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ר תנאי עבודה מיוחדים ב ד  הודעה ב
 לפי חוק שירות המדינה(גימלאות) [נוסח משולב], תש״ל-1970

 מודיעים בזה כי בתקף סמכותה לפי סעיף 100 (א) להוק שירות
 המדינה(גימלאות) [נוסח משולב], תש״ל-1970 1, קבעה הממשלה בי
 עבודתו של נציב שירות בתי־הסוהר יראו אותה בעבודה בתנאים

 מיוחדים.

 י״ב במיון תש׳׳ם (27 במאי 1980) מיכאל ניר
ר הממשלה י  (חמ 3-413) ממלא־מקופ מב

 1 ס״ח תש״ל, עמי 65; תשליו, עמ׳ 10.

 הסמכת ועדת העבודה והרווחה
 לקבוע לראש מועצה דתית ולשאיריו גימלאות
 לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסה משולב], תשל׳׳א-1971

 וחוק הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו),
 תשל״ז-1977

 מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 14 לחוק שירותי הדת
 היהודיים [נוסת משולב], תשל׳׳א-11971, וסעיף 2 לחוק הרשויות
 המקומיות (גימלאות לראש דשות וםנניו), תשל״ז—1977 2, הסמיכה
 הכנסת את ועדת העבודה והרווחה, לקבוע לראש מועצה דתית
 ולשאיריו, גימלאות ותשלומים אתרים נוספים שישולמו מקופת

 המועצה הדתית.

 כ״ת באייר תש״ם (14 במאי 1980) יצחק ברמן
 (חמ 3-977) יושב־ראש הכנסת

 ג ס״ח תשל״א, עמי 130; תשל״ח, עמ׳ 104.
 2 0״ה תשל׳׳ז, עמ־ 77.

 הודעה על מינר שופט
 לפי חוק השופטים, תשי״נ-1953

 ופקידת התעבורה

 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, תשי״ג—11953, אני מודיע
 שנשיא המדינה מינה, בתוקף המבותו לפי סעיף 5 לחוק האמור,
ב פוקס להיות י ג  ובהתאם לסעיף 26 לפקודת התעבורה 2, את י
 שופט תעבורה החל ביום א׳ בסיון תש״ם (16 במאי 1980), עד יום

 י׳־ח באייר תשמ״א (15 במאי 1981).

 א׳ במיון תש״ם (16 במאי 1980) שמואל תמיר
 (חמ 60—3) שר המשפטים

 1 ס׳׳ה תשי״ג, עמי 149.
 ב דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173.

 הודעה
 נמסרת בזה הודעת כי ביום א׳ באייר תש״ם (17 באפריל 1980),
 הוענקה תעודת קיום מינוי למר קרלום צ׳ארמת סילווה לכהונת

 קונסול של הרפובליקה של צ׳ילה בירושלים.

 כ׳׳א באייר תש״ם(7 במאי 1980) יוסף ציחנובר
p(המ 3-261) המנהל הכללי של משרד הח 

ל קביעת ממלא־מקומו של שר  הודעה ע
 לפי חוק־יםוד: הממשלה

 בהתאם לסעיף 41(ב)(1) לחולךיסוד: הממשלה!, מודיעים בזה
 שהממשלה קבעה לפי סעיף 20 לחוק האמור, בי השר משה נסים
 יכהן כמםלא־מקומו של שר החעשיה, המסחר והתיירות מיום י׳׳א
 במיון חש״ם (26 במאי 1980) עד שובו של שר החעשיה, המסחר

 והתיירות לארץ.

 י״ב בסיון תש״ם (27 במאי 1980) מיכאל ניר
 (חמ 3-57) מפלא־מקום מזכיר הממשלה

 1 סיח תשב־״ח, עמ׳ 226:

 הודעה על מינוי חבר למועצת גנים לאומיים
 ושמורות טבע

 לפי חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ״ג—1963

 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 2 לחוק גנים לאומיים ושמורות
, יושב־ראש י א נ  טבע,תשכ-ג—1963 !,מינתה הממשלה את יעקב י
 רשות הגנים הלאומיים, להיות חבר במועצת גנים לאומיים ושמורות

 טבע.

 י״ב בסיון תש״ם (27 במאי 1980) מיכאל ניר
 .(חמ 3-474) ממלא־מקום מזכיר הממשלה

 1 ס־־׳ח תשכ״ג, עמי 149.

 הודעה על הוספת משרה בתוספת לחוק
 לפי חוק שירות המדינה (מינויים), תשי״ט—1959

 מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה(מינויים)/
 תשי״ט-11959, החליטה הממשלה להוסיף את המשרה של מנהל

 מרכז ההשקעות לרשימת המשרות שבתוספת לחוק האמור.

 י״ב בסיון תש״ם (27 במאי 1980) מיכאל ניר
 (חמ 1173—3) ממלא־מקום מזכיר הממשלה

 * ם״ח חשי-ט, עמ׳ 86; חשב״ג, עמי 110.

ב ועדת שירות המדינה כ ר  הודעה על שינוי ה
 לפי חוק שירות המדינה (מינויים), חשי״ט—1959

 מודיעים בדה כי בהתאם לסעיף 8 לחוק שירות המדינה (מינויים),
רי להיות  תשי׳׳ט—11959, החליטה הממשלה למנות את מאיה תבו
 חברה בועדת השירות, כנציגת הציבור, מיום ט׳׳ו באייר תש״ם (1

 במאי 1980), במקום רות ברמן 2.

 ז׳ בסיון תש״ם (22 במאי 1980) מיכאל ניר
 (חמ 3-132) ממלא־מקומ מזכיר הממשלה

 1 ס־ח חשי״ט, עמי 86.

 2 י־פ חשליז, עמי 4.

 1842 ילקוט הפרסומים 2634, כ״ח בסיו! תש׳׳ם, 12.6.1980



 תיקון רשימת פוסקים רפואיים
 לפי תקנות הביטוח הלאומי(קביעת דדנת נכות לנפגעי עבודה),

 תשט־־ז—1956

 בהתאם לתקנה 1 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דדגת נכות
 לנפגעי עבודה), תשט״ז—1956 ג —

 1. אני קובע רשימה נוספת של פוסקים רפואיים, כמפורט להלן:
 ד״ר מיכאל אטינגר ד״ר אנה ברקון
 ד״ר זיק אשרוב ד־ר יעקב גולן

 ד״ר יחזקאל בלטנוי ד״ר עמנואל זיידנמן
 ד״ ר אבינועם בקמט ד״ר בנימין פלד

 דיר בנדיקט ברנשטיין ד״ר אברהם שדה

 2. אני מבטל מינוייהם של הרופאים שלהלן כפוסקים רפואיים:
 פדופ׳ צבי אבן פז 2 פדופ׳ אדיה שטייר 3

׳ בסיון תש׳׳ם (22 במאי 1980) ישראל כץ  ז
 (חמ 3-89) שר העבודה והרווחה

 ג ק״ח תשט״ז, עמי 864.
 2 י״פ תשל״ח, עמי 225.
 3 י״פ תשל״ג, עמי 572.

 תיקון רשימת חברי ועדות
 לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות)(קביעת דרגת נכות),

 תשל־ד—1974

 בהתאם לתקנות 2 (א), 16 ו־30 לתקנות הביטוח הלאומי(ביטוח
 נכות)(קביעת דרגת נבות), תשל־ד-11974, אני קובע בי -

 1. הרופא דייר ששון עמיהוד ייכלל ברשימת חברי ועדות רפואיות
 לעררים.

 2. הרופאים שלהלן ייכללו ברשימת חברי ועדת נכות:
 ד״ר אלברט סטיננר ד׳׳ר יוחנן שטסמן

 ד־״ר ששון עמיהוד ד״ר אריה שלוםברנ

 3. הרופאים שלהלן ייכללו ברשימת חברי ועדת נכות לעררים:
 ד״ר קרלוס ברייטר דייר צבי ויניק

 ז׳ במיון תש״ם (22 במאי 1980) ישראל כץ
 (חמ 614—3) שר העבודה והרווחה

 1 ק־ת תשל״ד, עמ׳ 1480.

 תיקץ רשימת חברי ועדות
 לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת דרגת נכות),

 תשל׳׳ד—1974

 בהתאם לתקנה 16 לתקנות הביטוח הלאומי(ביטוח נכות)(קביעת
 דרגת נכות), תשל״ד-11974, אני קובע בי מומחית השיקום

ר תיכלל ברשימת חברי ועדות נכות. נ י י ת קל ו ד י פ  ש

 ג׳ בסיון תש׳ים (22 במאי 1980) ישראל כץ
 (חט 3-614) שר העבודה והרווחת

ר מינוי חבר בועדה הרפואית העליונה ב ד  הודעה ב
 לפי תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה), תשכ״ד—1964

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הנכים (ועדה
י םק נ י פ פ ו י ר פ א ר ״  רפואית עליונה), תשכ-ד—1964 !,מיניתי את ד
 להיות מיום ט׳׳ו באייר תשים (1 במאי 1980) הבר נוסף בועדה
 הרפואית העליונה, שהודעה על מינויה פורסמה בילקוט הפרסומי•

 1536, תשב׳״ט, עמ׳ 1793.

 עזר ויצמן
 שר תבטחון

 כ*ח באייר תש-ם (14 במאי 1980)
 (חמ 3-183)

 1 יךת תשכ״ד, עמי 870.

 הודעה על ביטול מינויו של רופא
 ל9י תקנות הגבים (וערות רפואיות), תשב׳־ו—1965

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי תקנח 2 (א) לתקנות הנכים
 (ועדות רפואיות), תשכ־ו-965נ 1, ביטלתי מיום ב׳ בכסלו תש״ם
ד2, כחבר י  (22 בנובמבר 1979), את מינויו של דייר משה פרו

 הועדה הרפואית האמורה.

 עזר רצמן
 שר הבטחון

 כ״ח באייר תש׳׳מ (14 במאי 1980)
 (חמ 3-183)

ח תשכ״ו, עפ׳ 204. ״ ק 1 

 2 י״פ תשל״ד, עטי 322.

 הסמכה
 לפי צו יבוא תפשי, תשל״ח-1978

 בהתאם לסעיף 1 לצו יבוא חפשי, תשל״ח—1978 !, אני מסמיך
 את מרכז רישומי יבוא ויצוא במשרד התעשיה, המסחר והתיירות

 לענין מתן תעודה של סוכן ליבוא אישי,

 ב״ח באייר תש״ם (14 במאי 1980) גדעון פת
 (חמ 3-552) שר החעשיה, המסחר והתיירות

 ג ק״ת תשל־׳ח, עפ׳ 1774.

 תיקון רשימת חברי ועדות רפואיות לערעורים
 לפי תקנות הביטוח הלאומי(קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה),

 תשט״ז—1956

 בהתאם לתקנה 27 (ב) לתקנות הביטוח הלאומי(קביעת דרגת נכות
 לנפגעי עבודה), תשט״ז~11956, אני קובע כי הרופאים שלהלן

 ייכללו ברשימת חברי ועדות רפואיות לערעורים:

 פרופ׳ דניאל ברונר

 ישראל כץ
 שר העבודה וחרווחד.

 פרופ׳ צבי אבן פז
 פרופ׳ אריה שטייר

 ז׳ במיון תשייט (22 במאי 1980)
 (המ 3-89)

 1 ק״ת תשט״ז, עמ׳ 864. 1 ק״ת תשל׳׳ד, עמי 1480.

 ילקוט הפרסומים 2534, כ״ח בסיון תש״ם, 12.6.1980 1843



 אישור
1 9 5 8 - ח ״ י ש , ת ר כ ש ה ה נ ג ק ה י חו פ  ל

, תשי״ח—1958 1, ר כ ש ת ה נ ק הג ף 5 לחו י ע י ה פ י ל ת ו כ מ ף ס ק ו ת  ב
ן י ד ב ח ו י מ ם ן-קיבוצי ה כ ס ה ת ה , א ר ו מ א ף ה י ע ס ן ה י נ ע ר ל ש א י מ נ  א
ם (15 ׳ ת תש׳ ב ט ו ב ־ ם כ ו י ת מ י ל ל כ ת ה ו ר ד ת ס ה ן ה י ב ל ל א ר ש ת י ל ש מ  מ
א 157/80. ו ם ה י י צ ו ב י ם הק ס ההסכמי ק נ פ ו ב ר פ ס מ ר 1980) ש א ו נ י  ב

י 1980) ישראל כץ א מ ם (22 ב ״ ש ן ת ו י  ז׳ בס
ה ח ו ו ר ה ה ו ד ו ב ע ר ה  (חמ 3-645) ש

׳ ; 40. מ , ע ל ׳ ׳ ש ת 6 B ׳ מ , פ ח ״ י ש ת ת ״  ! ם

ר תוספת יוקר ב ד  צו הרחבה ב
, חשי״ז—1957 ם י י צ ו ב י ם ק י מ כ ס ק ה ו י ח פ  ל

- ז ״ י ש , ת ם י י צ ו ב י ם ק י מ כ ס ק ה ף 25 לחו י ע י ס פ י ל ת ו כ מ ף ס ק ו ת  ב
י ל ל כ י ה צ ו ב י ק ת ההסכם ה ו א ר ו ל ה ן ש ת ל ו ח י ת ה ב ו ו צ י מ נ , א ! 1957 
ם י ד ג ו א מ ם ה י נ ו ג ר א מ ה ש ם ב י י ל כ ל כ ם ה י נ ו ג ר א ל ה ם ש ו א י ת ת ה כ ש ן ל י ב  ש
, י ע ו צ ק ד מ ו ג י א ׳ האגף. ל י ״ א פ ב ו בדי ל העו ת ש י ל ל כ ת ה ו ר ד ת ס ה ן ה , לבי ה  ג
ס ק נ פ ו ב ר פ ס מ ס 1986) ש ר מ ם (19 ? ״ ש ן ת ס י נ ׳ ב ם ב ו י ס ב ת ה נ  ש
ת ו ר ו מ א ת ה ו א ר ו ה י ה כ , ו ב ח ר ו , ת s o א 7011 / ו ם ה י י צ ו ב י ק ם ה  ההסכמי
ם י ד ב ו ע ל ה ל כ ל 0S19)1 ע י ר פ א ם Í ב ״ ש ן ת ס י נ ו ב ״ ם ט ו י ו מ ל ו ח  י
ו ו א ר ד ס ו ם ה ת ד ו ב י ע א נ ת ם ש י ד ב ו ט ע ע מ , ל ל א ר ש י ם ב י ד י ב ע מ ה  ו
ם י א כ ו ז י ה א י י ל ש כ ר ו פ מ ם ב י ע ב ו ק ם ה י י צ ו ב י ם ק ו בהסכמי ר ד ס ו  י
ת ו ר ק י י ת ד ה ע ם ב י י ו צ י פ ו ב ר א ק ו י ת ה פ ס ו ת ת ב ו ד י נ ב ה ק ר ע כ ש י ב ו נ י ש  ל
ת ו י ל כ ש ת ו ו י ש פ , נ ת ו י ז י ת פ ו ל ב ג ס מ ם ע י ד ב ו ט ע ע מ ל , ו ם ה י ד י ב ע מ  ו

. קתם ף בהחז ת ת ש ה מ נ י ד מ ר ה צ ו א ם ש י נ ג ו ם מ י ל ע פ מ ם ב עסקי  המו

 תוספת
ת ו ב ח ר ו מ ת ה ו א ר ו ה  ה

ף י ע ס ר ה פ ס  מ
י צ ו ב י ק  בהסכם ה

ר 46.4%. ו ע י ש ד ב ק ו ת י פ ס ו ם ת ל ו ש ם 1.4.1980 ת ו י ל ב ח  2. ה

ת ו ר י ל 34,000 ל ״ ש ה ר ק ת ׳ ׳ ד ל ם ע ל ו ש ר ת ו מ א ר כ ק ו י ת ה פ ס ו  3. ת
. ם ו י ת ל ו ד י ו 1,360 ל ש א ד ו ח  ל

ד ע ו מ ״ ל ב ל ו ש מ ר ה ב ש ה ל ״ ם ע ל ו ש ל ת ״ נ ר ה ק ו י ת ה פ ס ו . ת  4. א
ר ו ע י ש ה ב ד ז ע ו מ ה ב ב ל ו ש קר ש ו י ת ה פ ס ו ת ת ו ב ר  1.10.1979, ל

.29.6% 
ן י ב ה ל ל ש מ מ י ה ג י צ ן נ י ג ב ש ו ה ר ש ד ס ה י ה ל פ ו ע ג ה נ ם ש י ד י ב ע . מ  ב
ם י ש ד ו ח ל ) ת ו ר ק י י ת י ה ו צ י ם פ ל ו ו ש י פ ל ת ש י ל ל כ ת ה ו ר ד ת ס ה י ה ג י צ  נ
ן כ ם 30(31.3.18 ו ו י ע ב ק ו פ פ ק ו ד ת ש א פ 1980), ו ר ר - מ א ו נ  י
ת ל־3 ו ר ק י י ת י ה ו צ י ל פ ש ד ב ר פ ם נ כ ס ל ה ו ע מ ת ח ם ש י ד י ב ע  מ
ר ו מ א ם ל א ת ה ם ב ף ה ו א ל ע פ ם 1980, י ר ד מ ר ע א ו נ ם י י ש ד ח  ה
ס 1980 ר ר - מ א ו נ ם י י ש ד ח ר בשל ה ו מ א ם כ י מ ו ל ש ת ה , ו ל י ע  ל

. ד ע ו תו מ ו באו ק ס פ י  י
ה ר ש י מ ב ג ו ל ב ש ו ח , י ה ר בהסכם ז ו מ א , ב ר ק ו י ת ה פ ס ו י ת מ ו כ  3, ס
ו ת א י ק ל ה ח ר ש ד מ ע . ב א ל ה מ ד ו ב ם ע ו י י ב ג ו ל ה א א ל ת מ י ש ד ו  ח
ת ל פ כ ה ת מ ל ב ק ת מ ר ה ק ו ת י פ ס ו ם ת ל ו ש י ת ק ל ה ח ד ו ב מ ע ו ד י ע  ב
ת ו י ק ל ר ח ו ע י ש ה ב א ל ה מ ר ש תה מ ם לאו ל ו ש י ר ש ק ו י ת ה פ ס ו ם ת ו  סכ

. ה ר ש ה מ ת ו  א

י 1980) ישראל כץ א מ 2 ב 2 ) ס ״ ש ן ח ו ׳ במי  ז
ה ח ו ו ר ה ה ו ד ו ב ע ד ה  (חמ 107—3) ש

י 63. מ , ע ז ״ י ש ח ת ״  1 ס

ר כוונה לתיקון צו הרחבה ב ד  הודעה ב
, תשי״ז—1957 ם י י צ ו ב י ם ק ק הסכמי ו י ח פ  ל

- ז ״ י ש , ת ם י י צ ו ב י ם ק ק הסכמי ו ח ף 26 ל י ע י ס פ י ל ת ו כ מ ף ס ק ו ת  ב
ם כ ס ה ל ה ו ההרחבה ש ת צ ן א ק ת י ל ת נ ו ו ל כ ע ע י ד ו י מ נ  11957, א
ם י נ ו ג ר א ל ה ם ש או ת התי כ ש ן ל י ב י (מם׳ 7016/78) ש ל ל כ י ה צ ו ב י ק  ה
ת י ל ל כ ת ה ו ר ד ת ס ה ן ה י ב , ל ה ם ב י ד ג ו א מ ם ה י נ ו ג ר א ם ה ש ם ב י י ל כ ל כ  ה
׳ ם ד ו י ם ב ת ח נ , ש י ע ו צ ק ד מ ו ג י א ף ל ג א , ה ל א ר ש ץ י ר א ם ב י ד ב ו ע ל ה  ש
ש (שיטת פ ו נ ת הבראה ו ו א צ ו ר ה ב ד י 1978) 2 ב נ ו י ח (9 ב ״ ל ש ן ת ו י  בם

. ( ן ו כ ב העד ו ש י  ח

י 1980) ישראל כץ א מ ם (22 ב ״ ש ן ת ו י ס ׳ ב  ז
ה ח ו ו ר ה ה ו ד ו ב ע ד ה  (חמ 3-107) ש

׳ 63. מ , ע ז ״ י ש ח ת ״  1 ס
י 1280. מ , ע ט ״ ל ש פ ת ״  2 י

 תיקון לצו הרחבה בענף המתכת, החשמל
 והאלקטרוניקה

, תשי״ז—1957 ם י י צ ו ב י ם ק ק הסכמי ו י ח פ  ל

- ז ״ י ש , ת ם י י צ ו ב י ם ק ק הסכמי ף 25 לחו י ע י ס פ י ל ת ו כ מ ף ס ק ו ת  ב
ם 1676, מי ט הפרסו ו ק ל י ם ב ס ר ו פ ה ש ב ח ר י בצד ה ה כ ו ו צ י מ נ  11957, א

: א ו ב ׳ י י בד עו ׳ ת ׳ ר ד ג י ה נ פ ף 1, ל י ע ס ׳ 538, ב מ , ע ד ״ ל ש  ח

ק י ס ע מ קה ה י נ ו האלקטר ל ו מ ש ח , ה ת כ ת מ ף ה נ ע ל ב ע פ ל מ ״ — כ ל ע פ מ ״  ׳
. * ת ו ר י ו ש ה א ב כ ר , ה ר ו צ י ם י ש ם ל י ר י כ ם ש י ד ב ו  ע

