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 מינוי שופט ראשי
 לפי חוק בית דין לעבודה, התשכ״ט-1969

 בתוקף הסמכות הנתונה לי בסעיף 6 לחוק בית דין
 לעבודה, התשכ״ט-11969, בהסכמת שר המשפטים ושר העבו
 דה והרווחה, אני ממנה את השופטת עדינה פורח להיות שופט

 ראשי בבית הדין האזורי לעבודה בתל־אבי־ב.

 ג׳ בכסלו התשנ״ב (10 בנובמבר 1991) מ׳ גולדברג
 (חמ 1563*3) . נשיא

 מינוי סגן שופט ראשי
 לפי חוק בית דין לעבודה, התשכ׳יט-1969

 בתוקף הסמכות הנתונה לי בסעיף 6 לחוק בית דין
 לעבודה, התשכ״ט-1969', בהסכמת שד המשפטים ושר העבו

 דה והרווחה, אני ממנה את השופט עמידם רבינוביץ להיות סג^
 שופט ראשי בבית הדין האזורי לעבודה כתל־אביב. 0

 ג׳ בכסא התשנ״ב (10 בנובמבר 1991)

) מ׳ גולדברג 3 ־ 1 5 6 מ 3 ח ) 

 נשיא
 1 ס״ח התשכ׳יט, עמי 70.

 הודעה בדבר מינוי חכר כועדת תעסוקה
 לפי חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש״ט-1949

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק חיילים
 משוחררים(החזרה לעבודה), התש״ט-1949י, מיניתי את משה
 ברנדר להיות מיום כ׳ בחשון התשני׳ב (28 באוקטובר 1991)

 חבר בועדת תעסוקה למחוז חיפה והצפוף.

 משה ארנם
 שר הבסחון

 ט׳ג בחשון התשנ״ב (31 באוקטובר 1991)
 (חמ 442־3)

 1 סייח התש״ט, עמי 13.

 2 י״פ התשנ׳׳א, עמ׳ 2588.

 מינוי עובדים אחראים ״
 לפי חוק כלי היריה, התש״ס-1949

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10א לחוק כלי היריה, התש״ט-
 1949', אני ממנה בזה את קציני צה״ל שלהלן כעובדים

 אחראים:
 סא״ל אלי שגיא
 סא״ל דני ששון
 םא״ל חזי מידן

 רם׳׳ן ברוך דדון

 ד׳ בכסלו התשנ״ב (11 בנובמבר 1991)

) משה ארנם 3 ־ 4 9 מ ד ח ) 

 שר הבטחון
 1 ס״ח התש״ט, עמי 143; התשי״ד, עמי 149.

 הודעה על היעדרות ראש הממשלה מן הארץ
 לפי חוקייסוד: הממשלה

 בהתאם לסעיף 41(ב)(1) לחו־ק־יסוד: הממשלה', מודיעים
 בזה כי, לפי סעיף 19 לחוק האמור, קבעה הממשלה כי סגן ראש
 הממשלה ושר החוץ יכהן כממלא מקומו של ראש הממשלה מיום
 ח׳ בכסלו התשנ״ב (15 בנובמבר 1991) עד שובו של ראש

 הממשלה לארץ.

 ח׳ בכסלו התשנ״ב (15 בנובמבר 1991)

) אליקיס רובינשטיין 3 " 5 מ ד ח ) 

 —- מזכיר הממשלה
 1 ס״ח התשכ״ח, עמי 226.

ץ ר א ר ל ל ש בו ש  הודעה על שו

 לפי חוקייסוד: הממשלה

 מודיעים בזה, לענין סעיף 20 לחוק־יסוד: הממשלה', כי
 שר הבריאות שב ארצה ביום ז׳ בכסלו התשנ״כ(14 בנובמבר

.(1991 

 ח׳ בכסלו התשנ״ב (15 בנובמבר 1991)

) אלימים ריבינשטיץ 3 " 5 מ ד ח ) 

 מזכיר הממשלה
 1 סייח התשכ׳׳ח, עמי 226.

 הודעה על שובו של שר לארץ
 לפי חוק־יסוד: הממשלה

 מודיעים כזה, לענץ סעיף 20 לחוקייסוד: הממשלה1, כי
 השר לעניני דתות שב ארצה ביום ז׳ בכסלו התשנ׳׳ב (14

 בנובמבר 1991).

 ח׳ בכסלו התשנ״ב (15 בנובמבר 1991)
 אליהים רובינשטיין (חמ 57־3)

 מזכיר הממשלה
 1 סייח התשכ״ח, עמ׳ 226.

 הודעה על שובו של שר לארץ
 לפי חוק־יסוד: הממשלה

 מודיעים בזה, לענין סעיף 20 לחיקייסוד: הממשלה', כי
 שר החקלאות שב ארצה ביום ז׳ בכסלו התשנ״ב(14 בנובמבר

.(1991 

 ח׳ בכסלו התשנ״ב (15 בנובמבר 1991)

) אליקיס רובינשטיין 3 ' 5 מ ד ח ) 

 מזכיר הממשלה

 ם״ח התשכ״ח, עמי 226.
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 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 וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי העיריה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
 הציבור שלמענם היא עומדת לרכשה, והועדה מורה בזה שכל

 אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת

 חלק מחלקה 32 (מקודם חלקה 57) בגוש 6907, בשטח של
 כי167 מ״ר, בהתאם לתשריט, בשהשטח המיועד להפקעה

 מותחם בו בצבע אדום.

 העתק התשריט מופקד במשרדי-הועדה, שד׳ בן־גוריון 68,
 ובאגף נכסים ומשק של העיריה, ככר מלכי ישראל, תליאביב־
 יפו, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 ד׳ בכסלו התשנ׳׳ב (11 בנובמבר 1991)

) שלמה להט 3 ' מ 2 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה תל־אביב־יפו

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

 ולחוק התכנון והבניה, התשכ׳יה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965', ובהתאם ל״תכנית נת/366״, אשר
 הודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 207,
 התשיי׳ב, עמי 292, ובהתאם ל״תכנית נת/7/400״, אשר הודעה
 בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2844, התשמ״ב,
 עמ׳ 2707 (להלן - התכניות), מוסרת בזה הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה נתניה (להלן - הועדה), הודעה כי הקרקע
 המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין, או למשך שנים, או
 כל עוד היא עשויה לשמש לצרכי ציבור, ובי הועדה סבורה כי
 אינה חייבת בתשלום פיצויים בשל רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה, ורוצה לקבל פיצוי על כך, בץ מכוח זבות ובין מכוח
 נימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים
 מופחתים, נדרש לשלוח לועדה, תוך חודשיים מיום פרסום
 הודעה זו ברשומות, הרצאת דברים על זכותו או על טובת
 ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק
 תביעותיו שיכללו את פרטי הרישום - אם ישנו - בפנקסי
 רישום המקרקעין, והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים
 שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף, ואם
 נתבעים פיצויים מתוך נימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו
 פיצויים או פיצויים מופחתים, ראיות התומכות בטענה כי ייגרם

 סבל.

 הודעה בדבר מתן רשיון להוציא לאור עתון
 לפי פקודת העתונות

 נמסרת בזה הודעה כי ביום כ״ב בחשון התשנ״ב (30
 באוקטובר 1991), ניתן לעפיף םלימאן שליוט, רחוב הירוק 11,
 חיפה, רשיון מס׳ 2268, חתום ביד הממונה על מחוז חיפה,
 להוציא לאור עתון־ בשפה הערבית, בשם ״אל עאםפה״, אשר
 ידון בנושאים פוליטיים, ספורט, חברה, ספרות וכד/ ייערך
 בידי עפיף סלימאן ויודפס בבית דפוס ״אל־איתחאד״, רחוב

 הואדי 43, חיפה.

 כ״ו בחשון התשנ״ב (3 בנובמבר 1991)
 (חמ 3-75) חגי חפץ

 מנהל האגף לשירותי חירום
 ולתפקידים מיוחדים במשרד הפנים

 תיקון טעות כהודעות לפי סעיפים 5, 7 ו־19
 י לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 אני מודיע כי בהודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות
 (רכישה לצרכי ציבור), 1943' (להלן - הפקודה), שפורסמה
 בילקוט הפרסומים התשכ״ב, עמי 1566, ובהודעה לפי סעיף 19
 לפקודה, שפורסמה בילקוט הפרסומים התשכ׳יז, עמי 525,
 בדבר חטיבות קרקע ששטחן הכולל 72.750 דונם בערך,
 השורה השלישית ״13782 20 חלק 0.500 דונם׳׳> נכללה

 בטעות, ויש למחקה.

 כ״ט בתשרי התשנ״ב (7 באוקטובר 1991)

 יצחק מודעי
 שר האוצר

 (חמ 4*3)

 1 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.

