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ן עדת אבחו י חברים בו ו נ  מי
 לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ״ט-1969

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הסעד (טיפול
 במפגרים), התשכ״ט-1969', אני ממנה את האנשים אשר
 שמותיהם מנויים להלן להיות חברים בועדת אבחון לענין

 החוק האמור:
 מחוזות חיפה והצפון

 פקידת סעד - מיכל מיכאליס הרשקוביץ, ת״ז 022925093
 (תכהן גם כממלאת מקום במחוזות תל אביב והמרכז

 וירושלים והדרום)
 פקידת סעד - דעופרה ברק, ת״ז 51610079 (תכהן גם
 כממלאת מקום במחוזות תל אביב והמרכז ירושלים

 והדרום)
 מחוזות תל אביב והמרכז

 פסיכולוגית - תמר סיני, ת״ז 55317820 (תכהן גם כממלאת
 מקום במחוזות חיפה והצפון וירושלים והדרום)

 פסיכולוגית - דניאלה טל, ת״ז 53243309 (תכהן גם כממלא
 מקום במחוזות חיפה והצפון ירושלים והדרום)

 מחוזות ירושלים והדרום
 פסיכולוגית - ברוריה רוזנווקס, ת״ז 9136475 (תכהן גם
 כממלאת מקום במחוזות חיפה והצפון תל אביב

 והמרכז)
 פסיכולוג - עבדאל סלאם יונס, ת״ז 59396127 (יכהן גם
 כממלא מקום במחוזות חיפה והצפון תל אביב

 והמרכז)
 מחנכת - רות טרקטינסקי, ת״ז 9701913 (תכהן גם כממלאת

 מקום במחוזות חיפה והצפון תל אביב והמרכז)
 מחנכת - רתמרה מימוני, ת״ז 11432408 (תכהן גם כממלאת

 מקום במחוזות חיפה והצפון תל אביב והמרכז)
 מחנכת - חנה גרנות, ת״ז 9863457 (תכהן גם כממלאת מקום

 במחוזות חיפה והצפון תל אביב והמרכז).
 כ״א בטבת התש״ס (30 בדצמבר 1999)

) אליהו ישי ג ־ 2 2 מ 8 ח ) 

 שר העבודה והרווחה
 י ם׳׳ח התשב״ט, עמי 132.

י נ ו י מר ארכ ר חו עו ת בקשה לבי ש ג דעה על ה  הו
 לפי תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי

 משפט ובתי דין דתיים), התשמ״ו-986ו
 בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים (שמירתם
 וביעורם של תיקי בתי המשפט ובתי דין דתיים), התשמ״ו-
 1986', אני מודיע כי בית המשפט לענינים מקומיים ירושלים
 הגיש בקשה לביעור תיקים שיש בהם ברירת קנס כאשר

 הקנס שולם, משנת 1997.
 ב״ז בניסן התש׳יס (2 במאי 2000)

) אביתר פריזל ג ־ 8 מ 2 ח ) 

 גנז המדינה
 י ק״ת התשמ״ו, עמי 1342.

ר גשוך! י ו ת או ק י ד ב ר ל י ש כ ר מ ו ש י דעה על א  הו

 לפי תקנות התעבורה, התשכ״א-1961
 אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי תקנה 169א לתקנות
 התעבורה, התשב״א-1961 י, אישרתי, בהתייעצות עם שר

 התחבורה, את המכשיר לענין בדיקת אוויר נשוף:
Alcotest 7110 IL, Type M K III 

 של חברת DRAGER מגרמניה.
 ד בתמוז התש״ס (10 ביולי 2000)

 שלמה בניזרי
 שר הבריאות

 (חמ 3-469)

 י ק״ת התשכ״א, עמי 1425; התשמ״ב, עמי 830.

ת ו ד ו ב ע עעה ל י מו ו נ דעה על מי  הו
ת ו  הנדסה בנאי

 לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,
 התשב״ט-969ו

 בהתאם לסעיף 15 לחוק רישום קבלנים לעבודות
 הנדסה בנאיות, התשב״ט-1969' (להלן - החוק), אני מודיע
 כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק, מיניתי היום מועצה

 לעבודות הנדסה בנאיות בהרכב זה:
 יושב ראש - שלמה בן אליהו

 נציגי הארגון היציג של הקבלנים והבונים בישראל:
 ו. שרגא זילברמינץ

 2. שלמה לוי
 3. ניטים בובליל

 4. שלמה חייט
 5. דוד גת

 נציגי גופים אחרים בעלי משקל בשטח הבניה במדינה:
 ו. דוד ינקלבסקי
 2. לוני דוידוביץ
 3. מרדכי קלוגמן

 נציגי ציבור:
 1. איתן גודמן

 2. נגה הדר
 3. מאיר מזרחי
 4. משה שיפמן

 5. אייל ליבוביץ
 נציגי הממשלה:

 ו. משה מרחביה
 2. מאיר דקל

 3. אברהם הבר
 ג׳ בתמוז התש״ס (6 ביולי 2000)

< יצחק לוי ג ־ 4 8 מ 5 ח ) 

 שר הבינוי והשיכון
 י סייח התשכ״ט, עמי 218; התשל״ב, עמי 54; התשל״ג, עמי
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 1986', אני מודיע כי בית המשפט לענינים מקומיים נתניה
 הגיש בקשה לביעור חומר ארכיוני כמפורט להלן:

 ו. תיקים בענין רישוי עסקים ובענין חוקי עזר עירוניים,
 מהשנים 1993-1983;

 2. תיקים שיש בהם ברירת קנס או ברירת משפט, כשהקנס
 שולם, מהשנים 1997-1984.

 כ׳׳ז בניסן התש״ס (2 במאי 2000)
 (חמ 3-82) !
 אביתר פריזל
 גנז המדינה

 י ק״ת התשמ״ו, עמי 1342.

י נ ו מר ארכי ר חו עו ת בקשה לבי ש ג דעה על ה  הו

 לפי תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי
 משפט ובתי דין דתיים), התשמ״ו-986ו

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים (שמירתם
 וביעורם של תיקי בתי המשפט ובתי דין דתיים), התשמ״ו-
 1986', אני מודיע כי בתי המשפט המחוזיים ירושלים ותל

 אביב הגישו בקשה לביעור חומר ארכיוני כמפורט להלן:
 ו. תיקים אזרחיים למעט פשיטות רגל ופירוק חברות,

 מהשנים 1989-1988.
 2. תיקי מקרקעין, מהשנים 1989-1988.

 כ״ז בניסן התש״ם (2 במאי 2000)
 (חמ 3-82) אביתר פריזל
 גנז המדינה

 ק״ת התשמ״ו, עמי 1342.

י נ ו מר ארכי ר חו ו ע י ת בקשה לב ש ג דעה על ה  הו

 לפי תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי
 משפט ובתי דין דתיים), התשמ״ו-1986

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים (שמירתם
 וביעורם של תיקי בתי המשפט ובתי דין דתיים), התשמ״ו-
 1986', אני מודיע כי בית המשפט לענינים מקומיים ירושלים
 הגיש בקשה לביעור תיקי עבירות בעניני רישוי עסקים,

 מהשנים 1994-1992.

 אביתר פריזל
 גנז המדינה

 כ״ז בניסן התש״ם (2 במאי 2000)
 (חמ 3-82)

י נ ו י מר ארכ ר חו עו ת בקשה לבי ש ג דעה על ה  הו

 לפי תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי
 משפט ובתי דין דתיים), התשמ״ו-986ו

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים (שמירתם
 וביעורם של תיקי בתי המשפט ובתי דין דתיים), התשמ״ו-
 1986', אני מודיע כי בית המשפט לענינים מקומיים חולון

 הגיש בקשה לביעור חומר ארכיוני כמפורט להלן:
 1. תיקים שיש בהם ברירת קנס או ברירת משפט כשהקנם

 שולם, מהשנים 1997-1990.
 2. תיקים בענין רישוי עסקים ובענין חוקי עזר עירוניים,

 מהשנים 1995-1990 (מרס).

 אביתר פריזל
 גנז המדינה

 כ״ז בניסן התש״ס (2 במאי 2000)
 (חמ 3-82)

 ק״ת התשמ״ו, עמי 1342.

י נ ו י מר ארכ ר חו עו ת בקשה לבי ש ג ל ה דעה ע  הו

 לפי תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי
 משפט ובתי דין דתיים), התשמ״ו-986ו

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים (שמירתם
 וביעורם של תיקי בתי המשפט ובתי דין דתיים), התשמ״ו-
 1986', אני מודיע כי בית הדין הרבני האזורי עפת הגיש

 בקשה לביעור חומר ארכיוני כמפורט להלן:
 1. תיקי הצהרה לשירות הביטחון, מהשנים התשל״ז-

 התש״ן;
 2. תיקי עיכוב יציאה, מהשנים התשל״ז-התש״ן;

 3. תיקי היתר נישואין לאנשים פנויים, מהשנים התשל״ז-
 התש״ן;

 4. תיקי החזקת ילדים, מהשנים התשל״ז-התש״ן-,
 5. תיקי עיקולים, מהשנים התשל״ז-התש״ן-,

 6. תיקי צווים שונים, מהשנים התשל״ז-התש״ן;
 7. תיקי שלום בית, מהשנים התשל״ז-התש״ם;

 8. תיקי מזונות, מהשנים התשל״ז-התשי׳ם;
 תיקי בוררות, מהשנים התשל״ז-התש״ן.

 "?״ז בניסן התש״ס (2 במאי 2000)
 (חמ 3-82) .
 אביתר פריזל
 ק״ת התשמ״ו, עמי 1342. ק״ת התשמ״ו, עמי 1342. גנז המדינה

י נ ו מר ארכי ר חו עו ת בקשה לבי ש ג דעה על ה  הו

 לפי תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי
 משפט ובתי דין דתיים), התשמ״ו-1986

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים (שמירתם
 וביעורם של תיקי בתי המשפט ובתי דין דתיים), התשמ״ו-

י נ ו מר ארכי ר חו עו ת בקשה לבי ש ג דעה על ה  הו

 לפי תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי
 משפט ובתי דין דתיים), התשמ״ו-986ו

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים (שמירתם
 וביעורם של תיקי בתי המשפט ובתי דין דתיים), התשמ״ו-
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י נ ו מר ארכי ר חו ו ע י ב ת בקשה ל ש ג דעה על ה  הו

 לפי תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי
 משפט ובתי דין דתיים), התשמ״ו-966ו

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים (שמירתם
 וביעורם של תיקי בתי המשפט ובתי דין דתיים), התשמ״ו-
 1986', אני מודיע כי בית משפט השלום קצרין הגיש בקשה

 לביעור חומר ארכיוני כמפורט להלן:
 ו. תביעות קטנות, מהשנים 1996-1995.
 2. תיקים פליליים, מהשנים 1983-1982.
 3. תיקי המרצות, מהשנים 1989-1984.

 4. צווי חיפוש, משנת 1987.
 5. בקשות שונות (פלילי), משנת 1992.

 6. ספר ביטולים פקודות מאסר, מהשנים 1988-1982.
 ז׳ בכסלו התש״ס (16 בנובמבר 1999)

 אביתר פריזל
 גנז המדינה

 (חמ 3-82)

 ק״ת התשמ״ו, עמי 1342.

ם י ד ד ו ת מ ו נ ו ן רשי ת ר מ ב ד דעה ב  הו
 לפי פקודת המדידות

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

 מם׳ תאריך מתן
 הרשיון השם מס׳ זהות הרשיון

 י״ז בטבת התש״ם
 (26 בדצמבר 1999)

 972 אלכסנדר טסצ׳יאב 310340245

 י־ז בטבת התש״ם
 (26 בדצמבר 1999)

 973 עמאד חסיאן 027597541

 י״ז בטבת התש״ס
 (26 בדצמבר 1999)

 974 ויקטור שרייב 304498322

 י״ז בטבת התש״ס
 (26 בדצמבר 1999^

 975 לב גרינשפון 303865844

 ל׳ בשבט התש״ם^
 (6 בפברואר 2000)

 976 אניס בשותי 028339331

 ל׳ בשבט התש״ם
 (6 בפברואר 2000)

 977 איסר בחירי 026308189

 ל׳ בשבט התש״ס
 (6 בפברואר 2000)

 978 אימן מחאמיד 025843954

 ל׳ בשבט התש״ם
 (6 בפברואר 2000)

 979 מרואן גנאים 025849894

 י״ג באד״ב התש״ם
 (20 במרס 2000)

 980 יוסף שחברי 029224508

 981 יוסף בדארנה 026354035 י״ג באד״ב התש״ס

 1986', אני מודיע כי בית המשפט העליון הגיש בקשה
 לביעור חומר ארכיוני כמפורט להלן:

 1. בקשות רשות ערעור אזרחי ופלילי, מהשנים 1984-
;1994 

 2. בקשות עצמאיות שאינן כלולות בתיק הראשי (אזרחי,
 פלילי ובג״צים) משנת 1989;

 3. בקשות להתרת נישואין, משנת 1989.
 ב״ז בניסן התש״ס (2 במאי 2000)

 אביתר פדיזל
 גנז המדינה

 (חמ 3-82)

 ק״ת התשמ״ו, עמי 1342.

י נ ו י מר ארכ ר חו ו ע י ת בקשה לב ש ג דעה על ה  הו

 לפי תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי
 משפט ובתי דין דתיים), התשמ״ו-986ו

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים (שמירתם
 וביעורם של תיקי בתי המשפט ובתי דין דתיים), התשמ״ו-
 1986', אני מודיע בי הנהלת בתי הדין הרבניים הגישה
 בקשה לביעור חומר ארכיוני של בתי הדין הרבניים: טבריה,
 אשקלון, נתניה, תל אביב, אשדוד, ירושלים, פתח תקוה,
 רחובות, חיפה ובאר שבע בנושא הצהרות של בנות מטעמי
 דת ומצפון, לקבלת פטור משירות חובה בצה״ל, עד שנת

.1996 

 אביתר פדיזל
 גנז המדינה

 כ״ז בניסן התש״ס (2 במאי 2000)
 (חמ 3-82)

 ק״ת התשמ״ו, עמי 1342.

י נ ו י מר ארכ ר חו ו ע י ת בקשה לב ש ג דעה על ה  הו

 לפי תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי
 משפט ובתי דין דתיים), התשמ״ו-1986

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים (שמירתם
 וביעורם של תיקי בתי המשפט ובתי דין דתיים), התשמ״ו-
 1986', אני מודיע כי בית משפט מחוזי באר שבע, הגיש

 בקשה לביעור חומר ארכיוני כמפורט להלן:
 1. תיקים אזרחיים למעט פשיטות רגל, פירוק חברות, עד

;1989 
 2. תיקי מקרקעין, עד 1989:

 3. בקשות לאישור או ביטול פסק בורר, עד 1989.
 ז׳ בכסלו התש״ס (16 בנובמבר 1999)

 אביתר פריזל
 גנז המדינה

 (חמ 3-82)

 ק״ת התשמ״ו, עמי 1342.

 (20 במרס 2000)

 4444 ילקוט הפרסומים 4908, ח׳ באב התש״ס, 9.8.2000



 ג. הגדרת נפגע -
 ככלל תדון הועדה בתביעה של נפגע באירוע על רקע
 לאומני, שאירע בשטח ישראל, ובתנאי שהנפגע אינו זכאי
 על פי החוק. אולם, הועדה מוסמכת לדון גם בתביעה של
 נפגע באירוע לאומני שאירע בשטחי יהודה ושומרון וחבל
 עזה, במקרים ראויים שתמצא לנכון, ובכל מקרה

 לנסיבותיו.
 ד. פגיעות של כוחות ביטחון -

 הועדה לא תדון בבקשות בשל פגיעות שנגרמו עקב
 פעילות של כוחות ביטחון או גוף אחר של המדינה.

 ה. תיעוד -
 בפניה לועדה יש להמציא מסמכים המאשרים כי בשל
 האירוע שבו נפגע המבקש הוגשה, סמוך לאירוע, תלונה
 למשטרה, או לכוחות הביטחון, או שהאירוע נחקר על ידם,
 גם בלא תלונה. הועדה לא תדון כלל בפניות שלא יצורף

 להן תיעוד כאמור.
 ו. סעד חלופי -

 מקום שבו עומד למבקש סעד חלופי, על פי דין, יביא
 המבקש בפני הועדה פירוט הפעולות שנקט בהן למימוש
 זכויותיו האחרות, והועדה תהא רשאית להביא זאת

 בחשבון, בין יתר שיקוליה, בעת קבלת החלטה בענינו.
 ז. רקע ביטחוני שלילי -

 הועדה רשאית להביא בחשבון, בין יתר שיקוליה בעת
 קבלת ההחלטה, רקע ביטחוני שלילי של המבקש.

 ח. אופן התשלום ושיעורו -
 במקרים שבהם יוחלט על הענקת תשלום, יחולו

 הכללים האלה לגבי שיעורו ואופן תשלומו:
 (1) התשלום ייעשה בסכום חד פעמי:

 (2) ככלל, יהא סכום התשלום כסכום התשלום הבסיסי
 המשתלם בהתאם לחוק:

 (3) הועדה תהא רשאית להוסיף או להפחית מסכום
 התשלום הבסיסי האמור בהתאם לנסיבות הענין, כגון:

 אזרחות, דרגת נכות, ומצב סוציואקונומי.
 ד׳ בסיון התש״ס (7 ביוני 2000)

) רות בר ג - ג 0 4 מ 5 ח ) 

 יושבת ראש הועדה
 י סייח התש׳יל, עמי 126.

