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 הודעה על מינוי שופט
 לפי חוק השופטים, תשי״ג—1953

ע די ״ג-1953 ג, אני מו  בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, תשי
 כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק האמור, ובהתייעצות עם נשיא
, להיות. , נשיא־תורן י פ ס ך כ ו ר , מיניתי את ב ן ו  בית המשפט העלי
׳ בניסן הש־־ם  נשיא בפועל של בית המשפט המחוזי בחיפה, מיום ל
׳ באייר תש״ם (25 באפריל 1980).  (16 באפריל 1980) עד יום ט

א באייר תש״ם (27 באפריל 1980) שמואל תמיר ״  י
 (חמ 3-60) שר המשפטים

 הודעה על מינוי שופט
 לפי חוק השופטים, תשי״ג—1953

״נ-1953 1, אני מודילי  בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, תשי
א  כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחול! האמור, ובהתייעצות עם נשי
, שופטת ט ד י מ ש - ן מ ר ה ב נ ש ו , מיניתי את ש ן ו  בית המשפט העלי
 של בית משפט שלום, לכהונה בפועל כשופטת בית המשפט
ד יום ם (11 במאי 1980) ע י ש  המחוזי בתל־אביב, מיום כ״ה באייר ה

 בייט באב תש-ם (11 באוגוסט 1980).

 ב״ה באייר הש״ם (11 במאי 1980) שמואל תמיר
. שר המשפטים . . . {jf—60חמ)' 

 הודעה על מינוי שופט
 לפי חוק השופטים, תשי״ג—1953

ע די ־נ-1953 1, אני מו p השופטים, תשי ת  בהתאם לסעיף 25 ל
ם  כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק האמור, ובהתייעצות ע
, שופט ראשי א ר י פ ם ש י י , מיניתי את ח ן ו  נשיא בית המשפט העלי
 של בית משפט שלום, בהסכמתו לכהונה בפועל כשופט ראשי של בתי
ם (31 ט באלול תשי ״  משפט השלום במחוז המךכז, לתקופה עד יום י

 באוגוסט 1980).

 ב״ה באייר חש״ם (11 במאי 1980) שמואל תמיד
 (חמ 3-60) שר המשפטים

, עמי 149. ״ג  1 ם״ת תשי

 הודעה על מינוי שופט
 לפי תוק השופטים, תשי״ג—1953

ע די י מו  בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, תשי״ג—1953 1, אנ
 בי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק האמור, ובהתייעצות עם נשיא
, שופט תעבורה של ן ש ב ב ק ע , מיניתי את י ן ו  בית המשפט העלי
,  קבע, לכהונה בפועל כשופט של בתי משפט השלום במחוז המרכז
ו באייר תש״ם (1 במאי 1980) עד יום כ״8 בחשון תשמ״זו  מיום ט״

 (31 באוקטובר 1980).

 י־׳ד באייר תש״ם (30 באפריל 1980) שמואל תמיר
 (חמ 3-60) שר המשפטים

, עמי 149; תשב״ד, עמי 140. ג י  1 ס״ת תשי

 הודעות על קביעת ממלאי מקומם של שרים
 לפי חוק־יסוד: הממשלה

 1. בהתאם לסעיף 42 (ב)(1) לחוק־יסוד: הממשלה 1, מודיעים בזה
 שהממשלה קבעה לפי סעיף 20 לחוק האמור, כי סגן ראש הממשלה,
, יכהן כממלא־מקומו של שר העבודה והרווחה מיום כ״ב ן י ד  יגאל י
ד שובו של שר העבודה והרווחה ם (8 במאי 1980) ע  באייר תשי

^ א  ל

, מודיעים בזה  2. בהתאם לסעיף 41(ב)(1) להוק־יסוד: הממשלה!
 שהממשלה קבעה לפי סעיף 20 לחוק האמור, כי ראש־הממשלה יכהן
 כממלא־מקומו של שר החוץ מיום ב׳׳ה באייר תש״ם(11 במאי 1980)

 עד שובו של שר החוץ לארץ.

 כ״ה באייר חש״ם (11 במאי 1980) מיכאל ניר
 (חמ 57—3) ממלא־מקום מזכיר הממשלה

 1 ס׳־ח תשכ״ת, עמי 226.

 הודעות על שובם של שרים לארץ
י חוק יסוד: הממשלה  לפ

 1. מודיעים בזה כי שר הביגוי והשיכון והשר לקליטת העליה שב
 ארצה ביום ב״א באייר חש״ם (7 במאי 1980).

 2. מודיעים בזה בי שר החינוך והתרבות שב ארצה ביום כ״ב באייר
 תש״ם (8 במאי 1980).

נ באייר תש״ם  3. מודיעים בזה כי שר הבריאות שב ארצה ביומ ב״
 (9 במאי 1980).

 כ״ה באייר תש״ם (11 במאי 1980) מיכאל ניר
 (חמ 3-57) ממלא־מקום מזכיר הממשלה

 הודעה על מינוי חברים למועצת מקרקעי ישראל
960iלפי חוק מינהל מקרקעי ישראל, תש*ך— 

 מודיעים בזה, בי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי
ה מ ל , ש ף ס ה א ח מ  ישראל, תש״ך-11960, מינהה הממשלה אה ש
ן להיות חברים נוספים במועצה מקרקעי מ ו ר ב ג ק ע י ב ו א י ר  א

 ישראל.

י מועצת מקרקעי ישראל, שפורסמה בילקוט ו נ  ההודעה על מי
 הפרסומים 807, תשכ״א, עמי 385, החוקן לפי זה.

׳ באייר תש״ם (6 במאי 1980) מיכאל ניר  כ
 (זזמ 3-894) ממלאימקום מזכיר הממשלה

׳ 57. מ ך, ע  1 ס-ח הש״

 1722 ילקוט הפרסומים 2630, י׳׳ד בסיון תש׳׳ם, 29.5.1980



 מימי יושב ראש רשות מוסמכת
 לפי תקנות העסקת נכי מלחמה, חשי־*א-1951

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 5 (ג) לתקנות העסקת נכי מלחמה,
ר ד א ״ד ב ת להיות מיום י ב פ ק ע , אני ממנה את י ! 1951 א- ״  תשי
ם (2 במרס 1980) יושב ראש נוסף לרשות מוסמכת לבל שטוו  תשי

 מדיבת ישראל.

 ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 2439, תשל״ת, עמי 1832,
ן לפי זה. ק ת  ת

״ח באייר תש״ם (4 במאי 1989) עזר ויצמן  י
 (חמ 438—3) שר הבטחון

״א, עמ׳ 1090. ח תשי  1 ק״

 מינוי יושב ראש ועדות תעסוקה
 לפי חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תשיט—1949

 אבי מודיע בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק החיילים המשוחררינ?
ת להיות ב פ ק ע , מיניתי את י ט-11949  (החזרה לעבודה), תש-
ת ד ע ״ד באדר תש״ם (2 במרס 1980), יושב ראש נוסף של ו  מיום י

 העסוקה לבל שטח מדינת ישראל.

׳ 1870, מ  ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 2441, תשל״ח, ע
 ההוקן לפי זה.

ם (4 במאי 1880) עזר ייצמן  י׳׳ה באייר תשי
ן ר הבטהו  (חמ 443—3) ש

, עמי 13. ט י  1 ס״ח תשי

 הודעה על מינוי חברים לועד המנהל למכץ
 למורשת דוד בךגוריץ

, תשל״ז-1976 ן ו י ד ו ג  לפי חוק דוד בך

, תשל״ז— ן ו  אני מודיע כי בהתאם לסעיף 10 (ג) לחוק דוד בן־גורי
ן את האנשים' ו י ר ו ד בךג  11976, מינתה מועצת המכון למורשת דו
 המפורטים להלן להיות הברים בועד המנהל למכון למורשת דוד

 בן־גוריון:
 מאיר אביזוחר

 אריה בריק במקום בדליה יעקובי 2
ן דלי  אהרן י

׳ באייר תש״ם (22 באפריל 1930) זבולץ המר  ו
 (חמ 3-1188) שר החינוך והתרבות

ז, עמ׳ 10. ׳  1 ם״ח תשל׳
, עמי 1745. ״פ תשל״ז  2 י

 הודעה על מינוי שופט
 לפי חוק שיפוט בתביעות קטנות, תשל״ו-1976

ע, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק שיפוט בתביעות די  אני מו
, מיניתי ן ו -11976, ובהסכמת נשיא בית המשפט העלי ו  קטנות, תשל״
, למלא תפקיד של שופט בית המשפט ן מ י ו ף נ ס ו ) י מי  את השופט(די
 לתביעות קטנות בחיפה, מיום ב״ה באייר תש״ם (11 במאי 1980)

א (31 במרס 1981). ׳ תשמי ה באדר ב י  עד יום כ

 כ״ה באייר תש״ם (11 בימאי 1980) שמואל תמיר
 (תמ 3-380) שר המשפטים

׳ 247. מ , ע  1 ס׳׳ח תשל״ו

 הודעות על גמד כהונתם של שופטים
 לפי חוק השופטים, תשי״ג—1953

 1. בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, השי״ג—11953, אני מודיע
, שופט של בית משפט ץ י ו ו כ ו  בזה על גמר בחובתו של מבחם ב
ו באייר תש״ם (1 במאי  שלום, עקב פרישתו לגימלאות ביום ט״

.(1980 

דיע  2. בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, תשי״ג—11953, אני מו
, שופט ראשי של בית ן ו ס ב י י ר ל ז ע ל  בזה על גמר כתובתו של א
 משפט שלום, עקב פרישתו לגימלאות ביום כ״ב באייר תש׳״ם (8

 במאי 1980).

 ב־ה באייר תש״ם (11 במאי 1980) שמואל תמיר
 (חמ 60—3) שר המשפטים

, עמי 149. ג -  1 ס״ח תשי

 הודעה בדבר מינוי חבר בועדות ערעור
 לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום),

1950-  תש״י

ע, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים די  אני מו
ה ר ן -1950 נ, מיניתי את א י  שנספו במערכה(תגמולים ושיקום), תשי

ן להיות חבר נוסף בועדות הערעורים למחוז ירושלים. מ ר ב נ  ל

 י ועדות ערעור שפורסמה בילקוט הפר ו נ  ההודעה בדבר מי
, תתוקן לפי זה. ׳ 1514, טור די מ  סומים 2624, תש״׳ם, ע

ג באייר חש״ם (29 באפריל 1980) שמואל תמיר ״  י
 (חמ 321—3) שר המשפטים

, עמי 162. י י ש  1 ס׳׳ח ח

 ילקוט הפרסומים 2630, י״ד בסיון תש״ם, 29.5.1980 1723



 הודעה על שינוי בהרכב ועדת רישוי נתבים
 לפי תקנות הנמלים (רישוי נתבימ), תשכ״ה—1964

, מנהל אגף הספנות י ו י ל א ת ב  אני מודיע, כי מיניתי את ש
י נתבים  והנמלים במשרד התחבורה, להיות יושב ראש ועדת רישו
 האמורה בתקנה 1 לתקנות הנמלים (רישוי נתבים), תשכ״ה—11964,

ו בטל. י ו נ  במקום בנימין נתיב, שמי

 ההודעה על הרכב ועדת רישוי נתבים שפורסמה בילקוט הפרסומים
ז, עמי 291, תתוקן לפי זה. ׳  1315, תשכ׳

 כ-ז באייר תש״ם (13 במאי 1980) חיים לנדאו
 (חמ 3-1207) שר התחבורה

 1 ק״ת תשכ״ה, עמי 18.

 מינוי חברים בועדת ערר רפואית
 לפי תקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס), תשט״ז-1956

נות לעובדי טיס), ו  בתוקף סמכותי לפי תקנה 14 לתקנות הטיס(רשי
י ממנה את האנשים ששמותיהם נקובים להלן  תשט״ז-11956, אנ
ן הלק כ׳ לתקנות האמורות: י  להיות חברים בועדת ערד רפואית 2 לענ

 פרופ׳ חיים אלמוג
ו קריסטל  ד״ר נתלי

 דייר יוסף פקטור

 כ״ז באייר תש״ם (13 במאי 1980) חיים לנדאו
 (חמ 3-669) שר התחבורה

, עמי 22. , עמי 913; תשל״ו  ! ק״ת תשט״ז
, עמי 478. פ תשל״ו ״ י 2 

 הודעה בדבר שינוי בהרכב הועדה המייעצת
י שיט), תש״ך-1960 כל ת( ו  לפי חוק הספנ

 אבי מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 107 לחוק הספנות (כלי
, מנהל אגף הספנות י ו י ל א ת ב  שיט), תש*ך~11960, מיניתי את ש
 והנמלים במשרד התחבורה, להיות הבר הועדה המייעצת לביצוע החוק

ן נתיב.  במקומו של בנימי

 ההודעה בדבר הקמת הועדה ובדבר מינוי חבריה שפורסמה
 בילקוט הפרסומים 873, תשב״א, עמי 1972 ותוקנה בילקוט הפרסומים

, עמי 1128, תתוקן לפי זה.  2310, חשל״ז

 כ״ז באייר תש׳׳ם (13 במאי 1980) חיים לנדאו
 (חמ 1209—3) שר התחבורה

 1 ס״ח חש״ך, עמי 70.

 הודעה בדבר מינוי מנהל אגף הספנות והנמלים
 לפי חוק הספנות (כלי שיט), חשץ־-1960

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק הספנות (בלי שיט), הש״ך—
יריתש״ם ׳ באי י להיות מיום ו ו י ל א ת ב  1960!, אני ממנה את ש

 (22 באפריל 1980) מנחל אגף הספנות והנמלים.

יו של בנימין נתיב שפורסם בילקוט הפרסומים 2362, נו  י מי
, עמי 2256 — בטל. ז  חשל״

 ב״ז באייר תש״ם (13 במאי 1980) חיים לנדאו
 (חמ 3-1210) שר התחבורה

 1 ס״ה תש״ך, עמי 70.

 מינוי ממונה על הנמלים
 לפי פקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל״א—1971

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לפקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל׳׳א—
 1לA 19 אני ממנה את מנהל אגף הספנות והנמלים במשרד התחבורה,
׳ באייר תש״ם (22 באפריל 1980) הממונה על הנמלים.  להיות מיום ו

 כ״ז באייר תש״ס (13 במאי 1980) חיים לנדאו
 (חמ 3-536) שר התחבורה

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמי 443.

 הודעה על אצילת סמכויות
 לפי חוק הספנות (ימאים), תשל״ג-1973

ן סעיף 14 לחוק הספנות י  אני מודיע, כי אצלתי את סמכותי לענ
 (ימאים), תשל״ג—11973, למנהל אגף הספנות והנמלים במשרד

 התחבורה.

׳ז באייר תש״ס (13 במאי 1980) חיים לנדאו  ב׳
 (חמ 3-1208) שר התחבורה

 ! ס׳׳ח תשל״ג, עמי 329.

 הודעה בדבר שינוי הרכב המועצה להסמכת ימאים
 לפי חוק הספנות (ימאים), תשל׳׳ג—1973

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21 ו־24 לחוק הספנות (ימאים),
יושב ראש י להיות חבר ו ו י ל א ת ב י ממנה את ש נ א ,  תשל״ג—1973 !

ן נתיב.  המועצה להסכמת ימאים במקום בנימי

י חבריה, תתוקן לפי נו  ההודעה 2 בדבר הקמת המועצה ובדבר מי
 זה.

ז באייר תש״ם (13 במאי 1980) חיים לנדאו ״  כ
 (חמ 3-1060) שר התחבורה

 1 ם״ח תשל״ג, עמי 329.
 2 י׳׳פ חש״ם, עמי 436.
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 הודעה על מינוי הממונה
 לפי חוק ההגבלים העסקיים, תשי״ט—1859

 אני מודיע כי בהתאם לסעיף 16 לחוק ההגבלים העסקיים,
ק שירות המדינה ה  תשי״ט—11959, ובתוקף סמכותי לפי סעיף 23 ל
י לו ר את מי ו מ ל ב ג א ״ט-1959 2, הטלתי על ז  (מינויים), תשי
 התפקיד של הממונה על הגבלים עסקיים לתקופה של שלושה חדשים

׳ בסיון תש״ם (25 במאי 1980).  מיום י

 כ־־ה באייר תש״ם(11 במאי 1989) גדעון פת
 (חמ 682—3) שר החעשיה, המםחר והתיירות

׳ 148, י . מ  1 ם*ח תשי־׳ט, עמי 152; תשל״ג, ע
״ט, עמ׳ 86; חשל״ג, עמי 110.  2 ס״ח השי

 הודעה בדבר שינוי הסכומים לענין עיקול,
 העברה ושיעבוד

 לפי חוק הגנת השכר, תשי״ח—1968

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 (ד) לחוק הגנת השכר, תשי״ח—
ו בניסן תש״ם(1 באפריל 1980)- י מודיע בי התל ביום ט״  11958, אג

 (01 ישתנו הסכומים האמורים בסעיף 8 (א) לחוק כדלקמן:

;*  (1) בפסקה (1), במקום ״3570 לירות״ יבוא *897 שקלים,

; ט״  (2) בפסקה (2), במקום ״440• לירות״ יבוא ״111 שהלי

 (3) בפסקה (3), במקום ״210 לירות* יבוא ״53 שקלים״;

 (4) בפסקה (4), במקום ־210 לירות״ יבוא ״53 שקלים״;

 (5) בטיפה, במקום -6230 לירות״ יבוא ״1566 שקלים״.

 (ב) הסכומים שאינם ניתנים לעיקול, להעברה או לשיעבוד משכר
: ו כדלקמן  העבודה המשתלם על בסיס של יום יהי

 (1) לעובד - 35.9 שקלים;

 (2) לבן הזוג שפרנסתו על העובד — 4.4 שקלים; ••

ו — 2.1- י ו הראשונים שפרנסתו על לד משני ילדי  (3) לבל י

 שקלים.

 ב׳׳א באייר תש״ם (7 במאי 1980) ישראל כץ
 (חמ 586—3) שר העבודה והרווחה

״פ תשל״ט, עמי 1682. , עמי 102; י ׳ 86; תשל״ז ב  1 ס״ח תשי׳־ח, ע

 תיקון לצו הרחבה בדבר שכד מינימום לנוער עובד
 ולחניכים בייצור ובשירותים

 לפי חוק הסכמים קיבוציים, תשי״ז—1957

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, תשי״ז—
 11957, אני מצווה כי בצו ההרחבה שפורסם בילקוט הפרסומים
׳ 917, המלים ״למעט עובדים שתנאי עבודתם מ  2600, תש״מ, ע

 הוסדרו או יוסדרו בהסכמים קיבוציים ומעבידיהם״ — יימחקו.

 ד בסידן חש״ם (22 במאי 1980) ישראל כץ
 (חמ 3-107) שר העבודה והרווחת

, עמי 63. ״ז  1 ם״ח תשי

 אישור מוסד ציבורי לענץ תרומות מיוחדות
 לפי פקודת מס הכנסה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסת 1, אני מאשר את
ד ילין ש דו ״  ״האגודה למען בית המדרש למורים העברי הממלכתי ע
 ירושלים״, כמוסד ציבורי לענין תרומות מיוחדות החל בשגת המם

.1979 

ם (2 במאי 1980) יגאל הורביץ  ט״ז באייר תש״
 (חמ 3-152) שר האוצר

י 120; ס״ח תשכ״ח, עמ׳ ת ישראל, נוסח חדש 6, עמ ג י י מז נ  1 די
 171; הש״ם, עמי 52.

 קביעת מוסדות ציבור לענץ סעיף 61
 לפי הוק מם שבח מקרקעין, תשב״ג—1963

, תשכ׳׳ג— ן  בתוקף סמכותי לפי םהיף 61 (ד) לחוק מם שבחמקרקפי
 11963, ובאישור ועדת הבספיס של הכנסת, אני קובע כי המוסדות

 המפורסיימ להלן הם מוסדות ציבור לעבין הסעיף האמור:

 1. ישיבת בבי עקיבא ״נחל יצחק״ — נחלים;

 2. אולפנת. בבי עקיבא, תורני תיכון לבבות — בפר פינס;

; ן י עקיבא — מירו  3. אולפנה בנ

וחאי״ — מירון;  4. ישיבת בני עקיבא ״בר י

י מרכז ישיבות בני ״  5. המבינה המרכזית לישיבות בני-עקיבא שע
 עקיבא בישראל — גבעת שמואל;

 6. ישיבת בגי עקיבא אדרת בת־ים חולון - בת־ים;

י עקיבא בישראל; י מרכז ישיבות בנ ״  ל. ישיבת הכותל שע

י עקיבא בישראל; י מרכז ישיבות בנ  8. ישיבת הגולן שע״

, מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל; ת״ מי י  9. ישיבת ״

בא נחם;  10. ישיבת בבי עקי

ת יהודה״ — כפר מימון; בי  11. ישיבת בבי עקיבא ״

 12. ״בית בלומה״ אולפנת בבי עקיבא - פתח־חקוה;

 13. ״סגולה״, אולפנה בבי עקיבא - קרית מוצקין;

ד מרכז ישיבות בבי־עקיבא בישראל; י  14. ישיבת ׳*מעלות״ שעל־

י עקיבא — כפר הרואה;  15. ישיבת בנ

י שדה יעקב; י עקיבא ״חקות יעקב* —  »1. ישיבת בנ

ג״ — ניר גלים; ה הרצו ו נ י עקיבא ״  17. ישיבת בנ

י עקיבא ״אהל שלמה״ — באר־שבע;  18. ישיבת בנ

ן לבנות; י עקיבא, מוסד תורני תיכו  19. צפירה, אולפנת בנ

. ת״  20. אגודת בית הכנסת ומדרש ״רעו

ט באייר תש״ם (5 במאי 1980) יגאל הורביץ ״  י
 (חמ 3-117) שר האוצר

, עמי 105; , עמי 40; תשכ״ז ח י , עמי 156; תשכ  1 ס״ח חשכ״ג
 תשכ״ח, עמי 181.
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 נספח בדבר תשלום מענק חד־פעמי
 והסכומים אשר ישולמו בחדשים פברואר ומרס

1980 
 להלן סכומי תשלום המענק הוזד־פעמי שישולמו לעובדים בחודשים
 פברואר ומרס 1980, וזאת לא יאוחר ממועד תשלום שכר הודש מרם

:1980 

 תחומי השכר לצורך חשלום סכדמי תשלום המענק
 המענק החד־פעמי החד־םעמי בכל אחד

 (בלירות לחודש) * מהחודשים פברואר ומרס 1980
 (עד ולא עד בכלל) (בלירות לכל חודש)

ד 4,500 1,725.00  ע
 פ־4,500 עד 5,000 1,800.00
 מ־5,000 עד 5,500 2,010-00
 מ־5,500 עד 6,000 2,265.00
 מ־6,000 עד 6,500 2,467.50
 מ־6,500 עד 7,000 2,602.50
 מ־7,000 עד 7,500 2,797.50
 מ־7,500 עד 8,000 3,000.00
 מ־8,000 עד 8,500 3,202.50
 מ־8,500 עד 9,000 3,397.50
 מ־9,000 עד 9,500 3,562.50
 מ־9,500 עד 10,000 3,757.50
 מ־10,000עד 10,500 3,960.00
 מ־10,500עד 11,000 4,185.00

 מ־11,000עד 11,500 4,365.00
 מ־11,500עד 12,000 4,560.00
 מ־12,000עד 12,500 4,732.50
 מ־12,500עד 13,000 4,965.00
 מ־13,000עד 13,500 5,137.50
 מ־13,500 ומעלה 5,250.00

, בקשר להגדרת תחומי השכר  י הערה: ראה הערה 1 (ב) להלן
 לחודש, בנספח זה.

