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ל מינוי שופט ה ע ע ד ו  ה

 לפי חוק השופטים, התשי״ג-1953

 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, התשי״ג-1953 1, אבי מודיע

 בי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק האמור, ובהתייעצות עם נשיא

, שופט של בית משפט ם ז י  בית המשפט העליון, מיניתי את היים פ

 שלום, לכהונה בפועל בשופט בית המשפט המחוזי בנצרת, מיום ט״ז

 בחשון התשמ״א (26 באוקטובר 1980) עד יום כ׳ בשבט התשמ״א

 (25 בינואר 1981).

 י״ג בחשון התשמ״א(23 באוקטובר 1980) משה נסים

 (חמ 3-60) שר המשפטים

 1 ס״ח התשי׳׳ג, עמ׳ 149.

י סעיף 29 פ ר ל ר ת ע ו ד ע י ו ר ב ח ־ ראש ו י ב ש ו  מינוי י

 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשב״א—1961

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 (א) לחוק מס רכוש וקרן פיצויים,

 התשכ״א—1961 אני ממנה את —

זיו להיות יושב־ראש שאינו עובד המדינה,  (1) עו״ד שמעון דר־

 ואת מאיר דהאן להיות הכר שאינו עובד המדינה, במותבים של

 ועדת הערר לאזור ירושלים;

 (2) אליהו מושקוניץ להיות חבר שאינו עובד המדינה, ואת יהודה

 בהן להיות הבד עובד המדינה, במותבים של ועדת הערר לאזור

 היפר!.

 מינוי ועדות ערר שפורסם בילקוט הפרסומים 2194, התשל״ו,

 עמ׳ 1179, יתוקן לפי זה.

 י״א בחשון התשמ״א(21 באוקטובר 1980) משה נסים

 (תמ 501—3) שר המשפטים

 1 ס״ח התשכ״א, עמ׳ 100.

י סעיף 10 (א) פ ו ל  צ

 לחוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה),

 התשב״ד—1964

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 (א) לחוק רישום שיכונים ציבוריים

 (הוראת שעה), התשכ״ד—A 1964 אני מצווה על העברת זכות הבעלות

 בחלקים של המקרקעין המתוארים בתוספת הרשומים בלשבת רישום

 המקרקעין ירושלים, מבעליהם לבעלים של המקרקעין הגובלים, שהיא

 מדינת ישראל.

 תוספת

 שטח החלקה השטה המועבר

 מס׳ הבוש מם׳ החלקה במטרים רבועים במטרים רבועים

220 

36 

 משה נסים

 שר המשפטים

11,248 

8,766 

84 

99 

5208 

5208 

 י״ד גחשון חתשמ״א(24 באוקטובר 1980)

 (חמ 3-43)

 אבי מסבים.

ג ר ו  יוסף ב

 שר הפנים

 תיקון לתקנון הכנסת

 לפי חוק־יסוד: הכנסת

 לפי סעיף 129 לתקנון הכבםת*, אני מודיע כי הכנסת אישרה

 ביום י״א בחשון התשמ״א(21 באוקטובר 1980) תיקונים אלה בתקנון

 הכנסת (להלן — התקנון):

 (א) סעיפים 1 עד 10, 10א, 11 עד 56, 56א, 37 עד 61, 61א,

7 עד 129 לתקנון יסומנו כסדרם 2 ־ א עד 71ב1 ו 7 1 , 7  62 עד 1

 1 עד 155;

 (ב) בכל מקום בתקנון שבו מוזכר מספר של סעיף בתקנון, יתוקן

 המספור על פי האמור בפסקה (א);

 (ג) בסעיף 50 לתקנון, במקום ״לפי סעיף 11 (ג) לחוק המעבד,

4) לחוק־יסוד: ) א)  התש״ט—1949׳׳, יבוא ״לפי סעיף 40 (

 הממשלה״;

 (ד) בסעיף 31 (ב) לתקנון, במקום ״מזכיר הכנסת או אחד מסגניו׳׳

 יבוא ״מזכיר הכנסת, משנה למזכיר הכנסת או סגן מזכיר

 הכנסת״.

ן מ ר  יצחק ב

 יושב־ראש הכבםת

 י׳׳א בחשון התשמ״א(21 באוקטובר 1980)

 (חמ 3-864)

׳ 654; התשכ״ט, עמ׳ 1172, עמ׳ כ  1 י״פ התשכ״ח, עמ׳ 590, ע

 1196, עמי 2040; התשל״ב, עמי 246, עמי 1158, עמי 1298;

 התשל״ז, עמ׳ 712, עמ׳ 1214; התשל״ח, עמ׳ 374; התשל״ט,

 עמ׳ 980, עמ׳ 1288; התש׳׳מ, עמ׳ 538, עמ׳ 1204.

ל שרימ י מקומם ש א ל מ ת מ ע י ב ל ק ת ע ו ע ד ו  ה

 לפי חוק־יסוד: הממשלה

 1. בהתאם לסעיף 41(ב)(1) לחוק־יםוד; הממשלה!, מודיעים בזח

 שהממשלה קבעה לפי סעיף 20 לחוק האמור, כי שר הפבים יכהן

ד החינוך והתרבות מיום י״ג בהשון התשמ״א  כממלא מקומו של ש

 (23 באוקטובר 1980) עד שובו של שר החינוך והתרבות לארץ.

 2. בהתאם לסעיף 41(ב) לחוק־יסוד: הממשלה!, מודיעים בזה

 שהממשלה קבעה לפי סעיף 20 לחוק האמור, כי שר הבינוי והשיכון

 יכהן כממלא מקומו של שר החקלאות מיום י״ט בחשון החשמ׳׳א

 (29 באוקטובר 1980) עד שובו של שר החקלאות לארץ.

 אריה נאור
 מזכיר הממשלה

 י״ט בחשון התשמ״א(29 באוקטובר 1980)

 (חמ 3-57)

 1 ס״ח התשכ״ח, עמי 226.

 ! ם״ח התשכ״ד, עמי 52.

ץ ר א ל שרים ל ל שובם ש ת ע ו ע ד ו  ה

 לפי חוק־יסוד: הממשלה

 1. מודיעים בזה בי שר האברגיד, והתשתית ושר התקשורת שב ארצה

 ביום י״ג בחשון התשמ״א (23 באוקטובר 1980).

 2. מודיעים בזה כי שר החיבוך והתרבות שב ארצה ביום י״ח בהשון

 התשמ״א (28 באוקטובר 1980).

 י״ט בחשון התשמ״א(29 באוקטובר 1980) אריה נאור

 (חמ 3-57) מזכיר הממשלה

 572 ילקוט הפרסומים 2672, וזי בכסלו התשמ׳׳א, 13.11.1980



ר ו ב י י צ ע ק ר ק מ ד ל ו ע י י ע ק ר ק ת מ כ י פ  אישור ה

 לפי הו?) המקרקעין, התשכ״ט-1969

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 110 לחוק המקרקעין, התשב״ט-

 11969, אני מאשר, כי חלקים של מקרקעין המתואר בתוספת הרשו

 מים בלשבת רישום המקרקעין רחובות במקרקעי יעוד המהווים דרבים,

 חדלו לשמש לייעודם וייהפכו למקרקעי ציבור שאינם מקרקעי יעוד.

 תוספת

 חחלק שחדל

 שטח החלקה לשמש לימודו

 מס׳ הגוש מם׳ חחלקה במטרים רבועים במטרים רבועים

122 

190 

 בשלמות

 בשלמות

 משה נסים
 שר המשפטים

3,779 

1,116 

13,583 

11,783 

398 

400 

26 

15 

3637 

3637 

4414 

4415 

 י״ב בחשון התשמ״א(22 גאקטובר 1980)

 (חמ 3-242)

 1 ס״ח תתשכ״ט, עמ׳ 259.

ר מינוי רופאים ב ד ה ב ע ד ו  ה

 לפי תקנות הנכים (ועדות רפואיות), חתשכ״ףד-1965

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(א) לתקנות הנכים (ועדות

 רפואיות), התשכ״ו-11965, מיניתי את ד׳׳ר סימה ליברמן ופרופ׳

 חיים הלל פריד להיות, מיום כ״ז בתשרי התשמ״א (7 באוקטובר

 1980) רופאים נוספים ברשימת הרופאים 2 לענין התקנות האמורות.

 מנחם בגין

 שר הבטחון

 ד׳ גחשון התשמ׳׳א(14 באוקטובר 1980)

 (חמ 3-183)

 1 לדת התשכ״ו, עמי 204.

 2 י״פ התשל״א, עמ׳ 999.

א פ ו ל ר ל מינויו ש ר ביטו ב ד ה ב ע ד ו  ה

 לפי תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה), התשב׳׳ד-1964

 אני מודיע כי בתוקף סמבותי לפי תקנה 1 לתקנות הנכים (ועדה

 רפואית עליונה), החשכ״ד-11964, ביטלתי מיום כ״ז בתשרי

 התשמ״א (ל באוקטובר 1980) את מינויו של פרופ׳חיים הלל פריד 2

 לחבר נוסף בועדה הרפואית העליונה.

 ד׳ בתשון התשמ״א(14 באוקטובר 1980) מנחם בגין

 (חמ 3-183) שר הבטחון

 * ק״ת התשכ׳׳ד, עמי 870.

 2 י״פ התשכ׳׳ט, עמ׳ 1793.

י סעיף 10 (א) פ ו ל  צ

,  לחוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה)

 התשב״ד-1964

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 (א) לחוק רישום שיכונים ציבוריים

 (הוראת שעה), התשכ״ד-11964, אבי מצווה על העברת זבות הבעלות

 בחלק של המקרל!עין המתוארים בתוספת הרשומים בלשכת רישום

 המקרקעין פתח־תקוה, מבעליהם לבעלים של המקרקעין הנוכלים,

 שהיא קרן קיימת לישראל.

 תוספת

 השטת המועבר

 במטרים רבועים

 שטח התלקח

 מסי חגוש מס׳ התלקח במטרים רבועים

61 

 משה נסים

 שר המשפטים

145 286 6433 

 י׳׳ד בחשון התשמ׳׳א(24 באוקטובר 1980)

 (חמ 43^3)

 אני מסכים.

ג ר ו  יוסף ב

 שר תפנים

 ! ס״ח חתשכ׳׳זז, עמי 52.

י סעיף 10 (א) פ ו ל  צ

 לחוק רישום שיכונים ציבוריים(הוראת שעה),

 התשכ״ד-~1964

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 (א) לחוק רישום שיכונים ציבוריים

, התשב״ד-־11964, אני מצווה על העברת זכות הבעלות  (הודאת שעה)

 במקרקעין המתוארים בתוספת הרשומים בלשכת רישום המקרקעין

 תיפח, בשלמות, מבעליהם לבעלים של המקרקעין הגובלים, שהיא

 רשות תפיתוח.

 תוספת

 שטה התלקה

 חלקות במטרים רבועים

 מם׳ הכרך

 והדף מס׳ גוש שומה

360 

1,326 

307 

 משה נסים

 שר המשפטים

 94א

 94ב

 94ג

10811 

10811 

10811 

72 ,120 

73 ,120 

74 ,120 

 י״ט בתשרי חתשמ״א(29 בספטמבר 1980)

 (חמ 3-43)

 אני מסבים.

ג ר ו  יוסף ב

 שד הפנים

 1 ס׳׳ח התשכ׳׳ד, עמי 52.
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ה ד ו ב ר ע כ ר שינרים בםכום ש ב ד ה ב ע ד ו  ה

ץ קדימה ו ד  שיש ל

 לפי פקודת החברות

 בהתאם לסעיף 220א(1)(א) לפקודת ההברות 1, אני מודיע בי

 חל שינוי בסכום שכר עבודה שיש לו דין קדימה לפי סעיף 220א

 (1)(א)(1) לפקודה כלהלן:

 מיום כ״א בתשרי התשמ׳׳א (1 באוקטובר 1980), במקום, ״2,820

 שקלים״ יבוא ״3,300 שקלים״.