ות י ת סמכו ל י צ  א

 לפי פקודת התעבורה
 בתוקף סמכותי לפי סעיף ו לפקודת התעבורה', אני
 אוצל לאנשים ששמותיהם מפורטים להלן, את סמכותי

 תאריך מתן
 השם מסי זהות הרשיון

 מם׳
 הרשיון

 ו׳ בניסן התש״ס
 (11 באפריל 2000)

 982 עדוא מעוז 022151997

 ו׳ בניסן התש״ס
 (11 באפריל 2000)

 983 איאד פאהום 026310748

 י״ג באד״ב התש״ם
 (20 במרס 2000)

 אייל יהודה 028026326
 רבינוביץ

984 

 985 יורם אלישיב 028055762 י״ג באד״ב התש״ס
 (20 במרס 2000)

 אביאל רון
 מנהל המרכז למיפוי ישראל

 כ״ה בסיון התש׳יס (28 ביוני 2000)
 (דומ 3-257)

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173; סייח התשנ״ח,
 עמי 301.

 חוקי א״י, כרך בי, עמי 1368.

ן לנפגעים על י ד ת ה ר ו ש ם לפנים מ ו ל ש ת  )!ודעה ל
י נ מ  רקע לאו

 קריטריונים לתשלום ונוהלי עבודה
 על פי החלטת היועץ המשפטי לממשלה מיום ד׳ באייר
 התשנ״ט (20 באפריל 1999), הוקמה ועדה בין־משרדית
 שתפקידה לטפל בפניות של מי שנפגע, בגוף או ברכוש,
 באירועים על רקע לאומני, ושאינו זכאי לפיצוי לפי חוק
 התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש״ל-1970' (להלן -
 החוק). תפקיד הועדה לקבוע באילו מקרים ישולם לנפגעים

 אלה תשלום לפנים משורת הדין, ואת שיעור התשלום.
 להלן מפורטים התנאים והקריטריונים שלפיהם פועלת

 הועדה:
 א. תחולה בזמן -

 (1) ניתן להגיש לועדה בקשות בגין אירוע שאירע מיום
 ב״ב בטבת התשנ״ז(ו בינואר 1997), ובתנאי שלא שולם
 או הוצע בעדו בעבר תשלום לפנים משורת הדין על

 ידי המרינה.
 (2) בקשות יוגשו לועדה לא יאוחר מ־4 שנים ממועד

 האירוע.
) למרות האמור בסעיף קטן(1), תדון הועדה גם בבקשות 3 ^ ^ 
 בשל אירוע שאירע לפני יום 1.1.1997, בתנאי שהיו
 תלויות ועומדות בפני הרשות המאשרת לפי החוק, או

 בערר על החלטתה, במועד פרסום קריטריונים אלה.
 ב. אירוע לאומני -

 הועדה תדון בפניות של מי שנפגע באירוע שמטרתו
 העיקרית היתה לגרום לפגיעה בגופו של אדם או ברכושו
 בשל השתייכותו הלאומית. למען הסר ספק, לא יינתן
 תשלום לנפגע באירוע אלים, אשר הרקע העיקרי
 להתרחשותו היה פלילי, או אישי, או למי שנפגע באירוע
 אלים בין בני אותו לאום, גם אם נטען כי נעשה על רקע

 גזעני, דתי או פוליטי.
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^ ^ י  ע

 מינתה מועצת עיריית ראשון לציון בישיבתה מיום ט״ו
 בסיון התש״ס (8ו ביוני 2000) את מנהל אגף הכנסות עמ״ת
 בעיריה, יצחק גבאי, למנהל הארנונה לענין החוק האמור.

 א׳ בתמוז התש״ם (4 ביולי 2000)
) מאיר ניצן ג ־ 2 6 מ 5 ח ) 

 ראש עיריית ראשון לציון

יות כו ת לוח ז ג צ ר ה ב ד דעה ב  הו
 לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],

 התשב״ט-969ו
 אני מודיע כי לוח הזכויות לגוש רישום מסי 7442
 תל־אביב-יפו (מקודם חלק מגוש שומה 6940) הוצג ביום ו׳
 בתמוז התש״ס (27 ביוני 2000) לעיון במשך שלושים יום
 בלשכת פקידת הסדר מקרקעין אזור הסדר תל אביב והמרכז,
 משד׳ שאול המלך 41 (בית הדר דפנה), תל אביב, בלשכת
 הממונה על מחוז תל אביב ובאגף נכסים ומשק בעיריית

 תל־אביב-יפו.
 ו׳ בתמוז התש״ס (27 ביוני 2000)

 פקידת הסדר מקרקעין
 אזור הסדר תל אביב והמרכז

דעה לפי סעיפים 5 ו־ ד  הו
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם לתכנית ש/23/א,
 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2092,
 התשל״ה, עמי 1184, מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה השומרון (להלן - הועדה), הודעה כי הקרקע
 המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי

 הועדה מוכנה לשאת ולתת על רכישת הקרקע האמורה.
 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה, ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה,
 בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הודעה על
 זכותו או טובת ההנאה שלו בקרקע האמורה בצירוף ראיות

 לחיזוק תביעתו, שיכללו את פרטי הרישום, אם יש
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם

 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעי
 וסעיף.

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

 בה.

 תוספת
 בנימינה - גוש 10205 חלקה 73 בשלמות (מקודם חלק

 מחלקה מבוטלת 22): הייעוד: שטח ציבורי פתוח.

 ברשות רישוי, לענין מינוי בוחן רבב לפי תקנה 1 לתקנות
 התעבורה, התשב״א-21961:

 צבי אדלשטיין, ת״ז 003420700
 נועם כגן, ת״ז 005350525

 שמעון אלקיים, ת״ז 062629233
 רפי אלישע, ת״ז 056829617

 ב׳ בתמוז התש״ם (4 ביולי 2000)
) צבי יוזנט ג ־ 2 ו מ 4 ח ) 

 רשות רישוי
 ק״ת התשכ״א, עמי 1425.

י ת נ ש ת ה או י ד יוקר הבר ד דעה על מ  הו
 לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד-1994

 לפי סעיף 9 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד-
 1994 י (להלן - החוק), אני מודיע כי המדד המשוקלל, לפי
 תחשיב שנקבע בתוספת החמישית לחוק, בממוצע שנתי
 ל־1999 עמד על 133.78 נקודות - על בסיס ממוצע 1995 =

.100 
 י״ג בתמוז התש״ם (16 ביולי 2000)

 יוסף יהב (חמ 3-2959)
 הסטטיסטיקן הממשלתי

 סייח התשנ״ד, עמי 156.

ד סטטיסטיקה ו ב י ל ע דעה ע  הו
 לפי פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל״ב-972 ז

 לפי סעיף 16 לפקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש],
 התשל״ב-1972י, אני מודיע כי מדד המחירים לצרכן לחודש

 יוני 2000 היה כמפורט להלן:
 (1) המדד על בסיס ממוצע 1998 - 107.0 נקודות;

 (2) המדד על בסיס ממוצע 1993 - 169.1670 נקודות׳,
 (3) המדד על בסיס ממוצע 1987 - 409.5533 נקודות-,
 (4) המדד על בסים ממוצע 1985 - 726.9571 נקודות:

 (5) המדד מקושר לבסיס ספטמבר 1951 - 25,758,607.79
 נקודות.

 י״ג בתמוז התש״ס (16 ביולי 2000)
) יוסף יהב ג ־ 8 9 מ 2 ח < 

 הסטטיסטיקן הממשלתי
 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 24, עמי 500; סייח

 התשל״ח, עמי 201.

הל ארנונה י מנ ו נ  מי

 לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה
 כללית), התשל״ו-976ו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 2 לחוק הרשויות
 המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל״ו-1976',

 י סייח התשל״ו, עמי 252. ם״ח התשכ״ה, עמי 307.
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 התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 4691, התשנ״ט, עמ׳ 267, מוסרת בזה הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה מעלה נפתלי (להלן - הועדה),
 הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה
 לחלוטין לצרכי ציבור וכי אין הועדה מוכנה לישא וליתן על

 רכישת הקרקע האמורה.
 בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה, ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה,
 בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הודעה על
 זכותו או טובת ההנאה שלו בקרקע האמורה בצירוף ראיות
 לחיזוק תביעתו, שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לםעיפיהם את
 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

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

 בה.
 תוספת

 גוש 18375, ח״ח 1 (ארעי)(מקודם חלקה 12), בשטח של
 0.338 דונם: הייעוד: חניה ציבורית.

 גוש 18375, ח״ח 2 (ארעי)(מקודם חלקה 12), בשטח של
 0.388 דונם: הייעוד: שצ״פ.

 גוש 18375 - שטח בנוי -
 חלקה 3 בשלמות (ארעי), שטח בנוי 0.283 דונם:

 הייעוד: דרך גישה
 חלקה 4 בשלמות (ארעי), שטח בנוי 0.208 דונם;

 הייעוד: חניה ציבורית
 חלקה 5 בשלמות (ארעי), שטח בנוי 0.355 דונם:

 הייעוד: חניה ציבורית.
 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה, וכל מועניין

 רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
 ט״ז בםיון התש״ס (19 ביולי 2000)

) שלמה בוחבוט ג ~ מ 2 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מעלה נפתלי

־ ד פים 5 ו י סעי דעה לפ  הו
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם לתכנית ג/9879 (להלן -
 התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 4755, התשנ״ט, עמ׳ 5334, מוסרת בזה הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה מעלה נפתלי (להלן - הועדה),
 הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה
 לחלוטין לצרכי ציבור וכי אין הועדה מוכנה לישא וליתן על

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

 העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 ט״ו בתמוז התש״ס (18 ביולי 2000)
) איתמר בר־עזר ג ־ מ 2 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה השומרון

־ ד דעה לפי סעיפים 5 ו  הו
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־90ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו', ובהתאם לתכנית מיתאר מס׳
 תמ״מ/53ו, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 3093, התשמ״ד, עמי 3227, מוסרת בזה הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה אונו (להלן - הועדה), הודעה בי
 הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי
 ךבור ובי אין הועדה חייבת בתשלום פיצויים בשל רכישת

 ייהקרקע האמורה.
 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה, ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה,
 בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הודעה על
 זכותו או טובת ההנאה שלו בקרקע האמורה בצירוף ראיות
 לחיזוק תביעתו, שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף.
 כן נמסרת בזה הורעה, בי הועדה מתכוונת לקנות
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף
 לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה והועדה מורה בזה
 שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה

 בה.
 תוספת

 קרית אונו - גוש 6492, ח״ח 47, בשטח של 5 מ״ר;
 הייעוד: דרך.

 העתק התבנית והתשריט מופקדים במשרדי הועדה,
 רה׳ סוקולוב 13, קרית אונו, ובל מעוניין רשאי לעיין בהם

 כשעות העבודה הרגילות.
 1ו בתמוז התש״ס (18 ביולי 2000)

) דרור בירנבאום נ ־ מ 2 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אונו

 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

ד ־ פים 5 ו דעה לפי סעי  הו
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו
 .בתוקף םמכ1תה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965י, ובהתאם לתכנית ג/9558 (להלן -

 ם״ח התשכ״ה, עמי 307.
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דעה לפי סעיף! 19  הו
 לפקודת הקרקע1ת (רכישה לערכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
 מס׳ פת/20/1268 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילק1ט הפרסומים 4185, התשנ״ד, עמי 1869,
 מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה
 (להלן - הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות
 (רכישה לצרכי ציבור), 21943 (להלן - הפקודה), בי הקרקע
 המתוארת בתוספת שביחס אליה פורסמה הודעה לפי
 סעיפים 5 ו־7 לפקודה בילקוט הפרסומים 4590, התשג״ח,
 עמי 697, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתח

 תקוה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
 תוספת

 פתח תקוה - גוש 6355, ח״ח 300, בשטח של 19 מ״ר;
 הייעוד: דרך.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית פתו
 תקוה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודז

 הרגילות.
 ט״ו בתמוז התש״ס (18 ביולי 2000)

 (חמ 3-4) איעיק אוחיון
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה פתח תקוה

 י סייח התשכ״ה, עמי 307.
 2 ע״ר 1943, תוס׳ ו, עמי 32.

י חוק התכנון והבניה, פ  הודעות ל
 התשכ״ה-965ז

ם י ל ש ו ר ז י ו ח  מ

 מרחב תכנון מקומי ירושלים
ות מי ר מקו א ת י ות מ י ר תבנ שו ר אי ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תבניות אלה:

 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ מק/3174א״, שינוי מס׳ 1/99
 לתבנית 3174.

•  השטחים הכלולים בתכנית ומקומםף ירושלים, ש
 רוממה עילית, רח׳ פתח תקוה 3 - גוש 30236, חלק

 89, ח״ח 106; מגרשים 3-1.
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי שטחי המגרשים מם׳ 1, 2

 ו־3 שעל פי תכנית 3174, בלי שינוי בגבולותיהם.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 4843, התש״ס.
 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי מק/6635א״, שינוי מס׳ 99/

 17 לתכנית המיתאר המקומית ירושלים.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳
 קרית משה, רח׳ אליעזר הלוי 34 - גוש 30157, חלקה

.54 
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קו בנין, וקביעת קווי
 בנין חדשים בשטח: ב) קביעת הוראות בינוי וקביעת

 בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או טובת ההנאה שלו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות
 לחיזוק תביעתו, שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף.

 בן נמסרת בזה הודעה, כי הועדה מתכוונת לקנות
 חזקה בקרקע האמורה, מפגי שהיא דרושה באופן דחוף
 לערכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה והועדה מורה בזה
 שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה

 בה.
 תוספת

 גוש 18599, חלקה 20 בשלמות, ח״ח ו3; גוש 18598, ח״ח
 37: חלק מגוש 18488, מגרש מס׳ ו, בשטח של 1,913 מ״ר:

 הייעוד: שטח לבניני ציבור.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה, ברמת השרון,
 וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 ט״ז בםיון התש״ם (19 ביוני 2000)
 (חמ 3-2)

 שלטה בוחבוט
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מעלה נפתלי

 י סייח התשכ״ה, עמי 307.

דעה לפי םעון] 19  הו

 לפקודת הקרקעות (רכישה לערכי ציבור), 1943

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה
 לערכי עיבור), 943ו' (להלן - הפקודה), אני מכריז כי
 המקרקעין המתוארים בתוספת שביחס אליהם פורסמה
 הודעה לפי סעיף 5 לפקודה2, כפי שתוקנה ביום 24 בפברואר
 999ו5, והודעה לפי סעיף 7 לפקודה", יהיו לקניינה הגמור
 והמוחלט של מדינת ישראל מיום פרסום הודעה זו

 ברשומות.

 תוספת

 חטיבת קרקע ששטחה 4,029 מ״ר בערך המהווה את
 חלקי הפרטים בחלקה 28 בגוש 4984 - עשרת, כמפורט
 להלן: גוש 4984, ח״ח 28, שטח החלקה 12,085 מ״ר, החלקים
 המופקעים: 3334/10000 הרשומים בלשכת רישום המקרקעין
 על שם מויאל יוסף דאוד, שטח החלקים המופקעים 4,029

 מ״ר.

 ח׳ בתמוז התש״ס (ו1 ביולי 2000)
 (חמ 3-4)

 אברהם (בייגה) שוחט
 שר האוער

 1 עייר 1943, תום׳ 1, עמי 32.

 2 י״פ התשנ״ט, עמי 1415.

 5 י״פ התשנ״ט, עמי 1908.

 4 י״פ התש״ס, עמי 82.
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 בל מעוניין רשאי לעיין בתכניות בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, קומה 4,
 ירושלים, טל• 02-6296811. המתנגד ימציא את העתק
 התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 ירושלים, רח׳ שלומציון המלכה ו, ירושלים, טלי 6290203-

.02 
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 ט׳ בסיון התש״ס (12 ביוני 2000)

 אודי לופוליאנסקי
 יושב ראש ועדת המשנה

 המקומית לתכנון ולבניה ירושלים

 מרחב תכנון מקומי מטה יהודה
ד א ת י ת מ י ת תכנ ד ק פ ר ה ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מטה יהודה, ובמשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון.ולבניה מחוז ירושלים מופקדת ״תכנית מיתאר מס׳

 מי/מק/520/ו/3״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: צור הדסה -
 חלקי גושים 29854, 29863, 29864; מגרשים 1109, 1323, 1326,

 1329 ו־0ג13 בשלמותם.
 עיקרי הוראות התכנית: א) הוספת יחידות דיור בלי
 לשנות את סך כל השטחים העיקריים המותרים בתכנית
 המאושרת מי/520ו: ב) שינויים בחלוקת זכויות הבניה
 במגרשים: ג) הוספת בנין במגרש 1109; ד) הוספת 2 קומות
 בבנין הנוסף מעל המותר בתכנית מי/520ו המאושרת: ה)
 שינוי קו בנין במגרש 1330 מ־5 מ׳ ל־3 מ׳, שינוי קו בנין
 אחורי במגרש 1329 מ־5 מ׳ ל־4 מי, שינוי קו בנין צדדי צפוני
 במגרש 1326 מ־5 מ׳ ל־4.5 מ׳, שינוי קו בנין צדדי דרומי

 במגרש 1326 מ־5 מ׳ ל־3.6 מי.
 בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה יהודה, מרכז אבן
 העזר, ד״נ שמשון, טלי 02-9900947. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח׳

 שלומציון המלכה ו, ירושלים, טל׳ 02-6290200.

