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 חוק שידות הקגע גצבא״הגנה לישראל (גימלאות), חשי״ד-1954
 הודעה על קביעת קופות ציבוריות

 מודיעים בזה, בי בתוקף סמכותה לפי סעיף 31 (א) לחוק שירות הקבע בצבא־הגנה לישראל (גימלאות), תשי״ד—1954 1, קבעה
 הממשלה את קופות הגופים המפורטים להלן כקופות ציבוריות לענין הסעיף האמור:

 האקדמיה ללשון העברית
 הדפוס האקדמי החדש בירושלים (1974) בע״מ

 החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע״מ
 החברה הישראלית למחקר ולפיתוח בע״מ

 החברה הישראלית לתערוכות וירידים בע״מ
 החברה הכלכלית לחיפה בע״מ

 החברה הממשלתית למדליות ומטבעות בע״מ
 ההברה הממשלתית לתיירות בע״מ

 החברה לאוטומציה במיבהל השלטון המקומי בישראל בע׳׳מ
 החברה להדברת עשבי־בר בע״מ
 החברה לחקר ימים ואגמים בע׳׳מ
 החברה להשקעות בחקלאות בעי׳מ

 ההדרה למרכזי תרבות וספורט (לנוער ולמבוגרים) גע״מ
 החברה לפיתוח המלאכה בע״מ

 החברה לפיתות הוף אילת בע״מ
 החברה לפיתוח יפו העתיקה בע״מ
 החברה לפיתוח עכו העתיקה בע״מ

 החברה לפיתוח מפעל־ תיירות בע״מ
 החברה לקידום ולמימון מפעלי תחבורה בע״מ
 החברה לשיקום המלאכה בתל-אביב־יפו בע״מ

 החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים
 בע׳׳מ

 הטכניון מכון טכנולוגי בישראל
 היכל הספורט בע״מ

 הכשרת היישוב בישראל בע״מ
 הכפר הירוק ע״ש לוי אשכול ז״ל

 המוסד לביטוח לאומי
 המוסד לבטיחות ולגיהות

 המועצה הישראלית לצרכנות בע״מ
 המועצה להשכלה גבוהה

 המועצה להסדר ההימורים בספורט
 המועצה לייצור ושיווק של אגוזי אדמה

 המועצה למוצרי פירות וירקות
 המועצה לייצור ושיווק של ירקות
 המועצה לייצור פירות ולשימקם

 המועצה לענף הלול
 המכון הישראלי ליין

 המכון הישראלי לייצוא
 המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה

 המכון לתרגום ספרות עברית ללועזית בע״מ
 הנדסת התפלה (תהליך זרחין) בע״מ

 הסוכנות היהודית
 הקרן־הקיימת־לישראל

 הרשות לבינוי ופינוי של אזורי שיקום
 חדשות לחינוך והכשרה ימית

 השתתפויוח בנכסים בישראל בע״מ
 התעשיה האוירית לישראל בע״מ

 החעשיה האוירית לישראל (רכישות) בע״מ

 אגודת מגן דוד אדום בישראל
 אגודה לפיתוח תיירות חיפה

 איגוד ערים
 אדום מחצבים ופיתוח בע״מ

 אוהל שם בע״מ
 אולם נחמני 4 בע״מ

 אוניברסיטת נךגוריון, באר־שבע
 אוניברסיטת בר־אילן

 אוניברסיטת חיפה
 אוניברסיטת תל־אביב
 אוצר מפעלי ים בע׳׳מ
 אוצר השלטון המקומי

 אחוזת החוף בע־מ
 שאילתם״ — האיגוד לתכנון ולמחקר בע״מ

 איסורו מפעלים לאיזוטופים ולקרינה בע׳׳מ
 ״אל־על״ — נתיבי אויר לישראל בע״מ

 ״אל־של״ — שירותי שכר בע״מ
 אלתא — תעשיות אלקטרוניות בע״מ

 ״אפרידר״ — חברה לשיכון בע״מ
 ארנה, חברה לתעשיות בע״מ

 אדיה פפר, שירותי מבס ותחבורה למלאכה ולתעשיה זעירה בע׳׳מ
 אריזות גורן בע״מ

 אתרים, חברה לפיתוח אחרי תיירות בת״א־יסו בע״מ

 בית־הספר המרכזי למלונאות בע׳׳מ
 בית־הספר לקציני ים בעכו ע״ש ב״ג יורדי הסירה

 בית־הספר לתיירות בע״מ
 בנין הבימה בע״מ

 בניני האומה בע״מ
 בנק הדואר

 בנק החקלאות לישראל בע״מ
 בנק הספנות לישראל בע־מ

 בנק ישראל
 בנק כרמל למשכנתאות והשקעות בע״מ

 בנק למלאכה בע״מ
 ״בצלאל״ — אקדמיה לאמנות ועיצוב

 בתי זיקוק לנפט בע״מ

 כן חיות תל־אביכ בע״מ
 גחלת, גמול חסכון לחינוך תיכון בע״מ

 גן הנה־לאה רוז בע״מ
 גפים נע״מ, מפעלים אדדטופדיים בישראל

 דיור לעולה בע״מ
 דשנים וחומרים כימיים בע״מ

 האגודה לתיירות תל־אביב־יפו
 האגודה למפעלי תרבות ובוער

 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
 האוניברסיטה העברית ירושלים

 1 ס״ה חשי׳׳ד, עמי 179.
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 מקורות חברת מים נע״מ
 מרכז הבניה הישראלי
 מרכז השלטון המקומי

 מרכז החינוך העצמאי לת״ת ובתי־םפר של אגודת ישראל ובלתי-
 מפלגתיים

 •מרכז למחקר תעשייתי(מל״ת) בע״מ

 נפטא, הברה ישראלית לנפט בע״מ

 עידוד בע״מ, חברה למתן הלוואות מיסודה של הסוכנות
 ערים, חברה לפיתוח עירוני בע׳׳מ
 עזרה ובצרון, חברה לשיכון בע״מ

 ״עמידר״ החברה הלאומית לשיכון עולים בישראל בע״מ
 עשות אשקלון — תעשיות בע״מ

 פאזא — חברת א״י להתיישבות חקלאית בע״מ
 פארק הירקון בע״מ

 פיתוח — חברה לפיתוח ומחקר תעשיות יהלומים בע״מ
 פיתוח חוף׳ ים המלח, חבל סדום וערד בע״׳מ

 פיתוח מזרח ירושלים בע״מ
 ״פרזות״ — החברה הממשלתית עירונית לשיכון בירושלים בע״מ:

 פריקלאם ים המלה בע״מ

 ציוד לתעשיות כימיות

 ק.ב.ע. קבוצת בוני ערים בע״מ
 קו מוצרי דלק בע״מ

 קומודר אויאיישן אינק.
 קישון הברה להשקעות בע״מ

 קרן היסוד — המגבית היהודית לישראל
 קרתא, חברה לפיתוח מרכז ירושלים בע״מ

 קרן ביטוח נזקי טבע בחקלאות בע״מ

 רהיטי מבט בע״מ

 חברה כלכלית לירושלים בע״מ
 חברה לחנקת האשלגן בע״מ

 הברה לפיתוח לוד בע״מ
 חברה לפיתוח תל־אביב בע״מ

 חברה לתערוכות, ירידים ופסטיבלים חיפה בע״מ
 חברה מאוחדת לשיווק בבלי ציון, כבלי ישראל בע״מ

 חברת ברום ים המלה בע״מ
 חברת גג למפעלי ייצוא בע״מ

 חברת חרסית וחול זך בנגב בע״מ
 חברת מבני תעשיה בע״מ

 חברת החשמל לישראל בע״מ
 חברת הנאמנות למקרקעין באשדוד בע״מ

 חברת הנפט הלאומית לישראל בע״מ
 חברת מרכז תיירות, נופש ונוער חיפה בע״מ י

 חברת נתיבי אילון בע׳׳מ
 חברת עמיגור, ניהול נכסים בע״מ
 חברת פוספטים בנגב 1966 בע״מ

 חברת שירותים לקרית המלאכה בגבעת הרצל בת״א בע״מ
 חיפה כימיקלים בע״מ

 חסך קופת חסכון לחינוך תיכון בע״מ
 חלמיש - חברה ממשלתית עירונית לשיקום הדיור בת״א־יפו

 בע״מ
 חיפושי נפט (השקעות) בע״מ

 טפח - מימון בניה בע״מ
 ״טפחות״ — בנק משכנתאות לישראל בע״מ

 יד יצחק בן־צבי
 ״יריד המזרח״ חברה לתערוכות בע״מ

 ישיבה חקלאית בפר הראה

 בבלי ציון מפעלים מאוחדים בע״מ
 כימיקלים לישראל בע״מ

 בפר הנוער מאיר שפיה
 כתית בע״מ

 רותם תעשיות בע״מ
 רסקו, חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע״מ

 רשות הגנים הלאומית
 רשות הנמלים
 רשות הפיתוח
 רשות השידור

 רשות זברון, יד דשם
 רשות כבאות

 רשויות מקומיות
 רשות נחלים ומעיינות

 רשות ניירות ערך
 רשות ניקוז

 רשות נאדת מרפא
 רשות שדות התעופה
 רשות שמורות הטבע

 שיכון ופיתוח לישראל בע״מ
 שירות התעסוקה

 שירותי נפט בע״מ
 שירותים חשמליים מכניים בע״מ

 ״שקם״ בע״מ
 שקמונה, חברה ממשלתית עירונית לשיקום הדיור בחיפה בע״נ3

 שתולפלן בע״מ

 לפידות, חברת מחפשי נפט לישראל בע״מ
 לרום הוטלס אינטרנציונל (1972) בע׳׳מ

 לרום, מלונות בע״מ

 מדרשת שדה בדקר בנגב
 מוזיאון הארץ

 מוזיאון תל־אביב •
 מוסד ויצמן לפרסומים במדעי הטבע והטכגולדגיה בע״מ

 מועצות דתיות
 מועצת הפיקוה על פרי ההדר של ישראל

 מכון ויצמן למדע
 ממן — מסוף מיטען נמל תעופה בן-גוריון בע״מ

 מספנות ישראל בע״מ
 ״מעלה״ — חברה להשקעות בע״מ

 מ.ע.ש. — יפו — מפעלי עיסוק ושיקום בע״מ
 מפעלי• בתים טרומיים בע״מ

 מפעלי ים המלח בע״מ
 מפעלי שדרות בע״מ
 מפעלי תובלה בע״מ

 מקוה ישראל, כל ישראל חברים
 מקור כימיקלים בע״מ

 מקורות בינוי ופיתוח בע״מ
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 פקודת התעבורה
 חוק השופטים, תשי״ג-953ו

 הודעה על מינוי שופט
 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, חשי״ג-1953 1, אבי מודיע
 שנשיא המדינה מינה בתוקף סמכותו לפי סעיף 5 לחוק האמדד ובהתאם
ן להיות שופט ו ר ו ם ד  לסעיף 26 לפקודת התעבורה2, את אפרי

 תעבורה מיום י״ג בסיון תשל״ח (18 ביוני 1978),

 י״כ בסיון תשל״ח( ביולי 1978C18 שמואל תמיר
 (חמ 60—3) שר המשפטים

 הודעה על מינוי שופטים
 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, תשי׳יג—11953, אבי מודיע
 שבשיא המדיבה מינה בתוקף סמכותו לפי סעיף 5 לחוק האמור
־  ובהתאם לסעיף 26 לפקודת התעבורה 2, את יעקב בשן ואת בן
פאי להיות שופטי תעבורה, מיום י״ג בסיון תשל״ח  שחר חרי

 (18 ביוני 1978) עד יום כ״ב בסיון תשל״ט (17 ביוני 1979).

 י״ג בסיון תשל׳׳ט(18 ביוני 1978) שמואל תמיר
 (חמ 60—3) שר המשפטים

 ג ס׳׳ח תשי״ג, עמי 149.
 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש תשכ״א, עמ׳ 173.

 חוק מס שבת מקרקעין, תשכ״ג-1963
 הודעה בדבר מינוי ועדת ערר נוספת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 89 לחוק מס שבה מקרקעין, חשב״ג—
 11963, אני ממבה ועדת ערר בוספת למחוז היפה, לרבות בפת עכו,

 לענין סעיף 88 לחוק, וזה הרבבה:

 ברוך כספי,
 בשיא תורן של בית משפט מחוזי - יושב־ראש

 משה יואל סלומון, עו״ד — חבר
 דוד ארבל — חבר

 מען הועדה: משרד הרישום של בית המשפט המחוזי, היפה.

 המינוי של ועדות ערר, שהודעה עליו פורסמה בילקוט הפרסומים
 1663, תש״ל, עמ׳ 2987, יתוקן לפי זה.

 ט״ו בסיון תשל״ח(20 ביוני 1978) שמואל תמיר
 (חמ 324—3) שר המשפטים

 1 ס״ה תשכ״ג, עמ׳ 156, תשכ־׳ה, עמי 40.

 פקודת בחי המשפט העירוניים
 הוראה בדבר יושב־ראש בית המשפט העירוני

 ־ של רחובות
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 (3) לפקודת בתי המשפע העירוניים נ>
 אני מורה כי היושב־ראש של בית המשפט העירוני של רחובות יהיה

 שופט של בית משפט שלום.

 שמואל תמיר
 שר המשפטים

 י״ד בסיון תשל״ח(19 ביוני 1978)
 (חמ 3-37)

 חה״ל, מהנדסים יועצים בע״מ
 תיאטרון עירוני חיפה

 תכנון המים לישראל בע״מ
 ת.מ.מ. — תעשיות מזון למטוסים בע׳׳מ

 חמדות — קבלנים בע״מ
 תמי, מכון למחקר ולפיתוח

 תעשיות בהתיישבות כפרית בע״מ
 תעשיות גולן מתכת ואלקטרוניקה בע״מ

 , תרכובות ברום בע״מ
 תשיח מפעלי תיירות ושירותי תעופה בע״מ

 כל ההודעות בדבר קביעת קופות ציבוריות, שפורסמו עד הודעה
 זו - בטלות.

 תוקפו של הביטול לגבי קופות שאינן מפורטות בהודעה זו הוא
 מיום ח׳ בכסלו תשל׳ז (30 בנלבמבד 1976).

 אריה נאור
 מזכיר הממשלה

 •ז׳ בסיון תשל״ח(12 ביוני 1878)
 >חמ 3-572)

 חוק השופטים, תשי״ג-1953
 ׳הודעה בדבר שינוי בהרכב ועדת המינויים

 בהתאם לסעיף 6 (ב) לחוק השופטים, תשי״ג—1953 1, אני מודיע
גיק להיות חבר בועדת  כי לשכת עורכי הדין בחרה ביצחק טו

 המינויים, במקום דן אבי־יצחק.

 ההודעה על הרבב ועדת המינויים שפורסמה בילקוט הפרסומים
 2389, תשל״ח, עמי 432, תתוקן לפי זה.

 י״ד בסיון תשל״ח(19 ביוני 1978) שמואל תמיר
 >המ 60—3) שר המשפטים

 1 ס״ח תשי׳׳ג, עמי 149.

 חוק השופטים, תשי״ג-1953
 הודעה על מינוי שופט

 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, תשי״ג—1953 ג, אני מודיע
 שנשיא המדינה מינה בתוקף סמכותו לפי סעיף 5 להוק האמור את
 צבי א׳ טל להיות שופט של בית משפט מחוזי, מיום י״ג בםיון

 •תשל״ח (18 ביוני 1978).

 שמואל תמיר
 שר המשפטים

 י״גבסיון תשל־׳ה (18 ביוני 1978)
 >חמ 3-60)

 * ס״ח השי׳׳ג, עמי 149.

 הודעה על מינוי שופט
 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, תשי״ג—1953 1, אני מודיע
 שנשיא המדינה מינה בתוקף סמכותו• לפי סעיף 5 להוק האמור
 את צבי בהן להיות שופט של בית משפט שלדם, מיום י״ג בסיון

 תשל׳׳ה (18 ביוני 1978).

 י״ג בסיון חשל״ח (18 ביוני 1978) שמואל תמיר
 (חמ 60—3) שר המשפטים

 * ס״ת תשי׳׳ג, עמ׳ 149. 1 חוקי א׳׳י כרך בי, עמי 995.
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 תוק עמדת המעה תש*י׳ג-953ז
 הודעה בדבר הרשאה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 (ב) לחוק עבודת הנוער, תשי״ג—
ה גץ, מרחוב רחבת הגלבוע 23/8, נ לי  11953, הרשיתי את ד׳׳ר ג
 שיכון ה׳, באר־שבע, לעשות בדיקות רפואיות על פי הפרק השלישי

 לחוק האמור.