ץ ל כ א ר ש  י״ג בחשון התשמ״א(23 באוקטובר 1980) י

 (חמ 149—3) שר העבודה וחרוחזה

 י חא״י, ברך א׳ עמי 155; ם״ח התשל״ה, עמ׳ 102; התשל׳׳ט, עמ׳

.2194 ־  163, 1091, 1426, 1936; התש״ם עמי 338, 980, ו

ה ד ו ב ר ע כ ר שינויים בסכום ש ב ד ה ב ע ד ו  ה

ץ קדימה ו ד  שיש ל

 לפי פקודת פשיטת הרגל, 1936

 בהתאם לס עיף 33 י"2)(s) לפקודת פשיטת הרגל, 1936 י, אני

 מודיע בי חל שינוי בסכום שבר עבודה שיש לו דין קדימה לפי סעיף

1) לפקודה כלהלן: )  33 (2) (א)

 מיום כ״א בתשרי התשמ־א (1 באוקטובר 1980), במקום ״2,820

 שקלים״ יבוא ״3,300 שקלים״.

ץ ל כ א ר ש  י״ג בתשון התשמ״א (23 באוקטובר 1980) י

 (חמ 3-148) שר העבודה והרווחה

 1 ע״ר 1936, תוט׳ 1, עמ׳ 21; ס״ח חתשל״ה, עמ׳ 102; התש״ם,

.2194 ־  עמי 339, 980 ו

ה ד ו ב ר ע כ ר שינויים בסכום ש ב ד ה ב ע ד ו  ה

ץ קדימה ו ד  שיש ל

 לפי תקנות האגודות השיתופיות (פירוק), התשל״ב-1971

 בהתאם לתקנה 24(א)(2)(ד) לתייבות האגודות השיתופיות (פירוק),

 התשל״ב-11971, אני מודיע בי חל שינוי בסכום שכר עבודה שיש

 לו דין קדימה לפי תקנה 24(א)(2)(א) כלהלן:

 מיום כ״א בתשרי התשמיא (1 באוקטובר 1980), במקום ״2,820

 שקלים״ יבוא ״3,300 שקלים״.

ץ ל כ א ר ש  י״ג בחשון התשמ״א(23 באוקטובר 1980) י

 (חמ 436—3) שר העבודה והרווחה

 1 ק׳ית החשל״ב, עמי 264; י״פ התשל״ז, עמי 1259; התעל״ח,

 עמ׳ 162, 1129, 1674; התשל״ט, עמי 188, 1091, 1426, 1936;

.2194 ־  התש״ם, עמ׳ 378, 1132, 1548 ו

ת מטרה ציבורית ע י ב  ק

 רענין סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה!, אני מאשר

 כי מתן שירותים מוניציפליים לישובים באזור יהודה ושומרון ואזור

 רמת הגולן, הוא מטרה ציבורית לענין הסעיף האמור.

ץ י ב ר ו  י״ט נחשון התשמ״א(25 באוקטובר 1980) יגאל ה

 (חמ 3-91) שר האוצר

 * דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 6, ע«׳ 120; ס״ח התש״ם, עמ׳

.205 

ף 61 י ע ר לענין ס ו ב י ת מוסדות צ ע י ב  ק

 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ״נ-1963

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 61(ד) לחוק מס שבח מקרקעין,

 התשכ״ג—1963 1, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע

 כי המוסדות המפורטים להלן הם מוסדות ציבור לענין הסעיף האמור:

 1. ״אגודת המ״ד אשקלון״;

 2. ״אגודת בית הכנסת, מרכז קהילתי על שמ גולדשטיין״ - מיום

׳ בחשון התשל״ט (10 בנובמבר 1978);  י

 3. מועדון הכרמל חיפה — מיום ד׳ בחשון ההש״ם (25 באוקטובר

; (1979 

 4. אגודת ישיבת בני עקיבא ״פרחי אהרן״ קרית שמואל;

 5. ״אגודת ישיבת הברת אהבת שלום״ — מיום י״ז בכסלו התש״ט

 (ד בדצמבר 1979);

 6. ״הסתדרות הנוער הדחי העובד והלומד בישראל״ — מיום א׳

28 ביולי 1976); )  באב התשל״ו

 7. ארגון ״בית קוריץ״ בישראל;

 8. אגודת ״אפרתה״ ירושלים - מיום ט׳ בניסן התש״ם (26 במרס

; (1980 

 9. אגודת ״בית החלמה ליולדות״ — מיום י״ג בניסן התשל״ט (10

 • באפריל 1979);

 10 אגודת חדרה אינםטיטיוט - מיום י״ג בניסן התשל״ה (25 במרס

.(1975 

ץ י ב ר ו  ט״ז בחשון התשמ״א(26 באוקטובר 1980) יגאל ה

 (חמ117—3) שר האוצר

 1 ס״ח התשב״ג, עמי 150; התשכ״ה עמי 40; התשכ״ז, עמי 150;

 התשכ״ח, עמי 181; התש״פ, עמ• 144.
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 תיקון רשימת פוסקים רפואיים

 לפי תקנות הביטוח הלאומי(קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה),

 התשט״ז-1956

 בהתאם לתקנה 1 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות

, התשט״ז—11956 -  לנפגעי עמדה)

 (1) אני קובע רשימה נוספת של פוסקים רפואייפ, במפורט להלן:

 ד״ר מנשה אפשטיין ד״ר אברהם פיינששיין

 ד״ר אנה ברקון ד״ר יזהר פלומן

 ד״ר אברהם וינברגר ד״ד מיכאל צור

 ד״ד ישראל יוסט ד״ר ארמן רובינשטיין

 ד״ר מקס םייפרס ד״ד ביאטריץ שרם

 ד״ר זליק פומרנץ

 (2) אני מבטל מינוים של הרופאים שלהלן כפוסקים רפואיים:

ר הרי בסן 2 דייר צוני סיגל 4  די

 ד״ר כמינה ליבליננ3

ץ ל כ א ר ש  י״ג בחשון התשמ״א (23 באוקטובר 1980) י

 (חגי 3-89) שר העבודה והרווחה

 1 ק־׳ת התשט״ז, עמ׳ 864.

 2 י״פ התשכ״ג, עמ׳ 1289.

 3 י״פ התשים, עמ׳ 276.

 4 י״פ התשל״ו, עמי 2077.

ה ב ח ר וי ה ן צו ר כוונה לתיקו ב ד ה ב ע ד ו  ה

 לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז—1957

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחרק הסכמים קיבוציים, התשי״ז—

, אני מודיע על כוונתי לתקן את הצווים המרחיבים תחולת ! 1957 

 ההסכמים הקיבוציים הכלליים בענף החקלאות - אריזת פרי הדר

 ונשירים 2, ובענף החקלאות — דירוג חדשי מינהלי fi על ידי הכללת

 ההודאות בדבר פי-סיד, מקיפה.

ץ ל כ א ר ש  ט״ז בתשון התשמ״א(26 באוקטובר 1980) י

 (חמ 3-107) שר העבודה והרווחה

 1 ם״ח התשי״ז, עמ׳ 63.

 2 י״פ התש״מ, עמי 1396.

 3 י׳׳פ התש״ם, עמ• 1401.

ו הקניה  צ

 לפי חוק הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי), התשי״ח-1958

 בהתאם לסעיף 2(א)(1) לחוק הרשויות המקומיות (הקניית רכוש

 ציבורי), התשי״ח-1958 1, ולפי בקשת המועצה המקומית קרית־

 טבעןץ, אני-פיצווה שחלקה 92 בגוש 11392 תוקנה למועצה המקומית

 קריח־טבעון, ושאין על המועצה האמורה לשלם בל פיצוי בעד

 ההקניה.

ג ר ו  ב׳ נחשון התשמ״א(12 באוקטובר 1980) יוסף ב

ר הפנימ  (חמ 194—3) ש

ל גימלה ר שינויים בסכומי המקסימום ש ב ד ה ב ע ד ו  ה

ק תאגיד ו ר י פ ב ל ו ג ת גמל בפשיטת ר פ ו ק ד או ל ב ו ע  ל

 לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולבי!, התשכ״ח-1968

 בהתאם לסעיף 127נה לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],

 התשכ״ח-1968 1, אני מודיע שמיום כ״א בתשרי החשמ׳׳א (1 באוק

 טובר 1980) יחולו שינויים בסכומי דמקםימוס כלהלן:

 1. לענין סעיף 127נו לחוק, במקום ״19,970 שקלים״ יבוא ״23,340

 שקלים־׳;

 2. לענין סעיף 127נז לחוק, במקום ־1,960 שקלים״ יבוא ״2,290

 שקלים״.

ץ ל כ א ר ש  י״ג בהשון התשמ״א(23 באוקטובר 1980) י

ר העבודה והרווחה ) ש 3 - 1 5 4 מ ח ) 

 1 ס״ת התשכ״ח, עמ׳ 108; התשל״ה, עמי 102, עמי 152; התשל״ט,

 עמ׳ 163, עמ׳ 1091, 1441, 1936; התש״ם, עמ׳ 339, 980,

.2194 ־  ו

ת ו ד ע י ו ר ב  תיקון רשימת ח

 לפי תקנות הביטוח הלאומי(ביטוח נכות)(קביעת דרגת נכות),

 התשל״ד-1974

3 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח 0 ־  בהתאם לתקנות 2 (א), 16 ו

 נכות)(קביעת דרגת נכות), התשל״ד—1974 ז, אני קובע כי —

 (1) הרופאים שלהלן ייכללו ברשימת חברי ועדת נכות:

- ד״ד משה גלזר ד״ד נפתלי ערוקופיץ

 ד״ד סילפן פשר

 (2) הרופא ד״ר חיים דינג ייכלל ברשימת חברי ועדת נכות לעררים.

ץ ל כ א ר ש  י״ג בחשון התשמ״א (23 באוקטובר 1980) י

 (חמ 3-614) שד העבודה והרווחה

 1 ק״ח התשל״ד, עמי 1480.

ם י ר ו ע ר ע ות ל ת רפואי ו ד ע י ו ר ב  תיקון רשימת ח

 לפי תקנות הביטוח הלאומי(קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה),

 התשט״ז-1956

 בהתאם לתקנה 27 (ב) לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת

 נכות לנפגעי עבודה), התשט״ז-1956 אני קובע כי הרופאים

 שלהלן ייכללו ברשימת חברי ועדות רפואיות לערעורים;

 ד״ר הרי בסן ד״ר צוני סיגל

 ד״ד סבינח ליבלינג ד״ד אברהם שיינפלד

 פרופ׳ אוריאל טיבו ד״ד בן ישי פיאמנעה

ץ ל כ א ר ש  י״ג בחשון התשמ״א (23 באוקטובר 1980) י

 (חמ 3-89) שר העבודה והרווחה

 1 ק״ת התשט״ז, עמי 864. * ס״ה התשי״ח, עמ׳ 187.
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ר מתן רשיון מנחת ומקומו ב ד ה ב ע ד ו  ה

 לפי חוק הסיס, 1927

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(7) לחוק הטיס, 11927, אני מודיע

ל מתן רשיון מנחת ועל מקומו כמפורט להלן:  ע

 שם המנחת: מגידו.

 מקום המנחת בנ.צ,: 17232237.

 בעל הרשיון: קלוב התעופה לישראל.

 סוג המנחת: רגיל.

ו א ד נ ד בתשרי התשמ״א(24 בספטמבר 1989) חיים ל ־  י

 (חמ 569—3) שר התחבורה

 1 הוקי א״י, כרך גי, עמ׳ 2561; ם״ח התש״י, עמ׳ 73; התשל״ב,

 עמי 148.

ת טופס ע י ב ר ק ב ד ה ב א ר ו  ה

 לפי חוק מם ערך מוסף, התשל״ו—1975

— ו ־  בתקף סמכותי לפי סעיף 140 לחיק נ ס ערך מוםף, התשל

 11975, ובידיעת ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע שהטופס שלהלן

 ישמש למטרה שצויינה לצידו:

 מספר הטופס המטרה

 831א דו״ח תקופתי עבור החזרים בלבד

 ההוראה שפורסמה בילקוט הפרסומים 2264, התשל״ז, עמי 100,

 תתוקן לפי זה.

ת ק ר י ב כ ד ר  ט׳־ז בתשרי חתשמ׳־א(26 בספטמבר 1980) מ

 (חמ 236—3) מנהל המכס וחבלו

 1 טיח התשל״ו, עמ׳ 52; התשל״ט, עמ׳ 52.