: ת ו ר ע  ה

בד וחניכים ששכרם היה בתאריך הקובע פחות  1. (א) לנוער עו
י לחודש יהיה חשלום המענק החד־פעמי בסך של  מ־4,310 ל״

י בכל אחד מהחודשים פברואר ומרס 1980.  1,507.50 ל״

 (ב) השבר לצורך תשלום המענק החד־פעמי האמור יחושב לפי:

, כפי שהיה ביום 31 בדצמבר 1979, ׳  (1) ״השכר המשולב׳
 בצירוף תוספת היוקר ששולמה החל ב־1.10.1979;

 (2) לגבי מי שעובד בפרמיה, יובאו בחשבון תשלומי
 הפרמיות בחישוב ממוצע אריתמטי רגיל שקיבל העובד

 בחודשים דצמבר 1979, יבואר ופברואר 1980.

 צו הרחבה בדבר תשלום מענק חד פעמי
״ז-1957  •י־לפי חוק הסכמים קיבוציים, תשי

ים, תשי־ז—  בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוצי
 11957, אני מצווה כי תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי
ן לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים בשם ארגונים המאוגדים י  שב
גוד , האגף לאי ן ההסתדרות הכללית של העובדים בא״י  צה, לבי
, שנחתם ביום ב׳ בניסן תש־-פ (19 במרס 1980) ומספרו י ע  מקצו
 בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא 7009/80, המפורטות בתוספת
ג באדר תש״ם ״ כי ההוראות האמורות יחולו מיום י  ־הראשונה, תורחב, ו
 (1 במרס 1980) על בל העובדים והמעבידים בישראל בענפי העבודה
 המפורטים בתוספת השניה, למעט עובדי המשקם לתעסוקת קשישים
י כושר גופני מוגבל בע״ם, ולמעט עובדים עם מגבלות פיזיות, ל ע ב  ו
 .נפשיות ושכליות המועסקים במפעלים מוגנים שאוצר המדינה משתתף

 בהחזקתם.

ת ו ב ח ר ו מ ת ה ו א ר ו ה  ה

 תוספת ראשונה
 מספר הסעיף

 בהסכם

 2. לעובדים שעבדו בחודש דצמבר 1979 ועד סוף מרס 1980,
 ישולם כענק הר פעמי בשני חלקים: החלק הראשון של המענק
 ישולם במשכורת חודש פברואר 1980 והחלק השני — במשכורת
, ישולם לא ו י חלקי  חודש מרם 1980. תשלום המענק, על שנ

 יאותר ממועד חשלום שכר חודש מרפ 1980.

 3. הסכומים אשר ישולמו בכל אחד מהחודשים כאמור לעיל, בהתאם
 לקבוצות הכנסה, מפורטים בנספח המהווה חלק בלחי נפרד

 מהסכם זה.

 4. חשלום המענק ישולם בנפרד מן השכר הרגיל ולא יהווה חלק
 ממנו לבל דבר ומבין, מודגש בזאת, שסכומי התשלום לא יהוד

 חלק מן השבר ולא ישאו כל תנאים סוציאליים נלווים.

ל, הוסכם כי יופרשו מתשלום המענק הפרשות  .5. על אף האמור לעי
 לפנסיה, וזאת על מנת להבטיח זכויות הפנסיה של העובדים, אף
נו מוגדר במסגרת ההסכמים הקיבוציים כמרכיב  שמרכיב 1ה אי

 המחייב הפרשה לפנסיה.

 •6. הסבם קיבוצי כללי זה יחול על בל יחידי הצדדים, למעט אלה
י נ ן גצי גי הממשלה לבי י ההסדר שהושג בין נצי  שנהגו עפ״
י התייקרוח (לחודשים ו שולם פיצו  ההסתדרות הכללית שלפי
ואר - מרס 1980). במו כן לא יחול הסכם זה על ארגונים נ  י
 החברים בלשכת התיאום ויחידיהם, שחתמו על הסכם נפרד בשל

י התייקרות ל־3 החודשים ינואר—מרם 1980. צו  פי

׳ 63. מ , ע ז ״  1 ם״ח חשי
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 הודעה
 לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישת לצרכי ציבור), 1943

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לפקודת הקרקפות (רכישה לצרכי
ן  ציבור), 1943! (להלן - הפקודה), אני מצהיר כי המקרקעי
 המתוארים בתוספת שביהס אליהם-פורסמה הודעה 2 לפי םעיפיט 5
נת ישראל מיום  ו־7 לפקודה, יהיו לקנינה הגמור והמוחלט של מדי

 פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוספת
 הסיבת קרקע המהווה חלקות בשלמות מס׳ 3, 4 בגוש 19800

.  וחלקה 1 בשלמות בנוש 19801, נפת עכו

 יגאל הורביץ
 שר האוצר

״א באייר תש״מ (27 באפריל 1980)  י
 (חמ 3-4)

׳ 32. מ ע ,  1 ע״ר 1943, תוס׳ 1
, עמי 1453. פ תשל״ו ״  2 י

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

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצרבי ציבור), 11943, אני מודיע בי הקרקע המתוארת בתוספת
כן כי שר האוצר מו  דרושה לחלוטין לשר האוצר לצרכי ציבור, ו

 לשאת ולתת בדבר רכישתה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובח הנאה כל שהן בקרקע האמורה,
י על כך, נדרש לשלות לראש אגף רישום והםדד  ורוצה לקבל פיצו
 מקרקעין — תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה
 על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
גללו את פרטי הרישום — אם ישבו —  ראיות לחיזוק תביעתו, שי
, והודעה המפרטת לספיפיהם את הפיצויים ן  בפנקסי רישום המקרקעי

 שהוא הובע, וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי שר האוצר מתכוון לקנות חזקה בקרקע
כי  האמורה בתום חדשיים מיום פרסומה של הודעה זאת ברשומות ו
 שר האוצר הורה, ובזה מורים, בי כל אדם שיש להם חזקה בקרקע
 האמורה ימסרו את חזקתם בה בתום תקופת החדשיים האמורה או

 לפני בן.

 תוספת
ר בערך, המהווה חלק פתלקה  חטיבת קרקע בשטה של 1,960 מ״

 18 בגוש 6082.

 חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בצבע אדום, לשם זיהוי בלבד
/92/1, הערוך בקנה  ולא לשם קביעת גבולות בתשריט מם׳ הפ/א׳

 מידה 1:2500 והחתום ביד שר האוצר.

 העתקי התשריט האמור מופקדים במשרדי מנהל אגף רישום והסדר
, רמלה, וכל , ירושלים, ובמשרדי הממונה על מחוז המרכז ן  מקרקעי

ן בהם בשעות העבודה הרגילות. י ן בדבר זכאי לעי ״ נ ו ע מ  ה

׳ בניסן חש״ם (18 במרס 1980) יגאל הורביץ  א
 (חמ 3-2) שר האוצר

 (ג) עובדים ששכרם משתלם על בסיס יומי יקבלו אח המענק
י חלקיו, בעד יום עבודה לפי החישוב התדשי  החד־פעמי על שנ
 האמור מחולק ב־37.5, ומוכפל במספר ימי העבודה בחדשים ינואר—

 מרס 1980.

״ל יחושבו לנבי משרה חדשית  (ד) סכומי המענק החד־פעמי הנ
 מלאה או לגבי יום עבודה מלא. בעד משרה חלקית או בעד יום עבודה
 חלקי ישולם סכום המענק הנ״ל המתקבל מהכפלת סכום המענק החד־
י חלקיו שישולם לאותה משרה מלאה בשיעור חלקיות  פעמי על שנ

 אותה משרה בתקופה ינואר—מרס 1980.

, ישולם לעובדים ו ף האמור בהסכם שנספח זד. מצורף אלי  2. על א
 שעבדו בחלק מהחדשים יניאו—מרס 1980, מענק חד־פעמי שיחושב

ן יחסי ובהתאם לאורך התקופה בה עבדו בחודשיפ אלה. פ ו א  ג

 3• תשלום המפנק החד־פעמי ישולם בנפרד מן השכר הרגיל ולא
. מודגש בזאה, שסכומי תשלום ן י  •יהווה חלק ממנו, לבל דבר וענ
 המענק החד־פעמי לא יהוו חלק מן השכר ולא ישאו כל הנאים
 סוציאלים נלוויט ובכלל זה לתשלום גמול שעות נוספות, עבודה בימי

 «גוחה וחגיט, פרמיות, תוספת בעד עבודה במשמרות.

ל, ישולמו מתשלום המענק החד־פעמי הפרשות  4. על אף האמור לעי
 לפנסיה, וזאת על מנת להבטיח זכויות הפנסיה של העובדים, אף
ו מוגדר במסגרת ההסכמים הקיבוציים כמרכיב הפרשה נ ב זה אי  שמרכי

 לפנסיה.

 תוספת שניה
יצור יהלומים עתונים יומיים  י

י אחזקה ונקיון  מלונאות והארחה קבלנ

 בתי קולנע

 תעשייה

 מלאכה

 חקלאות

 ישראל כץ
 שר העבודה והרווחה

 בניה ועבודות ציבוריות ביטוח

 בנקאוח שמירה ואבטחה

ם (23 במאי 1980) י ש ׳ במיון ת  ח
 >חמ 3-107)

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

 בתוקף סמכותי לפי מעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי
 •ציבור), 1943! (להלן—הפקודה), אני מצהיר כי המקרקעין המתוארים
 בתוספת שביחס אליהם פורסמה הודעה 2, לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה,
ל מיום פרסום הודעה א ד ע נת י ו לקניינה הגמור והמוחלט של מדי  יהי

ו ברשומות.  ז

 תוספת
 חטיבת קרקע בשטח כולל של 3.470 דונם המהווה חלמה 10

.  .בשלמות בגוש 16622, טורען

ם (27 באפריל 1980) יגאל הורביץ א באייר תשי ״  י
 >המ 3-4) שר האוצר

פ׳ 1, עמי 32. ר 1943, חו ״  1 ע
 1 ע־׳ד 1943, תום׳ 1, עמי 32.

״פ תשל״ח, עמי 180.  2 י
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 הודעה בדבר אישור תעריפי אגרות למועצות דתיות
 לפי תקנות שירותי הדת היהודיים (אגרות שירותים), חשל״יד-1974

-בתוקף המכותי לפי תקנות 3 ו־6 לתקנות שירותי הדת היהודייט (אגרות שירותים), תשל״ד—1974*, אני מודיע, כי אישרתי את
 שיעורי האגרות המפורטים בתוספת בעד שירותי הדת הניתנים מאת המועצות הדתיות, לשכות הרבגות והרבנים המקומיים:

ת פ ס ו  ת

 סוג השידות האגרה בלירות

ן י א ו ש י נ ר ל ש ק ת ב ו ד ו ע ת ם ו י ת ו ר י  ב. ש
(כשלא נערכו כלל ן אי שו י  1. פתיחת תיק נ
ד  נישואין בין בני הזוג שנרשמו), מלבד מהי

ן  הפרסום בעתו

 2. מתן תעודת רווקות

169 

160 

85 

45 

75 

 50% הנחה

 50% הנחה

 25% הנחה

 פטורים מאנרה

470 

700 

1,330 

2,100 

14,000 

18,690 

 3. העתק תעודת נישואין, כחובה או מסמך
 אחר

 4. אישור נוסף של רישום נישואין

  5. אישורים שונים מאח הרבנות או המו

 עצה הדתית

ה ו ח נ  ה
ם — י ל י י ח  ל

 בשירות סדיר, בשירות קבע, בשירות ללא
 תשלום, בחופשה ללא תשלום

 לשוטרים ולנוטרים, למקרי סעד, לנכים מעל
 מעל 50% דרגת נכות

 לנכי צה״ל ולגכי פעולות איבה שדרגת נכותם
 עד 30% ומשפחות נספים של פעולות איבה

 לנכי צה״ל ולנכי פעולות איבה שדרגת נכותם
 מעל 30%

ת ו א צ ו ל ה ל ו ו כ נ י א ר ( ש ב ת ה ו ד ו ע . ת  ג

: ( ם ו ק מ ה ב ח ג ש  ה

, בתי ן  (1) תעודת הכשר לשנה לבתי מלו
 הבראה, מסעדות, אולמות —

 סוג 1 — מזנון

 סוג 2 ~ (כושר קליטה עד 30 איש)

 סוג 3 — (בושר קליטה מעל 30 עד 50
 איש)

 סוג 4 י- (בושר קליטה מ־50 איש
 ומעלה)

 ־ אולמות מסעדות ובתי מלון ובחי הבראה בעלי
 4 ־כוכבים

 אולמות מסעדות ובתי מלון ובתי הבראת בעלי
 למעלה מ־4 כוכבים

 (ראה הערה לסעיף א׳(4))

 סוג השירות האגרה בלירות

ם ר ו ד י ס ן ו י א ו ש י ם נ ו ש י  א. ר

נו בולל תשלום מחיר פרםום בעתון)  (אי

 כשסעודת המצוה מתקיימת —

 (1) במשרד המועצה הדתית 465

 (2) במחנה צה״ל, בשק׳׳ם, במועדוני חיילים —
ילים ולשוטרים 235  לחי

ד המועצה  (3) באולם מיוחד לנישואין שלי
ה ח (אינו כולל התשלום בעד האולם ו  הדחי

, בבית כנסת 700  שירותים), בבית פרטי

ן שיש  (4) (א) באולמות, מסעדות ובתי מלו
 בהם סידורים להנשת כיבוד ושהם בעלי

 כושר קליטת של —
 עד 200 איש 1,210
 מעל 200 עד 400 איש 1,710
 מעל 400 איש 2,190

ן  (ב) באולמות ומסעדות ובתי מלו
 בעלי דרגת 4 כוכבים 3,620

ן  (ג) באולמות ומסעדות ובתי מלו
 בעלי דרגת 5 כוכבים ומעלה 4,670

 50% הנחה

 50% הגהה

 25% הנחה

 פטורים מאגרה

 10% הנחה

: ת ו ר ע  ה
 1. דירוגם של מקומות אלה, כפי שנקבע
ן היקוק, על פי  על פי חיקוק, ובמידה שאי

 החלטת הנהלת המועצה הדתית.
ח הרב למקום  2. האגרה אינה כוללת המנ

 החופה.
יעשו ן והשלום האגרה י  3. רישום הנישואי

 במשרדי המועצה הדחיח בלבד.
 4. הנחות בסעיפיט (3) ו־(4)(א) בלבד.

ם — י ל י י ח  ל
 בשירוח סדיר, בשירוה קבע, בשירוה ללא

 תשלום, בחופשה ללא תשלוט
 לשוטרים ולנוטרים, למקרי סעד, לנכים מעל

 50% נכות

כי צה״ל וגכי פעולות איבה שדרגת נכותם  לנ
 עד 30% ומשפחות נספים של פעולות איבה

 נכי צה״ל ונכי פעולות איבה שדרגת נכותם
 מעל 30%

י ישיבות ולסטודנטים  לבנ

 1 לףת תשל״ד, עמ׳ 1354.
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 האגרה בלירות

90 
45 
75 
95 

560 
350 
330 
160 
160 

18 
1« 
10 
 ד

 58% תוספת
 29% הבתה

12 
10 
10 

1.90 
1.50 
1.50 
0.70 

 50% תוספת

 סוג השירות

ל - £ " 
 לכל רבע עגל

 לצאן
 בעד ניקור חלקי פנים (כרס) לכל יחידה

; י ר ו ח ק א ל ר ח ו ק י ד נ פ  ב
 לראש בקר

 לבל רבע בקר
 לעגל

 לכל רבע עגל
 לצאן

חת של 25% בעיירות פיתוח לפי חפיווב  ח נ
 של משרד הפנים.

ת ו פ ו ת ע ט י ח ד ש ע  5. ב
 (לאזרחים במיתקני המועצה הדתית בשעות

:(18.00-06.00 
דו  תרנגול הו

 אווז
 ברווז

ונה  תרנגול, י
 בפד שחיטת אונס
 לקצבים ולספקים

ת ו ד ש ח כ ו ק י פ ה ו ט י ח ד ש ע  6. ב
ם י י ר ח ס ה מ ט י ח י ש ל ע פ מ י ב ל ל  כ

 (שלא במיתקני המועצה הדתית):

 תרבבול הודו
 אווז

 ברווז
 תרנגול, יובה

ד ב ל י ב ל ל ת כ ו ר ש ח כ ו ק י ד פ ע . ב  ז
ת י ר ח ס ה מ ט י ח י ש ל ע פ מ  ב

 (שלא במיתקני המועצה הדתית)
 תרנגול הודו

 אווז
ת ו ד  ב

ל, יונה גו  תרנ

ת ד ה ו י ה מ ס י ה ד ש ע  8. ב
 א• שחיטת לילה מהשעות 18.00 עד

 06.00 בבוקר, ב. שחיטת אונם

פי אגרות שפורסמה בילקוט הפרסומים  ההודעה בדבר אישור תערי
ם, עמי 716 - בטלה.  2594, תשי

 אהרן אבוחצירא
 שר הדתות

׳ם(24 באפריל 1980) ׳ באייר תש׳  ח
 (חמ 244—3)

 האגרה בלירות

11,680 
1,070 
1,190 
1,400 
4,380 
5,840 

1,050 

9,345 

1,460 

20 

30 

50 

90 

25 
50 

210 

200 
100 

 30% הנחה

555 

265 

100 

175 
95 

 םוג השידות
 משחטה לעופות, בתי חרושת למוצרי מזון,
 בתי חרישת לנקניק, בחי חרושת למשקאות

 וייקבים
ן ו ות מז י ו  חנ

ם, חנויות עופות  איםלחי
ות, קונדיטוריות, מפעלי מזון, מחלצות  מאפי

ות י  צרכנ
 טופדמרקטים ץ

 (2) תעודות הכשר לפסח (אינו בולל פיקוח
,תעודות ים)(כשמתן ל הכשרת כלים ומיתקנ  ע
  ההכשר כרוך בהשגחה רבנית ממושכת בתקו

ה שלפני פסח ובחג עצמו) -  פ

 א. למפעלים מהסוגים המפורטים
 בפסקה (1)

 ב. לטחנות קמת, לבתי חרושת למצות,

ן ו  למפעלים נדולים ליצור מז

 (3) תעודות הכשר לכרמים (ערלה, כלאים,
 נטע רבעי)

ת ו א ו ו ק מ ש ב ו מ י  ד. ש

 טבילה במקוה כללית לנשים כולל מקלחת
 כולל רחיצה באמבטיה

 . טבילה בתא מיוחד (כולל רחיצה מוקדמת
 באמבטיה)

 אם קיימים במקום סידורים מיוחדים ומוגשים
 שירותים נוספים

לה בסקוה לגברים (כולל מקלחת)  טבי
 כולל רחיצה באמבטיה

 כרטיס חדשי לטבילה במקוה לגברים

ה נ ו א ץ — ס ח ר ת מ י ש ב ו מ י  ש
 גברים
 נשים

ת ו ח נ ז  ז
י ישיבה  לחיילים בשירות סדיר ולבנ

ר ו ק י נ ה ו ט י ח  זו. ש

 1. שחיטת ראש בקר

 2. שחיטת עגלים

 3. שחיטת צאן וטלאים

א (שירות ו פ ק י ו ר ר ט ש ר ב ו ק י  4. נ

נו חובה על כל מועצה דתית). ה אי  ז

: י מ ד י ק ק ל ר ח ו ק י ד נ ע  ב
 לראש בקר

 לבל רבע בקר

ון תש״ם, 29.5.1980 1729  ילקוט הפרסומים 2630, י׳׳ד בסי



 הרשאה לעסוק בביטוח רכב מבועי
 לפי פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], חש״ל-1970

א) לפקודת בימות ) י מודיע, בי בתוקף סמכותי לפי סעיף ד  אנ
 רכב מנועי [נוסח הדש], תש״ל-1970 1, הרשיתי את החברה דה
The Centrai National - סנטרל נשיונל אינשורנס קומפני אוף אומאה 

.  insurance Company of Omaha, לעסוק בעסקי בימות רכב מנועי

 כ״ו באייר תש״ם (12 במאי 1980) ק־עמי צוקרמן
 (חמ 3-156) הרשות

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

 הודעה בדבר העברת זכויות ברשיון נפט
 לפי חוק הנפט, תשי״ג—1952

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 76 לחוק הנפט, תשי׳׳ב—11952,
ב הרשות הלאומית לאנרגיה, הרשיתי לחיפושי  ולאחר התייעצות ע
 נפט (השקעות) בע״מ, להעביר 58% בלתי מסויימים ברשיון

. נק׳  159/שיבטה לויסטה אויל קומפני אי

׳ 2482, מ  ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 2469, תשל״ח, ע
 תתוקן לפי זה.

׳ באייר תש״ם (22 באפריל 1980) דוד הגואל  ו
 (חמ 3-653) יושב ראש וממלא מקום המנהל הכללי

 של הרשות הלאומית לאנרגיה

׳ 322. מ  1 פ״ה תשי״ב, ע

 הודעה בדבר בחירת סגן לראש עירית בת־ים
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם),

 תשל״ה-1975

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 28 (א) לחוק הרשויות
 המקומיות (בהירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל-ה~1975 1,
ג בטבת תש״ם ״  כי בישיבת המועצה עירית בת־ים שהתקיימה ביום י
ן להיות סגן ראש העיריה ו ש י ש כ ד ר  (2 בינואר 1980), נבחר מ
 לפי סעיף 15 לחוק, במקום עובדיה אבי־חן שהתפטר מכהונתו כסגן

 ראש העיריה.

