
 רשומות

 ילקוט הפרסומים
 י״ר באדר אי התשמ״ס 3619 ; 19 בפברואר 1989

 עמוד עמוד

 (נמים מילים) 1373
 הודעה בדבר קביעת ערכו הנקוכ של מטבע ושאר פתרו לפי

 חוק מק ישראל . 1373
 אכרזול על מסבע זיכרון לפי החוק האמור 74 3 ז

 הודעה על מינוי חבר בהנהלת הקרן למניעת זיהום הים לפי
 'פקודת מניעת זיהום מי הים בשת .' 1374

 הודעה כדבר אישור תוספת לארנונה, שיעורה ומועד תשלומה
 לפי פקודת העיריות 1374

 תדעה על הרכבה של ועדת הנידחת המרכזית לכנסת
 השלוש־עשדה לפי חוק הבחירות לכנסת . 1374

 הודעה. על תיקון רשימת פוסקים רפואיים לפי תמית הבישוה
 הלאומי(קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה! .. . 1375

 הודעה על תיקון רשימת חברי וערות רפואיות לעדרים לפי
1375 • . . ר ו  החוק ממ

 הודעה על קביעת חבח ועדות לפי תקנות הביטוח הלאומי
 וביםוח נכות) 1375

 הודעות בדבר שינויים בסכיס שכר עבודה שיש לו ״ין קדימה
 לפי תקנזת האגזחת השיתופיות 1375
 לפי פקודת החברות 1375
 לפי פקודת פשיטת הרגל 1376
1376 . .  הורעה בדבר שינוי בשכר הממוצע לפי חוס הביטוח הלאומי . .

 הודעה כדבר שינויים בסכומי המקסימום של גמלה לעיבד או
 לקופת גמל בפשיטת דגל יפיחק תאגיד 1376
1376 . . . .  הודעה על מינוי מפקחים לפי חוק העברות המינהליות . .
1376 .  הורעה בדבר מתן רשיונות מנחתים ומקומם לפי חוק הטיס. . .

 הודעות על מינוי דיינים לכהונה בפועל בבית הרין הרבני
 הגדול לפי חוק הדיינים 1377
 הידעד. על אישור שיכונים ציבוריים 1379
 הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין 1379
 הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור . 13811
 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 1397
 הודעות כת• המשפט 1401
 הודעות בתי הרין הרכנ־ים 1404

 הודעה על מינוי חבר לנ*ועצת אתרי מצחה לפי חוק גנים
1362 .  לאומיים, שמורות טבע ואתרי הלאום. .

 הודעות על מינוי מגהל כללי לפי חוק שידות המדינה
 (מינויים) 1362

 הודעה על מינוי חבר לוועדה המייעצת ולמועצה המייעצת
 של מק ישראל לפי חוק בנק ישראל 1362

 הודעה על מינוי מנהל מינהל מקרקעי ישראל לפי חוק מינהל
 מקרקעי ישראל 1363

 הודעות על קביעת ממלא מקום של.שר לפי חוק יסוד: .
 הממשלה .' . 1363
 הודעות על שובו של שר לארץ לפי החוק האמור 1364

 הורעה בדבר מינוי חבריסירופאים נוספים לוועחת הערעורים
 לפי חזק הנכים (תגמזל־ם ושיקום) 1365
 הודעה על הסמכה לפי פקודת הראיות 1365
 הודעה נדבר מינוי חבר המועצה לפי חוק חאי השמן 1365
 הודעות על מינוי שופס לפי חוק בתי המשפט 1365
1366 . . . . .  הודעה על מינוי מנהל בתי המשפט לפי החוק האמור.
 הודעות על הצורך למנזת שופטים לפי החזק האמור 1366
 הודעות על גמר כהונתו של שופט לפי החזק האמוד 1366

 הורעה על מינוי בית דין להגבלים עסקיים לפי חוק ההגבלים
 העסקיים. 1367

 הודעות על מינוי שופט נוער לפי חוק הנוער!שפיטה, ענישה
 ודרכי טי«ל) . 1367
1367 . . .  הורעה על מינוי שופט ראשי לפי חוק בית הדין לעבודה .

 הודעות בדבר רשימה של מבקשי רשיונות לפי תקנות חוקרים
 פרטיים ושירותי שמירה ורשיונות) 1368

 הודעה כדבר מינוי קצין תגמולים לפי חוק הנכים!תגמולים
 ושיקום* 1373

 היתרים להעלאת מחירים לפי חוק יציבות מחירים במצרכים
 ובשירותים • . 1373

 הורעה על מינוי ממלא מקום מנהל מרכז ההשקעות לפי חוק
 שדות המדינה *מינויים) 1373

 הודעה בדבר הסמכה לתת אישורים לפי הוראות בנק ישראל



 הודעה על מינוי מנהל כללי
חתי המרעה (מינויים), התשי״ט-1959  לפי חוק שי

המדינה ;  מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שידות
 (מינויים), התשי״ס-9י19י, מינתה הממשלה את דב קהת• לתפקיד

ל משרד הפנים.  המנהל הכללי ש

 כ׳׳! בטבת התשמ״ה (4 בינואר 1989)
ן י מ שטי ב ו  >חמ 3-56) אליקיס ד

 מזכיר הממשלה

 י ס״ח התשי׳׳ס, עמ׳ 86; התסכ׳׳ג, עמ׳ 110.

 הודעה על מינוי מנהל כללי
 לפי חוק שירותי המדינה (מעדים), התשי״ט-1959

ק סירות ומדינה מ  מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 ל
י לתפ־ א , מינתה הממשלה את יחזקאל מ  (מינויים), התשי״ט-1959!

 קיר המנהל הכללי של משרד החקלאות.

 כ׳׳ז בטבת התשמ׳׳ט *4 בינואר 1989)
ן י י במשט ו  (חמ 3-56) אליירם ר

 מזכיר הממשלה

« התשכ״ג, עמ׳ 110.  י ס״ח התשי״ט, עמ׳ 6

 הודעה על מינוי מנהל פללי
, התסי״ט-1959  לפי חוק שירותי המדינה(מעדים)

 מזריעים כזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחדק שחרות .המדינה
 (מינדיס), התשי׳׳ט־-1959י, מינתה הממשלה את ראובן מרחב לתנך

ד החוץ. ו ש ל מ  קיר המנהל הכללי ס

 י בשנת התשמ׳׳ם(13 בינואר 1989)
ן י י  (חמ 3-56) אליקים רוגמשפז

 מזכיר הממסלה

« התשכ׳׳ג, עמי 110.  י ס״ח ׳התשי־־ט, עמי 6

 הודעה על מיכוי דוכר לוועדה המייעצת ולמועצה
 המייעצת של מק ישראל

1YW1, לפי חוק בנק ישראלW4-

ק  , מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיפים 20>א) ו־23(א< לחוק מ
 ישראל, התשי־ד-1954^ מינתה הממשלה את משה זנכר כחבר בוו־

ק ישראל. ל מ  עדה המייעצת והמועצה המייעצת־ ש

ם ד 2 מ ׳ א באדר ב׳ התשמ׳׳ס » ד יוס כ נד יהיה בתוקף ע  המי
.(1989 

 ל' בשבט התשמ׳׳ם )5 בפברואר 1989)
ץ י ט ש ג י ם ו  «חמ 3-778) אליקים י

 מזכיר הממשלה

 » ס״ח התשי״ד, עמ־ 92.
 * י׳׳פ התשמ׳׳ז, עמי 1654.

 הודעה על מינוי חבר למועצת אתרי הנצחה
 לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הלאום,

 התשכ״ג-1963

 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 42ח(א) לחוק גנים לאומיים,
 שמורות טבע ואתרי הלאום, התשכ״ג-1963י, מעתה הממשלה את
ת  מיקי פינצר להיות חבר המועצה לאתרי הנצחה, במקומה של ח

.  יוםףנ

 א׳ בטבת התשמי׳ט(9 בדצמכד 1988)
ן י גשטי י ג ו ) אליקים ר m 3-474 

 מזכיר הממשלה

 י ס״ח התשכ׳׳ג, עמי 149; התסמ׳׳ב, עמי 34.
 » י׳׳פ התשמ״ז, עמ׳ 1906.

 הודעה על מינוי מנהל כללי
 לפי חוק שידות המרעה (מעדים), התשי״ט-1959

 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק סירות המדינה
 (מינויים), התשי״מ-1959׳, מינתה הממשלה את אריה שומר לתפ־

 קיר המנהל הכללי של משרד המדע והפיתוח.

 כ׳׳ז בטבת התשמ׳׳ס(4 בעואד 1969)
ץ י ט ש ע ג ו  >חמ56-ל3) . אליקים ר

 מזכיר הממשלה

 י ס״ח התשי׳׳ט, עמ׳ 86; התשכ׳׳ג, עמ׳ 110.

 הודעה על מינוי ממזל כללי
 לפי חוק סירות המדינה(מעדים), התשי"ט-1959

ת המדינה ח י  מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק ש
 (מינדים), התשי״ט-1959י, מעתה הממשלה את אברת] רתנסל לת

 פקיד המנהל הכללי של משדד התיירות.

 כ״ז בטבת התשמ׳׳ט (4 בינואר 1989)
ן י י ש מ י ב ו  1חמ 56-ג) י אליקים ר

 מזכיר הממשלה

» הוזשב״נ, עמ׳ 110.  י נו׳ח התשי׳׳ס, עמ׳ 6

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

חת המדינה  מודיעים מה, ט בהתאם לסעיף 12 לחוק שי
, מעתה הממשלה את אהרן לפידות לתפ*  (מינויים), התשי"מ-1959י

 קיד המנהל הכללי של משרד לקליטת העלייה•

 כ״ז בטבת התשגל׳ם«4 בינואר 11989
 (חמ 3-56)

ן י געשטי  אליקימ ח־
 מזכיר הממשלה

 י ס״ח התשי״ט, עמ׳ 86; התשכ״ג, עמ׳ 110.

» ¿ . n w ,1362 ילקוש הפועמים »361, י־׳ד באדי א׳ המשנוע 



 הודעה על קביעת ממלא מקום של שר
 לפי חוק יסוד: הממשלה

 בהתאם לסעיף 41(0(11 לחוק יסוד: הממשלה1, מודיעים בזה
 כי, לפי סעיף 20 לחוק האמור, קבעה הממשלה ששר התיירות יכהן
 כממלא מקום שר התעשייה והמסחר מיום כ״ג בשבט״התשמ״ט(29

״  בינואר 1989), עד שובו של שר התעשייה והמסחר לארץ.

 כ׳׳ד בשבט התשמ״ט (30 בינואר 1989)
 >חמ 3-57)

ן י נעטי  אלילים ררבי
 מזכיר הממשלה •

 י ס״ח התשכ׳׳ח, עמ׳ 226.

 הודעה על קביעת ממלא מקום של שוי,־
 לפי חוק יסוד: הממשלה

) לחוק יסוד: הממשלה!, מודיעים בזה »0  בהתאם לסעיף 41(
 כי, לפי סעיף 20 לחוק האמור, קבעה הממשלה ששר התיירות יכהן
 כממלא מקום השר מ׳ נסים׳ מיום כ׳ בשבט התשכדט(26 י בינואר

 1989), עד שובו של השר מ׳ נסים לארץ.

•  כ״ד בשבט התשמ׳׳ט(30 בינואר 1989) י
ן י נשטי בי  (חמ 3-57) אליקים •ו

 מזכיר הממשלה

 1 ס״ח התשכ״ח, עמ׳ 226.

 הודעה על קביעת ממלא מקום של שר
 לפי חוק יסוד: הממשלה

, מודיעים בזה  בהתאם לסעיף 41(0(1) לחוק יסוד: הממשלה,
 כי, לפי סעיף 20 לחוק האמור, קבעה הממשלה ששר התיירות יכהן
 כממלא מקום שר התחבורה מיום ל׳ בשבט •התשמ״ט (5 בפברואר

 1989), עד שובו של שר התחבורה לארץ.

 ל׳ בשבט התשמ׳׳ט (5 בפברואר 1989)
ן י נשטי בי  ןחמ 3-57) אלייןים רו

 מזכיר -הממשלה

 י ס״ח התשכ׳׳ח, עמ׳ 226.

 הודעה על קביעת ממלא מקרפ של שר
 לפי חוק יסדר: הממשלה

 בהתאם לסעיף 41(110) לחוק יסוד: הממשלה׳, מודיעים בזה
 בי, לפי סעיף 20 לחוק האמור, קבעה הממשלה שהשר ר׳ אדרי יכהן:
 כממלא מקום השר מ׳ גור מיום ג׳ באדר א' התשמ״ט (8 בפברואר

 1989), עד שובו של השר מ׳ גור לארץ.

 ז׳ באדר א׳ התשמ״ט (12 בפברואר 1989)
ן י נשטי בי 3-5) אליקים רו  (חמ ;

 מזכיר המנישלה

 1 סייח התסכ״ח, עכ׳ 226.

 הודעה על מינוי מנהל מינהל מקרקך.ישראל
 לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל,,התש״ו-1960

 •מודיעים בזה כי בהתאם. לסעיף 2(0 לחוק מינהל מקרקעי
ן ויתקון להיות  ישראל, התש״ך-1960י, מינתה הממשלה את גדעו

 מנהל מינהל מקרקעי ישראל. י

 ל׳ בשבט התשמ׳׳ט (5 בפברואר-1989)
ן י נשטי בי  (חמ 3-394). . י אליקימ רו

 מזכיר הממשלה

 י ס״ח התש״ר, עמ׳ 57.

 הודעה על קביעת ממלא מקום של שד
 לפי חוק יסוד: הממשלה

 בהתאם לסעיף 4-1(0«) לחוק י^יד:.הממשלה;, מוךיעים בזה
 כי, לפי סעיף 20 לחוק האמור, קבעה הממשלה ששר המדע והפי*
 תוח יכהן כממלא מקום השר מ׳ גור מיום •י׳׳ג בשבט התשמי׳ט(19

ר לארץ. ו של השר מ׳ גו ע , עד ש 0 9 8  בינואר 9

 כ׳׳ג׳ בשבט התשמ״ט(29 בינואר 1989). ״
ן י נשטי בי ) אליקים רו m 3-57 

 מזכיר הממשלה

 י ס״ח התשכ״ח, עמ׳ 226.

 הודעה על קביעת ממלא מקום של שר
 לפי חוק יסוה הממשלה

 בהתאם לסעיף 41(0(1) לחוק יסוד: הממשלה׳,.מודיעים בוה
 כי, לפי סעיף 20 לחוק האמור, קבעה הממשלה ששר הבריאות יכהן
 כממלאי מקום שר'החינוך והתרבות מיום י״ג בשבט התשמ״ט(19
 בינואר 1989) עד שובו של סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתר

 בות לארץ.

 כ״ג בשבט התשמ״ט (29 בינואר 1989)
ן י נשטי בי  (חמ 3-57) אליקים רו

 מזכיר הממשלה

 יי ס׳׳ח התשכ״ח, עמ׳ 226.

 הודעה י על קביעת ממלא מקום של שר
 לפי חוק יסוד: הממשלה

, מודיעים בזה 0«) לחוק יסוד: הממשלה,  בהתאם לסעיף 41(
 כי, לפי.סעיף 20 לחוק האמור, קבעה הממשלה ששד המשפטים
 יכהן כממלא מקום השר א׳ אולמרט מיום כ״ד בשבט התשמ״ס (30

 בינואר 1989^ עד שובו של השר א׳ אולמרט לארץ.

ד בשבט התשמ׳׳ט(30 בינואר 1989) י י כ . 
 (חמ 3-57)

ן י נשטי בי  אליקימ רו
 מזכיר המכשלה

 י ם׳׳ח התשכ׳יח, עמי 226.

 ילקוס חפרסומים.9!36, י״ד באדר א׳ התשמ״ט, 19.2.1989 1361



 הודעה על שובו של שד לארץ
 לפי חוק יסוד: הממשלה

 מודיעים בזה, לעניין סעיף 20 לחוק יסוד: הממשלה׳, כי השר
 מ׳ גור שב ארצה גיוס כ׳׳ה בשבט התשמ׳׳ט (!3 בינואר 1989).

 ל׳ בשבט התשמ״ט (5 בפברואר 1989)
ן י נשטי בי  >חמ 3-57) אליקים רו

 מזכיר הממשלה

 י סייח התשכ׳׳ח, עמי 226.

 הודעה על שוגר של שר לארץ
 לפי חוק יסוד: הממשלה

ת סעיף 20 לחוק יסוד: הממשלה׳, כ׳ השר נ ע  מודיעים בזה, ל
 מ׳ גור שב ארצה ביום ה׳ באדר א׳ התשמ״ט(10 בפברואר 1989). ־

 ז׳ באדר א׳ התשמ׳׳ט(12 בפברואר 1989)
ן י נשטי בי  (חמ 3-57) אליקים רו

 מזכיר הממשלה

 י ם״ח התשכ׳׳ח, עמי 226.

 הודעה על שובו של שד לארץ
 לפי חוק יסוה הממשלה

 מודיעים בזה, לעניין סעיף 20 לחוק יסוד: הממשלה/ כי שר
 התחבורה שב ארצה ביום ה׳ באדר א׳ התשמ״ט(10 בפברואר 1989).

 ז׳ באדר א׳ התשמ״ט(12 כפבדואד 1989)
ן י  (חמ 3-57) אלייךמ דובינשטי

 מזכיר הממשלה

4 2  י סייח התשכ״ח, עימ׳ 6

 הודעה על שדבי של שד לארץ
 לפי חוק יסוד: הממשלה

 מודיעים בזה, לעניין סעיף 20 לחוק יסוד: הממשלה׳, כי השר
 א׳ אולמרט שכ'ארצה כיוס ר׳ באדר א׳ התשמ״ט (9 בפברואר

.(1989 

 ז׳ באדר א׳ התשמ״ט (12 בפברואר 1989)
ן י גשטי דבי  ןחמ 3-57) אליקים ו

 מזכיר הממשלה

 י ם׳׳ח התשכ׳יח, עמי 226.

 הודעה על שובו של שר לארץ
 לפי חוק יסוד: הממשלה

 מודיעים בזה, לעניין סעיף 20 להוק יסוד: הממשלה׳, כי שד
 התעשייה והמסחר שב ארצה ביום ז' כאדר א־ התשמ״ט (12

 י ס״ח התשכ׳׳ח, עמ׳ 226.

 הודעה על קביעת ממלא מקוס של שד
 לפי חוק יסוד: הממשלה

 כהתאס לסעיף !4(0(1) לחוק יסור: הממשלה*, מודיעים בזה
 כי, לפי סעיף 20 לחוק האמור, קבעה הממשלה שהשר א׳ שאקי
ני דתות מיום ז׳ באדר א׳ התשמ׳׳ס י  יכהן כממלא מקום השר לעני

 (12.בפברואר 1989¿ עד שובו של השר לענייני דתות לארץ.

 ז׳ באדר א׳ התשמ״ט (12 בפברואר 1989)
 (חמ 7י־-3)

ן י נשטי בי  אליקים רו
 מזכיר הממשלה

 י סייח התשכ״ח, עמ׳ 226.

 הודעה על שובו של שר לארץ
 לפי חוק יסוד: הממשלה

ן סעיף 20 לחוק יסוד: הממשלה׳, כי י  מודיעים כזה, לעני
 ממלא מקום ראש הממשלה ושר האוצר שב ארצה ביום ס״ז בשבט

 התשמ״ם (21 בינואר 1989).

 כ״ג בשבט התשמ׳׳ט(29 בינואר 1989)
 >חמ 3-57)

ן י נשטי בי  אליקים רו
 מזכיר הממשלה

 1 סייח התשכ״ח, עמי 226.

 הודעה על שובו של שד לארץ
 לפי חוק יסוד: הממשלה

 מודיעים בזה, לעניין סעיף 20 לחוק יסוד: הממשלה׳, כי השד
 ר׳ אדרי שב ארצה ביום ט״ז בשבט התשמ׳׳ט(21 בינואר 1989).

 כ״ג כשבט התשמ׳׳ט 291 בינואר 1989)
 (חמ 3-57)

ץ נשמי י ב ו  אליקימ ד
 מזכיר הממשלה

 י סייח התשכ׳׳ח, עמי 226.

 הודעה על שובו של שר לארץ
 לפי חוק יסוד: הממשלה

 מודיעים בזה, לעניין סעיף 20 לחוק יסוד: הממשלה׳, כי סגו
 ראש הממשלה ושר הח־נור והתרבות שכ ארצה ביום ל בשבט

 התשמ־׳ט (26 בינואר 1989).

 כ״ג בשבט התעמי׳ט (29 בינואר 1989)
 (חמ 3-57)

ן י  אליקים רדבמשטי
 מזכיר הממשלה

 י סייח התשכ״ח, עמי 226.

 1364 ילקוט הפרסומים 3619, י״ד באדר א׳ התשמ״ט, 19.2.1989



 עם הלשסז
 שס האמרבל מסי ת"1 המחזדת/נפתית

 לבון אסתר 048447114 רחובות - מחוזי
 אביטל יוסף 00984110-7 באר־שבע - מחוזי

 עמי גדייכד 273206 אשקלון - נפתי

ת התש״ן >0ג בדצמבר ב ו יפקע כיוס כ׳ מ  תוקפה של הסמכה ו
.(1989 

 י׳׳ג בטבת התשמ׳׳ט(21 בדצמבר 1988)
ר י ד  (חמ 3-220) אבח־מ ש
 שר המשפטים

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עט׳ 5421 ס׳׳ח התשמ״ב, עמ׳
.197 

 כתרי חבר המועצה
י חשבון, התשבו״ו-1955 א  לפי חוק ח

י החשבון, א י סעיף מ9) לחוק ת  מכוח סמכותי לפ
י א  התשט״ו-1955׳, אני ממנה את נסים ארניה כחבר מועצת ת

 החשבון.

2 בדצמבר 1988)  י׳׳ג בטבת התשמ׳׳ט »
י י ד  (חס 3-224) אברהס ש
 שר המשפטים

 1 ם״ח התשס״ו, עמ׳ 26: התשמ׳׳ח, עמי 212.

 מידעה על מימי שמט
ד~1984  לפי חוק בתי המשפט ונוסח משדלבו, התשמ>׳

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט (נוסח משולט, התש־
ף9 לחוק האמור.  מ״ר-1984׳, אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי םעי
 ובהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, מיניתי את אליהו
ינונדד להיות נשיא של בית משפם מחוזי החל ביזם י׳׳ב בשבט  ו

. 0 9 8  התשמ׳׳ם (18 בינואר 9

 ו׳ בטבת התשמ׳׳ם (14 בדצמבר 1988)
ד י ר  וחמ 3-60) אהדהס ש
ר המשפטים  ש

 י ס׳׳ח התשמ״ד, זמז׳ 198.

 הודעה על ממוי עזופמ
 לפי חוק בתי המשפט!נוסח משולש, דתשמ״ר-1984

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב!,
 התשמ״ז־-1984י, אני מודיע טבתזקף סמכיתי לפי סעיף 9 לחוק
 האמור, ובהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, מיניתי את
ר להיות נשיא של כית משפט מחוזי החל ביום י' בסבת  מרדכי בךדז

 1 ם״ח התשמ׳׳ד, עמי 198.

 בפברואר 1989).

 ז׳ באדר א׳ התשמ׳׳ס(12 בפברואר 1989)
 (חמ 3-57)

ן י נשטי בי  אליקיה רו
 מזכיר הממשלה

 הודעה בדבר מינוי תבריפ־רדפאיע ניםפימ
 לוועדות העדעורימ

 לפי חוק הנכים(תגמולים ושיקום/ התשי״ט-1959 ונוסח משולב!

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הנכים(תגמו
׳ ונוסח משולב!, מיניתי את האנשים ^ - ס ׳ ׳ י ש ת  לים ושיקום/ ה
 ששמותיהם מפורטים להלן להיות חברים־רופאיס נוספים בוועדת
ת החוק, במחוז תל אביב, עד יום ה׳ בניסן התש״ן ש  הערעורים ל

3 במרס 1990* « 

 דד׳ יצחק מור,
ר שפירא.  פרופ׳ הד

 סוד ג' בהודעה כדבר מינוי ועדות ערעורי - יתוקן לפי זה.

 י״ט בכסלו התשמ״ס (28 בנובמבר 1988)
ד י ר  >חמ 3-323) אברהם ש
 שר המשפטים

 י ם״ח התשי׳ט, עמי 276.
 ־ י״פ התשמ״ח, עמ׳ 1318.

 הודעה על דמועה
 לפי פקודת הראיות [נוסח חדשו, התשל״א-971ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5!>בא6) לפקודת החדות־ונוסח
 חדקח, התשל״א-1971י, אני מסמיך את אמרכלי לשכות הבריאות
 המחוזיות או הנפתיות, לפי העניין, ששמותיהם מפורטים להלן,
ף האמור - חולים ובני משפ־ י ע  להזהיר על פני תצהיר - לעניין מ
 חות־הם באשר למקורות הכנסתם ורכושם, לצורך קביעת שיעור
 השתתפותם כדמי אשפוז במוסדות גריאטריים ממשלתיים ופרטיים:

 שס הלשכה
 שם האכרכל מסי ת־׳ז׳ המחוזית ׳נפתית

 יעקב וקנין 9*03043733 ירושלים - מחוזי
ר 2־00340640 תל־אביב - מחוזי ת ב ד  דח* ב

י 4471855 חיפה - מחוד  יעקב בדדל
י 5*00267718 חדרה - נפתי ו  יהושע ל
 שמעון שעשוע 007528615 נצרת - מחוזי
 שרה קידדון 005553946 עפולה - נפת*
 עדל סער 2011363 טבריה ־ נפתי

 ליאור יעקב 030124689 צפת - נפתי
- נפתי :  נזם איברהיס • 1*12010068 עכו

 יוספה זעירא 001027316 רמלה - מחוזי
 יהודית בנייש 0006505 רמלה - נפתי
 יעל אורן ־00324524 נתניה י נפת-

 יהודה שמעוני 003657400 פתח־תקוה - נפתי

 ילקוט הפרסומים 3619, י״ד באח־ א־ החשכדס, 9.2.1989ו 565!



 תדעה על הצורך למגות שופטים
 לפי חוק בתי המשפט ונוסח משולב!, התשמ״ד-1984

 בהתאם לסעיף 7>א) לחוק בתי המשפט !נוסח משולב!,
ש צורר למנות שלושה שופטים  חתשמ״ד-1984י, אני מודיע כי י

 של בית משפט שלום.

 העדה:

 (א) השופטים שיתמנו יכהנו:

 >1)׳ בבתי משפט השלום במחוזות תל־אביב והמרכז;

 (2) בבית משפם השלום בירושלים.

 >מ השופטים שיתמנו ימלאו אף תפקיד של שופט בבית המשפט
 המקומי ויטפלו בעט־ות תעבורה ובתביעות קטנות רכהנו אף

 בשעות אחדי הצהרים.
 ב׳ בשבט התשמ׳׳ט«8 בינואר 1989)

 (חמ 3-60)

ד ו ד י  ח מר
 שר המשפטים

 1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמי 198.

 הודעה על גמד כהונתו של שופט
 לפי חוק בתי המשפט (נוסח משולב!, התשמ״ר-1984

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט !נוסח משולב!,
 התשמיד-1984י, אני מודיע על גמר כהונתו של ראסס נאשף,
 שופט של בית משפט שלום, עקב פרישתו לקצבה ביום כ״ג בטבת

 התשמ׳׳ט (31 בדצמבר 1988).

 ב' בשבט התשמ״ט )8 בינואר 1989)
 (חמ 3-60)

ד ו ד י  דן מר
 שר המשפטים

 י ס״ח התשמ׳׳ד, עמ־ 198.

 הודעה על גמר כהונתו *טל שופט
 לפי חוק בתי המשפט!נוסח משולב!, התשמ״ד-1984

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב!,
, אני מודיע על גמר כהונתו של נתנאל בדנר,  התשמ׳׳ר-1984ן
 שופט תעבורה בבית משפט שלום, עקב פרישתו לקצבה ביום כ״ג

 בטבת התשמ״ט(31 בדצמבר 1988).

 ב׳ בשבט התשמ״ס (8 בינואר 1989)
 (חמ 3-60)

 דן מרידיוי
 שר המשפטים

 י ס״ח התשמ״ד, עמי 198.

 התשמ״ט(18 בדצמבר 1989).

 י׳ בטבת התשמ״ט (18 בדצמבר 1988)
ר י ר  יחמ 3-60) אברהם ש
 שר המשפטים

 הודעה על מינוי שופט
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולט, התשמ״ד-1984

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט ונוסח משולב],
 התשמ״ד-1984י, אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(אא3)
 לחוק האמור ובהתייעצות עם נשיא בית המשפט העלית, מיניתי את
 נתן עמית, שופט של בית משפט שלום, בהסכמתו, לכהונה בפועל
 כשופט בית המשפט המחוזי בתליאביב, מיום כ״ד בארד א׳
 התשמ״ט (1 במרס 1989) עד יום ל׳ באב התשמ״ט (31 באוגוסט

.(1989 

 י׳׳ג בטבת התשמ״ט(21 בדצמבר 1988)
ד י ר  (חמ 3-60) אברהם ש
ד המשפטים  ש

 י ם׳׳ח התשמ״ד, עמי 198.

 הודעה על מינוי מנהל כתי המשפט
 לפי חוק בתי המשפט ונוסח משולב!, התשמ״ד-1984

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 82 לחוק בתי המשפט
, נשיא ר ו ד ח  ונוסח משולב), התשמ׳׳ד-1984י, מיניתי את מרדכי ב
 של בית משפט מהווי, על ביצוע סדרי המנהל של בתי המשפט,
 בתואר מנהל בתי המשפט, החל בתאריך י״ח באדר א׳ התשמי׳ט(23

 בפברואר 1988).

 י׳ בטבת התשמי׳ט (18 בדצמבר 1988)
ר י ר  (חמ 3-60) אברהם ש
 שר המשפטים

 י ס״ח התשמ״ד, עני 198.