ת סמכויות ל י צ ר א ב ד ה ב ע ד ו  ה

 לפי תקנות המכס, החשכ״ו-1965

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לפקודת המכס!,

 אצלתי לגובה המכס את םמכויותי לפי תקנח 23יא לתקנות המכס,

 התשכ״ו-21965.

ת ק ר י ב כ ד ר  י׳׳ב בתשרי חתשמיא (22 בםםהמבר 1980) מ

 (חמ 3-25) מנהל המכס והבלו

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ׳ 39.

 2 ק״ת התשכ״ו, עמי 274.

ת סמכויות ל י צ ל א ה ע ע ד ו  ה

ל מצרכים ושירותים (שמאי רכב), התש״ם-1980  לפי צו הפיקוח ע

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים

, ט נ ז ו י י ב צ  (שמאי רבב), התש״ם-A 1980 אני מודיע כי אצלתי ל

 סנן מנהל אנף הרכב במשרד התחבורה את סמכויותי לפי צו זה.

ן י ב ו  ב״ט בתשרי התשמ׳׳א(19 באוקטובר 1980) אריה ר

 (חמ 3-83). הרשות

 ! ק״ת החשים, עמי 2182.

ר אגרת בחינות, אגרת רשיון מומחה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 ואגרת רשיון סוכנות

ל מצרכים ושירותים(סוכנויות נסיעות  לפי צו הפייות ע

 וסוכנויות להסעת תיירים), התשכ״ז—1967

) לצו הפיקוח על מצרבימ ושירותים (סוכ ג  בהתאם לסעיף 30א(

תשכ׳׳ז-11967, אני ו  נויות נסיעות וסוכנויות להסעת תיירים), ד

 מודיע כי מדד המחירים לצרכן שרורסם לחודש יוני 1980, היה 779.3

ב) לצו  (לפי בסיס ממוצע, 1976 = 100), וכי בהתאם לסעיף 30א(

 האמור, ישולמו אגרת בחינות, אגדת רשיון מומחה ואגרת רשיון

 סוכנות, כשהן מוגדלות באופן יחסי לשיעור העליה של המדד החדש

 לעומת המדד שפורסם לחודש יוני 1979 (330.3).

 מיום ב״ה בטבח התשמ״א(1 בינואר 1981) יהיה, איפוא, התעריף

 החדש של האגרות האמורות כמפורט להלן:

 1. אגרת בחינות - 77 שקלים.

 2. אגרת רשיון מומחה לנסיעות או מומחה להסעת תיירים -

 77 שקלים.

 3. אגרת רשיון סוכנות נסיעות או סוכנות להסעת תיירים -

 320 שקלים.

ת ן פ ו ע ד  ט׳ בחשון התשמ״א(19 באוקטובר 1980) ג

 (חמ 332—3) שר החעשיח, המסחר והתיירות

 ! ק״ת החשכ־יז, עמ׳ 2636; החשל׳׳ט, עמ׳ 178.

ה צ ע ו מ ב ה כ ר ה ל שינוי ב ה ע ע ד ו  ה

 לפי חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), החשכ״ד-1963

 אנו מודיעים בזה כי בתוקף הסמכויות הנתונות לנו בחוק המועצה

ן ו ר  לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ״ד—11963, מינינו את י

ר להיות חכרים במועצה לענף הלול, כגציגי ח ף ש ס ו ן ואת י ו נ ר  א

 ציבור.

 מינויים של זאב איזנברג ויוסף פרבמן - בטלים.

 ההודעה על הרבב המועצה שפורסמה בילקוט הפרסומים 2463,

 התשל״ח, עמ׳ 2455, תתוקן לפי זה.

r בשבט חתש״ם (3 בפברואר 1980) a 

ץ פת ע ד ן ג ל שרו א י ר  (חמ 3-840) א

 שר החקלאות שר התעשיה, המסחר והתיירות

 1 ם׳׳ח התשכ״ד, עמי 12; חתשל״ה, עמ׳ 74.

ת י צ ר א ה ה ד ע ו ב ה כ ר ה ל שינוי ב ה ע ע ד ו  ה

ץ ז מ ת ל י מ ו א ל ־ ץ ן תקינה ב ע מ  ל

 אני מודיע כי בהתאם להחלטת הממשלה מסי 187 מיום כ״ב

 בטבת התשב״ה (27 בדצמבר 1964), ועל פי המלצת מנהלת מכון

ד להיות חבר הועדה הארצית ר ן ו ו  התקנ־ם הישראלי, מיניתי את ר

 למען תקינה בין־לאומית למזון (Codex Aiimenurius) במקום

 אינג׳ אליהו הדד.

 ההודעה בדבר מינוי הועדה שפורסמה בילקוט הפרסומים 2320,

 התשל״ז, עמ׳ 1339, תתוקן לפי זה.

ת ץ פ ע ד  י׳׳ב נחשון חתשמ״א(22 באוקטובר 1980) ג

 (חמ 522—3) שר התעשיה, המסחר והתיירות
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ר י ב ע ת ר ר י ח ב ד ל ע ו ת מ ע י ב ר ק ב ד ה ב ע ד ו  ה

ן  אשכנזי לאשקלו

י עיר, התשל״ה—1974 נ  לפי תקנות בחירות רג

 ועדת הבחירות לרב עיר אשכנזי לאשקלון מודיעה בזה, כי הבחי

 רות לרב עיר אשכנזי לאשקלון יתקיימו ביום שלישי, ס-ז בטבת

 התשמ״א (23 בדצמבר 1980), בשעה 19.00, בבית המועצה הדתית,

 רחוב קק״ל 4, אשקלון.

 תשומת הלב מופנית לתקנה 10 לתקנות בחירות רבני עיר,

 התשל״ה-1974 1, הקובעת לאמור: ״מי שבשיר להיבחר ברב עיר

7 ־  רשאי להציג לועדת הבחירות את מועמדותו בכתב, לא יאוחר מ

 ימים לפני מועד הבחירות, וכן דשאים 3 מחברי האסיפה הבוחרת,

 לא יאוחר מהמועד האמור, להציג מועמד שהסכים לבך בכתבי.

 בעלי כשירות רשאים להיות מועמדים לתפקיד רב עיר, ותשומת

 הלב מופנית לתקנה 3 הקובעת אח אלה הכשירים להיבחר.

 מועמדות בצירוף מסמכי הכשירות, נחתאט לתקנה 3, ניחן לשלות

 בדואר רשום למזכיר הועדה לפי המען: רחוב קק״ל 4, אשקלון,

 וזאת תוך המועד הקבוע בתקנה 10.

 ט״ז בחשון התשמ״א (26 באוקטובר 1980)

ל ׳ ת ב ם א ר מ  (חמ 3-44) ע

 יושב ראש ועדת הבחירות

 לבחירת רב עיר אשכנזי לאשקלון

 1 ק״ת התשל״ח, עמי 532.

ה ע ד ו  ה

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

ף סמכותי לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצדבי p ת  ב

 ציבור), 1943 1 (להלן - הפקודה), אני מכריז כי ח&קרקעין המתו

7 ־  ארים בתוספת שביחס אליהם פורסמה הודעה 2 לפי סעיפים 5 ו

 לפקודה, יהיו לקנינה הגמור והמוחלט של מדינת ישראל מיום פרסום

 הודעה זו ברשומות.

 תוספת

 חטיבות מקרקעין ננלפוריח המחוות את החלקות בשלמות חמפו*

 רטות להלן בטור ב׳ בגושים המפורטים בצידן בטור אי:

 טור א׳ טור ב׳

 גושים חלקות

47 ,46 ,35 ,34 ,2 16724 

,36-34 ,32 ,25-22 ,14-7 16725 

54 ,53 ,51—39 

49—46 ,22 16726 

70-65 16727 

ץ י ב ר ו ל ה א ג  ב׳ בחשון התשמ״א (12 באוקטובר 1980) י

 (חמ 4—3) שר האוצר

ד 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32. ״ ע  ג

 2 י״פ חחשל״ג, עמי 889.

ל איגרות חוב ה ש ר ד ת ס א צ ו ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 לפי חוק מילווה המדינה, התשל״ט-1979

 נמסרת בזה הודעה, בי בתוקף סמכות שר האוצר לפי סעיף 6 לחוק י

 מילווה המדינה, התשל״ט-1979 1, שהועברה אלי, קבעתי לגבי

 מילווה המדינה, התשל״ט-1979, סדרה מם׳ 5117, עניינים אלה:

 1. סוג הסדרה: סוג ״כרמל״ אשר תנאיו נקבעו בתקנות מילווה

 המדינה (סדרות מסוג ״כרמל״), התשל׳׳ט—1979 2.

 2. יוה ההוצאה: י״ח בתשרי התשמ״א (28 בספטמבר 1980).

 3. סך כל שוויה הנקוב: שבע מאות מיליון לירות.

 4. מועדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים חצי שנתיים

 ביום 28 בספטמבר וביום 28 במרס של כל שנה, החל ביום כ״ד

 באדר ב׳ התשמ״א (28 במרס 1981).

 5. מועדי פדיון איגרות החוב: איגרות ייפדו בשנים עשר שיעורים

 שנתיים רצופים החל ביום ביד באלול התשמ״ו (28 בספטמבר

 1986). בשנים 1995-1986 ייפדה כל שנח 8% מסכום איגרות

 החוב. בשנת 1990 יפדה 10% מסכום איגרות החוב ובשנת 1997

 תיפדה יתרת סכום איגרות החוב.

 ד׳ בחשון התשמ״א (14 באוקטובר 1980)

ן מ ד י ר « 3-950) מאיר פ 0 

 סגן בכיר לממונה על שוק חהון בטוח וחסכון

 1 ס׳׳ת התשליט, עמ׳ 112.

ת התשל״ט, עמי 1551.  2 ק־

ה ע ד ו  ה

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

 וחוק התכנון והבניה, התשכ״ת-1965

1 לחוק התכנון והבניה, 9 0 ־  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו

 התשכ״ה-11963, ובחתאס לשינוי תכנית מפורטת מם׳ זמ/ 3/62/3 יבנה

 (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים

 2428, החשל״ח, עמ־ 1532, מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה יבנה (להלן — הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות

 (רכישה לצרכי ציבור), 1943 2 (להלן — הפקודה), כי הקרקע המתו

7 ־  ארת בתוספת אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו

 לפקודה בילקוט הפרסומים 2645, חחש׳׳ם, עמ׳ 2094, תהיה לקנינה

 הגמור והמוחלט של המועצה המקומית יבנה מיום פרסום חודעה זו

 ברשומות.

 תוספת .

 חטיבת קרקע בשטח 1,600 מ״ר המהווה הלק מחלקה 60 בגוש

 4941, כמסומן בתבנית.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית יבנה ובל המעונין

 בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 י״ג בתשרי החשמ׳׳א (23 בספטמבר 1980)

 (המ 3-4) מאיר שטרית

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה

— יבנה — 

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 עייר 1943, תלה׳ 1, עמי 32.

 ילקוט הפרסומים 2672, ה׳ בכסלו'התשנדא, 13.11.1980 577



 הודעות ל3י חוק התכנון והבניה, התשב״ה-965ז

 מחה ירושלים

 שינוי לתכנית מיחאר מקומית מבשרת ציון מסי מי/250״, ביחד עם

 התשריט המצורף אליו.

14 דונם בתחום .8  ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית: ב־

 המועצה המקומית מבשרת ציון שמצפון למרכז הקליטה, בין קו

 אורדינטות אורך 164.200—164.400 וקואורדינטות הרוחב

 134.500—434.700 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו

 בחול.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי תכנית המיתאר המקומית מי/250

 על ידי שינוי אופי המינים באזור מגורים 3, דהיינו ביטול דירוג

 הבנינים וקביעת הוראה בדבר הפיכתם לבניני מגורים טוריים בני 3

 קומות; ב) שינוי תכנית מפורטת מם׳ מי/394 בדברים כגון: 1) שינוי

 תכנית הבינוי וקביעת בינוי חדש על פי נספח הבינוי; 2) שינויים

 בגבולות מגרשי הבניה ובהקצאות לצרכי ציבור.

 כל המעונין בשינוי התבנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוה׳ימ לקהל.