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

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשב׳׳ה-11965, ובהתאם ל׳׳תכנית מסי 898 - שינוי
 מס׳ 3 לשנת 1969 של תבי׳ע 44 - תכנית מאוחדת לקביעה
 אזורים(שינוי 1941) תל־אביב־יפו, גוש 6907, חלקות 24,22,
 57, 85, 23, ברח׳ שלום עליכם״, שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 2241, התשל׳יו, עמי 2281, מוסרת
 בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל־אביב־יפו (להלן -
 הועדה), הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לעירית
 תליאביב־יפו (להלן - העיריה) לחלוטין לצרכי ציבור, וכי

 העיריה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך נדרש לשלוח לועדה, תוך
 חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או

 1 ס״ח התשכ׳יה, עמי 307. ס״ח התשכ׳׳ה, עמ׳ 307.
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 הודעה לפי סעיף 14
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943,

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 וי190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-11965, ובהתאם לסעיף 14 לפקודת הקרק
 עות (רכישה לצרכי ציבור), 21943 (להלן - הפקודה), מודיעה
 בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה אונו(להלן - הועדה), כי
 היא חוזרת בה מכוונתה לרכוש את הקרקע המתוארת בתוספת
 לענין תכנית מס׳ תממ 195, ואשר ביחס אליה פורסמה הודעה

 בילקוט הפרסומים 3873, התשנ״א, עמ׳ 2348.

 תוספת

 חטיבת קרקע בקריתיאונו בגוש 6495, חלקה 370, בשטח
 של 875 פדר.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה, רת׳ הנשיא,
 קרית־אונו, וכל המעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 כ״א בתמוז התשנ״א (3 ביולי 1991)

) דורון קרפ 3 ' מ 3 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 1 סי׳ח התשכי׳ה, עמ׳ 307. לתכנון ובניה אונו

 2 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.

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

 בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת

 שטחים בגוש 8215 כלהלן:

 חלקה 321, בשטח של 23,785 מ״ר, והמסומנת בתכנית
 נת/366 בצבע ירוק מותחם בירוק כהה!

 חלקה 320, בשטח 7,539 מ׳׳ר, והמסומנת בתוכנית בנין
 עיר נת/366 בצבע חום מותחם בצבע חום כהה.

 היעוד: שטח לבנין ציבורי.

 התכנית האמורה מופקדת במשרדי אגף הנכסים בעירית
 נתניה, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שמשרדי

 המחלקה פתוחים לקהל.

 ו׳ בכסלו התשנ״ב (13 בנובמבר 1991)

) יואל אלראי 3 ' מ 2 ח ) 

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה נתניה

 הודעות לפ« תוק התכנון והבניה, החשב״ה-965ו

 (2) ״תכנית מס׳ 4120, שינוי מס׳ 33/89 לתכנית מיתאר
 מקומית מסי 62 ושינוי מס׳ 1/89 לתכנית מיתאר מקומית

 מס׳ 3468״.

 ואלה השמחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: ירוש
 לים, שכונת בית ישראל, בין הרחובות אשכנזי ולובלין
 בצפון, זוננפלד במערב, פרידמן בדרום ויוסף קארו במזרח
- גוש 30087, חלקות 137-126, 141-139, 216, 274-
 275, 278-277, ח״ח 105, 212, הכל על־פי הגבולות

 המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד מאיזור
 מגורים 4 לאי־זור מגורים מיוחד; ב) הגדלת סה״כ אחוזי
 הבניה מ*70% המותרים ל־ 155%, למעט בחלקות 274
 ו־275 בגוש 30087, שבהן יוגבלו אחוזי הבניה לי165%
 בחלקה 274 ול־172% בחלקה 275; ג) קביעת מספר קומות
 מרבי והתרת שימוש בחלל גג רעפים למגורים: ד) קביעת
 קווי בנין חדשים: ה) קביעת עקרונות עיצוב, שיקום
 ושימור: ו) קביעת הוראות בגין עצים לשימור ומבנים
 להריסה: ז) קביעת שטחים לחניה פרטית עם זיקת הנאה
 לציבור: ח) קביעת דרכים משולבות: ט) ביטול הוראה
 בתכנית מיתאר מקומית בדבר חובת הסכמת השכנים

 לבניה בקיר משותף.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו־
 מים 3872, התשנ״א, עמ׳ 2331.

ה ירושלים ח  מ

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה כדבר אישור שינויי תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור שינויי תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מם׳ 4123, שינוי מס׳ 2/89 לתכנית מיתאר
 מקומית מס׳ 1144״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: ירוש
 לים, שכונת קרית צאנז, רח׳ זית רענן מסי 5, 3 - גוש
 30240, חלקה 27, הכל על־פי הגבולות המסומנים בתש

 ריט בקו כחול.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד מאיזור
 מגורים 2 לאיזור מגורים 2 מיוחד: ב) קביעת בינוי ופיתוח
 לתוספות בניה סטנדרטיות בבניינים שברתי זית רענן מם׳
 3,5, בהתאם לנספח הבינוי: ג) הגדלת סה׳׳כ שטחי הבניה
 ב׳181 מ״ר לכל עמודה (1086 מ״ר עבור סה״כ תוספות
 הבניה בכל בנין): ד) סגירת חלק מקומת העמודים לשימוש

 מחסנים. י

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 3872, התשנ׳׳א, עמ׳ 2330.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 ״תכנית מס׳ תא/_1940, שינוי מס׳ 1 לשנת 1977 לתכנית מיתאר
 מקומית מס׳ תא/432, דרום יפר׳.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית וםקומם: תל־
 אביב־יפו - גושים 6993, 6994, 6995, 6997, 7048, 7049,

.7074 ,7064 ,7057 ,7056 

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: יעוד שטחים לדרכים
 לתנועה מהירה, אמצעי הסעה המונית/רכבת ומגרשים ציבור
 יים מיוחדים, שהאחד מהם מיועד להקמת חניון ציבורי ליד בית
 החולים ע״ש אדית וולפםון ולשטח ספורט ציבורי, והאחר
 מיועד להקמת תחנת טרנספורמציה תל גבורים: קביעת אמצעי
 מיגון אקוסטי וקווי בנין: שינוי, בהתאם לכך, של תכנית
 מיתאר מקומית מס׳ 432, שהודעה בדבר אישורה פורסמה

 בילקוט הפרסומים 782 מיום 4.8.60, על שינוייה.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 2849, התשמ״ב, עמ׳ 2999.

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

 ב־מים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי תל־אביבייפו

 הודעה בדכר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 נמםרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, החשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ובניה כ!חוז תל־אביכ, ובמשרד־ הועדה המקומית לתכנון יבניה
 תל־אביב־יפו, הופקדה תכנית הנקראת ״תכנית מיתאר מקומית

 מס׳ תא/ג״.

 וזה מקום השטחים הכלולים בתכנית: תל־אביבייפו.

 עיקרי הוראות התכנית: א) התכנית מהווה תכנית מקפת
 לבניה על גגות ומחליפה את תכנית מם׳ 1680; התבנית קובעת
 הוראות ותנאים לבניה על גגות בתים במטרה לאפשר הרחבת
 שטחי דיור בקומות עליונות של בנייני מגורים ולשפר את חזות
 העיר בכל הנוגע לעיצוב ואחזקה של גגות, והכל על־ידי: 1)
 קביעת הוראות לגבי מבנים ומיתקנים המותרים על גג בנין
 מגורים כולל: א) גובהם: ב) ארגון השטחים הבנויים והפנויים
 בהתאם למתחייב מתכנית פיתוח הגג: ג) הקמת מערכות שמש
 של כל דיירי הבנין על גג הקומה החלקית: 2) קביעת תנאים
 להתרת חדרי יציאה לגג בבנייני מגורים, כולל גגות של קומות
 חלקיות: 3) קביעת הוראות בניה לגגות משופעים ופרגולוח: ב)
 ביטול תכנית מיתאר מקומית מס׳ 1680, שהודעה בדבר
 אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2770, עמ׳ 574, מיום

.10.12.81 

 כל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בה בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין כקרקע,
 כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי
 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו

 _ שינויי התכניות האמורים נמצאים במשרדי הועדה המחו
 זית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ובניה ירושלים, וכל המעוניין רשאי לעיין

 בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ב׳ בכסלו התשנ״ב (11 בנובמבר 1991)

 אליהו םויםה
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מחוז ירושלים

 מחוז תל־אביב

 מרחב תכנון מקומי תל־אביב״יפו

 הודעה בדכר אישור תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה~1965, בדבר אישור תכנית הנקראת ״תכנית

 מיתאר מקומית מס׳ תא/2333אי״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תליאביבייפו,
 בין הרחובות: בזל - בדרום: אשתורי הפרחי - במזרח: השל״ה
- במערב: מגרש מגן דוד - בצפון - גוש 6214, ח״ח 399: גוש

 6957, חלקה 151, ח^ח 152, 211-210, 215.