 י״ח באייר חש״ם (4 במאי 1980) חיים קוברסלןי
 (חמ 3-504) המנהל הכללי של משרד הפנים

פ תשל״ט, עמי 982. ״  ! םי׳ה תשל״ה, עמי 211; י

 הודעה על אישור תקנות בדבר גימלאות ־
ות רי  לפי פקודת העי

י מודיע בי בתוקף סמכותי לפי סעיף 186 לפקודת העיריות 1,  אנ
פו ב־י  אישרתי את התקנות בדבר גימלאות (עובדי עירית תל־אבי

 והתלויים בהם), חש״ם—1980.

כל פקיד הו רי ים במשרדי העי י  העתקים של התקנות האמורות מצו
ן בהם ללא תשלום בימים י בד או משלם ארנונה רשאי לעי  או עו

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ב״ ז בניסן תש׳׳מ (13 באפריל 1980) יוסף בורג
 (תמ 1192—3) שר הפנים

י מדיבת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197. נ  1 די

 מינוי נציב קבילות שוטרים
 לפי פקודת המשטרה [נוסח הדש], תשל־׳א—1971

 בתוקף םמכויוחי לפי סעיף 91 ב(א) לפקודת המשטרה [נוסח
 הדש], תשל״א-11971, לאחר שבועצתי בשר המשפטים, ובאישור
ת י ל ג ר ב מ א י ממנה את ז  ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אנ
״ב באייר תש״ם (28 באפריל ת נציב קבילות שוטרים, מיום י ו  להי

 •198) לתקופה של חמש שנים.

׳ד 2001, ירושלים. : נציב הקבילות, ת׳  המען

׳ באייר חש״פ (23 באפריל 1980) יוסף בורג  ז
 (חמ 410—3) שר הפנים

נת ישראל, נוסח חדש 17, עמי 390; ס״ת,תש״ם, עמ׳ 72. י מדי נ  1 די

 מינוי נציב קבילות סוהרים
 לפי פקודת בתי הסוחר [נוסח חדש], תשל״ב-1971

ף 112 (א) לפקודת בתי הסוהר [נוסה חדש], י ע  בתוקף סמכותי לפי ס
 תשל״ב—11971, לאתר שנועצתי בשר המשפטים, ובאישור ועדת הפנים
ות ת להי י ל ג ר ב מ א  ואיכות הסביבה של הכנסת, אני ממנה את ז
״ב באייר תש׳־ם (28 באפריל 1980)  נציב קבילות סוהרים, מיום י

 לתקופת כהונה של חמש שנים.

ד 2001, ירושלים. ״ : נציב הקבילות, ת  המען

 ז׳ באייר תש״ם (23 באפריל 1980) יוסף בורג
 (חמ 3-410) שר הפנים

נת ישראל, נוסח חדש 21, עם׳ 459; ס״ח תש״ם, עמי 77. י מדי נ  1 די

 1730 ילקוט הפרסומים 2630, י״ד בסיוו תש״ם, 29.5.1980



 הודעות לפי חןק התכנון ןהגניה, תשכ״ה-1965

 מחוז ירושלים

 מרחב תכנון מקומי, מטה יהודה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
ה, י הבנ ן ו ו  נמםדת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ
 תשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים

 אישרה תכנית מפורטת הנקראת: תבנית מפורטת מס׳ מי/415.

ן ־ ו  השטחים הכלולים בתכנית: כ־1152 דונם בשכונת מעוז צי
ון, גוש 30367 חלקה 1, הכל  שבתחום המועצה המקומית מבשרת צי

 על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הוראות התכנית: חלוקה מהדש של החלקה ל־2 מגרשי
 בניה למגורים, והפרשות לצרבי ציבור.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 2574,
 חש״ם, עמי 129.

 התבנית האמורה, בצורה שאישרה הועדה המחוזית ביחד עם
 התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
ן י נ ן ולבניה מטה יהודה, וכל המעו ו  ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנ
ן בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים י  רשאי לעי

 פתוחים לקהל.

, מטה יהודה ן מקומי ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
ה, י הבנ  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון ו
ן ולבניה מחוז ירושלים ו י הועדה המחוזית לתכנ  תשב״ה-1965, כ
י תכנית מיחאד מקומית ו נ  החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שי

. /320אי  הנקרא: תכנית מם׳ םי

, ן ו  מקום התכנית: כ־13 דונם בחתופ המועצה המקומית מבשרת צי
ן קואורדינטות רוחב ן קואורדינטות אורך 165.150-164.500, לבי  בי
 134.625—134.750, הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו

 כחול.

ד מאזור שטת ציבורי פתוח ודרך לאזור עו י י י גו  עיקרי התכנית: שי
ד מאזור מגורים 1 לאזור שטת ציבורי פתוח. עו י י י ו נ  מגורים 1, ושי

י האמור, פורסמה בילקוט הפרסומים גו  הודעה על הפקדת השי
׳ 1942, מ ׳ט, ע  2555, תשל׳

י האמור, בצורה שהועדה אישרה אותו, ביחד עם התשריט ו נ  השי
, הופקד במשרדי הועדת המחוזית האמורה ובן במשרדי ו י  המצורף אל
ן רשאי י נ  הועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה יהודה, וכל המעו
ן בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים' פתוחים י  לעי

 לקהל.

ז באייר תש׳׳ם (2 במאי 1980) ר׳ לוי  ט״
ה י לבנ ן ו ו ושב ראש הועדה המחוזית לתכנ  י

 מחוז ירושלים

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
ן ולבניה מחוז ירושלים, ו  תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנ
ת מיתאר מקומית י י תכנ ו נ ים, לאשר שי  החליטה, במישור שר הפו
ן מס׳ 39 לשנת 1971 לתבנית ית מסי 1768 — תיקו  הנקרא: תבנ

 מיתאר ירושלים מם׳ 62.

ן רחוב  מקום התכנית: גוש 30165 חלקה 2, שכונת רהביה בי
, הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו ן י פ  דיםקין ורחוב מ

 בתול.

י ציבור לאזור נ י ד שטח מאזור בנ עו י  עיקרי התכנית: א) הפיכת י
ות, ר, כגון: דרכים ציבורי בו  מגורים 2 לאתר הפרשת שטחים לצרכי צי
ית דרבים י ו  שטת ציבורי פתוח: ב) ביטול דרכים מאושרות והתי
ימת וקביעת חלוקה חדשה; ד) פיתוח  חדשות; ג) ביטול חלוקה קי

יס בשטח. נ י  השטת למטרת מנורים, כולל איתור הבנ

י פורסמה בילקוט הפרסומים 1818, ו נ  הודעה על הפקדת השי

 תשל״ב, עמי 1518.

י האמור, בצורה שהועדה אישרה אותו ביחד עם התשריט ו נ  השי
, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה ובן במשרדי ו  המצורף אלי
ן י ן רשאי למי י נ יה ירושלים, ובל המעו ן ולבנ ו  הועדה המקומית לתכנ

 בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

, ירושלים ן מקומי ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
ה, י ן והבנ ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ
ן ולבניה מחוז ירושלים, ו  השכ״ח-1965, בי הועדה המחוזית לתכנ
י תכנית מפורטת הנקרא: ו נ  החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שי

י מסי 1/78 לתכנית מפורטת 1329. ו נ ית מס׳ 1829 א׳ — שי  תבנ

 השטתים הכלולים בתכנית: שכונת מקור ברוך, השטח התחום
, גוש 30078 חלקה ׳ המכבי י רחובות מלכי ישראל, הטורים, א ״  ע

 176, הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו בחול.

ן ציבורי לשטח י ד משטת לבנ עו י י י ו נ : א) שי י ו נ  עיקרי הוראות השי

 למקומות מיוחדים (מוסד); ב) חלוקה חדשה; ג) ביטול דרך מאושרת.

י פורסמה בילקוט הפרסומים 2570, ו נ  | הודעה על הפקדת השי

, עמי 810. ם י ש  ת

י האמור, בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו ביחד עם ו נ  השי
, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן ו  התשריט המצורף אלי
ן י נ  במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבגיה ירושלים, וכל המעו
ם רי ו ן בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האנ י  רשאי לעי

 פתוחים לקהל.

 ילקוט הפרסומים 2630, י״ד בסיון תש׳׳ם, 29.5.1980 1731



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965
 מחה תל־ אביב

ן ג , דמת־  מרחב תכנון מקומי

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
ה, י ן ומבנ ו  ניתנת בזה הודעה, בהתאפ לסעיף 89 לחוק התכנ
דת לתכנון ולבניה מחוז  תשב״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחו
, הופקד, ב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת־גן  תל־אבי
ת מס׳ י י תכנית הנקרא: תכנ ו נ , שי ו י פ התשריט המצורף אל  ביחד ע

י לתכנית מיתאד רג/340. ו נ  רנ/58ד - שי

 מקומם של השטחים אשר התבנית מתייחסת אליהם: גוש •6203
 חלקה 18, חלקי חלקות 20, 24; גוש 6643 חלקות 20—22, 24, 29,
 30, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 83, חלקי הלקות
 49, 50, 51, 54, 75; גוש 6105 חלקי חלקות 1—26, 56, 58, 59,

ן דרך הרצליה, אבא הלל, ותואי הירקון.  68; בי

רי בו ד הקרקע משטח צי עו י י י גו י התכנית: שי ו נ  עיקרי מטרת שי
 פתוח למגרש מסחרי, לשטח פרטי פתוח, לספורט ולשטחי חניה.

ן בו ללא תשלום בימים י ית רשאי לעי נוי התכנ ן בשי י נ  כל המעו
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ן בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את י נ  כל המעו
כן בל הזכאי לכך על פי סעיף 100 י התבנית, ו ו נ י שי ד  עצמו נפגע על י
ו ברשומות, להגיש , תוך חדשיים מיום פרסום הודעה ז  לחוק, רשאי

 התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

ן  מרחב תכנון מקומי, רמת השרו

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 ומפורטת

ן והבניה, ו  ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
ן ולבניה מחוז ו  תשכ״ה-1965, בי י במשרדי הועדה המחוזית לתכנ
, ן  תל-אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרו
ת הנקרא: תכנית י י תכנ ו נ , שי ו  הופקד, ביחד עס התשריט המצורף אלי
׳ 9 י מס ו נ , שי  מסי 500 — שינוי מם׳ 151 לתבנית מיתאר 210 אי

 לתבנית מפורטת מסי 379.

 מקומם של השטחים אשר החכגית מתייחסת אליהם: גוש 6418
. ן הרחוב אוסישקין ורחוב מרדכי  חלקה 150, בי

י התכנית: ו נ  עיקרי מטרת שי

 א) לסמן את המגרש כאזור תכנון מיוחד; ב) לחלק את שטח
רי בו  החלקה בך: 1. שטח לתכנון מיוחד 2. להגדיל את שטח הצי
 הפתוח; 3. להגדיל את השטח לדרך; ג) להתיר לבנות על המגרש
 מרתף למקלט, אחסנה וייעודים אחדים פותרים, סופרמרקט, קומה
 מפולשת ללא בניה ו־3 קומות משרדים; ד) אחוזי הבניה המותךים:
ר קרקע (שטח החלקה המקורית בהפחתת 40%  110.9 מ־2738 מ״
 הפקעה) המחולקים: קומת סופרמרקט 900 מ׳־ר שהם 3,32.9% קומות
ר שהם 78%, סה״כ 110.9%; ה) לקבוע הסדרי  משרדים 2137 מ״
 חניה לפי דרישות יופץ תנועה ובאישור משרד התחבורה; ו) לא
 תותר הקמתו של אולם שמחות; ז) לא ינתנו שירותי רכב בחלקה;
ן לכביש ולסנן את המים משמנים; ט) לתאם ו  ח) לנקז את המפלס העלי
ת את הבינוי המוצע כמגמת להראו (  את החזיתות עם מהנדס העיר; ׳

ן בלבד; כמפורט בתקנון התכנית ובתשריט. ו  תכנ

פו י ב־ ן מקומי, תל־אבי ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
ה, י ן והבנ ו  ניתנת בזח הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
ן ולבניה מחוז ו  חשכ-ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנ
, פו י ב־ ן ולבניה תל-אבי ו ב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנ  חל-אבי
י תכנית הנקרא: תבנית ו נ , שי ו  הופקד, ביחד עם התשריט המצורף אלי
י מס׳ 1 לשנת 1977 של תבנית מס׳ 600. ו נ  מיתאר מס׳ 1980 — שי

ית מתייחסת אליהם: גוש 6213  מקומם של השטחים אשר התכנ
 חלקות וחלקי חלקות 184, 209—220, 275, 340-322, 354—356,
 559—565, 575—577, 588, 897—918, 432, 934, 936, 937, בבכר

נה.  המדי

ד הקרקע הכלולות עו י י התבנית: לשנות את י ו נ  עיקרי משרת שי
יעודים שנקבעו ״ל ולקבוע שטח ציבורי פתוח במקום הי  בחלקות הנ
 בתכנית מם׳ 600, אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט

ייה. נו  הפרסומים 1570 מיום 30.10.1969, על שי

ן בו ללא תשלום בימים י י התבנית רשאי לעי ו נ ן בשי י נ ל המעו  ב
ת שהמשרדים האסורים פתוחים לקהל.  ובשעו

ני אחר הרואה את ו בכל פרט תכנו ן א י ן בקרקע, כבנ י נ  כל המעו
י התכנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 ו נ  עצמו נפגע מל ידי שי
ו ברשומות, להגיש , תוך תדשיימ מיום פרסום הודעה ז  לחוק, רשאי

 התננדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

פו ב־י , תל־אבי ן מקומי ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
תנת בזה הודעה־ בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, י  נ
ן ולבניה מחוז ו  תשכ־ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנ
, פו י ב־ ן ולבניה תל־אבי ו ב, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנ  תל־אבי
ית י תכנית הנקרא: תכנ ו נ , שי ו פ התשריט המצורף אלי  הופקד, ביחד ע
״ ם ית מפורטת ״ י מס׳ 5 לשנת 1978 של תכנ ו נ  מסי 2029 — שי

 (תיקון 1943).

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם: גוש 7067
ן רחובות יצחק שדה — נחל אילון —  חלקות 25—28, 32 (הלק), בי

. בד ת עו  בי

ן ו ד קרקע משטה לתכנ עו י י התכנית: לשנות י ו נ  עיקרי מטרת שי
ימות ולשנות ה, להרחיב ולבשל דרבים קי ד ודרך לאזור תעשי  בעתי
ה, י י ו נ " (תיקון 1943), על שי £  בהתאם לכך את התבנית המפורטת ״
ן הרשמי 1308 מיום  אשר הודעה בדבר הפקדתה פורסמה בעתו

.30.12.1943 

ן בו ללא תשלום בימים י י י התכנית רשאי לע ו נ ן בשי י נ  כל המעו
ת שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בשעו  ו

ני אחר הרואה את ן או בכל פרט תכנו י ן בקרקע, בבנ י נ  בל המעו
ת, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 י י התכנ ו נ י שי ד  שצמו גפגע על י
, תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, להגיש  לחוק, רשאי

 התנגדות במשרדי הועדה המקומית האסורה.
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 הודעות לפי תוק התכנון והבניה, תשכ״וז—1965

 מחת המרכז

ן מקומי, המרכז ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם להעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
יה מוזוז ן ולבנ ו  תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנ
ן ולבניה המרכז, הופקדו, ו , ובמשרדי הועדה המקומית לתכנ  המרכז

י תבניות אלה: י ו נ  ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, שי

י תבנית מיחאר מקומית מסי ממ/12/844״. ו נ  (1) ״שי

׳ על החלק המזרחי : תוספת בניה בקומה ב י ו נ  עיקרי הוראות השי
. ן  של ה בני

י התבנית: גוש 7849 חלקה 1 ו נ  ואלה השטתים הכלולים בשי
 (מגרש 18), טייבה.

י תכנית מיתאר מקומית מם׳ ממ/1401״, ו נ  (2) ״שי

: קביעת קו בנין לחזית, המזרחית דרומית. י ו נ  עיקרי הוראות השי
. ׳ במקומ 5.0 מי  3.70 מ

ית: גוש 7846 חלק מחלקה י התכנ ו נ  ואלה השטחים הכלולים בשי
יבה.  20, מנרש (2), טי

ן בהם ללא תשלוס י י י התכניות רשאי לע י ו נ ן בשי י נ  בל המעו
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ני אחר הרואה עצמו ן או בכל פרט תכנו י ן בקרקע, בבנ י נ  כל מעו
ות, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 י י התכנ י ו נ י שי ד  נפגע על י
ו ברשומות, , תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה ז  לחוק, רשאי
י התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה. י ו נ  להגיש התננדות לשי

 מרחב תכנון מקומי, זמורה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
ה, י ן והבנ ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
 תשביה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מתח המרכז
י תכנית ו נ  ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה, הופקד שי
ת מיתאר מקומית מם־ זמ/135״, ביתד עם התשריט י י תכנ ו נ  הנקרא ״שי

. ו  המצורף אלי

: ביטול חלוקה קיימת, הפרשת שטח להרחבת י ו נ  עיקרי הוראות השי
, קביעת אזור מסתרי במקום אזור מנורים, קביעת שטח י  רחוב שבז

 ציבורי פתוח והוראות בניה.

 ואלה חשטחים הכלולים בשיגוי התכנית: גוש 4944 חלקות 48,
בנה. , י י י פינת רחוב דואנ  90, חלקי הלקות 50,49, 51, רחוב שבז

ן בו ללא תשלום בימים י נוי התכנית רשאי לעי  בל המעונין בשי
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

י אחר הרואה עצמו נ ו ן או בכל פרט תכנ י ן בקרקע, בבנ י נ  כל מעו
כן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, י התכנית, ו ו נ  נפגע על ידי שי
ו ברשומות, להגיש , תוך הדשיים מיום פרסומה של הודעה ז  רשאי

י התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה. ו נ  התנגדות לשי

ן בו ללא תשלום בימים י ן בשינוי התכנית דשאי לעי י נ  בל המעו
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ני אחר הרואה את ק או בכל פרט תכנו נ  כל המעונין בקרקע, בב
כן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 י שינוי התכנית, ו ד  עצמו נפגע על י
 לחוק, רשאי תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, להגיש

 התגגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

ן ג  מרחב תכנון מקומי, רמת־

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
ן ולבניה מחוז ו  תשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנ
, הופקד ן ן ולבניה רמת־ג ו ב, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנ  תל־אבי
ן י י תכנית הנקרא: תכנית בנ ו נ ו, שי ט המצורף אלי  ביחד עם התשרי

 פרים מסי רג/804 - שינוי לתכנית המיתאר רג/340.

 מקומם של השטחים אשרי התכנית מתייחסת אליהם: גוש 6180
 חלקות 302—307, 315-310, 317-^-330, 339-333, 342, 343,
 347—372, נוה יהושע, ברחובות הררי, האם, עליה ראשונה, עליה

 שניה, עליה שלישית.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: מתן אפשרות לתוספת בניה לשיפור
 והגדלת יחידות הדיור הקיימות ללא תוספת יחידות חדשות בתחום

 התכנית, בולל פתרונות לגישה וחניה.

ן בו ללא תשלום בימים י  כל המעונין בשינוי התבנית רשאי לעי
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ני אחר הרואה אח ן או בבל פרט תכנו י  בל המעונין בקרקע, כבנ
ל פי סעיף 100 כן כל הזכאי לכך פ י התכנית, ו ו נ י שי ד ל י  עצמו נפגע פ
ו ברשומות, להגיש , תוך חדשיים מיום פרסום הודעה ז  לחוק, רשאי

 התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

ב  מרחב תכנון מקומי, תל־אבי

 הודעה על הכנת שינוי תכנית מפורטת
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7ל לחוק התכנון והבניה,
ב, ן ולבניה מחוז חל-אבי ו  תשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנ
י מסי 2 לשנת 1979 ו נ ית מם׳ 2058 — שי י תכנ ו נ  החליטה על הכנת שי

ב. ׳ תל־אבי £  של תכנית מפורטת ״

 השטתים הכלולים בתחום התכנית המוצעת: גוש 7107 הלקות 8-4,
,75-70 ,66 ,65 ,44-41 ,32-26• ,24 ,23 ,20-15 ,13 ,12 ,10 
,187 ,186 ,183 ,178 ,177 ,161 ,101 ,93 ,90 ,89 ,82-79 ,77 
,252-249 ,235 ,234 ,230 ,222 ,213 ,209 ,208 ,197—194 ,192 
,305 ,304 ,300 ,299 ,285 ,280—278 ,273—270 ,268 ,267 ,201 
 חלקי חלקות 1—3, 11, 25, 64-61, 68, 69, 88, 91, 92, 95, 96,
 98, 99, 184, 185, 232, 240, 264, 274, 276, גוש 7109 חלקות
,266 ,264-261 ,239 ,235-233 ,230-228 ,215-213 ,210 ,209 
, ר ו ד ג י  חלקי חלקות 205, 217, 226, ברחובות ישראל בק, בךאב
״ב האחים מסלוויטא, , הנצי ו נ  תושיה, בית אלפא, המסגר, שונצי

.  טברםקי, בית שמאי

׳ באייר תש״ם (22 באפריל 1980) מרדכי כהנא  ו
יה ושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבנ  י

 מחוז תל־־אביב
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ ה—1965

ית מפורטת נזם׳ לדי/630״, ב־חד עס התשריט  מפורטת הנקראת ״תכנ
 המצורף אליה.

י תוספת חלק ״  עיקרי הוראות התכנית: הגדלת שטח מוסד קיים ע
ם. ו ן י  משטח חניה והפיכתו למגרש למוסד ציבורי עבור בניית מעו

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 4025 חלקי חלקות 248,
 281, רהוב ההסתדרות, לוד.