י 1980) ישראל כץ א מ ם (22 ב ״ ש ן ח ו י ׳ בם  ז
ה ח ו ו ר ה ה ו ד ו ב ע ר ה  (חמ 107—3) ש

׳ 63. מ , ע ז ״ י ש  1 סייח ת

ר כוונה למתן צו הרחבה ב ד  הודעה ב
, תשי״ז—1957 ם י י צ ו ב י ם ק ק הסכמי ו י ח פ  ל

- ז ׳ ׳ י ש , ח ם י י צ ו ב י ם ק י מ כ ס ק ה ף 26 לחו י ע י ס פ י ל ת ו כ מ ף ס ק ו ת  ב
, ק ו ח ף 25 ל י ע י ס פ ם ל י ו ו ת צ ח י ל ת נ ו ו ל כ ע ע י ד ו י מ נ  11957, א
: ן ל ה ם ל י ט ר ו פ מ ם ה י י ל ל כ ם ה י י צ ו ב י ק ם ה ת ההסכמי ל ו ח ת ת ם א י ב י ח ר מ  ה

ת ו נ ח י ת ל ע ב ים ו כנ ן השו ו ג ר ן א י ב י כללי(7008/80) ש צ ו ב י ם ק כ ס  1. ה
י צ ר א ד ה ו ג י א , ה י ״ א ם ב י ד ב ו ע ל ה ת ש י ל ל כ ת ה ו ר ד ת ס ה ן ה י ב ק ל ל  ד
ר 1980). א ו נ י ם (24 ב ״ ש ט ת ב ש ׳ ב ם ו ו י , מ ק ל ד ח ה ו נ ח ד ח ו ג י ל א  ש

ם י נ ו ג ר א ל ה ם ש ו א י ת ת ה ב ש ן ל י ב י כללי(7012/30) ש צ ו ב י  2. הסבם ק
ן י ב , ל ה ם ב י ד נ ו א פ ם ה י י ל כ ל כ ם ה י נ ו ג ר א ם ה ש ם ב י י ל כ ל כ  ה
, י ע ו צ ק ד מ ו ג י א ף ל ג א , ה י ״ א ם ב י ד ב ו ע ל ה ת ש י ל ל כ ת ה ו ר ד ת ס ה  ה
י מ ן ד ו כ ד ר ע ב ד ר 1980) ב א ו ר ב פ ם (28 ב ״ ש ר ת ד א א ב ״ ם י ו י  מ

. ה א ר ב  ה

ם י י מ ו י ם ה י ג ו ת ע ד ה ו ג י ן א י ב י (7014/80) ש ל ל י כ צ ו ב י ם ק כ ס  3. ה
ד ו ג י א , ה י ׳ ם בא־ י ד ב ו ע ל ה ת ש י ל ל כ ת ה ו ר ד ת ס ה ן ה י ב ל ל א ר ש י  ב
ם ׳ ט תש׳ ב ש ׳ ב ם ה ו י , מ ׳ ז נ ו ט ר ק ה ה ו כ י ר כ , ה ס ו פ י הד ל ע ו ל פ י ש צ ר א  ה

ר 1980). א ו נ י  (23 ב

י 1980) ישראל כץ א מ ם (22 ב ״ ש ן ת ו י ׳ בם  ז
ה ח ו ו ר ה ה ו ד ו ב ע ר ה  (המ 107—3) ש

׳ 63. מ , ע ז ״ י ש ח ת ״  1 ס

ז תקךם, 12.6.1980 ו ח בסי ס הפרסומים 2634, כ״ לקו  1844 י



ר תשלום תוספת יוקר>בםים^דג•שבתי ב ד  צו הרחבה ב
 לפי חוק הסכמים קיבוציים, תשי״ז—1957

 ד. ״׳אחוז השינוי׳׳ — האחוז המתקבל מחישוב היחס שבין המדד
 הקובע למועד קובע מםויים' שלגביו החושב חוטפת יוקר על טי
 הסבם זה (״המונה׳׳ במועד זה), בנאמר להלן, לבין המדד
 הקובע שלפיו שולמה תוספת היוקר לאחרונה על פי הסכם זה

 (״המכנה״ במועד זה).
 ה. ־השבר המשולב״ — במועד קובע מםויים — פירושו בהסכם

 זה, אחד מאלה - הבל לפי הענין:
 (1) שכר במפורט בטבלאות השכר, תוספת וותק תוספת אשה
 (או משפחה), פרט למקרים בהם נאמר אחרת בהסכם
 קיבוצי או בחוק, ובל תוספת לשבר אשר לפי הסבם'
 קיבוצי בעל תוקף חלה עליה תוספת יוקר, לרבוח בל
 תוהפוח היוקר שניחנו עד למועד הקובע הקודם ובצירוף

 תופפת היוקד ששולמה במועד הקובע.הקודם.
 (2) נקבעו בהסכם קיבוצי או בחוזה עבודת תעריפי שבר
 משולב יראו בתעריפי שכר אלה שבר משולב למועד בפי

 שהוגדר בהםבם או בחוזה.
 (3) נקבע שכר משולב כאמור בפסקה (2), ושונו שיעורי
קר לאחר המועד שהוגדר בהסכם או בחווה,  תוספות הי
 יפעלו בהתאם להוראות פסקה (1), עד שהסכם •או הוזה

 יגדיר מחרש את השכר המשולב.

 ו. ״התקרה״ — השכר חמשולב המירבי שעליו תשולם תוספת
 היוקר במועד קובע מסויים.

 3. היה אזווז השינוי באחד המועדים הקובעים 5 או יותר, יוכפל אחוז
 זה ב־0.8. תוצאת מכפלה זו היא תוספת היוקר שתשולם באחוזים

 על השכר המשולב עד לתקרה, במועד הקובע הנדון.

 4. א. התקרה תנוע בבל מועד קובע עם צירוף תוספת היוקר
 ששולמה במועד הקובע הקודם לשכר המשולב עליו שולמה

 תוספת יוקר באותו מועד.

 5. א. התשלום הראשון של תוספת היול,ר יבוצע במועד תשלום שכר
 העבודה של החודש שבו חל המועד הקובע השני(חודש יולי

.(1980 
 ב. התקרה במועד הקובע השני(1 ביולי 1980) תחושב על בסיס

 התקרה שנקבעה למועד הקובע הראשון(1 באפריל 1980).
 ג. לצורךיחישוב אחוז השינוי לתשלום תוספת היוקר ב־1 ביולי
 1980, יראו ב״מכנה״ את המדד בחישוב של ממוצע אריתמטי
 רכיל של החדשים דצמבר 1979, ינואר ופברואר 1980 ושהיה
 ״מונה״ בחישוב תוספת היוקר ששולמה ההל ב־1 באפריל 1980 .

 6. סכומי תוספת היוקד יחושבו לפי השיטה והשימורים המפורטים
 לעיל, לגבי משרה חדשית מלאה או לגבי יום עבודה מלא. בעד
 משרה חלקית או בעד יום עבודה חלקי תשולם neaw יוקר
 המתקבלת מהכפלת סכום הוספת היוקר שישולם לאותה משרה

 מלאה, בשיעור חלקיות אותה משרה.

׳ במיון תש״מ (22 במאי 1980) ישראל כץ  ז
 (חמ 3-107) שר העבודה והרווחה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, חשי״ז-־
 11957, אני מצווה כי תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי
 שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים בשפ הארגונים המאוגדים
 בה, לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בא״י, האגף לאיגוד
 מקצועי, שנחתם ביום ב׳ בניסן חש״ם (19 במרס •1980) שמספרו
 בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא 7010/80, תורחב, וכי ההוראות
 האמורות יחולו מיום ט״׳ו בניסן תש״ם (1 באפריל 1980) על כל
 העובדים והמעבידים בישראל, למעט עובדים שתנאי עבןדחם הוסדרו
 או יוסדרו בהסכמים קיבוציים הקובעים במפורש כי לא יהיו זכאים
 לשינוי בשכר עקב תנודות בתוספת היוקר או בפיצויים בעד התייקרות
 דמעבידיהט, ולמעט עובדים עם מנבלות פיזיות, נפשיות ושכליות

 המועסקים במפעלים מוגנים שאוצר המדיגה משתתף בהחזקתם.

 תוספת
ת רחבו ת המו ראו  ההו

 מספר הסעיף
 בהסכם הקיבוצי

 2. בהסכם זה יהיו למונחים הבאים, הפירושים שלצידם:
 א. ״מדד״׳ — מדד המחירים לצרכן(המדד הכללי) כפי שיתפרסם
 במהלך יתקפו של ה&כם זה, על ידי הלשכה המרכזית

 לסטטיסטיקת.

 ב. ״המועד הקובע״ —
 1. *׳המועד הקובע הראשון״ - 1 באפריל של בל שנה,

 במהלך תקפו של הסכם זה;
 2. ״המועד הקובע השני״ — 1 ביולי של כל שנה, במהלך

 תקפו של הסכם זה;
 3. ״המועד הקובע השלישי״ - 1 באוקטובר של כל שנת,

 במהלך תקפו של הסכם זה;
 4. ״המועד הקובע הרביעי״ — 1 בינואר של כל שנה, במהלך

 תקפו של הסכם זה.

 ג. ״המרד הקובע״ -
 1. ״למועד הקובע הראשון״ — ״מדד״ בחישוב ממוצע
 אריתמטי רגיל של 3 חדשים - דצמבר, ינואר ופברואר

 הסמוכים לפני המועד הקובע הראשון;
 2. ״למועד הקובע השני״ - ־׳מדל״ בחישוב ממוצע אריתמטי
 רגיל של 3 חדשים — מרס, אפריל ומאי הסמוכים לפני

 המיועד הקובע השבי;
 3. ״למועד הקובע השלישי״ — ־׳מדד״ בחישוב ממוצע
 אריתמטי רגיל של 3 חרשים — יוגי, יולי ואוגוסט

 הסמוכים לפני המועד הקובע השלישי;
 4. ״למועד הקובע הרביעי״ - ״מדד־ - בחישוב ממוצע
 אריתמטי רגיל של 3 חדשים - ספטמבר, אוקטובר

 ונובמבר הסמוכים לפני ׳המועד הקובע הרביעי.

 1 ס״ח חשי״ז, עמי 63.

 ילקוט הפרסומים 2634, כ״ה בסיו! תש״ם, 12.6.1980 1845



ל אישור מחסן טרנזיט  הודעה ע
 לפי תקנות המכס (טים)

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 (ב) לתקנות ־מכם(טיס) 1, אני מודיע
 כי אישרתי את המחסן שבאיזור תתעשיה יהוד, גוש 6711 חלקה 5,
 שתכניתו הופקדה בידי, כשלוחה של מחסן טרנזיט של חברת ממ״ן
 מסוף נמל התעופה בן-גוריון בע״מ (להלן י- המחסן הראשי), החל
 ביום ט״ו בניסן תש׳־ם (1 באפריל 1980), ובלבד שרק טובין בלתי
 נתבעים שנרשמו להחסנה במחסן הראשי יהיו מותרים להעברה לשם
 החסנה בשלוחה, הבל כפוף לאישור המוקדם ולתנאים שיקבע גובה

 המכס בלוד.

 תוקף אישור זה עד יום כ״ה באדר ב׳ חשמ׳״א (31 במרס 1981).

 ד׳ במיון תשים (19 במאי 1980) מרדכי ברקת
 (חמ 3-25) מנהל המכס והבלו

 1 חא״י, ברך ג׳, עמי 2598.

ר מועד ישיבת ועדת הרשיונות ב ד  הודעה ב
 לפי חוק הנוטריונים, תשל״ו-1976

 בהתאם לתקנה 30 (ב) לתקנות הנוטריונים, תשל״ז—11977,
-  ניתנת בזה הודעה, כי ועדת הרשיונות לפי חוק הנוטריונים, תשל״ו
 21976, תתכגס ביום י״ד באלול תש״ם (26 באוגוסט 1980), במשרד

 המשפטים, רחוב צלאח א־דין 29, ירושלים.

 י-ג בסיון תש״ם (28 במאי 1980) מאיר גבאי
 (חמ 303—3) המנהל הכללי של משרד המשפטים

 יושב־ראש ועדת הרשיונות

 ג ק״ח תשל״ז, עמי 1724.
 2 ס׳׳ה תשליו, עפ׳ 196.

ר השעיית חבר ב ד  הודעה ב
 לפי חוק לשכת עורכי הדין, תשכ״א-1961

 בהתאם לסעיפים 69 (6) ו־72 לחוק לשכת עורבי הדין, תשכ״א—
 1361!, מודיעים בזה בי בית המשפט העליון דחה ביום י׳ באדר
 תש״ם (27 בפברואר 1980) בתיק על׳׳ע 5/79 את הערעור
 ואישר את פסק הדין של בית הדין המשמעתי הארצי שגזר על עורך
 דין זלמן אליקים השעייה מחברותו בלשכת עורבי הדין לתקופה של

 שלוש שנים ופרסום בציון שמו המלא בפרסומי הלשכה.

 תוקף רתשע״ה מיום י״ב באייר תש׳׳מ (28 באפריל 1980) עד
 יום י״ד באייר תשמ׳׳ג(27 באפריל 1983).

 ט״ז באייר תש׳׳ם (2 במאי 1980) א' גולדנברג
 (חמ 94—3) ראש לשכת עורכי הדין בישראל

 ! 0״ח תשכ׳׳א, עמי 178.

 מינוי סגן חבר משפט״ בועדה פסיכיאטרית
 לפי חוק לטיפול בחולי נפש, חשט״ו-1955

 אני מודיע, כי בתזקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק לטיפול בחולי
דר שור לחיית סגן  .נפש, תשט״ף-1955 1, מיניתי את עו״ד אלכסנ

 חבר משפטי בועדה פסיכיאטרית במחוזות חיפה והצפון.

 הודעה על מינוי ועדות פסיכיאטריות ואזורי שיפוטן, שפורסמה
 בילקוט הפרסומים 1968, חשל״ד, עמי 399, תתוקן לפי זה.

 י״א בסימ חש״ם(26 במאי 980!) אליעזר שוסטק

 (המ 3-230) שר הבריאות

 1 ס״ח תשט״ו, עמי 121.

ר רב עיר ר הצורך לבחו ב ד  הודעה ב
 לפי תקנות בחירות רבני עיר, תשלי׳ה—1974

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות בחירות רבני עיר, תשל״ה—1974 1,
-אני מודיע כי יש צורך לבחור רב עיר אשכנזי באשקלון.

 ב־א באייר תש״ם (7 במאי 1980) אהרן אבוחצ״רא
 >חמ 3-44) שר הדתות

 1 ק״ח תשל״ה, עמי 532.

 הודעה על שיעורי הנזילות של תכניות חסכון
 לפי הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים), תשל״א-1971

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 להוראות בנק ישראל(נכסים נויליס),
 תשל״א—11971, ולאחר התייעצות עם שר האוצר, אני קובע לאמור:

 1. בסעיף 1 להודעה על שיעורי הנזילות של תבניות חסכון, חשל׳׳ח—
 21977 (להלן - ההוראות העיקריות), אחרי פסקה(12) יבוא:

- ן ו  ״(13) תכניות חסכון לפי תקנות עידוד החסכון(תכניות חסכ
 ״כפול 2״), חש״ם-31980״.

 .2. בסעיף 6 להוראות העיקריות, אחרי פסקה(4) יבוא:

 ״(5) תכניות חסכון לפי צו עידוד החסכון(פטור ממס הכנסה)
 >מס׳ 13), תש*ם—1980 *״«

 3. תחילתו של-סעיף 2 מיום ה׳ בניסן תש״ם (25 במרס 1980).

 ט׳ באייר תש״ם (25 באפריל 1980) א' שפר
 (חמ 3-106) המשנה לנגיד בנק ישראל

 1 ק״ת תשל״א, עמ׳ 690; תשל״ט, עמ׳ 946.

 2י״פ תשל״ח, עמי 319; תשל״ט, עמי 758, 2087; חש״ס, עמי
.1335 

 « ק״ח חש״ם, עמי 1508.

 4 ק״ת תש״ם, עמי 1728.

 1846 ילקוט הפרסומים 2634, כ״ה ב-ס־ון תש״ם, 12.6.1980



ב שהוא ציוד כ ל ר ר שיעורי המס ע ב ד  הודעה ב
ן פיצויים, תשכ״א-1961 ר  לפי התוספת להק מס רכוש ק

 אבי מודיע בזה כי שיעורי המם על רבב שהוא ציוד לשבת המס 1980 המותאמים לפי סעיף 3 ותוספת לחוק מס רכוש וקרן פיצויים,
 תשב״א-11961, הם כלהלן:

 4. רכב מסחרי (לרבות דבב עבודה ורכב הילוץ} שמשקלו הכולל
 המותר הוא עד 2,200 ק״ג עם מרכב סגור:

 (א) רכב מסחרי המופעל על ידי מנוע בנזין:

 המס בלירות, לפי מספד השנים
 שחלפו מתחילת שנת היצור

 משקל בולל 4 עד 8 9 שנים
 מותר בק״ב 3 שבים שנים ומעלה

 עד 4000 470 310 160
 מ־4001 ומעלה 620 470 310

 (ב) רבב מסחרי המופעל על ידי מנוע דיזל:

 המס בלירות, לפי מספר השנים
 שחלפו מתחילת שנת היצור ,

 משקל כולל 4 עד 8 9 שנים
 מותר בק״ב 3 שנים שביס ומעלה

 עד 16,000 1090 620 310
 מ־ 20,000-16,001 1090 620 310

 מ־20,001 ומעלה 1790 1790 1790

 5. מובית (לרבות רכב פרטי להולכת סיור, שביתן בהתאם לצו הולכת
 סיור ברכב פרטי):

 מספר מקומות המס.בלירות

90 
120 

 המס בלירות

 עד 4 מקומות
 5 עד 7 מקומות

 6. גרור המיועד להובלת טובין:

 משקל כולל מותר בק״ג

120 
250 
550 

 דב נייגד
 נציב מס הכנסה

 עד 4000
 מ־4001 עד 8000

 למעלה מ־8000

 7. בתמך - המם 550 לירות.

 י׳׳א באייר תש״ם(27 באפריל 1980)
 (חמ 3-348)

 1. רכב פרטי שאינו מופעל על ידי מבוע דיזל:

 (א) רכב פרטי, לרבות רכב פרטי דו־שימושי ולמעט אופנוע
 ואוטובוס פרטי:

 המס בלירות, לפי מספר השנים
 שחלפו מתחילת שבת היצור

 9 שנים
 ומעלה

 4 עד 8
 שנים

 עד 3
 שנים

 תפוסת גלילי
 המנוע בסמ״ק

 עד 1000 470 310 160
 מ־1001 עד 1750 620 470 160
 מ־1751 עד 3000 1250 780 220
 מ־3001 ומעלה 1400 940 310

 רכב שדה — בשיעור המס התל על רכב פרטי אשר תפוסת
 גלילי המבוע שלו הוא עד 1000 םמ״ק.

 >ב)

 רכב פרטי המובע במבוע רוטציוני מסוג ״וךנקל־׳ — כשיעור
 המס החל על רכב פרטי אשר תפוסת גלילי המנוע שלו היא

 כמצויין לצר רכב מתוצר ומדגם המפורטים להלן:

 (ג)

 תפוסת
 גלילי
 תוצר הרכב דגם הרכב דגם המבוע המנוע

 נ.ם.או. ספיידר 502 990
 נ.ס.או. ר. או 80 612 1980

 ־2. רבב פרטי, למעט אופנוע ואוטובוס המופעל על-ידי מנוע
 דיזל — המם 310 לירות.

 5. אופנוע (לרבות אופב״ים עם מבוע מזר, תלת אופנוע, אופנוע עם
 רכב צדי):

 תפוסת גלילי המבוע בסמ״ק המם בלירות

30 
80 

120 

 עד 50
 מ־51 עד 150
 מ־151 ומעלה

 1 ם׳״ח תשב״א, עמי 100; ה״ת תשל־׳ח, עמי 292.

 •ילקוט הפרסומים 2634, כ״ח בסיון תש׳׳ם, 12.6.1930 1847



 פרסום הודעה זו ברשומות - הרצאה על זכותו או על טובח ההנאה
 אשר לו במקרקעין האמורים, בצירוף ראיות להיזוק תביעתו שיכללו
 את פרטי הרישום - אם ישנו - בפנקסי רישום המקרקעין והודעה
 המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע

 בבל סעיף וסעיף.

 בן נמסרת בזר. הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
 במקרקעין האמורים, מפני שהם דרושים באופן דחוף לצרכי הציבור
 שלמענם עומדים לרכשם, והועדה מורה בזה שבל אדם המחזיק

 במקרקעין האמורים ימסור מיד את החזקה בהן.