 אליעזר שוסטק
 שר הבריאות

 ב׳ בסיון תשל״ה(25 ביוני 1978)
 (חמ 417—3)

 ג ס״ח תשי״ג, עמ׳ 115.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 חשי״ת-1957

 הסמכה
 בתוקף סמבויותי לפי הסעיפים 30, 31 ו־32 לחוק הפיקוח על
 מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957 1, כפי שהועברו לי מידי הממשלה
 בהחלטתה מיום ה׳ בחשון תשל״ה(21 באוקטובר 1974) •p אני מסמיך
 בזה את אלברט אחדות (ת׳׳ז 7022504) לעשות את הפעולות הבאות
 בכל הנוגע לשירותי גני ילדים, אם הוא משוכנע שהדבר דרוש כדי
 להבטיח את ביצועו של החוק האמור או למנוע עבירה על הוראותיו:

 (א) (1) להיכנס לכל מקום, להוציא מקום המשמש למגורים
 בלבד, ולערוך בו חיפוש:

 (2) לתפוס דבר שיש לו יסוד סביר להניח שנעברה בו
 עבירה לפי החוק האמור או שעשוי לשמש ראיה במשפט

 על עבירה כאמור.

 (ב) לדרוש מכל אדם שימסור לו ידיעות, דוגמאות, פנקסים
 ושאר תעודות שלדעת הדורש יש בהם כדי להבטיח או להקל את

 ביצועו של החוק האמור;

 (ג) להקור בל אדם שיש לו, לפי הנחתו, ידיעות על עבירה לפי
 החוק האמור, בכל ענין הנוגע לאותה עבירה.

 הסמכה זו תעמוד בתקפה עד יום א־ בטבת תשל״ט (31 בדצמבר
.(1978 

 זבולץ המר
 שר החינוך והתרבות

 י״א בםיון תשל״ה (16 ביוני 1978)
 (חמ 3-593)

 1 ם״ה תשי׳׳ח, עמ׳ 24; תשל״ג, עמי 26.
 2 י* פ תשל״ה, עמי 276.

 חוק ההגבלים העסקיים, תשי״ס-1959
 הודעה בדבר מינוי רשות מינהלית

 אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 (א) לחוק ההנבלים
 העסקיים, תשי׳׳ט — 11959, מיניתי את ראש מינהל התיירות של
 משרד התעשיה, המסחר והתיירות, להיות רשות מינהלית מתאימה

 לענין סעיף 19 לחוק.

 ט׳׳ו בםיון השל׳׳ה (20 ביוני 1978) יגאל הירביץ
 (חמ 489—3) שר התעשיה, המסחר והתיירות

 חוק מס שבח מקרקעין, תשכ״ג-1963
 קביעת מוסדות ציבור לענין סעיף 61

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 61 (ד) לחוק מס שבח מקרקעין,
 תשב״נ-11963, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע כי
 המוסדות המפורטים להלן בטור א׳ הם מוסדות ציבור לענין הסעיף

 האמור, החל מהיום הנקוב בטור בי:

 טור ב׳

 משנת המס 1977
 מיום ל׳ באב תשל״ז
 (14 באוגוסט 1977)

 מיום כ״ה בחשון תשל״ו
 (30 באוקטובר 1975)

 מיום ב״ב בשבט תשל״ז
 (10 בפברואר 1977)

 מיום י׳׳ט בםיון תשל״ג
 (19 ביוני 1973)

 מיום כ׳׳ד בתשרי תשל״ז
 (18 באוקטובר 1976)

 משנת המם 1977
 מיום ד׳ בםיון תשל״ו

 (2 ביוני 1976)
 החל משנת המס 1977

 מעם ב׳ בתמוז תשל׳׳ז
 (6 ביולי 1977)

 מיום י״ב בסיון תשל״ו
 (10 ביוני 1976)

 מיום כ״ה בטבת תשל״ח
 (4 בינואר 1978)

 מיום י״א בטבת תשל׳׳ה
 (25 בדצמבר 1974)

 מיום כ״ה בכסלו תשל״ג
 (1 בדצמבר 1973)

 שמחה ארליך
 שר האוצר

 טור א׳
 ישיבת ביאליםטוק בעיה׳׳ק

 ירושלים תובב״א
 בית יולס נע״מ

 מרכז למוסיקה ירושלים

 ״קהילת קודש״ בית ישראל

 ישיבת הרמב׳״ם ובית יוסף —
 (לספרדים ובני עדות המזרח)

 אהל נפתלי

 ״מגדל אור״ — להפצת תורה
 וחינוך בצפון

 ישיבה תיכונית כפר־גנים

 אגודת מוסדות חב״ד — קרית גת
 התאחדות לספורט בישראל

 ״ישיבת אור החיים׳* — ע״ש הקדוש
 ר׳ חיים בךעטר ז״ל

 מרכז רוחני אונו

 ישיבת משכן שמעון

 בית יציב - באר־שבע

 י״ד בסיון תשל״ח(19 ביוני 1978)
 (חמ 3-117)

 1 ם״ח תשכ״ג, עמי 156; תשב״ה, עמי 40; תשכ״ז, עמ׳ 105;
 תשכ״ח, עמי 181.

 פקודת הסמכויות בעניו היבוא, היצוא והמכס
 (הגנה), 1939

 מינר רשות מוסמכת
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הסמכויות בענין היבוא,
 היצוא והמכס (הגנה) 1939 1, אני ממנה את מגד׳ בתיה הרן להיות
 רשות מוסמכת לע:ין הפקודה במקום ד״ר צבי הרולד פנטון2, מיום
 ביה באייר תשל״ח(1 ביוני 1978) עד יום ה׳ בסיון תשל״ט(31 במאי

.(1979 

 אליעזר שוסטק
 שר הבריאות

 כ״ד באייר השל״ח(31 במאי 1978)
 (חמ 585—3)

 1 ס״ח תשי״ט, עמ׳ 152; תשכ״ג, עמי 141.
 1 ע״ר 1939, תוס׳ 1, עמי 137; ם׳׳ח תשי״ב, עמי 129.

 2 י״ס תשל־׳ה, עמי 242.
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 תקנות המועצות הדתיות היהודיות
 (חילופי גגוי), תשכ״ז-966ו

 הודעה בדבר מיבוי חבר במועצה הדתית
 גבעת־שמואל

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות המועצות הדתיות (חילופי גברי),
 תשב״ז—11966, אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי הקנה 2 מיניתי
 את חיים שחורי להיות חבר המועצה הדתית גבעת שמואל במקום

 טוביה בךחיים2.

 ב״א באייר תשל״ה (28 במאי 1978) אהרן אבוהצירה
 (חמ 3-140) שד הדתות

 1 ק״ת תשכ״ז, עמ־ 135.
 2 י״פ תשל״ו, עמ׳ 576.

 הודאות בנק ישראל (נכסים נזילים),
 תשל״א-1971

 הודעה על שיעורי נזילות של תכניות חסכון
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 להוראות בנק ישראל (נכסים
 נדלים), תשל״א—11971, ולאחר התייעצות עם שר האוצר, אגי

 קובע לאמור:

 1. בהודעה על שיעורי נזילות של תכניות חסכון(להלן — ההודעה
 העיקרית) 2, במקום פסקה (6) יבוא:

 ״(6) שיעור הנזילות על תכניות החסכון המנויות להלן יהיה 85%
 ואל־ הן:

 (1) ״חסכונות תמורה״ או ״חסכונות אחרים״ במשמעותן
 בהוראות הקודמות;

 (2) תכניות חסכון לפי צו עידוד החסכון (פטור ממס
 הכנסה) (מם׳ 9], תשל״ח—31978.״

 2. תחילתה של הודעה זו ביום לייבניסן תשל״ח (ד במאי 1978).

 י״ח בםיון תשל״ח (23 ביוני 1978) ארנון גפני
 (חמ 106—3) נגיד בנק ישראל

 ג ק״ת תשל״א, עמ׳ 690, תשל״ח, עמ׳ 71.
 2 י-פ תשל״ח, עמי 319, 1132, 1708.

 3 ק״ת תשל״ח, עמ׳ 1263.

 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)
 תשי״ת-1958

 הודעה בדבר בחירת ראש המועצה האזורית
 גן רוה וסגנו

 בהתאם לסעיף 32(יב) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזור
 יות), חשי״ה—1958 1, נמסרת בזה הודעה כי בישיבת המועצה
 האזורית גן רוה שהתקיימה ביום כ׳ בשבט תשל״ז (8 בפברואר 1977)
 נבחר יצחק ארן להיות ראש המועצה במקום ציון כהן שחדל

 מלכהן; יוסף סלע גבחר להיות סגן ראש המועצה.

 י״ח באייר תשל״ח (25 במאי 1978) חיים קוברםקי
 (חמ 3-97) המנהל הכללי של משרד הפגים

 1 ק״ת חשי״ח, עמ־ 1256; י״פ תש״ל, עמ׳ 2018.

 חוק לעידוד השקעות הון, תשיי׳ט-1959
 הודעה בדבר אישור צמחי תעשיה

 כתוקף סמכותי, לפי סעיף 35 להדק לעידוד השקעות הון,
 תשי״ט—11959, אני מאשר את הצמחים המפורטים להלן, בצמחי

 תעשיה לענין הוראות החוק, לשגת הכספים 1977/78:
 אגוזי אדמה

 אספסת המיועדת למיכון במכון אספסת ־
 ירקות לתעשיה

 כותנה
 סלק סוכר

 סמר (יובקום)
 צמחי רפואה

 תירם
 תפוחי אדמה

 י״א במיון תשל״ח (16 ביוני 1978) אריאל שרון
 (חמ 578—3) שר החקלאות

 1 ם״ח תשי״ט, עמ׳ 234.

 חוק הגנת השכר, תשי״ח-1958
 הודעה בדבר שינוי הסכומים לעדן עיקול,

 העברה ושעבוד
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 (ד) לחוק הגנת השכר, תשי״ח—
 11958, אני מודיע כי החל ביום כ״ו בםיון תשל״ח (1 ביולי 1978) -

 (א) ישתנו הסכומים האמורים בסעיף 8 (א) לחוק כדלקמן:
 (1) בפסקה (1), במקום ״1510 לירות״ יבוא ׳׳2260 לירות״;
 (2) בפסקה (2), במקום ״190 לירות״ יבוא ״280 לירות״;
 (3) בפסקה (3), במקום ״90 לירות״ יבוא ״130 לירות״;
 (4) בפסקה (4), במקום ״90 לירות״ יברא ״130 לירות״;
 (5) בסיפה, במקום ״2630 לירות״ יבוא ״3940 לירות״.
 (ב) הסכומים שאינם ביתנים לעיקול, להעברה או לשיעבוד משכר

 העבודה המשתלם על בסיס של יום יהיו כדלקמן:
 (1) לעובד — 90 לירות;

 (2) לבן הזוג שפרנסתו על העובד — 11 לירות;
 (3) לכל ילד משני ילדיו הראשונים שפרנסתו עליו —

 5 לירות;
 (4) לכל ילד נוסף שפרנסתו עליו — 5 לירות.

 י׳ בסיון השל״ח (15 ביוני 1978) ישראל כץ
 (המ 586—3) שד העבודה והרווחה

 1 ס״ח תשי״ח^עמ׳ 86, תשל״ז, פמ׳ 102.

 תקנות איגודי ערים (דרכי צירופה של
 רשות מקומית לאיגוד ערים), תשכ״ב-1962

 הודעה על בקשה להצטרף לאיגוד ערים
 בהתאם לתקנה 4 לתקגות איגודי ערים (דרבי צירופה של רשות
 מקומית לאיגוד ערים), תשכ״ב—1962 1, אני מודיע שעירית שפרעם

 ביקשה להצטרף לאיגוד ערים אזור חיפה (ביוב) 2.

 ז׳ בסיון תשל״ח(12 ביוני 1978) יוסף בורג
 (חמ 3-583) שר הפנים

 1 ק״ת תשכ״ב, עמ׳ 1752.

 2 ק״ת תשי״ט, עמי 1182.
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 תוק התכנון והבניה, תשכ״ה-1965
 פקודת הקרקעות(רכישה לצדכי ציבור),1943

 הודעות לפי סעיפים 5 ו־ד לפקודה

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 להדק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965 1, ובהתאם לשינוי תכנית רישום שיכונים ציבוריים
 הנקראת ׳׳תכנית מם׳ 1678 — שינוי מס׳ 1/70 לתכנית רישום
 שיכונים ציבוריים מם׳ 5/09/1 — הרחבת דרכים והתוויית דרך
 המחברת את רחוב ציילי עם הרחובות נרד והכרכום בעיר גנים א׳׳׳
 (להלן - התכנית) שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 1808, תשל׳׳ב, עמי 1235, מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה ירושלים (להלן — הועדה), כי הקרקע המתוארת בתוספת
 דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן

 על רכישת הקרקע האמורה.
 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כל שהן בקרקע האמורה
 ורוצה לקבל פיצוי על בך, נדרש לשלוח לועדה — תוך חדשיים
 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 לסעיפיהם את הפיצויים שהוא הובע וחישוב הסכום

 הנתבע בכל סעיף וסעיף.
 כן נמסרת בזה הודעה, בי הועדה מתכוונת לקנות מיד הזקה בקרקע
 האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור שלמענם
 עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה שבל אדם המחזיק בקרקע האמורה

 ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת
 חלקי חלקות 17, 18, 10, 22 ו־23 בגוש 30397, ושטה של
 כ־1918 מ׳׳ר בערך בגוש 30421, כמסומן בצבעים אדום וחום

 בהיר בתשריט התכנית.
 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית ירושלים, וכל

 המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 ג׳ בסיון השל״ח (6 ביוני 1978)
 (חמ 3-2) יוסף גדיש

 ממלא מקום יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 מחוז ירושלים

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965! (להלן — החדק), ובהתאם לתבנית הנקראת ״תבנית
 מם׳ 263 — שינוי לתכנית מפורטת 30אי״ שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 2390, תשל״ח, עמי 474 (להלן — התבנית),
 מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה בת־ים (להלן — הועדה)
 הודעה, כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי
 ציבור וכי הועדה סבורה כי בגלל הוראותיו של סעיף 190 (א)(1)
 לחוק, אין פיצויים, או פיצויים מופחתים, עשויים להשתלם בגין

 הקרקע האמורה.

 בל אדם שיש לו זבות או טובת הנאה בקרקע האמורה והוא רוצה
 לקבל פיצויים בגין אותן קרקעות — בין מכות זכותו ובין מתוך
 נימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים מופחתים —
 נדרש לשלוח לועדה — תוך חדשיים 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 —

 ! סייח תשכ״ה, עמי 307.

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965 1, ובהתאם לתבניות: תכנית מפורטת הנקראת ־׳תכנית
 מפורטת מס׳ 2056״ שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפר
 סומים 2093, תשל״ה, עמ׳ 1211, תכניה מפורטת הנקראת ״תבנית
 מפורטת מם׳ 1361 — התוויית והרחבת הרחובות אליהו גולומב
 ודרך מנחת בקטע מרחוב סן מרטין עד להצטלבות הרחובות טהון
 וקרמינצקי״ שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 1442, תשכ״ח, עמ׳ 1204, שינוי תבנית מיתאר מקומית הנקרא
 ״תכנית מם׳ 1782 שינוי מסי 46/71 לתבנית מיתאר מקומית מסי
 62״ שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2051,
 תשל״ה, עמ׳ 83; תכנית מפורטת הנקראת ׳׳תבנית מפורטת מס׳
 2024״ שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2103,
 תשל״ה, עמ׳ 1449; תכנית שיכון ציבורי קרית יובל מאושרת מס׳
 5/08/1 שהודעה על אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1135,
 תשב׳׳ה, עמי 647, והמתייחסת לגוש 30413; תבנית שיכון ציבורי
 הנקראת ״תבנית מס׳ 5/08/1״ שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 1161, תשכ״ה, עמ׳ 1349 המתייחסת לגוש 30415,
 ושינדי תכנית שיכון ציבורי הנקרא ״תכנית מס׳ 5/08/5״ שהודעה
 בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1883, תשל״ג, עמ׳ 721;
 ותכנית שיכון ציבורי מס׳ 5/08/9, המהווה תיקון לתבנית שיכון
 ציבורי מם׳ 5/08/1 אשר אושרה ביום 10 בינואר 1973 (להלן —
 התכנית), מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים(להלן—
 הועדה) הודעה, כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין
 לצרכי ציבור וכי הועדה מובנה לישא וליתן על רכישת הקרקע

 האמורה.