ת ן בה ללא תשלום בימים ובשעו י ן בתכנית רשאי לעי י נ  כל המעו
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ני אחר הרואה עצמו ן או בכל פרט תכנו י ן בקרקע, בבנ י נ  כל מעו
כן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק,  נפגע על ידי התכנית, ו
ל הודעה זו ברשומות, להגיש , תוך חדשיים מיום פרסומה ש  רשאי

 התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

ן מקומי, נתניה ו  מרהב תכנ

 הודעה בדגר אישור שינוי תכנית מפורטת
ה, י הבנ ן ו ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ
, ן ולבניה, מחוז המרכז ו  תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנ
י ו נ ית מפורטת הנקרא: ״שי י תכנ ו נ  אישרה, באישור שר הפנים, שי

 תבנית מפורטת מם׳ נת/532״.

נוי התכנית: גוש 7932 הלקות 14,  ואלה השטחים הכלולים בשי
ן כו  196, 199, 277, 279; גוש 7940 חלקות 37, 42, 114,133, בשי

 דרום רחוב הנביאים 10, ורחוב שמואל, נתניה.

י התכנית: ביטול אזור מגורים חקלאי והפיכתו ו נ  עיקרי הוראות שי
ר ושטח ציבורי פתוה. בו , בניני צי  לאזור מגורים אי

ית פורסמה בילקוט הפרסומים 2370,  הודעה על הפקדת התכנ
׳ 60. מ  תשל״ח, ע

י התכנית האמור בצורה שאישרה הועדה המחוזית, ביחד עם ו נ  שי
, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה ובן ו  התשריט המצורף אלי
ן רשאי י נ ן ולבניה נתניה, ובל המעו ו  במשרדי הועדה המקומית לתכנ
ן בל ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האפורים פתוחים י  לעי

 לקהל.

 מרהב תכנון מקומי, עמק חפר

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
ה, י ן והבנ ו  נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכזי ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק חפר הופקדה
ת מפורטת מם׳ עד!/128״, ביחד עם י ית מפורטת הנקראת ״תכנ  תכנ

ה.  התשריט המצורף אלי

 עיקרי הוראות התכנית: מחלף בכניסה לביתן אהרן בת־חן ואביחיל
ב עד חיפה.  בכביש תל־אבי

 ואלד, השטחים הכלולים בתבנית: חלקי גושים8315,»8323,831,
. ן  בכניסה לביתן אהרו

 מרחב תבנון מקומי, זמורה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ׳יה-1965, כי המידה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,
 אישרה תבנית מפורטת הנקראת: ״תכנית מפורטת מם׳ זמ/3/62/6א״.

 ואלה המטחים הכלולים בתכנית: גוש 4941 חלק מחלקות 70,
 65, 56, 64, 55, 54, 53, 52, 51; גוש 3506 הלק מחלקה 71, בין

 רה׳ האלון לדרך הים, יבנה.

 עיקרי הוראות התכנית: ליצור מנרשים לבניה נמוכה ומגרשים
 למוסדות ציבור, חבות אחת, שטה ציבורי פתוח ומערכת כבישים

 וחניות.

 הודעה על הפקדת התכנית, ־פורסמה בילקוט הפרסומים 2545,
׳ 1689. מ  תשל״ט, ע

 התכנית האמורה, בצורה שאישרה אותה הועדה המחוזית, ביחד
 א  עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית ה
ן י נ ן ולבניה זמורה וכל מעו ו  מורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנ
 רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

ן ן מקומי, חוף השרו ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
ה, י ן והבנ ו  נמסרת בזח הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ
, ה, מחוז המרכז י ן ולבנ ו  תשכ״ד.—1965, בי הועדה המחוזית לתכנ

ת מפורטת מס׳ חש/4/31״. י  אישרה תבנית מפורטת הנקראת: ״תכנ

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 7683 חלק מחלקה 5; גוש
 7698 חלקות 31, 8, 7 (חלק), קיבוץ שפלים,

 עיקרי הודאות התכנית: המרת שטח הקלאי לשטח למיתקני ביוב,
יה.  לשם הסדרת טיהור השפכים וניצולם להשקי

ית פורסמה בילקוט הפרסומים 2538,  הודעה על הפקדת התכנ
, עמ׳ 1526. ט י ל ש  ת

 התבנית האמורה בצורה שאישרה אותה הועדה המחוזית, ביחד עם
ה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה  התשריט המצורף אלי
ן י נ , וכל מעו ן כן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף השדו  ו
ן בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים י  רשאי לעי

 פתוהיס לקהל.

, לוד  מרחב תכנון מקומי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
ה, י ן והבנ ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
ה, מחוז י ן ולבנ ו  השכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנ
ית  המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה לוד, הופקדה תכנ
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נוי התכנית:  ואלה השטחים הכלולים בשי
, ה ד ו ה י ך ב לבדנטין, ב  חלקי גושים3925, 3936, בצפון—רחו
 סוקולוב; במערב — רחוב הרצל; במזרח - רחוב מאירוביץ,

דח.  מזרח־דרום — רחוב הפלנ

י תכנית מיתאר מקומית מס׳ רצ/21/5/1״. ו נ  (2) ״שי

ימת, ופתיחת דרכים : ביטול דרך קי י ו נ  עיקרי הוראות השי
ימות על  חדשות, קביעת שטח ציבורי פתוח, הגדלת דירות קי

וי בבין.  חלקה וקביעת קו

נוי התכנית: גוש 3926 חלקות  ואלה השטחים הכלולים בשי
 359, 356, 347, 343—318, רחוב הקישון.

י תבנית מיתאר מקומית מס׳ רצ/4/142״. ו נ  (3) ״שי

: חלוקת השטת ל־2 מגרשים וקביעת י גו  עיקרי הוראות השי
ות בגיה. י כו  ז

נוי התכגיה: גוש 4243 חלקה 192,  ואלה השטחים הכלילים בשי
ן רחובות עזרא והנוטרים.  בי

י תכנית מפורטת מס׳ רצ/9/7/1״. ו נ  (4) ״שי

ן י ד מאזור מסחרי לאזור בנ עו י י י ו נ : שי י ו נ  עיקרי הוראות השי
.  ציבורי

וש 3935 חלקות 69, נוי התכנית: נ  ואלה השטתים הכלולים בשי
נת אחד העם.  38, 39, רחוב רוטשילד פי

ן בהם ללא תשלום י ות רשאי לעי י יי התכנ נו ן בשי י נ  בל המעו
ת שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.  בימים ובשעו

י אחר הוראה עצמו נ ו ן או בבל פרט תכנ י ן בקרקע, בבנ י נ  בל מעו
כן בל הזכאי לבך על פי סעיף 100 י התכניות, ו י ו נ י שי ד  נפגע על י
ו ברשומות, , תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה ז  לחוק, רשאי
י התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה. י ו נ  להגיש התנגדות לשי

ן ו ־לצי ן ן מקומי, ראשו ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
ה, י ן והבנ ו  נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ
ן ולבניה מחוז המרכז. ו  תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנ
ת מפורטת מם׳ רצ/19/5/1״. י  אישרה תכנית מפורטת הנקראת: ״תכנ

 ואלה השטחים הכלולים בתבנית: גוש 3926 חלקות 144, 140,

. ן ו ן־לצי  בראשו

י ויצירת מרחב ירוק. ו נ ת בי י  עיקרי הוראות התכנית: קביעת תכנ

ית פורסמה בילקוט הפרסומים 2585,  הודעת על הפקדת התכנ

׳ 446. מ  תש״ם, ע

ית האמורה בצורה שאישרה אותה הועדה המחוזית. ביחד עם  התכנ
 התשריט המצורף אליה. הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האפורה
ן י נ . וכל מעו ן ו ן-לצי  ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשו
ן בה ללא תשלום, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים י  רשאי לעי

 פתוחים לקהל.

ן בה ללא תשלום בימים ובשעות י י ן בתכנית רשאי לע י נ  כל המעו
 שהמשרדים האמורים פחותים לקהל.

י אחד הרואה עצמו נ ו ן או בבל פרם תכנ י ן בקרקע- בבנ י נ  כל מעו
כן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק. י התכנית, ו ד  נפגע על י
ו ברשומות להגיש ך חדשיים מיום פרסומה של ההודעה ז  רשאי תו

 התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

, פתח־תקוה ן מקומי ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
ן ולבניה מחוז ו  תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנ
ן ולבניה פתה־תקוה, הופקדו, ו , ובמשרדי הועדה המקומית לתכנ  המרכז

י תכניות אלה: י ו נ  ביחד עם התשריטים המצורפים, שי

י תכנית מיתאר מקומית מם׳ םת/797״. ו נ  (1) ״שי

ר. ו דות די חי : קביעת 16 במקום 15 י י ו נ  עיקרי הוראות השי

ית: גוש 6375 חלקה 265 י התכנ ו נ  ואלה השטחים הכלולים בשי
 ברחוב רוטשילד 48, פתח־תקוה.

ית מיחאד מקומית מס׳ פת/4/1237״. י תבנ ו נ  (2) ״שי

ן ציבורי לבניית י ד מנרש בנ עו י : קביעת י י ו נ  עיקרי הוראות השי
. ן י וי הבנ  מגדל מים, קביעת גובה המגדל וקו

ית: גוש 6713 חלקה 127, י התכנ ו נ  ואלה השטחים הכלולים בשי
, פתח־תקוה. יצמן ת ו נ ר פי בנ  רחוב הי

ן בהם ללא תשלום י י ות דשאי לע י י התכנ י ו נ ן בשי י נ  כל המעו
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ני אחר הרואה עצמו ו בכל פרט תכנו ן א י ן בקרקע, בבנ י נ  כל מעו
ות, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 י י התכנ י ו נ י שי ד ע על י פנ  נ
, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,  לחוק, רשאי
י התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה. י ו נ  להניש התנגדות לשי

ן ו י צ ל ך ו ש א , ד  מרחב תכנון מקומי

 הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר מקומיות
 ושינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 השכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
, ן ו ־לצי ן ן ולבניה ראשו ו , ובמשרדי הועדה המקומית לתכנ  המרכז
י תבניות אלה: י ו נ  הופקדו, ביתד עם החשריטים המצורפים אליהם, שי

ה מיחאר מקומית מם׳ רצ/1/ל״. י י תכנ ו נ  (1) ״שי

: פתיחת דרכים, הרחבת דרבים קיימות, י ו נ  עיקרי הוראות השי
ת, מו י  הקצאת שטחים לשבילים להולכי רנל וביטול דרכים קי

ד שמחים לצרכי ציבור וקביעת בניה בקירות משותפים. עו י  י
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965

ם 3767, 3679-3682,  3780, 3779, 4415,3769-3771; מלקי משי
.4363 ,4414 ,3776-3778 ,3798 ,3816 ,3659 

ן בד ללא תשלום בימים י נוי התבנית רשאי לעי ן בשי י נ  בל המעו
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 בל מעונין כקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
כן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוה  נפגע על ידי שינוי התכנית, ו
, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש  רשאי

 התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

, רמלה ן מקומי ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
ה, י ן והבנ ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
 תשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המהוזית לתכנון ולבניה מחוז
, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמלה, הופקדו,  המרכז

י תכניות אלה: י ו נ  ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, שי

י תכנית מפורטת מס׳ לה/18/100״. ו נ  (1) ״שי

. ׳ ל־2.60 מי ן מ־4.0 מ י : הקטנת קו בנ י ו נ  עיקרי הוראות השי

י התבנית: גוש 4346 חלקה 340, ו נ  ואלה השטחים הכלולים בשי
ן 4.  רחוב כצנלסו

ית מפורטת מס׳ לה/2/130״. י תכנ ו נ י ש - (2) 

׳ לאזור מגורים י מאזור מגורים ג ו נ : שי י ו נ  עיקרי הוראות השי
 מיוחד.

י התכנית: גוש 4350 חלק מחלקה ו נ  ואלה השטחים הכלולים בשי
. ן ו נת רחוב השרי  7, רחוב הצנחנים פי

י תכנית מפורטת מם׳ לה/4/312/א״. ו נ י ש - (3) 

ן לאורך הרחובות י וי בנ : הקטנת קו י ו נ  עיקרי הוראות השי

. ׳ ׳ ל־5 מ  הכלילים בתחום התכנית לה/4/312, מ־10 מ

י התכנית: גוש 4341 חלקי חלקות ו נ  ואלה השטחים הכלולים בשי

וש 4344 חלקה 37,חלקי חלקות 37,36,30,10-6. נ ;21-19,17 

ן בו, ללא תשלום י ות רשאי לעי י יי התכנ נו ן בשי י נ  כל המעו
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ני אחר הרואה עצמו ן או בכל פרט תכנו י ן בקרקע, כבנ י נ  כל מעו
כן בל הזכאי לכך על פי סעיף 100 י התכניות, ו י ו נ  נפנע על ידי שי
, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,  לחוק, רשאי
י התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה. י ו נ  להגיש התנגדות לשי

נים ן מקומי, שרו ו  מרחב תכנ

 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
נים, הופקד  המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שרו
י תכנית מפורטת מם׳ הצ/26/1/2״, ביחד ו נ י תכנית הנקרא ״שי ו נ  שי

. ו  עם התשריט המצורף אלי

, רחובות ן מקומי ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
ן והבניה, ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ
ן ולבניה מחוז המרכז, ו  תשכ-ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנ

ות מפורטות אלה: י  אישרה תכנ

ת מפורטת מס׳ רח/3/400״. י  (1) ״תכנ

אלת השטתים הכלולים בתבנית: גוש 3704 חלקה 374, רחוב  ו

 הצנחנים, רחובות.

 עיקרי הוראות התכנית: הפקעת שפח להרחבת דרך, קביעת
ות בניה. י כו  ז

 הודעה על הפקדת התכנית, פורסמה בילקוט הפרסומים 2512,
ט, עמי 920.  תשל-

ת מפורטת מס׳ רח/551״. י נ כ ת - (2) 

, 29 בי,  ואלה השטחים הכלולים בתבנית: גוש 3704 חלקות 29 א׳
ן, רחובות.  125 (חלק), ברחוב בנימי

בור  עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה, הפקעה לצרכי צי
 (גן ילדים), בניית מגורים ומסחר, וקביעת שטח לשימור

. י ג  ארכיאולו

ית פורסמה בילקוט הפרסומים 2360,  . הודעה על הפקדת התכנ
, עמי 2210. ז  תשל״

 התכניות האמורות בצורה שאישרה אותן הועדה המחוזית, ביחד
, הופקדו במשרדי הועדה המחוזית הן  עס התשריטימ המצורפים אלי
ה, רחובות, וכל י ן ולבנ ו  האמורה ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנ
ן בהן ללא השלום בימים ובשעות שהמשרדים י י ע ן רשאי ל י נ  מעו

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, רחובות

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחול! התכנון והבניה,
 תשב״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות, הופקד  המרכז
י תכנית מיתאר מקומית מס׳ רת/2000״, ו נ  שינוי תבנית הנקרא ״שי

. ו  ביחד עם התשריט המצורף אלי

י; קביעת אזורים למגורים, למסחר, לתעשיה, נו  עיקרי הוראות השי
דן עו  למוסדות ציבור ושטחים לצרכי ציבור לסוגיהם, תוך שמירה על י
 החקלאי של הקרקעות שנקבעו במתאימות לבך; קביעת יעודי הקרקעות
 והשימוש בבנינים על פי התכליות והוראות התכנון והבניה שנקבעו
; חלוקת שטח התכנית למיתחמי תכנון וקביעת הוראות ו  בתכנית ז
 לתכנונס המפורט על פי מצע ערוך למלוא שטחה של העיר; התוויית
 רשת הדרכים בשטח התכנית וקביעת רחבן והמרווחים לצידיהן כלפי
 המגרשים הגובלים בהן כמםומן בתכנית; קביעת ההגבלות שיחולו

 בשטח התכנית והשלבים לביצועה.

נוי התכנית: גושים 3678, 3665,  ואלה השטחים הכלולים בשי
,3790 ,3683-3705 ,3733-3735 ,3766 ,3645—3656 ,3658 
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ws-הודעות לפי חוק התכנון והבמה, תשב״ה 

 מטרתי התכנית:

ן ו ׳ של חוק התכנ  א) איחוד וחלוקת חשטח, לפי םימן ז׳ פרק ג
רי בו ני ציבור, שטת צי י , אזור לבנ  והבניה, וחלוקתו לאזור מנוריפ אי
ור חקלאי; ב) להתוות דרבים  פתוח שטח פרטי פתוח, אזור מסחרי ואז
לים.  חדשות, להרחיב דרבים קיימות, לבטל דרכים קיימות ולהתוותשבי

׳ באייר תש״ם (20 באפריל 1980) מ׳ גלזנר  ד
ן ולבניה ו  יושב ראש הועדה המקומית לתכנ

 שרונים

 מחוז חיפה

, חיפה י ז ן מקומי־מתו ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקונדת
ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 117 ו־12(א) לחוק התכנו
ן ואבניה מחוז חיפה, ו י הועדה המחוזית לתכנ ה, תשב״ה—1965, כ י  והבנ
ת *יתאר מקומית י י תכנ ו נ  החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שי
יה״, ו ת מסי ג/741א׳ — חיבור כביש הגישה למעאו י  הנקרא ״תכנ
י ל לי ית המיחאר לשפת הג י לתבנית מם׳ ג/400 — תכנ ו נ  המהווה שי

ר מחוז חיפה. ן עי ו  לתכנ

, פורסמה בילקוט הפרסומים 2415, י ו נ  הודעה על הפקדת השי
 תשל״ח, עמי 1622.

י האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו, ביחד ו נ  השי
, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה, ו י  עם התשריט המצורף אל

ן בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים. י י ן רשאי לע י נ  וכל מעו
 האמורים פתוחים לקהל.

, חיפה ן מקומי־מחוזי ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 89 ו-12(א) לחוק התכנ
ה, י לבנ ן ו ו ה, תשב״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנ י  והבנ
ן ולבניה מחוז חיפה, ו  מחוז חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנ
ה, תבנית מפורטת הנקראת:  הופקדה, ביחד עם התשריט המצורף אלי

ית מפי ג/919 — יקב בטירת הכרמל.  תכנ

 ואלה השטחים הכלולים בתבנית: גוש 10728 חלקה 200 .(מקודם
ד 121,61).  57 ע

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת מיקומם, שטחם וגבהם של המבנים
 המתוכננים בשטח וקביעת התבליות המותרות.

ן בה ללא תשלום בימים ובשעות י י ן בתכנית רשאי לע י נ  כל מעו
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

י אחר הרואה את נ ו ן או בכל פרט תכנ י ן בקרקע, בבנ י נ  כל מעו
ל פי סעיף 100 לחוק, כן כל הזכאי לכך ע  עצמו נפגע מהתבנית, ו
ו ברשומות להגיש , תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה ז  רשאי
 התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה^

ן הקיים. י ן במגרש 2 לפי חבנ י י קו בנ ו נ : שי י ו נ  עיקרי הוראות השי

נוי התבנית: גוש 8123 תלקי חלקות  ואלה השטחים הכלולים בשי

ה. נ ו  22-20, מגרש 2, כפר י

ן בו ללא חשלומ בימים י נוי התכנית רשאי לעי ן בשי י נ  כל המעו
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

י אחר הרואה עצמו נ ו ן או בכל פרט תכנ י ן בקרקע, בבנ י נ  כל מעו
כן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, ת, ו י י התכנ ו נ י שי ד  נפגע על י
, תוך הדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש  רשאי

י התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה. ו נ  התנגדות לשי

״ ב באייר תש״ם (28 באפריל 1980)  י
 א׳ היון

ושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה  י
 מחוז המרכז

נים , שרו  מרחב תכנון מקומי

 הודעה על הכנת שינויים לתכניות •
- ה ״ ב ש ן והבניה, ת ו  נמסרת בזה הודעה, לפי סעיף 77 לחוק התכנ
נים, החליטה להבין ן ולבניה שרו ו  1965, בי הועדה המקומית לתכנ

ים לתכניות בנין ערים כדלקמן: י ו נ  שי

/ (שינוי לתבנית מיתאד י לתכנית מיתאר הצ/0/1-4־ ו נ  (1) ״שי
 הצ/130).

 המקום: כל השטחים הכלולים בתכנית מיתאר הצ/130.

 מטרת התכנית:

ד של אזור מנורים חקלאי לאזור :•גורים גי; עו י  א) לשנות י
 ב) לקבוע חלקה 1—8 בגוש 8038 לאזור ציבזרי פתוח במו בתכנית
ר ו ז א  מפורטת המקורית הצ/58; ג) לקבוע חלקה 299 בגוש 7815 ל
ות מפורטות מאושרות לתבנית; ה) י יס-תכנ רי פתוח; ד) להכנ בו  צי
 להתוות דרך שירות בגוש 8010; ו) לבטל שביל לחלקה 102 בגוש
י ציבור נ י  8036 בהתאם לתכנית מפורטת הצ/54; ז) להגדיל אזור לבנ
 (שטח של בית ספר ממלכתי) הלקוח 16, 17 בגוש 8040; ח) להוסיף
׳ של התקנון אזור ספורט; ט) לשנות טבלת האזורים בפרטים  בפרק ה
י משק; 2) קביעת ית מבנ י  הבאים: 1) קביעה תנאים והוראות לבנ
ן בסעיף ם והוראות לחלוקה למגרשים באזור מנורים אי; 3) תיקו  תנאי
נימלי באזור מגורים; 4) הוספת מידת רוחב מינימלית  שטת מגרש מי
י ו נ  של מגרש; 5) תיקון טעיף מספד דירות באזורי מגורים; 6) שי
ן באזורי מגורים אי; י וי בנ ; 7) הוספת קו ׳ י בניה באזור מגורים א ז  אחו

 8< הוספה בסעיף הערות ותנאים מיוחדים.

 (2) תכנית מפורטת הצ/17/38 (תיקון להצ/4/38), תבנית לאיחוד
 וחלוקה ללא הסכמת בעלים.

 המקום: גוש 8002, חלקות 33, 41, 42, 52—54, 56, 60—64
 72—84, חלקי חלקות 40,8, 85,55,51.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965

נוי התכנית: בל השטזליט הכלולים בתכנית  השטחים הכלולים בשי
ן יעקב.  מיחאר זכרו

י התכנית: קביעת הוראות כדבר מרווחים ו נ  עיקרי הוראות שי

ים. ים ומשטחיים ציבורי  ושבילים ציבורי

, ״ ה נ י מ י מ  (2) תכנית מסי ש/254 — ש-־נוי לתכנית מיתאד ״

נה. ימי י לתכנית ש/23א— תכנית מיחאר בנ ו נ  המהוות מסי שי

י התכנית: כל השטח הבלול בתבנית ו נ  השטחים הכלולים בשי
 מיתאר בנימינה.

