
 רשומות

 ילקוט הפרסומים
ר 1998 א ו ר ב פ ח 4613 ו ב ״ נ ש ת ט ה ב ש  ה׳ ב

ד  עמו
ן ובניה (הוראת שעה) ת לפי חוק הליכי תכנו ו ע ד ו  ה

ן והבניה 2116 ו לפי חוק התכנ  ו

ת בתי המשפט 2124 ו ע ד ו  ה

ים 2136 ן הרבני י ת בתי הד ו ע ד ו  ה

ות 2137 ת לפי חוק הצתרות מו ו ע ד ו  ה

י בית המשפט 2138 ד ת לפירוק חברות על י  בקשו

ת הכונס הרשמי 2139 ת מא ו ע ד ו  ה

ר 2141 ו ב ת הצי ת מא דעו  הו

ד  עמו

ת הנמלים והרכבות 2114 עצת רשו י למו נו דעה על מי  הו

2114 . . ת בדבר תיאום סכומים לפי חוק מס ערך מוסף . ו ע ד ו  ה

ת ניקוז 2114 ו י ת על הנחת תבנ ו ע ד ו  ה

ן ד לבטחו ת המשר כות מא ר מקבלי תמי בו ת צי סדו  מו
 הפנים 2114

ית רי עצת עי ת הבחירות למו צאו  הוהעה ברבר תו
 בני ברק 2115

ת י רי ת עי ת הבחירות לראשו צאו ר תו ג ד דעה ב  הו
 בני ברק 2115

י ז ר אשכנ עד לבחירת רב עי ר קביעת מו ב ד דעה ב  הו
ו 2116 פ י ־ ב י אב  לתל־



, רדן דרומי ת ניקוז י  המען להגשת ההתנגדות: רשו
טה 18910. ץ בית השי בו  קי

נואר 1993)  ג• בטבת התשנ״ח (ו בי

) רפאל איתן 3 ־ ד מ ו ח ) 

ר החקלאות ופיתוח הכפר  ש

 הודעה על הנחת תבנית
 לפי חזק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי״ח-957ו

ף 19 לחוק הניקוז  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעי
ת ניקוז י , שתבנ י  וההגנה מפני שטפונות, התשי״ת-ד95ו
ת ניקוז ר ונחל שבעה, שהחליטה עליה רשו  הסדרת נחל תבו
1 י מ ו ר ן ד רד ת ניקוז י י רשו ן דרומי, הונחה במשרד רד  י
ת ות הנכללו ות המקומי י י הרשו  והעתקים ממנה במשרד

ת הניקוז. ו ש  בתחום ר

ן רד ת ניקוז י יש לרשו ת על פי החוק ניתן להג דו ג  התנ
דעה זו. ום פרסום הו מים מי  דרומי תוך 30 י

, ן דרומי רד ת ניקוז י  המען להגשת ההתנגדות: רשו
ץ בית השיטה 0ו139. בו  קי

נואר 1998)  ג׳ בסבת התשנ״ח (1 בי

< רפאל איתן 5 ־ 7 מ 1 ח ) 

 שר החקלאות ופיתוח הכפר
 ם״ח התשי״ח, עמי 4.

 2 ק״ת התשנ״ז, עמי דוד.

 מוסדות עיבור מקבלי תמיכות מאת המשרד
 לבטחון הפנים

דות התקציב, התשמ״ה-1985 סו  לפי חוק י

ל  בהתאם להחלטת הממשלה מס• 5374 מה־ס3 באפרי
ת נ ש עים בזה כי ב די ראת תכ״ם 2ו.ו0.ו01.0־ו, מו הו  1995 ו
ד ל המשר עדת התמיכות ש די ו  1997 אושרה תמיכה על י
דות התקציב, ן הפנים לפי סעיף לא לחוק יסו  לבטחו

ר המפורטים להלן: בו  התשמ״ה-1985', למוסדות הצי

ם  בשקלים חדשי

 קרנות השוטרים 238,000
ת הירוקות 8,000 מתו  הכו

ם לנוער ס0ס,11 ת עמי  מרכז תרבו
ד לאדם 81,000  י
 לה״ב 69,000

בה 101,000  קרן התשו
וע 82,000  קרן הסי
 מיט״ל 10,000

ך הכל 600,000 : 

נואר 998ז)  ז׳ בטבת התשנ״ח 41 בי
 (חמ 3-1888) אמי פלנט

ד לבטחון הפנים  המנהל הבללי של המשר

 הודעה על מינוי למועצת דשות הנמלים
 והרכבות

ת הנמלים והרכבות, התשב״ה-1961  לפי חוק רשו

ף 6(א) ם בזה בי הממשלה מינתה, בהתאם לסעי עי די  מו
י ת רמי לו ת הנמלים והרבבות, התשכ״א-1961', א  לחוק רשו
ת הנמלים והרכבות מקרב הציבור, עצת רשו  לחבר במו

. 2 י ר י י צפר ב  במקומו של צ

נואר 1998)  ר בטבת התשנ״ח (4 בי
ן נוח  {חמ 1083־ 3) ד

 •• מזכיר הממשלה
 י סייח התשכ״א, עמי 145; ההשמ״ח, עמי 156.

 2 י״פ התשנ״ד, עמי 4308.

 הודעה בדבר תיאום סכומים
 לפי חוק מס ערך מוסף, התשל״ו-1975

ע כי הסכום הנקוב בסעיף 47א לחוק מס ערך י ד  אני מו
ף  מוסף, התשל״ו-1975י (להלן - החוק). תואם באמור בסעי
נואר ום גי בטבת התשנ״ח (1 בי כך החל בי לפי  126 לחוק, ו

א 208 שקלים חדשים.  1998) הסכום הו

 יעקב נאמן
צר ר האו  ש

ר 997 ו)  א• בטבת התשנ״ח (30 בדצמב
 (חמ 3-513)

, עמי 52: י״פ התשנ״ז. עמי 4672.  י סייח התשל״ו

 הודעה בדבר תיאום סכומים
 לפי חוק מס ערך מוסף, התשל״ו-1975

ע כי הסכום הנקוב בסעיף 31(3) לחוק מס ערך י ד  אני מו
ף י (להלן - החוק), תואם באמור בסעי  מוסף, התשל״ו-975ו
נואר כך החל ביום ג׳ בטבת התשנ״ת (1 בי לפי  26ו לחוק, ו

א 53,863 שקלים חדשים.  1993) הסכום הו

 א• בטבת התשנ״ח (30 בדצמבר 1997)

 יעקב נאמן
צר ר האו  ש

( s - s i s חמ) 

, עמי 52; י״פ התשנ״ז, עמי 1163.  י ם־ח התשל״ו

 הודעה על הנחת תבנית
 לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונוח, התשי״ח-1957

ף 19 לחוק הניקוז דעה, בהתאם לסעי  נמסרת בזה הו
ת ניקוז י , שתבנ '  וההגנה מפני שטפונות, התשי״ח-957ו
עד ר תחתון, קטע מנ״צ 223.685/201.475 ו  הסדרת נחל תבו
לל של 2,180 מטר, שהחליסה רך כו  נ״צ 233.035/203.320 באו
ת ניקוז י רשו ד ן דרומי, הונחה במשר רד ת ניקוז י  עליה רשו
ות ות המקומי י י הרשו 2 והעתקים ממנה במשרד מי רדן דרו  י

ת הניקוז.  הנכללות בתחום רשו

ת ניקוז ירדן ת על פי החוק ניתן להגיש לרשו דו ג  התנ
דעה זו.  דרומי הוך 30 ימים מיום פרסום הו

 סייח התשמ״ה, עמי 60.

 סייח התשי״ח, עמי 4.
 ק״ת התשנ״ז, עמי 111.

ט התשנ״ח, 1.2.1998 ב ש ם 4613, ה׳ ב י מ ו ס פר  2114 ילקוט ה



י הרשימה מספר המנדטים נו ת וכי ו  אות/י

ית ת המרכז רתי  ג - הרשימה התו
ת הספרדים שומרי תורה ו  שם - התאחד

מה ם שנבחרו חברי מועצה מכל רשי ת האנשי ו מ  ז. ש
 ורשימה:

דה הישראלית: מת אמת - מפלגת העבו  מרשי

ד זכות: ו  1. ד

ת המזרחי מי ת לאו מת ב - המפד״ל - המפלגה הדתי  מרשי
ץ ישראל: ר א על המזרתי ב  הפו

 1. יעקב סולר:
 2. אברהם גולדברג:
ץ; ן קופלובי  3. אהרו

ת ג - הרשימה התורתית המרכזית; מ י ש ר  מ

. 9. יעקב ויצ׳בינסקי; ץ י ל ר י ק כ ד ר  י_ מ

זל י . יעקב ו ו • . ר ג ע ו ל ל א ו מ ש . י 2 

; . ו1. יצחק ברברמן ל ג , ב ב ד ' . 3 

ה 2ו. שלמה זכריה ש ל מ א ר ש > י 4 

. קוסטליץ: ן מ ד י ר  פ

. 13. שלמה שטרן: ן ה , כ ב ן ע ת _ נ 5 

ץ: ה 14. מאיר מוסקובי ד ו ה ר י י א  6 מ

לד ו ; 15. יהושע ג ן י  מרמורשטי
ן 6ו. מרדכי לב: י  7. אברהם רובנשטי

 8. משה בצלאל אלטר: 7 ו. משה יצחק מונק:

ת הספרדים שומרי תורה: ו מת שם - התאחד  מרשי

ן ו ד ; 3. אליהו ר י  ו. עמרם איבג

; 4. דבריה שלום.  2. פנחס צברי

נואר 93?ו)  י״ז בטבת התשנ״דז (5ו בי

ן ) יוסי ברו 5 ־ 2 1 5 מ 0 ח  י

רית בני־ברק ד הבחירות לעי  פקי

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות עיריית
 בני־ברק

ות (בחירות), התשכ״ה-965ו ת המקומי ו י  לפי חוק הרשו
ו ת וסגני ות (בתירת ראש הרשו ות המקומי י  וחוק הרשו

 וכהונתם), התשל״ה-1975

ות מי ות המקו י ף 71(א) לחוק הרשו  בהתאם לסעי
ת ו י ב^) לחוק הרשו , ולסעיף 7( י  (בחירות), התשב״ה-965ו
ת וסגניו וכהונתם), התשל״ה- ות (בחירת ראש הרשו  המקומי
ת ת הבחירות לראשו צאו דעה על תו , נמסרת בזה הו 2  975 ו

ת בני־ברק. רי  עי

ום ח׳ בטבת התשנ״ח ימו בי י רות שקו  לקראת הבחי
נואר 1998):  (6 בי

 ס״ח התשב״ה, עמי 248; התשנ״ו, עמי 386.

 ם״ח התשל״ה, עמי 211; התשנ״ו, עמי 227.

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת עיריית
 בני־ברק

ות (בתירות/ התשב״ה-1965 ת המקומי ו י  לפי חוק הרשו

ות מי ת המקו ו י ף וד(א) לחוק הרשו  בהתאם לסעי
ת צאו דעה על תו , נמסרת בזה הו י  (בחירות), התשכ״ה-965ו
ימו ביום ח׳ בטבת י ת בני־ברק שקו רי עצת עי רות למו  הבחי

נואר 998ו):  התשנ׳יח (6 בי

ם כלהלן: עמדי ת המו מו ו רשי שר  א. או

ת; דה הישראלי  אמת - מפלגת העבו

ת המזרחי מי ת לאו  ב - המפד״ל - המפלגה הדתי
ץ ישראל; על המזרחי באר ו  הפ

ת המרכדית־, רתי  ג - הרשימה התו

ד הקהילות למען בני ברק: חו  חי - אי

לדת: שראל ונאמני מו דת י ו י אג על  טד - פו
ן דרעי טוב לפרדס כץ: ו ש מ ד - ש  כ

: ד כו  מחל - הלי

ר: דום העי ועה לקי  נף - התנ

רית בני־ברק־, ר ספרדים לעי  נר - נאמני העי
ת הספרדים שומרי תורה. ו  שס - התאחד

ו בתחום ע י ל הבוחרים שהצב לל ש  ב. המספר הבו
ת המקומית 46,367  הרשו

ם 45,646 ל הקולות הכשרי לל ש  ג. המספר הכו

ל הקולות הפסולים 721 לל ש  ד. המספר הכו

ת מו ו לבל אחת מרשי ם שניתנ י לות הבשר  ה. מספר הקו
 המועמדים:

י הרשימה מספר הקולות נו ות וכי  אות/י

ת 1,603 י שראל דה הי - מפלגת העבו  אמת
מית ת לאו  ב - המפד״ל המפלגה הדתי

שראל 4,557 ץ י ר א על המזרחי ב  המזרחי הפו

ית 27,805 ת המרכז רתי  ג - הרשימה התו

לות למען בני ברק 478 ד הקהי חו  חי - אי

לדת 509 שראל ונאמני מו דת י ו  טד - פועלי אג

ץ 771 ב לפרדס ב י טו ן דרע ד - שמשו  כ

ד 1,282 כו י - הל  מחל
ר 1,090 י ועה לקידום הע  נף - התנ

ר ספרדים לבני ברק 220  נר - נאמני העי
ת הספרדים שומרי תורה 7,331 ו - התאחד  שם

ת מו  ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשי
 המועמדים:

י הרשימה מספר המנדטים ו נ כי ות ו  אות/י

ת 1 י שראל דה הי  אמת - מפלגת העבו

מית המזרחי ת לאו  ב - המפד״ל המפלגה הדתי
שראל 3 ץ י ר א על המזרחי ב  הפו

 ס״ח התשב״ה, עמי 248; התשנ״ו, עמי 386.

ט התשנ׳יח, 1.2.1998 2115 ב ש ם 4613, ה׳ ב י מ ו ס ר פ לקוט ה  י



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

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965 ו

 מתח ירושלים

רושלים ן מקומי י  מרחב תכנו

 הודעה בדבר אישור תבנית
כי  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 5(11) לחוק הלי
ף ן ובניה (הוראת שעה), התש״ן-1990, ובהתאם לסעי  תכנו
ר שו ן והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אי ו ו לחוק התכנ ו  ד
ת מיתאר י י מסי 95/ו לתכנ ו נ  ״תכנית מסי בת/9ו34די״, שי

 מקומית מם׳ 3419גי.

לים בתכנית ומקומם: ירושלים, הגן  השטחים הכלו
רגל ן הכדו ו י לאצטד ם ו שלי רו ם לקניון י גי מדרו  הטכנולו
וש 30457, ח״ח 2, 4; גוש וש 30456, ח״ח ו, 2, 3: ג ני - ג רו  העי

ם מם׳ 1 ו־2. , 12 - מגרשי ו  30459, ח״ח ו, 2, 3, ו

שר י המאו ו נ י הבי ו נ ראות התכנית: א) שי  עיקרי הו
גי (בנינים 2 ו־ רותים של הגן הטכנולו ן המינהלה והשי  לבני
ן בן 3ו קומות מעל ם אלה: 1) הקמת בני ושאי ן היתר בנ  3) בי
 הכניסה הקובעת: 2) הקמת 4 קומות אטריום מתתת לכניסה
ות ו־4 קומות  הקובעת: 3) הקמת 4 קומות חניה תת־קרקעי
רת צי י ש מסי 6 ו רת ככר במפלס בבי צי ות: 4) י  חניה עילי
נים 6 ו־7 ע״י שר לבני י המאו נו י הבי ו נ  חניה מתחתיה: ב) שי
רת תכסית בניה גדולה יותר: ג) צי י ן אחד ו דם לבני חו  אי
י במספר הקומות ובגובה הבניה בבנינים כאמור: ד) ו נ  שי
ם בשטח הגן ן וקביעת קווי בנין חדשי י י בקווי הבנ נו  שי
ד 68,000 ם״ר  הטכנולוגי: ה) קביעת שטחי הבניה בגן ע
 שטחים עיקריים, 60,000 מ״ר לתעשיה, 8,000 מ״ר למינהלה
לבי ם ו־72,790 מ״ר שטחי שירות: ו) הקמת גשר להו רותי  ושי
רושלים גי לשטח קניון י ן שטח הגן הטכנולו  רגל שיקשר בי

ן לו: ז) קביעת תנאים למתן היתרי בניה. ו  שמצפ

נות ביום ית פורסמה בעתו דעה על הפקדת התבנ  הו
 21.3.1996 ובילקוט הפרסומים 4402, התשנ״ו, עמי 2820.

עדה לבניה י הו  התכנית האמורה נמצאה במשרד
ן ולבניה ו ית לתכנ ז עדה תמחו י הו ד ה, במשר  למגורים ולתעשי
ן ולבניה ו י הועדה המקומית לתכנ ז ירושלים, וכן במשרד  מחו
ת ו ע ש ב ן בה בימים ו י ן רשאי לעי י נ בל המעו  ירושלים, ו

ם האמורים פתוחים לקהל. י ד  שהמשר

נואר 1998)  ב״ז בטבח התשנ״ח (25 בי
 מתתיהו חותה

עדה לבניה למגורים ש הו א שב ר ו  י
ם רושלי ה מחוז י לתעשי  . ו

 מחוז המרכז

ן מקומי. פתת־תקוה  מרחב תכנו

 הודעה בדבר אישור תבנית
כי  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 5(11) לחוק הלי
ף . ובהתאם לסעי ן ובניה (הוראת שעה), התשץ-990ו  תכנו

ט התשנ״ח, 1.2.1998 ב ש ם 4613, ה׳ ב י מ ו רס  ילקוט הפ

ם כלהלן: עמדי ת המו ו ע צ ו ת שר  1. או
ה קליין: ש  1) מ

 2) מרדכי קרליץ:

ה שפירא. ש  3) מ

ת ו בתחום הרשו ע י לל של הבוחרים שהצב  2. המספר הכו
 המקומית 46,347

ם 41.545 י ל הקולות הבשר לל ש  3. המספר הכו

ל הקולות הפסולים 4,802 לל ש  4. המספר הבו

ו לכל אחד מהמועמדים: יתנ  5. מספר הקולות שנ

זים עמד במספרים באחו  שם המו

 1. משה קליין 3,516 8.46%

ץ 36,250 87.25%  2. מרדכי קרלי
רא 1,779 4.29%  3. משה שפי

עמד שנבחר לראש הרשות:  6. שמו של המו

ץ מרדכי י ל י  ק
 (שם משפחה) (השם הפרטי)

נואר 1998)  י״ז בטבת התשנ״ח (15 בי
ן ף בדו ס ו  (חמ 3-2150) י

רית בני־ברק ד הבחירות לעי  פקי

 הודעה בדבר קביעת מועד לבחירת רב עיר
 אשכנזי לתל־אביב־י&ו

 לפי תקנוה בחירות רבני עיר, התשל״ה-974ו

ו פ י ־ ב י אב י לתל־ ז ר אשכנ רות לרב עי עדת הבחי  ו
ו פ י ב־ י לתל־אבי ז ר אשכנ עד בחירת רב עי דיעה כי מו  מו
ל 1998), בין , י״א בניסן ההשנ״ח (7 באפרי שי  נקבע ליום שלי
עצה ת המו ת בבי ו ב שי ת 6.00ו ו־3.00ו, באולם הי ו ע ש  ה

, רח׳ אורי ו, קומה ה׳. פו י ב־ ת לתל־אבי  הדתי

,  הקנה 10 לתקנות בחירות רבני עיר, התשל״ה-1975י
עדת ו ג ל ר רשאי להצי ר להבחר רב עי י ש ב  קובעת כי מי ש
א יאוחר מ־7 ימים לפני תו בכתב ל עמדו ת מו  הבחירות א
ה מחברי האסיפה ש ו ל ם ש כן רשאי עד הבחירות, ו  מו
עמד שהסכים ג מו עד האמור, להצי  הבוחרת, לא יאוחר מהמו

 לבך בכתב.

ת מועמדים ו ם להי רות מכל רחבי תבל רשאי  בעלי בשי
מת הלב תשו פו ו י ב־ י לתל־אבי ז ר אשכנ ד רב עי  לתפקי
ת הקובעת את אלה רו פנית לתקנה 3 לתקנות האמו  מו

ם להיבחר לרב עיר. רי  הכשי

רות, בהתאם לתקנה 3, רוף מסמכי הכשי  מועמדות, בצי
, ת״ד פו י ב־ רי 1, תל־אבי עצה הדתית, רה׳ או יש למו  ניתן להג

עד הקבוע בתקנה 10 כאמור.  9, תוך המו

נואר 1998)  ב׳ בטבת התשנ״ח (13 בי
אל אלטלף ' שמו 5 ־ 4 מ 4 ח < 

פו י ב־ ת לתל־אבי ש המועצה הדתי א  ר
ר עדה לבחירת רב עי שב ראש הו ו י  ו

ו פ י ב־ י להל־אבי ז  אשכנ
.53  1 ק״ת התשל״ה, עמי :
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, נפלה נוה ובילקוט הפרסומים ב 441, התשנ־ו  שפורסמה בעתו
רים ר מגו ו ל אז יה של לוח השטחים ש ו  טעות עקב הדפסה שג

ך להיות כדלקמן:  ג׳, מבנן צפוני, והוא צרי

ם צ״ל: 12 קומות די  א. במגרש 1009, במקום 9 קומות + עמו
דים;  + עמו

ם צ״ל: 9 קומות די  ב. במגרש 1013, במקום 12 קומות + עמו
 + עמודים.

נואר 1998)  ו׳ בטבת התשנ׳׳ח (4 בי

 חיים קופלמן
עדה לבניה למגורים שב ראש הו ו  י

ה מחוז חיפה לתעשי  ו

 הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-1965

 מחוז ירושלים

ן מקומי הראל  מרחב תכנו

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תבנית מיתאר
 מקומית

ן ו ף 89 לחוק התכנ  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעי
עדה המקומית י הו ד  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשר
ן ו ית לתכנ ז י הועדה המחו ד במשר ן ולבניה הראל, ו ו  לתכנ
 ובניה מחוז ירושלים, מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי
וח מס׳ הל/מח/156, מי/340גי י י לתבנ ו נ  הל/םק/214״, שי

 ומי/250.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: מבשרת ציון,
וש 30464, חלקה 32 - מגרשים 32א׳ - ן 11 - ג  מבצע נחשו

נימלי דל מי ו ראות התכנית: א) ביטול קביעת ג  עיקרי הו
רש ל־2 מגרשי ר מגורים 5; ב) חלוקת המג ו ז ל מגרש באי  ש
 בניה: ג) מספר יח״ד למגרש 32א׳ יהיה אחת; ד) שטחי

ו 0/° 41 משטח המגרש. ים יהי  הבניה העיקרי

ת ו ע ש ב ן בתכנית בימים ו י ן רשאי לעי י נ  כל מעו
ן בקרקע. י נ ם האמורים פתוחים לקהל. כל מעו  שהמשרדי
ן או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על י  בבנ
כאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, די התכנית, ובן כל הז  י
עד פרסומה של ך 60 ימים ממו ת תו דו ג יש התנ  רשאי להג
י הועדה ד ן הפרסומים בעתונים, למשר דעה המאוחרת בי  ההו
צבים 2, ת״ד 3424, ן ובניה הראל, רה׳ החו ו  תמקומית לתכנ
מצא ו ת י  מבשרת ציון, טלי 5333125־02. העתק ההתנגדו
ן המלכה 1, ו מצי ית ירושלים, רת׳ שלו ז י הועדה המחו ד ר ש מ  ל

 ירושלים, טל׳ 6290222־02.

ן אלא אם כן ו ד לא תי  התנגדות לתבנית לא תתקבל ו
ת את מ א מ ר ה י תצהי ו ו בלי גשה בכתב, בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. הן הי י ת שעל ו בד  העו

נואר 1998)  ו׳ בטבת התשנ״ח (4 בי

ן ד אסולי  דו
עדה המקומית ש הו א שב ר ו  י

ן ובניה הראל ו  לתכנ

ר שו ן והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אי  117 לחוק התכנו
יה המיהאר. י לתכנ ו נ  ״תבנית מסי פת/במ/10/1216די״, שי

ש ו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח־תקוה - ג
ש ו  6712, תלקות 50-44, 58-53, 81, 82, 194-190, ח״ח 59־, ג

3 59, 209-207, ח״ח 408.  6714, חלקות 7

ר חקלאי ו ז ד מאי עו י י ו נ  עיקרי הוראות התכנית: א) שי
ר מגורים ב׳ מיוחד; ב) ו ז לאי וחד ו רים א׳ מי ר מגו ו ז  לאי
ן י עת שטח לבנ  קביעת בניה בקירות משותפים; ג) קבי
ת ראו עת הו  ציבורי. שטח מסחרי, שצ״פ ודרכים; ד) קבי
ד וחלוקה חו : ה) אי רי ן ציבו רי מגורים ולבני ו ז  לבניה באי

ור. וחד לדי ור מגורים ב׳ מי ם באז  מחדש: ו) קביעת מגרשי

ת ביום ו נ ית פורסמה בעתו דעה על הפקדת התכנ  הו
 10.2.1995 ובילקוט הפרסומים 4284, התשנ״ה, עמי 2143.

עדה לבניה י הו  התכנית האמורה נמצאת במשרד
ן ולבניה ו ית לתכנ ז עדה המחו י הו ד ה, במשר  למגורים ולתעשי
ן ולבניה ו י הועדה המקומית לתכנ  מחוז המרכז, וכן במשרד
ת ו ע ש ב ן בה בימים ו י ן רשאי לעי ני  פתח־תקוה, וכל המעו

ם האמורים פתוחים לקהל. י ד  שהמשר

נואר 1998)  ו׳ בסבת התשנ״ח (4 בי

ן חי לוי  אהרו
רים ש הועדה לבניה למגו א שב ר ו  י

ה מחוז המרכז לתעשי  ו

 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי חיפה

 הודעה בדבר ביטול הפקדת תבנית
דעה בדבר ביטול הפקדת ״תבנית מס׳  נמסרת בזה הו
ות מס׳ חפ/222, חפ/ 301 י י לתכנ ו נ  תפ/ 301בי (במ)׳׳. שי
ף 5(3) דעה על דבר הפקדחה, בתתאם לסעי  וחפ/1400, שהו
ן ובניה (הוראת שעה), התשץ-1990, כי תכנו  לחוק הלי
ן והבניה, התשב־ה-1965, ו ף 89 לחוק התכנ  ובהתאם לסעי
נים ובילקוט הפרסומים 3843, התשנ״א, עמי  פורסמה בעהו

.1231 

וש לים בתכנית ומקומם: חיפה - ג  השטחים הכלו
 11579, חלקות 40, 41, ח״ח 1, 39.