 תוספת
 שטחי קרקע בגוש 8339 חלקי חלקה ד כדלהלן:

 1. חטיבת קרקע המסומנת בתשריט בצבע ירוק ממ/חם מלס, בשמח
 של 27,800 מ׳׳ר בערך והמיועדת לאיזור ספורט;

 2. חטיבת קרקע המסומנת בתשריט בצבע חום מותחם חום, בשטוז
 של 26,500 מ״ר בערך והמיועדת לאיזור למוסדות חינוך.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדההאמורהוכלהמעובין זכאי
 לעיין בה בשעות העבודה הרגילות.

 ו׳ באייר תש״ם (22 באפריל 1980) עמום דעי
 (המ 2—3) יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 עמק הפר

 הודעה על רישום הסדר כובל
 לפי חוק ההגבלים העסקיים, תשי״ט—1959

 בהתאם לסעיף 23 לחוק ההגבלים העסקיים, תשי״ט—11959,
 אני מודיע כי נרשמ הסדר כובל לגבי מערבות השקיית ואבזרי

 השקייה מחמרן(אלומיניום), הנוגע לייצוא.

ם להסדר הם: י  הצדד
 1. ״רוית״, אגודה חקלאית שיתופית בע״מ, תל־אביב.

 2. הקיבוץ המאוחד גבעת ברגר בע״מ ביחד עם ״מטר״ שותפות
 רשומה מוגבלת, גבעת ברנר.

 3. כפר הנשיא בע׳׳מ ביחד עם ״חבלנים׳׳ - מוצרי יציקה בע״מ —
 קיבוץ בפר הנשיא.

 4. חצור - אשדוד, קיבוץ השומר הצעיר ביחד עם ״אמך חצור,
 שותפות רשומה מוגבלת, קיבוץ תצור.

לה:  מהות הכבי
 התקשרות במשותף לצורך ייצוא להק לארץ של מערבות השקייה
 לרבות אבזרים; קביעת מחירים לייצוא ואופן התשלום; שיפור וייעול
 שיטות הייצור ואיכות חמוצריםז מתן שירות שדה והדרכה ללקוחות

 בארץ ובחוץ לארץ.

 ההסדר האמור פתוח לעיון הציבור במשרד התעשיה, המסחר
 והתיירות, רחוב אגרון 30, בנין פלס, חדר 42, ירושלים.

 א׳ ב&יון תש׳׳ס (16 במאי 1980) זאב גלמוד
 (41—3) הממונה בפועל על הגבלים עסקיים

 1 ם׳׳ח תשי״ט, עמ׳ 152; תשל״ג, עמי 148.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7
 לפקודה הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 1943

 וחוק התכנון והבניה, תשב״ה—1965

 בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתבנק ולבניה חולון
 (להלן - הועדה), לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ־ה—11965, ובהתאם להוראות תכנית מיתאר ח/1 שהודעה בדבר
 אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 596, תשי״ח, עמי 66, נמסרת
 בזה הודעה, בי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין
 לצרבי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליהן בדבר רכישת זכויות

 החזקה והשימוש בקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובח הנאה כלשהן בקרקע האמורה
 ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה — תוך חדשיים
 מיום פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה על זכותו או על טובח
 ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות להיזוק תביעתו,
 שיכללו אח פרטי הרישום - אם ישבו - בפנקסי רישום המקרקעין
 והודעה המפרטת לםעיפיהם אח הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום

 הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 כן נמסרת הודעה, ני הועדה מתנוונת לקנות מיד הדקה בקרקע
 האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור שלמענם
ה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה  עומדים לרכשה, והועדה מודה מ

 ימסור מיד את החזקה וזכות השימוש בה.

 תוספת
 שטחי הקרקע המסומנים בתשריט המהווה חלק מהודעה זאת בצבע
 אדום והמהווים חלק מחלקות 145-153, 76 בגוש 6019 (שטחים אלה

 מסומנים כמיועדים לדרכים בתכניה המיחאר לחולון ח/1).
 העתקי התשריט מוםקדים במשרדי הועדה בעירית חולדן, דבל

 המעונין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

 ז׳ בםיון תש״מ (22 במאי 1980)
 (חמ 3-2) פנחס אילון

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 חולון

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

 וחוק התכנון והבניה, השנ״ה—1965

 בתוקף הסמכלח הנחדנה לועדה המקומית לתכנון ולבניה עמלך
 חפר (להלן - הועדה) לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 חשנ״ה—1965 1, ובהתאם לתכנית המפורטת המאושרת הנקראת
 ״שינוי תבנית מפורטת מם׳ עח/122״, שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 2559, תשל״ט, עמי 2029, מוסרת בזה
ן המתוארים בתוספת דרושים לועדה  הועדה הודעה, כי המקpעי
 לחלוטין לצרבי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת

 המקרקעין האמורים.

 כל התובע לעצמו זכות או טובח הנאה כלשהן במקרקעין האמורים
 ורוצה לקבל פיצוי על בך, נדרש לשלוח לועדה - תוך חדשיים מיום

 1 סייח תשב״ה, עמ׳ 307.

 1848 ילקוט הפרסומים 2634, כ׳יה בס־ון תש׳׳ם, 12.6.1980



ר רשימה של מבקשי- רשיונות לשומרים ב ד  ,הודעה ב
 לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רשיונות), תשל״ב—1972

 בהתאם לתקנה 8 לתקנות׳ חוקרים פרטיימ ושירותי שמירה (רשיונות), תשל״ב—11972, מתפרסמת בזח רשימת מבקשי רשיונות
ח ועדת ע מ י מ פ  לשומרים; תוך 15 יום מפרסום הודעה זו רשאי׳ כל אדם לה;יש התנגדות מנומקת בכתב למתן רשיון׳ למבקש פםויימ׳ ^

 הרישוי לפי חוק חוקרים פרטיי!! ושירותי שמירה, רה׳ צאלח א־די־ן 29, ירושלים.

 מס׳
 הבקשה השם המען

 491/80 חשאן יוסף כפר ג׳ולים
4 אבונגייב חסן בפד ג׳ולים 9 2 / 8 6 

 SO¡ 493 בדקשוילי ורצן שרת 153/21, טירת הכרמל
 494/80 אלאש אליהו קרן היסוד 99/3, קרית שמריהו

 495/80 עמיר סלמון 32/12 יקנעס
 496/80 בן שמחזן מרדכי 32/18, יקנעמ•

 497/80 פרקופט שמדל הורדים 2¿ קריח־מבעון

4 קושמדי מנדל מ״ח שפירא 35, קרית שמואל 3 8 / 8 0 
 499/80 צובוטדי עזריאל הגיבורים 60, חיפה

 500/80 אגרנט יעקב קדושי דמשק 18/1׳, חיפה
 501/80 לוי ׳שלמה סטרומה 6/4, קריתשפרינצק

 502/80 הואש חאלד כפר נריפעת
 503/80 גריפעת איבדהים כפר גריפעת

 504/80 אמשיקשוילי םמיון מבצע נחשון 25/23, באד־שבע
 505/80 ביטון אליעזר שדרות העצמאות 31, קרית־גת

 506/80 זילקינד סימון מרכז קליטה 115, קרית־גת
 507/80 רובינשטיין מאיר שאול המלך 131/19, באד־שבע

 508/80 שמוניס אלכסיי מבצע עובדה 32/30,באד־שבע
 509/80 תמראדי יעקב הגאולים 225/2, באר־שבע
 510/80 אסקובר קרללס טבנקין 27/31, באר־שבע

 511/80 לוי גיורא יצחק בן צבי 7, בפד גנים,
 פתח־תקוה

 512/80 בן עמי מהלוף רח׳ 221 מסי 11, חל־אביבי־יפו
 513/80 שחדאדה חסן בפר שעב

 514/80 אלגדיר אברהיפ ביר אל מקסור
 515/80 שאהין מחמוד 12/155, עבו

 516/80 אלגימי גבריאל צה׳׳ל 1, חיפה
 517/80 בובה מוניר תחנת הכרמל 9> חיפה

 518/80 י זחלאוי עאדל סמטת אליהו הנביא 6, חיפה
 519/80 גרטמן טומי 91/16, רכסים

 520/80 אבולהג־ה כמאל בפר תמרה
 521/80 מושאלי משה הלל 28, חיפה

 522/80 הטיב מוחמד עראבה 9, בפר מנדא
 523/80 שציב אלכסנדר קרן היסוד 41/15, תל־חנן,

 חיפה
 524/80 ברוך מחמוד מג׳דל שמם, רמת הגולן

 525/80 משלב םאלח כפר אבו םנאן

 המען

 דיר מכתב נ/532, פרדם־הנח
 כפר קרע

 בפר גת
 קנדי 672/12, אור־עקיבא

 הרב קוק 20, חדרה
 סוקולוב 43, נתניה
 כפר ביר אל סיכה

 כפר ימה
 שדי 807/3, אור־עקיבא

 בקה אל גרבייה
 כפר קרע
 כפר קרע

 מרכז קליטה, בית אליעזר, חדרה
 כפר חורפיש

 קנדי 794/11, אור־עקיבא
 זלמן שניאור 86/14, נתניה

 אשכול 7, פתח־תקוה
 קלנסווה

 קראוזה 6/3, נתניה
 פתח תקוה 14/1, נתניה

 אזורים 1536/15, גבעת אולגה
 הדר שמואל 26/14, חדרה

 שכ׳ עובדים 3/1, חדרה
 מרכז קליטה, בית אליעזר,

 חדרה
 בקה אל גרבייה

 מזכרת בתיה
 םמילנםקי 28 חיפה

 בוקעאתה, רמת הגולן
 בוקעאחת, רמה העלן

 הרצוג 27, גבעתיים
 כצנלסון 27/8, קרית טבעון

 הפודים 15, רמת־גן
 הרצל 30, פתח-תקוה

 סמטת רודן 5/14, קריתשפרינצק
 סטרומה 6, קרית שפרינצק

 בית חשבים 24/3, קדית־מוצקין
 כפר אבו סנאן

 מס׳
 הבקשה השם־

 454/80 רוזנהאוך לו-רנזיו
 455/80 כרמאי מוחמד

 456/80 אבושאח שריף
 •457/80 סעדון אלברט

 ־458/80 תבור אייל
 •459/80 מקרביץ זימה
 460/80 שריטה םמיח

 461/80 סורח עביץ
 462/80 אליהגדמר אדוארד

 463/80 אבו חוסיין יוסף
 «464/8 אבועטה יוסף

 465/80 מחמאד עבדללה
 466/80 פיירמן אמה
 4S7/80 מרעי זראד

 •468/80 םטמביציק קארלוס
 «469/8 קדשוב בורים
 •470/80 ליאור עמוס

 *471/80 סלאמה עבדל גליל
 472/80 שתפי• בני
 473/8fr קודי יוסף

 «474/8 אואםקד עזר
 •475/80 אברמוב אברהם

-476/80 אניקמן נאום
 •477/80 ויינברג אלכסנדר

 478/80 עודי מפלח
 «479/8 צודפמן זאב

 480/80 ארנרלט ירון
 481/80 אלקוש חסן

 •482/80 י אביעוד פאוזי
 483/80 צרנידר מנשה

 •484/80 הימן כ־כאל
 485/80 חי כרמי

 486/80 שטאובר אמנון
 •487/80 קאופמן ברקו
 488/80 בן דור אריה

 •489/80 בחבוט עובדיה
 •490/80 זינאתי אחמד

 1 ק״ת תשל״ב עמ׳ 1236; תשל״ט, עמי 122.
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 השם המען
 מס׳

 הבקשה

 571/80 נובוטני אלכסנדר שדי בנימין 18, נתניה
 572/80 חוטר שלום קרן היסוד 11, ברבור

 573/80 אנד עבדול ל טיף כפר גיח
 574/80 אקמןאברהם מרכז קליטה, מכמורת

 575/80 קבלאן רשראש בית נ׳ן
 576/80 בהן בנימיךיוםף שב׳ דרומי 228/26, זברון יעקב

 577/80 יוםיפוב גרשום דרך למרחב 538/8, פדדס־חנה
 578/80 דורון מנחם שבטי ישראל 2/12, גבעת אולגת

 579/80 דואני רחמים מחנה נופש וקייט, מכמורת
 580/80 אחרק סעיד מושב גאולי תימן

 581/80 ויספירד זאב שד׳ ושינגטון 21, תל־אביב
 582/80 זמורי צאלח כפר קלנםואה, המשולש

 583/80 לוי פואד חלמית 18/25, בת־ים
 584/80 מוסקוביץ אידל פרץ 31/1, תל־אביב
 585/80 קאדר מחמוד כפר טייבה, המשולש

 586/80 פסקל פישר קרן קיימת 18, בת־ים
 587/80 פרקש חיים ירושלים 19, נתניה
 588/80 רדיאן כהן פרגון ביל״ו 9, תל-אביב

 589/80 שואבה מוחמד כפר ג׳לנ׳וליה, המשולש
 590/80 אוחנה גבריאל אזור ו׳ 1872/3,'אשדוד
 591/80 פלדמן אליהו אזור ו׳ 1513/4, אשדוד

 592/80 אבוקרינט סאללם שבט אבוקרינט, באר־שבע
 593/80 ריתר שמעון מרכז קליטה ״שלום״, אשדוד

 594/80 רותם גד דקר 34, אשדוד
 595/80 אוחיון יוסף ראשונים 46/17, אשדוד

 596/80 בלנק משה מרכז קליטה ״שלום״ 214,
 אשדוד

 597/80 אלצנע יונס שבט קדראח אלצנע, באר־שבע
 598/80 אליהו ברוך רובע ג׳ 2613/7, אשדוד

 599/80 מזו גרשון מושב כוכב 105, ד.נ. כוכב
 600/80 שמש ישראל מיכאל 101, מושב כוכב

 601/80 ערבה רחמים הערבה 1088/2, חולות, יבנה
 602/80 פניקר יצחק דב הוז 36/2 אושיות, רחובות
 603/80 אלגמס משה בית מם׳ 6 כפר נבירדל, רחובות

 604/80 עז ריאל יעקב כפר הנגיד, ד.נ. עמק שורק
 605/80 יעיש משה כפר גבירול, בית נטוש

 606/80 יעיש יפת כפר גבירול 25, בית נטוש
 607/80 שטיינברג נתן אושיות 178/17, רחובות

 608/80 אוחיון אברהם הרמב״ם 64/14, קרית־עקרון
 609/80 הרפז חיים יעקב 33, רחובות

 610/80 אופראימוב מרים שכ׳ חב״ד 1144/24, קרית־
 מלאכי

 611/80 שמיר שלום בורוכוב 6/11, אשדוד
 612/80 גבאי אלי אזור י״א 1/24, אשדוד

 613/80 בדשרי סעדיה נוה עובד 211, יבגה
 614/80 אליגולשוילי אלי שכ׳ חב״ד 1176/32, קרית־

 מלאכי

 מסי
 הבקשה השם המען

 526/80 לייבה דוד רמב״ם 31/3, טירת הכרמל
 527/80 פוקס אליה ישראל החשמונאים 38/30, קריה־

 מוצקין
 528/80 אל סיד עזאר שד׳ האורגים 50, רמת אפעל

 529/80 חרבגון אשר שיכון חסכון 16/3, יבנה
 530/80 חסן מנשה אלי כהן 9א׳, קרית עקרון

 531/80 שטיינברג איסאק קריח משה 104/10, רחובות
 532/80 רבינובסקי ישי משה מזרחי 10/7, רחובות

 533/80 ודמן אריה טיומקין 8, ראשוץ־לציון
 534/80 גוםלר אלכסנדר מרכז קליטה 4/9, אושיות,

 רחובות
 535/80 עום דוד טיכמן 39, רחובות

 536/80 ליםטגאוס יצחק השדה 5/2, ראשון־לציון
 537/80 ויגוליר שלמה רמת בךצבי 34/21, נס־ציונה

 538/80 גונן אמיר הקוצר 11, רמת־השרון
 539/80 בריוימ גבריאל שקט 46/19, תל־כביר, חל־אביב

 540/80 גאבר וליד כפר ג׳לג׳וליה, המשולש
 541/80 לדובסקי אברהם מרכז בעלי מלאכה 33א, תל־

 אביב
 542/80 לוי נסים ישעיהו הנביא 11, ראשון־לציון

 543/80 פשלי אברהם רה׳ ל״ג 18, לוד
 544/80 ששון אברהם נשר 8, אבו־כביר, חל־אביב

 545/80 אבוקישק חליל פרדס שניר, תחנת רכבת, ת.ד.
 16, לוד

 546/80 מנידש יהודה מושב עוזה 50, ד.נ. לכיש דרום
 547/80 אברהם זלמן מלבי ישראל :/145, קרית־גת

 548/80 רבינוביץ ירמיהו רםקו 1256/15, קרית־גת
 549/80 מרקוביץ דוד שדי לכיש 1493/24, קרית־גח

 550/80 הנוביץ פליקס שדי גת 1261/3, קרית גת
 551/80 יחזקאל דני השומרון 5, חולון

 552/80 בשן ברנרד דניאל 12, תליאביב
 553/80 עזרא יוסף אהרונוביץ 86, חולון

 554/80 מרגלית נחמיה ירמיהו 8, ירושלים
 555/80 בן עמי אריאל דרך חברון 61, ירושלים

 556/80 רון יוסף שדרות המאירי 1, ירושלים
 557/80 לוי יצחק בן־סירא 4, ירושלים

 558/80 אוחיון רפאל שבטי ישראל 15/32, ירושלים
 559/80 חנניה יוסף המשלט 649/11, בית שמש

 560/80 כרוך שאול השומר 6, ירושלים
 561/80 ליפשיץ יוכף המשוררת רחל 9, ירושלים

 562/80 דיס אלחנן ששת הימים 28, ירושלים
 653/80 יפקובי כרמלה עזה 45, ירושלים

 564/80 פרץ שלמה המעפילים 68/5, בית־שמש
 565/80 קרקוקלי רחמים נוח יעקב 14/21, ירושלים

 566/80 אבו סביח וליד כפר מילואן
 567/80 גולדופר שמעון אצ״ל 3, ירושלים

 568/80 חודה אלדד יום־ בן יועזר 6, ירושלים
 569/80 שקלני מרדכי אברהם שטרן 37/9,ירושלים

 570/80 כלאף עלי כפר קרע
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 מם׳
 הבקשה השם המען

 654/80 לודושי רוני נוח מרחב 365, פרדס־זזבזז
 655/80 שלום ששון המייסדים 1/2, כדבור
 656/80 אבסוקר אזוקולול שכ׳ פאר 3/1, חדדה

 657/80 אבויארקייה מוחמד בקה אל גרבייה
 638/80 וורדה חמדאללה קלנסווה
 659/80 חמודי צאלח קלנםווה

 660/80 חלילוה חאלד ביר אל סיכה
 661/80 םאלמה סאלמה קלנםווה
 662/80 יאסין מוחמד קלנסווה

 663/80 אלברנ איבלוסיין בארי 19, אשדוד
 664/80 רימל לייזר הנח סנש 2602/20, אשדוד

 665/80 אליכס מרק אזור ח׳ 1320/9, אשדוד
 666/80 עודה מיכאל דחי ט״ז 4, רחובות

 667/80 בקרמן ביבימין אזור ח׳ 1369/12, אשדוד
 668/80 עודה אברהם רח׳ ט״ז 4, רחובות

 669/80 טובלסקי בורים אזור ח׳ 1358/26, אשדוד
 670/80 שהיר חני הרצל 12/7, באר-יעקב

 671/80 אבועסה עטייה מפעל פלוקטקם, אזור התעשיה,
 קדית־מלאבי

 672/80 קודוםבםקי נחמן מושב בובב 81
 673/80 יונגבר נימרוד גבעת בית הכרם 3אי, ירושלים

 674/80 ורקד יצחק קדיש לוז 13, ירושלים
 675/80 ביטן אברהם הגפן 1258/5, בית־שמש

 676/80 קומיי צבי גורדון 2/221 קרית־ידבל,
 ירושלים

 677/80 בחן אלברט ברזיל 101, ירושליס
 678/80 רביבי שלום חברון 3/31, ירושלים

 679/80 לוי יחיא דרך חברון 35, ירושלים
 680/80 דוד שבתאי המ״ג 27, ירושלים

 681/80 אלקובי יצחק אידלםון 40/18 הד הצופים,
 ירושלים

 682/80 כהן קריב אשר 4/14, ירושלים
 683/80 אברשיבה המיס שבט אבוקריביאט, באר־שבע

 634/80 אלחושלה חוםיין שבט אלעסאם, באד־שבע
 685/80 גרשקוב אלכסנדר בר כובבא 513/1, אשקלון

 686/80 דנשטוק יפים מרכז קליטה ״שלוט״, חדר 309,
 אשדוד

 687/80 כחלון לולו האשל 23, קרית-גח
 688/80 מימון דימאם נתן אלבז 29/2, שדרות
 689/80 קוגן שלמה אזור ה׳ 537/5, אשדוד

 690/80 נגר ניםימ ביאליק 12/6, באר־שבע
 691/80 כהן עמרי מנדל 6, ירושלים

 692/80 סין מרקו רובינשטיין 21/32, תל אביב־יפו

 מ׳ גרלן
 שופט (דימ׳) בית משפט מחוזי

 יושב ראש הועדה

 מסי
 חבקשה השם המען

 615/80 אטיאם יצחק משה שרת 110/21, קרית־
 מלאכי

 616/80 אלאסד נימר שבט אלאסד, באר־שבע
 617/80 שידזי אליהו השקד 10 נחלת יהודה בי, ראשון-