 בל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואח את

 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, ובן בל הזכאי לכך על פי סעיף 100

 לחוק, רשאי תוך חודשיים מיום פרסומו; של הודעה זו ברשומות,

 להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, מטה יהודה

ת ט ר ו פ ר אישור תכנית מ ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים

 אישרה תכנית מפורטת הנקראת: ׳־תכנית מפורטת מסי מי/312״.

ל  השטחים הכלולים בתכנית: התכנית משתרעת על פני שטח ש

 1,233 מ״ר בשכונת מצה ציון שבתחום המועצה המקומית מבשרת

 ציון, גוש 30367 חלקה 105, הבל על פי הגבולות המסומנים בתשריט

 כחול.

 עיקרי הוראות התכנית: הלוקה מהדש של החלקה לשני מגרשי

 בניה למגורים והפרשות לצרכי ציבור.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 2640,

 החש־׳ם, עמ׳ 1993.

 התבנית האמורה, בצורה שאישרה הועדה המחוזית ביחד עם

 התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה

 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה יחודה, ובל המעונין

 רשאי לעיין בה ללא השלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

׳ לוי  ה׳ בחשון התשמ׳׳א(14 באוקטובר 1980) ר

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה,

 מחוז ירושלים

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

ר דחיית תכנית ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה—1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים,

 לאחר ששמעה את ההתנגדויות שהוגשו לה החליטה לדחות את תכנית

 מפורטת מם׳ 2349 - רמת מוצא, גוש 30312 חלקות 42, 46,45,43,

 9 (חלק), שהודעה על הפקדתה יחד עם התשריט המצורף אליה,

 פורסמה בילקוט הפרסומים 2553, התשל״ט, עמ׳ 1902.

 התכנית האמורה בצורה שהועדה המחוזית דחתה אותה ביחד עם

 התשריטים המצורפים אליה, נמצאת במשרדי הועדה המחוזית האמורה

 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, וכל המעונין

 רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, מטה יהודה

ר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,

 התשב״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים,

 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מיתאר מקומית

 הנקרא: תכנית מם׳ מי/269 - והמםווגת כשינוי לתכנית מיתאר.

10 דונם בצפון מזרח מוצא־עלית, הלקות 59 .3  מקום התכנית: ב־

 (חלק), 60 בגוש 30316, הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט

 בקו כחול.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת הוראות שיי תכנית מפורטת לשם

 פיתוח השטח והקמת 6 בתי מגורים בנוסף לבית מגורים קיים, בשילוב

 הוראות בדבר אפשרות חלוקת השטח, דרבים, בניה וכוי.

 הודעה על הפקדת השינוי, פורסמה בילקוט הפרסומים 2530,

 התשל׳׳ט, עמי 1361.

 השינוי האמור, בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו, ביחד עם

 התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן

 במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ובל המעונין

 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, מטה יהודה

ת שינוי תכנית מיתאר מקומית ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה-1965, בי במשרדי חועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז

 ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה יהודה,

 הופקד שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״תכנית מס׳ מי/394א׳ —

 578 ילקוט הפרסומים 2672, ה׳ בכסלו התשמ״א, 13.11.1980



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התעוכ'׳ה-1$65

 מחת תל־ אביב

 השטחים הכלולים בתהום התבנית המוצעת: גוש 6908 דלקות

 46, 75, 77, 79, 91, 92, 96, 97, 102 (חלק), סמטת בית

 החיים, רה׳ טבריה מצפון לבית הקברות הישן.

 מרחב תכנון מקומי, אונו

 (9) תכנית תממ/4ז1 — שינוי לתכנית מפורטת תממ/21אי.

 השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת: גוש 6176, חלקות

 3, 4, 5, 41, 43,42, ברמת אפעל.

 מרחב תכנון מקומי, אור יהודה — אזור

 (10) תכנית מס׳ מאיא/2/73 - שינוי לתבנית מם׳ מאא/73,

 השטתים הכלולים בתחום התכנית המוצעת: גוש 6024 חלקי

 חלקות 66, 74-79, אזור, בין שיכח הרפתנים ורח׳ אתר העם.

 מרחב תכנון מקומי, בני ברק

 (11) תכנית מם׳ 442 — שינוי לתכנית מם׳ 159, 336!

 השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת: גוש 6189 חלקה

 774 (זמנית 13), ברחוב חרב כהנמן.

 מרחב תכנון מקומי, הרצליה

 (12) תכנית מיתמר מם׳ 1479א׳ — שינוי לתכנית מיתאר 1139

 הרצליה.

 השטחים הכלולים בתהום התכנית המוצעת: גוש 6537 הלקות

 55, 72 (חלק), 36 (חיק, דרך), ברח׳ דדך ירושלים - רה׳

 העצמאות.

 מרחב תכנון מקומי, רמת גן

 (13) י תבנית מסי רג/812 — שינוי לתכנית המיתאר דג/340—פרוייקט

 האיילון כתחום רמת גן.

 השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת: גוש 6207 חלקות

 376, 377, 381, 382, 383, 386, 387, 388, 390, 549, חלקי

 חלקות 137, 389, 507; גוש 6109 חלקי חלקות 20, 22; גוש

 6128 חלק מחלקה 187, פרויקט האילון בתחום העיר רמת גן.

 (14) תבנית מם׳ רג/735 - שינוי לתבנית מיתאר מס׳ רג/340.

 השטחים הכלולים בתחום־ התבנית המוצעת: גוש 6126 חלקות

 61, 69, 71, ברחוב ביאליק.

 י״א בתשרי התשמ״א(21 בספטמבר 1980)

י כהנא כ ד ר  מ

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז תל אביב

ל הכנת שינויים לתכניות ה ע ע ד ו  ה

 ניחנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחד•! התכנון והבניה,

 התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב,

 החליטה על הכנת שינויים לתכניות^ כמפורט לחלן;

יפו  מרחב תכנון מקומי, תל־אביב־

 (1) תבנית מס׳ 1071א׳ - שינוי מם׳ 1 לשנת 1980 £!ל הכנית

 מפורטת מס׳ 1071.

 השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת: גוש 6971 חלקה

 49, ברחובות חעליה — העמל — ודרך קיבוץ גלויות, קרית

 המלאכה.

 (2) תבנית מסי 1458 - שינוי מס׳ 1 לשנת 1980 של תכנית ממו

 רטת 452 תל אביב יפו.

 השטחים הכלולים בתחום התבגית המוצעת; גוש 7081 חלקות

 92,61,60, חלקי חלקות 88, 66, ברתוב מגן אברהם.

ל תכנית מפו  (3) תבנית מם׳ 2082 - שינוי מסי 1 לשינת 1980 ש

. יפו  רטת מס׳ 347 תל־אביב־

 חשםזזימ הכלולים בתחום החבגית המוצעת: חלקי גושים 6236,

 6838; שכ׳ רמת החיל.

 (4) תכנית מם׳ 2087 — שינוי מם׳ 1 לשנת 1980 של תכנית מם׳

 1446א׳ תל אביב־יפו.

 השטחים הכלולים בתחום התכנית'המוצעת: גוש 6636 חלקות

 692, 691, 690, 689, 687, 686, הדר יוסף, בין רחובות

 שטרית, שלום אש וקיצים.

 (5) תכנית מס׳ 2092 — שינוי מס׳ 1 לשנת 1980 של תכנית מפורטת

 מס׳ 618.

 השטתים הכלולים בתחום התכנית המוצעת: נוש 7100 חלקות

 68, 69, 70, ברחוב גיבורי ישראל פינת רחוב ברוריה.

 (6) תכנית מס׳ 2093 — שינוי מס׳ 1 לשנת 1980 של תכנית מפו

יפו.  רטת מס׳ 483 תל אביב־

 השטתים הכלולים בתחום התכנית המוצעת: גוש 7052 חלקוה

 232, 233, 238, 239, ברחובות אברבנאל, אלפסי, רבנו חננאל.

ח 1980 של תכנית מפו נ ש  (7) תבנית מס׳ 2101 - שינוי מסי 1 ?

 רטת מם׳ 606 תל אביב־יפו.

 השטחים הכלולים בתתומ התכנית המוצעת: גוש A 7019 חלקה

 73, ברחוב פסטר 4.

 (8) תכנית מס׳ 2105 — שינוי מס׳ 1 לשנת 1980 של ת.ב.ע. מם׳

4 (תיקון 1941) — תבנית מאוחדת לקביעת אזורים. 4 
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 מרחב תכנון מקומי, חיפה

ת שינוי תכנית מיתאר מקומית ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

ת תכנית מיתאר מקומית ד ק פ ל ה  וביטו

 נמסרת נזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה• מחוז

 היפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה היפה, הופקד, ביחד

 עם התשריט המצורף אליו, שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא:

 ״תכנית מס׳ חפ 1698 — מערבת כבישים באזור איצטדיון קרית

 חיים״ — המהווה שינוי לתבנית מם׳ חפ/222 - עמק זבולון מפרץ

 חיפה ולתכנית מם׳ חפ/1519 — שיכון לזוגות צעירים ברחי

 האיצטדיון קרית חיים.

 כן נמסרת בזה הודעה כי שינוי התכנית האמור משפיע, בשטה תחולתו

 על התכניות הבאות: תבנית מס׳ חפ/62-שבונת העובדים; תכנית

 מס׳ תפ/398—אדמות קק״ל שיכון קרית חיים מערבית; תכנית מס׳

 חפ/ד2ד—שינוי הדרך מסי 1132 עמק זבולון; תכנית מסי הפ/.800-

 אזור התעשיה — חלק צפוני מזרחי; תכנית מס׳ חפ/801—גב ים

ן ו כ י ש  קרקעות תעשיה ג׳ - עמק זבולון; תכנית מם׳ חפ/81171׳ -

 ברת׳ כ׳ בקרית חיים המזרחית; תבנית מם׳ חפ/1054—קרית חיים

 מערבית שיכון בשד׳ ורבורג; תכנית מס׳ חפ/1461—מעבר תת־

 קרקעי וסלילת המשך רה׳ השיירה בקרית חיים.

 כן נמסרת בזה הודעה, כי ההודעה בדבר הפקדת תכנית מם׳

 הפ/1565 - דרך מצפון לאיצטדיון קריח חיים שפורסמה בילקוט

 הפרסומים 2006, התשל״ד, עמ׳ 1354 - בטלה.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית: גוש 11572 חלקות

 103, 210, חלקי חלקות 6, 8, 15, 16, 21, 31,22, 195, 106, 108,

 110, 151, 205, 209; גוש 11573 חלקה 2, חלקי חלקות 3, 8; גוש

 11575 חלקות 2—4, 39, 40, חלקי חלקות 1, 5, 19—22, 38, 75,

 95, 97, 101, 102; גוש 11578 חלקה 54, חלקי חלקות 53, 76, 81;

 גוש 11581 חלקות 12, 13, 19, 20, 60, 108-103, חלקי חלקות 1,

.110 ,109 ,94 ,69 ,61 ,52 ,28 ,21 ,18 ,11 

 עיקרי הוראות השינוי: א) לחבר את שני חלקי קרית חיים ע״י

 סלילת דרך ברוחב של 24 מטר שתקשור את שד׳ אח״י אילת עם ככר

 דגניה באמצעות מעבר לבלי רכב מתחת למסילת הברזל; ב) לבטל

ג)  את ככר דגניה הקיימת על מנת לאפשר הקמת צומת מרומזר; .

 ביטול, שינוי תואי והרחבת דרכים באזור האיצטדיון בקרית חיים

 לשם שיפור זרימת התנועה באזור; ד) קביעת שטחים הטעונים הגשת

 תבניות מפורטות.

 בל מעונין בשינוי התכנית דשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את

 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף

 100 לחוק רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זאת ברשו

 מות, להגיש התנגדות לשינוי התבנית במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה חיפה.

ת ט ר ו פ ל הכנת תכנית מ ה ע ע ד ו  ה

יפו  מרחב תכנון מקומי, תל־אביב־

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבניה,

, יפו  התשכ״ה-1965, כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, תל־אביב־

 החליטה על הכנת תכנית מפורטת מם׳ 1750.