ד זמני ל־5 שנים ו ע י י ו נ ראות התכנית: א) שי  עיקרי הו
ם י ל י שב רים במבנים יבילים, דרכים ו ה ושצ״פ למגו  מהעשי

ית 52 דונם: מספר יח״ד 200).  להולכי רגל (שטח התבנ

עדה לבניה י הו ד ן בתכנית במשר י ן רשאי לעי י נ  בל מעו
ה מחוז חיפה, רה׳ חסן שוקרי 11, חיפה לתעשי  למגורים ו
מית חיפה, עדה המקו י הו ד במשר  31048, טלי 04-8616222, ו
ת ו ע ש ב  רח׳ ביאליק 3, חיפה 31040, טל׳ 8356356־04, בימים ו

ם האמורים פתוחים לקהל. י ד  שהמשר

 מרחב תכנון מקומי קריות

 הודעה בדבר תיקון טעות בהודעה בדבר אישור
 תבנית

דיעה ה מחוז חיפה מו לתעשי  הועדה לבניה למגורים ו
ר ״תכנית מם׳ ק במ/353אי״, שו  כי בהודעה בדבר אי

ט התשנ״ח, 1.2.1998 2117 ב ש ם 4613, ה׳ ב מי  ילקוט הפרסו



עדה המקומית י הו ד ת במשר דו ג יש התנ  בעתונים, להג
 האמורה.

ן אלא אם בן ו ד לא תי ת לתכנית לא תתקבל ו דו ג  התנ
ת ר המאמת א י תצהי ו ו גשה בכתב, בפירוט הנמקות ובלי  הו

א מסתמכת. הן הי ת שעלי ו בד  העו

נואר 1998)  ו׳ בטבת התשנ״ח (4 בי

ן  p דרי
ש הועדה המקומית א שב ר ו  י
ו פ י ב־  לתכנון ולבניה תל־אבי

ר ו דה-אז הו י ר־  מרחב תכנון מקומי או

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
ן ו ף 89 לחוק התכנ  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעי
י הועדה  והבניה, ההשב״ה-1965 (להלן ־ החוק), כי במשרד
ר (להלן - הועדה) ו דה-אז הו י ר־ ן ולבניה או ו  המקומית לתכנ
י לתבנית מיתאר ו נ  מופקדת ״תכנית מסי מאא/מק/4וסדי, שי

 מקומית מאא/00ו ולתכנית מפורטת מם׳ מאא/ד.

 השטחים הכלולים בתבנית: אור יהודה, רה׳ החרושת 2
- גוש 6481, חלקה 79.

( י קו בנין קדמי (דרומי ו נ ראות התכנית: שי  עיקרי הו
ת תדלוק ומסעות לא ו  מ־5.00 מ׳ ל־ס למטרת קירוי משאב

 מקורות.

ת ו ע ש ב ן בתכנית בימים ו י ן רשאי לעי י נ  כל המעו
ן בקרקע, י נ ם האמורים פתוחים לקהל. כל המעו י ד ר ש מ ה  ש
ן או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע׳׳י י  בבנ
י א ש בן כל הזכאי לכך על יפי סעיף 100 לחוק, ר  התכנית, ו
דעה ל ההו עד פרסומה ש ים ממו דשי ת תוך חו דו ג ש התנ י  להג
עדה י הו ד ן הפרסומים בעתונים, למשר  המאותרת בי
ר־יהודה, טל׳ ר, רה׳ ההגנה 120, או ו יהודה-אז ר־  המקומית או
ן ולבניה מחוז ו ית לתכנ ז עדה המחו  5388108־03, ועותק לו

ב. ב, רח׳ אחד העם 9, מגדל שלום, תל־אבי  תל־אבי

ן אלא אם בן ו ד לא תי ת לתכנית לא תתקבל ו דו ג  התנ
ת ר המאמת א י תצהי ו ו גשה בכתב, בפירוט הנמקות ובלי  הו

א מסתמכת. הן הי ת שעלי ו בד  העו

נואר 998 ו)  ו׳ בטבת התשנ״ח (4 בי
י ר שאב  תמי

ש הועדה המקומית א שב ר ו  י
ר ו דה-אז הו י ־ ר ן ובניה או ו  לתכנ

ים ן מקומי גבעתי  מרחב תכנו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מפורטת
ן ו ף 89 לחוק התכנ  נמסרת בזה הודעה, בהחאם לסעי
עדה המקומית י הו ד  והבניה, התשב׳׳ה-1965, בי במשר
ים מופקדת ״תכנית מיתאר מם׳ ן ולבניה גבעתי ו  לתכנ

י לתבנית גב/353, על תיקוניה. ו נ  גב/מק/353ה׳״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעתיים, כל
ן המקומי. ו  מרחב התכנ

ת ותנאים ראו ראות התבנית: א) קביעת הו  עיקרי הו
ני מגורים: ב) אה לגג ופרגולות על גגות בני צי ית חדרי י י  לבנ

 מחוז תל־אביב

ו פ י ב־ ן מקומי תל־אבי  מרתב תכנו

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
ן ו ף 89 לחוק התכנ  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעי
עדה י הו ד  והבניה, התשב׳׳ה-1965 (להלן - החוק), כי במשר
י הועדה ד במשר ב, ו ן ובניה מחוז תל־אבי ו ית לתכנ ז  המחו
, מופקדת ״תכנית פו י ב־ ן ובניה תל־אבי ו  המקומית לתכנ
ית י מם׳ 1 לשנת 1996 לתבנ ו נ  מפורטת מס׳ תא/2635״, שי

 מפורטת מם׳ 347, על שינוייה.

, פו י ב־  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל־אבי
וש 6638, חלקה 395.  רמת החייל, רה׳ הגולן 53 - ג

ד מיחידה עו י י ו נ ראות התבנית: א) שי  עיקרי הו
ראות יות בניה והו ר מגורים א׳: ב) קביעת זכו ו  מסחרית לאז

 בניה להקמת 3 יח׳׳ד.

ת ו ע ש ב ן בתכנית בימים ו י ן רשאי לעי י נ  בל מעו
ן בקרקע, י נ רים פתוחים לקהל. בל מעו ם האמו י ד ר ש מ ה  ש
ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ן או בכל פרט תכנו י  כבנ
כאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, כן כל הז די התבנית, ו  י
ל ום פרסומה ש ם יום מי י ש י ת תוך ש דו ג ש התנ י י להג א ש  ר
עדה י הו ד ן הפרסומים בעתונים, למשר דעה המאוחרת בי  ההו
ב, רח׳ אחד העם 9, ן ובניה מחוז תל־אבי ו ית לתכנ ז  המחו
ב 61290, טל׳ 5193333־03. המתנגד  מגדל שלום, תל־אבי
עדה המקומית תל־ י הו ד תו למשר גדו א העתק התנ י צ מ  י
ב 4ו645, טל׳ 5217162־ י ן 68, תל־אב ו ־גורי ׳ בן , שד פו י ב־  אבי
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ן אלא אם בן ו ד לא תי ת לתבנית לא תתקבל ו דו ג  התנ
ת ר המאמת א י תצהי ו ו גשה בכתב, בפירוט הנמקות ובלי  הו

א מסתמכת. הן הי ת שעלי ו ד ב ו ע  ה

נואר 1998)  ו׳ בטבת ההשנ״ה (4 בי

אל לסקר  שמו
זית ש הועדה המחו א שב ר ו  י
ב י אב ן ובניה מחוז תל־ ו  לתכנ

פו י ב־ ן מקומי תל־אבי  מרתב תכנו

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
ן ו ף 89 לחוק התכנ  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעי
 והבניה, התשב׳׳ה-1965, בדבר הפקדת ׳׳תבנית מס׳ תא/מק/

 2429א״׳.

ב, תל לים בתבנית ומקומם: תל־אבי  השטחים הכלו
ש 6792, חלקה 102. ו אן 16 - ג ז  ברוך, רח׳ מי

י ו נ י קווי בנין: ב) שי ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו
רש מינימלי. דל מג ו ת לגבי ג ראו י הו ו נ : ג) שי י ת בינו ראו  הו

י התכנית, ללא תשלום, ו נ ן בשי י ן רשאי לעי י י נ  כל המעו
ב, בימים ן 68, תל־אבי ו ־גורי י מינהל ההנדסה, שד׳ בן ד  במשר
ן י י נ ם האמורים פתוחים לקהל. בל המעו י ד ר ש מ ה ת ש ו ע ש ב  ו
ו מ צ ת ע ני אחר הרואה א ן או בכל פרט תכנו י  בקרקע, בבנ
כאי לכך על פי סעיף כן כל הז י התכנית, ו ו נ י שי ד  נפגע על י
דעה זו ום פרסום הו ם מי י דשי , תוך חו  100 לתוק, רשאי

״ח, 1.2.1998 ט התשנ ב ש ם 4613, ה׳ ב מי לקוט הפרסו  2118 י



עדה רה של הו שו ינתנו היתרי בניה רק לאחר קבלת אי  י
ית להיתר המבוקש. ז  המחו

וש 6384, חלקוה  השטחים הכלולים בתכניה ומקומם: ג
וש 6388, חלקות 33-30, 390: גוש  6, 16-12, 18, 21, 22; ג
 6389, חלקות 26-1, 28, 30, 42־44, 55-53, 66-64, 71, 73,
-195 ,193-179 ,168-160 ,155-151 ,116-104 ,94-87 ,85-76 

וש 6402, חלקות 22-1, 59-25, 65-62.  202; ג

דלת ק הג בדו ן כוללני שי יערך תכנו  ואלו התנאים: א) י
ר ו ב רת השטחים הפתוחים, מוסדות צי ך שמי ות, תו י  הצפיפו
ג צ ו ת צאו רק לאחר ש ו ת: ב) היתרי בניה י  ומערכות התשתי
ום ית להפקדה תוך חצי שנה מי ז ערה המחו ית בו  התבנ
ן חוזר: ג) היתרי ו י ת לד י בא התבנ עד זה תו : בתום מו ן ו  הדי

ם לתכנית ולמטרותיה. ו תואמי הי  הבניה י

לות •׳השכונה״. ית הינם גבו לות התכנ  גבו

ן מקומי פתת־תקוה ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הכנת שינוי תבנית מיתאר
 מקומית

ן ו ף דד לחוק התכנ  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעי
ן ובניה ית לתכנו ז  והבניה, התשכ׳׳ה-1965, כי הועדה המחו
 מחוז המרכז החליטה על הכנת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳

י לתבנית מס׳ פת/ס200. ו נ  פת/2/1261״, שי

לים בתכנית ומקומם: פתח־תקוה - ג1ש  השטחים הכלו
וש 6388, חלקוה 33-30,  6384, חלקות 6, 16-12, 8 ו, 21, 22: ג
וש 6389, חלקות 26-1, 28, 30, 44-42, 55-53, 66-64,  390; ג
,193-179 ,168-160 ,155-151 ,116-104 ,94-87 ,85-76 ,73 ,71 

ש 6402, חלקות 22-1. 59-25, 65-62. ו  202-195; ג

ן ו ן מקומי דרום השר  מרחב תכנו

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
ן ו ף 89 לחוק התכנ  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעי
עדה י הו ד  והבניה, התשכ״ה-1965 (להלן - החוק), בי במשר
עדה י הו ד במשר ן ובניה מחוז המרכז, ו ו ית לתכנ ז  המחו
ן ובניה דרום השרון, מופקרת ״תכנית ו  המקומית לתכנ
ות מס׳ שד/1000, י י לתכנ נו  מיתאר מקומית מס• שד/160״. שי

 שד/2/86, שד/86י6 ומש״מ/65.

ה לים בתכנית ומקומם: אזור תעשי  השטתים הכלו
ש 7554, חלקה 133, ח״ח ו ש 7536, ח״ח 99, 107: ג ו ן - ג  בנימי
וש 7556, חלקוה 1, 2, 3, 4, 6, ד, 11,  123, 124, 131, 132, 134: ג
 12, 13, 14, 15, 16, 19, 53, 55, 56, 57, ח״ח 5, 8, 9, 10, 17, 18,
 20, 21, 23, 44, 48, 52, 54, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67; גוש
 7557, חלקוה 59, 60, 65, 66, 67. 68, 80, ח״ח 56, 57, 61, 64,
וש 7558, חלקה 30, ח״ח 6, 7, 8, 9, 10,  69, 70, 71, 72, 73, 82; ג
וש 7559, ח״ח 2, 3;  16, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 68; ג
וש 7560, חלקות 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. 15, 16, 17, 18,  ג
,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 .25 ,24 ,23 ,22 ,21 .20 ,19 
,55 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 .44 ,43 ,42 ,41 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 

 56, 58, 59, 60, 61, ח״ח 13, 14, 40, 51, 52, 53, 54, 57.

ד מקרקע חקלאית עו י י ו נ ראות התבנית: א) שי  עיקרי הו
ה י תעשיה, אחסנה ומלאכה, שטח לתעשי  לשטח למבנ

ן החומרים לקירוי הפרגולות י ם לענ תנאי ת ו ראו  קביעת הו
רך הצללה: ג) הגדרת שטח דירה בבנינים בהם ן לצו נ פו די  ו

ע התוחם חלל גג. פ ו ש  קיים גג מ

ן או בבל פרט תכנוני אחר י ן בקרקע, בבנ י י נ  בל המעו
י התכנית, וכן כל הזכאי לבך על ד  הרואה עצמו נפגע על י
ת תוך 60 ימים דו ג ש התנ י י להג א ש  פי סעיף 100 לחוק, ר
ד אגף ההנדסה, דחי דעה זו, במשר ל הו עד פרסומה ש  ממו
ם לקבלה עדי ו ת המי ו ע ש ב  שינקין 2, גבעתיים, בימים ו

 קהל.

ן אלא אם כן ו ד לא תי א תתקבל ו ת ל י ת לתכנ דו ג  התנ
ר המאמת את י תצהי ו ו  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובלי

א מסתמכת. ת שעליהן הי ו בד  העו

נואר 1998)  ו׳ בטבת ההשנ״ח (4 בי

ל ז  חיים בר
ת המשנה המקומית ד ע ש ו א ב ר ש ו  י

ים ן ולבניה גבעתי ו  לתכנ

ן ו ן מקומי רמת השר ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ן ו ו לחוק התכנ ו ף ד דעה, בהתאם לסעי  נמסרת בזה הו
ר ״תכנית מם׳ רש/מק/ שו  והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אי

י לתבנית מסי רש׳.0ו2אי ורש/698. ו נ  309, שי

ש ו ן - ג ו ת ומקומם: רמת השר י ם בתכנ לי  השטחים הכלו
 6614, חלקה ו 11.

ץ בחזית י קו בנ ו נ  עיקרי הוראות התכנית: ו) שי
 הקדמית, בקומה אי, הפונה לרח׳ המייסדים, מ־5 מ׳ ל־3 מי;
י  2) שטח הבניה לא יעלה על 200 מ״ר (כולל ממ״ד ומבנ

 עזר).

ום נות בי ית פורסמה בעתו דעה על הפקדת התכנ  הו
 20.6.1997 ובילקוט הפרסומים 4568, התשנ״ז. עמי 5541.

י הועדה המקומית ד  התכנית האמורה נמצאת במשר
זית י הועדה המחו ד ן ובניה רמת השרון, וכן במשר  לתכנו
ת ו ע ש ב ן בה בימים ו י י לעי א ש ן ר י נ כל המעו ב, ו  תל־אבי

ם האמורים פתוחים לקהל.  שהמשרדי

 ו׳ בטבת ההשנ״ח (4 בינואר 998 0

 אפרים חירם
ש הועדה המקומית א שב ר ו  י

ן ו ן ובניה רמת השר  לתכנו

 מחוז המרכז

ן מקומי פתח־חקוה ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר קביעת הנאים
ן והבניה, דעה, לפי סעיף 78 לתוק התכנו  נמסרת בזה הו
ן ובניה מחוז ו ית לתכנ ז עדה המחו  החשכ״ה-965ו, כי הו
 המרכז החליטה שכל החלקות המפורטות להלן בתחום
ן מחדש. בחלקות אלו ו ת לתכנ ו עד ו י  תכנית מס• פת/2/1261 מ

ו2 ט התשנ״ח, 1.2.1998 9ו ב ש ם 4613, ה׳ ב מי  ילקוט הפרסו



ן ובניה זמורה, רח׳ בית הפועלים 6, רחובות, ו  המקומית לתכנ
עדה י הו ד ומצא למשר ת י דו ג  טלי 462297*08. העתק ההתנ

, רח׳ הרעל 84, רמלה, טלי 70ו9270־08. ית המרכז ז  המחו

ן אלא אם כן ו ד לא תי ת לתבנית לא תתקבל ו דו ג  התנ
ת י תצהיר המאמת א ו ו בלי גשה בכתב, בפירוט הנמקות ו  הו

הן היא מסתמכת. י ת שעל ו בד  העו

נואר 1998)  ו׳ בטבת התשנ״ח (4 בי

ן כהן ו  עי
שב ראש הועדה המקומית ו  י

ן ובניה זמורה ו  לתכנ

ן מקומי עמק הפר  מרחב תכנו

 הודעה בדבר אישור שינוי תבנית מלתאר
ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ
י ״תבנית מיתאר נו ר שי שו  והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אי
ות מסי עח/0ס2, משמ/7 י י לתכנ ו נ  מסי עח/מק/31ו/3ו״, שי

 (עח).

ש ו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר ויתקין - ג
 8348, חלקה 13.

ים, מערבי י קווי בנין צדדי ו נ ראות התבנית: שי  עיקרי הו
 ומזרחי, נקודתיים, לפי מעב קיים.

נות ביום ית פורסמה בעתו דעה על הפקדה התכנ  הו
 17.9.1997 ובילקוט הפרסומים 4566, התשנ״ז, עמי 5498.

עדה המקומית י הו ד ת האמורה נמעאת במשר י  התבנ
ית מחוז ז י הועדה המחו ד במשר ן ולבניה עמק חפר, ו ו  לתכנ
ן י נ  המרכז, רה׳ דני מס ו, רמלה, טלי 08-9270170, וכל המעו
רים ם האמו י ד ת שהמשר ו ע ש ב ן בה בימים ו י  רשאי לעי

 פתוחים לקהל.

נואר 1998)  ג׳ בטבת התשנ״ח (ו בי

ץ בי  נחום איצקו
שב ראש הועדה המקומית ו  י

ן ובניה עמק חפר ו  לתכנ

ן מקומי שורקות  מרחב תכנו

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תבנית מיתאר
ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
עדה י הו  והבניה, התשכ״ה-1965 (להלן - החוק), כי במשרד
ית ז עדה המחו י הו ד במשר ן ולבניה שורקות, ו ו  המקומית לתכנ
ן ולבניה מחוז המרכז, מופקדת ׳׳תכנית מיתאר מם׳ ו  לתכנ

י לתבנית מסי בר/ס2/4. ו נ  בר/מק/7/40״, שי

וש 4707, ן - ג ת ומקומם: קדרו י לים בתבנ  השטחים הכלו
וש 4708, ח״ח 25 - מגרש 9.  ח״ח 23 - הלק ממגרש 69; ג

רי בו ד משטח עי עו י י ו נ ראות התכנית: שי  עיקרי הו
ר מגורים א׳ לשע״פ. ו ז ר מגורים א' ומאי ו ז  פתוח לאי

ת ו ע ש ב ן בתכנית בימים ו י ן רשאי לעי י נ  בל מעו
ן בקרקע, רים פתוחים לקהל. בל מעוני ם האמו י ד ר ש מ ה  ש
ן או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע׳׳י י  בבנ

ם ומסחר, שטח למסחר, י ד י משר י מטרדים, שטח למבנ ו נ  לפי
; ם י ל י א ו יה דרכים ' ו ת עלמין, חניה ומבני עיבור: ב) ההו  בי
 ג) הסדרת נתל; ד) קביעת שטת עיבורי פתוח: ה) ביטול
ות ע תחנת משנה: ז) קביעה הנחי עו אי רכבת קיים: ו) בי ו  תו
ות ותנאים למתן היתרי בניה: ראות בניה: ח) קביעת הנחי  והו
ים: י) עת מטרדים ומפגעים סביבתי י ות למנ  ט) קביעת הנחי
ד ע: יא) איחו צו י הבי ב של ת ו י ע התבנ עו  קביעת תנאים לבי
ש  וחלוקה, בהסכמת הבעלים: יב) הקטנת קו בנין של כבי
ש מסי ל בבי  מם׳ 5445 מ־65 מ׳ ל־40 מי: יג) הקלה בקו בנין ש
לות התבניח מ־ס8 מ׳ ל־40 מי: ת לגבו בו  444 בקטע שבסמי
ד ש מסי 6, בקטע העובר בעמו ד) הקלה בקו בנין של כבי  י
ם שי מו ן, מ־150 מ׳ ל־80 מי: טו) הקלה בשי  לבית העלמי

ל הרכבת. ן ש י  המותרים בתחום קווי הבנ

ת ו ע ש ב ן בתבנית בימים ו י י לעי א ש ן ר י נ  כל מעו
ן בקרקע, י נ רים פתוחים לקהל. כל מעו ם האמו י ד  שהמשר
ני אחר הרואה אה עעמו נפגע על ן או בבל פרט תכנו י  בבנ
כאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, י התכנית, ובן כל הז ד  י
ם יום מיום פרסומה של י ש י ת תוך ש דו ג יש התנ י להג א ש  ר
עדה י הו דעה תמאותרת בין הפרסומים בעתונים, למשרד  ההו
ן ובניה מחוז המרכז, רח׳ דני מס 1, רמלה ו ית לתכנ ז  המחו
תו גדו א העתק התנ מצי גד י  72406, טלי 0170ד92־08. המתנ
עדת המקומית דרום השרון, בפר מל׳׳ל 40600, י הו ד  למשר

 טל׳ 906024־ 09.

ן אלא אם כן ו ד ת לתבנית לא תתקבל ולא תי דו ג  התנ
ר המאמת את י תצהי ו ו בלי גשה בכתב, בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. הן הי י ת שעל ו בד  העו

נואר 1998)  ו׳ בטבת התשנ׳׳ח (4 בי

רא י בן עז כ ד  מר
ית ז עדה המחו  ממלא מקום הו

ן ובניה מחוז המרכז ו  לתכנ

ן מקומי זמורה ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
ן ו ף 89 לחוק התכנ  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעי
י הועדה המקומית ד  והבניה, התשב׳׳ה-1965, כי במשר
ן ו זית לתכנ עדה המחו י הו ד במשר ן ולבניה זמורה, ו ו  לתכנ
 ובניה מחוז המרכז, מופקדת ״תבנית מפורטת מם׳ זמ/מק/

ת מס׳ זמ/2/63/598. י י לתכנ ו נ  3/2/63/598״, שי

ת ומקומם: גן יבנה - גוש י לים בתכנ  השטחים הכלו
 556, חלקה 115.

י חלוקת שטחי בניה ו נ ראות התבנית: א) שי  עיקרי הו
ר מגורים אי): ב) ו ד קרקע לאז עו י י סך השטח ב ו נ  (בלי שי
ר ו דות די נימלי להקמת 3 יחי דל שטח מגרש מי י גו ו נ  שי
ר ו י דות הד א פחות מ־990 מ״ר: ג) קביעת מספר יחי ה ל הי  שי

דלת סך השטחים).  ל־27 (ללא הג

ת ו ע ש ב ן בתכנית בימים ו י ן רשאי לעי י נ  כל מעו
ן בקרקע, י נ רים פתוחים לקהל. כל מעו ם האמו י ד  שהמשר
 בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
כאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, כן כל הז י התכנית, ו ד  י
עד פרסומה של ת תוך 60 ימים ממו דו ג יש התנ י להג א ש  ר
עדה י הו דעה תמאותרת בין הפרסומים בעתונים, למשרד  ההו

ט התשנ״ח, 1.2.1998 ב ש , ב ם 4613, ה מי  2120 ילקוט הפרסו



לים בתכנית ומקומם: חיפה, על הגבעה  השטחים הכלו
ן - גוש 11195. ם חנקין-רופי שי  שבמזרח להצטלבות הכבי
 תלקות 57-49, 80, ח״ח 25-23, 48-36, 76-74, 81, 82, 84. 85.
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ר תנאי החניה בראש פו ראות התבנית: א) שי  עיקרי הו
רי ד׳: ג) ן ציבו י י מיקום אתר לבנ ו נ  הגבעה - מגרש 9: ב) שי
ש לח וחיבורו לרה׳ גוט לוין:  הרחבת קטע והארכת רח׳ קדי

 ר) בניית מגרש כדורסל.

נות ביום ית פורסמה בעתו דעה על הפקדת התכנ  הו
 23.3.1997 ובילקוט הפרסומים 4524, התשנ״ז, עמי 3ו36.

ית ז עדה המחו י הו רה נמצאת במשרד  התכנית האמו
ן ובניה חיפה, ו עדה המקומית לתכנ י הו ד  חיפה, וכן במשר
ם י ת שהמשרד בשעו ן בה בימים ו י י לעי א ש ן ר ני כל המעו  ו

 האמורים פתוחים לקהל.

ך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי  התכנית, וכן כל הזכאי לכ
דעה עד פרסומה של ההו ך 60 ימים ממו ת תו דו ג ש התנ י  להג
עדה י הו ד ר ש מ  המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, ל
ן ולבניה שורקות, דואר גבעת ברנר 60948, ו  המקומית לתכנ
ומצא ת י  טלי 14ד2ו94־8ס או 9412991־08. העתק ההתנגדו
ז המרכז, רח׳ ן ולבניה מחו ו ית לתכנ ז י הועדה המחו  למשרד

 דני מם 1, רמלה 72406, טלי 170ס927־08.