 עיקרי הוראות התכנית: א) תיקון שטח תכנית מפורטת
 מס׳ 2333 כתוצאה מהכנת תכנית מדידת שטח והרחבה לתחום
 הרחובות אשתודי הפרחי וכזל: ב) קביעת שטח פרטי פתוח
 צמוד למגרש מגורים מיוחד, שבו תותר הקמת בריכת שחיה
 לשימוש דיירי הבית ושתי קומות מרתף לחניון, מחסנים וכוי:
 בקומה המפולשת של המבנה באיזור המגורים, יותרו בנוסף
 לשימושים המקובלים גם שירותים, מלתחות ומיתקנים צמודים
 לבריכה, עבור דיירי הבנין: ג) קביעת שטח פרטי פתוח דרומית
 לאיזור המסחרי: תותר הקמת חניון בשתי קומות מרתף, עבור
 הבנין המסחרי ובנין המגורים: ד) קביעת חלוקת שטח הרצפות
 בבנין המסחרי לשלוש קומות: ה) קביעת קווי בנין, כמסומן
 בתשריט: ו) קביעת גובה בניינים: הגובה המרבי האבסולוטי
 של מגדל המגורים לא יעלה על 74.10 מ׳: ז) קביעת אפשרות
 להקמת מקלט ציבורי ו/או חניון ציבורי תת־קרקעי בתחום

 השטח הציבורי הפתוח והרחובות הגובלים בו.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3773, התש״ן, עמ׳ 3066.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז תליאביב, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ובניה תל־אביב־יפו, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי תל־אביב־יפו

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳׳ה-1965, בדבר אישור שינוי תכנית הנקרא
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 ובניה מחוז תל־אביב, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 תל־אביב־יפו, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מס׳ תא/
 1367א׳, שינוי מס׳ 1 לשנת 1988 לתכניות מפורטות מס׳ 250,

."1367H 500 ,492 ,483 ,397 

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: תל־
 אביב־יפו, סביבת הדרך לאשז״ד (ציר רח׳ שלבים - אליפלט),
 בין דרך בן־צבי לרה׳ אילת ובין רח׳ אברבנאל ורח׳ הרבי
 מבכרך-גוש 7089; גוש 7016, חלקות 73,72,71,70,69, 74,
,100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,89 ,87 ,84 ,80 ,78 ,77 ,76 ,75 
,133 ,132 ,130 ,129 ,128 ,118 ,116 ,115 ,114 ,¡04 ,10! 
 134, 135, ח״ח 61, 62, 63, 65, 66, 67, 113, 117; גוש 7041,
 ח״ח 63; גוש 7051, חלקות 1־117,90-85,81-70,68-39,35,
 118, 126-120, 130,128, 140-132; גוש 7052, חלקות 16-1,
 132, 240, 251-249, 263-261, ח״ח 131, 217, 239, 248,
 260; גוש 7083, חלקות 16-1, 33-18, 122, 128, 140-137,
 144, 149, 161-159: גוש 7087, חלקות 24-18, 54-32, 57,
 75, 76, 124, 127, 130, 144, ח״ח 12, 55, 59, 74, 77, 78, 82,
,126 ,125 ,123 ,122 ,111 ,108 ,101 ,100 ,95 ,89 ,88 ,83 
 128, 133-131, 135, 147; גוש 7088, חלקה 50, ח״ח 24,

.78 ,77 ,51 ,49-47 

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) התווייה חדשה של הדרך
 לאשדוד, שינוי תוואי וצמצום רוחב הדרך מ־72 מ׳ ל־72 מ׳-43
 מ׳ שבין דרך בן צבי לרח׳ אילת, כולל שינוי תוואי ורוחב חלק
 מהרחובות בסביבה: ב) הכללה בתחום התכנית של השטחים
 שהיו לרחובות משני צידי הדרן־ לאשדוד! ג) קביעת 9 איזורים
 לתכנון ולחלוקה חדשה (איזורים x1-1¡ <ד) קביעת יעוד של
 איזור תעשיה בתוץם כל התכנית עם זכויות בניה עד 200%: ה)
 החזרת יעוד מגרש לחניה בקטע הדרך המבוטלת שבין רח׳
 שארית ישראל ורח׳ התחיה וקביעת איזור תעשיה, מלאכה
 ומסחר בקטע הדרך המבוטלת שבץ רח׳ התחיה לדרך בן־צבי,
 כמסומן בתשריט: ו) שינוי, בהתאם לכך, של תכנית מפורטת
 מס׳ 250, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 301, התשי״ד, עמ׳ 1257, ושל תבנית מפורטת מס׳ 397,
 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1487,
 התשכ״ט, עמ׳ 247, ושל תכנית מפורטת מס׳ 483, שהודעה
 בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1142, התשכ״ה,
 עמ׳ 873, ושל תכנית מפורטת מס׳ 492, שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 588, התשי״ח, עמ׳ 684, ושל
 תכנית מפורטת מס׳ 500, שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 598, התשי״ח, עמ׳ 912, ושל תכנית
 מפויסת מם׳ 1367, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2142, החשל״ו, עמי 37, על שינוייהן.

 כל המעוניץ בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין
 בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
 ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית האמורה, מגדל שלום, רח׳
 אחד העם 9, ת״ד 29090, תל-אביב 61290, טל׳ 03-651941.

 ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית האמורה, מגדל שלום, רת׳
 אחד העם 9, ת״ד 29090, תל־אביב 61290, טל׳ 51941»־03.
 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
 האמורה, שדרות בן־גוריון 68, תל־אביב 64514, טל׳ 437162-

.03 

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

 היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי תל־אביב־יפו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לםעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ובניה מחוז תל־אביב, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 תל־אביבייפו, הופקדה תכנית הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳

 תא/2490״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל׳אביב־יפו..
 רח׳ פםרסון מס׳ 1,3,5; רח׳ ווגיווד מס׳ 2,4,6; רה׳ לה גרדיה
 מסי 44-43, 28 - גוש 6133, חלקה 336; גוש 6978, חלקות

 55-52: גוש 7098, חלקות 11, 15, 23, 62-58.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הסדרת מצבן של דירות גג
 קיימות (על גג הקומה השלישית) בתחום התכנית, שהוקמו
 להשכנתם של מפוני הספר, וזאת על־ידי: 1) מיסוד המצב
 הקיים: 2) שיפור רווחת הדיור על־ידי הרחבת דירות קיימות:
 3) קביעת הוראות בינוי: ב) מתן אפשרות להוספת דידה אחת
 על גג הבנין שברח׳ פטרסון מס׳ 1 (גוש 6978, חלקה 54): ג)
 שינוי, בהתאם לכך, של תכנית מפורטת מם׳ K, על שינוייה,
 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 143 מיום

.22.5.1951 

 כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי
 התכנית, ובן כל הזכאי לכד על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית האמורה, מגדל שלום, רח׳
 אחד העם 9, ת״ד 29090, תל־אביב 61290, טל׳ 03-651941.
 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
 האמורה, שדרות בן־גוריון 68, תל־אביב 64514, טל׳ 437162-

.03 

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

 היא מסתמכת.

 מרחב תכנון. מקומי תל־אביב־יפו

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 מרכז ספורט עירובי וחלק מבנץ ציבורי, לדרכים: הרחבת
 דרכים קיימות וביטול דרכים קיימות או מאושרות: קביעת
 הוראות בדבר איחוד חלקות: קביעת תכליות וזכויות בניה:
 קביעת הוראות בניה ותשתית! קביעת מועד לביצוע התכנית:

 קביעת הוראות בדבר הפקעות שטחים.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 3643, התשמ״ט, עמ׳ 2486.

 שינוי התכנית האמור נמצא במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב, וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ובניה הרצליה, וכל המעוניין רשאי לעיין בו בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הרצליה

 הודעה כדכר אישור שינויי תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה~1965, בדבר אישור שינויי תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מם׳ הד/1800, שינוי לתכנית מיתאר מקומית מסי
 הר/253א׳״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: הרצליה,
 רחובות: שלווה, בזל - גוש 6667, חלקה 264.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד חלק מהשטח
 מאיזור מגורים א׳ מוגבל לשטח ציבורי פתוח למטרות
 גינון בלבד: כ) קביעת מועד לביצוע התכנית: ג) קביעת

 הוראות בדבר רישום שטחים.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 3877, התשנ׳׳א, עמ׳ 2488.

 (2) ״תכנית מס׳ הר..1804, שינוי לתכנית מיתאר מקומית מס׳
 הר/556!א״׳.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: הרצליה
 רחובות: רבי עקיבא, יהודה הנשיא, דרך ירושלים - גוש

 6544, חלקות 9-1.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) ביטול סעיף 11(1)
 לתקנות תכנית מם־ הר/1556 אי; ב) התמורה הנובעת
 מתכנית זו תועבר לנחלת עדה בהתאם לתכנית תכנון
 ובניה שתוגש לזוגות צעירים חסרי דיור ועולים חדשים.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו״
 מים 3882, התשנ׳׳א, עמ׳ 2618.

 שינויי התכניות האמורים נמצאים במשרדי הועדה המחו
 זית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב, וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ובניה הרצליה, ובל המעוניין רשאי לעיין

 בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י״ב בכסלו התשנ״ב (19 בנובמבר 1991)
 שמואל לסקר

 יושב ראש הועדה לבניה למגורים
 ולתעשיה מחוז תל־אביב

 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
 האמורה, שד׳ בן־־גוריון 68, תל־אביב 64514, טל׳ 03-437162.

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

 היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי תל־אביב־יפו

 הודעה כדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור שינוי תכנית הנקרא
 ״תכנית מס׳ תא 2198אי, שינוי לתכנית מפורטת מס׳ תא,
 2198אי ושינוי מס׳ 1 לשנת 1987 לתכנית מפורטת מס׳

 תא 2198״.

 ^ ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: תל-
 אביב־יפו - גוש 6923, חלקות 51, 52, 60, 61, 117.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: חלוקה מחדש של יחס
 הזכויות שבין הבעלים המשותפים במגרש המיוחד המסומן א׳
 בתשריט ובתקנות תכנית מס׳ תא 2198 (להלן - התכנית
/ סימן  הראשית), וזאת - בלא הסכמת בעלים ובהתאם לפרק ג
 ז׳ לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965, ושינוי, בהתאם לכך,
 של התכנית הראשית, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט

 הפרסומים 3193 מיום 3.5.1985.