ית: קביעת הוראות בדבר מרווחים י התכנ ו נ  עיקרי הוראות שי
ים. ים ומשטחים ציבורי  ושבילים ציבורי

ן בהם ללא תשלוס בימים י יי התכניות רשאי לעי נו ן בשי י נ  כל מעו
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ני אחר, הרואה את ק או בכל פרט תכנו נ ב ן בקרקע, ב י נ  כל מעו
ות, וכן כל הזכאי לכך על פי םעיף י י התכנ ו נ י שי ד  עצמו נפגע על י
ו ברשומות, , תוךתדש׳יים מיום פרסומה של הודעה ז  100 לחוק, רשאי
ן ו י התכניות במשרדי הועדה המקומית לתכנ י ו נ  להניש התנגדות לשי

. ן  ולבניה השומרו

ן  מרחב תכנון מקומי, קרית טבעו

 הודעה בדבר הפקדת שינויי תכנ־ת מפורטת
ה, י ן והבנ ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
 תטכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
, הופקד, ן  חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה קדית טבעו
י תכנית מפורטת הנקרא: ו נ ו. שי  ביחד עם התשריט המצורף אלי
ן ושרת , כצנלסו ת מסי טב/13 - תכנון רחובות גולומב, מרדכי י נ כ ת  ׳
י לתכנית מס׳ 84, ומבטלת את התכניות ו נ ״, המהווה שי ן  בקרית טבעו

 ג/725,ג/421, ומשפיעה על תכניות תרש״צ 2/13/1 ו־2/12/2.

י התכנית: גוש 11394 חלקות 43 ו נ  ואלה השטחים הכלולים בשי
 עד 67, 83 מד 90, 95, 98, 107 עד 214, 216, 217, 224
 עד 290, 294 עד 298, 301 עד 320, 324, 326, 328, חלק מחלקה

 215; גוש 11402 חלקי חלקות 3, 4, 5.

ד שטחים לאזורי מגורים עו י י התכנית: י ו נ  עיקרי הוראות שי
י ציבור, אזורי מסחר, נ י  שונים, שטחים ציבוריים פתוחים, אתרים לבנ

 דרבים ושבילים וקביעת תקנות הבניה לגביהם.

ן בו ללא תשלום בימים י י התכנית רשאי לעי ו נ ן בשי י נ  כל מעו
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ני אחר, הרואה את ן או בכל פרט תכנו י ן בקרקע, בבנ י נ  כל מעו
י התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 ו נ י שי ד  עצמו נפגע על י
, תוך חדשייס מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש  לחוק רשאי
ה, י ן ולבנ ו י התכנית במשרדי הועדה המקומית לתכנ ו נ  התנגדות לשי

. ן  קרית טבעו

יר תש״ם (27 באפריל 1980) ״א באי  י
 ישעיהו ברזל

ן ולבניה ו ושב ראש הועדה המחוזית לתכנ  י
ז חיפה  מחו

, חיפה ־מחחי מי  מרחב תכנון מקו

 הודעה בדבר הפקדת עתר תכנית מיתאד מקומית
 נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 89 ו־12(א) לחוק התכנון
 והבניה, תשב״ה—1365, בי במשרדי הועדה המחוזיח לתכנון ולבניה
ן ולבניה מחוז חיפה ו  מחוז חיפה, ובמשרדי הועדה המקדמית לתכנ
 הופקד, ביחד עם התשריט המצורף אליו. שינוי תכנית מיתאר מקונ׳יית
ית מם׳ ג/965 — כריית כורכר גמהלף קיסריה בגוש  הנקרא: ״תכנ
 10652׳, המהוות שינוי לתכנית מס׳ ג/400 -־ תכנית המיתאר לשטח

ר מחוז היפה.  הגלילי לתכנון עי

י התכנית: גוש 10652 חלק מחלקה ו נ  ואלה השבחים הכלולים בשי
 1; גוש 10653 חלק מהלקה 1.

ית עוד שטה של כ־30 דונם לכרי י י התכנית: י ו נ  עיקרי הוראות שי
ע העבודה. צו  כורכר וקביעת התקנות לבי

ן בו ללא חשלום בימים י י התכנית רשאי לעי ו נ ן בשי י נ  כל מעו
 ובשעות שהמשרדים האמורים פחותים לקהל.

ני אחר, הרואה אח ק או בכל פרט תכנו נ ב ן בקרקע, ב י נ  כל מעו
p כל הזכאי לכך על פי סן־יף י התכנית, ו ו נ י שי ד  עצמו נפגע על י
, תוך הדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,  100 לחוק, רשאי
י התכנית במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ו נ  להגיש התנגדות לשי

 ולבניה מחוז חיפה.

 מרחב תכנון מקומי, מגשה

 הודעה ידבר אישור תכנית מפורטת
ן והבניה, ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ
ן ולבניה, מחוז חיפה, ו י הרעדה המחוזית לתכנ  תשב״ה-1965, כ
ת מס׳ מ/89 — משרדי י  החליטה לאשר תכנית מפורטה הנקראת: ״תבנ

 המועצה האזורית מנשה״.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 2559,
 השל״ט, עמי 2032.

ית האמורה, בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותה ביחד עם  התכנ
ה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה  התשריט המצורף אלי
ן רשאי י נ ן ולבניה מנשה, וכל מעו ו כן במשרדי הועדה המקומית לתכנ  ו
ן בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים י  לעי

 לקהל.

ן ן מקומי, השומרו ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
, הופקדו, ן ן ולבניה השומרו ו  חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנ
ות מיתאד י י תכנ י ו נ  ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, שי

 מקומיות אלה:

, ״ ב ק ע י ך ו ר כ י לתכנית מיתאר ז ו נ  (1) ׳*תבנית מם׳ ש/253 - שי
ן יעקב. י לתכנית מם׳ ש/11 — תכנית מיתאר זכרו ו נ  המהווה שי
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-1965

 מחוז הצפון

ן מקומי, הגליל התחתון ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
ה, י נ חנ ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחו!
ן ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל התחתון  הצפו
, הופקדה תכנית מפורטת הנקראת תכנית  שבמרכז אזורי כדורי
 תכנית מפורטת מסי 3126'— מצפה, ביחד עם התשריט המצורף אליה.

 ואלה השטתים הכלולים בתכנית: חלקי נושים: 15084, 15086—
.15088 

 עיקרי מטרת התכנית: הסדר הבניה במקום.

ן בה ללא תשלום בימים ובשעות ־ י  בל המעונין בתכנית רשאי לעי
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ני אחר הרואה את  כל המעונין בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנו
 עצמו נפגע.על ידי התכנית, וכן מהנדס ועדה מקדמיה שמרחב התכנון
, תוך חדשיים מיום  שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו, רשאי
 פרסומה של הודעה' זו ברשומות, להגיש ׳התנגדות לתכניה במשרדי

 הועדה המקומית לתכנון ולבניה האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, מעלת הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 . נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
ן ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל שבמושב  הצפו
ית מפורטת מס׳ 3365 -  מעונה, הופקדה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנ
ד מושב מעובה, ביחד עם התשריט המצורף אליה.  לולים מבוקרים לי

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גושים 18376, 18633.

 עיקרי מטרת התכנית: קביעת שטח לאזור לולים עבור המושב

 מעונה, התוויית דרכים וקביעת הוראות בניה.

ן בה ללא תשלום בימים דבשעדת י ין בתבנית רשאי לעי ני  כל המעו
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ני אחר הרואה את ן בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנו י נ  כל המעו
 עצמו נפגע על ידי התכנית, ובן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
ימ מידם  שלה כלול בתחום התבנית או גובל אותו, רשאי תוך חדשי
ו ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית במשרדי  פרסומה של הודעה ז

 הועדה המקומית לתכנון ולבניה האמורה.

יר תש״ם (2 במאי 1980) י׳ קניג ז באי  ט״
ן ולבניה ו  יושב ראש הועדה המחוזית לתכנ

ן  מחוז הצפו

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המזרחי

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר
 נמסרת בזח הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
ן ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי  הצפו
י תבנית מיתאר הנקרא תבנית ו נ  שברחוב הגליל, טבריה, הופקד שי
ד עו י י ו נ י לתכנית מיתאר מסי 194 הגלילית - שי ו נ  מפי 3278 — שי

ו.  לשטח ספורט בכפר מיסר, ביחד עם התשריט המצורף אלי

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 22508 חלקה 10.

ד השטח מחקלאי לאזור עו י י ו נ י התכנית: שי ו נ  עיקרי מטרת שי
 ספורט.

נוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ן בשי י נ  בל המעו
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ני אחר הרואה את ן או בכל פרט תכנו י ן בקרקע, בבנ י נ  כל המעו
כן מהנדס הועדה המקומית שמרחב י התכנית, ו ו נ  עצמו נפגע על ידי שי
, תוך חדשיים  התכנון שלה כלול בתחום התבנית או גובל אותו, רשאי
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
ן ובמשרדי הועדה המקומית לתכגון ולבניה הגליל המזרחי  הצפו
 שברחוב הגליל טבריה, הופקדה תכנית הנקראת תכנית מיתאר מם׳

 2737 - מטולה, ביחד עם התשריט המצורף אליה.

 י ואלה השטחים הכלולים בתכנית: נושים 13200 עד 13217 .

 עיקרי מטרת התכנית: הכנת תכנית מיחאר למקום בהתאם לחוק
 התכנון והבניה, תשכ״ה-1965.

ן בה ללא חשלום בימים.ובשעות י ן בתכנית רשאי לעי י נ  כל המעו
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ני אחר הרואה את ן בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנו י נ  כל המעו
כן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון י החכניח, ו ד  עצמו נפגע על י
, תוך חדשיים מיום  שלה בלול בתחום התכנית או גובל אוחו, רשאי
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית במשרדי

ן ולבניה האמורה. ו  הועדה המקומית לתכנ
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 הזמנות גת* המשפט
 גית המשפט המתתי בירושלים

 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
ן או לשניהם, כמפורט להלן. כל המתנגד י מנהל עזבו נו  להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט כקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למי

 לבקשות יגיש, תיך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, את מעמי התנגדותו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 שם המבקש
 תאריך

 שם המנוח הפטירה

 מסי התיק
 שם המבקש (צוואות)

 תאריך
 שם המנוח הפטירה

 מס׳ התיק
 (צוואות)

טי  פרנק קי
 רוז בנימין

25.3.80 
1.4.80 

 356/80 פרנק בנו דן
 359/80 רוז אפרים

 בפקודת בית המשפט
 אפרים לוי, מזכיר

ן לאה י  אפשטי
 סגל זיגמונד

4.2.80 
13.4.80 

 אפשטיין פליקם
 מרכוס

 סנל פלורה

348/80 

346/80 

 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון
ו לשניהם. ן א י מנהלי עזבו ו נ חן צווים המכריזים על ירושה או למי י ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, כקשות לי ו  להו
ר יום ש ך ארבעה ע ו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה תו י ן שאחת הבקשות מתייחסת אל ען שיש לו טובת הנאה כעזכו  כל אדם הטו

ה י נ י מ פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בע ו  מי

 מם׳ התיק תאריך מס׳ התיק תאריך

 (ירושות) שם המנוח הפטירה שם המבקש (ירושות) שם המנוח הפטירה שם המבקש

י מרים 355/80 ינוקא יוסף 16.8.79 גבעתי (ינוקא)  349/80 גיהראן נייד, 15.2.80 לו
 דפנא

 ינוקא יוסף
 350/80 כהן יצחק 18.8.79 בהן רחל

 351/80 רימוני שושנה 23.4.80 כהן ניצה 357/80 מחפוד יונה 25.2.80 שמריהו חיים
 352/80 רוזנפלד שרה 15.2.80 טרוים יצחק 360/80 כהן סוליקה 21.7.79 כהן דוד

 353/80 עליאן עיסה מוםה 362/80 אברמוביץ רחל 14.1.72 שדה אריה
 מחמד 1.11.79 עליאן דאוד עיסה 363/80 שטרק יוסף 14.2.80 ראובינוף מאשה

 354/80 דחליקה אליהו 31.8.78 דהליקה פניה 364/80 מעודה רחל 22.4.79 מעודה סעדיה

 בפקודת בית המשפט
 אפרים לד, מזכיר

 הזמנות בה׳ הד«ן הרגנ״ס
 בית הדין הרבני האזורי בירושלים

ן בעזבון שאחת י נ י ירושה. בל התובע טובח הנאה או המעו ו , בקשות למתן צו , בתיקים המפורטים להלן ן ע בי הונשו לבית הדי דו י י ו  להו
ום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן ו תוך חמישה עשר י ותי ימסור טענ ן ו א לבית הדי בו ו ורוצה להתננד לה, י י  הבקשות מחייחסת אל

: ו י נ ן צו כטוב בעי  בית הדי

 תיק 2578/תש״ם
 רו ק ירושת המנוח ויליאם זאב רהנברגר, שנפטר בי נ ע  ב

 שלים ביום ב״ז בניסן חש׳׳ם (13 באפריל 1980),

 המבקשת: דורה רתנברגר, רחוב גלעדי 8, ירושלים.

 תיק 2622/תש״ם
ן ירושת המנוח יחזקאל דגול, שנפטר בירושלים ביום י  בענ

׳ט בשבט חש״ם (5 בפברואר 1980), ׳  י

 המבקשת: הניה דגול, רחוב איסלנד 16/8, קרית מנחם,
 ירושלים.

 רפאל הדם־עדם, המזכיר הראשי

 תיק 2562/תש״ם
ן ירושת המנוח אברהם שינברנר, שנפטר בירושלים י  בענ

 ביום ח׳ בניסן תש״ם (24 במרס 1980),
ן אגרון 24, ירושלים.  המבקשת: מרים שיינברגר, רחוב גרשו

 תיק 2463/תש״ם
ן ירושת המנוחה מרים רהנבלום, שנפטרה בירושלים י  בענ

 ביום כ״ח באדר תש׳׳ס (13 במרס 1980),
 המבקש: יהושע רתנבלום, ארמון הנציב 351/8, ירושלים.

 תיק 2462/תש״ם
ק ירושת המנות אברהם רוזנבלום, שנפטר ברמלה ביום נ ע  ב

19 ביוני 1976), ) ו -  כ״א בסידן תשל
 המבקש: יהושע רחנבלום, ארמון הנציב 351/8, ירושלים.
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 ב>ת הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
ת ו נ מ ז  ה

ן בעזבון שאחת י נ י ירושה. כל התובע טובת הבאה או המעו ו , בקשות למתן צו , בתיקים המפורטים להלן ן ע בי הוגשו לבית הדי דו , י י ו  להו
ו תוך חמישה פשר יום מיום פרסום הזמבה זו, שאפ לא כךיתן. תי ו ן וימסור טענ א לבית הדי בו ו ורוצה להתנגד לה, י י  הבקשות מתייחסת אל

: ו י נ ן צו כטוב בעי  בית הדי

 תיק 9912/תש־ס
״מ ן ירושת המנוחה ברוך רחל, שנפטרה ביפו ביום י  בעני

 בכסלו תש״פ (19 בדצמבר 1978),
 המבקש: יוםף ברוך.

 תיק 10028/תש״ם
ן ירושת המנות אלוני יוסף דוד, שנפטר בפתח־־תקוה י  בענ

׳ בניסן תש״ם (6 באפריל 1980),  ביום כ
 המבקשת: רבקה אלוני.

 תיק 10134/תש״ם.
ן ירושת המנוחה ברוש נסיה, שנפטרה בפתה־־הקדה ביום י  בענ

ד בכסלו חש״ם (17 בדצמבר 1979), ״  כ
 המבקש: ברוש אוריאל.

 תיק 10040/תשיס
 בעני[ ירושת המנוה ברנט מיכאל, שנפטר בתל־אביב ביום

׳ בשבט תש״ם (24 בינואר 1980),  ו
 המבקשת: ברנט שרלוטה.

 תיק 10010/תש״ם
ן ירושת המנות הנדל חיים, שנפטר בכפר־םבא ביום כ״א י  בענ

 באדר תש׳׳ם (9 במרס 1980),
 המבקשת: 1יטלה הנדל.

 תיק 9981/הש״&
׳ ן ירושת המנוח טל צבי, שנפטר בכפר־םבא ביום ג י  בענ

 בניסן תש״ם (18 במרס 1980),
 המבקשת: טל בלהה.

 תיק 10066/תש״ם
ן ביום ח׳ ן ירושת המנוח לורבר ליאון, שנפטר ברמח־ג  בעני

 בתשרי תשל״ט (9 באוקטובר 1979),

 המבקש: לורבר עזריאל.
 תיק 10067/תש״ס
נןביום ן ירושת המנוחה לורבר מרים, שנפטרה ברמת־י י  בענ

ו(27 ביולי 1976), . . ט בתמוז תשל־׳  כ״
 המבקש: לורבר עזריאל.

 תיק 9969/תש״ם
ן ירושת המנוחה רוזנברג איטא, שנפטרה בנבעתיים ביום  בעני

ד בטבת תש״ם (11 בינואר 1980), ״  כ

 המבקשת: סינטר אסתר(רוזנברג).
 תיק 10099/תש״ם

ן ירושת המנוח רם אריה, שנפטר בתל־אביב ביום וי" י  בפנ
 בתשון תשל״ח (18 באוקטובר 1977),

 המבקש: רם ישראל.

 תיק 10100/תש׳־ם
ן ירושת המנוחה רם יונה, שנפטרה בתל־אביב ביום כ״ה  בעני

 בניסן תש׳׳ם (11 באפריל 1980),
 המבקש: רם ישראל.

 תיק 9884 /תש׳׳ם
ן ירושת המנוחה ברזובסקי גיטל, שנפטרה בפחח־תקוח י  בענ

׳ד (18 באפריל 1974), ו בניסן תשל׳  ביום ב״
 המבקש: שמואל ברזובםקי.

 תיק 9821/תש״ם
ן ירושת המנוח גרבר יואכים,'שנפטר בפתח־תקוה ביום  בעני

ז בשבט תש״ם (14 בפברואר 1980),  ב״
 המבקשת: גרבר שרה.

 תיק 9567/תש״ם
׳ ן ירושת המנוח הופמן'׳יעקב, שנפטר בגבעתיים ביום ט י  בענ

 באב תשל״ט (2 באוגוסט 1979),
 המבקשת: חיה הופמן.

 תיק 9885/תש״ם
ן ירושת המנוח וולף יוסף אברהם, שנפטר ברמת־גן י  בענ

׳ בסיון תשל״ט (30 במאי 1979),  ביום ד
 המבקשת: למל וולף.

 היק 9642/תש״ם
׳ ן ירושת המנוח חבקוק נעים, שנפטר בתל־אביב ביום ב י  בענ

 בניסן תש״ם (19 במרס 1980),
 המבקשת: חבקוק שולמית.

 תיק 9865/תש*ם
ן ירושת המנוח חגואל בנימין, שנפטר בפתח־תקחז ביום י  בענ

ם (1 בפברואר 1980), ד בשבט תשי ״  י
 המבקשת: הגואל סטלה.

 תיק 9591/תש״ם
׳ ן ביוס ג ן ירושת המנוח יעקובי יוסף, שנפטר ברמח־ג י  בענ

 באדר תש״ם (20 בפברואר 1980),
 המבקשת: יעקובי רחל.

 תיק 9835/תש״ם
׳ ן ירושת המנוח מהי&ית משה, שנפטר בתל־אביב ביום ו  בעני

סן תש״ם (23 במרס 1980), י  בנ
 המבקשת: מהיפית יטה.

 תיק 9892/תש״ם
׳ ן ירושת המנוח סבן אליהו, שנפטר בפתח-חקוה ביום ח י  י בענ

יר חשל׳־ח (15 במאי 1978),  באי
 המבקשת: סבן אסתר.

 תיק 9855/חש״ם
ן ירושת המנוחה פייס דבורה, שנפטרה בנדרה ביום י׳יז  בעני

 באדר תש׳׳ם (5 במרס 1980),
 המבקש: אפו פייס.

 תיק 9701/הש״ם
ן ירושת המנוח פדומן יהודה אריה, שנפטר בתל־אביב י  בפנ

ד באדר תש״ם (12 במרס 1980), ״  ביום כ
ק טובה. ו  המבקשת: פר
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 בית הדין הרגני האזורי בתל־אביב־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 תיק 10161/תש״ם
׳ באדר ן ירושת המנוח סנדלר ישראל, שנפטר ביום ה  בעני

 תשל״ט (4 במרס 1979),
 המבקשת: סנדלר פני.

 תיק 10907/תש״ם
ן ירושת המנוח ראפס אוסקר, שנפטר בחל־אביב ביום  בעני

ם (17 באפריל 1980), ׳ באייר תיך׳  א
 המבקש: אבי ראפס.

 עובדיה לוי
 אחראי לעזבונות וירושות

 תיל! 10132/תש״ם
ן ירושת המנוח רפפורט מאיר, שנפטר ברמת־גן ביום י  בענ

 ה׳ בחשק תש״ם (26 באוקטובר 1979),

 . המבקשת: רפפורט(צפורה) פניה.
 היק 10051/תש״ם
ן ירושה המנוח שרפשטיין אברהם, שנפטר בפתתיתקוה י  בפנ

ב תשל״ט (10 באוגוסט 1979), א ב ח ״  ביום י
 המבקשת: שרפשטיץ טובה.

 תיק 10174/תש״ם
׳  בענין"ירושת המנוח דיין פנחס, שנפטר בהוד־השרון ביום ב

 בחשון תש״ם (23 באוקטובר 1979),
 המבקשת: דיין בת שבע.

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

ן בעזבון שאחת י נ י ירושה. כל התובע טובת הנאה או המעו ו , בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתי צו ן ע כי הוגשו לבית הדי דו י י ו  להו
ן יתן ו הוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כ ותי ן וימסור טענ א לבית הדי בו ו ורוצה להתנגד לה, י  הבקשות מתייחמת אלי

ו: ני ן צו כטוב בעי  בית הדי

 תיק 1915/תש״ם
ן ירושת המנוחה אמיניה חנה, שנפטרה ביום כ״ו באדר י  בענ

 תש״ם (14 במרס 1980),
 המבקשים: בנותיה ובנה.

 חיק 1973/תש״ם
ט ״ ן ירושת המנוחה קלימי כרמלה, שנפטרה ביום י י  בפנ

 בשבט תש״ם (6 בפברואר 1980),
 המבקשים: בעלה, בנותיה ובנה.