 ואלה השטחים הכלולים בתהום התכנית המוצעת:

 גוש 6108 חלקות 43, 252, 253, 256, 267, 283, 289, 292,

,328 ,325 ,322 ,319 ,316 ,313 ,310 ,307 ,304 ,301 ,298 ,295 

 339, 370, 371, 494, 562; חלקי חלקות 17—21, 24, 33, 34, 255,

.565 ,523 ,518 ,497 ,370 ,344 ,270 ,262 

 גבולית התכנית: דרך חיפה, רה׳ ההלכה, פסי הרכבת והמשך

 רה׳ ז׳בוטינפקי.

 ב״ה בתשרי ה׳ תשמ״א (5 באוקטובר 1980)

ה להט מ ל  ש

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 תל-אביב-יפו

 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי, חיפה

ר אישור שינויי תכניות מיתאר מקומיות ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,

 התשכ׳׳ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז היפה,

 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינויי תבניות מיתאר מקומיות

 אלה:

 (1) ״תכנית מס׳ חפ/1499בי - הקמת שני בנינים נפרדים על

 חלקה בקרית חיים מזרחית תיקון. מם׳ 1״ - המהווה שינוי

 לתבנית מס׳ חפ/1499 — שינוי לתכנית בקרית חיים המזרחית,

 הגדלת אחוזי הבניה והרחבת דרכים, והמהווה ביטול לתכנית

 מסי חפ/1499א׳ — הקמת שני בנינים נפרדים על חלקה בקרית

 חיים המזרחית.

 הודעה על הפקדת השינוי־ פורסמה בילקוט הפרסומים 2545,

 התשל״ט, עמ׳ 1695.

 (2) ״תבנית מס׳ הפ/1632 - אתר לבנין ציבורי ״יד לבנים״ בקרית

 חיים מזרחית״ — המהווה שינוי לתכנית מס׳ חפ/1499 — שינוי

 לתכניות בקרית הייס מזרחית, הגדלת אחוזי הבניה והרחבת

 דרכים.

 הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים 2336,

 התשל״ז, עמ׳ 1727.

 השינויים האמורים בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותם ביחד

 עם התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה המחוזית

 האמורה ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה, ובל

 מעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ*ה-1965

 (1) ״תבנית מס׳ ג/5ד9 - שינוי במגרש מס׳ 9 ברמות נשר״,

 המהווה שינוי לתכנית מס׳ ג/818 - רמות נשר, ולתכנית מס׳

 ג/580 — תבגית מיתאר גשר.

 ואלה השטחים הכלולים בתבנית: גוש 11236 חלקה 9.

 עיקרי הוראות שינוי התבנית: הקמת בנין בן 4 קומות מגורים

 ובו 16 יחידות דיור (במקום 3 קומות מגורים עם 12 יחידות

 דיור).

 (2) ״תכנית מם׳ ג/8ד9 - מרכזית טלפונים ברמות נשר׳׳, המהווה

 שינוי לתכניות הבאות: א) תכנית מם׳ ג/580 — תבנית מיתאר

; ג) תבנית מס׳ גי/698- ר ש נ ת ו מ ר - 8 1 8 / ג ׳ ס  נשר; ב) תכנית מ

 שכונת מגורים ממערב למרכז תל חנן.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 11236 .חלקות

 11,10, חלקי חלקות 6, 7, 12,9.

 עיקרי הוראות שינוי התבנית: יעוד שטח למרכזת טלפונים

 במכנה בן 5 קומות + מרתף.

 כל מעונין בשינויי התבניות רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה את

 עצמו גפנע על ידי שינויי התכניות, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף

 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,

 להגיש התנגדות לשינויי התכניות במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז חיפה.

 מרחב תכנון מקומי, השומרון

ת שינוי תכנית מיתאר מקומית ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לםציף 89 לחוק התכנון והבניה,

 התשכ׳׳ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה השומרון, הופקד

 שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא: ״תכנית מס׳ ש/252 - שינוי

 לתכנית מיתאר כרכור״, המהווה שינוי לתבנית מסי ש/17 — תכנית

 המיתאר של כרכור.

 השטחים הכלולים בשינוי התבנית: בל השטחים הכלולים בתחומי

 תבנית מם׳ ש/ד1 — תכנית מיתאר כרכור.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת טבלת אזורים בהתאם

 לתכנית המפורטת ש/18 במקום הטבלה שאושרה בתכנית ש/17.

 כל מעונין בשינוי התבנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את

ל פי סעיף 100  עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, ובן כל הזכאי לבך ע

 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,

 להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה השומרון.

 מרחב תכנון מקומי־מחוזי, חיפה

ת ט ר ו פ ר אישור תכנית מ ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-

 1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז חיפה, החליטה לאשר

 תכנית מפורטת הנקראת: ״תכנית מס׳ ג/888 — בית קברות בג׳יסר

 אל זרקא״.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 2411,

 התשכ״ח, עמי 1145.

 התכנית האמורה בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותה ביחד עם

 התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה

 וכל מעונין רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי־מחוזי, חיפה

ת ט ר ו פ ת תכנית מ ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,

 התשכ׳׳ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 חיפה, הופקד ביחד עם התשריט המצורף אליה, תכנית מפורטת

 הנקראת: ״תכנית מס׳ נ/958 — כפר סאלם״; תבנית זו מהווה תכנית

 מפורטת לתכנית ג/400 — תכנית מיחאר לשטח הגלילי וכן מבטלת

 ובאה במקום התכניות הבאות: ג/645 — תהום בניה בפר םאלם;

 ג/645א׳ - הרחבת תהום בניה בכפר סאלמ; ג/945כ׳ — הרחבת

ש גישה לכפר סאלם. י ב כ ׳  תחום בניה בכפר סאלס; ג/924 —

 ואלה השטחים הכלולים בתבנית: גוש 20715 חלקות 20-7, 27;

 גוש 20716 חלקות 14-1, 17, 22 (הלק), 23, 24, 37; גוש 20718

 חלקות 28-5, 30, 38, 40, 48 (חלק), 49, 51, כפר סאלם נמצא

ין מדרום לקיבוץ גבעת עוז. נ ׳ -ג  מערבית לכביש מגידו

 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת שטת הבניה למגורים בכפר;

 ב) התוויית רשת דרכים הדשה; ג) יעוד קרקעות למגורים, מוסדות

 ציבור, חקלאות ומלאכה וקביעת הוראות הבניה באזורים אלו.

 כל המעונין בתכנית רשאי לעיין כה ללא תשלום בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע בבנין או גבל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו

ל ידי תתכנית, וכן כל הזכאי לבך לפי סעיף 100 לתוק רשאי  נפגע ע

 תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זאת ברשומות, להגיש התנגדות

 לתכניה במשרדי דועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז היפה.

 מרחב תכנון מקומי־מחוזי, חיפה

ת שינר תכניות מיתאר מקומיות ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז

 חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה, הופקדו ביחד עם

 התשריטים המצורפים אליהם, שינויי תבניות מיתאר מקומיות אלה:
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכי׳ה—1965

 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי־מחחי, הצפון

ר אישור שינוי תכנית מיתאר ב ד ה ב ע ד ו  ת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 להדק התכנון והבניה,

 התשכ״ה-1965, בי הועדה הנ!החית לתבנון. ולבניה מחח הצפון,

 ההלימה באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מיתאר הנקרא:

R ושם׳ 194 P תבנית מט׳ 2755 — שינוי לתבנית מיה:8ר מס׳ 50/42׳׳ 

 הגלילית — ריכוז בדווים בערב אל בפגייה.

 הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים 2559,

 התשל״ט, עמ׳ 2035.

 השטחים הכלולים בתכנית: תלקי גושים: 10317, 10341, 10342,

.12183 ,10373 ,10368 ,19347-10344 

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: יעוד שטחים למגורים והלוקה למג

 רשים, שטחים למבני ציבור ודרכים.

 השינוי האמור, בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו ביחד עם

 התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המויוזית האמורה וכן

 במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מחוז הצפון שבבית הממשלה,

 נצרת עלית, וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ה ע ר ה: אישור זה בא במקום האישור לשינוי תבנית האמור,

 שפורסם בילקוט הפרסומים 2621, התשעים, עמ׳ 1463, ובא במקומו.

 י״ב בתשרי התשמ־יא (22 בספטמבר 1980)

 י׳ קניג

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מהוו הצפין

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי, אופקים

ת ט ר ו פ ר אישור שינוי תכנית מ ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה-1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,

 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא

 שינוי מס׳ 45 לתכנית מפורטת מס׳ 102/03/23 — גוש 39557,

 רהוב קיבוץ גלויות ורה׳ הרצל, אופקים.

 עיקרי הוראות השינוי: יעוד שטח לבתי מגורים 3 קומות +

 עמודים, שטח ציבורי פתוה, דרכים וחניות.

 הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים 2600,

 החש׳-ם, עמי 931.

 השינוי האמור, בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו ביתד עם

 התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן

 במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אופקים ובל המעונין רשאי

 לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, מנשה

ת ט ר ו פ ת שינוי תכנית מ ד ק פ ל ה ה ע ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנ>ה,

 החשכיה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מוזה

 חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מנשה, הופקד.

 ביחד עם התשריט המצורף אליו, שינוי תכנית מפורטת הנקרא:

 ״תכנית מס׳ מ/111 — קביעת הזית מסחרית בחלקה 170 בגוש 11080

 בנן השומרון״ המהווה שינוי לתכנית מפורטת ג/ 53 — כרכור.

 השטחים הכלולים בשינוי התכנית: התבנית חלה על הלקה 170

 בגוש 10080 בגן השומרון.

 . עיקרי הוראות שינוי התבנית: שינוי יעוד החלקה מאזור למשקי

 עזר לאזור משקי עזר עם חזית חנויות; השטח הבולל המותר בחלקה

 למגורים — 400 מ״ר, למסחר — 100 מ׳׳ר.

 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוח-־ם לקהל.

 בל המעונין בקרקע כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו

 נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100

 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,

 להגיש התנגדות לשינויי התכנית במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבגיה מנשה.

 מרחב תכנון מקומי, קרית טבעון

ת ט ר ו פ ת שינוי תכנית מ ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית טבעון, הופקד,

 ביחד עם התשריט המצורף אליו, שינוי תכנית מפורטת הנקרא:

 ״תבנית מם׳ טב/44 - דח׳ השקדים 46׳׳, המהווה שינוי לתבנית

 מס׳ ג/405 — תכנית מאוחדת טבעון.

 ואלה השטחים הבלוליפ בשינוי התכנית: גוש 10593 חלקה 36;

 גוש 10572 הלקה 286.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי בקווי הבנין של המבנה

 חקיים ברח׳ השקדים 46.

 כל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום כימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את

 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100

 לחוק, רשאי, תוך הדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,

 להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה, קרית טבעון.

 ל׳ בתשרי התשמ״א(10 באוקטובר 1980)

ל ז ר  י׳ ב

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז חיפה
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 הודעות לפי חוק התכנון והבמה, התשכ׳יה-1965

 לחוק, רשאי, תוך הדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות

 להגיש ׳התנגדות לשינויי התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרהב תכנון מקומי, באר־שבע

ת שינוי תכנית מיתאד מקומית ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת כזה הודעה, בהתאם לםעיף 89 לחוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה־-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה באר־שבע, הופקד

פ התשריט המצורף אליו, שינוי תכנית הנקרא: שינוי מם׳  ביחד ע

 43 לתכנית מיתאר מם׳ 101/02/5.

ל תחנת הרכבת  עיקרי הוראות השינוי: א) ייעוד השטחים ש

 הטורקית ומגדל המים לאתרים לאומיים, לפי חוק הגנים הלאומיים

 ושמורות טבע, התשכ״ג-1963; ב) שיפוץ, שימור ואחזקת מבגי

 האתרים; ג) פיתוח וניגון מתאים.

 השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 7.5 דונם, חלק ממש

 38035, שד׳ דוד טוביהו ורמב״ם, עיר עתיקה, באר שבע.