 כל התובע לעצמו זכוה או טובת הנאה בל שהן בקרקע האמורה
 ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה — תוך חדשיים מיום
 פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה על זכותו או על טובת ההבאה
 אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו, שיכללו
 את פרטי הרישום — אם• ישנו — בפנקסי רישום המקרקעין, והודעה
 המפרטת לסעיפיהם אח הפיצויים שהוא תובע והישוב הסכום הנתבע

 בכל סעיף וסעיף.

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

 בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת
 מקרקעין המהווים:

 1) הלקים מחלקות 1, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 20, 21, 22, 23,
 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 59, 60 בגוש 30413,

 וחלקים מחלקות 114, 115 בגוש 30415.
 2) חלקות 51, 55, 56, 58 בגוש 30413 בשלמות, במסומן בצבעים
 ירוק, אדום חום בהיר, חום עם קו חום כהה, בתשריט התכנית.
 העתקי התבניות מופקדים במשרדי הועדה בעירית ירושלים,

 וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

׳ באייר תשל״ח (14 במאי 1978)  ז
 טדי קולק

 (חמ 2—3) יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 • מחוז ירושלים

 1 ס״ח השכ״ה, עמ׳ 307.
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 חוק המקרקעין, תשכ״ט-1969
 הודעות על בקשות לחידוש רישום

 מודיעים בדה, כי הוגשה בקשה לחידוש רישום של המקרקעין
 המתוארים בתוספת. כל אדם המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות
 לחידוש הרישום תוך ששים יום מתאריך פרסום הודעה זאת. ההת
 נגדות תוגש בכתב בשני עותקים, במשרדי אגף רישום והסדר המקר
 קעין, רחוב חשין 1, ירושלים, ובצירוף עותק אחד נוסף לכל אדם

 שיש לו זכות במקרקעין בהתאם לבקשה.

 תוספת
 (1) מם׳ סידורי: 22538. תיק מס׳: חר/9ל46.

 העיר או הכפר: בית נקובא.
 הרובע או חשבונה: פירק אינתל ואל־קאמון.

 סוג המקרקעין: מירי.
 תיאור הנכם: אדמה.

 השטח: 730 מטר מרובע.

ת לו  הגבו
 צפון — הלקה מם׳ 544;

 דרום — חלקות מסי 541 ו־542;
 מזרח - דרך;

 מערב — הלקות מם׳ 532—533 ו־534.

 פרטי הרישום
 כרך: 3. דף: 6. חלקה 543 לפי התבנית.

 מס׳ השטר: 3019/36.
 מהות הפעולה: מכר.

 המזכה: רבקה, חיים אברהם פללר ואחרים.
 הזוכה: אורי פדלמן.

 החלק: בשלמות.
ת: קיימת בקשה לרישום ירושה בשם נחמה,משולם, מנחם  הערו

 וצבי פרלמן.

 (2) מס׳ סידורי: 22541. תיק מם׳ חר/4684.
 העיר או הכפר: ירושלים.

 הרובע או השכונה: באב אל עמוד (שער שכם) מחוץ להומה.
 סוג המקרקעין: מולק.

 תיאור הנכס: בית בן חדר אחד וקרקע בשלמות וחצי בור מים.
 השטח: 269 אמות מרובעות עתיקות.

ת לו  הגבו
 צפון — דרך השכונה;
 דרום — דרך השכונה;

 מזרח — אדמה (נידפדז) מחולקת;
 מערב — אדמת חיים וזלמן.

 פרטי הרישום
 כרך תורכי 28. דף 21.

 מם׳ השטר: 82 תמוז (יולי) 1329.
 מהות הפעולה: מכר.

 המזכה: יעקב זאואוף.
 הזוכה: היהודי הרוסי יצחק םמנדרוף.

 החלק: בשלמות.

ת: קיים צו ירושה. המבקש בשם היורשיםב׳׳כ האפוט  הערו
 רופוס הכללי, עו״ד א׳ ברוך.

׳ כהן  י
 מפקח על רישום מקרקעין

 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לםעיפיהם 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.

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

 האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת
 מקרקעין בשטח של 562 מ׳׳ר המהווה חלקה מסי 233 בגוש 7138
 והמסומנת בצבע הום במסגרת חום כוהה בתשריט התבנית, העתק

 התבנית מופקד במשרדי הועדה בעיריה.

 העתק התכנית מופקד גמשרדי הועדה בעירית בת־ים, וכל
 המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 י״ב בםיון השל״ח (14 בעני 1978)
 (חמ 3-2) מ׳ רוטשילד

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 בת־ים

 תקנות הטיס (בטיחות בתעופה אזרחית},
 תשכ״ א-1961

 הודעה בדבר הסמכה וביטול הסמכה
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הטיס (בטיחות בתעופה
 אזרחית), תשכ״א-11961, אני מסמיך את כוכב הס להיות מנהל
 לקביעת התאמתם לתפקידם של עזרי טיסה הנבדקים לפי תקנה 23

 בזמן טיסת כיול.

 הסמכתו של אפרים בר־ארז 2 ז״ל -י בטלה.

 י״ט באייר תשל״ה(»2 במאי 8ל19< יהודה רבץ
 (חמ 205—3) ראש מנהל התעופה האזרחית

 1 ק״ת תשכ״א, עמ׳ 778; תשביו, עמי 944; תשב׳׳ז, עמי 2978;
 תשב״ח, עמי 784; תשל״א, עמי 1170; תשל״ב, עמי 1656; תשל״נ,

 עמי 156.
 2 י״פ תשל״ב, עמי 66.

 פקודת ביטוח דבב מנועי [נוסח חדש]
 חש׳'ל-1970

 הרשאה לעסוק בביטוח רכב מנועי
 אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 (א) לפקודת ביטוח
 רכב מנועי [נוסח. חדש], תש*ל—11970, הרשיתי את חברת שלוח

 בע״מ לעסוק בעסקי ביטוח רכב מנועי.

 ח׳ בסיון תשל״ה (13 ביוני 1978) בן עמי צוקרמן
 (חמ 156—3) הרשות

 1 דיני מדינת ישראל, נוסה חדש 15, עמי 320.

 2178 ילקוט ;:פרסומים 2451, א׳ בתמוז תשי״ח, 6.7.1978



 תוק התכנון והמיה, תשב״ה־-965ו

 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, זמורה

 הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה, הופקדו,

 ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, שינויי תכניות אלה:

 (1) ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ זמ/28/571אי״.
 עיקרי הוראות השינוי: שינוי הוראות הבניה של התכניות

 זמ/28/577 ו־זמ/43/571.
 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התבנית: גושים 3807,

 3814, מגרשים ארעיים 77—124, קרית עקרון שכ׳ עמיחי.

 (2) ״שינוי תבנית מפורטת מס׳ זמ/62/571״.
 . עיקרי הוראות השינוי: סימון מבני מגורים ומבנה קיים של בית
 המועצה, שינוי דרך גישה המובילה למרכז המסחרי ולשטחים
 ציבוריים סמוכים, שינוי ייעוד חלק משטחים ציבוריים פתוחים
 לשטחים לבנין ציבורי, הרחבת דרכים, ביטול דרכים, הקצאת

 שטחים לחניות וכיוצא בזה.
 ואלה הם השטהים הכלולים בשינוי התכנית: גושים 3801,
 3802, 3815, 3827, .חלקות. שונות קרית עקרון, מיתחם בק

 הרחובות הרצל, שרת, אחד העם,. מרעי ואלי כהן.

 (3) ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ זמ/68/571״.
 עיקרי הוראות השינוי: שינוי בהוראות הבניה.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3814 מגרש
 81/ב׳, קריח עקרון.

 כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
 נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100
 לחוק; רשאי, תוך הדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
 לזעיש התנגדות לשיגויי התבניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, זמורה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,
 אישרה, באישור שר הפנים, שינוי תכנית מיחאר מקומית הנקרא:

 ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מם׳ זמ/42״.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3898 חלקות
 40 עד 52, 70 בשלמית וחלקי חלקות 38, 39, 70, 80 במוכרת בתיה

 ליד בנין המועצה המקומית.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד שטח הקלאי לבניני
 ציבור ומתנ״ס.

 מחוז ירושלים

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 • הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים,
 החלימה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקראת
 תבנית מם׳ 1987א׳ - שינוי מס׳ 1/77 לתכנית מפורטה מס׳ 1987.

 ואלה השטחים הכלולים בתבנית: שכונת גילה מגרש 17 שבתכנית
 מס׳ 1987.

 עיקרי הוראות התכנית: א) חלוקת משנה של המגרש ל־2 מגרשים
 חדשים; ב) שינוי יעוד אש־ המגרשים החדשים משמח ציבורי פתוה

 לשטח להקמת בבין ציבורי.
 הודעה על הפקדתה ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה

 בילקוט הפדסומימ 2407; תשל״ח; ממי 1006.

 השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ביחד
 סם התשריט המצורף אליו, הופקדה במשרדי הועדה המוזוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ובל המעובין
 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, מטה יהודה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה יהודה,
 הופקדה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מם׳ מי/323 — אתר לאוכלי
 חאן ומצודת דרכים בשער הניא״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: שער הגיא, חלקי גושים 5769,
.29648 ,5768 ,5771 

 עיקרי הודאות התכנית:
 א) יעוד השטח כאתר לאומי לפי חוק גנים לאומיים ושמורות טבע,

 תשכ״ג-1963;
 ב) שמירתם, שיקומם ואתזקתם של מבני האתר.

 כל המעונין בתבנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי התבנית, וכן בל הזכאי לבך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,

 להגיש התנגדות לתבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 _ ה׳ באייר תשל״ה (15 במאי 1678)
 ר׳ לוי

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז ירושלים

 ילקוט הפרסוס־ם 2451, א! בתמוז תשל״ח; 978־1.ד.6 2179



ו 9 65  חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-

 יכל מעונין בקרקע, בבבין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה עצמו
 נפנע על ידי התכניות, ובן בל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש

 התנגדות לתכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, פתח הקוה

 הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה, הופקדו,

 ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, שינויי תבניות אלה:

 (1) ״שינוי תבנית מפורטת מם׳ פת/792״.
 עיקרי הוראות השינוי: לקבוע אזור מגורים כולל בינוי וזכויות

 בניה.
 ואלה המ השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6381 חלקת

 215, רה׳ פוקס 24, פתח־תקוה.

 (2) ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ פת/98ד״.
 עיקרי הוראות השינוי: שינוי אזור ממנרש ציבורי לתעשייתי.
 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6360 חלקה 3,

 פתח־תקוה.

 (3) ־־עינוי תכנית מפורטת מס׳ פת/806״.
 עיקרי הוראות השינוי: לשנות יעוד החלקה ממגורים ג׳ לשטח

 לבנין ציבורי.
 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6375 חלקה

 155, פתח תקוה, רה׳ שילר.

 (4) ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ פת/807׳׳.
 עיקרי הוראות השינוי: אישור חנויות בקומת עמודים מפולשת

 בבנין מגורים.
 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6388, חלקות

 222, 223, 224, פתח תקוה, רחוב מינץ פינת רחוב פינס.

 (5) ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ פת/7/1233״.
 עיקרי הוראות השינוי: קביעת אזור תעשיה, חלוקה למגרשים,
 קביעת מגרשים ציבוריים, הרחבת דרך, קביעת דרכי נישה.
 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6393 חלקה

 28, אזור תעשיה, רח׳ הסיבים.

 (6) ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ פת/1234)11״.
 עיקרי הוראות השינוי: קביעת בניה בקיר משותף, התוויית

 והרחבת דרבים, קביעת שטח ציבורי פתוח.
 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית: נוש 6714 חלקות

 91,90,87, פתח תקוה, רח׳ הנשיאים פינת רח׳ ילישביץ.

 כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא חשלום
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
 נפגע על ידי שינויי התכניות, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
 להגיש התנגדות לשינויי התבניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף אליו,
 פורסמה בילקוט הפרסומים 2051, תשל״ד, עמ׳ 87.

 שינוי התכנית האמור, בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית,
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית
 האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה, זבל
 המעונין דשאי לעיין בו ללא חשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב חבנון מקומי, לוד

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה לוד, הופקד שינוי
 תכנית הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ לד/624״, ביחד עט התשריט

 המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: שינוי קו בנין מ־4 מ׳ ל־3 מי, למתן
 אפשרות לתוספת בניה לדירה.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התבנית: גוש 4024 הלקות
 148, 149, לוד, רח׳ פלדמן.

 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
 נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,

 להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכגון מקומי, פתח־חקוה

 הודעות בדבר הפקדת תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־תקוה, הופקדו,

 ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, תבניות מפורטות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מם׳ פח/19/1230/א׳״.
 עיקרי הוראות התכנית: קביעת קווי בנין, קביעת יציאה מחניה,

 הרחבת רחוב.
 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית: גוש 6374 חלקה 61 פתח־

 תקוה, רת׳ מונטיפיורי.

 (2) ״תבנית מפורטת מס׳ פת/1247״.
 עיקרי הוראות התבנית: לערוך לפי סעיף 178 לחוק, רשימת
 בנינים וקרקעות שיש בהם שימוש חורג, קביעת תקופת המק
 סימום בה מותר עוד להמשיך ולהשתמש בבנינים או בקרקעות

 באמור, שימוש חורג.
 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית: גוש 6714 חלקה 250; גוש
 6376 חלקה 118; גוש 6713 חלקה 131; גוש 6404 חלקה 41,
 פתח תקוה, רחובות זליג בס, גיסין פינת המאירי, לוחמי הגי-

 טאות ועין גנים.

 בל המעונין בתבניות רשאי לעיין בהן ללא תשלום בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 2180 ילקוט הפרסומים 2451, א׳ בתמוז תשל״ח, 6.7.1978



 חוק התכנון והבניה, תשכ׳׳ה—1965

 מרחב תכנון מקומי, רחובות

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לםפיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה—1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה־ מחוז המרכז,
 אישרה שינוי תכנית מפורטת הנקרא: ״שינוי תבנית מפורטת מם׳

 רח/12/53״.

 ואלה הס השטחים הכלולים בשינוי התבנית: כוש 3652 חלקה
 4 (זמנית), ליד ביח״ר לגלידה ״פלקו״ באזור התעשיה, דרך יבנה

 ברחובות.
 עיקרי הוראות שינוי התבנית: קביעת שטה לבנין ציבורי(באר).
 הודעה על הפקדת שינוי התבנית יחד עם התשריט המצורף אליו,

 פורסמה בילקוט הפרסומים 2223, תשל״ו, עמי 1883.

 שינוי התבנית האמור, בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות, ובל המעונין
 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, המרכז והשרון הדרומי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון• והבניה,
 תשכ״ה-1965, ,כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה •מחוז
 המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז והשרק הדרומי,
 הופקדה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ שד/1205״,

 ביחד עם התשריט המיורף אליה.

 עיקרי הוראות התכנית: המרת אזור חקלאי לאזור מיתקני טיהור,
 ביטול חלוקה בתחום התבנית, קביעת שטח מושקה בקולחים.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית: גוש 8896 חלק מחלקות 1,
 13, 15, 19, בין קיבוץ החורשים לירחיב.

 כל המעוניין בתבנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
 נפגע על ידי התכנית, ובן בל הזכאי לכך על פי סעיף 100 להוק,
 רשאי, תוך חדשייט מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש

 התגנדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, שורקות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שורקות, הופקדה
 תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ בר/127״, ביהד עם

 .התשריט המצורף אליה.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת אזור חקלאי מיוחד להקמת מיתקני
 רדאר (אנטנות), פתיחת דרך חדשה וביטול מתרופות.

 מרחב תכנון מקומי, פתח־תקוה

 הודעות בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,

 אישרה, באישור שר הפנים, שינויי תכניות מפורטות אלה:

 (1) ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ פה/14/1153״.
 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6194 חלקה

 215 באזור התעשיה, רה׳ היצירה בפתח תקוה.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: ייעוד שטח לתחנת דלק.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף
 אליו, פורסמה בילקוט הפרסומים 2293, תשל״ז, עמי 755.