 תנאים למתן היתר בניה בשטח: ג) קביעת הוראות בגין
 עצים לעקירה ועצים לשימור: ד) קביעת הוראות בגין

 בנין להריסה.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 4840, התש״ס.
 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה ירושלים ובן במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן,

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים
ות מי ר מקו א ת י ת מ ו י ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו

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

 ]ולבניה מחוז ירושלים מופקדות תכניות אלה:
 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מסי מק/5073א״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, אזור
 התעשיה גבעח שאול, רח׳ כנפי נשרים 15-13 - גוש
 30262, חלקה 170; מגרש מם׳ 1 לפי תכנית מס׳ 1628,
 מגרש מס׳ 2 לפי תכנית מם׳ 2137 ומגרש מסי 21 לפי

 תכנית מס׳ 1346א.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קווי הבנין המאושרים
 וקביעת קווי בנין חדשים לרבות קו בנין אפס תת־
 קרקעי; ב) קביעת שטח עם זבות מעבר והוראות

 ביצועו.
 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ מק/6437״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, רח׳ אבו
 טור, אלחלה, השטח שבין קואורדינטות אורך 173.550-

 173.625 לבין קואורדינטות רוחב 132.225-132.175.
 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי בקווי בנין כדי
 להרחיב יח״ד קיימת בלי שינוי בזכויות בניה מאושרות

 בשטח: ב) קביעת הוראות בגין גדר להריסה.
 (3) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ מק/6981״.

 1 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שבי
 גבעת מרדכי, השטח שבין קואורדינטות אורך 168.825-
 168.900 לבין קואורדינטות רוחב 130.215-130.175; גוש

 30183, מגרש 2 לפי תכנית מם׳ 3642.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קווי בנין מאושרים
 וקביעת קווי בנין חדשים בשטח מגרש חדש מסי 2
 שלפי תכנית מסי 3642: ב) קביעת בינוי חדש להקמת
 שני בנינים בני 3 קומות מעל קומת מחסנים לשם
 יצירת זז יחי תדשות, בהתאם להוראות הבינוי שלפי
 'תכנית מס׳ 3642; ג) קביעת הוראות בינוי וקביעת

 תנאים למתן היתר בניה בשטח.
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 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 4710, התשג״ט, עמי 1204.

 התבנית נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה, שד׳ בן
 גוריון 68, תל אביב, ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 ט׳ בםיון התש״ס (12 ביוני 2000)

 רון חולדאי
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה תל־אביב-יפו

 מרחב תכנון מקומי בני ברק
רטת ו ר מפ א ת י ת מ י ר תכנ שו ר אי ב ד דעה ב  הו

ת מי  מקו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תבנית מיתאר
 מקומית מפ1רטת מס׳ בב/מק/691״, שינוי לתכנית בב/44/א

 ולתבנית המיתאר בב/105/ב, כפיפה לתכנית בב/105/ג.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רה׳ ורנר'

- גוש 6190, חלקות 737, 738.
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בגין מערבי לתזית
 הרחוב בחלקות הנ״ל מ־4 מ׳ ל־0 מי, שינוי קו בנין צפוני
 צדי בחלקה 738 מ־3.5 מ׳ ל־2.8 מי, ושינוי קו בנין דרומי צדי

 בחלקה 737 מ־3.5 מ׳ ל־2.8 מי, לצורך הרחבת בנין קיים.
 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 27.2.2000 ובילקוט הפרסומים 4876, התש״ס.
 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, רח׳ אחד העם 9, מגדל שלום,
 תל אביב, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני
 ברק, בנין העיריה, רדו׳ ירושלים 58, בני ברק, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.
 א׳ בתמוז התש״ם (4 ביולי 2000)

 מרדכי קרליץ
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה בני ברק

 מרחב תכנון מקומי בני ברק
ת מי ד מקו א ת י ת מ י ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו

רטת ו  מפ

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה בני ברק מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית

 מפורטת מס׳ בב/מק/694״.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: בני ברק, רח׳ נורוק

- גוש 6195, חלקה 788.
 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי קו בנין מערבי צדי
 מ־3.5 מ׳ ל־0.0 מ׳ לצורך הרחבת בנין קיים: ב) קביעת

 הוראות בינוי.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 נדו בסיון התש״ם (16 ביוני 2000)

 מאיר ויזל
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מטה יהודה

ב י ב ל א ז ת ו ח  מ

 מרחב תכנון מקומי תל־אביב-יפו
רטת ו ת מפ י ת תכנ ד ק פ ר ה ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר הפקדת ״תכנית מסי תא/מק/
 2970״, שינוי מם׳ 3 לשנת 2000 של תכנית מפורטת מם׳ 44,
 שינוי מם׳ 3 לשנת 2000 של תכנית מפורטת מס׳ 1200 ושינוי

 מס׳ 1 לשנת 2000 של תכנית מפורטת מס׳ 216.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל־אביב-יפו,

 שד׳ רוטשילד 11 - גוש 6924, חלקה 11.
 עיקרי הוראות התבנית: שינוי קווי הבנין במגרש כדי
 להתאים את תוספת הבניה לבנין הקיים ולאפשר מדרגות

 חירום הדרושות לתפעול הבנין.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בלי תשלום, במשרדי
 מינהל ההנדסה, שד׳ בן גוריון 68, תל אביב, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התבנית, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי, בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו בעיתונים,
 להגיש התנגדות במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 תל־אביב-יפו.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי תל־אביב-יפו
רטת ו ת מפ י נ ר תב ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מם׳ תא/מק/

 2515א״, שינוי לתכנית מפורטת מס׳ 2515/במ/12.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל־אביב-יפו -
 גוש 7088, ח״ח 20; גבולות התכנית: בצפון - רח׳ שלמה,
 במערב - שד׳ ירושלים, בדרום - חלקות 18, 19 בגוש 7088,

 במזרח - ח״ח 20 בגוש 7088.
 עיקרי הוראות התבנית: התאמת אופי הפרויקט לתנאי
 השוק ובכך לשפר את יכולת מימושה של תכנית מפורטת
 מסי 2515, כל זאת על ידי: א) הגדלת מספר יח״ד המותר
 לבניה מ־127, לפי תכנית מפ1רטת 2515, ל־187 יח״ד, בלי
 הגדלת השטחים המותרים לבניה: ב) דרישה ל־70 מקומות

 חניה תת־קרקעיים על־תקניים בתחום התכנית.

 4450 ילקוט הפרסומים 4908, ח׳ באב התש״ם, 9.8.2000



 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב,
 רח׳ אחד העם 9, מגדל שלום, תל אביב 290 ו6.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 כ״ו בסיון התש״ס (29 ביוני 2000)

 עבי בד
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה רמת גן

ה פ י ז ח ו ח  מ

 מרחב תכנון מקומי קרית אתא
ת ט ר ו פ ת מ מי ת מקו י ר תכנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף דוו לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מקומית

 מפורטת כ/מק/255ב״, שינוי לתכנית כ/במ/255 שבתוקף.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית אתא, שכ׳
 תל־חי - גוש 10255, ח״ח ו, 16-13, 30; גוש 10257, ח״ח ו, 3,

 6, 19, 20, 25, 27, 28, 40, 43; מגרשים 72-27, 76, 77.
 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת מספר יחידות דיור

 בתחום המוגדר בתבנית; ב) שינויים בקו בנין.
 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 3.12.1999 ובילקוט הפרסומים 4840, התש״ס, עמי 2088.
 העתק התכנית מופקד במשרדי ה1עדה המקומית
 לתכנון ולבניה קרית אתא, כיכר העיריה, וכל מעוניין רשאי

 לעיין בו בשעות העבודה הרגילות של קבלת קהל.
 א׳ בתמוז התש״ס (4 ביולי 2000)

 יעקב פרץ
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה קרית אתא

 מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל
מית ר מקו א ת י ת מ י ר תכנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ז, בדבר אישור ״תכנית מיתאר
 מקומית מס׳ מק/מכ/565״, שינוי לתכניות מכ/231 ותרש״ץ

.2/12/4 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רכסים, גבעה די,

 רח׳ הדקל 11 - גוש 10064, חלקה 111, ח״ח 144.
 עיקרי הוראות התכנית: א) הוספת יחידות דיור
 במסגרת אחוזי הבניה המאושרים: ב) חלוקת החלקה: ג)

 שינוי קווי בנין.
 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 4812, התש״ס, עמי 679.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מורדות הכרמל וכן במשרדי הועדה המחוזית

 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני ברק, רח׳ ירושלים 58,

 בני ברק, טלי 03-5776578.
 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 י״ט בםיון התש״ס (22 ביוני 2000)

 מרדכי קרליץ
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה בני ברק

 מרחב תכנון מקומי רמת גן
מית ר מקו א ת י ת מ י ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רמת גן, מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳
 רג/מק/245ו״, שינוי לתכניות רג/1212, רג/1091, רג/במ/
 7/1001, רג/888, רג/02ו, ולתכנית המיתאר רג/340 על כל

 תיקוניה.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן, רח׳
 דבוטינםקי פינת רה׳ אבא הלל - גוש 6109, חלקות 83, 212-
 217, 224-218, 244-242, 230, ח״ח 304, 305, 115, 125; גוש
 6128, ח״ח 62, 65, 66: גבולות התבנית: בצפון - חלקות 206-
 209, 224, 225, 228, בדרום - רח׳ ז׳בוטינסקי, במזרח - רח׳

 גלעד, במערב - רח׳ אבא הלל.
 עיקרי הוראות התכנית: א) העברת זכויות בניה בשטח
 של 915.5 מ״ר שימושים עיקריים ממגרש 101א למגרש 100;
 ב) שינוי במגרש 100 חלק מהשימושים למגורים לשימושים
 של משרדים: ג) תוספת של 2 קומות לגובה הבנין: ד) קביעת
 שטחי בניה כדלקמן: 1) מגרש 100 - בנין עד 68 קומות מעל
 מפלס אבא הלל ו־4 קומות טכניות, כמו כן 6 קומות תה־
 קרקעיות מתחת למפלס המסחרי ברחי אבא הלל ו־7 קומות
 מתחת למפלס רח׳ ז׳בוטינסקי, 53,870.9 מ״ר שימושים
 עיקריים: למשרדים, למסחר, למגורים ולבנין ציבורי; 2)
 !:מגרש 101 בנין אחד המורכב מ־2 מבנים בקיר משותף,
 במגרש 101א - בנין בן 10 קומות מעל מפלס רח׳ ז׳בוטינםקי
 ומעל 5 מרתפי חניה: 3,091.5 מ״ר שימושים עיקריים
 למשרדים ולמסחר, במגרש 101ב-בנין בן 26 קומות מעל
 מפלס רח׳ ז׳בוטיגםקי ומעל 6 מרתפי חניה, 19,529.15 מ״ר

 שימושים עיקריים: למשרדים ולמסחר.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמ1רים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרס1מה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת גן, אגף ההנדסה, רח׳
 המעגל 26, טל׳ 03-6753394. העתק ההתנגדות יומצא

 ילקוט הפרסומים 4908, ח׳ באב התש״ס, 9.8.2000 4451



 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.1999.ו3 ובילקוט הפרסומים 4847, התש״ס, עמי 2434.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המק1מית
 לתכנון ולבניה נתניה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 84, רמלה, טלי 9270170 - 08,
 וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 א׳ בתמוז התש״ס (4 ביולי 2000)

 שמעון שר
 יושב ראש ועדת המשנה

 לתכנון ולבניה נתניה

 מרחב תכנון מקומי שרונים

רטת ת מפו י ר הפקדת תבנ ב ד דעה ב  הו
• ן ו נ כ ת  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק ה

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה שרונים ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳ הצ/מק/

 169/1-2״, שינוי לתכניה הצ/57/1-2.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר יונה - גוש
 ישן 8118, ח״ח 13; גוש חדש 8732, ח״ח 29 (ארעית), מגרש

 2107 בשלמותו.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקו בנין עדדי (מעד
 מזרח) מ־3 מ׳ ל־2.3 מי, לפי בנין קיים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עעמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה שרונים, רח׳ העורן 6, אזור
 התעשיה פולג, נתניה, טל׳ 09-8636017. העתק ההתנגדות
 יומעא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, רדו׳ הרעל 91, קרית הממשלה, רמלה, טל׳ 9788444-

.08 

^ ^  התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כ
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ל׳ בםיון התש״ם (3 ביולי 2000)

 יצחק שאולי
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה שרונים

 לתכנון ולבניה מחוז חיפה, ,וכל מעוניין רשאי לעיין בה
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 א׳ בתמוז התש״ס (4 ביולי 2000)
 מדדבי עמר

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מורדות הכרמל

ז כ ר מ ז ה ו ח  מ

 מרחב תכנון מקומי נתניה
מית ר מקו א ת י ת מ י ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשבי׳ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה נתניה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס•
 נת/מק/542/ג/2״, שינוי לתבניות נת/542, נת/542/ב, נת/542/

 ב/ו, נת/542/ג וגת/7/400.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, שכ׳ רמת

 חן, רח׳ האר״י - גוש 8242, ח״ח 10, 23, 24, 74, 201.
 עיקרי הוראות התכנית: הרחבת דרך.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עעמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה, רח׳ תל חי 8, נתניה,
 טל• 8603170 - 09. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 84, רמלה,

 טלי 08-9270170.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי נתניה
מית ר מקו א ת י ת מ י ר תכנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מיתאר
 מקומית מס׳ נת/מק/15/368״, שינוי לתבניות נת/6/368/ג,

 נת/7/400 ונת/תרש״צ/3/14/22.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, אזור
 התעשיה ע״ש ספיר, רח׳ גיבורי ישראל - גוש 7962, ח״ח

.44-42 
 עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה מחדש בלי

 הסכמת בעלים.

 4452 ילקוט הפרסומים 4908, ח׳ באב התש׳׳ס, 9.8.2000



 עיקרי הוראות התבנית: שינויים במגרש מגורים קיים
 על ידי הגדלת שטח עיקרי מעל הקרקע והקטנת שטח
 שירות מתחת לקרקע בלי שינוי בסך כל זכויות

 הבניה.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 16.3.2000 ובילקוט הפרסומים 4871, התש״ם, עמי 3258.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי 71/117/03/5״, שינוי לתכנית 03/5/
 17 ז/46.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, רח׳
 משה שרת, פינת רח׳ שמחה ארליך - גוש 38131: גוש

 38105, ח״ת 37.

 עיקרי הוראות התבנית: שינוי בקווי בנין ותוספת
 זכויות בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.4.2000 ובילקוט הפרסומים 4871, התש״ס, עמי 3258.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, שד׳ יצחק רגר 23, באר שבע
, ובן במשרדי הועדה המקומית S 84100, 07-629643טל׳ 
 לתכנון ולבניה באר שבע, רח׳ מנחם בגין 15, באר שבע, טל׳
 6463807 - 07, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי דימונה
מית ר מקו א ת י ת מ י ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בי במשרדי הועדה המתוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה דימונה מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳

."131/03/25 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דימונה, החלק
 הדרומי של העיר דימונה, סמוך לכביש בין־עירוני המקשר

 בין צומת רותם לצומת דימונה - גוש 100326 (בהסדר).
 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת
 תחמ״ש מיועד לפי תכנית מיתאר 101/02/25 - דימונה, על
 ידי קביעת תכליות, שימושים, הוראות בניה ותנאים למתן

 היתר בניה.
 בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, שד׳ יצחק רגר
 23, באר שבע 84100, טל׳ 07-6296435. העתק ההתנגדות
 יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה דימונה,

 שד׳ הנשיא 1, דימונה 8600 טלי 6563182- 07.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

ם ו ר ד ז ה ו ח  מ

 מרחב תכנון מקומי באר שבע
ת רטו ו ות מפ י ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה באר שבע מופקדות תכניות אלה:
 (1) ״תכנית מפורטת מס׳ 2/122/03/5״, שינוי לתכניות 08/1/

 4 שיכונים ציבוריים, 101/02/5 ו־122/03/5.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, העיר

 העתיקה - גוש 38035, חלקה 5, ח״ח 29.
 עיקרי הוראות התכנית: הגדלת זכויות הבניה במגרש

 13א באזור מגורים אי.
 (2) ״תכנית מפורטת מם׳ 4/209/03/5״, שינוי לתכנית 5/במ/

.75 
 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, רח׳ נחל

 עשן - גוש כ״ב 9.
 עיקרי הוראות התכנית: הגדלת זכויות בניה ומתן
 אפשרות לבניית מחסנים בחצרות פרטיות על ידי
,161 :Aשינויים בהנחיות והגבלות בניה למגרשים אלה 

165 ,B164 ,A164 ,B163 ,A163 ,B162 ,A162 ,B161,A 

169 ,B168 ,A168 ,B167 ,A167 ,B166 ,A166 ,B165,A 

173 ,B172 ,A172 ,B171 ,A171 ,B170 ,A170 ,B169,A 
 173B, .הנמצאים באזור מגורים אי

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, שד׳ יצחק רגר 23,
 באר שבע 84100, טלי 07-6296435. העתק ההתנגדות יומצא
 למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה באר שבע, מנחם

 בגין 15, באר שבע, טלי 07-6463807.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 לעובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי באר שבע
ת רטו ו ות מפ י ר תכנ ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מסי 14/192/03/5״, שינוי לתבנית 03/5/
.6/192 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, רובע
 חצרים, פלח 3-2, רח׳ נוה זאב - גוש 38190 (בהליכי

 רישום חלקה 7 ארעית).