 לציון
 618/80 והב ניםים מוצקין 8 שכ׳ סעד, נדרה
 619/80 אומרדקר יואל אזור ג׳ 2585/15, אשדוד

 620/80 אמזלג מפפוד פבוביץ 2603/7, אשדוד
 621/80 אבוקרינט סולומון שבט אבוקריבט, באד־שבע

 622/80 לויתן רפאל מרכז קליטה ׳שלום״, אשדוד
 623/80 אדביב שמשון קיבוץ גלויות 16/7, אשדוד

 624/80 גרשטיין אלכסנדר מרכז קליטה ״שלום״, הדר
 501, אשדוד

 625/80 דויטשוילי מיכאל אזור ו׳ 1672/21, אשדוד
 626/80 זרקו יעקב יורדי הסירה 14/8, אשדוד

 627/80 וזלגסי ראובן העצמאות 5, הרצליה
 628/80 מזוזי מתמד דחי 105 מסי 6, ת״א־יפו

 629/80 מחמוד־עלי יוסף כפר ימה, ד.נ. שומרון
 630/80 נאסר מוסטפא כפר טירה, המשולש
 631/80 מזרהי יואל ליפםקי 43, ירושלים

 632/80 ויסלר נחום יפה נוף 17, ירושלים
 633/80 אלעזרי דן התשבי 53, חיפה

 634/80 כהן אריה יוספטל 10/3, קדיה־ים
 635/80 ליפקין שמואל צפת 9, חיפה

 636/80 אלאלוף שבתאי מימון 22 קרית־שלוט, תל־אביב
 637/80 בדתבומ יהודה שבזי 1/9, רמלה

 638/80 בכר שמואל צה״ל 22 פחת־תקוה
 639/80 גרייב יגאל עצמון 6 פתח-תקוה

 640/80 קונפנר יעקב אבדבבאל 5, ראשון־לציון
 641/80 דנב יצחק הרוא״ה 12, דמת־גן
 642/80 שחר יחזקאל בורוכוב 9, תל־-אביב

 643/80 גילפרין גדיגורי שאול המלך 131/31, באר־שבע
 644/80 גילפרין אליהו שאול המלך 131/6, באד־שבע

 64S/80 סבל איסק מרכז קליטה בי, חדר 73, באר-
 שבע

 646/80 גילפרין דוד שאול המלך 131/31, באר־שבע
 647/80 רטנר אליהו בית־אל 11/6, באר־שבע

 648/80 לוייב רוברט מבצע עובדה 84/3, באר־שבע
 649/80 דיגורק יחזקאל שבטי ישראל 1/10, קרית־גת

 650/80 בלוםה שלמה לנדאו 11/ב, רמת־פנקם
 651/80 אוזנה מוטי ״אחוה״ 5, לוד

 652/80 מישייב םמיון מרכז קליטה, מכמורת
 653/80 ווחד באיף כפר גיח

 י״ח באייר חש״ם(4 במאי 1980)
 (חמ 3-333)

ן תש״ם, 12.6.1980 1851 ו ט הפרסומים 2634, כ״ח במי לקו  י



ר מינוי־ חבר בועדה המקומית ב ד  הודעה ב
 ולבניה אור־יהודה-אזור

 לפי חוק התכנון והבניד״ תשכ״ה-1965

 בתוקף הסמכות לפי סעיפים 19 (א)(2) ו־21 לחוק התכנון והבניה,
י ו א ל צ  תשכ׳י׳ה—1965 נ, שהועברה אלי2, אני ממנה אח אלישע מ

ור.  להיות חבר בועדה המקומית לתכנון ולבניה אור־יהודה -אז

 מינויו של שלום חי 3 בועדה האמורה - בטל.

 ג׳ בסיון תש״ס (18 במאי 0*19) חיים קובירםקי
 (חמ 3-7) המנהלי הכללי של, משרד׳ הפנים

 1 ם״ח תשכיח, עמי 307.
 2 י״פ תשל״־א, עמי 761.

 3 י״פ תשל׳׳יא, עמי 1937.

ר הקמת בית דין למס עסקים ב ד  הודעה ב
 לפי פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

 נמסרת בזה־ הודעה, בתוקף• סמכותה לפי סעיף 3א לפקודת
 הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 1, הקימה המועצה הב»ומית
 עדאבה, בהתאם להוראות סעיף 3ב לפקודה, בית דק למס ע&קים

 בהרכב זה:

 עבד אלראוף תוסיק כנאענח — יושב ראש
 אחמד מוםטפא נעאמנה — חבר
 אבראהים שוברי שמשום — חבר

 התודעה בדבר הקמת בית דין למס עסקים שפורסמה בילקוט
 הפרסומים 1481, תשב״ט, עמי 80 — בטלה.

 כ״ט בשבט תש׳׳ם (16 בפברואר 1980) מוחמד עברי
 (המ 3-34) ראש המועצה המקומית עראבה•

 1 ע״ר 1945, תוס׳ 1, עמ׳ 115.
 2 י״פ תשכ״ט, עמי 80; תשכ״ט, עפ׳ 1799.

ב בית דין למס עםקימ כ ר ה ר שינוי ב ב ד  הודעה ב
 לפי פקודת המועצות המקומיות (טס עסקים), 1945

 נמסרת בזה הודעה, בי הרכב בית הדין למס עסקים שהקימה־
 המועצה האזורית באר־טוביד״ שונה מיום ד׳ בניסן תש״ם (21 במרס

 1980), כמפורט להלן:

 במקום ״חיים נושן — יושב ראש
 אברהם כלב — חבר

 קלמן כהן - הבר״

 יבוא; ״ויקטור אקובס — יושב ראש
 גרשון תרשיש— חבר

 רפאל נחום - חכר״
 ההודעה בדבר הקמת בית דין למס עסקים שפורסמה בילקוט

 הפרסומימ 635, תשי״ט, עמ׳ 371, תתוקן לפי זה.

 ט׳ בגיסן תש״ם (26 במרס 1980) חנן חסיד
 (חמ 34—3) ראש המועצה האזורית באר־טוביה

 היתר
 לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-1957

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ז לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 תשי״ח—11957, אני מתיר לסוחר למבור את המצרך המפורט בטור א׳
 לתוספת במחיר העולה על המתיר היציב (להלן - המתיר המוהר),
 ובלבד שההפרש בין המידר היציב שבו מכר סוחר מצרך לפני תחילתו
 של היתר זה לבין המחיר המותר שבו מכר אותו סוחר מצרך אחרי
 תחילתו של היתר זה, לא יעלה על השיעור הנקוב בטור ב׳ לתוספת.

 בהיתר זה -
 ״סוחר״ - אדם שעסקו או חלק מעסקו ייצ-ר מצרך או מכירתו

 בסיטונות או בקמעונות;

 ״פיתה״ — כמשמעותה בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (פי״תה),
 חשב״ב-1962 2.

 תחילתו של היתר זה - ביום י״ט במיון תש-־׳ם (3 ביוני 1980).

 טור א׳ טור ב׳

 המצרך שיעור ההעלאה המותר

 פיתה 15.80%

 ט״ו בסיון חש״ם (2 ביוני 1980) ע׳ שרגאי
 (חמ 3-98) הממ-נה

 1 ס״ח תשי״ד, ענ•׳ 24; חשל׳׳ט, עמי 32.
 2 ק״ח השכ״ב, עמי 2334.

ר מינוי חברים בועדה המקומית ב ד  הודעה ב
 לתכנון ולבניה שמעונים

 לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-1965

 בתוקף הסמכות לפי סעיפים 19 (א)(2) ו־21 לחוק התכנון והבניה,
 וגשכ״ה—1965 1, שהועברה אלי 2, אני ממנה את האנשים ששמותיהם
 מפורטים להלן, להיות הברים בועדד, המקומית לתכנון ולבניה שמעונים:

 אליעזר בן־צבי חיים פלמן
 יואל רויזמן רחמים ברש

 צבי חזן ויטוריו קורינלדי

/ שמעון ן י י ל  מינוייהם של שמואל אבני3, דוד קליס, דוד ק
 גולדברג, ושלמה טובלל 3 בועדה האמורה — בטלים.

 ב״ט באייר תש״פ (15 במאי 1980) חיים קוברסקי
 (חמ 7—3) המנהל הכללי של משרד הפנים

 1 ס״ה תשכ-ה, עמי 307.
 2 י״פ תשל״א, עפ׳ 761.

 3 י״פ תשל״ה, עמ׳ 1548.

 4 י״פ תשל׳׳ה, עט׳ 1930.
 5 י״פ תשל״ו, עמ׳ 988.

ן תש״ם, 12.6.1930 ו ט הפרסומים 2634, 2״ה בסי לקו  1852 י



 המימית ל0י תודן המפנון והבניה, תשכ״ה—1965

 מחמ תל־ אביב

 במשרדי הועדה המקדמית לתבנדן ולבניה רמת־גן, וכל המעונין רשאי
 לעיין בו ללא משלום,בימים ובשעות שהמשרדים.האמורים.פםבהים

 לקהל.

 מרחב תכנון .מקלמי, רמת־גן

ר אישור שמר תכנית מיתאד מקומית ב ד  הודעה כ
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם־ לסעיף 117 לחוק החבבון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז:תל־אביב,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תבנית מימאר הנקרא:
 תכנית מס׳ רג/769 - שינוי לתכנית מיתאר מקומית מסי רג/340,

 גוש 6187, חלקות 55, 56, ברחובות מחניים, ראש .פינה.
 עיקרי הוראות השינוי: הפקעה לצורך הרחבת דרכים.

 הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים 2483,
 תשלי-ט, עמ׳ 278.

 השינוי האמור בצורה שהועדה המחחית אישרה אותו ביחד עס
 התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה ובן
 במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת־גן, וכל המעונין רשאי
 לעיין בו ללא •תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים •פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, רמת־גן

ת מיתאד מקומית י ע ת שינוי ת ד ק פ ר ת ב ד  הודעה ב
 ניתנת בזה יהודפה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ׳׳ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 תל־אביב, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת־גן, הופקד,
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, שינוי תכנית הנקרא: תכנית בנין

 עדים מס׳ ר״ג/806 — שינוי לתכנית מיתאר ר״ג/340.

 מקומם של השטחים אשר התבנית מתייחסת אליהם: גוש 6182
 חלקות 241, 27, 324—320, 344—327, 347, 398, 416, 513,
 514, חלקי חלקות 517, 306, 410, 346, בפרדס אברלה, קטעי

 רחובות מטולה, ראש פינה, הירדן, באר־אורה ־׳־ משמר הירדן.
 עיקרי מטרת שינוי התבנית: א) ביצוע איחוד וחלוקה חדשה על
 הקרקע בהתאם לפרק ג׳ סימן ז׳ לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965;
 ב) מתן אפשרות לתוספות בנייה לשיפור והגדלת יחידות הדיור
 הקיימות, ללא תוספת יחידות חדשות בתחום התכנית, כולל פתרונות

 לגישה וחניה.

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

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

 התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

1980C ב־׳ח באייר תש״ם 14 במאי) 
 מרדכי כהנא

 ממלא מקום יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חל־אביב

1853 

 מרחב מכנו-ן •מקומי, בני־ברק

ר אישור שינוי •תכנית מיתאד •מקומית ב ד  הודעה ב
 נמסרת ביוה •הודעה, בהתאם לסעיף 117 •להוק התכנון דהבניה,
 תשכיה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחדז תל־אב׳ע,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנ-״ח מיתאר הנקרא:
 תבנית מם׳ 164- שינוי לתכנית מיתאר מקדמית מס׳ 105 א׳ ולתכניות

 מפורטות 68 ו־19.

 השטחים הכלולים בתבנית: •גדש 6123 חלקות 346—352, 355—
,791 ,774 ,773 ,771 ,770 ,737 ,736 ,659-657 ,654 ,653 ,360 
 850-852; ,3וש 61916 חלקות 42, 43, 54, 55, 84-75, .88, 89,

 חלקי חלקות 85 ו־90; בין רחובות מודיעין — טבריה.
 עיקרי הוראות התכנית: א) לאחד ולתלק מחדש את החלקות מס׳
 42, 43, 75, 84-78, 88, 89, וחלק מ־90, לפי לוח הקצאות המצורף
 המהווה חלק בלתי נפרד מתבנית זד; ב) להפקיע את החלקה מם׳ 349
 בגוש 6123 על מנת לחבר את רחוב -מיר־ין לרחוב $פת; •ג) לשנות
 ייעוד החלקות מם׳ 75—77, 82 ל»זור מגורים ב׳, וחלקית 42, 43,
 80-78, 83 לאזור מגורים ג׳, חלקה מס׳.358 לאזור'מיומד (בנין
 ישיבה); ד) לייעד שטחי חלקות חדשות מסי 6 ו־8 לבניני ציבור
 (בית ספר וגני ילדים); ה) הועדה תשלם פיצויים .לבעלי החלקה

 מם׳ 349 המופקעת.

 הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט ז;פרסי-מקס 2296,
 חשל״ז עמ׳ 857.

 השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ביחד עט
 התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחו-זיח האמורה וכן
 במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה •בני-ברק, ובל המעונין רשאי
 לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנק מקדמי, רמת־גן

ר אישור שינוי תכנית מפורטת . ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון דהבניח,
 השכ׳׳ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז תל-אביב
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:
 תכנית מ0׳ רג/677 — שינוי-לתכנית מפורטת מסי רג/137, גוש 6179

 הלקות 178, 193, בשיכון הצנחנים, שד׳ כן צבי.

 מטרות שינוי התכנית: להחליף את ייעודי המגרשים כדלהלן:
 א) מגרש 178 שבו קיים מגרש משחקים, ממגורים א׳ למגרש לבנין
 ציבורי במקום המגרש פס׳ 193; ב) מגרש 193 ממנרש לבנין ציבורי
 למגורים א׳ במקום מגרש מס׳ 178; ג) ממגרש 193 תופקע רציעה

 בשטח של 216 מ״ר שתיועד לשטח ציבורי פתוח.

 הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים 2522,
 תשל״ט, עמ־ 1199.

 השינוי האמור בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו ביחד עם
 התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן

 ילקוט הפרסומים 2634, כ־׳ח גסיז! תש״ם, 12.6.1989



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה,תשה״ה—1965

 מחה המרכז

 מרחב תכנון מקומי, זמורה

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

 אישרה תבניות מפורטות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מס׳ זמ/125״.
 ואלה השמחימ הכלולים בתכנית: גוש 3511 חלק מחלקות 5,
 14, 15, 16, 17, רחוב הסנהדרין, גבורי החייל (המשך לרחוב

 שבזי), יבנה.

 עיקרי הודאות התכנית: איתור שטה לחהנת מגן דוד אדום
 בתחום מרכז עירוני ראשי.

 רודפה על הפקדת דתבנית פורסמה בילקוט הפרסומים 2574,
 תש׳׳ני, עמ׳ 202.

 (2) ״תכנית מפורטת מס׳ זמ/126״.
 ואלה השטחים הבלולימ בתכנית: גוש 3510 חלק מחלקה 138;

 גוש 4945 חלק מחלקה 37, רחוב הגלבוע, יבס;.
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד משסה לרה־חכנון לשטח

 לבניני ציבור — בית ספר.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 2568,
 תש״ס, עמ׳ 41.

 התכניות האמורות בצורה שאישרה אותן הועדה המחוזית, ביחד
 עם התשריטים המצורפים אליהן, הופקדו במשרדי הועדה המחוזית
 האמורה ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה, וכל
 מעונין רשאי לעיין בהן ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, לודים

ר אישור שינוי תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבגיה,
 תשב״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,
 אישרה, באישור שר הפנים, שינוי תכנית מפורטת הנקרא: ״שימי

 תבנית מפורטת מס- גז/5/41״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית: גוש 4065 חלהות 30,
 34, 35, 36, 37, תלקי חלקות 29׳ 39; גוש 4067 הלקות 73, 75, 76,
 תלקי חלקות 30, 31, 74; גדש 4068 חלקי הלקות 59, 60, 61, 62,

 63, 64, בן שמן, מועצת אזורית מודיעים.
 עיקרי הוראדת שינוי התכנית: התוויית דרך, התוויית גישה למעבר
 מתחת לכביש העוקף, שינוי של אזור חקלאי לאזור ההלאי משקי

 ולמשקי עזר.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרגזמים

 2545, חשל״ט, עני׳ 1691.

 מרחב תכנדן מקומי, המרכז

ת שינויי תכניות מיתאד מקומיות ד ק פ  הודעה בדבר ה

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

 ביחד עם חתשריטים המצורפים אליהם, שינויי תבניות אלה:

 (1) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ ממ/2/960א׳״.
 עיקרי הוראות השינוי; ביטול דרכים, התוויית דרך חדשה,
 המרת אזור מגורים באזור ציבורי פתוח, המרת אזור מגורים ג׳

 באזור מגורים בי.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: חלקי נושים 4259,

 4274 בראש העין.

 (2) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ ממ/1/990״.
 עיקרי הוראות השינוי: שינוי בהוראות הבניה וקביעת קווי

 בנין. -
 ואלה השטחים הבלוליב בשינוי התבנית: גוש 6720, גבי תלוה.

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

 בל מעונין בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
 נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק
 רשאי, תוך חדשייםמיומ פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש

 התנגדות לשינויי התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, זמורה

ר אישור שינוי תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
-השכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז,
 אישרה, באישור שר הפנים, שינוי תכנית מפורטת הנקרא: ״שינוי

 תבנית מפדרסת מם׳ זמ/68/571״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3814, מגרש 81/בי,
 קריח עקרון.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שיבוי בהוראות הבניה.
 הודעה על הפקדת שינוי התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים 2451,

 תשל״ה, עמ׳ 2179.

 שיבוי התכנית האמור, בצורה שאישרה הועדה המחוזית, ביחד עם
 התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדת המחוזית האמורה ובן
 במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה, וכל המעונין
 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

ן תש״ם, 12.6.1980 ו ט הפרסומים 2634, כ״ח בסי לקו  1854 י



 הודעות ל0י חוק התכנון והבמה, תמכ״ה—1965

 המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה, הופקד שינוי
 תכנית הנקרא ״שינוי תבנית מפורטת מם׳ נת/2/537״/ ביחד עם

 התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: התוויית דרכים חדשות, קביעת אזורי
 מגורים, מסי יחידות דיור וחלקה למגרשים, קביעת שטחים לצרכי

 ציבור.
 ־ ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7932 חלק מהלקה
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 בל המעונין בשינוי התבנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

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

 התנגדות לשינוי התבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, עמק חפר

ת שינוי תכנית מפורטת ד ק פ ר ה ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון הבניה,
 תשכ״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק חפר, הופקד
 שינוי תכנית הנקרא *שינוי תכנית מפורטת מסי עח/7א/4״, ביחד עם

 התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: תוספת שטח למבני משק חקלאיים, תכנון
 מהדש והתאמה למצב הקיים.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית: גוש 8402 חלקי הלקות
 1, 2; גוש 8403 חלקה 5, חלקי חלקות 2, 3, 4; גוש 8406 חלקי
 חלקות 1, 2, 3; גוש 8407 חלקות 1, 2, חלקי חלקות 3, 4, 5; גוש

 8410 תלקי חלקות 2, 3; גוש 8398 חלק מהלקה 6.

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

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

 התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, פתת־תקוה

ר אישור שינוי תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז,
 אישרה, באישור שר הפנים, שינוי תכנית מפורטת הנקרא: ״שינוי

 תכנית מפורטת מם׳ פת/5/1233״.

 ואלה השטתים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6393 הלקה 14,
 רחוב ז׳בוטיבםקי 14, פתח־תקוה.

 עיקרי הודאות שינוי התכנית: הפקעה לצורך הרחבת דרכימ.

 שינוי התכנית האמור בצודה שאישרה הועדה המחוזית, ביחד עם י
 התשריט המצורף אליו, היפקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן
 במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה לידים, וכל הניעתין דשאי
 לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרתב תכנון מקומי, נתניה

ר אישור שינוי תכנית מיתאד מקומית ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לםעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנק ולבניה, מחח המרכז,
 אישרה, באישור שר הפנים שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא:

 ״שינוי תכנית טיתאר מקומית מס׳ נת/539|א״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 8258, חלקות 40,
 38,39, 35, 34, 33, 29, 27, 23, 22, רחוב ברוך דם, נתניה.

 שיקרי הוראות שינוי התכניר: שינוי ייעוד מאזור מגורים ח׳
 לאזור בבורים 0יוד>ד, קביעת הוראות בניה.

 הודעה על חפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרמומים 2563,
 חשל״ט, עטי 2135.