 הודעה על הצורך למנות שופט
 לפי חוק בתי המשפט ונוסח משולב!, התשמ״ד-1984

(א) לחוק בתי המשפט (נוסח משולב!,  בהתאם לסעיף ;
 התשמ״ד-1984י, אני מודיע כי יש צורך למנות שופט בית משפט

 מחוזי.

 הערה: השופט שיתמנה יכהן בבית המשפט המחוזי בתל־אביב.

 ב׳ בשבט התשמ׳׳ט (8 בינואר 1989)
 «חמ 3-60)

ד ו ד י  דן מר
 שר המשפטים

 1 ס״ח התשמ׳׳ד, עמי 198.

 1366 ילקוט הפרסומים 3619, י׳׳ר באדר א׳ התשמ״ט, 19.2.1989



 מינוי שופט נוער
 לפי חוק הנוער(שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, עניש
 ודרכי טיפול), התשל״א-1971י, ובהסכמת שר המשפקיס, אני מטי
 על רפאל חרסונםקי, שופט בפועל של בית המשפט המחוזי בחיפז
 לשמש שופט נוער עד גמר הדיזן בתיקים שהחל בשמיעתס בתקופי]

 מינויו לבהמה בפועל כשופט של בית המשפט המחוזי חיפה.

 ס״ו בסבת התשמ׳׳ט(23 בדצמבר 1988)
 (חמ 3-686)

ר ג מ ר ש  מאי
 נשיא בית המשפט העליו

 י ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ׳ 133.

 מינוי שופט נוער
ד (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-! 197 ע ו י חוק מ  לפ

 כתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישו
 ודרכי טיפול/ התשל״א-1971י, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטי׳
ץ טימור, שופט בפועל של בית המשפט המחוזי בבאר־ש• ד  על י

 לשמש שופט נוער בבית המשפה המחוזי האמור.

 תוקף המינוי הוא עד גמר הדיון בתיקים שהחל בשמיעתו
 בתקופת מינויו לכהונה בפועל כשופט של בית המשפט המחוז

 באר־שבע.

 כ׳ בשבת התשמ״ט(26 בעואר 1988)
 (חמ 3-686)

ר •שמגר י א  מ
 נשיא בית המשפט העליז

 י כיח התשל״א, עמי 133.

 מינוי שופט ראשי י
י חוק בית הדק לעבודה, התשכ״ט-1969. פ  ל

ו ד מ ע ן ל י בסעיף 6 לחוק-בית די  בתוקף הסמכות הנתונה ל
 התשל׳ט-1969י, בהסכמת שר המשפטים ושר העבודה והרווחה, אנ
 ממנה בזה את השופט מרדכי כליף לכהונה בפועל כשופט ראע
 בבית הדין האזורי לעמדה בחיפה, עד יום כ׳׳ה בשבט התשמ״ט(1

 בינואר 1989).

2 בדצמבר 1988)  י׳׳ג בטבת התשמ״ט 0
 (חמ 3-1563)

 מ׳ גולי־בד
 .־ גשיא

 1 ס״ח התשכ״ט, עמ׳ 70.

 הודעזז על גמר בהונתו של שופט
 לפי חוק בתי המשפט ונוסח משולב], דתשמ״ד-1984

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט ונוסח משולבי
 התשמ״ד-11984, אני מודיע על גמר כהונתה של חנה אבנור, נשיא
 בית משפט מחור, עקב פרישתה לקצבה ביום י׳׳א בשבט התשמ״ס

 (17 בינואר 1989).

 ל בשבט התשמ״ט (26 ביניאד 1989)
ד ו ד י  (חמ 3-60) דן מר

 שר המשפטים

 י ס״ח התשמ״ד, עמ׳ 198.

 הודעה על מינוי בית דין לוזגגליס עסקייפ
 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשנדח-1988

 כתוקף סמכותי לפי סעיף 32>ג) ו־(ד) לחוק ההגבלים העסקיים,
 התשמ״ח-1988י, ובהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון,
ם את אב בית הדין ומשנהה י י ק  מיניתי לבית־הדין להגבלים ש
 ובהמלצת שד התעשייה והמסחר, את חברי בית הדין, כמפורט

 להלן:

 חנה אבנור, נשיא בית משפט מחוזי - אב בית הדין, ומינוי זה
 יעמוד גם לאחר יציאתה לקצבה.

 עלי נתז, שופט של בית משפט מחוזי(דימ׳) - משנה לאב בית

 הדיז•

ם כלכליים י נ ו מ י א ג י צ  נ
 1. קורט גבור
 2. יעקב אשל

 3. גד וילנצ׳יק

 4. מרדכי בן עטר

י ארגדני צרכנים ג  נצי
ש ט ד  • 5. סיני ד

ן ו  6. גדעון פישלז
 7. תקוה לקר
 8. דני אמסס

ר כו י צי ג  נצי
 9. חנה מצקביץ

 10. מיכאל שפר

בדי מדינה  עו
 11. אורית פודמסקי

 12. עודד שמיר
 13. צביה דורי
ד  14. יוחנן ל

 תוקף המינוי עד יום י״ח בטבת התשניא (4 בינואר 1991).
 מען בית הדין: בית המשפט המחהי, תליאביב.

 ל בשבט התשמ״ט (8 בינואר 1989)
ר דו  (חמ 3-2125) זץ מרי

 שר המשפטים

 י ס״ח התשמ״ח, עמ׳ 128.
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 הודעה בדבר רשימה של מבקשי רשיונות
 לפי תקנות חוקרים פרסיים ושירותי שמירה (רעיונות/ התשל"ב-1972

ר  כהתאס לתקנה 8 לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמידה(רשיונות/ התשל״ב-1972•, מתפרסמת כזה רשימת מבקשי רשימות. תו
: למתן רשיון למבקש מסוים, לפי המען; ועדת הרישוי לפי חוק ת י יום מפרסום הודעה זו רשאי כל אדם להגיש התנגדות מנומקת מ  נ

¿ ירזשליס:  חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, רדו צאלח א־דץ 9

 מסי הבקשה . השס המעז סוג מקשה

 4886/88 דוניצה יהושע הגיבורים 30 אי, חיפה חוקר פרטי

 4867/88 פריבטי יוסף אלפסי 11/10, באר שבע משרד לשירותי שמירה

ר אורי ני׳׳ל 39, כרכור משדד לשירותי שמידה וךפו  4839/83 צי

 4887/88 פדומט הרברט כרמיה 3 חיפה משרד לשירותי שמירה

 4888/88 חצ׳ואל אבי הרצל 65/3, נהריה משרד לשירותי שמידה

 4889/88 הריק קרול אפדתה 15, ירושלים חוקרת פרטית

 4890/88 שמש ששה יחזקאל 24, תליאביב חוקר פרטי

 84/73 גשש (ז.א.) ע״י עצמון 16/10, נצרת עלית משרד לשירותי שמירה
 אובגש זזלטן איריס 16/10, נצרת עלית משרד לשירותי שמירה

ר 5/9, תל־אביב חוקר סרטי י פ ן דור מ א י ד  4891/88 ת

 4892/88 גליקמן שלמה וייצמן 18, רמלה חוקר פרטי
 4893/88 עגיב בן־ציוז קם 78, תל־אביכ חוקר פרטי

מ חוקר סרטי א . ל ין א/40! ת  4894/88 עובדיה ליאור ד משה די

• י מ י מ מ מ מ עכץ 33, תל־אביכ משרד ל  4895/88 אלקנית אחזקה וניהול עי׳י י
 אלקנית פיתוח בע׳׳מ יעבץ 33, תל־אביב
ישראל) בע״מ יעבץ 33, תל-אביב ב(  אלרו

ד חקירות ע״י מאנה 18, תל־אביב תאגיד חוקרים  4896/88 לפי
 יצחק שמעוני בועז 9, רמת השדון חוקר פרטי
 משה הכהן חיבת ציון 24, רמת־גז חוקר פרטי

 4897/88 קירס אבטחה בע׳׳מ ע״י הרב אישי 1, תליאביב משדד לשירותי שמידה
 קוריצקי אריה הרב אישי 1, תל־אביב מארגן שמירה שכיר

 4898/88 הראל אברהם גבעת חן 5/8, בנימינה חוקר פרטי

 4899/88 יעקבסדן אלדד הפסגה 9, ירושלים חוקי פרטי

ר ן שמידה שכי ת א  4900/88 דוונצויג צבי חפץ חיים 33, פתח תקוה מ

 4901/88 שוםט דוד בז־גוריון 147, רמת גן חוקר פרטי

 4902/88 פלח יצחק הגיבור האלמוני 40, תל אביב משרד לשירותי שמירה

 4903/88 שסייף אליעזר גולומב 11 אי, הוד השרון משרד לשירותי שמירה

 4904/86 חאג׳ קאסם כפר כאוכב חוקר פרטי

 4905/88 חן מור וולפסון 46, ראשל׳יצ חוקר פרטי
 4906/88 כהן עודד האשל 4, אשרוד משרד לשירותי שמירה

 4907/88 כהן אליעזר רמב״ם 22, רעננה חוקר פרטי

, ירושלים משרד לשירותי שמירה  4908/88 לקס ישראל עכדאל ו

 4909/88 מנשה רונן רחבת השקד 36, קרית אונו חוקר פרטי

 א' בכסלו התשמ״ט (10 בנובמבר 1988)
 יחמ 3-333) אלעזר זזלוי

 שופט (דימ') של בית משפט מחוזי

 י ק׳׳ת התשל״ב, עמ׳ 1236; התשב׳יא, עמ׳ 122.
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 הודעה בדבר רשימה.של מבקשי רשיונות
 לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רשיונות/ התשל׳׳ב-1972

 בהתאם לתקנה 6 לתקנות הוקרים־פרטיים ושירותי שמירה.(רשיונות/ התשל״ב-1972י, מתפרסמת בזה רשימת מבקשי רשיונות. תוך
ן למבקש מסוים, לפי המען: ועדת הרישוי לפי חוק ו  15 'יום מפרסום הודעה זו רשאי כלי אדם להגיש התנגדות מנומקת בכתב למתן רשי

 סוג הבקשה

 חוקרים פרטיים ושירותי שמירה,-רח״צאלח א־דין 29, ירושלים:

 מס׳ הנקשה השם המעז

ל חן 16/13, ערד חוקר פרטי  4910/88 הייני ט

 4911/88 מתם רפאל דניאל 12, בת ים חוקר פרטי

 4912/88 שחורי מלי התאנה 4/1, קיראון חוקר פרטי

 4913/88 דיכטר אליהו שבזי 14/9, קריית ים א׳ חוקר פרטי

 4915/88 ,.זיסקוביץ בני מעפילי אגוז 28/12, תל אביב . י חוקר פרטי

 4916/88 לנואל אלישע דקנאטי 10, רמת־אביב חוסר פרטי 1

 4917/88 שמחו! מאיר מושב תדהר 6 חוקר פרטי

ן חוקר פרטי ו י מרדכי חפץ חיים 10, ראשון לצי  4918/88 לו

 4919/88 מוהפדה נסים מעלה אפרים, ד״נ מזרח בנימין חוקר פרטי

ו גיל הרצל 5, נסיציונה חוקר פרטי  4920/88 של

 4921/88 אבו דזק מוסטפא . פייר קוק 13, רמלה מארגן שמירה שכיר

ד מטולה 14, חולון . היקר פרטי  4922/88 חנון• דו

 4923/88 הרטשיין בנימין שטיינברג 4/18, רחובות חוקר פרטי

 4924/88 פרינטי יוסף שאול המלר 149/10, באר שבע חוקר פרטי

 4925/88 נסים חיים . . הכדאים 10, מעוז ציון חוקר פרטי

ר דורון ־ בן־גיורא 13, ירושלים . חוקר פרטי די  4926/88 י

 4927/88 שמור ירושלים ע׳׳י הכרמים 76, מעוז ציה משרד לשירותי שמירה

 סי5ןן טוב משה י י מעוז ציון א/43 מארגן שמירה שכיר

י אליהו רמב״ם 13, מבשרת ירושלים מארגן שמירה שכיר  לו

 4928/88 ברק מאיר מורדי הגטאות 7, גבעת נשר מארגן שמירה שכיר

ן 2, גבעת שמואל חוקר פרטי ו  4929/88 רורריג נחמיה בן מדי

 4930/88 אלול אבי . אילת 568/4, אילת חוקר פרטי

 4931/88 פרידברג עמוס ־ בית־אל 106, כוכב־יאיר חוקר פרטי

 2520/84 בנשהל אלכדט דוגוזין 41/29, אשדוד משרד לשירותי שמידה

 4932/88 אלנקרי משה טשרניחובסקי 13/7, כפר סבא חוקר פרטי

 4933/88 בדם ישראל ש׳׳י עגנון 46, הרצליה חוקר פרטי

 4934/88 כרובי יאיר דור 58, ראשל״צ חוקר פרטי

 4935/88 מעוז גיורא שניאור 24, הרצליה חוקר פרטי

 4936/88 גלאים-שירותי מגן ע״י שושנה 10, מבשרת ציון משדד לשירותי שמירה

 מרדכי פנחס שושנה 10, מבשרת ציון מארגן שמירה שכיר

 בכר נסים י שושנה 12, מבשרת ציה מארגן שמירה שכיר

 י ק״ת התשל׳׳ב, עמ׳ 1236; התשל׳א, עמי 122.
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 מס׳ הנקשה ־ העם המען סוג הבקשה

ל עממי 11 ב', עפולה חוקר פרטי  4937/88 זורע עובדיה ש

 4938/88 כילו יום־סוב זבולון 47/9א׳, קרית אתא חוקר פרסי

ן יגאל אליהו 622/3, בית־שאן חוקר פרטי י  4939/88 די

ר קניג 10, ירושלים חוקר פרסי י  4940/88 י י הדוש יעקב פי

ואב מיכה 14, תל אביב חוקר פרטי  4944/88 קוטלרי

 4942/88 רמתי גיא שבסי ישראל 18, רמת־השדון משרד לשירותי שמירה

ינר שמואל קרל נטר 14/12, ראשון לציון חוקר פרטי  4943/88 שסי

 4944/88 חדד מיכאל כצנלסון 14, באד שבע משרד לשירותי שמירה

 4945/88 בךזאכ יואל משה שדת, חדדה משרד לשירותי שמירה

 4946/88 חפץ אורן תייר 333 אריאל חוקר פרטי

 4947/88 בדשכת יובל המתמיד 40/2, רמת גן חוקר פרטי

 31/73 • ״חוסן״ ע״י אליעזר סגל השחר 15, עפולה משרד לשירותי שמירה

 ה׳ בטבת התשמ׳׳ט (13 בדצמבר 1988)
 (חמ 3-333)

 אלעזר הלוי
) של בית משפט מהוד דימ׳  שופט(

 הודעה בדבר רשימה של מבקשי רשיונות
 לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה(רשיונות), התשל״ב-1972

 בהתאם לתקנה 8 לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה(רשיונות), התשל״1972-3>, מתפרסמת בזה רשימת מבקשי רשיונות. תוך 15
ן למבקש מסוים, לפי המען: ועדת הרישוי לפי חוק חוקרים ו  יום מפרסום הודעה זו רשאי כל אדם להגיש התנגדות מנומקת בכתב למתן רשי

תן 29, ירושלים:  פרטיים ושירותי שמירה, רה׳ צאלח אי

 מם־ הבקשה השס המען סונ הבקשה

י 29/1, ירושלים מארגן שמירה שכיר נ א  4948/88 כנען שמעון א' מ

ן מושב מגן שאול, ד״נ יזרעאל חוקר פרטי  9499/88 מאיר ששו

 4950/88 דוידוב גיל פדופ׳ רטנר 2, חיפה חוקר פרט־

 4951/88 גדעון שלמה הבוסתן 1/5, עבו משרד לשירותי שמידה

ן גרשום 11, רמת גן חוקר פרטי נ  4952/88 מרחבי ח

 4953/88 רובוטקום בע׳׳מ ע״י המגדל 28, גבעתיים משרד לשירותי שמידה

 הרן אילן המגדל 28, גבעתיים מארגן שמירה שכיר

 הרן עמנואל היון 15, גבעתיים מארגן שמירה שביר

 4954/88 אלגו ע׳יי , ירושלים 2אי, חדרה משח־ לשירותי שמירה

 נתנוון דב הרצל 51, חררה מארגן שמירה שכיר

 צבי ברץ ההדס 2, חדרה מארגן שמירה שכיר

 49S5/88 יגרמן הדם כפר מרדכי חוקרת פרטית

 >׳ ק׳׳ת התשל״ב, עמ׳ 1236; התשליא, עמי 122.
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 מס׳ הבקשה ההם המעז סוב הגמול

ון משדד לחקירות  1872/82 גולן מנשה הידשפלד 32, ראשה לצי

 4956/88 אבנון מרדכי מבוא ימבתה 1/7, ירושלים חוקר פרמי

 4957/88 נדם איילת הלפד 42/ב׳, בת ים חוקרת פרסית

 4958/88 עזריה אבי פיקא 11, פתח תקוה משח״ לשירותי שמירה

 4959/88 עשרי שאלתיאל אסף שמחוני 16, פתח תקוה חוקר פרטי

ת פועלי הרכבת 31א', גבעתיים חוקר פרטי  4960/88 מור ע

מי מערכות מינון הדקל 19/15, עכו משרד לשירותי שמידה ו  י
 ואתראה בע׳׳מ ע׳׳י

4961/88 

ד ל הדקל 19/15, עבו מארגז שמידה שכי ב  חביב ז

ר  חביב שולה הדקל 19/15, עכו מארגן שמידה שכי

 4962/88 מגנום 88 ע׳׳י גז־םירא 18, ירושלים משרד לשירותי שמירה

 מזרחי יהודה מבוא שרף 1, ירושלים מארגן שמירה שכיר

 מזרחי דניאל הורקניה 27/7, ירושלים מארגן שמירה שכיד

ד י ג  מזרחי יצחק לבונה 26, ירושלים מארגן שמירה מ

ל עופר הרצל 95, נהדיה חוקר פרטי י מ  4963/88 א

חהי שנרדה גדף י משרד לשי  4964/89 מלחם נדה כפר י

ס משה שבט בנימין 40, גבעת זאב ממרד לחקירות  1510/81 ח

ן משרד לחקירות  593/76 אנגל דורון השר משה \# רמת ג

ך מ צ  4966/89 גולן אריק נחלת אשר 117/6, נהריה מארגן שמירה ע

 4967/89 פלומת חיים . אשכולית 9,.קרית גת חוקר פרטי

ן חוקר פרטי ו ן לצי  4968/89 קליין בנימין ז׳בוטינסקי 62, ראשו

 4969/89 מזן יצחק אברבנאל 7ז, ירושלים חוקר פרסי

. - הרב קוק 50, בני ברק . חוקר פרטי  4970/89 גוידיס טוביה

 4971/89 שטיינברג שי טשרניחובסקי 9, תל אביב משרד לשירותי שמירה

 4972/89 שניידרמן נתן ההגנה 14/4, קרית כיאליק משרד לשירותי שמידה

 4973/89 לבונטין- אמיר המלר כורש 14, תל אביב חוקר פרטי

ן 1076/15, נתיבות משדד לשירותי שמירה.  3842/86 אהרן בבלי אבדדנ

 4974/89 בךשמחה יעקב אפרים 16, ירושלים משרד לשירותי שמידה

יפלד רב הנש־איס 3/3, יבנה חוקר פרטי  4975/89 נו

ן חוקרת פרטית ו  4976/89 שלום ענת הרצל 14, ראשון לצי

ן הבנים 25/47, הוד השדון חוקר פרסי  4977/89 נפני מ

ן בורלא 4/44, באר שבע משרד לשירותי שמירתי ו ד ר  4978/89 אשכנ

 4979/89 בנימין יהודה מושב תומר משדד לשירותי שמידה
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 מס׳ הבקשה השם המען סוג הבקשה

ד בע׳׳מ ע׳׳י עין גדי 21, ירושלים משרד לשירותי שמירה  4980/89 פוליש נ

ץ גדי 21, ירושלים מארגז שמירה שביר  הדוש משה ע

 הרוש שלמה גרוד מכמש 59/1, ירושלים מארגז שמירה שביר

ון מארגן שמירה שכיר  4981/89 פאר אדם ויגורסקי 3, ראשון לצי

 4982/89 גרינולד מיכאל חטיבת גולני 10/3, עכו חולד פרטי

 387/78 נוי גלעד מושב כפר מרדכי משרד לחקירות

 4983/89 נסים זאב אנטיגונום 27, ירושלים חוקר פרטי

ן לציון חוקר פרטי  4983/89 רונן גרוס מנשה מאירוביץ 15, ראשו

 4984/89 בלינםקי יעקב הכובשים 32, מיתר מארגן שמירה שכיר

 4985/89 עומר סעיד כפר מרג׳ה חוקר פרטי

 4986/89 בךיעקב אורי בצלאל 7, תל אביב חוקר פרטי

ן לציון חוקר פרטי ומי מיכאל לוין 2ב', ראשו  4987/89 חן י

 4988/89 דמרי שמעון אילת 7004/3, אילת חוקר פרטי

 4989/89 הכר אמנון הצלבנים 9, חיפה משרד לשירותי שמירה

 4990/89 בךאבדהם יוסף שד׳ בנימין 66, נתניה חוקר פרטי

3 בינואר 1989)  כ״ה בשבט התשמ׳־ט «
 >חמ 3-333)

ד ל  אלעזר ה
 שופט (דימ׳) של בית משפט מחוזי
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י מותר להעלות את מחיריה של חומצת לימון, המסווגת בפרטים  כ
 29.18.1400¡ 29.18.1500 בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס וה
 פטורים ומס קנייה על טובין, התשמ״ט-1988־׳ מעל מחיריה

 הקובעים, בשיעור שאינו עולה על 15 אחוזים•

 כל אימת שלצדו של פרס מכס באמור בהיתר זה צוין המצדד,
 יחולו הודאות ההיתר לגבי אותו מציץ־ בלבד.

2  תחילתו של היתר זה ביום ט׳׳ז באדר א׳ התשמ׳׳ט «
 בפברואר 1989).

 כ״ר בשבט התשמ״ט(30 בינואר 1989)
 (חמ 3-1979)

ן ו ר ן םדס אריאל ש ו ע מ  ׳ ש
 שר האוצר שר התעשייה והמסחר

 * ק׳׳ת-שיעודי מק׳׳ח 698, חתעמ״ט, עמ׳ 97.

 מינוי ממלא מקום נמהל מרכז ההשקעות
 לפי חוק שידות המדינה(מינויים), התשי״ט-959!

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 שירות המדינה (מינויים),
ל  התשי״ט-1959י, אני מטיל על ץרם בליזוכםקי, המנהל הכללי ש
 משרד התעשייה והמסחר, את מילוי תפקיד מנהל מרכז ההשקעית,
ד בטבת התשמ׳׳ט (1 בינואר 1989) לתקופה של שלושה י ש ל י  מ
 חודשים אד עד למינויו של מנהל מרכו ההשקעות, לפי התאריך

 המוקדם יותר.

 כ״ז בטבת התשמ׳׳ט(4 בינואר 1989)
ן ת  , (חמ 3-367) אריאל ש

 שר התעשייה והממזר

 1 סייח התשי׳יט, עמי 86.

 הודעה בדבר המגמה לתת אישורים
 לפי הוראות בנק ישראל(נכסים נדלים), התשל״א-1971

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 18א להוראות בנק ישראל(נכסים
/ התשל״א-11971, אני מסמיך את המפקח על הבנקים לאשר ם א ר  נ
ץ ע  אמצעים מעין הוניים לפי פסקה (3) שבהגדרת "אמצעים מ

 הונייס״.

 י״ב בטבת התשמ׳׳ט (20 בדצמבר 1988)
ו נ  (חמ 3-106) מיכאל ברו

 נגיר בנק ישראל

 י ק׳׳ת התשל׳׳א, עמ׳ 690; התשמ״ח, עמ׳ 940.

 הודעה בדבר קביעת ערכו הנקוב של מטבע
 ושאר פרטיו

 לפי חוק בנק ישראל, התשיי׳ד-1954

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 31(ב< לחוק בנק
 ישראל, התשי״ד-1954י, ולאחד התייעצות עם המועצה המייעצת

 1 סייח התשי׳יד, עמי 192: התשמ״א, עמי 243.

 הודעה בדבר מינוי קצין תגמולים
 לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959(נוסח משולב!

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הנכים(תגמו
, מיניתי אה נסע גלפר  לים ושיקום/ התשי״ט-1959!נוסח משולב!,
ת החוק האמור מיום נ ע  ואת דפנה שטורמן להיות קצין תגמולים ל

 ד׳ בשבט התשמ׳׳ט(10 בינואר 1989).

 ו׳ בשבט התשמ׳׳ט(12 בינואר 1989)
ץ ב  (חמ 3-42) יצחק ר
ר הביטחון  ; ש

 1 ס״ח התשי׳׳ט, עמ׳ 276.

 היתד להעלאת מחיר גרירת רבב
 לפי חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה),

 התשמ״ו-1985

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(2) לחוק *ציבות מחירים
 במצרכים ובשירותים (הוראת שעה), התשמ״ו-1985י׳ אנו קובעים
 כי מותר להעלות את מחיר הגרירה של רכב כשיעור שלא יעלה על

 16 אחוזים מעל המחיר הקובע.

 כ״ד בשבט התשמ׳׳ט(30 בינואר 1989)
 (חמ 3-1979)

ן םדס משה קצב ו  שמע
 שר האוצר שר התחבורה

 י ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.

 היתר להעלאת מחירי שירותי מכרן
 לפי חוק יציבות• מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה),

 התשמ״ו-1985

ק יציבות מחירים ו ח ל K W  בתוקף סמכותנו־ לפי סעיף 2) 7
 במצרכים ובשירותים (הוראת שעה), התשמ״ו-1985י, אנו קובעים
 כי מותר לחברת ממ״ן להעלות את מחירי השירותים הניתנים על
 ידה בשיעור של 7.4 אחוזים במלל המחיר הקובע ביום ט׳ כשבט

 התשמ׳׳ט (15 בינואר 1989).

ד בשבט התשמ״ם(30 בינואר 1989) י  ל
 (חמ 3-1979)

ץ פרס משה קצב ע מ  ש
 שר האוצר שר התחבורה

 י ס״ח התשמ׳׳ו, עמי 2.

 היתד להעלאת מחירים
 לפי חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה),

 התשמ״ו-1985

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(אא2) לחזק יציבות מחירים
 במצרכים ובשירותים (הוראת שעה), התשמ״ו-1985י, אנו קובעים

 י ס״ח התשמ׳׳ו, עמי 2.
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.  הכספים 1988/9 שהטילה עירית ראשון לצמן

ד ע י  העתק מהחלטת המועצה בדבר הטלת תוספת לארנונה, ש
 רה ומועד שילומה, הופקו במשרדי העיריזז ושם מכל כל ארס

ין בה.  לעי

( ר 989! א ו נ  י׳ כשבט התשמ״ס (12 ד
 >חמ ז3-33<

 אריה דרעי
ר הפנים  ש

 הודעה על הרכבה של ועדת הבחירות המרכזית
 לכנסת השלוש״עשרה

 לפי חוק הבחירות לכנסת ונוסח משולבי התשכ״ש-68מ

לבי  בהתאם לסעיף 023» לחוק הבחיתת לכנסת (נוסח משו
 התשכ״ט-1969י, נמסרת בזה הורעה על הרכבה של ועדת הבחירות

 המרכזית לכנסת השלוש־עשרה כדלקמן:

 יושב ראש: אברהם חלימה, שופט בית המשפט העליון.
 ממלא מקומו: יעקב מלץ, שופט בית המשפט העליון.

 חברים ממלא 9ק1ס

 מיכאל איתן יעקב גיםפאן
 עדי הלפרין חיים פרלוק
י נ ע י  מתתיהו דרובלס יוסי ו
 שלום כהן רפי דואק

 מריאן גריסרו יהורם בךשלום
לי מרדכי פלקון  אשר בחי

ץ פינקלשטיין אמנון כדעמרם ב ו  ר
 רפאל הצבי מאיר הלר

ץ כי קו  רקטור שהרבני מרדכי מ׳
 אליהו פסטרנק אברהם יהב

ץ מ  חיים ר
ץ אסף שחם ר  יצחק פ
 צבי יפה אדי דלל

 גירי מיר אסף כדמי
 ישעיהו אתגר אופיר פינם

 יהודה ויסמן יעקב אלגרבלי
 נתן ענבר אפרים רבינסקי

( ל ד מנ )  מרדכי רמתי נחום שקד
 אמנון לור!־

 יוסף קוז׳וקרו משה קזולה
 משה אלמליח סיני גלבוע •

 שמחה מירח יאיר שילה
ן מ מ  יהושע פולק יעקב ל

נצר  יעקב קצנלבויגן שלמה לי
ר צוקר  גבי דאוס ת

ד  יוסף אללו יוסי שרי
 צבי ברנשטיין אברהם קופמן

 י ס״ח התשריט, עמ׳ 103.

ר האוצר קבעתי את ערכם הנקוב, תרכובת^ משקלם, י ע ש י א ב  ו
 תבניתה, ושאר פרשיהם של מטבעות אתרים בארץ הקודש - יפו
ל 1/2 שקל חדש, ערד נקוב של שקל ר נקוב ע י ע  התשץ~*98ו ב
ר נקוב של 5 שקלים חדשים(זהב), אשר רוגמו* בעי  אחד(כסף) ו

 תיהס שמורות בבנק.

 ה׳ בעבס התעמ׳׳ט«11 בינואר 989»
ו נ ו  (חמ 3-105) מיכאל בר

ק ישראל ד מ י  מ

 אכדזדז על מטבע זיכרון
י חוק בנק ישראל, התעי״ד-1954  לפ

י סעיף 33א00 לחוק בנק ישראל,  בתוקף סמכותי לפ
 התשי׳׳ד-1954י, ולאחר התייעצות עם הממשלה, אני מכריז על
פו התשץ-1969, בעמי נקוכ של  מטבעות אתרים בארץ הקודש - י
 1/2 שקל חדש, כערך נקוב של שקל חדש אחד(כסף) ובערך נקוב
ין הסעיף האמור. ן לעני  של 5 שקלים חושים מהמ, במטבעות דכרו

1 בינואר 1989)  ה׳ בשבט התשמיש «
ו נ  (חמ 3-165) מיכאל ברו

 נגיר בנק ישראל

 1 ס־ח התשי״ר, עמ׳ 192; התעמ־׳א, עמ׳ 243.

