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 עמוד

 הודעות בתי המשפט 3890

 הודעות בתי הדין הרבניים 3893

 הודעות לפי חוק הצהרות מוות 3894

 הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות 3895

 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 3896

 הודעות מאת הכונס הרשמי 3896

 דו״חות שבועיים של בנק ישראל על מחזור המטבע 3898

 הודעות מאת הציבור 3898

 עמוד

 מינוי נציגי ציבור לבתי הדין לעבודה 3876

3876 . . .  מינוי מנהל כללי זמני של משרד התעשיה והמסחר.

 הודעות לשכת עורכי הדין בדבר -

 היתר לקבלת שכר נמוך מן המינימלי 3876

 הצמדת התעריף למדד המחירים לצרכו 3877

 הודעה בדבר הסדר זכויות במקרקעין 3877

 הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין.. 3877

 ׳ הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה)
3878 . .  ולפי חוק התכנון והבניה .



 בית הדין האזורי לעבודה בנצרת:

 נציגי עובדים

 הרש בויוס

 יצחק סעדה

 בית הדין האזורי לעבודה כבאר־שבע:

 נציגי עובדים נציגי מעבידים

 גד אהוד ישראל שילת
 שמעון אסרף
 שלום בניאן
 רמזי ברזבי

 דוד חזוט
 אשר לוי

 אשר ממן
 חיים סלובו

 שאול צור
 אילן קיני

 יוסף שחר
 שלום שמלה

 כ״ח בסיון התשנ״ב (29 ביוני 1992)

 (חמ 3-178)

 יצחק שמיר
 ראש הממשלה

 ושר העבודה והרווחה

 דן מרידוד
 שר המשפטים

 מינוי מנהל כללי זמני של משרד התעשיה והמסחר

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

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק שירות המדינה
 (מינויים), התשי״ט-1959', ולאחר התייעצות עם נציב שירות
 המדינה, אני מטיל בזה על מרדכי אביאור, מהנדס ראשי ומנהל
 מינהל תעשיות טכנולוגיות במשרד התעשיה והמסחר, את
 מילוי תפקיד המנהל הכללי של משרד התעשיה והמסחר מיום ד׳
 בסיון התשנ״ב (5 ביוני 1992) עד יום י״ג בסיון התשנ״ב (14

 ביוני 1992).

 כ״ח באייר התשנ״ב (31 במאי 1992)
 (חמ 3-56) משה נישים

 שר התעשיה והמסחר

 ס״ח התשי״ט, עמ׳ 86.

 היתר לקבלת שבר נמוך מן המינימלי

 לפי כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי),
 התשל״ז-ד197

 בתוקף סמכותה על פי סעיף 3(ה) לכללי לשכת עורכי הדץ
 (התעריף המינימלי), התשל״ז-1977י(להלן - כללי התעריף),

 מינוי נציגי ציבור לבתי הדין לעבודה

 לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-1969

 בתוקף סמכויוח־נו לפי סעיף 10 לחוק בית הדין לעבודה,
 התשכ״ט-1969', אנו ממנים את האנשים שלהלן להיות נציג*
 ציבור בבתי הדין לעבודה, החל ביום ל׳ בסיון התשנ״ב (1

 ביולי 1992):

 בית הדין הארצי לעבודה:

 נציגי עובדים נציגי מעבידים

 חנה בן־דוד יהודה מירון

 ראובן בן־עמי
 רבקה גן

 מרדכי גבי
 מרדכי נויוביץ

 גילה רם
 אברהם שמר

 כית הדין האזורי לעבודה בירועליש:

 נציגי עובדים נציגי מעבידים

 אהרן סגיר
 אהרון פירר

 מאיר שוורץ
 שמואל קרשטיין

 בית הדין האזורי לעבודה בתל־אביב:

 נציגי עובדים נציגי מעבידים

 צפריר אוסטשינסקי
 אברהם אלגואסי

 יומטוב בניאל
 מוטי נצר

 אביתר עמיר
 ליאון פרימוב

 יגאל פרימן
 יעקב קופרברג

 זאב הרסשטיין
 ברוריה ורונה

 אברהם מצא
 יעקב סופינסקי

 נעמי צביק
 אריה רובין

 בית הדין האזורי לעבודה בחיפה:

 נציגי עובדים נציגי מעבידים

 חיים בזזינסק׳ משה ספקטור
 בנימין בן־נשר

 יאיר הקש
 מרדכי וקנין
 אברהם לוי

 ישראל לוין
 יוסף מגר
 ברוך מור

 אלי נחמיאם
 משה ערמון
 יצחק פישר
 עזרא קובי
 יהודה קרן

 משה שובר
 ברוך שינגרום

 1 ק׳ית התשל״ז, עמי 1709! התשמ״ז, עמ׳ 650.

 1 ס״ח התשכ׳יט, עמ׳ 70.
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 למקרקעין המתוארים להלן באיזור ההסדר של חיפה יתחיל
 ביום כ״ז בסיון התשנ״ב (28.6.1992).

 תיאור המקרקעין

 גוש רישום מסי 3ד112/חיפה(הכולל חלקות 42, 43, 44,
,207 ,206 ,205 ,:!04 ,190 ,187 ,186 ,178 ,177 ,153 ,46 ,45 
,258 ,220 ,219 ,218 ,217 ,216 ,215 ,214 ,213 ,2!1 ,208 
 259, 287, 293, 325, 326, 327, 328 ו־329 מגוש שומה מס׳
 10811/חיפה, וחלק מחלקה 288 מגוש שומה מסי 10811/

 חיפה).

 י״ז בסיון התשנ״ב (18 ביוני 1992)

 מורים נביא
 פקיד הסדר המקרקעין

 איזור הסדר חיפה

 ־הודעה מוקדמת כדבר התחלת הסדר זכויות
 במקרקעין

 לפי סעיף 5 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין
 [נוסח חדש], התשכ״ט-1969

 נמסרת בזה הודעה, שעומדים להתחיל בהסדר הזכויות
 במקרקעין המתוארים להלן באיזור ההסדר של עכו ביום י״ח

 בתמוז התשנ״ב (19.7.1992) או סמוך לתאריך זה.

 תיאור המקרקעין

 (1) המקרקעין הנכללים בגוש רישום מס׳ 10305 שפרעם
 (הכוללים גוש שומה מס׳ 10305-שפאעמר<!

 (2) המקרקעין הנכללים בגוש רישום ממי 10306 שפרעם
 (הכוללים גוש שומה מס׳ 10306 - עיפאעמר).

 תביעות לזכויות, לרבות זכויות בעלות, משכנתה, שכי
 רות, זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום, יש להגישן לפקיד
 ההסדר במחנהו, או בלשכתו, מרכז עופר, שכונה דרומית,
 נצרת עילית, במועדים שיפורסמו מזמן לזמן בהודעות על
 התקדמות ההסדר. יש להגיש את התביעות בטופס תזכיר
 תביעה שניתן להשיגו במחנה או בלשכה הנ״ל ויש למלא את כל

 הפרסים הקבועים בתזכיר התביעה.

 מי שיש לו זכויות במקרקעין הסמוכים למקרקעין שחל
 עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו, עליו לדאוג שזכויותיו לא

 ייפגעו בעת ההסדר.

 כל אדם שלא יציין בציוני קבע על האדמה את גבולות
ע ק  החלקה שהוא תובע, יהא צפוי לקנס, ונוסף לזאת יוכל פ
 ההסדר לצוות שגבולות החלקה יצויינו בציוני קבע על חשבונו

 של אותו אדם.

 מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר, כי זכות שלא תיתבע
 בתוך הזמן הקבוע ובטופס הקבוע, יוכל פקיד ההסדר להוציאה

 מכלל לוח הזכויות.

 י״ח בםיון התשנ״ב (19 ביוני 1992)
 מורים נביא

 פקיד הסדר המקרקעין
 איזור הסדר עכו

 מחליטה המועצה הארצית להתיר לכל חברי הלשכה לקבל שכר
 שלא יפחת מ־50% מן השכר המינימלי עבור הטיפול בענייניהם
 של עולים, חיילים בשירות חובה וכן לזכאים לגמלה לפי סעיף

 2(א)(4) לחוק הבטחת הכנסה, התשמ״א-21980.

 תקפו של היתר זה הוא עד יום י״ז בטבת התשני׳ד (31
 בדצמבר 1993), והוא יחול על כל שירות שעורך דין החל לתתו

 לפני אותו מועד.

 בהיתר זה -

 ״עולה״ - מי שעלה לישראל על פי חוק השבות, התש״י-
 1950ג, בשנתיים שקדמו למתן השירות בידי עורך הדין:

 ״שכר מינימלי״ - כמשמעו בכללי התעריף.

 י״ג בסיון התשנ״ב (14 ביוני 1992)

 יצחק ננר י
 יושב ראש המועצה הארצית

 של לשכת עורכי הדין

 (חמ 3-102)

 ס״ח התשמ״א, עמי 30.
 סייח התש׳׳י, עמי 159.

 הודעה בדבר הצמדת התעריף למדד המחירים לצרכן

 לפי כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי),
 התשל״ז-1977

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 1א לכללי לשכת עורכי
 הדין(התעריף המינימלי), התשל״ז-1977', בדבר המקדם שבו
 יש להגדיל כל סכום קבוע שנקבע בתוספת לכללים אלה, בין
 כשכר מינימלי ובץ כיסוד לחישוב שכר מינימלי, כתוצאה
 מעליית מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית
 לסטטיסטיקה בחודש יוני 1992, לעומת המדד שפרסמה בחודש

 מרס 1992:

2  (1) התוספת שבה יש להגדיל את הסכומים הקבועים בתעריף
 היא 2.9%;

 (2) התוספת לא תחול על שכר שנקבע כאחוז מסכום קבוע.

 תחילתו של התעריף המוגדל עקב עליית המדד כאמור
 תהא בתום חמישה עשר ימים מיום הפרסום.

 כ׳ בסיון התשב״ב (21 ביוני 1992}

) יצחק ננר 3 ־ 1 0 מ 2 ח ) 

 יושב ראש המועצה הארצית
 של לשכת עורכי הדין

 1 ק״ת התשל״ז, עמ׳ 1709! התשמ״ד, עמי 2138.

 2 י׳׳פ התשנ״ב, עמ׳ 2925.

 הודעת הפדר

 לפי סעיף 9 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין
 [נוסח חדש], התשכ׳יט-1969

 נמסרת בזה הודעה, שהסדר זכויות בעלות, משכנתה,
 שכירות, זיקת הנאה חבויות אחרות הניתנות לרישום ביחס
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 הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובניה (הודאת שעה), התש'׳ן-1990

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ׳'ה-965ז

 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי פתחיתקוה

 הודעה בדבר.אישור שינוי תכנית מיתאר מקדמית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 5(11) לחוק הליכי
 תכנון ובניה(הוראת שעה), התש״ן-1990, ובהתאם לסעיף 117
 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור שינוי
 תכנית הנקרא ״תכנית מס׳ פת/במ/1/1278, שינוי לתכנית

 מיתאר מקומית מס׳ פת/1278״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: פתח־
 תקוה - גוש 6401, ח״ח 6, 16, 19.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) ביטול חלק מכביש פנימי
 קיים וקביעת תוואי חדש לחלק זה של הכביש! ב) שינוי יעוד
 באיזור מגורים א׳ מיוחד ואיזור מגורים ב׳ מיוחד: ג) קביעת
 הוראות בניה באיזור מגורים א׳ מיוחד ובאיזור מגורים ב׳

 מיוחד.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בעתונות ביום
 17.1.1992 ובילקוט הפרסומים 3969, התשנ״ב, עמ׳ 1967.

 שינוי התכנית האמור נמצא במשרדי הועדה לבניה
 למגורים ולתעשיה, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 מחוז המרכז, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 פתחיתקוה, וכל המעוניין רשאי לעיין בו בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 5(11) לחוק הליכי
 תכנון ובניה(הוראת שעה), התש׳ין-1990, ובהתאם לסעיף 117
 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור שינוי
 תכנית הנקרא ״תכנית מס׳ רח/בת/151/ג, שינוי לתכנית

 מיתאר מקומית מס׳ 6/*1״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: רחובות
- גוש 3651, חלקות 8, 9, 35.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד מאיזור
 חקלאי לאיזור תעשיה ודרך: ב) קביעת הוראות בניה.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בעתונות ביום
 28.2.1992 ובילקוט הפרסומים 3983, התשנ״ב, עמ׳ 2424.