 ילקוט הפרסומים 4908, ח׳ באב התש״ם, 9.8.2000 4453



 מרחב תכנון מקומי שמעונים
רטת ת מפו י ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה שמעונים מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ רו

 3/285/03״, שינוי לתכניות 7/ב285/0 ו־2/285/03/7.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: עין הבשור - גוש

 100312, ח״ח 9: גוש 100312/1 א-71.
 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תכנונית
 להרחבת הישוב על ידי איחוד וחלוקה בייעודי קרקע

 בהסכמת בעלים וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על

• ס ו ח  ידי התבנית, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 ל
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה ע«
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, שדי יצחק רגר
 23, באר שבע 00ו84, טל׳ 07-6296435. העתק ההתנגדות
 יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים,

 שדרות, טל׳ 07-6899696.
 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי שמעונים
רטת ו ת מפ י נ ר תב ו ש י ר א ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳
 5/363/03/7״, שינוי לתכניות 1/363/03/7, 7/במ/215 ו־ 03/7/

.4/363 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: לקיה, שכ׳ צ-2 -

 גוש 100200 (ארעי).
 עיקרי הוראות התכנית: א) יצירת מסגרת תכנונית

• נ ו כ ש  לשינוי מערך הדרכים: ב) הוספת שטח למסחר ב
 מגורים על ידי שינויים בייעודי הקרקע: ג) איחוד וחלוק

 מגרשים בהסכמת הבעלים וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 25.6.1999 ובילקוט הפרסומים 4784, התשנ״ט, עמי 4748.
 התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, שד׳ יצחק רגר 23, באר שבע
 84100, טל׳ 07-6296435, וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה שמעונים, שדרות, טל׳ 07-6899696, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירוחם
מית ר מקו א ת י ת מ י נ ר תב שו ר אי ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר
 מקומית מם׳ 23/107/02/26״, שינוי לתבניות 107/02/26 ו־26/

.19/107/02 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פארק ירוחם -

 גוש 39071 בשלמות.
 עיקרי הוראות התכנית: תכנון מערבת טיהור לביוב
 בירוחם על ידי שינויים בייעודי הקרקע וקביעת הנחיות

 ומגבלות בניה.
 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 27.3.1997 ובילקוט הפרסומים 4505, התשנ״ז, עמי 2775.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, שד׳ יצחק רגר 23, באר שבע
 84100, טלי 07-6296435, וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה ירוחם, רח׳ צבי בורנשטיין 1, ירוחם 80550,
 טל׳ 07-6598236, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מצפה רמון
רטת ו ת מפ י ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מצפה רמון מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ 27/

 4/117/03״, שינוי לתכניות 108/03/27 ו־2/117/03/27.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מצפה רמון, שכ׳

 רמת ספיר - גוש 39596 בשלמות.
 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תבנונית להקמת
 אזור מגורים על ידי איחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמת
 הבעלים, שינויים בייעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות

 בניה.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 ש<;משרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, שד׳ רגר יצחק
 23, באר שבע 84100, טל׳ 07-6296435. העתק ההתנגדות
 יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מצפה רמון,

 שד׳ בן גוריון 8, מצפה רמון 80600, טל׳ 07-65864.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
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 להלן מספרי התכניות:
 מס׳ ישן מס׳ חדש
101/02/20 101/02/10 

2/101/02/20 2/101/02/10 
3/101/02/20 3/101/02/10 
4/101/02/20 4/101/02/10 

 5/101/02/10א 02/20/ו0ו/5א
6/101/02/20 6/101/02/10 

 7/101/02/10א 7/101/02/20א
8/101/02/20 8/101/02/10 
9/101/02/20 9/101/02/10 

11/101/02/20 11/101/02/10 
12/101/02/20 12/101/02/10 
14/101/02/20 14/101/02/10 
15/101/02/20 15/101/02/10 
17/101/02/20 17/101/02/10 
18/101/02/20 18/101/02/10 
19/101/02/20 19/101/02/10 
21/101/02/20 21/101/02/10 
22/101/02/20 22/101/02/10 
24/101/02/20 24/101/02/10 
26/101/02/20 26/101/02/10 
28/101/02/20 28/101/02/10 
29/101/02/20 29/101/02/10 
30/101/02/20 30/101/02/10 
31/101/02/20 31/101/02/10 
35/101/02/20 35/101/02/10 
36/101/02/20 36/101/02/10 
37/101/02/20 37/101/02/10 

106/03/20 106/03/10 
1/106/03/02 1/106/03/10 
2/106/02/20 2/106/03/10 
1/110/03/20 1/110/03/10 
2/110/03/20 2/110/03/10 
3/110/03/20 3/110/03/10 

113/03/20 113/03/10 
4/115/03/20 3/115/03/10 
1/116/03/20 1/116/03/10 
2/116/03/20 2/116/03/10 
1/120/02/20 1/120/02/10 
2/120/02/20 2/120/02/10 
3/120/02/20 3/120/02/10 
4/120/02/20 4/120/02/10 
5/120/02/20 5/120/02/10 
6/120/02/20 6/120/02/10 
8/120/20/20 8/120/02/10 

121/03/20 121/03/10 
123/03/20 123/03/10 

1/128/03/20 1/128/03/10 
2/128/03/20 2/128/03/10 
2/130/03/20 1/130/03/10 
2/130/03/20 2/130/03/10 
3/130/03/20 3/130/03/10 
4/130/03/20 4/130/03/10 
5/130/03/20 5/130/03/10 

 מרחב תכנון מקומי שקמים
מית ר מקו א ת י ת מ י ר הפקדת תכנ ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקונזית
 לתכנון ולבניה שקמים מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי

 19/234/02/6״, שינוי לתכנית 234/02/6.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שמורת טבע
 חולות ניצנים, נצ״מ 125.500 - 112.500; גושים 1977-1973:
 גוש 402, חלקה 31, ח״ח 26, 27, 30, 48: גוש 403, חלקות 1, 2,
 5, 22, 28-25, 31, 34, 35, ח״ח 3, 4, 6, 8, 9, 21-19, 29, 30, 37,
 39; גוש 404, חלקות 7, 11, 30-18, 32, 33, 36, ח״ח 6-3, 8,
 17-12, 34, 38,35; גוש 405, חלקות 7-2, 12-10, 16, 18, 19,
,78 ,76 ,74 ,71 ,56 ,54 ,50 ,37-35 ,32 ,31 ,29 ,28 ,26 ,24 ,23 
 ח״ח 1, 8, 9, 14, 39, 53, 55, 57, 70, 77, 79, 82; גוש 406, ח״ח
 ו, 2, 34; גוש 1970, חלקות 16-1, 20-18, 27, 37-31, ח״ח 17,
 26-2, 30-28; גוש 1971, חלקות 20-1, 33-25, 35, ח״ח 21-
 2, 34, 37, 38: גוש 1972, חלקות 7-1, 17-9, 28-19, ח״ח 8,
 18, 29; גוש 1978, חלקות 4, 5, 11-7, ח״ח 3-1, 6, 12; גוש
 1979, חלקות 2, 3, 9-6, 14-11, 19-17, 21, 22, ח״ח 1, 4, 5,
 10, 16, 20; גוש 1983, חלקות 7-2, 11, 13, 14, ח״ח 1, 10-8,
 12, 15; גוש 1984, ח״ח 11, 23, 24; גוש 2785, ח״ח 6; גבולות
 התכנית: במזרח - בביש אשדוד-אשקלון, במערב - חוף

 הים, בצפון - כפר הנוער ניצנים ובדרום - אשקלון.
 עיקרי הוראות התכנית: א) ייעוד השטח לשמורת טבע:
 ב) הבטחת אופיו וצביונו הטבעי של השטח על ידי שמירת
 הנוף, החי, הצומח והדומם כדי שהציבור הרחב יוכל
 ליהנות מהם, בלי הפרעה גם בדורות הבאים: ג) שימור
 ומחקר של אוכלוסיית החי והצומח בשטח: ד) שימור

 המשאב החזותי.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של
 ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, שד• יצחק רגר
 23, באר שבע 84100, טלי 07-6296435. העתק ההתנגדות
 )ןומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שקמים,

 ^ל' 08-8500705.
 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי רמת נגב
ות י י תכנ י מספר ו נ ר שי ב ד דעה ב  הו

 בעקבות הקמתה של ועדה מקומית רמת נגב החליטה
 הועדה המחוזית בישיבתה מיום 27.3.2000 לשנות את מספרי
 התכניות שאושרו בתחום מרחב התכנון החדש, בלי כל

 שינוי בהוראות התכנית.
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 מם׳ ישן מם׳ חדש מסי ישן מסי חדש
234/03/20 234/03/10 
240/03/10 240/03/10 
244/03/20 244/03/10 

1/224/03/20 1/224/03/10 
250/03/20 250/03/10 
255/03/20 255/03/10 
265/03/20 265/03/10 
 10/במ/187 20/במ/187

 א׳ בתמוז התש״ס (4 ביולי 2000)
 שלום דנינו

 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום

 הודעות לפי חוק הירושה, התשכ״ה—965ז

ואה ו קיום צו רושה, צ ת לזנו י ת על בקשו עו ד  הו
ן ו ב ז הל ע י מנ נו  מי

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 67 לחוק הירושה,
 התשכ״ה-965ו, כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לרשמים
 לעניני ירושה בלשכות השונות בקשות לצו ירושה, לצו

 קיום צוואה או למינוי מנהל עזבון.

 הרשם לענעי ירושה בירזשלים, רה׳ יפו 216, ירושלים

 מסי תאריך
 תיק שם המנוח/ה הפטירה שם המבקש/ת

 ירושות
 1/2606 מנחם עזרא 27/04/2000 מנחם מאיד
 1/2611 ארן יאיחולטר 06/04/2000 ארן לידיה
 1/2629 פרנק סלואין 28/02/1986 שלו יגאל

 1/2630 ביהון דורה 26/03/2000 ברנה ריבה (רימה
 1/2631 חיים ריקה 19/04/1995 חיים אברהם
 1/2632 חיים משה 23/02/1985 חיים אברהם
 1/2633 אבישר שי יחזקא 20/02/2000 אבישר רות

 1/2637 יוסף רחמים 27/10/1970 בנימיו בנימיו
 1/2639 שלהוב בורים 06/04/1994 שלומובאסנת •

 1/2640 ארונוביץ לב 07/10/1993 אחרוני יצחק
 1/2645 כהן יוסף 10/03/1981 כהן אשר

 1/2646 כהן חנה 12/09/1991 כהן רפאל
 1/2647 כהן לאה 05/08/1984 כהן משה

 1/2648 בודקו אליעזר 22/08/1998 בודקו אראלה
 1/2649 בודקו צילה 28/04/2000 בודקו אראלה

 1/2650 שרפשסין שרה 06/06/1982 קסירר מרים
 1/2653 בר יצחק 17/08/1989 שפירא יעקב
 1/2654 בר נחמה 01/04/1998 שפירא יעקב

 1/2657 בורוכוב דוד 23/03/2000 בודוכוב פולינה
 1/2658 רוט יעקב מאיר 08/01/1997 רוט יפה

2/133/03/20 133/03/10 
2/133/03/20 2/133/03/10 

135/03/20 135/03/10 
1/135/03/20 1/135/03/10 

136/03/20 136/03/10 
137/03/20 137/03/10 
138/03/20 138/03/10 
142/03/20 142/03/10 
143/03/20 143/03/10 
148/03/20 148/03/10 

1/148/03/20 1/148/03/10 
153/03/20 153/03/10 
156/03/20 156/03/10 
159/03/20 159/03/10 
160/03/20 160/03/10 
162/03/20 162/03/10 

1/162/03/20 1/162/03/10 
163/03/20 163/03/10 
165/03/20 165/03/10 
166/03/20 166/03/10 

1/166/03/20 1/166/03/10 
167/03/20 167/03/10 
172/03/20 172/03/10 
173/03/20 173/05/10 

1/175/03/20 1/175/03/10 
1/179/03/20 1/179/03/10 
1/180/03/20 1/180/03/10 

182/03/20 182/03/10 
183/03/20 183/03/10 
185/03/20 185/03/10 
188/03/20 188/03/10 

2/188/03/20 2/188/03/10 
3/188/03/20 3/188/03/10 

190/03/20 190/03/10 
192/03/20 192/03/10 
199/03/20 199/03/10 
201/03/20 201/03/10 
205/03/20 205/03/10 
206/03/20 206/03/10 

1/143/03/20 1/143/03/10 
208/03/20 208/03/10 
209/03/20 209/03/10 

1/209/03/20 1/209/03/10 
211/03/20 211/03/10 
217/03/20 217/03/10 
219/03/20 219/03/10 

1/219/03/20 1/219/03/10 
221/03/20 221/03/10 
222/03/20 222/03/10 

1/222/03/20 1/222/03/10 
225/03/20 225/03/10 

226/023/20 226/03/10 
228/03/02 228/03/10 
230/05/20 230/03/10 
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 שס המבקש/ת
 תאריך

 שם המנוח/ה הפטירה
 מסי
 תיק

 הרשם לעניני ירושה בירושלים, רח׳ יטו 216, ירושלים
 (המשך)

 1/2685 כהן זהרה 18/06/1999 נזרציאנו מזל
 1/2687 קוה יצחק (עריק 19/03/2000 קוה אלכסנדר
 1/2689 אבן-צור חנה ניע 20/04/2000 אבן־צור יעקב

 שלמה אקםנהנדלר, רשם

 הרשם לענעי יחשה בתל אביב, רח׳ אידלםון ג1, תל אביב

 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המנוח/ה הפטירה
 מסי
 תיק

 ציון אניטה
 עבאדי סימה

 וילכפורט נתן
 קוב ן אסתר
 אייגר דוד

 גוטגולד מרים
 מנור תמר

 שיינמן איתמר
 לבנוני זאב
 בר אל תה

 אורלובסקי מנחם
 דהן גד

 לביא ישראל
 הנדל משה

 קונטטה מאיר
 גרינגרוז יצחק
 רחימוף ברוך

 פורומוביץ שמואל
 רוטמן בתיה

 הנדל ניל
 שיין אליהו

 בכר פני
 עימראני מאיר

 שומר אגדס
 סמון שלום
 מאיר דמל

 דרהם רקפת
 מנג׳ם שלמה
 נקאש יהודה

 שטנהרט יוסף
 ברדיצ׳ב דינה

 פייג שושנה
 קרצנר צבי

17/01/2000 
24/02/2000 
22/05/2000 
04/02/1994 
09/10/1985 
30/01/1998 
08/11/1999 
22/03/2000 
14/08/1998 
03/02/2000 
22/12/1999 
07/08/1997 
29/03/2000 
11/04/2000 
24/12/1991 
10/03/2000 
16/03/1995 
26/04/2000 
29/04/2000 
05/06/1993 
08/05/2000 
10/05/2000 
19/04/2000 
27/12/1999 
18/04/2000 
16/12/1997 
03/05/1993 
13/04/2000 
08/07/1997 
30/07/1999 
06/05/2000 
12/11/1998 
14/03/2000 

רושות  י
 2/14130 הירש פאול
 1/17483 עובדיה דוד

 1/17489 וילכפורט בלנקו
 1/17490 קוכן יוסף
 1/17491 אייגר חנה

 7493 1/1 דויטש צפורה
 1/17495 מנור יוסף

 1/17497 שיינמן חנה
 1/17503 לבנוני צבי

 1/17506 בר אל חיים
 1/17507 אורלובסקי איטו

 1/17509 דהן חדוה
 1/17510 ליבוביץ יציק לי

 1/17512 הנדל מריס
 1/17516 קונטטה משה

 1/17517 גרינגרח עליזה
 1/17520 רחימוף שמעון

 1/17521 פדומוביץ יהודה
 1/17524 כבירי אסתר

 1/17527 בן דוד חנה
 1/17528 שיין משה

 1/17532 בכר אברהם
 1/17534 עימראני מריס

 1/17536 שומר הרון
 1/17537 סמון זהבה

 1/17538 מאיר לייבל
 7544 י/1 דרהם גבריאל

 1/17546 מנגס רומיה
 1/17547 נקאש דוד

 1/17548 שטנהרט אליזבט
 1/17549 איפלח יעקב

 1/17551 פייג רועי יוסף
 1/17552 קרצנר צפורה

 מם׳ תאריך
 תיק שם המגוח/ה הפטירה שם המבקש/ת

ת רושו  י

 1/2659 כהן שמחה 08/05/2000 ארוג׳אס מזל
 1/2660 יחזקאלי דניה 19/03/2000 יחזקאלי יגאל

 1/2662 לדרר אנדרי 12/05/2000 בן גיאת כרמלה
 1/2663 שטרנברג פניה 17/05/1998 שטדנבג עידו
 1/2664 שטרנברג משה 12/04/2000 שטרנבג עידו
 1/2665 א טון מסעוד 18/01/1993 אטון פורטונה

 1/2666 רוזינטל ישראל * 19/04/2000 טורנד רננה
 1/2668 כהנא ברכה 19/12/1998 יעקובוביץ אשתד

 ^1/26 הדני יחיאל 09/10/1999 הדני ישראל
 1/264 מהצרי יוסף 08/09/1994 מהצרי מרים

 1/2676 ביבי אברהם 22/03/2000 לוי שמחה
 1/2677 בדיור יוסף 06/04/2000 בדיחי משה

 1/2686 פרנק רבקה 22/03/2000 פרנק פאבלו
 1/2688 לביא חייס-יהויד 10/03/2000 לביא יהודה
 1/2690 סיטון גרסיה 26/09/1996 סיטון גרסיה

 1/2691 כפיר יהודית 25/03/1996 הלוי לאה
 1/2692 קוטינה פאיז 05/02/1988 קוטינה סמיר

 1/2693 חונדיאשווילי רפ 23/03/1999 חונדיאשוילי רות

ת או ו  צו
 1/2634 ברכיה ישראל 05/12/1999 כהן סחן

 1/2635 פרי יעקב 25/03/2000 ברקאי אסתר
 1/2636 יוסף אסתר 04/11/1999 בנימי! בנימין

 1/2638 מוזר רולף 26/04/2000 מוזר יפה
 1/2641 אלטר חיה 01/05/2000 בוטנרוברכה

 1/2642 הורוביץ אסתר 01/03/1999 בן-ארצי רבקה
 1/2643 לוי בנימיו 15/04/2000 בן־דוד לוי יוסף

 1/2651 בן יקר יעקב 21/02/2000 בן יקר שרה
 «1/26 וויין ישראל 29/01/2000 לוין בינם

 ^1/26 כהן שלמה 01/06/2000 כהן זהבה יפה
 1/2667 אפרים גבריאל 18/10/1999 מרגוליס דליה
 1/2669 קפלן חיה 15/04/2000 צוקרמן דפנא