 מיניי חבר בהנהלת הקרן למניעת זיהופ הימ
ד הים בשמן  לפי פקודת מניעת זיהום נ

 ונוסח חדשו, התש״ם-980ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לפקודת מניעת דהוס מי הים
 בשמן 1נז*ח הרען, התע״ס-1980י, ובהתאם לתקנה 2 לתקנות
ת למניעת דהוס הים),  שעיכתם של שמנים לתוך מי הים(הקמת ק
 התש׳׳1979-0־, אני ממנה את אליק אדלר אחראי לנושא איכות
 הים בשירות לשמירת איכות הסביבה, להיות חבר בהנהלת הקרן

 במקום מכל כהן.

ד חגרי הנהלת הקרן למניעת זיהום היםנ - נ  המרעה על מי
 תתוקן לפי זה.

ת התשמיש(27 בדצמבר 1988) נ  י׳׳ט מ
 >חמ ־3-273) אריה דרעי
 שר הפנים

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדשי33, עמי 630.
 * ק״ת התע׳׳פ, עמ׳ 96.

 י י״פ התע׳׳ם, עמ׳ 918; התשמ״ד, עמי 1200; התשמ׳׳ז, עמי 190.

 הודעה בדבר אישור תופפת לארנונה,
 שיעורה ומועד תשלומה

 לפי פקודת העיריות

 . אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 278 לפקודת העי*
 דיות׳, אישרתי תוספת לארנונה, שיעורה ומועד שילומה לשנת

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.
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 י קביעת חברי ועדות
ת מ  לפי תקנות הביטוח הלאומי(ביטוח נכות)(קביעת אחוזי נ

 רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות/ התשמ״ד-1984 י

ניסוח )  בהתאם לתקנות 19 ר26 לתקנות הנימוח הלאומי
י ועדות לעררים, הוראות  נכות)(קביעת אחוזי נכות רפואית, מינו
ד קליאו משה  שונות/ התשמ*ר-1984<, אני ק1דע כי הרופא ד

יכלל ברשימת חברי ועדות רפואיות לעררים.  י

 ה׳ בטבת התשמ״ס«13 בדצמבר 1988)
 (חמ 3-89)

 משה קצב
ר העבודה והרווחה  ש

 הכרים ממלא מקוס

׳העמ׳ 1377.  י ק״ת התשמ׳

 הודעה בדבר שינויים בסכום שכר עבודה
 שיש לו דין קדימה

 לפי תקנות האגודות השיתופיות (פירוק/ התשמ־ד-1984

 בהתאם לתקנה 38(א)(2אג) לתקנות האגודות השיתופיות
 (פירוק/ התשמ״ד-1984י, אני מודיע כי חל שינוי בסכום שבר הע׳

ץ קדימה לפי תקנה 38(א)(2אא) כלהלד ו ר ש ל  מרה שי

 מיום כ״ד בטבת התשמ״ט(1 בינואר 89?1/ במקום ״1,809
א ״1,975 שקלים חרשים״.  שקלים חדשים״ נ

 ז׳ באדר א׳ התשמ״ט(12 בפברואר 1989)
 (חמ 3-436)

 יצחק שמיד־
 ראש הממשלה :

 ושר העבודה• והררחה

 * ק׳׳ת התשמ״ד, עמ׳ 1588; י״פ התשמ׳׳ט, עמ׳ 618,

 הודעה בדבר שינויים בסכום שכר עבודה
 שיש לו דין קדימה

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

 בהתאם לתקנה 354(אא1) לפקודת החברות ונוסח משולבן,
י כסכום שכר העבודה. שיש נו  התשמ״ג-983וי, אני מודיע כי חל שי

 לו דין קדימה לפי סעיף 354(א^)(א) לפקודה כלהלן; .

 מיום ב׳׳ד בסבת התשמ׳׳ט « בינואר •1989), במקום "1,809
 שקלים חדשים״ בא ״1,975 שקלים חרשים״.

 ד׳ באדר א׳ התשמ״ט(12 בפברואר 1989)
 (חמ 3-149)

ד י מ  יצחק ש
 ראש הממשלה

 ושר העבודה והרווחה

 מייבסקי אשר
 בדר נאזם

 דינה טולרנו
 שלמה כהן

 אליעזר זנדברג
 יעקב לבני
ר  סימון דו

 מנחם כרמל
 סברי מוחסן
 נואל עליאן

 אדיה דרעי
ר הפנים  ש

ר רותם  דו
 גוז׳נסקי יורם
 ישראל מירד

 חיים אונגר
 אשר זכרון

. י ת ו ר  יעקב ח
ד ן דו  ששו

 חיים אפשטיין
 יוסף ברר

 מחמוד חביב אללה

 ל׳ בשבט התשמ׳יט(5 בפברואר 1989)
 (חמ 3-16)

 תיקון רשימת פוסקים רפואיים
 לפי תקנות הביטוח הלאומי(קביעת דרגתי נכות לנפגעי עבודה/

 התשט״ז-1956

 בהתאם לתקנה 1 לתקנות הביטוח הלאומי(קביעת דרגת נכות
 לנפגעי עבודה), התשט״ו-11956,

 אני קובע רשימה נוספת של פוסקים רפואיים כמפורט להלן:
 ד״ר בכר אברהמ
ן יעקב; מ ר ו ר ג י  ד

 ד״ר מדגלינר גרנט אסתרז
ר נוף׳ מתתיהו.  ד

ר מלצר אפרים*.  אני מבטל את מינויו כפוסק רפואי של ד

 ה׳ בטבת התשמ״ט (13 בדצמבר 1988)

 (חמ 3-89)

 משה קצב
ר העבודה והרווחה  ש

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש,37, עמ׳ 761; י״פ התשמ״ט, עמי
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 י ק״ת התשט׳׳ז, עמי 864.
 * י״פ התשמ׳׳ד״ עמ׳ 2273.

 תיקון רשימת חברי ועדות רפואיות לעררים
 לפי תקנות הביטוח הלאומי(קכיעת דרגת נכות לנפגעי עבודה/

 התשס״ז-1955

 בהתאם לתקנה 7מב) לתקנות הביטוח הלאומי(קביעת דרגת
ר  נכות לנפגעי עבודה/ התשט״ז-1956י, אני קובע כי הרופא ד

 מלצר אפרים ייכלל ברשימת חברי ועדות רפואיות לעררים.

 ה׳ בטבת התשמ״ט(13 בדצמבר 1988)
 (חמ 5-89)

 משה קצב
 שר העבודה והרווחה

 ק׳׳ת התשס״ז, עמ׳ 864,

 ילקוט הפרסומים 3619, י׳׳ד באדר א׳ התשמ׳׳ט, 19.2.1989 1375



 14,025 שקלים חדשים׳׳;

ן סעיף 127נז לחוק, במקום ׳׳1,257 שקלים חדשים׳׳ בא י י  2. לענ
 "1,373 שקלים חדשים״.

 ז׳ באדר א׳ התשמ״ט(12 בפברואר 1989)
 (חמ 3-154)

ד י מ  יצחק ש
 ראש הממשלה

שד העבודה^זדווחה  ו

 הודעה על מינוי מפקחים י -
 לפי חוק העברות המינהליות, התשמ־ו-1985

 בהתאם לסעיף 5!ה) לחוק העברות המינהליות, התש־
 מ״ו-1985י, אני מודיע כי י מיניתי את עובדי משרד הבריאות, אשר
 שמותיהם מנויים להלן, למפקחים לגבי העברות המינהליות המפור
ת מזח/ מ י  טות בתקנות העברות המינהליות (קנס מינהלי - א

:  התשמ״ח-1988־

 השם התפקיד

 מגי קופלמן מהנדסת מזון מחוד, מחוז חיפה
 עמוס האס מהנדס מזון מחתי, מחוז הצפון'
 אדוארד גולדווסר מפקח מזון מחוזי, סחת המרכז

 רפאל זיני מפקח מזון מחוד, מחוז תל אביב
 יוסף יששכר מפקח מזון מחחי, מחוז ירושלים

 יצחק רום מפקח מזון מחוזי, מחוז באר שבע י
 ראובן שחס מפקח מזון מחוזי, לשכת הבריאות אשקלון

 ד׳ באדר א׳ התשמ׳׳ס (9 בפברואר 1989)
 (חמ 3-1923)

ר ו  יעקב צ
 שר הבריאות

 י סייח התשמ״ו, עמי 31.
 י ק״ת התשמ״ח, עמ׳ 718.

 הודעה בדבר מתן רשיונות מנחתים ומקומם
י חוק הטיס, 1927 פ  ל

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(7) לחוק הטיס, 1927׳, אני מודיע
 כי הענקתי היום רשיונות הפעלת מנחתים ומקומם כמפודט להלן:

 מקש המנחת
 שם המנחת גג״צ בעל הרשיון סוג המנחת

 בית לחם הגלילית 168237 איתי אתגר זעיר .
 תנובות 148190 אומני הורייזן זעיר

 כ״ב בכסלו התשמ״ח (1 בדצמבר 1988)
 1חמ 3-569) זזיימ קודסו
 שר התחכורה

 הודעה בדבר שינוייס כככופ שכד עבודה
 שיש לו דין קדימה

 לפי פקודת פשיטת הרגל ונוסח חדש], התש״ם-1980

 בהתאם לסעיף 78(1 אד) לפקודת פשיטת הרגל ונוסח חדשו,
, אני מודיע כי חל שינוי בסכום שכר העבודה שיש  התש״ס-1980ן

 לו דין קדימה לפי סעיף 78(1)(א< לפקודה כלהלן:

 מיום כ׳׳ד בסבת התשמ׳׳ט (1 בינואר 1989), כמקום "1,809
 שקלים חדשים״ בא ״1,975 שקלים חדשים".

 ד׳ באדר א׳ התשמ״ט (12 בפברואר 1989)
 (חמ 3-184)

ר י מ  יצחק ש
 ראש הממשלה

 ושר העבודה והרווחה

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 34, עמי 637; י״פ התשמ״ט, עמ׳
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 הודעה בדבר שינוי בשבר הממוצע
 לפי חוק הביטוח הלאומי ונוסח משולב!, התשכ״ח-1968

 בהתאם לסעיף 198א לחוק הביטוח הלאומי(נוסח משולב),
 התשכ״ח-1968י(להלן החוק), אני מודיע כי השינויים שחלו בשכר

 הממוצענ כמשמעותו בחוק כדלהלן:

 אחוז השינוי
 השכר הממוצע

 חאריר השינוי בשקלים חדשים

-5 .9% 
1.10.68 

1.1.89 
1,819 
1,711 

 ז׳ באדר א׳ התשמ״ט (12 בפברואר 1989)
 (חמ 3-435)

ר י מ  יצחק ש
 ראש הממשלה

 ושר העבודה והרווחה

 י סייח התשכ״ח, עמ׳ 106.

פ התשמ״ט, עמי 327. ׳ ׳ י 2 

 הודעה בדבר שינויים בסכומי המקסימום של גמלה
 לעובד או לקופת גמל בפשיטת רגל ופירוק תאגיד

 לפי חוק הביטוח הלאומי ונוסח משולט, התשכ״ח-1968

 בהתאם לסעיף 127נח לחוק הביטוח הלאומי ונוסח משולב!,
 התשכ״ח-1968י (להלן - החוק), אני מודיע שמיום כ״ד בטבת
 התשמ׳יט(1 בינואר 1989) חלו שינויים בסכומי המקסימום כלהלן:

ן סעיף 11127 לחול״ במקום ״12,844 שקלים חדשים" בא י  1. לעני

 חוקי א״י, כרן־ ג׳, עמ׳ 2561; סייח התשל״ז, עמי 182.
 סייח התשכ״ח, עמי 108; י״פ התשמ״ו, עמ׳ 1216: התשמ״ט, עמ׳
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 הודעה על מינוי דיינים לכהונה בפועל
 בגדת הדין הרבני הגדול

ינים התשה״ו-1955  לפי חוק הדי

 בהתאם לסעיף 24 לחוק הדיינים, התשט״ו-1955י, אני מודיע
 כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק האמור ובהתייעצות עם נשיא
ץ ר  בית הדין הרבני הגדול, מיניתי את אברהם שאר ישוב, אב בית ה
ץ הרבני ר  הרנני האזורי חיפה, בהסכמתו, לכהונה בפועל בנית ה
וס כ״ו נחשון התשמ״ס(6 י  הגדול, לתקופה של חודש ימיס, החל נ

 בנובמבר 41988

 כ׳׳ו נחשון התשמ׳־ט » בנובמבר 1988)
 «חמ 3-403)

זמר  להילה ו
ני דתות י י  השר לענ

 י ס״ח התשט׳־ו, עמ׳ 8¿־ התשמ״ד, עמ׳ 50.

 הודעה על מינוי דיינים לכהונה בפועל
 בבית הדין הרמי הגמל

 לפי חוק הדינים, התשס״ו-955ו

ע ד ו  נהתאם לסעיף 24 לחוק הדיינים* התשפ״ו-1955י, אני מ
י סעיף 9 לחוק האמור ונהתייעצות עם נשיא  כי בתוקף סמכותי לפ
ץ ר ן בית ה י  בית הדין הרבני הגדול, מיניתי את סעדיה שרעבי! די
 הרבני האזורי רחונות, בהסכמתו, לכהונה בפועל כבית הדין הרבני
ל חודש ימים, החל ביופ כ׳׳ו בחשת התשמ״ס«6  מגדול, לתקופה ש

 בנובמבר 11988.

 כ׳׳ו בחשון התשמ׳׳ט(6 בנובמבר 1988)
 (חס 3-403)

 זבולון המר
ני דתות י  השר לעני

 י סייח התשס״ו, עמ׳ 68; התשמי׳ד, עמי 50.

 הודעה על מינוי דיינים לכהונה בפועל
 בבית הדין דרבני הגדול

 לפי חוק הדינים, התשט״ו-55'19

 בהתאם לסעיף 24 לחוק הדינים, התשט״ו-1955י, אני מודיע
 כי בתוקף סמכותי לפי העיף 9 לחוק האמור ובהתייעצות עם נשיא
ן  בית הדין הרמי הגדול, מיניתי את אברהם אלמליח, אב כ־־ת די
 בבית הדין הרמי האזורי ירושלים, בהסכמתו, לכהונה בפועל בבית
, לתקופה של חודש ימים, החל ביום כ״ז בכסלו ל ת י מ מ ר  הרין ה

 התשמ״ס (6 בדצמבר 1988).

 כ״ה בכסלו התשמ״ט (4 בדצמבר 1988)
 (חמ 3-403)

 זבולון המר
ני דתות י  השר לעני

 י ס״ח התשט״ו, עמי 68; התשמי׳ד, עמי 50.

8̂ לכהונה בפועל  הודעה על מינוי דיינ
 בבית הדין הרבני הגרוד

 לפי חוק הדיינים, התשט־ו-1955

 בהתאם לסעיף 24 לחוק הדינים, התשט״ו-1955׳, אני מודיע
י בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק האנמי ובהתייעצות עם בשיא  כ
י הגדול, מיניתי את אנוהם אלמליח, אב בית הדין מ ר ן ה ד  בית ה
ן ד ל בנית ה ע ו ה מ ג ו מ י שבע, בהסכמתו, ל א י נ ר י ממו מ ר  ה
ן ל חודש ימים, החל פיוס כ״ו נחשו י הגהל> לתקממ! ש מ ר  ה

ר 988». נ מ נ ו  התשמ׳׳ס(6 מ

0 9 8 י 8 נ מ ב ו  כ׳׳ו נחשון התשפדט«6 מ
 >חמ 3-403)

 זבולון המר
ני דתות י י השד לעני  י

׳ם״ח התשט׳׳ו, עמ׳ 68; וזתשמ׳־ד, עמ׳ 50. 1 

 הודעה על מינוי דיינים לכהונה מועל
̂ הגדדל  בבית הדין ד׳דב

י חוק הדיינים, התשס־ץ-5^19  לפ

ם התשכ״ו-1955 י, אני מודיע י נ י ד  בהתאם לסעיף 24 לחוק ה
י סעיף 9 לחוק האפור ובהתייעצות עס נשיא  כי נתוקף סמכותי לפ
ן ד י הגדול, מיניתי את ישעיהו משורר, אנ בית ה מ ו ן ח ד ת ה י  נ
ץ ר י האזורי פתח תקוד״ בהסכמתו, לכהונה בפועל בבית ה מ ר  ה
ו בחשיז  הרבני הגדול, לתקופה של חודש •מיס, החל ביום כי

י 41988 ב מ ב ו  התשמ׳׳ט » מ

ו בחשק התשמ׳׳ט(6 לנובמבר 988»  לי
 «חמ 3-403)

 זבולון המר
 השר לענייני דתות

» התשמ־ד, עמ־ 50.  י ס׳׳ח התשס׳׳ו, עמי 8

 הודעה.על מינוי דיינים לכהונה מועל
 בבית מדין הרבני הגדול

י חוק הדיינים, התשס״ו-1955  לפ

 בהתאם לסעיף 24 לחוק הדיינים, התשט״ו-1955 ׳, אני מודיע
י סעיף 9 לחוק האמור ובהתייעצות עם נשיא  כי בתוקף סמכותי לפ
ן בבית ת ד י ן הרבני דגדול, מיניתי את חייט פרדס, אב נ ד  בית ה
ן ד , לכהונה בפועל בנית ה י האזורי תל אביב, ט»כמתו מ ר  הדיו ה
, לתקופה של חודש ימים, התל כיום כ״ו בחשון ל מ  הרבני מ

במבר 1988).  התשמיש(6 מו

ר 1988) נ מ ב ו ו כחשון התשמ׳׳ס(6 מ י  ל
 «חמ 3-403)

 זבולון המר
 השר לענייני דתות

 י ס״ח התשט״ו, עמ׳ 68; התשמ׳׳ד, עמי 50.

 ילקוט הפרסומים 1619, י״ד באדר א׳ החשמ״ס, 19.2.1989 1377



 הודעה על מינוי דיינים לכהונה בפועל
 בבית הדץ הרבני הגדול

 לפי חוק הדיינים, התשט״ו-1955

, אני מודיע  בהתאם לסעיף 24 לחוק הדיינים, התשט״ו-1955!
 כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק האמור ובהתייעצות. עם. נשיא
 בית הדין הרבני הגדול, מיניתי את אברהם שאר ישוב, אב בית דין
 בבית הדק הרבני האזורי חיפה, בהסכמתו, לכהונה בפועל בבית
 הדין הרבני הגדול, לתקופה של חודש ימים, החל ביום כ״ז בכסלו

 התשמ״ט (6 בדצמבר 1988).

 כ׳׳ה בכסלו התשמ״ט (4 בדצמבר 1988)
 (חמ 3-403)

 זבולון המר
 השר לענייני דתות

* התשמ״ד, עמ׳ 50.  י ם״ח התשט׳׳ו, עמ׳ 8

 הודעה על מינוי דיינים לכהונה בפועל
 בבית הדין הרבני הגדול

 לפי חוק הדיינים, התשט״ו-1955

, אני מודיע  בהתאם לםעיף,24 לחוק הדיינים, התשט״ו-1955!
 כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק האמור ובהתייעצות עם נשיא
ן  בית הדין הרבני הגדול, מיניתי את סעדיה שרעבי, דיין בית די
 בבית הדין הרבני האזורי רחובות, בהסכמתו, לכהונה בפועל בבית
 הדין הרבני הגדול, לתקופה של חודש ימים, החל ביום ב׳ בשבט

 התשמ׳׳ט(8 בינואר 1989).
 ו

 כ״ו בטבת התשמ׳׳ט (3 בינואר 1989)
 (חמ 3-403)

 זבולון חמד
ני.דתות י  השר לעני

 י ס״ח התשט״ו, עמי 68; התשמ׳׳ד, עמ׳ 50.

 הודעה על מינוי דיינים לכהונה בפועל
 בבית הדין הרבני הגדול

 לפי חוק הדיינים, התשט״ו-1955

 בהתאם לסעיף. 24 לחוק הדיינים, התשט״ו-1955׳, אני מודיע
 בי בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק האמור ובהתייעצות עם נשיא
ן  בית הדין הרבני הגדול, מיניתי את אברהם שאר ישוב, אב בית די
 בבית הדין הרבני האזורי חיפה, בהסכמתו, לכהונה בפועל בבית.
 הדין הרבני הגדול, לתקופה של חודש ימים, החל ביום ב׳ בשבט

 התשמ״ט «8 בינואר 1989).

 כ״ו בטבת התשמי׳ט (3 בינואר 1989)
 >חמ 3-403)

 זבולון המר
 השר לענייני דתות

 « ס״ח התשט״ו, עמ׳ 68; התשמ״ד, עמ׳ 50.

 הודעה על מינוי דיינים לכהונה בפועל
 בבית הדין הרבני הגדול

 .לפי חוק הדיינים, התשט״ו-1955

 בהתאם לסעיף 24 לחוק הדיינים, התשט״ו-1955י, אני מודיע
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק האמור ובהתייעצות עם נשיא
 ת הדין הרבני הגדול, מיניתי את צבי ברוידא, אב בית דין בבית
 ־ין הרבני האזורי פתח תקוה, בהסכמתו, לכהונה בפועל בבית
 וין הרבני הגדול, לתקופה של חודש ימים, החל ביום כ״ז בכסלו

 ;שמ׳יט (6 בדצמבר 1988).

 יה בכסלו התשמ״ט (4 בדצמבר 1988)
 מ 3-403)

 זבולון המד
 השר לענייני דתות

 סייח התשט״ו, עמי 68; התשמ״ד, עמי 50.

 הודעה על מינוי דיינים לכהונה בפועל
 בבית הדץ הרבני הגדול

 לפי חוק הדיינים, התשט״ו-1955

ף 24 לחוק הדיינים, התשט״ו-1955י, אני מודיע  בהתאם לסעי
 י בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק האמור ובהתייעצות עם נשיא
ץ  ת הדין הרבני הגדול, מיניתי את ישעיהו משורר, אב בית ר
ת הדין הרבני האזורי פתח תקוה, בהסכמתו, לכהונה כפועל י : 
ל חודש ימים, החל ביום כ״ז ת הדין הרבני הגמל, לתקופה ש י : 

 :סלו התשמ״ס (6 בדצמבר 1988).

 ׳ה בכסלו התשמ״ט >4 בדצמבר 1988)
 מ 3-403)

 זבולון המר
 השר לענייני דתות

 סייח התשט׳׳ו, עמ׳ 68; התשמ״ר, עמי 50.

 הודעה על מינוי דיינים לכהונה בפועל
 בבית הדין הרבני הגמל

 לפי חוק הדיינים, התשט״ו-1955

 בהתאם לסעיף 24 לחוק הדיינים, התשט״ו-1955י, אני מודיע
 י בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק האמור ובהתייעצות עם נשיא
ן  ית הדק הרבני הגדול, מיניתי את סעדיה שרעבי, דיין בית די
ת הדין הרבני האזורי רחובות, בהסכמתו, לכהונה בפועל בבית י : 
 ־ין הרבני הגדול, לתקופה של חודש ימים, החל ביום כ״ז בכסלו

 זשמ״ט (6 בדצמבר 1988).

 יה בכסלו התשמ״ט (4 בדצמבר 1988)
 ומ 3-403)

 זבולון המר
 י השד לענייני דתות

 ס״ח התשש״ו, עמ׳ 68; התשמ׳׳ד, עמ׳ 50.
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 הודעה על אישור שיכונים ציבוריים
י חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה), התשכ׳׳ד-1964  לפ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף ואי לחוק רישום שיכונים ציבוריים'
 (הוראת שעה), התשכ־ר-1964י, אני מאשר כי בניינים שהוקמו בידי
די המדינה  המדינה או מטעמה, או בחמתה, או שנרכשו על י
 ובנייתם החלה לפני ר בכסלו התשמ״ב (30 בנובמבר 1981) על
 המקרקעין המפזדםים להלן, המתוחמים כצבע כחול בתשריט התכ

ע שיכונים ציבוריים:  נית ז

 חלק
 חמקזס י חדש״צ גוש חלקה מחלקה

1 7 6 , 9 0 , 167 ,87 ,42  חולון-מפדה 3/40/40 6011 41,
 אזרחי 172, 174, 178

,10 ,2 162 ,160 ,49 ,16-14 6018 
,120 176 ,167 
122 

,366 , 166  בני־ם־ק - 3/36/15 6196 157, 159,
ר התעשייה 367, 369 ד  א

 התשריטיס מופקדים באגף פרוגרמות במשרד הכינוי והשיכון
ן בהם בימים ובשעות שהמשרד פתוח לקהל. י  וניתן לעי

 י״נ בשבט התשמ׳׳ט(19 בינואר 1989)
 «חמ 3-74)

 יהודה פתאל
 מנהל אגף הפרוגרמות במשרד הבינוי והשיכון

 י ם׳־ח התשכ׳־ד, עמי 52; התהל׳׳ה, עמי 244: התשמ׳׳כ, עמי 13; י״פ
 התשמ״ה, עמ׳ 1036.

 הודעה מוקדמת בדבר התחלת
 הסדר זכויות במקרקעין

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

ל בהסדר הזכויות ^ ד  נמסרת בזה הודעה, שעומדים ל
 במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של תליאביב־יפו ביום ו׳

 באדר ב׳ התשמ׳׳ט (13 במרס 1989) או סמוך לתאריך זה.

 תיאור המקרקעין

 המקרקעין הנכללים בגושי שומה מס׳ 7030 - יפו ומס׳ 6934 תל
 אביב.

 תביעות לזכויות, לרבות זכויות בעלות, משכנתה, שכירות,
 .דקת הנאה ובל זכות הניתנת לרישום, יש להגישן לפקיד ההסדר
 במחנהו, או בלשכתו, רח׳ לדנסק• 76, קומה ד׳, תל אביב בתוך
 המועדים שיפורסמו מזמן לזמן בהודעות על התקדמות ההסדר. יש
 להגיש את התביעות בטופס תזכיר תביעה שניתן להשיגו במחנה או
ש למלא את בל הפרטים הקבועים בתזכיר התביעה, י  בלשכה הנ״ל ו

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

 הודעה על מינוי דיינים לכהונה בפועל
 בבית הדין הרבני הגדול

 לפי חוק הדיינים, התשט״ו-1955

 בהתאם לסעיף 24 לחוק הדיינים, התשס״ו-1955י, אני מודיע
 כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק האמור ובהתייעצות עם נשיא
 בית הדין הרבני הגדול, מיניתי את ישעיהו משורר, אב בית דין
 בבית הדין הרבני האזורי פתח תקוזז, בהסכמתו, לכהונה בפועל
 בבית הרין הרבני הגדול, לתקופה של חודש ימים, החל ביזם ב׳

 בשבט התשמ״ט(8 בינואר 41989

 כ״ו בטבת התשמ׳׳ט(3 בינואר 1989)
 (חמ 3-403)

 זבולון המד
ני דתות י  השר לעני

 1 פ׳׳ח התשט״ו, עמי 68; התשמ׳׳ד, עמי 50.

 הודעה על מינוי דיינים לכהונה בפועל
 בבית הדין, הרבני הגדול

מ התסט־ו-955ו מי  לפי חוק הדי

 בהתאם לסעיף 24 לחוק הדיינים, התשט״ו-1955י, אני מודיע
 כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק האמור ובהתייעצות עם נשיא
 בית הדין הרבני הגדול, מיניתי •את צבי בדוידא, אב בית דק בבית
 הדין הרבני האזורי פתח חקוה, בהסכמתו, לכהונה בפועל בבית
 הרץ הרבני הגדול, לתקופה של חודש ימים, החל ביום כ׳ בשבט

 התשמ׳׳ט (8 בינואר 41989

 כ׳׳ו בטבת התשמ׳׳ט(3 בינואר 1989)
 (חמ 3-403)

 זבולון המד
ני דתות י  השר לעני

 ז ס״ח התשט׳׳ו, עמ׳ 68; התשמ״ד, עמי 50.

 הודעה על מינוי דיינים לכהונה בפועל
 בבית הדין הרבני הגדול

 לפי חוק הדיינים, התשט״ו-1955

 בהתאם לסעיף.24 לחוק הדיינים, התשט״ו-1955י, אני מודיע
 כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק האמור ובהתייעצות עם נשיא
ן  בית הדין הרבני הגדול, מיניתי את אברהם אלמליח, אכ בית די
 בבית הדין הרבני האזורי ירושלים, בהסכמתו, לכהונה בפועל בבית
 הדין הרבני הגדול, לתקופה של חודש ימים, התל ביום ב׳ בשבט

 התשמ״ט (8 בינואר 1989).

 כ״ו בטבת התשמ׳׳ט (3 בינואר 11989
 (חמ 3-403)

 זבולון המר
 השר לענייני דתות

 י ם״ח התשט״ו, עמ׳\68; התשמ׳׳ד, עמי 50.
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ד ולא  חטיבת הקרקע האמורה מסומנת נצבע כחול• לש• דהוי בלנ
 לשם קביעת גבולות בתשריט מס׳ הפ/א/62/24 הערוך בקנה מידה

 1:20000 והחתום בידי שר האוצר.

 העתקי התשריט האמור מופקדים במשרד־ אגף רישום והסדר
 מקרקעין ירושלים, ובמשרדי הממונה על מחוז הדרום וכל המעוניין

ין בהם בשעות העבודה הרגילות.  ברבר רשאי לעי

 י״ט בשבט התשמ״ס (25 בינואר 1989)
 (חמ 3-2)

ז סרס י  שמע
 שר האוצר

 הודעה לפי מעיך 7
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור/ 1943

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי
 ציבור), 1943׳ (להלן - הפקודה), ובהתאם להודעה שפורסמה ביום
 י״ח בכסלו התשמ״ט (27 בנובמבר 1988)*, נמסרת בזה הודעה כי
 שר האוצר מתבונן לקנות חזקה בקרקע המתוארת בתוספת, בתום
 חודשיים מתאריך פרסומה של הודעה זו ברשומות, וכי שר האוצר
 הורה בזה, כי כל בני אדם שיש להם חזקה בקרקע האמורה ינשרו

 את חזקתם בה בתום תקופת החודשיים האמורה.

