות פיטונאיה(1987) בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הורעד, כי אספה כללית שלא מן המניין של החב
 רה הנ״ל, שנתכנסה ביום 1989&28 החליטה פה אחר לפרק את

 החכרה מרצף.

 למפרק תערה נתמנה שם שוב אברהם, רה׳ ייא באדר 23,
 חולון.

 כל נושי החברה מוזמנים בזה להגיש למפרק את תביעותיהם
 בצירוף הוכחות תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו לפי המען הנ״ל.

ב אברהם  שם טו
 מפרק הועדה

י התש״ז, 8.10.1989 39 ר ש ת י ב ם 704¿ ס י ם ו ס ד פ ט ה ו ק ל  י



 דין וחשבון על עסי בנק ישראל והתחייבויותיו עמ סיוס העסקים ביופ ל׳ באב התשמ״ט(31 באוגוסט 1989)
 (במיליוני שקלים חדשים)

 31 באוגוסט 1989 31 באוגוסט 1989
 שמדי 03¡! ומעות בטח ווו* 2.491

 התחייבויות להדן לארץ
 תביעות כלפי חוץ לארץ

 זהב, מטבע הרן וניירות
 זכויות משיכה מיוחדות שהוקצו ׳
 חשבונות קרן המטבע הבעלאומית

10,367 
2 

 ערד במטבע חוץ
 נכסים }מזרים במטבע חוץ

 10,369 והתחייבויות מזרות 66
 אשראי לממשלה 336

 חוב ארוך מועד 9,054 פיקדונות הממשלה והמוסדות הלאומיים
ח 1,546  במטבע ח

 חוב ארוך מועד

 במטבע מקומי 3,982

 הלוואות
5,530 

 פיקדונות של תאגידים בנקאיים בישראל
 מוניטריות 1,000

 אחרות 484 פיקדונות של תאגידים בנקאיים בישראל
 1,484 במטבע חוץ

 כנגד פיקדונות תושב - פיצויים 5,960
 ניירות עדן־ כנגד פיקדונות תושב - אחרים 4,511
 סחירים 926 כנגד פיקדונות לא־תושב 1,456

11,867 
 פיקדונות של תאגידים בנקאיים בישראל

 בלתי סחירים 35
 961 פיקדונות של תאגידים בנקאיים בישראל

 במטבע מקומי 902
 פיקדונות אחרים 72

 חשבונות אחרים 1,238 חשבונות אחדים 1,568
 חון הבנק וקרן שמורה 320

23,106 23,106 

 השער היציג של דולר ארה׳׳ב לתאריך המאזן הוא: 2.0106 שקלים חדשים(ליום 31 ביולי 1.9655:1989 שקל חדש).