 הודעה על הפקדת שינוי התבנית פורסמה בילקוט הפרסו־
 מים 3760, התש״ן, עמ׳ 2489.

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

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתותים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הרצליה

 הודעה כדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 1.17 לחוק התכנון
, החשכ״ה־1965, בדבר אישור שינוי תכנית הנקרא ה י נ ב ^ 
 ״תכנית מס׳ הר/1704א׳, שינוי לתכניות מיתאר מקומיות מס׳

 הר/1704א׳ והר/253א׳״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: הרצ
 ליה, רחובות: הנדיב, שירת דבורה וז׳בוטינסקי - גוש 6523,
 חלקות 56,55: גוש 6525, חלקות 16-14,11,9-1, 54,53,51,
.130 ,129 ,125 ,124 ,123 ,122 ,121 ,120 ,58 ,57 ,56 

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד מאיזור חקלאי
 א׳ לשטח לצרכי ציבור, מרכז ספורט עירוני ולדרכים, אולם
 ספורט מרכזי ל־3500 מקומות, בנין ציבורי - כיח ח״ן, בשטח
 רצפות של 4600 מ״ר, 3 קומות בנין ציבורי - מרכז ספורט
 להתגוננות, בשטח של 3600 מ״ר, משרדי התאחדות הספורט,
 בשטח של 4000 מ״ר, 3 קומות: הגדלת שטח ״המטווח
 האולימפי״ ב־8000 מ״ר: שינוי יעוד חלק משטח לצרבי ציבור,
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 הודעת לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 מרחב תכנון מקומי עמק חפר

 הודעה כדבר הפקרת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳יה-1965, בי במשידי הועדה המחוזית לתכנון
 ובניה מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 עמק חפר, הופקדה תכנית הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳

 עח 2.131״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקימם: בפר ויתקין -
 גוש 8345, חלקה 20, ח״ח 28.

 עיקרי היראות התכנית: א) שינוי יע־ד חלקה 20 הנ׳׳ל,
 המסומנת כמגרש מסי 617 בתכנית מס, משמ 7, משטח בניינים
 ציבוריים לשטח מגורים לבעלי מקצוע והרחבת דרך בצומת
 הרחובות: ב) איפשור הקמת מבנים ופיתיח השטח, בהתאם

 לייעוד החדש. ^

 כל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בה בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי
 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית האמורה, רח׳ הרצל 84,
 רמלה 72406, טל׳ 08-225577. המתנגד ימציא העתק התנגדו
 תו למשרדי הועדה המקומית האמורה, מדרשת רופין 60960,

 טל׳ 053-687550.

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

 היא מסתמכת.

 ו׳ בכסלו התשנ׳׳ב (13 בנובמבר 1991)

 רב שיש
 יושב ראש הועדה לבניה למגורים

 ולתעשיה מחוז המרכז

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ובניה מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 שמעונים, הופקד שינוי תכנית הנקרא ׳׳תכנית מפורטת מס׳
 03/7;3/128, שינוי לתכניות מסי 2/128/03/7 ומס׳ 03/7׳,

."4/128 

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: שער-
 הנגב - חלקי גושים 600, 760, 1888, 1889.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) הרחבת שטחי תעשיה
 ומלאכה ושטחי ציבור ודרכים צמודים, על יד־ שינוי יעוד של

 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי טייבה

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

 1/2103״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טייבה - גוש
 8901, חלקה 1.

 עיקרי הוראות התכנית: 1) הקטנת קו בנין לבנין הקיים
 בלבד מי65 מ׳ ל־52.90 מי: 2) יעוד קרקע לתחנת תדלוק
 מטיפוס ג׳+שירותי דרך+מסעדהבהתוויית דרך חדשה: 3)

 הוראות בניה יהיו לפי תכנית בינוי מצורפת.

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

 טל׳ 052-992808.

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

 מפורטת מס׳ לה/190י8״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמלה, רח׳
 ההסתדרות 6 - גוש 5805, חלקה 25.

 עיקרי הודאות התכנית: אישור תוספת בנייה למגורים,
 לפי תכנית מצורפת.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 3903, התשנ״א, עמ׳ 3180.

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

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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 הודעות בחי המשפט
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות
 או מינוי מנהלי עזבון

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

 מנהל עזבון:

 שם המבקש

 תאריך

 מס׳ התיק שס המנוח פטירה

ת או ו  צו
 1035/91 גילה שירוני 10.9.90 אשר שירוני

 1037/91 בכורה ניסני 18.8.91 אברהם ניסני
 1038/91 פליה נוטקין 28.6.91 צבי לוין

 1039/91 שילד מירקו 28.4.91 שילר קטרינה
 1041/91 מורים ב׳ גרבר 6.6.91 פדל גרבר

 1042/91 הנרי שטרוסברג 9.12.90 אלין שטרוסברג
 1043/91 עזרא שפירא 2.9.91 בתיה שפירא

 1048/91 גרטרודה האיק 16.9.91 גלעד נבו
 1051/91 הרולד אהרון

 ברמן 10.11.84 מרים ברמן
 1052/91 יהודה ליב ליס 14.9.91 בלה בוקשפן

 1055/91 דוד יצחק שכנאי 19.9.91 חנה שבנאי
 1060/91 נתן רוטנברג 8.8.91 חוליה רוטנברג

 1067/91 אליעזר בניטה . 25.7.90 פרולה חייט
 1068/91 לואיס סילמן 7.4.81 הרי ישראל סילמן

 1071/91 בוריס יגודאייב 10.10.91 גרשון יגודאייב
 1077/91 כולב יחיה 5.9.91 כלב יואל

 1079/91 אלה עתלית
 אטו האוזר 6.9.91 אברהם האוזר
 1080/91 אסתר גילקרוב 9.7.78 מרים גילקרוב

 1081/91 לריסה גלזר 1.9.91 בלה אייזן
 1084/91 רחמה בנםימון 4.8.83 שמואל סעדון

 1085/91 ארתור אטינגר 21.10.91 אטינגר ינינה-
 איזבלה

 1087/91 יצחק בנדהאן 15.9.91 נינט אדריאן
 1092/91 ראובן עוזרי 3.9.91 עוזרי גלבוע
 1095/91 רבקה בהן 10.4.90 מחסיהו כהן

ת ו ש ו ר  י
 1030/91 אולנר וולף 1.2.81 שוסהיים שושנה

 רחל
 1033/91 שושנה סינדלבלום 26.2.91 וילהלם גרינבלט

 1034/91 בנימין שפירא 19.2.91 טובה שפירא
 1036/91 חיה אסתר

 רייכנטלר 22.9.91 טל מתתיהו
 1040/91 מרקוס בוחבוט • • 1.9.91 סימי בוחבוט-

 1045/91 הודה ויינר 1.9.89 אנה ויינר
 1046/91 לאה הראל 5.10.91 שמחה הראל

 1049/91 שלמה קרן 3.9.91 רחל קרן

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

 קרקע חקלאית; ב) קביעת מגרשים לתעשיה ומלאכה, שטחי
 ציבור ודרכים וקביעת זכויות ומגבלות לבניה: ג) איחוד

 וחלוקה מחדש של המגרשים.

 כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין
 בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על
 ידי שינוי התכנית, וכן בל הזכאי לכך על- פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי להגיש התנגדות, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, למשרדי־ הועדה המחוזית האמורה, דרך הנשיאים,
 ת״ד 68, בארישבע 84100, טלי 057-31704. המתנגד ימציא
 העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית האמורה, חוות

 איביס, ד״נ שער הנגב.

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

 היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי שקמים

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 . נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה־1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ובניה מחוז הדרום,• ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
 שקמים, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מס׳ 3/136/03/6,

 שינוי לתכנית מפורטת מם׳ 136/03/6״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: ניר
 ישראל-גוש 2673, חלקות 27-23: גוש 2674, חלקות 29-25.

 עיקרי הוראות שינוי התבנית: חלוקה חדשה וקביעת
 זכויות בניה בקרקע על־ידי שינוי הוראות תכנית מס׳ 03/6/
 136 במגרשים מם׳ 101-100-99-98-97-96-95-94-93-92
 המיועדים לאיזור מגורים ולמשקי עזר לפי תכנית מפורטת מם׳

.136/03/6 

 כל המעוניץ בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין
 בקרקע, בבנץ או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע
 על־ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי להגיש התנגדות, תוך חדשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, למשרדי הועדה המחוזית האמורה, דרך
 הנשיאים, ת״ד 68, באר־שבע 84100, טל׳ 057-31704.
 המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית

 האמורה, צומת ראם, ד״נ שקמים.

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

 היא מסתמכת.