 תוססת

 חטיבת קרקע ששטחה 17.915 ד כערך כמפורט להלן:

 הססח המבוקש
 להפקעה בדונם

 שסח כללי
 גוש חלקה בדונם

1.350 45.285 7 19262 
2.000 15.145 27 19261 
1.400 15.223 28 19261 
0 3 0 0 10.226 29 19261 
0.990 11.092 30 19261 
0.150 6.168 31 19261 
M O O 6.027 3 19403 
0.300 2.133 4 19403 
0.100 2.3S2 7 19403 
0.060 3.154 8 19403 
0.495 5.285 11 19403 
0.105 1.817 12 19403 
0.100 1.781 16 19403 
0.150 5.113 17 19403 
0.900 3.008 27 19403 
0.625 6.722 58 19403 
1.000 2.935 27 19404 
0.450 10.378 28 19404 
0.040 4.621 32 19404 
0.300 6.026 33 19404 

 י עייר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.
פ התשמ״ט, עמי 401. ״ י ; 

 ההסדר.

ץ בציוני קבע על האדמה את גבולות הוזל* י צ  כל )דים שלא י
ד לקנס, ונוסף לזאת יוכל פקיד ההסדר פ  קה שהוא תובע, יהא צ
עו בציוני קבע על חשבונו של אותו צו  לצוות.שגבולות החלקה י

 ארס.

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

 מכלל לוח הזטיות.

 ה׳ באדר א׳ התשמ״ט (10 בפברואר 1989)

 יצחק גבאי
 פקיד ההסדר באזור הסח־ תל־אביב־יפו

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצרכי ציבור), 1943־ (להלן - הפקודה), אני מכריי כי המקרקעין
 המתוארים בתוספת, שביחס אליהם פורסמה הודעה1 לפי סעיף 5
 לפקודה, והודעה* לפי סעיף 7 לפקודה, יהיו לקניינה הגמור וה

 מוחלט של מדעת ישראל מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוססת

 חטיבת קרקע המהווה חלקות בשלמות מס׳ 83 ו־85 בגוש 18666,
, 20, 21 בגוש 18675.  וחלקות בשלמות מס׳ ^ מ

 י״ט בשבט החשמ׳׳ט(25 בינואר 1989)
 (חמ 3-4)

ן םדס ו  שמע
 שר האוצר

 י ע׳׳ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.
 ־ י׳׳פ התשמ־׳ח, עמי 4 ו*5.
 י י״פ התשמ׳׳ח, עמ׳ 1199.

 הודעה לפי העי!ש ד
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לפקודת הקרקעות ורכישה לצרכי
 ציבוח, 1943׳ (להלן - הפקודה), ובהתאם להודעה שפורסמה ביום
, נמסרת בזה הודעה כי שר  כ״א באב התשמ״ת (4 כאוגוטט 1988):
 האוצר מתכונן לקנות חזקה בקרקע המתוארת בתוספת, בתומ חו
 דשיים מתאריך פרסומה של הודעה זו ברשומות. וכי שר האוצר
 הורה מה, כי כל בני אדם שיש להם חיקה בקרקע האמורה ימסרו

 את חזקתם בה בתום תקופת החודשיים האמורה.

 תוססת

 חטיבת קרקע ששטחה 9,476 ד׳ בערר בערוער - נפת באר־שבע,

ד 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.  1 עי

 ־• י״פ התשמ״ח, עכל׳ 3023.

 1380 *לקום הפרסומים 619ב, •״ד באדר א׳ התשמ״ט, י6ייו.9.2ז



 דה הרגילות.

 כ״ז בשבט התשמ׳׳ט(2 בפברואר 1989)
ן ו דים שר  (חמ 2-ג< ו

ושבTאש ־הוועדה המקומית  י
 לתכנה ולבנייה חולון

 הודעה לפי סעיפים 5 ד7
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור). 1943•

 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו*190 לחוק.התכנון והבנייה,
ד מס׳ 3״, שהד נ ת מתאר ח/1, שי תמי  התשכ׳׳ה-196$י, ובהתאם ל־
 דעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2434, התשל״ח, עמ׳
ן(להלן -  1681, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולו
 הוועדה), בי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין
ן בדבר רכישת הקרקע ת א  לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא ו

 האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמד
ר חודשיים דרש לשלוח לוועדה, תו  רה ורוצה לקבל פיצוי על כך נ
;על טובת  מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או
 ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו,
 שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום המקרקעין
 והודעה המפורטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הס*

 כום הנתבע בכל סעיף וסעיף• 1

י תועדה.מתכוונת לקנות מיד חזקה  כן נמסרת גזה מרעה, נ
 בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור
 שלמענם היא עומדת לרכשה והוועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק

ד את החזקה בה.  כקרקע האמורה ימסור מי

 תוססת

 גוש 6048, חלקי חלקות 267-290, 189,191, 176-178,185,187,
.396-400 ,290-292 ,289 ,287 ,272 

 העתקים מהתכניות האמורות מופקדים במשדרי הוועדה המ
 קומית בעירית חולה ובמשרדי הוועדה המחוידת לתכנון• ולבנייה
ין בהם בשעות העבד  מחוז תליאביב, וכל המעוניין ברבר רשאי לעי

 דה הרגילות.

 כ״ז בשבט התשמ׳׳ט(2 בפברואר 1989)
ן ו  >חמ 3-2) דייה שד

 יושנ־ראש הוועדה המקומית
 .לתכנון ולבנייה חולון

 י ס״ה התשכ״ה,.עמ׳ 307.

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקידת הקרקעות (רכישה. לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכי׳ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון יהבניייז,
י לתכנית י נ  התשכ׳׳ה-1965 , ובהתאם לי׳תכנית מסי 1679א', עי

 י ס״ת התשכ׳־ה, עמי 307.

 שטח כללי השטח המבוקש
 גוש . חלקה בדונט לה5קעה נדונם

2.900 5.009 34 19404 
1.200 5.054 36 19404 
1.100 3.471 39 19404 

 חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בצבעי כתום לשם זיהוי בלבד ולא
 לשם קביעת גבולות בתשריט מס׳ הפ/א/516/38 הערוד בקנה

 מידה 1:2500 .והחתום בידי שר האוצר.

 העתקי התשריט האמור מופקדים במשרדי אגף רישום והסדר
 מקרקעין ירושלים, ובמשרדי הממונה על מחוז הצפון, וכל המעוניין

ת בהם בשעות העבודה הרגילות. ע  בדבר רשאי ל

 כ׳׳ה בשבט התשמ׳׳ט(31 בינואר 1989)
 (חמ 3-2)

ה סרס ע מ  ש
ר האוצר  ש

 הודעה לפי סעיפיה 5 דד
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי צימר), 1943

ן והבנייה, התשכ״ה-965!  ולפי חוק התעו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ד190 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-11965, ובהתאם ל׳׳תכנית בניין ערים מס׳ ח/1", שהודעה
 בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 596, התשי״ח, עמי 866,
 ובהתאם ל׳׳תכנית מס׳ ח/1/152", שהודעה על אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2383, התשל׳׳ח, עמי 331, מוסרת בזה הוועדה
 המקומית לתכנה ולבנייה חולון(להלן - הוועדה) הודעה, כי הקרקע
 המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הווע־

 דה מומה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמו*
ך חודשיים  רה ורוצה לקבל פיצוי על כן• נדרש •לשלוח לוועדה תו
 מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה עלי זכותו או על טובת
 ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו,
 שיכללו את פרטי הרישום אם ישנו, בפנקסי רישום המקרקעץ,
 והודעה המפורטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הס

 כום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

נת לקנות מיד חזקה  כן נמסרת בזה הודעה, כי הוועדה מתמו
 בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור
 שלמענם היא עומדת לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק

 בקרקע האמורה ימסור מיד את החוקה בה.

 תופפת

 גוש 6753, חלקה 314 (שנוצרה מחלוקת חלקה 293), חלקה 318
 (שנוצרה מחלוקת חלקה 74).

 העתקים מהתכניות האמומת מופקדים במשרדי הוועדה המ
 קומית בעירית חולון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה
ין בהם בשעות העבו־  מחה תל־אביב, וכל המעוניין בדבר רשאי לעי

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 ־לקוס הפרסומים 3619, י״ד באדר א' התסמ״ט, 19.2.1989 1381



 הודעה לפי סעין! 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943,

 ולפי חוק התכנון והבנייה,.התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965י, ובהתאם לתכנית מפורטת'הנקראת ״תכנית מס׳
י לתכנית ו נ  1393א, שינוי לתכנית מתאר מקומית׳ מס׳ 253א׳ ושי
 מפורטת 1363׳׳, שהודעה.בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 2695, התשמ״א, עמ׳ 1146, מצהירה בזה הרעדה ומקומית לתכנון
 ולבנייה הרצליה (להלן - הוועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת
 הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943־ (להלן - הפקודה), כי הקר
 קע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעי־
 פים 5 ו־7 לפקודה בילקוט הפרסומים 3126, התשמ׳׳ה, עמי 397,
 ר  398, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית הרצליה מיום פ

 סום הודעה זו ברשומות.

 תוספת

1061 (ברחובות וינגייט - רמת ים),  גוש 6668, חלקי חלקות 549,
דרר גישה ר(שטח ציבורי פתוח ו בו  השטחים מיועדים לצרכי צי

 מרח׳ וינגייט רדד חלקה 1061 לחלקה 549).

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית הרצליה וכל
ן בו בשעות העבודה הרגילות. י  המעוניין בדבר דשאי לעי

 כ״ו בחשון התשמ׳׳ט (6 בנובמבר 1988)
 (חמ 3-4)

 אלי לנדאו
 יושב־ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה הרצליה

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 ־ ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

- הודעה לפי פעיך 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי צימר), 1943,

 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

ן והמייה,  בתוקף סממתה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התמו
 התשכ״ה-11965, ובהתאם ל״תכנית מפורטת מס׳ הר/1378א, שינוי
ת מתאר מקומית מס׳ הר/253א״׳, שהודעה בדבר אישורה י מ ת  ל
 פורסמה בילקוט הפרסומים 3565, התשמ״ח, עמ׳ 2598, מצהירה בזה
 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה (להלן - הוועדה),
 בהתאם לסעיף 19 לפקודות הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),
 1943־ (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת. בתוספת, אשר ביחס
 אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה בילקוט הפרסומים
 3582, התשמ״ח, עמ׳ 3157, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של

 עיריית הרצליה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוססת

 גוש 6540, חלקי חלקות 11-3,1, 29-23, 41-33, 44, 51-48, 53,

 1 סייח התשכ״ה, עמי 307.

 ¡ ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

 מתאר מקומית מסי הר/653״, שהודעה בדבר אישורה פורסמה ביל
 קוט הפרסומים 3566, התשמ״ח, עמ׳ 2662, מצהירה בזה הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה(להלן - הוועדה), בהתאם לסעיף
 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצדכי ציבור), 1943־ (להלן ־
 הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה
 הודעה לפי סעיפים 5 %־7 לפקודה, בילקוט הפרסומים 3582,
 התשמ״ח, עמי 3157, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית

 הרצליה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוססת

 גוש 6538, חלקות 303, 304, 313 (חלק), רח׳ הרב קוק, כשטחים
 מיועדים להפקעה כשטח לבניין ציבורי.

 העתק התכנית מופקד במשרד הוועדה בעיריית הרצליה וכל
ן בו בשעות העבודה הרגילות. י  המעוניין בדבר רשאי לעי

 כיו בחשון התשמ׳׳ט(6 בנובמבר 1988)
 (חמ 3-4) אלי לנדאו

 יושב־ראש הוועדה המקומית
 ־ לתכנון ולבנייה הרצליה

 ־ עייר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943,

 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-965!

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה~1965י, ובהתאם ל״תכנית מס׳ 1270, שינוי לתכנית
 מתאר מקומית הרצליה", שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2196, התשל״ו, עמ׳ 1269, מצהירה בזה הוועדה המקו
 מית לתכנון ולבנייה הרצליה(להלן - הוועדה), בהתאם לסעיף 19
; (להלן - הפקודה),  לפקודות הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943
 כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי
 סעיפים• 5 ו־7 לפקודה בילקוט הפרסומים 3023, התשמייד, עמ׳
 1471, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית הרצליה מיום

 פרסום הורעה זו ברשומות.

 תוספת

 גוש 6531, חלקי חלקות 18, 82, 86, 87; גוש 6533, חלקי חלקות
.143 ,138 ,132 ,34 

 השטחים הם בתחום התכנית 1270 ומיועדים להרחבת רח׳ בן גוריון.

 העתק התכנית מופקד במשרד הוועדה בעיריית הרצליה וכל
ן בו בשעות העבודה הרגילות. י  המעוניץ בדבר רשאי לעי

 כ״ו בחשון התשמ״ט (6 בנובמבר 1988)
 (חמ 13-4

 אלי לנדאי
 יושב־ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה הרצליה

 1 סייח התשכ״ה, עמי 307.

 ; עייר 1943, תוס' 1, עמי 32
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 הודעה לפי סעי!י 19
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943,

 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ד190 לחוק התכנון והבנייה,
 התשב׳־ה-1965י, ובהתאם ל׳׳תכנית מס׳ פת/3/1225, אזור תעש־
ת אריה״(להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה י ד  ייה, י
 בילקוט הפרסומים 1316, התשב״ז,-עמ׳ 338, מצהירה בזה הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה(להלן - הוועדה), בחומט
 לסעיף 19 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943־ (להלן

- הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורס־
 מה הודעה לפי סעיפים 5 ד7 לפקודה בילקוט הפרסומים 3576,
ל עיריית  התשמ׳יח, עמ׳ 3024, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט ש

 פתח תקוה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוספת

ד המהווה  בגוש 6363 פתח תקוה, חטיבות קרקע בשטח של: 887 מי
» 338 מ״ר המהווה חלק מחלקה 75; 122 מ׳׳ר  חלק מחלקה 8
 המהווה חלק מחלקה 76; 00ו מ־ר המהווה חלק מחלקה 77; 107
ק מחלקה 79. ל  מ׳׳ר המהווה חלק מחלקה 78; 150 מ׳׳ר המהווה ו

ת י ד ע  העתק התבנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית ב
ן בו בשעות העבודה י  פתח תקוה וכל המעוניץ בדבר רשאי לעי

 הרגילות.

 הי בטבת התשמ׳׳ט(16 בדצמבר 1988)
 >חמ 3-4)

י ר ו ג ב ת  ד
 יושב־ראש הוועדה המקומית
 לתכנת ולבנייה פתח תקוה

 י ס״ח התשכ׳׳ה, עמי 307.
 ; ע״ר 943ו, תום׳ 1, עמ׳ 32.

 הודעה לפי פעיןי 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו*190 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965י, ובהתאם ל׳׳תכנית מס׳ פת/3/1225, אזור תעש*
 ייה, קרית אריה״(להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 1316, התשכ״ז, עמ׳ 338, מצהירה בזה הוועדה
 המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה (להלן - הוועדה), בהתאם
 לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור/ 1943׳ (להלן

- הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת אשר ביחס אליה פורסמה
 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה, בילקוט הפרסומים 3576,
 התשמ״ח, עמי 3025, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית

 פתח תקוה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוספת

 בגיש 65?6 פתח תקיה, חטיבית קרקע בשטד של־ 7155 מ׳׳י־

 ס״ח ילתשכ״ה, עמי 307.
 י עייר 1943, תום׳ 1, עמי 32.

1383 

ו ירושלים, מוהליבר, הרב בנימיו ר  61-56, רחובות העצמאות, ד
 מובשוביץ, וולפסון, קהילת ציון.

 השטחים מיועדים להפקעה לצורך מגרשים לבניינים ציבוריים, שט
 חים ציבוריים פתוחים, הרחבת דרכים קיימות ופתיחת דרכים

 חדשות.

 העתק התבנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית הרצליה וכל
דה הרגילות. ו ן מ כשעות המ י  המעוניין בדבר רשאי לעי

ן התשמ״ט(6 בנובמבר 1988)  כ׳׳ו נחשו
 וחמ 4י־3)

 י אלי לנדאו

 יושב־ראש הוועדה המקומית
ן ולבנייה הרצליה  לתכנו

 הודעה לפי סעיפים 5 ו״ל
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי צימר), 1943

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965  ו

ן והבנייה, ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התמ
 התשכ״ד«-1965י, ובהתאם ל׳׳תכנית מפורטת מסי פת/5/1234״,
 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 682¿ התשמי׳א,
.ולמייה פתח תקוה ן ה הוועדה המקומית לתכנו ת מ מ ו  עמי 863, מ
 (להלן ־ הוועדה/ הודעה כי הקרקע המתוארת נתוספת דרושה
 למערה לחלוטין לצדכי צימר, ובי אין הוועדה מוכנה לשאת ולתת

 על רכישת הקרקע וממורה.

ה כלשהן בקרקע האמו־ א  כל התובע לעצמו זכות אד טובת מ
 רה ורוצה לקבל פיצוי על כך נדרש לשלוח למערה תוך חודשיים
ו ברשומות, הרצאה על זכותו או על טובת  מיום פרסום הודעה ז
 ההנאה אשר לד כקרקע האסורה בצירוף ראיות לחמוק תביעתו
 שיכללו את פרסי הרישום, אס ישנו, בפנקסי רישום המקרקעין*
 והודעת המפרטת לסזלפיהס את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הס

 כום הנתבע בבל סעיף וסעיף.

נת לקנות מיד חזקה ה הודעה, כי הוועדה מתמו  כן נמסרת מ
 בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור
 שלמענם היא עומדת לרכשה, והוועדה מודה מה שכל אדם המחזיק

 בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוססת

 חטיבת קרקע בשטח של 160 מ״ר המהווה חלק מהלקה 147 בגוש
 6712 פתח תקוה.

ת י ד ע ת מופקד במשרדי הוועדה המקומית ב  העתק התמי
ן בו בשעות העבודה י  פתחיתקוה וכל המעוניין כדבר רשאי לעי

 הרגילות.

 כ׳׳ס בכסלו התשמ׳׳ט >8 בדצמבר 1988)
 יחמ 3-2)

י י ו ב ב ת  ד
 יישב־יאש הויערר המקומית
ד פתח־תקוד י מ ל  לתכנון ו

 סייח התשב׳׳ה, עמ׳ 307.

 ילקוס המ־בומיס 9ו&נ, י״ר כאדר א׳ התשמ״ט, 19.2.1989



 הודעה לפי סעיפים 5 דד
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי צינור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשב״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965י(להלן - החוק), ובהתאם ל״שינוי תכנית מפורטת
 מם׳ רצ/1/110 - אזור מגורים״(להלן - התכנית), שהודעה בדבר
 אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1493, התשכ׳׳ט, עמי 478,
(להלן - ן ו  מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לצי
 הוועדה/ הודעה׳ כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לחלוטין
 לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע

 האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמו
 רה ורוצה לקבל פיצוי על כך נדרש לשלוח לוועדה תוך חודשיים
 מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או על טובת
ו בקרקע האמורה בצירוף ראיות י לחיזוק תביעתו,  ההנאה אשר ל
 שיכללו את פרסי הרישום, אם ישנו, בפנקס רישום המקרקעין
 והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הס

 כום הנתכע בכל סעיף וסעיף.

 p נמסרת בזה הודעה, כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
 כקרקע האמורה מפני שהיא דרושה באופן רחוף לצרכי ציבור שלמי
 ענם היא עומדת לרכשה והוועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק

ד את החזקה בה.  בקרקע האמורה ימסור מ

 תוספת

 גוש 3932, חלקי חלקות 150, 151.

 העתק התכנית מופקד במשרדי ההערה המקומית ראשון לציון
ן בו בשעות העבודה הרגילות. י  וכל המעוניין כדבר רשאי לעי

 כ׳׳ז באלול התשמ׳׳ח (9 בספטמבר 1988)
 1חמ 3-2)

צן י ר נ  מאי
 יושב־ראש הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה ראשה לציון

 י סייח התשכ״ה, עמי 307.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד
 לפקודת הקרקעות ורכישה לצרכי ציבור/ 1943

 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

 בתוקף. סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965י(להלן - החוק), ובהתאם ל״תכנית מס׳ רצ/1/86״
 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסד
 מים 1168, התשכ״ה, עמי 1564, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכ*
 נון ולבנייה ראשון לציון (להלן - הוועדה), הורעה כי הקרקע
 המתוארת בתוספת דרושה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה

 לישא וליתן על רכישת הקרקע האפודה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמו•

 י סייח התשכ״ה, עמי 307.

ד המהווה חלק מחלקה 22; 676  המהווה חלק מחלקה 17; 506 מ
 מ״ר המהווה הלק מחלקה 23; 400 מ״ר המהווה חלק מחלקה 25;
 452 מ״ר המהווה חלק מחלקה 45; 307 מ׳׳ר המהווה חלק.מחלקה

 62; 326 מ״ר המהווה חלק מחלקה 64.

פל! במשרדי הוועדה המקומית בעירית  העתק דתכנית מו
ן בו בשעות העבודה י  פתח־תקוה וכל. המעוניין בדבר רשאי לעי

 הרגילות.

 ה׳ בטבת התשמ׳׳ט (18 בדצמבר 1988)
 (חני 3-4י

י ר ב תבו  ר
 יושב־ראש הוועדה המקומית
ד פתח תקוה י נ ב ל  לתכנון ו

 הודעה לפי סעיפים 5 דד
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965י, ובהתאם ל׳׳תכנית מפורטת מס׳ פת/209ר, שהר
 דעה בדבר אישדה פורסמה בילקוט הפרסומים 1722, התשל׳׳א, עמי
 1750, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה
 (להלן - הוועדה), הודעה כי הקרקע המתוארת כתוססת דרושה
ד וכי הוועדה מומה לשאת ולתת על כ י  לוועדה לחלוטין לצרכי צ

 רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהו בקרקע האמד
 רה ורוצה לקבל פיצוי על כך נדרש לשלוח לוועדה תוך חודשיים
 מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או על טובת
 ההנאה אשר לו בקרקע האמורה בצירוף, ראיות לחיזוק תביעתו
 שיכללו את פרסי הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום המקרקעין,
 והודעה המפרטת לםע־פיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הס*

ד וסעיף. ע  נזם הנתבע בכל ס

ד חזקה  כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מ
 בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור
 שלמענם היא עומדת לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק

 בקרקע האמדה ימסור נדד את החזקה בה.

 תוספת

 חטיבת קרקע בשטח בשטח של 106 מ׳׳ר המהווה חלק מחלקה 4
 בגוש 6378 פתח תקוזז.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעירית
ן בו בשעות הרגילות. י  פתח־תקוה וכל המעוניץ בדבר רשאי לעי

 י״ט בטבת התשמ״ט (27 בדצמבר 1988)
 1חמ 3-2)

ב תכיי־י  ״
 יושכיראש הוועדה המקומית
ד פתח תקוה י נ ב ל  לתכנון ו

 סייח התשכ״ה, עמי 307.

 1384 ילקוט הפרסומים 3619, י־ד באדר n התשמ״ט, 19.2.1989



 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעירית רחובות ובל
ן בו בשעות העבודה הרגילות. י  המעוניין בדבר רשאי לעי

 כ״ו בכסלו התשמ״ט (5 בדצמבר 1989)
 (חמ 3-2) יחזקאל הרמלד

 יושב־דאש הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה רחובות

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

 ולפי חוק התכנה והבנייה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ד190 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ"ה-1965י(להלן - החוק), ובהתאם ל״תכנית מתאר מקומית
, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ׳ /ו  מס׳ נם/ו
 1874, התשל׳׳ג, עמ־ 427 (להלן - התכנית), מוסרת בזה הוועדה
 המקומית לתכנה ולבנייה נס־ציונה (להלן - הוועדה), הודעה כי
 הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטץ לצרכי ציבור,

 וכי המערה מוכנה לישא וליתן על רכי&ת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהיא בקרקע האמד
צד על כך, נדרש לשלוח לוועדה תוך חודשיים  רה ורוצה לקבל פי
 מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או על טובת
 י ההנאה אשר לו בקרקע האמורה בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו,

 שיכללו את פרטי הרישום, אס ישנו, בפנקסי רישום המקרקעץ,
 והודעה המפרטת לםעיפיהס את הפיצויים שהוא תובע וכן חישוב

 הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 כך נמסרת מה הדעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
 בקרקע האמודד״ מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור
 שלמענם היא עומדת לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק

 בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת

 גוש 3637, חלקי חלקות 49, 51, 52, 113, 120, 123, 277; גוש
 3842. חלקי חלקות 22-20, 33-26, 41, 42; גוש 3845, חלק מחלקה

 78; גוש 3849, חלקי חלקות 7, 26, 27, 28, 47, 51, 54, 59.

ת והתשריטים מופקדים במשרדי הוועדה המקו־  העתק התמי
ן בו בשעות העבודה י  מית נס־ציונה וכל .המעוניץ רשאי לעי

 הרגילות.

 יי׳׳ח בטבת התשמ׳׳ט (26 בדצמבר 1988)
0 ניסן קרופסקי -  >חמ 2

 יושב־ראש הוועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה נס ציונה

ח התשכ״ה, עמי 307. ״ ס 1 

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

 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנה והבנייה,
 התשב"ה-1965 (להלן ההוק!, יבחתאכ ל״תכנית מפורטת מס׳

! חודשיים ו  .רה ורוצה לקבל פיצוי על כך נדרש לשלוח לוועדה ת
ום פרסום הדעה זו ברשומות, הרצאה על זמתו או על טובת י  ^ז
 יההנאה אשר לו בקרקע האמורה בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו,
 שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקס רישום המקרקעין
 והודעה המפרטת לסעיפדים את הפיצויים שהוא תיכע וחישוב הס

ע בכל סעיף וסעיף. ב ת  כום ת

 כן נמסרת בזה הודעה, כי הוועדה מתכוונת לימות מיד חזקה
ד שלבד כ י  בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי צ
 ענס היא עומדת לרכשה והוועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק

 בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת

 גוש 3937, חלקי חלקות 49, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 67, 156; גוש
 3938, חלקי חלקות 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61.

 העתק התכנית מופקר במשרדי הוועדה המקומית ראשה לציה
 וכל המעוניין בדבר רשאי לעיה בו בשעות העבודה הרגילות.

 ד׳ בטבת התשמ״ט (12 בדצמבר 1988)
 (חמ 3-2)

ד ניצן א  מ
שבדאש הוועדה המקומית ו  י
ן לציון  לתכנה ולבנייה ראשו

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התמה והבנייה, התשכ״ה־1965

 בתוקף סממתה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והמייה,
נד תכנית מתאר מקומית מם׳ רח/ , ובהתאם ל״שי  ^התשכ״ה-1965י
 1000/א״(להלן ־ התכנית), שהדעה בדבר אישוחז פדםמה ביל־
 קוט הפרסומים 3305, התשמ־ו, עמ׳ 1448, מוסרת בזה הוועדה המ*
ד רחובות(להלן - הוועדה) הודעה, כי הקרקע י מ ל  קומית לתכנון ו
ד וכי הווע* ב י  המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצרכי צ

 דה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמו־
 רה ורוצה לקבל פיצוי על כך נדרש לשלוח לוועדה, תוך חודשיים
 מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או על טובת
 ההנאה שלו בקרקע האמורה, בצימף ראיות לחיזוק תביעתו,
 שיכללו את פרטי הרישום, אס ישנו, בפנקסי רישום המקרקעץ,
 והדעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הם־

ס הנתבע בכל סעיף וסעיף.  מ

ד חוקה  . כן נמסרת מה הודעה, כי הוועדה מתכוונת לקנות מי
בד  בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הצי
 שלמענם היא עומדת לרכשה והוועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק

 בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תיססת

 גוש 6358, חלק מחלקה 268.

 י ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307. י סייח התשכ״ה, עמ׳ 307.

ד באדר א׳ המזומ׳׳מ, 19,2.1989 1385  ילקוס הפרסומים 619ג, י



 כןינמסרת בזה. מדעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
 בקרקע האמורה, מפני שהיא רחשה באופן דחוף לצרכי הצינור

 שלמענם היא עומדת לרכשה והוועדה מודה בזה שכל אדע המחזיק!
ד את החזקה בה.  בקרקע האמורה ימסור מ

 תופפת

 קרקע בגוש 4025, חלקי חלקות 52, 279.
ן רטלוז-לוד, קרית מ י , המהווה בי׳׳ס ת ד  מגרש בשטח של 9.800 מ

. ד  כתי ספר, ל

ד וכל  העתק תבנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית ל
ת בו בשעות העמדה הרגילות. ע  המעוניין בדבר רשאי ל

 ג׳ בטבת התשמ׳׳ט (11 בדצמבר 1988)
ד  (חם 3-2) מקסים ל

ש הוועדה המקומית א ד ב ש ו  י
ד ו ן ולבנייה ל ו מ ת  ל

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד
מר/ 1943  לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי צי

 ולפי חוק התכנון והמייה, התשב״ה-1965

ן והמייה,  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ר190 לחוק התמו
 התשכ״ה-1965י, ובהתאם ל׳׳תכנית מפורטת מס׳ לד/610", שהוד
 עה בדבר אישוחז פורסמה בילקוט הפרסו׳מים 702¿ התשמ׳׳א, עמ׳
ד (להלן - ה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ל  1336, מוסרת מ
 הוועדה), הורעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה
ד וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת ב י  לחלוטין לצרכי צ

 הקרקע האמדה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כל שהיא בקרקע
ר דרש לשלוח לוועדה תו  האמדה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נ
מתו או על  חודשיים מיום פרסום הורעה זו ברשומות, הרצאה על ז
י ו ז י ח ל . ת ו י א ף ר ו ד צ  טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ב
 תביעתו, שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום
 המקרקעין, והודעה המפרטת לםעיפיהס את הפיצויים שהוא תובע

ם הנתבע בכל סעיף וסעיף.  וכן חישוב המו

ד חזקה  כן נמסרת בזה הדעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מ
בד  בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הצי
ט המחזיק ד א ל ב ה ש  שלמענם היא עומדת לרכשה והוועדה מורה מ

ע האמדה ימסור מיד את החזק: בה. ק ר  מ

 תוספת

גוש 4026, חלקי חלקות 54, ו  קרקע בגוש 4025, חלקי חלקות 53,
.92 ,49 ,46 

 מגרש בשטה של 23.960 מיד, המהווה כי׳׳ס תיכון דתי ׳׳שקדיאל״,
 רח׳ אהרן בךחמו, לוד.