ן אלא אם כן ו ד ת לא תתקבל ולא תי י ת לתכנ דו ג  התנ
ת ת א מ א מ ר ה י תצהי ו ו  הובשה בכתב, בפירוט הנמקות ובלי

א מסתמכת. הן הי י ת שעל ו בד  העו

 כ״ד בכסלו התשנ״ח (23 בדצמבר 1997)

 משה קזולה
עדה המקומית ש הו א שב ר ו  י

ן ולבניה שורקות ו  לתכנ

ן מקומי חיפה  מרחב תכנו

 תיקון טעות בהודעה בדבר אישור תבנית
ר ״תבנית מסי חפ/875ו - חלוקה שו  בהודעה בדבר אי
ות לכיש״, אשר פורסמה ן ומדרג  חדשה מתחת לרה׳ ויתקי
ות ביום נ  בילקוט הפרסומים 4591, התשנ״ח, ובעתו
וש לים בתכניה ומקומם נשמט: ג  28.11.1997, בשטחים הכלו

 10787, חלקות 28-9.

עדה י הו ן בתכניה במשרד י י לעי א ש ן ר י י נ  בל מעו
עדה י הו ד במשר זית חיפה, רה׳ חסן שוקרי 11, חיפה, ו  המחו
ם י ד ת שהמשר בשעו ן ולבניה חיפה, בימים ו ו  המקומית לתכנ

 האמורים פתוחים לקהל.

ן מקומי חוף הכרמל ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
ן ו ף 89 לחוק התכנ דעה, בהתאם לסעי  נמסרת בזה הו
עדת י הו  והבניה, התשכ־ה-965ז (להלן - החוק), כי במשרד
י הועדה ד במשר ן ובניה מחוז חיפה, ו ו זית לתכנ  המחו
ן ובניה חוף הכרמל, מופקדת ״תכנית ו  המקומית לתכנ

ות מש״ח 2 וחכ/3. י י לתכנ ו נ  מפורטת מסי חכ/28ה׳־, שי

ם בתכנית ומקומם: דור - חלקי לי  השטחים הכלו
 גושים 10940, 10941, 10944, 10953, 10954, 10966 - מגרשים
 ו, 3, 7-5, 9-ו2, 34-23, 55-37, 58, 66-60, 85-84, 88-87,
,138-130 ,129 ,127-124 ,112-106 ,104-101 ,98 ,96 ,94-93 

 154-155, חלק מ־117.

ראות התכנית: א) תוספת 79 מגרשים למגורים  עיקרי הו
דלת ם לבניני ציבור: ב) הג  א/ מגרש לבעלי מקצוע ואתרי
ת דרבים חדשה: ד) קביעת ש : ג! קביעת ר רי ן ציבו  אתר לבני
לות המגרשים י בגבו ו נ ש בקרקע: ה) שי מו שי  הוראות בניה ו

 והסדרה הבניה.

ת בשעו ית בימים ו ן כתכנ י ן רשאי לעי י נ  כל מעו
ן בקרקע, י נ רים פתוחים לקהל. בל מעו ם האמו י ד  שהמשר
ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ן או בבל פרט תכנו י  בבנ
י התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, ד  י

 מחוז חיפה

ן מקומי חיפה  מרחב תכנו

 הודעה בדבר הפקדת תפנית מפורטת
ן ף 89 לחוק תתכט  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעי
י הועדה ד  והבניה, החשכ~ה-1965 (להלן - החוק). בי במשר
עדה י הו ד במשר ן ובניה מחוז חיפה, ו ו ית לתכנ ז  המחו
ן ובניה חיפה, מופקדת ״תכנית מפורטת מס•  המקומית לתכנו

ית מם׳ תפ/598. י לתכנ ו נ  חפ/598גי״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה, אזור
ש 11603, חלקה 57, ח״ח 62. ו  התעשיה, רח׳ הקיטור - ג

רי בו כת חלק משטח צי  עיקרי הוראות התכנית: הפי
רית. בו רך מתן כניסה מדרך צי  פתוח לדרך לצו

ת ו ע ש ב ן בתבנית בימים ו י ן רשאי לעי י נ  כל מעו
ן בקרקע, י נ ם האמורים פתוחים לקהל. כל מעו י ד ר ש מ ה  ש
ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ץ או בכל פרט תכנו נ ב  ב
כאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק, די התכנית, ובן בל הז  י
ל ם מיום פרסומה ש י דשי ך חו ת תו דו ג יש התנ  רשאי להג
ן ובניה ו ית לתכנ ז עדה המחו י הו ד דעה זו ברשומות, למשר  הו
 מחוז חיפה, רח׳ חסן שוקרי 11, חיפה 31048, טלי 8616222־04.
עדה המקומית י הו ד תו למשר גדו א העתק התנ מצי ד י ג  המתנ

 חיפה, רח׳ ביאליק 3, חיפה 31040, טלי 8356356־04.

ן אלא אם כן ו ד לא תי ת לתבנית לא תתקבל ו דו ג  התנ
ר המאמת את י הצהי ו ו גשה בכתב, בפירוט הנמקות ובלי  הו

א מסתמכת. הן הי י ת שעל ו בד  העו

ן מקומי חיפה  מרחב תכנו

 הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ
ר ״תבנית מיתאר שו , בדבר אי  והבניה, התשכ־ה-965ו
ות מס׳ חפ/229, י י לתבנ ו נ  מקומית מם׳ חפ/1238ד׳״, שי

 חפ/233ו וחפ/238וגי (במ).

ט התשנ״ח, 1.2.1998 21 ו2 ב ש ם 4613, ה׳ ב מי לקוט הפרסו  י



ן מקומי חיפה  מרחב תכנו

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית כמתאר
 מקומית

ן ו ף 89 לחוק התכנ  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעי
עדה המקומית י הו ד  והבניה, התשכ״ה-1965׳ כי במשר
ן ו ית לתכנ ז עדה המחו י הו ד במשר ן ולבניה חיפה, ו ו  לתכנ
תאר מקומית חפ/מק/  ולבניה חיפה, מופקדת ״תבניה מי
וח מסי חפ/0ו, חפ/229, חפ/229בי, י לתבני ו נ  0ב9ובי״, שי

 חפ/229די, חפ/229הי, חפ/1400.

ת רדו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה, במו
נת ו ן שכ ל הכרמל, בהמשך לרמת גולדה, בי ים ש  המערבי
ש 2262 ו, ו ש 12261, חלקות 81-ו: ג ו  דניה לרה׳ קאופמן - ג
וש 10800, חלקות 120-137, 235-232, 243,  חלקות 2-12, 15־, ג

 ח״ח 228.

ל התלקות ד וחלוקה ש ראות התבנית: ו) איחו  עיקרי הו
ת מערבת דרכים והקצאת י ו נה מגורים: 2) התו  לפיתוח שבו
 שטחים לצרכי ציבור: 3) קביעת תנאים לבניה ופיתוח

 השטח.

ת ו ע ש ב ן בתכנית בימים ו י ן רשאי לעי י נ  בל מעו
ן בקרקע, י נ ם האמורים פתוחים לקהל. כל מעו י ד ר ש מ ה  ש
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על י  בבנ
כאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, די התבנית, ובן כל הז  י
ל ום פרסומה ש ם מי י דשי ך חו יש התנגדות, תו י להג א ש  ר
י הועדה ד ר ש מ דעה המאותרת בין הפרסומים בעהונים, ל  ההו
 המקומית חיפה, רה׳ ביאליק 3, ת״ד 4811, חיפה 31047, טלי
י ד ר ש מ תו ל גדו א העתק התנ מצי גד י  8356807־04. תמתנ
ן ולבניה מחוז חיפה, רח׳ חסן שוקרי ית לתכנו ז עדה המתו  הו

 11, חיפה 31048, טל׳ 8616222־04.

ן אלא אס כן ו ד לא תי ת לתבנית לא תתקבל ו דו ג  התנ
ר תמאמת את י תצהי ו ו גשה בכתב, בפירוט הנמקות ובלי  הו

א מסתמכת. הן הי ת שעלי ו בד  העו

נואר 1998)  ו׳ בטבת התשנ״ח (4 בי

 עמרם מצנע
עדה המקומית שב ראש הו ו  י

ן ולבניה חיפה  לתכנו

 מחוז הצפון

ן מקומי נהריה  מרחב תכנו

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
ן ו ף 89 לחוק התכנ  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעי
י הועדה ד  והבניה, התשכ״ה-1965 (להלן - החוק), כי במשר
י הועדה ד במשר ן ובניה מחוז הצפון, ו ית לתכנו ז  המחו
ן ובניה נהריה, מופקדת ״תכנית מפורטת ו  המקומית לתכנ

י תכניות מם׳• 4427/ג, ג/במ/103 ו־7131/ג. ו נ  ג/נה/5״, שי

ש ו לים בתכנית ומקומם: נהריה - ג  השטחים הכלו
וש 18146, ח״ח 23, 304.  13175, חלקה 193, ח״ח 200, 55: ג

ן ש מסי 8 בי ת כבי י ו ת התכנית: התו ראו  עיקרי הו
ן שרה לרה׳ קפלן. נת עי  שכו

ל ום פרסומה ש ום מי ם י שי ת תוך שי דו ג יש התנ י להג א ש  ר
עדה י הו ד ר ש מ ן הפרסומים בעתונים, ל דעה המאותרת בי  ההו
ן ובניה מחוז חיפה, רח׳ חסן שוקרי 11, חיפה ו ית לתכנ ז  המחו
תו דו ג א העהק התנ מצי גד י  31048, טלי 8616222־04. המתנ
ן הכרמל, חוף עדה המקומית חוף הכרמל, עי י הו ד ר ש מ  ל

 הכרמל, טל׳ 842031־04.

א אם כן ל לא תיד1ן א א תתקבל ו ת לתכנית ל דו ג  התנ
ת את מ א מ ר ה י תצהי ו ו גשה בכתב, בפירוט הנמקות ובלי  הו

א מסתמכת. הן הי י ת שעל ו ד ב ו ע  ה

ן מקומי חוף הכרמל  מרחב תכנו

 הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת
ן ו ף 117 לחוק התכנ  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעי
ר ״תבניה מפורטת מם׳ שו  והבנית, התשב״ה-1965, בדבר אי

ות מסי חכ/59א׳ ומש״ח 36. י י לתכנ ו נ  חכ/220״, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כרם מהר״ל - גוש
וש 12000, חלקות 32-27, 35, 39-36, 51-49,  11999, ח״ח 39: ג
ש 12002, ו  56-53, ח״ח 3, 17, 24, 25, 33, 34, 40, 41, 48, 74; ג

 חלקות 1, 2, 12, ח״ח 3, 4, 11-8, 13, 14, 50.

רת טבע: ד השטח לשמו עו ראות התכנית: א) י  עיקרי הו
. ר על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי  ב) לשמו

ת ביום ו נ דעה על הפקדת ההבניה פורסמה בעתו  הו
 27.10.1997 ובילקוט הפרסומים 4581, התשנ״ח, עמי 219.

ית ז עדה המחו י הו ד  התכנית האמורה נמצאה במשר
ן ובניה חוף ו עדה המקומית לתכנ י הו  חיפה, וכן במשרד
ת ו ע ש ב ן בה בימים ו י י לעי א ש ן ר י נ  הכרמל, וכל המעו

ם האמורים פתוחים לקהל. י ד ר ש מ ה  ש

 מרחב תכנון מקומי עירון

 הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ
תאר ר ״תבנית מי שו  והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אי

ת מסי ענ/במ/297. י י לתכנ ו נ  מקומית מם׳ ענ/357״, שי

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: אום אל־פחם -
ש 20413, ח״ח 8, 18, 79, 80. ו  ג

ד שסח למסחר ועסקים ו ע ראות התכנית: י  עיקרי הו
י לטופוגרפיה. ו נ יה והתאמת הבי ו  בבניה רו

ום ה בי ו נ ית פורסמת בעתו דעה על הפקדת התכנ  הו
 8.8.1997 ובילקוט הפרסומים 4560, התשנ״ז, עמי 5302.

ת י ז עדה המחו י הו ד  התכנית האמורה נמצאת במשר
ן ובניה עידון, עדה המקומית לתכנו י הו ד  חיפה, וכן במשר
ם י ד ר ש מ ה ת ש ו ע ש ב ן בה בימים ו י ן רשאי לעי י נ בל המעו  ו

רים פתוחים לקהל.  האמו

נואר 1998)  ו׳ בטבה התשנ״ח (4 בי

 חיים קופלמן
ית ז ש הועדה המחו א שב ר ו  י

ן ובניה מחוז חיפה  לתכנו

ט התשנ״ח, 1.2.1998 ב ש ם 4613, ה׳ ב מי רסו פ  22ו2 ילקוט ה



ן מקומי קרית־אתא  מרחב תכנו

 הודעה על הכנת תכנית
ף 77  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 61א(ג) וסעי
ל עדת המשנה ש ן והבניה, התשכי׳ה-1965, כי ו ו  לחוק התכנ
ן ובניה קרית־אתא, בישיבחה מסי ו עדה המקומית לתכנ  הו
 31 מיום 27.3.1997, החליטה על הכנת ״תכנית ב/מק/246

 בי״.

צעים בתכנית: א) חל1קה מחדש של ים המו י ו נ  השי
ראות בדבר חזות הבתים.  החלקות: ב) הו

ום פרסומה ברשומות. ים מי רעה זו שנתי  תוקף הו

נואר 1998)  ו׳ בטבת התשנ״ח (4 בי

 יוסי נבו
 מהנדס הועדה

 מחוז הצפון

ן מקומי טבריה  מרחב תכנו

 הודעה בדבר אישור תבניות מפורטות
ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ
ר שו  והבניה, התשכ״ה-1965 (להלן - החוק), בדבר אי

ות אלה: י  תכנ

י לתכנית ו נ ) ־תכנית מפורטת מס׳ טה/מק/ג/5/3449״, שי ו ) 
 מם׳ ג/3449.

לים בתבנית ומקומם: טבריה - גוש  השטחים הכלו
ש 9ו: גוש 5047ו, חלקה ישנה 22. ד  15079, ח״ח ח

י ו נ ; 2) שי י נו רת הבי י צו ו נ ראות התוכנית: ו) שי  עיקרי הו
 קו בנין.

נוה כיום ית פורסמה בעתו דעה על הפקדת התכנ  הו
 997ז.10.8 ובילקוט הפרסומים 4574, התשנ״ח, עמי 16.

יה י לתכנ ו נ  (2) ״תכנית מפורטת מם׳ טה/מק/ג/1/7604״, שי
 מם׳ ג/604ד.

לים בתכנית ומקומם: טבריה - גוש  השטחים הכלו
 15287, חלקה 111.

ראות התוכנית: א) התלפת שטחים בין שטח  עיקרי הו
י ו נ י גודלם): ב) שי ו נ רי פתוח (ללא שי בו  מסחרי ושטח צי

 קו בנין למגרש מסחרי.

נות ביום דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעתו  הו
 21.8.1997 ובילקוט הפרסומים 4561, התשנ״ז, עמ׳ 5322.

י הועדה המקומית ת במשרד רות נמצאו ות האמו י  התכנ
 טבריה, רח׳ טבור הארץ, ת״ד 508, 14105, טל׳ 6739555־06, ובן
ד הפנים, נצרת ית מחוז הצפון, משר ז עדה המתו י הו ד  במשר
ן בהן י י לעי א ש ן ר י י נ  עילית, טלי 6508508־06, וכל המעו

ם האמורים פתוחים לקהל. י ד ר ש מ ה ת ש ו ע ש ב  בימים ו

אר 1998) ו נ  ו׳ בטבת התשנ״ח (4 בי

 ע׳ כהן
עדה המקומית ש הו א שב ר ו  י

ן ולבניה טבריה ו  לתכנ

ת ו ע ש ב ת בימים ו י ן בתכנ י י לעי א ש ן ר י נ  כל מעו
ן בקרקע, י נ רים פתוחים לקהל. כל מעו ם האמו י ד  שהמשר
ת עצמו נפגע על ני אחר הרואה א  בבנין או בכל פרט תכנו
די התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פ׳ סעיף 00ו לחוק,  י
ל ום פרסומה ש ך 60 ימים מי ת תו דו ג ש התנ י  רשאי להג
י הועדה ד ן הפרסומים בעתונים, למשר דעה המאוחרת בי  ההו
ן 19, נהריה, טל׳ יה נהריה, שדי הגעהו בנ ן ו ו  המקומית לתכנ
א העתק התנגדותו מצי ד י ג  9879850־04, 9879846־04. המתנ
ן ו ת התכנ כ ש , ל ן ית מחוז הצפו ז עדה המחו י הו  למשרד
ת 7000 ו, טל׳ 6508508־ לי  המחוזית, קרית הממשלת, נצרת עי

.06 

ן אלא אם כן ו ד לא תי  התנגדות לתכנית לא תתקבל ו
ת ר המאמת א י תצהי ו ו בלי  הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ו

א מסתמכת. הן הי ת שעלי ו בד  העו

נואר 998 ו)  ד בטבת התשנ״ח (4 בי

ד קדוש ו  ד
עדה המקומית ש הו א שב ר ו  י

ן ובניה נהריה ו  לתכנ

 מרחב תכנון מקומי קריות

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
ן ו ף 89 לחוק התכנ  נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעי
עדה המקומית י הו ד  והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשר
ן ו ית לחכנ ז י הועדה המחו ד ר ש מ ב ן ולבניה קריות, ו  לתכנו
 ובניה מחוז חיפה, מופקדת ״תכנית מפורטת ק/מק/31ו/ו״,

ות מם׳ ק/131 וק/16/ד. י י לתכנ ו נ  שי

׳ ת ומקומם: קרית מוצקין, שד י  השטחים הכלולים בתבנ
ש 11562, חלקה 2. ו  קרן קיימת 14 - ג

רך ין קדמי לצו  עיקרי הוראות התכנית: הקטנת קו בני
ן ראוה לחנות קיימת.  הגרלת חלו

ת בשעו ן בתבנית בימים ו י ן רשאי לעי י נ  כל מעו
ן בקרקע, י נ רים פתוחים לקהל. כל מעו ם האמו י ד ר ש מ ה  ש
ני אחר הרואה את עצמו נפגע על ן או בכל פרט תכנו י  בבנ
ך על פי סעיף 100 לחוק, כאי לכ י התכנית, וכן כל הז ד  י
ל עד פרסומה ש ך 60 ימים ממו ת תו דו ג ש התנ י  רשאי להג
עדה י הו ן תפרסומים בעתונים, למשרד דעה המאוחרת בי  ההו
ד העברי 4, קרית ו ד ן ובניה קריות, רח׳ הג ו  המקומית לתכנ
י ד ומצא למשר ת י  מוצקין, טלי 8715291־04. העתק ההתנגדו
ית חיפה, רח׳ חסן ש1קרי 11, חיפה, טלי ז  הועדה המחו

 z861622־.04

ן אלא אם כן ו ד לא תי ת לתכנית לא תתקבל ו דו ג  התנ
ת ר המאמת א י תצהי ו ו בלי גשה בכתב, בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. הן הי י ת שעל ו בר  העו

נואר 998ו)  ו׳ בטבת התשנ״ח (4 בי

די  חיים עו
עדה המקומית ש הו א שב ר ו  י

ות ן ובניה קרי ו  לתכנ

ט התשנ״ח, 1.2.1998 2123 ב ש ם 4613, ה׳ ב מי  ילקוט הפרסו



בשעות ת בימים ו י ן בתבנ י ן רשאי לעי י נ  בל מעו
ן בקרקע, י נ רים פתוחים לקהל. כל מעו ם האמו י ד  שהמשר
 בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה אה עצמו נפגע על
כאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, די התבנית, וכן כל הז  י
ום פרסומה של ם יום מי שי יש התנגדות תוך שי  רשאי להג
עדה י הו ד דעה המאוחרת בין הפרסומים בעהונים, למשר  ההו
ן ובניה מחוז הדרום, דרך הנשיאים, ת״ד 68, ו ית לתכנ ז  המחו
א העתק מצי ד י ג  באר־שבע 84100, טל׳ 4ו62964־07. המתנ
עדה המקומית באר־שבע, ת׳׳ד 15, י הו ד  התנגדותו למשר

 באר־שבע 84100, טל׳ 6463607־07.

ן אלא אם כן ו ד לא תי ת לתכנית לא תתקבל ו דו ג  התנ
ר המאמת את י הצהי ו ו בלי גשה בכתב, בפירוט הנמקות ו  הו

א מסתמכת. הן הי ת שעלי ו בד  העו

ן מקומי שקמים  מרחב תכנו

 הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת
ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנו
ר ״תבנית מפורטת מס׳ ו ש י א , ר ב ד  והבניה, התשכ״ה-965ו, ב

י לתבנית מפורטת מס׳ 199/03/6. ו נ  5/199/03/6״, שי

וש 3142,  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: זוהר - ג
 חלקה 43, ח״ח 56, 106: גוש 3143, ח״ח 2.

י קרקע וקביעת ד עו ים בי י ו נ ראות התכנית: שי  עיקרי הו
ת מגורים חדשה. נ ו  הנחיות ומגבלות בניה להקמת שכ

ום נות בי דעה על הפקדת התבנית פורסמה בעתו  הו
 20.12.1996 ובילקוט הפרסומים 4471, התשנ״ז, עמ׳ 1084.

זיח עדה המחו י הו ד  התכנית האמורה נמצאה במשר
ן ובניה שקמים, ו עדה המקומית לתכנ י הו  הדרום, וכן במשרד
ם י ד ר ש מ ה ת ש ו ע ש ב ן בה בימים ו י י לעי א ש ן ר י נ  ובל המעו

רים פתוחים לקהל.  האמו

נואר 1998)  ד בטבת התשנ״ח (4 בי

 שלום דבינו
ית ז ש הועדה המחו א שב ר ו  י
ם ן ובניה מחוז הדרו  לתכנו

 הודעות בתי המשפט

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב

 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או מינוי
 מנהלי עזבון

דעה, כי בתיקים המפורטים להלן  מתפרסמת בזה הו
רושה ו י ואה או לצ גשו לבית המשפט בקשות לצו קיום צו  הו

י מנהל עזבון. נו  או למי

 תאריך
 מס׳ תיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 צוואות
 9120/97 כהן ניםים 9.293 כהן שרה

 9124/97 הלן רפפ1רט 19.7.96 אביגיל רפפורט

 מחוז הדרום

ד ו ד ש ן מקומי א  מרתב תכנו

 הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת
ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ
ר ״תכנית מפורטת מס• שו  והבניה, התשכ׳׳ה-1965, בדבר אי

י לתבנית מם׳ 32/103/03/3. נו  03/03/3ו/39״, שי

, רובע ג׳ - ד ו ד ש לים בתכנית ומקומם: א  השטחים הכלו
ש 2463, חלקות 10, 28. ו  ג

ת ו בל מג די קרקע ו עו ראות התבנית: קביעת י  עיקרי הו
ים פתוחים. רי בו  בניה להקמת מוסד ושטחים צי

ים ת בי ו נ דעה על הפקדת התבנית פורסמה בעתו  הו
 21.2.1997 ובילקוט הפרסומים 4482, התשנ״ז, עמ׳ 1673.

ת י ז עדה המחו י הו ית האמורה נמצאת במשרד  התבנ
, ד ו ן ובניה אשד י הועדה המקומית לתכנו ד  הדרום, וכן במשר
ם י ד ר ש מ ה ת ש ו ע ש ב ן בה בימים ו י ן רשאי לעי ני בל המעו  ו

רים פתוחים לקהל.  האמו

ן  מרחב תכנון מקומי אשקלו

 הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת
ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ
ר ״תכנית מפורטת מס׳ שו  והבניה, התשב״ה-965ו, בדבר אי

ות 4/112/03/4 !־11/112/03/4. י י לתכנ ו נ  13/112/03/4״, שי

נת , שכו ן לים בתבנית ומקומם: אשקלו  השטחים הכלו
וש 1934,  ברנע - גוש 390, ח״ח 41; גוש 1138, ח״ח ו-4: ג
ש 1935, חלקות 34-29, ו  חלקות 7, 25, ח״ח 4, 5, 8, 9, 52, 54; ג

 48, ח״ח 27, 38-35, 45, 47, 64.

י קרקע וקביעת ד עו ים בי י ו נ ת התכנית: שי ראו  עיקרי הו
ור מסחרי, ת בניה להקמת אזורי מגורים, אז מגבלו ות ו  הנחי

ני ציבור. י י  שטח לבנ

ום ת בי ו נ דעה על הפקדת התבנית פורסמה בעתו  הו
 997 ו.25.4 ובילקוט הפרסומים 4524, התשנ״ז, עמ׳ 3616.

ית ז עדה המחו י הו ית האמורה נמצאת במשרד  התבנ
ן, ן ובניה אשקלו ו עדה המקומית לתכנ י הו ד  הדרום, וכן במשר
ם י ד ר ש מ ה ת ש ו ע ש ב ן בה בימים ו י ן רשאי לעי י נ כל המעו  ו

רים פתוחים לקהל.  האמו

ן מקומי באר־שבע . ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
עדה י הו ד ר ש מ  והבניה, התשכ״ה-1965 (להלן - החוק), כי ב
עדה י הו ד ר ש מ ב ן ובניה מחוז הדרום, ו ו ית לתכנ ז  המחו
ן ובניה באר־־שבע, מופקדת ״תכנית מפורטת ו  המקומית לתכנ

י לתכנית מסי 5/במ/208. ו נ  מסי 1/213/03/5״, שי

לים בתכנית ומקומם: באר־שבע, מתתם  השטחים הכלו
ש 38035, ח״ח 48 - מגרש מסי 18. ו  הרמב״ם - ג

ת מגבלו ות ו י בהנתי ו נ ראות התכנית: א) שי  עיקרי הו
ר מגורים מיוחד. ו ות בניה באז י כו דלת ז  בניה: ב) הג

ט התשנ״ח, 1.2.1998 ב ש ם 4613, ה׳ ב מי  Z124 ילקוט הפרסו



 שם המבקש
 האריך

 מס• תיק שם המנוח הפטירה

 9221/97 זלצמן קלרה 94 .ו 8.1 ו חיים גביש
 9224/97 שויצה אוגניה 1.9.97 רות אמיר
i חדד עובד l l  9225/97 עבדי רחה 97.