 שינוי התכנית האמור בצורה שאישרה הועדה המחוזית, ביחד עם
 התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן
 במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה, וכל המעונין רשאי
 לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, נתניה

ת שינוי תכנית מיתאר מקומית ד ק פ ר ה ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ׳׳ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה, הופקד
 שינוי תבנית הנקרא ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מסי נת/549״,

 ביחד עם התשריט המצורף אליו.
 עיקרי הוראות השינוי: שינוי תקנות מיתאר בת/100, הפיכת
 חלקה מס׳ 144 בגוש 8267 מאזור מגורים ה׳ לאזור מגדרים מיוחד.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 8267 הלקות

 144, רחוב גודדון מם׳ 56.

 בל המעונין בשינוי התבנית רשאי לעיין בו ללא חשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר.הרואה עצמו
 נפגע על ידי שינוי תחכניח וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי, חוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומוח, להגיש

 התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, נתניה

ר הפקדת שינוי תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מהוו
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 הודע*ת לפי חוק הממון *המיה, תשפ״זז^-965ן

 &חמב תבנין:מקומי, רעמ-ח

ת שערי תכנית מיתאר מקומית ד ק פ ר ה ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, במתאם לסעיף 89 לחוק התבנד! והבניה,
 תשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה •מחוז
 המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה, הופקד
 שינוי תכנית הנקרא -שינוי תבנית מיתאר מקומית מם׳ רע/190/1״,

 ביחד עם התשריט המצורף אליו.

׳ לחוק, קביעת  עיקרי הוראות השינוי: איחוד וחלוקה לפי םינן ז
 אזורי מנורים, שטחים לצדכי ציבור״ קביעת •מערכת דרכים ובניה

 בקיר משותף.

 ואלה השטחים הבלדלים בשינוי התעית: 1דש 6582 -חלקות.ג*־־
 63, 86-84; חלקי חלקות 1—9׳ *1, 112; גדש 7651 חלק מחלקה
 27; שטח שבין שיכון ״רום 2000״ ממזרח לסמטת בית השואבה

 ומדרום לרחוב אחוזה.

 כל המעונין בשינוי התכנית דשאי לעיין בו ללא ׳תשלום ביניים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

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

 התנגדות לשינזי התבנית במשרדי הדעדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, רעננה

ר הפקדת שינוי תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה, הופקד
 שינוי תכנית הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ רע/38/1/א״, ביחד

 עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: ביטול מגרש מפחדי והפיכתו לשטח ציבורי
 פתוח, הרחבת דרך והקטנת צפיפויות בבינוי.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6580 הלקות 715,
 724, רחובות קרן היסוד, אחוזה.

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

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

 התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 נ׳ בסיון תש״מ (18 במאי 1980)
 א׳ חיץ

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 הודמה.על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט •הפרהומים •2589,
 תש״ם,«מ׳ 5.77.

 שינוי התכנית האמור, בצורה שאישרה הועדה המחוזית, ביחד-עם
 התשריט המצורף אליד, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן
 במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־חקוה, ובל המעונין
 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, פתח־חקוה

ר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ-ה—1965, כי במשרדי הדעדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון דלבניה פתח־תקדה, הופקד
 שינוי תכנית הנקרא ״שינוי תכנית מיתאד מקומית מס׳ פח/ 12/1151״,

 ביחד עם התשריט המצורף אליו,

 עיקרי הוראות השינוי: ביטול שטח לבניני ציבור והפיכתו לשטח
 פרטי פתוח, קביעת בינוי •ושטחי בנייה.

 לאלה השטחים •הכלולים בשינדי התכנית: גוש 6368 חלקה 19,
 ברחובות השילוח, הסיבים, גונן, מגשימים.

 כל המעונין בשינוי תתכניח רשאי לעיין בו ללא תשלדם בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל מעונין בקרקע> בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
 נפגע על ידי שינוי החכניח, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי, הדך חדשיים מידם פרסומה של הודעה 1ו ברשומות, להגיש

 התנגדדח לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומיח האמורה.

 מרחב תכנדן מקומי, דאשון־לציון

ר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הורעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון דהבניה,
 תשכ־ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון,
 הופקד שינוי תכנית הנקרא ׳׳שינוי תבניה פיתאד מקומית מס׳

 רצ/26/6/1״, ביחד עם התשריט המצורף אליד.

 עיקרי •הוראות השינוי: קביעת בניה בקירות משדהפים, זכויות
 בניה, קדדי בנין להפקעת שטח לדרכים.

 ואלה השטחים הכלדלים בשינוי התכנית: גוש 3930 חלקה 315 +
 חלק של תלקה 46, רחוב רמב״ם ורחוב אלקלעי.

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

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

 התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה הבמומית האמורה.

!•a2.6.198 ,1856 ייי26345ופ הפרסומים , כ׳׳ח בפיוומש׳׳ם 
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 מתת חיפה

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

 כל מפונק בקרקע בבנק או בכל פרם תכנוני אחד הרואה את עצמו
 בפכעעל־ידי שינוייהתכגיית,-pi יכל ומכאילכך־עלפי סעיף 00« •לחוק,
 רשאים, תוך ז1דשיים מידם &ד0ומח-של הודעה זו ברשומות, להגיש
 ׳התנגדות לשינוי התבנית• ׳במשרדי׳!הדעדה המקומית לתכנון ולבניה

 השומרק.

 מרחב תכנון מקומי-מחוזי, חיפה

ת מכנית מפורטת ד ק פ ר ה ב ד  •הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 89 ו־12(א) לחיק התמו׳ן
n המהתית לתכנון *לכניה r a i n והבניה, משכ״מ-19$3, כי במשרדי. 
 מחוז חיפה, הופקדה, ביחד עםי!זאשדיט המצורף אליה, תכנית
 .מפורטת הנקראת -תכנית מסי ג/2ד9 — שירותי דת, חינוך וסעד

 בעספייא״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 17151, חלקה 38.

 עיקרי הוראות התכנית: ייעוד •חמסה לשירותי דת, חינוך ושעד
 בהתאם לתכנית מיחאר עספייא; לקביעת תקמת־יהבניה בשטח.

 בל מעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 בל מעונק בקרקע, בבנק או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
 להגיש התנגדות לתבנית במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 מחוז חיפה.

 מרחב תכנון מקומי, חוף הכרמל

ת מפורטת י מ ר אישור ת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשביה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה •מחוז חיפה, החליטה
 לאשר תכנית מ6ורטת הנקראת: ״תכנית &סי חכ/92 - משרדי

 המועצה האזורית חוף־הברמל.

 הודעה על הפקדת התכנית, פורסמה בילקוט הפרסומים 2558,
 תשל״ט, עמי 2018.

 התבנית האפורה, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אומה,
 ביחד עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה הממחית
 האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף־הכרמל,
 וכל מעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 ב-ג באייר«ומד*םז« במאי 1980)
 ישעיהו ברזל

 יושב •ראש הומדה המחוזית לתכנק *למיה
 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי־מחוזי, חיפה

ת שינוי תכנית מיתאר מקומית ד ק פ ר ה ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 89 ו־12(א) לחוק התכנון
 והבניה, תשכ״ח—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה׳ הופקד, ביחד עם התשריט המצורף אליו, שינוי תכנית
 מיתאד מקומית הנקרא: ״תבנית מס׳ ג/945 — שבדנת וילות מערבית
 בעתלית״, המהווה שינוי לתבנית מס׳ ג/555 — תכנית מיתאר עתלית.

 •ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: מש 10544 חלקות 12,
 14 עד •19, חלקי חלקות 6 עד 11,8, 27,13; גוש 10546 חלקות 16,

 21, 22, 25, 15 (חלק).
 עיקרי הודאות שינוי התכנית: ייעוד השטח לשכונה של אזור
 מגורים אי, תוך הקצאת שטחים לדרכים, שבילים, שטחים ירוקים

 ומבנים ציבוריים, וקביעת חינות הבניה.

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

 י כל מעונין בקרקע, בבנק או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה את
 עצמו נפגע על ידי התבנית, וכן כל הזבאי לכך על פי סעיף •100 לחוק,
 רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו• ברשומות, להגיש
 התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז חיפה.

 מרחב תכנון מקומי, השומרון

ת שינוי תכנית מיתאר מקומית ד ק פ ר ה ב ד  הודעה ב
ר הפקדות שעדים ב ד  וביטול הודעות ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המתחיח לתכנון ולבניה מחה
 חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה השומרון, הופקד,
 ביחד עם התשריט והנםפה המצורפים אליו, שינוי תבנית מיתאר
, המהווה שינוי ך  מקומית הנקרא ״תכנית מס׳ ש/215 — גבעת עד
 לתכנית מס־ ש/11 — תכנית מיתאד זכרוךיעקב, המשפיעה על
 התכניות המפורטות הבאות: תכנית מס׳ 41 - זכרוךיעקב, תכביר
 מסי ג/399 — דרך חדרה — חיפה, וחכניח מס׳ ג׳621 — המשך דרך
—47 /  מס׳ 114 לכביש המהיר חיפה — חדרה, ומבטל את התכגיות מס׳ ש
 יעוד שטחים בגוש 11287 ומם־ ש/45-תכנית מפורטת בגוש 11287.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: בוש 11287 בשלמות;
 גוש 11275 חלק מחלקה 2; גוש 11321 חלקה 30; גוש 11323 חלקות

.36 ,32 ,30 ,10 ,9 
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) ייעוד שטחים לאזור מגורים א׳
 לאזור מלונאות ונופש, ובן שטחים ציבוריים, דרכים, חנייה ומסחר;
 ב) קביעת הוראות בינוי באזורי המגורים והמסחר; ג) קביעת שלבי

 הביצוע.

 בן נמסרת בזה הודעה, כי ההודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית
 מיתאר מקומית מס׳ ש/47 — ייעוד שטחים בגוש 11287, וההודעה
 בדבר הפקדת שינוי תבנית מפורטת מס׳ ש/45 — תבנית מפורטת

 בגוש 11287 — בטלות.

 ילקוט מפרס*מי& 2634, כ״ה בפייז תע״ם, 1216.1980 1857



 הודעות לפי חמן התכנון והבניה, תשב״ה-1965

 מחוז הדרום

 שינוי מסי 20 לתבנית מפורטה מסי 115/03/5 — שכונה ט׳, באר־
 שבע.

 עיקרי הוראות השינוי: שינוי יעוד מאזור מגורים נ׳ למלונאות
 ונופש וממלונאות ונופש למגורים נ׳ ודרך שדות.

 הודעה על הפקדתו של השינוי, פורסמה בילקוט הפרסומים
 2566, תשל׳׳ט, עמי 2197.

 השינוי האמור בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו, ביתד
 עם התשריט המצורף אליו הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה באר־שבע, וכל המעונין
 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, דימונה

ר הפקדת שינויי תכניות מפורטות ב ד  הודעה ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשב׳׳ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה דימונה, הופקדו,

 ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, שינויי תכניות אלה:

 (1) שינוי מס׳ 13 לתכנית מפורטת מס׳ 106/03/25 — תחנת דלק.

 עיקרי הוראות השינוי: 1) חלוקת חלקה א/41 לשתי חלקות;
 2} חלוקת חלקה ב/41 לשחי חלקות; 3) שינוי ייעוד חלקה 41/1
 מאזור תעשיה לאזור החנות דלק ושירותי דרך; 4) איחוד חלקות.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית: כ־15,770 מ״ר
 חלק מהלקה 34, דימונה.

 (2) שינוי מס׳ 29 לתכנית מפורטת מס׳ 102/03/25 - רחוב האיריס,
 דימונה.

 עיקרי הוראות השינוי: לקבוע קו בנין חדש לבנין 14 ברחוב
 האיריס.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 0.836 דונם בגוש
 39508, חלקה 5.

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

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בבל פרט תכנוני אחר, הרואה עצמו
 נפגע על ידי שינויי התכניות וכן כל הזכאי על פי סעיף 100 להק
 רשאי, תוך הדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש

 התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 י׳׳ג באייר חש״ם (29 באפריל 1980)
 י׳ ורדימון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי, אשקלון

ת שינוי תכנית מפורטת ד ק פ ר ה ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון, הופקד
 שינוי תכנית מפורטת הנקרא: שינוי מם׳ 24 לתכנית מפורטת מס׳

 106/03/4, ביחד עם התשריט המצורף אליו.
 עיקרי הוראות השינוי; 1) שינוי יעוד מאזור ציבורי פתוח, מדרך
 מוצעת מאושרת ומאזור תעשיה לדרך מוצעת; 2) שינוי יעוד מאזור
 התעשיהלשטת ציבורי פתוח; 3) שינוי גבול התכנית המפורטת לשם

 סלילת כביש.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית: גושים 1222, 1167,

 1166, 1164, אזור התעשיה אשקל^

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

 בל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית וכן בל הזכאי על פי סעיף 100
 לחוק רשאי, תוך חדשיימ מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
 להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, אשקלון

ר אישור שינוי תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מתח הדרום,
 החליטה באישור שר הפנים לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:
 שינוי מפי 6 לתכנית מפורטת מם׳ 165/03/4 — חוף הים ברנע,

 אפרידר.

 עיקרי הוראות השינוי; למחק מהתקנון את הסעיפים המתירים
 הקמת קיוסקים בשטח התכנית.

 הודעה על הפקדתו של השינוי, פורסמה בילקוט הפרסומים
 2582, תש״ם, עמי 376.

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

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, באר־שבע

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

 1858 ילקוט הפרסומים 2634, כ״ח בסיון תש״ם, 12.6.1980



 הזמנות בתי המשפט

 בית המשפט המחוזי בירושלים

ר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבץ ב ד  הזמנות ב

 להווי ידוע כי הונשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם, כמפורט להלן. כל המתנגד לבקשות
 יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסומ הזמנה זו, את טעמי התננדדתו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 מט׳ התיק תאריך מס׳ התיק תאריך
 (צוואות) שם המנוח הפטירה שמ המבקש (צוואות) שמ המנוח הפטירה שם המבקש

ב 11.8.79 אלעמי מלני 361/80 כהנא שמואל 3.1.80 כהבא מתוקה ק ע י י מ ע ל  368/80 א
 370/80 דייך פיליפ 25.12.69 דייך בטינה

 בפקודת בית המשפט
 370/80 דייך פיליפ דייך בטינה

 אפרים לד, מזכיר

ר ירושות ומינוי מנהלי עזבון ב ד  הזמנות ב

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים זזמפורטיפ להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי עזבון או לשניהם.
 בל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום פיופ

 פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יחן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 מס׳ התיק תאריך מסי החיק תאריך
 (ירושות) שם המנוח הפטירה שם המבקש (ירושות) שם המנוח הפטירה שם המבקש

 365/86 מזרחי יצחק 26.4.80 מזרחי עליזה 376/80 מזרחי מרים(שחב) 11.1.75 צארום (מזרחי)
 366/80 בן חור מרים 20.3.80 בן חור נחום בתיה

 367/80 צראפי משלה 19.6.76 צראפי חביב 377/80 ליבוביץ צבי 25.2.80 בנבנישחי רות
 368/80 אלעמי יעקב 11.8.79 אלעמי מלני 378/80 םפיא יצחק 8.11.27 ספיא ריבה

 369/80 רייך איזידור 29.9.79 רייך בטינה 379/80 סובר ישראל יצחק 8.7.79 סובר חיים אהרק
 371/80 כהן סימי 14.7.79 כהן אסתר 380/80 לוגסי מרדכי 28.1.80 לונמי מסעודה

 שנער יעקב 374/80 רובשקין מריה 4.11.78 ביליבסקיאליאורה 381/80 שנער יעקב 2,2.78 שנער ברבה
 375/86 גבאי בן ציון 31.5.69 גבאי מרגלית

 בפקודת בית המשפט
 אפרים לוי, מזכיר

 בית המשפט המחוזי בתל־ אביב־ יפו

ר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון ב ד  הזמנות ב

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנחל עזבון או לשניהם, במפורט להלן. כל המתנגד
 לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, את טעמי התנגדותו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 מסי התיק תאריך מט׳ התיק תאריך
 (צוואות) שם המנוח הפטירה שם המבקש (צוואות) שט המנוח הפטירה שם המבקש

 2241/80 שרה בורשטיין . 30.3.80 פנחס בורשטיין 2275/80 משה קופרשטוק 10.3.80 רבקה הרברט
 2201/80 נחמה מסחרי 26-7.79 רם מסחרי 2276/80 אשר רפופורט 26.3.74 אהוד רפופודט
 2252/80 כהן מאיר 14.3.80 בהן בן ציון 2277/80 גולדברנ מנדל 31.12.79 גולדברג פינה

 2253/80 סימה רוזנפלד 22.4.80 אסתר ריבלין 2281/80 בנימין הולצר 17.4.80 רחל הולצד
ל ליאופולד 28.1.79 לפל חיה 2282/80 סימבל חביבה 11.12.77 יצחק עזרא י פ  2254/80 ל
 2256/80 אסתר רוזנבלום 2.1.80 דוד דוזנבלום י 2884/80 צופן גרשץ 29.6.79 צופן ציפורה

לוטוב 7.4.80 קרול פרימט 2285/80 רחמים כהן 7.3.80 ניסים בהן ו  2261/80 רבקהז
 2265/80 עלתה אלטין 12.4.80 ארנסט וייג 2286/80 אברמוביץ חנה 21.3.80 רוזה אסטרייכר
 2272/80 משה עיוואן 24.1.80 אברהם אילן 2289/80 אריה סולסקי 19.2.80 שושנה םולהקי

 2274/80 הרי אלקין 4.2.76 גייל אלקין 2290/80 זאב שינהב 20.8.73 נהמה שינהב

ן תש״ט, 12.6.1980 1859 ו  ילקוט הפרסומים 2634, כ׳׳ח בסי



 בית המשפט המחוזי בתל־ אביב־ יפו

ת (המשך) ז ב  ה ז מ

 מם׳ התיק תאריך מס׳ התיק תאריך
 (צוואות) שם המנות הפטירה שם המבקש (צוואות) שמ המנוח הפטירה שם המבקש

 2305/80 וולף גולדשמיט 73.3.73 מ־־טה גולדשמידט 2339/80 שמעון ששון 10.8.65 פלורה נאקש
 2306/80 אמויאל פרחה 30.3.80 אמו־אל אברהם 2344/80 חנן ירצ׳בסקי 26.6.77 חנה ידצ׳בסקי

 80(2310 שושנה פוק ס 15.3.80 מרים גוםק 2351/80 חממה גיבלי 8.12.79 מריס קול
יב שמואל 29.3.80 דניאל בר-ניב נ  .2311/80 לוטהשטראוס 27.3.80 פרץ שטדאום 2354/80 בר־
 2315/80 אריה קוצר 26.8.77 הנרי אורסט 2357/80 •טוביה הרצוג 26.1.80 בלומה הרצוג

 2316/80 אילש קוצר 20.3.80 ששון קוצר 2360/80 ישראל ציסלביץ 8.12.79 מרים ציםלביץ
 2319/80 מרים פלנר . 19.3.80 פרידמן מלבה 2361/80 מנדל שיק •25.1.80 מריט כץ

 2322/80 שושנה לנצ׳נר 28.12.79 רבקה זינגר 2368/80 חיים נתנאל 4.80 ;18 אהרון אליהו
 2324/80 מרדכי רוזבבאום 4.4.80 שלמה מרו! 2370/80 אליזבט קליין 27.2.80 יהודית חיימובי׳ן

 2331/80 ינטה אורבך 7.3-80 חוה אברמוביץ 2375/80 גן־לדפינגר אירמה 17.4.80 ליפסון סטפן
 2333/80 רוזנפלד בתיה 18.3.80 צפורה בדוס 2376/80 אש אברהם 23.3.80 זנדברג אלכסנדר

ל קרפובסקי 1.4.80 .משה קרפובםקי ח - מרקוביץ יוליאנה 2380/80 ר  ,2334/80 מרקוביץ חרמן
ה 24.1.80 מאיר ברכה 2383/80 נולדה אברמציוק 4.3.80 חיים יהודה הדסי ק ב  2336/80 נלאובר ר

 &8/.2338 באייר איטה 10.7.78 חיה ינקוביץ 2415/80 יונינה גורביץ 29.1.80 דב ראובך

 ע׳ זמיר, רשם
ר ירושות ומינוי מנהלי עזבון ב ד  הזמנות ב

 להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי עזבון או לשניהם.
 כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום מיומ

 פרסום הזמנה זו, שאט לא כן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו.