ד וכל  העתק תכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית לו
ן בו בשעות העבודה הרגילות. י  המעוניץ בדבר רשאי לעי

 ג' בטבת התשמ׳׳ט (11 בדצמבר 1988)
 (חמ 3-2) מקסים לוי

 יושב־ראש הוועדה המקומית
ד ד א י מ ל  לתכנון ו

 1 סייח התשכ״ה, עמי 307.

 לד/610", שהודעד בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2702,
ד י מ ל ה הוועדה המקומית לתכנה ו  התשמ״א, עמי 1336, מוסרת מ
ן - הוועדה), הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה להל ד(  לו
 לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן על

 רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כל שהיא בקרקע
ד צד על בך, נדרש לשלוח לוועדה ת  האמדה ורוצה לקבל פי
 חודשיים מיום פרסום הדעה וו ברשומות, הרצאה על זכותו או על
ת לחיזוק ו ר  טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה בצירוף ח
 תביעתו, שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום
 המקרקעין, והודעה המפרטת לסעיפדם את הפיצויים שהוא תובע

 וכן חישוב הסמם הנתבע בכל סעיף וסעיף.

ד חזקה  כן נמסרת בזה הדעה כי הוועדה מתמונת לקנות מ
 בקרקע האמדר״ מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור
 שלמענם היא עומדת 'רכשה, והוועדה מורה כזה שכל אדם המחזיק

מסד מיד את החזקה בה.  בקרקע האמורה י

 תוסםת

 קרקע בגוש 4025, חלקי חלקות 52, 53, 54.
ם) מי ) ׳ אדט׳ ׳  מגרש בשטח של 41.600 מ׳׳ר, המהווה בית־ספר ׳
. ד ד רמלה-לוד, דה׳ אהרן בן חמו, א ז א  וכית־םפר"אורס" ענות) ל

כל  העתק תכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית לוד ו
ת בו בשעות העבודה הרגילות. ע  המעוניין בדבר רשאי ל

 ג׳ בסבת התשמי׳ט (11 בדצמבר 1988)
 (חמ 3-2)

 מקסים לוי
שבדאש הוועדה המקומית ו  י

ד ד לו י מ ל  לתכנון ו

 הודעה לפי סעיפים 5 דד
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור;, 1943

 ולפי חוק התכנה והבנייה, התשכ'׳ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ד190 לחוק התכנון והבניד,
*  התשכ״ה-1965י, ובהתאם ל׳׳תכנית מפורטת מס׳ לד/610״, שהד
 עה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 702¿ התשמ״א, עמ׳
ד (להלן - ד ל י מ ל  1336, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנה ו
 הוועדה), הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה
ן על רכישת ת א א ו ש ד וכי הוועדה מוכנה א ב י  לחלוטין לצרכי צ

 הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או סוכת הנאה כל שהיא בקרקע
ד  האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לוועדה ת
 חודשיים מיום פרסום הדעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או על
 טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה .בצירוף ראיות לחקוק
 תביעתו, שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום
 המקיקעיי, יהייער המפי־טת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע

 יכן חישוב לסכום הנתבע בכל ס7ךף יסעיף.

 סייח התשכ״ה, עב״ 307.

ד באדר א׳ התשמ״ש, 19.2.1989  1386 ילקוט הפרסומים 619נ, י



 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרבי ציבור), 1943

 ולפי• חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי םעיפימ 189 ו־190 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965י, ובהתאם ל׳׳תכנית'מפורטת מס׳ לד/610״(להלן -
 התכנית/ שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2702,
 התשמ״א, עמ׳ 1336, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ד (להלן - הוועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת, הקרק  ולבנייה לו
 עות (רכישה לצרכי ציבור), 1943* (להלן - הפקודה), כי הקרקע
 המתוארת לפקודה בילקוט הפרסומים 3586, התשמ״ט, עמ׳ 111,
 תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עירית לוד מיום פרסום הודעה

ת. מו רשו : ו  ז

פפת  תו

 קרקע בגוש 4026, חלקיחלקות 136,132, מגרש 400 בשטח של כ־
, המהווה מגרש לבנייה ציבורית, דחי דוד פנקס-התקוה, ד  1250 מ

 לוד.

ד  העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעירית לו
הרגילות. ן בו בשעות העבודה: י  ובל המעוניין בדבר רשאי לעי

 י׳׳ט בטבת.התשמ׳׳ט (27 בדצמבר 1988)
 (חמ 3-4)

 מקפים לוי י ־
 יושב־ראש הוועדה המקומית

ד  לתכנון ולבנייה לו

ה התשכ׳׳ה, עמי 307. ״ ס 1 

 1 ע״ר 1943, חום׳ 1, עמ׳ 32.

 הודעה לפי סעי!? 19
 r־

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943
 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ׳־ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965י, ובהתאם' ל״תכנית מפורטת מס׳ לר/610״(להלן -
 התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2702,
 התשמ״א, עגל. 1336, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ן -.יהווערה/ בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרק להל ) ד ו  ולבנייה ל
 עות (רכישה לצרכי ציבור), 1943* (להלן - הפקודה), כי הקרקע
 המתוארת. לפקודה בילקוט הפרסומים 3586, התשמ״ט, עמ׳
ד מיום  11,3-112, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עירית לו

 פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוססת

 קרקע בגוש 4026, חלקה 202, מגרש בשטח של כ־939 לי״ר, המהווה
 מכון שמיעה ודיבור, דחי דוד רמז 21, לוד.

 י ס״ה התשכ׳׳ה, עמ׳ 07ג.
 2 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.

 הודעה לפי סעין? 19
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור/ 1943

 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965י, ובהתאם ל׳׳תכנית מפורטת מסי לד/610״(להלן -
 התכנית), שהזדעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2702,
 התשמ׳׳א, עמ׳ 1336, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנה
ן - הוועדה/ כהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרק• להל ) ד ו  ולבנייה ל
 עות (רכישה לצרכי צ*בוד/ 1943־ (להלן - הפקודה/ כי הקרקע

 המתוארת לפקודה בילקוט הפרסומים 3586, התשמ״ט, עמ׳ 110,.
ד מיום פרסום הדעה ו ת ל י ד  תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של ע

 זו.ברשומות.

 תוססת

 קרקע בגוש 4026, חלקה 126, מגרש בשטח של כ״1066 מ׳׳ר,
; ד ן ילדים י״ט, רח׳ התקוזז-דוד פנקס, ל  המהווה ג

ד ו ת ל י ד ע  העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה. המקומית ב
ן בז בשעות העבודה הרגילות. י  ובל המעוביין בדבר רשאי לעי

 י׳׳ט בטבת התשמ׳׳ט(27 בדצמבר 988»
י  >חמ 3-4) מקםיפ לו

ש הוועדה המקומית א ד ב ש ו  י
ד  לתכנה ולבנייה לו

 י ס״* התשכ׳׳ד״ עמי 307.
 * ע׳׳ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.

 הודעה לפי פעיד 19
ת הקרקעות(רכישה לצדכי ציבור/ 1943 . ד ק פ  ל

 ולפי חוק התכנה והבנייה, התשכ״ה-1965

יה, י  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחזק התכנון ומנ
ת מסי לד/610״(להלן - ט ד פ  התשכ״ה-1965י, ובהתאם ל׳׳תכנית מ
 התכנית/ שהדעה בדבר אישורה פורסמהיבילקמז הפרסומים 2702,
 התשמ״א, עמ׳ 1336, מצהירה בזה הוועדה־ המקומית לתכנון
ן - הוועדה/ בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרק* להל ) ד ו  ולבנייה ל
/ 1943־ (להלן - הפקדה/ כי הקרקע ד ב י  עות (רכישה לצרכי צ
 המתוארת לפקדה בילקוט הפרסומים 3586, התשמ׳׳כ/ עמ׳ 111,
ד כדום פרסום הדעה  תהיהילקניינה הגמור והמוחלט של עירית ל

ו ברשומות.  ז

 תופסת

 קרקע בגוש 4026, חלקה 171, מגרש 424 בשטח של כ־4500 מייד,
ד פנקס-נימרוב, לוד.  המהווה בית ספר מץחד ׳׳תוחלת׳׳, רה׳ ד

ד  העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה. המקומית בעידית לו
ן בו בשעות העבודה הרגילות. י  וכל המעוניין בדבר רשאי לעי

 י״ס בטבת התשמ״ט(27 בדצמבר 1988)
 (חמ 3-4) מקסים'לוי

שבדאש הוועדה המקומית ו  י
 לתכנה ולבנייה לוד

 1 ס״ה התשכ׳׳ה, עמי 307.

 ־ ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.

 ילקוט הפרסומים 3619, י״ד באדר א׳ התשמ״ט, 19.2.1989 1387



ד מיום פרסום הודעה  תהיה לקביעה הגמור והמוחלט של עירית לו
 זו ברשומות,

 תוספת

 קרקע בגוש 4024, חלק מחלקה 7, חלק מחלקה 600 (חלקי חלקות
4 •שנות), בשטח של כ־670 מ״ר, המהווה שטח ציבורי 0 3 , 1 0 ,8 
 פתוח בסמוך לבית כנסת לעדה הגרוזינית, דחי זלמז ארן, שכ׳ שרת,

 לוד.

ד  העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעירית לו
ן בו בשעות העבודה הרגילות. י  וכל המעוניין בדבר רשאי לעי

 י״ס בטבת התשמ׳׳ט(27 בדצמבר 1988)
 (חמ 3-4)

 מקסים לוי
 יושב־ראש הוועדה המקומית

ד.  לתכנון ולבנייה לו

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשב׳׳ה-1965

י סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבנייה,  בתוקף סמכותה לפ
 התשכ״ה-965וי, ובהתאם ל׳׳תכנית מפורטת מס׳ לד/610״(להלן -
 התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2702,
 התשמ״א, עמ׳ 1336, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ד (להלן - הוועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרק*  ולבנייה לו
 עות (רכישה לצרכי ציבור), 1943¡ (להלן - הפקודה), כי הקרקע
 המתוארת לפקודה בילקוט הפרסומים 3586, התשמ״ס, עמי 109,
ד סיום פרסום הודעה  תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עירית לו

 זו ברשומות.

 תופסת

 קרקע בגוש 4026, חלק מחלקה 106, בשטח של כ־527 מ״ר, המהווה
 מגרש לבנייה ציבורית, רח׳ רקפות, לוד.

ד  העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעירית לו
ן בו בשעות העבודה הרגילות. י ץ בדבר רשאי לעי  וכל המעעי

 י״ט בטנת התשמ״ס (27 בדצמבר 1988)
ד  (חמ 3-4) מקסים ל

 יושב־ראש הוועדה המקומית
ד  לתכנון ולבנייה לו

 י ס״ה התשכ״ה, עמ׳ 307.
 1 ע״ר 1943, תוס' 1, עמ׳ 32.

 הודעה לפי סעיןז 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשב״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו״190 לחוק התכנון והבנייה,
, ובהתאם ל״תכנית מפורטת מס׳ לד/610י׳(להלן -  התשכ״ה-1965ן

 י ס״ה התשכ״ה, עמי 307.

ד  העתק התכנית מופקר במשרדי הוועדה המקומית בעירית לו
ן בו בשעות העבודה הרגילות. י  ובל המעוניין כדבר רשאי לעי

 י׳׳ט בסבת התשמ׳׳ס (27 בדצמבר 1988)
 «חמ 3-4)

ד  מקסים ל
 יושב־ראש הוועדה המקומית

ד  לתכנת ולבנייה לו

 הודעה לפי פעיןז 19
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943

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

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו*190 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-965וי, ובהתאם ל׳׳תכנית מפורטת מס׳ לר/610״(להלן -
 התכנית), שהודעה ברבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2702,
 • התשמ׳׳א, עמ׳ 1336, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ן - הוועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרק* ל ו ל ) ד ו  ולבנייה ל
 עות (רכישה לצרכי ציבור/ 1943־ (להלן - הפקודה), כי הקרקע
 המתוארת לפקודה בילקוט הפרסומים 3586, התשמ׳׳ט, עמ׳
ד מיום  108*109, תהיה לקניעה •הגמור והמוחלט של עירית לו

 פרסום הורעה זו ברשומות.

 תופפת

 קרקע בגוש 4025, חלקות 247, 251, מגרש בשטח של כ*6091 מ״ר,
 המהווה בית ספר מיוחד ״בן צבי״, רח׳ קפלן, לור.

ד ת מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעירית לו י בנ  העתק הז
ן בו בשעות העבודה הרגילות. י  וכל המעוניץ בדבר רשאי לעי

 י׳׳ס בטבת החשמ׳׳ט(27 בדצמבר 1988)
 (חמ 13-4

י  מקסים לו
 יושביראש הוועדה המקומית

ד  לתכנת .־לבנייה לו

 1 ס״ה התשכ״ה, עמ׳ 307.

 « עייר 1943, תום׳ 1, עמ׳ 32.

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חןק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 כתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה־1965י, ובהתאם ל״תכנית מפורטת מם׳ לר/610״(להלן -
 התכנית), שהודעה ברבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2702,
 התשמ״א, עמי 1336, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ן - הוועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרק להל ) ד ו  ולבנייה ל
 עות (רכישה לצרכי ציבורו, 1943׳- (להלן - הפקודה), כי הקרקע
 המתוארת לפקודה בילקוט הפרסומים 3586, התשמ״ט, עמי 114,

 י ס״ה התשכ״ה, עמי 307.
 * ע׳׳ר 1043, תום׳ 1, עמי 32.
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 הודעה לפי סעיף.19
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי גיבור), 1943

, התשכ׳׳ה-1965 ד י מ ה  ולפי חוק התכנון ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ׳׳ה-11965, ובהתאם ל׳׳תכנית מפ1רטת מס׳ לד/610״(להלן -
ר אישורה פורסמה בילקוס הפרסומים 2702, ב ד  התכנית), שהודעה נ
 התשמ״א, עמ׳ 1336, מצהירה כזה הוועדה המקומית לתכנון
ן - הוועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרק* להל ) ד ו  ולבנייה ל
 עות (רכישה לצרבי ציבור/ 1943־ (להלן - הפקודה/ כי הקרקע
 המתוארת לפקודה בילקוס הפרסומים 3586, התשמ׳׳ס, עמ׳ 112,
ד מיום פרסום הודעה  תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עירית לו

 זו ברשומות.

 לתוספת

ל כ־950 מ׳׳ר, המהווה  קרקע בגוש 4026 חלקה 175, מנרש בשטח ש
 בית כנסת רח׳ פנקס־וררים-דור רמז, לוד.

ד  העתק. התכנית מופקד כמשרדי הוועדה המקומית בעירית לו
ן בו בשעות העבודה הרגילות. י  וכל המעוניין בדבר רשאי לעי

 י׳׳ט בטבת התשמ׳׳ט(27 בדצמבר 1988)
י  (חמ 3-4) מקפיט לו

 יושנ־ראש הוועדה המקומיות
ד  לתכנה ולבנייה א

 1 ס״ה התשכ׳׳ד״ עמ׳ 307.

ד 1943, תוס׳ 1, עמי 32.  י ע

 הודעה לפי סעין5 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי צינור/ 1945 .

 ולפי חוק התמה והבנייה, התשכ״ה-1965
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ר190 לחוק התמה והבנייה,
 התשכ״ה-1965י, ובהתאם ל׳׳תמית מפורטת מס׳ לד/610״(להלן -
 התכנית/ שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2702,
 התשמ׳׳א, עמ׳ 1336, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ן - הוועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרק־ להל ד(  ולבנייה לו
מ ציבור/ 1943׳ (להלן - הפקודה/ כי הקרקע ר צ  עות (רכישה ל
 המתוארת לפקודה מלקום הפרסומים 3586, התשמ׳׳ט, עמי 110,
ד מיום פרסום הודעה  תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עירית לו

 זו ברשומות.

 תופסת

, המהווה ד  קרקע בגוש 4026, ומיקה 127, מגרש בשטח של כ־640 מ
ת רמב״ם, רח׳ התקוה-דד פנקס, לוד. ס  בית מ

ד ת מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעירית לו  העתק התמי
ץ מ בשעות העבדה הרגילות. י ע  וכל המעוניין בדבר רשאי־ ל

 י״ט בטבת התשמ״ט(27 בדצמבר 1988)
 (חמ 5-4) מיןפיב לוי - י י

שבדאש הוועדה המקומית ו  י
ד ה לו י למי  לתכנה ו

 י ס״ה התשכ׳׳ה, עמי 307.
, עמ׳ 32. ד 1943, תום׳ ו  ־ ע

1389 

 התמית/שהודעה בדבר אישדה פורסמה בילקוט הפרסומים 702¿
 התשמ״א, עמי 1336, מצהירה כזה הוועדה המקומית לתכנון
ן - הוועדה/ בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרק* להל ) ד ו ד ל י מ ל  ו
מ ציבור/ 1943׳ (להלן - הפקודה), מ הקרקע ר צ  עות (רכישה ל
 המתוארת לפקודה ביליתם הפרסומים 3586, התשמ״ס, עמ׳ 109,
ד מיום פרסום הורעה ו ל עידית ל ר והמוחלט ש ו מ  תהיה לקניינה ה

 ח ברשומות.

 תופסת

ל  קרקע בגוש 4025, חלקה 252 וחלק מחלקה 242, מגרש בשטח ש
ן ילדים, רח׳ שפרינצק 13, לוד.  כ־2100 מ׳׳ר, המהווה ג

ד ת לו י  העתק התכנית מופקד במשרדי התערה המקומית בעד
ן בו בשעות העבודה הרגילות. י כל המעוניין בדבר רשאי לעי  ו

 י׳׳ס נטכת התשמ״ט(27 בדצמבר 1988)
 (חמ 5-4)

י  מקסים לו
שבדאש הוועדה המקומית ו  י

ד ד לו י מ ל  לתכנה ו

 ־ ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

 הודעה לפי «וין5 19
1943 / מר י  לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי צ

 ולפי חוק התכנה והבנייה, התשכ״ה~1965

ה והבנייה, ט ת  בתוקף םממתה לפי סעיפים 189 ד190 לחוק ה
׳תמית מפדטת מס׳ לר/610״(להלן - ם ל׳ א ת מ  התשכ׳׳די-1965י, ו
ד אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2702, נ ד  התכנית), שהודעה נ
4 התשמ׳׳א, עמי 1336, מצהירה.בזה הוועדה המקומית לתכנה * 
ן - הוועדה/ בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרק ל ה ל ) ד ד ל י מ ל  ו
 עות (רכישה לצרכי ציבור/ 1943׳ (להלן - הפקדה/ כי הקרקע
 המתוארת לפקודה בילקוט הפרסומים 3586, התשמ׳׳ט, עמ׳ 111,
ד מיום פרסום הדעה ד דמוחלט של עירית ל מ ג  תהיה לקניינה ה

 זו ברשומות.

 תוססת

ש 4026, חלקה 163, מגרש ב?6&ח של כ־1280 מ״ר, ו  קרקע מ
ן ילדים י׳׳ז, רח׳ שלמה המלך-איינש־ ג י 665 ו ד ב י  המהווה מקלט צ

 טיין, לוד.

ד  העתק התבנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעירית ל
ן מ בשעות העמדה הרגילות. י דבר רשאי לעי  וכל המעוניין נ

 י״ט בטבת התשמ״ט(27 בדצמבר 1988)
 >חמ 3-4)

 מקפים לוי
שבדאש הוועדה המקומית ו  י

ד  לתכנון ולבנייה לו

 י כדה התשכ״ה, עמי 307.
 י עייר 1943, תוס׳ 1, עב׳ 32.

U התשמ״מ, 19.2.1989 T O ילקוס הפרסומים 3619, י״ר 



ן בו בשעות העבודה הרגילות. י ד וכל המעוניין בדבר רשאי לעי  לו

 י׳׳ט בטבת התשמ׳׳ט 271 בדצמבר 1988)
 (חמ 3-4) מקפימ לוי

 יושב־ראש הוועדה המקומית
ד  לתכנון ולבנייה לו

 הודעה לפי מעיף 19
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943

 . ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ׳׳ה-11965, ובהתאם ל״תכנית מפורטת מם׳ לד/1000״ (להלן
- התבנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 2544, התשל״ט, עמי 1656, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ן - הוועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרק להל ) ד ו  ולבנייה ל
 עות (רכישה לצרכי ציבור), 1943־ (להלן - הפקודה), כי הקרקע
 המתוארת בתוספת, אשד ביחס אליה פורסמה הורעה לפי סעיפים 5
 ד7 לפקודה ,בילקוט הפרסומים 3586, התשמ״ט, עמ׳ 106-105,
 תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית לוד מיום פרסום הודעה

 זו ברשומות.

 תוספת

 קרקע בגוש 3963, חלקה 58 וחלק מחלקה 65, בשטח של כ־12.646
, המהווה מגרש של בי״ס ויצמן ושל בי״ס רמב״מ, רח׳ החש ד  מ

 מונאים 31, לוה

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעיריית
ן בו בשעות העכורה הרגילות. י ד וכל המעוניין בדבר רשאי לעי  לו

 י״ט בטבת התשמ״ט (27 בדצמבר 1988)
 (חמ 3-4)

 מקסים לוי
 יושב־ראש הוועדה המקומית

ד  לתכנון ולבנייה לו

 י ס״ה התשכ״ה, עמי 307.
 « ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

 הודעה לפי מעיף 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה־1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבנייה,.
 התשכ׳׳ה-1965י, ובהתאם ל״תכנית מפורטת מסי לד/610י׳(להלן -
 התבנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2702,
 התשמ״א, עמי 1336, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה לוד (להלן - הוועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרק
 עות (רכישה לצרכי ציבור), 1943־ (להלן - הפקודה), בי הקרקע

 י ס״ה התשכ׳׳ה, עמ׳ 307.
 2 עייר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

 הודעה לפי םעיף 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבנייה,
 התשב״ה-1965י, ובהתאם ל׳׳תכנית מפורטת מס׳ לד/610" (להלן -
 התבנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2702,
 התשמי׳א, עמי 1336, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה לוד (להלן - הוועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרק
 עות (רכישה לצרכי ציבור), 1943־ (להלן - הפקודה), כי הקרקע
 המתוארת לפקודה בילקוט הפרסומים 3586, התשמ״ט, עמי 115,
ד מיום פרסום הודעה  תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עירית לו

 זו ברשומות.

 תופסת
11 ישנות), בשטח  קרקע בגוש 4024, חלקה 530 (חלקי חלקות 10,

 של כ*1286 נדר, המהווה גן ילדים כ״ז, רח׳ זלמן ארן, לוד.

ד  העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעירית לו
ן בו בשעות העבודה הרגילות. י  וכל המעוניין בדבר דשאי לעי

 י׳׳ט בטבת התשמ׳׳ט (27 בדצמבר 1988)
 (חמ 3-4)

 מקפים לוי
 יושב־ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה לוד

 1 ס״ה התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.

 הודעה לפי פעיף 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמטתה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965י, ובהתאם ל׳׳תכנית מפורטת מס׳ לד/436״(להלן -
 התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3475,
 התשמ׳׳ז, עמ׳ 2311, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
ד(להלן - הוועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות(רכישה  לו
 לצרכי ציבור), 1943- (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתו
 ספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה
 בילקוט הפרסומים 3586, התשמ״ט, עמ׳ 114, תהיה לקניינה הגמור

 והמוחלט של עיריית לוד מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוספת

 קרקע בגוש 3964, חלקות 28, 29, 30, 83,82, חלקי חלקות 31,27,
 65-62, בשטח של כ־800 מ״ר המהווה מגרש לבית כנסת עולי

 הודו, רח׳ המתנדבים, לוד״

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעיריית

 1 ס״ה התשכ״ה, עמי 307.

 ־ עייר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.
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 התשמ״א, עמ׳ 1336, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ד 19 לפקודת הקרק ע ס ן - הוועדה), בהתאם ל להל ) ד ו  ולבנייה ל
 עות (רכישה לצרכי ציבור), 1943־ (להלן - הפקודה), כי הקרקע
 המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5
 ר7 לפקודה בילקוט הפרסומים 3586, התשמ׳׳ט, עמ׳ 112, תהיה
ד מיום פרסום הודעה זו  לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית לו

 ברשומות.׳

 תוססת

ל כ־1100 ק מחלקה 171, מגרש 425 בשטח ש ל  קרקע בגוש 4026, ו
, המהווה גן ילדים, רח׳ דוד פנקפ-נימרוב, לוד.^ ד  מ

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעיריית
ן בו בשעות העבודה הרגילות. י ד וכל המעוניין בדבר רשאי לעי  ל

 י׳׳ט בטבת התשמ״ט (27 בדצמבר 1988)
 (חמ 3-4)

 מקפים לוי
שבדאש הוועדה המקומית ו  י

ד  לתכנון ולבנייה ל

 > ע״ר 1943, תום׳ 1, עמ׳ 32.

 הודעה לפי סעיף 19.
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכיי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965י, ובהתאם ל״תכנית מפורטת מנו לד/610״(להלן -
שדה פדסמה בילקוט הפרסומים 2702,  התכנית), שהדעה בדבר אי
 התשמ״א, עמ׳ 1336, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ת הקרק ד ק פ ן - הוועדה), בהתאם לסעיף 19 ל להל ) ד ו  ולבנייה ל
 עות (רכישה לצרכי ציבור/ 1943־ (להלן - הפקדה), כי הקרקע
 המתוארת׳ בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5
לפקדה בילקוט הפרסומים 3586, התשמ״ט, עמ׳ 107-106, 1 ־7  ו
ד מיום פרסום הודעה ת לו י י ד  תהיה לקניעה הגמור והמוחלט של ע

.ברשעות.  1ו

 תוססת

 קרקע בגוש 4024, חלקה 571, (חלקי חלקות 406,91 ישנות), מגרש
ו  בשטח של כ־1475 מ׳׳ר, המהווה גן ילדים, שד׳ חטיבת יפתח, ת

ד ברוך 5, לוד.  דו

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעיריית
ן בו בשעות העבדה הרגילות. י  לוד ובל המעוניין בדבר רשאי לעי

 י״ט בטבת התשמ״ט (27 בדצמבר 1988)
 >חמ 3-4)

 מקטיפ לוי
 יושב־ראש הוועלזז המקומית

~ ד ן ולבנייה ל ו  ־ לתכנ

 ^־ת בתוספת, אשר ביחס אליה פדםמה הדעה לפי סעיפים 5
 ׳פקודה בילקוט הפרסומים 3586, התשמ׳׳ט, עמי 113, תהיה
ד מיום פרסום הדעה זו ת ל י י ד  ינה הגמור והמוחלט של ע

 מות.

 תוססת

ל כ־1515 מ״ר המחתה גן  ; בגוש 4541, חלקה 55, בשמח ש
 / רח׳ שלמה המלך, לוד.

ת י י  העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעד
ן בו בשעות העבדה הרגילות. י  כל המעוניין בדבר רשאי לעי

 :טבת התשמ׳׳ט(27 בדצמבר 1988)
י  <־־3) . מקפים *

שבדאש הוועדה המקומית ו  י
ד  לתכנת ולבנייה ל

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות, (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והכנייד״ התשכ״ה-1965

 בתוקףסממתה לפי סעיפים 189 ר190 לחוק חתמת והבנייה,
 :״ה-1965י, ובהתאם ל׳׳תבנית מפורטת מם׳ לר/610״(להלן -
 ית), שהודעה בדבר אישורה פדםמה בילקוט הפרסומים 702¿
 :!״א, עמי 1336, מצהירה מה הוועדה המקומית לתכנון
ן - הוועדה/ בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרק־ ל ה ל ) ד  יה ל
 (רכלשה לצרכי ציבור), 1943־ (להלן - הפקודה), בי הקרקע
 ארת בתוספת, אשר מחס אליה פדסמה הדעה לפי סעיפים 5
פקדה מלקום הפרסומים 3586, התשמ׳׳ט, עמי 110-109, ! 
ד מתם פרסום הודעה ל עיריית ל ד והמוחלט ש מ ג  לקניינה ה

 ןןןמות.

פפת  תו

ל כ־478 נדד, המחתה  : בגוש 4026, חלק מחלקה 107, בשטח ש
. ד ם רח׳ רקפות, ל י ר מ י  ו לבנייה צ

ת מופק־ במשרדי הוועדה המקומית בעיריית  העתק התמי
ן בו בשעות העמדה הרגילות. י  כל המעוניין בדבר רשאי לעי

 :טבת התשמ״ט(27 בדצמבר 1988)
 !׳-3)

 מקפים לוי
 יושב־ראש התעדה המקומית

 לתכמן ולבנייה ילוד

 ז התשכ׳׳ד״ עמי 307.
 ־ 1943, תום׳ 1, עמי 32.

 . .. .הודעה לפי סעיף 19
מ ציבור), 1943 ר צ ת הקרקעות (רכישה ל ד ק פ  ל

ן והמייה, התשכ״ה-1965  ולפי חוק התמו

 כתוקף סממתה לפי סעיפים 189 ד190 לחוק התמת והבנייה,
ת מס׳ לד/610״(להלן - ט ד פ  :״ה-1965י, ובהתאם ל׳׳תכנית מ
 ית/ שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2702,

 ; התשכ׳׳ה, עמי 307.
 1 ס׳׳ה התשכ״ה, עמ׳ 307.