 כל המעונין בשינוי התבנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ן או בבל פרט תכנוני אחר, הרואה י מ  כל המעונין בקרקע, ב

 עצמו נפגע על ידי שינוי התבנית, ובן כל הזכאי על פי סעיף 100

 לחוק, רשאי, תוך חדשייס מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,

 להגיש התנגדות לשינוי התבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, כאר־שבע

ת ו ט ר ו פ ר אישור שינויי תכניות מ ב ד ה ב ע ד ו  • ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה-־1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מתוז הדרופ,

 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינויי תכניות מפורטות אלה:

,  (1) שינוי מם׳ 47 לתבנית מפורטת מם׳ 108/03/5 — שכונה ג׳

 רחוב עולי הגרדום, באר־שבע.

׳ למגורים  עיקרי הוראות השינוי: שינוי יעוד משטח מגורים ג

 4 קומות.

ל הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים 2625,  הודעה ע

 החש״פ, עמי 1560.

 (2) שינוי מם׳ 20 לתכנית מפורטת מס׳ 113/03/5 - שכונה הי,

 שד׳ יעלים, באר־שבע.

4 ־  עיקרי הוראות השינוי: שינוי בקווי בנין במגרשים 1 ו

 לצורך הרחבת דירות.

 הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים 2625,

 התש׳׳ם, עמי 1561.

 מרחב תכנון מקומי, באר־שבע

ת ו ט ר ו פ ת שינויי תכניות מ ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,

 התשכ׳׳ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה באר־שבע, הופקדו

 ביחד עם החשריטים המצורפים אליחם, שינויי תכניות מפורטות

 אלה:

 (1) שינוי מם׳ 36 לתכנית מפורטת מסי 197/03/5 - שכונה אי.

׳  עיקרי הוראות התכנית; שינוי יעוד ממגורים ג׳ למגורים ג

 ומסחר.

 השטחים הכלולים בשטח התכנית: 0.858 דונם, גוש 38025

 ; חלקה 14, רח׳ ויצמן פינת רח׳ אהד העם, שכונה א׳, באר־שבע.

 (2) שינוי מס׳ 37 לתבנית מפורטת מס׳ 107/03/5.

 עיקרי הוראות התבנית: שינויים בקו בניה לצורך הרחבת דיור.

 השטחים הכלולים בשטח התכנית: 1.194 דונם, גוש 38022

 חלק מחלקה.94, רחוב םוקולוב, שכונה אי, באר־־שבע.

 (3) שינוי מם׳ 32 לתכנית מפורטת מסי 1.08/13/5 — שכונה גי.

 עיקרי הוראות התבנית: שינוי יעוד משטר לתכנון בעתיד לשטח

 מסחרי.

 השטחים הכלולים בשטח התכנית: 1.4 דונם - אזור תכנון

 10, גוש 38030.

 (4) י שינוי מס׳ 4 לתכנית מפורטת מס׳ 129/03/5 - שכונה ה׳,

 •שיכון לדוגמא המשולש.

 עיקרי הוראות התבנית: תוספת לשטח מגדרים בבתי פטיו,

 חצר אחורית, בבתי הפטיו ניתן יהיה לבצע הרחבה של 30 מ״ר

 בתוך החצר האחורית.

 השטחים הכלולים בשטה התכנית: 82 דונם, הלק מגוש 38058.

 (5) שינוי מס׳ 7 לתכנית מפורשת מסי 134/03/5 — נוה נו-.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת פרט גדר מחייבת (שתי אלטר

 נטיבות) בנוה נוי.

 השטחים הכלולים בתכנית: גושים 38017, 38010, 38019,

 38052, 38077 הלקוח ארעיות.

 כל המעונין בשינויי התבניות רשאי לעיין בהם ללא תשלום

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונ-ין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה

 עצמו נפגע על ירי שינויי התכניות, ובן כל הזכא־ על פי סעיף 100
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 עיקרי הוראות השינוי: שינוי יעוד קטע בתוך שטח מדרכה רחבה

 לצורך הקמת קיוסק, רה׳ צבי בורנשטיין, ירוחם

 הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים 2574,

 התש״ס, עמ׳ 206.

 השינוי האמור, בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו ביחד עם

 התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן

 במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, וכל המעונין

 רשאי לעיין בו ללא תשלוכ בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, נתיבות

ת שינוי תכנית מפורטת ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,

 החשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתיבות, הופקד

 שינוי תבנית הנקרא: שינוי מס׳ 39 לתכנית מפורטת מם׳ 102/03/22-

, נתיבות, ביחד עם התשריט המצורף אליו.  רחוב בר־אילן

3 הלקות ־  עיקרי הוראות התכנית: שינוי חלוקה בהלקח מסי 29 ל

 ובניית שלוש יחידות דיור במקום שתיים.

 השטחים הכלולים בשטח התכנית: 0.818 דונם, גוש 39571.

 כל המעונין בשינוי התבנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 בל המעונין בקרקע, בבנין או בבל פרט תכנוני אחר, הרואה

 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי 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, עומר

ת שינרי תכניות מפורטות ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,

 התשכ*ה-1965, בי במשרדי הועדה המוזוזית לתכנון ולבניה מחוז

 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עומר, הופקדו

 ביחד עם התשדיטים המצורפים אליהם, שינויי תכניות אלה:

 (1) שינוי מה׳ 22 לתכנית מפורטת מס׳ 102/03/14 - בנה ביתך גי.

 עיקרי הוראות התבנית: להגדיל הלקות לצורך חצרות או

 גינות בלבד (שטח פרטי פתוח).

 השטחים הכלולים בשטח התבנית: 3.676 דונם גוש 38558.

 (2) שינוי מס׳ 8 לתרניח מפורטת מס׳ 103/03/14.

 עיקרי הוראות התבנית: א) קביעת קווי בנין צדדי (מערבי)

 וקדמי בהתאם לקיים; ב) הגדלת אחוזי בניה.

 השטחים הכלולים בשטח התכנית: 515 מ״ר, גוש 38561,

 מגרש מם׳ 54.

 (3) שינוי מם׳ 23 לתכנית מפורטת מס׳ 115/03/5 — גוש 38060

 חלקות ארעיות, שבונה ט׳, באר־שבע.

 עיקרי הוראות התבנית: הנחיות בניה לתוספת בדירות פטיו,

 התוספת תהיה סטנדרטית לכלי הדירות.

 הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים 2632,

 התש״ם, עמ׳ 1798.

 (4) שינוי מס׳ 21 לתכנית מפורטת מפי 119/03/5 - נושים 38061,

, באר־שבע. ׳  38072, שכונה ו

 עיקרי הוראות השינוי: יעוד שטח לרובע מגורים אוור מגורים

, אזור מגורים לרבי קומות, אזור מסחרי,  אי, אזור מגורים ג׳

 מגרשים לבניני ציבור, מוסד ציבורי כלל עירוני, שטחים

 ציבוריים פתוחים.

ל הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים 2576,  הודעה ע

 התש״ם, עמ׳ 242.

 השינויים האמורים בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותם ביחד

 עם התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה המחוזית

 האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה באר־שבע,

 וכל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, דימונה

ת ט ר ו פ ת שינוי תכנית מ ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לםעיף 89 לחוק התכנון והבניה,

 התשב״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה דימונה, הופקד

 שינוי תבנית הנקרא: שינוי מם׳ 10 לתבנית מפורטת מם׳ 107/03/25—

 שכונת בנה ביתך, דימונה, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

6 מ׳ ־  עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בנין — אחורי מ

1 מ׳. .85 3 מ׳ ל־ ־ 5 מי, צדדי מ ־  ל

 השטחים הכלולים בשטח התכנית: 0.539 דונם, חלקה 245 גוש

.39518 

 בל 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, ובן כל זכאי על פי סעיף 100

 לחוק, רשאי, תוך הדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות

 להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי־מחוזי, הדרום

ת ט ר ו פ ר אישור שינוי תכנית מ ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,

 התשב׳׳ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,

 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא

 שינוי מס׳ 17 לתכנית מפורטת מם׳ 101/03/26.
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־965ו  הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה־

 האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים,

 וכל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימ-ם ובשעות שהמשרדים

 פתוחים.לקהל.

ננב  מרחב תכנון מקומי, תמר - רמת־

ת ט ר ו פ ת תכנית מ ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לפעיף 89 להוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

נגב,  הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תמר - רמת־

פ התשדיטיס המצורפים אליהם, תכניות מפורטות  הופקדו ביחד ע

 אלה:

 (1) תכנית מפורטת מס׳ 147/03/10 - מישור רותם.

 עיקרי הוראות התבנית: א) להקצות שטח קרקע לתעשיה עבור

 פריקלאכ ים המלח; ב) לייעד שטחים לאזורים מנהליים, אחסנה

 ושירותים עבור מפעל פריקלאס ים המלח וביתיהספר התעש

 ייתי; ג) להתוות דרכים, מסילות ברזל וחניות בתחומי מפעל

 פריקלאם ים המלח.

 השטחים הכלולים בשטח התבנית: 1000.5 דונם, אזודהתעשיה

 פריקלאם, ים המלח.

 (2) תכנית מפורטת מס׳ 192/03/10.

 עיקרי הוראות התבנית: קטע הכביש המחבר את הכביש הארצי

 משאבי שדה — ניצנה, עם ניצבה בכיוון לבארותיים.

14 דונם, בשטח מועצה  השטחים הכלולים בשטח התכנית כ־

 אזורית רמת־נגב. .

 (3) תכנית מפורטת מס׳ 194/03/10..

 עיקרי דוראות התכנית: שיקום אזור כריח וחציבה בנחל רביבים

 כפארק לנופש ובילוי בחיק הטבע.

 השטחים הכלולים בשטח התכנית: 1680 דונם, חלק מנושים:

 100325, 39012, 38591, 38592, בנחל רביבים, ליד צומת

 משאבים.

 כל המעונין בתכניות רשאי לעיין בהן ללא תשלום בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה

 עצמו נפגע על ידי התכניות, ובן כל זכאי על •פי סעיף 100 לחוק,

 רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות להגיש

 התנגדות לתכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 כ*ז בתשרי התשמיא(7 באוקטובר 1980)

ן  י׳ וררימו

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הדרום

 בל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא חשלום

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בבל פרט תכנוני אחר, הרואה

 עצמו נפגע על ידי שינויי התבניות, וכן כל זכאי על פי סעיף 100

 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות

 להגיש התנגדות לשינויי התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, שדרות

ת ט ר ו פ ת שינוי תכנית מ ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,

 התשב׳׳ד—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שדרות, הופקד

 שינוי תבנית הנקרא: שינוי מסי 18 לתכנית מפורטת מס׳ 104/03/21,

 ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הודאית התבנית: תיקון בתקנון, קביעת אחוזי בניה וקווי

 בנין בשכונת נוה אשכול, שדרות.

13 דונמ גוש 1886. .5  השטחים הכלולים בשטח התבנית: ב־

 כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעוניין בקרקע, בבניך או בבל פרט תכנוני אחר, הרואה

 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל זכאי על פי סעיף 100

 לחוק, רשאי, תוך חושיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות

 לחגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמירה.

 מרחב תכנון מקומי, שמעונים

ר אישור שינויי תכניות מפורטות ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 177 לחוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז הדרום,

 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינויי תכניות מפורטות אלה:

 (1] שינוי מס׳ 1 לתכנית מפורטת מם׳ 182/03/7 - צומת בית

 קמה.

 עיקרי הוראות השינוי: שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח

 להקמת מוסך לתיקוני תקדים.

 הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים 2624,

 החש״ם, עמי 1530.

 (2) שינוי מם׳ 1 לתבנית מפורטת מם׳ 226/03/7 - חלקה 39.

 עיקרי הוראות השינוי: מקום למקלטים במושב קלחים.

 הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים 2625,

 התש״ם, עמ־ 1564.

 השינויים האמורים בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותם ביחד

 עם התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה המחוזית
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 הזמנות בהי המשפמ

ם י ל ש ו ר י י ב ז ו ח מ ט ה פ ש מ  בית ה

ן ואות ומינוי מנהלי עזבו ר קיום צו ב ד  הזמנות ב

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואת או למינוי מנהל עזבון או לשביהם, כמפורט להלן. כל המתנגד לבקשות

 יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, את טעמי התנגדותו, שאם לא בן יתן בית המשפט צו בטיב בעיניו.