 9226/97 גחלן תמר 3.11.97 אלמליח סליויה
 9227/97 לפידות טובה 28.1097 חוה בשה שביאור

 9228/97 פרלץ יבגני 22.1196 פרלין סבטלנה
 9231/97 שפירא מיכאל 1Q.1Q93 סונידז שפירא

 9232/97 קמחי זאב 1411.97 חנה קמחי
 9233/97 כרמיאל רבקה 5497 איתן כרמיאל
 9234/97 הדרון אוסנת 169.97 יהודה חדרון

 923S/97 ברנה1לץ דב 12.97¿ שרה קורנבוים
 9242/97 חודיר חנה 267.97 חודיר סמיר
 9244/97 ודסאנו קרלו 153.97 יהודה ליאוץ

 97/ 9251 פיש מיכאל 9.7.97 רגינה פיש
 9252/97 ארגינטרו דינה 27.12.95 ארגנטרו שמואל

 9255/97 ק דיין יוסף 30.497 משיח מרקוס
 p 9256/97 סעיד אליהו 29.491 סעיד פורטונה

 9257/97 אסץ רחל קליר a97 29.1 גסמן סחי זליכה
 9258/97 גוטמן שמואל a97 22.1 גדעון גוטמן

 9259/97 שטמברגר מרים
 מריה a&97 אנה בורגנירט

 9261/97 ק1צבםקי יונה 2011.97 קתנבסקי שמואל
 9264/97 נעדלםוץ סמיל 1411.97 הרפז שושנה
 9265/97 קרפל פני 8.2.97 הרפז שושנה
 9267/97 ארליך לאה ליזה 19.9.97 עמירה שגב

 9268/97 גרינברגר יעקב 121096 הניה נרינברגר
 9269/97 בוגרד שושנה 51097 חמדה באום

 9271/97 קוטנר צבי 297ו0ו אורי עקץ
 9272/97 נאמן יואל 311.97 נאמן חיים
* מוניש יגר  9273/97 יגר דב 1.97 ו
 9274/97 יצחק רינה 141097 יצחק םחן
 9275/97 אלו דקטוריה 27.9.96 חורי עזרא
 9276/97 רוזנטל דב 9594 חגי רוזנטל

 9279/97 אזליבר מטילדה 1311.95 בהן אביבה
p אביבה  9280/97 אוליבר יוחנן 11.1097 ב

 9284/97 דמקובסקי אסחר 141.80 דומקובסקי יהודה
 9286/97 יוסף מנחם 1611.96 יצחק יוסף

 9288/97 גודמן לאה 411.97 אלן פרנק גודמן
 9291/97 אבלוביצינה צילה 8.11.93 חץ בסיה

 9293/97 שורצמן חיים 36.97 דינרמן מיכאל
 9296/97 רוזנטל פרץ 22593 אילן רחנטל
 9297/97 רוזנטל אילה 264.97 רוזנטל אילן

 9298/97 לוטן ישראל 310.97 בלה ברעם לוטן
ט  9299/97 דנום רקטור 27.10.97 תום מ

 9300/97 גורדון ציפורה 269.96 חיה דובינסקי
 9303/97 אסרוק אייבי 1311.96 ברום אלכסנדר

 9306/97 קליץ אדוארד־ 30A97 שרץ קטרין טאובר
 9307/97 קליין אולגה 2211.86 שרון קטרין טאובר

 9310/97 גילילוב שרה 29.1.90 מנשרוב איסק
 9311/97 גילילוב אלכסנדר 54.97 ו מנשרוב איסק

 9314/97 תבל אדליה 27.7.97 לובה דנו־
 9315/97 דרוקמן יפה 161a97 משולם דרוקמן

 9316/97 חפץ יוכבד 21.1197 חיים חפץ

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב

ת (המשך) ו ע ד ו  ה
 תאריך

 מכו תיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 צוואות
 9125/97 שכטר יונה 26290 יואל אורן
 9126/97 אבלס חנה 29.1095 יואל אורן

 9127/97 זהביאן דליה 289.97 רונן םונבוליא
 9129/97 סטמפלו־ שרה 5.10.97 ו סטמפלר איק

 9134/97 דדון אהץ 9.10.97 רדון חנה
 9139/97 דרדוביץ מיכאל 1.396 שפירא שרה

 9140/97 מרגולין מיכאל 10.11.97 אילנה מרגולין
 9142/97 ברנפויט מלבה 14294 ציפורה איזנר

 9146/97 אפשטין קלרה 307.89 אפשטין איסאק
 9147/97 לייבוביץ אדלה 8296 אברהם מטס
 9148/97 ידווניק משה 8.11.97 ידוונק לאה

 9149/97 גרברנה נחמה 17.9.86 רבקה פוליטנסקי
 9143/97 ברנפויט יעקב 07.97 ו ציפורה אייזנר
 9158/97 אודלר אברהם 25597 אמילי אודלר

 9159/97 שני תמר 4297 מיכל שני סקלו
 9164/97 פקר שרה 227.97 פקר מאיר

 9165/97 זאהארוביץ אני 27.697 רונית בן ארי
 9167/97 שחר מינה 105.95 שריר יוסף

 9168/97 ויזנפלד שושנה 25897 ויזנפלד מירון
 9169/97 ויזנפלו־ ארנולז־

 ארנון 2aa97 ויזנפלד מירון
 9170/97 גרמי אברהם 267.95 גרמי רחל
 9174/97 סיני יגאל 17.11.97 סיני רחל

 9178/97 שפרבר גיטל 89.97 שגית בינות
 ד9131/9 רינהרד יוסף 31.11.97 רות שץ

 9182/97 ברגר לנח 22a97 חרה זמרוני
 9183/97 גרינהולץ נחה 1611.97 אלה רחיר

 9185/97 מזרחי משה 2310.97 מזרחי אולגה
 9186/97 ליפשיץ ליאו 7.7.97 גליקסמן לוציה

 9187/97 מאיו ישראל 15.10.97 מאיו רפאל
 9188/97 ישראל יפה 261CL97 מלכה ורשב
 9190/97 גוטמן דורה 11.11.97 גונן שמואל

 9192/97 זומרמן צפורה 811.97 גרוסמן זהבה
 9193/97 אל שרף 17.11.96 קםיה בקרמן

 6853/97 רינה זיידה 41290 אפוטרופוס כללי
 9196/97 ביטון עישה 238.96 ביטע שמעון

 9199/97 קגן רות 17.9.97 יוסף קגן
 9200/97 גולדנברג מישו 213.96 האגודה למען החייל

 9201/97 פלמר קרולינה 30.497 יצחק פלמר
 9203/97 לאופולד אנשל 259.97 אסי לאופולד

 9207/97 אזוגי יצחק 1.8.83 ו רחל חסן
 9210/97 שט בנימין 31.1a97 יעקב חיים שט

 9211/97 אדם אהרן 309.97 ניסים הדס
 9213/97 אילץ מרים 28.1097 רות עובדיה

 9214/97 עורי שרה 31.1097 מירה דגני
 9217/97 א1£דורף היינריך 281097 דורה אלטדורף

 9219/97 שפוסהיים חנה 1811.97 משה דוד שפוטהיים
 9220/97 זלצמן יצחק 44.97 חיים גביש
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 שם המבקש
 תאריך

 מס׳ תיק שם המנוח הפטירה

 9410/97 אבער מרסיל 097 ו.1 אנה שראזי
 9412/97 עקב לולי 1296.ו3 סילביה בובליל

 9413/97 דיאמנט אריקה 25897 מיבל פניני
 9414/97 ישראל עי 111.96 ישואל פרחה

 9415/97 כהן אולגה ai 197 כהן יעקב
 9417/97 גגה נחום Z4.ll.97 ולח־מיר גגה
 9426/97 רחנבוים פנינה S.697 ישראל והלין

 9429/97 קחנץ אעה 151.24 קחנץ דוד
 9430/97 טוב ציפורה 15.11.1903 דיאן ברקוביץ
 9436/97 אשר רוזה 22294 סימה גרימברג

 9437/97 פינצבםקי עדה 261097 שמחה פינצבסקי
 9439/97 ראונר הוגו ליאו 5.697 רות ראונר

 9440/97 קליין בתיה 25.9.97 מיכה קליץ
 9442/97 בוטראשוילי מריה a87 25.1 אלשווילי מננה
 9445/97 גובשוביץ אוליה 12488 ארדברג םאלד
 9446/97 גובשוביץ פניה 201097 ארדברג סאלד

 9447/97 זםלבסקיה
 אלכסנדרה 212.97 בר יוסף לאה
 9452/97 מלבים שפרה 2611.97 זיגוון אברהם

 9453/97 משן דולף 3011.97 משן ויגנסי
 9454/97 בורגר יהודית 14.11.97 בורגר אוטו

 9455/97 מירוצניק אסתר 21.9.97 מנדל מירוצניק
 9457/97 גורגני ננגאן 28.7.97 גורגני פנחס

 9460/97 שנצר פרדריק 25887 שנצו־ צציליה
 9466/97 טיבמן חיה e.9.97 יהודית הלפר

 8127/97 בוםין מאיר 20.10,97 משה קניאל
 3617/97 קאט קץ 223.97 מכון רצמן למרע

 81ÍO/97 עמליה ויזר 27.9.97 נירה פלדמן
 9461/97 קומלי שלום 511.97 קומלי מרים

 9472/97 השאש רחמים 17.2.97 שאש רחמים
 9473/97 הרשמן ריבה 127.96 זילברמן גלינה

 9474/97 שיים אבייל 16.11.97 סטלה שיים
 9475/97 גולדשטיין פריץ SI 297 גינה אלמליח
 9476/97 נאור אשרה 1.1097 נאור אברהם

 9477/97 ינקו אלפונס אריה 2511.97 ינקו זיוה םחי
 9478/97 אל אעסם כאמלה 4.12.94 עפארי נואף

 9480/97 רנקלו־ אליזבט a97.12 מגדה גרין
 9483/97 שנפף קרולינה 312.97 ברוך טייכמן

 9485/97 גרינדלר פרלה 14.9.84 גרינדלר שמחה
 9488/97 אלפוני פני K 41297הp אלפוני

 9499/97 קושניר אהק 2510.97 מיה שפי
 9500/97 גרוסמן לאץ יהודה 56.97 גרוםמן דובה

 9501/97 פישל יהודית 3011.97 רחל אטלס
 9502/97 דורפמן יעקב 23.11.95 דוו־פמן דורה
 9503/97 פריימן סימה 21297 משה מזרחי

 9905/97 עובדיה שלום 30.1295 עובדיה שושנה
 9506/97 בלבול ניסים 25.1097 צרלה רשל בלבול

 9507/97 גרום חיים 21.9.97 ראובן גרוס
 9509/97 דלית דוד 611.97 גיורא דלית

 9510/97 נקדצי חיה 29.1.97 רחמיתולה זרניתי
 9512/97 פור נורית 10a97 יפה רחימי
 9516/97 ורץ חיים 2311.97 דליה ורץ

 9519/97 גוטין צילה 19.1097 גוטין אלימלך

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב
ת (המשך) ו ע ד ו  ה

 שם המבקש
 האריך

 מס׳ תיק שם המנוח הפטירה

 עוואות
 9317/97 יצחק רבקה 229.97 ויטה אלישר
 9320/97 ברן אברהם 61293 סוניה הרטמן

 9321/97 ליטמן הוני 31.1097 ליטמן דב
 9323/97 ברלמן זיםקינד 61297 נורית נילוב גרוםמן

 9324/97 יעקב אניס 30.11.97 יעקב פנינה
 9325/97 ירץ משה 14.10.97 זמירה באטאט

 9323/97 פרישמן אברהם צבי 15596 פרישמן אידה מלכה
 9329/97 גנצרסקי גניה 61289 אורנבוך אסתר
 9304/97 הר סלע רב1דה 267.97 הר סלע לביא
 9331/97 אתרוג שמעץ 2S&97 אברהם אתרוג

 9333/97 גרובר סוניה 1211.97 בנימין נרובר
 9334/97 ירץ גלעד 1Q9.97 שרץ גלעד

 9339/97 זבלוצקי קלרה 29.1289 רות ורד
 9344/97 אלטר ביאטריס 211.97 אלטר לזר

 9346/97 פרוש םוניה 27.7.97 פנחס הבל
 9347/97 בוהדנה רחל 29.9.97 יוסף בדהדנה

 9348/97 גרטשטץ בתיה 31097 גליל אריה
 9351/97 אמרליס יוסף 61297 אמרלים שרית

 9352/97 פז ק 11.97&2 יהודית פז
 9355/97 עזרן סלומץ 161097 הדסה בן יעקב

 9358/97 ליבוביץ פרומה 29.9.97 שרליט מרכוס
 9361/97 נוי נתן 51093: יצחק נוי

 9364/97 ספרן שלמה 5584 גאון אלין אילשפץ
 9365/97 קפלן מרדכי 7.1297 נילי קפלן

 9366/97 חרד־יף חיה אנה 1.1097 לב רות
 9369/97 פרידמן יצחק 1.1297 רח רות פרידמן
 9371/97 נפתולין צביה 27.1094 נפתולין א. גנה

 9374/97 שכטר שרה 36.93 שכטר משה
 9378/97 אברהם סל1מון 17.7.97 מטילדה אברהם
 9379/97 מנדובסקי ינינה 261097 רונלד מנדובסקי

 9380/97 ממום אברהם 17.7.97 ממוס מזל
 9382/97 ער חממה 13896 צוברי מרים

 9383/97 עטיה אלברט 1611.97 דבורה עטיה
 9385/97 בדינר מטילדה 139.97 מרגרטה קרסנו־
 9387/97 גוטסp ליאורה 233.85 זיגפריד גוטסמן

 9390/97 שוורץ גורג 811.96 שוורץ קונספסיץ
ד  9391/97 ציובוטרו מרים 123.93 יונגר ח
 9392/97 דואק ניםים 231097 בני דואק
 9393/97 דואק אלים 27.7.88 בני דואק

 9395/97 טריידל רות 9.11.97 אביטל אלץ
 9398/97 אלפלע יוסף 9.1297 פח־קין הדסה

 9399/97 הירש רודי משה 17.11.97 הירש אסתר אליזבט
 9400/97 מיצנר יצחק 30.11.97 שמואל מונבז

 9401/97 ארם־ רחל 1a7.97 יאיר או־נר
איר ארנר  9402/97 ארנר נתן 2496 י

 9407/97 ברוך אליהו 261Q93 ויקטוריה ברוך
 9408/97 צברי שלום 21A97 צברי שמעון

 9409/97 חנן טוב חממה 23A95 שעבין קטינה
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 שם המבקש
 תאריך

 מס׳ תיק שם המנוח הפטירה

 37/93 לביא ברוריה 197)11.1 יהושע לביא
 39/98 פלסן רנה שמעץ 2611.97 הרמץ ליליאן

 41/98 איזק יהודה 20.697 מנחם מרקוביץ
 45/98 לוינגר אררנם 226.95 לרנגר אברהם
 46/98 לוינגר מקם 7.1.97 לוינגר אברהם

 48/98 גליקשטוץ אברהם 24.1295 דולה גליקשטרן
 49/9B מויססקו זאנטה 21297 אחלף סולומון

 57/98 אופנר רגינה 1511.97 פנינה בראוד
 59/93 ארליך מרים מדלי ן 27.10.96 גניפר ארליך

 98׳.נ» לוי סימי 1a1.95 שמעון לה
 61/98 לוי מסעור a97.7 שמעון לוי
 64/98 טבלוביץ אפרים 27.6.97 סל שמואל

 66/98 לוי וילי 5.11,97 חנה לוי
 67/98 בושרי מרים 27.897 טובה סלומון
 73/98 שרעבי בנאין נעמי 101297 גורמס דינה

 74/98 וקנץ אמרם 75.84 אינטראק^זר סוזן
 75/98 וקנין מסעודה 6a97 קקץ שרה
 76/98 זיסמן רחל 8896 דוד זיסמן
 77/93 רותם אברהם 1.1297 פלג נואית

 60/93 אמיאה סעד 22.696 אמיאה דליה
 82/98 סמואל רות 235.97 סמואל יורם

 83/98 זיידיס צפורה 14897 זיידיס דוד
 76/98 זיסמן יוסף 097ו22 דוד זיסמן
 89/98 כהן מרגריט 19.1297 כהן מרסל

 90/98 מיבאל אסחר 141H97 אודלי בטפלר
 91/96 באומן לדיסלאו a 1297 באומן חוה

 94/98 אחרמן שריבר פניה 111297 מרי רייטר צדק
 97/98 בוברוב אהרן 16297 בתיקה ורוניקה

 101/98 סטודנט אסתר 23.9.97 דוד סטודנט
 102/98 סטודנט אברהם 227.97 דוד סטודנט
 105/98 שריד דוד 27597 אילנה לביא

 106/93 וים הרp צבי 29.9.97 לימור וייס
 108/98 לוםטגרטן אבה 147.97 ישראל לביא
 112/98 זוהר שמעון 111.97 מרים שילוני

 115/98 גור דניאל 1195 אניטה הלינה גור
 119/98 דעדוש חיים מעתוק 2211.97 דעדוש מרגוט

 125/98 ופל יחיאל צבי 11.1297 ברבה ופל
 129/98 ברם מרים 7.9.87 נילי בר•
 130/93 ברם בונים 4196 נילי ברם

 131/98 סטוםל יצחק 31.1097 הלנה סטוסל
 133/98 טנכר רחל 17.9.97 יעקב צנקר

 134/98 קודריאנסקי פסיה 1211.97 קודריאנםקי זליג
 135/98 שכטר אדולף 17.1297 שפרינצה תקוה

 אברהם שכטר
 137/98 פרקר אברהם 29.11.97 אםחר פרקר

 133/93 גוטויליג יעקב וולטר 19.11.97 אופירה חפץ
 139/98 הרשקוביץ רחל 2312.97 דק מוניקה
 140/98 לקםר פני תחלה 511.97 שרה אלוני

 141/98 פיאטרקובסקי מטיל 19.1297 סימונה שביט
 144/98 מרכוס רבקה 20A91 קשטן חנה

 145/98 בהן צילה 3011.97 תמר שץ
 146/98 רחי פבינה 15a97 יובל רתי

 148/9S שניצר שלום 2211.97 יחזקאל שניצר

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב
ת (המשך) ו ע ד ו  ה

 תאריך
 מסי תיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 צוואות
 9522/97 קורנפלד יצחק 221097 רבקה אמריליו

 9523/97 קסת קדחה 16297 קסרי יצחק
 9524/97 אושפיזא משה 13,89 נלי אושפחא

 9525/97 שחר פיאמנטה רחל 30196 רוני פיאםנטה
 9526/97 קוח אליעזר 297ו2 מנחם קות

 9527/97 טוקטלי יעקב 19.894 טוקטלי מרים
 9528/97 שפיגלב1£ הורן

 יהודית 69.97 ו דפנה מעוז •
 9529/97 אדירם שרה 301.97 אדירם יחזקאל

 9530/97 מוצרי אליהו 67.96 ו מוצרי חנה
 9531/97 רנקיביץ פניה zaa95 דוד־ שוורץ

 9535/97 תבות שמואל 5a97 תבות כוכבה
 9536/97 רחן מרים T6594 רוזן איליה

 9538/97 פח־ימן סופי 11297 פנציו ברמן .
 פינקוביץ

 9195/97 כאתב עבודי 2510.97 אליהו כאתב
 9246/97 ליוושיץ שרה 28496 אהובה

 9471/97 שיק יצחק איגנץ 11.11.97 ציפורה אידס
 9541/97 סויסה אלברט 301.95 יאיר חורגמן

 9542/97 פינקלשטיין איםק
 דח־ 15A96 פרנציסקה וודבל

ק מסעדדה ק גקוב 5297 ד  9543/97 ד
 7996/97 חיים גלעת 32.97 מיכאל גלעת

 9545/97 צרנילובסקי טובה 21a97 בנימין צורן
 9S46/97 צרנילובסקי אריה 26.1.90 בבימין צורן

 9547/97 נתיאל םביחה 96.97 משה נתיאל
 9550/97 פרוליך תמר 11.7.97 פרויליך יסמין

 9551/97 גרשוני דבורה 69.97 ו ניר גרשוני
 97׳9552 אהרן זירע 25a96 אהרן ניסים

 9558/97 טמיר צבי 27.2.97 אריקה טמיר
 9562/97 לביא יוסף 17.97 מאיר לביא

 1/98 מילשטוק אשר 6.1.96 מריס מילשטוק
 5/98 רוטבאום שרה 29.11.97 שומרוני שלמה
 6/98 גוטנברג בתרד 189.96 לורנה גוטנברג

 7/98 ישראל נעם 21.7.97 אהק ישראל
 8/98 שפריר ישראל :129.9 והבה שפריר

 9/98 אהרונוביץ בנימין 2297 מאיר שולמית
 0/98 ו חכם משה סלמן 7297 חכם חנינה

 95׳.11 דרויאן איבי 7.11.97 ו יחיאל דרויאן
 12/93 וקרמן ישראל 211,97 וקרמן שושנה
 13/98 וקרמן רוזן בלומה 510.84 וקרמן שושנה

 16/98 סורקין טניה 25.697 ראובן אביב
 20/98 קאופמן יוסף 16890 אסתר קאופמן

 22/93 אתם־ מיכאל 61297 מרים פישמן
 25/98 ליבני אברהם 241097 חיים שרה
 29/98 אוטרמםקי ירחמיאל 89.96 דור ארנשן

 33/98 ארגיל עדית 29.96 גיין אסתר ארגיל
 34/98 בר חיים 14866 בר חיים זליג
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 שם המבקש
 תאריך

 מם׳ תיק שם המנוח הפטירה

 256/98 נסימוב שמואל 1.2.97 צביה פנקס
 258/98 רדיאן לורה 96.ו 41 דב פליטמן
 259/98 רדיאן עמנואל 2611.97 דב פליטמן

 260/96 שריד חיי• 2811.97 אורנה לידנר מטרי
 261/98 וולפםון דב 9.1197 דבח־ה דגן
 262/98 זילברמן שפרה 21.11.97 הניה אוק

 264/98 גוטליב צילי 21297 ו שולוט ויסמן
 265/98 חג׳ג מרסל 87.95 רישארד חג׳ג

 ירושות
 8162/97 פיקס מיכאל 7.1Q97 אניסימו־ב דימיטרי

 6769/97 דאובר משה 12294 אסא דאובר
 8791/97 שלם שלמה 261Q97 סתן שלם

 8797/97 חלאבין גניה 7.11.97 לב חלאבץ
 8800/97 גח־נברג הנה 18.1285 שרגא גרינברג

 8802/97 שתיווי במוס 29.497 שתיור דוד
 8803/97 שתיווי קלרה 247.91 שתיור דוד

 8808/97 שמגר אשר 811.97 הלל שמעץ שמגר
 8610/97 פורן נינה 24697 אלה פ1£קוב

 8814/97 ויסמן עליזה 30.1293 עמיר שרה
 8815/97 זגדץ אלדה 31.1.90 זגדון עמנואל
 8816/97 שומרון ישראל SL11.97 איריס שומדץ

 8817/97 מסמן בלומה 221.93 נעמי איצקוביץ
 p 8820/97 אריה אריאל 131097 ציפורה -p אריה

 8822/97 סמם חלוה 13.87 שאול צמח
 8823/97 דימנט מרים 30.9.97 דוד גבעץ

 8826/97 ריפנר הלנה 7.688 יחיאל ריפנר
 8827/97 גלברט יוסף 29.1282 סגל זיוה
 8828/97 גלברט חיה 227.97 סגל זיוה

 8831/97 בנטוב יצחק p 5.9.97 טוב יהושבע
 8835/97 ברוך אסתר 189.85 אודה בהן

 8842/97 יחזקאל קאמיל 3897 סמדר יחזקאל
 8844/97 םימח חמוס 7.11.94 מלבה זוארץ

 יוסף צמח
 8845/97 םימח ליזה 1611.96 מלבה זוארץ

 8846/97 רגנבוגן אסתר 28.11.97 פישגולד חנה
 8849/97 גרינברג ליזה 101097 גרינברג דורי
 8850/97 אטיאס יוסף 24697 אטיאס ח־ול

 88S1/97 ק שימול אילנה 7.7.97 דוד p שימול
 8852/97 גואטה מבלוף 17.1296 פורטונה גואטה

 8853/97 משיח שמואל 7.897 שלמה משיח
ו אברהם 15.897 אנה שידלו ל  8854/97 שד
 8855/97 גם זו טובה 31.96 אתי קישלס

 8856/97 רייך אנה 14897 רייך לב
 8857/97 ק נחום שולמית 189.97 חיותה p נחום
 p 8858/97 חיון מאיר 20.9.79 ביסמוט אסחר
 8859/97 ק חיץ רחמה 24396 ביסמוט אסתר
 88dO/97 ק חיץ איבון 6486 ביםמוט אסחר

 8861/97 אילוטביץ יצחק 157.97 אילה הימן
 8863/97 לויט סוניה 112.88 דניאל לויט
 8864/97 לויט יעקב 15A81 דניאל לויט

 8865/97 פיינברג חוה 31.1.97 עמנואל פיינברג
ק אהק  8867/97 בהן אברהם 2S1.87 כ

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב

ת (המשך) ו ע ד ו  ה

 שם המבקש
 תאריך

 מם׳ תיק שם המנוח הפטירה

 עוואות
 49/98 ו שניצר לאה 13897 יחזקאל שניצר

 59/98 ו ויקי קומרצרו 189.97 טל קומרצרו
 162/98 גו־ייפמן זאב 41297 טל אילנה

 163/98 צבי וםרמן 11.11.97 וילנר אורית
 165/98 אלמה נעים 55.97 אלמה חנינה

 166/98 קץ אירית עדית 261297 גבי קין
 167/98 חיימוביץ אוטיליה 201297 אליעזר אירית
 169/98 וינטרוב שמעץ 16597 משה וינטראוב
 174/98 טלמור משה 5.1297 שולמית טלמור

 177/98 אללוף סולטנה 1811.97 סמי פדובר
 176/98 זרבאילוב םיונה 17597 זרבאילוב אדיניה

 180/98 זורק אברהם 17.11.97 זורק טטיאנה
 181/98 פרשל חיים אשר 17.11.97 רבקה פרשל גרשץ