 שינוי התכנית האמור נמצא במשרדי הועדה לבניה

 למגורים ולתעשיה, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

/ ׳ " ז נ י א ש ו ר  מחוז י

 מרחב ת3נון מקומי מטה יהודה /

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מק)מית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לםעכף 5 (11) ל3נו\הליכי
 תכנון ובניה(הוראת שעה), התש״ן-1990, ובהתאם לסעיף 117
 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור שינוי
 תכנית הנקרא ״תכנית מם׳ מי/במ/534 א, שינוי מסי 1 לתכנית
 מיחאד מקומית מם׳ מי/534 ושינוי לתכנית מיתאר מקומית מסי

 מי/250״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: מבשרת
 ציון, שכונות ה׳, ו׳ - בין קואורדינטות אורך 164.200
 ו־164.800 ובין קואורדינטות רוחב 134.700 ו־135.250, הכל
 על־פי הגבולות המסומנים בתשריט תכנית מם׳ מי/534 כקו

 כחול.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי הוראות הבניה
 באזורי מגורים 1 ו־2 שלפי תכנית מס׳ מי/534, כמפורט להלן:
 1< הגדלת שסח בניר, מרבי ליחידת דיור באיזור מגורים 2
 מ־135 נדיר לי150 מ״ר; 2) התרת בניית חדר מדרגות על גגות
 שטוחים: 3) התרת בניית גגות רעפים וקביעת הוראות בניה! 4)
 שינוי הוראות בדבר מירווחים צדדיים, גדרות, חניות מקורות
 ופני קרקע סופיים: ב} שינוי הוראות הבניה באיזור מגורים 3,
 שלפי תכנית מס׳ מי/534, כמפורט להלן: 1) הגדלת מספר
 יחידות דיור מרבי בשיעור של עד 40% למגרש: 2) הגדרת
 שטחי בניה מרביים, לרבות שטחי שירות: 3) קביעת מספר
 מקומות חניה ליחידת דיור: 4) שינוי קווי בנין במגרשים מסי 17
 ו־18, לפי נספח מם׳ 1 בתכנית מס׳ מי/534: ג) קביעת נספח מס׳
 1 (גליונות 1-4) שבתכנית מסי מי/534 כנספח מנחה; ד)
 שינויים בשטחי מגרשים תוך ביטול טבלת השטחים שבתשריט
 תכנית מם׳ מי/534; ה) ביטול גליון מס׳ 5 של נספח מס׳ 1

 בתכנית מם׳ מי/534 לפרטי גדרות ומוםכים מקורים.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בעתונות ביום
 15.12.1991 ובילקוט הפרסומים 3957, התשנ״ב, עמ׳ 1282.

 שינוי התכנית האמור נמצא במשרדי הועדה לבניה
 למגורים ולתעשיה, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז ירושלים, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 מסה יהודה, וכל המעוניין דשאי לעיין בז בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י״ד באייר התשנ״ב (15 ביוני 1992)

 אליהו םויםה
 יושב ראש הועדה לבניה למגורים

 ולתעשיה מחוז ירושלים

 3878 ילקום הפרסומים 4024, ח׳ בתמוז התשנ״ב, 9.7.1992



 הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה), התש״ן-1990
 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 הודעה זו בעתונות, למשרדי הועדה לבניה למגורים ולתעשיה
 מחוז המרכז, רה׳ הרצל 84, רמלה 72406, טל׳ 08-225577.

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

 היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי לודים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה ׳הודעה, בהתאם לסעיף 5 (3) לחוק הליכי
 תכנון ובניה(הוראת שעה), התש״ן-1990, ובהתאם לסעיף 89
 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה
 לבניה למגורים ולתעשיה, במשרדי הועדה-המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 לודים, הופקדה תכנית הנקראת ״תכנית מיתאר מקומית מסי

 גז/במ/202״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקודם: כפר שמואל,
 ישרש וסתריה - גוש 4359, ח״ח 16 : גוש 4363, ח״ח 20,4,3:
 גוש 4365, ח״ח 1, 2, 3, 6, 17, 18, 20: גוש 4366, ח״ח 6, 7,
 16,15,14: גוש 4417, ח״ח 41,38: גוש 4418, ח״ח 4,3,2,1,
 6, 7, 10, 11, 12, 13, 27, 30, 31; גוש 4419, ח״ח 22, 23, 24,
 25, 35: גוש 4636, ח״ח 32, 33, 34, 35, 36, 40: גוש 4638,
 ח״ח 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50: גוש 4640, ח״ח 4, 10,

.84-82 ,80 ,24 ,23 ,21-17 ,15-13 

 עיקר־ הוראות התכנית: 1) איחוד וחלוקה, בהסכמת
 הבעלים: 2) שינוי יעוד משטח חקלאי לאיוור מגורים בישרש
,2  וסתריה: 3) ביטול מגרשים לבעלי מקצוע מסי 87,'86, 32̂-
 61, 100, 99, 97, 95, 91 וביטול מגרש מסי 93 לבנייני ציבור,
 שינוי יעוד מאיוור מגורים לבעלי מקצוע למגורים, בכפר
 שמואל: 4) התוויה וייעוד של שטחים לדרכים חדשות: 5}
 קביעת הוראות בניה בשטח התכנית: 6) קביעת הוראות
 לפיתוח שטחים: 7) קביעת תנאים לביצוע התכנית: 8) ככל
 ישובי המרחב התכנוני לודים תותר חלוקת מגרשים לבעלי
 מקצוע, למגרשי מגורים ששטח כל אחד מהם 500 מ״ר לכל
 הפחות, לפי תשריט: חלוקה ובינוי - באישור הועדה המקומית.

 כל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בה בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי
 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות, תוך שלושים יום מיום פרסומה של הודעה זו
 בעתונות, למשרדי הועדה לבניה למגורים ולתעשיה מחוז

 המרכז, רח׳ הרצל 84, רמלה 72406, טלי 08-225577.

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

 היא מסתמכת.

 מחוז המרכז, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 רחובות, וכל המעוניין רשאי לעיין בו בימים ובשעות שהמשר־

 דים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי רמלה

 הודעה כדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר טרומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 5 (3) לחוק הליכי
 תכנון ובניה (הוראת שעה), התש׳ץ-1990, ובהתאם לסעיף 89
 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה
 לבניה למגורים ולתעשיה, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 רמלה, הופקד שינוי תבנית הנקרא ״תכנית מיתאר מקומית מס,
 לה/במ/172, שינוי מס׳ 1 לשנת 1991 לתכנית מפורטת מס׳
 לה/171, לתכנית מס׳ לה/240, לתכנית מיתאר מקומית מס׳

 לה/1000 ולתבנית מס׳ לה/100״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: רמלה,
 עידוד בניה חדשה ״בניית מילוי״ (1̂1 - 1ז1<, תוך שימור
 האדרה האדריכלית הרמלאית המיוחדת - גוש 4430: גוש
 4345, חלקות 8, 12, 13, 14, ח״ח 11-9,7-5, 20,15, 22: גוש
 4346, חלקית 12, 24-14, 327-290, 334, 335, ח״ח 10, 329,

 333, 910: גוש 4347, חלקה 22, ח״ח 7, 29, 32,30, 38: גוש
 4431, חלקות 2, 4, 12-9, 26-17, 29, 81-32, 81/1, חלקי
 חלקה 81/2: גוש 4432, חלקות 23-1, 24־38, 41, 42, 46, 67,
 82/1, 85, 136-87, ח״ח 48, 59, 80, 137, 138: גוש 4442,

 ח״ח 1, 2, 11.

 עיקרי הוראות שינו־ התכנית: 1) התוויית רשת דרכים
 והגדרת אופי השימוש בה, כמסומן בתשריט: 2) קביעת איזורי
 מגורים, תכליות והוראות לבניה והתוויית מגרשים למגורים:
 3) הקצאת מגרשים למבני ציבור, שטח ציבורי פתוח ומגרשים
 מיוחדים וקביעת הוראות הבניה בהם: 4) קביעת חזיתות
 מסחריות ויחידות מסחריות והגדרת סוג השימוש ואופיו: 5)
 קביעת הנחיות עיצוביות ואחרות ותנאים להיתרי בניה: 6)
 קביעת תחומי הוראות שימור ומבנים לשימור ותנאים להיתדי
 בניה בהם, והכל - כרי: א) לשפר את איכות המגורים ורווחתם
 על־ידי קביעת מספר מרבי של יחידות דיור וגדלן, מחן
 אפשרות להרחבת יחידות ותוספת יחידות חדשות: ב) לחזק את
 רמת השירותים ותנאי המחיה על־ידי שיפור התשתית הציבו
 רית ומוסדות הציבור: ג) לעודד את שיפוצם ושיקומם של
 מבנים, חצרות ושטחים ציבוריים תוך שיסור אופיים העירוני
 והאוירה האדריכלית הרמלאית המיוחדת הקיימת בחלקים אלה

 של העיר.

 כל המעוביין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעמיין
 בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
 ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות, תוך שלושים יום מיום פרסומה של
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 הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה)׳ התש״ן-990ן
 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד מאיזור חקלאי
 לאיזור מגורים עבור שכונת מגורים ובוז כ־437 יחידות דיור:
 איחוד וחלוקה מחדש, בהסכמת הבעלים; קביעת תנאים לבניה
 ולפיתוח של השטח: קביעת שטחים לאיזור מגורים, למבני

 ציבור, לשטח ציבורי פתוח ולדרכים.

 כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין
 בקרקע, •בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
 ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות תוך עשרים יום מיום פרסומה של הודעה
 זו בעתונות, למשרדי הועדה לבניה למגורים ולתעשיה מחוז
 חיפה, רח׳ חסן שוקר׳ 11, חיפה 31048, טל׳ 04-667781.

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

 היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי השומרון

 הודעה בדבר הפר,דת שינוי תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 5 (3) לחוק הליכי
 תכנון ובניה (הוראת שעה), התש״ן-1990, ובהתאם לסעיף 89
 לחוק התכנון והבניה, התשכי׳ה-1965, כי במשרדי הועדה
 לבניה למגורים ולתעשיה, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 השומרון, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מיתאר מקומית
 מס׳ ש/במ/418 א׳ - מגורים במזרח גבעת עדה, שינוי לתכניות

 מס׳ ש/95, ש/259א׳, ש׳ נ36א׳ וש׳.418״.

 ואלה השטחים הכלולים כשינוי התכנית ומקומם: מזרחית
 לגבעת עדה (כולל שכונת הטבעונים) - 207.3 דונם, גוש

 12105, ח״ח 12, 55-52, 57, 58, 63-61, 67.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: תכנון מחדש של שטחים
 שיועדו למגורים ולתעשיה עבור שתי שכונית מגורים שאחת
 מהן מותאמת לצרכי אוכלוסיית טבעונים; יעוד שטחים לאיזור
 מגורים א׳(2 יחידות דיור לדונם), לאיזור מגירים ב׳(5 יחידות
 דיור לדונם), לשטח ציבורי פתוח, לבנייני ציבור, למסחר

 ולמוסד.

 מספר יחידות הדיור: 302.

 כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין
 בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
 יד• שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות, תוך עשרים יום מיום פרסומה של
 הודעה זו בעתונות, למשרדי הועדה לבניה למגורים ולתעשיה
 מחוז חיפה, רח׳ חסן שוקרי 11, חיפה 31048, טל׳ 04-667781.

 מרחב תכנון מקומי צפון השרון

 הדדעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקדמית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 5 (11) לחוק הליכי
 תכנון ובניה(הוראת שעה), התש״ן-1990, ובהתאם לסעיף 117
 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965, כדבי אישור שינוי
 תכנית הנקרא ״תכנית מס׳ צש/במ/12/22/4, שינוי לתכנית

 מיתאר מקומית מס׳ צ/ש• 0/0-2 - לב השרון״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: נודדיה

- גוש !822, ח״ח 4.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד משטח
 חקלאי למגרש לדיור מוגן: ב) קביעת הוראות לפיתוח תשתית:
 ג) קביעת הוראות בדבר חלוקה: ד) קביעת זכויות בניה במגרש
 לבית אבות: ה) קביעת נספח בינוי: כל שינוי במיקום הבנין עד
 לקווי הבנין המוצעים בתכנית - באישור הועדה המקומית.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בעתונות ביום

 14.2.1992 וכילקוט 3968, התשנ״ב, עמי 1937.

 שינוי התכנית האמור נמצא במשרדי הועדה לבניה
 למגורים ולתעשיה, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה צפון
 השרון, ובל המעוניין רשאי לעיין בו בימים ובשעות שהמשר־

 דים האמורים פתוחים לקהל.

 כ׳ בסיון התשנ״ב (21 ביוני 1992)

 רב שיש
 יושב ראש הועדה לבניה למגורים

 ולתעשיה מחוז המרכז

 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי חדרה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקדמית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 5 (3) לחוק הליכי
 תכנון ובניה (הוראת שעה), התש״ן-1990, ובהתאם לסעיף 89
 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה
 לבניה למגורים ולתעשיה, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 חדרה, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מיתאר מקומית מס׳
 חד/במ/970 - שכונת מגורים בגוש 10403 מערבית לבית־
 אליעזר בחדרה, שינוי לתכניות מס׳ חד/1, חד/450 ותכניות

 גובלות מם׳ חד/926 א׳ (במ), חד'.במ/942 וחד/802״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: חדרה,
 לאורך כביש הגישה לבית אליעזר ממערב לבית אליעזר - 70.3
 דונם, גוש 7731, ח״ח 9,6,5, 10: גוש 10403, חלקות 9-5,2,

 ח״ח 3, 4, 10, 15-12.
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 הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובניה /הוראת שעה), התש״ן-1990
 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965, בדבר אישור שינוי
 תכנית הנקרא ״תכנית מס׳ ג במ 53, שינוי לתכנית מפורטת

 מם׳ ג ׳,3780״.