 .מפי התיק חאריך מס׳ התיק האריך
 ;ירושות) שם המנוח הפטירה שם המבקש (ירושות) שם המנוח הפטירה שם המבקש

 2245/80 מישל בוז׳מל 30.10.79 אפשטיין בוז׳מל 2280/80 אריך ברט 3.2.79 שושנה ברט
 2246/80 חסן שמעה 13.2.80 שאול דמטי 2283/80 זביקלסקי גדליה 18.11.79 זיו משה

 2247/80 בטי סופה 21.3.80 םיגפרד סופי 2287/80 ליכט אפרים 20.1.80 ליכט אליעזר
 2248/80 איטה שטרית 17.2.80 מלכה אלקלעי 2288/80 ליכט חנה 25.1.77 ליבט אליעזר
 2249/80 דב קרביץ 27.8.79 רחל מור 2291/80 ווינדורף חיה 11.1.80 משה הרשפנג

 2250/80 מויאל דוד 23.2.80 מויאל הנקיה 2292/80 קלמנט טוריאל 26.3.80 נינה אדר
 2240/80 פורמן בלנקה 10.9.79 פרידריך מילנדר 2293/80 דוד עני 17.11.79 בלה עיני

 2251/80 איזק טמפל 18.7.79 טמפל לוניה 2294/80 דוד שולמית 24.11.79 עקיבא דוד
 .80/•2255 שרה שטננל 26.2.80 חרצה ה ולבדר 2296/80 יודילביץ דוד 11.11.79 רוזנבלום שרה

 2257/80 אלברט סרוב 9.12.71 לתה סרוב 2297/80 הרצשטרק יוםף 21.1.80 הרצשטרק כיזלה
 ׳80-/«225 גולדמן אשר 10.4.79 גולדמן אוח 2298/80 דיים דבורה 14.1.80 גבע משה

 2259/80 חסון ישראל 15.2.80 עמי חברי אריאל . 2299/80 מאיר גראיף 19-3.80 חיה שדוני
 2260/80 רבקה איינהורן 31.10.78 גרטה אייבהורן 2300/80 רוזנבלט צבי 23.3.80 רוזנבלט איטקה

 2262/80 אפרים ידלין 7.3.80 יורה זילברג 2302/80 אשר דותן 11.12.79 חנה דוחן
 2263/80 סקו יוסף 9.3.66 סקו ברטה 2303/80 עולמי חנה 15.4.79 דבי עולמי

 2264/80 יואל גרוברג 1.6.80 לאה גרוברג 2304/80 הורוביץ משה 8.4.80 אסחר הורוביץ
 2266/80 מרדכי שכטר 10.2.80 חמר שכטר 2308/80 קוכמן תקוה 5.3.80 צור רח

ה 29.9.79 ברקו משה • ל ר  2267/80 רחל בוקםבוים 17.10.79 שושנה בוקסבוים 2309/80 ברקו פ
 2268/80 בורהום משה 16.4.80 חנה גידור 2312/80 ששון שרה 16.11.69 אברהם ששון
 2270/80 אבני מנחם 2.3.80 אבני שמואל 2312/80 ששון דוד 24.10.76 אברהם ששון

 2271/80 ששץ שעשוע 5.2.80 אהרון שעשוע 2313/80 חנה סינאנסקי 2.1.80 לזר סיניאנסקי
 2273/80 לוי דודו 12.5.79 שרה ליבוביץ 2314/80 ניסן דאנו 13.2.80 דאנו נוריאל

ל 27.4.79 רוזה הלל 2317/80 שפירא ברטה 13.3.80 שפירא שלמה ל  2278/80 ניסים ה
 2279/80 סלומון אלנה 24.2.75 פישר יששכר 2318/80 אסתר מנשה 24.10.79 בוה לוי

 1860 ילקוט הפרסומים 2634, כ״ח בסייז תש״פ, 12.6.1980



ו פ י ־ ב י ב א ־ ל ת י ב ח ח מ ט ה פ ש מ ת ה י  ב

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מס׳ התיק האריך מס׳ התיק תאריך
 (ירושות) שם המנות הפטירה שם המבקש (ירושות) שם המנוח הפטירה שפ- המב קש-

-מרים סלים 7.7.77 רדזל• לוי  2320/80 פרץ משה 12.2.80 גור רבקה 2356/80
 2321/80 פורצקי שרה 4.11.74 בורים פורצקי 2358/80 דיםבלט מרים 20.3.80 ויםבלט יוסף

 2323/80 אלי© אשריאן 27.2.80 יוסף אשריאן 2359/80 נחום סימון 24.1.80 שמחה נחום
 2325/80 אהרון נורמנד 13.4.80 מרגלית נורמבד 2362/80 מוםטאפא דולה 31.3.79 סופיקה יו& טוב

ל 3.4.80 יא״נלו קופל ח  2326/80 כהן אריה 17.2.80 אהובה שני 2363/80 יאנקו ר
 2327/80 אבשלום שרון 5.11.79 רחל שרון 2365/80 נעמי אליעזר 6.2.80 צדוק" אליעזר

 2328/80 ראובן טבק 10.11.79 טוביה טבק 2366/80 אהרון רםקץ 12.12.79 נתן רםקין
 2329/80 דוד עזריאל 6.12.79 אורה עזריאל 2367/80 ברנד מרדכי נח 17.10.78 חיח ברנד

 2332/80 ארממ סבורםקי 1.4.80 רות טננבוי־ם 2369/80 רחל אייזנברג 26.1.64 אברהם אייזנברג
 2335/80 דבורסקי ישראל 2.1.80 דבורהקי בילה 2269/80 רולניק מרים 25.1.79 רולניל דן

 2337/80 ליפוט וידר 29.12.78 אסתר וידד 2371/80 חוה בילוםפולקי 1.3.80 אפרת שחורי
 2340/80 רחיים נמטולה 29.3.80 פרמדז רהיים 2372/80 ברמי הלן 28.1.79 ברמי יוסף
 2341/80 חוה גרבציוק 6.4.80 בנימין גרבצ׳וק 2377/80 בנק לאה 31.3.80 בנק מנחם.
 2342/80 שלמה גולוד 10.2.80 רבקה גולוד 2378/80 האוזמן יהושוע 20.12.79 יוסף ביתן׳

 2343/80 איטה קולטון 10.12.75 אשר קולטון 2379/80 גרושקה משה 11.4.80 גרושקה אברהם
ר(מק ס) אליקיפ 15.1.80 מור מרים  2345/80 בלומין לאון 23.4.80 בלומין ברבה 2381/80 מו

ל 18.9.79 שוילי זיבה 2382/80 שקרשי אליהו 30.1.80 אביגדיוסף א ל צ  2346/80 שוילי ב
 2347/80 טובה הנריטה 16.3.80 יחזקאל סופד 2384/80 אמילה רגנםבורגד 2A.4.80 נתן. חיים־ רגגם״

 2348/80 מרים לבקוביץ 29.12.78 יהודה לבבי בדרגד
 2349/80 ויזנברג צביר, 28.2.76 ויזנברג יעקב 2385/80 לנה מאירוביץ 17.1:80 מרילה:פךר

 2350/80 גלמבוש נפתלי 26.2.77 גלמבוש אולגה 2386/80 זלמן שינבץ 27.12.79 נחמינה רוזנברג
 2352/80 יוסף נבלי 30.4.59 מרים קול 2387/80 זילבדברג יעקב 9.3.80 זילברבדג מאיר .

ן 7.10.78 מידה םובול 2388780 יצחק איקצוביץ 27.7.76 יגאל ארד  2353/80 צבי בר־או

 ע׳ זמיר, רש

 יצחק איקצוביץ
 2355/80 אריה פייזק 9.3.80 גולדשטיין אלזה

ה פ י ח י ב ז ו ח מ ט ה פ ש מ ת ה י  ב

ר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון ב ד  הזמנות ב

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למיבוי מגהל עזבון או לשגיהם, כמפורט להלן. כל המתנגד לבקשות
 יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, את טעמי התנגדותו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 מס׳ התיק תאריך מס׳ התיק תאריך
 (צוואות) שפ המנוח הפטירה שם המבקש (צוואות) שם המנוח הפטירה שםגהנלבקש:-

 714/80 ניסנבלט עמנואל 25.2.80 ויקטוריה וסרמן 735/80 טובים אלכסנדרה 4.1.80 ד״ר איםטוב
 715/80 לוי אלגרה 8.2.80 ויקטור לוי 739/80 קליג ישראל 5.9.79 יפה ופנירמקי
 718/80 פילגוט אוטו 745/80 זילברשטיין משה 29.9.70 יפה ופבירםקי

 (אברהם) 8.2.80 אליזבט פילבוט 747/80 קאופמן זלמה 8.1.80 הרי צבי,מילנר
 719/80 זומר לייב 3.8.79 דוד דב זומר 748/80 כהן לאו 17.3.80 חביבה פולינרו

 720/80 גורביץ ישראל 12.3.80 מאשה גורביץ 749/80 רוזנבאום(מרטץ)
ב 26.6.79 פרוינד לאה מרדכי 10.11.79 לאה רוזנבאום׳  722/80 פרוינד ד

 726/80 פרידה בר חי 14.3.80 בס (אסתר) ויזמן 752/80 וויזמן הרברט 4.4.80 רוח גלבוע
ה 5.9.79 יפה ופנירסקי ל ר ה 728/80 םטויאן ז׳ולייט 3.2.80 נפטה דוינה 744/80 זילברשטיין ק ל ר  זילברשטיין ק

 729/80 מרגוט סימון 25.4.80 אלחנן לוי
 חי פיזם, רשם

 מרגוט סימון אלחנן לוי

ן תש״ם, 12.6.1980 1861 ו ה בסי ם 2634, כ״ מי ט הפרסו לקו  י



 הזמנות בתי הלין הדגנ״ם

 בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
 להווי ידוע כי היגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשית למתן צווי ירושה. כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
 הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יזם מיום פרסום הזמנה ז1, שאט לא בן יחן

 בית הדין צו בטוב בעיניו:

 תיק 10472/תש״ם
 בענין ירושת המנוהל־׳ מזל, שנפטרה בפתח־תקוה ביום

 ביט באדר תש״ם (17 במרס 1980),
 המבקש: בן ציון עוזיהו.

 תיק 10495/תש״ם
 בענין ירושת המנוח פוקס משה, שנפטר בפתה־תקוה ביום ב׳יב

 בטבת תש-ם (11 בינואר 1980),
 המבקשת: פוקס הינדה.

 תיק 10443/תש״ם
 בענין ירושת המנוח פאלק ארטור, שנפטר בבני-ברק ביום

 י״ב בטבת תש״ם(1 בינואר 1980),
 המבקשת: מרים ריס.

 תיק 10401/תש״ט
 בענין ירושה המנות צובוטרו פיליפ, שנפטר בפתת־תקוה

 ביום ב״א באייר תשל״ט (18 במאי9ד19),
 המבקשת: צובוטרו חבה.

 תיק 10215/תש״ם
 בענין ירושת המנוחה קניג קלדה, שנפטרה בתל-אביב ביום

 י״ח באדר תש״ם (6 במרס 1980),
 המבקש: קניג אברהם.

 תיק 10211/תש״ם
 בענין ירושת המנוחה ריטמן זלדה, שגפטרה ברמת־גן ביום

 י״: בכסלו תש״ם (2 בינואר 1980),
 המבקש: רוטמן שמעון.

 תיק 10632/תש״ם
 בענין ירושת המנוח שיץ נתן, שנפטר בתל־אביב ביוט י״א

 בטבת תשל״ט (10 בינואר 1979),
 המבקשת: שיין מלכה.

 תיק 10407/תש׳*ם
 בענין ירושת המנוחה שקי דבורה, שנפטרה בירושלים ביום

 י״ג בשבט תש׳׳ם (31 בינואר 1980),
 המבלש:שקי יצחק.

 עובדיה לוי
 אחראי לעזבונות וירושוח

 חיק 10706/תש״ם
 בעבין ירושת המנוח בדקו ברנרד, שנפטר ברמת־גן ביום

 י־ג בשבט תש״ס (31 בינואר 1980),
 המבקש: ברקואוטיליה.

 תיק 10564/תש״ם
 בענין ירושת המנוח גנדלבר! דוד, שנפטר ביום ה׳ בניסן

 חשים (22 במרס 1980),
 המבקשת: חנה גבדלברג.

 תיק 10206/תש״ס
 בענין ירושת המנוח הופמן אוטו, שנפטר בשואה ביום 4

 באוקטובר 1944,
. ל ר  המבקש: פלדמן ק

 תיק 10207/תש״מ
 בענין ירושת המנוחה הופמן ברטה, שנפטרה בשואה ביום

 4 באוקטובר 1944,
. ל  המבקש: פלדמן קר

 תיק 10208/תש״ם
ל לילי, שנפטרה בשואה ביום 4 פ מ  בענין ירושת המנוחה ל

 באוקטובר 1944,
. ל  המבקש: פלדמן קר

 חיק 10686/תש״ם
 בענין ירושת המנוח וולף יהושע, שנפטר בפחח־חקוה ביום ז׳

 באדר תש־ם (24 בפברואר 1980),
 המבקשת: וולף מלכה.

 תיק 10213/תש״ם
 בענין ירושת המנוח מירון חנה, שנפטר ברמת־נן ביום כ־

 בטבת תש״ם (9 בינואר 1980),
 המבקשת: קרץ מירץ.

 תיק 10618/תשים
 בפנין ירושת המנוח משולם יהודה, שנפטר בחולון ביום ט׳

 באייר תשים (25 באפריל 1980),
 המבקש: משולם מנחם.

 תיק 10279/תש״ם
 בענין ירושת המנוח סוקדלר משה, שנפטר בתל־אביב ביום

 ב׳ בניסן תש״ם(19 במרס 1980),
 המבקשת: צילה סוקילר.

12.6.1980 , • ן תש״ ו י ה בס ט הפרסומים 2634, כ״ לקו  1S62 י



 בית הדין הרבני האזורי בחיפה
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע בי הונשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. בל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
 הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימםוד טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא בן יתן

 בית הדין צו כטוב בעיניו:

 תיק 3842/תש־ם
 בעבין ירושת המנוחה דינה וולדמן, שנפטרה בקרית ים ביום

 ג׳ בניסן תשל׳׳ט (31 במרס 1979),
 המבקש: משה וולדמן.

 תיק 3864/«שים
 בענין ירושת המנוח אידל״לייב קנוף, שנפטר בקרית ים

 ביום י־׳ז באדר תשייט(3 במרס 1980),
ל קנוף. ח  המבקשת: ר

 תיק 3870/תשיט
 בענין ירושת המנוח משה קרויטורו, שנפטר בחיפה ביום א׳

 באלול תשל׳׳ח (3 באפריל 1978),
 המבקשת: בתיה קךויטורו.

 תיק 3873/תש־׳ם
 בענין ירושת המנוחה אטי זיסמן, שנפטרה ברמת־נן ביום י״ט

 באלול תשל״ח(21 בספטמבר 1978),
 המבקשת: אסתר גרוםמן.

 תיק 13'39/תש״ם
 בענין ירושת המנוח אריה־ליבוש ויצמן, שנפטר בחיפה

 ביום י״ד באדר תש״ם (2 במרס 1980),
ל לאה ויצמן. ח  המבקשת: ר

 חיק 3917/תש־ם
 . בענין ירושת המנוח יוליוס אימבר, שנפטר בחיפה ביום ב־ה

 בשבט תש״ם (12 בפברואר 1980),
 המבקשת: פאולה אימבר.

 תיק 3918/תש״ם
 בענין ירושת המנוח יצחק טייכמן, שנפטר בחיפה ביום ג׳

 בשבט חש״ם (21 בינואר 1980),
 המבקשת: בלהה טייכמן.

 תיק 3919/תש״ם
 בענין ירושת המנוחה חנה ינאי, שנפטרה בחיפה ביום א׳ בשבט

 חשל״ט (29 בינואר 1979),
 המבקש: שמואל ינאי.

 תיק 3929/,חשים
 בענין ירושת המנות נח ברולניצקי, שנפטר בחיפה ביום ד׳

 באדר תש״פ (23 במרס 1980),
 המבקשת: שולה ברולניצקי.

 חיק 3931/תש״ם
 בענין ירושת המנוחה אודל רייזלר, שנפטרה בחיפה ביום ט׳׳ו

 בשבט תש׳-ם (2 בפברואר 1980),
 המבקש: חיים רייזלר.

 תיק 3952/תש־ם
 בעבץ ירושת המנוח יעקב גרינמן, שנפטר בחיפה ביום כ״א

 בטבח תש״ם (10 בינואר 1980),
: פנחם גרינמן. ש ק ב מ  ה

 תיק 3663/תש״ם
 בענין ידושח המנוח זאב ברלם, שנפטר בחיפה, ביום י״א

 בשבט תש״ם (29 בינואר 1980),
 המבקשת םוניה ברלם.

 תיק 3710/תש״ט
 בענין ירושת המנוח דב רייכר, שנפטר בחיפה ביום ב׳׳ו בתשרי

 תש״ם (17 באוקטובר 1979),
 המבקשת: מלה רייכר.

 תיק 3720/תש״ם
 בענין ירושת המנוחה צפורה לםנר, שנפטרה ברומניה בשנת

,1959 
ד נסיה שוורץ.  המבקשת: פ

 תיק 3762/חש״פ
 בענין ירושת המנוח יעקב מאירםון, שנפטר בחיפה ביום כ׳

 באדר תש״ם (8 במרס 1980),
 המבקשת: פנינה מאירםון.

 תיק 3772 /חש׳־ם
, שנפטר בחיפה, ביום ב״ה  בענין ירושת המנוח לזר כרמל

 בשבט תשייט (12 בפברואר 1980),
.  המבקשת: מלי כרמל

 תיק 3775/תש״ם
 בענין ירושת המנוחה גיזה ריים, שנפטרה בחיפה, ביום א׳

 בניסן תש״מ (18 במרס 1980),
 המבקש: יוסף רייס.

 תיק 3813/תשים
עקב שפר, שנפטר בחדרה ביום י״ד  בענין ירושת המנוח י

 בתמוז תשל״ט (8 ביולי 1979),
 המבקשת: צפורה מוסק ו(שפיר).

 תיק 3817/חש״ם
 בענין ירושת המנוח פנחס עדה, שנפטר בחיפה ביום ה׳ בשבט

 תשל״ט (2 בפברואר 1979),
 המבקש: אשר עדה.

 תיק 3822/תש״ס
 בענין ירושת המנוח נח צבי הרשקוביץ, שנפטר בחיפה ביום

 ה׳ באדר תש״ם (22 בפברואר 1980),
 המבקשת; לאה הרשקוביץ.

 תיק 3824/חש״ם
ל הכט, שנפטרה בחיפה ביום ו׳ באדר ח  בענין ירושת המנוחה ר

 תש״ם (23 בפברואר 1980),
 המבקש לאון הכט.

 תיק 3831/תש״ם
 בענין ירושת המנוח יוסף שיטרית, שנפטר בחיפה ביום א׳

 באדר תש״ם (18 בפברואר 1980},
 המבקשת: פני(פרחה) שיטרית,

1S63 12.6.1980 ,ז תשי׳ם ו ט הפרסומים 2634, ב״ח בםי לקו  י



 בית הדין הרבני האזורי בדזימז
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 תיק 9»0&וזש״ם
 בעבין ירושת המנוח שלום כהן, שנפטר בחיפה, בידנו י-ח

 בטבת חש׳׳ם (7 בינואר 1980),
 המבקשת: מזל כהן.

 חיק 4058/תש״ם
 בענין ירושת המנדה יוסף זיידנר, שנפטר בחיפה ביום כ-ו

 בטבת תשל״ז(16 בינואר 1977),
 המבקשת: אתי זיידנך.

 תיק 4063/תש״ם
 בענין ירושת המנוח צבי זיידנד, שנפטר בחיפה ביום ב״ו

 בניסן חשל״ח (2 במאי 1978),
 המבקשח: שיינדל זיידנר.

 חיק 4089/חש-ם
 בענין ירושת המנוח יצחק בן חמו, שנפטר בחיפה ביום ב׳

 בשבט חש״ם (6 בפברואר 1980),
 המבקשת: עזיזה בן חמו.

 תיק 4142/תש-ם
׳ , שנפטר בקרית טבעון ביומ נ  בעבין ירושת המנוח גצל בהרב
 בניסן תש״ם (20 במרס 1980), והמנוחה צפורה בהרב, שנפטרה

 בחיפה ביום ט׳ בכסלו תש׳׳ם (29 בנובמבר 1979),
 המבקשת: ברכה לוינשטיין.

ל טולידאנו, המזכיר הראשי א פ  ר

 תיק 3978/יתש״0
 בענין ירושת המנוח דוד הופמן, שנפטר בהדרה בייט י״ב

 בשבט תש־־׳ם(30 בינואר 1980),
 המממשת: יהודית הופמן,

 תיק 3993/תש״ם
 בענין ירושת המנדה גרשון כהן, שנפטר בחיפה ביום י״ד באדר

 תש׳׳ם (2 במרפ 1980),
 המבקשח: צ ביה כהן.

 תיק 3994/חש״ם
 בענין ירושה המנוח אריה גרינברג, שנפ&ר בחיפה ביום כ״ח

 באדר תש״מ (16 במרס 1980),
 ׳המבקשת: איריבה גרינברג.

 תיק. 4030/תש״ט
 בענין אישור צוואת המנוח אליהו בריגל, שנפטר בחיפה בידם

 נד׳ז באדר תש״מ (4 במרס 1980),
 ־ המבקשת: לאה אליצור.

 חיק, 4045/תש״ם
 בפנין ירושת המנוח הרש םיני״חנה, שנפטר בקריח טבעון

 ביום י״ג בשבט תש״מ (31 בינואר 1980),
 המבקש: פנחס בירבבאום.

 בית הדין הרבני האזורי באשדוד
ת י נ מ ז  ה

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

 בית הדין צו בטוב בעיניו:

 תיק 1615/תש״ם
 בענין ירושת המנוח קורז אידל, שנפטר בנדרה ביום י״א

 בניסן תשל״ח(18 באפריל 1978),
 המבקשת: קדת ריבה,

 תיק 1603/תש־׳מ
 בענין ירושת המנות קקון מימון, שנפטר ברחובות ביום ג׳

 בניסן חש״מ (20 במרס 1980),

 המבקשת: חיה קקון.