 (2) ' ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ פה/34/1230״.
 ואלה הס השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6374 חלקות
 200, 199, 177, וחלקי חלקות 164, 100, 99 ברחוב רוטשילד

 פינת הרחובות ביל״ו וחובבי ציון בפתח תקוה.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת אזור המסחרי והוראות

 הבניה.
 הודעה על-הפקדת שינוי התבנית יחד עם התשריט המצורף
 אליו, פורסמה בילקוט הפרסומים 2325, תשל״ז, עמ׳ 1474!

 שינויי התבניות האמורות, בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית,
 ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתה־
 תקוה, וכל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחבי תכנון מקומיים, שרונים, צפון השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז ובמשרדי הועדות המקומיות לתכנון ולבניה שרונים, צפון
 השרון, הופקדו, ביחד עם התשדיטים המצורפים אליהן, תכנית מפורטת

 הנקראת ״תבנית מפורטת מס׳ הצ/174״.

 עיקרי הוראות התכנית: לרשום בספר המקרקעין זבות מוגדרת
 בתשריט, לטובת המועצה המקומית אבן יהודה לצורך החזקת קו

 סניקה.
 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית: נושים 7795, 7794, 7793,
 8017,8024 , 8016,8015,8018, חלקות שונות מועצה מקומית אבן

 יהודה ומועצה אזורית הדר השרון.

 כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
 גפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי, תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש

 התנגדות לתכנית במשרדי הועדות המקומיות האמורות.
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1965  חוק התכמן והבניה, תשב״ ה-

 מחת חיפה

 מרחב תכנון מקומי־מחהי, ניחת חיפה
 מרחב תכנון מקומי, השומרון

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה השדמדדן, הופקד,
 ביחד עם התשריט והנספח המצורף אליו, שינוי תכנית מיתאר מקומית
 הנקרא ״תכנית מס׳ ש/69א׳ — מחצבת אבן וסיד בנימינה׳׳ — המהווה
 שינוי לתכגית מס׳ ג/400 תכנית מיתאר לשטח הגליל לתכנון עיר

 מחוז חיפה.

 כן נמסרת בזה הודעה, כי שינוי התכנית האמור משפיע, בשטח
 תחולתו, על תכנית מס׳ ש/23אי.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 גוש 10220 חלקה 2, 3, 3, 5; גוש 10221 הלקה 8, חלקי חלקות

 20, 4; גוש 10222 חלקה 5.
 שטח התכנית משתרע מהגדה הצפונית של נחל תנינים ועד קטע
 מסילת הברזל חיפה — תל-אביב הגובלת בבגימיגה, מדרום לשטח

 ;רמת הנדיב.

 עיקרי הוראות שינוי התבנית הם: א) שינוי יעודי חלק מהקרקע
 מחקלאי למחצבה; ב) פירוט חלק מאזור התעשיה שבתכנית מיתאר

 בנימינה לשימוש למחצבה ולמפעל לבטון מובן.

 כל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא. חשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אוזר, הרואה את
 ע צמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף
 100 לחוק, רשאים, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשו
 מות, להגיש ההגגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה השומרון.

 מרחב תכנון מקומי, קרית טבעון

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז היפה,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא
 ״תכנית מס׳ טב/2 — שלשה מגרשים בפנת רח׳ א׳ זייד וחנה םנש

 בקרית טבעון״ המהווה שינוי לתבנית מס׳ ג/84 — קרית עמל.

 הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2389, חשל״ה, עמ׳ 443.

 השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית טבעון, וכל
 מעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית: נושים 3760, 3762, 3763,
 3764, 3765, 3772, 3773, מועצה אזורית גן רווה.

 בל המעוניין בתבנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 בל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
 נפגע על ידי התכניה, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי, תוך חדשייט מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש

 התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, שורקות

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שורקות, הופקד
 שינוי תכנית הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ בר/7/22״, ביחד עם

 התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: שינוי ייעודי שטחים וביטול דרכים
 קיימות והתוויית דרבים חדשות.

 ואלה הם השטתים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3915 חלקי
 חלקות 11, 12, 20, 21, 22, 24,23, יסודות.

 >ל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
 נפגע על ידי שינוי התכנית, ובן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
 להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 ב״ח באייר תשל״ח(4 ביוני 1978) א׳ חיץ
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, המרכז

 הודעה על הכנת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף לד לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז, החליטה
 על הכנת תכנית מפורטת מם׳ ממ/1196 — הלוקה חדשה לפי סימן ז׳

 לחוק.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת:
 גוש 6189 חלקות 274, 196, 195, 194.

 עיקרי מטרות התכניות: א) שיגוי מיקום שטח ציבורי; ב) איחוד
 מגרשים וחלוקתם מחדש.

 ט־ז באייר תשל״ח (23 במאי 1978) מ׳ גלזנר
 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 מחוז המרכז
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׳ה-1965  חוק התכנון והבניה, תשכ׳

 מרחב חבנון מקדמי, אשקלון

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117׳ לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:

 שינוי תכנית מפורטת מס׳ 5/103/03/4,

 עיקרי הוראות התבנית: תיקון לתכנית מפורטת אזור התעשיה
 שיכון דרומי אשקלון, גוש 1208 חלקה 76.

 הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים 2376, תשל״ח,
 עמי 177.

 השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון, ובל המעונין
 דשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, אשקלון

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 •לחוק התכנון והבניה,
 חשכ׳׳ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון, הופקד
 שינוי תכנית הנקרא: שינוי מס׳ 4$ לתכנית מפורטת 147/03/4 -־
 אפרידר, גוש 1933, אשקלון, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: שינוי בקו בנין קדמי מ־5 מ־ ל־0.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: רה׳ ינאי המלך, אפרידר

 אשקלון.

 כל המעונין גשיבוי התבנית רשאי לעיין גו ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחד, הרואה עצמו
 נפגע על ידי השינוי, וכן כל הזכאי על פי סעיף 100 לחוק, רשאי,
 תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות להגיש התנגדות

 לשינוי במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, אופקים

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אופקים, הופקד
23Í1 שינוי תכנית הנקרא: שינוי מס׳ 19/102/03 לתכנית מפורטת 

 ברח׳ הרצל, אופקים, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: שינוי בקו בנין קדמי ל־3 מ׳ במקום 5 מי.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: רה׳ הרצל 631/2,

 אופקים.

 בל המעדניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימיע
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בבל פרט תכנוני אחר, הרואה עצמו
 נפגע על ידי השינוי, וכן כל הזכאי על פי סעיף 100 לחוק, רשאי,
 תוך חרשייפ מיום פרםימה של הודעה וו ברשומות להגיש התנגדות

 לשינוי במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, השומרון

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 חיפה, ובמשרדי הועדה המקדמית לתכנון ולבניה השומרון, הופקד,
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, שינוי תכנית מפורטת, הנקרא:
 ״תכנית מס׳ ש/203 — אתר לבניני ציבור ומסחר בגבעת עדה״ —

 המהווה שיגוי לתבגית מס׳ ג/163 — תכגית חלוקה נבעת עדה.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 גוש 10131 חלקות 24, 23, 22, שטח ־התבנית נמצא בגבעת עדה.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית הם: א) לשנות את יעוד השטח
 ממגורים לשטח המיועד בחלקו למסחר ובחלקו לאתר ציבורי; ב) לאחד

 הלקות רשומות ולחלקן מחדש בהתאם לתשריט.

 בל מעונין בשינוי התבנית רשאי לעיין בו •ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בבל פרט תכנוני אחר, הרואה את
 מצמד נפגע על ידי שינוי התבנית,יוכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
 להגיש התנגדותי לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית לתכנת

 ולבגיה השומרון.

 כ׳׳ח באייר תשל״ח(4 ביוני 1978) יי׳ קניג
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחדז הצפון

 מחה הדרומ

 מרחב תכנון מקומי, אשדוד

 הודעות בדבר אישור שינויי תבניות מפורטות
 נמהרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מהח הדרום,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינויי תכניות מפורטות אלה:

 י(1) שינוי תכנית מפורטת מס׳ 39/102/03/3.
 עיקרי הוראות התכנית: אישור לבנות 40 מ״ר ליחידת דיור

 בקומה א׳(במקום 10 נדר).
 הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים 2408, תשל״ח

 עמי 1048.

 (2) שינוי תכנית מפורטת מסי 10/111/03/3.
 עיקרי הוראות התבנית: תיקון לתבנית מפורטת רובע י״א
 אשדוד, חלוקת מגרשים בהתאם לתכנית מדידה. גושים 2016,

.2020 ,2019 ,2018 
 הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים 2385, תשל״ח,

 עמי 391.

 השינויים האמורים, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותם
 ביחד עפ התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשדוד,
 ובל המעונין רשאי לעיין בה? ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.
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ו 9 65  חוק התכנון והבניה, חשב״ה-

 (2) שינוי מס׳ 4 לתכנית מפורטת 134/03/5 — שכונו! נוה בוי —
 הלק דרומי באר־שבע.

 עיקרי הוראות השינוי: לקבוע הלוקה הדשה למגרשים 42—41
 וייעוד מגרש 42 למעבר ציבורי.

 לאלה השטחים הכלולים כשינוי התכנית; שטח של »105 מ״ר
 בחלק הדרומי של :וה נוי — גובל עם הואדי.

/ גוש  (3) שינוי מס׳ 14 לתכנית מפורטת 160/03/5 — שכ׳ ה
 38068 באר־שבע.

 עיקרי הוראות השינוי: ייעור שטת למוסד ציבורי (גן ילדים)
 ושטר ציבורי פתוה - גינה ציבורית, מגרש משהקים לילדים

 ומקלט ציבורי(מתהת לגן הילדים).
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: שטת של 7.400 ד׳

 בערך בשדרות יעלים פינת דרך המשחררים.

 כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בחס ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל כרט תכנוני אחר, הרואה
 עצמו נפגע גיל ידי אהד השינויים, ובן כל הזכאי על כי סעיף 100
 לחוק רשאי, תוך חדשיים מיום פרסורד, של הודעה זו ברשומות, להגיש

 התנגדות לשיגוי במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, טובים

 הודעה בדבר הפקדת תכנ־ת מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, ני במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה נ־הח
 הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה טוביב, הופקדה
 תכנית מפורטת הנקראת ״תבנית מפורטת מס׳ 1/125/03/8 — בית
 עלמין במושב כפר אתים, מועצה אזורית באר־טוביה״, ביחד עם

 התשריט המצורף אלו.

 עיקרי הוראות התכנית: לקבוע ולייעד שטח של 9.5 דונם
 לבית עלמין עבור מושב כפר אחים. לקבדע חלקות קבורה, דרכים
 להולבי רגל ולרכב, מיקומם של בניני ציבור דרושים ושטחי ירק.

 כל המעונין בתכנית ושאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורי• פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע. בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
 נפגע על ידי התכנית, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרהב התכנון שלד,
 כלול בתהום התבנית או נובל בו, רשאי, תוך הדשיים מיום פרסומה
 של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתבנית במשרדי ה־עדה

 המקדמית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, טובים

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לתדק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הרעדה המתוזיח לתכנון ולבניה מחת
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה טיבים, הופקד
 שינו״ תבנית הנקרא: שינוי מפי 2 לתכנית מפורטת 2/104/03/8 —
 מרכז אחוה מועצה אזורית באר־טוביה, ביחד עם התשריט המצורף

 אליו.

 מרחב תכנון מקומי, באר־שבע

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה-1965, כי במשרדי הרעדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 .הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון זלבניה באר־שבע, הדסקד
 שינוי תכנית הנקרא: שינוי מם׳ 37 לתכנית מיתאר מם׳ 101/02/5,

 העיר הישנה בארישבע, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: חלוקת השוק העירוני לאזורים והגדרת
 המגבלות בכל האזור.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: כ־85 ד׳ בגוש 38012,
 בין רחובות רמב״ם, דרך חברון, דרך אילת.

 כל המעונין בשיבוי החכגית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
 •ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 בל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי על־פי סעיף 00נ
 לחוק, רשאי, תוך הדשיים מיום פרסומה של ההודעה זו ברשומות
 •להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, באר־שבע

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:

 שינוי תבנית מפורטת מם׳ 32/101/02/5.

 עיקרי הוראות התכנית: תיקזן לתבנית מיתאר העיר באר שבע,
 ׳שינוי ייעוד משטח ציבורי לשטח מסחרי, גוש 38003, באר־שבע.

 הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים 2283, חשל״ז,
 עמ׳ 544.

 השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ביחד
 מם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 •ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבביה באד־שבע, וכל המעונין
 •דשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, באר־שבע

 הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 להוק התכנון והבניה,
 .תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה באר-שבע, הופקדו

 ביתד עם התשריטים המצורפים אליהם, שינויי תכניות אלד,:

-(1) שינוי מם׳ 27 לתכנית מפורטת 107/03/5, שכ׳ א׳ באר־שבע,
 גושים 38022, 38025.

 עיקרי הוראות השינוי: תיקון בתקנון, הגדלת אהוזי בניה בחלק
 מאזור מגורים ב׳, 30% במקום 25%.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: אזור מגדרים בי, 2
 קומות בשכ׳ א׳ ברחובות דרך המשחררים, רה׳ הכותל המערבי,

 דרך אילת, ככר קפלן, רח׳ ויצמן, בבר בר־אילן.
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 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-1965

 התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל בו, רשאי, תוך חדשיים
 מיום פרסומה של ההודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, קרית מלאכי

 הודעות בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,

 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכניות אלה:

 (1) שינוי תכנית מפורטת מם׳ 1/109/03/8.
 עיקרי הוראות השינוי: התנגדות לתבנית מפורטת אזור תעשיה

 פד הלום.
 הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים 2389, תשל״ה,

 עמ׳ 445.

 (2) שינוי תכנית מפורטת מם׳ 6/110/03/8.
 'עיקרי הוראות השינוי: שינוי ייעוד מאזור חקלאי לאזור תעשיה,

 במועצה האזורית באר־טוביה.
 הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים מם׳ 2310,

 תשל״ז, עמי 1132.

 (3) שינוי תכנית מפורטת מס׳ 3/112/03/8.
 עיקרי הוראות השינוי: תיקון לתכנית מפורטת בפר ורבורג. -

 הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים מם׳ 2310,
 תשל״ז, עמ׳ 1132.

 השינויים האמורים, בצורה שאישרה אותם הועדה המחוזית ביחד
 עם החשריםים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה המחוזית
 האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית מלאכי,
 וכל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים, הופקדה
 תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ 224/03/7 — כריית

 חומר ואדי בנחל הבשור״, ביחד עם התשריט המצורף אליה.

 עיקרי הוראות התבנית; לייעד שטח של ב־300 דונם כאתר
 לכריית חומר ואדי בנחל הבשור.

 בל המעונין בתבנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 בל המעונין בקרקע, בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי התבנית, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
 שלה כלול בתחום התכנון או גובל בו, רשאי, תוך חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית במשרדי

 הועדה המקומית האמורה.

 עיקרי הודאות השינוי: שינוי ייעוד מגרשים 23, 24, 39, 40
 מאזור מגוריה לאזור מסחרי ואיחודם למגרש אחד, תותר בניה

 ב־30% מהשטח ולא יותר מ־35%, כולל בניני עזר,
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: שטח של 1670 מ׳

 צפונית מהכביש למושב ערוגות.

 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל 8רט תכנוני אחר, הרואה
 עצמו נפגע על ידי שינוי התבנית, וכן בל הזכאי על פי םעיף 100
 לחוין דשאי, תוך חדשיימ מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות
 להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, נתיבות

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודליה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 השב״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תבנית מפורטה הנקראת:

 שינוי תכנית מפורטת מס׳ 18/111/03/22.

 עיקר הוראות השינוי: שינוי ייעוד משטה מגורים למסתרי רה׳
 ירושלים, נתיבות.

 הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים 2378, תשל״ח,
 עטי 241.

 השינוי האמור בצורה שאישרה אותו דועדה המחוזית ביחד עם
 התשריט המצורף אליו, הוצקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נהיבות, וכל המעונין
 רשאי לעיין בו ללא השלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקדמי, נתיבות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 להדק התכנון והבניה,
 י תשב״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניד נתיבות, הדפקדה
 ביחד עם התשריט המצורף אליה, תכנית מיתאר מקומיד. הנקראת:
 תכנית מיתאר מקומית מס׳ 101/02/22, מרחב תכנון המועצה המקומית

 נתיבות.