 ואלה השטחים הכלולים כשינוי התבנית ומקומם: לבנים -
 גוש 15547, ח״ח 1, 3, 9-5: גוש 15548, ח״ח 4-1: גוש 15549,

 ח״ח 1.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: תיחום שטח פיתוח לישוב
 לבנים: קביעת איזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים
 בתחום התכנית: התוויית רשת דרכים למיניהן וסיווגן: קביעת
 הוראות בניה שונות המסדירות מגורי אדם, מבני ציבור ומבנים
 באיזורים משקיים: קביעת הוראות לטיפול כשטחים פתוחים

 והסדרת השימוש בשטחים ציבוריים אחריב.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בעתונות ביום
 8.12.1991 ובילקוט הפרסומים 3927, התשנ״ב, עמי 132.

 שינוי התכנית האמור נמצא במשרדי הועדה לבניה
 למגורים ולתעשיה, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מרום
 הגליל, וכל המעוניין רשאי לעיין בו בימים ובשעות שהמשר

 דים האמורים פתוחים לקהל.

 י״ז בסיון התשנ״ב (18 ביוני 1992)

 עמרש קל;;ג׳י
 יושב ראש הועדה לבניה למגורים

 ולתעשיה מחוז הצפון

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי אשדוד

 הודעה בדבר הפרדת שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 5 (3) לחוק הליכי
 תכנון ובניה (הוראת שעה), התשי׳ן-1990, ובהתאם לסעיף 89
 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה
 לבניה למגורים ולתעשיה, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 אשדוד, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מס׳ 3/במ/1/54,

 שינוי לתכנית מפורטת מם׳ 3/במ/54״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: אשדוד,
 רובע ג׳ - גוש 2064, חלקה 13, חלקי חלקות 3, 4, 5, 6, 14:
 גוש 2065, חלקי חלקות 4, 5: גוש 2069, חלקות 1, 7,2, חלקי

 חלקות 3, 6, 14.

 עיקרי הוראותישינוי התכנית: שינוי במספר יחידות דיור

 במגרשים מס• 1, 2, 4, 5, 6, 7.

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

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

 היא מסתמכת.

 כ׳ בסיון התשנ״ב (21 ביוני 992!)

 חיים קוכלמן
 יושב ראש הועדה לבניה למגורים

 ולתעשיה מחוז חיפה

 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי נצרת עילית

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תבנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 5 (3) לחוק הליכי
 תכנון ובניה (הוראת שעה), התש״ן-1990, ובהתאם לסעיף 89
 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה
 לבניה למגורים ולתעשיה, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 נצרת־עילית, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מס׳ ג/כמ•.

 145, שינוי לתכנית מיתאר מקומית מס׳ ג׳,3057״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: נצרת־
 עילית - גוש 16555, ח״ח 22: גוש 16900, ח״ח 1.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד שטח לשכונת
 מגורים שחלקה מגרשים לבניה עצמית ״בנה ביתך״ וחלקה
 בתים משותפים מדורגים: חלוקת שטח למגרשים המיועדים
 למבני מגורים חד־משפחתיים, דוימשפחתיים ורב־משפחתיים
 (8 יחידות דיור): קביעת תנאים להבטחת חזותו ואופיו של בינוי
 שכונתי מתואם: יעוד שטחים למטרות ציבור: שטח ציבורי
 פתוח ומבני ציבור: התוויית מערכת דרכים, חניות ושבילים

 להולכי רגל.

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

 מחוז הצפון, נצרתיעילית 17000, טל׳ 06-570510.

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

 היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי מרום הגליל

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 5 (11) לחוק הליכי
 תכנון ובניה(הוראת שעה), התש״ן-1990, ובהתאם לסעיף 117

 ילקוט הפרסומים 4024, ח• בתמוז התשנ״ב, 9.7.1992 3881



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 מחוז תל־אביב

 מרחב תכנון מקומי תל־אביב־יפו

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית

 במםרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור שינוי תכנית הנקרא
 ״תבנית מס׳ תא/2418, שינוי לתכנית מיתאר מקומית מס׳ ל׳ -
 שטחים מעבר לירקון ולתכניות מפורטות מס׳ 1722, 834, 285,

 ולתכנית שיכון ציבורי י מס׳ 3/02/14״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: תל׳
 אביב־יפו - גוש 6626, חלקה 146, ח״ח 85, 161: גוש 6628,

 חלקה 691.

 עיקרי הוראות שינוי התבנית: א) קביעת אופן בינוי על
 מגרש מיוחד של בית הלוחם ובין היתר תוספת מבנים לאולם
 התעמלות תת־קרקעי ובנין שירות בצמוד לגבול הצפוני! ב)
 קביעת מגרש חניה על שטח פתוח ממזרח לבית הלוחם, כמפורט
 בתשריט: ג) קביעת חניה על מגרש א׳ המורכב מחלקה 146
 וחלק מחלקה 161 בגוש 6626, כמפורט בתשריט; ד) קביעת
 מגרש חניה תתיקרקעי בפינה צפונית-מזרחית של מגרש בית
 הלוחם, כמפורט בתשריט: ה) שינוי, בהתאם לאמור לעיל, של
 תכנית מתאר ל׳ - שטחים מעבר לירקון, שהודעה בדבר
 אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 278 מיום 19.2.1953, על
 שינוייה, ושל תכניות מפורטות מם׳ 1722, 834, 285 ותכנית

 שיכון ציבורי מם׳ 3/02/14.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו־
 מים 3769, התש״ן, עמי 2872.

 שינוי התכנית האמור נמצא במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז תליאביב, וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ובניה תליאביב־יפו, וכל המעוניין רשאי לעיין בו

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כ׳ בסידן התשנ״ב (21 ביוני 1992)

 שמואל לסקר
 יושב ראש הועדה המחוזית

 לתכנון ובניה מחגז תל־אביב

 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי כפר־סבא

 הודעה בדבר הפקדת שינדי תכנית מיתאד מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ובניה מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 בפריסבא, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מס׳ כס/25/1 ה,

 שינוי לתכנית מיתאר מקומית מס׳ כס/25/1״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינו־ התכנית ומקומם: כפר־
 סבא - גוש 7606, ח״ח 62: גוש 7607, חלקה 81, ח״ח 82, 83,

.116 

 ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות, תוך עשרים יום מיום פרסומה של
 הודעה זו בעתונות, למשרדי הועדה לבניה למגורים ולתעשיה
 מחוז הדרום, דרך הנשיאים, ת״ד 68, באר־שבד 84100, טלי

.057-31704 

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

 היא מסתמכת.

 ט״ז בסיון התשני׳ב (17 ביוני 1992)

 שלום דנינו
 יושב ראש הועדה לבניה למגורים

 ולתעשיה מחוז הדרום

 מחו: ירושלים

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור שינדי תכנית מיתאר מקדמית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור שינוי תכנית הנקרא
 ״תכנית מם׳ 4142, שינוי מם׳ 1/90 לתכנית מיתאר מקומית מס׳

 3909״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: ירוש־
 לים, שכונת בית ישראל, רח׳ זוננפלד מס׳ 24 - גוש 30087
 (שומה), תלקה 125, הכל על־פי הגבולות המסומנים בתשריט

 בקו כחול.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי קווי בנין לכיוון
 חצר פנימית ובחזית הצפונית הפונה לרח׳ פרידמן וקביעת קווי
 בנין חדשים: ב) ביטול הוראה בדבר הריסת חלק מבנין בחלק
 המזרחי של החלקה וקביעת הוראות בדבר הריסת חלק מבנין
 הפונה לחצר פנימיח מצד מערב: ג) ביטול הוראה בתכנית
 המיתאר המקומית בדבר חובת הסכמת השכנים לבניה בקיר
 משותף: ד) שינוי גובה קומת גג־רעפים בחלקו הנמוך ביותר
 מ־1.80 מ׳ ל־2.20 מ׳ בבניינים בני שלוש קומות ול־2.40 מ׳
 בבניינים בני שתי קומות; ה) שינוי הוראה בדבר מקלטים
 על־ידי התרת בניית מקלט תת־קרקעי בשטח חצר ואייהכללת

 שטחי המקלט במניין זכויות הבניה.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרםו־
 מים 3928, התשנ׳׳ב, עמי 151.

 שינוי התכנית האמור נמצא במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ובניה ירושלים, וכל המעוניץ רשאי לעיין כו בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י״ד בסיון התשנ״ב (15 ביוני 1992)

 אליהו פויםה •
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מחוז ירושלים

 3882 ילקוט הפרסומים 4024, ח׳ בתמוז התשנ״ב, 9.7.1992



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

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

 טל׳ 053-603158.

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

 היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה כדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור שינוי תכנית הנקרא
 ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ נת/13/289 ב, שינוי לתכניות מס׳

 נת/7/400, נת/100/ש/1 ובת/13/289״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: נתניה,
 רח׳ ברודצקי - גוש 8260, חלקה 414.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד משטח
 ציבורי פתוח לשטח בינוי ציבורי: ב) קביעת תכליות לשטח
 בינוי ציבורי, מגרש מם׳ 2: ג) קביעת הוראות בינוי בדבר קווי
 בנין, העמדת בנין ומספר קדמות! ד) קביעת הוראות ארכיטקטו

 ניות: ה) קביעת הוראות פיתוח לשטח ציבורי פתוח.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 3943, התשנ׳׳ב, עמ׳ 675.

 שינוי התכנית האמדר נמצא במשרדי׳ הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ובניה נתניה, וכל המעוניץ רשאי לעיין בו בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי פתח־תקוה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

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

 פת/14/1261״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח־תקוה, רח׳
 קלישר 5, פינת הבעש׳יט - גוש 6384, חלקות 6, 18.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת קו בנין לחזית! ב)
 קביעת 3 קומות במקום 4: ג) קביעת כ־38.6% אחוזי בניה בסך

 הכל לקומה במקום 30%.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי בקו בנין קדמי
 ואחורי: ב) קביעת חזית מסחרית בחלקות זמניות 9370,9369,

 9368, בהתאם לתכנית מס׳ כס/1/252א.

 כל המערניץ בשמד התכנית רשאי לעיין בו בימים
 דכשערת שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין
 בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמד נפגע על
 ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית האמורה, רח׳ הרצל 84,
 רמלה 72406, טל׳ 08-225577. המתנגד ימציא העתק התנגדו
 תו למשרדי הועדה המקומית האמורה, עירית כפריסבא,

 כפר־סבא, סל׳ 052-909156.

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

 היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר הכנת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳יה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 מחוז המרכז החליטה על הכנת תכנית הנקראת ״תכנית מיתאר

 מקומית מסי נת/5/552״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית המוצעת ומקומם: נחניה,
 רח׳ שלמה המלך, רח׳ יהודה הנשיא, רח׳ נורוק - גוש 8272,

 חלקות 12, 34-32, 95-80: גוש 8273, חלקות 88-81.

 השינויים המוצעים: א) קביעת הוראות מיוחדות לאיזור
 מגורים מיוחד ליחידה מסחרית, לשטחים לבנייני ציבור, לשטח
 ציבורי פתוח ולשטח פרטי פתוח! ב) קביעת הוראות בינוי
 בדבר העמדת בניינים, מספר קומות, קווי בנין והוראות לפיתוח

 השטח.

 מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 דבניה מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון דבניה
 נתניה, הופקדה תכנית הנקראת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳

 נת/23/348א״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה - גוש
 8235, חלקות 80, 81, 82.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי יעוד חלקה 80 משטח
 ציבדרי פתוח לאיזוד תעשיה: כ) שינוי יעוד חלקה 81 משטח
 מוסד לאיזור תעשיה; ג) שינוי יעוד חלקה 82 משטח מוסד
 לאיזור תעשיה ומסחר! ד) קביעת הוראות בינוי הכוללות אחוזי
 בניה וקווי בניין; ה) קביעת מבנים להריסה בחלקות 80 וי82.

 ילקוט הפרסומים 4024, ח׳ בתמוו התשנ״ב, 9.7.1992 3883



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

 להגיש התנגדות, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית האמורה, רח׳ הרצל 84,
 רמלה 72406, טל׳ 08-225577. המתנגד ימציא העתק התנגדו
 תו למשרדי הועדה המקומית האמורה, עירית ראשוךלציון,

 ראשון־לציון, סל׳ 03-9682333.

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

 היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ובניה מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 רחובות, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מס׳ רח/550/

 ד/21, שינוי לתכנית מיתאר מקומית מם׳ רח/550/ד״׳.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: רחובות,
 רח׳ מאפו - גוש 3704, חלקה 473.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: 1) שינוי יעוד מאיזור
 מגורים ב׳ לאיזור מגורים ב׳ מיוחד; 2) קביעת הוראות בניה.