 כ״ז בחשון התשנ״ב (4 בנובמבר 1991)

 שלום דנינו
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ובניה מחוז הדרום
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 תאריך
 מסי התיק שם המנוח הפטירה שם. המבקש

 בית המשפט המחוזי בירושלים

ת (המשך) ו ע ד ו  ה

 6903/91 פודויל אהרן 4.8.91 פודויל סעדה
 6905/91 הנס וולטר

 אמריך 12.4.91 מריאנה אמריד
 6907/91 דוד אזולאי 13.9.91 דינה אזולאי

 6908/91 פנחס כהן 9.10.90 שלמה כהן
 6909/91 םלומינצקי ישראל 19.10.91 נורית פישמן
 6911/91 מינקין ישראל 25.7.91 מינקין יעקב

 6919/91 צפריר משה 14.10.91 צפריר דב
 6920/91 רחל בלוש 27.7.91 ספרן שרה

 6925/91 בונפיל רג׳ינה
 רזינא 10.6.89 בנו בונפיל

 6926/91 וטנברג שרה סוניה 30.9.91 רביב אביבה
 6927/91 שושנה שקולניק 22.9.91 יעקב שקולניק

 6928/91 חיה בורקו 31.10.91 אברהם ויינשטיין
 6931/91 גרין שרלוטה 29.9.91 דגן אסתר

 6932/91 קקון סלומון 13.8.91 לידיה קוקוס
 6939/91 תשבי גדעון 6.9.91 מירי תשב־

 6940/91 ווינר רחל איריס 19.10.91 עינה לבי ואחרים
 6941/91 דורני לאה 23.4.91 צעירי שלום

 6942/91 אבני מלניה 6.9.90 אבני יוחנן
 6943/91 אבני ראובן 7.6.91 אבני יוחנן

 6946/91 שייטמן רפאל 1.9.91 גנדלמן שרה
 6947/91 חוה פרידה אדלר 9.10.91 חנה שטרן

 6948/91 יהודית טרז 26.3.90 מנחם יהודה
 שינברגר שינברגר

 6950/91 יששכר פרנס 10.5.83 תמר קנובסקי
 6955/91 אלכסנדר םלץ 9.9.89 גוליה סלץ

 6956/91 רחל רוזליה
 אוברלנדר 30.8.91 פשקום סימה

 6959/91 שושנה רוזנפלד
 גלברמן 16.5.91 אסתר לבנון
 6960/91 שמאי זוהר 12.9.91 זהר יהודית
 6967/91 ברטה ברין 1.10.91 אידה הוכמן

 6972/91 רבקה ויסמן (8.4.9 מרדכי שפירא
 6975/91 רוזנברג ליאון 17.8.91 רוזנברג משה
 6977/91 שאובר משה 1.10.91 בתיה גודינר

 6980/91 בוכוולד ברכה 22.6.91 עופרה ישראלי
 6982/91 מלמד חיה 7.1.89 אברהם מלמד

 6984/91 אסתר מיני רימר 17.11.90 הרי דימר
 6987/91 גולדשמיד שלמה 7.8.91 מתתיהו גלאור

 6992/91 עדני בס 9.7.91 זהבה בס
 6993/91 עדה ווסטווד

 איילון 9.9.91 ג׳והן ווסטווד
 6994/91 ביזר צפורה 6.6.91 בן היים איטה

 6997/91 ליאון תאה 6.10.91 מנתם בנימין לאון
 6215/91 מגדלינה שושנה 3.9.91 לייביז יעקובוביץ

 7001/91 מוריס זיגר 7.1.91 סוזן כהן
 7002/91 פיליפ גולדשטיין 5.9.91 אולגה אנגל

 7003/91 שפרינגמן פאולה
 םנדורנה 18.9.91 ז׳וזנה זילינסקי

 תאריו
 מס׳ התיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 ירושות
 1050/91 נחום אלברם 5.2.91 בדולח כדורי

 1054/91 אהרן םייטלבוים 16.8.50 מרדכי טייטלבוים
 1056/91 בן יוסף שמואל 10.8.91 בן יוסף שושנה
 1058/91 מיכאל חננהשוילי 17.10.90 חנה ביניאשוילי

 1057/91 מלכה קודדבני 4.1.83 חנה ישראל־
 1059/91 הודם הלנה

 בודזנובסקי 22.7.87 חנה וידר
 1061/91 שלמה דרעי 18.8.91 איתן דרעי
 1062/91 יוסף מזרחי 12.6.88 דוריס חכם
 1063/91 גורצ׳יה מזרחי 21.3.91 מרים חכם

 1064/91 מרים פליישר 4.9.91 מנחם פליישר
 1065/91 מיכאל 17.12.82 ציפורה

 אדז׳יאשוילי אדזייאשוילי י
 1066/91 דורה ברקוביץ 8.10.91 שלמה ברקן

 1069/91 יוסף מיכאלי 18.5.76 גיוליה מיכאלי
 1072/91 זורה אלקיים 6.2.90 שלום אלקיים

 1073/91 נםליה נחמיה
 ריפטין 28.10.91 .שולמית הר אבן

 1074/91 ויליאם לסלי 10.4.91 ולריא פלורנס
 היה היוז

 1075/91 לואיס סקלאר 17.3.63 הלן דיוויס
 1076/91 מנחם יצחק רובין 16.3.91 אסתר רחל רובין

 1078/91 אלדר רוזנפלד 1.9.91 פטר רוזנפלד
 1082/91 לריסה גלזר 1-9.91 בלה אייזן

 1083/91 יוסף נחום קזז 1940 נעמי מזרחי
 1086/91 מרים בנדהאן 7.10.89 נינט אדריאן
 1089/91 אלבז שושנה 10.7.87 אלבז שלום

 1091/91 חיימוביץ לוי 15.2.86 שלומית איש שלום
 1093/91 ניסים לחדה 5.10.91 יוסף לוזדה

 יעקב בצלאל, רשם

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או מינוי
 מנהלי עזברן

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

 מנהל עזבון:

 תאריז־
 מטי התיק שם המנוח הפסידה שם המכקש

 צוואות
 5570/87 גילה רבינוביץ 16.7.87 ניסן ויסמן

 6902/91 עינבר מבאל 3.8.91 לאורה ענבר
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 תאריך
 מס׳ התיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

ת (המשך) ו ע ד ו  ה
 10.6.73 למשבה טטינה
 4.10.91 תקוה סירוטה

 3.9.91 הלל יצחק

 17.8.62 שלמה ליבוביץ
 15.2.90 רוזנר דוד

 3.9.91 יהודה שנפלד
 4.10.91 חבקץ דן

 25.10.90 זילדמן חנה
 7.1.91 אביבה (סגל)

 לדר
 21.5.87 רות לוין
 28.8.41 רות לוין

 10.9.91 בקרמן ישי
 24.1.90 בקרמן ישי

 17.5.91 שרל מרשין

 25.8.91 רחל גרינפלד
 18.12.90 אלערגאן שמיה

 3.2.90 אידה זילברשטיין
 24.9.88 שאקי יצחק

 25.9.73 שאקי שושנה
 11.3.88 מרדכי שפירא

 21.10.91 לוי שולמית

 בילינקוב דוד
 צדיקוב שרה

 דואנוס מרדכי
 יהודית רביטש

 יוסף עוזיאל
 מישורי משה
 שרה בן מלך

 ורדה שטינלאוף
 שושנה אנשל

 רחל שאער
 פיקלשטיין אברהם

 רחום מרמר
 נלה נלי עמית

 איזנברג
 ואן גאקמן

 רות (אולמן)
 מריק נםקס

 ישראל עדאקי
 ישראל עדאקי

 מירון זוהר
 שמש םלמן

 ורדה שוורץ
 קרייזלר דן

 שמואל ברדה
 בנימין ריים

15.5.91 
9.12.89 
15.8.91 
5.11.90 
5.10.91 
17.4.88 
27.8.91 
9.5.90 
7.2.90 

11.9.91 
13.5.91 
28.8.84 
27.5.89 

19.8.90 
19.10.91 

26.6.91 
27.7.91 
2.11.91 

11,12.89 
27.1.86 
15.5.91 
3.10.91 

21.10.91 

 פולסקיה אנה
 סירוטה טוביה

 הלל גרשון
 ליבוביץ עמליה

 מלכה
 רוזנר מלכה

 שנפלד שלמה
 חבקין רות

 זילדמן שמעון
 םטרול סגל

 שושנה חסיד
 יעקב חסיד
 בקרמן חנה
 בקרמן צבי

 מרשין בנימין
 גרינפלד

 ליאופולד שלמה
 אלערגאן יעקב

 פריץ זוננפלד
 שאקי חיים

 שוורץ ברוך
 רינה שפירא

 לוי ציון
 בילינקוב יצחק

 לואיס
 מיכאל צדיקוב

 דואנוס מרים
 שרה יושע

 משה עוזיאל
 מישורי יהודה
 משה בן מלך

 דוד אליהו קלעי
 לולו שהרבני

 ירמיהו שאער
 פינקלשטיין מטלה

 ובר מרמר
 קונטורסקי יעקב

6937/91 
6944/91 
6945/91 
6896/91 

6949/91 
6951/91 
6952/91 
6953/91 
6954/91 

6957/91 
6958/91 
6961/91 
6962/91 
6963/91 
6964/91 

6965/91 
6968/91 
6969/91 
6970/91 
6971/91 
6973/91 
6974/91 

6976/91 
6978/91 
6979/91 
6981/91 
6985/91 
6986/91 
6988/91 
6989/91 
6990/91 
6991/91 
6995/91 
6996/91 

 6999/91 מרנטבוים חיים
 7005/91 אולמן קלמן

 7008/91 שושנה עדאקי
 7009/91 נעמי עדאקי
 7010/91 משה זולנה
 7012/91 שמש גולט

 7016/91 שמעון קמינסקי
 7015/91 דגן חיים קרייזלר

 7017/91 עמליה ברדה
 7019/91 שושנה ריים רוזה

 שם המבקש
 תאריך

 מם• התיק שם המנוח הפטירה

 צוואות
 7004/91 מרים רובנבך 14.9.91 שלי פרלמן

 7006/91 גנצויק ישראל 27.1.85 אמילי גנצויק
 7007/91 יצחק משיח 1.12.90 מדלין סינגל

 !7011/9 זלמן לוריא 21.10.91 שולמית לוריא
 7013/91 נעמי הבט 10.8.91 תמר הכט

 7018/91 פלדהון חיים יפים 22.10.91 .פלדהון בלה
 6983/91 מלמד דב 18.9.91 מלמד אברהם