 מס׳ התיק תאריך מם׳ התיק תאריך

 (צוואות) שם המנוח הפטירה שם המבקש (צוואות) שם המנוח הפטירה שם המבקש

ל הסנפלד ג. י ר ד מ ל פ נ ם ה 1.7.80 קרן קיימת 740/80 ה ד ר  721/80 דגון ו

 לישראל לוייד 21.3.79 סילביה

ה ד ר  דגון ו

ל 10.4.80 עטרי פנינה 743/80 דואק יוסף ח י ר ר ט  722/80 ע

ד 28.6.80 פכטהולד איברהים 31.7.80 ריינה אירן הררי ו  724/80 הרניק ד

ה 30.5.80 הרשטיין סימה ק ב ק ר ל ו  ליאופולדינה 744/80 פ

ד ו  הרניק ד

ה 9.9.80 שוורץ אדנו ב י ב ורץ א  729/80 שרשנר מלוינה 13.8.80 בלומנטל אדולף 747/80 שו

 (אורן)

ה ב י ב ורץ א  שו

 731/89 גיטלסון מרים 26.6.80 רודולפסון

ה 6.3.80 פרנקל אפרים ל ד ל א ק נ ר  יהודית 748/80 פ

 גיטלסון מרים

p אליהו 749/80 אגנם יהודית בנה 10.0.79 מוזפ רפאל ו ו ר 1.7.80 ש ד נ ס כ ל ורץ א  732/80 שו

 735/80 פישר גיאורנ נתנאל 28.8.80 פישר נלי 750/80 פירםט פני 14.9.80 סידוניה אונא

 736/80 יונק ויליאם 29.6.80 יונק ולריה 751/80 מוסקוביץ סידני 2.3.80 מוסקוביץ נורמן

 בפקודת בית המשפט

ם לוי, מזכיר י ר פ  א

p ב ז ר ירושות ומינוי מנהלי ע ב ד  הזמנות ב

 להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליחן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי עזבון או לשניהמ.

 כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום מיום

 פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיגיו.

 מס׳ התיק תאריך מם׳ התיק תאריך

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

ן נסים 16.8.69 מזרתיל קלרה ה ן משה 23.12.79 קרן שרה 730/80 כ ר  718/80 ק

י יוסף 733/80 אזולאי יוסף 16.2.80 אזולאי אנט כ ד ר י מ ל  719/80 א

 (אנואר) 4.10.80 אלי שמעון ואח׳ 739/80 פישר פנינה 25.8.80 פישר יעקב

ו נחום 23.8.80 בן־אליהו נטשה 741/80 מרםיאנו דהה 8.8.77 מרפיאנו שלמה ה י ל א ־ ן  720/80 ב

ק שילגיה 25.10.80 צרפק לאון 742/80 שטנברג משה 4.1.58 שכטר רחל פ ר  723/80 צ

ל 9.1.37 לוי נתן ואה׳ א פ י ר ב ר ע  (עידו) 745/80 מ

י יעקב ר ז ע ך ל 17.5.80 ב א פ י ר ר ז ע ־ ן ט 19.8.74 אורי הלן מיידה 746/80 ב ר ב ר ו ר נ  726/80 אורי ד

) אוה 13.2.80 בר־און אוריאל ז ו א ה נ ר א ) ץ ה 8.2.80 אשרי יעל 754/80 כ מ ל  727/80 אשרי ש

ה 25.1.77 פרטוש רבקה ד ו ע ס ם חיים 11.4.80 עלטרס מזל טוב 755/80 פרטוש מ ר ט ל  728/80 ע

 בפקודת בית המשפט

ם לוי, מזכיר י ר פ  א
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 הזמנות בתי הדין הרבניים

 בית הדין הרבני האזורי בירושלים

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת

 הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך המישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא בן יתן

 בית הדין צו כטוב בעיניו:

 תיק 4ד4/התשמ״א

ל פחימה, שנפטר בירושלים ביום א כ י  י בענין ירושת המנוח מ

 י״א באלול התש״פ (13 באוגוסט 1980),

ל פחימה, מושב בית מ;!יר. ז י  המבקשת: ג

 תיק. 483/התשמ״א

ק, שגפטר בירושלים ביום ן ירושת המנוח פנחס פדתו י ענ  ג

 ט״ו באור חתשל״ז (5 במרס 1977),

ק מרחוב מרדכי היהודי 12, ירושלים ו ת ר  המבקשת: סילביה פ

 תיק 178/התשמ״א

ר מי, שנפטר בירושלים ביום ו׳ באלול  בענין ירושת המנוח קו

 התש״ם .(17 באוגוסט 1980),

ב קור מרחוב אורוגואי 18/1, ירושלים. ק ע  המבקש: י

 היק 190/התשמ״א

, שנפטרה בירושלים ביום ר כהן ת ס  בענין ירושת המנוחה א

׳ בתמוז התשל״ט (30 ביוני 1979),  ו

ץ מרחוב ניתאי חארבלי 26, י ב ו ק ר י ב כ ד ר  המבקש: מ

 ירושלים.
 תיק 486/התשמ״א

ץ, שנפטר בי ו ל קלמנ א ו מ  תיק 362/ההשמי׳א בענין ירושת המנוח חיים ש

 בענין ירושת המנות פלהבבי שלום, שנפטר בירושלים ביום בירושלים ביום כ״ו באב התש׳׳ם (7 באוגוסט 1980),

לי 19, ירושלים. י ץ מרחוב נ בי ו  המבקשת: נטי קלמנ

 תיק 8ל4/התשמ״א•

 בענין ירושת המנוחה נעמי פסו, שנפטרה בירושלים ביום

 ח׳ בטבת התשל״ט (4 בפברואר 1979),

ד לוי מרחוב טשרניחובםקי 28, י ד  המבקשת: ויקטוריה י

רושליש.  י

 תיק 396/התשמ״א

ל קלינמן, שנפטר בירושלים ביום א ו נ מ  בענין ירושת המנוח ע

׳ באלול התש״ם (18 באוגוסט 1980),  ו

ה *רומן מרחוב אצ״ל 2/29, ירושלים. ל ד  • חמבקשר.: א

 תיק 413/חתי׳־מ״א

, שנפטר בירושלים ביום ן  בשנין ירושת המנוזז ייוסף דיבו

 ט״ז בתמוז החש״ם (30 ביוני 1980),

ן מרחוב נוף הריס 11, ירושלים.  המבקשת: שולמית מירו

 תיק 419/התשל!״א

 בענין ירושת המנותח שושנה עיני, שנפטרה בפרדס תנה כיום

(4 במרס 1976), ו ־  ב׳ באדר ב׳ התשל׳

ם עיני מרתוב גשר תתיימ 13, ירושלים. ה ר ב  המבקש: א

 תיק 420/התשמ״א

ק שרביט, שנפטר בירושלים ח צ  בענין ירושת המנותיפ י

 ביום ט״ז באדר א׳ התשל״ת(23 בפברואר 1978), ועישה שרביט,

 שנפטרה בירושלים ביום ד׳ בתשון החשמ׳׳א (14 באוקטובר 1980),

ם שרביט מרחוב פלורנטין 15, ירושלים. ״ ר ב  המבקש: א

, המזכיר הראשי ס ד ע ־ ס ד ל ה א פ  ר

 ו׳ בכסלו התשל״ט (10 בפברואר 1978),

י מרחוב בלוי 14, ירושלים. נ ב ל ה  המבקש: יוסף פ

 תיל. 370/דיתשמ״א

, שנפטרה בירושלים ביום ד ד ל ה א א  בענין ירושת המנוחה ל

 ב׳ בתשרי התש״ם (23 בדצמבר 1979),

ד מרחוב עזה 64, ירושלים. ד ל ם א ה ר ב  המבקש: א

 חיק 371/התשמ״א

ד לוי, שנפטר בירושלים ביום ד ל  בענין ירושת המנוח א

׳ בטבת התשל־א (7 בינואר 1971),  י

ם מרחוב עזה 64, ירושלים. ה ר ב ד א ד ל  המבקש: א

 תיק 399/התשמ״א

, שנספה בשואה ק ל ו  בענין ירושת המניח אימרה (מירקו) פ

 בשנת 1941,

 המבקשת: דתה גדליה.

 ״״, תיק 365/התשמ״א

, שנפטר י זבינובסלן כ ד ר  בענין קיום צוואת המנוח משה מ

 בצפת ביום כ״ד בשבט התשי״ג,

 המבקש: אשר זביגובסקי מרחוב יואל 4, ירושלים.

 תיק 467/דתשמ״א

 בענין ירושת המנוח יורי אלישקו, שנפטר בירושלים ביום

 כ׳׳א בתשרי התשמ״א (1 באוקטובר 1980),

ל מרחוב זכדון יעקב 9/20, ירושלים. ב י י  המבקשת: דגה פ
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 הזמנות בתי הדין הרבניים

 בית הדין הרבני האזורי בתל־ אביב־יפו

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת

 הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן

 בית הדין צו כטוב בעיניו.

 תיק 1131/התשמ״א

ץ אסתר, שנפטרה בתל אביב י ב ו ק ר  בענין ירושת המנוחה ב

 ביום ב״ד בתמוז התש״ם (8 ביולי 1980),

ץ ׳־וסף. י ב ו ק ר  המבקש: ב

 תיק 1510/התשמ״א

 בענין ירושת .המנוחה דוגץ זינבול, שנפטרה בנתניה ביומ

 כ׳ בחשון התשל״ח (1 בנובמבר 1977),

 המבקש: לוי שמואל.

 תיק 1054/התשמ״א

, שנפטר ברמת־גן ביום י כ ד ר  בענין ירושת המנוח הוניג מ

 י״א בתשרי התשמ״א (21 בספטמבר 1980),

. ה א  המבקשת: הוניג ל

 תיק 784/התשמ״א

, שנפטר בבני־ברק ביום ץ הרמן י ב ו ר ו  בענין ירושת המנוח ה

 י״א בניסן חתשל״ח (18 באפריל 1978),

ץ יחזקאל. י ב ו ר ו  המבקש: ה

 תיק 1322/התשמ״א

/ שנפטר באשדוד ביום ת ו א י  בענין ירושת המנוח הגיג ג

 ט״ז באר התש״מ (29 ביולי 1980),

. ט ר ב ל  המבקש: הנ־ג א

 תיק 1389/התשמ״א

י שמעון, שנפטר בתל־אביב  בענין ירושת המנוח מורחילו

 ביום ט׳ באייר התשל״ט (5 במאי 1979),

י נעמי. ו ל ד ו ר ו  המבקשת: מ

 תיק 1258/התשמ״א

 בעני; ירושת המנוחה מירונר אירנה, שנפטרה בתל־אביב

׳ באייר התשל״ט (10 במאי 1979),  ביום נ

ק משה. ד ו  המבקש: ב

 תיק 1416/התשמ״א

, שנפטרה בבאר-יעקב ה ד ע ה ס ד ו ע  בענין ירושת המנוחה מ

 ביום י׳ בניסן התש״מ (27 במרס 1980),

 המבקש: מעודהישלמה.

 תיק 1242/התשמ״א

ט הלנה, שנפטרה בתל־אביב ביום ל פ ו  בענין ירושת המנוחה ס

 י״ג בשבט התש״ם (31 בינואר 1980),

ט חנן. ל פ ו  י המבקש: ם

 תיק 1243/התשמ״א

, שנפטר בחולון ביום ב ל ס י ד ל ט ו ל פ ו  בענין ירושת המנוח ס

 ב״ו באלול התש״ם (7 בספטמבר 1980),

ט חנן. ל פ ו  המבקש: ס

 תיק 365/התשמ״א

, שנפטר בתל־אביב ביום ד אליהו ו ב  בענין ירושת המנוח ע

 ב״ח באדר התשל״ז(18 במרס 1977),

ד יהושע. ו ב  המבקש: ע

 תיק 353/התשמ״א

 בענין ירושת המנוח עמיחי יחיאל, שנפטר בפתח תקוה ביום

 . י״ד באב התש״ם (27 ביולי 1980),

. ב ק ע  המבקש: עמיחי י

 תיק 811/התש״ם

, שנפטרה בנתניה ביום  בענין ירושת המנוחה פישביין הלן

 י״ט בתמוז התש׳׳ם (3 ביולי 1980),

 המבקש: פישביץ מקם.