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

 טל׳ 08-446161.

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

 היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 מחוז המרכז החליטה לבטל הפקדת תכנית הנקראת ״תכנית
 מפורטת מסי רת/17/450״, שהודעה עליה פורסמה בילקוט

 הפרסומים 3848, התשנ״א, עמי 1349.

 מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 כל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בה בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין בקרקע,
 בננין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי
 התכנית, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית האמורה, רח׳ הרצל 84,
 רמלה 72406, טלי 08-225577. המתנגד ימציא העתק התנגדו
 תו למשרדי הרעדה המקומית האמורה, עידית פתחיתקוה,

 פתח־תקוה, טל׳ 03-9371234.

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

 היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי פתח־תקוה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

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

 מפורטת מם׳ פת/17/1207״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פחחיתקוה, רח׳
 הרב הרצוג ־ גוש 6400, ח״ח 242, 260/1, 260/2.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת הוראות בניה ושימוש

 בשטח ציבורי פתוח.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3923, התשנ״ב, עמ׳ 59.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ובניה פתח־תקוה, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ראשון־לציון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

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

 רצ/45/1ב״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: ראשון־
 לציון - גוש 3933, ח״ח 60,53,35, 209,142,141: גוש 3935,

 ח״ח 1.

 עיקרי הוראות התכנית: הסדרת רמפת ירידה ממערכת
 דרכים עירונית לחניוני פרוייקט זד״ל.

 כל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בה בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל המעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי
 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
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 הודעות לפי הוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

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

.08-227911 

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

 היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי דרוס השרון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

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

 מפורטת מס׳ שד/10/594״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גן חיים - גוש
 7620, ח״ח 59; גוש 7623, ח״ח 140.

 עיקרי הוראות התכנית: 1) שנוי יעוד מאיזור מבני ציבור
 ושטח ציבורי פתוח לאיזור מגורים א׳ ביחידות קרקע של
 כ־500 מ״ר: 2) אחוד וחלוקה מחדש של השטח הנ״ל! 3)

 התוויית דרכים לחלקות.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3958, התשנ״ב, עמ׳ 1329.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ובניה דרום השרון, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי המרכז

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

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

 מפורטת מסי ממ/2023״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית־דגן, רח׳
 התמר - גוש 6075, ח״ח 80, מגרש 68.

 עיקרי הוראות התכנית: 1) אישור תוספת שטתי בניה
 בקומה שלישית וסטיה מהדרישה לחזית תואמת לדירת שותף

 במגרש: 2) קביעת קווי בנין לבנין קיים״ לפי התשריט.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3966, התשנ״ב, עמי 1901.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ובניה מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 רחובות, הופקד שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״תכנית

 מס׳ רח/5/183א, שינוי לתכנית מס׳ רח/5/183״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: רתובות

 ־- מגרשים 14, 13, גוש 3779, חלקה 20.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: להסדיר קו בנין צדדי.

 כל המעוניין רשאי לעיין בשינוי התכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניץ בקרקע,
 בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי
 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז המרכז,
 רחוב הרצל 84, רמלה 72406, טל׳ 08-225577. המתנגד ימציא
 העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית רחובות, עירית

 רחובות, טל׳ 08-446161.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה

 בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות

 שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי רמלה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ובניה. מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 רמלה, הופקדה תכנית הנקראת ״תכנית מיתאר מקומית מם׳

 לה/188״.

 ואלה השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: רמלה - גוש
 4347, חלקות 7, 11-9, 22, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 42,
 45, 49, ח״ח 12,3, 13, 26,24, 27, 41: גושי4348, חלקה 164:
 גוש 4355, ח״ח 36,9; גוש 4430, ח״ח 194: גוש 4435, חלקות
 2, 3, 73, 75, 77, 78, ח״ח 80,79: גוש 5804, חלקות 82-51,

 ח״ח 75.

 עיקרי הוראות התכנית: 1) קביעת יעודי קרקע במרכז
 עירוני (מרכז עסקים, מרכז תרבות ומרכז אזרחי): א) שטח
 לבנייני ציבור: ב) איזור מסתרי: ג) איזור מגורים: ד) איזור
 מגורים ומסחר: ה) איזור מגורים, משרדים ומסחר: ו) שטח
 לבנייני ציבור מיוחדים: ז) איזור מוסדות ציבור, מינהל
 ומשרדים: ח) שטח ציבורי פתוח: ט) שטח עתיקות: י) שטח
 ציבורי פתוח מיוחד - ציר מגדל הארבעים: יא) חניונים
 רב־קומתיים! יב) רחובות משולבים ! יג) התוויית ציר הולכי
 רגל מיוחד בשטח ציבורי פתוח: 2) התוויית דרכים חדשות
 וחניונים: 3) הפקעה לצרכי ציבור, בהתאם לתשריט המצורף:
 4) קביעת הוראות להפעלת התכנית, לרבות שלבי פיתוח,
 הוראות להכנת תבנית בינוי, תכנית עיצוב ארכיטקטוני ותכנית
 פיתוח: 5) קביעת הוראות להכנת תכנית עיצוב לציר הולכי רגל
 מיוחד: 6) קביעת הוראות, מגבלות וזכויות לבניה: 7) קביעת
 הוראות להכנת תכניות לאיחוד וחלוקה, לפי פרק גי, סימן ז׳

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

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ובניה עמק חפר, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי קסם

 הודעה כדבר הפקדת תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳יה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ובניה מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה

 קסם, הופקדו תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מס׳ ק/ק׳,10״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר־קאסם -
 גוש 8883, חלקות 4, 6, 10-9, 14.

 עיקרי הוראות התכנית: 1) שינוי יעוד של חלק משטח
 למבנה ציבור לאיזור סגורים גי; 2) שינוי יעוד של חלק
 משטח למבנה ציבור לשביל: 3) חלוקה מחדש למגרשים:

 4) קביעת הוראות בניה.

 (2) ״תכנית מפורטת מס׳ ק/ק/121״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר־קאסם -
 גוש 8861, ח״ח 127: גוש 8869, חלקות 21,9, ח״ח 102.

 עיקרי הוראות התכנית: 1) קביעת שסח מגרש מינימלי,
 קווי בנין, אחוזי בניה, ורוחב חזית מינימלית, לפי הקיים;
 2) ביטול חלק משביל והפיכתו לאיזור מגורים ג׳ והתווית
 שביל חדש: 3) קביעת חזית מסחרית לאורך מגרש (א).

 כל המעוניין בתכניות רשאי לעיין בהן בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניץ בקרקע,
 כבנין או בכל פרס תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי
 התכניות, וכן בל הזכאי לכך על פ׳ סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית האמורה, רח׳ הרצל 84,
 רמלה 72406, טל׳ 08-225577. המתנגד ימציא העתק התנגדו
 תו למשרדי הועדה המקומית האמורה, רח׳ שבזי, ראש העין,

 סל׳ 03-9360087.

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

 היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי שורקות

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ובניה מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 שורקות, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מס׳ בר/201,

 שינוי לתכנית מיתאר מקומית מס׳ כר/22״.

 ובניה המרכז, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי חוף השרון

 הודעה ביכר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ובניה מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 חוף השרון, הופקדה תכנית הנקראת ״תכנית מפורטת מסי

 חש/6/45״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל יצחק - גוש

 8971, ח״ח 8.

 עיקרי הוראות התכנית: 1) שינוי יעוד מאיזור תעשיה
 ומלאכה לשירותי דרך; 2) הרחבת דרך.

 כל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בה בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין בקרקע,
 כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי
 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית האמורה, רח׳ הרצל 84,
 רמלה 72406, טל׳ 08-225577. המתנגד ימציא העתק התנגדו
 תו למשרדי הועדה המקומית האמורה, דאר שפ־יס 60990, סל׳

.052-580551 

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

 היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי עמק חפר

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

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

 מפורטת מס׳ עח/125״.

 ואלה השטחים הכלולים כתכנית ומקומם: בחן, כביש
 בקטע שבין הישובים בחן וגן־יאשיה - גוש 7977, חלקות 9,
 12, 17-14, 24, 28: גוש 7978, חלקות 34, 35, 53: גוש 8639,

 חלקות 14-9: גוש 8640, חלקות 8-2, 19.

 עיקרי הוראות התכנית: התוויית דרף שתקשר את הישוב
 בחן עם הישובים הסמוכים: א) יעוד השטחים המסומנים בצבע
 אדום לדרך וסלילת כביש: ב) יעוד השטח המותחם להקמת
 גשרים, גשרונים, תעלות, גדרות, קירות תומכים ולביצוע כל
 ענודות החפירה, המילוי וההריסה הכרוכות בסלילת הכביש:

 ג) הסדרת הסתעפויות וצמתים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 2538, התשל״ט, עמי 1527.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ונל מונד - גוש
 7788, חלקה 60.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי יעוד מאיזור מגורים א׳
 לאיזור מסחרי: ב) קביעת הוראות בניה לתחום התכנית; ג)

 קביעת תשריט בינו־ לפיתוח שטחים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3987, התשנ״ב, עמ׳ 2600.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ובניה שרונים, וכל המעוניין רשאי לעיין בד; בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כ׳׳ג בםיון התשנ״כ (24 ביוני 1992)

 דכ שייגי
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון וכניה מחוז המרכז

ה תיפה ת  מ

 מרחב תכנון מקומי קריות

 הודעה כדבר הפקדת שינוי חכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳יה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ובניה מחוז תיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 קריות, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מייהאר מקומית מס׳
 ק/365 - תחנת תדלוק באתר ה״קריון״ בקרית־ביאליק, שינוי
 לתכניות מס׳ ק/130 - תכנית מיתאר הקריות, ק/331 - מרכז
 מסחרי ומגורים, קרית־ביאליק וק/331 א׳ - שכונת מגורים

 קדית־ביאליק אדמות כורדני״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: קרית־
 ביאליק, סמוך לכביש השירות לאורך דרך חיפה-עבו כחלק
 הצפוךמערבי של אתר ה׳׳קריון״ - גוש 10426, ח״ח 4: גוש

 10431, ח״ח 58, 59.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד חלק משטח
 מסחר לשטח תחנת תדלוק מדרגה א׳ וקביעת מיקום אי
 משאבות התדלוק והכניסה לתחנה: קביעת הסדרי כניסה
 ויציאה מתחנת התדלוק והסדרי חניה: קביעת שימושים

 מותרים, תנאי בניה ופיתוח בשטח.

 כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין
 בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
 ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית האמורה, רח׳ חסן שוקרי
 11, חיפה 31048, טל׳ 04-667781. המתנגד ימציא העתק
 התנגדותו למשרדי הועדה המקומית האמורה, ריח׳ הגדוד העברי

 4, קריתימוצקין, טלי 04-708117.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: יסודות
- גוש 3915, מגרשים 32,31, 140,30, 143: גוש 3894, מגרש

 32: גוש 3914, מגרש 32.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) קביעת הוראות בניה
 שונות המסדירות מגורים, מבני ציבור ומבני משק ותעשיה,
 באיזורים שבהם מותרת הבניה: ב) קביעת הוראות לטיפוח
 שטחי נוי ולהסדרת השימוש בשטחים ציבוריים אתרים! ג)
 קביעת תנאים, הנחיות ושלבי פיתוח, שיחייבו את מבצעי
 התבנית: ד) שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מבני משק: ה)

 שינוי יעוד מאיזור,מגורים לאיזור מבני משק.

 כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין
 בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
 ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית האמורה, רח׳ הרצל 84,
 רמלה 72406, טל׳ 08-225577. המתנגד ימציא העתק התנגדו
ר 60948, מ  תו למשרדי הועדה המקומית האמורה, דאר גבעת ב

 טל׳ 08-412991.

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

 היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי שורקות

 הדדעה בדבר אישדר שינוי תכנית מיתאר מקדמית

 נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור שינוי תכנית הנקרא
 ״תכנית מס׳ בר/1/166, שינוי לתכנית מיתאר מקומית מסי

 בר/166".

 ואלה השטחים. הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: גן
 הדרום - חלק ממגרש 305, חלק מגוש 192.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: 1) שינוי יעוד חלק ממגרש
 305 מאיזור מבני ציבור לאיזור מגורים (שיכון לבנים): 2)

 התוויית דרכים.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 3953, התשנ״ב, עמ׳ 1055.

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

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי שרונים

 הדדעה בדבר אישדר תכנית מפורטת,

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

 מפורטת מס׳ הצ/79/1/5".
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 ח״ח 6, 7: גוש 20424, ח״ח 21, 22, 23, 41, 44, 45: גוש
 20425, ח״ח 28,27,26,25,21: גוש 20426, חלקה 33, ח״ח 1,
,44 ,43 ,37 ,36 ,34 ,29 ,27 ,26 ,23 ,22 ,18 ,17 ,11 ,10 ,3 

.58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,47 ,46 ,45 

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: יעוד שמח לדרך, לסלילת
 כביש, להקמת גשרים שכוניים, תעלות, גדרות, קירות תומכים
 ולביצוע כל עבודות החפירה וכר: סגירה וביטול של דרכים
 והסדרת הסתעפויות וצמתים! החזרת קטע מהדרך לייעודו

 החקלאי.