 182/98 דואר אמנץ 18697 אהוד פלג
 183/96 מיתץ מנחם 2311.96 מיירנץ זלדה

 184/98 זיו גדעץ 7.11.97 מאירה זיו
 167/98 בכר בוליםה 101.94 ריינ1ץ רחל

 191/98 אעל אהק 81096 חנה אנגל פיירשטיין
 192/98 ליכטנשטיין אפרים 29.11.97 החלברין דבורה

 194/98 חאג׳ יחיא מוסטפה 27.1.97 חאג׳ יחיא היתם
 199/98 ק1פלמן שמחה 10.1297 נלי קופלמן

 2C0/98 רנשטוק צבי 31595 יוניח וינשטוק
 201/98 מגילה שושנה 2511.97 ברבה מגילה

 רחנפלד
 202/98 אילץ עמנואל a1296 רבקה איילין

 204/98 שריקי מרי 27.9.97 שריקי אבי
 205/98 עזיד אילונה 41295 מזרחי מירב
 206/98 קרספי אברהם 243.97 ביטץ לונה

 207/98 ברינהולץ דוד 311.97 צבי בירן
 208/98 קדוש עמיחי 19A97 ברכה קדיש

 210/98 שער זכריה 239.97 שער יוסף
 215/98 פרשטמן מרים 27.7.97 משה פרשטמן

 220/98 ריחברג משה 61297 רחליה הלבודוביץ
 222/98 זיסו חנה 1411.97 זיסו רמי זיו

 224/98 שפיץ סטפן 181297 שפיץ חוה אוה
 229/98 יצחאק יעקב 251197 יצחק גוליט
 230/98 ברנד שושני פרידה 11A96 זאב בתרו־

 234/98 ברוך יצחק 2511.97 מרדכי ברוך
 235/98 אשכנזי רחל 251297 דלית אשכנזי

 9339/97 זבולוצקי משה 9.693 רות וח
 236/98 שור יוסף 211.97 תמו שה

 238/98 גליקר חיים 7.11.97 פניה גליצר
 241/98 אבנד איטה 1.1297 בולוטין חיה
 249/98 אשר ברטה 14297 אשר יעקב
 250/98 אשר סלומץ 247.97 אשר יעקב
 251/98 רגב מנדל 27.9.93 רגב צילה

 254/98 דיאמנט שרה 1.7.94 מרדכי דיאמנט
a697 p יוסף בורכוב  255/98 בורבוב ס

׳ח, 1.2.1998 ט התשנ׳ ב ש ם 4613, ה׳ ב מי  28ו2 ילקוט הפרסו



 בית המשפט המחוזי בתל־אביב
 שם המבקש

 תאריך
ת (המשך) מם׳ חיק שם המטה הפטירה ו ע ד ו  ה

 תאריך 973/97? אוחנה סימי 10/1Q97 מיכאל אוחנה
 מס׳ תיק שם המנוח הפטירה שם המבקש 8976/97 חייק יחזקאל 201295 יחזקאל שמש

 8979/97 קק שבתאי 21097 קרן ענבד
ת 8980/97 טריכטר דוד 30.897 טריכטר דוד ו ז ו ד ו ד  ו
 8985/97 כהן משה 17.882 כהן אברהם

 8871/97 נרמן טובה גיטה 1411.94 יוסף זיקנ1 8987/97 וישגיה צביה a97.29 וישניה יששכר

 8873/97 מי ק שמואל 5497 בתיה מי ק 8988/97 שמולביץ חיים 0.97 ו.9 טובה רפפורט

 8875/97 ויסלר אדלה 19.7.97 ישראל רםלר 3989/97 םהסה אליהו 3396 זקלין סויסה

 8876/97 יהושע יוספינה 1.9.97 זיוה בחילי 8990/97 קרינגל מאיר 24.1097 קרינגל פנינה

 8880/97 פוקס יעקב 13a97 עיריח פוקס י8991/9 שרגא יונה 9.9.97 ישראל שרגא

 8881/97 גיימן רחמיאל 27.9.97 גיימן בתיה 8899/97 אלקובי דויד 2a1Q97 ציון אלקוכי

 8888/97 בן שאול מסף 29.11.95 רחי צפרי 8939/97 לוסיק מריאנה 10.7.97 סקלר לובה

 8889/97 יפת זכריה 1.1091 יעל יפת אביגדור 8940/97 קיש הילדה 127.97 קיש לייזר יוסף

 8892/97 מדעי ישעיהו 25.11.93 מדעי נתנאל דניאל 4949/97 יורם ספיר 75.97 מלי ספיר

 8894/97 דחי סופיה 232.95 אלברט דחיה 8092/97 איתבלר דסלין 16.7.97 יחזקאל איתמר

8 שינוולד שרה 2493 שינוולד היינץ 6843/97 בטי וילהלם 167.97 אורי והב 8 9 7 / 9 ^ ^ 

 •^8393/94 שינוולד מאוריציוס 21096 שינוולד היינץ 182/97 יצחק יוק 27.1294 יופן שאול
 7894/97 זיידמן אבנר 11.9.97 זיידמן יהודיה 6741/97 נקאש סלים 257.97 נקאש אורי

 6774/97 אלון נח מרקום 29.11.96 צפורה מרקוס 8994/97 גוטליכ מנחם 1a1097 בהן מושקין נירה
 8900/97 חיים מיכל 289.92 הירש לייזר חיים 8995/97 גולדפיער שמעון 2211.97 יוסף גל מור
 8901/97 מזור ליאור חיים 21.9.97 מזור אליהו 8996/97 נרבירט יעקב 129.97 פסח נייבירט

 6902/97 בהן אברהם 17.1296 ציפורה בהן 6998/97 אבן מרים יסמין 3.1Q97 דיאםנסה אבן
 8907/97 ליטבק פניה 8590 זיוה ליטבק 6999/97 נחומובסקי נועה 1a9.97 יאיר נחומובםקי

 8912/97 שמאי ירמיהו 73.79 בהן כרמלה 9007/97 יעקב מדי 6697 שמחי אסתר

 8913/97 שוקר גמר 231090 שוקר חיים 9008/97 יעקב טויה 2a1094 שמחי אסתר
 8915/97 שוקר יהודה 27.880 שוקר חיים 9010/97 אנוך זבולון 2a97 אנוך יוסף

 8916/97 זרניצקי שמעון 9.696 זרניצקי יצחק 9011/97 לוין נחמיה 3an.ao שריקי רבקה
 8919/97 ניסים פרנקו 17.7.97 גבריאלה סוירי 9012/97 הוניגמן בלהה 8.11.97 אריה היניגמן
 פרנקו 9014/97 מרחום אירן S11.97 1 שלום מרוזום

ו 9016/97 קד1״ כלן יחנה 13.10.94 יחיאל כמון  97/ו892 מועלם אורה 1SL6S0 גילה ק ו י
 8924/97 אבו שמיע םלימה 13497 שירי דליה 9017/97 סירוטה חסיה 4.9.91 רחל פורת

 8925/97 פישק זעליג 16693 אופיר משה 9019/97 משזלם מיקו 237.76 אדמונד עחיאל
 p 8928/97 צבי רחל 23597 נירה הדרי 9021/97 מאיזל לאון 21597 לילן מאיזל

 8929/97 פריסאדו מזל 29.7.97 פריסאדו גבריאל 9024/97 פוקץ זלדה 15.292 פוקץ יעקב מאיר
 8930/97 קוהוט צבי 4A90 קוהוט רחל 9028/97 תי סאם 255.97 רויו־ט הי

 8932/97 לד שולמית 30.1296 יוסף לוי 9031/97 ארדיטי מרים 28473 ראובן ארדיטי
 8936/97 וינטר מרגרטה 267.97 וינטר לאופולד 9032/97 ארדיטי אלברט 16.497 ראובן ארדיטי
 8937/97 לייבוביץ יצחק 1.10.97 ליליאנה לייבוביץ 9033/97 וינוקור יוסי מנואל 19.11.97 אפרים ויעקור

 ^^97/ו894 כהן דבורה 201.97 בהן יונה 9034/97 עציוני רבקה 2011.97 אורי עציוני
 P^8942/9 בחגלו מסעוד 2897 בוזגלו איזה 9035/97 שאולוב זכריה 11.64 שארלוב ניק

 8944/97 עגבד משה 21.7.97 דוד עגמי 9036/97 פא.יסט ישעיהו 2a97 קרונפלד פנינה
 8946/97 פיק צבי 197)11.1 אורלי פיל! 9037/97 וולף פרץ 121097 וולף נתן

 8947/97 ויניק שמעון 21594 ויניק צבי 9038/97 פא1סט בתיה 133.97 קרונפלד פנינה
 89K/97 הרטשטיין לסלו 24279 הרטשטיין דני 9039/97 שינהלד ליפשה 1.11.97 פניקה לייבוביץ

 8952/97 ליבשיץ אודל 231294 בקלייניק אמיליה 9040/97 קורץ ישראל 2a9.97 גיל קודץ
 8958/97 קלומי שמעון 4567 סעד סיני מובאגר 9043/97 ק דוו־ שלמה 24297 יוכבד אמיר

 8960/97 רוסה רבץ דה מופס 23.1.97 ססיל ביאטריס קורן 9044/97 חיימוביץ שרה 2011.61 דניאל חיימוביץ
 8961/97 לוין צדלד 9.11.95 גון סטוז 9045/97 אילייב גריגורי 6.1.95 אילייב איסטט
 8962/97 גלין זאבה 87.97 יורם גלין 9046/97 לינדיץ דורה 6.295 בצלאל לינריץ
 8963/97 ור־זגארדיםקי פאיפך 21289 דב ודדי 9048/97 אנאטו שמואל 21.1097 אנאטו ׳•צלמה

 8965/97 פיטרו ק7/־ה 27.1Q97 פיטרו יוסף 9049/97 סולימון אברהם 17.11.95 סולומון ציציליה
 8967/97 זונייר יוסף 21.1097 מדי זוגייר 9051/97 זילברמן יצחק an.97 רבקה זילברמן

 8971/97 שלמה רחל 109.97 מנחם שלמה 9055/97 מני משה 21.1097 נח מני
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 שם המבקש
 תאריך

 מס׳ תיק שם המנוח הפטירה

 9154/97 טאום עמיר 151097 טאום אורנה
 9156/97 מרום רגינה 17.10.88 מרום יעקב

 9157/97 דורק דוד 1412.94 דוויק יהודה
 9160/97 ברקוביץ נתן 1811.97 אילנה פרידמן

p9161/97 שטרן רחל 1.10.97 משה שט 
 9162/97 יואכימוביץ ישראל 95.81 קישון פנינה
 9163/97 יואבימוביץ הלה 6886 קישון פנינה
 9166/97 כהן יוסף 611.97 יהודית כהן

 9171/97 קינן אליהו 19A97 מיכל קינן
 9172/97 אסיאו שרה 19.11.97 רות ספורטה

 9173/97 יחזקאל תפחה 148.93 סמירה צאלח
 9175/97 שוחט עובדיה 17.6.97 ששון שוחט
 9176/97 ציגלר אברהם 14597 ציגלר אדלה

 9177/97 זיידמן הרש 181096 רגינה ליפסקה
 9179/97 בהן חישה 811.97 כהן יעקב
 9180/97 כהן דוד 811.97 בהן יעקב

ווץ רשל 2.296 מרב לוי  9184/97 שו
 9189/97 אבו יוסף 3497 אבו ליליאן
 9191/97 לוי יוכבד 10.2.81 יהודה לוי
 9194/97 ויימן רתה 15.12.82 ויימן יעקב

 9090/97 מאירזון פסיה 2.495 שיינה הינדה
 9197/97 מחס דוד 10695 רבקה מחס
 9198/97 נידם יצחק 81097 נידם נינט

 9202/97 הופמן קלאודיו 10.897 קלר הופמן
 9204/97 וינגרטן טובה 21.97 שלמה וינגרטן

 9205/97 דסקלו אסטריקה 1811.97 דסקלו רחל
 9208/97 לוסטיג שמעון 2811.97 מאשה לוסטיג

 9209/97 גלין רעיה 29.1Q97 גלין זאב
 9212/97 פרידפרטיע נחמיה 21.897 פרידפתויע חניה

 9215/97 דפס מיל טוב :1.9.9 ז אהp רפס
 9216/97 רפס אליהו 31097 אהp דפס

 9218/97 קניג גניה 31.7.96 לילה רייבר
 9222/97 יום טוב סבי 20.1.97 יום טוב תינה

 9223/97 שויצה אלימלך 29.885 רות אמיר
 9229/97 סקורה יוסף 17.11.95 אנט םקורה

 9230/97 רובין לאה 301097 אלכסנדר רובין
 9235/97 טובין חנה 51097 ארטל רחל

 9236/97 סעדה בנימין 223.94 סעדה רינה
 9237/97 סולומון מנחם 2411.97 סולומון ירדנה אס

 9239/97 םולניצקי בחיה 7.66 גרשון ניצה
 9240/97 זינגר שרה חיה 7.897 סנדבנק בינה
 9241/97 זינגר אליעזר 187.87 סנדבנק בינה

 9243/97 קארה וסיליבה
 אירנה 29.895 אנדרייב בוךיס

 9244/97 ורסאנו קרלו 15397 יהודה ליאון
 9245/97 גרשקוביץ סופיה 31096 גודביץ יוסף

 9247/97 לואב מירח 167 הקוה לב
ה 16897 שיסלר דוד ד  9248/97 שיסלר א
 9249/97 שיםלר אנדרי 151097 שיסלר דוד
 9253/97 בריל עדית 161097 יוסף דריל

 9254/97 צנסבלט אברהם
 משה 1.7.87 צנסבלט דוד
 9260/97 אבאטו בינה 31.894 שבתאי חנה

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב

ת (המשך) ו ע ד ו  ה
 תאריך

 מם׳ תיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 ירושות
 9056/97 רינברג דוד 239.84 ליליאן גרינברג

 9061/97 דבורקין סולומון 10.11.94 דבורקץ נתן
 9061/97 לובל רחליה 131089 בלום אילנה

 9065/97 ניםים צבי 4a97 ניםים יולנדה
 9066/97 סציאקוב דוד 131.97 םציאקוב בצלאל
 9067/97 קלנטרוב מירה 9596 זאבלונוב תמרה

 906S/97 ששון בהירה 139.96 עבוד ששון
 9070/97 ברמן בטי 1111.97 אידלסון מינה
 8788/97 בצלאל יפה 27.9.97 בצלאל משה

 9074/97 גרוס דוד 181091 יגאל גרוס
 9075/97 גרוס חיה 511.90 יגאל גרוס

 9076/97 בן סימון יפה 165.97 בן סימון פינם
ק אליהו 12295 דהן יקוט  9081/97 ד

 9087/97 בורג חנה 28Z97 רויטמן עמיתה
 9089/97 קפלנר אהק 311.96 מנחם קפלנר
 9091/97 מורגנשטרן שרה 12897 אביעזר שחר

 9094/97 קנכט תמרה 141.93 חיים קנכש
 9100/97 לאה אלוף 11a97 זתף אלוף מדינה

 97/ 9101 צימבלר מיכאל 1.10.97 צימבלר ג׳נטה
 9103/97 טננבאו• רחל 411.80 הפניאל אשר

 9104/97 אלישר דני 1197 אלישר פרה אהובה
 9106/97 שט^ רחל 27.11.97 ראובן שטק

 9107/97 מרקוביץ חיה 221.97 שרגא מרקוביץ
 9108/97 גבאי חנה 31097 גבאי דוד

 9109/97 יפה עמרמי 29595 אפרים עמרמי
 9110/97 רון ליאורה 1.11.97 דיאנה שחר

 9113/97 ברמר סניאורה
 מרים 101096 קריב ברמר
 9118/97 משה סביהה 16494 רות משה
 9119/97 גלר מיכאל 3a93 גלו־ שרה
 9122/97 נדלר יעקב 411.97 נדלר דן
 9123/97 נדלר מלכה 30593 נדלר ק

 9128/97 מרקוביץ שרה 27.881 מרקוביץ אפרים
 9130/97 שאנס ראובן 15896 שאנס אי^

 9131/97 וחידי יאםר 27.9.97 והידי שרפיה
 9132/97 וישנקי מקסים 25895 וישנקי אילן

 9133/97 בהן דוד 251292 כהן רות
 9135/97 מושיאשבילי טוניה 61Q97 מושיאשבילי סימון

 9136/97 קרדיש עמליה 4197 יונה קרז־יש
 9137/97 קרדיש פנחס 1.7.85 יונה קרדיש

 9138/97 ורניק פייגה 17.10.97 מוצניק יפים
 9141/97 פישק מנחם 2695 רבקה פישק

 9145/97 כץ יהודית 17.497 אטד אמנץ
 9150/97 פוצר פיטה 27.1096 רבקה רייפשניידר

 9151/97 גיזלה מרתה 5597 מיכאל בנימין
 א;!טל1 יו י אקסלרד

 9152/97 מיכאלי אלי 9.73 מיכאלי נעמי
 9153/97 מיכאלי אסמר 9.11.87 מיכאלי נעמי
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 שם המבקש
 תאריך

 מכו תיק שם המנוח הפטירה

 9354/97 סולניצקי מיכאל 16.97 ו סולניצקי לודויגה
 9356/97 בקיש שירה a7.97 בקיש משה
 9357/97 ודמנו הריה 175 מאיר רומנו

 9359/97 פיהוטקה שושנה 9.194 אבנר מנסוביץ
 9360/97 גרטמן מרה 3.95 ו ו אסטרץ פולינה

 9362/97 מגן מנחם 44.97 ו עמיקם מרדכי מגן
 9363/97 תיר פורטונה 18.696 ציץ תיר

גו מזרחי אבי  9367/97 מזרחי חיים 0.97 ו
 9368/97 קוקו עי 27.1197 אריה קוקו
 9370/97 ינםוביץ חיה 27.11.97 רמה פיכמן

 9372/97 נקר מרסל 4.97.כ3 שושנה בצרי
 9373/97 נקר משה 282.93 שושנה בערי

 9375/97 נוימן חיים 4.467 דני נוימן
 9376/97 עבייד שפרה 4897 עבייד רות

 9377/97 גוטפריו־ חיים 213.82 גמלה גוטפריד
 9381/97 גולדברג אטי 61.92 גולדברג ראובן

 9384/97 פרידמן רחה 121097 גלזר ציטה
 9386/97 הרטמן אירנה 1811.65 ויקטור הרטמן
 9389/97 שוורץ מרגרטה 11.77 מדלינה סגל
 9098/97 שמריהו תמר 7.695 ו שמריהו יפח

 9394/97 רחנשטוק אליעזר 10197 רחנשטוק ליזה
 9396/97 ברנשטיין בצלאל 611.97 בן משה מיכאל
 9397/97 מסארוה פואד 8597 מסארוה עקילה

 9403/97 מזרחי צדוק 21.1296 מזרחי חיים
 9404/97 בלום ארנסטינה

 אסתר 17.297 יצחק נרקיס
 9405/97 גוטרמן אברהם 5493 עפרה יונס

 9406/97 בלום םימץ 125,94 יצחק נרקיס
 9411/97 רביע ביסים 19.1291 רביע דווים

 9416/97 טורבתי יעחק 149.97 טורבתי גינט
 9418/97 שניידרמן ודה 4.297 שוב מרינה
 9419/97 שניידרמן חיים 1.1.97 שוב מרינה

 9420/97 קליט יוסף 27.9.82 שוורצמן אסתר
 9421/97 פרל אידליה 12496 בירמן דניאלה

 9422/97 שמאי רפאל 7.11.97 שרה שמאי
 9423/97 ורסנוב בוקה 2311.97 איזי ורסנוב

 9424/97 נרגאן תמו־ 173.92 נרגאן יהודה
 9425/97 בלעש אברהם 9.11.97 בלעש רמי

 9427/97 משה דמי 1.7.92 יחיאל משה
 9428/97 מזרחי משה 2011.83 אליהו מזרחי

 9431/97 מוסקוביץ שוריקה 1110.97 מוסקוביץ פאול
 9432/97 מרכוס םל1מץ פנחס 118.96 אסתר מלכה מרכוס

 9434/97 שיף צבי 19.1179 שרה כפתורי
 9435/97 עזר דניאל 141297 עופרה עזר
 9438/97 וצלו־ ברטה 111286 גליק זהבה
 9441/97 לואיגאנו ספאר 7.7.95 ו לסלי אילם
 9443/97 פביאן צבי 11.10.89 אלץ פביאן

 9144/97 הניג אליזבטה 2111.97 פטר הניג
 9448/97 קריחלי ראובן 24.897 קריחלי ראיסה

 9449/97 כהן שמחה 241097 מרדכי בהן
 9450/97 חרוש משה 21196 הדוש אברהם
 9451/97 חרוש זמילה 16.7.96 הרוש אברהם

 9456/97 בוםין אלזה 1161917 משה קניאל

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב

ת (המשך) ו ע ד ו  ה
 תאריך

 מם׳ תיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 ירושות
 9262/97 שפרונג שרה 29.9.95 ישראל שפרוע

 9263/97 נרסטמן צילה 186.97 פרחיה ברוכשטיין
 9266/97 שוםטק מרדכי 217.97 פודיניצקי ברבה

 9270/97 קסיצקי חםיה 231097 קסיצקי משה
 9277/97 שכטר שמואל 9.896 ו שרה שכטר

 9278/97 יעקובוב מרים 259.97 דוד יעקובוב
 97/ו928 הזלק דב 29.11.97 הזלמן סימונה

 9282/97 שביב מרים 21197 גיל רות
 9283/97 שביב מיכאל 26189 גיל רות

 9285/97 בוחבוט ריקה 95.92 בוחבוט יצחק
 9287/97 לויצקי נאום 29.1197 לויצקי רתח

 9289/97 מכבי אסתר 1.1283 גל־ת פדר
 9290/97 לב לאץ 31.7.97 לב יורי

 9292/97 פליישר פילים 12886 פליישר בוטה
 9294/97 מורחוב תמרה 169.96 רבינוביץ בוריס

 9295/97 שוורץ מריה 169.72 גבעתי זאב
 9253/97 צנםבלט שרה רבקה 2311.85 צנסבלט דוד
 6773/97 מאיש משה 85.97 מאיש חיים
 6314/97 לם שלמה 287.97 גרשמן זנה
 9301/97 וישינםקי צפורה 26875 סידני קליק

 9302/97 גנץ הרק 25591 שרה רוטנשטיין
 9305/97 אהרץ הנה 1597 דויטש פנינה

 9308/97 מרדכי מגידה 229.96 שרץ קטרין טאובר
 9309/97 מרדכי אסלן 13291 יחזקאל מרדכי

 9312/97 זיברמן יוסף 21.7.95 זי כרמן פבל
 9313/97 קוםטן סבםטיאן 3111.97 אוגניה קדסטץ
 9318/97 ברן יוכבד 19.11.97 םוניה הרטמן
 9319/97 שטק רגינה 21.1097 ויםלר מרים

 9322/97 אלמסוב יצחק 19.1294 אלמסוב אוסנת
 9326/97 פרנקו שרה 247.97 אלי פרנקו
 9327/97 הרק רבקה 181292 חיים הרק
 9330/97 קונפינו רוני 611.97 יעל קונפינו

 6632/97 יובל ניר 241297 יוסף ניר
 5815/97 בסטוס יששכר 185.97 ירדני פנחס
 8798/97 פקר ישראל 159.96 פקר אירנה

 9332/97 גבאי שלמה 7.297 לואמה גבאי
 9335/97 גיט יצחק 27.11.97 שרה גיט

 9336/97 הלפט אילזה 2411.87 מיכאל הלפט
 9337/97 גוטר מרים לאה 9.1297 אברהס קסט־

 9338/97 דובריש יצהק 28.1197 ירץ גרייבר דובריש
 9340/97 אמיר אהוץ 27.11.97 אמיר מנחם
 9341/97 סלמה צפורה 59.94 יצחק סלמה
 9342/97 דויטש משה 141197 רחל רויטש

 9343/97 הירש לובה 1611.93 ויקטוריה
 אוסטודבסקי
 9345/97 חיימוב מרים 24497 חיימוב דוד

 9349/97 דוידוביץ רבקה 2611.97 צבי דוידוביץ
 9353/97 קרונקוף אליזבטה 3471 קרונקוף אשר
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 שם המבקש
 האריך

 מסי תיק שם המנוח הפטירה

 9554/97 סביר מרסל 293ו5ו סביר יוסף
 9555/97 שרעבי ימימה 97־ .21 רעץ מעודד
 9556/97 משה סימון 197ז.15 שרה סימון

 9557/97 רנדר טמה 2211.97 רבקה שטינבך
 9559/97 פרומר שולמית 17.1297 פרומו־ משה אהק

 9560/97 דלל עזיזה 24.97 אליהו דלל
 97/ו956 דלל אפרים 161281 אליהו דלל

 9563/97 עיני סלמן 1.1174 עבי עיני
 4/97&95 ישראלי אליהו 29.1296 ישראלי שרה

 98׳ 2 זמיר יחזקאל 11.9.97 זמיר מאיר
 98 .3 אקרםן שמעץ 23.1097 אקרמן רבינוביץ

 4/98 צמחוביץ מרים 27.11.97 רות וירעו־
 14/98 גרשוטביץ חיים 3496 גניה רייכנברג
 15/98 גרשוטביץ רחה 7.296 גניה רייכנכרג

 17/98 בניז תמר 12487 מימון בניז
 18/98 חצרוני אברהם 159.97 דפנה הנה
 19/98 חצרוני שולמית 19592 דפנה חנה

 21/98 איזנו־ נטלה 4590 מרים פישמן
p98 23 שפירא צבי 597 ו מרים גרשסנקו 

 98 .24 מוסלי חביב 10.297 מוסלי ארלר
 26/98 גוניק מלבה 25.897 גוניק יונה

 27/98 מיטלמן רתליה 29.9.97 בתיה ביזנשקי
 28/98 מיטלמן פיליפ 27.1298 בתיה בחנסקי

 30/98 ענבר רות 151197 ענבר שלמה
 31/98 גרי דינה 31397 זיוה שטרנהל

 32/98 פויר משה 31.1169 בתיה פויר
 35/98 אלחדיף אהp 1186 ו חיים א6־זדיף
 98׳ 36 קופיץ לאה 7.1.95 מנחם קופי׳ן
 38/98 שירי משה 67.95 תמר פרידמן