 עיקרי הוראות התכנית:
 1. להתוות את רשת הדרכים בשטח התכנית, לקבוע את רוחבן ואת
 המרווחים הקדמיים של מגרשים הגובלים בה , במסומן בתשריט;

 2. לקבוע את ייעודי.הקרקעות והשימוש בבנינימ;
 3. לקבוע את ההגבלות החלות בשטה התכנית;

 4. לקבוע אזורים לתעשיה, למסחר, למגורים, למוסדות ציבור
 ולשטחים ציבוריים.

 כל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה את
 עצמו גפגע על ידי התכנית ובן רהנדם הועדה המקומית שמרתב
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 עיקרי הוראות השינוי: שינוי ייעוד שטח של 24.800 ד־ מאזור
 חקלאי לשמח עבור תהנת משנה טרנספורמציה ומתקנים להע

 ברת ויסות וחלוקת זרם החשמל.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכביח: בגוש 1415 חלקי
 חלקות 52—45 בצומת כרמיה, מועצה אזורית חוף אשקלק.

 כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא תשלום
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 בל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה
 עצמו נפגע על אחד ידי השינויים, רכן כל הזכאי על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות
 להגיש התגנדות לשינויי התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 א׳ םיון תשל״ח (6 ביוגי 1978)
 י׳ ורדימון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי, שקמים
 הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שקמים, הופקדו,

 ביחד ׳עם התשריטים המצורפים אליהם, שינויי תכניות אלה:

 (1) שינוי מם׳ 1 לתכנית מפורשת 172/03/6 (קודם 94/6) מושב
 אחוזם.

 עיקרי הוראות השינוי: שינוי ייעוד של אזור מגורים לבעלי
 מקצוע (חלקות 94, 95, 96, ;9, 98, 99, 100) לאזור חקלאי

 מיוזזד שיהווה חלקות חדשות 96, 100.
 •ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית: שמח של 12 דונם

 במושב אחוזם, מועצה אזורית שפיר.

 (2) שינוי מם׳ 3 לתכנית מפורטת 109/03/6 (קודם ע/70) קיבוץ
 כרמיה.

 בית המשפט הבוהמי בתל־ אביב־ ליפו

 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם, כמפורט להלן. כל
 המתנגד לבקשות יגיש, תוך ארבעה פשר יום מיום פרסום הזמנה זו, את טעמי התנגדותו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו בטוב

 בעיניו.

 מס׳ התיק מקלם מגוריו תאריך
 (צוואות) שם המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

- 18.4.78 בלה פיינשטיין  2439/78 רחל רוזנברג
- 7.3.78 ישיבת מאמר מרדכי  2628/78 אהרן יוסף גוטליב

- 9.2.70 בית כנסת הגדול  1921/78 נחמן פריי
 בתל־אביב ואח׳

 נחמן פריי

- 29.4.78 ברוריה קרני  2738/78 אםתר ליזרוביץ
 2739/78 פרידה אייזבר • - 22.4.78 לאורה אייזנר

- 4.4.78 יהודית קומרינר  2745/78 אריך קומרינר
- 7.4.78 רגינה פרידר  2749/78 רות הלד

- 30.12.77 עלי רר  2755/78 עמנואל רר
- 18-5.78 צ׳ובוטרו סגל מטילדה  2760/78 גוטמן רחל

- 14.4.78 צפורי יצחק  2764/78 זיוה אידה גרינולד
- 23.11.75 אגניה וזגיאל  2770/78 נתן וזגיאל

- 1.5.78 ויקטוריה אדס  2772/78 יוסף נסים אדם
- 22.6.77 סבינה דידיצקי  2783/78 וולף דידיצקי
 2785/78 אלעזר שטרנהל — 5.4.78 הינדה שטרנהל

- 20.4.78 פרתה יחזקאל  2786/78 ראובן יחזקאל
 2793/78 מקם קורמן 9.4,78 פרידה קורמן
- 8.4.78 בנימין עמרם  2795/78 מרים מעיד עמרם

- 23.4.77 קרפ שולק  2796/78 קרפ סופיה
- 30.4.78 חיים פסחוב  2797/78 פסחוב מזל
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מם׳ החיק מקום מגוריו האריך
 (צוואות) שם המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

- 21.5.78 יפה טנא  2799/78 טובה שלאין־שי־לוני
- 24.10.72 חברה לנאמנות של  2802/78 קלקה קריזמן

 בל״ל בע״מ
 קלקה קריזמן

- 24.5.66 פיליפ שר  2810/78 ישעיהו רזניק
- 29.4.78 היללר עמליה מלבה  2811/78 מרדכי מרקום שטיינר

- 15.3.78 מלבה בךעמי  2813/78 אליעזר דוד בךעמי
 שמואל קלדוד (קלטר)

 ואח׳
26.10.77 -  2814/78 שושנה ליכטבלאו־קלטר

 2815/78 מרים וקס — 22.5.78 פ. ש. פרלס
 2820/78 אליהו(אליאס) מילר — 12.11.77 חברה לנאמנות של

 בל״ל בע׳׳מ
- 16.1.78 נוימן פחזה  2825/78 פל שרה

ר פני 25.6.77 רוזגצוויג מדליך ואח׳ א  2826178 ב
- 13.4.78 ולדיםלב צירן  2833/78 אורנה צירן

- 21.10.73 נעמי כאווי  2834/78 שלום בן שלמה כאווי
- 4.4.78 גיזלה בךיוסף  2838/78 עמנואל בן יוסף

- 19.6.77 אשר כרמי  2843/78 משה פלקסמן
- 19.5.78 רז(רזינובסקי) צבי  2844/78 רזינובסקי יפה

- 3.4.78 ינקו לורה  2848/78 שלום ינקו
- 21.5.78 יצחק שבת אבואף  2854/78 מרי אלקזה

- 6.4.78 צבי אושינםקי ואח׳  2855/78 רבקה אושינםקי
- 2.11.77 יונה כהן  2856/78 מרים כהן

- 1.6.75 זיידנר חבה  2862/78 יוסקוביץ זיסמן
- 17.2.77 זיידנר הנה  78)2863 יוםקוביץ דםלה

- 27.4.78 ארוין נויולד ואח׳  2864/78 אתלה סימסון(נויבאלד)
- 29.6.76 יונה חביב (חדד)  2869/78 חדד יוסף

- 1.5.78 . אריה כ״ץ  2783/78 מרנוט שטינוג(דגנםבורגר)
- 28.2.75 יעקב מזרחי  2876/78 נחמה יוסף

- 13.9.77 גולדהמר שושנה  2880/78 גולדהמר צבי
- 20.3.78 יצחק שזיפי  2881/78 ניסן שזיפי

- 19.9.75 אפרים אביגדורי  2883/78 אברהם מרדכי פרידנברג
- 14.5.78 אפרים אביגדורי  2883/78 יפה פרידנברג

 שולמית דבורה מרום
 ואה׳

4.2.78 

-  2884/78 בטי אברמס

 78 !2888 אברהם יעקובוביץ — 11.3.78 לסלי לדיסלאו
pכ י י  (לדיסלב) ו

 אברהם יעקובוביץ

- 15-5.78 וייס אירנה  2889/78 וייס שמואל ארבו ארנסט
- 28.3.78 שילה בנימינה  2890/78 שילק זנינה
- 14.5.78 רבקה שניידר  2891/78 מורים(משה) שיינפלד
- 26.3.78 צדוק יורבלום  2892/78 שרה יורבלום

- 26.3.78 חייט פרנקף פני  2902/78 ברטה לוי
- 7.1.72 נ׳אק אברמם  2903/78 לואים אברמוביץ
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
ת (המשח ו נ מ ז  ה

 ניס׳ התיק מקום מגוריו תאריך
 (צוואות) שם המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

- 14.12.78 רוט שושנה  2907/78 רוט אורי
- 27.2.78 פרנציםק מרים  2913/78 כץ אברהם

- 8.10.77 ברוך גלעדי  2915/78 מרדכי גלעדי
- 10.4.78 (שינה) היה הירשמן  2918/78 יעקב הירשמן

 2919/78 צימר מן סימון — 25.4.77 צימרמן אברהם
 2920/78 בולר חיים 1.12.77 פניה בולר

- 23.2.77 מרי לוין  2921/78 היימן ק. לדן
 2926/78 דוד הילדסהיים 25.5.78 משה הילדסהיים ואח׳
- 7.5.78 אדלה רבלין(רובלמן)  2930/78 משה בדוד סקי

- 8.1.78 אהרן ולופקי  2933/78 נשה ליבא וולוםקי
- 20.5.78 . יצחק קרל  2951/78 יפה קרל

 2953/78 איסרוב אברהם 4.5.77 איסרוב נועם
- 2.2.77 הדויג גרוסמן להמן  2958/78 רודולף להמן

- 3.12.77 אסתר גלפנשטיין  2962/78 יצחק טאטר
 צרף דה האטד

- 3.4.78 צילה לזר  2963/78 לזר אלפרד
- 25.8.76 גלוריה וייץ (קליין)  2964/78 מטילדה מדלץ קליין

- 13.2.78 פורסמן פולה  2965/78 פורטמן אהרון
- 8.2.78 אסתר בהן  2976/78 כהן זלמן

 ע׳ זמיר, רשם
 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון

 להווי ידוע כי הונשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי עזבון
 או לשניהם. כל אדם הטומן שיש לו טובת הנאה בעזבון שאתת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה

 תוך ארבעה פשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו.

 מם׳ התיק מקום מגוריו תאריך
 (ירושות) שם המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

- 11.10.77 חיה קוטר  437/78 קוטר אליעזר בן אברהם
- 24.4.78 מרדכי שכטר  2463/78 אברהם שכטר

- 15.5.78 לאה (וינר) פלד  2716/78 משה רנר
- 3.4.78 ספיה אלבז  2671/78 אלבז אברהם

- 23.2.78 אליהו נירנברכ  2335/78 נירנברג חיים
- 25.12.77 שושנה איגל  2629/78 חיה בלץ

- 3.2.49 חוה ויץ  2315/78 אהרן ויץ
- 11.2.76 חביבה משולם  1077/78 אלברט משולם

- 29.3.78 לאח ארבל  2731/78 ארבל יוסף
- 17.12.77 ברק סימון  2732/78 צבי(הירש) הורנפלד

 2733/78 אסתר פלדמן 30.3.78 ישעיהו פלדמן
- 21.2.78 אריה ארבםמן  2734/78 רהל ארבסמן

 2735/78 גוטמן(מרכוס) מרקוס 15.10.65 גוטמן אסתר
- 26.11.77 םלומיי רםקין  2736/78 ראיסה רסקינה

- 22.10.77 חיים ברכה  2737/78 אדית ברכה
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 בית המשפט המחמי בתל־ אביב־ יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מם׳ התיק מקום מגוריו תאריך
 (ירושות) שם המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

- 10.2.75 פרידה דמה (ליבוביץ)  2740/78 ליבוביץ דויזה
- 8.4.78 טייר טופחה  2741/78 טייר חיים בן ממס

- 24.11.77 נגי נפתלי  2742/78 מרםל נפתלי
 28.11.77 דיזינגוף ברבה

-  2746/78 דיזיגגוף יונה
- 31.1.78 בוקסבאום נוסטה ואח׳  2747/78 מוסקוביץ ברטה
 20.1.78 בוקםבאום נוסטה ואח׳

-  2748/78 מוסקוביץ משה
- 3.12.76 היה זיו־און(לשץ)  2750/78 לאה לשץ

 14.2.63 רבקה לוי ואח׳
-  2751/78 כוכבה ממן

- 3.9.73 חיים אוזלבו  2752/78 בנימץ אוזלבו
- 17.2.63 חיים אחלבו  2753/78 שושנה אוזלבו

- 15.1.78 הלה קליינברגר  2754/78 קלרפלד אידה י
- 22.11.70 פישל וולף הרצוג  2756/78 שרה אםתר הרצוג

- 8.5.78 נירה בולדה  2757/78 פנינה אלבום
- 26.4.78 נירה בילדה  "2758/78 יהושע אלבום

- 15.8.77 סלומון יעקב  2759/78 רוזה סולומון
 3.3.78 אלי שביט

-  2761/78 חוה שביט
- 9.9.72 גילה םלבוטםקי  2762/78 וולף סלבוטםקי

 12.2.63 יוסף פיםו
-  2763/78 אסתר פנםו

- 27.8.75 חנה מרום  2765/78 לייבה נובק
 28.12.74 • יהודית לקח

-  2766/78 רבקה ביםטריצר
- 2.6.78 אדנו וייס  2767/78 חוה וייס

- 30.1.78 מרדכי שורץ  2768/78 יצחק שורץ
 11.10.69 אברהם שלין

-  2769/78 אלטהשלץ
 2373/78 גיטלה גרינבום — 13.3.77 פימה קליגסברג

 (גרינבוים)
 2774/78 סימה שפיגלר _ 11.4.73 לובינסקי מרים
- 17.1.77 שפמלר בנימין  2775/78 שפיגלר נתן

- 8.5.78 אחרוני יוסף  2776/78 זלטה אהרן
 6.4.75 חוה הלמן

-  2777/78 בן־ציון הלמן
- 13.10.73 מזל יפת  2778/78 צדוק יפת

- 22.2.78 יואב ארוילי  2779/78 רימה אררלי
- 10.4.78 רינה חזני  2780/78 חזני שלום

 2781/78 נתן שפינר _ 17.4.71 מינה שפינר
 2782/78 מועלם אברהם 6.4.78 רחל ששון

- 30.9.63 הולנדר צבי  2784/78 הולנדר מטל
- 11.3.78 הולנדר צבי  2784/78 הולנדר גדליהו
 2787/78 אביחי מלכה 20.7.74 מלבה מרים

- 2.2.77 מבורך זיזי(בכר)  2788/78 בכר אליהו
 12.10.73' רייבמן לאון

-  2789/78 רייכמן בתיה־ברטה
 11.5.78 טאטיאנה גורדון

-  2790/78 במוח יוסף פלד
 12.1.78 עדנה סולל

-  2791/78 דלה אבוקאי
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפל
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מסי התיק מקום מגוריו תאריך
 (ירושות) שם המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

 2791/78 מיכאל אבוקאי — 3.5.78 עדבוז סולל
 2792/78 אריה לרן 29.3.78 יוסף לוין

 2794/78 שרה מרקוביץ 11.5.76 יעקב ישראל מרקוביץ
- 17.9.74 נוימן יוסף  2798/78 נוימן אטל(עדה)

 2800/78 מזרחי רהל 24.7.68 מזרחי יוסף
- 23.3.78 אסתר שטאכר  2801/78 נאוה שטאכר
- 23.3.78 אסתר שטאכר  2801/88 גד שטאכר

- 8.1.78 אדלםון גיננדל  2803/78 יוסף אדילסון
 22.3.78 שרלדטה שפיצר

-  2804/78 קלמן שפיצר
 8.10.77 דוד אברהם

-  2805/78 דוד מרים
 5.1.71 אברהם צוקרמן

-  2806/78 צוקרמן אסתר
 29.10.76 הילדה םירוטה

-  2807/78 סידוטה הרי
- 5.5.78 ליויה פססרנק  2808/78 בן משה יצחק

- 18.12.77 ממלון רות  2809/78 מטלון משה
 2812/78 רודולף מצגר _ 26.11.77 ברטה מצגר

- 25.11.77 צילה פז(גרםטלר)  2816/78 מלכה גרםמלר
- 28.11.78 יעור קציר  2817/78 יוסף קורץ

- 25.1.77 אלפרידה טמפלר  2818/78 חיה רייפלד
- 20.11.77 אלפרידה טמפלר  2819/78 מאיר רייפלד

- 18.1.78 רחל וילף  2821/78 אליעזר וילף
 5.12.77 לאה ברייד

-  2822/78 אהרן ברייר
- 17.1.77 יצחק עג־מי  2823/78 אסתר עגימי

- 29.12.75 יצחק קסטנבוים  2824/76 דוד קסטנבדם
- 13.5.78 פנינה גורלי  2827/78 סימן טוב משיח