 כל המעוניץ בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל המעוניין
 כקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
 ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,

 רשאי להגיש התנגדות, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו 1
 ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית האמורה, רח׳ חסן שוקרי
 11, חיפה 31048, טל׳ 04-667781. המתנגד ימציא העתק
 התנגדותו למשרדי הועדה המקומית האמורה, עארה 30025,

 טל׳ 06-351789.

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

 היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי השומרון

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ובניה מחוז חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 השומרון, הופקד שינוי תבנית הנקרא ״תכנית מיתאר מקומית
 מס׳ ש/501 - שכונת מגורים, בית הורים על שם שרה ומרכז
 ניל״י, זכרון־יעקב, שינוי לתכניות מסי ש/11 - תכנית מיתאר
 זכרון־יעקב, ש/347 - איזור ספורט זכרון־יעקב, ש/76 -
 ערוגות רבקה אהרנסון וש/429 - הגדלת שטח ספורט

 זברון־יעקב״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: זכרון׳
 יעקב - גוש 11309, חלקה 4.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד מקרקע חקלאית
 ואיזור לתכנון בעתיד לבית הורים, לאיזורי מגורים ולמרכז
 מסחרי: קביעת מערך דרבים בהתאמה למערכת הדרכים

 הקיימת והמתוכננת: קביעת תנאים לבניה ולפיתוח.

 כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין
 בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
 ידי שינוי התכנית, וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית האמורה, דח׳ חסן שוקרי
 11, חיפה 31048, טל׳ 04-667781. המתנגד ימציא העתק
 התנגדותו למשרדי הועדה המקומית האמורה, ת״ד 58, זברון׳

 יעקב 30950, טל׳ 06-399254.

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

 היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

 הודעה כדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקדמית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, החשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ובניה מחוז חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 מורדות הכרמל, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מיתאר
 מקומית מס׳ מכ/344 - כביש מם׳ 3, צפון עתלית, שינוי
 לתכניות מס׳ ג/289 - צפי עתלית,־ ג/934 - צפי עתלית,
 ג/1054 - שסח למרכז אזרח־ - מסחרי וג/555 - תכנית מיתאר

 עתלית״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: עתלית -
 גוש 10534, ח״ח 6, 24,22,12,11,7, 55: גוש 10535, ח״ח 1:

 גוש 10539, ח״ח 1, 17, 18: גוש 10540, ח״ח 22.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: הקטנת רוחב דרך כביש

 מס׳ 3 מי20 מ׳ ל־14 מי.

 כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין
 בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
 ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית האמורה, רח׳ חסן שוקרי
 11, חיפה 31048, טל׳ 04-667781. המתנגד ימציא העתק
 התנגדותו למשרדי הועדה המקדמית האמורה, מגדל הנביאים,

 קומה 7, חיפה 33093, טל׳ 04-676296.

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

 היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי עידון

 הודעה בדבר הפקדת שינדי תכנית מיתאר מקדמית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המתוזית לתכנון
 ובניה מחוז חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 עירון, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מיתאר מקומית מס׳
ך מס׳ 65, קטע מי עמי ביאדה, שינוי לתכנית מס׳ ר ד  ענ/295 -

 ג/400 - תכנית מיתאר לשטח הגלילי מחוז חיפה״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: אום
 אל־פחם - גוש 20300, ח״ח 45, 46: גוש 20303, ח״ח 27: גוש
 20305, ח״ח 1, 23: גוש 20312, ח״ח 1, 5, 6, 16, 17, 28, 30:
 גוש 20313, ח״ח 1, 3, 13, 53,52: גוש 20314, ח״ח 37, 43,
 46, 48, 82, 84, 94: גוש 20325, ח״ח 21, ב<, 28, 29: גוש
 20337, ח״ח 1, 2, 15, 31, 32, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48; גדש
 20339, ח״ח 1, 4, 17, 38, 39, 40, 41, 42, 43: גדש 20350,
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 הודעות לפי הוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית האמורה, קרית הממשלה,
ל 06-570510. המתנגד ימציא העתק  נצרת־עילית 17000, ט
 התנגדותו למשרדי הועדה המקומית האמורה, מועצה מקומית

 בית־שאן, בית־שאן 10900, טל׳ 06-586221.

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

 היא מסתמכת.

 כ״ג בסיון התשנ״ב (24 ביוני 1992)

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

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי בארישבע

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ובניה מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה המקומי•! לתכנון ובניה
 בארישבע, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מפורטת מס׳
 6/116/03/5, שינוי לתכניות מם׳ 116/03/5 ומם׳ 177/03/5 על

 שינוייהן״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: באר-

 שבע, שיכון דרום - גושים 38006, 38007., 38032, 38033,
.38067 ,38034 

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: יצירת מסגרת תכנונית
 לפיתוח ושיפור של תנאי מגורים בשיכון דרום באר שבע על
 ידי הסדרת מצב קיים בשינוי יעודי קרקע וקביעת מגבלות
 והנחיות לבניה, ללא שינויים בחלוקה הקיימת באיזור מגורים

 אי.

 כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין
 בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
 ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית האמורה, דרך הנשיאים,
 ת״ד 68, באר־שבע 84100, טל׳ 057-463666. המתנגד ימציא
 העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית האמורה, ת״ד 15,

 באר־שבע 84100, טל׳ 057-463666.

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

 היא מסתמכת.

 כ״ז בסיון התשנ״ב (28 ביוני 1992)
 שלום דנינו

 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מחוז הדרום

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

 היא מסתמכת.

 כ׳ בסיון התשנ״ב (21. ביוני 1992)

 חיים קופלמן
 יושב ראש הועדה המחוזית

 לתכנון ובניה מחוז חיפה

 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי נצרת־עילית

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור שינוי תבנית הנקרא
 ״תכנית מסי ג/3954, שינוי לתכנית מפורטת מסי ג/2591״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: נצרת־
 עילית - גוש 16539: גוש 16538, חלקות 11,8, ח״ח 6, 7, 9,

 10: גוש 16546, ח״ח 84: גוש 16556, ח״ח 2, 25, 28.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: יעוד שטחים למסחר,
 למשרדים, לבילוי, למרכז קהילתי, לשטחים ציבוריים פתוחים,
 לתחנת אוטובוסים, לשירותי תחבורה ציבוריים, לדרכים

 ולחנייה.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 3240, התשמ״ה, עמי 3239.

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

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי בית־שאן

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ובניה מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 בית־שאן, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מס׳ ג/7244,

 שינוי לתכנית מפורטת מסי 24״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: ביתי
 שאן - גוש 22894, ח״ח 1, 5, 6.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד משטח ציבורי

 פתוח לשטח מבני ציבור.

 כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין
 בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
 ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
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 הודעות בתי המשפט

 תאריך

 מסי התיק שם המנוח פטירה שם המבקש

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

י ו נ ת או מי ו ש ו ר ואות אד י ום צו ר קי ב ד  הודעות ב
ן  מנהלי עזבו

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

 מנהל עזבון.

 תאריך

 מס• התיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

ת ו א ו ו  צ

 4171/92 שרה הולנדר 8.4.92 יוסף הולנדר
 4178/92 שורצבוים יהודית 8.5.92 עינת גבאי

 (שורצבוים)

 4179/92 דייסודויב סולומון 9.5.92 ליבוביץ אלה
 4184/92 אברמוביץ זיגמונד 30.12.91 אברמוביץ אירנה

 4199/92 פיש ברוך 16.4.92 הרשקו רבקה פיש
 4202/92 רחל צירווין 5.6.91 הלן שוורד
 4208/92 דקלו פרלה 8.3.92 יהושע דקל

 3978/92 להודזני טובה 7.2.90 בתיה בצלאל
 3962/92 ויליאם שנפלד 26.4.92 לוצי שנפלד

 3901/92 פיגה רומהולץ 7.7.89 רוטהולץ לייב
 (אריה)

 3898/92 טלמון יחזקאל 15.4.92 סלמון דבורה
 4172/92 םטפל אריה 29.4.92 סטפל רינה

 4177/92 ללזר רחמניאן 31.10.87 שרה קרויטורו
 4185/92 לודויג הויסינגר 4.4.92 חברה לנאמנות

 של כל׳יל בע׳׳מ
 4189/92 סימה לטיציבסקי 17.5.92 רקנאטי מירה

 4215/92 אספיס יצחק 23.4.92 חנה שרה סייכר
 4217/92 מרימה בן שושן 27.8.89 אפרים בן שושן

 4218/92 זאב שחם 19.5.92 גילה שחם
 4225/92 וילקורייסקי 30.4.92 תמי קפלן

 אהרון
 4226/92 פיפרגל גיטלה 15.5.92 מיכאל משה

 גולדנברג
 4227/92 אלקה ילין 10.1.92 יחזקאל ילין

 4228/92 שרון יוליה 30.4.92 ברזר (שרון)
 אביבה

 4229/92 שיפר בריינדל 15.3.92 שניצר טובה
 4230/92 פתחיה שיפר 3.5.92 שניצר סובה
 4236/92 ברדך שרה 21.5.92 ברוך שמואל
 4238/92 לייבה רבקה 13.2.91 לייבה ליאון

 4239/92 מנשירדב אפרים 22.12.91 מנשירוב דונלט
 4243/92 שניידר ודלף 17.5.92 שניידר חיה

 4245/92 מרי זיידמן 21.6.84 סטולי האורד
 זיידמן

 4246/92 בנימין זיידמן 14.3.87 סטולי האות־
 זיידמן

 4249/92 נורה ברכה 20.3.92 יעל שפיר

 29.5.92 צבי רוזנבלס
 22.4.92 דוד איזנקרפט
 18.5.90 יעקב שימרוני

 5.5.92 אנט רביבו
 30.4.92 שוורץ עליזה
 19.4.92 טורוביץ דוד
 15.5.92 אביגני זהבה

 1.5.92 בטר יוסף
 21.5.92 חיים מצרי

 17.5.92 שולמית מנור

 1.3.90 שרה אגאבאכא
 19.11.89 מרק רבינוביץ
 27.5.92 מרק רבינוביץ

 9.4.92 אירנה רחל
 מנדלסון

 8.3.92 יעקב בן עמי
 16.5.92 רחל אקשסיץ

 25.5.92 ריבה דאם
 15.5.92 חיים דומב

 29.6.90 קפלן חסיה ריבה
 22.4.92 יצחק גדלדהבס

 24.5.92 אהרון טאובה

 23.4.92 רות אבני
 6.3.92 אושרי פרוסט

 17.5.92 חנה בן דב
 31.12.91 תגר אריאל

 3.1.89 מה יפית ריבה
 30.3.92 דרור גורן

 17.4.92 מטינג אירים
 1.6.92 לוי דיפינה

 30.12.91 אקי״ם
 18.4.92 מרים שמעון
 18.4.92 רזניק גלינה

 דיזנגוף
 30.3.92 אסנת קראח

 25.5.92 אחי טייבר
 26.4.92 משה (בן צדוק)

 יהוד

 27.4.92 זמק צפורה
 25.4.92 קרספין רפאל

 6.77 יצחק סריב
 11.6.86 רחל בן בשט
 5.4.92 אליעזר לואיז

 4250/92 רחל כהן גינדי
 4251/92 איזנקרפט אמילי

 4252/92 גילה שימרתי
 4253/92 אלברס רביבו

 4256/92 אלבס לונה
 4212/92 טורוביץ דבורה
 4259/92 אביגני שם טוב

 4262/92 קלפהולץ רוזה
 4270/92 אסתר מצרי
 4271/92 יעקב מנור

 4273/92 אברהם גורגי
 אגאבאבא

 4275/92 חיים רבינוביץ
 4276/92 מלכה רבינוביץ

 4279/92 הלדגרד חוה
 גרינפלד

 4286/92 מיליר אברהם
 4287/92 משה אקשטיין

 4290/92 יעקב דאם
 4294/92 דבורה דומב
 4297/92 קפלן בוריס

 4298/92 סימה גולדהכט
 4302/92 סולומון באויום

 4303/92 מאיר (קורט
 מוריץ) ויקטור

 4304/92 יוסף פרנקל
 4305/92 אברהם גולדפרב

 4306/92 ברוך תגר
 4307/92 מה יפית משה
 4310/92 פאינרו ישראל

 4311/92 טוכהנדלר יצחק
 4312/92 לוי ליאון

 4314/92 יוזפינה פישר
 4316/92 שמעון סעיד

 4319/92 דיזנגוף סמיון

 4322/92 מרים גלוכיץ
 4325/92 אורה (פייגה)