 40/98 ליבוביץ שמיל 28597 פנחס ליבוביץ
 42/98 ליכטנשטיין משה 19.97 ליכטנשטיין רחל

 44/98 חח־ עמר 565 זמירה אבישר
 47/98 בלטר אברהם 7.11.95 בלטר דבורה
 43/98 פרימוב שמואל 1.694 נסים פרימו

 50/98 ק שבו מה 81197 בן שבו עמרם
 51/98 שלייב ולנטין ?11.11.9 שלאיב אולג

 52/96 סער שרה 22697 דב סער
 55/98 וקס דוד לייב 27588 אריקה שפירא
 56/98 וקם לילי 21.1197 אריקה שפירא

 53/98 קלי דיזי 241290 דוד קלי
 60/98 לוי סימי 101.95 שמעון לוי
 61/98 לוי מסעוד 1.679 שמעון לוי

 62/98 לוי רחל 1.679 טעבאוס זיוה
 63/98 עמרם משה 31.893 לולו עמרם

 65-98 קופרשטיץ הלנה 5255 אביבה עץ גיל
 68/98 הולצמן נתן 19.1197 עילית קלזון
 69/98 פרסר פישל 2211.97 שמעץ פתזר
 70/98 קמחי אסתר 11.1297 אסתר קמחי

 71/98 שטרנברג אריה 31697 שטרגברג מנחם
 72/98 שטתברג שרה 511.91 שטרנברג מנחם

 78/98 מרדכי רחמים 1511.97 מרדכי ברטה
 79/98 בט1מיאשוילי מיכאל 8.1.97 בטומאשח־לי רחל

 81/98 סעדה פנייה 18.686 משה סער
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב
ת (המשך) ו ע ד ו  ה

 תאריך
 מסי תיק שם המבוח הפטירה שם המבקש

 ירושות
 9458/97 קריב מרגלית 7.11.97 אפרים שימקוביץ
 9459/97 קריב אברהם 109.97 אפרים שימקוביץ

 8395/97 יעקב טהורי 29.97 מזל ארזואן
 97' 9462 שרעבי ישעיהו 21157 שרעבי ישי

 8012/97 מלכה מתיק 159.97 ערה פוס
 9463/97 זיין שועה 3383 זמיר רחל

 9464/97 בתאני לאה 63.90 בדנאני בני
 9465/97 בדנני שמש 251097 בדאני בני
 9467/97 זעירא נחמיה 51087 זעירא ד1ד
 9468/97 זעירא סימה 1211.97 זעירא דוד

 9469/97 זיער חודה 81.96 ירחמיאל זינגר
 9480/97 דנקלר אליזבט 12897 מגדה גרין

 9461/97 ניב יעקב 19.7.97 נילי ניב
 9432/97 גל׳ן איח 1.9.97 לנרמן כרמלה

 9484/97 יאיר מרדכי 39.97 יאיר אהק
 9486/97 לור ברנרד־ 8.11.89 לזר חביבה

 9487/97 סלומץ פנחס 1.11.96 םלומץ נפתלי
 9490/97 סבה יעקב 6880 סבח וידה

 9491/97 רובינזץ מאיר יהודד ז 29.887 דובה רובינזץ
 9492/97 הרצקו דבורה 129.93 להב בנימץ
 9493/97 הרצקו אריה 2311.97 להב בנימין

 9494/97 פלג יוסף 27.1295 יובל מינו־
 9495/97 בעי מנשה 22397 רגינה שור
 9496/97 אלץ עזרא 14297 יוסף מזור

 9497/97 חאסקיה כאמל 31.1094 אנעאם חאסקיה
 9498/97 קק לחסה 107.97 קק זאב

 9112/97 גרטנהויז מולי 21576 שושנה חלקיהו
 97/ 1נ80 זילברשטיץ רבקה a9.97י זילברשטיין שמואל

 9504/97 כהן פנחס 311.97 שמר אביגיל
 9505/97 ע1בדיה שלום 311295 עובדיה שושנה

 9508/97 ניצן אברהם 121297 יהודית קורץ
 9513/97 רוס אילונה 67.97 פישילוביץ הילדה

 9514/97 חרד אמיליה 27.1295 בחילי ניסים
 9515/97 חדאד ציץ 135.66 בחילי ניסים

 9517/97 וייס אלזה 139.97 חנן וייס
 9518/97 חוגי אהק 11486 חוגי מנחם

 520/97" קמפנר ינקה 15894 קמפנר משה
 97׳. 9521 קליץ יוסף 3.1.93 קליין ליזה

 9532/97 נחום זכי 2311.97 נהום אבטכם
 9533/97 בץ צירל 23895 רכס מרים

 9534/97 יוחנן ויקטור 1511.97 אברהם יוחנן
 9537/97 אפרה שמואל 31196 תלמה אפרת

 9539/97 שרעבי משה 131197 דוד שרעבי
 9540/97 סויסה מזל 21.1094 זרק תורגמן

 9544/97 נתן מרדכי 1491 יצחק נתן
 9518/97 שוורצבלט ליפעיה 17.11.97 יעקב שורעבלט

 97׳ 9549 גלזר יעקב י5119 גלזר בלה
 97׳9553 גרנדס אנה 21197 ורה אידה
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 שם המבקש
 תאריך

 מסי תיק שם המטה הפטירה
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 171/98 לוי שושנה 29.11.97 רם לוי

 172/93 פרנקל זיגמונט 21.1097 פרנקל אלונה
 173/98 זליקובסקי צפורה 6.10.97 ;דלה ברשקובםקי

 175/98 ששון משה 16884 דוד ששון
 176/98 שריג שרה 12.896 שריג יודם

 179/98 ברונשטיין מרדכי 23.11.78 בתנשטיין לנה
 185/98 צינצנטוס קלמן

 עמנואל 13.12.97 צינצנטוס חיה
 186/98 פימה שאול 19.12.94 מרי כימה
 188/98 ברוך מזל 19.4.83 ברוך יאיר

 190/98 פישבך שרה 865 משה פישבך
 193/98 פסח בלומה זיזי 18.291 שלה שבילי
 195/96 מילר ליאופולד 251297 בלנקה מילר

 196/98 בריף זאב וולף 24.11.96 בריף יפה
 197/98 בריף חיה 17.1.91 יפה בריף
 198/98 בריל מרים מרגרטה 62.64 בריל יוסף

 203/98 בקלר דח־ 2610.97 אשכנזי ליליה
 209/98 פחננסקי חיה 311.97 שמואל פז
 211/98 צברי יצחק 221297 צברי אורן

 212/98 נודריג עזריאל צבי 303.97 פוקס עמיתה
 213/98 נודריג יונה 4597 פוקס עמיתה

 214/98 משען מלכה 17.897 בתיה קורה
 216/98 וורמברנד לייזר 31.7.97 נאוה פרידמן

 217/98 שפרליע רחה 131.66 נורית בן יוסף
 213/93 שפרליגג שלמה 2211.97 נורית בן יוסף

 219/93 כץ הירש 19.1.90 ישראל כץ
 221/98 בוארון רחל 31.1095 יששכר בדארון

 223/98 זבולון גםטץ נתן 51295 זבולק סוץ
 226/98 באשי יעקב 29.87 ברטה סאז חלת

 227/98 דשט יחזקאל 26296 אורלי מצרי
 228/98 גלזמנס קטיה 31.7.85 פרידה אברמוביץ

 233/93 ברוך אסתר 19.1097 מרדכי ברוך
 237/98 אשד ליאורה 11.1297 אשד אריה

 239/98 הינדי סאלם 19.1.90 זכריה הינדי
 240/98 עי ויולה 241097 דומב אנה
 242/98 אליאס רות 25697 יערי נורה

 243/98 בניאל דוד 27.1.93 שלמה בניאל
 244/98 בר טל ברנט 231297 ברטל רבקה

 245/98 דורני מנחם 27.95 רחל רורני
 246/98 אברהם אסתר 7A97 אברהם עמנואל

 247/98 דימבתביצקי אסתר
 שישנה 1.7.96 חיים דובב

 248/98 ברוכיאן יוכבד 281097 רחמים ברוביאן
 252/98 הייפרמן אהרון 19.11.97 הייפרמן מרדכי
 253/98 ברנשטיץ לאופולד 59.92 לאה ברנשסיין
 257/98 מרםיאנו שמעון 1811.97 קמרה מרסיאנו
 263/98 רובשוב ולמן 20.9.95 הילדה רובשוב

 231/96 בלון מאיר 2811.89 גנץ טובה
 232/98 בלון חביבה 23497 גנץ טובה

 עפרה ע׳רניאק, רשמת

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב
ת (המשך) ו ע ד ו  ה

 שם המבקש
 תאריך

 מס־ תיק שם המנוח הפטירה

 ירושות
 84/98 שפרליע יהודה לייב 21.7.94 דבורה שפרליע

 86/98 עובייד מותנה 61096 ניםים עובד
 87/98 אח־סטני אזטולה 47.89 יפה ארדםטני
 92/98 קצוביץ משה 21597 קצוביץ מנחם

 93/98 חתש יוסף 1811.97 מיכאל מיכה חריש
 95/98 אמסיס נאגי 4597 אמסיס אמירה

 96/98 צו־ניאבסקי בלומה 27.7.97 צרניאבסקי יפים
 98/98 פתיס שמעון 21296 פרייס אלימלך

 99/98 לוי צלינה 16297 לוי ניסים
 00/98 ו ויצנר יוסף 7.339 דצנר שושנה
 103/98 גמו־סקי פורטונה 11496 גמרסני אליהו

 104/98 רוקח יצחק דוד 19.1097 זהבה רוקח
 109/98 פרידקם שינה 61.89 נחום פריידקס

 110/98 גירו מרים מזל 301097 גירו אלי
 2369/93 אדמוני מזל 27.1292 אדמוני עמרם

 3/98 וו אלאל קדרה 12293 אלאל יעקב
 4/98 ו ו זיקובה מילקה 11.9.97 סמיאילוב וצקה

 120/98 בלבול דחה 151097 מנשה מנשה
 121/98 מרגוליוס משה 28297 הרשקוביץ יוספינה
 122/98 מרגוליוס אולגה 27.9.84 יוספינה הרשקוביץ
 123/93 מרגוליוס פיליפ 21.7.87 יוםפיבה הרשקוביץ

 124/98 מרגוליום דוד 31.84 גין דמאר
 126/98 ברגר יעקב 17.1297 ברגר עלמה

 127/98 בנימין יפה 27.297 שולמיח עבחץ
 128/98 חבאבי מאיר 7.9.96 חבאני אביבה
 32/98 ו גנח־ דוד 21.1297 שולמית שנור
 139/98 חנאלי שמואל 237.97 חנאלי זהבה
 16/98! הדבילי יעקב 269.97 ארבילי שרה
 120/98 בלבול חזה 151097 מנשה מנשה

 6679/97 משניי אטרי 611.96 משניי איזולדה
 6660/97 משניי חמדה 21.9.95 משניי איזולדה

 136/98 סמעטאנקא מרדכי 7.11.97 מנדל םמעטאנקא
 142/98 הנדלזלץ הלינה 16485 אליזבט גולדשטין

 143/98 גוהר סולימן 311.97 זינה גוהר
 147/98 חנאלי שמואל 237.97 חנאלי זהבה

 148/98 שניצר שלום 2211.97 יחזקאל שניצר
 150/98 זנזודי מירב 6397 יהודה רווק
 151/98 דונה םח־יאנו 2011.97 דוד סוריאנו

 153/98 פינס אברהם 28297 פינם רחל
 154/98 פיל יוסף 61097 לבנה פת

 155/98 ער דוד 181085 ער אברה•
 156/98 צדקוני עיp 22897 צדקוני עמום

 157/98 פוליער פאולה 12497 פוליער לואיס
 158/98 וינטראוב שלמה 23897 רחל וינטראוב
 £0/96 1 נרהאת שמעון 81297 אהרן נויהאח

 164/98 חנוכה מול 1.1295 פולה שפר
 168/98 הירש הנס 41297 אתה הירש

 ילקוט הפרסומים 4613, דד בשבט התשנ״ח, 1.21998 33ו2



 שם המבקש
 תאריך

 מם׳ תיק שפ המנוח הפטירה

 97/מ5# גולדק ברוך 9.897 ו גרלז־מן ברוך
 5601/97 הלז־ סונדלה 24897 גרוס סיביל

 5612/97 גולד־שטיץ הרי 8.11.95 גולדשטיק אהבלה
 5535/97 מאורד עמוס 257.97 מאוח־ תקווה

 5613/97 דדאן הסן 7.1157 חרר אבו סליטה
 5658/97 רובץ הלה 11197 גוטק חדוה
 5652/97 חורגק יחיאל 1.193 חורגימן למט
ק ברכיהו  5653/97 נוימן חנה 7.7.95 טי

 5654/97 לסק םוניה 217.95 תזה חליף
ץ שלמה  5655/97 שלמה כמים 2aa94 ת

 5630/97 אגר כרמלה 25697 אגר חנן
 5661/97 קבי סוניה 1.1.96 קימה םורבצב

 5662/97 יעקבסון חיה 21.7.97 רחל פסטר
 5663/97 קרמד אידה 113.97 קימר משה

 5665/97 וינפלד וילהלם 167.97 וינפלד אננה
 5668/97 חכים רקטור 275 קולר סולר

p י  5669/97 בינגפלד רתה 296.97 אסחר ג
 5670/97 שישלב שלמה 28.448 שושלב משה

 5671,97 תג׳אזי מאדי 61097 אםמהאן חנ׳אזי
 5673/97 ביקובסקי יצחק 18897 אמיר גווץ

 5674/97 יטח שולמית 159.95 יטח שמעון
 5675/97 טיילוד דואל 51.97 טיילור אלינור

cn5676/97 שמור מנשה 6696 שמור עמ 
 567/97 שמור שרה 11.7.84 שמור עמוס

 5686/97 רוטשפרכר פנינה 26697 רוה אריה
 5690/97 דאובר איזו 21.9.97 דאובר אילן

 5692/97 אידדיק קהל 1511.88 אידלזץ מלבה
 5693/97 גרייבר יעקב 7.197 י רחנברג ברמלה

 5695/97 וונדו ברהנה 203.97 וונדו טדל
 5696/97 פוגל יצחק 1297 ווגל עדי

 עודד גרשון, רשם

 בית משפט שלום באילת

 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או מינוי
 מנהלי עזבון

 בית המשפט המחוזי בחיפה

 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או מינוי
 מנהלי עזבון

 מתפרסמת בזה הודעה, כי בתיקים המפורטים להלן
רושה ואה או לצו י ת לצו קיום צו גשו לבית המשפט בקשו  הו

 או למינוי מנהל עזבוי.

 האריך

 טוכנר יוסף
 הסן מוחמד
 דיאנה בכר
 סנדר יואל

 גולדמן ינקו
 גולדמן ינקו

 ניניוס אפיים
 דובינסקי אדלה

 פילוסוף רקטותה
 גבע יגר שושנה

 יציב שרגא
 שוורץ ברוריה

 שמילוביץ אסתר
 עמליה אייל

 אגבאריה פואד
 p רוסו רייס

 זוהר אורה
 קוריאל רגין אלין

 בסטרמן פני
 אהמד מוםא חבה

 שטיינברג זיגו
 פרץ ארית

 ציוני מרדכי
 ברקוביץ משה

 קרבצוב אירינה
 סייגל

 מס׳ תיק שם המנוח הפטירה

 צוואות
 5622/97 טכנר שמואל 27.697
 5621/97 זבידאת מוחמד 21062
 97 .5626 בכר דורס 115.94

 5633,97 סנדר חנה 7ד7
 5638/97 גולדמן רשלה 238.97
 5639/97 גולדמן מרקו 1.9.97

 97׳5640 ניניו שרה 14397
 97' 5612 קוגן גניה 241196

 5643/97 בן דוד דוד 85.93
 5/97*56 יגר עזר 1.11.96

 ירושות
24.9.̂  5772/97 פסטמן בתיה 3

 97'4ל57 רוזנברג מתתיהו 11.76
 5697/97 שמילוביץ יוסף 27.897
 5699/97 דנציגר שושנה 19.9.97
 97 5700 אגבאריה פואד 1.295

 5702/97 מירואיל רוסו 21.1261
 5703/97 זוהר חיים 1397

 5707/97 םבח מוריס 101084
 97׳ 5709 ריינשטיין ישראל 6584

 5711,97 יזבר מוסא 61089
 5712/97 שטיינברג פינקו 1.897 ו
 5713/97 פרץ רחל 7.97&

 97' 5714 ציוני לאה 378
 97׳ 5715 ברקוביץ רחל 16297
 5716/97 קרבצוב קלדה 41097

ן . . . • י י — — .] — . - — . '  ־

רושה ואה או לצו י ו קיום צו גשו לביח המשפט בקשוה לצ  5717/97 טבצ׳ניק פטר 89.97 טבציניק אילנה הו

י מנהל עזבון. נו ק חיים 292ו6ו צח דליה או למי ד ת י מנהל עזבון. 5718/97 פ נו  או למי
 5719/97 פי־ידק פסיה 141296 צח דליה 5719/97 פי־ידק פסיה 141296 צח דליה

 שם המבקש
 תאריך

 מסי תיק שם המנוח הפטירה
 מאיתביץ דוו־
 מאירוביץ דוד־

28582 
 296.ו:

 מאירוביץ חיים
 מאירוביץ סירלה

5721/97 
5722/97 

 5725/97 פרנס ראיסה 3893 םבטלנה בוליחה
 5726/97 כרמלי יצחק 6884 חנה בן עמרה צוואות

 רתנפלד אהוד
 פטר לבאי

 97.ו&ו
1411.97 

 249/97 ייסף רוזנפלד
 97/ו25 אשר להנגר

 לרם־ מיכאל
 שפטר נסי

 הדסה ראומבורגר

7597 
7384 

21.497 

 לרנד בותס
 שפטר אברהם
 חדרה גתניה

5727/97 
5729/97 
5730/97 

 5590/97 יצחק צבי 21597 ברוטק חיים ירושות
 5591/97 שירק מניה 111.94 פייג בתיה

ק יוסף ק 30.11.95 ר  5592/97 איטאס רפאל 21194 אטיאס מזל 250/97 חנה ר
 5593/93 ליסיץ אנדת 2897 סלובדניקוב מרגתטוז 252/97 תנדה סו שנייר 192.95 אורי שנייר

 5595/97 זלזניק דוד 28.7.97 זלזניק עקיבא דפנה אתי, מזכירה ראשית

ט התשנ״ח, 1.2.1998 ב ש ם 4615, ה׳ ב מי  34ו2 ילקוט הפרסו



 בית משפט לעניני משפחה באשדוד בית המשפט לעניני משפחה בבאר־שבע

 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או מינוי
 מנהלי עזבון

 מתפרסמת בזה הודעה. בי בתיקים המפורטים להלן
רושה ו י ואה או לצ ו קיום צו גשו לבית המשפט בקשות לצ  הו

 או למינוי מנהל עזבון.

 שם המבקש
 האריך

 מס׳ תיק שם המנוח הפטירה

 צוואות
 850 אברהם שמשץ 1397 ו שטינברג שרונה

 852 ק משה שלום 87.96 יינון בן משה
 853 דהאן חיים 25.8.97 דהאן אשכול

 855 מיכאל בסיס 5.1097 בטיס חניה
 860 דדיט צילה 15.10.97 דרוג־ משה

 ו86 עסור רחל 1S.295 פנחס עשור
 805 וייס לודה 11.6.97 האגודה למען החייל

 869 רבזיו יצחק 7.11.97 ובזיו סרגיי
 870 כינורי זולטן 141.93 כינורי רבקה

 872 וייס לודה 11.697 האגודה למען החייל
 878 פוקס אייזיק 29.697 פוקס בלה
 882 פינקלשטיין חווה 12.11.97 צבי שמד
 883 שמילוביץ שאול 2.7.92 שלו ברוך
 885 פינקוביץ אברהם 17.1097 שורק חנה

 886 רובינשטיין דור 221097 אילנה הופמן
 888 אפרימה נתן 53.96 אפרימה שלמה
 889 אפרימה אן 30396 אפרימדז שלמה

 890 זאייררני אלכסנדר 14.1097 חסקינה רחל
 896 הרצברג ישראל 15.2.95 הרצברג מרלה

 899 לניאדו אלי 1111.96 לניאדו ונטה
 900 אשכנזי משה 17.1097 אודט אשכנזי

 901 עבדו נגיה 1s.1a.97 עבד״ עזרא
 902 פפיסמדוב לאה 9.11.97 פפיסמו־וב משה

 805 וייס לודה 116.97 האגודה למען החייל

 ירושות
 848 דהן מישאל 27.9.97 שאול דהן

 S49 ק יאיר עמיהוד 7.9.97 בן יאיר חגית
 ו85 היניבך אני 139.97 היניבך דניאל
 834 במברין שרה 22497 כמברין אמיל

 856 לחץ אריה 6.9.97 לחץ אםהר
 857 טורסו אליהו 19.695 טויטו ברכה

 859 מושקוביץ זלמן 4.4.83 מושקוביץ מנרה
 862 דנינו מאיר 3297 רנינו מלכה

 863 פיש שלמה 31.1.97 קרבים ליליאן
 664 פיש רבקה 1.7.39 קרבים ליליאן
 665 עמר יעל 10.692 עמר אברהם
 866 קורץ יאיר 1111.33 יהודיח גולו־
 867 נתנאל שי־צבי 5395 נירה נתנאל
 868 קובל סלו 19.11.97 קובל מלינה

ק ציץ  871 ממן רחל 7.11.97 מ
 874 ריסבלט ולרי a9.97 ויםבלט אלכסנדרה

 875 דיוס יוסף 21.11.97 דיוס בטינה

 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או מינוי
 מנהלי עזבון

 מתפרסמת בזה הודעה, כי בתיקים המפורטים להלן
רושה ואה או לצו י גשו לביה המשפט בקשוה לצו קיום צו  הו

י מנהל עזבון. נו  או למי

 שם המבקש
 תאריך

 מס׳ חיק שם המנוח הפטירה

 צוואות
 410/97 פוברוםקי רחה 1511.93 פוברדסקי גנאדי

 412/97 אידה 112.97 פאינה פלדמן
 414/97 בן יעקב מרדכי 141097 ק יעקב מינה
 421/97 שטיינברם אפה־• 20.697 שטיינבדם דב
 97 ׳426 רובין פייגה 23.9.97 פוז־וביק יעקב

 ירושות
 |j-404 גריסרו זאב 3595 גריסרו משה (מריוס)

3 אינגבר אברהם 159.93 אינגבר יהודיה 9 3 ^ 
 407/97 זלמן הינדה 67.97 כרמל מריה
 408/97 זלמן אברהם 2110.97 כרמל מריה

 409/97 בנדרםקי דוד 19.1.91 בנדרסקי יעקב
 411/97 בוחבוט אסחר 115.91 כדכאל סלע

 413/97 וולפסץ מאשה 161.96 רינר אניה
 415/97 פולק רוזנברג רוזה 161097 פרידמן מרים

 416/97 קליץ אברהם 261.96 קליין דודה
 417/97 גולדברג שלמה 18189 גולדברג ויקטור

 418/97 ספיאשרלי גיבי Z6489 ספיאשרלי טינה
 419/97 נדיב אסתר 1811.97 נדיב צבי אליעזר

 420/97 שטיינברם חנה 29.1097 שטיינבר• צבי
 97-.422 וירני משה 29.493 הדני שלמה אליהו

 423/97 עזק שלמה 19.394 סבן סימונה
 424/97 עזק רחל 25497 סp סימונה

 425/97 נדר חוליו 281097 נדר אנה
 427/97 גרינברג שרה 11.9.94 שטיפלמן מרגריטה

 428/97 אחיאשרלי טינה 1695 אחיאשרלי אמר

 יעל אתימן, שופטת

 ^ בית משפט שלום באשקלון

 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או מינוי
 מנהלי עזבון

 מתפרסמת בזה הודעה. כי בתיקים המפירטים להלן
רושה ו י ואה או לצ ו קיום צו גשו לבית המשפט בקשות לצ  הו

י מנהל עזבון. נו  או למי

 תאריך
 מם־ חיק שם המנוח הפטירה שפ המבקש

 ירושות
 143/97 מרדכי דהן 26597 יוסף אביטן

 מיכל נד׳יב, שופטת

 ילקוט הפרסומים 4613, דד בשבט התשנ׳׳ח, 1.21998 2135
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 תאריך
 מס׳ תיק שם המנרה הפטירה שמ המבקש

 ירושות
 1317/97 אבראהים מודומד

 מרעי 470 מוהמד־ אברהיס
 מרעי

 1318/97 אסיה בריטץ 11097ו מוסייב ולדימיר
 1520/97 אחמד סאלח בסול 1.1.89 נאדר אחמד בסול

 1522/97 סומייה מדגי
 שמשום 12.97 סאמי שמשום

 1524/97 גזאלה מוחמר
 עבאבסה 21.486 עבדאלתפז סעדי

 1527/97 ק יאיר אמנון 28.9.97 בן יאיר יוסף
 1528/97 ואליש מלבין 25.9.97 זיו מלכץ

 1529/97 יוסף טייטלר 161197 יהודית זמר
 1330/97 היה טייסלר 29.9.96 יהודיה ומר

 1331/97 ברונסברג שרה 29.9.93 ברונזברג אליעזר
 1532/97 פח פרץ איזה 241197 פרץ שמעון

 1533/97 סקבורצוב ולדימיר 28597 סקבורצוב אמה
 1534/97 דיב חליל רשרש 12,77 סמיר רושרוש

 1536/97 באמל חנא אליאס 665 פריד כאמל' אמאס
 1539/97 אוברפיץ יצחק 10.892 פוליאנסקי מינה
 1542/97 םאלח מקאזחה ;211.8 אחמד מקאזחה

 1546/97 ק יהודה רות 4596 בן יהודה אבשלום
 1517/97 אייזנשטו־ט אנה 18.1.96 םפבק זינאידה