- 11.9.77 יעקב עתי  2828/78 איםר עתי
- 19.12.77 נחום פייב  2829/78 דוד פייב
 2830/78 חלק הואני 14.3.72 חלק חואני
- 12.3.78 אלה מאס  2831/78 מאס שמואל

- 15.5.75 חנה בדאון(וינשטיין)  2832/78 אט ל בראון
 18.3.78 צורף יצחק

-  2835/78 צורף מרדכי
 15.7.77 רינה קהירי

-  2836/78 זקי(יצחק) קהירי
- 25.12.77 דרבינסקי יוסף  2837/78 דרבינסקי מינה

 17.3.78 כרמין זהבה
-  2840/78 כ רמץ מנחם

 5.6.77 קלין םידוניה (שפירא)
-  2841/78 קלץ יעקב סבדר

 2842/78 בנימין טיטיאביה (קליין) 26.4.78 בנימין מאיר
- 4.7.76 בנדיקט בורוכוביץ  2845/78 אודיה בורוכוביץ

- 28.11.73 יעל צוקר  2846/78 רחל נעים
- 18.4.78 תמר אסור (אלקובי)  2847/78 פנחס אסור

- 24.9.78 שלוט גולדשטיין  2849/78 יוהננה גולדשטיין
 2850/78 נחום שורץ(כםברכאס

 28.3.78 גרשון מיכאל שוורץ
-  נוחומס)
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מסי התיק מקום מגוריו האריך
 (ירושות) שם המגוח האחרון הפטירה שם המבקש

 2851/78 רפאל ארד — 2.5.78 מרגרט ארד ואח׳
- 5.1.78 משה ליבוביץ  2852/78 חנה ליבוביץ

- 12.3.77 וולדמן זאב  2853/78 וולדמן חנה
- 16.6.69 בסריה ברכןז ואח׳  2857/78 ברכה גברי

- 7.3.78 משה בהן  2858/78 נעמי כהן
- 11.5.78 לודמילה לקסר  2859/78 מנדי לקםר

- 12.3.78 גולן מאיד  2860178 גולן ברוך
 2861/78 פישמן הרמן — 13.4.74 ברמה הרש

- 2.10.77 וייל ישראל  2865/78 - וייל רחל
- 13,3.78 מונדלק אסתר  2866/78 מונדלק מנחם

- 11.6.76 חדוה בן־יהודה  2867/78 יצחק ויניגר(יעקב)
- 30.11.74 גלזר מזל  2868/78 יונה בן־יוםף
- 27.1.78 משה וימן  2870/78 גוטלה וימן

- 2.12.77 תקוה לוריא־־וינשטוק  2871/78 ירוהט לוריא
- 4.7,76 רוברט מימוני  2872/78 ג׳ן ג׳ק מימוני

- 7.9.77 טל דוד  2874/78 טלמצין יוסף, בן מיכאל •
- 10.5.78 לובה פדבוסקי  2875/78 מאיר(מירון) פרבוםקי

- 13.2.56 טובה רון(ציטרינבאום)  2878/78 ציםרינבאוט עקיבא
- 16.11.73 אלגרה לוי  2879/78 מוסרי נזלי־לר

- 22.4,78 מושקוביץ אשר  2882/78 מושקוביץ חיה
- 20.1.78 מיכאל שפיר  2885/78 מרים שפיר

 2886/78 בוקםבאומ דבורה _ 3.1.78 איטין שדה
- 10.4.78 מיכאל רחמן  78)2887 משה חיים רחמן
- 8-2.78 חקוה שמעון  2893/78 שמעון שלמה

- 27.3.78 זלץ איתמר ואח׳  2894/78 זלץ צפורה
- 2.11.76 קלרה צוקרקנדל  2895/78 יצחק צוקרקנדל

- 4.1.66 דולף רפאל שלום (בנץ)  2896/78 מיכאל גנץ
- 16.1.78 לוין בן־ציון  2897/78 לרן עמנואל

- 10.4.78 חסן יוםף בן מאיר  2898/78 חסן מאיר בךאברהם
- 1.1.77 שורצמן רבקה  2899/78 שורצמן ברוך
- 7.4.78 צבי פלדפוקם  2900/78 שרה פלג
- 29.1.78 צבי פלדפוקס  2901/78 פלדפוקם שושנה

- 18.3.77 יונתן סתוי  2904/78 צילה סתר נימן
- 18.1.78 יצחק עמיקם  2905/78 בלה עמיקם

- 22.4.78 טובה גרינשטיין  2906/78 אלישיב גריבשטיין
- 30.4.68 עדי יונה ואח׳  2908/78 גלעדי ביסים

- 10.11.76 אשר ברוך  2909/78 אספרונס אשד
- 30.3.78 פנינה אדלר ואח׳  2910/78 אדלר שמואל

 2911/78 םלימה מבנרק 15.2.78 פואד מברנק
- 15.2.78 אברהם דואק י  2912/78 דויק שרה

- 20.2.78 סופר עזרא  2914/78 סופר אורה(צביחה)
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 בית המשפט הבוחחי בתל־אביב־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מס׳ התיק מקום מגוריו תאריך
 (ירושות) שם המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

 2916/78 ניצה שבתאי — 15.4.78 יעקב שבתאי

- 29.4.78 הניה ברוק  2917/78 שלמה ברוק
- 31.3.78 נעמי ברהום  2922/78 יוסף בן מאיר ברהום

 20.3.78 אמםטר אהרן
-  2923/78 שרה אמסטר

- 25.4.78 קלרה פלצ׳י  2924/78 פלצ׳י יעקב
 2925/78 מאיר קרביצייוק 20.3.75 רוזה קרבצ׳יוק
- 18.2.77 בן־ישי אליהו  2928/78 בן ישי דינה(ממה)

 15.4.78 קפלן לימן
-  2929/78 קפלן מריטה

 26.8.77 חיה אניה גורביין י
-  2931/78 אריה גורביץ־

- 19.1.78 פינקלשטיין רחל  2932/78 פינקלשטיץ יעקב
- 14.4.78 קנר מרגרטה  2934/78 קבר אדגר

- 25.2.63 אסיה נג׳י  2935/78 עצייא יצהק
- 29.3.75 אסיה נגיי  2935/78 עאציה חלוה
- 12.5.78 עידית גל  2936/78 אשל אבבור

- 13.4.78 הוניקה מרים הקק  2937/78 דוד חקק
 2938/78 טרביטש שושנה 24.12.77 סרביטש שמעון

 2939/78 גולדה חנגי _ 31.10.77 ירחמיאל חנגי(הבג׳י)
- 10.12.77 אספירנס מוכתר  2940/78 עזרא ריחנו

 2941/78 בן ציון כהן _ 24.4.78 זהירה בהן
 30.7.71 יוסף רמז

-  2942/78 שלמה רמז
- 3.3.77 יוסף רמז  2942/78 קלרה רמז
- 17.2.78 הרץ הלה  2943/78 כהן בתיה

 18.3.75 המל מישל (דרייזין)
-  2944/78 דרייזץ גרשון

 27.3.78 האוף אמי
-  2945/78 עזרא ימנה

- 23.2.78 חתם פורטוגה  2946/78 חתם משה
- 6.8.75 חיה גולדשטיין  2947/78 רחל ליברטובסקי

 (ליברטובסקי)
- 16.4.78 רות גל  2948/78 רקטור אשכנזי

- 16.3.78 יעקב בזרגנוב  2949/78 בזרגבוב קרולינה
- 14.2.77 אלי אלקובי  2950/78 יונתן אלקובי

- 16.5.78 קרייזל שושנה (פרט)  2952/78 פרט תמר(טומר)
- 7.6.78 משה קופל קיסמן  2954/78 סייגה קיסמן
 3.5.78 אבדיקה ולדנבדב

-  2955/78 זאב וולף קולבים
 2956/78 משה לוי 3.4.78 שרה לוי

- 27.2.78 מורי דניה  2957/78 מרים שלפסקי
- 7.1.78 רחל בגן  2959/78 כגן יצחק

- 3.5.78 אריאנה דינור  2960/78 זאב קולרים
 2961/78 גליקמן רייסה _ 5.3.76 גורדון אביגדור

 2966/78 שמעון ארוסי — 21.3.78 ענת ארוסי
- 20.12.76 אברהם הרכבי  2967/78 דוד קוצ׳ר

 2968/78 היבדה(יהודית) קוציר
- 29.5.44 אברהם הרכבי  (קוטשר)
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 בית המשפט המחתי בתל־ אביב־ יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מם׳ התיק מקום מגוריו תאריך
 (ירושות) שם המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

 אוסקר פוס
 קרל ראוך

 פםיה שוזיריך
 דוד לחיה

 ליאונה וינטהויארד
 אתל (אממה) אלתר

 ואח׳
 תרצה כוכב
 משה אננ׳ל
 עדה אגג׳ל

 בנימין מזרחי
 סוניה פורת

6.10.76 
12.4.74 
15.3.78 
18.1.78 

2.4.78 
22.6.76 

2.3.78 
12.9.65 
1.11.52 
12.1.73 
19.2.78 

 ע׳ זמיר, רשם

 2969/78 טולה פוס
 2970/78 שרה ראוך

 2971/78 אברהס שודריך
 2972/78 לוזיה חוסניה

 2973/78 רונאלד אלפרד רארד
 2974/78 קלרה מוךפפאו

 2975/78 עמירפ כוכב
 2977/78 נסים אנגיל

 2978/78 ברטה בן־יהודה
 2979/78 שאול מזרחי

 2980/78 אלכסנדר פורת

 ביו! המשפט המחחי בחיפה

 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבץ
 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיים צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם, כמפורט להלן. בל
 המתנגד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, אח טעמי התנגדותו, שאם לא בן יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיניו.

 מס׳ התיק מקום מגוריו תאריך
 (צוואות) שם המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

 968/78 הדהוד אחמד חיפה 18.2.78 מסרי עבדללה
 969/78 דרדסון פני חיפה 29.4.78 דוידסון זיגפריד שמעון

 970/78 מנדלוביץ משה־הרשקו כפר חסידים 10.1.78 םקורצרוישראל
 971/78 מרדג׳ן משה חיפה 24.1.78 מרדגין מטילדה

 973/78 מויסה דוד נהריה 2.12.77 מויםה לוציאן
 975/78 פרידמן מרים חיפה 30.7.76 פרידמן יעקב
 977/78 • טוקוס גרהרד חיפה 14.5.78 שמידט רותי

 979/78 מיודובםקה חנה נהריה 29.11.77 מאודובסקי אורי
 981/78 הלפנט שמואל קרית טבעון 15.4.78 רחל הלפנט

 983/78 מורק לודמילה חיפה 14.5.78 מורגן מרצלי
 985/78 לביא שמשץ חדרה 24.4.78 לביא צפורה
 992/78 שיוביץ סמואל(שמואל) קרית מוצקין 6.5.78 שיוביץ שרה
 994/78 משיח יצחק קרית אתא 6.5.78 משיח וינקה
 996/78 שוילך ישראל חיפה 10.3.78 שביל שלמה

 997/78 שפילמן מרים מינה קרית־מוצקין 6.4.78 שפילמן ריכרד ירוחם
 998/78 בקיש ישראל חיפה 15.7.77 בקיש רחל

 1001/78 זליניצקי מרים חיפה 2.12.77 חיים הנריך זליניצקי
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 בית המשפט המחהי בחיפה

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מס׳ התיק מקום מגוריו תאריך
 (צוואות) שם המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

 1002/78 כהן חיים קרית־אתא 17.10.76 כהן מאשה
 1005/78 סרנצס סיגל היפה 1.2.78 טומס דה־הרנבדורגה

 אורזולה
 1006/78 בלאו מילך קרית־־אתא 10.5.74 בלאו יפה

 טובה שטרסברג־כהן, שופטת

 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון
 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים מל ירושה או למינוי מנהלי טזבון
 או לשניהם. כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה

מ מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יוזן בית המשפט צו בטוב בעיניו.  תוך ארבעה עשר י

 מס׳ התיק מקום מגוריו תאריך
 (ירושות) שם המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

 966/78 מילר סוזן חיפה 18.1.77 רבן שמעון
 967/78 רנטר דוד נהריה 29.4.78 וינטר ויולה

 972/78 קריסטל מנחם קרית טבעון 5.11.77 קריסטל סילביה
 974/78 חיות יצחק מושב גורן 11.3.78 חיות חביבה
 976/78 פיליפ קטע פרדס חנה 5.1.70 לוםטיג רות

 978/78 מזרחי גרשון חיפה 31.1.78 פרובטר אשר
-חיפה 5.5.78 פפאף נ׳ברא פאר  980/78 אלפאר ג׳ובראן

 982/78 פלד דב קרית־ים 24.8.77 פלד גילה
 984/78 הכט פרידה חיפה 26.12.77 בן חורין פנחס

 986/78 ברכר שמואל חדרה 13.12.78 ברכר טובה
 987/78 שיבדר אברהם היפה 7.9.77 שינדר אטיה

 988/78 בוזגלו חיים תל־הנן 3.5.78 בוזגלו גרציה (גילה)
 989/78 גולדגברג משה נהריה 2.5.72 גולדגברג פייגה

 990/78 שורץ אליאונורה חיפה 13.9.70 שוורץ חרמן
 991/78 איציק גרהדד חיפה 8.2.78 איציק בתיה
 993/78 משיח שמחה קרית־אתא 22.1.75 פניאם ברטה

 995/78 ארנון מדתה חיפה 6.4.78 ברק אליהו
 999/78 אוםטרובסקי ויל(צבי) חדרה 31.12.77 אוסטרובסקי גלינה

 1000/78 דובנהידש זלקה הדרה 24.1.78 דובנהירש חניה
 1003/78 אליהו שמשון קרית־־אתא 15.2.76 נירה (מונירה) אליהו

 1004/78 צרפתי אנה קרית אליעזר 7.8.76 אלמקיים יצחק
 1007/78 הוטורונסקי שמעון חיפה 10.5.76 הוטורונסקי רבקה

 טובה שטרםברג־כהן, שופטת
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 בית המשפט המחוזי בבאר־ שבע

 הזמנות בדבר קיום צוואות וממר מנהלי עזבון
 להווי ידוע פי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם, במפורט להלן. בל
 המתננד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, את טעמי התנגדותו, שאם לא בן יתן ביה המשפט צו כםוב

 בעיניו.

 מס׳ התיק מקום מגוריו תאריך
 (צוואות) שם המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

 153/78 מלול שולמית באר־שבע 8.12.77 מלול אברהם
 157/78 בן־צבי צפורה אילת 19.3.78 בן־זאב יינתה

 י׳ בנאי, רשם

 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון
 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי עזבון,
 או לשניהנו. כל אדם הטוען שיש לו טובח הנאה בעזבדן שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה

 תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא בן יתן ביה המשפט צו בטוב בעיניו.

 מם׳ החיק מקום מגוריו תאריך
 (ירושות) שם המנוח האוזרון הפטירה שם המבקש

 150/78 לנדס טאובה דימונה 2.1.78 אברמוביץ אדריאן
 151/78 מורד אברהם אופקים 14.4.77 מורד מלכה

 152/78 רזניצקי אברהם באר־שבע 25.2.78 רזניצקי יעקב
 142/78 בנימץ ברוך דימונה 21.3.78 בנימין אדה

 144/78 בלאו ארגולד אשקלון 9.5.78 בלאו מרגרטה
 145/78 לייזר יוםוב באר־שבע 25.5.78 לייזר אברהם
 147/78 חגיאג׳ יעקב אשדוד 13.2.78 חג׳אג׳ אסתר
 148/78 הודם חיים יבנה 28.4.78 הודם צפורה
 149/78 ריסמן צבי בארישבע 20.3.78 וייסמן מריה
 143/78 סופר אשר אשדוד 17.2.78 סופר אברהם
 154/78 מלכה דוד קרית־גח 7.3.77 מלכה רפאל
 155/78 הפנר דודל אשקלון 17.11.77 הפנר יצחק
 156/78 לוז אפרים כוכב מיכאל 1.12.77 לוז צציליה

 י׳ בנאי, רשם

 בית המשפט המחוזי בנצרת
 הזמנות בדבר צוואות ומינוי מנהלי עזבון

 להווי ידוע כי הונשו לבית המשפט בקשות ליחן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם, כמפורט להלן. כל
 המחנגד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, אח טעמי התנגדותו, שאם ל א כן יתן בית המשפט צו בטוב

 בעיניו.