 י ע׳׳ר 1943, תום׳ 1, עמ׳ 32.
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 העתק התכנית מופקד־ במשרדי הוועדה המקומית בעיריית
ה ^| ל י ג ר ו כשעות העבודה ה ן נ י ד וכל המעוניין בדבר רשאי לעי  לו

 י־ס בטבת התשמ׳׳ס(27 בדצמבר 1988)
0 -  (חמ 4

י  מקסימ לו
ש הוועדה המקומית א ד נ ש ו  י

ד ו ן ולבנייה ל  לתכנו

 הודעה לפי סעיף 19
ר/ 1943 כו י י נ  לפקודת הקרקעות(רכישה לצרנ

ן והבנייה. התשכ־ה-1965  ולפי חוק התמו

די י  כתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ד190 לחוק התכנון והמי
׳תמית מפורסת מם׳ לד/»61״(להלן -  התשכ״די-1965י, וכמתאם ל׳
ד אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2«27, נ ד  התכנית), שהודעה נ
 התשמ׳׳א, עמי- 1336, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנה
ן - הוועדה/ נהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרק להל ) ד ו  ולבנייה ל
רה/ כי הקרקע  עות (רכישה לצרכי ציבור/ 943!־ (להלן ־ מקו
פ 5 י ס י י מ ה לפ ע ד  המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה מ
 ר7 לפקודה בילקוט הפרסומים 3586, התשמ׳׳ס, עמ׳ ?10, תהיה
ו ד מיום פרסום הודעה ו ו  לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ל

 ברשומות.

 תוססת

ש 4024, חלק מחלקה 595 «זלק מחלקה 410 ישנה/ ו ג  קרקע נ
ל כ־800 מ׳־ר, המהווה מגרש 932 (לבנייה ציבורית/ שד׳  בשטח ש

. ד  חטיבת ׳־פתח, א

 העתק התכנית מופקר במשרדי הוועדה המקומית בעיריית
* ת ו ל י ג ר ו כשעות העבודה מ ן נ י ד וכל המעוניין בדבר רשאי לעי  א

 י״ס בסבת התשמ־׳ט(27 בדצמבר 1980)
 >ה& 3-4)

י  מקסים לו
ש הוועדה המקומית א ו מ ש ו  י

ד ה ולבנייה א נ ע  א

 י ס׳׳ה התשכ״ד* עמ׳ 307.
ד 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.  ־ ע

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור/ 1943

די ד.תשכ״ה־־1965 י  ולפי חוק התכנון והמי

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנה והבנייה,
 התשכ״ה-11965, ובהתאם ל״תכנית מפורטת מ0׳ לר/610״(להלן -
 התכנית/ שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2702,
 התשמ׳׳א, עמי 1336, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ן - הווזס־ה/ בהתאם לסעיף « לפקודת הקוק להל ) ד ו  ולבנייה ל

 1 ס״ה התשכ׳׳ה, עמי 307.

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצדבי ציבוד/ 1943

 ולפי חוק התננון והבנייה, התשכ״ה-1965

יה,  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התמה ומני
׳תמית מפורטת מם׳ לד/610״(להלן -  התשכ״ה-1965י, ובהתאם ל׳
 התכנית/ שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוס הפרסומים 702¿
ה הוועדה המקומית לתכנה  התשמ׳׳א, עמ׳ 1336, מצהירה מ
ן - הוועדה/ בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרק ל ה ל ) ד  ולבנייה א
נ(להלן - הפקודה/ כי הקרקע  עות (רכישה לצרכי ציבור/ 943!
ד פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ל  המתוארת בתוספת, אשר ביחס א
 ד7 לפקדה בילקוט הפרסומים 3586, התשמ־ס, עמי 110, תהיה
ד ממס פרסום הודעה זו ת לו י י ד  לקניינה הגמור והמוחלט של ע

 ברשומות.

 תוססת

 קרקע בגוש 4026, חלקה 108, מגרש בשטח של כ־509 מ״ר, המהווה
ת מסת, רח' רקפות, לוד.  מ

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעיריית
ין מ בשעות העמדה הרגילות. ד וכל המעוניין בדבר רשאי לעי  ל

 י׳׳ט בטבת התשמ׳׳ס (27 בדצמבר 1988)
(3-4 aro 

י  מקסים א
שבדאש ההעדה המקומית ו  י

ו ה א י למי  לתכנה ו

 י ס״ה התשכ״ה, עמ׳ 307.
ד 1943, תום׳ 1, עמי 32.  ־ ע

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור/ 1943

ן והבניד, התשכ״ה־1965  ולפי חוק התמו

ה והבנייה, מ ת  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ר190 לחוק ה
ת מפדסת מט׳ לד/610״(להלן -  התשכ־׳ה-1965י, ובהתאם ל״תמי
שדה פורסמה כילקוט הפרסומים 2702,  התכנית), שהדעה בדבר אי
 התשמ׳׳א, עמ׳ 1336, מצהדה בזה מועדה המקומית לתכנה
ת הקרק ד ק פ ן - מועדה/ בהתאם לסעיף 19 ל להל ) ד ו ה ל י למי  ו
מר/ 1943־ (להלן - הפקודה/ מ הקרקע  עות (רכישה לצרכי צי
 המתוארת בתוספת, אשד ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5
 ו־7 לפקדה כילקוט הפרממים 3586, התשמ־ט, עמי 114, תהיה
ד מיום פרסום הודעה זו מד והמוחלט של עיריית ל  לקניינה הג

 ברשומות.

פפת  תו

, ד  קרקע בגוש 4025, חלק מחלקה 255, בשטח של כ־6130 מ
 המהווה שטח ציבורי פתוח ומועדון הצופים, רח׳ ההסתדרות-שד׳

. ד  דושלים-רח׳ םאמה חמי, ל

 1 ס׳׳ה התשב׳׳ה, עמי 307.

ד 1943, תוס׳ 1, עמי 32.  1 ע

 1392 ילקוט הפרסומים 3619, י־ד נאדר ז1' התשמ׳׳ס, 19.2.1489



 הודעה לפי.סעיף 19
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה־1963  ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ד190 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965י, ובהתאם ל״תכנית מפורטת מס׳ לד/610״(להלן -
 התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2702,
 התשמ׳׳א, עמ׳ 1336, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ן - הוועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרק להל ) ד ו  ולבנייה ל
 עות (רכישה לצרכי ציבור/ 1943־ (להלן - הפקודה), כי הקרקע
 המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5
 ו־7 לפקודה בילקוט הפרסומים 3586, התשמ׳׳ט, עמ׳ 108, תהיה
ד מיום פרסום הודעה זו  לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית לו

 ברשומות.

פפת י  תו

ן  קרקע בגוש 4025, חלקה 182, בשטח של כ־689 מ׳׳ר, המהווה ג
 ילדים מ״ג, רח׳ שפרינצק 14, לוד.

 . העתק. התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעיריית
ן בו בשעות העבודה הרגילות. י ד וכל המעוניין בדבר רשאי לעי ו  ל

 י׳־ם בטבת התשמ׳׳ם(27 בדצמבר 1988)
 (חמ 3-4) מקפים לוי

 יושב־ראש הוועדה המקומית
ד  לתכנה ולבנייה לו

 י ס׳׳ה התשכ׳׳ר״ עמי 307.
 * ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ״ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 .ו־190 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965י, ובהתאם ל׳׳תכנית מפורטת מס׳ לד/610״(להלן -
 התכנית/ שהודעה ברבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2702,
 התשמ׳׳א, עמי 1336, מצהירה, .בזה הוועדה המקומית לתכנון
 ולבנייה •לוד(להלן r הוועדה/ בהתאם. לסעיף 19 לפקודת הקרק
 עות (רכישה לצרכי ציבור/. 1943־ (להלן - הפקודה), כי הקרקע
 המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה'לפי סעיפים 5
 ד7 לפקודה בילקוט הפרסומים 3586, התשמ׳׳ס, עמ׳ 108, תהיה
ד מיום פרסום הודעה זו  לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית לו

 ברשומות-

 תוספת

 קרקע בגוש 4025, חלק מחלקה.21.1, בשטח של כ*750 מ׳׳ר, המהווה
 שטח ציבורי,.רח׳ ז׳בוטינםקי-שד׳ ירושלים, לוד.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעיריית

 1 ס׳׳ה התשכ׳׳ה, עמ׳ 307.

 ־ ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.

 עות (רכישה לצרכי ציבור/ 1943־ (להלן - הפקודה/ כי הקרקע
 המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5
 ד7 לפקודה בילקוט הפרסומים 3586, התשכרס, עמ׳ 106, תהיה
ד מיום פרסום הורעה זו ו  לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ל

 ברשומות.

 תוססת

¿ 410 ישנות/ 0  קרקע בגוש 4024, חלקה 570 (חלקי חלקות 2
 כשטח של 3*1741 מ״ר, המהווה גן ילדים כ״ו, רח׳ אברהם

. ד  מזדחי-שד׳ חטיבת יפתז/ א

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעיריית
ן מ בשעות העכורה הרגילות. י ר רשאי לעי ב ד ת נ מ ע מ כל ה ד ו  לו

 י׳׳ס בסבת התשמ׳׳ט(27 בדצמבר 1988)
 (חס 13-4

י  מקסים לו
ת י מ י מ  יושביראש הוועדה ה

ד  לתכנון ולבנייה לו

ר 1943, תוס׳ 1, עמי 32. ״ ע  ־

 הודעה לפי סעיף «1
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצדכי ציבור/ 1943

 ולפי'חוק התכנון והכנת•״ התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ד190 לחוק התמה והבנייה,
׳תמית מפורטת מס׳ לד/610״(להלן -  התשל׳ה-1965י, ובהתאם ל׳
ת/ שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 702¿  התמי
ן ו מ ת  # התשמ״א, עמ׳ 1336, מצהירה כזד, הוועדה המקומית ל
ן - הוועדה/ בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרק להל ) ד ו  ולבנייה ל
 עות (רכישה לצרכי ציבור/ 1943־ (להלן - הפקודה/ כי הקרקע
 המתוארת בתוספת, אשד כיחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5
7 לפקודה בילקוט הפרסומים 3586, התשמ״ט, עם׳ 107, תהיה  ר
ו ד מיום פרסום הורעה ז ו  לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ל

 ברשומות.

 תופסת׳

ן ל כ״1028 נדר, המהווה ג  קרקע בגוש 4025, חלקה 125, בשטח ש
 ילדיפ, רח׳ ההסתדרות 15, לוד.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעיריית
ד וכל המעוניין בדבר דשאי לעיה בו בשעות העבודה הרגילות. ו  ל

 י׳׳ט בטבת התשמ׳׳ס (27 בדצמבר 1988)
 «חמ 3-4)

י  מקסים לו
 יושר־ראש הוועדה המקומית

ה ולבנייה לוד מ ת  ל

 1 ם׳׳ה התשכ־׳ה, עמי 307.

 ־ ע׳׳ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.

 ילקוט הפרסומים 9ו36,*י׳ד באדר א׳!זו/שמ׳יש, 19.2.1989 1393



 ברשומות.

פפת  תו

 קרקע בגוש 4024, חלקה 526 (חלק מחלקה 10 ישנה), בשטח של כ־
ן יום ילדים, רח׳ זלמן אדן, לוד. , המהווה מעו ד  1360 מ

 העתק התכנית מופקר במשרדי הוועדה המקומית בעיריית
ן בו בשעות העבודה הרגילות. י ד וכל המעוביין בדבר רשאי לעי  לו

 י׳׳ט בטבת התשמ״ט (27 בדצמבר 1988)
י  >חמ 3-4) מקסים לו

שבדאש הוועדה המקומית ו  י
ד  לתכנון ולבנייה לו

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקדימות (רמשה לצרכי צימר), 1943

ידי התשכ־ה-1965 ן והמי  ולפי חוק התמו

ה ״ מ ה ן ו  בתוקף סמכותה לפי מעיפים 189 ר190 לחוק התמו
 התשכ׳׳ה-1965י, ובהתאם ל״תכנית מפורטת מס׳ לד/1000״(להלן
- התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה מלקוט הפרסומים
ן ו מ ת  2544, התשליט, עמ׳ 1656, מצהירה בזה הוועדה המקומית ל
ן - הוועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרק להל ) ד ו ה ל י למי  ו
מ צינור), 1943־(להלן - הפקודה), כי הקרקע ר צ  עות (רכישה ל
 המתוארת בתוספת, אשר מחם אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5
 ו־7 לפקודה בילקוט הפרסומים 3586, התשמ׳׳ס, עמי 105, תודה
ו ד מיום פרסום הודעה ז ו  לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ל

 ברשומות.

 תוספת

. , 157 , חלקי חלקות 12, 1 0 6 , 1 0 5 , 1 0  קרקע כגוש 3951, חלקות 4
גוש 3987, חלקי חלקות ¿ 3 נשטח של נ־14,250 מ׳׳ד, המהווה'  ו
ל בית ספר יסודי דתי ג׳, רוז׳ מת״ר-טשרניחובםקי, לוד.  מגרש ש

ת מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעיריית  העתק התמי
ן מ בשעות העמדה הרגילות. י דבר דשאי לעי ד וכל המעיניין נ  א

ת התשמ׳ט(27 בדצמבר 1988) טנ יט נ  י
 >חמ 3-4)

 מקסים לוי
שבדאש הוועדה המקומית ו  י

ד ן ולבנייה א ו מ ת  ל

 י ס׳׳ה התשבד״ עמ׳ 307.
 ־ ע׳׳ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943,

 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 כתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ד190 לחוק התכנון והכנייה,
 התשכ״די-1965י, ובהתאם ל״תכנית מפורטת מסי לד/00©1״(להלן

 י ס׳׳ה התשכ״ה, עמי 307.

ן מ בשעות העבודה הרגילות. י ת בדבר רשאי לעי מ ע מ כל ה ד ו  א

 י׳׳ס בטבת התשמ׳׳ס(27 בדצמבר 1988)
 (חמ 4-*)

 מקפיפ לוי
 יזשב־ראש הוועדה המקומית

ד ן ולבנייה לו ו מ ת  ל

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943

די התשכ״ה-1965 י ן והמי  ולפי חוק התמו

ן והבנייה,  בתוקף סממתה לפי סעיפים 189 ד190 לחוק התמו
׳תמית מפורטת מס׳ לד/610״(להלן -  התשכ׳׳די-1965*, ובהתאם ל׳
 התכנית/ שהודעה בדבר אישורה פורסמה מלקום הפרסומים 2702,
ן ו מ ת ה הוועדה המקומית ל  התשמ־א, עמ׳ 1336, מצהירה מ
ן - הוועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרק להל ) ד ו ה ל י למי  ו
, 1943־ (להלן - הפקודה), מ הקרקע  עות (רכישה לצרכי צימר)
 המתוארת כתוספת, אשר מחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5
7 לפקודה בילקוט הפרסומים 3566, התשמ׳ס, עמי 115, תהיה  ר
ד מיום פרסום הודעה זו ל עיריית א  לקניינה הגסוד וממקלט ש

 ברשומות.

 תוספת

ש 4024, חלקה 531 (חלק מחלקה 10 ישנה), נשטח של כ* מ  קרקע ב
ה ן יום ילדים, רח׳ זלמן ארן, א , המהווה מעו ד  559 מ

ת י י  העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעד
ת מ בשעות העמדה הרגילות, ע ת בדבר רשאי ל מ ע מ כל ה ד ו ו  ל

 י״ס נםנת התשמ׳׳ט(27 בדצמבר 1988)
י  (מס 3-4) מקפים א

ש הוועדה המקומית א ד נ ש ו  י
ד ד א י מ ל  לתכנון ו

 י סייד התשכ׳׳ר״ עמ׳ 307.
 1 ע־ר 1943, תום׳ 1, עמ׳ 32.

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעיות(רכישה לצרכי ציבור), 1943

לפי חוק התכנון והמת־״ התשכ״ה-1965  ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ד190 לחוק התכנון והמייה,
ת מס׳ לד/610״(להלן - ט ד פ ׳תמית מ , ובהתאם ל׳  התשכ״ה-1965נ
שדה פדסמה בילקוט הפרסומים 2702,  התמית), שהודעה בדבר אי
 התשמ־א, עמי 1336, מצהדה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ת הקרק־ ד ק פ א - הוועדה), בהתאם לסעיף 19 ל ה ל ) ד  ולבנייה ל
, 1943־ (להלן - הפקודה), כי הקרקע  עות (רכישה לצרכי צימר)
 המתוארת בתוספת, אשר מחם אליה פורסמה הדעה לפי סעיפים 5
 ד7 לפקודה כילקוט הפרסומים 3586, התשמ׳׳ס, עמ׳ 115, תהיה
ו ד מיום פרסום גודעה ז ד והמוחלט של עיריית לו מ ג  לקניינה ה

 1 ס״ה התשב״ה, עמי 307.

ד 1943, תום׳ 1, עמ׳ 32.  י ע

־ א׳ התשמיט, 19.2.1989 ח  1394 ילקוס הפמומים 619נ, י״ר מ



 הודעה לפי סעיפים 5 דד
 לפקודת הקרקעות «רמשה לצדכי ציבור/ 1943

 ולפי חוק התכנה והבנייה התשכ״ה-1965

ה י י נ מ ה ו מ ת  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ר90ז לחוק ה
 התשכ״ה-1965י, ובהתאם ״לשינוי מס׳ 1 לתכנית מפורטת מס׳ 3/
׳ אישורה פורסמה נילקוש סרסומיס/ ד נ ד ה נ ע ד ו ה ש 1 2 5 / 0 3 V 
ה מ ת  3535, התשמ״ה מם׳ 1170, מוסרת נזה הוועדה המקומית ל
 ולבנייה אשדוד (להלן - הוועדה/ הודעה כי הקרקע המתוארת
, וכי אין הוועדה או מר  בתוספת דרושה לוועדה לחלמיה לצרכי צי
 העידה חייבות. לשלם פיצויים) ואה פיצהים מופחתים עשויים

ץ רכישת הקרקע האמורה ג  להשתלם ב

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמד
ז הנימוק ז ו ו מ י י על כר, בין מכוח זכות מ  רה ורוצה לקבל פיצו
ישולמו פיצויים או פיצויים מופחתים, נדרש  שייגרם סבל אם לא,
ך חודשיים מיום פרסום הודעה זו נרשונ1ות,  לשלוח לוועדה תו
ה ר ו מ  הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה אשר לא בקרקע מ
 בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הדשום, אם ישנו,
 בפנקס רישום המקרקעין, והודעה המפרטת לםעיפיהס את הפיצויים
ל סעיף וסעיף, ואס נתבעים  שהוא תובע וחישוב הסכום, הנתבע מ
 צו ם או פי י צר א ישולמו •י  פיצדיס מתור נימוק שייגרם סבל אס ל

_  יים מופחתים - ראיות התומכות נטענה כי ייגרם סנל.

ד חזקה ת מי ו מ ה הודעה כי הוועדה מתכוונת ל  כן נמסרת מ
 בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור
 שלמענם היא עומדת לרכשן^והוועדה מודה בזה שכל אדם המחזיק

ד את החוקה בה.  בקרקע האמורה ימסור מי

 תוספת

, ד , חלקה ג/ שסח 6715 מ ד וש 2016, חלקה 702, שטח 3177 מ  ג
, חלקה זי, שסח ד  חלקה די, שטח 1164 מ*ה חלקה וי, שטח 1200 מ
, חלקה חי, שטח 995 מ׳׳ה גוש 2018, חלקה 701, שטח ד  850 מ

. ד ; גוש 2017, חלקה ב׳(998), שסח 1843 מ ד  3230 מ

ן העי־ י י  העתק התמית מופקד במשרדי מוועדה המקומית, מ
ניץ בדבר רשאי , וכל המעו ד ד ש ה מרכז מסחרי ד' א ח ש  דיה א

ן בו בשעות העבודה הרגילות. י  לעי

 י״ג כטבת התשמ״ט(21 בדצמבר 1988)
 >חמ 3-2) א׳ אזולאי

שבדאש הוועדה המקומית ו  י
ה אשדוד י למי ן ו ו מ מ  ל

 י ס״ח התשכ׳׳ה, עמ׳ 307.

 הודעה י&8י פעיפיס 5 ו־ל
נור/ 1943  לפקודת הקרקעות(רמשה לצרכי צי

ה התשכ״ה-196$ י י מ ן ד ו  ולפי חוק התמ

 נתוקף סממתה לפי סעיפים 188 ו־190 לחוק התמה והננייה,
ד ו ה נורי 5/45/2׳׳, ש ת שיכה צי  התשב״ה-1965י, ובהתאם ל״תמי

 < ס־ח התשכ׳׳ה, עמ׳ 307.

ר אישורה סדסמה בילקוט הפרסומים מ - התכנית), שהדעה ב
¿ התשל־ש, עמי 1656, מצהירה בזה ההערה המקומית לתכנון 5 4 4 1 
ת הקרק ד ק פ ן - ההערה/ בהתאם לסעיף 19 ל להל ) ד ו ה ל י למי  ו
ן - הפקודה/ כי הקרקע ל ה ל ) נ מר/ 943 !  עות (רכישה לצרכי צי
 המתוארת בתוספת, אשד מחם אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5
7 לפקודה מלקום הפרסומים 3586, התשמ׳׳ס, עמ׳ 106, תהיה  ר
ו ד מיום פרסום הודעה ז ו ל עיריית ל ד והמוחלט ש מ ג  לקניינה ה

 ברשומות״

 תוססת

גוש 3951, חלקי , 14, ו 7 ,  קרקע כגוש 3978, חלקי חלקות 5, 6
, ד ל כ־16,500 מ  חלקות 132, 142, 143, 155, 156, נשמח ש
י איסמאילוב, לוד. -לו ומוכ-דדומי ד רה׳ ו ו ד י  המהווה איצסדיה ע

ת י י ד ע ת מופקר במשרדי הוועדה המקומית נ  העתק התמי
ן בו בשעות העבודה הרגילות. י ד וכל המעוניין בדבר רשאי לעי  לו

 י״ט בטבת התשמ״ס >27 בדצמבר 1988)
 «חמ 3-4) מקסים לוי

ת י מ ו ק שבדאש הוועדה מ ו  י
ד יה לו למי ן ו ו מ ת  ל

, mn׳ 1, עמ׳ מ. ר ג94ו ״ ע 1 

 הודעה לפי סעיף 19
נור/ 194$,  לפקודת הקרקעות(רכישה לצדכי צי

ן והבנייה, התשכ״ה-1965  ולפי הוק התטו

ה י י מ ה ה ו מ ת  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ד190 לחוק ה
ת מפורשת מס׳ לו/610״(להלן - י מ ת ״  התשכ״ה-196$י, ובהתאם ל
 ^ התכנית/ שהודעה כרכר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2702,
ה מ ת ה ההערה המקומית ל  v התשמ׳׳א, עמי 1336, מצהירה מ

ן - הוועדה/ בהתאס לסעיף 19 לפקודת הקרק־ ל ה ל ) ד  ולבנייה א
/ 1943־ (להלן - הפקודה/ פי הקרקע ד ב י רכישה לצרכי צ  עות(
 המתוארת בתוספת, אשר מחס אליה פורסמה הדעה לפי סעיפים 5
7 לפקודה מלקוש הפרסומים 3586, התשמ׳׳ש, עמ׳ 113, תהיה  ר
ד מיום פרסום הורעה זו ו ת ל י י ד  לקניינה הגמור והמוחלט של ע

 ברשימות.

 תוספת

ש 4541 חלקה 62, נשטח של כ־807 נדר, המהווה מועדה ו ג  קרקע נ
. ד  נוער ״אדי״, רח׳ שלמה המלך-א׳ אינשמיין, א

ית רי י הוועדה המקומית נעי  העתק התכנית מופקר נמשרר
ן מ במעות.העמדה הרגילות. י ר רשאי לעי ב ד ד וכל המעוניה נ  לו

 י׳־ט בטנת התשמ־ס«27 בדצמבר 1988)
 (חמ 3-4)

י  מקסים א
ש הוועדה המקומית א ד ב ש ו  י

ד ה לו י למי  לתכנה ו

 י ם״ה התשכ׳׳ה עמי 307.
ד 1943, תוס׳ 1, עמי 32.  ־ ע

ד באדר א׳ התשמזט, 19.2.1989 1395  ילקוט הפרהומים 619ג, י



 הסכום הנתבע ככל סעיף וסעיף.

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

 בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוססת

 חלק ממגרש מם׳ 4 - בתבע׳׳מ 68/147/03/4, גוש 1942, חלקי
. 2 4 , 2  חלקות 21, 22, 3

 מגרש מס׳ 2 - בתבע״מ 68/147/03/4, גוש 1932, חלקי חלקות
גוש 1942, חלקי חלקות 23, 24. ¿ 24, 25, 26, 18, ו 3 , 2 2 ¿ 1 

 וכמסומן בתשריט: חום חתום בחום כהה בתשריט התבע״מ.

ן וכל ו ת )מקל י ד ע  העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ב
ן בו בשעות העבודה הרגילות. י  המעוניין בדבר דשאי לעי

 י׳ בטבת התשמ״ט(18 בדצמבר 1988)
 (חמ 3-2)

 • אלי דיין
 יושב־דאש התערה המקומית

 לתכנון ולבנייה אשקלון

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ד190 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965י, ובהתאם ל״תכנית מתאר מס׳ 377 - שפרעם״,
 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2891, התשמ״ג,
 עמ׳ 997, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שפרעם
 (להלן - הוועדה), הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
 לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן על

 רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהיא בקרקע האמר
 רה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לוועדה תור חודשיים
 מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או על טובת
 ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו,
 שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום המקרקעין,
 והודעה המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וכן חישוב

 הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

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

 בקרקע האמורה •מסור מיד את החזקה בה.

 תוססת

וש 10296, חלקי חלקות 5, 9, 10, 13, 14, 21,15, 22, 30, 31, 33,  ג
.61 ,59 ,55 ,53 ,38 ,34 

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה וכל המעוניין ־בדבר

 ס״ח התשכ׳־ה, עמי 307.

 עה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1493, התשכ״ס, עמי
 472, ושאושרה ביום 1.1.1969 ע״י ועדת התיאום לרישום שיכונים
 ציבוריים ואשר קיבלה מס׳ תבע״מ 152/03/4 מוסרת בזה הוועדה
(להלן - הוועדה), הורעה כי ן  המקומית לתכנת ולבנייה אשקלו
 הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור,

 וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמו־
 רה וחצה לקבל פיצת על כך, נדרש לשלוח לתעדה תוך חודשיים
 מיום פרסום הורעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או על טובת
ו בקרקע האמורה בצרוף ראיות לחיזוק תביעתו  ההנאה אשר ל
 שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקס רישום המקרקעין,
 והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הס

 כום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 כן נמסרת כוה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
 בקרקע האמורה מפני שהיא דחשה באופן דחוף לצרכי הציבור
 שלמענם היא עומדת לרכשה והוועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק

 בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 י תופסת

 מגרשים: חלק מחלקה 62 בגוש ישן 1931 שהיא חלקה 59 בגוש
 חדש 1963, וכמסומן בצבעים חום מוקף בחום כהה בתשריט

 התרש״צ.

 העתק תשריט התכנית מופקד במשרח הוועדה בעירית אשק׳
ן בו כשעות העבודה הרגילות. י  לון וכל המעוניין בדבר רשאי לעי

 ד׳ בטבת התשמ׳׳ט (12 בדצמבר 1988)
 (חמ 3-2)

 אלי דיין
 יושב־ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה אשקלון

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

 ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי פעיפים-189 ו־190 לחוק התכנון והבנייה,
 התשב״ה-1965י, ובהתאם ל״שינוי מם׳ 68 לתכנית מפורטת מס׳ 4/
 147/03, קדית חינור אפרידר(קטעו״, שהודעה ברבר אישורה פורס
 מה בילקוט הפרסומים 2954, התשמ״ג, עמ׳ 2787, מוסרת בזה הווע
 דה המקומית לתכנון ולבנייה אשקלון(להלן - הוועדה), הודעה כי
 הקרקע המתוארת כתוספת דרושה לוועדה לחלוטץ לצרכי ציבור

 וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כל שהיא בקרקע
 האמורה וחצה לקבל פיצוי על כך נדרש לשלוח לוועדה תוך חו
 דשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או על
 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 וכן חישוב

 1 ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 13% ילקוס הפרסומים 3619, י״ד באדר א׳ התשמ׳׳ס, 19.2.1989



 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור שיגוי תמית מתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 17 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחה ירושלים
 החליטה לאשר, באישור שר הפנים, שינוי תכנית מתאר מקומית
י מס׳ 1/88 לתכנית מס׳ 1505ג׳״. נו  הנקרא ׳׳תכנית מס׳ 1505 די, שי

נד התכנית; גוש 30340, חלקה  ואלה השטחים הכלולים בשי
- ירושלים, 1 7 ; גוש 30341, חלקה 9 1 3 , 1 1 , 8 ,  14, חלקי חלקות 6
 המורדות הדרומיים של בית וגן, השטח הידוע כבי״ט גבוה לשכנו־
 לוגיה, גוש 30196, מגרש מ.מ. 1 (שבתכנית מס׳ 1042), הכל על־פי

 הגבולות המסומנים בתשריט בקו בחול.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: הגבהת בניין קנדה שבתחום
 ביה׳׳ס לטכנולוגיה בכ־3 מ׳ והוספת קומה באגפים הדרומי והצפוני

 של הבניין בהתאם לנספח הבינוי.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3581, התשמ״ח, עמי 3129.

 שינוי התכנית האמור, בצורה שאישרה׳אוחו הוועדה המחודת,
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, הפקד במשרדי הוועדה המחוזית
 ׳האמורה וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים,
ן בו בימים ובשעות שהמשרדים האמורים י  וכל המעוניץ רשאי לעי

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכטן מקומי מטה יהודה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תמית מתאר מקומית
 נמסרת בזה הורעה כתהאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה
 חתשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
ה ד ו  יזרושליס ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מסה ד
 הופקד שינוי תכנית מתאר מקומית הנקרא ׳׳תכנית מס׳ מי/458א׳,

 שינוי לתכנית מס׳ מי/200 ושינוי לתכנית מס׳ מי/458״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית; גוש 30314, חלקה 5
- מוצא תחתית, בית חרושת ללבנים, הכל על־פי הגבולות המסר

 מנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) קביעת השימושים המותרים
 באתר לשימור לדירות מגורים; ב) קביעת הודאות שימור1 והודאות

 בינוי בהתאם לתכנית הבינוי(נספח מם׳ 1) המצורף לתכנית.