 טיבר
 4328/92 אברהם נחום

ת ו ש ו ר  י

 4162/92 גולדברג פרלה
 4163/92 דונה קרספין

 4173/92 יוסף םרוף
 4174/92 םילכה לוי

 4175/92 אליעזר אליהו
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 שט המבקש
 תאר־ך

 מם׳ התיק שם המנוח הפטירה

 4233/92 בק אסתר 4.2.92 יצחק בהרב

 4234/92 בןידוד משה 15.3.92 בךדוד סולטנה

 4235/92 עוזיאל מנשה 10.8.88 יפה מנשה

 4237/92 אורנשסיין נתן 31.7.82 אורנשטיץ שאול

 4240/92 כוכבי עדנה מזל 7.2.92 כוכבי שמשון

 4241/92 הניה גרינגרטן 18.8.81 אליעזר גרינגרסן

 4242/92 מלכה אסתר לוי 8.5.90 לד ג׳ורג׳
 4244/92 כאכון שרה 22.1.88 בובביק א0חר

 4247/92 גילר יעקב 16.5.92 גילר צבי

 4248/92 גבסו אברהם 6.4.92 טוני גבסו

 4254/92 חסון צורי חיים 7.12.90 חסון מישל

 4255/92 דוד ניסימוב 6.1.92 שרה ניםימוב
 4258/92 יפה פלץ 9.5.92 משה פלץ

 4261/92 שלמה מנדלוביץ 8.11.73 אסתר שליט

 4263/92 טברסקיה חיה 23.12.91 חנזץ מרדכי

 4269/92 מנואל גרינברג 7.12.91 דלף גרינברג

 4272/92 שרה סלעי 5.6.91 אורה שמחוני
 4274/92 אליהו אורני 7.3.85 שמחה אורני

 4277/92 בן עמי גרץ 21.4.92 חגי גרץ

 4280/92 מרק לוין 7.5.92 דורה לוין

 4281/92 רבקה אבני 16.2.92 אבני דוד
 4282/92 יצחק אבני 18.4.92 אבני דוד

 4283/92 איציק מישל 5.3.92 האוזפטר רחל

 4284/92 אוזאן אלברט 18.10.91 אוזאן ג׳וליה

 4285/92 מנחם שהינו 9.7.91 שהינו כדן(אסתר)

 4288/92 מנחם והב 27.8.84 שילום והב

 4289/92 לאה והב 8.9.91 שלום והב
 4291/92 אדמםקי אלקנה 20.5.66 הרמן יפה

 4292/92 אריה רוזנצודג 26.1.91 חנה (אנה)
 רוזנצוויג

 4293/92 אהרון לד 6.4.92 סנ! לוי

 4299/92 אפלבדם ברבה 5.5.92 אפלבוים דורון

 4300/92 יוסף שמואל 14.9.74 סינטוב סטלה
 4301/92 יוסף גרסיה 26.6.76 סינטוב סמלה

 4308/92 לייבוביץ אדלינה 6.9.90 לייבוביץ אדולף

 4309/92 שמואל סולומון 7.5.92 משה סולומון

 4313/92 זיו דליה 28.5.92 זיזי עוזי

 4315/92 סלומון רייך 20.1.89 מרים פםליס

 4317/92 סלים חייק 2.2.92 מיכל ארזי

 4320/92 אהובה רובין 14.3.92 רחל אביב

 4321/92 נפתלי רחל רנה 20.5.92 נפתלי אברהם

 4323/92 ברקר הניה 7.2.86 חיון יהודית
 4324/92 לוי פנינה

 טרקיה 6.12.91 לוי אברהם

 4327/92 מלכיאל עלה 11.1.92 חיים עלה

 4329/92 אילנה זלאיח 20.7.88 אמנון זלאייט

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

ת (המשך) ו ע ד ו  ה

 ורדה אלשייך, רשמת

 שם המבקש

 תאריד
 מס׳ התיק שם המנוח הפטירה

ת ו ש ו ר  י

 4180/92 אתיאל דרורה 26.2.92 בועז מאירי
 4181/92 צפורה ורזגר 20.2.92 אמיתי אבישי
 4182/92 לימודן פאול מרק 13.4.92 פרידמן לואיז

 4183/92 אפרים איצקוביץ 16.4.89 אתל הרשקוביץ
 4188/92 מרשל לי גנדסון 14.10.89 מרי גנדםון

 4190/92 נוי סטפן 24.7.90 נוי מידה
 4191/92 איזיקוביץ

 גיסלה רבקה 12.11.82 גולדפדר ג׳ני
 4192/92 רחל קיש 23.12.83 פינקו קיש

 4194/92 שרון יוליה 30.4.92 רגינה בזיליאן
 4195/92 שרון אפרים 2.10.84 רגינה בזיליאן

 4196/92 חנה לקנד 30.11.89 אקה (לקנן)
 שטיינברג

 4197/92 ריצה קופילוב 25.12.87 זכריהו קופילוב
 4198/92 פיש שיינה 2.5.88 הרשקו רבקה פיש

 4200/92 נח נעים 18.6.91 הרצל נח
 4201/92 שורץ שחורי

 מיכאל 27.1.89 ברטה שורץ
 4203/92 טאובה טובה

 קופמן 18.3.92 זלמן קופמן
 4204/92 אנה קרמר 17.5.87 אברהם קרמר
 4205/92 יונה קרמר 5.5.92 אברהם קרמר
 4206/92 איזנפלד אריה 8-7.83 רוזנבלט ברל

 4207/92 דקלו יעקב 12.5.85 יהושע דקל
 4210/92 ארמון סילמן 20.7.62 םילמן הורסט

 מנפרדה
 3919/92 וינהולץ דורה 11.3.92 ברק מירי

 4176/92 מנדל גלמן 13-5.92 ברכה גלמן
 4186/92 שלום בשירי 8.2.70 יונה גיל

 4187/92 מרים בלה 18-4.85 הרי אליאם
 רביינוביץ רבינוביץ

 4193/92 מרים נורדנברג 12.5.90 דניאל נורדנברג
 4211/92 בר ליבה אריאב 10.5.92 שרה אריאב
 4216/92 פלורה זבידה 20.12.86 איידה חוגי

 4219/92 דנון נסים 17-3.92 דנון בת־שבע
 4220/92 דלל חביבה 5.12.91 אורי דקל

 4221/92 שאול גינדי 27.4.91 יעקב גינדי
 4222/92 גינדי רבקה 14.1.89 גינדי יעקב

 4223/92 הרש צבי 8.1.90 פאינה (פייגה)
 וולבלום קודקובסקי
 4224/92 וילקורייסקי רבקה 18.11.88 תמי קפלן

 4231/92 בלנק שושנה 7.1.89 רחל מונטנה
 4232/92 יהודה נדיה 15.4.92 טליה (נדיה)

 רוזברגר
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 בית המשפט המחוזי בחיפה

 מס׳ התיק שם המנוח

 כהן שלמה
 בר־נם יוסף

 ברנבוים דוד
 גולדברג נחום

 נחמיה משה
 קרליבך גרדה

 קורץ אנא
 סולומונציק ליובה

1233/92 
1234/92 
1242/92 
1244/92 
1245/92 
1248/92 
1249/92 
1250/92 

 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או מינוי
 מנהלי עזבון

 מתפרסמת בזה הודעה, כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו

 לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או לצו ירושה או למינוי

 מנהל עזבון.

 שם המבקש
 תאריך

 מסי התיק שם המנוח הפטירה

 צוואות

 תאריך
 הפטירה שם המבקש

 4.2.90 כהן אסתר
 16.4.92 בר־נס עליזה

 7.4.92 פדורובסקי בלה
 15.11.91 גרשוני מרים

 12.4.92 נחמיה אטי
 2.5.92 שילצר אינגה

 1.6.91 סוזן גל
 15.12.91 סילומונציק

 אברהם
 21.1.92 יעקב אורי

 10.4.92 פרידמן יצחק
 29.12.82 קנדל דיבה

 22.3.92 סטולרו חנה
 11.4.92 חנה שחר

 15.3.92 שטיין יצחק
 12.4.92 עבאדי םמירה
 16.3.92 אלרואי אשר
 24.2.92 טיקזצקי רחל

 20.11.84 יפה יעקב
 11.8.90 אליאס מרים

 מנחם נאמן, רשם

 תאריך
 הפםירה שם המבקש

 6.77 זועבי עבדלרחמן

 25.8.90 זוברק בוריס
 3.1.92 שחורי רחל

 11.3.92 הרשקוביץ שמחד.
 24.5.92 גוספו רוחלה

 7.9.90 כץ שלום
 8.63 כץ שלום

 מ׳ בן דוד, רשם

 1238/92 מנצור מנצור
 1239/92 פרידמן דבורה

 1240/92 קנדל וולף
 1252/92 םטולרו יוסף

 מאיר
 1253/92 שחר אוסקר
 1255/92 שטיין פרידה

 1257/92 עבאדי דוב
 1260/92 אלרואי מרים
 1263/92 שגיא שמעון

 1270/92 יפה מינה
 1271/92 אליאס יוסף

 מסי התיק שם המנוח

ת ו ש ו ר  י

 358/92 מםאדי סעדיה
 אחמד

 366/92 זוברק אלכסנדר
 (שאזל)

 367/92 שחורי יוסף
 368/92 אטלינגר בריינה

 369/92 גוספו לופו
 372/92 כץ חנצ׳ה

 373/92 ברקו משה

 23.4.92 בן עמי שרה
 2.2.86 גלוסקין צח

 סופיה
 16.7.86 צח סופיה

 19.3.92 ארודי זלדה
 4.5.92 נוםבאום דורית

 15.5.92 פרומה יולס
 15.5.92 ברוך אריה

 6.5.92 וייס יוסף
 27.4.92 יהודה פזריני

 9.5.91 לוםי־לאה גלברג
 5.4.92 גרםסמן אליעזר

 24.6.90 סנדל אברהם
 5.1.91 סנדל אברהם
 29.5.92 מדלין שלום

 25.3.92 מיכאל גרינר
 7.4.92 שי אבישי

 5.5.92 גלאי שמואל
 15.5.92 שבק קלרה
 25.4.92 םיון יהודה

 12.4.92 נחום אריאל
 4.12.91 סופיה דוס
 26.3.92 חורי יוסף

 4.4.92 ססיאנה בנר
 25.5.92 אדית ברמן

 11.1.92 מירוסלכה זרצק־
 30.5.92 יעקבי פנחס

 8.9.84 טרזה סלאמה

 12.5.92 לוגסי מזל
 11.4.92 יאיא אמםלם

 28.11.91 חורש כרמלה
 3.12.85 אידלהיס ברוריה

 3.10.78 סביחה משיח
 10.1.92 ורק מרדכי

 4.5.92 גולדהאגן אריק

 1220/92 בן עמי אבנר
 1221/92 גלוסקין פוייקו

 1222/92 גלוסקין מריה
 1223/92 ארודי יצחק

 1225/92 הילברט הדביג
 1226/92 לטיק רחל

 1227/92 דוקנשטין מינה
 1229/92 וויס דבורה

 1230/92 בורסקי הנריטה
 1231/92 באור הרמן
 1235/92 גנתון משה

 1236/92 בלומנקרנץ דוד
 1237/92 סנדל איגנדי

 1241/92 לוי ברסה
 1243/92 גרינר איזאק

 1246/92 שי רוני
 1247/92 יעקבי רבקה

 1251/92 בינג שרלוטה
 1254/92 ישראל נפתלי

 1256/92 בריני לוטה לינה
 1258/92 רוס קרל פיליפ

 1259/92 חורי עיסא
 1261/92 רוזנבלום אסתר

 1262/92 ברמן יעקב
 1264/92 זרצקי אדם

 1266/92 יעקובי שמחה
 1267/92 עשה עליזה

 1268/92 בוםקילה רבקה
 1269/92 אמסלם פריחה

 ירושות

 1213/92 נדל גיזה
 1219/92 גרוס מנחם

 1224/92 משיח משיח
 1228/92 ורק חיה

 1232/92 רוזנר יסי

 ביח המשפט המחוזי בנצרת

 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או מינוי
 מנהלי עזבון

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

 מנהל עזבון.
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 הודעות בתי הדין הרבניים

 תיק 1ד84/נ״ב

 בענין ירושת המנוח חסאן יהושע, שנפטר באשקלון בידם
 י״ג בשבט התשנ״ב (18.1.1992),

 המבקשים: הוריו.

 תיק 8576/נ״ב

 בענין ירושת המנוחה כהן חנה, שנפטרה בגן יבנה ביום ז׳
 בשבט התשנ״ב (12.1.1992),

 המבקשים: בעלה, בניה ובנותיה.

 נימים אדרי, מזכיר ראשי

 בית הדין הרבני האזורי באשקלון

ת ו ע ד ו  ה

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

 שם וזמבקש

 מסי התיק תאריך
 התשנ״ב שם המנוח הפטירה

 תיק 414/נ״ב

 בענין ירושת המנוחה אחיאשוילי ליאנה, שנפטרה
 ברמתיגן ביום י״א באייר התש״ן (5.5.1990),

 המבקשים: בעלה, בנה ושלוש בנותיה.