 1/2670 פבלובסקי חיה 25/06/1999 כהן מרים
 1/2672 מזרחי שמחה 05/03/1999 רחמני רחל

 1/2675 מורים ריילין 10/03/2000 לוי משה יעקב
 1/2678 פוקס בוניה 31/07/1999 פוקס מנדל

 1/2679 אטיאס רחמה 09/06/1991 טטיאס יצחק
 1/2680 מינץ הניה 24/02/2000 מינץ יצחק

 1/2681 פפולה אסתר 27/12/1995 לוי דוד
 1/2682 כהן יצחק 29/02/1988 מרציאנו מזל
 1/2683 קורני שרה 09/05/2000 קורני אברהם

 1/2684 גראומן ימה 16/09/1999 גראומן שמואל
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 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המוח/ה הפטירה
 מסי
 תיק

 הרשם לעניני ירזשה בתל אביב, רח׳ אידלסון 13, תל אביב
 (המשף

 שלוסר וחלה
 קודנוסר יוסף

 קליין רחל
 ירדני יעל

 בן אפרים שלומית
 זייצב אהרון אברה
 מוסקוביץ עמנואל

 כרמי שושנה
 קרידן אברהם
 בארי כרמלה
 סוארי יצחק
 לוי יהודית

 לזר הלן דורוטי^
 בוקור ריימונד

 לזר הלן דורוטי
 רמתי שושנה

 שהם מיקי
 רוזנבוים שלום

 פלטו אורה
 ליסני גיל

 ברסקי אברהם
 סבן טובי

 גולדברג אביבה
 יוסף מלבה
 פיזנטי חנה
 יוסף מלכה

 פלד בלה
 יעקובי איתן

 רוזנברג עזז אקא
 דבר צבי

 נתנאל צופיה
 רזילוב ולדי
 צ׳רדק נחמה

 נאטור ממדוח עבדא
 סקופ דחה

 רוזנברג הרי
 סטראסד אוה

 דינר חנה
 אכונוב אזס

 אברהם מושית
 זפרני זנו

 אוברמהלביא) נעה
 תלוני מרסל
 פנסטר ברכה

 יהלומי אסתר

19/09/1983 
23/11/1999 
28/03/1999 
18/02/2000 
03/05/2000 
21/02/2000 
14/01/1999 
23/03/2000 
11/04/2000 
13/08/1999 
30/01/2000 
05/02/2000 
22/02/1993 
17/12/1999 
25/04/2000 
29/03/2000 
12/02/2000 
13/05/2000 
04/04/1996 
28/04/2000 
03/12/1999 
17/05/2000 
26/11/1999 
19/11/1979 
29/01/1996 
09/06/1999 
22/1 1/1999 
16/06/1999 
27/12/1996 
28/04/1982 
17/03/2000 
13/03/2000 
27/01/1991 
19/10/1989 
28/01/1999 
04/05/2000 
09/12/1995 
05/02/2000 
29/05/1987 
21/03/2000 
14/10/1999 
28/03/2000 
16/05/2000 
07/03/2000 
19/05/2000 

 שלוסר סלומון
 קודנוסר חנה

 בירנהק שלמה
 מלמד שושנה

 בן אפרים משה
 וייצב שרה

 מוסקוביץ בלה
 כרמי יחיאל
 קרידן אבווש
 בארי ניסים
 סורי נעימה

 דוד חנה יוליאו
 בורנשטץ פיוקוס

 בוקור יהושע
 בורנשטיין איטה

 נויוביץ אריה
 קרפט מינה

 רוזנבאוס שמשון
 גושן אסתר

 ליסני ברזילי
 שורץ מגדה
 לוי רפאלה

 רוט שרלוטה
 כהן זכריה
 פלס אסתר

 כהן תמר
 שילר סמי

 יעקובי ציון
 רוזנברג סורל
 לבקוביץ חיה
 נתנאל רחמים

 רזילוב שנדה (חנ
 איציקסח אברהם
 נאטור עבד אל מ

 סקופ לייבה
 רוזנברג הינדה

 קוגאן שדה
 דינר יחיאל

 אכונובנאקילו ויי
 אברהם אריה

 זפרני משה
 הרטום גריו יפה

 נדולני יהודה
 פנסטר שלמה
 יהלומי יוסף

1/17616 
1/17621 
1/17622 
1/17623 
1/1 7626 
1/17630 
1/17632 
1/17634 
1/17636 
1/17638 
1/17639 
1/17640 
1/17641 
1/17642 
1/17643 
1/17644 
1/17645 
1/17646 
1/17647 
1/17648 
1/1 7649 
1/1 7650 
1/1 7651 
1/17652 
1/17654 
1/17655 
1/17656 
1/1 7657 
1/17661 
1/1 7663 
1/17664 
1/1 7665 
1/17668 
1/17671 
1/17672 
1/17675 
1/17677 
1/1 7678 
1/1 7679 
1/17683 
1/17684 
1/17687 
1/17691 
1/17693 
1/17694 

 שם הממש/ת
 תאריך

 שם המנוח/ה הפטירה
 מס׳
 תיק

 23/10/1992 פופקו דבורה
 14/02/1999 ברנדפלד שמואל

 27/01/2000 גריצביץ יוליה
 10/01/1977 כהן בנימין
 01/09/1996 לבייב רחל

 09/03/1989 בןאורש פרסיידה
 29/05/1998 מגד נירה
 06/02/2000 מגד נירה

 17/05/2000 אמיר רחל
 04/03/1997 אליעקב בנימין הר!

 25/01/1999 מנגר אמה
 13/05/2000 פדדיהן תת

 01/05/2000 נר-טלד!
 24/09/1994 ויספוטר שמאי

 04/03/2000 כתסט שלום

 28/01/1993 יוסף לזדמן ג׳ודית
 29/10/1999 ויובכרג שמואל

 10/05/2000 פיגדור שרה
 23/03/2000 בלומברג מאיר

 18/05/1999 אורון אסתר
 17/02/1975 משעניה סיגל
 20/01/2000 שריד סימונה

 09/11/1999 פיכמו נדב
 10/03/2000 אלון פנחס

 29/10/1997 נפתלי יוסף יעקב
 06/12/1999 ניניו לבנה
 13/12/1992 ניניו לבנה

 27/05/2000 יאזמה אמל עמליה
 05/04/2000 צוקרמן אלטה

 12/03/2000 צורף אילנה
 01/09/1964 חדד שאול
 30/08/1998 זמל אידה

 30/04/2000 אברמ1ב ברכה
 06/05/2000 שחד חפציבה

 29/04/2000 נוסיר ניסיס
 18/06/1992 עדנת יובל

 31/12/1998 ביבי יהודית
 18/02/2000 ויס עמוס

 13/04/2000 אדגוב אליעזר
 14/02/2000 שבטיאל ינון

 20/06/1999 יהודה כרמלה

 פליגלמן נחמן
 ברנדפלד רות

 קובלנקו טטיאנר
 כהן יפת

 לבייב חנה
 בן ארוש יצחק

 ציגלר ציונה
 ציגלר רפאל
 אמיר אברהם

 אליעקב זבולון
 ביניאשוילי תמר
 פרידמן אדוארדו

 בר טל מרים
 ויספוטר יואל
 כרוםט אינדה
 לדרמן דניאל
 וינברג משאה

 פרל גניה
 בלומברג אברהנ

 ברנר חיים
 משעניה יעקב

 שקלר מריה
 פיכמן שרגא

 אלון ער1
 נפתלי עמוס

 ארדיטי ויקטורי
 ארדיטי דוד

 יאזמה ששון עד
 צוקרמו משה

 לוי אברהם
 חדד יחיא

 זמל מורדקו
 אבדמוב משה

 שחר יפעת-אידי
 נוסיר אסתר

 אידלמן מרדכי
 ביבי מרדכי

 ויס אריה
 ארגוב בילה

 שבטיאל מרגלי
 יהודה חיים

ת שו רו  י
1/1 7553 
1/1 7554 
1/17556 
1/17557 
1/17559 
1/17560 
1/17561 
1/17562 
1/17563 
1/17564 
1/17565 
1/17570 
1/17571 
1/17572 
1/17573 
1/17576 
1/17577 
1/1 7581 
1/17583 
1/17586 
1/17588 
1/17589 
1/17590 
1/17592 
1/17593 
1/17594 
1/17595 
1/17596 
1/1 7597 
1/17000 
2/17523 
1/17598 
1/17600 
1/17601 
1/1 7602 
1/17604 
1/17605 
1/17606 
1/17612 
1/17613 
1/17614 

 4458 ילקוט הפרסומים 4908, ח׳ באב התש״ם, 9.8.2000



 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המנוח/ה הפטירה
 מסי
 תיק

 הרשמ לעמי ירושה בתל אביב, רדד אידלםון 13, תל אביב
 (הנושף

 גנט דוממה 20/05/2000 גנתיורס
 סטולר שלומית 21/05/2000 סטולר אשד
 שוורץ חיים 07/04/2000 שוורץ שרה

 מנהיימ יוסף 06/06/2000 יוריסטה מנהי עירית
 מירילאשבילי בל! 23/03/2000 מירילשווילי מלכה

 צווייבליוסף 09/12/1998 צביבל משה
 ליכטרמן גריגורי 22/11/1999 ליכטרמןאדה

 קרינר משה 11/06/2000 קרינר רחל
 רוזנבאוס מרדכי 05/08/1997 ארז אילנה

 שכטר יעקב 1/1982 22/1 חב׳ בתי אבות ברמת-גן בע
 שיליאןיעקב 14/04/1998 שיליאן מלכה עזת

 גוטליב צבי 09/12/1998 לוין אטל
 עגמי יצמק 02/02/1999 עגמי שתלה

 קלפרדה משה 21/04/2000 קלפרדה חוה
 יואכימיק שינה 27/04/2000 כרמי אסתר
 יואכימיק אברהם 16/05/1993 כרמי אסתר

 פטשתניקוב ודים 13/01/1998 קאוסמן אלינה
 וזן נדיאזדה 02/05/1999 אדיר רן
 חן לודויג אלי 10/03/1999 אדיר רו

 לף מי נדי
 פרנסים שם טוב
 פרנסים שם טוב
 קובטאן סופיאן

 חברונמאבוזג נסים
 ונטורה לאה

 גרינברג אילן
 אבל חיים אליהו

 דביר איתן
 דביר איתן
 נוביק חיים

 מודזגברישביל מט
 מודזגברישביל מע

 לבנוני זאב
 צנוע פנינה

 זילברמן ירחמיאל
 דגהו רבקה

 אהרונסון רוחמה
 זכריה פלורטה

 ניישלוס בסיהןבת
 קלצקיו מיכאל

 זרדונובסקי בורים
 סלנד אהרון דוד

 דורימה קליין

24/12/1998 
08/11/1978 
17/11/1998 
06/10/1999 
06/12/1998 
22/01/1982 
26/05/2000 
12/04/2000 
28/05/2000 
06/11/1995 
11/05/2000 
28/05/1999 
28/05/1999 
12/07/1999 
14/03/2000 
16/02/1999 
17/10/1998 
07/11/1994 
19/05/2000 
05/03/2000 
29/05/2000 
21/04/2000 
28/09/1997 
14/04/2000 

 גלס חיים
 פישמן אריה נ.

 פישמן זיוים
 קבטאן צבריה
 חברוני מלכה

 ונטורה אברהמ
 פרשט שמעון

 אבל חנה
 דביר עטרה

 דביר דוד
 סידני לילי

 בוטראשוילי מש
 בוטראשוילי מש

 לבנוני רמל
 פניכל אלישבע
 זילברמן אסתר

 חסיד נעמה
 אהרונסון צוריא׳

 לאביש רובין
 ניישלוס אברהם
 קליאצקין אברה
 גרדנובסקיה מינ

 סלנר רחל
 פרוינד רבקה

1/17780 
1/17781 
1/17783 
1/17786 
1/17788 
1/17790 
1/17794 
1/17795 
1/17796 
1/17798 
1/17799 
1/17802 
1/17803 
1/17804 
1/17805 
1/17806 
1/17808 
1/17811 
1/17812 

 צוואות
3/3109 

1/17484 
1/17485 
1/17486 
1/17487 
1/17488 
1/17494 
1/17496 
1/17498 
1/17499 
1/17500 
1/17501 
2/17501 
1/17502 
1/17504 
1/17505 
1/17508 
1/17511 
1/17513 
1/17514 
1/17515 
1/17518 
1/17519 
1/17522 

 שם המבקש/ת
 מסי תאריך

 תיק שם המנות/ה הפטירה

 דוברזן אנה
 קוטלרוב ניקיטה
 שורץ הינדה רחל

 שקד שמואל
 אדלר שרלוטה

 איסלר אסתר
 לוי צפורה

 טל אתי
 פינטו משה

 קרוא(לוי) ניצה
 מלבה יפה
 פלד נאוה

 חיימוב ארקדי
 צחובוי לאה
 שמיץ ברכה

 טובולסקי לאה
 טובולסקי לאה

 נאה חנה
 בדני שושנה

 לטיפול בחסוייס
 ארדן איל
 זרו רבקה

 אלמקיאס עליזה
 ארד אבי

 ציבן רמל
 דוד טובה

 אזולאי גואל
 פינס באטריז

 הלפר אילן
 עופר רחל

 קלוש משה
 קלוש חשה

 גרנית ליאורה
 אברהם אילן

 אזילוב דיליארה
 שמאי אליהו

 שקד מנחם
 ג׳ין יצחק

 מסלאוי סועד
 שאקי משה
 שאקי משה

12/06/1999 
25/08/1998 
24/02/2000 
10/05/2000 
03/06/2000 
31/01/2000 
02/02/2000 
07/01/1986 
20/04/1998 
26/01/2000 
02/08/1998 
24/05/1999 
24/07/1986 
24/01/2000 
17/05/2000 
12/12/1999 
12/05/2000 
22/09/1985 
21/01/1997 
21/12/1989 
09/01/2000 
30/12/1996 
30/01/1992 
21/12/1999 
22/03/1986 
27/02/2000 
29/01/1996 
06/10/1999 
03/12/1999 
09/02/2000 
28/01/1995 
06/04/2000 
24/05/2000 
22/02/1968 
18/01/2000 
09/12/1999 
02/06/1998 
11/03/2000 
09/05/2000 
03/06/1993 
17/02/2000 

 דוברזן ולדזמיר
 קוטלרוב ודיס

 שורץ חיים צבי
 קופלבסקי מינה

 אדלר אלפרד
 מזרחי מאיר יוסף

 הלוי סימן
 נסכלטאשבילי פ

 פינטו אליהו
 צברי רבקה

 סקוידיקי לאה
 קלופמן שמואל
 חיימוב מישאל
 בירנברג ברוך
 סגל משה זאב
 בן צבי מגדה
 בן צבי משה
 פרנקו יצחק

 בדני דוד
 גולדנברג ברכה

 ארח יהודה
 זרו ישמבל

 אלמקיאס משה
 ארד קרן

 ציבן אברהם
 קמפף מרדכי

 אזולאי יעקב חי
 פינס משה לאון

 הלפר ג׳ני
 זהר אלזה

 קלוש אברהם
 קלוש אסתר
 גרנית יעקב

 אברהמוב אגדגא
 אודילוב אנה
 שמאי שושנה

 מנדל גיזלה
 גיאן דחה

 מוסלאוי דוד
 שאקי זק

 שאקי רחל

 ירושות
1/17696 
1/17697 
1/17699 
1/1 7700 
1/1 7701 
1/17702 
1/17704 
1/17707 
1-/17708 
1/1( 
1/11 
1/17715 
1/17716 
1/1 7723 
1/17726 
1/17727 
1/17728 
1/17730 
1/17731 
1/17737 
1/17738 
1/1 7739 
1/17741 
1/17742 
1/17744 
1/17746 
1/17748 
1/17751 
1/1( 
1/1 
1/17760 
1/17761 
1/17762 
1/17763 
1/17767 
1/17768 
1/17770 
1/17771 
1/17775 
1/17777 
1/17779 

 וה•// ו/
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 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המנוח/ה הפטירה
 מסי
 תיק

 הרשם לעגעי יחשה בתל אביב, רח׳ אידלםון 13, תל אביב
 (המשף

 31/12/1999 חדד שלום
 05/03/2000 באום יבגני

 18/05/2000 אנגילוביץ טולה
 07/05/2000 בוקציין דינה רנטה
 04/07/1999 קפרובסקי אביבה