 7021/91 ברג זידנברג
 ינסף 28.8.91 ברג אנה
 *7023/9 פרנק חנה 25.7.74 דוד פרנק

/ 7026 ברכה כופר 30.6.91 רבקה ברנשטיין 9 | 
 7031/91 סור מלכה 15.6.91 סולומון המר

 וקלרה
 7036/91 נגר מזל 10.9.90 וגנד דבורה
 7044/91 מרגריטה בטאט 24.10.90 ליאור אדם

 7048/91 סולמני ג׳באהד 15.6.91 סולמני יחיא
 7049/91 טוביה חלדי 7.4.90 בת שבע חלדי

 7050/91 טודר מנדל 15.10.91 טודר אבה
 7053/91 שומלי בן עמי 28.6.91 שומלי יקרה

 ירושות
 6900/91 שמואל יעקב

 וםרמן 13.8.91 מרים שחם
 6901/91 שוורץ דוד 16.10.91 בתיה שוורץ
 6904/91 שורק נחום 11.1.91 שורק עמירם

 6906/91 ווים ויקטור 18.7.91 רוזה ווים
 6910/91 אליהו סמוחה 25.4.90 דוד ג׳ו סמוכה
 6912/91 מרדכי יעקב 25.5.91 דורון מרידוד
 6913/91 גרשוני יעקב 10.9.91 ברכה גרשוני

 6914/91 הרש ורנר 22.1.91 שרה ורנר,
 סוניה פלדמן
 "6915/9 פריג סולטנה 8.10.91 פריג ראובן

 6916/91 פריג חיים 5.1.91 פריג ראובן 1
 6917/91 תוינה דבורה 27.5.84 תוינה יוסף

 6918/91 רבקה ורמוכת 4.7.91 ישראל ורמוכת
 6921/91 חודדה חזנה 3.2.88 חודדה דני
 6922/91 חודדה כדורי 14.3.77 חודדה דני

 6923/91 מוסיה אגמן 22.4.91 נעמי בס
 6924/91 ישראל אגמן 14.12.79 נעמי בס

 6929/91 נגר זהרה 11.4.91 נגר זכריה
 6930/91 נגר מנצור 6.3.90 ־נגר זכריה

 6933/91 סוי זכי 17.10.63 סולטינה הניג
 6934/91, רחל סוי 7.6.91 סולטינה הניג
 6935/91 גיאורג• בריאר 7.6.91 מרגלית שמול

 6936/91 טלים אסתר 7.12.89 שוריאנו קדן
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 תאריך
 מם׳ התיק שם המנוח הפטירה שם המכקש

 489/91 גנון מעין פרחה 2.2.91 גנון משה
 491/91 גני יצחק 14.8.91 ״ק טוריה גני
 493/91 שרבן מרצ׳ליקו 26.12.90 שרבן קמליה

 494/91 בן חיים יצחק 16.10.91 בן חיים אמציה
 495/91 נסים הלל יוחנן

 נתנאל 31.7.91 מיכל נתנאל
 497/91 ישראל בן חיים 27.11.90 עליזה בר־און
 499/91 מזל מורלי 15.4.90 אליאם מורלי

 500/91 אברזרדל ברוך 12.9.87 אברזרדל רוזה
 501/91 כהן חזה 16.9.91 רומר הילה
 502/91 גורי סלח 16.8.73 גורי אפרים
 503/91 גורי גורציה 9.7.81 גורי אפרים

 ע׳ דננברג, רשם

 הודעות גתי הדין הרבג״ם
 בית הדין הרבגי האזורי בתל־אביב־יפו

ת ו ע ד ו  ה

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

 מם׳ התיק תאריך
 התשנ ׳ב שם המנוח הפטירה שם המבקש

 754 בוכהולץ יוסף ג׳ חשון נ״ב יצחק בוכהולץ
 762 בוכהולץ מרים י״א ניסן נ״א יצחק בוכהולץ

 718 ביגאוי חיים י׳ אב נ״א רות ביגאוי
 689 בן־ידידיה כיאז יי׳ת כסלו ש׳ין שרה הלר

 633 בר־דוד יצחק ם׳ אדר נ״א רבקה הבדלי
 083 גניסלב שמואל ו׳ אלול שיין פרידה ידלר

 395 הרשקוביצי
 קולמן כ״.נ תשרי נ׳׳א הנטה הרשקוביצי

 004 זלטה אברהם כ״ב תשרי נ״ב זלטה פורטונה
 846 יחיאב חרמונה ח׳ תמוז נ״א שלמה יחיאב

 130 כהן יחזקאל ז׳ אייר מ״ה •יוסף ארז
 300 מזרחי אסתר ח׳ אלול נ״א פנחס מזרחי
 312 משיח סלים כ׳יג תשרי נ״ב משיח נעימה

 66 סוחר יהושע כ״ה סיון מ״א דוד שוכר
 677 סוחר רגינה י״ח תשרי נ״ב דוד שוכר

 572 צרפתי קונורסי י׳יט אלול נ״א מטילדה צרפתי
 124 ריבק מלכה ד• חשון נ״ב ברכה גוסלבסקי

 102 אהרן יצחק ב״ט אדר נ״א לאה אהרן
 589 אקרמן גדליה כ״ז ניסן מ״ט אלפי אביבה
 597 אקרמן רגינה ז׳ טבת נ״א אלפי אביבה

 127 ביבלמן יפה ו׳ תשרי נ״ב ביבלמן אילנה
 119 ביבלמן שמעון ב״ו אלול נ״א ביבלמן אילנה

 668 בכנריאנו סנדו כ״ט אב מ״ח קפלן לורטה
 705 ויזל אייזיק ט״ו שבט מ״ט ויזל חנה זהבה

 389 ויטנר גררד יואל ט״ו חשון נ״ב ויטנר אילנה

 בית המשפט המחוזי בתל־אגיב־יפו

ת (המשך) ו ע ד ו  ה

 תאריו
 מס׳ התיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

ת שו רו  י
 7020/91 בינה מלבו 18.1.89 דליה בן ניסן
 7024/91 עודד בן צבי 20.3.91 נילי בן צבי
 7025/91 אלבז לוסיאן 29.8.91 קריטי עליזה

 7029/91 שמחה טאוב 24.6.80 יהודית טרייסמן
 7030/91 זילברשטיין צמח 14.2.91 שרה פסיה

 זילברשטיין
 7032/91 חנה מעודה 17.2.90 יעקב גלעדי
 7033/91 פיינה רחל 6.8.91 פיינה יוסף
 7034/91 פיינה זאב 23.11.84 יוסף פיינה
 7035/91 אליעזר לוי 4.10.91 גרשון לוי

 7037/91 ליבר אלישבע 26.8.91 סלר שולמית
 7040/91 מנדל שחורי 27.6.91 צפורה יורמברנד

 7041/91 ברנרד ליבוביץ 14.5.89 שפרה ליבוביץ
 7042/91 מלכה ענתבי 24.9.91 חמדה שפיר

 7043/91 לוסטיגמן מרגרטה 10.10.91 סוכצבסקי בטי
 7045/91 ביננפלד שמשון 3.9.84 חנה מינמר

 7046/91 פולבני פירה 15.4.91 פרובה אירנה
 7047/91 דן פרידה 26.5.79 סייפר ביאטריס

 7051/91 ויקטוריה קורדובה 8.10.91 עליזה פרחי

 ורדה אלשייך, רשמת

 בית המשפט המחוזי בבאר־שבע

 הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או מינוי
 מנהלי עזבון

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

 מנהל עזבון.

 תאריו
 מס׳ התיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

ת ו א ו ו  צ

 490/91 פני לייבה 30.1.88 אבי כרמל
 492/91 גרינפלד אידה 25.12.85 גרינפלד פליס
 496/91 ליי פיבי 11.4.86 שושני םלביה

 498/91 ישכרובה אמסה 30.3.86 יזראילובה שושנה

ת רושו  י
 480/91 חוליו קט 31.8.91 קלרה קט

 481/91 חזן סלומון 4.6.84 חזן אהרון
 482/91 םרויה אסתר 8.6.83 םרויה אלישע

 483/91 גולדשלגר מרטה 11.9.90 פלדזון לוסי
 485,91 פלאביו רוזנבלום 26.12.87 אליין בללי

 488/91 פרידה בלום 29.7.91 ישראל בלום
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 בית הדין הרבני האזורי באשקלון
ת ו ע ד ו  ה

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

 תיק 109/התשנ״ב
 בענין ירושת המנוח סםרלדביץ אלי הרשקו, שנפטר

 באשקלון ביום כ״ד בכסלו התשנ׳׳א (10.12.1990),

 המבקשים: אשתו, בנו ובתו.

 תיק 660/נ״ב
 בענין ירושת המנוח ליברמן משה, שנפטר ביום ר באייר

 התשנ״א (20.4.1991),

 המבקשים: אשתו, בניו ובתו.