 מם׳ התיק מקום מגוריו תאריך
 (צוואות) שם המבוח האחרון הפטירה שם המבקש

 204/78 לב־ארי יעקב קיבוץ דן 19.1.78 לב־ארי עודד
 206/78 חאנור איוב אםמעיל כפר כמא ; 19.12.77 חאגור פאטמה אליאם

 י׳ זפט, רשם
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 הזמנות בתי היין הרבניים
 בית הדין הרבני האזורי בירושלים 1

 להווי ידוע בי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת הנאה או המעונין בעלבון שאתת
 הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך• חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן

 בית הדין צו כטוב בעיניו.

 והמבקש: נחמיה זאב פיונטק מרחוב אוריאל 3, ירושלים.

 תיק 3051/תשל׳׳ח
 בענין ירושת המנוחה גל שרה, שנפטרה בירושלים ביום ב׳

 בניסן תשל״ד (25 במרס 1974),
 והמבקשת: יהודית רודן מרחוב שילד 6, ירושלים.

 תיק 3120/תשל״ח
 בענין ירושת המנוח מושקוביץ שמואל, שנפטר בירושלים

 ביום ו׳ בניסן תשל״ת (13 באפריל 1973),
 והמבקשת: שפרה מושקוביץ מרחוב אוסישקין 29, ירושלים.

 רפאל הד0׳־עד0, המזכיר הראשי

 תיק 2996/תשל״ת
 בפנין ירושת המנוה פרקוביץ דוד, שנפטר בירושלים ביום

 י״ז בכסלו תשל״ו(21 בנובמבר 1975),
 והמבקש: צבי פרקוביץ מרחוב סלנט 34, ירושלים.

 תיק 3099/תשל״ה
 בענין ירושת המנוח לוי יעקב, שנפטר בירושלים ביום ז׳

 בתשרי תשל״ו (11 בספטמבר 1975),
 והמבקשת: מלכה לוי, ע״י עו״ד צבי חכם, רחוב יפו 33,

 ירושלים.
 תיק 3047/תשל״ה
 בענין ירושת המנוח פימטק אברהם אהרון יונה, שנפטר

 בירושלים ביום ט״ז בניסן השל״ת (23 באפריל 1978),

 בית הדיי הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
 הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להנתגד לה, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה פשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן

 בית הדין צו כטוב בעיניו.

 תיק 10036/תשל״ח
 בענין ירושת המנות יחיא יחיא, שנפטר בתל־אביב ביום ז׳

 באדר ב׳ תשל׳׳ח (16 במרס 1978),
 המבקשת: יחיא לטיפה.

 תיק 11411/תשל«ח
 בענין ירושת המנוח כהן ליאטו, שנפטר בבת-ים ביום כ״א

 בכסלו תשל״ח (1 בדצמבר 1977),
 המבקש: כהן גץ.

 תיק 2879/תשל״ח
 בענין ירושת המנוחה לנדם שרה, שנפטרה בתל־אביב ביום

 ט׳ בחשון תשל״ח (20 באוקטובר 1977),
 המבקש: בדסלר שאול.

 תיק 11446/תשל״ה
 בענין ירושת המנוח לביאדו דזירה, שנפטר בבת־ים ביום ג׳

 בניסן תשל״ח (10 באפריל 1978),
 המבקשת: גדי דניה.

 תיק 10717/תשל״ח
 בענין ירושה המנוחה נורסס רוחלה, שנפטרה בתל־אביב

 ביום י׳׳ג באדר ב׳ תשל״ח (22 במרס 1978),
 המבקשת: לופוביץ םילביה.

 תיק 10572/תשל״ה
 בענין ירושת המנוחה סדיס אסתר, שנפטרה ביפו ביום ב׳׳ח

 בניסן תשל״ו(28 באפריל 1976),
 המבקש: סדיס יעקב.

 תיק 3688/חשל״ח
 בענין ירושת המנות שטינברג חיים, שנפטר ברמת־גן ביום

 ו׳ בהשון תשי׳-ז (30 באוקטובר 1976),
 המבקש: אברהם שטינברג.

 תיק 10432/תשל״ח
 בענין ירושת המנוחה רחל ארליך, שנפטרה ברמת־גן ביום

 כ״ה בשבט תשל״ב (10 בפברואר 1972),
 המבקש: דוד ארליך.

 תיק 5088/תשל״ח
 בענין ירושת המנוח בלנדר משה, שנפטר בחולון ביום י״ד

 בשבט תשל״ז (17 בינואר 1973),
 המבקש; בלנדר ישראל.

 תיק 11508/תשל״ח
 בענין ירושת המנוחה דוד חדה, שנפטרה בתל־אביב ביום

 ל׳ בניסן תשל״ח (7 במאי 1978),
 המבקש: בן־עמי דיבון.

 תיק 5654/תשל*ח
 בענין ירושת המנוח וימרשברנ חיים שמעון, שנפטר בפתח־

 תקוזז ביום י״ט בהשון תשל״ז(12 בנובמבר 1976).
 המבקשת: דבורה וימרשברג.

 תיק 11637׳,תשל״ח
 בענין ירושת המנוח ויצמן משה בן דוד, שנפטר בתל־אביב

 ביום ט׳ באייר תשל״ז (27 באפריל 1977),
 המבקש: אברהם יצחק דיצמן.

 תיק 10576 ׳,תשל״ה
 בענין ירושת המנוחה זובי שרה, שנפטרה ביום כ״ה במיון

 תשל״נ (11 ביוני 1977),
 המבקשת: לאה סלם.

 תיק 11179/תשל״ח
 בענין ירושת המנות זילברשמידט ישראל, שנפטר בתל־

 אביב ביום י״ב בניסן תשל׳׳ח(19 באפריל 1978',
 המבקשת: םטלה זילברשמידט.
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 בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 היק 8472/תשל״ח
 בענין ירושת המנוחה םנה טובה, שנפטרה בירושלים ביום

 י׳׳א בניסן תשל״ז (29 במרס 1977),
 המבקש: משה סנה.

 תיק 12063/תשל״ח
 בעבין ירושת המנוח פולק צבי, שנפטר בגדרה ביום ב״א

 באייר תשל״ז(8 במאי 1977),
 . המבקש: פולק רזיאל.

 תיק 10854/תשל~ה
 בענין ירושה המנוח פינקו שמואל, שנפטר בתל־אביב ביום

 א׳ בשבט תשל״ח (9 בינואר 1978),
 המבקשת: הנרייטה ברגר.

 תיק 12329/תשל״ח
 בענין ירושת המנוח צוקרוב יואל, שנפטר ברמת־חן ביום

 י״ח באדר א׳ תשל״ח (25 בפברואר 1978),
 המבקש: יחיאל צוקרוב.

 תיק 12307/תשל״ח
 בענין ירושת המנוח בטן ג׳קו, שנפטר ברמת־גן ביום ל׳ בכסלו

 תשל״ח (10 בדצמבר 1977),
 המבקשת: בטן אסתרולה.

 תיק 9912/תשל״ח
 בענין ירושת המנוחה ריס רוזה, שנפטרה בתל־אביב ביום א׳

 באדר ב׳ תשל״ח (8 בפברואר 1978),
 המבקש: וייס הבריך.

 עובדיה לוי, אחראי לעזבונות וירושוח

 תיק 11459/תשל״ח
 בענין ירושת המנוחה אזשי שחלה, שנפטרה בתל-אביב ביום

 י״ב באדר ב׳ תשל״ח (21 במרס 1978),
 המבקש: אזשי שמואל.

 תיק 11239/תשל״ח
 בענין ירושת המנוח דיסטלמן שמואל, שנפטר בגדרה ביום

 א׳ בניסן תשל״ח (8 באפריל 1978),
 המבקשת: דיסטלמן רמה.

 תיק 11963/תשל~ח
 בענין ירושת המנוח וייסמן ישראל, שנפטר ברחובות ביום

 ד׳ בכסלו תשל״ז(26 בנובמבר 1976),
 המבקשת: וייסמן מרים.

 תיק 11220/תשל״ח
 בענין ירושת המנוח טייאר שמעון, שנפטר ביפו ביום ב׳׳ה

 באדר ב׳ תשל״ח (3 באפריל 1978),
 המבקשת: טייאר כריה.

 תיק 11978/תשל״ח
 בענין ירושת המנוח יעקב יצחק, שנפטר בפחח־תקוה ביום

׳ בשבט תשל״ז (29 בינואר 1977),  י
 המבקש: יעקב שאול.

 תיק 10080/תשל״ה
 בענין ירושת המנוח אקא מנשה, שנפטר בחולון ביום ז׳

 באדר ב׳ תשל״ח (26 במרפ 1978),
 המבקשת: ציונה אקא.

 בית הדין הרבני האזורי ברחובות
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
 הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן

 בית הדין צו כטוב בעיניו. ״

 תיק 1806/חשל׳׳ח
 בענין ירושת המנוח צוד אליהו, שנפטר ביום ב׳ בתמוז תשל״ז

 (18 ביוני 1977),
 המבקשים: נינה, אהוד, גדעון ומיכל צור.

 תיק 1812/תשל״ח
 בענין ירושת המנוח שרון אברהם, שנפטר בתל־־אביב ביום

 י״ז באדר ב׳ תשל״ח (26 במרס 1978),
 המבקשים: שרון רחל ואראל ניצה.

 תיק 1815/תשל״ח
 בענין ירושת המנוח גולדשטיין ברוך, שנפטר ברחובות ביום

 י״ח בניסן תשל״ו(18 באפריל 1976),
 המבקשים: חוה ויהודית גולדשטיין.

 תיק 1883/תשל״ת
 בענין ירושת המנוח שוקאני מכפוד, שנפטר בגדרה ביום ו׳

 בשבט תשל׳׳ה (14 בינואר 1978),
 המבקשים: סעדה, אורי, אבנר, בת־שבע, איילה

 ואמירה שוקאני.
 א׳ שמואלי, המזכיר הראשי

 תיק 1756/חשל״ח
 בענין ירושת המנוח פרם דוד, שנפטר בגדרה ביום י״ג באדר

 חשל״ז(3 במרס 1977),
 המבקשים: דבורה, יאיר, מתתיהו ואורה פרס.

 תיק 1769/תשל״ה
 בענין ירושת המנוח גואב־ריבובםקי ליזה, שנפטר בר

 חובות ביום נ׳ באדר א׳ תשל״ה (10 בפברואר 1978),
 המבקשת: ליבשיץ מניה.

 תיק 1766/תשל״ח
 בענין ירושת המנוח שטרום נתן, שגפטר ברחובות ביום כ״ח

 באדר א׳ תשל״ת (7 במרס 1978),
 המבקשים: אסתר ומרים שטרום.

 תיק 1804/חשל״ח
 בענין ירושת המנוח פטל נג׳י, שנפטר ברחובות ביום י״ח

 בשבט תשל״ח (26 בינואר 1978),
 המבקשים: בוריה, שאול, מאיר, רחמים ורשל פטל.
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 בית הדין הרבני האזורי בטבריה
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע בי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למחן צווי ירושה. בל התובע טובח הנאה או המעונין בעזבון שאחת
 הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להחנגד לה, יבוא לביח הדין וימסור טענוחיו חיך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא בן יחן

 בית הדין צי בטוב בעיניו.

 המבקשים: יהודה, הורי אדוני(יהודה).
 ו

 תיק 414/תשל״ח
 בענין ירושת המנוה שמעץ מזרחי, שנפטר ביום י״ז באדר א׳

 חשל־ח (24 בפברואר 1978),
 המבקשים: נרקיס, משה, אהרן, שמואל, מרים, רחל

 ורבקה מזרחי ויוכבד אלפסי.
 שלמה דידי, המזכיר הראשי

 תיק 399/תשל״ח
 בענין ירושת המנוזז אנדרי שטרן, שנפטר ביים י״ג באייר

 תשל״ח (20 במאי 1978),
 המבקשת: לילך שטרן.

 תיק 404־403/תשל״ח
 בענין ירושת המנוח יחזקאל יהודה, שנפטר ביום כ-ח

 בחשון תשכ״ת (30 בנובמבר 1967);
 והמנוחה לאה יהודה, שנפטרה ביום ב׳׳ו באב תשל״ו (22

 באוגוסט 1976),

 בית הדין הרבני האזורי בבאר־ שבע
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפירטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. בל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
 הבקשית מתייחסת אליי ורוצה להתנגד לה, יביא לבית הדין יימסור טענותיי תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן

 בית הדין צו כטוב בעיניי.

 תיק 1897/תשל״ח תיק 1926/תשל״ת
 בענין ירושת המנוחה כונטובה ביניט בת אלבר, שנפטרה בענין ירושת המנוח אלטמן גרשון בן חיים, שנפטר בתל־

 בבאר־שבע ביום ז׳ בתמוז תשל״ז (23 ביוני 1977), השומר ביום ה׳ באדר א׳ תשל׳יח (12 בפברואר 1978),
 המבקשת: בתו מבאר־שבע. המבקשים: אלמנתו, בניו, ובתו מבאר־שבע, ערד, רגבים.

 מ׳ כהן, המזכיר הראשי

 שדעות בדבר בקשות לפירוק תבדות

 בבית המשפט המחוזי בחיפה היק אזרחי 1174/77 בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע תיק אזרתי 206/78

 בענין פקודת החברות,
 ובענין פירוק החברה עלית סנטר ־ צופית אילת בע־׳מ,

 אצל עו״ד א׳ פפקין, שדי התמרים 12, אילת.
 והמבקש: אלברט לוי, אילת, ע״י ב״כ עוה״ד ש׳ רוקח,

 רחוב יהודה הלוי 61, חל־אביב.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17 באפריל 1978 שהוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בבאר־שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 5 ביולי 1978 בשעה 08.30.

 כל נישה אי משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
 בענין הבקשה לו להתנגד לבך, דשאי להופיע בשעת הבירור, אם
 בעצמו או באמצעות עירך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לכל
 נושה או משתתף של ההברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת

 התשלום הקבוע בעדו.

 ש7 רוקח, עי״ד
 ב״כ המבקש

 הערה: כל הרוצה להופיע בשעת הבירור הבקשה האמורה, חייב
 למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.
 ההודעה, בציץ השם והמען של האיש או הפידסה ובתתימתם או
 בחתימת בא כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל

 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 4 ביולי 1978.

 בענין פקודת החברות,
 ובענין פירוק ההברה ישראל־אמריקן וולדינג פלסטיק

 בע׳׳מ,
 והמבקשים: עזבון המנוח ד״ר מורטץ קםלר, ע׳׳י מנהלת
 העזבון מיריאל קסלר, מניו־ג׳רסי, ארה״ב; וד״ר מיכאל ברמן,
י ב׳׳ב עוה״ד ה׳ גרוסמן ו/אד י׳  מניו־נ׳רסי, אדד׳״ב; שניהם עי

 בר־אל ו/או ז׳ הופמן מרחוב מאנה 19, תל־אביב.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12 באוגוסט 1977 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את ההברה הנזכרת לעיל, יכי
 בקשת פירוק זר תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 14 ביולי

 1978 בשעה 08.30.
 כל נושה או משתתף של ההברה האמורה הרוצה- לתמוך במתן צו
 בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם
 בעצמד אד באמצעות עורך הדין שלי. העתק מן הבקשה יינתן לכל
 נושה או משחחף של החברה שידרוש זאת מן החחרם מטה תמורת

 התשלום הקבוע בעדו.
 ח׳ גרוםמן, עו״ד

 ב״ב המבקשים

 הערה: בל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה, חייב
 למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.
 ההודעה, בציון השם והמען של האיש אד הפירמה וברתימתם אד
 בהתימר. בא כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל

 החתום לעיל.לא יאוחר משעה 13.00 של יום 13 ביולי 1978.
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 הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות

 בל בושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
 בענין הבקשה או להתנגד לכך, דשאי להופיע בשעת הבירור, אם
 בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה ייגתן לכל
 נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת

 התשלום הקבוע בעדו.
 מיכל שפרן, עו״ד

 ב״ב המבקשת

 הערה: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה, חייב
 למסור, או לשלוה על ידי הדואר, לחתום לעיל הודעה על רצונו זה..
 ההודעה, בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או
 בחתימת בא כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל

 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 10 ביולי 1978.

 בבית המשפט המחוזי בבאר-שבע חיק אזרחי 268/78

 בענין פקודת החברות.

 ובענין פירוק החברה אמצי - הברה קבלנית לעבודות
 בנין בע״מ (חפ/51-061139-5) מרחוב יאיר 24, באר־שבע.