 15/08/1999 צברי דורון
 07/06/2000 שוורץ מנחם

 25/04/2000 לוי פרץ
 17/02/1994 בהן נעמי
 21/07/1990 לנגר שרה

 20/01/2000 אבידר שלמה אהרן
 02/01/2000 שטיין דליה
 04/04/2000 אנקור י1סף

 03/03/2000 אדראי לואיסה'
 09/05/2000 פורטנוי-קולמ גילה

 28/12/1999 אבירם יואב
 25/03/2000 אייזזורפר יעקב

 04/04/1999 יוםף נסים
 10/04/2000 מהללאל אמנון

 17/04/2000 צוק עמיהוד
 08/01/2000 סלע גילה

 21/02/2000 פודרובסקי םוזנה
 13/02/1999 חובב מידד

 27/05/2000 קרל וונסטרוס גקל
 03/05/2000 בן שושן מיכה

 28/12/1993 אלוני רחל
 16/04/2000 ריזנברג רותי

 15/05/2000 ויינדר פאני
 28/05/2000 כרמל חדוה
 12/04/2000 קנד יהודית

 13/03/2000 אנרנשטיין גיורגייו
 19/01/2000 רז רות

 18/08/1992 פטקס מישל
 04/12/1982 כוכבא ש1למית
 31/03/2000 ברקוביץ אורית

 04/04/2000 לוי דוד
 24/03/2000 צימרינג אברהם

 17/05/2000 שחף אבי
 01/06/2000 מור אריק
 27/03/2000 סלע דוד

 17/10/1995 ליפסקר רוזה
 02/03/1990 קוברסקי נורית

 12/03/2000 כהן אברהם
 18/10/1989 הבר סילביה אן

 01/03/2000 באד יצחק

 חדד ברכה
 קושניר בורים

 אנגילוביץ אלינ
 אוגרודוביץ דור

 ראובן דניאל
 צברי שלום

 זמן אריה
 לוי צוויג ברכה

 כהןבנץדב)
 לנגר ישראלןסנ
 אבידר שרה בתי

 ניסנוב יפה
 אנקור בתיה
 קורסיה רחל
 קולמן צפורה

 אבירם יזהר חייו
 קראוסמן רוזי

 יוסף מזל
 מהללאל אליהו
 לאטוביצקי הלנו

 פרידמן טובה
 גוטליב הלנה

 חובב צבי
 קרל ותסטרוס פ׳

 בן סוסו אסתר
 ארש אבן גהאנגי
 אלאד רפאל אבר

 ויינדר פישל
 כרמל זאב

 קרקלין סימה
 אודנשטיין וילי

 רז משה

 גנזרסקי פטקס מ1
 מס שמעון

 ברקוביץ ישראל
 לוי יעקב

 ציחרינג יצחק
 שחף צבי

 וינטראוב אדורד
 סלע סולו

 בראודה ברנדל
 קוברסקי דוד

 כהן עירית
 הבחיעקובובי גנ

 באד נעימה

717625 
/1 7627 
/1 7628 
/17629 
/17631 
/17633 
/17635 
/1 7637 
/1 7653 
/17660 
/17662 
/17666 
/17667 
/17669 
/17670 
/17673 
/17674 
/17676 
/17680 
/1 7681 
/17682 
 7685 י/
/! 7686 
/1 7688 
/17689 
/17690 
/1 7692 
/17695 
/1 7698 
/1 7703 
/17705 
/1 7706 
/17710 
/17711 
/1 7712 
/1 7713 
/17717 
/17718 
/17719 
 7721 ד/
/1 7722 
/17724 
/1 7725 
/17729 
/17732 

 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המנוח/ה הפטירה
 מם׳
 תיק

 29/04/1992 כצנלסון יצחק-צח
 17/04/2000 הנדל נילי

 02/05/2000 כהן אליעזר
 27/05/2000 דקל רינה

 02/05/2000 זבינזם חוריס
 23/09/1998 פילו מלכה

 21/08/1996 מירושניק סבטלנו
 12/02/2000 דוד-חי סופיהוגאי

 05/11/1997 כצן אידה
 25/04/2000 טסליט סלביה לוו
 04/02/1999 וילמובסקי אלישנ

 15/04/2000 להב רבקה
 10/04/2000 אמינוב רפאל חי

 22/02/1998 ליבר קלרה
 29/03/1998 כהן בנימיו
 10/12/1997 סופר מרסל
 05/05/2000 לפלר אדית

 22/02/2000 רוט מילה
 27/02/2000 שירצקי מנדל

 18/12/1997 מנדלר יוסף
 27/04/2000 אשכנזי יצחק

 05/06/1998 יומטוב יומטוב
 05/08/1999 אלימלך מריס

 01/11/1997 כהן גילה
 07/12/1999 שליט עזרא

 19/04/2000 קלאודיאן רינה
 30/08/1999 כהן י1סף

 20/12/1999 דרויש מגלית
 23/12/1996 מנובה רחל דחה

ע7  14/05/2000 בית הכנסת בית י
 18/04/2000 מורד אברהם

 18/09/1998 גוטמן רטה
 29/11/1994 ג׳ורש פרנסס

 07/12/1999 סרוסי-בידושו אזוא
 05/03/2000 בן דוד לילה
 16/04/2000 סופר בנימין
 01/05/2000 שטיין מרדכי
 13/08/1999 בוביס אידה

 22/03/2000 שיר מלכה
 29/11/1989 אהרונוף יוסףרוסי)׳

 22/05/2000 זוידוב נסים
 29/02/1988 רוט רחל

 כצנלסון אהרן
 בן דוד יעקב
 כהן סנפקה

 גולוב נתנאל
 דבימס רבקה

 פילו יצחק
 רחלין אלקה
 גאייר ראיסה

 איציקסון גיטה
 לנים רות

 חוזם אדלה
 בורשטין חיים
 אחינוב אסיה
 ליבר אפרים
 כהן מטילדה

 סופר סלים
 לפלר חיים שלוו

 רוט דוד
 שירדזקה רגינה

 מנדלר לאה
 אשכנזי רבקה

 יומטוביאן שוש1י
 מיטלמן אטה

 כהן סעדיה
 שליט שושנה

 קלאודיאן ברטיז
 כהו דבקה

 אחבר נעים שאו
 הנובה יוסף

 לייסטר לויזטה
 מורד איזה

 גוטמן מוריס
 מונטגיו אליאש
 סרוסי בידנשו נ
 בן דוד שמואל

 סופד גמילה
 שטיינפלד חוה

 בוביס איגנץ
 זילבדינג יחיא׳

 אהרונוף יפה
 דוידוב דנה

 רוט פרץ

 צוואות
1/17525 
1/17526 
1/17529 
1/17530 
1/17531 
1/1 7533 
1/17535 
1/17540 
1/17541 
1/17542 
1/17543 
1/17545 
1/17550 
1/1 7555 
1/17558 
1/17566 
1/17567 
1/17569 
1/1 7574 
1/17578 
1/17579 
1/17580 
1/17582 
1/17584 
1/1 7585 
1/17587 
3/12521 
2/15357 
1/17413 
1/17591 
1/17599 
1/17603 
1/17607 
1/17608 
1/17609 
1/17610 
1/17611 
1/17615 
1/17617 
1/17618 
1/17619 
1/17620 
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ך ז ן א  הרשם לעניני יחשה בתל אביב, רח׳ אידלםון נ1, תל אביב ת
 (המשך) תיק שם המגוח/ה הפטירה שט המבקש/ת

 ירושות וצוואות
 1/17568 שראך סלים 05/03/2000 שראו אליאס
 1/17720 אינויטובה אסתו 01/06/1999 חיימוב ארקדי

 7764 1/1 אלמנתי מלכה 29/02/2000 אלחנתי מלי

 יוסף זילביגר, רשם

 הרשם לעניני ירושה בחיפה, רח׳ חסן שוקרי 2, חיפה

 תאריך
 תיק שם המנוח/ה הפטירה שם המבקש/ת

 ירושות
 2/5776 זומר לילה 28/11/1986 זומר חיים
 2/5777 זומר יוסף 08/03/1999 זומר חיים
 1/6229 חזאו לביב 10/04/1995 חזאן סמיר

 1/6230 טולדנו אהרון 14/07/1996 טולדנו רבקה
 1/6231 זילברוב ראיסה 23/04/1996 סורקיו אלה

 1/6234 נתיב צפורה 24/11/1999 משה נתיב
 1/6236 ופאלי יעקב 28/12/1978 רפאל׳ יעל
 1/6238 וויס לסלו 21/10/1999 וייס פטרו

 1/6239 טופור רחל 08/12/1998 טופור ישראל
 1/6240 טופור גדליהו 11/09/1995 טופור ישראל

 1/6241 שורץ צבי 10/04/2000 שילה מאיר
 1/6243 קורדאב סעיד 12/04/2000 קורדאב יאמן
 1/6244 חמוד זכי 15/01/2000 חמוד דחייה
 1/6245 גאנס פרג׳ 30/10/1999 גאנס סוהיר

 1/6246 מנשה רחל 27/03/1996 מנשה אביאל
 1/6247 צוקר יהודה אריו 02/05/2000 צוקר יעקב

 1/6250 מור דוד 28/05/1998 מור נאוה
 1/6251 סיליבנוב וסילי 16/01/2000 גיםינסקי לריסה
 2/6253 סוחוביצקי סולונ 22/04/2000 סוחוביצקי מרק

 1/6254 כהו שלחה 28/05/2000 כהן זקינה
 1/6255 גיבלי בירות 1/1994 07/1 הררי אברהם
 1/6258 יעקבי סלי 23/05/2000 פוטשניק וסי

 1/6260 רוזנווסר שרלוטו 07/02/2000 רחנווסר אלכסנדר
 1/6262 סמוילו דיה 28/11/1996 קיגלמן אלכסנדר

 1/6264 גיבארין אחמד 01/02/2000 גיבאריו מאגד
 1/6265 מנדלר פנחס 14/01/1999 מנדלד ציפורה

 1/6269 קאופמן נגה 28/04/2000 קאופמן צבי הרי
 1/6270 בנטוב אירמה 14/05/2000 קוך דפנה

 1/6272 אזולאי אהרון 22/05/2000 אזולאי שלמה
ז ו  1/6276 עמרן יעקב 29/04/1977 יוסף ז

 מס• תאריך
 תיק שם המנוח/ה הפטירה שם המבקש/ת

 1/17793 אליאס ולריה 19/03/2000 פטרוסל(אליאס א7
 1/17797 גרדא יוסף 23/01/2000 גרידא חוה
 1/17800 נאמן מתתיהו 14/05/2000 נאמו חוה

 1/17801 בו שפר מאיר 05/05/2000 בן שפר גדעון
 1/17807 ירושלמי אברהם 25/05/2000 מילר רונית
 1/17809 אברביה רחל 02/06/1996 גרטי רבקה

 1/17810 שרפר עדינה 14/12/1999 הישראלי סיני

 29/08/1988 כהן יצחק
 06/02/2000 פרט עמנואל

 11/02/2000 רביב קמי
 03/10/1992 קטן שושנה

 04/02/2000 ג׳ורגכץאברהמ
 02/04/2000 יונש יהודית

 12/05/2000 קריין רות
 05/06/2000 מנית שפרה
 1/1984 25/1 שמיר שלמה
 1/1999 27/1 שמיר שלמה

 10/10/1992 סוסתיאל אנדרו
 17/03/2000 ליבמן אירנה

 13/05/2000 סולומוו טוינה
 30/01/1999 דחיס זאדה רחל

 03/08/1999 קלקא ציונה ציקה
 27/03/2000 אברהם נתן

 24/01/2000 אליוביץ חנה
 04/06/2000 אסי-או-בללי שרה
 24/01/2000 אסטרייכר גרשוו

 02/02/2000 כפרי יהושע
 18/05/1999 מוציויק סמיה
 15/03/2000 גרינפלד אמיר

 13/05/2000 סקלי עליזה
 29/05/2000 ויסנברג יורמ

 27/05/2000 פילצר שרה
 23/05/2000 ביתן זיוה

 11/11/1999 מונטנה הדס
 22/04/2000 גבע חוסיה

 18/01/1999 זילברדיק גד
 26/06/1999 קונפינו הרצלינה

 03/12/1999 בטיטו חדים

 צוואות
 1/17733 כהן פולט

 1/17734 פרטקין מריה
 1/17735 רביע נעימה
 1/17736 קטן נעימה

 7740 1/1 כץרותבוזנה
 1/17743 קופ שרה

 1/17745 מלכיור פרידמ ל
 1/17747 חנית יצחק

 1/17749 ידין משה
 |^1/17 ידין לאה

 ^1/17 סוסתיאל דניאל
 1/17753 ליפמןאליזבט

 1/17754 כהן סטנלי
 1/17757 דחים זאדה משל

 1/17758 קלקא צבי
 1/17759 נייו וידה

 7765 1/1 אליוביץיעקב
 1/17766 אםיאו ולדי

 1/17769 אוסטרייכר אברו
 1/17772 אונסדורפר אליע

 1/17773 הלפרן דוד
 7774 1/1 גרינפלזדנה

 1/17776 םקלי זורז
 1/17778 ויסנברג גבריאל!

 1/17782 פילצר משה
 7784 1/1 מרמרי ג אנה חנו

 1/17785 אלטר חנה
 1/17787 מולוט שושנה

 ™:1/17 כספי חינה
 ^1/177 זוננה ראובו ליזה

 1/17792 בטיטואלי
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 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המנוח/ה הפטירה
 מטי
 תיק

 הרשם לעביבי ירושה בחיפה, רח׳ חסן שוקת 2, חיפה

 דרור בנימיו
 וייס יפה

 גולוד ילנה
 קדמון עדינה

 זינגר דינה
 וקנין מימון

 שפם חוה
 לבנשסיין רון

 דרנג לאה
 צפריר שי

 לנדמן גלינה
 בוכמן סיגלית

 קרקוביץ ולדימיר^
 קליין שולמית

 דחי סילביה שרה
 ברנד מלכה

 גולד-סמוליאר בלה א
 אגינםקי עדנה

 שורר חנה
 סטינגר לוסי

 קרמר ס. מרוין
 גורםלר פנמס אלה

 שץ יגאל
 רוט פנינה

 רוזנבלוס קלרה
 גולדשטיק ישראל

 ג׳ונסוו יפה
 כהן דחה

 רייכר חנה
 אשכנזי ליזה לאה

 גבאי צחלה

^ ^ ח  צימרמן לילה ר
1̂  זילברמן מינה •

 טאפש מוטיע
 לכמן זנמה

 גולדשטיין שמעון
 פרח ג׳רייס

 בן שושן עליזה
 ויינברג רינה

 חיון עופר
 גרינמן מיכאל

 יונאי צפורה
 סימנוביץ׳ מרינה

 טוביאס ראובן
 קדמי צפורה

 דרור ליפה 20/05/2000
 ויסאשר 07/11/1996
 לנדסמן דחה 03/04/1997
 שדוני חיים שמון 02/02/1999
 שיפר פניה 31/12/1999
 יפרח שרה 10/01/2000
 אינשםין מריס 24/05/2000
 לבנשטיין דורית 10/02/2000
 דים מיכאל 15/02/2000
 שרעפי לאה 26/03/1999
 לשץיעקב 12/05/2000
 בוכנזן אסתר 02/05/2000
 קרקוביץ־ ארקדי 15/02/2000
 אסטרחן תוה 04/04/2000
 דחי פיליפ 07/02/1992
 וים חוה 13/11/1997
 סמוליאר פיוסר 30/05/1997
 פפה לני 08/05/2000
 בן דור לאה 25/04/2000
 סטינגו שמעון 15/07/1992
 נוסבאום ליסילו 24/04/2000
 גורטלר רחל 28/04/2000
 טמקין ליפמן ציי 07/01/1995
 גלטנר ציליה 23/04/2000
 קצפ מריה 24/05/2000
 גולדשטיק מינה 29/02/2000
 גוםסליג מרים 30/06/1999

03/07/1998 
21/05/2000 
 7/03/2000 ו
03/11/1998 
20/03/2000 

 כהן לוי
 רייכר מריס

 אשכנזי מייס
 גאבי יעקב

 צימרמן ליאון
 זילברמן הינריך 23/05/2000
 דאיע אחמז 18/05/2000
13/04/2000 
12/05/2000 
07/06/1992 
17/12/1999 
26/03/2000 
18/04/2000 
03/03/2000 
17/01/2000 

 לכמן אברהם
 קוואט רות
 פרח גיאבר

 בן שושן רחל
 לנגה גדעון
 חיוו אסתר

 גרינמו טטיאנה
 יונאי משה

 סימנוביץ פליקס 02/06/2000
 טוביאס ברנרד א 07/06/2000
 גולדנברג מלוינו 29/03/2000

1/6248 
1/6249 
1/6252 
1/6256 
1/6257 
1/6259 
1/6261 
1/6266 
1/6268 
1/6271 
1/6273 
1/6274 
1/6275 
1/6278 
1/6280 
1/6281 
1/6282 
1/6283 
1/6285 
1/6286 
1/6287 
1/6289 
1/6291 
1/6299 
1/6300 
1/6301 
1/6304 
1/6305 
1/6306 
1/6309 
1/6310 
1/6311 
1/6314 
1/6315 
1/6316 
1/6319 
1/6325 
1/6326 
1/6327 
1/6329 
1/6332 
1/6334 
1/6335 
1/6338 
1/6340 
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 (המשך)

 מ0׳ תאריך
 תיק שם המנוח/ה הפטירה שם המבקש/ת

ת שו רו  י

 1/6277 עמדו סלימה 05/08/1995 יוסף דוד
 1/6279 קגן - רטנר ליובו 25/03/1996 קגן רחיל

 2/6263 ינוביץ יעקב 25/02/1999 אגסי שושנה
 1/6284 כהנא לייב 15/08/1999 כהנא רוזה

 1/6288 צ׳יקובסקי פיוטו 14/04/1995 צ׳יקובסקי ריטה
 1/6290 נחמייאב מזלות 19/02/1995 נממאיסשא1ל
 1/6292 פדלין מיסה 07/11/1999 פדלון אליהו
 1/6293 קדופניקובה אטו 27/11/1998 שמאס לינה
 1/6294 קושניר חיים יהו 24/02/1998 נחמני נורית
 1/6295 קושניר חנה 20/03/2000 נחמני נורית

 1/6298 במנוליקר ציון 15/10/1999 במנוליקר סוניה
 1/6302 גולדי! לב 07/01/2000 קצמן אלה
 1/6303 ותד נםיב 21/07/1975 ותד חאלד

 1/6307 פרנקל ניס! 06/05/2000 פרנקל חיה חנה
 1/6308 בראוו חיים 03/01/2000 סוחרוביץ שולמית

 1/6312 סרמאו מוממד 12/04/1997 סרחאן לוטוף
 1/6313 בונדי שרה 24/04/2000 אופיר דניאלה

 1/6317 וינר פרנץ 04/11/1982 תירוש ג׳ני
 1/6318 וינר פרוינד אינג 05/10/1984 תירוש ג׳ני
 1/6320 דויטש מושקה 31/12/1996 תמח תמר

 1/6321 וקסלר יצחק 02/06/2000 לוי וקסלר דבקה
 1/6322 גלו פסח 13/02/1999 גלרדוד

 1/6323 שמשון יוסף שיג׳ 22/01/1993 רוזנפלד אסתר
 1/6324 קלייניקובה ציבי 28/12/1986 קלייניקוב יוסף