 1548/97 פליי-דובנסקי מרק 1410.97 פליי-דובנםקי בלה

 נאוה דנון, רשמת

 הודעות בתי הדין הרבניים

 בית הדין הרבני האזורי בירושלים
ת ו ע ד ו  ה

גשו לבית הדין, בתיקים המפורטים ע כי הו ו ד י י ו  להו
י ירושה: ו  להלן, בקשות למתן צו

 תאריך
 מכו תיק שם המנוח הפטירה שם המבקש ^

 5161 ברום מרדכי מרקום 201097 ברום גולדה
 9269 כהן סימה 16.897 כהן סימן

 4722 ק דוד שלייה
 זבולון 9.7.96 בן דוד רע שמואל

 9334 ובר חוה שושנה 87.97 ובר אלימלך
 0673 רוזן בת ציון 129.97 דחן ישראל

 7685 פודולםקי חיה 149.97 רייכמן טובה
̂ץ אבלס 611.97 לויטץ מלכה  1180 לדיכ

 2890 אורלוב בורים 21.694 אורלוב מיכאל
 1810 שמואל־ שרה 9.11.97 שמואלי יצחק מנחם

 6581 דניאל ניסן 27.1197 דניאל זלפה
 4225 דדיה שבח 21.9.90 אחנה שמעון

 בית המשפט לעניני משפחה בבאר־שבע
ת (המשך) ו ע ד ו  ה

 תאריך
 מסי תיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 ירושות
 876 פינחסזב יעקבי 1411.92 גבריאלוב דורה
 877 ליוטיער דלגלם 15495 סטנובסקי פניה

 879 ער ישראל 149.97 ער יצחק
 880 וייל בלה 1811.97 דיל אנטוניה

 884 פודלובסקי זינאידה 161197 ציזיק סבטלנה
 887 מורדביוב הלל 7.297 מורדכיוב יצחק

 891 וקנץ נינה 11.297 בן נתן שרל
 892 ירחלינםקי אסתר

 894 ברמן שמואל 21.1.87 אלעד אלה
 895 ברמן ירטה 29.10.97 אלעד אלה

 897 ימפולסקי אליזבטה 17.11.97 ימפולסקי אנגליקה
 398 קרבעי עדינה 5497 קרמני טובה

 903 הסטלר פרנציסק 19.1.97 הסטלר אדואה־
 א׳ אלון, שופטת

 בית המשפט המחחי בנצרת

 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או מינוי
 מנהלי עזבון

 מתפרסמת בזה הודעה, כי בתיקים המפורטים להלן
רושה ו י ואה או לצ גשו לבית המשפט בקשות לצו קיום צו  הו

י מנהל עזבון. ו נ  או למי

 תאריך
 מכי תיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 צוואות
 1519/97 אחמד מוחמד זועבי 39.ז5ו מוחמר אחמד זועב

 1521/97 אמינה מוחמר
ד מוהמד ר  אבו אהמד 259.97 פ

 מרואת
 1523/97 אלונה מקלר 211.96 שמואל מקלר
 1525/97 רחמים לוי 27.10.97 נצחיה (ויקי)

 ג1רפינקל
 1526/97 סראפראז רבקה 67.96 בנימין ת

 1535/97 ריבקין חנה 127.94 קבט סבטלנה
 1537/97 אתיקוביץ אלנה 2311.97 איזיקוביץ לופו

 1538/97 אוברפיץ םוניה 2611.96 פוליאנסקי מינה
 540/97 ו אורייק הליל 11.11.95 סאיב הליל זרייק

 97/ 1541 יעקב נעים 157.97 יעקב אסתר
 1543/97 לורים איבראהים

 עודה 30495 ג׳ורג׳ לוטפי עודה
 1544/97 דוד זילברגר 111292 יואל היאט

 1545/97 פאטמה סאלה אבו
 אחמד 61288 עלי מוהמד חוארי

 36ו2 ילקוט הפרסומים 4613, ה׳ בשבט התשנ׳׳ח, 1.21998



 שם המבקש
 האריך

 מס׳ תיק שם המנוח הפטירה

. . 97.ו!.29 קרמו־ גדעוריטה .  3971 לוין לב .
 4011 לוין משה 219.95 קרמו־ גרעוריטה

 6067 ברגר יצחק 59,97 ברגר הניח
 0586 אברהם גולברה 13.2.97 אברה• אמנע

 6614 זיבלי מנשה 51297! זיבלי זול׳־יט
 2723 טיסדיל נעמי 8.9.97 טיסדייל אלבסנררה

 799S שטינבוך מרדכי 1.6.97 גרוסמן זהבה
 9911 דהן חץ 9.11.97 דהן שמרוה
 2779 בן בכר אסתר 1.1297 בן בבר מזל

 7770 טננבוים דורה 21597 טנא יעקב
 4417 מולבו אסתר 13S97 פלד אריה
 6594 כהן טוב 2810.96 בהן הדסה
 2224 מגורי שלום 1410197 נעורי שרה
 0160 נדני יחיעם 21.11.97 נוני שלום

 6915 משה עזיז 1.496 משה פהימה
 9972 ק פורה מרדכי 1S.9.97 פורר. אליעזר

 8709 חייט מנחם 19.1297 גרייבר שושנה
 8934 בן ישראלי נבט 4391 ק חמו גולבההר

 1824 ק שמואל שמעון 151195 בן שמואל שי
 8189 דוידוביץ אוטו 1.1197 דוידוביץ שושנה

 7816 כהן גבריאל 27.697 כהן פנחס
 7832 לוי מסורי 1311.97 בן החש חיים

 9313 כהן עמבלי אליהו 28.296 כהן עמבלו שרה
 5945 כוהניאן סולימן 18.296 בוהניאן משה

 0867 לוי חסינה 129.97 לד שמואל
 7362 שטיינברג הלן 1510.97 שטיינברג מורים

 9915 קיוס פרחה 14896 קיוס יצחק
 884ו רפאלי דב1רה 29.7.93 רפאלי עחיאל

 יצחק אהרון בן שושן, המזכיר הראשי

 הודעות לפי חוק הצהרות מדות,
 התשל׳׳ח- 978 ו

י בחיפה ז  בבית המשפט המחו

ות 15/97  תיק הצהרות מו

ת מוות, ההשל״ח-978ו, ן חוק הצהרו  בעני

ן הצהרת מותם של הנספים המפורטים להלן,  ובעני

ד טופף, ע״י ב״ב עו״ד מ׳ עמיעד, מרח׳ אר ו  והמבקש: אד
ינמן 15, תל־־אביב 62917.  שטי

 הודעה

י ז ע בי המבקש פנה אל ביה המשפט המחו ו ד י י ו  להו
ר על מותם של הנספים המפורטים  בחיפה בבקשה להצהי
ן דו ם שהם מתו, וכי ביה המשפט י  להלן, שנעלמו ומשערי

ום 6.4.1998, בשעה 09.00.  בבקשה הנ״ל בי
ך לידתם:  השם, מקו• ותארי

 1. ברטה טופף, סטניסלבוב, 1877:
 2. אמיל טופף, לבוב, 1900;
 3. קרול טופף, לבוב, 1899;

 4. הדה טופף.

 בית הדין הרבני האזורי בירושלים
ת (המשך) ו ע ד ו  ה

 תאריך
 מס׳ חיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 *75 ו שלמה פרחה 1.9.97 שלמה נהו•
 8325 אפרחי סלחה 161268 אפרתי שאול

 3875 קנפו שלום 9.1.97 כנפי יעקב
 4332 רוזנפלד משה 259.97 לורקט רבקה
 4288 גיגי אסתר 151097 בן נץ רינה
 7575 חזות דוד 2411.97 חזוח מירה

 3040 גתנוולר צפורה 27.1097 נרינוולד זאב
 5692 חיץ משה 2511.97 חיץ תמר

 ו666 רחנייב ולדימיר 17.11.97 גריבדב מירה
 070 ו שפירא שרה 149.97 שפירא שלמה ראוק

 7ו89 שלום שלום 17.11.97 שלו• סביחה
 Ü030 קלדרון יעקב 21097: קלדרון לבנה

 8842 שרבאני שרה 301097 שרבני יהושע
 |ו439 פרואימוביץ אליאס 411.97 פרואימוביץ מרי•

 2155 פופר מרים 169.97 פופר מיכאל
 3057 אלחרר שמחה 121097 גרשון אמילי

 4308 המב1רגר גד 22897 המבורגר ראובן
 0774 צ׳צקס אלפח־ 17.697 צ׳צקס בנימין

 1608 קליין אברהם
 שמ1אל S&97 קליין חוה

 7474 קטאשוילי ראובן 10.9.79 קטאשוילי ריבה
 8914 אדרי תמר 411.97 אדרי יעקב

 6028 אדלר מרגרט 6897 שפייצקי שרה בלה
 6421 אופנבורג אפרים

 שמשץ 1.97 ו.׳ 1 קרמר אסתר
 6598 אמויאל אסחר 3497: אמדאל מרים
 8621 אפרגן מזל 20.10.97 איפרגן נסי•

 6060 וייס יחזקאל 2611.97 וייס חוה
 7701 חזן שרה 1510.97 חזן משה

 1276 זגות אסחר 21.1.97 זגורי יצחק
 7173 קיחון מרים 281097 קיתון צבי

 5860 אמנואל חיה 101.93 אמנואל פסח
ץ עליזה לילך 1211.97 פרץ מאיר  8640 פו

 0139 נעימי אהרון 259.97 נעימי חיים יצחק
 5952 כוהניאן שרה 4895 כוהניאן משה

 1543 סונסינו רבקה 239.97 אשכנזי לנה
 4073 לוי שאול 5897 מיצרי שולה
 0853 מנור שושנה 1011.97 מנח־ ראובן

 4749 לחמני חנן זן 12897 לחמן עליזה
 5346 בן עמי דב דובי 21.1297 ק עמי צילי
 ו626 אלוני רענן אשר 131.97 אלוני דניאל

 רחל סימו
 2144 לוי אהובה 21.1097 רופאלידס ענבר

 5416 גורמן איגור 24.1296 גורמן סילביה
 3444 בנין בנין 511.97 בנין זהבה

 5707 גוטר משה 7.1097 גוטר בצלאל
 5121 אליהו חנה 13897 אליהו אליהו
 4692 דשקוטאבי בנימון 24497 בדיט אסתר

 7877 מוגילבסקי סמיון 1011.97 מוגיללבסקי חיים
 4267 פנחםוב חנניה 30597 פנחסוב ישראל

 ילקוט הפרסומים 4613, ה׳ בשבט התשנ״ח, 1.21998 ד3ו2



ן  השם והמען של בן משפחה• הקרוב ביותר: ריאטה לסובי
 (וולפרט), מדרך הים 209, חיפה - הבת.

ח על הנספים שבבקשה מתבקש עו י ד ש לו י י  בל מי ש
ן ן ובי ו י אן לבית המשפט, בין בכתב עד ליום הד  בזה להמצי
ן הנקוב לעיל, ובל ו י עד הד  בעל פה לפני בית המשפט במו
צב לפני י תי ות י ן הרוצה להתנגד להצהרת המו י נ  אדם המעו
י ד עד הנקוב לעיל, אם בעצמו ואם על י  ביה המשפט במו
ת התנגדותו או ימסור לביח המשפט  בא כוחו, וינמק א
דו שבה פורטו טעמי עה שניחנה על י  הצהרה בשבו
ג דיפלומטי אד  ההתנגדות, או ימסור הודעה בפני נצי
שראל שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם  קונסולרי של י

א כן יתן בית המשפט החלטה בטוב בעיניו.  ל

, שופט ן ד גרשו ד  עו

 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

י בבאר־שבע ז  בבית המשפט המחו

^ ^ 9 7 / 9  תיק אזרחי 7

ן פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, י  בענ

ן פירוק חברת אטלס מצברים בע׳׳מ, י  ובענ

 והמבקש: עו״ד משה זלצר, מרח׳ בצלאל 5, רמת־גן
.68065 

ולי 1997 הוגשה  נמסרה בזה הודעה, כי ביום 29 בי
ה החברה  בקשה לבית המשפט המחוזי בבאר־שבע לפרק א
 הנזכרת לעיל, דכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט

ן ביום 25 במרס 998ז בשעה 11.15. י שב בד ו  הי

 בל נושה או משתתף של ההברה האמורה הרוצה
ך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לבך, רשאי  לתמו
ן רך הדי ת עו ת הבירור, אם בעצמו או באמצעו ע ש  להופיע ב

ו זה. נ דעה על רצו ר למבקש הו  שלו, לאחר שימסו

ש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, דעה י  אח ההו
ו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00 י ד ע לי י  באופן שתג

 ביום 18 במרס 1998.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת ימסור המבקש,
 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 משה זלעד, עו׳יד, המבקש

י בבאר־שבע ז  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 5084/97

ן פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1933,  בעני

ל בע״מ, ות ותפעו י ן פירוק חברת ג׳יי. פי. סובן אנ י  ובענ
 בפירוק זמני,

Compagnie Generale Maritme Tour de :והמבקשת 
Quai Gallieni 92158, Suresnes Cedex ,22ע״י Monde, 

ן  ב׳׳ב עוה״ד דן סלע ו/או גדי נבון, מרח• הרפ״ב 1, רמח־ג
 52502, טל׳ 5753944־03, פקס׳ 5752795־03.

ום 6 באוקטובר 1997 הוגשה  נמסרת בזה הודעה, בי בי
 בקשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק אה החברה

ע האחרון: לבוב, פולין. דו הי ל ו  מקום מגוריהם הרגי

 אזרחותם: פולנית.
 תתעםקותם: נספדת ו ו־4 - עקרות בית: נספים 2 ו־3 -

נים. י  תעשי

ן י י ו נראה היה שהנםפים עד ב דוע האחרון ש ך הי י  התאר
ו נמצאו אז: 941 ו, לבוב.  בחיים והמקום שב

ד בן רפאל, ו  השם והמען של בן משפחתם הקרוב ביותר: ד
, נוה אפעל. ת אבות משען  מבי

ת על הנספים הנ״ל מתבקש בזה עו י ד ש לו י  בל מי שי
ן בעל־ בי ן ו ו י ום הד אן לבית המשפט, בין בכתב עד לי  להמצי
ן י י נ כל אדם מעו עד הנקוב לעיל, ו  פה לפני בית המשפט במו
ת המשפט צב לפני בי י תי ות י  הרוצה להתנגד להצהרת המו
, וינמק י בא־בוחו ד • בעצמו ואם על י עד הנקוב לעיל, א  במו
עה ת המשפט הצהרה בשבו , או ימסור לבי ת התנגדותו  א
ו שבה פורטו טעמי ההתנגדות, או ימסור די  שניתנה על י
שראל שבה ל י ג דיפלומטי או קונסולרי ש דעה בפני נצי  הו
• לא בן יחליט בית המשפט א  יפרט את טעמי ההתנגדות,. ש

 כטוב בעיניו.

, שופט ן ד גרשו ד  עו

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

ות 4/96 ת מו  תיק הצהרו

ת מוות, התשל״ח-1978, ן חוק הצהרו י  בענ

ד ו אה ד ת השו ו ן הצהרת מותם של נטפי שנ י  ובענ
דה וולפרט. אי  וולפרט ו

ת וולפרט), ת״ז לבי ן (  והמבקשת: ריאטה לסובי
 0148512240, מדרך הים 209, חיפה, ע״י ב״ב עו״ד א׳

 ליבנגרוב, מרח׳ הנביאים 20, חיפה, טל׳ 8626502.

 הודעה

ת וולפרט) פנתה לבי דוע כי ריאטה לםוכין ( י י ו  להו
ר על מותם של י בחיפה בבקשה להצהי ז  לבית המשפט המחו
ם בי י דה וולפרט, שנעלמו ומשער אי ד וולפרט ו ו  הוריה ד
ן בבקשה הנ״ל ביום 6.4.1998, ו ד בי בית המשפט י  מתו, ו

 בשעה 03.30.

 להלן היאור הנספים לפי הצהרת המבקשת:

ד וולפרט נולד ו דתם ושנת לידתם: ד ת הנספים, מקום לי  שמו
ולפרט נולדה בקאונס, דה ו  בוילנו, ליטא, בשנת 894ד: אי

 ליטא, בשנת 1898.

יה 66, קאונם,  מקום מגוריהם הרגיל: דחי לייסבס אלי
 ליטא.

 מקום מגוריהם האחרון: גטו קאונם (קובנה (סלובודקה).

 אזרחותם: ליטאית.

ד וולפרט - עורך דין. ו  התעסקותם: ד

ד וולפרט ו ו נראו בחיים: ד ב ן ש דוע האחרו עד הי  המו
דה וולפרט  בתחילת שנת 1944 בגטו סלובודקה: אי
ף בשנת • שטודטהו  נראתה לאחרונה במחנה נאצי

.1944 

ט התשנ״ח, 1.2.1998 ב ש ם 4613, ה׳ ב מי  2138 ילקוט הפרסו



 היום והמקום לאסיפה ראשונה: א׳ בשבט התשנ״ח
, רח׳ בן־ י הכונס הרשמי ד  (28.1.1998), בשעה 13.30, במשר

ב. דה 14, תל־אבי הו  י

 פר/2051 ו
רו ומענו: קורנגולד גדי, ח״ז 23705494, ניהל או  שם החייב, תי

רת פרחים, רח׳ קלאוזנר 16, חולון.  עסק למכי
 בית המשפט המחוזי: תל־אביב, ת״א 269/97.

יר התשנ״ז (15.5.1997). ך הגשת הבקשה: ח• באי י  תאר
ן התשנ״ח (25.11.1997). ך מהן צו כינוס: ב״ה בחשו י  תאר

ום והמקום לאסיפה ראשונה: ב׳ בשבט החשנ״ח  הי
, רה׳ בן־ י הכונס הרשמי  (29.1.1998), בשעה 13.30. במשרד

ב.  יהודה 14, תל־אבי

 פר/12049
רו ומענו: בן יהודה זאב, ת״ז 24636276, או  שם החייב, תי

 ניהל חנות צעצועים, רח׳ עמק דותן 3/62, מודיעין.
 בית המשפט המחוזי: תל־אביב, ת״א 243/97.

ך הגשה הבקשה: כ״ד בניסן התשנ״ז (1.5.1997).  הארי
ן התשנ״ח (24.11.1997). ו כינוס: כ״ד בחשו ך מתן צ  תארי

ום והמקום לאסיפה ראשונה: ה׳ בשבט התשנ״ח  הי
, רח׳ בן־ י הכונס הרשמי  (1.2.1996), בשעה 13.30, במשרד

דה 14, חל־אביב. הו  י

 פר/12050
רו ומענו: דהן יואל, ת״ז 51396372, ניהל או  שם החייב, חי

ת 8, הרצליה. ת סיטונאוח, רה׳ העצמאו ש  ר
ב, ת״א 163/97.  ביה המשפט המחוזי: תל־אבי

ך הגשת הבקשה: ח• באדר ב׳ התשנ״ז (17.3.1997). י  תאר
ן התשנ״ח (20.11.1997). ך מתן צו כינוס: ב׳ בחשו י  תאר

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: ה׳ בשבט התשנ״ת
, רח׳ בן־ י הכונס הרשמי  (1.2.1998), בשעה 13.30, במשרד

ב.  יהודה 14, תל־אבי

 פר/2047ו
רו ומענו: רהב רפאל, ת״ז 55387369, קבלן או  שם החייב, תי

צים, ת״ד 117, בפר מונש. פו  שי
 בית המשפט המחוזי: הל־אביב, ת״א 417/97.

ך הגשת הבקשה: ט״ו בתמוז התשנ״ז (20.7.1997). י  תאר
ן התשנ״ח (20.11.1997). ו כינוס: כ׳ בחשו ך מתן צ  תארי

ום והמקום לאסיפה ראשונה: ט׳ בשבט התשנ״ח  הי
, רה׳ בן־ י הכונס הרשמי  (5.2.1998), בשעה 13.30, במשרד

 יהודה 14, הל־אביב.

 פר/12046
יבת ומענה: רהב סימונה, ת״ז 54295472, ת״ד 117,  שם החי

 בפר מונש,
ב, ת״א 416/97.  בית המשפט המחוזי: תל־אבי

ך הגשה הבקשה: ט״ו בתמוז התשנ״ז (20.7.1997). י  תאר
ן התשנ״ח (20.11.1997). ך מתן צו כינוס: ב• בחשו י  תאר

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: ט• בשבט התשנ״ח
י הכונס הרשמי, רה, בן־  (5.2.1998), בשעה 13.30, במשרד

ב.  יהודה 14, תל־אכי

נואר 1998)  ח׳ בטבת התשנ״ח (6 בי
ילביגר  יוסף ז

 סגן הכונס הרשמי

שמע בפני בית המשפט כי בקשת פירוק זו תי  הנזכרת לעיל, ו
ום 25 במרס 1998 בשעה 10.00. ן בי י שב בד ו  הי

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
ך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי  לתמו
ן י ת עורך הד ת הבירור, אם בעצמו או באמצעו ע ש  להופיע ב

נו זה. דעה על רצו ר למבקשת הו  שלו, לאחר שימסו

ר למבקשת, או לשלחה בדואר, ש למסו דעה י  אח ההו
דיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00 ע לי י  באופן שהג

 ביום 16 במרס 1998.

בקש זאת המסור המבקשת,  לנושה או למשתתף שי
 תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 דן סלע, עו״ד, מפרק זמני

 הודעות מאת הכונס הרשמי

י בירושלים ז  בבית המשפט המחו

 עו פירוק ומועד אסיפות נושים ומשתתפים
 פח/398ו, ת״א 58/97ו

ירושלים) ז99ז בע״מ - בפירוק.  שם החברה: חברת גזגל (
 מסי החברה: ח״פ 9־6ו537י־ו5.

ת הבקשה: 29.7.1997. ש ג ך ה  תארי
ו פירוק: 4.12.1997. ך מתן צ  תארי

נות, השעה והמקום: כ״ז בשבט פות הראשו עדי האסי  מו
פו , רה׳ י י הכונס הרשמי  התשנ״ה (23.2.1998), במשרד
ם בשעה ושים בשעה 09.00: משתתפי  216, ירושלים: נ

.10.00 

נואר 1998)  ח׳ בטבת התשנ״ח (6 בי

 שלמה אקסנהנדלר
 סגן הכונס הרשמי

פו י ב־ י בתל־אבי ז  בבית המשפט המחו

 עווי כינוס ואסיפה ראשונה
 פר/12024

רו ומענו: נשר דוד, ת״ז 53215257. ניהל עסק או  שם החייב, תי
ן לציון.  בתיירות, רה׳ התומר 22, ראשו

ב, ת״א 290/97.  בית המשפט המחוזי: תל״אבי
ר ה תש נ ״ז (25.5.1997). י ך הגשת הבקשה: י״ח באי  תארי

ך מהן צו כינוס: י״ג בתשרי התשנ״ח (14.10.1997).  תארי
ום והמקום לאסיפה ראשונה: א• בשבט החשנ״ח  הי
, רה׳ בן־ י הכונס הרשמי  (28.1.1998), בשעה 13.30, במשרד

ב.  יהודה 14, הל־אבי

 פר/2025ו
 שם החייבת, תיאורה ומענה: אוחנה שושנה, ת״! 54125554,

ב תומר 90680. ש ו  ניהלה עסק בתיירות. מ

ב, ת״א 291/97.  ביה המשפט המחוזי: תל־אבי
ר החשנ״ז (25.5.1997). י ך הגשה הבקשה: י״ח באי  תארי

ך מתן צו כינוס: י״ג בתשרי התשנ״ח (14.10.1997). י  תאר

ט התשנ׳יח, 1.2.1998 2139 ב ש ם 4613, ה׳ ב מי  ילקוט הפרסו



טת רגל: י״ג בכסלו התשנ״ח ך מתן צו פשי י  תאר
 (2.1997 ו.21).

ילביגר  יוסף ז
 סגן הכונס הרשמי

נואר 1998)  ו׳ בטבת התשנ״ח (4 בי

י בחיפה ז  בבית המשפט המחו

 צווי.כינוס ואסיפה ראשונה
 פר/9292

יב ומענו: אסעד סעיד, ת׳"1 59006627, בית 19,  שם התי
 שפרעם.

 בית המשפט המחוזי: חיפה, ת״א 046/97 ו.
ך הגשת הבקשה: כ״ז באדר א׳ התשנ״ז (6.3.1997).  תארי

ך מתן צו כינוס: ד׳ בכסלו התשנ״ח (3.12.1997).  תארי
ום והמקום לאסיפה ראשונה: כ״א בשבט התשנ״ח  הי
, דחי חסן ד הכונס הרשמי ר ש מ  (17.2.1998), בשעה 09.30, ב

 שוקרי 2, חיפה. ^
" ז ו ח מ ן בבקשח פשיטה הרגל כביה המשפט ה ו י עד לד  המו

 בחיפה: יום 6.5.1998, בשעה 12.30.

 פר/9294
רו ומענו: עבדאללה פדל, ת״ז 54449723,  שם החייב, תיאו

 פועל בנין, מוקייבלה.
 בית המשפט המחוזי: נצרת, ת״א 129/97.

ך הגשת הבקשה: כ״ג באב התשנ׳׳ז (26.8.1997). י  תאר
י ההשנ״ח (7.10.1997). ך מתן צו כינוס: ו׳ בתשר  תארי

ום והמקום לאסיפה ראשונה: י״ט בשבט י התשנ״ת  הי
 (15.2.1998), בשעה 09.30, ברח׳ חסן שוקרי 2, חיפה.

י ז ן בבקשת פשיטת הרגל בבית המשפט המחו ו י עד לד  המו
 בנצרת: יום 18.6.1998, בשעה 08.30.

 הודעות על מתן צווי הפטר
 פר/ז858

ן סולומון, ת״ז 5926373; י יבים ומענם: גולדשטי ת החי  שמו
ן אסתר, ת״ז 61561031 - ת״ד 3229, חיפה, אצל י  גולדשטי

. ן י  גולדשטי
 בית המשפט המחוזי: נצרת, תיק אזרחי 517/91.