ן בו בימים ובשעות י  כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעי
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
די שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכר על פי סעיף  עצמו נפגע על י
 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המקומית האמו־

 רה תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות.

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

 מסתמכת.

 ג׳ באדר א׳ התשמ׳׳ט (8 בפברואר 1989)
 אלידו סויסה

 יושב־ראש הוועדה המחודת
 לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים

ן בו בשעות העבודה הרגילות. י  רשאי לעי

 כ׳׳ו בטבת התשמ׳׳ט(3 בינואר 1989)
 (חמ 3-2)

ר חופין מ ט נ  אגרהי
 יושב־ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבנייה שפרעם

 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
 התשב׳יה-965ז
 מחוז ירושלים

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת שינויי תבניות מתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
 ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים

 הופקדו שינויי תכניות מתאר מקומיות אלה:

 (1) ׳׳תכנית מס׳ 3325אי, שינוי מס׳ 1/87 לתכנית מסי 3325״.

 ואלה השטחים הכלולים כשינוי התכנית: גוש 30256, חלקי
4 - ירושלים, שכ׳ הר נוף, ממערב לגבעת שאול, 2 , 3  חלקות 8
 הכל על־פי הגבולות •המסומנים בתשריט תכנית מם׳ 3325

 בקו כחול.

4 2 , 3  עיקרי הוראות שינוי התכנית: הוספת חלקים מחלקות 8
 בגוש 30246 שהושמטו מסעיף ־5 להוראות תכנית מס׳ 3325,
 אשר יעודן לשמורת טבע, והשמטת חלקה 18 בגוש 30256

 שנכללה בטעות בסעיף 5 כאמור.

 (2) ״תכנית מס׳ 3820, שינוי מס׳ 31/87 לתכנית מתאר מקומית
 לירושלים".

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 30106, חלקה
 61 - ירושלים, שכ׳ סנהדריה, רח׳ אוריאל מס׳ 3, הכל על פי

 הגבולות המסומנים בתשריט בקו בחול.

 עיקרי הוראות שינוי התבנית: א) שינוי יעוד שסח מאזור מגו־
 רים 3 לאזור מגורים 3 מיוחד: ב) הגרלת אחוזי הבנייה מ־90%
 המותרים ל־142$ משטח המגרש החדש נסו(קיימים 16% ו);
 ג) קביעת בינוי לתוספות בנייה ל־3 קומות בצדו,הצפוני של
; ד) שינוי קווי בניין בחזית י ו  הבניין בהתאם לנספח הבז

 אחורית מ־5.0 מ' ל־1.80 מי: הו הלוקה חרשה.

ין בהם בימים  בל המעוניין בשינויי התכניות רשאי לעי
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונייו בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
 עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המקומית האמו

 רה תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות.

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

 מסתמכת.

 ילקוט הפרסומים 3619, י״ד באדר א׳ התשמ׳׳ט, 989ו.19.2 1397



 הודעות לפי תוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965

 מחלקה 5 בשטח 7.0 ר מתוך 86.7 ד׳ - רח׳ חזון איש, בני בוק.

 עיקרי הוראת שינוי התכנית: הפקעת השטח הנ׳׳ל וייעודו
 לשצ׳׳פ, ובתוכו בניית בריכה ומגדל מיס.

ן בו בימים ובשעות י  כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעי
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ץ או בכל פרס תכנוני אחר הרואה י מ  כל המעוניין בקרקע, כ
י התכנית, וכן כל הזכאי לכד על פי סעיף נו ד שי  עצמו נפגע על י
 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המקונןית האמד

ר חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות.  רה תו

ן אלא אם כן הוגשה בכתב ת י  התנגדות לא תתקבל ולא ת
ווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא  בפירוט הנמקות ובלי

 מסתמכת.

־גוק  מרחב תכנון מקומי בני

 הודעה על המת שינוי תמית מתאר מקומית
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבנייה
 התשכ״ה-1965, כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה סחת תל אכיל
 החליטה על הכנת שינוי תכנית מתאר הנקרא ״תכנית מם׳ 414א׳״.

י התכנית המוצע גוש נו  ואלה השטחים הכלולים בתחום שי
י בדק.  188¿ חלק מחלקה 5 - רח׳ חזון אי?/ מ

ן מקומי אוד יהודה-אזור ן ו מ  מרחב ת

 הודעה על הפקדת שמוי תמית מתאר
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,
ן ולבנייה מחוז תל אביב ו מ ת  התשכ״ה־1965, כי הוועדה המחוזית ל
ת מתאר מס׳  החליטה על הפקדת שינוי תכנית מתאר הנקרא ״תמי
ת בניין ערים מס׳ מאא/66־. י מ ת  מאא/144, אור יהודה שינוי ל

י דיתמית: גוש 7215, נו  ואלה השטחים הכלולים כתחום שי
ון מצפון, רחוב  חלק מחלקה 57 - אוד יהודה, בין הרחובות אסיריי צי

 שדת מדרום, רחוב שפרינצק במערב וקפלן במזרח.

ד בינוי בחלקה קיימת ע ד התמית: א) ש נ  עיקרי הוראות שי
י 3 קומות מעל י 8 קומות על עמודים לבניינים מ  מבניינים מ
ת י מ ת וה ג) קביעת הנחיות ל  קומת קרקע מ הקטנת צפיפות די
 חאקה; ד) קביעת תקנות והודאות בנייה לאזורים ולשטחים המו־
 פיעים בתכנית; ה) קביעת הסדרי גישה וחניה למגרשים המוצעים
ת זו תועלנה הוראות תכנית מס׳ מאא/ י מ  והקיימים בתכנית. על ת
ן שתי התכניות - עדיפות הוראותיה של  66, ובמקרה של סתירה מ

מ השטח הכלול בקו הכחול. ג  תכנית זו, ל

ם ובשעות י מ ן בו ר י ת רשאי לעי  כל המעוניין בשינוי התמי
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

י אחר הרואה ת מ  כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרס ת
ס כל הזכאי לכד על פי סעיף די שינוי התכנית, ו  עצמו נפגע על י

 0חמ תל אביב
 מרחב תכנון מקומי חולון

 הודעה בדבר הפקדת.שמוי תמית מתאר מקומית
 ניתנת בזה הודעה, בתהאם לסעיף 89 לחוק התכנון והמייה,
 התשב״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחתית לתכנון ולבנייה מחוז
 תל־אניב ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הופקד,
ת הנקרא ׳׳תכנית מם׳ י מ  ביחד עם התשריט המצורף אליו, שינוי ת

 וד361/א, שינוי לתכנית מתאר מס׳ ח־361״.

וש 7161, חלקות  ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: ג
 15 ד348 - חדת חמק/ תל־גימדיס.

ד מאזור המיועד למ־ עו  עיקרי הוראות שינוי התמית: שינוי י
י ציבור, ואיחות עם החלקות נ י י מ  גורים לאזור המיועד לשטח ל

ן והבנייה התשכ״ה-965ן.  הנובלות לפי פרק ד לחוק התמו

ס ובשעות ת מ ממי ע ד התכנית רשאי ל מ ש  כל המעוניין ב
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרס תכנוני אחר הרואה
י שינוי התמית, וכן כל הזכאי לכד על פי סעיף  עצמו נפגע על ד
 100 לחוק, רשאי להגיש התנגתת במשרדי הוועדה המקומית האמו

ך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות.  רה תו

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

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי רמת־גן

 הודעה על המת שינוי תמית מתאר
 'ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, מ הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחה תל־אביב
ת מס׳ דג/ ת שינוי תכנית מתאר הנקרא ?תמי מ  החליטה על ה
ת מתאר חלקית מם׳ רג/753 ותכנית מתאר מס׳  832א׳, שינוי בתמי

 דג/340״.

וש 6141,  • ואלה השטחים בתחום שינוי התבנית המוצע ג
 חלקה 93; גוש 6142, חלקות 147-148, חלקי חלקות 151-153,
285 - שכונת רמת ,284 ¿72-275 ¿ 6 5 ¿ 5 9 ¿50,245 ¿39,161 

 השקמה

י בני־ברק מ ד ן מ ו מ  מרחב ת

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תמית מתאר מקומית
ה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,  ניתנת מ
 התשכ״ה-1965, מ במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
 תל־אמב ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנת ולבנייה בני־בדק הופ
 קד, ביחד עם התשריט המצורף אליו, שינוי תכנית מתאר הנקרא

ל 414א״. ת מ  ״תמי

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6188, חלק

ד באדד א׳ חתשמ־גז, 2.1989*1  1398 ילקוט הפרסומים 3619, י



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

ה מקומי נתניה מ  מרחב ת

ר שינוי תכנית מתאר מקדמית ו ש י ה בדבר א ע ד ו ז  ד

ה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והמייזז,  נמסרת מ
ן ולבנייה מחת המרכז ו מ ת  התשנ׳׳ה~1965, כי הוועדה המחוזית ל
ת מתאר מקומית י מ ד הפנים, שינת ת  החלישה לאשר, כאישור ש

ת מס׳ נת/4/555״. י מ ת  הנקרא ״

3 ׳חלקה 2 7  ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכלת: גוש 2
ה י , א, ב, ג, ד, ה - נתנ 8 , 4 ,  163, חלק מחלקה 159, מגרשים 3

י התמית: א) קביעת אזור מגורים מיוחד!, נו  עיקרי הוראות שי
, גובה ץ י י מ ו ו ה, ? י  ב) איחוד וחלוקה מחדש; ג) קביעת הודאות מי
נוי םכמתיז הז הריסת חלק  הבנייה ותכליות מותרות; ח קביעת כי

 מהממים הקיימים.

ה פורסמה בילקוט הפרסומים  הודעה על הפקדת שינוי התמי
 3578, התשמ׳׳ח, עמ׳ 3071.

ה שאישרה אותו הוועדה המחוזית, ר ז  שינוי התכנית האמור, מ
* אליו, הופקד במשרדי התעדה המחוזית ח ו מ  בימי עס התשריט מ
כל ה ולבנייה נתנה/ ו מ ת מ במשרדי הוועדה המקומית ל  האמורה ו
ד ת ת שהמשרדים האהודים פ ו ע ש ס מ ן מ ממי י  המעוניין ראשי לעי

 חים לקהל.

ה מקומי וחובות מ  מרחב ת

 הודעה בדבר אישור שינוי תמית מתאר מקדמית
! לחזק התמה והבנייה ף 17 ה הודעה גהתאפ לסעי  נמסרת מ
 התשכ״ה-1965, כי הוועדה המחוזית לתכנה ולכגייד׳ מחוז ההרכז
ת מתאר מקומית י מ ר ת נ  החליטה לאשר, כאישור שר הפנים, שי

ת מס׳ רח/12/1200״  הנקרא ״תמי

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית! גוש 3705, חלקה 92
- רח׳ מנשה קפרא, רחובות.

ד אזור סגורים נ י  עיקרי הודאות שינוי התמית: » קכיעת נ
 מעורב מגורים ל ומוסד ציבורי כולל בינוי; ב) קביעת אזור לבנייני

ת בינוי; ג) הרחבת רדד• י מ  ציבור - כולל ת

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3578, התשמ׳׳זו, עמי 3073.

ת האמור, נצורה שאישרה אותו הוועדה המחוזית, י התמי נו  שי
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי התערה המחוזית
 האמורה וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנה ולבנייה רחובות,
ו בימים ובשעות שהמשרדים האמורים ן נ י  וכל המעוניין ראשי לעי

 פתוחים לקהל.

ן ו  מרחב תכנה מקומי ראשה לצי

ת מ ד ו פ ת שינוי תמות מ ד ק פ  הודעה בדברי ה
ן והמייה, ו מ מ  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק ו
 התשכ״ה־1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנה ובנייה מחוז

ת האמד י מ ו ק  100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות במשרדי הוועדה מ
ך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות.  דה תו

ן אלא אם ס הוגשה ככתב מ י לא ת א תתקבל ו  התנגדות ל
ווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן ודא  בפירוט הנמקות ובלי

 מסתמכת.

ז בשבט התשמ׳׳ט(2 בפברואר 1989) ׳  ל

י כדלנא רכ  ©י
ש התערה המחוזית א ר מ ש  ת

נ מ ה מחה תל א י למי  לתכנון ו

 מהוז המרכז
 מרחב תכנה מקומי נתניה

 הודעה בדבר אישור תמיות מתאר מקומיות
ה והבנייה מ ת ה הודעה, בהתאם לסעיף 7) 1 לחוק ה  נמסרת מ
ן ולננייה מחוז מרכז ו מ ת  התשכ״ה-1965, כי הוועדה המחוזית ל

 אישרה תכניות מתאר מקומיות אלה:

ת מס׳ נת/3/555״.  >1) ״תמי

, 2 3 , 1 וש 8273, מלקות 9 ם בתכניו*; ג י ל ו ל  ואלה השטחים מ
3 - נתניה. 0 6 , 1 8  314, חלקי חלקות 9

י נ י י ד קטע שצ׳׳פ ל״אזור מ עו  עיקרי הוראות התמית: שינוי י
ד משולבת״. י ד ״ ר מר י  צ

ת פורסמה בילקומיחסדסומיס 3578,  הודעה על הפקדת התמי
 התשס׳׳ה עמי 3071•.

 (2) ״תכנית מס׳ נת/17/401״.

וש 7940, חלק מחלקה 7;  ואלה השטחים הכלולים בתבנית: ג
; גוש 7943, חלק מחלקה 3; גוש 4  גוש 7941, חלקי חלקות 2,

6 - נתניה.  7944, חלקי חלקות 1,

י  עיקרי הוראות התמית: קביעת שטחים לאיחוד וחלוקה על פ
ה והבנייה, התשכ״ה-1965, פרקי ג־, סימן ז/ מ ת  חוק ה
 בהסכמת בעלים: יעוד שטחים למגורים, קמעת אזורי מגורים
ד, שצ״פ-ו ו י גימדוח־נ ד ד שםחיםלצו עו  ומסי יחידות הדיור; י
ן הטיה  והקצאת התכלתת בעבורם; חתותית דרכים חדשות מ
 והרחבה של ׳דרכים מאושרות; קביעת• הוראות בנייה ותנאים

מ קביעת שלבי ניצוע. י י  למתן היתר מ

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 3556,
 התשמ׳׳ה עמ׳ 2092.

 , התכניות האמורות, בצורה שאישרה אותן התערה המחוזית,
 ביחד עם התשריטיס המצורפים אליהן, הופקדו במשרדי התערה
ס במשרדי ההערה המקומית לתכנה ולבנייה  המחוזית האמורה ו
ן בהן כימים ובשעות שהמשרדים י  י נתניה, וכל המעוניין רשאי לעי

 האמורים פתוחים לקהל.
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 והבנייה, התשכ״ה-965ו
 ו

 המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמלה הופקרה
 תכנית מסורסת הנקראת ׳׳תכנית מס׳ מס׳ לה/410/א״.׳

¿ 4 , 1  ואלה השטחים הכלולים התמיה׳ גוש 4449, חלקות 4
אה בין הרחובות  55, חלק מחלקה 13 - מצפון לרחוב מדים מבי

 מרים הנביאה, רח׳ מסדה ורחוב יואל, רמלה.

 עיקרי הוראות התמית: א) קביעת יעוד קרקע מוסד ציבורי
 (בית כנסת) וחלוקה חדשה להגדלת שסח החלק; ב) קביעת בינוי

מ ג) קביעת זכרות בנייה. י נ י י ר בינוי, גובה מ  קו

ין בה בימים ובשעות שה  כל המעוניין כתכנית, דשאי לעי
 משרדים האמורים פתוחים לקהל.

י אחר הרואה נ ו מ ן או בכל פרט ת י י  כל המעוניין בקרקע במ
די התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100  עצמו נפגע על י
 לחוק, רשאי להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המקומית האמורה

ר חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות.  תו

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

 מסתמכת.

ן מקומי לודים  מרחב תכנו

 הודעה בדבר הפקדת תמית ממורטת
ה י י נ מ  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון ו
 התשכ־ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז

4 g ם הופקרה י ד  המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה א
 תכנית מפורסת הנקראת ׳׳תכנית מספר גז/17/29/א״.

 ואלה השטחים הכלולים התכנית: גוש 3708, חלקה 66 - נען.

י מ  עיקרי הוראות התכנית: ביטול תכלית קודמת - אזור מ
 משק - והפיכתו לאזור תעשייה.

ין בה בימים ובשעות שה  כל המעוניין בתכנית, רשאי לעי
 משרדים האמורים פתוחים לקהל.

י אחר הרואה נ ו מ  כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט ת
too די התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  עצמו נפגע על י
 לחוק, רשאי להגיש התנגדות במשדרי הוועדה המקומית האמורה,

 תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות.

ן אלא אם p הוגשה בכתב ת י לא ת  התנגדות לא תתקבל ו
ר תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא ו א כ  בפירוט הנמקות ו

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי דרום השרון

 הודעה בדבר אישור שינוי תמית מתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה,
 התשב־די-1965, כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז

 הודעות לפי חוק התכנון

ן ו ן לצי  המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ראשו
ל רצ/2/2/1/ב/2".  הופקד שינוי תבנית מפורטת הנקרא"תכנית מ

נר התכנית: חלק מגוש 6096 -  ואלה השטחים הכלולים בשי
 ראשון לציון.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד מגרש מאזור
 מגורים מיוחד לבניין ציבורי,־ ב) שינוי יעוד מגרש מאזור שצ׳׳פ
ד באדר המגורים; ד) קביעת ח  לאזור לבניין ציבורי; ג) קביעת מס׳ י
 שביל להולבי רגל במקום שצ״פ ומתן כניסה לחניות; ה) חלוקה

 למגרשים.

ן בו בימים ובשעות י  כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעי
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
די שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  עצמו.נפגע על י
 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המקומית האמר

ר חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות.  רה, תו

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

 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי יהוד

 הודעה בדבר הפקדת תמית מפורטת
ה י י נ מ  נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון ו
 התשב״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
 המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יהוד הופקדה

 תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מסי יד/6084׳׳.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 6694, חלקות
 183-173, 185, 197, 198, 201, חלק מחלקה 202 - יהוד.

  עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה של שטחים; ב) שי
י יעוד ממגורים א׳ לשטח ציבורי פתוח ומשטח ציבורי פתוח  נו

 למגורים א׳; ג) קביעת שלבי ביצוע.

ין בה בימים ובשעות שהמשר*  כל המעוניין בתכנית רשאי לעי
 דים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
י סעיף 100  עצמו נפגע על יה־ התכנית, וכן כל הוכאי לכר על פ
 לחוק, דשאי להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המקומית האמורה

 תוך חודשיים מיום פרסומה של הורעה זו ברשומות.

 י התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב

 בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא
 מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי רמלה

 הודעה בדבר הפקדת תמית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
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 שעליהן היא מסתמכת.

ן או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק  התצהיר יינתן כפני עודך די
 או על פיו.

4! בפברואר 989!)  מ׳ באדר א׳ התשפדס(

נר ח גלז ש  מ
 יושב־ראש הוועדה המחתית
 לתכנת ולבנייה מחוז חיפה

 הודעות בתי המשפע
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי
 מנהלי עזבה

 מתפרסמת בזה הודעה כי בתיקים המפודסים להלן הוגשו
 לבית המשפט בקשית לצו קיום צוואה או לצו יחשה או למינוי

 מנהל עזבת.

 תאריך
וח המעידה ש8 המבקש  מסי החיק שם מנ

 צוואות
! הנריק קרן ¿ ¿  105/89 דחה סאונד 8
 106/89 שרה ״נחמה כק 15.149 אברהם גק

 107/89 רליאס אליהו הווים 22.11.88 פרדה הוויט
ק 22.12.88 פרידה סקלו י ד ד צ ו נ ד  108/89 נ

דר י י ן 12.1148 אלפדד שנ ז  110/89 אידה רו
2 מיכאל גולדמאיד 1 4 4 ד משה קלטי 7  111/89 ל

ג 10,1.89 סטלה דריטנר י י נצו  114/89 חוה תז
 119/89 מודיס מילנר 10.6.86 יפה פריצקי

 120/89 אדית נבון 17.9.87 מרס נתנאל נבון
ה תרזה ברגר 26.149 רות גרופד מ  121/89 ר

 123/89 החלד קדל בלום 20.1248 גרטדוד סובה באם
 125/89 חגי אשד 18.1148 עליוה אשד

 126/89 יהודה דיאמנט 7.848 שלומדת דיאמנט
 132/89 אלזה ענף 21.149 אודה קסיר

ידוביץ ץ 20.1.89 שלמה דו י ב ו ד ר דד  133/89 ת

 ירושות
 97/89 פנינה שפירא 15.4-88 חני שפירא

 99/89 שושנה קריב . 18.6.60 רות גינזבודג
ל צרכו 14.1044 רודיקה צרבו  100/89 פאו
 104/89 גדסרוד נוסבאוס אורי 31-848 מריאנה גבאי

 109/89 מינה דונקלמן 11.1.89 אליעזר תנקלמן
 113/89 אלדד הראל 10.242 ישראל הראל

 115/89 יגאל זגלמן 8.1148 חנה זגלמן
 116/89 אריה אברהם 18.149 אילנה אברהם
 127/89 חנה גמה 9.149 נורית ברוורמן

p ש 24.1.49 עקיבא סלומת ח  128/89 ימין בן ה
ש ת  ה

ר משה קספד 8.1.89 נוי שרית ד ת  129/89 ב
 אלידד צ׳ בן־זמרה, רשם

 É הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,

 י התשכ״ה-965ו
ת מתאר מקומית י מ ד ת ע ר הפנים, ש  החליפה לאשר, באישור ש

׳תמית מס׳ שד/2/1003/א״.  הנקרא ׳

וש 7640, חלקי  . ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: ג
¿ חלקי חלקות 49007,9-7,4-2גוש » 6 4  חלקות 9t-t3 גוש 1

- ניחת. 1 8 , 1 5 , 1 3 - 1 2 , 1 1 ¿ 4 - 14, חלקי חלקות 2  חלקות 6-5,

ה כ) ש ד ת שינת התכנית: א) קביעת חלוקה ר  עיקרי מראו
ה י י ד קרקע ג) קביעת זכויות בנייה; ד) קכיעת זכרות מ עו ד י נ י  ש

 למגרשים חריגתו

ט הפרסומים ת פורסמה מלקו  הודעה על הפקרת שינוי התמי
 3558, התשמ־׳ה עמי 2232.

 שינת התמית האמור, כצורה שאישרה אותו הוועדה המחתים
ד עס התשדיש המצורף אלת, הופקד במשרדי מועדה המחחית ח  מ
עדה המקומית לתכנון ולבנייה דתם י מו ד ר ש  האמידה וכן מ
ן מ בימים ובשעות שהמשרדים י  השרון, וכל המעוניץ רשאי לעי

 האפיתס פתוחים לקהלי

 ה׳ באדר א׳ התשסי׳ס(10 בפבדואד 989»

ש י ב ש  ד
 יושב־ראש הוועדה המחוזית
 לתכנון ולבנייה מחת המרמ

 מחוז חיפה
 ,» _ מרחב תכנת מקומי חיפה

 הודעה גרגר הפקדת שינוי תמית מתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה,
ה מחת י למי  התשכ׳׳די־1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ו
 היפה וכמשרדי התעדח המקומית לתכנון ולבנייה חיפה הופקד,
ת מקומית הנקרא ׳׳תכ י מ  ביחד עס התשריט המצורף אלת, שינוי ת
ר ברחוב תלפסון פינת קלר, קביעת נ  נית מס׳ חפ/1323 ני׳ב - מ
ת מס׳ חפ/1323 - י מ ת  שסח הבנייה למנודים׳׳, המהתה שינוי ל

ש 10910. ו  ביגזי כרחוב וולפסון פינת קלה חלק מחלקה 18 מ

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התמית: חלק מחלקה 18
ש 10808) - חיפה, פינת ו  בגוש 10910 (לשעבר חלק מחלקה 85 מ

 הרהומת וולפסון קלד.

 עיקרי הודאות שינוי התכנית: קביעת שטח הבנייה בשטחים
ר התכנית. נ  הכלולים בשי

ין מ ללא תשלום ר התכנית, רשאי לעי ע ש  6ל המעוניין כ
 בימיס ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

י אחר הרואה נ ו מ  כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט ת
מ כל הזכאי לכד על פי סעיף ר התמית, ו ע די ש  עצמו נפגע על י
ת במשרדי הוועדה נת התמי ; רשאי להגיש התנגדות לשי ד ח  100 ל
 המקומית הזמורה תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו

 ברשומות.

 התנגתת תהיה מנומקת ותלווה כתצהיר המאמת את העובדות

 ילקוס הפרסומים 3619, י״ד באחי א־ התשנדט, 19.2.1989 1401



 תאריך
1̂  מס׳ התיק שם המנוח הפסדה שם המבקש 

 צוואות
 856/89 ממרסוה וינסד 9.1048 בן שלום סיל
 857/89 צבי תמרי 6.1.89 שרה ברנשטי
 863/89 שרה סימון 14.1.89 אברהם סימון
 867/89 יאיר נעים 19.12.88 םולסנה יאיר

 876/89 אברהם אלסשולד 5.11.87 רות נוה
 877/89 אלתר פתדובסקי 17.1148 פרודובסקי רו

ורץ נתן  881/89 ברכה ניימן 31.12.88 שו
 882/89 שפירא ישראל 10.1.89 שפירא יהודיו
 885/89 ליאו גיליס 26.11.88 שלמה גיליס

 886/89 מלובני יהודה 20.149 צפורה מלובני

 ירושות
 7538/88 מזל מתן 20.1.70 מרים קוסםיק!
ן  750/89 משה לינםקי 30.11.75 אליעזר לירו
 751/89 משה רדיאנו 13.12.88 רדיאנו פנחס

 752/89 חיים יזהנס רוסו 13.148 רוסו סוני
 753/89 רגינה יוהנס־רוסו 20.5.69 רוסו סוני

 754/89 מערד שואר 18.12.88 סובה שדד
ינד חיה אלקה18.12.88 מרים' אוריאל  755/89 (דוקר) פרי

4 לודשל חיה־ק*  757/89 לודשל איזו׳ 548.
 759/89 חנה אסתר קהל 18.748 אדל ארונברג

 761/89 כהן מלבה 24.2.79 אפרים כהן
ן רימון ע  762/89 פלד אלוידה 24.10.88 ר
נן רימון  763/89 פלד אברד& 31.548 רו

 765/89 משה שמעון 21.12.87 אנט צרפתי
ונדל ברכה 20.947 לוונדל זן 46  767/89 לו

T 27.11.88 לביא זהבה ר  770/89 חיה פ
ץ ץ רחל 30.1243 אהרן כ  771/89 כ

 772/89 פלפל דליה 30.12.88 פלפל יעקב
ד 17.1048 לייבוביץ שיינז  774/89 לייבוביץ ח

 777/89 צביון משה 17.9.88 שושנה צביזן
 780/89 מנחם סולומון 18.12.88 קלרד. חרה סח

 781/89 קרול וקסלר 23.545 יואב למסר
 782/89 קלקשטיין יהושע 31.10.88 חחה בסביץ
 783/89 לגזיאל אשר 12.12.88 לגזיאל דעה

 784/89 בתיה ססנצקי 27.1048 רונן מאיר
 786/89 סעידה גאבר 29.746 פנחס גבר

 788/89 אלכזיה יצחק 20.1.89 אלבזים ארם ח
 664/89 חביב שושני 19.1148 חיים שושני
 665/89 רחל שושני 3.149 חיים שושני

 712/89 ישראל אריאל 15.3.78 שלמה (סלימן)
 אריאל (הינדי)
 713/89 חזן רפאל 28.12.80 שולה סול חזן
 716/89 בוסלמן צבי 31.12.88 נעמי בוסלמן
לץ צפורה לץ נתן 19.9.88 שו  717/89 שו

 791/89 אלמקיאס דה־ 12.12.86 זוהרה אלמקיאס
 793/89 קנדלר חנה 23.149 אברמוביץ משה׳

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב״יפו
 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי

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

 מנהל עדכון.

 שם המבקש
 תאריר

 מס׳ התיק שם המנוח הפסידה

 צוואות
ן  749/89 אסתר לעסקי 10.1.88 אליעזר לירו

 756/89 יהודית שרף 20.1248 מדים שרף
 758/89 יאן ססנצקי 28.11.88 מרק סטנצקי

 764/89 נחמן נרדי 21.1148 נירה נדרי
 769/89 ברמן אריק מרק 20.12.88 ברמן אניסה

 775/89 סמי בקאל 15.1148 אוגניה בקאל
 776/89 מרקוביץ אברהם 7.10.88 מרקוביץ רבקה

 779/89 חביבה צמח 26.1048 עדעה אביבי
ורץ ס שו  785/89 גיסה רוזנברג 12.1.89 מרי

 789/89 אלדה מחמוד 21.149 אלדוח נארימן
ת 1.1248 צויגל אברהם  790/89 אלבנסקי מ
ידרס ו ט 26.147 פנחס נ ר ד ד  792/89 חנה נ

 795/89 אסתר פרושינובסקי 10.1246 שמואל פחס *"
8 פורטונה יצחק  799/89 יצחק שבת 149.