 1/6328 שר יצחק 23/05/1996 שר אלקה
 1/6330 פרלשטיין בנציון 17/05/1992 פרלשנוץ ישראל
 1/6331 פרלשמיו שרה 31/12/1998 פרלשסין ישראל

 1/6333 דרויש שרינה 16/02/2000 חגי רהט
 1/6336 חליבה דוד 29/02/2000 חליבה אסתר

 2/6337 ספן מגדה 13/09/1985 ספן משה
 1/6339 בן יוסף יצחק 03/05/2000 בן יוסף משה
 1/6343 קריםפיןדינה 09/09/1993 קדיספין חיים

 2/6344 טננבאום ראובן 26/04/2000 טננבאום אסתר

ת או ו  צו
 1/6227 קסטל יצחק 16/05/1997 מזרחי סחן

 1/6228 יחף צילה איבוי 07/01/1999 כנעני בצלאל
 1/6232 מירר יוכבד(פרי 23/04/2000 תמיר מייס

 1/6233 ז׳לזנייק גניה 24/04/2000 דלזנייק אירינה
 1/6235 שיינרמן שולמית 22/05/2000 אזראןיצחק

 1/6237 בנימינובה מלכד 06/03/1994 בנימינובה מרגלית
 1/6242 קופלמן מעיו 15/03/2000 קופלמן מאירה

4462 



 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם הב3וח/ה הפטירה
 מס,
 תיק

 הרשם לעניני יתשה בחיפה, רח׳ חסן שוקרי 2, חיפה

 אוחיון יעקב 11/05/2000 אוחיון אבי
 ברונשטיי! סוניה 29/04/1997 ברתשמיין גריגורי

 שטקובסקי מאיה
 אלבז ויצמן קרן

 לביא איריס
 אסיזו גיולי

 בדגי אזואדז
 אליאשב זרה

 מימון סהר
 פרץ שושנה

 קרני יהודית
 פדפלמצייק פליקם

 כהן ריטה
 כהן יורס

 ורד שושנה
 אלפסי מגורי איבון

 ברקוביץ סופיה
 גרינברג יוסף

 מנדלשטס ראיסה
 סמילוביצי קלמן
 סמילוביצי קלמן
 הורטיג גדליהו
 פחימה פדיחה
 גבאי סימונה

 גרינשטיין ברוניסק
 גלזר חיה

 שר טוב שלמה

27/05/2000 
04/12/1999 
14/04/2000 
29/03/1997 
25/05/2000 
20/04/2000 
16/04/2000 
19/05/1996 
01/06/2000 
15/11/1993 
11/03/2000 
23/02/2000 
29/03/2000 
01/10/1999 
01/09/1993 
11/03/2000 
18/10/1999 
25/06/1998 
25/11/1999 
30/05/2000 
08/03/2000 
16/04/2000 
21/08/1999 
19/07/1999 
05/05/2000 

 סלפוי פנחס
 מאיר רוזה

 אונציק הינזר!
 אסיזו חביב

 בדני משה
 קורבלניקוב בלה

 זבלי סארינה
 פרץ מאיר

 ויינברגר אליזבט
 ווזופיאנוב חנה

 קופרמן מינה
 שממוביץ׳ ניסים

 גבור אלכסנדר
 זגורי אסתר

 בדקוביץ יוסף
 גרינברג לרמנוב!

 כצנלסון יעקב
 שמילוביץ שמוא
 סמילוביצי חיה

 הורטיג יונה
 פחימה זוהרה

 גבאי חיים
 גרינשטיין מיכאק

 גלזר יהודה
 שר טוב שרה היד

1/2360 
1/2361 

 צוואות
1/2309 
1/2310 
1/2313 
1/2316 
1/2317 
1/2318 
1/2319 
1/2321 
1/2324 
1/2326 
1/2224 
1/2230 
1/2328 
1/2329 
1/2334 
1/2336 
1/2339 
1/2343 
1/2344 
1/2345 
1/2346 
1/2347 
1/2350 
1/2351 
1/2352 

ר, רשם י  שושנה אנקור-שנ

 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם הנכוח/ה הפטירה
 מסי
 תיק

 19/06/1999 גרינבלט צבי
 29/03/1999 ציוני עמנואל

 28/03/2000 לוצקר צדוק
 29/11/1995 גודוביץאינה

, רשם ז ר עו  לבנה ב

 צוואות
 1/6341 גרינבלט חיים

 1/6342 ציוני יוכבד
 1/6345 ל1צקר לאה

 1/6346 פליס!לדימיר

ד שדיר 33, באד שבע  הרשם לענעי ירושה בבאר שבע, ש

 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המנוח/ה הפטירה
 מס׳
 תיק

 הרשם לעניני יחשה בנצרת, דחי גלבוע 9, נצרת

 שם המבקש/ת
 תאריך

 שם המנוח/ה הפטירה
 מדו
 תיק

 15/08/1991 סאלח פאיד
 26/03/2000 חזקיהו דביר

 02/12/1997 ח׳ודי סלים
 03/08/1999 בו עמי לאה

 פאיד סאלמ
 דודוביץ הנרי
 ח׳ורי תאופיק
 בן עמי שמעון

 מנסלמאני פאטמ 17/12/1998 דוח׳אןכאמל
 סלבאך אריקה * 30/10/1999 אינגבורג אלפרידה צא

 קלפאוךרעיסה 04/03/2000 קלפאוו מנדל
 אברבוך יואל 06/04/2000 אברבוך שושנה

רושות  י
1/1608 
1/1609 
1/1611 
1/1614 
1/1615 
1/1616 
1/1618 
1/1619 

 דרעי הילה
 ברון זהבה

 אבו קרינאת פאטמו
 אדרי משה

 ברדיציבסקי איליה
 מלניקוב גלינה

 כהן אברהם
 עקיבא טלי

 שלי יחיה
 חבסוב בוריס

 זלצר שרה
 דזנשווילי יוסף

 גינדין יאן
 חדד צבי

 אשל(הירשביו חיי
 ריאש ג׳מיל

 לוי יוסף
 סטריאקובסקי נונו

 ביטון איריס
 דיבון והימל) לינד

 שםעיה ריקי
 בסון נאוה

 אברהם ניסן
 לוי דממה

 מילקיס אדוארד
 שיבז מרגלית
 אייל צפרירה
 סימקה פרדי
 סימקה פרדי
 אטיה יהושע

03/05/2000 
30/04/2000 
08/06/1999 
20/12/1999 
31/01/2000 
29/09/1998 
18/04/1999 
25/01/1997 
)7/01/1995 
28/05/2000 
12/12/1978 
27/12/1999 
26/11/1998 
19/02/2000 
12/01/1993 
16/03/1996 
14/06/1999 
08/05/2000 
17/05/2000 
26/05/1999 
30/09/1997 
21/03/2000 
12/09/1987 
20/05/2000 
08/08/1999 
27/08/1999 
16/07/1987 
25/12/1988 
22/05/2000 
14/12/1999 

 כה!נאוה
 ברון ולדימיר חיי
 אבו קרינאת סאל

 עדרי חיים
 ברדיצ־בםקי שמו!

 פיימן נדז׳דה
 גלבע הרצל

 עקיבא יהודה
 חורי שמתה
 חבסוב דחה
 ויסנמן מאיר

 דזנשווילי רוח (ו
 גינדין לייב מיכן•

 חדד חיה
 הירשבין שרה

 אל ריאשי מוחמז
 לוי ברוך

 סטרויאקובסקי א
 כהנה מטילדה

 הימל יהודה
 שמעיה נוריה

 בסון שלום
 אברהם שלום

 לוי ישראל
 מילקיס אלנה

 בך יהודה
 אייל גדי

 סימקה ליאון
 סימקה חנה
 אטיה דינה

ת שו ו  ו
1/2308 
1/2311 
1/2312 
1/2314 
1/2315 
1/2320 
1/2322 
1/2323 
1/2325 
1/2327 
1/2227 
1/2330 
1/2331 
1/2332 
1/2333 
1/2335 
1/2337 
1/23 
1/23 
1/2341 
1/2342 
1/2348 
1/2349 
1/2353 
1/2354 
1/2355 
1/2356 
1/2357 
1/2358 
1/2359 

 ילקוט הפרסומים 4908, ח׳ באב התש״ס, 9.8.2000 4463



 הודעות בתי הדין הרבניים

ב י ב א ־ ל ת י ב ר ו ז א י ה נ ב ן הר י ד ת ה י  ב

ת ו ע ד ו  ה

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

 הרשם לעניני ירושה בנצרת, רח׳ גלבוע 9, נצרת
ך ש מ ה ) 

 ש• המבקש/ת
 תאריך

 מס׳ תיק שם המנוח/ה הפטירה
 י״ד אד״ב תש׳׳ס קוביוב כרמלה

 י׳ אד״ב ג״ב אבירם גינה
 בר יובל

 חומן יפה
 קלדרון וילי־חיים
 קלדרון וילי־חיים

 שפריר ענת

 י״ב סיון תש״ס
 ב׳ סיץ תש׳׳ס
 ט״ז אדר נית
 י״ת אלול ניט

 ס׳׳ז טבת תש״ס
 י״ט אד״ב תשי׳ס לרנר גריגורי

 ב אד״א מ״א טל רגינה
 כ״ה שבט נ״ז דויזנר רות

 ב סיון תש׳׳ס קריספי חוה
 י׳יד סיץ תש״ס לחצקוב יעקב

 ג׳ סיח תש״ס סולטן ציס
 כ׳ ניסן תש״ס עזרא שמחה

 כ״ז כסלו תשי׳ם סנדרוביץ יוסף
 א׳ סיון מ״ח בוזגלו־בזק ברמלה
 ג׳ אד״א מ׳׳א בוזגלו־בזק ברמלה

 ב״ו אד״ב תש״ס כץ אילה
 י״ט סיח תש׳׳ס רגנשטרייף שמחה

 כ״ח אד־׳א תש׳׳ס פרי צפורה
 כי׳ט אד״ב תש״ם ליפקץ אורינה
 י״ד כסלו נ״ב פורמן זכריה

 י״ג שבט תשי׳ס פרידמן גולדה

 דיגרמן ציונה
 אואיצקי שלוה

 וייס טובה
 וייס טובה
 גיבור זנה

 בךארי יוסף
 גור־גרובר עמנואל

 הדר עובדיה
 קק צפורה
 תח מיכאל

 צוקרמן עמנואל
 חבזה אבנר
 תבור יונה
 תבור יונה

 מאיו יהודה
 ח אבי

 כ״ג םיון תש״ס
 י״א אייר תש״ס

 י״ג אייר מ״ח
 כ״ג ניסן ג׳׳ט

 י״ב ניסן תש״ס
 י״ד 0ק• תש״ם
 כ־ח ניסן תש־ם
 י״ז jm תש״ס

6.101989 
 ל בסלו נ״ח

 ב׳ שבט תש׳׳ס
 י״ב ניסן תש׳׳ס
 כ״ו סיון תש״ס
 כ״ו תמת נ־ט

 כי׳ה סץן תש׳׳ם
 כ סיס תש־ס

 קוביוב ישראל־צבי 068
 אברהם אנידה 018
 חוברה יחיאל 555
 ליפשיץ אסתר 411
 קלדרון אליהו 018
 קלדרון אדלה 026
 ספיר משה 128
 לונו־ שרה 522

 8ו8 ויראם אליעזר
 בן פנחס־פבלו 718
 קריספי פאולה 024
 לחצקוב שושנה 449
 סולטן עדז 329
 עזרא יצחק 413
 סנדרוביץ חוה 083
 בוזגלו אסתר 252
 בוזגלו רבקה 286
 שקדי מרתה 577
 אשכנד מרםלה 641
 כפרי מאשה 607
 יופה סולומון 733
 פורמן הדסה 145
 מייזליק משה־ 615

 ישראל
 דנרמן אברהם 738
 בראונשטי f 662 חנה

 הגר צבי 074
 הגר צפורה 082
 חרברי שאם 254
 פייביש לאה 481
 גרובר גועה 847
 חדריה יעקב 885
 קק דוד 334
 רוח משה 266
 צוקרמן אלכסנדר 152
 תבזה יפה 721
 שפר ישראל 978
 שפר קלרה 986
 מאיו בתך 147
 רחנבאום יהודית 133

 שם המבקש/ת
 תאריך

 תיק שם המנוח/ה הפטירה

 סאייב זרייק
 זילברברג דוד
 זילברברג דוד

 ישיר שלמה אמיתי
 מרצדס דבילה

 אברמוביץ רוזיקה
 ריאתי! אליאס
 קורתי דבורה

 סעדי עבדאללה
 עבז-אלהאדי פאטמה

 דה פז צפורה
 הזקיהודביר

 בן-זאב נוולפ יגאל
 לב בתיה

 עבאדי כהן עליזה
 אבישי יעד

 עובדיה חיה דוד
 עבאס רפעת
 שלום אוחנה

 מימון עמוס יצחק
 פישר שרה

 אבו אממד טאהא
 וייסבודד אליעזר

 זועבי תאופיק
 פישר ג׳ורג׳

 רחמים אידה רתמים

11/11/1995 
26/07/1987 
04/02/2000 
28/02/1991 
14/04/2000 
08/06/2000 
15/01/1990 
02/03/2000 
17/01/2000 
30/12/1982 

 אזרייק ח׳ליל
 זילברברג קלרה
 זילברברג יפרויו

 אמיתי מיכאל
 דבילה דוד

 בדקו צירלה
 אבו דאוד סלימו

 קורתי ערן
 זועבי רסמיה
 סעדי מוחמד

27/01/2000 
26/03/2000 
05/06/2000 
17/05/2000 
02/06/2000 
25/04/2000 
04/06/1999 
08/03/2000 
05/05/1993 
31/01/2000 
03/05/2000 
11/04/2000 
19/07/1992 
30/08/1995 
13/12/1993 
24/1 1/1996 

 נחום חיוחיה
 דודוביץ הנרי
 וולפסון לאה

 לב אהרן
 עבאדי אליהו
 אבנר שושנה

 דוד ברטה
 עבאס מוחמד

 אוחנה םסעודה
 מימון איתן

 פישר אלכסנדר
 אבו אחמד מוממ,

 גדין חיה מטלא
 זועבי פדילה
 גיולאן פישר

 אביסדריס חנינה

, רשם ז ר עו  לבנה ב

 ירושות
1/1624 
1/1625 
1/1626 
1/1627 
1/1632 
1/1634 
1/1635 
1/1638 
1/1639 
1/1640 

 צוואות
1/1610 
1/1609 
1/1617 
1/1620 
1/1621 
1/1622 
1/1623 
1/1628 
1/1629 
1/1630 
1/1631 
1/1633 
1/1636 
1/1637 
1/1641 
1/1642 

ייז בתמוז התש״ם (20 ביולי 2000)  י

 מחק פרץ, המזכיר הראשי

 4464 ילקוט הפרסומים 4908, ח׳ באב התש״ם, 9.8.2000



 תאריך
 מס׳ תיק שם המנוח/ה הפטירה שם המבקש/ת
 4985 טיטלבוים יונה יונתן 11.2.2000 טיטלבוים טובה

 1507 גרונר רבקה 1O5200O גרונר אריה

 1653 יעקב אילנה 87.1999 דבי נזירה

 6611 ויינרוט אנצל 27.3,2000 ויינרוט שמעון

 5260 ציינר זליג 15121999 עייגר יעקב גרשון

 ג׳ בתמוז התש׳׳ס (6 ביולי 2000)
 מנשה מילר, המזכיר הראשי

ורי בפתח־תקוה ן הרבני האז ת הדי י  ב

ת ו ע ד ו  ה

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

 מם׳ תיק שם המנוח/ה הפטירה שם המבקש/ת
 4687 עפגין אברהם 2562000 עפגין יוסף
 4695 עפגון בדרה 175.1992 עפגין יוסף
 6104 רכס נתן 23.41988 סימון רות

 7151 פייגין מריה 17.3,2000 פייגין אלכסנדר
 7664 נדל יהודה 247.1986 נדל יצחק

 0570 סימון מאיר 9.62000 מימון עטה
 8164 סימון חנה 10.11.1998 מימון עטה
 8449 רביע כרמלה 29.62000 רביע עזרא

 כ״א בתמוז התש״ם (24 ביולי 2000)
 משה הלוי, המזכיר הראשי

ורי בנתניה ן הרבני האז ת הדי  בי

ת ו ע ד ו  ה

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

 מס׳ תיק שם המנוח/ה הפטירה שם המבקש/ת
 8523 בנישטי אמיליה 47.1993 בנישטי יוסף
 0520 אלגרבי אמיל 2462000 אלגרבי מהם
 5554 צאושי אסתר 2462000 לנציצקי מירה

 3320 פדלון גבת 209.1999 פדלון אבי חיים
 1412 עדולם משה עדולם יעקב
 2015 בידגלץ אבבה 1842000 עלם פרדה

 6416 יקיר רבקה 21.62000 הולצמן שושנה
 9704 יקיר יחזקאל 3.41988 הולצמן שושנה
 32ו4 וילנםקי אנדת 227.1999 צפובצקי לובוב

 6814 ברנע משה 21.7.1993 ברנע רבקה
 י׳׳ז בתמוז התש׳׳ם (20 ביולי 2000)