 תיק 6ד8/נ״ב

 בענין ירושת המנוחה נתנוב מיכל, שנפטרה בקרית־גת
 ביום כ״ד באדר התשנ״ב (28.2.1992),

 המבקשים: בניה ובנותיה.

 תיק 587/נ״ב

 בענין ירושת המנוחה הרשקו צילי, שנפטרה באשקלון
 ביום ב׳ בסיון התשנ״ב (3.6.1992),

 המבקשים: בעלה ובנה.

 תיק 7.17/נ״ב

 בענין ירושת המנוח שמעוני מכלוף, שנפטר באשקלון
 ביום י״ז באדר א׳ התשמ״ו (26.2.1986),

 המבקש: אחיו.

 תיק 769/נ״ב

 בענין ירושת המנוחה סאבזבארי אסתר, שנפטרה באשק
 לון ביום כ״ז בםיון התשנ״א (9.6.1991),

 המבקשות: ארבע בנותיה.

 אברהם פרץ, מזכיר ראשי

 בית הדין הרבני האזורי אשדוד
ת ו ע ד ו  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן,

 כקשות למתן צוו־ ירושה:
 תיק 0004/נ״ב

 בענין ירושת המנוח והב נםים, שנפטר בגדרה ביום ט׳

 בניסן התשנ״ב (12.4.1992),

 המבקש: בנו.

 תיק 3607/נ״ב

 בענין ירושת המנוח בן זקן אלברטו, שנפטר באשדוד ביום
ד באייר התשנ״ב (17.5.1992), ״ י ^ 

 המבקשים: אשתו, בניו ובנותיו.

 תיק 4041/נ׳׳ב

 בענין ירושת המנוחה בן שושן חממה, שנפטרה בפתח
 תקוה ביום ב׳ בשבט התשני׳ב (7.1.1992),

 המבקשים: אחיה ואחיותיה.

 • תיק 4635/נ״ב

 בענין ירושת המנוח טהר רוג׳ר, שנפטר בגדרה ביום ם׳

 כאדר ב׳ התשני׳ב (14.3.1992),

 המבקשים: בניו ובנותיו.

 תיק 6048/נ׳יב

 בענין ירושת המנוח ורמזיידן מיכאל, שנפטר בגדרה ביום
 י״ח בתשרי התשנ״א (7.10.1990),

 המבקשים: אשתו, בנו ובתו.

 תיק 6091/נ׳׳ב

 בענין ירושת המנוחה מורך אמה, שנפטרה ברחובות ביום
י באדר ב׳ התשנ׳׳ב (12.3.1992), ז ^ | 

 המבקש: נכדה.

 תיק 6211/נ׳יב

 בענין ירושת המנוחה אלקיים עזיזה, שנפטרה באשדוד

 ביום כ״ז באייר התשנ׳׳ב (30.5.1992),

 המבקשים: בניה ובנותיה.

 תיק 6627/נ׳׳ב

 בענין ירושת המנוחה סולומון פלורטה, שנפטרה ברחובות

 ביום י״ב בניסן התשנ״ב (15.4.1992),

 המבקשים: בעלה, בניה ובנותיה.

 תיק 7144/נ״ב

 בענין ירושה המנוח חיון אשר, שנפטר ביבנה ביום ה׳
 בכסלו התשנ״ב (12.11.1991),

 המבקשת: אשתו.
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 תיק הצה־־וח מוות 19/91

 להווי ידוע כי בית המשפט המחוזי בתליאביב־יפו הצהיר
 בצו סופי על מותם של הנספים בלה גליכמן, בלומה גליכמן,
 צפורה גליכמן, מרים סנדיק, מנדל סגל, בריש גליכמן. כלה
 בלומה וצפורה גליכמן נספו בסרבלינקה. בדיש גליכמן נספה

 בטרבלינקה 1943.

 מקום מגוריהם היה אנטוורפן, בלגיה.

 תאריך המוות: בלה, בלומה וצפורה גליכמן נספו בטרבלינקה

 בשנת 1942: בריש גליכמן נספה בטרבלינקה בשנת 1943.

 תאריך ההצהרה: 22.6.1992.

 בית הדין הרבני האזורי בטבריה

ת ו ע ד ו  ה

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

 תיק 772/תשנ״ב

 בענין ירושת המנוח כהן פרג׳, שנפטר בטבריה ביום ט״ז

 באדר א׳ התשנ״ב (20.2.1992),

 המבקשת: סעדה בהן.

 שלמה דידי, מזכיר ראשי

 תיק הצהרות מוות 21/91

 להווי ידוע כי בית המשפט המחוזי בתל־אביב הצהיר בצו
 סופי על מותם של הנספים חיים דוד פישר, שרה פישר לביתי

 ראב, מרדכי פישר, דבורה פישר, מאיר השל פישר, שמואל
 וולף פישר, רחל פישר.

 מקום מגוריהם היה ברטיסלבה, צ׳כוסלובק־ה.

 תאריך המוות: שנת 1942.

 תאריך ההצהרה: 22.6.1992.

 תיק הצהרות מוות 22/91

 להווי ידוע כי בית המשפט המחוזי בתל־אביב הצהיר בצו
 סופי על מותם של הנספים גרבר בדל שמואל, גרבר דינה

 ריבה, גרבר חיה, גרבר רחל, גרבר שייל.

 מקום מגוריהם היה ליטא.

 תאריך המוות: השנים 1941-1944, בעת השואה.

 תאריך ההצהרה: 22.6.1992.

 תיק הצהרות מוות 24/91

 להווי ידוע כי בית המשפט המחוזי בתל־אביב הצהיר בצו.

 סופי על מותם של הנספים הרטפלד מרדכי, הרטפלד שרה,'

 הרטפלד רבקה, שוורץ יצחק, הרטפלד שמואל, הרטפלד

 יהודית, הרטפלד ישראל, הרטפלד סטפניה, הרטפלד לייב,

 הרטפלד מריה, הרטפלד סלומון, הרטפלד חנה, הרספלד אווה,

 הרטפלד דוד, הרטפלד פרידה, הרטפלד מניה.

 מקום מגוריהם היה פשמישל, פולין.

 תאריך המוות: השנים 1939-1942, בשואה.

 תאריך ההצהרה: 22.6.1992.

 ב״ד בסיון התשנ״ב (25 ביוני 1992)

 ורדה אלש״ד, רשמת

 הודעות לפי חזק הצהרות מוות,
 התשל״ח-1978

 כבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

 הודעות בהתאם לתקנה 14(א) לתקנות הצהרות מוות,

 (שדרי הדין), הר,שי׳׳נ-1952

 בענין חוק הצהרות מוות, התשל״ח-1978,

 ובענין הצהרת מותם של הנספים המפורטים להלן.

 תיק הצהרות מוות 91 1

 להווי ידוע כי בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו הצהיר
 בצו סופי על מותם של הנספים ניסל שוורץ ומרים שוורץ.

 מקום מגוריהם היה רומניה.

 תאריך המוות: השנים 1939-45, בשואה.

 תאריך ההצהרה: 16.6.1992.

 תיק הצהרות מוות 6/92

 להווי ידוע כי בית המשפט המחוזי בתל״אביב־יפו הצהיר

 בצו סופי על מותם של צבי גוטמן, רחל גוטמן, גניה גוטמן.

 מקום מגוריהם היה בורשה, פולין.

 תאריך המוות: כשנים 1939-1945, בשואה.

 תאריך ההצהרה: 16.6.1992.

 תיק הצהרות מוות 17/91

 להווי ידוע כי בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו הצהיר

 בצו סופי על מותם של הנספים פירי ווטנשטיין ודוד בלייר.

 מקום מגוריהם היה מונקץ׳, צ׳כוסלובקיה.

 תאריך המוות: שנת 1944.

 תאריך ההצהרה: 22.6.1992.
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 הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

 (3) בוני העמק אגודה שיתופית בעי׳מ

 המען: מגדל העמק.

 תאריך הרישום: כ״א בםיון התשנ״ב (22.6.1992).

 סוג ראשי: 41 - יצרנות, שירותים ותחבורה:

 סוג משנה: 58 - יצרנות.

 מס׳ האגודה: 57/3121.

 כ״א בסיון התשנ״ב (22 ביוני 1992)

 אור* זליגמן
 רשם האגודות השיתופיות

 ביטול רישום אגודות שיתופיות

 (1) הואיל וביום 30.12.1988 ניתן צו לפירוק אגודה צרכנית
 ויצרנית שיתופית יקנעם בע״מ (מס׳ האגודה: 57/457),
 וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 3613, התשמ״ט, עמ׳

;1221 

 (2) הואיל וביום 8.8.1975 ניתן צו לפירוק מרכז אגודות שיכון
 בקרית עמל אגודה שיתופית בע״מ (מסי האגודה: 1104/
 57), וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 2166, התשל״ו, עמ׳

,536 

 והואיל והפיהוקים הנ״ל נשלמו - ניתנת בזה הודעה
 שרישום האגודות הנ״ל נתבטל, ומאותה שעה חדלה כל אחת

 מהן מלשמש כגוף מואגד.

 ט״ו בסיון התשנ״ב (15 ביוני 1992)
 אורי זליגמן

 רשם האגודות השיתופיות

 החלפת מפרק

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 48(1) ל3?!ודת האגודות
 השיתופיות, ובהתאם לתקנה 7 לתקנות האגוד״־ת השיתופיות
 (פירוק), התשמ״ד-1984, אני מבטל בזה את מינויו של ער׳ד דן
 סלע, רח׳ ראשונים 30, רמודגן, למפרק אגודת אגבר - ארגון
 קניות לשיווק ולאםפקה חקלאית אגודה שיתופית בע״מ (תיק
 מס׳ 0־001717־57), שפורסם בילקוט הפרסומים 3685,
 התשמי׳ט, עמ׳ 3807, וממנה במקומו את עו״ד לאה פוגל, רח׳

 קרן היסוד 38, ירושלים.

 י״ד באייר התשנ״ב (17 במאי 1992)
 אורי זליגמן

 רשם האגודות השיתופיות

 ביטול מינוי מפרק

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 48(1) לפקודת האגודות
 השיתופיות, ובהתאם לתקנה 7 לתקנות האגודות השיתופיות
 (פירוק), התשמ״ד-1984, אני מבטל בזה את מינויו של ז׳
 אשכולי, רר׳ח, רח׳ זבולון 16, קרית טבעון, למפרק אגודת
 מושבי הצפון אגודה חקלאית מרכזית שיתופית בע״מ(תיק מס׳
 900), שפורסם בילקוט הפרסומים 3594, החשמ״ט, עמ׳ 332.

 ב׳ בסיון התשנ״ב (21 ביוני 1992)
 אורי זליגמן

 רשם האגוד״ת השיתופיות

ם י ש ו נ ם והודעות ל י ק ר פ י מ ו נ , מי ק ו ר י י פ ו  צו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46(1) לפקודת האגודות
 השיתופיות אני מצודה בזה על פירוק אגודות אלה:

 (1) הדירה - אגודה שיתופית לשיכון בע״מ (מס׳ האגודה:

.(57/559 

 אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות
 השיתופיות אני ממנה למפרקת את מתיקה שפייד, עו״ד,

 שמענה: שד׳ רוטשילד 31, תל־אביב:

 (2) קופת תגמולים של שחקני תיאטרון ״הבימה״ אגודה
 שיתופית בע״מ (מס׳ האגודה: 57/1234).

 אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות
 השיתופיות אני ממנה למפרקת את איטה ילין, עו״ד,

 שמענה: רח׳ קרן היסוד 38, ירושלים:

 (3) אליאפיע - אגודה שיתופית לאספקת מים בכפר קיסרא
 בע׳ימ (מם׳ האגודה.: 57/1841).

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

 קרן היסוד 38, ירושלים.

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

 הודעה זו לפי המען המתאים.

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

 מיום פרסומו ברשומות.

 י״ז בסיון התשנ״ב (18 ביוני 1992)
 אורי זליגמן

 רשם האגודות השיתופיות

ת ו י פ ו ת י ת ש ו ד ו ג ם א ו ש י  הודעות על ר

 , להלן פרטים לגבי כל אחת מאגודות אלה:

 (1) מתיישבי אבטליון - כפר קהילתי אגודה שיתופיח להתיש־
 בות בע״מ

 המען: ד׳׳נ משגב 20176.

 תאריך הרישום: כ״ה באייר התשנ״ב (28.5.1992).

 סוג ראשי: 40 - חקלאות:

 סוג משנה: 66 - ישוב קהילתי כפרי.

 מס׳ האגודה: 57/3118.

 (2) קיניה אגודה שיתופית חקלאית לאספקת מי השקאה בעין
 קיניה בע״מ

 המען: עין קיניה.

 תאריך הרישום: כ״א בםיון התשנ״ב (22.6.1992).

 סוג ראשי: 40 - חקלאות:

 סוג משנה: 56 - אספקת מים.