 תיק 576!/תש״מ
 בענין ירושת המנוח נבעה יחזקאל, שנפטר באשקלון ביוט

 כ״ט בכסלו תש״ם(19 בדצמבר 1979),

 המבקשת: נבעה נעימה.

 ב״צ' בהוראי, המזכיר הראשי

 תיק 1461/תש״ם
 בענין ירושת המנוח כהן יצחק, שנפטר באשדוד ביום י״ד

 בניסן׳ תשל״ח(21 באפריל 1978),
 י המבקשת: כהן חנינה.

 תיק 1587/חש״פ
 בענין ירושת המנות מדינה אברהם, שנפטר בגדרה ביד0 י״ט

 באב תשל״ח (22 באוגוסט 1978),
.  המבקשת: מדינה פרלה

 תיק 1365/תש״פ
 בענין ירושת המנוחה בראץ רבקה, שנפטרה באשקלון ביום

 ל׳ בתשרי הש״ים (20 באוקטובר 1979),
 המבקשים: בראון מאיר ונתן.

 תיק 1448/תש״פ
 בענין ירושת המנדח סעדון כמום, שנפטר ביום כ״ה באלול

 תשל״ט (17 בספטמבר 1979),
 המבקשת: סעדון ריקה.

ן תש״ם, 32.6.1980 ו ט הפרסומים 2634, כ״ח בסי לקו  1864 י



 3. מקום ממוריה הידוע האחרון: לבוב, פולין;

 .4. אזרחותה: נולדה באוסטריה, התחתנה עם פולני;

 3. התעסקותה: לא ידוע;

 5. התאריך הידוע האחרון שבו נראתה פאולה קינםטלד בחיים
 והמקום שבו נמצאה אז: בערך 1935, לבוב, פולין;

 השמות והכתובות של בני משפחתה הקרובים ביותר: ד״ר חרמן
, וינה, אוסטריה. ח א - ד נ י  ו

 כל מי שיש לו ידיעות על הנםפית פאולה קינסטלר לבית וינד
 מתבקש בזה להמציאן לבית המשפט, בין בכתב עד ליום הדיון, ובין
 בעל פה לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל, ובל אדם מעונין
 הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית המשפט במועד
 הנקוב לעיל, אם בעצמו ואם על־ידי בא בוחו וינמק את התנגדותו,
 .או ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה שניתנה על ידיו שבה פורטו
 טעמי ההתערות, או ימסור הודעה בפני נצינ דיפלומטי או קונטולדי
 של ישראל, שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם לא כן יחליט בית

 המשפט כטוב בעיניו.

 ב״ב בםיון תש״ם (6 ביוני 1980) 1' ביץ, רשם

 בבית המשפט המחוזי בירושלים
 תיק הצהרות מוות 31/80

 בענין: חוק הצהרות מוות, תשל״ח-1978,
 ובענין: הצהרת מותה של ביםפת שנות השואה פאולה

 קינסטלר לבית וינד,
 והמבקש: נתן יצחקי, עו״ד מרחוב בן יהודה 32, תל־אביב, מנהל
 עזבון זמני של עזבון המנוחה רבקה מימלם לבית וינד, מל פי
 צו בית המשפט המחוזי בתל־־אביב מיום 26 בנובמבר 1978 בתיק

 עזבונות 1701/78.

 הודעה .
 להווי ידוע כי עו״ד נתן יצחקי, פנה אל בית המשפט המחוזי
 בירושלים בבקשה להצהיר על מדהה של פאולה קינסטלר לבית וינד
 שנעלמה י ומשערים כי היא מתה וכי בית המשפט ידון בבקשה הב״ל

 ביום כ״ז בתמוז תש״ם (11 ביולי 1980) בשעה 09.00.

 וזה תיאורה של פאולה קיבסטלר לבית וינד לפי הצהרת המבקש:

 1. מקום ותאריךלידתה: בוברקה, גליציה, 1901;

 2. מקום מגוריה הרגיל: עד לפרוץ מלחמת העולם השניה, לבוב,
 פולין;

 הודעיה בדבר בקשות לפידוק חגדות

 בבית המשפט המחוזי בירושלים
 תיק.אזרחי 400/80

 בענק פקודת החברות,

 ובענין פירוק החברה האחים בראשי בע״מ,

י ב״כ עוה׳׳ד ראובן שמיע ו/או  והמבקשת רחל בראשי, עי
 עדי סודאי, מרחוב עזה 20, ירושלים.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.4.1980 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בירושלים לפרי! את החברה הנזכרת לעיל, ובי בקשת
 פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 30.6.1980,

 בשעה 10.00.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
 בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אפ
 בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לכל
 נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת

 תשלום הקבוע בעדו.

 עדי סודאי, עו״ד
 בא כוח המבקשת

 הערה; בל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה יחייב
 למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום לעיל הודעה על רצונו' זה.
 ההודעה, בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או
 בחתימת בא כוחם, צריבה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל

 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 29.6.1980.

 בבית המשפט המחוזי בירושלים • תיק אזרחי 238/77

 בענין פקודת החברות,
ק ל ם חברה לשיווק מוצרי ד י  ובענק פירוק החברה הר־

 וכימיקלים בע״מ.
 והמבקשת: מדינת ישראל (מנהל מס רכוש) מרחוב כורש
 14, ירושלים, ע״י פרקליטות מחוז ירושלים שמענה למסירת כתבי

 בי־דין הוא: רחוב ידידיה 4, ירושלים.
 נמסרת בזח הודעה, בי ביום 9.6.1977 הוגשה בקשה לבית המשפט
 המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק
 זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 25.6.1980 בשעה

.10.30 
 בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמך במתן צו
tat ,בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבידור 
 בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו.׳ העתק מן הבקשה יינתן לכל
 נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה חמורת

 התשלום הקבוע בעדו.
 אילתה זיםקינד, עו״ד

 עוזר ראשי לפרקליט מחוז ירושלים
 ב״כ המבקשת

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

 לא יאוחר משעה 13.00 של יום 24.6.1980.

 ילקוט הפרסומים 2634, כ״ח בסיון תש״ם, 12.6.1980 1865



 הודעות על שינויים בשותפויות
 לפי פקודת השותפויות

 רביםטה מיה
 !• מאירםון וזהראנו

 2. י״א בחשון תש־׳ם (1 בנובמבר 1979).
 3. ש/8174

ל םרניה ע  ב
ן  1. ״סרביה״ ש.מ. בר־או

 7. ג׳ בחשון תשל״ט(24 באוקטובר 1979).
 8. ש/8312.

 יהלומי משה לוסטיג
 4. שרה לוםטיג יצאה מהשותפות.

 6. בל אחד מהשותפים.
 7. ד׳ בניםן תשל״ט (1 באפריל 1979).

 8. ש 84591.

 תעשית רהיטים הזורע
 6. חתימתו לחוד של בל אחד מהחברים ששמותיהם מופיעים מטה
 תחייב את השותפות: בד־נור שמעון, שיפר בנימין, מנחם אחדן,

 שפירא איתן, זמר דב, שמע משה, אמיר אראלה, פרץ כהן.
 7. י״ז בתשרי תש״מ(8 באוקטובר 1979).

 8. ש92411.

 מפעלי מתכת בען
 6. בל אחד מבין ששת הרשומים מטה, בצירוף חותמת השותפות,
 תחייב את השותפות: שאול אריאלי, ודד יששכר, רם וידן, יעקב

 שבב, ענבי דוד, אפרים בובבא.
 7. כ״נ בתשרי תש״ם (14 באוקטובר 1979).

 8. ש/9281.
ה ת  פ

 3. אזור התעשיה, כרמיאל.
 4. אלפרד ו״יל וז׳ולמ הברמן יצאו מהשותפות, הצטרפו לשותפות:
 זלמן איצקוביץ, יצרן מוצרי בשר, רח׳ כצנלטון 1, קרית אתא.
 יששכר איצקוביץ, יצרן מוצריבשר,דח׳רמז2,קריתאתא. משה
 איצקוביץ, יצרן מוצרי בשר, דה׳ השושנים 13/12, כרמיאל.
 ישראל איצקוביץ, יצרן מוצרי בשר, רה׳ הוגו מילר 20/35,

 קרית אתא.
 6. יהוד יזרעאל יחד עמ זלמן איצקוביץ או יששכר איצקוביץ.

 7. ד׳ בשבט תשל״ט(1 בפברואר 1979).
 8. ש/9592.

 מרססי דמיה
 6. מורשי החתימה הם: עמיאל אהרן, מישר אמנון, כץ מלאכי.

 7. י״ז באלול חשל״ט(9 בספטמבר 1979).
 8. ש/9833.

ב  קונדיטוריה אלנבי(1970) תל־אבי
 4. אדוארד רוניס יצא מהשותפות. שמואל הראל, קונדיטור, רחוב

 שינקין 29, תל־אביב, הצטרף לשותפות.
 6. שמואל הראל בלבד.

 ד. כ״ד בתשרי תש״ם(15 באוקטובר 1979).
 8. ש/10134.

 חטנז3רים בהודעות מציינים פרטים אלה:
msnivn m .1 

 2. טיב חפםק
 3 סקזם העסקים העיקרי

 4. שמות חשותפים ומענם
 5. תקופת ההתקשרות

 6. המורשים לנחל את השותפות ולחתום בשמח
 ל. תאריך השינוי

 A נוסםר הטיק

 ח.א. מילצן ובניו
 6. מרדכי מילצן, דוד מילצן, יוחנן מילצ׳ן, עזריקט מילצ׳ן. על
 המחאות, שטרות ומשיכות חותמים שניים מהשותפים ביחד בצי
 רוף חותמה השותפות; על חוזים, הסכמים, התחייבויות וכל ניירות
 אחרים אשר עלולים לחייב את השותפות או להכניס בה שינויים —

 שלושה מתוך ארבעת השותפים בצירוף חותמת השותפות.
 7. י״ג בםיון תשל״ט (8 ביוני 1979).

 8. ש/6781.
 אחים כיאט

 6. חשבונות הבנק בשפ השותפות יופעלו באמצעות כל אחד מהשו
 תפים דלקמן, בצירוף חותמת השותפות: ד״ר עזיז ו׳ כיאט,
 םלימ ד׳ כיאט, נ׳ון ו׳ כיאט, אליאם פ׳ כיאט, ג׳ורנ׳ מ׳ כיאט.

 7. כ״ס באלול תשל״ט(21 בספטמבר 1979).
 8. ש/151.

 תמה תעשיות משמר העמק
 1. תמה תעשיות משמר העמק וגלעד.

 7. ח׳ בסיון תשל״ט(3 ביוני 1979).
 8, ש/6337.

 פלג תוצרי השקיה
 6. חתימת אחד מבין החמישה: פרי דן, משה שמיר, זיו יונתן, היימן
 אמיתי, צבי הראל, יחד עם אחד מבין החמישה: ורדי יששכר,
 שאול אריאלי, דוד ענבי, רם וידן, אפרים כוכבא, בצירוף חותמת

 השותפות, מחייבת את השותפות.
 7. י״ז בתשרי תשים(8 באוקטובר 1979).

 8. ש/6743.

 בתי פינק ושות׳
 3. רח׳ דב הוז 1, בת־ים.

 4. בתי פינק בפטרה.
 6. רחל וים, הנן םובול כל אחד לחוד.

 7. ד׳ בניסן תשל״ט (1 באפריל 1979).
 8. ש/6803.

 שותפות תל-אביבית לצביעה ולניקר חימי
 4. שמעון הרמון, מבהל עבודה, רח׳ רוקח 15, פחת־חקוה, הצטרף

 לשותפות.
 6. בל אחד משלושת השותפים לחוד דשאי לחתום בשם השותפות.

 7. י״א בתשרי תש״ם(2 באוקטובר 1979).
 8. ש/71750.

ט הפרסומים 2634, כ״ח בסידן תש״ם, 12.6.1980 לקו  1866 י



 הודעות על שינויים בשותפויות

 קוצרי הגליל
 6. חתימה שניים מבין השלושה: אלקבץ חיים, צרור בנימין, קרול

 יגאל, בצירוף חותמת השותפות.
נ בשבט תשל׳׳ט (10 בינואר 1979). י  7. י

 8. ש/11165.

 ד.ד. תכנץ ויצור

 4. דב סדן יצא מהשותפות, אראלה סדן, שרטטית, רח׳ מנוחה
 ונחלה 34, רחובות, הצטרפה לשותפות.

 7. י׳ בתשרי תש״ם(1 באוקטובר 1979).
 8. ש/11249.

 האפט ושות׳(1974)
 4. דינר אהרן ונוה(נוישלם) אברהם יצאו מהשותפות.

 5. לתקופה בלתי מוגבלת. יציאתו, פטירתו, או פסילתו על־פי דין
 של שותף לא תגרום לפירוק השותפות.

 6. הרשאים לחתופ בשפ השותפות ולנהל אותה הם: יוחנן האפט,
 רפאל האפט, יורם האפט.

 7. ט׳ בתשרי תש״פ(30 בספטמבר 1979).
 8. ש/11266.

 ״שם־טר״ לאדמות(1977) בית דפוס
 4. ויטוס יופף יצא מהשותפות.

 7. ד׳ בניסן תשל״ט (1 באפריל 1979).
 8. ש/11280

 דיאטק 1975

 3. רחוב הרופא 33, חיפה.
 4. ראובן ורדי יצא מהשותפות.

 7. כ״ה באייר השל׳׳ט (22 במאי 1979).
 8, ש/11370

 אתגר את גיסין משדד עו״ד

 1. אתגר, גרא ושות׳ משרד עו״ד
 3. דרך חיפה 5, תל־אביב.

 4. עו׳׳ד דן גיםין יצא מהשותפות. אהוד גרא, עו״ד, רח׳ ארלוזורוב
 53, תל־אביב, הצטרף לשותפות.

 •6. ישעיהו אתגר או אהוד גרא.
 7. ח׳ באלול תשל״ט(31 באוגוסט 1979).

 8. ש/11596.

ר ושרת׳ יהלומים  ש. פפי

 4. דב שלפרוק, יהלומן, רה׳ כ״ט בנובמבר 14, רמת השרון, הצטרף
 לשותפות.

 6. בל אהד משלושת השותפים מורשה לנהל לבד את עניני השותפות
 ולחתום בשמה.

 7. י׳ בתשרי תש״ם (1 באוקטובר 1979).
 8. ש/11620.

 רשת-או׳־פלסט - החותרים

 6. חתימתו לחוד של בל מי שהוסמך על ידי קיבוץ החותרים מחייבת
 אח השותפות.

 7. נ׳ בהשרי השים(24 באוקטובר 1979).
 8. ש/10249.

 הרצוג, פוקס נאמן ושות׳

Herzog, Fox & Co.1. הרצוג פוקס ושות׳ 
 4. ד־׳ר יעקב נאמן יצא מהשוחפוה.

 7. ב״א בחשון הש׳׳פ(11 בנובמבר 1979).
 8. ש/10715.

 אופנת נוגה

 4. גורי שאול ואהרן בידן יצאו מהשותפות.
 6. כהן עזרא וסומך סלים.

 7. ד׳ בניסן תשליט(1 באפריל 1979).
 8. ש/10826.

 אופבת נוגה

 1. אופנת נוגה שותפות ליצור, עיצוב שיווק ומסחר
 בבגדים ודברי קובפקציה(1972).

 7. ט׳׳ו בחשון חש׳׳ם (5 בנובמבר 1979).
 8. ש/10826.

 גראלדיאס

 4. עזריאל אלסטר יצא מהשותפות. גיורגיט אלםטר, עקרת בית,
 רחוב בודנחיימר 13, תל־אביב, הצטרפה לשותפות.

 7. ו׳ בתמוז תשליט(1 ביולי 1979).
 8. ש/10980.

 פוליגל רמת השופט-מגידו

 6. חתימתו לחוד של כל אחד מבין ארבעת הרשומים מטה בצירוף
 חותמת השותפות, מחייבת את השותפות: הלוי אלחנן, קרן יצחק,

 קבביה שלמה, ברעם יהונתן.
 7. י״ה בתשרי תש״מ (9 באוקטובר 1979).

 8. ש/11072.

 תחנת זיפזיף נהריה(1973)

 4. טרקטור בע״מ ושושנה ולט יצאו מהשותפות.
 6. כל אחד מהשותפים מקם הוכברג ועמוס סמואל ביחד עם אחד

 השוהפימ מקיבוץ עברון ויהושע ולט.
 7. כ״ה בתשרי תש״פ (16 באוקטובר 1979).

 8. ש/11076.

 רוברט שמוטץ, נוינרשל שמואל - יהלומים
 1. נשר - דיאם.

 7. ט׳ באלול תשל״ט (1 בספטמבר 1979).
 8. ש/11126.

1867 12.6.1980 , ב ה תש״ י מ ט הפרסומים 2634, כ״ה ב לקו  י
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 7. ז׳ בחשק חש״ם (28 באוקטובר 1979).
 8. ש/12507.

 קפוד
 4. כרמית זייטמן יצאה מהשותפות, ברונו/םוזנה, מוכנית מבירות,

 רה־ שן הארי 45, בת־ים, הצטרפה לשותפות.
 6. םוזנה בדובר ויחזקאל כרמלה ביהד.

 7. י״ט באייר תשל״ט (16 במאי 1979).
 8. ש/12652.

 שותפות לבנין האחים יצחק
 1. שותפות לעבודות בנין אחים יצחק

 4. יואל יצחק יצא מהשותפות.
 7. ד׳ בניסן תשל׳׳ט (1 באפריל 1979).

 8. ש/12851.

 םופאת־משקאות
 4. הצטרפו לשותפות: ביביקאשוילי יעקב, צלם, אשדוד, אזור ה׳
 506/8; ניניקאשוילי בדרי, חשמלאי, אשדוד, אזור ב׳ יוספטל
 9/21; דזאנשוילי יוסף, פועל, אשדוד, אזור ו׳ 1614/16; גינגה־

 שוילי מיכאל, פועל, אשדוד 6/ 671.
 6. חתימתם של ארבעה מכלל השותפים מחייבות את השותפות.

 7. י״ז בתשרי תש׳׳ם (8 באוקטובר 1979).
 8. ש/13128.

 מוסך הפסגה ירושלים
 4. מיכה עובדיה יצא מהשותפות.

 7. י״ב בתשרי תש״ם (1 באוקטובר 1979).
 8. ש/13259.

 זכימוד - יהלומים
 1. יהלומי זכאי - מור

 7. י״א בחשון תש״ם (1 בנובמבר 1979).
 8. ש/13286.

 יהלומי גלםון
 4. שרה גליל יצאה מהשותפות. אמיר גלילי, יהלומן, רח׳ החורש

 16, כפר שמריהו, הצטרף לשותפות.
 7. ב׳ בתשרי חש״ם (23 באוקטובר 1979).

 8. ש/13292.

 מרכז יבוא מזון לגדה
 1. מרכז יבוא מזון בסיסי •

 7. ו׳ בתמוז חשל״ט (1 ביולי 1979).
 8. ש/13660.

 אליע מאיר את יעקב אדוארד

 1. אליע מאיר את יעקב אדוארד את אליהו יונה
 4. אליהו יונה, יהלומן, רחוב גבעת חיים 3, נתניה, הצטרף לשותפות.
 6. שלושת השותפים יהד אליע מאיר, יעקב אדוארד, אליהו יונה,

׳ בתשרי תש״פ (1 באוקטובר 1979).  7. י
 8. ש/13694.

 אשד - מערכות לאלקטרוניקה לתעשיה ולרפואה
 1. אשד - מערכות אלקטרוניקה

 4. רייניש ישעיהו יצא מהשותפות.
 7. ב׳ בטבת תשל׳׳ט (1 בינואר 1979).

 8. ש/11801

 קומפרד יבוא ושווק צרכי מחשבים
 4. יצחק הרשקוביץ יצא מהשותפות.

 6. יעקב צהנווירט וחיים מגל יחד, בצירוף חותמת השותפות.
 7. כ״ג באייר תשל״ט (20 במאי 1979).

 8. ש/11834.

 רהיטי טוב לי
 6. תחייב את השותפות לכל ענין ודבר p חתימת שני השותפים

 אמנון שמש וחיים פנחס יחד.
 7. ט״ז בחשון הש״מ (6 בנובמבר 1979).

 8. ש/12167.

 שמואלי ושות׳ - פיננסים ותעשיות
 6. חתימתו לחוד של כל אחד מהשותפים תחייב אח השותפות עד
 לסכום 150,000 (מאה וחמישים אלף ל״י), לכל ענין אתר תחייב

 את השותפות חתימתם של כל השדתפים.
 7. י׳ בתשרי תש׳׳מ (1 באוקטובר 1979).

 8. ש/12264.

 בית הפרי
 4. יצחק שניירר יצא מהשותפות. גיון ג׳ורג׳, מורה, רה׳ אצ״ל

 6/16, ירושלים, הצטרף לשותפות.
 6. אדוארדו פינקלשטיין וג׳ון גיורג יחד, רשאים לחתום בשם

 השותפות.
 ד. י׳ באלול חשל״ט (2 בספטמבר 1979).