 יהושע ישראל כ״ץ, המזכיר הראשי

ורי בחיפה ן הרבני האז ת הדי  בי

ת ו ע ד ו  ה

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

 שם המבקש/ת
 תאריך

 מם׳ תיק שם המנוח/ה הפטירה
 2503 כרמלי חיה 29.42000 פרימן פנינה

 6589 קופרניק אידה 236.1999 גלזיבסקי ביאנקה

 6571 קופרניק מיכאל 19.3.1980 גלזיבםקי ביאנקה

 3799 ברדוגו יוסף 83.2000 בח־וגו אלי

 9371 סולומון וטה 85.2000 צוקp נדיה

 0728 לוין טמיון 31.52000 לוין יאנה

 7862 טראב שושנה 412.1999 פיקר אסתר

 4780 ברוינשטין קלרה 285.2000 שחם עזתאל

 5826 עבורי שירה 21.9.1995 חזן דניאל

 8103 כהן עזר גיילברט 73.2000 דודי ענת

 4447 גורטלר אסתר 245.2000 אדמונדס עלינה M גילמן דורה 42.1998 גילמן איסק m גורביץ דורה 6.1.2000 צרני בתיה

 3757 גרנצל מנדל 26.2000 גרשגוp זהבה

 1625 שביט משה 17.2.2000 שביט חנה

 0114 קרמנצקי םמיון 27.1998 קרמנצקי בוריס

 3794 אליאס רחל 1452000 אליאש אות

 5335 ששון מרגלית 142.2000 פייגנבאום אביגיל

 גיל
 8143 סלומני חד 2012.1999 םלומני נצחיה

 2295 פוגל רבקה 1O6.2000 פוגל אליעזר

 1386 פלדמן הנדה 2010.1999 שרץ אירית

 6000 פרח מנחם 1061967 פרח אייל

 1568 קדרון פאול 1.4.20OO קדרון חנה

 3636 גליק צביה 1510.1997 אדת בתיה

 0109 גליק טבריוס 156.2000 אדת בתיה

 2435 ברולניצקי שולה ברק שלמה

 1363 פתיס אמיל 22.6.1997 פתיס הדי

 5568 גגתי יהודה גגתי אליהו

 1604 ברמן יואל 411.1997 ברמן שושנה

 9619 שמאי עובדיה 143.1993 שמאי מרסל

 4346 חולדובסקי מיכאל 2542000 חלדובסקי אלכסנדר

 .9531 מנדלזון ריח רחל 3OS2000 מנדלזון מרדכי
 מנדלזון בתרו־ 11.41996 מנדלזון מרדכי

6 פינסקי ברטה 236.1997 פינסקי אלה 5 Ü 

 3347 אופיר ראובן 9.12.1979 מיניק אות

 3000 טולידנו דניאל 285.2000 טולידנו ברוך

 3391 יגר דורינה 113.2000 יגר טוביה

 4337 לייבוביץ מרקו 235.2000 ליבוביץ לילי

 5977 אנושי זהבה 19.3.2000 אמר ענת

 3968 ויסברג יעקב 175,2000 ויסברג שרה

 7712 מזוז שושן 27.8.1999 מזוז ענבל

 6477 מזוז שלום 452000 מזח ענבל

 1495 לנדסמן אסתר 24.2000 לנדסמן אבא

 2794 אביכזר אבא 31.10.1986 עזיזה מרגלית

 2802 אביכזר מתם 201.1999 עזיזה מרגלית

4465 
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 בית הדין הרבני האזורי באשקלון
ת ו ע ד ו  ה

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

 שם המבקש/ת
 תאריך

 מנו תיק שם המנוח/ה הפטירה
 פרידליץ שלום

 ספנסר

 גבתק ויקטור

 אברהט פרץ, המזכיר הראשי

 4614 פרידליין הינדה 000»

 3621 גכיזון גמלה 1999
 ב׳ בתמה התש״ם (23 ביולי 2000)

 בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע
ת ו ע ד ו  ה

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

 שם המבקש/ת
 תאריך

 va תיק שם הנעות/ה הפטירה
 0111 אביטל אלברט י־ד טבת נ״ח אביטן מימון

 1759 זלנין רוזליה ד סיון נ״ט טדמצקי לידיה
 3823 פיינברג שפה כ״ד ניסן תשים פיינברגר מרקם

 7119 מקסימוב אסיה ב״ב כסלו תש״ם קאופמן ולנטינה
 כ״א בתמוז התש״ס (24 ביולי 2000)

 יצחק דהאן, המזכיר הראשי

 בית הדין הדרוזי בעכו וברמת הגולן
דעות  הו

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

 שם המבקש/ת
 תאריך

 מס׳ תיק שם המגוח/ה הפטירה

אות ו  עו
 דדה תלול קונטאר

 גאלה פאת חייר
 זירה חליל

 קונטאר
 עפיף סאבק סאבק

 יוסף חםץ יוסף
 יוסף נגיב מולא

1A2000 pn 147/00 עטרשאן 
 קונאטר

 פאת מזיר תייר 1.1.2000 149/00
 ח׳ליל אברהים 27.61993 155/00

 קונטאר

 םאבק עלי סאבק 23.1.1990 175/00

ת שו ו ר  י
 סהם תופיק חסץ 21.3,1995 150/00
 יומנא יוסף נמלא 1511.1999 153/00

 בית הדין הרבני האזורי בטבריה
ת ו ע ד ו  ה

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

 שם המבקש/ת
 תאריך

 מס׳ תיק שם המגוח/ה הפטירה
 1315 מיראש מנשה מיראש סבריה
 6312 קליין יוסף 1.7.1967 קופרמן צפורה

 8359 אטייה מרים 306.2000 טויטו ברוך
 9319 סמאגה חנה 2412000 אפרגץ נסים

 ט״ז בחמת התש״ם (19 ביולי 2000)
 שלמה דידי, המזכיר הראשי

 בית הדין הרבני האזורי בצפת
ת ו ע ד ו  ה

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

 שם המבקש/ת
 תאריך

 מם׳ תיק שם המנוח/ה הפטירה
 שושן עליזה
 לאופר ליויה

241.1999 
462000 

 2819 שושן מאיר
 4131 לאופר אהרץ

 מיכאל
 ט״ו בתמוז התש״ס (18 ביולי 2000)

 נפתלי אלמשעלי, המזכיר הראשי

 בית הדין הרבני האזורי באשדוד
ת ו ע ד ו  ה

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

 שם המבקש/ת
 תאריך

 מס׳ תיק שם המנוח/ה הפטירה
 אוחנונה שמעץ

 םקירלםקי אסתר
 חואנה

 שמשץ יונה
 כציף ליבה

 רביבו אסתר

 ניסיט אדת, המזכיר הראשי

 0419 מלול חסידה 142.2000
 4557 סקידלסקי נחמיה 1410.1999

9.4.2000 
12J.20OO 
87.2000 

 9865 שמשון לאה
 1373 כציף חייקה
 5294 רביבו יעיש

 כ״א בתמוז התש׳׳ס (24 ביולי 2000)
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 הודעות מאת הכונס הרשמי

 כבית המשפט המחוזי בירזשליט
ה נ ו ש א ו כינוס ואסיפה ר ן צ ת דעה על מ  הו

 פר/3726
 שם התייבת, תיאורה ומענה: קרויזר טלי, ת״ז 56751936, רח׳

 שאולזון 54/7, ירושלים.
 בית המשפט המחוזי: ירושלים, תיק פש״ר 262/2000.

 תאריך הגשת הבקשה: כ״ה בסיון התש״ס (28.6.2000).
 תאריך מתן צו כינוס: י״ד בתמוז התש״ס (17.7.2000).

 היום והמקום לאסיפה ראשונה: כ״ד בתשרי התשם״א
 (23.10.2000), בשעה 10.00, במשרדי הכונס הרשמי, בנין

 שערי העיר, רח׳ יפו 216, ירושלים.
 המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית

 המשפט המחוזי בירושלים: יום 20.12.2000, בשעה 9.00.
 ט״ז בתמוז התש״ם (19 ביולי 2000)

 שלמה אקםנהנדלר
 סגן הכונס הרשמי

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב
י הפטר ו ן צו ת ת על מ דעו  הו

 פר/1651ו
 שם החייב, תיאורו ומענו: שטיינר אלכסנדר, ת״ז 5051370,

 ניהל עסק לרהיטים, רח׳ הנופר 24, ראשון לציון.
 בית המשפט המחוזי: תל אביב, ת״א 995י/51.

 תאריך מתן צו כינוס: 26.12.1995.
 סוג ההפטר: הפטר חלוט.

 תאריך צו ההפטר: 6.3.2000.

 פר/1700ו
 שם החייב, תיאורו ומענו: לבברודר נאום, ת״ז 15742638,

 שיפוציניק, רה׳ רוטשילד 127/20, ראשון לציון.
 בית המשפט המחוזי: תל אביב, ת״א 504/1995.

 תאריך מתן צו כינוס: 1.5.1996.
 סוג ההפטר: הפטר חלוט.

 תאריך צו ההפטר: 22.3.2000.

 פר/701וו
 שם החייבת, תיאורה ומענה: לכברודר היידה, ת״ז 15742646,

 עוזרת לרוקחת, רה׳ רוטשילד 127/20, ראשון לציון.
 בית המשפט המחוזי: תל אביב, ת״א 503/1995.

 תאריך מתן צו כינוס: 996ז.5.ז.
 סוג ההפטר: הפטר חלוט.

 תאריך צו ההפטר: 22.3.2000.

 פר/1907ו
 שם החייב, תיאורו ומענו: אזרייק מונדר, ת״ז 54832068, ת״ד

 297, עילבון.
 בית המשפט המחוזי: תל אביב, ת״א 567/1996.

 תאריך מתן צו כינוס: 11.3.1997.
 סוג ההפטר: הפטר חלוט.

 תאריך צו ההפטר: 31.5.2000.

 שם המבקש/ת
 תאריך

 מם׳ תיק שם המנוח/ה הפטירה

ת שו ו ר  י

 157/00 יוסף םלמאן אבו 7/1949 מחמד יוסף אבו
 יוסף

 158/00 נאיפה קאסם אבו 2112.1998 מחמר יוסף אבו
 יוסף יוסף

 159/00 סלמאן יוסף אבו 29.61989 מחמד יוסף אבו
 יוסף יוסף

 160/00 עלי נופל רמאל 107.1999 מחמר יוסף אבו
 יוסף

 161/00 עבדאללה סעיד 998ז4.ז2 סעיד עבדאללה
 מולא מולא

 169/00 תמימה םלמאן 119.1989 גואהר נמר אסעד
 אסעד

 172/00 סלמאן סלימאן 19.2.1995 מנאן םלמאן עאיק
 עאיק

 |^173 מרעי תסן ברבאת 2641967 מתעב מרעי ברכאת ן
 174/00 אניסה םלמאן חביש 18101968 מתעב מרעי ברבאת

 176/00 מותעב יוסף כיוץ 7.11.1985 סלים מותעב כיוץ

 שיידו נע« הנו, קאדי
 בית הדין הדתי הדרוזי בעכו

 וברמת הגולן

 הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

ם י ש ו נ דעה על שי  הו

 השם הקודם: כפר חנניה ישוב קהילתי של הפעמ״ז להת׳
 חקי ותעשיתית אג״ש בע״מ.

 השם החדש: כפר חנניה ישוב קהילתי כפרי של הפועל
 המזרחי אגודה שיתופית בע״מ.

 מסי האגודה: 57-002793-8.
 ט׳ בתמוז התש״ס (12 ביולי 2000)

 אורי זליגמן
 רשם האגודות השיתופיות

ר מחיקה מפנקס ב ד ת ב מ ד ק ו דעה מ  הו
ת ו י פ תו ת השי ו ד ו ג א  ה

 אני מודיע בזה, שלאחר שלושה חודשים מיום פרסום
 הודעה זו, יימחק שמה של האגודה נזכרת מטה מפנקס
 רישום האגודות השיתופיות והאגודה תבוטל אלא אם כן

 יראו לי בתוך המועד הנ״ל סיבות המחייבות אחרת.
 שם האגודה: מידע העמק - אגודה חקלאית שיתופית

 בע״מ.
 מס׳ האגודה: 57-002671-6.

 ט׳ בתמוז התש״ם (12 ביולי 2000)
 אורי זליגמן

 רשם האגודות השיתופיות

 ילקוט הפרסומים 4908, ח׳ באב התש״ס, 9.6.2000 4467



 פר/7019, מם׳ 226/00
 שם החייב, תיאורו ומענו: מנטלמשר סרג׳יו, ת״ז 015888464,

 טכנאי מחשבים, רח׳ בר כוכבא 11/2, אשקלון.
 בית המשפט המחוזי: באר שבע, תיק פש״ר 6248/00.
 תאריך הגשת הבקשה: כ״ו בסיון התש״ס (29.6.2000).

 בקשת חייב/נושה: בקשת החייב.
 תאריך מתן צו כינוס נכסים: בייט בםיון התש״ס (2.7.2000).

 מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה: ביום כ״א באלול
 התש״ס (21.9.2000), בשעה 12.00, במשרדי הכונס

 הרשמי, בית נועם קומה 7, שדי שז״ר 33, באר שבע.
 מועד הדיון בבקשת החייב להכרזתו כפושט רגל: ביום
 28.12.2000, בשעה 9.00, בבית המשפט המחוזי, באר

 שבע.

 פר/7020, מס׳ 225/00
 שם החייבת, תיאורה ומענה: עמירה עישה עליזה, ת״ז

 056081391, מובטלת, רח׳ בנימין 1, באר שבע.
 בית המשפט המחוזי: באר שבע, תיק פש״ר 6247/00.

• . (29 .6 .2000  תאריך הגשת הבקשה: כ״ו בסיון התש״ס (
 בקשת חייב/נושה: בקשת החייבת.

 תאריך מתן צו כינוס נכסים: ב״ו בסיון התש״ס (29.6.2000).
 מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה: ביום ז׳ באלול
 התש״ס (7.9.2000), בשעה 10.00, במשרדי הכונס הרשמי,

 בית נועם קומה 7, שד׳ שז״ר 33, באר שבע.
 מועד הדיון בבקשת החייבת להכרזתה כפושטת רגל: ביום
 2.2000ו.28, בשעה 9.00, בבית המשפט המחוזי, באר

 שבע.

 פר/7023, מם׳ 228/00
 שם החייב, תיאורו ומענו: שמיר בנימין, ת״ז 038289476, נהג,

 רח׳ הצוללים 7/7, אשדוד.
 בית המשפט המחוזי: באר שבע, תיק פש״ר 6253/00.

 תאריך הגשת הבקשה: ו׳ בתמוז התש״ס (9.7.2000).
 בקשת חייב/נושה: בקשת התייב.

 תאריך מתן צו כינוס נכסים: ו׳ בתמוז התש״ס (9.7.2000).
 מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה: ביום ה׳ בתשרי
 התשס״א (4.10.2000), בשעה 10.00, במשרדי הכונס

 הרשמי, בית נועם קומה 7, שד׳ שדיר 33, באר שבע.
 מועד הדיון בבקשת החייב להכרזתו כפושט רגל: ביום
 2.2000 ו.28, בשעה 9.00, בבית המשפט המחוזי, באר

 שבע.

ל זגו כינוס נכסים טו ר בי ב ד דעה ב  הו
 פש״ר 6006/00, פר/6884, מם׳ 212/00

 שם החייב, תיאורו ומענו: דרי ישעיהו, ת״ז 027776269,
 שכיר, רח׳ נחל לכיש 27/28, אשדוד.

 בית המשפט המחוזי: באר שבע, תיק פש״ר 6006/00.
 תאריך ביטול צו כינוס הנכסים: כ״ט בסיון התש״ס

.(2.7.2000) 
 סיבת הביטול: ניצול לרעה של הליכי צו כינוס.

 ב״ז בתמוז התש״ס (30 ביולי 2000)
 שושנה אנקור־שניר
 סגן הכונס הרשמי

 פר/2082ו
 שם החייב, תיאורו ומענו: חכם אבי, ת״ז 58805300, ניהל

 עסק לאלומיניום, רח׳ אילת 76, חולון.
 בית המשפט המחוזי: תל אביב, ת״א 531/1997.

 תאריך מתן צו כינוס: 28.12.1997.
 סוג ההפטר: הפטר חלוט.

 תאריך צו ההפטר: 6.6.2000.

 פר/2405ו
 שם החייב, תיאורו ומענו: ברומר בגי, ת״ז 55390603, רה׳

 קפלינסקי 39/15, ראשון לציון.
 בית המשפט המחוזי: תל אביב, ת״א 2134/1999.

 תאריך מתן צו כינוס: 12.4.1999.
 סוג ההפטר: הפטר חלוט.

 תאריך צו ההפטר: 7.6.2000.

 פר/2425ו
 שם החייבת, תיאורה ומענה: ארצי (אזרד) ליאת, ת״ז
 22963235, ניהלה חנות בגדים, רח׳ שטמפפר 8, נתניה.

 בית המשפט המחוזי: תל אביב, ת״א 2101/1999.
 תאריך מתן צו כינוס: 13.5.1999.

 סוג ההפטר: הפטר חלוט.
 תאריך צו ההפטר: 8.5.2000.

 כ״ג בסיון התשי׳ס (26 ביולי 2000)
 יוסף זילביגד

 סגן הכונס הרשמי

 בבית המשפט המחוזי בנצרת
ל ג טת ר פשי ל צו כינוס ו דעה על ביטו  הו

 פר/9441
 שם החייב, תיאורו ומענו: סעאידה מחמוד, ת״ז 56285158,

 נהג, אצל עו״ד עאוני, ת״ד 718, דבוריה.
 בית המשפט המחוזי: נצרת, ת״א 371/1998.

 תאריך מתן צו כינוס: 1.1998 29.1.
 סיבת הביטול: ביטול צו פשיטת רגל.

 תאריך הביטול: ב״ז באייר התש״ס (1.6.2000).
 ב״ח בתמוז התש״ס (31 ביולי 2000)

 לבנה בר עוז
 סגן הכונס הרשמי

 בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
י כינוס נבםים ו ן צו ת ר מ ב ד ת ב דעו  הו

 פר/5ו70, מסי 5/00ו2
 שם החייב, תיאורו ומענו: רביבו חנן, ת״ז 067578492,

 הנדסאי בנין, רח׳ שער הגיא 13/15, באר שבע.
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