ך מתן צו כינוס: 30.1.1992.  תארי
 סוג ההפטר: הפטר על פי בקשת החייבים. ^
P .(18.12.1997) ך צו ההפטר: י׳׳ט בכסלו התשנ״ח  תארי

ן ד׳ ו כ ב ומענו: תותיה אורי, ת״ז 53239554, שי י  שם החי
 171/3, טבריה עילית.

 ביה המשפט המחוזי: נצרת, תיק אזרחי 1033/91.
ך מהן צו כינוס: 20.2.1992.  הארי

 סוג ההפטר: הפטר על פי בקשת החייב.
ך צו ההפטר: כ״ו בכסלו התשנ״ח (25.12.1997).  תארי

 הודעה על ביטול הליכי פירוק
 פח/6342

ת בע׳׳מ - בפירוק. ווק והשקעו  שם החברה: בר דורון שי
 מם׳ החברה: ח״פ 1־6591ו2־ו5.

ד הרשום: רה׳ הסדנא 811, רעננה.  מען המשר
, ת״א 453/96. פו י ב־ י של: תל־אבי ז  בית המשפט המחו

ך הצו: בייט באב התשנ״ז (1.9.1997).  תארי
כי הפירוק.  מהות הצו: ביטול הלי

 הודעות על ביטול צווי כינוס
 פר/3ו19 ו

ילי רבקה, ה״ז 5640271,  שם החייבת, תיאורה ומענה: ברז
 סוחרת, רח׳ זהר טל 9, הרצליה פיתוח.

ב, תיק אזרחי 342/96.  בית המשפט המחוזי: תל־אבי
ך מהן צו כינוס: 17.3.1997.  תארי

 סיבת הביטול: הסכם פשרה.
יר התשנ״ז (4.6.1997). ך הביטול: ב״ח באי  הארי

 פר/2ו119
יבמן שרה, ת״ז 5640289,  שם החייבת, תיאורה ומענה: רי

 סוחרת, רה׳ הל־הי 59/7, בפר־סבא.
 ביה המשפט המהוזי: הל־אביב, תיק אזרחי 341/96.

ו כינוס: 17.3.1997.  תאריך מתן צ
 סיבת הביטול: הסכם פשרה.

יר התשנ״ז (4.6.1997). ך הביטול: כ״ה באי  הארי

ן  הודעה על כוונה להבריז דבידנד ראשו
 פר/11594-6, ה״א 85-7/93ז

ת החייבים: גבינת מריו, ת״ז 069760965: גבינה דבורה,  שמו
 ת״ז 024234445: גבינה ליליאן, ת״ז 069760973.

 מענם: רה׳ הרי יהודה 42, גני תקוה,
 משלוח יד: ניהלו מסעדה.

ב 77, רלו רו ומענו: אריה רייזל, ער׳ד, רח׳ או או  שם הנאמן, תי
 פתח־ הקדה 49342.

ן קדימה - ן לנושים בדי ד ראשו נ ד י ד והאחוז: דב נ ד י ב ד  סוג ה
: לנושים רגילים - 300/0. 7 5 % 

ר ההסדר לפי החלטת ביה המשפט שו  העדה: בהתאם לאי
 מיום 24.12.1997.

 הודעה על הכרזת פשיטת רגל
 פר/11726

רו ומענו: מנדלבאום מאיר, ת׳׳ז 52262094,  שם החייב, תיאו
ב. ש מכירוח, רה׳ עמק ברכה 23, תל־אבי  אי

ב, ה״א 55/96. ת המשפט המחוזי: תל־אבי  בי
ו כינוס: 5.6.1996. ך צ  תארי

נואר 1998)  ו׳ בטבת התשנ׳׳ת (4 בי

ז  לבנה בר־עו
 סגן הכונס הרשמי

ט התשנ״ח, 1.2.1998 ב ש ם 4613, ה׳ ב מי לקוט הפרסו  2140 י



ם י ע י ד ו מ ת ה ו י ר ח א ת ב ו מ ס ר פ ת ה מ ל ת א ו ע ד ו  ה

ן ת ו נ ו כ ל נ ה ע ד ו ע ן ת ת ם מ ו ש ן מ מ ו ס ר פ ן ב י א  ו

 חברת אריה נכסים בע״מ
י החברים) ד ן על י  (בפירוק מרצו

 (ח״פ 4־068216־ו5)

ן ומינוי מפרקים  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת כזאת הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן
ום עדה ונתכנסה כהלכה בי ו ל החברה הנ״ל, שנ ן ש י  המני
ת החברה וחדת לפרק א  25.12.1997, נתקבלה החלטה מי
ת עו׳׳ד רחלי ן על ידי החברים ולמנות א  בפירוק מרצו
״ר יוסי , אה עו ן ו י ךלצ ר 34 ראשו  פרשקובסקי. מרח׳ בן אליעז

 פרשקובםקי ואת אריה פרשקובםקי, למפרקי החברה.

גיש את ש לו תביעוח לחברה הנ״ל י י  כל נושה ש
רוף הוכחותיו, תוך 30 יום מיום כרסום , בצי ו  תביעותי

רעה זו למפרקים לפי המען הנ״ל.  הו

ו תוך תי עו גיש את תבי  נושה או תובע אשר לא י
עד הנ״ל - לא ייענה.  המו

 רחלי פדשקובסקי, עו״ר יוסי פרשקובםקי, עו״ד
 אריה פרשקובסקי

 המפרקים

 זמה אחזקות ניהול ותפעול בע׳׳מ
ן ע״י חברים)  (בפירוק מרצו

 הודעה על אסיפה סופית

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 338 לפקודה
ת פה כללי  החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, שאסי
ום 998 ו.9.3 ו, בשעה ל החברה הנ״ל תתקיים בי  סופית ש
ב, ״ד דייר אריה סגל, רה׳ נחמני 23, הל־אבי ד עו  17.00, במשר
צד ן סופי של המפרקת המראה כי ו חשב ו ך י ש ד י י להג  כד
ד צ י  התנהל הפירוק ומה עשו בנכסי החברה, ובדי להחליט כ

ל המפרקת, ש ירות של החברה ו  לנהוג בפנקסים ובני

 לבנה להב, המפרקת

 עמית חברה לפיתוח ובנין בע״מ
 (ח״פ 0553605־51)

ן ומינוי מפרק ו  הודעה על פירוק מרצ

ן י א מן המנ ל  ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כלליה ש
עדה ונתכנסה כהלבה ביום 30.12.1997, ו  של החכרה הנ״ל, שנ
ן ולמנות וחדת לפרק את החברה מרצו  נתקבלה החלטה מי
א 8, צפת 13100, ר עמית, ח״ז 2092245, מרח׳ הנשי אי  את י

 כמפרק החברה.

י בבאר־שבע ז ת המשפט המחו  בבי

 עתי הפטר מהליכי כינוס הנכסים ופשיטה הרגל
 פר/6229, מם׳ 231/97

 שם החייבת, תיאורה ומענה: מילמן רבקה, ת״ז 012673307,
 שכירה, רה׳ הפלמ״ח 4׳׳53, ערד.

י של: באר־שבע, ח״א 734/91 (פר/ ז ה המשפט המחו  בי
.(6229 

ל טת רגל: ג׳ באלו ו כינוס נכסים והכרזת פשי ך מתן צ  הארי
 התשנ״ב (1.9.1992).

טת הרגל: י״א פשי כי הבינום ו ו ההפטר מהלי ך מתן צ י  תאר
 בכסלו התשנ״ח (10.12.1997).

 פר/6064, מסי 230/97
רו ומענו: ליברטי מסעודה, ה״ז 069791077, או  שם החייב, תי

. ד ו  גימלאית, רח׳ הרותם 1306/2, רובע ח/ אשד
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, ת״א 1030/92 (פר/

.(6064 
טת רגל: ה׳ בניסן ך מהן צו כינוס נכסים והכרזת פשי י  תאר

 1 התשנ״ב (8.4.1992).
כי הכינוס ופשיטת הרגל: ט״ו ך מהן צו ההפטר מהלי י ר א " 

 בכסלו התשנ״ח (04.12.1997.

 הודעות בדבר הכרזת פשיטת רגל
 פר/6503, מס׳ 235/97

רו ומענו: קדוש מיכה, ת׳׳ז 024633505, או  שם החייב, חי
וב 5, באר־שבע.  שכיר, רה׳ טבי

י של: באר־שבע, בת״א 543/96ו (פר/ ז  בית המשפט המחו
.(6503 

ז התשנ״ו (26.6.1996). ה הבקשה: ט׳ בתמו ש ג ך ה  הארי
 בקשה חייב/נושה/כונס הנכסים: בקשת החייב.

יר התשנ״ז (3.6.1997). ך צו כינוס נכסים: כ״ז באי י  תאר
טת רגל: י׳ בכסלו התשנ״ח (9.12.1997). ת פשי ך הכרז  תארי

 פר/6543, פר/6544, מם׳ 1/98
ה החייבים, תיאורם ומענם: גבאי משה, ת״ז 054508825,  שמו
 שכיר: גבאי נאוה. ת״ז 053562518, עקרת בית - רה׳

ים 14, אילח. נ  השומרו
י של: באר־שבע, בת׳׳א 5006/97 (פר/ ז  ביה המשפט המחו

 6543), 97׳5007 (פר/6544).
ת הבקשה: א׳ בשבט התשנ״ז (9,1,1997). ש ג  ^נאריך ה

 1קשח חייב/נושה/כונס הנכסים: בקשה החייבים.
ר ההשנ״ז (27.5.1997). י , באי ו כינוס נכסים: כ ך צ י  תאר

טת רגל: י׳ בכסלו התשנ״ח (9.12.1997). ך הכרזת פשי י  תאר

נואר 1998)  ו׳ בטבת התשנ״ח (4 בי

ר י  שושנה אנקור־שנ
 סגן הכונס הרשמי

ט התשנ״ח, 1.2.1998 2141 ב ש ם 4613, ה׳ ב י מ ו ס ר פ  ילקוט ה



ה בע׳׳מ י ת חלקה 1 שנ ר ב  ח
 (ח״פ 0248933־51)

( ן  (בפירוק מרצו

ן ומינוי מפרק ו  הודעה על פירוק מרצ

וצאת מן הכלל  נמסרת בזה הודעה, שבאסיפה כללית י
 של ההברה הנ״ל, שנתכנסה ביום 20.1.1998, נתקבלו
ן ע״י החברים וחדוח על פירוק החברה מרצו  החלטות מי
״ד יצחק יחיאל, מרח׳ קלישר 30, תל־•אביב, כמפרק י עו  ומינו

 החברה.

גיש את עות לחברה הנ׳׳ל י ש לו תבי י  כל נושה ש
ו, תוך 30 יום מיום פרסום רוף הוכחותי , בצי ו  תביעותי

דעה זו, למפרק לפי המען הנ״ל.  הו

עד ו תוך המו גיש את תביעותי א י ל  נושה או תובע ש
 הנ״ל - לא ייענה.

 יצחק יחיאל, עו״ד, המפרק

ת בע׳׳מ ^ י ש י ל ת חלקה ו ש ר ב  ח
 (ח״פ 0249840־ 51)

( ן  (בפיר1ק מרצו

ן ומינוי מפרק ו  הודעה על פירוק מרצ

צאת מן הבלל ו  נמסרת בזה הודעה. שבאסיפה בללית י
 של החברה הנ״ל, שנתכנסה ביום 996 י.10.1. נתקבלו
ן ע״י החברים ת על פירוק החברה מרצו וחדו  החלטות מי
ב, במפרק י עו״ד יצחק יחיאל, מרח׳ קלישר 30, תל־אבי ו נ  ומי

 החברה.

גיש את עות לחברה הנ״ל י ש לו תבי י  בל נושה ש
ו, תוך 0; יום מיום פרסום רוף הוכחותי . בצי ו  תביעותי

דעה זו, למפרק לפי המען הנ״ל.  הו

עד ו תוך המו עותי גיש את תבי א י ל  נושה או תובע ש
 הנ״ל - לא ייענה.

 יצחק יחיאל, עו״ד, המפרק

ת בע״מ עי ת חלקה ו רבי ר ב  ח
 (ח״פ 0249832־ 51)

( ן  (בפירוק מרצו

ן ומינוי מפרק | ו  הודעה על פירוק מרצ

צאת מן הכלל ו  נמסרת בזה הודעה, שבאסיפה כללית י
ום 998 ו. ו.ס2. נתקבלו ל החברה הנ"ל. שנתכנסה בי  ש
ן ע״י החברי• ת על פירוק החברה מרצו וחדו  החלטות מי
ב, כמפרק ״ד יצחק יחיאל, מרח׳ קלישר 30, תל־אבי י עו ו נ  ומי

 החברה.

גיש אה עות לחברה הנ׳׳ל י ש לו תבי י  כל נושה ש
ו• פרסום ו, תוך 30 יום מי רוף הוכחותי , בצי ו  תביעותי

דעה זו, למפרק לפי המען הנ״ל,  הו

עד ו תוך המו תי עו גיש את תבי א י ל  נושה או תובע ש
 הנ״ל - לא ייענה.

 יצחק יחיאל, עו״ד, המפרק

גיש אה ת נגד החברה הנ״ל י עו ש לו תבי י  כל נושה ש
ו• פרסום ך ו2 יום מי , תו רוף הוכחותיהן , בצי ו  תביעותי

דעה זו למשרד המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור עותי גיש תבי ר לא י ש  נושה או אדם אחר א
עד הנ״ל - לא ייענה.  תוך המו

 יאיר עמית. המפרק

ש 6181 חלקה 255 בע״מ ו ת ג ר ב  ח
( ן  (בפירוק מרצו

 (ח״פ 0־2ו5ו03־ו5)

ן ומינוי מפרק ו  הודעה על פירוק מרצ

ן  ניתנת בזה הודעה, שבאסיפה כללית שלא מן המני
ן ביום 28.12.1997, עדה ונתכנסה ברי ו ל החברה הנ־׳ל, שנ  ש
ן ולמנות וחדת לפרק אה החברה מרצו  נתקבלה החלטה מי
רדן 91, רמת־גן, למפרק  את עו״ד משה טייטלבאום, מרה׳ הי

 החברה.

גיש את ת נגד החברה הנ׳׳ל י עו ש לו תבי י  נושה ש
ו, תוך 21 יום מיום פרסום רוף הוכחותי , בצי ו  תביעותי

דעה זו למשרד המפרק הנ״ל.  הו

 משה טייטלבאום, עו״ד, המפרק

. בי. בע״מ י ׳ י ג ט י ש כ י ת ב צ ע ת מ ר ב  ח
 (ח״פ 5־153370־ו5)

ן  הודעה על פירוק מרצו

 נמסרה בזה הודעה, כי ביום 23.12.1997 קיבלה החברה
 הנ״ל החלטה על פירוק החברה מרצון,

ן בפרוטוקול ההחלטה אצל רשם החברות. י  ניתן לעי

״ד החברה  יעקב לוי, עו

ה בע״מ נ  חברה חלקה ו ראשו

 (ה׳־פ 0248925־ 51)

( ן  (בפירוק מרצו

ן ומינוי מפרק ו  הודעה על פירוק מרצ

וצאה מן הכלל פה כלליה י  נמסרה בזה הודעה, שבאסי
 של החברה הנ״ל, שנחכנסה ביום 20.1.1993, נתקבלו
ן ע״י החברים וחדות על פירוק החברה מרצו  החלטות מי
״ר יצחק יחיאל, מרת׳ קלישר 30, תל־אביכ, במפרק י עו ו נ  ומי

 החברה.

גיש את ת לחברה הנ״ל י עו ש לו תבי י  כל נושה ש
ך 30 יום מיום פרסום ו, תו ף הוכחותי רו , בצי ו  תביעותי

דעה זו, למפרק לפי המען הנ״ל.  הו

עד ו הוך המו תי עו ש את תבי י ג א י ל  נושה או תובע ש
 הנ״ל - לא ייענה.

 יצחק יחיאל, ער׳ד, המפרק

ט התשנ״ח, 1.2.1998 ב ש ם 4613, ה׳ ב מי  2142 ילקוט הפרסו



ש את י ג עות לחברה הנ״ל י ש לו תבי י  בל נושה ש
ום פרסום ום מי ו, תוך 30 י רוף הוכחותי , בצי ו  תביעותי

דעה זו, למפרק לפי המען הנ״ל.  הו

עד ך המו ו תו עותי ש את תבי י ג א י ל  נושה או תובע ש
 הנ״ל - לא ייענה.

 יצחק יחיאל, עו״ד, המפרק

ה בע״מ י ש 6517 הרצל ו ג ו ב  חברת חלקה ד

 (ח״פ 028712-1־51)

ן ומינוי מפרק  הודעה על פירוק מרעו

ץ נ מ  ניתנת בזאת הודעה, שבאסיפה כללית שלא מן ה
עדה ונתכנסה כהלכה ביום 19.1.1998, ו  של החברה הנ״ל, שנ
ן ולמנות  נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצו
ב, למפרק  את משה סטוביצקי, מרח׳ מרמורק 4, תל־אבי

 החברה.

גיש את ת נגר החברה הנ״ל י עו ש לו תבי י  כל נושה ש
דעה רוף הוכחותיו, תוך 21 ימים מפרסום הו , בצי ו  תביעותי

 זו למפרק החברה לפי המען הנ״ל.

 משה סטוביעקי, המפרק

ת ושרותים בע״מ מו ז  חולצה בחולה י
 (ח״פ 1489494־51)

ן ומינוי מפרק  הודעה על פירוק מרצו

ות של החברה הנ״ל וחדה של בעלי המני  באסיפה מי
אל ן ולמנות את שמו  הוחלט לפרק אה החברה פירוק מרצו

 גלנץ. ח״ז 050909126, למפרק החברה.

אל גלנץ, המפרק  שמו

 ש.ע.ח. בע״מ

( ן  (בפירוק מרצו

 (ח״פ 92-3ז54ס־ 51)

ן ומינוי מפרק  הודעה על פירוק מרצו

ן י י  ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המנ
עדה ונתכנסה כהלכה ביום 15.1.1998, ו  של החברה הנ״ל, שנ
ן ולמנוח וחדה לפרק אח החברה מרצו  נחקבלה החלטה מי
ב, למפרק לד 4, תל־אבי טשי  את עו־ד ברוך י׳ מנוח, משד׳ רו

 החברה.

גיש את ש לו תביעוח נגד החברה הנ״ל י י  כל נושה ש
ום פרסום ו, תוך 21 יום מי רוף הוכחותי , בצי ו  תביעותי

ד המפרק הנ״ל. ר ש מ דעה זו ל  הו

ר ו כאמו תי עו גיש את תבי ר לא י ש  נושה או אדם אחר א
עד הנ״ל - לא ייענה.  תוך המו

 ברוך י׳ מנוח, עו׳־ד, המפרק

ת בע״מ י ש י מ ת חלקה ו ח ר ב  ח

 (ח׳׳פ 0248941־ 51)

( ן  (בפירוק מרצו

ן ומינוי מפרק  הודעה על פירוק מרצו

צאת מן הכלל ו ת י  נמסרת בזה הודעה, שבאסיפה כללי
 של החברה הנ׳׳ל, שנתכנסה ביום 998ו.20.1, נתקבלו
ן ע״י החברים וחדות על פירוק החברה מרצו  החלטות מי
ב, כמפרק י עו״ד יצחק יחיאל, מרח׳ קלישר 30, תל־אבי ו נ  ומי

 החברה.

ש את י ג עות לחברה הנ״ל י ש לו תבי י  כל נושה ש
ום פרסום ו, תוך 30 יום מי רוף הוכחותי , בצי ו  תביעותי

דעה זו, למפרק לפי המען הנ׳׳ל.  הו

עד ך המו ו חו תי עו ש את תבי י ג א י ל  נושה או תובע ש
 הנ״ל - לא ייענה.

 יצחק יחיאל, עו״ד, המפרק

מ ״ ע ה ב נ ו ש א ת חלקה 21 ר ר ב  !4 ח

 (ח״פ 0250566־51)

( ן  (בפירוק מרצו

ן ומינוי מפרק ו  הורעה על פירוק מרצ

צאת מן הכלל ו ת י  נמסרת בזה הודעה, שבאסיפה כללי
 של החברה הנ״ל, שנתכנסה ביום 20.1.1998, נתקבלו
ן ע״י החברים וחדות על פירוק החברה מרצו  החלטות מי
ב, במפרק י עו״ד יצחק יחיאל, מרת׳ קלישר 30, תל־אבי  ומינו

 החברה.

ש את י ג ת לחברה הנ״ל י עו ש לו תבי י  כל נושה ש
ום פרסום רוף הוכחותיו, הוך 30 יום מי , בצי ו  תביעותי

דעה זו, למפרק לפי המען הנ״ל.  הו

עד ך המו ו חו תי עו גיש את תבי א י ל  נושת או תובע ש
 הנ׳׳ל - לא ייענה.

 יצחק יחיאל, עו״ד, המפרק

ה בע״מ י ש 6649 שנ ו ג ש חלקה ו ב ר ג ת מ ר ב  ח

 ^ (ח־׳פ 0296924־ 51)

ן)  ״ ;בפירוק מרצו

ן ומינוי מפרק ו  הודעה על פירוק מרצ
צאת מן הכלל ו ת י  נמסרת בזה הודעה, שבאסיפה כללי
ום 20.1.1998, נתקבלו  של החברה הנ״ל, שנתכנסה בי
ן ע״י החברים וחדות על פירוק החברה מרצו  החלטות מי
ב, כמפרק י עו׳׳ד יצחק יחיאל, מרח׳ קלישר 30, תל־אבי ו נ  ומי

 החברה.

ט התשנ״ח, 1.2.1998 2143 ב ש ם 4613, ה׳ ב מי  ילקוט הפרסו



ן וחדת לפרק אה החברה מרצו  26.1.1993, נתקבלה החלטה מי
 ולמנות את עו״ר דייר משה ררוקר למפרק החברה.

 ד־ר משה דרוקר, עו״ד, המפרק

מ ״ ע  ג׳ קטלינה ב

 (ח״פ 5־318ד22־51)

ן ומינוי מפרק ו  הודעה על פירוק מרצ

ץ נ מ א מן ה ל  ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית ש
וס 22.1.1998. עדה ונתכנסה כהלכה כי ו  של החברה הנ״ל. שנ
ן ולמנות וחדת לפרק אה ההברה מרצו  נתקבלה החלטה מי
רך משלוה מסמכים אצל  את ג׳ני קטלינה פרנקל, שמענה לצו
ב ד 16626, תל־אבי ורוב 92, רד ז  עו״ד אילן שלגי, רה׳ ארלו

 61166, למפרקת החברה.

ש את י ג ת נגד החברה הנ״ל י עו ש לו תבי  כל נושה שי
ום פרסום רוף הוכחותיו. ת1ך 21 יום מי , בצי ו  תביעותי

דעה זו למען המפרקת הנ״ל.  הו

ר תוה| ו באמו תי עו גיש את תבי ר לא י ש  נושה או ארם א
עד הנ״ל - לא ייענה. ״  המו

 ג׳ני קטלינה פרנקל, המפרקח

מ ״ ע ן ב ע  אחי

 (ח״פ 9־026733־51)

 ה1דעה על פירוק מדצ1ן ומינוי מפרקת

ץ נ מ א מן ה ל ת ש  ניתנת בזאת הודעה, כי באסיפה כללי
 של החברה הנ״ל, שנתקיימה ביום 15.1.1998, נתקבלה
ה י ד הו ת את י ו למנ ן ו  החלטה מיוחדה לפרק אח החברה מרצו
״ד חיים עשהאל. רה׳  סוכול, ת״ז 00534527, אצל עו

ב 62967, למפרק החברה.  ז׳בוטינםקי 85, תל־אבי

גיש את ת נגר החברה י עו ש לו תבי י  בל נושה ש
דעה זו, לפי המען , תוך 21 יום מיום פרסום הו ו  תביעותי

 הני׳ל.

ר ו כאמו תי עו ת תבי גיש א ר לא י ש  נושה או אדם אחר א
עד הנ׳׳ל - לא ייענה.  תוך המו

 יהודית סובול, המפרקת

ים בע״מ י נ ם אופטרו בי ל רכי א ר  א

 !בפירוק)

 (ח״פ 130983-3־51)

 הודעה על אסיפה נושים

 ניתנה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 323 לפקודת
ושים של , התשמ׳׳ג-983ו, על אסיפת נ  החברות [נוסח חדש]
ום 25 בפברואר 998 ו, בפארק ים בי  החברה הנ׳׳ל, שתתקי
ן אשר  המדע בנס־ציונה, בבנין ההנהלה, עקב פירוקה מרצו
ף 322 ן לפי סעי ו הצהרה כושר פרעו  לא ניתנה לגבי

 לפקודה.

״ד  בה־שבע לוי, עו
רת החברה כי  מז

ש 2064 בע״מ ו ג  חברת חלקה 32ב׳ ב

( ן  !בפירוק מרצו

 הודעה על אסיפה סופית

 ניתנה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 338 לפקודת
 החברדה [נוסח חדש], התשמ״ג-933ו, כי אסיפה סופית
 כללית של החברה הנ״ל תתקיים ביום 24.3.1998, בשעה
ב, ו של עו״ד נתן כץ, רח׳ הנביאים 34, תל־אבי  10.00, במשרד
ל המפרק המראה  טלי 5234090־03, לשם הגשת דדיה סופי ש
י כד צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, ו  כי
ד לנהוג צ י ע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כ  לשמו

 בפנקסי החברה.

, המפרק  דב אשד

מ ״ ע נוסט ב אי  חברת לו

( ן  (בפירוק מרצו

 (ה״פ 4־072ה23־51)

מי מפרק מי ן ו ו  הודעה על פירוק מרצ

 נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 331 לפקודת
ת , התשמ״ג-1983, בי באסיפה כללי  החברות [נוסח חדש]
צאת מן הכלל של החברה הנ״ל, שנתקיימה ביום ו  י

ט התשנ״ח, 1.2.1998 ב ש ם 4613, ה׳ ב מי לקוט הפרסו  2144 י
ם י ל ש ו ר , י י ת ל ש מ מ ס ה י פ ה מ ס ב פ ד ו ה ם ו ו ל י ע ־ ר ד ס ר ב ד ו ם 0334-2980 א155 ס י ש ד ם ח י ל ק ר 9.92 ש י ח מ  ה