 8. ש/12324.

 ישראל־אלפא ושות׳
 2. שיווק, מכירה, הפצה, ויבוא של סחורות למיניהן בדרך כלל,
 מציתים ועטים במיוחד, לרבות עיתונים ומוצרי פרסום למיניהם.

 3. רחוב יהודה הימית 55, יפו.
 4. שמואל יצהקי, מנהל כפר הנוער בן שמן, הצטרף לשותפות.

 6. אהרן אלפנדדי ושמואל יצחקי מנהלי העסקים של המכירות.
 בל משיבה מחשבונות הבנק של השותפות וכל שטר־חוב, הת
 חייבות, הסכם חוזה או מסמך סחיר אחר שבכוחם לחייב אח
 השותפות, ישאו חתימתו של שותף אחד בתוספת חותמת גומי של

 השותפות.
 7. כ״ט בתשרי חשל״ט (1 באוקטובר 1978).

 8. ש/12411.

 יהלומי נסיה
 4. יחזקאל ראובן ויחזקאל דוד יצאו מהשותפות.

 6. נחאיסי אשר לבד, או נחאיסי בינו לבד, או שנים יחד מתוך שלושת
 הבאים: נחאיסי נסים, נחאיםי ויטוריו, נחאיסי רפאל.

 1868 ילקוט הפרסומים 2634, כ״ה בסידן חש״ם, 980!.12.6



 הודעות על שינויים בשותפויות

 פלםטיב יקום
 6. חתימתו לחוד של כל אחד מאלה שקיבוץ יקום החליט עליהם,

 בצירוף חותמת השותפות.
 7. ב׳׳א בתשרי תש״מ (12 באוקטובר 1979).

 8. ש/מונ/245.

ל למגפיים וסנדלים.•. ע פ  זיוונית, מ
 6. מורשי חתימה: ישראל דורון, אילן לפלר, חיים קיזמן, יועל גב

 עול, צבי ברזילי.
 7. ב׳ באלול תשל״ט (12 בספטמבר 1979).

 8. ש/מונ/252.

 אורטל יציקות לחץ ותבניות
 6. רשאי לחתום בשמ השותפות• כל- מי שהוטמן• על״ידי קיבל^ נוה
ל ע מ  אור, וחתימתו לחוד של כל אחד מרג״ל בחירוף J&nïn מ

 החייב את השותפות.
 7. כ״ו בתשרי תש״ם (17 באוקטובר 1979).

 8. ש/מוג/264,

 ש.ה.ר. מפעלי הדפסה
 4. השותף המוגבל בית חרות חברה להשקעות בע״מ, השקיע בשות

 פות עוד 999 399 ל׳׳י במזומן.
 7. י^־ באלול תשל״ט(11 בספטמבר 1979).

 8. ש/מוג/277.

 פלסטופיל־הזורע - שותפות מוגבלת
 6. עובד מעוז, יעקב שריר, משה שטרן, איתן שפירא, אשר בנאדי,
 ברוך רפאלי, אהרן מרת, רחל פלר. חתימת כל אחד מהם״בצירוף

 חותמת השותפות מחייבת את השותפות.
 7. ט׳ בסיוון תשל״ט (4 ביוני. 1979).

 8. ש/מוג/297.

 דני - רהיטים(כפר דגיאל)

כפר דניאל). ם( תרי  1. דני - פסנ
 7. ל׳ באב חשל״ט(23 באוגופט 1978).

 8. ש/מונ/312.

ר המכבי פ  סולית תעשיה גומי כ
 6. רשאי לחתום בשם השותפות כל מי שהוסמך לכך ע״י קיבוץ

 כפר המכבי וחתימתו לחוד תחייב את השותפות.
 7. י״ד באלול תשל״ט (6 בםפטמבר 1979).

 8. ש/מוג/450.

 תכשיטי בית ניר
 6, יעקב גיל, חלמה שוורץ, חתימת כל אחד מהם בצירוף חותמת

 השותפות תחייב את השותפות.
 ד. כ״ד בתשרי תש״ם(15 באוקטובר 1979).

 8. ש/מוג/468.

 ב״ו בטבת תש״ם(15 בינואר 1980) ישראל גלובוס
 רשפ החברות והשותפויות

 םיטי את חקק
 3. רח׳ חנקין 79, חולון.

 7. ט׳ באלול תשל״ט(1 ב&פטמבר 1979).
 8. ש/13734.

 ענב - אגוז
 1. משרים 79 חדרה

 7. ט״ז באב חשל״ט(9 באוגוסט 1979).
 8. ש/13778.

 אברמזץ ושות׳
 4. »!ריה אברפהון ויורם אברמזון יצאו מהשותפות.

 6. אידה אברמזון ואפרים אברמזון ביחד.
 7 . י״ד בהמיון תש,״מ(4. בנובנעד• 1979) .

 8. ש/13786.
 רהיטי מוניטין 122

 6. בנוסף לזכותם של השותפים האחרים תהיה צביה נגר מורשית
 לנהל את עניני השותפות ולחתום בשמה, בצירוףחותמת השותפות.

 7. כ־א באב תשל״ט(14 באוגוסט 1979).
 8. ש/13824.

 דן גורי יבוא-יושיווק מוצרי חשמל ביתיים
 3. רח׳ שלמה המלך 3, תל-אביב.

 4. נריגשטן יוסף דן יצא מהשותפות. אילנה גורי, רחוב יהודה המכבי
 2, תל־אביב, הצטרפה לשותפות.

 6. חתימת שלמה גורי או אילנה גורי תחייב את השותפות לבל דבר
 וענין.

 7. ט׳ באלול תשל״ט(1 בספטמבר 1979).
 8. ש/13828.

 יצחק את נויהאום, משרד עו״ד
־ צבי נויהאוסעו״ד. ד ״ ו  1. נתן יצחק ע

 7. כ׳״ז באב תשל״ט(20 באוגוסט 1979).
 8. ש/13942.

 אוגדן לפתוח קרקעות שותפות כללית
 1. אוגדן להשקעות שותפות כללית.

 7. ה׳ בתשרי תשים (26 בספטמבר 1979).
 8. ש/13991.

 בקרה מתקני פיקוד פניאומטים לאוטומציה
 6. יואל פרנס, אמי גטריידה, שרה לוין, יהודה ענתבי, ישראל אורן,
 יואב נחשון, יצחק פרידלבדר, איתן רצין מורשים לחתום, בצירוף

 • חותמת השותפות.
 7. י׳ באלול תשל״ט (2 בספטמבר 1979).

 8־. ש/מוג/194.

 טיב - ביח״ר לנקניק ובשר מעושן טירת צבי
 6. רשאי לחתום בשם השותפות כל. מי שהוסמך לכך ע״י קיבוץ
 טירת צבי, וחתימתו של כל אחד לחוד בצירוף חותמת השותפות

 תחייב את השותפות.
 7. כ״ו באלול תשל״ט(18 בספטמבר 1979).

 8. ש/מוג/209.

 ייזקוט הפרסומים 2634, כ״ח בםיון תש״ם, 2.6.1980! 1869



 הודעות מאת כונס הנכסימ הדשמי

 לפי פקודת פשיטת הרגל, 1936

ל תשלום דיבידנד  הודעה ע
 שם יחייב, תיאורו ומעבה שלום פםמן, ת״ז 5105156, רדוב אוסישקין

 פינת שאול המלך 48, בהריה.
 בית המשפט המחוזי של: היפה, תיק אזרחי 282/6.

 הסכום לכל לירה: 80.9%.
 דיבידנד ראשון או אחר: שלישי וסופי.

 זניז פרעוני: ו׳ בתכוז תש״ט (20 ביוני 1980).
׳ פלפלי עד׳ד, רחוב הבנקים 3, תיפח  מקום פרעונו במשרד הנאמן: י

ל דיבידנד ר כוונה להכריז ע ב ד  הודעית ב
 שמות החייבים, תיאורם ומענם: מדים כו.ן, ת״ז 5158037; דוד כדן,

 ת״ז.6795861, רחוב ביאליק 5/5, טירת הכרמל.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרתי 110/76.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: י״ג בתמוז תש״ם (27 ביוני 1980).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: י׳ פלפלי עו״ד, רחוב הבנקים 3, חיפה.

 שם החייב, תיאורו ומפנה סעדיה (בן אברהם) כהן, רחוב שפריבצק
 52/2, קריה שמונר.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 957/67.
 היום האחרון לקבלת דוכחות: י׳׳ג בתמוז תש״ם (27 ביוני 1980).

׳ פלפלי עד״ד, רחוב הבנקים 3, חיפה,  שם הנאמן, תיאורו ומענו: י

 שם החייב, תיאורו ומענו: מוהנא דיב, רחוב צהיון 20, חיפה.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 2/75.

 היום האחרון לקבלח הוכחות: י״ג בתמוז תש״ם (27 ביוני 1980).
 שם הנאמן, תיאורו ומענה כונס הנכסים הרשמי, רחוב שמריהו לוין 3.

 חיפה.

 ב״ב בםיון חש״ם (6 ביוני 1980) י' יקותיאלי
 סגן כונס הנכסים הרשמי

ל תשלום דיבידנד  הודעה ע
 שם החייב, חיאורו ומענו: שמעון אלחדד, ת״ז 4214910, טבח, רחוב

 הנוטרים 14/8, ירושלים.
 ביה המשפט הנחוזי של: ירושלים, חיק אזרחי 311/74.

 הסכום לכל לידה: 100 אגורות + 50% ריביח.
 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון וסופי.

 זמן פרעונה ח׳ בתמוז תש״ם (22 ביוני 1980).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי, רחוב ידידיה 4,

 ירושלים.

 כ״א בםיון תש׳׳ם (6 ביוני 1980) י׳ צוריאלי
 סנן כונס הנכסים הרשמי

 לפי פקודת החברות

ר כוונה להכריז על דיבידנד ב ד  הודעה ב

 שם ההברה: בינוי ופתוח בע״מ - בפירוק.
 מען המשרד הרשום: עמק הזיתים, חיפה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1655/66.
 הלום האחרון לקבלת הובחור: י״ג בתמוז תשים (27 ביוני 1980).

 שם המפרק, תיאורו ומענה א׳ שילה עו״ד, רחוב החלוץ 18, חיפה.

 הודעה על מינוי מפרק

 שם וחברה; בתי רום בע״מ — בפירוק.
 מען המשרד הרשוב: רחוב פרן היסוד 57• קרית־ביאליק.

 בית המשפט המדוזי של: היפה, תיק אזרחי 1401/77.
 שם המפרק, תיאורו ומענו: משה אלטר עו״ד, רתוב הנביאים 26,

 חיפה.
 תאריך המינוי: כ״א בחשון תש״ם (11 בנובמבר 1979).

 צו פירוק ואסיפות ראשונות

 שם החברה: מפעלי מינוקובסקי בע׳׳פ - בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רמת אשכול 735/9, אצל מרים שמואל, מגדל־

 העמק.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 494/79.

 תאריך צו הפירוק: כ״ז באייר תש׳־ם (13 במאי 1980).
 תאריך הגשת הבקשה: כ״ט באדר תשל״ט (28 במרס 1979).

 היום והמקום לאסיפות ראשונות: כ״ו בתמוז תש״ם (10 ביולי 1980)
 במשרד כונס הנכסים הרשמי, רחוב שמריז.ו לוין 3, חיפה,

 שעת האסיפות 1) נושים בשעה 09.30;
 2) משתתפים בשעה 10.00.

 ט״ו בסיון תש״ם (30 בטאי 1980) י׳ יקותיאלי
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 צו פירוק

 שם החברה: חברת נגר שלום — חברה לעבודות בנין ופתוח בע״מ.
 מען המשרד הרשום: מרכז הנגב 31, באר־שבע.

 ביח המשפט המחוזי של: באר-שבע, חיק אזרחי 765/79.
׳ בניסן חש״ם (27 במרס 1980).  תאריך צו הפירוק: י

 תאריך הגשת הבקשה: ט׳ בכסלו תש״ם (29 בנובמבר 1980).

׳ בסיון תש־ם (22 במאי 1980) ש׳ אנקור־שניר  ז
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 1870 ילקוט הפרסומים 2634, כ״ח בסיון תש״ם, 12.6,1980



ל מועד ומקום ההגרלה השניה  הודעה ע
 לפי חוק מילויה חסכון, תשל״ה-1975

 ניתנת בזה הודעה, כי בהתאם לסעיף (2) לתקנות מילווה חסכון,
 חשל״ה—1975, ההגדלה השניה לפדיון תעודות א׳ של המילווה הנ־״ל,
 תתקיים ביום י״ז בתמוז תש׳־ם (1 ביולי 1980) במשרדי בנק ישראל,

 תל־אביב, בשעה 19.00.

 ט״ו בסיון חשים (29 במאי 1980) בנק ישראל
 מינהל מיליות המדינה

 p וחשבץ שבועי
 לפי חוק בנק ישראל, תשייד־־1954

 לפי העיף 58 (1) לחוק בנק ישראל, חשי״ד-1954 מתפרסם
 בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע וחנבםים המוחזקים לעומתו

 בסיום העבודה ביום כ׳ במיון חשים (4 ביוני 1980). :
 סך הכל המטבע במחזור .18,842,341,584.20 לידות
 הנכסים ביתרות מטבע חוץ וזהב ......18,842,341,584.29 לירות

׳ אשבל  כ׳׳ב בסיק תש״ם (6 ביוני 80») ד
 סגן מנהל מחלקת הבנקאות(הוצאה)

 ! סיח תשי״ד, עמי 192.

ת כונס הנכסים הרשמי א  הודעות מ

 לפי פיןוד־ת פשיטת הרגל, »193

ל דיבידנד ר כוונה להכריז ע ב ד  הודעות ב

 שם החייב, תיאורו ומענו: דוד זרד, ת״ז 6781324, סוחר. 818/5,
 ירוחם.

 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 213/68.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: כ״ו בתמוז תש״0 (10 ביוני 1980).

 שם הנאמן, תיאורו ומענה כונס חנכםים הרשמי, רחוב החלוץ 117,
 באר־שבע.

 שמות החייבים, תיאורם ומענם: ביטון שמעון, תיז 2612242, פועל;
 ביטון מזל, ת״ז 7346436, עקרת בית, רחוב הערבה 116/2,

 דימונה.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 115/75.

 היום ואחרון לקבלו׳ הוכחות: א׳ באב תש״ם (14 ביולי 1980).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: כונס הנכפים הרשמי, רחוב החלוץ 117,

 באר־שבע.

 ז׳ בסיון תשים (22 במאי 1980) ש׳ אנקור־שניר
 סנן בונם הנכסים הרשמי

 הודמית אלה מת1רסמות על אמריוח המודיעים ואין ב8רסונזן משום מתו תפתח מל נגונותו

 עזבון המנוח חיים ברנשטיץ
 הודעה לנושים לפי סעיף 39 לחוק הירושה, תשכ׳1יה~1965

 החתומים מטה נחמנו למנהלי העזבון הנדון, לפי צו בית המשפט
 המחוזי בתל־אביב־יפו בתיק עזבונות 3935/79..

 כל נושה של העזבון מתבקש להמציא לעו״ד דניאל יעקבזון, רהוב
 יהודה הלוי 4, תל־אביב, תוך שלושה חדשים מיום פרסום הזמנה זו,

 הודעה בכתב על תביעתו.

 יחיאל וילנםקי צבי ברוידא חיים יהונתן קרייזר
 מנהלי עזבון

ל ברנשטיין ח  עזבץ המנוחה ר
 הודעה לנושים לפי סעיף 99 לחוק הירושה, תשכ״ה-־1965

 החתומים מטה נתמנו למנהלי העזבון הנדון, לפי צו בית המשפט
 המחוזי בחל־אביב־יפו בחיק עזבונות 3926/79.

 כל נושה של העזבון מתבקש להמציא לעו״ד דניאל יעקבזון,
 מרחוב יהודה הלוי 4, חל־אביב, חוך שלושה חדשים מיום פרסום

 הזמנה זו, הודעה בכתב על תביעחו.

 יחיאל וילנסקי צבי ברוידא חיים יהונתן קרייזר
 מנהלי עזבון

 חלקה 153 בגוש 6903 בע״מ
 הודעה על האסיפה הסופית

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 206 לפקודת החברות, שהאסיפה
 הכללית האחרונה של החברים של החברה הנ״ל תתכנס ביום 20.7.80,
 בשעה 12.00, במשרדי החברה לנאמנות של בנק לאופי לישראל
 בע״מ, מגדל שלום, תל־אביב, לשם הגשת דו״ח סופי של המפרקים,
 המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה וכדי
 לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרקים ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של ההברה ושל המפרקים.

 משה גלד, עו״ד ־זאב ארגמן, עו״ד
 מפרקים

 זיונץ - ליפינסקי חברה לבנין ועבודות ציבוריות בע״מ
 הודעה לנושים על אסיפת נושים

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 207 לפקודת החברות, שאםיפת
 נושים בדבר פירוק מרצון של החברה הנ״ל, תתקיים ביום 1.7.1980
 בשעה 08.30 במשרד עו״ד חיים רוטשטיין, רחוב הרצליה 18, חיפה.
 כל הנושים של החברה מוזמנים בזה להופיע לאסיפה הנ״ל,

 ולהשתתף בה.
, מנהל י סק נ י פ י  * יצחק ל

 ילקוט וזפרסומיס 2634, כ״ח בסיון חש״ם, 12.6.1980 1871



 קרן ארבםט דורנברג בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, שבאסיפה כללית יוצאת מן הכלל של החבר״
 הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 12.5.1880 בתל־אביב, נתקבלו
 ההחלטות הבאות: לפרק את ההברה טרצק ולמנות את ברקלי זאב

 מרחוב הזית 37, נני־יהודה, למפרק החברה.

 על נושי ההברה להוכיח את חובותיהמ או להגיש אח חביעוחיהם
 במשך 21 יום מיום פרסום הודעה זאת, לפי מען המפרק הניל.

מפרק אב, י ז  ברקל

 ״פלויט׳׳ -י מוצרים כימיים בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית

 ניתנת בזה הודעה, לפי סעיף 206 (8) לפקודת ההברות, כי אסיפת
 כללית אחרונה של החברה הנ׳־יל תתקיים ביום 20.7.1979 בשעה
 11.00 במען המפרק, רחוב נחלת בנימין 52, תל־אביב, לשם מתן
 דו״ח סופי המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשה עם נכסי
 החברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאח המפרק ולהחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובמסמכים של החברה ושל המפרק.

, מפרק ל ג י ׳ ו צ ׳  ה

 י׳ קומקומר אינטרנשיונל(ישראל) בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, כי האסיפה הכללית היוצאת מן הכלל של
 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 12.3.1980 החליטה פה אחד לפרק את

 החברה מרצון ולמבותיאת יואבים טלמון למפרק החברה.

 כל נושי החברה מוזמנים בזה להגיש את תביעותיהם בצירוף
 הוכחות במשך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למפרק החברה, לפי

 המען: בנין בורסת היהלומים, חדרים 1411—1412, רמת־גן.

, מפרק ן ם טלמו י אכ ו  י

 עזבון המנוח משה שדמן
 הודעה לנושים לפי סעיף 99 לחוק הירושה, תשכ״ה-1965

 החתום מטה נתמנה למנהל העזבון הנדון, לפי צו בית המשפט
 המחוזי בתל־אביב־יפו בתיק עזבונות 1420/79.

 בל נושה של תעזבון מתבקש להמציא לעו״ד דניאל יעקגזון,
 מרחוב יהודה הלוי 4, חל־אביב, תוך שלושה חדשים מיום פרסום

 הזמנה זו, הודעה בכתב על תביעתו.

, מנהל עזבון הודה שדמן  י

pעזבון המנוח גיוהן(גיוזף)(ג׳םפם) שלג 
 הודעה לנושים לפי סעיף 99 לחוק הירושה, תשב״ר׳—1965

 החתום מטה נתמנה למנהל חעזבון הנדון, לפי צו בית המשפט
 הפתוד בתל־אביב־יפו בחיק עזבונות 474/80.

 כל נושה של העזבון מחבקש להמציא לדניאל• יעקבזון עו״ד,
 רחוב יהודה הלוי 4, תל־אביב, תוך שלושה חדשים מיום פרסום

 הזמנה זו, הודעה בכתב על תביעתו.

, עו״ד, מנהל עזבון ן ו ז ב ק ע אל י י נ  ד

 עזבק המנוח ברנרד הנדל
 הודעה לנושים לפי סעיף 99 לחוק הירושה, תשכ״ה—1965

 החתום מטה נתמנה למנהל העזבון הנדון, לפי צו בית המשפט
 המחוזי בתל־אביב בתיק עזבונות 6338/79.

 בל נושה של העזבון מתבקש להמציא לדניאל יעקבזון עו״ד,
 רחוב יהודה הלוי 4, חל־אביב, תוך שלושה חדשים מיום פרסום

 הזמנה זו, הודעה בכתב על תביעתו.

, עו׳׳ד, מנהל עזבון ן ו ז ב ק ע אל י י נ  ד

« 
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