 אברהם פרץ, מזכיר ראשי

 בית הדין הרבני האזורי בטבריה
ת דעו  הו

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן,
 כקשות למתן צוד ירושה:

 תיק 189/תשני׳ב
 בעניין ירושת המנוח דנינו אברהם, שנפטר כיום ח׳ בניסן

 התשנ״א (23.3.1991),

 המבקשים: אשתו, בניו ובנותיו.

 תיק ד20/תשנ״ב
 בעניין ירושת המנוח לוי כליפה, שנפטר ביום כ״ה באדר

 א׳ התשמ״ו (6.3.1986),
 המבקשים: אשתו, בניו ובנותיו.

 תיק 88/תשנ״ב

 בענין ירושת המנוח פטצק יוסף, שנפטר ביום ט׳ בתשרי
 התשנ״ב (17.9.1991),

 המבקשים: אשתו, בניו ובנותיו.

 תיק 148/תשנ״ב

 בענין ירושת המנוחה גרוסמן ליזה, שנפטרה ביום ז׳
 בתשרי התשמ״ז (10.10.1986),

 המבקשים: בניה, בנותיה ונכדיה.

 שלמה רירי, המזכיר הראשי

 בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
ת (המשך) ו ע ד ו  ה

 שם המבקש
 חאדיך

 הפסידה
 מם׳ התיק

 התשנ״ב שם המנוח

 שטרנברג טוני
 לייבוביץ דורינה
 לי־בוביץ מרינה

 ליבר יהודית
 לוי מירב

 סלומון חיים
 קניגסברג הינדה

 ברוך יצחק
 רחל גוזלן

 אורה גרעין
 יעקב דוידן

 שרגא וישנגרד
 רות יוצים
 סמי יעקב

 עליזה יעקבי
 יצחק לוי

 זאב לוינר
 חנה חבה

 חביבה מעתוק
 מלכה צדקה
 נעמי קסרי

 פליציה שפילר
 אדלה ששון

 אליהו חאסירי
 דהרי אבנר
 הלל זלמה

 חזנוביץ יוסף
 חמד יעקב
 טלין חוה

 מנצור יונה
 מנצור יונה

 כ״ה םיון נ״א
 ח׳ תשרי נ״ב
 י״ג שבט מ״ג
 ה׳ תשרי נ׳׳ב

 ז׳ אב ש״ן
 י״ז אייר נ׳׳א
 כ׳׳א סיון נ״א
 ב״ד חשון מ״ז

 ב׳ חשון נ״ב
 ג׳ חשון נ״ב

 כ׳יב אלול נ״א
 כ׳ טבת נ״א

 כ״ד תמוז מ״ט
26.4.90 

 כ״ח תשרי נ״ב
 ט״ז סיון מ״ה

 ט׳ טבת נ״א
 כ׳יד אב נ״א

 י״ט תשרי נ״ב
 יי׳ג חשו! נ״ב
 ב׳ חשון נ״ב
 ח׳ אלול נ״א

 כי׳ט אלול נ״א
 י״ג אדר א׳ מ׳יט

 י׳ תשרי נ״ב
 י׳ אלול ל״ג

 כ׳׳ו תשרי נ״ב
 כ״ו תשרי נ״ב

 ב׳ טבת נ״א
 ט״ז אלול נ׳׳א

 א׳ טבת מ״ג

 ט״ו ניסן שיין זילברשטיין שרה

 זילברשטיין שרה
 טננבוים יונה
 מיטרני ליזה

 פהנר נורית
 שורצבק אטלה

 עליזה מימון

 כ״ג תשרי נ״ב
 י״ס אב נ״א
 א׳ אדר מ׳׳ב

 וינשטיץ יוסף
 ורטהיים אברהם

 ורסהיים שרה
 ליבד אלכסנדר

 נקש ציפורה
 סלומון קלרה

 קניגסברג יוסף
 ברוך יצחק

 גוזלן ארמונד
 גרעין אברהם
 דודיאן יהונתן
 וישנגרד חיים
 יוציס אברהם

 יעקב יפה
 יעקבי שמואל

 לוי מטי
 לוינר מרים

 מעסג׳י סאלם
 מעתוק מעתוק

 צדקה שלום
 קסרי ישראל

 שטפנרי מרטה
 ששון אברהם
 תאסידי יצחק

 דהרי כספית
 הלל לאון

 חזנוביץ שרה
 חמו זפירה

 חנוני יום־טוב
 חתוקה כנת

 חתוקה שמעון
 טופציק (אריה)

 לייב

 טופציק לאה
 פייגה

 סננכוים צבי
 מיטדני יהודה

 פוזנר חיים חסקלה׳ חשון נ״ב
 שורצבק עובדיה י׳ תמה נ׳יא

 מימון גבריאל ה־ אלול נ״א

460 
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51 
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864 
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611 
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 תש״ן
656 
302 
012 

 עובדיה לוי
 מנהל היחידה לעזבונות דרושות
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״ך  חאי

 הסטירה

 מס׳ התיק

ב שם המניח ״ נ ש ת  ה

 636 לבובסקי מיכאל כ״ו תמוז נ״א אשתו ובניו
 986 מגן ששון כ״ה תשרי נ״ב אשתו, בתו ובנו

 חנוך נרנביץ, מזכיר ראשי

ע ב ש ־ ר א ב י ב ר ו ז א י ה נ ב ר ן ה י ד ת ה י  ב
ת ו ע ד ו  ה

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

 שם המבקש

 תאריך

 הפטירה

, התיק ם  מ

 נ׳יא 1״ב שם המנוח

ז  כ״ב אב נ״א גבאי שבא ן
 י׳ תשר־ ני׳ב כליפה שאול שלו

 אליהו
 י״ח אב נ״א כהן פנינה
 י״ד חשון נ״ב דהן מרים

 מיכאל כהן, מזכיר ראשי

 540 גבאי יצחק
 619 כלפה אהרן

 076 כהן יוסף
 318 דהן אלברט

 בית הדין הרבני האזורי בצפת
ת ו ע ד ו  ה

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

 תיק 151 י׳ שנ״ב
 בעניין ירושת המנוח אילן תשובה, שנפטר ביום י• באלול

 התשנ״א (20.8.1991),

 המבקשים: אביו ואמו.
 חיק 148/שנ״ב

 בעניין ירושת המנוח אברהם לוי, שנפטר ביום י״ד בחשון
 התשנ״כ (22.10.1991),

 המבקשות: אשתו ובנותיו.

 חיק 134/שנ״ב

 בעניין ירושת המנוחה חיה רוזנקוביץ׳, שנפטרה ביום
 כ״ב בתשרי התשנ״ב (30.9.1991),

 המבקשת: בתה.

 שלמה דירי, מזכיר ראש

 בקשות לפירוק חברות על ידי גית המשפט

 בבית המשפט המחוז* בתל־אביב־יפו

 תיק אזרחי 91 186

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

 ובענין פירוק חברת י׳ וודניצקי בע׳ימ,

 והמבקש: יעקב שם טוב, עי׳י ב״כ עריד ראובן מרדכי, רח׳
 יבנה 44, תל־אביב 65792, טלי 03-612856, פקס׳ 03-613057.

 נמסרת בזה הודעה, כ׳ ביום 3 בפברואר 1991 הוגשה
 בקשה לבית המשפט המחוזי כתל־אביבייפו לפרק את החברה
 הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט
 היושב בדין ביום 15 בינואר 1992 בשעה 09.00. ^

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

 שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למםור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן
 שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 13.00 ביום 14

 בינואר 1992.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת ימסור המבקש, תמורת
 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 ראובן מרדכי, עו״ד
 בא־כוח המבקש

 בית הדין הרבני האזורי ברחובות
ת ו ע ד ו  ה

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

 שם הנלכקש

 תאריך

 הפטירה
 מס׳ הת־ק

 התשנ״ב שם הכזנוח

 466 יצחק שבע ו׳ סיון נ״א בעלה, בניה ובתה
 502 פישר ישראל י״ח אדר נ״א אשתו, בתו ובניו
 513 ליבנזון שרה כ״ז סיון נ״א בתה, כנה, נכדה

 ונכדתה
 683 אפשטיין צבי י״ח אלול נ״א אשתו ובניו
 806 צאיג מרדכי ־״כ חשון נ״ב אשתו, בנו

 ובנותיו
 113 קסטיאל יעקב י״א אב נ״א בניו ובנותיו

 119 בן שושן ניסים נובמבר 1976 אשתו, בנו ובתו
 127 בן שושן שרה ז׳ ניסן שיין בנו ובתו

 576 שפרן דוד כ״ט תמוז נ״א אשתו ובתו
 613 כהנא שמעון כ״א אב נ״א בתו, נכדו ונכדתו
 022 גלזר יהודית כ״ט םיון מ״ח בעלה, בתה וכנה

 078 צדק יפה ״׳ב תשרי נ״ב בתו ובניו
 090 קליינמן חנה בשואה בנה

 172 גדולין בוניה י״ג אלול נ״א בתה ובנה
 354 מיידבבאום מנדל כ״ח אלול נ״א בנו

 362 מיידנבאום פרל י״א שבס נ״א בעלה ובנה
 539 פרידמן אברהם ־״ז ניסן נ״א בנו
 547 פרידמן אמליה י״ג שבט נ״א בנה
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 הודעות מאח הכונס הרשמי

 פר׳ 11268
 שם החייב, תיאורו ומענו: יוסף רז, ת״ז 51621117, סוכן

 מכירות של ציוד רפואי, רח׳ שרת 10, כפריסבא.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת״א 356/91.