 והמבקשת ביח״ר פוליביד ליצור מוצרי פוליסטרון
י ב״כ עו״ד מיכל שפרן מרחוב בלוך 41, תל־אביב.  מוקצף, עי

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 28 במאי 1978 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בבאר־שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 11 ביולי

 1978 בשעה 08.30.

 הודעות מאת מבס הנכסים הרשמי
 פקודת פשיטת הרגל, 1936

 הודעה על ביטול צו קבלת נכסים ופשיטת רגל
 שם החייב, תיאורו ומענו: זכאי נפתלי, ת״ז 4824343, שוטר, רחוב

 השיקמה 29, קרית־גת.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 198/71.

 תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל: א׳ באייר תשל״א (26 באפריל
.(1971 

 תאריך ביטולו: ט״ו באייר תשל״ח (22 במאי 1978).

 י״א בסיון תשל״ח (16 ביוני 1978) ש׳ אנקור
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעות על ביטול צו קבלת נכסים ופשיטת רגל
 ושחרור נאמן

 שם החייב, תיאורו ומענו: גדעון נרקיס, סוחר, רחוב שבלים
 תל־אביב, ת״ז 4255251.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 1006/60.
 תאריך צו קבלת נכסים: כיב בניסן חש״ך (19 באפריל 1960).

 תאריך צו פשיטת הרגל: ג׳ בסיון תע־ך (29 במאי 1960).
 תאריך ביטולם: ט׳ בסיון חשל״ח (14 ביוני 1978).

 שם החייב, תיאורו ומענו: לסלו שינוולד, סובן ביטוח, רחוב יהודה
 הנשיא 5, רמת־גן, ת״ז 6479259.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 3947/68.
 תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת דגל: י׳ באב תשכ״ח (4 באוגוסט

.(1968 
 האריך ביטולו: כ״ז באדר תשל״ז(17 במרס 1977).

 שם המפרק, תיאורו ומעגו: חיים גלעד, עו״ד, רחוב חובבי ציץ 10,
 פתח־תקוה.

 תאריך השחרור: ב״ב באייר חשל״ח (29 במאי 1978).

 י׳ בסיון חשל״ת(15 ביוני 1978) א׳ קליד
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעות בדבר כוונה להכרת על דיבידנד
 שם החייב, תיאורו ומענו: מריה שוקרון, ת״ז 6510800, עקרת בית;
 אלי שוקדון, ת׳׳ז 6328661, סוחר, שב׳ ד׳ בר גיורא 401/37,

 באר־־שבע. ׳׳
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, חיק אזרחי 567/75.

 היום האחרון לקבלח הוכחות: כ״ט בהמח השל״ח (3 באוגוסט 1978).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: בונם הנבטים הרשמי, רחוב החלוץ 117,

 באר־שבע.

 שם החייב, תיאורו ומענו: חדידה מימון, ת־ז 6347181, פועל;
 תדידה אנס, ת״ז 6813707, עקרת בית 643/7, אופקים.

 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 277/71.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ד׳ באב תשל״ת (7 באוגוסט 1978).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: כונם הנכסים הרשמי, רחוב החלוץ 117,
 באר־שבע

 שם החייב, תיאורו ומענו: מרדכי אוחיון, ת׳׳ ז 6333821, סנדלר,
 709/31, ירוהם.

 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 483/71.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ד׳ באב תשליח (7 באוגוסט 1978).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב החלוץ 117,
 באר־שבע.

 הודעה בדבר בקשת שחרור
 שם החייב, תיאורו ומענו: שבתאי מזרחי, ת״ז 0484668, 144/41,

 דימונה.
 בית המשפט המחוזי של: באר־־שבע, תיק אזרחי 118/75.

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב החלוץ 117,
 באר־שבע.

 היום והמקום לדיון בבקשה השחרור: י״ד בסיון תשל״ת (19 ביוני
 1978) בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע.
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 חוק בנק ישראל, חשי״ד—1954
 דיו וחשבון לפי מעיר• 58(1) שיי חוק בנק ישראלי, תשי״ד—1954,

 על מחזור המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום העבודה
 ב״ג בסיון תשל״ח (28 ביוני 1978)

 אג׳ ל״י

— — 
8,484,348,921 34 

8,484,248,921 34 

-  ־
8,484,248,921 34 

 שמדי בסן* במחמד
 מעות ולרבות מטבעות קטנים) במחזור

 סך כל המטבע במחזור*

 יתרות במטבע חוז וזהב
 שטרי מקרקעין של הממשלה

 שטרי אוצר ושטרי התחייבות של הממשלה.
 שטרי חוב ועטרי חליפין

 סך בל הנכסים

 * לא כולל ססבפות זכרון (מזהב) בערך בקוב כולל של 43,585,900
 ל־י שתכולת הזהב הכלול בהם שווד. או עולה על ערכם הנקוב.

 תקנות שטרי אוצר, תשי׳ט-1948

 המכום הכולל של שטרי אוצר

י ל״י  לי

 1. שהיו במחזור ביום י״ג בניסן תשכ״ט
 (1 באפריל 1969) —

 על פי סעיף 1(ב)(1) לפקודת
 שטרי אוצר, תש״ט—1948 165,000,000

 על פי סעיף 1 (ב)(2) לפקודת
 שטרי אוצר, תש״ט—1948 69,400,000

 סה״ב 234,400.000
 2. הוצאו אחרי התאריך האמור —

 על פי סעיף 1 (ב)(1) 165,000,000
 על פי סעיף 1 (ב)(2) 69,400,000

 3. נפדו אתרי התאריך האמור —
 על פי סעיף 1 (כ)(1) 165,000,000
 על פי סעיף 1 (ב)(2) 69,400,000

165,000,000 
69,400,000 

 סה״כ 234,400,000

 4. נמצאים במחזור ביום ב״ט בסידן
 תשל״ת(5 ביולי 1978) -

 על פי סעיף 1 (ב)(1)
 על פי סעיף 1 (ב)(2)

 הודעות מאת כונס הנכסימ הרשמי
 פקודת פשיטת הרגל, 1936

ל  הודעות על ביטול צו קבלת נכסים ופשיטת ת
 ושחרור נאמן

 שם החייב ומענו: אהרן עמר, רחוב מ״ג 60, קרית־מלאכי, ת״ז
.6378343 

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 5818/67.
 האריך צו קבלת נכסים ופשיטת דגל: כ״ג בחשון תשב״ח (26 בנו

 במבר 1967).
 תאריך ביטולו: כ״ה באייר תשל׳׳ח (1 ביוני 1978).

 שם הנאמן ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב נחלת בנימין 39,
 תל־אביב.

 תאריך השחרור: כ״ה באייר תשל״ח (1 ביוני 1978).

 שם החייב, תיאורו ומענו: חיים גרוסמן, מייצר תיקים, רחוב בעלי
 מלאכה 17, תל־אביב, ת״ז 6836387.

 בית המשפט המחוזי של: הל־יאביב־יפו, תיק אזרחי 2776/74.
 תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל: י״ג בחשון תשל״ה (29 באוק

 טובר 1974).
 תאריך ביטולו: י׳ בסיון תשל״ח (15 ביוני 1978).

 שם הנאמן ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב נחלת בנימין 39,
 הל־אביב.

 תאריך השחרור: י׳ בםיון תשל״ח (15 ביוני 1978).

 הודעה על מינוי נאמן
 שם ההייב, תיאורו ומענו: שאול סגל, מנהל חשבונות, רחוב קריחי

 14, בת־ים.
 בית המשפט המחוזי של: הל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2227/77.

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: מנהם פינקוס, עו״ד, שד׳ דוד המלך 29,
 תל־אביב.

 תאריך המינוי: י׳ במיון תשל״ח (15 ביוני 1978).

 י׳ במיון תשל״ח(15 ביוני 1978) א' קליר
 סגד כונס הנכסים הרשמי

 מילווה פיתות, תש״ך-1960, סדרה כ״א
 הודעה על תוצאות ההגרלה התשיעית

 בנק ישראל מודיע, בי בהגרלה התשיעית לפדיון השיעדר השנים־
 עשר של איגרות חוב למוכ״ז ממילווה פיתוח, תש״ך—1960, סדרה
 ב״א, שהתקיימה בבנק ישראל, תל־אביב, בידם ט״ו בסיון תשל״ח

 (20 ביוני 197S) עלתה בגורל האות ״ב״ (בית).
 לפיכך כל איגרות החוב של המילווה הנ׳׳ל אשר משתייכות
 לקבדצה ״ב״ (בית), עלו בגורל ותועמדנה לפדיון החל ביום ט״ו

 בתמוז תשל״ח (20 ביולי 1973).
 בנק ישראל

 מיבהל מילדות המדינה
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 הודפות אלה מתפרסמות על אחריות המודיעימ יאי! בפרסומן משום מתן חמודה 0ל נכונותן

 דבורינה בע״מ
 הודעה על קבלת החלטה מיוחדת לפירוק מרצון

 ניתנת בזה הודעה, בי באסיפה הכללית שלא מן המבין של החברה
 הנ״ל, שנועדה והתכנסה כדין ביום 28 במרס 1978, נתקבלו החלטות
 שלא מן המנין בדבר פירוקה .מרצון של החברה ומינוי עוה׳׳ד נ׳
 סרוםי מרחוב אלחדיזי 5, ת״ד 16433, תל־אביב, למפרק החברה.
 כל מי שיש לו תביעות גגד החברה הנ־׳ל מתבקש להגיש תביעתו
 למפרק תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו. לאחר מועד הנ״ל לא

 תתקבל כל תביעה.
, עו׳׳ד, מפרק סי ׳ סרו  נ

 בטם תעשית המרי בנין ומכניקה בע׳׳מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על האסיפה הסופית
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 206 לפקודת החברות, שהאםי־
 פה הכללית האחרונה של החברה הנ״ל חתבנם ביום 27 באוגוסט
 1978, בשעה 10.00 במשרד עוה״ד רם ערב בשד׳ רוטשילד 83אי,
 תל־אביב, לשם הגשת דו׳׳ח סופי של המפרקת המראה כיצד התנהל
 פירוק העסקים ומה עשתה בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאורים
 נוספים מאת המפרקת וכן להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה ושל המפרקת.
ץ, מפרקת בי  רחל שמושקו

 י. ול. הרמן בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על.פירוק מרצון
 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
 הנ״ל, שנתכנסה ביום 9 ביוני 1978 בתל־אביב. הוחלט פה אחד:
 א) לפרק את החברה הנ״ל בפירוק מרצון; ב) למנות את לאה הרמן

 למפרקת.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש אה תביעותיו
-בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למפרקת הנ׳׳ל.
 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד

 הנ״ל, לא ייענה.
, מפרקת  לאה הרמן

 פוטו גיינגיי טע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק החברה מרצון
 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
 הני׳ל שנועדה ונתכנסה בהלכה ביום 10 במאי 1978, נתקבלה החלטה
 מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את נסים א׳ דותן מרחוב

 ירושלים 41, בת־ים, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק

 הנ״ל.
 נושה או אדם אחר, אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד

 הנ״ל, לא ייענה.
, עו״ד, מפרק תן ׳ דו  נסים א

 חלקה 170 בגוש 1936 בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, בי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
 הנ״ל שנועדה ונתכנסה ביום 9 במאי 1978, נתקבלה ההחלטה לפרק
 מרצון את החברה ולמנות את עמיאל בהן מרחוב מודיעין 119, רמת־

 גן, במפרק החברה.
, מפרק אל כהן  עמי

 חלקה 171 בגוש 1936 בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, בי באסיפה הכללית שלא מן המגין של החברה
 הנ׳׳ל שנועדה ונתכנסה ביום 9 במאי 1978, נתקבלה ההחלטה לפרק
 מרצון את החברה ולמנות אח עמיאל כהן מרחוב מודיעין 119, רמה־־

 גן, כמפרק החברה.
, מפרק  עמיאל כהן

 הלדו ייזום ופיתוח בע״מ
 הודעה על פירוק החברה מרצון

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
 הנ׳׳ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 6 ביוני 1978, נתקבלה החלטה
 מיוחדת לפרק אח החברה מרצון ולמנות את עו״ד שמואל קרניאל

 מרחוב בורלא 20, ירושלים, כמפרק החברה.
 כל נושה שיש לו חביעוח נגד החברה ־הנ״ל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק

 הנ״ל.
 נושה או אדם אחר, אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד

 הנ״ל, לא ייענה.
, עו״ד, מפרק אל י  שמואל קרנ

 פלדינוקם בע׳׳מ
 הודעה על פירוק החברה מרצון

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
 הנ׳׳ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 13 באפריל 1978, במשרדה של
 החברה, ברחוב תמנע 13, חולון, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את
 החברה מרצון, ולמנות את שמעון בן נאים ואליהו דנון במפרקי

 החברה מיום 13 באפריל 1978.

 שמעון בן נאים אליהו דנון
 | מפרקים

 חברת חלקה 7/5 בגוש 6009 בע״מ
 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של ההברה
 הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 13 באפריל 1978, במשרדה של
 החברה, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון, ולמנות
 את שמעון בן נאים ושדה אונגר במפרקי החברה מיום 13 באפריל

.1978 
 שמעון בן נאים שרה אונגר

 מפרקים
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 ב. ש. ו. - ל. ל. בע׳׳מ
 (בפירוק מרצון)

 ביתנח בזה הודעה, שבאסיפה יוצאת מן הכלל של החברה הג׳׳ל
 שהתקיימה ביום 25 במאי 1978 הוחלט על פירוק מרצון של החברז
 על־ידי ההברים, ומינויו של אברהם שביט למפרק יחיד של החברה
 על כל הנושים להגיש אח תביעותיהם ולהוכיח אח חובותיה!
 למפרק הנ״ל לפי המען: צבי מיתר, עו׳׳ד, רהוב אבךגבירול 24

 תל־אביב, תוך 21 יום מיום פרםום הודעה זו.

, מפר! ט  אברהם שבי

 הודעה
 מודיעים בזה כי הופיעה מהדורה חדשה של תקנוח הדיון בבה
 הדין הרבניים בישראל — תש״ך, ובה בלולים השינויים בחקנוח הדיו

 שחלו בשמונה עשרה השנים האחרונות.
 אח המהדורה החדשה ניתן לרכוש בחנויות לממכר ספרי הלב!

 ומשפט.

 כ״ה באייר תשל״ח (31 במאי 1978) הרב ש. מירץ, עו״דו
 (המ 1—3) הנהלת בתי הדין הרבניינ!

 תיקון טעות דפוס
 בהודעות לפי תוק התכנון ורכביה, תשכ״ה-1985, בנוגע למרחג
 תכנון מקומי רחובות, בדבר שינויי תכניות מפורטות מסירח/129/.
 ומם׳ רה/2/225, שפורסמו בילקוט הפרסומים 2436, תשל״ח, עמ

 !171, בכותרת המשנה, במקום ״אישור״ צ״ל ״הפקדת״.

 חברת חלקה 184 בגוש 6217 בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
 הנ׳״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום ד ביולי 1977, נתקבלה החלטה
 מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק מירון, עו״ד,

 רחוב שילה 3, הל־אביב, כמפרק ההברה.

 כל נושה שיש לו תביעות כלפי החברה הנ״ל, יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיו תוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו למפרק הנ״ל,
 לפי המען: ע״י אינדיג-ציצ׳יק, עורכי־דין, רחוב פיארברג 9,

 תל־אביב.
 נושה או אדם אשד לא יגיש תביעותיו, באמור תוך המועד הנ״ל,

 לא ייענה.
, מפרק ן ו ר  יצחק מי

 בחלה בגוש 6617 בע׳׳מ
 הודעה על פירוק החברה מרצון

 ניתנת בזה הודעה לפי סעיף 216 (1) לפקודת החברות, בי באסיפה
 הכללית שלא מן המנין של החברה הנ׳׳ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה
 ביום 18 ביוני 1978, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון

 ולמנות את גדעון קריב, עו״ד, במפרק ההברה.

 כל גושה שיש לו תביעות נגד החברה הניל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק

 הנ׳׳ל ברחוב רוזנבאום 3, תל־אביב.
 גושה או אדם אשר לא יגיש תביעותיו באמור תוך המועד הנ״ל,

 לא ייפגה.
ב, עו״ד, מפרק ן קרי דעו  ג
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 המחיר 8 לירות