 תיק 1974/תש״ם
׳ ן ירושת המנות גרשטנקורן יעקב, שנפטר ביום כ י  בענ

 באלול תשל״ז (3 בספטמבר 1977),
 המבקש: בנו.

 תיק 2055/תש״ם
ו בניסן ן ירושת המנוח אדלר יוסף, שנפטר ביום ט״  בעני

 תש״ם (1 באפריל 1980),
 המבקשים: אלמנתו ובנותיו.

 מיכאל כהן, המזכיר הראשי

 תיק 1656/תש״ם
ן ירושת המנוח תורגימן שמעון, שנפטר ביום ב׳ בכסלו י  בענ

 תש׳*מ (22 בנובמבר 1979),
 המבקשים: אלמנתו, בניו ובנותיו.

 תיק 1833/תש׳׳ם
ן ירושת המנוח בניסטי אלי, שנפטר ביום כ״ח באדר י  בענ

 חש־ם (16 במרס 1980),

 המבקשים: בנותיו ובנו.
 תיק 1886/תש״ם
ן ירושת המנוחה כליפה םקיה, שנפטרה ביום י״ח באלול י  בענ

ט(10 בספטמבר 1979), ׳  תשל׳
 המבקשים: בניה ובתה.

 תיק 1887/תש״ם
׳ בניסן ן ירושת המנוח כליפה בנימין, שנפטר ביום ב י  בענ

 חש״ם (18 במרס 1980),
 המבקשים: בתו ובניו.

 תיק 1890/הש״ם
׳ באדר ן ירושת המנוחה סופר סברסה, שנפטרה ביום ו י  בענ

 חש״ם (13 בפברואר 1980),
 המבקשים: בתה ובנה.
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ן דו  של הרשומים מטה ומשערים שהם נספו בשואה ובי בית המשפט י
 בבקשה האמורה ביום ב׳׳ז בתמוז תש״ם(11 ביולי 1980) בשפה 9.00. ־
 תיאורם של הנספים לפי המפורט בסעיף 4 לתצהיר המצורף

 לבקשה הוא כדלקמן:

ולד  1. (א) ליאון (לדבק) זונדרלינג בנו של דוד זונדרלינג, נ
ן  בביליץ, פולין בשנת 1893. אזרחותו פולנית ומקום מגוריו האחרו

ינה, אוסטריה. שם נפטר בשבת 1939.  היה בעיר ו

 (ב) גינה זונדרלינג בת דוד זונדרלינג, אהותו של ליאון,
 נולדה בביליץ, פולין בשנת 1895. אזרחותה פולנית ומקום מגוריה

. ק ל י  האחרון היה ב

 (ג) פרידה זונדרלינג בת דוד זוגדרלינג. נולדה בביליץ בשנת
 1900. אזרחותה פולנית ומקום מגוריה האחרון חיה בעיר ביליץ.

 (ד) ליאון (לובק) ואחיותיו גינה לפרידה נלקחו בשנת 1939
 למחנה ההשמדה אושוויץ.

ן זונדרלינג בן יעקב זונדרלינג, בולד בביליץ שבפולין י  2• ^א) ארו
 בשבת 1306. אזרחותו פולנית. מקום מגוריו האחרון היה בעיר ביליץ.

ן זונדרלינג. אזרחותם פולנית. נולדו י ו ו ובתו של ארו  (ב) בנ
 בעיר ביליץ.

, בנו ובתו נלקחו למחנה ההשמדה אושוויץ ג נ ן זמדרלי י  (ג) ארו
 בשנה 1939.

 3. (א) קדל זונדרלינג בולד בשגת 1874. מקום מגוריו האחרון

 היה בעיירה ניקולאי. אזרחות פולנית.

 (ב) אדית זונדרלינג בת קרל. נולדה בשנת 1899. מקלם

 מגוריה האחרון — בעיירה ניקולאי. אזרחות פולנית.

 (ג) גרמה זונדרלינג בת קרל. נולדה בשנת 1901. מקום

 מגוריה האחרון בעיירה ניקולאי. אזרחות פולנית.

 (ד) קרל ובנותיו אדיה וגדטה בלקחו למחנה ההשמדה אושוויץ

 בשנת 1939.

 4. שמואל (םמואל) זוגדרליגג נולד בשנת 1872. אזרחות פולנית.
 נספה בשגח 1940 באורל, רוסיה.

ין לבית זונדרלינג, נולדה בשנת 1875. אזרחות  5. פני פרלשטי
 פולנית. מקום מגוריה האחרון בעיירה ניקולאי. נלקחה לאושוויץ

 בשנת 1939.

 6. (א) דודה קפלנר לבי^ זונדרלינג. נולדה בשנה 1877. נספתה
 בבוכרה בשנת 1944.

 (ב) בבה — אריק קפלבר. נולד בשבת 1899. בלקח בשנת 1939
 למחנה ההשמדה אושוויץ.

 7. (א) יוליה פישר לבית זונדרלינג. נולדה בשנת 1878. אזרחות
 יוגוסלבית. נספתה במחנה השמדה ביוגוסלביה בשנת 1941.

נג. בתה של יוליה. נולדה למה פישר לבית זונדרלי  (ב) אי
 בשנת 1899. אזרחות יוגוסלבית. נספחה במחנה השמדה ביוגוסלביה

 בשנת 1941.

 8. הרמיגה זוגדרליננ גולדה בשנת 1866. אזרחות הונגרית. מקום
 מגוריה האחרון — טימיסוואדה, שם גפטרה בשגת 1920.

 בבית המשפט המחוזי בירושלים
 חיק הצהרות מוות 15/80

 בענין: חוק הצהרות, תשל״ח-1978, ־

 ובענין: הצהרת מותם של הנספים המפורטים להלן:

׳ וינגיט 10, חיפה, באמצעות  והמבקשת: חוה גלוגובסקי משד
 ב״ ב עוה״ד ד. םירוטה מרחוב המאספים 18, תל־אביב.

 הודעה
 להווי ידוע כי המבקשת, חוה גלוגובסקי פנתה אל בית המשפט
 המחוזי בירושלים בבקשה להצהיר על מותם של הנספים המפורטים
 מטה שנעלמו ומשערים כי מתו, וכי בית המשפט ידון בבקשה האמורה

 ביום ב׳׳ז בהמח תש׳׳ם (11 ביולי 980!) בשעה 09.00.

 וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרת המבקשת:

 1. דוד טאומן, האריך לידה 1900, מקום מגורים הרגיל: קילצה
 פולין, אזרחות פולנית, התעסקותו: מורה. נראה לאחרונה בפב

. ן  רואר 1940 בורשה, פולי

 2. דירקה כאומן לבית תשמה אשתו של דוד טאומן. ככל הידוע
. ן  נפטרה זמן קצר לפניו ממחלת הדיזנטריה בעיר קילצה, פולי

ה טאומן, גולד 1903, מקום מגוריו הרגיל: ביאליסמוק, ע  3. ישראל מ
 פולין. התעסקותו: מורה, מצבו המשפחתי: רווק. נראה לאחרוגה

 בשנת 1940 בורשה, פולין.

 4. טובה טאומן, גולדה 1909, מקום מגוריה הרגיל והאחרון: ורשה,
 פולין. מצבה המשפחתי: רווקה. נראתה לאחרוגה בשנת 1940

 בורשה, פולין.

 שם ומען בת משפחתם הקרובה ביותר: חוה גלוגובסקי לבית טאומן
׳ וינגיט 10, חיפה.  מרחוב שד

 כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ׳־ל מתבקש להמציאן לבית
 המשפט בין בכתב עד ליום הדיון ובין בעל־־פה לפני בית־המשפט
 במועד הנקוב לעיל, וכל אדם מעונין הרוצה להתנגד להצהרות המוות
 יתייצב לפני בית־המשפמ במועד הנקוב לעיל, אם בעצמו ואם על
 ידי בא־כוחד, וינמק את התנגדותו, או ימסור לבית המשפט הצהרה
 בשבועה שניחנה על ידו שבה פורטו טעמי ההתנגדות או ימסור הודעה
 בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל, שאם לא כן יחליט

 בית המשפט כטוב בעיניו.

סן תש־׳ם (16 באפריל 1980) ד׳ ביץ, רשם י ׳ בנ  ל

 בבית המשפט המחוזי בירושלים
 תיק הצהרות מוות 16/80

 בענין: חוק הצהרות מוות, תשל״ח—1978,

: הצהרת מוחם של הנספים המפורטים להלן: ן י  ובענ
 והמבקשה: ביאנקה בנבניסטי כאחת מיורשי המנוחה עלים
ז 0423663 (להלן — המנוחה) מרחוב הרוא׳׳ה 75, רמת־גן. י  גרנדי, ת
ו ע. אוסטרליץ א / ו ה. קרוגפלד ו א /  באמצעות ב״ב עוה״ד ב. גליק ו

 מרחוב שמריהו לוין 5, חל-אביב.

 הודעה
 להווי ידוע כי המבקשת, כאחת מיורשי המנוחה עלים גרגדי,
 פנתה אל בית המשפט המחוזי בירושלים בבקשה להצהיר על מותם
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 בבית המשפט המתתי בירושלים
 'תיק הצהרת מוות 8/80

 בפני: כבי השופט משת בהן
, ח-1978 ׳ ן: חוק הצהרת מוות, תשל  בפני

ן הצהרת מותו של הנעדר אדרעי דוד חי. י  ובענ

 הודעה
ות(סדרי הדין),  בהתאם לתקנה 14 (א) לתקנות הצהרות מו

 תשי״ג—1952

 להווי ידוע לכל כי בית המשפט המחוזי בירושלים הצהיר בצו

 סופי על מותו של הנעדר אדרעי דוד חי, שמקום מגוריו היה בצפת.

 תאריך המוות: 26.5.1939

 תאריך ההצהרה: 18.4.1980

 ר׳ באייר תש״ם (20 באפריל 1980) ד׳ ביץ, דשם

 בבית המשפט המחוך בירושלים
 תיק הצהרת מוות 10/79

דא,  בפני: כבי הנשיא א. לנ
 בענין: חוק הצהרת מוות, תשל״ח-1978,

. י : הצהרת מוחו של חנםפית שמחה א ן י  ובענ

 הודעה
 בהתאם לתקנה 14 (א) לתקנות הצהרות מוות (סדרי הדין),

 תשי׳׳ג—52 19

 להווי ידוע לכל כי בית המשפט המחוזי בירושלים הצהיר בצו
 סופי על מוחה של הבספיח שמחה לוי, שמקום מנורית היה במבשיה,

 ישראל.

 תאריך המוות: 30 ביוני 1950.

 תאריך ההצהרה: 11 באפריל 1980.

׳ באייר תש״פ (23 באפריל 1980) די ביין, רשם  ז

 9, (61 אחותה של הרמינה זונדרלינג. גולדה בטימיסווארה בשנת
 1868. אזרחות הונגרית. מקום מגוריה האחרון - טימיסווארה

 הונגריה.

 (ב) בן אחותה של הרמינה זונדרליגג. גולד בטימיסווארה

 בשנת 1895. אזרחות הונגריה. מקום מגוריו האחרון — טימיסווארה.

 (נ) 2 ילדי בן אחותה של הרמינה זונדרלינג הנ״ל.

 (ד) בת אחותה של הדמיבה זונדרלינג. נולדה בשנת ל189.
 אזרחות הוגגריח. מקום מגוריה האחרון - טימיפווארה.

 (ה) 2 ילדי בת אחות הרמינה זונדרלינג חב״ל.

 (ו) כל בני משפחה זו, נלקחו למחנה ההשמדה אושוויץ בשנת
.1939 

נ נולד בשנת 1866. אזרחות נ ונדדלי  .10 10) אחיה של הרמינה ז
 הונגריה. מקום מגוריו האחרון — טימיסווארה.

 (ב) בן אחיה של הרמינה זונדרלינג. נולד בטימיסווארה בשנת
 1893. אזרחות הוגנריח. מקום מגוריו האחרון — טימיסוואדה.

 (ג) 2 ילדי בן אחיה של הרמינה זונדרליגג.

 (ד) בת אחיה של הדמינה זונדרלינג. נולדה בשנת 1896.
 אזרחות הונגריה. מקום מגוריה האחרון — טימיסווארה.

 (ה) 2 ילדי בת אחיה של הרמינה זונדרלינג.

 (1) בל בני משפחה זו נלקחו למחנה ההשמדה אושוויץ בין השנים
.1939-1942 

 כל מי שיש לו ידיעות על הנטפים לעיל מתבקש בזה להמציאן
 לבית המשפט בין בכתב עד ליום הדיון, ובין בעל פה לפני בית המשפט
ין הרוצה להתנגד להצהרת המוות ל, וכל אדם מעוני  במועד הנקוב לעי
די יצב לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל, אם בעצמו ואם על י  יתי
, או ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה  בא כוחו וינמק את התערותו
 שניחנה על ידיו ושבה פורטו טעמי ההתננדות, או ימסור הודעה בפני
ג דיפלומטי או קדנסדלרי של ישראל, שבה יפרט את טעמי ההת  נצי

 נגדות, שאם לא בן יחליט בית המשפט בטוב בעיניו.

ל׳ בניסן הש״ם (16 באפריל 1980) ד׳ ביין, רשם . 

 ית מקרקעין
ו בגובה פני הרחוב בשטח של בדונם. נ  המזרחי הגובל ברחוב טרפון הי

 יתרת השטח במורד ניכר מערבת.

 על פי תכנית בנין ערים נת/20/307 שפורסמה למתן תוקף בילקוט
 הפרסומים 1448 מיום 12 באפריל 1973, החלקה סווגה בעיקרה

עוד לשטח ציבורי כדלהלן: י  לי

, ר ׳ לרחוב טרפדן — 700 מ״  1) שטח לבניה ציבורית עם חזית 5 מ
׳  גובל במוסד לילדים מדרום כנ״ל; 2) שביל להולכי רגל 4 מ
 רוחב מרחוב טרפון — 160 מ״ר, בגבול הצפוני של החלקה;
׳ להשלמת מגרש בגיה למגורים בגבול  3) רצועה ברוחב 4 מ
. 4) שטח ציבורי פתוח - 3,955 ר ני של החלקה - 192 מ״  הצפו

. ר  מ״ר; םה״כ: 5,007 מ״
ן נשומו בסך 1,647,303 לירות  המקרקעי

. (1,647,303=329 x 5,007) 

ג באייר חש״ם(29 באפריל 1980) צ׳ לביא ״  י
 מנהל המכירות

 לשכת ההוצאה לפועל בתניח

 הודעה בדבר מ>
׳ 550/75  בלשכת ההוצאה לפועל בנתניה ת.א. מס
ן  מוצעים בזה למכירה המקרקעין המתוארים להלן, על פי פםק די

: ן י ע p ק מ  לחלוקת ה

והצעה בכתב תוך  כל המעונין בקניית המקרקעין, להגיש ללשכה ז
ו ומספר , מענ  שלושים יום מפרסום הודעה זו. ההצעה תפרט את שמו
ן בסכום יצרף להצעה ערבו ע, ואת הסכום המוצע, ו  זהותו של המצי

 שלא יפחת מ־10% מהמחיר המוצע.

 פירוט המקרקעין
, בקטע שבין הרחובות אנטוורפן ן  המקום: נחניה, רחוב רבי טרפו

. ן ן מצפו מדרום והרב מימו : 

 י מספדי הרישום: גוש 8273 חלקה 23.
. ר  השטח: 5,007 מ-

ן, סוגם, טיבם והשימוש בהם: לחלקה חזית של  תיאור המקרקעי
, גובלת בצידה הדרומי במוסד ן ׳ באורך ברחוב דבי םרפו  ב-13 מ
רת הילד״ (בית אלזרקי), מבחינה טופוגרפית החלק  לילדים ״טי
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 הודעות מאת מנס «93*0 הרשמי
 לפי פקודת החברות

 שם התבדה: אובדסיז רדיו קורפדריישן בע׳׳מ - בפירוק.
ב קדליבך 14, תל־אביב. ו ח : י ו נ י ש ר  מען המשרד ה

 בית המשפט המחוזי של: תל־־אביב־יפו, תיקים אזרחיים: 1. 89'25;
.2969/79 .2 

׳ בניסן תש״מ (20 במרס 1980).  תאריך צו הפירוק: ג
ם (2 בינואר 1980). נ בטבת תשי - ך הנשת הבקשה: י  תאדי

ם (17 ביוני 1980) ׳ בתמוז תשי  היום והמקום לאסיפות ראשונות: ג

ב. ז 14, תל־אבי ח ו ה י ך , רחוב ב  במשרד בונם הנכסים הרשמי

 שעת האסיפות: 1) בושים בשעה 13.00;
 2) משתתפים בשפה 13.13 .

 הודעות על שחרור מפרקים
 שם החברה: סבקד עבודות עפר ובניה בע״מ — בפירוק.

 מען המשרד הדשנם: רחוב חפץ חיים 76, תל־אביב.
, חיק אזרחי 700/71.  בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו

דה 14, הו , רחוב בךי  שם המפרק, תיאורו ומענו: כונס הנכסים הרשמי
 תל־אביב.

17 באפריל 1980). ם(  תאריך השחרור: א׳ באייר תשי

יד״ בע״מ - בפירוק.. ית קונפקציה ״נחלת הר־חב׳  שם החברה: תעשי
׳ בוכהלטר, שדי רוטשילד 31, ד מ ״  מען המשרד הרשום: אצל עו

 תל־אביב.
, תיק אזרחי 2250/74. פו י ב-  בית המשפט המחוזי של: תל־אבי

ל ו ר י ב ד, רחוב אבךג ׳ ׳  שם המפרק, תיאורו ומענו: בנימין בצלאל, עו
 5, תל־אביב.

ם (28 באפריל 1980). ״ב באייר תשי  תאריך השחרור; י

 שם החברה: חופר ומוביל בת־ים בפ״מ - בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רח׳ ירושלים 39, בת־ים.

, תיק אזרחי 1277/70. פו י ב־ י של: תל־אבי ״ ח מ  בית המשפט ה
־ ל , רת׳ בן־יהודה 14, ת : בונם הנכפים הרשמי ו  שם המפרק, ומענ

 אביב.

׳ באייר תש״ם (23 באפריל 1980).  תאריך השחרור: ז

 שם ההברה: דדובלס גילוץ בע״מ - בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רח׳ השוק 4, תל־אביב.

, חיק אזרחי 2894/64. פו  בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־י
־ , רח׳ בן־יהודה 14, תל : כונס הנכסים הרשמי ו ם המפרק, ומענ  ע

 אביב.

 תאריך השחרור: כ״ח באדר חש״מ(16 במרס 1980).

 שם החברה: טקסטיל לינדה בזנ׳׳מ — בפירוק.

. ן ג  מען המשרד הרשום: רה׳ ביאליק 8, רמת־
, תיק אזרחי 4446/68. פו י ב־  בית המשפט המחוזי של: תל־אבי

־ ל , דחי' בן״יהודה 14, ת : כונס הנכסים הרשמי ו  שם המפרק, ומענ
 אביב.

ד בניסן תש״פ(10 באפריל 1980). י  תאריך השחרור: ב

פ(8 במאי 1980) ז׳ בונה ׳  כ״ב באייר תש׳
 סגן כונס הנכסים הרשמ«

 הודעה בדבר כוונה להכרת על דיבידנד
מ — בפירוק. י ע  שם החברה: גרטח מוצרי הלבשה ב

ד 194.  מען המשרד הרשום: אזור החעשיה, קרית־המלאכח, ת״
, חיק אזרחי 684/77. פו  בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־י

ם (13 ביוני 1980). ט בםיון תשי י  היום האחרון לקבלת הוכחות: ב
- נג, עו־׳ד, רחוב אבן : אברהם צימדי ו  שם המפרק, תיאורו ומענ

 גבירול 49, תל־אביב.

 צווי פירוק ואסיפות ראשונות

מ ־־ בפירוק. י ע  שם החברה: הפקוח יוחמ ב
 מען המשרד הרשום: רחוב אלכסנדר ינאי 7, תל־אביב.

, תיק אזרחי 2043/79.  בית המשפט המחוזי של: תל־אביבדיפו
ם (13 באפריל 1980). ז בניסן תשי י  תאריך צו הפירוק: כ

ט (6 בספטמבר 1979). י ד באלול תשל ״  תארך הגשת הבקשה: י
ם (27 ביוני 1980) ׳ג בתמוז תשי ׳  היום והמקום לאסיפות ראשונות: י

ב. , רחוב בן־יהודה 14-, תל־אבי  במשרד בונם הנכסים הרשמי
 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 10.00;

 2) משתתפים בשעה 10.15.

 שם החברה: נתן לדדמן בע״מ — בפירוק.
. ן נ ן המשרד הרשום: רחוב חרות 49, רמת־ ע  מ

, תיק אזרחי 2818/79. פו  בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־י
ם (13 באפריל 1980). ך צו הפירוק: כ-ז בניסן השי  תארי

ד בכסלו תש״מ (4 בדצמבר 1979). ״  תאריך הגשת הבקשה: י
ם (27 ביוני 1980) ג בתמוז תשי ״  הזום והמקום לאסיפות ראשונות: י

ב. , רחוב בן־יהודה 14, תל־אבי  במשרד כונס הנכסים הרשמי
 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 9.00;

 2) משתתפים בשעה 9.15.

 שם החברה: אלום נוי בע׳׳מ — בפירוק.
 מען המשרד הרשום: אזור התעשייה, נתניה.

, תיק אזרחי 1803/79. פו ב־י  בית המשפט המחוזי של: תל-אבי
׳ג בניסן תש״מ(30 במרס 1980). ׳  תאריך צו הפירוק: י

6 באוגוסט 1979). ) ט י ל ש ג באב ת ״  תאריך הגשת הבקשה: י
ב כסיון-חש׳׳ם (6 ביוני 1980)  היום והמקום לאסיפות ראשונות: כ־

ב. ה 14, תל־אבי ד ו ה י ך , רחוב ב  במשרד כונס הנכסים הרשמי
 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 10.00;

 2) משתתפים בשעה 10.15.