 מם׳ האגודה: 57/3120.
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 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט הודעות מאת הכונס הרשמי

 בבית המשפט המחוזי בירושלים

 הודעה על כוונה לחלוקת דוידנד ראשון
 לנושים רגילים ונושים בדין קדימה

 פר/3049-3050

 שמות החייבים, תיאורם ומענם: 1) מור יקיר, ת״ז 0555313,
 נהג מונית: 2) מור לאה, ת״ז 5114430, עקרת בית - רח׳

 א״זיק רמבה 602/36, ירושלים.

 בית המשפס המחוזי של: ירושלים, תיק אזרחי 353/90.
 סכום החלוקה: 8,000 שקלים חדשים.

 שם הנאמן: עו׳׳ד מיכאל קידר, רח׳ יד חרוצים 16/68, ירושלים.

 כ׳ בסיון התשנ״ב (21 ביוני 1992)

 יצחק צוריאלי
 סגן הכונס הרשמי

 כבית המשפט המחוזי בחיסה

 הודעה על צווי כינוס, אסיפות ראשונות

 פ״ר 8667, ת״א !1036/9
 שם החייבת: אסתר אבוטבול.

 ת״ז 55380380.
 המען: רח׳ המגינים 8, טבריה.

 משלח יד: זבנית.

 תאריך הבקשה: ט״ז בסבת התשנ״ב (23.12.1991<.
 תאריך הצו: ו׳ בניסן התשנ׳יב (9.4.1992).

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: י״ס בתמוז התשנ״ב
 (20.7.1991) , בשעה 10.00, במשרד הכונס הרשמי, רח׳

 חסן שוקרי 2, חיפה.

 י׳יח בסיון התשנ״ב (19 ביוני 1992)

 לבנה בר־עוז
 סגן הכונס הרשמי

 בבית המשפט המחוזי ככאר־שבע

 צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל

 פר/6146, מם׳ 222/92
 שם החייבת, תיאורה ומענה: פוטשניק עליזה, ת״ז 056182181,

 עקרת בית, רח׳ שמגר השופט 30/10, באר־שבע.
 בית המשפס המחוזי של: באר־שבע, ת׳יא 789/91 (פר/6146<.
 תאריך הגשת הבקשה: כ״ג בטבת התשנ״ב (30.12.1991).

 בקשת חייבת או נושה: בקשת החייבת.
 תאריך צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל: ז׳ בםיון התשנ״ב

.(8.6.1992) 

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: י״א באלול התשנ״ב
 (10.9.1992) , בשעה 09.30, במשרד הכונס הרשמי, מגדל

 7, שד׳ הנשיאים 11, באר־שבע.

 י״ז בסיון התשנ׳יב (18 ביוני 1992)

 ש׳ אנקור־שניר
 סגן הכונס הרשמי

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

 תיק אזרחי 63/92

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג~1983,

 ובענין פירוק חברת זאב ענב תקשורת וחשמל (1985)

 בע״מ,

 והמבקש: רפאל שחם, ע״י ב״כ עו״ד רון פינצי, רח׳

 ארלהורוב 90, תל־אביב 62647, טל׳ 226383 / 03-228589.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3 בפברואר 1992 הוגשה
 בקשה לבית המשפט המחוזי בתל־אביבייפו לפרק את החברה
 הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט

 היושב כדין ביום 20 בספטמבר 1992 בשעה 08.30.

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

 שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן
 שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום 10 בספטמבר

.1992 

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת ימסור המבקש, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 דון פינצי, עו״ד
 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בנצרת

 תיק אזרחי 135/92

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת י.פ. יבואנים ומפיצים ציוד (1988)

 בע״מ,

 והמבקשת: החברה הנ״ל, ע״י ב״כ עו״ד משה שקל, רח׳
 קויפמן (בית שרבט) 4, תל־אביב 68012.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 10 במאי 1992 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 15 ביולי 1992 בשעה 09.00.

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

 שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר מעעזד' 09.00

 ביום 8 ביולי 1992.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת תמסור המבקשת, תמורת
 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 משה שקל, עד׳׳ד
 בא כוח המבקשת
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ת הכונס הרשמי א  הודעות מ

 תאריך הגשת הבקשה: י״ג כאדר ב׳ התשנ״ב (18.3.1992).
 בקשת חייב או נושה: בקשת החייב.

 תאריך צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל:: כ״ט באייר

 התשנ״ב (1.6.1992).
 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: כ״ד באב התשנ״ב
 (23.8.1992), בשעה 12.00, במשרד הכונס הרשמי, מגדל

 7, שד׳ הנשיאים 11, בארישבע.

 פר/6127, מם׳ 219/92

 שם החייב, תיאורו ומענו: סלץ יצחק, ת״ז 6540447, מכונאי
 מטוסים, רח׳ בזל 49/15, באר־שבע.

 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תי׳א 1078/92 (פר/6127).

 תאריך הגשת הבקשה: י״ג באדר ב׳ החשנ״ב (17.2.1992).
 בקשת חייב או נושה: בקשת החייב.

 תאריך צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל: כ״ט באייר

 התשנ״ב (1.6.1992).
 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ב״ד באב התשנ״כ

 (23.8.1992), בשעה 09.30, במשרד הכונס הרשמי, מגדל
 7, שד׳ הנשיאים 11, באר־שבע.

 פר/6130, מס׳ 217/92
 שם החייב, תיאורו ומענו: מגד עודד, ת״ז 58866823, מפעיל,

 דרך מצדה 57/7, באר־שבע.
 בית המשפט המחוזי של: בארישבע, ת״א 1138/92 (פר/6130).
 תאריך הגשת הבקשה: י״ג באדר ב׳ התשנ״ב (18.3.1992).

 בקשת תייב או נושה: בקשת החייב.
 תאריך צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל: כ״ט באייר

 התשנ״ב (1.6.1992).
 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: כ״ד באב התשנ״ב
 (23.8.1992), בשעה 10.00, במשרד הכונס הרשמי, מגדל

ד הנשיאים 1נ, בארישבע.  7, ש

 פר/6125, מס׳ 207/92

 שם החייבת, תיאורה ומענה: בואריז שדה, ת״ז 05320577,
 עקרת בית, שמשון 266/13, אשקלון.

 בית המשפט המחוזי של: בארישבע, ת׳׳א 1131/92 (פר/6125).

 תאריך הגשת הבקשה: י״א באדר ב׳ התשנ״ב (16.3.1992).
 כקשת חייבת או נושה: בקשת החייבת.

 תאריך צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל: כ״ג באייר
 התשנ״ב (26.5.1992).

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: י׳׳ג באב התשנ״ב

 (12.8.1992), בשעה 10.30, במשרד הכונס הרשמי, מגדל
 7, שד׳ הנשיאים 11, באר־שבע.

 י״ג בסיון התשנ״ב (14.6.1992)

 ש׳ אנקוו-שניר
 סגן הכונס הרשמי

 צווי כינוס נכפים והכרזת פשיטת רגל

 פר/6147, מס׳ 223/92
 שם החייב, תיאורו ומענו: לוי אלברט, ת״ז 1051484, נהג, רח׳

 אלתרמן 5, פתח־תקוה.
 בית המשפט המחוזי של: בארישבע, ת׳יא 523/91 (פר/6147).

 תאריך הגשת הבקשה: זר בחשון התשנ״ב (9.10.1991).
 בקשת חייב או נושה: בקשת החייב.

 תאריך צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל: ז׳ בםיון התשנ׳יב

.(8.6.1992) 
 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: י״א באלול התשנ״ב
 (10.9.1992), בשעה 10.30, במשרד הכונס הרשמי, מגדל

 7, שד׳ הנשיאים 11, באד־שבע.
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 פר/6148, פר/6149, מם׳ 224/92

 שמות החייבים, תיאורם ומענם: םימוניץ מיכאל, ת״ז
 6502765, מסגר! סימוניץ אינה, ת״ז 6556716, מפעילת

 מחשב - משעול האודם 5, קצרין.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, ת״א 1154/92 (פר/6148),

 1155/92 (פר/49!6).
 תאריך הגשת הבקשה: ב׳ באדר ב׳ התשנ״ב (25.3.1992).

 בקשת נושים או חייבים: בקשת החייבים.
 תאריך צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל: ם׳ בםיון התשנ״ב

.(10.6.1992) 
 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: י״א באלול התשנ״ב
 (10.9.1992), בשעה 11.00, במשרד הכונס הרשמי, מגדל

 7, שד׳ הנשיאים 11, באר־שבע.

 פר/6128, פר/6129, מס׳ 212/92
 שמות החייבים, תיאורם ומענם: צביאלי משה, ת׳׳ז 5769073,
 מכשירן: צביאלי מריאנה, ת״ז 14472856, פקידה - ישוב

נ הד חברון.  ליבנה, בית 27, ד׳
ת המשפט המחוזי של: באר־שבע, ת״א 1084/92 (פר/6128), ך | 

 ״ 1085/92 (פר/6129).
 תאריך הגשת הבקשה: י״ט באדר א׳ התשנ״ב (23.2.1992).

 בקשת נושים או חייבים: בקשת החייבים.
 תאריך צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל: כ״ה באייר

 התשנ״ב (28.5.1992).
 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: כ״ד באב התשנ״ב

 (23.8.1992), בשעה 09.00, במשרד הכונס הרשמי, מגדל
 7, שד׳ הנשיאים 11, באר־שבע.

 פ״ר/6136, מס׳ 214/92
 שם החייב, תיאורו ומענו: אלקרינאוי אברהים, תי׳ז

 056961022, קבלן, רהט 18/75.
 בית המשפט המחוזי של: באד־שבע, ת״א 1139/92 (פר/6136).
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 הודעות אלה מתפרסמות כאחריות המודיעים
 ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

 לידס (ישראל) בע״מ

 (בפירוק מרצון)

 (ח״פ 51-051979-6)

 הודעה כדבר אסיפה פופית

 ניתנת בזאת הודעה, בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה כללית סופית של
 ;חברה הני׳ל תתכנס ביום 3.9.1992, בשעה 16.00, במשרדי
 ׳מפרק, רח׳ כרמלי 21, רמתיגן, לשם הגשת דריח סופי של
 מפרק המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה נעשה בנכסי

 חברה.

 יעמב עמנואל, מפרקי

מ ״ ע ש הגדול ב ו ג ת ב ו ת ר ו מ ד  א

 (בפירוק מרצון)

 (ח״פ 51-024593-9)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרקים

 נמסרת בזה הודעה, כי באסיפה כללית יוצאת מן הכלל של
 החברה הנ״ל שהתקיימה ביום 21 במאי 1992 הוחלט לפרק את
 החברה בפירוק מרצון ולמנות את ליאון בטש ואת עו״ד ע׳

 קוסובסקי-שחור, למפרקי החברה.

 ע׳ קוסובפקי־שחור, עו״ד, מפרק

 ביטול הודעה על כוונה להכריז דיבידנד ראשון

 ניתנת בזה הודעה, כי ההודעה על כוונה להכריז דיבידנד
 ראשון, המתייחסת לתיק אזרחי 329/89, שפורסמה בילקוט
 הפרסומים 4011, התשנ״ב, עמי 3390, פורסמה בטעות, ולפיכך

 היא בטלה בזה.

 צבי פשדצקי, עו״ד
 נאמן בפשיטת רגל

 הודעות מאח בנק ישראל

 דין וחשבון שבועי

 לפי חוק בנק ישראל, התשיי׳ד-1954

 לפי סעיף 58(1) לחוק בנק ישראל, התשי״ד-1954',
 מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
 המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום ט״ז בסיון התשנ׳יב(17

 ביוני 1992):

 בשקלים חדשים

4,348,452,402.00 

4,301,546,939.00 

46,905,463.00 

4,348,452,402.00 

 א. סך כל המטבע במחזור
 ביום 17 ביוני 1992

 ב. היתרה ביום 10 ביוני 1992

 ג. העליה או הירידה (-)
 במשך השבוע האחרון

 ד. הנכסים ביתרות ממבע חוץ וזהב

 ט״ז בסיון התשנ״ב (17 ביוני 1992)

 שלמה םירקים
 משנה למנהל מחלקת המטבע

 דין וחשבון שבועי

 לפי חוק בנק ישראל, התשי״ד-1954

,  לפי סעיף 58(1) לחוק בנק ישראל, התשי״ד-1954!
 מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
 המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום כ״ג בסיון התשנ״ב(24

 ביוני 1992):

 נשקלים חדשים

4,295,143,990.00 

4,348,452,402.00 

 53,308,412.00־

4,295,143,990.00 

 א. סך כל המטבע במחזור
 ביום 24 ביוני 1992

 ב. היתרה ביום 17 ביוני 1992

 ג. העליה או הירידה (-)
 במשך השבוע האחרון

 ד. הנכסים ביתרות מטבע חוץ וזהב

 כ״ג בסיון התשנ׳׳ב (24 ביוני 1992)
 שלמה סירקיפ

 משנה למנהל מחלקת המטבע

 1 םי׳ח התשי״ד, עמ׳ 192.
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