 תאריך צו כינוס: ז׳ בתשרי התשנ״ב (15.9.1991).
 תאריך הגשת הבקשה: י״ט באדר התשנ׳׳א (5.3.1991).

 בקשת נושה או חייב: בקשת נושה.
 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ס׳ בשבט התשנ״ב
 (14.1.1992), בשעה 13.00, במשרד הכונס הרשמי, רח׳

 בן־יהודה 14, תל־אביב.

 פר׳ 11265
 שם החייב ומענו: שאול לוי, ת״ז 05476309, רח׳ המייסדים 14,

 רעננה.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביבייפו, ת״א 268/91.

 תאריך צו כינוס: י״ב בתמוז התשנ״א (24.6.1991).
 תאריך הגשת הבקשה: כ״א בשבט התשנ״א (5.2.1991).

 בקשת נושה או חייב: בקשת נושה.
 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ח׳ בשבט התשנ״ב
 (13.1.1992), בשעה 13.30, במשרד הכונס הרשמי, רח׳

 בן־יהודה 14, תל־אביב.

 צו הכרזת חייב כפושט רגל
 פר/11247

 שם החייב, תיאורו ומענו: משה מורנו, ת״ז 4326249-2, חייט,
 רח׳ קמינסקה 22, תליאכיב.

 בית המשפט המחוזי של: תל׳אביבייפו, ת״א 2093/90.
 תאריך צו הכרזת החייב כפושט רגל: י״ט באלול התשנ״א

.(29.8.1991) 

 הודעה על כוונה להכריז דיבידנד ראשון וסופי
 ת״א 277/88, פ״ר 11022

 שם החייב: אודי אביטל.
 מס׳ זהות: 548989-9.

 המען לשעבר: רח׳ הגפן 8, רמתיגן.
 משלח יד: סוחר.

 שם הנאמן ומענו: משה פטל, עו״ד, רח׳ תובל פינת רח׳ אהליאב
 1, רמתיגן.

 סוג הדיבידנד: ראשון וסופי.

 י״א בכסלו התשנ״ב (18 בנובמבר 1991)
 חיה כרם

 סגן הכונס הרשמי

 בבית המשפט המחוזי בתליאגיב־יפו

 צווי כינוס ואסיפות ראשונות
 פר׳ 11269

 שם החייב, תיאורו,ומענו: יוסף קוז׳וקרו, ת״ז 6737399, רפד,
 סמטת השומרון 10, רמת־הנשיא, בח־ים.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת״א 1484/91.
 תאריך צו כינוס: כ״ה בתשרי התשנ״ב (3.10.1991).

 תאריך הגשת הבקשה: כ״ו באלול התשנ״א (5.9.1991).
 בקשת נושה או חייב: בקשת נושים.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: כ״ד בשבט התשנ׳׳ב
 (29.1.1992), בשעה 13.30, במשרד הכונס הרשמי, רח׳

 בן־יהודה 14, תל־אביב.

 פר׳ 11277
 שם החייב, תיאורו ומענו: יורם פטולאי, ת׳׳ז 6949894, ניהול

 אולמי חתונות, רח׳ ה׳ באייר 52, תל־אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת״א 704/91 ו־91/
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 תאריך צו כינוס: ט״ז נחשון התשנ״ב (24.10.1991).

 תאריך הגשת הבקשה: כ״ב באייר התשנ״א (6.5.1991).
 בקשת נושה או חייב: בקשת נושה.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: כ״ג בשבט התשנ״ב
 (28.1.1992), בשעה 13.30, במשרד הכונס הרשמי, רח׳

 בןייהודה 14, תל־אביב.

 פר/11266
 שם החייבת: חנה איסלר, ח״ז 4452524, רח׳ אמנון ותמר 2/9,

 רמת־השרון.
 בית המשפט המחוזי של: תליאביב־יפו, ת״א 55/91.
 תאריך צו כינוס: כ״ד בתשרי התשנ׳יב (2.10.1991).

 תאריך הגשת הבקשה: כ׳ בטבת התשנ״א (6.1.1991).
 בקשת נושה או חייב: בקשת נושה.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: כ״א בשבט התשנ״ב
 (26.1.1992), בשעה 13.00, במשרד הכונס הרשמי, רח׳

 בן־יהודה 14, תל־אביב.

 פר׳ 11267
 שם החייב ומענמ-משה סולומון, ת״ז 2496024-7, רח׳ משה

 סנה 17, תליאביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביבייפו, ת״א 568/90.

 תאריך צו כינוס: כ׳יג באלול התשנ׳׳א (2.9.1991).
 תאריך הגשת הבקשה: י״ז באדר התש״ן (14.3.1990).

 בקשת נושה או חייב: בקשת נושה.
 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: י׳׳ד בשבט־התשנ״ב
 (19.1.1992), בשעה 13.30, במשרד הכונס הרשמי, רח׳

 בן׳יהודה 14, תל׳אביב.
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 כבית המשפט המחוזי בתל־אביכ־יפו

 תיק המרצת פתיחה 878/91

 בפני: כב׳ השופט א׳ גורן,

 המבקש: רוטברד חיים, ע״י ער׳ד שמשון מהודר, רח׳ רבי
 עקיבא 84, בני־ברק.

גד  נ

 המשיבים: יורשי המנוחה רונגרט (בליטשסיין) בלה.

 הזמנה בהמרצת פתיחה

 אל: המשיבים.

 דעו כי ביום 6.2.1992, בשעה 8.30 או בסמיד לאחריה,
 יתבקש בית המשפט מטעם המבקש הנ״ל לתת סעד כמפורט

 בבקשה הנמצאת בתיק בית המשפט הנ״ל.

 אם ברצונכם להגיש תצהיר בתשובה להמרצה, עליכם
 להגישו לבית המשפט ולמסור למבקש עותק ממנו שבוע ימים

 לפחות לפני הדיון בהמרצה.

 י׳ בכסלו התשנ״ב (17 בנובמבר 1991)

 זכריה גינוסר
 מזכיר ראשי של בית המשפט

 המחוזי תל־אביב״פו

מ ״ ע ש 6144 ב ו ג  חללה 30 כ

 (בפירוק מרצון)

 הודעה

 ניתנת בזה הודעה, לפי סעיף 323 לפקודת החברות [נוסח
 חדש], התשמ״ג-1983, כי ביום 25.12.1991, בשעה 18.00,
 תתקיים אסיפת נושים של החברה הנ״ל במשרדיה, רח׳ ריינס

 57, גבעתיים.

 דוד שכילי
 מנדל החברה

 חלקה 938 בגוש 6668 כע״מ
 (ח״פ 51-026589-5)

 הודעה בדבר אסיפה םופית

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות,
 שאסיפה כללית אחרונה של חברי החברה :נ״יי תתכנס ביום
 1.3.1992, בשעה 10.00, במשרד עו״ד עמית, פולק ומטלון,
 רח׳ קרליבך 10, תליאביב, לשם הגשת דו״ח סופי של המפרקת
 המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה נעשה בנכסי החברה,
 וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרקת ולהחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרקת.

 ויויאן ש־יס, המפרקת
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 רגבי דרורה בע״מ
 הודעה על קבלת החלטה מיוחדת לפירוה מרצון

 ניתנת בזה הודעה, כ־ באסיפה כללית שלא מן המנין של
 החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 7.11.1991,
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את
 יעל ישורון, עו״ד, אצל עו׳׳ד יצחק גולדשטיין, רח׳ שטריקר 9,

 תל-אביב, למפרקת החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות כנגד החברה הנ״ל יגיש
 למפרקת לפי המען הנ׳יל את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, תוך

 21 ימים מיום פרסום הודעה זו.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש תביעותיי כאמור תוך המועד
 הנ״ל ״ לא ייענה.

 יעל ישורון, מפרקת

 פרהס חלקה 3 כגוש 3847 כע״מ
 הודעה כרכר אסיפה פופית

 ניתנת בזה הודעה, כי אסיפה כללית אחרונה של החברה
 הנ׳יל תתקיים ברח׳ אליעזר יפה 5, רעננה, ביום 15.1,1992,
 בשעה 16.00, למטרת הגשת דו״ח פירוק, מסירת הסברים
 שיידרשו וקבלת החלטה יוצאת מהכלל כיצד לנהוג בפנקסים

 ובמסמכים של החברה ושל המפרק.

 אהרון פלדמן, מפרק

 בית הדין המשמעתי דארצי של
 לשכת עורכי־הדין בישראל

 ערעור מם׳ 48-49/88

 בענין ערעור של:

 המערער: ועד מחוז ירושלים

 נגד

 המשיב: עו״ד משולם שליט.

 הזמנה
 אל: עו״ד משולם שליט. כתובת לא ידועה.

 הנך מוזמן בזה לישיבת בית דין הנ״ל, ברח׳ שופן 1,
 ירושלים, ביום 26.12.1991, בשעה 19.00, לדיון בערעור

 הנ״ל.

 ב׳ בכסלו התשנ״ב (11 בנובמבר 1991)

 רחל לואולי
 מזכירות ב־ה״ד המשמעתי

 אם לא תופיע בתאריך הנקוב לעיל מוסמך יהיה בית הדין
 בהתאם לסעיף 18 לכללי לשכת עורכי הדין(סדרי הדין בבתי־דין
 משמעתיים), התשכ״ב-ג196(כתיקונו מתשכ״ט) לדון בערעור גם

 שלא בפניך.
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