 שם.החברה: קליפורניה ישראל חב׳ לפתוח בע״מ — בפירוק.
ב.  מען המשרד הרשום: רחוב אחד-הפם 9, חל-אבי

, חיק אזרחי 1520/79. פו ב־י  בית המשפט המחוזי של: תל-אבי
ם (30 במרס 1980). בניסן חשי ״ג׳  תאריך צו הפירור!: י

ט (28 ביוני 1979). י ׳ בתמוז תשל  תאריך הגשת הבקשה: ג
ם (13 ביוני 1980) ט בםיון תשי י  היום והמקום לאסיפות ראשונות: כ

ב.  במשרד כונס הנבסים.הרשמי, רחוב בן־יהודח 14, תל-אבי
 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 10.00;

 2) משתתפים בשעת 10.15.
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 הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי
 לפי פקודת החברות

 לפי פקודת פשיטת הרגל, 1936

 הודעה על תשלום דיבידנד
: משה הירש, ת״זד/445014, סוחר תשמישי ו  שמ החייב, תיאורו ומענ

 קדושה, מושב בית מאיר.
 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, תיק אזרחי 149/73.

 הסכום לכל לירה: 20 אגורות.
. ן או אחד: שלישי  דיבידנד ראשו

״ז בסיון תש״ם (1 ביוני 1980). : י ו נ  זמן פרעו
״ד, רחוב החבצלת 9, , עו י : דנילוב לו נו במשרד הנאמן  מקום פרעו

 ירושלים.

, ל  צו קבלת נכסים והכרזת פשיטת ת
 אסיפה ראשונה וחקירה פומבית

: יעקב חלאוה, ת״ז 325087, נהג, בית ו נ  שם החייב, תיאורו ומעו
 ישראל 41, ירושלים.

 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, תיק אזרחי 419/80
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: ב״א באייר תש״ם

 (7 במאי 1980).
 תאריך הגשת הבקשה: ט׳ באייר תש״ם (25 באפריל 1880}.

יב: בקשת החייב.  בקשת נושה או חי

ני ו ׳ בתמוז תש״ם (20 בי  תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ו
 1980) בשעה 9.00, במשרד כובס הנכסים הרשמי, רחוב ידידיה

 4, ירושלים.
ני ו ״א בתמוז תש׳׳ם (25 בי  תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: י

 1980) בשפה 10.30, בבית המשפט המחוזי בירושלים.

ו באייר תש״ם (12 במאי 1980) י׳ צוריאלי ״  כ
 סנן כונס הנכסים הרשמי

 הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
, רח׳ דונץ 8/22, , צבעי  שם החייב, תיאורו ומענו: אליהו אדרי

ר, תל־אביב.  תל־כבי
, תיק אזרחי 586/78. פו י ב־  בית המשפט המחוזי של: תל־אבי

 היום האחרון לקבלת הוכחות: כ״ט בסיון תש״ם (13 ביוני 1980).

ב. , רה׳ בן־יהודה 14, תל־אבי  שם הנאמן ומענו: כונס הנכסים הרשמי

 שמות החייבים, תיאורם ומענם:
 1. חיים (חומי) עבדה, נהג;

לייט עבדה, דחי המבדיל 21, רמת־גן. ׳  2- גו
, תיק אזרחי 72/ 301. פו  בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־י

.(sa19 ביוני )היום האחרון לקבלת הוכחות: כ״ט בסיון הש״ם 13 
ב. , רה׳ רמז 8, הל־אבי ד ״ : אורי גורן, עו ו  שם הנאמן תיאורו ומענ

 כ״ב באייר תש״ם(8 במאי 1980) זי בתה
 סגן בונם הנכסים הרשמי

 הודעות על שחרור מפרקים
 בני םמואל בפ״מ — בפירוק.

ב.  מען המשרד הרשום: רח׳ מוםינזון 17, תל־אבי
, תיק אזרחי 1988/74. פו  בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־י

, רח׳- אבן־גבירול ד ״ ^ תיאורו ומעגו: בנימין בצלאל, עו פ מ  שם ה
 5, תל־אביב.

 תאריך השחרור: י״ב באייר חש״ם(28 באפריל 1980).

 שם החברה: ׳־קריסטל־* מפעלי זכוכית בע׳׳מ — בפירוק.
 מען המשרד הרשום: אזור התעשיה, יאזור.

ק אזרחי 2601/54. , תי פו  בית המשפט המחוזי של: חל־אביב־י
״ד, רח׳ נהרדעא 15,  שם המפרק, תיאורו ומענו: זלמן רוזובםקי, עו

ב.  חל־אבי

 תאריך השחרור: י׳׳ב באייר תש״ם (28 באפריל 1980).

וד לבל בפ״מ — בפירוק.  שם החברה: צי
י 11, תל־אביב.  מען המשרד הרשום: רח׳ רש״

, תיק אזרחי 4456/63. פו  בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־י
־ דה 14, תל הו י : כונס הנכסים הרשמי, רח׳ בך ו  שם.המפרק, ומענ

ב.  אבי

 תאריך השחרור: כ״ ט בניסן תש׳׳ם (15 באפריל 1980).

 כ״ב באייר תש״ם(8 במאי 1980) ז׳ בונה .
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעה על שחרור מפרק
 שפ החברה: סריגי קדימה בע״מ - בפירוק.

ן המשרד הרשום: מושב קדימה,  מפ
ק אזרחי 107/72.  בית המשפט המחוזי של: ירושלים, חי

, רחוב ידידיה, 4, : כונס הנכסים הרשמי ו  שם המפרק, תיאורו ומענ
 ירושלים.

 תאריך השחרור: כ״א באייר תש״ם (7 במאי 1980).

ט באייר תש״ם(15 במאי 1980) י׳ צוריאלי  כ״
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 שם ההברה; זיסו לנגסם ושות׳ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רח׳ הרצל 60, בהריה.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרחי 343/69.

תי 1980). י  היום האחרון לקבלת הוכחות: ב״-ב בסיון תש״ים(6 ב
, רח׳ הרצל 65, נהריה. ד ״ : רפאל לוריג עו ו  שם המפרק תיאורו ומענ

 כ׳׳ב באייר תש׳׳ם (8 במאי 1980) יי יקותיאלי
 סבן כונס הנכסים הרשמי
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 הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי
 לפי פקודת פשיטת הרגל, 1936

 צו קבלת גכםים ואסיפה ראשונה

: מיכאל (אנטוני) גיטר, ת״ז 325165, ו  שם החייב, תיאורו ומענ
 יהלומן, רח׳ הנשיא 121, הרצליה פיתוח.

, תיק אזרחי 144/80.  בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו
s במרס 1980). ) ם ״ ש  תאריך צו קבלת הנכסים: י-ז באדר ת

ם(13 בינואר 1980). ד בטבת תשי י ך הגשת הבקשה: כ  תארי
 בקשת נושה או חייב: בקשת נושה.

ני ו ם (ל1 בי ׳ בתמוז תשי  תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקופ: ג
, רת׳ בן־יהודה  1980) בשעה 12.00, במשרד כונס הנכסים הרשמי

 14, תל־אביב.

 הודעה על תשלום דיבידנד, ביטול צו קבלת נכסים
 ופשיטת רגל

 שם החייב, תיאורו ומענו: אלתר צחור, ת״ז 6462188, סוחר, רוז׳
 הלסינקי 8, תל־אביב.

, תיק אזרחי 1769/71. פו  בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־י
 הסכום לכל לירה: 100 אגורות בצירוף ריבית.

ן וסופי.  דיבידנד ראשון או אחד: דיבידנד ראשו
ם (8 ביוני 1980). ד בפיון תשי י : כ ו נ  זמן פרעו

ין, דחי יבנה 22, ״ד ש. רובינשטי : עו נו במשרד הנאמן  מקום פרעו

ב.  תל־אבי
א באייר חשל-א 6 ״  תאריך הצו לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל: י

 מאי 1871).
 סיבת הביטול: תשלום בל החובות.

ם (9 באפריל 1980).  תאריך הביטול: כ״ג בניסן תשי

 הודעות על תשלום דיבידנד, ביטול צווי קבלת נכסים
 ופשיטת רגל ושחרור נאמנים

ז ן (פרידמן וילהלם), ח״  שם החייב, תיאורו ומענו: זאב בן־חורי
ים, דח׳ רוטשילד 24/16, בת־ים. י נ  6966991, מרפא־שי

, תיק אזרחי 1287/75.  בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו
 הסכום לבל לירה: 40 אגורות בצירוף ריבית.
י וסופי.  דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד שנ

ם (8 ביוני 1980). ד בסיון חשי י : כ ו נ  זמן פרעו
3 0 ) ו י ל ש ה בתשרי ת י  תאריך הצו לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל: כ

 בספטמבר 1975).
 סיבת הביטול: תשלום כל החובות.

׳ באייר תשים(17 באפריל 1980).  תאריך הביטול: א
: כונס הנכסים הרשמי, רח׳ בן־יהורה. 14, תל־* ו , ומענ  שם הנאמן

 אביב.
ם (17 באפריל 1980).  תאריך השחרור: א׳ באייר תשי

ב באייר תש״ם(8 במאי 1980) ז׳ בונה י  כ
 סגן בונצו הנכסים הרשמי

 הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 שמוח החייבים, תיאורם ומענם:

 1. ברכה מלכה, זבניה;
ן, רח׳ נחמיה ד1, תל־אביב.  2. יעקב מלכה, פועל בני

, תיקים אזרחיים: פו  בית המשפט המהוזי של: תל־אביב־י
.2509/70 .2 .2252/70 .1 

ני 1980). ו ם (13 בי  חיום האחרון לקבלת הוכחות: כ-ט בסיון תשי
־ דה 14, תל הו י ׳ בך , רח : בונם הנכפים הרשמי ו  שם הנאמן ומענ

 אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: יצחק נמר, נהג, רח׳ אדמית 7, גבעתיים.
, חיק אזרחי 1281/67. פו  בית המשפט המחוזי של: חל־אביב־י

13 ביוני 1980). ם( ון תשי  היום האחרון לקבלת הוכחות: כ*ט בסי
ב. ׳ רמז 8, תל־אבי , רה ד ״ ו : אורי גורן, ע ו  שם הנאמן תיאורו ומענ

: אדולף דורסט, רחוב יחזקאל 10, תל-אביב. ו  שם החייב, ומענ
, תיק אזרחי 2179/65. פו י ב־  בית המשפט המחוזי של: תל-אבי

ני 1980). ו 13 בי ם(  חיום האחרון לקבלת הוכחות: כ״ט בסיון תשי
׳ לילינבלום 46, , רח ד י ו  שם הנאמן תיאורו ומענו: שמעון שבולת, ע

 תל־־אביב.

 הודעות על תשלום דיבידנד
ן 44, ימי , רוז׳ בתלת בנ : אברהם לבבי, צבעי ו רו ומענ או  שם ההייב, תי

כ.  תל־אבי
, תיק אזרחי 3346/74. פו י ב־  בית המשפט המחוזי של: תליאבי

 הסכום לכל לירה: 50 אנורות.
. ן או אחר: דיבידנד שני  דיבידנד ראשו

ם (8 ביוני 1980). ד בסיון תשי י  זמן פרעובד: כ
דה 14, הו י , רח׳ בך  מקום פרעונד במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי

 תל ־אביב.

ן 5/3, ו ־גורי  שם החייב, תיאורו ומענו: שמואל פרץ, סוחר, רח׳ בן
, גבעת־שמואל. ן  פרדס־רובי

, תיק אזרחי 78/ 1121.  בית המשפט המתתי של: תל־אביב־יפו
 הסכום לכל לירה: 25 אגורות.

. ן ן או אחר; דיבידנד ראשו  דיבידנד ראשו
ד בפיון חש״ם (8 ביוני 1980). י : כ ו נ  זמן פרעו

, רח׳ בן־יהודה 14, נו במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי  מקום פרעו

 תל־אביב.

: יעקב חגיגי, נגר, רח׳ הרב נורוק 8/6, ו  שם התייב, תיאורו ומענ
 פרדס־כץ.

, חיק אזרתי 375/72. פו  בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־י
 הסכום לכל לירה: 100 אגורות בצירוף ריבית.

ן וסופי. ן או אחר: דיבידנד ראשו  דיבידנד ראשו
ם (8 ביוני 1980). : כ״ד בסיון תשי נו  זמן פרעו

״ד ראובן הורוביץ, רח׳ הרצל 32, : עו נו במשרד הנאמן  מקום פרפו
 נתניה.

 ילקוט הפרסומים 2630, י״ד בסיון תש״ם, 29.5.1980 747 נ
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 סיבת ךזכיטול: העדר הועלת לנושים.
ד באייר תש־ם (30 באפריל 1980). ״  תאריך הביטול: י

 הודעות על ביטול צווי קבלת נכסים ופשיטת רגל
 ושחרור נאמנים

 שם החייב, היאורו ומענו: שלום בדדה, ה״ז 1046392, רובל, שבי
 פיתוח 9/5, נתניה.

, תיק אזרחי 2774/68. ב יפו  בית המשפט המחוזי של: תל־אכי
ח (30 במאי ׳ במיון תשבי טת הרגל: ג פלי  האריך הצו לקבלה הננסים ו

.(1968 
 סיבה הביטול: חשלום כל החובוח.

ל 1980). ׳ באייר תש״ם (24 באפרי  תאריך הביטול: ח
״ד, רה׳ הרצל 19, , פו ן ב רענ  שם הנאמן, תיאורו ומענו: שר־טו

 נתניה.

ם (4 בדצמבר 1979). ׳ד בכסלו תשי ׳  תאריך השחרור: י

 שם החייב, תיאורו ומענו לשעבר: המנוח משה דנון, ח״ז ^/30391,
נן 11, גבעתיים.  סוחר, רח׳ גו

, תיק.אזרחי 1762/65.  בית המשפט המחוזי של: תל־אביב יפו
ל: י*ג בסיון חשכ־ה (13  תאריך הצו לקבלת הנכסים ופשיטת הרג

 ביוני 1965).
 סיבת הביטול: תעדר תועלת לנושים (פטירת החייב).

 תאריך הביטול: ח׳ באייר חש׳׳ם (24 באפריל 1980).
־ , ומענו: בונם הנכסים הרשמי, רח׳ בן־יהח־ה 14, תל  שם הנאמן

 אביב.
 תאריך השחרור: ח׳ באייר תש־ם (24 באפריל 1980).

, ת״ז 6733902, עקרת־ ן ) חז נד(רותי מו : רי ו  שם החייב, תיאורו ומענ
ון.  בית, רמת־אליהו 195/16, ראשון־לצי

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב יפו, תיק אזרחי 305/72.
 תאריך הצו לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל: י״ז באייר תשל״ב (1

 במאי 1972).
 סיבה הביטול: חשלום כל החובות.

ם (17 באפריל 1980).  תאריך הביטול: א׳ באייר תשי
ד המלך 29, ׳ דו , שד ד ״  שם הנאמן, תיאורו ומענו: מנחם פינקוס, עו

 תל־אביב.
ם (31 בדצמבר 1979). ״א בטבת חשי  תאריך השחרור: י

 שם החייב, תיאורו ומענו: יצחק וובדד ח׳׳ז 310377, חופר אדמה,
 בית וייםנשטיין, בית־יצחק, נתניה.

, חיק אזרחי 4522/59. פו  בית המשפט המחוזי של: תל־אביב י
׳ בכסלו תש״ך  תאריכי הצווים לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל: ל

׳ בשבט תש״ך (18 בפברואר 1960).  (31 בדצמבר 1969); כ
 סיבת הביטול: ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.
׳ בניסן תש״ם (16 באפריל 1980).  תאריך הביטול: ל

־ : בונם הנכסים הרשמי, רח׳ בן־יהודה 14, תל ו , ומענ  שם הנאמן

 אביב. ׳

׳ בניסן תש-ם (16 באפריל 1980).  תאריך השחרור: ל

 ז׳ בונה
 סגן בונם הנכסים הרשמי

ב באייר תשים(8 במאי 1980)  בי

 הודעות על תשלום דיבידנד, ביטול צווי קבלת נכסים
 ופשיטת רגל ושחרור נאמנים

: מאיר שוםטר, ת־׳ז ג/23303; בעל מכולת, ו  שט החייב, תיאורו ומענ
ב.  רח׳ נס־ציונה 4אי, תל-אבי

, חיק אזרחי 298/63. פו  בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־י
 הסכום לכל לירה: 50 אנורות.

דנד ראשון או אחר: דיבידנד רביעי וסופי. בי  די
ם (8 ביוני 1980). ד בםיון תשי י : כ ו נ  זמן פרעו

 תאריכי הצווים לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל; כ״ט בטבת תשב״ג

(17 באפריל 1963). נ  (25 בינואר 1963); כ״ג בניסן תשבי
 סיבת הביטול: תשלום בל החובות.

ם (17 באפריל 1980).  תאריך הביטול: א׳ באייר תשי
דה 14, תל־ הו , ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רה׳ בךי  שם הנאמן

 אביב.
ם (17 באפריל 1980).  תאריך השחרור: א׳ באייר תשי

ז 6/582257, מתווך, רח׳ י  שם החייב, תיאורו ומענו: סוכר ארנולד, ת
 ריינס 10, חל־אביב.

, תיק אזרתי 1108/78.  בית המשפט המחוזי של: תל־אביב יפו
 הסכום לבל לירה: 100 אגורות בצירוף ריבית.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון וסופי.
ם (8 ביוני 1980). ד בסיון תשי י : כ ו נ  זמן פרעו

 האריך הצו לקבלח הנכסים ופשיטת הרגל: י״ז במיון תשל״ח (22

ני 1978). ו  בי
 סיבת הביטול: תשלום כל החובות.

24 באפריל 1980). ם( ׳ באייר השי  תאריך הביטול: ח
דה 14, תל־ הו י : בונם הנכסים הרשמי, רח׳ בך ו , ומענ  שם הנאמן

 אביב.
ם (24 באפריל 1980).  תאריך השחרור: ח׳ באייר חשי

׳ כ , ת״! 1344310, רתך, ש י נ י נ : אםיאן ו ו  שם החייב, תיאורו ומענ
 אבו־חצירה 6/2, רמלה,

ב יפו, תיק אזרחי 1054/74. ח המשפט המחוזי של: תל־אבי  בי
 הסכום לכל לירח: 40 אגורות בצירוף ריבית.

ק או אחר: דיבידנד שלישי וסופי. ש א  דיבידנד ר
8 ביוני 1980). ) ם י ש ד בסיון ת ״ : כ נו  זמן פרעו

ד (7 י  תאריך הצד לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל: ט־י׳ו באייר תשל

 במאי 1974).
בת הביטול: השלום כל החובות.  סי

 תאריך הביטול: א׳ באייר תש״ם(17 באפריל 1980).
, רח׳ בן־יהודה 14, תל־ : כונס הנכסים הרשמי ו , ומענ  שם הנאמן

 אביב.
 תאריך השחרור: א׳ באייר תש־ם (17 באפריל 1980).

 הודעה על ביטול צו קבלת נכסים
, רה׳ ן י ז 4477211; תעשי י , ת  שם החייב, תיאורו ומענו: חיים דגמי

 אוסישקין 2, פתח־תקוה.
, תיק אזרתי 2537/79.  בית המשפט המחוזי של: תל־אביב יפו

ם (28 בנובמבר 1979). ׳ בכסלו תשי  תאריך הצו לקבלת הנכסים: ח

ה תש״ם, 29.5.1980  1748 ילקוט הפרסומים 2630, י״ד כסי
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 סיבת הביטול: פשרה עפ הנושים.
 תאריך הביטול: א׳ באייר תש״ם (17 באפריל 1980).

׳ רוטשילד 10, ד, שד ׳ ׳  שם הנאמן, תיאור־ ומענו: ד״ר ה. שיפטר, עו
 תל־ אביב.

 תאריך השחרור: כ״ט בהשון תש״ם(19 בנובמבר 1979).

 הודעות על ביטול צווי קבלת נכסים ופשיטת רגל
 שם החייב, תיאורו ומענו: יצחק לייבה, ח״ז 2671375, שרברב, רה׳

 יוספטל 23/1, אשדוד.
, תיק אזרחי 275/72. פו  בית המשפט המחוזי של: תל־אביב י

ב (1  תאריך הצו לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל: ט״ז בשבט חשל״
 בפברואר 1972).

כי פשיטת הרגל.  סיבת הביטול: ניצול לרעה של הלי
 תאריך הביטול: א׳ באייר חש״ם(17 באפריל 1980).

: שרגא קובמן, ח״ז 77658$, דחי בזל 34, חל-  שם החייב, ומענו
 אביב.

, תיק אזרחי 567/65.  בית המשפט המחוזי של: תל־־אביב יפו
ח י  תאריכי הצווים לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל: כ׳׳א באדר א׳ תשכ
א בניסן תשכ״ה .(13 באפריל 1965). ״  (23 בפברואר 1965); י

 סיבת הביטול: תשלום כל החובות.
׳ם(16 באפריל 1980). ׳ בניסן תש׳  תאריך הביטול: ל

 שם החייב, תיאורו ומענו: שלמה למברגר, ת״ז 249871, נהג, 230/2

 אילת.
, תיל! אזרחי 1637/61. ו פ  בית המשפט המחוזי של: תל־אביב י

 תאריכי הצווים לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל: כ׳׳ב במיון תשכ״א
 (6 ביוגי 1961); י״ב באלול תשכ״א (24 באוגוסט 1961).

 סיבת הביטול: העדר תועלת לנושים.
23 באפריל 1960). ם( ׳ באייר תשי  תאריך הביטול: ז

ז 409688; קבלן : ישראל גולדברג, ת״ ו  שם החייב, תיאורו ומענ
, תל־אביב. ן דן ׳ אשכנזי 4, שיכו ן, רח  בני

, תיל! אזרחי 147/76. ב יפו  בית המשפט המדוזי של: תל-אבי
ו ׳ בניסן תשל־  תאריכי הצווים לקבלת הנכפים ופשיטת הרגל: ז

(1 ביולי 1976). ו ׳ ׳ בתמוז תשל׳  (7 באפריל 1976); נ
 סיבת הביטול: תשלום כל החובות.

׳ באדר חש׳׳ם (21 בפברואר 1980).  תאריך הביטול: ד

׳ טרומפלדור 33, : איזיק בורר!, ת״ז 533507, רח ו  שם החייב, ומענ
 פתח־תקוה.

, תיק אזרחי 4088/64. פו  בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־י
ג בכסלו חשכ״ה (18 ״  תאריך הצד לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל: י

 בנובמבר 1964).
 סיבת הביטדל: תשלום כל החובות.