ק 24.12.88 חיים טבוק מ  802/89 שלמה ט
 803/89 שלמה פדוימזביץ 17.1.89 סלי נחום

 805/89 שמעון אפשטיין 2.1.89 אהרן שפטל
 806/89 רחל מסיכה 7.149 אבדהס נעים
 808/89 רעיה רחל אטינגר 31.12.88 רחל אטינגר
 809/89 חלה שלמה 12.1048 וילה שושנה

 811/89 פרידה אברמסת 9.9.88 סמן מאיר
ר גינזברג 20.1046 רובינשטיין יעל  812/89 דו

 813/89 פיסוסי אסתר 22.1147 פיסוסי נסים

מ קישק  814/89 אבו קישק זינב 23.3.88 מיד א
 819/89 לאה גוטליב 13.948 גניה שמידט

 826/89 קומפניץ ריקה 20.11.88 לומםקי וולנסין
 829/89 אפרים גופמן 14.149 סעדון עמרם

ר 3.2.89 אחדות הנוער תורה ג  830/89 אהרן דנ
 ואמונה

 832/89 מנרלבאום איטה 3.1148 פרידה דואה
(רינה) פסמן י י  833/89 אלברט פסמן 18.12.88 רנ
 837/89 בלובשטייי טובה 15.149 יוסף בלובשטיין

2 מימת נחמה 4 4  839/89 מרגלית אסתר 0
ר ברגר 11.1248 עמליה ברגר  840/89 ת
 843/89 חיה קובץ 27.11.88 אייזיק קובץ
 846/89 בלולו מזאלה 17.1247 בלולו שלום

ן שני ד  847/89 נעמה (נעמי) חריר 9.12.88 צ
 852/89 אברהם רובינשטיין 3.246 ברטה צייגר
 854/89 חנה רובינשטיין 10.1.87 גוטמן אסיה

 1402 ילקוט הפרסומים 3619, י״ד באדר א׳ החשמ־׳ט, 1989.



 שם המבקש
 תאריך

 מס׳ התיק שם המנוח הפטירה

 ירושות
 879/89 גםניו יעקב זאק 20.3.88 גטניו בלה

 880/89 ניניו יצחק 6.1.89 ניניו פרידה
 883/89 מאיר זולטן 19.2.84 שפירא יהודית

חל יושע  884/89 יושע שבתי 24.7.83 גבי
ד יוסף  887/89 קלרה אדרבא 20.3.84 דו

 888/89 מאיר מלכה 28.1148 שפירא יהודית
 889/89 נתץ מזרחי 20.1.89 עדנה מזרחי

 890/89 הינריך שניית־ 16.12.76 יהודית שנייה־
 891/89 שמואל ספורטה 20.12.88 דליה ספורטה

ד וזלפםהאוט 23.8.88 מיטה וולפסהאוט  892/89 דו
 893/89 יעקב אליעזר אחימעץ 23.3.88 יהודית אחימעץ

ד 29.1248 צבי עזריה  894/89 צבי ח
ן  895/89 כרקו שכטר ־ 21.1248 יצחק שדו

 896/89 מאיר טאבאקסמן 21.7.66 מלי טאבאקסמן
 גלזר

 897/89 נסים יחיא 16.3.88 נסים ציון
 899/89 וירני מרים 14.9.88 וירני שמואל
 900/89 וירני יעקב(לדיסלב) 16.3.71 וידני שמואל

 בית המשפט המחוזי בתל־אביבייפו
 הודעות (המשך)

, רשמת עז  ר׳ שטתסרג־אלי

 בית המשפט המחוזי בנצרת
 הודעות בדנר קיום צוואות או ירושות או למינוי

 מנהלי עזבון
 מתפרסמת בזה הודעה, כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו•
 לבית המשפט כקשות לצו קיום צוואה או לצו יחשה או למינוי

 מנהל עזבון.

 הארד
 מם׳ התיק שם המנוח הפטירה שס המבקש

 1.947 דינה בוסקילה
 צוואות

 25/89 אברהם חיים זאבי

 ירושות
 טהא תופיק זידאן

דר י  אניטה רי

ל  נגלה תאופיק אבו לי
 מוחמר סאלח גריפאת
 סועאר אבדאהים

 םאלח
 נקש יעקב
 שרה גלמן

 פואד פנדי טרבוש

, רשם  מנחם בן חד

 17/89 תאופיק מוסספא זידאן 9.7.81
 20/89 נקוב דויד רוזנבלום 30.4.63

ז רוזנבלום 2.8.73  21/89 רו
 22/89 אדה לוסטגרטן 15.3.80
ל 10.6.87 י  28/89 מוחמד סעיד אבו ל

 34/89 סאלח מחמוד גריפאת 10.66
 35/89 סאלח מוסטפא פועאר 19.548

 36/89 ריקה נקש 12.748
 37/89 גיסלה גרופר 9.11.68

 38/89 פנדי יוסף םרבוש 9.2.65

 שם המבקש
 תאויך

 מס׳ התיק שם המנוח הפסירה

 ירושות
 794/89 קומפורטי דבקה 7.1.88 קונפורטי פליקס

 796/89 םימעוני חיוש 15.446 םמעוני חיה
 797/89 יעקב כהן 20.1248 חנה כהן

לדי 27.10.88 למפל בת ציון  798/89 למפל פו
 800/89 גביזון שרה 2.1248 גכיזון עמוס

ל ל 23.149 היה אי  801/89 מאיר אי
 804/89 איזק גיולה 5.149 יצחקי משה
 807/89 שרגא בייר 25.4.49 באייר מיכל
 810/89 מדים טייכמן 13.12.82 אשר טייכמן

 815/89 אוזן רחמים אלון 25.1148 אוזן מזל
 816/89 ויסמן אסתר 10.948 ארליך בצלאל

ז גלינה בי 2 אלתרו 7 4 4  817/89 אלתרוביץ כורים . 8
 818/89 שפינט שרה 22.1248 שפינט אליעזר

ו פלח ח ו ט  820/89 דינה פלח 15.547 ד
 821/89 יוסף המתי 24.11.68 נגיה מוכתר

 822/89 ישראל הוק 1.11.65 חנה הוק פטריצין
ם  823/89 סופר אפרים 15.1248 סופר חדי
 824/89 קפלן שרה 9.748 קפלן מתים
 825/89 עמיר ציון 28.1248 עמיר שאול

 827/89 פנחס קינן 24.1248 שדה קינן
 $ 828/89 דבוםיה הרש 25.10.82 דכוסיה ליזה
 831/89 יוסף אטון 11.748 אסון אסתר

 834/89 דינה סלח 8.6.86 עיני דינה
יג 25.11.88 הידשהורן רבקה  835/89 הירשהורן לודו

 836/89 קסלר אטה 9.1248 זכריה איטה
 838/89 משה הולצד 6.1248 יהושע הולצר

 841/89 אילן שמואל מנס 29.12.77 אירין מנם
ד  842/89 דוזה הורוביץ 21.2.88 הורוביץ דו

 844/89 ברסה בנצ׳ק 3.1148 שמואל בנצ׳יק
ץ ר ורץ 12.241 שלמה שו  845/89 רות שו

ה לופו 7.6.86 מתי אלדד  848/89 מכנ
 849/89 שמעי אסתר 17.9,79 כהן אורה
 850/89 שמעי גבריאל 174.87 כהן אורה

 855/89 שרייבאום שלמה 22.1.89 בלושטיין לאה
 858/89 ציון ארביב 26.12.88 ארביב ויקסור
 860/89 נחמה מיקרון 8.640 ליפא מוקדיו

 861/89 מוריץ קליגרמן 20.6.87 אמירה לוברמן
 862/89 דוד פססרנק 31.12.88 אנדרי פסטרנק

 864/89 דינה גונן 3.741 גד גונן
 866/89 שרה לייבוביץ 6&.וז.21 שאול לייבוביץ

י  868/89 םזמן הדי 25.12.86 סזמן שמואל רנ
 869/89 סזמן יחזקאל 8.1248

 878/89 הללדאן עויןאלה 8.6.88 הללין שלמה
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 1 הודעות ביד הדין הרבדים

 בחשוז התשמ׳׳ס (26. באוקסובר 1988),
 המבקשת: ס זאב רחל.

 תיק 1127/התשמ״ט.
ת המנוח וידמן זאב (דידל), שנפטר כירושלים ש ת  בעניין י

 ביום ז׳ בתשרי התשמ׳׳ט(18 בספטמבר 1988),
 המבקשת: וידמן מדים.

 תיק 2702/התשמ״ט

 בעניין ירושת המנוח כהן זיק, שנפטר בירושלים ביום י׳׳ח
 באדר ב׳ התשמ״ד (2 בפברואר 1984),

 המבקשת: בהן אסתר.

 תיק 2563/התשמ״ט
 בעניין ירושת המנוח עמר יוסף, שנפטר בירושלים ביזם כ׳׳ו

 בכסלו התשמ״ט (4 בדצמבר 1988),
 המבקש עמר שלמה.

 תיק 2741/התשמ״ט
 בעניין ירושת המנוח אנקונינה אלבדט, שנפטר בירושלים

 ביום ט׳ ?כסלו התשמ׳׳ט(18 בנובמבר 1988),
 המבקשת: אנקונינה הלנה.

 תיק 2748/התשמ״ט

יה שנפטרה בירושלים  בעניין ירושת המנוחה איש טוב פנ
 ביום ב׳ בשבט התשמ׳׳ט (8 בינואר 1989),

 המבקש איש טוב שרגא.

 תיק 2726/התשמ״%

 בעניין ירושת המנוח מרים יעקובוב, שנפטר בירושלים ביום
 ה׳ בחשון התשמ׳׳ט(16 באוקטובר 1988),

וליכה(זדה) יעקובוב.  המבקשת: ז

 תיק 2777/התשמ״ט

ם ו ץ ירושת המנוחה פד־־שטק פני, שנפטרה מרושלים מ י  בענ
 כ״ד בכסלו התשמ״ט(3 בדצמבר 1988),

 המבקש: פרישטק אליאס.

 תיק 2786/התשמ״ט
ם 25  בעניין ירושת המנוח גלדנד בחונ^ שנפטר בשודצריה מו

 בדצמבר 1980,
 המבקשת: ברטה גלדנד.

 תיק 0ז29/התשמ״ט

ס ו׳  בענייו ירושת המנוח כהן אליהו, שנפטר מרושלים מו
 בכסלו התשמ״ט (15 בנובמבר 1988),

 המבקש יהודה כהן.

 תיק 2927/התשמ״ט
 בעניין ירושת המנוחה בן חמו אעישה, שנפטרה בבית שמש

 ביום ג׳ באח־ א׳ התשמ׳׳ו(10 בפברואר 1986),
 המבקשת: אטבגי פרלה.

 בית הדין הרבני האזורי מרושלים
 הודעות

ודע מ הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן,  להווי י
ר ירושה: ו  בקשות למתן צ

 תיק 2647/התשמ״ט

 בעניין ירושת המנוח שרף יאיר שלמה, שנפטר ׳מרושלים
 ביום כ׳ בטבת התשמ׳׳ט (28 בדצמבר 1988),

 המבקשת: שרף בתיה.

 תיק 2642/התשמ״ט

ן ירושת המנוח שמביקו סלח, שנפטר בירושלים ביום י י נ  מ
 כ״ד בארד התשמ׳׳ח (13 במרס 1988),

 המבקש שמביקו נחום.

 תיק 2601/התשמ׳׳ט

ם י׳ ם מו י ל ש ה , שנפטר מ ד ט ח ל פ ת ירושת המנוח ח נ ע  ב
 בתשרי התשמ״ד(17 בספטמבר 1983),

ט חיים מאיר. ל פ  המבקש: ת

 תיק 2605/החשמ״ט

ר אלכסנדר, שנפטר מרושלים ביום ג נ  בעניין ירושת המנוח ד
 י׳׳ח בטבת התשמ״ט (25 בדצמבר 1988),

(דנגר< יהודה. ן  המבקש: רו

 תיק 2721/התשמ'׳ט

 •בענת ירושת המנוחה ברנדשטטר איזבלה שנפטרה בירוש*
אר 1978¿ ו  לים ביום י׳ בשבט התשל׳׳ח (17 מנ

 . המבקש: ברנדשטטר אריה.

 תיק 2720/התשמ״ט

יגע מלכה, שנפטרה בירושלים  בעניין ירושת המנוחה לובל פי
 ביום ה׳ בטבת התשמ״ט (13 בדצמבר 1988),

ל נודמן נתן. ב  המבקש א

 תיק 9ו27/התשמ״ט

ישר יוסף, שנפטר בירושלים ביום  בעניין ירושת המנוח פלי
 י״ט בטבת התשמ׳׳ס (27 בדצמבר 1988),

ישר מגדלנה.  המבקשת: פלי

 תיק 6!27/התשמ״ט

 . בעניין ירושת המנוחה סטריגו שרה, שנפטרה בירושלים ביום
 כ״ב כטבת התשמי׳ט(30 כרצמבד 1988),

 המבקש בר'מימון שלמה.

 תיק 2683/התשמ"ט

 כעניין ירושת המנוח בן זאב לד, שנפטר מרושלים ביום ס״ו

r באדר א׳ התשכדס, 19.2.1989  1404 ילקוט הפדסמיס 3619, י



 כ׳׳ד בכסלו התשמ״ס מ בדצמבר 1988¿

 . המבקשת: זנגי אמידה.

 תיק $057/התשמ״ס

וס ל׳ י ה ג ד ד י אליהו, שנפסד מ  במניין ירושת המנוח מנ
 כשבע התשמ׳׳ב(23 בפברואר 1982¿

 המבקשת: זנגי אמירה.

 תיק 3003/התשגרס

פשי בפתח תקוה גיוס ן ידושת המנוי? צימדמן לייד, שנ י י נ  מ
 ט׳׳ו באלול התשמ׳׳ח(27 באוגוסט 1988¿

ש צימרמן נחום. מ מ  ה

 תיק 5088/התשמ׳ס

, שנפטרה מרושלים ן ירושת המנוחה שושני שדה מירא) י י נ  מ
ם י׳׳ב בטבת התשנרד(18 בדצמבר 1984¿ ו  מ

 המבקש: מזרחי יצחק.

 תיק 3089/התשמ״ט

 בענייו ירושת המנוח אס׳נגר יעקב שמחה שנפסד בירושלים
ם י׳ באדר התשמ׳׳ז(11 במרס 1987¿  מו

 המבקש: שמשון אסינגד.

 תיק 3140/התשמ־ט

ץ ירושת המנוחה בלס פנינה, שנפטרה בירושלים ביום י  בענ
 כ״ד בשבט התשמ׳׳ט(28 בינואר 1989¿

 המבקשת: ארמון ורדה.

 תיק 3147/התשמ*ט

גלר יוסף יעקב* שנפטר כירושלים  בעניין ירושת המנוח צי
אר 1989¿ ו ס כ׳ בשבט התשמ׳׳ס (»2 מנ ו  מ

גלר דורית.  המבקשת: צי

 תיק מס׳ 3145/התשמ־ס

ס ו׳ ם מי שלי  בעניין ירושת המנוח שגיא אליהו, שנפסד מרו
 בשבט התשמ׳׳ט(12 בינואר 1989¿

 .המבקשת: שגיא אודה.

 תיק 3164/התשמ*ט

ס ו  בעניין ירושת המנוחה אנגל מריס, שנפטרה מרושלים מ
 כ׳׳ט בטבת התשמ״ט (6 בינואר 1969¿

 המבקש: אנגל עזריאל.

 תיק 3165/התשמ־ט

ם ו ץ ירושת המנוחה האוזנר ברקה, שנפטרה מרושלים מ י נ  מ
אד 1969¿ ו  כ׳׳ט בטבת התשמ׳׳ט (6 מנ

 המבקשת: לייבסון ציפורה-

ר ראשי מ ז  רסאל הדס עדם. מ

 בית הדין הרבני האזורי בירושלים
 הודעות (המשך<

 תיק 2933/התשמ״ט

ם ז׳ ו ת ירושת המנוח כהן אליעזר, שנפטר בירושלים מ נ ע  ב
 בסבת התשמ׳׳ט(15 בדצמבר 1988¿

 המבקשת: כהן מזל.

 תיק 2950/התשמ״ט

 בעניין ירושת המנוח כהן מנשה, שנפטר בירושלים ביום ו׳
 בכסלו התשל׳׳ז(27 בנובמבר 1976¿

 המבקשת: דלארוזה גאולה.

 תיק 2938/התשמ״ט

ס ב׳ ם מו י ל ש מ ן ירושת המנוח הקשר שמעון, שנפטר מ י י נ  מ
 בתמוז התשמ״ד(2 ביולי 1984¿

 המבקש ברוך הקשר.

 תיק 2505/התשמ״ט

ם ו ם ר ן ירושת המנוח ישר״אל אברהם, שנפטר מרושלי י י נ  מ
 י״ד כאדר התשמי׳ז *15 במרס 1987¿

 המבקשת: ישד־אל סובה.

 תיק »300/התשמ״ט

ם ביום  בענייןיידושת המנוח שטרן אלכסנדר, שנפטר מרושלי
 ב׳ בתשרי התשמ׳׳ט(13 בספטמבר 1988¿.

ת ינקה. ט  המבקשת: ש

 ." תיק 3027/התשמ״ט

ם ו , שנפטר בקרית ארבע מ ד מץ ת  בעניין ירושת המנוח ברקו
 כ״ט בטבת התשמ״ט (6 בינואר 1989¿ י •

מץ כרמלה.  המבקשת: ברקו

 תיק 3038/התשמ״ט

ם ביום  בעניין ירושת המנוחה דסו חיה לאה, שנפטרה מרושלי
 י׳׳ד בטבת התשמ״ט (22 בדצמבר'1988¿

 המבקש זיסו ארתור.

 תיק 3043/התשמ״ט

ם ביום י ל ש ה יממן בדוד, שנפטר מ ן ירושת המנוח חי י י נ  מ
אר 1969¿ ו  י״ג בשבט׳התשמ״ט (19 מנ

 המבקש חיימסון נח.

דק 3049/התשמ״ט  ו

ס  בעניין ירושת המנוח םילמן אברהם, שנפטר מרושלים מו
 ט״ז בשבט התשמ׳׳ט(22 בינואר 1989¿

 המבקשת: םילמן רבקה.

 תיק 3056/התשמ״ט

ס ם מו י ל ש ה ת ירושת המנוחה מני בתריה, שנפטרה י מ נ ע  ב

 ילקוס וזפדסומיס 3619, י׳׳ד נאור א׳ התשניס, 19.2.1989 1405



 מס׳ התיק תאריך
 התשמ׳׳ס שם המנוח המירו; שם המבקש

ל יוסף  1146 חיו־יה יוסף כ׳׳ג בתמוז מ׳׳ח הז
 1151 רחל בלבול כ״ח באב מ״ז סחרי בלבול

 1168 בלהה פולציק ט״ו בחשת מ׳׳ט אביבה פריךמן
ו י״א בתשרי מ״ג מלמה בדבירת רי  1177 הרשקוברבי

 א׳ סייעד, מזכיר ראשי

 בית הדין הרמי האזורי בנתניה
 הודעות

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הרץ, בתיקים המפורטים להלן,
 בקשות למתן צווי יחשה: ..

 מס׳ התיק חאו״ר
 הזזשמ׳׳ס שם המנות הגמירה שס המבקש

 659 קופריצקיה צביה . ו׳ באלול מ׳׳ח קופריצקי
 פחדה

 709 פסיאן יונה כ׳׳ו בכסלו מ׳׳ט פטיאן פנינה
 807 סמיקט בלה י׳׳ח בכסלו מ׳׳ד אליעזר סמיקט

יב כ״ד בחשה מ״ג צוקר רגינה ן לי  808 צוקר לאו
 809 שמונדק־ונבחן סופיה כ׳׳א נחשון מ־ז קריבושה

 (שמונדק) אנה
 875 דטל אהרן י״ז בכסלו מ״ס לובה דטל

י מחם •  872 וקנין סימי ס׳ בכסלו מ״ט לו
 873 בדורה אברהם ח׳ בטבת מי׳ט בדורה שרה

 920 יעקב משה י׳׳ד באלול מ׳׳ז נעים יעקב
 919 רוזמן מנחם ג׳ בשבט כרס רתמן יפה 1

 923 שפירא אספיר י׳׳א בטבת מ״ט בורים שפירו
 924 בלעיש יגאל א׳ בתשרי מ״ח בלעיש עמליה

 926 זרח ויקטור י׳׳ר בתשרי מ״ס זרח שרה
 980 צרור בכור א׳ בתשרי מ״ב פלח מלכה

 981 גחנברג טובה א׳ בתמוז מ׳׳ז אפרים גחנברג
 964 פייפר חנה כ״ז בתשח מ״ט פייפר שמואל

 1031 גלד בטי ג׳ בשבט מ׳׳ט גלר הרשקו
 1032 אלפסי רחל כ׳ בטבת מ׳׳ט אלפסי ברנרד

 1095 שחבר משה ז׳ בחשון מ״ט שרייבר מרדכי

 עזריאל אבךחן. מזכיר ראשי

 בית הדיו הרבני האזורי ברחובות
 הודעות

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

 מסי התיק תאריך
 הזזשמ׳׳ס שם המנוח הפטירה המבקשים

ה י  1231 תיג בלהה י׳ בשבט מ״ח מ
 1233 בקרמן מריה א׳ בכסלו מ״ג בעלה, בניה, בתה,

 נכרה, נכדתה וכלתה

 ילקוס הפרסומים 3619, י׳׳ר באדר א׳ התשברט, 19.2.1989

 בית ר׳דץ הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
 הודעות

ת הדין, בתיקים המפורטים להלן, מ  להווי ידוע כי הונשו ל
 בקשות למתן צווי ירושה:

 מס׳ התיק תאדיד
 התשמ״ט שם המנוח הפסידה שס המבקש

 7485 אביזמיל נסים א׳ בתשרי מ׳׳ט שלום אביזמיל
 7498 אלל מרםל י״ז בחשון מ׳׳ט דינה כהן

 7486 אלמגור אליהו כ״ה בטבת מ״ט רחל אלמגור
 7483 אנגלשטיין זהבה כ״ג בטבת תש״ס אנגלשטיין

 אמנה.
 7482' אנגלשטיין משה ט׳ בשבט מ׳׳ס

 7480 בצלאל הרסה י״ח בטבת מ׳׳ט בצלאל יחזקאל
 7495 גולדנמן שמחה י״ב בחשזן מי׳ט חנה גזלדנמן
 7488 זמצ׳ק זלמן י״ז באלול מ״ח קלרה זמצ׳ק
 7489 זנה נינת י׳׳ט בחשת מ״ט ישראל עבח
 7500 זרצקי יעקב י׳ בטבת מ״ט פסיל זרצקי
 7442 חדור גמילה (יפה) כ׳׳א בטבת מ״ט חדור רחמים
 7441 חמואל חיים כ״א בטבת מ״ט חמואל חנה

 7493 טרפון שמואל כ״ה בתמוז מ״ב טליה לוי
 7461 בהן יפה כ׳׳ו בטבת מ״ט אברהם משה

 כהן
 7494 כהן משה י״ט בטבת מ״ט כהן רחל

י שולמית  7484 לוי שלום (שדל) י׳׳ב בשבט מ״ט לו
 7476 לו* שרה י׳ בכסלו מ׳׳ח מוטי לוי

 7479 מוריץ יוסף כ״ד בתמוז מ״ח ארנה מוריץ
 7477 עינב אורה כ״ה בטנת מ׳׳ט צבי עינב

 7492 צחק צדיק י״ח בשבט מ״ט לואיזה צדוק
 7490 קדם יוסף י״ח באדר מ״ח משה קךם
 7491 קדם מריס כ״ב בטבת מ׳׳ט משה קהם
 7443 קזז פרח י׳׳ז באכ ל׳׳ט אליהו קזז

 7499 קליפד אטי •כ׳־ח בטבת מ״ט חיה קלךה
 שכטר

 7496 דודא יוסף כ׳יח בחשון מ׳׳ז רודא נג׳ך
 7487 רייז חיה כ״ח בחשון מ״ט רבקה זהבי

 7497 שילון לאה י׳יג באדר מ״ז שילה אברהם

 עובדיה לוי
 מנהל היחידה לעזבונות דרושות

 בית הדין הרבני האזורי בפתח־תקוה
 הודעות

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

 מס׳ התיק תאריך
 התשמ׳׳ט שמ המנוח הפטירה שם המבקש

 1008 גיטה גרוסמן ה׳ בסית מ׳׳ח ישדאל־זליג גרוסמן
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 המבקשים: אשתו וילדיו.

 •י תיק 4097/מ״ט

ש ר׳ י ה ב ר ד ת ירושת המנוח •אברהם לוי, שנפסד מ נ ע  ב
 בטבת התשמ׳׳ט (12 בדצמבר 1988),

 המבקשות: בנותיו.

 תיק 4099/מ״ט

 בעניין ירושת המנוח סמואל פרטוש, שנפטר ברחובות ביום
 י׳׳ט בטבת התשמ׳׳ט(27 בדצמבר 1988),

. ו  המבקשים: אשתו דלדי

 תיק 4105/מ״ט ,

, שנפטר ברחובות ביום י׳׳ב ו ג ח ו  בעניין ירושת המנוח אלי נ
 בסבת התשמ״ס(20 בדצמבר 1988¿

 המבקשות: אשתו ובנותיו.

 תיק 4108/מ״ט

, שנפטר ברחובות כיום ב״ב י  בעניין ירושת המנוח מאיד א
 בתשרי התשנרט(3 באוקטובר 1988),

 המבקשות; אשתו ובתו.

ט ״ מ ^ ^ ק י  ) ת

 בעניין ירושת המנוח גואל שמש, שנפטר ברחובות ביום י׳׳נ
 באייר התשמ׳׳ח(30 באפריל 1988),

 המבקשים: אשתו, כנדונמ ובנו.

מר ראשי  נסים אדרי, מז

 בית הדין הרבני האזורי באשקלון
 הודעות

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

 תיק 5279/מ״ט

ן ירושת מינוח ישראל קמרז, שנפטר בירושלים ביום י  כעד
 י״ט בטבת התשמ״ט *27 בדצמבר 1988¿

 המבקשים: בנו ובתו.

 תיק 5279/מ״ט

 בעניין ירושת המנוחה בטי קמרז, שנפטרה בגדרה כיום כ״ב
 נחשון התשמ׳׳ט (5 בנובמבר 1988¿

 המבקשים: בנה ובתה.

 תיק 5281/מ״ס

 כעניין ירושת המנוח בנימיו גליקמן, שנפטר במם א' בשבט
 התשמ׳׳ט (7 בינואר 1989¿

 המבקשת: בתה.

 נסים אדרי, מזכיר ראשי

 י• בית הדין הרבני האזורי ברחובות
 _ הודעות >המשח •

 :ס־ התיק תאריו
 תהמ־ם שס המנוח הפסידה המבקשים

ן משה י׳׳ח באלול מ״ח אשתו, בניו ובתו ח  <125 ג
 126 יהלום נחום כ״ה בשבט מ״מ אשתו ובניו

 <127 .סגל׳ שמחה כ״ה בכסלו מ״ט אשתו, בנותיו ובנו

׳ מזכיר ראשי ץ י ג נ ר  חנוך ג

 בית הדין הרבני האזורי באשדוד
 הודעות

ע כי הוגשו לבית הרץ, בתיקים המפורטים להלן, דו  להווי י
 :קשות למתן צווי ירושה;

 תיק י3682/מ״ם

 בעניין ירושת המנוחה מדגי מזל טוב, שנפטרה כבאר שכע
זם א׳ בסיון התשמ׳׳ח(17 במאי 1988), י : 

ה ובנותיה. י  המבקשים: מ

 תיק 3959/מ״ט

ם כ׳׳ז ו ץ יעקב, שנפטר בחיפה מ י כאב  בעניין ירושת המנוח מי
 כתשרי התשמ״ט >8 בינואר 1989¿

 המכקשימ אחיו ואחותו.

 תיק 4067/מ״ט

 % בעניין ירושת המנוחה גליה ארכיב, שנפטרה בגדרה ביום כ׳
 באלול התשמ״ז(14 בספטמבר 1987¿ 1

ה ובנותיה.  המבקשימ בעלה מ

 תיק 4681/מ״ס

ם  בעניין ירושת המנוח אלחרר מקסים, שנפטר ברחובות מו
במבד 1988¿  ט״ו בכסלו התשמ׳׳ט(24 מו

מו ובנותיו.  המבקשימ אשתו, י

 תיק 4086/מ״ט

 בעניין ירושת המנוח נסים כהן, שנפטר בגדרה כיום כ״ב בת־
י 1988¿ ל ו  מח התשמ׳׳ח(7 מ

 המבקשימ אשתו ובניו.

 תיק 4091/מ״ס

 כעניין ירושת המנוח אברהם בנימין, שנפטר ברחובות ביוס
 י׳׳ג בשבט התשמ״ח (1 בפברואר 1988¿

 המבקשימ אשתו, בנותיו ובניו.

 תיק 4093/נדט

 בעניין יחשת המנוח שרים סעדיה, שנפטר בגן יבנה ביום כ׳־ו
 באייר התשמ״ח(13 במאי 1988),
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 א׳ התשמ׳׳ט(8 בפברואר 1989),
\ 

ים: בניה. *  המבו

 שלמדו דירי, מזכיר רא

 בית הדין הרמי האזורי בצפת
 הודעה

 להווי ידוע כי הוגשה לבית הדין, בתיק המפורס להלן, בק?
 למתן צו ירושה:

 תיק 281/מ

 בעניין ירושת המנוח ישראל איזק, שנפסד ביום ז׳ בת3
 התשמ׳׳ו(14 ביולי 1986),

 המבקשים: בתו ובנו.

 שלמה רידי, מזכיר דאז

 בית הדין הרמי האזורי בטבריה
 הודעות

 להור ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן,
 בקשות למתן צווי ירושה;

 תיק 331/מ״ט

 בעניין ירושת המנוחה הסיבה אביטבול, שנפטרה ביום ו׳
 בשבט התשמ״ז(5 בפברואר 1987),

 המבקשת: אנט מחמס.

 תיק 326/מ״ט

 בעניין ירושת המנוח אברהם מסס, שנפטר ביום כ׳׳ט בטבת
 התשמ״ט (6 בינואר 1989),

 המבקשים: בניו ובנותיו.

 תיק 358/מ״ט

 בעניין ירושת המנוחה שרה סולדאנו, שנפטרה ביום ג׳ באדר
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