ם(16 באפריל 1980).  תאריך הביטדל: ל׳ בניסן תשי

ב באייר תש״ם(8 במאי 1980) ז׳ בונה י  כ
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעות על ביטול צווי קבלת לנכסים ופשיטת רגל
 ושחרור נאמנים

, ת״ז 4/780321, קרית־מלאכי 525/20. : פרדי קטן ו  שם החייב, ומענ
, תיק אזרחי 1757/73. פו  בית המשפט המחוזי של: תל־אביב י

ג (4 ׳ בתמוז תשל״  תאריך הצו לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל: ד
 ביולי 1973).

 סיבת הביטול: חשלום כל החובות.
ם(17 באפריל 1980). ׳ באייר תשי  האריך הביטול: א

דה 14, תל־ הו י : כונס הנכסים הרשמי, רח׳ בך ו  שם הנאמן ומענ

 אביב.
1 באפריל 1980). 7 ) ם י ש  תאריך השחרור: א׳ באייר ת

, רח׳ י נ ו : חיים ויסמן, ת״ז 0194289, חנ ו  שם החייב, תיאורו ומענ
 הורדים 19, יחוד.

, תיק אזרחי 3249/71. פו ב י  בית המשפט המחוזי של: תל־אבי
 תאריך הצו לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל: ח׳ בתשרי תשל״ב (27

 בספטמבר 1971).
 סיבת הביטול: תשלום כל החובות.

17 באפריל 1980). ם(  תאריך הביטול: א׳ באייר תשי
׳ בן־יהודה 14, תל־אביב. , רח : כונס הנכסים הרשמי ו , ומענ  שם הנאמן

ם (17 באפריל 1980).  תאריך השחרור: א׳ באייר תשי

/ 304681, חקלאי, שדה ז ז י : ליאון רוט, ת ו  שם החייב, תיאורו ומענ
 ורבורג.

, חיק אזרחי 1556/61. פו ב י  בית המשפט המחוזי של: תל־אבי
ז בסיון תשכ״א  תאריכי הצווים לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל: ט״

א(17 ביולי 1961). ׳ באב תשבי  (31 במאי 1961), ד
 סיבת הביטול: פשרה עם הנושים.

׳ באב תשל״ה (10 ביולי 1975).  תאריך הביטול: ב
, רת׳ אחד־העם ד ״ לף, עו ו : דייר סלומון ו ו , תיאורו ומענ  שם הנאמן

ב. חל־אבי ,68 
ם (20 באפריל 1980). ׳ באייר חשי  תאריך השחרור: ד

ז 7071361, רופא, : ד״ר עזרא כהן, ת״ ו  שם החייב, תיאורו ומענ
 קרית־ביאליםטוק, דח׳ מוהליבר 78, יהוד.

, חיק אזרחי 1825/66. פו ב י  בית המשפט המחוזי של: חל־אכי
ו ״ח בתמוז תשכ״  תאריכי הצווים לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל: י

16 באוקטובר 1966). ) ז י  (6 ביולי 1966); ב׳ בחשון תשב
ל לדעה של הליכי פשיטת הרגל. צו י ג ל: טו  סיבת הבי

 תאריך הביטול: ח׳ באייר תש״פ (24 באפריל 1980).
׳ העצמאות 85, ״ד, רח : ם.א. טויק, עו ו  שם הנאמן, תיאורו ומענ

 אור־יהודה.
2 בנובמבר 1979) . 2 ) ם י ש  תאריך השחרור: ב׳ בכסלו ת

 הודעה על ביטול צו קבלת נכסים ושחרור נאמן
: בנימין ארנד, ה״ז 232207, סוחר, רח׳ ו  שם החייב, היאורו ומענ

 הרצל 32, רמת־גן.
, תיק אזרחי 3427/60. פו  ׳בית המשפט המחוזי של: תל־אביב י

א (18 בדצמבר 1960). י  תאריך הצו לקבלת הנכסים: ב״ט בכסלו תשכ
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ת כונס הנכסים הרשמי א  הודעות מ
 לפי פקודת פשיטת הרגל, »193

: שלום מנשה טפקטור, מלטש יהלומים, ו  שם החייב, תיאורו ומענ
ב, תל-אביב.  רה׳ דב ברט 5, רמה־אבי

, תיק אזרחי 2757/61.  בית המשפט המחוזי של; תל־אביב יפו
׳ רוטשילד 66, ״ד, שד  שם הנאמן, תיאורו ומענו: צבי ברקוביץ, עו

 תל־אביב.
 תאריך השחרור: כ״ח בניפן תש׳׳ם (14 באפריל 1980).

ני 51, פתח־  שם החייב, תיאורו ומענו: זכריה כהן, קצב, דה׳ קמרו
 תקוה.

, תיק אזרחי 2315/68.  ביה המשפט המחוזי של: תל־אביב יפו
: יהונתן זפרן, פד״ד, רח׳ איכילוב 22, ו  שם הנאמן, חיאורו ומענ

 פתח־הקוה.
4 באפריל 1980). ) ם י ש ״ח בניםן ת  תאריך השחרור: י

׳ פרוג 40,  שם החייב, תיאורו ומענו: יעקב אושרוב, מסגר, רה
ב.  תל־אבי

, תיק אזרחי 1708/69.  בית המשפט המחוזי של: תל־אביב יפו
־ בו ׳ , רח׳ ז ד ״ , תיאורו ומענו: ראובן אליה - שאול, עו  שם הנאמן

 טינםקי 61, רמת-גן.
ם (23 באפריל 1980). ׳ באייר תשי  תאריך השחרור: ז

 הודעות על בקשות שחרור
ז 0142869, יהלומן, רה׳ : דוד ראנד, ת״ ו  שם החייב, תיאורו ומענ

 יוחנן בן־זכאי 6, בני־ברק.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב יפו, תיק אזרחי 2616/65.

ם(11 ביוני 1980),  תאריך הדיון בבקשת השתרור: ב״ז בםיון תשי
.  בשפה 09.00, בבית המשפט המחוזי בתל-אביב־יפו

, וד׳ז 278700, רת׳ בורוכוב 11, : אורי מירון ו  שם החייב, ומפנ
ב.  חל־אבי

, תיק אזרחי 3179/66.  בית המשפט המחוזי של: חל־אביב יפו
ם (4 ביוני 1980), ן בבקשת השחרור: ב׳ בםיון תשי ו  תאריך הדי

.  בשפה 09.00, בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

8 במאי 1980) ז׳ בונה ) ם י ש ב באייר ת י  ב
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעה על תשלום דיבידנד
, הכנסת, ירושלים. ז יב, תיאורו ומענו: יצחק הו  שם החי

 בית המשפט המחוזי של: היפה, היק אזרחי 73/58.
 הסכום לכל לירה: 209%.

 דיבידנד ראשון או אחר: חמישי ואחרון.
ם (30 במאי 1980). ׳ בסיון תשי : א נו  זמן פרעו

״ד, רח׳ הנמל 48, נו במשרד הנאמן: שלמה אבני עו  מקום פרעו
 היפה.

ם (16 במאי 1980) י׳ יקותיאלי ון תשי  א׳ בסי
 סנן כונס הנכסים הרשמי

 הודעה על מינוי נאמן וצו הכרזת חייב כפושט רגל
 שם החייב, תיאורו ומענו: יצחק גלפנד, סוחר, רה׳ ארלוזורוב 164,

 תל־אביב.
, תיק אזרחי 2876/79.  בית המשפט המחוזי של: חל־אביב־יפו

ם (26 במרס  האריך צו הכרזת החייב כפושט רגל: ט׳ בניסן תשי
.(1980 

״ד, רה׳ לילינבלום 15, : יוסף סלטון, עו ו  שם הנאמן תיאורו ומענ
ב.  תל־אבי

ם (8 במאי 1980).  תאריך המינוי: ב״ב באייר תשי

 מינוי נאק וכרנה להכריז על דיבידנד
: רפאל אזולאי, מסגר, רח׳ נחלת עדה 5/2, ו  שם החייב, תיאורו ומענ

 הרצליה.
, תיק אזרחי 534/77.  בית המשפט המחוזי של: תל־אביב יפו
4 ביולי 1977). ) ז ״ ל ש ״ח בתמוז ת י נאמן: י ו נ  תאריך צד מי

ט בסיון תש״ם(13 בידני 1980). י  היום האחרון להגשת הוכחות חוב: כ
, רה׳ הנביאים 6, תל־ ד ״ ו ד סופר, פ : דו ו , תיאורו ומענ  שם הנאמן

 אביב.

 צו אישור פשרה, מינוי נאמן וכוונה להכריז
 על דיבידנד

 שמות החייבים, תיאורם ומענם:
; ן ו ן־לצי  1. זאב גולן, חשמלאי, דחי גני־יהודית 425/5, ראשו

ד 8, בת־ים. , רח׳ ברנ יגדור, חשמלאי ן ו  2. שמעו
 מספר התיקים האזרחיים: 7/80—456.

ד באייר תש־ס (30 י  תאריך צו אישור הפשרה ומינוי נאמנים: י
 באפריל 1980).

ן קדימה 100% ולנושים רגילים 100%,  תנאי הפשרה: לנושים בדי
 בהתאם לאישור הפשרה.

ם (13 ביוני 1980). ט בסיון תשי י  היום האחרון להגשת הוכחות חוב: כ
 שמות הנאמנים, תיאורם ומענם:

, דחי אחד־ העם 68, תל־אביב; ד ״ ולף, עו  1. ד׳׳ר ס. ו
ל 5, תל־אביב. רו בי , רח׳ אבךג ד ״  2. בנימין בצלאל, עו

 הודעות על שחרור נאמנים
, פקיד, רח׳ בלפור 25, ר ב צ ך : שריהו ב ו  שם החייב, תיאורו ומענ

 תל־אביב.
, תיק אזרחי 1989/76. ב יפו  בית המשפט המחוזי של: תל־אבי

״ד, רח׳ לבונטין 15, : אלחנן טוקר, עו ו  שם הנאמן, תיאורו ומענ
 תל־אביב.

28 באפריל 1980). ם(  תאריך השחרור: י׳׳ב באייר תשי

: פנחס אופק, קבלן בנין, רח׳ אנגל 4, ו  שם החייב, תיאורו ומענ
 פתח־תקוה.

, תיק אזרתי 448/68.  בית המשפט המחוזי של: תל־אביב יפו
״ד, רח׳ שטריקר 3, , עו : יחיאל הרמן ו , תיאורו ומענ  שם הנאמן

ב.  תל־אבי
ם(11 באפריל 1980). ב בניסן תשי י  תאריך השחרור: כ
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 הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי
 לפי פקודת פשיטת הרגל, 1936

 הודעות בדבר ־כוונה להכריז על דיבידנד
י ניסימ, ת.ז. 6851818, פועל נ י  שמות החייבים, תיאורם ומענם: ואנ
׳ 479/2, ן ד . 7941066, עקרת בית, שיכו ז ; ואנינו רחל, ת. ן י  בנ

 באר שבע.
 בית המשפט המחוזי של: באר שבע, ת.א. 465/73.

6 ביולי 1980). ם(  היום האחרון לקבלת הוכחות: כ״ב בתמוז תש״
, רחוב החלוץ 117, ם הנאמן תיאורו למענו: כונט הנכפים הרשמי  ש

 באר־שבע.

. ד . 6523274, פקח, ת. ז : חרוש דוד, ח. ו  שם החייב, תיאורו ומענ
 2209, אשדוד.

 בית המשפט המחוזי של: באד־שבמ, ת.א. 39/76.
24 ביוני 1980). ׳ בתמח תש״0(  היום האחרון לקבלת הוכחות: י

, רחוב החלוץ 117,  שם הנאמן תיאורו ומענו: כונס הנכסים הרשמי

 באר־שבע.

 צו שחרור החלטי
, . 6260951, ירקן ז ם, ת. י נ ג ו : ארמונד נ ו , ומענ  שם הנושה, תיאורו

, באר שבע. ן די כו  רחוב הסנהדרין 627/22, שי
 בית המשפט המחוזי של: באר שבע, ת.א. 233/72.
ך הצו: ב״ח בניסן תש״ם (14 באפריל 1080).  תארי

 מהות הצו: שחדור החלטי וסופי.

 ש׳ אנקור־שניר
 סגן כונס הנכסים הרשמי

2 במאי 1980) ) ט י ש  ט׳׳ז באייר ת

 הודעה על מועד ההגרלה ה־75 ומקומה
 של חוק המילווה העממי, תשט׳׳ו—1955

, ע, כי בהתאם לסעיף 3 (5) לחוק המילווה העממי די  בנק ישראל מו
, ל י נ -1955, תתקיים ההגרלה ה-75 והאחרונה של המילווה ה  השט״ו
 ביום כ״ח בםיון תש״ם (12 ביוני 1980) בשעה 12.30, באולם בנק

. ן מצפה, רחוב יפו י  ישראל, ירושלים, בנ

 בנק ישראל
ות המדינה לו  מינהל מי

ם (12 במאי 1980)  כ״ו באייר חשי

 הודעה על מועד ומקום ההגרלה האחת־עשרה
 של מילווה פיתוח, חש״ך—1960, סדרה כ׳׳א(1970 — 1981)

ן אגרות חוב ו  בנק ישראל מודיע, בי ההגרלה האחת־משרה לפדי
 למוב״ז ממילווה פיתוח, חש״ך-1960, סדרה ב׳׳א (1970 — 1981),
׳ בתמוז תש״ם (20 ביוני 1980), במשרדי בנק ישראל,  תתקיים ביום י

ב, בשעה 10.00.  חל־אבי

ה באייר חש״ם (11 במאי 1980) בנק ישראל י  כ
 מינהל סילוות המדינה

 הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
: נמר אסעד דקה, ת.ז. 2/146611, בקה אל ו  שם החייב, תיאורו ומענ

 גרביה.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 517/68.

ני 1980). ו 6 בי ם(  היום האחרון לקבלת הוכחות: כ״ב בסיון תש״
ן 6, חיפה. י ׳ שמריהו לו , רה ד ״ ינטר עו . ו  שם הנאמן תיאורו ומענו: י

. 3/298329, רמת ז : שפירא אלתר, ת. ו  שם החייב, תיאורו ומענ
 ויזניץ, נתיב אליעזר 7, חיפה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 726/72.
6 ביוני 1980). ) מ ״ ש  היום האחרון לקבלת הוכחות: כ״ב בםיון ה

. הרלף עו־׳ד, רח׳ המגינים 42, חיפה.  שם הנאמן תיאורו ומענו: ע

 צווי קבלת נכסים והכרזת פשיטת רגל,
 אסיפות ראשונות וחקירות פומביות

ואד, כפר יסיף. : גאנם עו  שם החייב, תיאורו ומעגו
ת המשפט המחוזי של: היפה, תיק אזרחי 722/80. י ב ^ 

ם (22 ׳ באייר תשי ך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: ו י ר א ת ל ! 
 באפריל 1980).

ב: חייב. י  בקשת נושה או חי
ני ו  תאריך האסיפה הראשונה השעה והמקום: א׳ בתמוז תש־׳ם (15 בי
, רח׳ שמריהו  1980) בשעה 09.00, במשרד כונס הנכסים הרשמי

ן 3, חיפה. י  לו
 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: ג־ בתמוז תש־־׳ם (17 ביוני

 1980). בשעה 08.30,.בביא המשפט המחוזי חיפה.

,708284 . ז , ת.  'שם החייב, תיאורו ומענו: פנחס ברקמאיר, עצמאי
׳ בייליה 1, חיפה.  רה

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 714/80.
׳ בניסן חש־ם (16 ך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל; ל  תארי

 באפריל 1980).
יב: חייב.  בקשת נושה או חי

״ז בסיון תש׳׳ם (1 ביוגי  תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: י
, רחוב  1980) בשעה 09.00. במשרד כונס הנכסים הרשמי

ן 3, חיפה. י  שמריהו לו
 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: י׳׳ט בסיון תש״ם (3 ביוני

 1980) בשעה 08.30, בבית המשפט המחוזי חיפה.

 £ בקשת שחרור
. 0946135, רח׳ הגפן ז , ת. : יצחק כפרי  שם החייב, תיאורו ומעגו

 23/21, נצרת עלית.
 בית המשפט המחוזי של: נצרת, תיק אזרחי 750/79.

ן בבקשת השחרור: כ׳־-א במיון תש״ם (5 ביוני ו  היום והמקום לדי
 1980) בשפה 08.30 בבית המשפט המחוזי בנצרת.

 י׳ יקותיאלי
 סגן בונם הנבטים הרשמי

ם(16 במאי 1980) ׳ במיון תשי  א
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 אחוזת כברת בע״מ
דp מרצון) י בפ ) 

 הודעה על אסיפה סופית

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 206 לפקודת החברות, בי
 האסיפה הכללית האחרונה של החברה דנ״ל תתקיים ביום 15 ביולי
 1980, בשפה 09.00 במשרדו של מפרק ההברה שמואל בלוך, רחוב
ן וחשבון על הפירוק המראה ב, לשפ הגשת די  אחד העם 13, תל-אבי
 כיצד התנהל הפירוק ומה עשה בנכסי ההברה וכדי לשמוע ביאורים
 נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה ושל המפרק.

, מפרק ך ו ל ל ב א ו מ  ש

 דפום לבנדה בע-מ
 ניחנת בזה הודעה, כי באסיפה הכלליח שלא מן המנין של בעלי
 המניות בהברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 17.4.1980,
י החברים, ולמנות ״ ן ע  נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצו
ד מיקו - ו , ואת ע ף מרחוב ביאליק ־6, רמת־גן ס ו י ך ד עזרא ב ״  את עו

, כמפרקיב של החברה. נ י  מנחם מרחוב גודדון 41, תל־אב

• ף ו ר י צ ל יגיש תביעותיו ב י נ  כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה ה
 הוכחותיהן תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרד המפרקים

״ל.  הנ
״ל,  נושה או אדם שלא יגיש את תביעותיו באמור, תוך המועד הנ

יפנה.  לא י
״ד ד מיקו מנחם, עו ״ , עו ף ס ו י ך  עזרא ב

 מפרקים

 י׳ אלטר - ב׳ מילשטיין בע״מ
ן  הודעה על פירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה, שבאסיפה כללית שלא מן המנין של החברה
״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 24.4.1980, נתקבלה ההחלטה לפרק  הנ
; וישראל אלטר, משדרות הציונות 7, תל״ ן  אח החברה בפירוק מרצו
ן מרחוב האילנות 15, כפר שמריהו, נתמנו י ן מילשטי  אביב ובנימי

 למפרקי החברה.

 בהתאם לסעיף 199 (ז) לפקודת החברות, חתימת שני המפרקים
ו תחייב את החברה בפירוק.  יחדי

ן י  ישראל אלטר בנימין מילשטי
 מפרקים

 ״םידב״ - חברה לפיתוח מסחר ותעשיה בע״מ
^ ^ ר ב ח ת יוצאת מן הכלל של ה  ניחנת בזה הודעה, כי באסיפה כללי

9 נתקבלה המלטה מיוהדת לפרק את . 5 . 1 9 8  שנועדה ונתכנסה ביום 0
 החברה בפירוק מרצון ולמנות את עוה״ד שמואל נאור מרחוב קפלן 13 ,
, ב י אנ ב, ואת רד׳ח נורי סולימן מרחוב בן יהודה 32, חל־  הל־אבי

 במפרקי החברה,

 על נושי החברה להגיש את תביעותיהם בצירוף הוכחות למפרקים
יענו. ״ל, תוך 21 יום מפרסום הודעה זו, אחרת לא י  הנ

ד נורי סולימן, רו-ח ״  שמואל נאזר, עו
 מפרקים

 דץ וחשבון שבועי
 לפי חוק בנק ישראל, תשייז־-1954

 לפי סעיף 58(1) לחוק בנק ישראל, תשי״ד—11954, מתפרסם
ן וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו  בזה די

׳ בס־ון תש״מ (20 כנהוי 1980).  בסיום העבודה ביום ה

 סך הכל המטבע במחזור 18,286,970,851.91 לירות

 הנכסים ביתדות מטבע חוץ וזהב 18,286,970,851.91 לירות

ן תש״מ (23 במאי 1980) די אשבל ו  ח׳ בפי
 סנן מנהל מחלקת הבנקאות(הוצאה)

׳ 192. מ -ד, פ  1 ס״ח תשי

ס מי די ת חמו ו ת על אחרי ו מ ס ר פ ת ו מ ו ת אי ו ע ד ו  ה
תן ו נ ו כ דה על נ ו ן תע ה ם מ ן משו מ ו ס ר פ ן ב  ומי

 קבוצת מפתלים בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הדדעה על האסיפד, הסופית

 ניתנת בזה הודעה, שחאםיפה הכללית האחרונה של החברים (או
ל תתכנס ביום 29.6.1980 בשעה 17.00 ״ נ  הנושים) של החברה ה
ב, לשם ח קבקוב־בל-אס, רחוב ז׳בוטינסקי 1, תל־אבי ״ ו  במשרד ד
צד התנהל פירוק העסקים ל המפרק> ה&ראה כי  הגשת דו״ח סופי ס
 ומה עשה בנכסי החברה, ובדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפדק

^ פ מ  ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של ההברה ושל ה

ח, מפרק ״ , רו ט א ל ׳ ב  י

 תכנון אדריכלים ומהנדסים(1964) בע״מ
 (בפירוק מרצון)

ל אסיפת נושים  הודעה פ

 ניתנת בזה הודעה, שאםיפת נושים של החברה הב״ל תתקיים ביום
, םרוב י , קרנ רק י ן פ  15.7.1980 בשפה 09.00 במשרד עורכי־הדי

ב. , שדרות רוטשילד 43, תל־אבי ן רו  ופי
״ל, לדון  כל •הנושים של החברה מוזמנים להופיע לאסיפה הנ
 ולהציע מפרק לחבדה, אם ימצאו לנכדן להציע אדם אחר מזה שהוצע

י ההברה. ד י  על־
, מנהל י ל ע ר ן ב ר ה  א

י בע״מ  פלםטיקס א״
 (בפירוק מרצו(')

 הודעה על האסיפה הפופיח

 ניתנת בזה חודעה, שהאסיפה הכללית האחרונה של החברים של
 יהחברה הנ״ל תתכנס ביום 25: ביוני 1980 בשעה •08.30 במשרדה
 ••הרשום ברחוב אורי 14,תל־׳אביב, לשםהצשת דו״ח סופי של המפרק,
כדי לשמוע צד התנהל הפירוק ומה עשה בנכסי החברה, ו  המראת כי
 ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהונ בפנקסים ובניירות

 של ההברה ושל המפרק.

, מפרק א ר י פ ם ש י י  ח
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