 תיק 574/התשמ״א

 בענין ירושת המנוח קמלגדן שבתאי, שנפטר בתל אביב

 ביום י׳׳ח בתמוז התש״ס (22 ביוני 1980),

. ה קמלגרן א  המבקשת: ל

 תיק 694/התשמ״א

, שנפטרה בתל אביב ביום ה ר ו פ ב צ צ  בענק ירושת המנוחה ק

 ב״ה באייר התשל״ג(27 במאי 1973),

ב שלום. צ  המבקש: ק

 תיק 699/התשמ״א

ן עמנואל, שנפטר בבאר יעקב ב ו א  בענין ירושת המנוח ר

 ביום ב״ח באב התש״ם (10 באוגוסט 1980),

. בן ה ראו י ל מ  המבקשת: ע

 תיק 720/החשמ״א

 בענין ירושת המנוח רובינשטיין סמואל, שנפטר בביי־ברק

 ביום י׳׳ד באדר התשל״ז(4 במרס 1977),

ד.  המבקש: רובינשטיץ דו

 תיק 449/התשמ״א

 בענין ירושת המנוחה שטרנשטיץ ליזה, שנפטרה בתל אביב

 ביום כ׳׳ד באייר התש״ם (10 במאי 1980),

 המבקשת: גפטר מריה.

 תיק 1302/החשמ״א

, שנפטר בתל־אביב ביום ק אהרן נ ו ב ל  בענין ירושת המנוח ב

 כ״כ באב התש״ם (5 באוגוסט 1980),

 המבקש: בלבונק"ישראל.

 תיק 1495/התשמ״א

ן פניה, שנפטרה ביפו ביום כ״ד מ ר ק  בענין ירושת המנוחה ב

 בטבח התש׳׳ם (13 בינואר 1980),

ן פנינה. מ ט ל  המבקשת: א
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 בית הדין הרבני האזורי בתל־ אביב־ יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

. ה ל  המבקשת: שיבק ב

 חיק 1246/וזתשמ״א

, שנפטר ברמתיגן ביום ד׳ ר ז ע י ל י א ר כ  בענין ירושת המנוח ש

 באלול התש׳ים (16 באוגוסט 1980),

. ל ח י ר ר כ  המבקשת: ש

 תיק 3ד14/התשמ״א

 בענין ירושת המנוח שלום מתתיהו, שנפטר בחולון ביום ב״א

 באב התש״ם (3 באוגוסט 1980),

 המבקשת: סניורה שלום.

, אחראי לעזבונות וירושות ד ה ל י ד ב ו  ע

 תיק 981/התשמ״א

, שנפטר בברזיל ביום ם ה ר ב  בענין ירושת המנוח פליישמן א

 י״א באב התש״ם (24 ביולי 1980),

 המבקשת: וייס הילדה.

 תיק 1376/התשמ-א

 בעבין ירושת המנוח קנזי שלמה, שנפטר בתל־אביב ביום ד׳

6 במרס 1976), )  באדר ב׳ התשל״ו

. ה כ ר  המבקשת: קנזי ב

 תיק 976/התשמ״א

 בענין ירושת המנוח שיבק סנדר, שנפטר בבאר־יעקב ביום

 י״ח באלול התש״ם (30 באוגוסט 1980),

 בתי הדין הרבניים האזוריים צפת וטבריה
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושח. בל התובע טובח הנאה או המעונין בפזבו! שאחת

 בבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסים הזמנה זו, שאם לא כן יהן

 בית הדין צו כטוב בעיניו:

 תיק 14/התשמ״א

ץ חיים בן יצחק, שנפטר ביום פ י ר  בענין ירושת המנוח ט

 י״א בטבת התשל״ג (16 בדצמבר 1972),

ה ס ד ן יוסף, שולמית, הניה, ה  המבקשים: טריפו

 ואביבה.

 תיק 20/התשמ״א

, שנפטרה ביום י״ט ם י י ח ־ ן ל ב ח  בענין ירושת המנוחה ר

 באב התשל״ט (11 באוגוסט 1979),

ה כ ר , ישראל, מרגלית, ב ר ו כ ם ב י י ח ך  המבקשים: ב

 ושולמית.

 תיק 37/התשמ״א

ב םיידא, שנפטר ביום כ׳ בתשרי י ב  בענין ירושת המנוח ח

 התשמ״א.(30 בספטמבר 1980),

 המבקשים: שמחה סיידא, בניו ובנותיו.

ה דידי, המזכיר הראשי מ ל  ש

 תיק 25/התשמ«א

ה נסים, שנפטר ביום כ״ח באב ד ע  בענין ירושת המנוח ס

 התש״ם (10 באוגוסט 1980),

, יצחק ויעקב. ה ד ע  המבקשים: חנה ס

 תיק 847/התש״ם

 בענין ירושת המנוחה מנה גבורה, שנפטרה ביום ח׳ בתמוז

 החש״ם (22 ביוני 1980),

/ ץ י ב ו ק נ י ץ וארנםטינה ו י ב ו ק ר ה מ ק ב  המבקשים: ר

 תיק 49/התשמ״א

 בענין ירושת המנוחה יהודה נחום מזרחי, שנפטר ביום י׳

 באב התשכ״ד (19 ביולי 1964),

 המבקשים: שרה מזרחי, בניו ובנותיו.

 בית הדין הרבני האזורי לנפת אשקלון

ת ו נ מ ז  ה

 תיק 445/התשמ״א כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה

ז בתשרי הנ״ל יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום ־ ב זכאי, שנפטר ביום י  בענין ירושת המנוח ד

 התשמ״א (27 בספטמבר 1980), פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יחן בית הדין צו כטוב בעיניו.

, המזכיר הראשי , יונה, אריס ולינה. נסים אדרי ל ס ר המבקשים: זכאי מ  ץ
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 בית הדין הרבני האזורי באשדוד
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. בל התובע טובת הנאח או המעונין בעזבון שאחת

 הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימםור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרםום הזמנה זו, שאם לא בן יתן

 בית הדין צו כטוב בעיניה

 תיק 2513/התש״מ תיק 84/תשמ״א

י מורים, שנפטר ברחובות ביום ת פ ר , שנפטר באשקלון ביום ט׳ בענין ירושת המנוח צ ש קלמן ק ר  בענין ירושת המנוח פ

 באייר התשל״ט (6 במאי 1979), ד׳ באב התש״מ (17 ביולי 1980), .

. י ת פ ר ן אלי, שלוט ושמחה צ י וחיים פרקש. המבקשים: דוניז שמעו ב  המבקשים: רמה, שלמה, צ

צ. נהוראי, המזכיר הראשי  ב.

ת המשפט המחוזי בירושלים י ב  ב

 תיק הצהרת מוות 45/80

 בענין חוק הצהרות מוות, התשל״ח-1978;

ל זיםמן א ו מ  ובענין: הצהרת מותם של נפפי שנות המלחמה ש

, ק ס  וכנה ד

ר מרחוב חנה סנש 16, בני־ברק. ב ה ב י  והמבקשת: מרים ל

ה ע ד ו  ה

 להווי ידוע בי המבקשת מרים ליבחבר פנתה אל בית המשפט

 המחוזי בירושלים בבקשה להצהיר על מותם של שמואל ווכנה זיפכין

 שנעלמו ומשערים שמחו ובי בית המשפט ידון בבקשה הנ׳׳ל ביום

׳ בכסלו התשמ״א (14 בנובמבר 1980) בשעה 09.30.  ו

ל הנספים לפי הצהרת המבקשת:  וזה תיאורם ש

 שמואל זיסמן נולד בשנת 1925 בעיר פיוטדיקוב בפולין, בעל

 אזרחות פולנית, וסמוך להיעלמו היה תלמיד ישיבת לובלין בפולין

 אצל הרב שפירא. נראה לאחרונה באוקטובר 1942, נלקה מבית הסבא

 והסבתא שבפייטדיקוב בפולין לרכבת לטרבלינקה.

 וכנה זיסמן נולדה בשנת 1923 בעיר פיוטריקוב שבפולין, בעלת

 אזרחות פולנית, סמוך להיעלמה היתה בבית הסבא וה&בתא בפיט־

 ריקוב, נראתה לאחרונה באוקטובר 1942, נלקחה מבית הסב והסבתא

 יחד עממ ברכבת לטרבליבקה.

 בני המשפחה הקרובים ביותר של הנספים שמואל וובנה זיםמן:

 א) המבקשת מריס ליבהבר, חיז 0892413, רחוב חנה סבש 16,

 בני-כרק - אחות של הנטפים.

 ב) שמחת זיסמן, ת״ז 5204575, רחוב הנביאים 38, רמת השרון,

 בנו של אריה זיסמן, אחיהם של הנספים.

 ג) ידידיה זיסמן, תי׳ז 5420740, רחוב לוחמי סיני 15, רמת־גן,

 בנו של אריה זיסמן, אחיהם של הנספים.

 כל מי שיש לו ידיעות על שמואל ווכנה זיםמן מתבקש בזה להמ־

 ציאן לבית המשפט, בין בכתב עד ליום הדיון ובין בעל־־פה לפני בית

 המשפט במועד הנקוב לעיל, וכל אדם מעונין הרוצה להתנגד להצהרת

 המוות יתיצב לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל, אם בעצמו ואם

 על ידי בא כוחו, וינמק את התנגדותו, או ימסור לבית המשפט הצהרה

 בשבועה שניחנה על ידיו, שבה פורטו טעמי ההתנגדות או ימסור

 הודעה בפני נציג דיפלומטי או קונפולרי של ישראל, שבה יפרט

 את טעמי ההתנגדות שאם לא כן יחליט בית המשפט כטוב בעיניו.

 כ״א באלול התש״ם (2 בספטמבר 1980) ד׳ ביין, רשם

ת המשפט'המחוזי בירושלים י ב  ב

 תיק הצהרות מוות 44/80

 בענין: חוק הצהרות מוות, התשל״ח~1978;

, ר ל צ  ובענין הצהרה מותם של נספי שנוח־השואח: א) יצחק ג

, ד) בנותיהם, ר ל צ , ג) בגפ, פיני ג ר ל צ  ב) אשתו, תמה ג

ע (להלן - הנספים), ו ד  ששמן אינו י

־ ר מרחוב טאגור 5, רמת אביב, תל ל צ ה ג ק ב  והמבקשת: ר

 אביב, באמצעות באי כוחה עד״ד אריה קמר ו/או עו״ד יוסף קמר

 מרחוב הנביאים 24, תל־אביב.

ה ע ד ו  ה

 להווי ידוע, כי המבקשת רבקה גצלר פנתה אל בית המשפט המחוזי

 בירושלים בבקשה להצהיר על מותם של הנספים הנ״ל, שנעלמו

 בשנים 1945-1930 באירופה, ומשערים שהם מתו, וכי בית המשפט

׳ בכסלו התשמ״א (14 בנובמבר 1980)  ידון בבקשה הב״ל ביום ו

 בשעה 09.30.

 וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרת המבקשת:

 יצחק גצלר נולד בפולין בתאריך בלתי ידוע; התגורר בעיר

־  אשפנבורג בגרמניה; מקום מגוריו הידוע האחרון הוא בעיר אשפנ

 בורג בגרמניה; אזרחותו פולניה; עסק כסוכן של עסקים שונים;

 התאריך הידוע האחרון בו נראה שהיה בחיים הוא בשנים 1938—1937

 בגרמניה.

 לגבי הנספים האחדים — אין ידיעות.

 הקרוב אליו ביותר — המבקשת: רבקה גצלר מרחוב טאגור 5,

 תל־אביב.

 כל מי שיש לו ידיעות על נםפי שנות השו;2ה הני׳ל 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

י בא כוחו, וינמק את התנגדותו, או ימסור לבית ד י ־ ל  בעצמו ואם ע

ו שבה פורטו טעמי ההת די י ־  המשפט הצהרה בשבועה שניתנה על

 נגדות, או ימסור הודעה בפני נציג דיפלומטי:!ו קונםולרי של ישראל,

 שבה יפדט את טעמי ההתנגדות, שאם לא כן יחליט בית המשפט כטוב

 בעיניו.

7 ביין, רשם  ב״א באלול התש״ם (2 בספטמבר 1980) ד
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 ניקום ותאריך

 זזאזזרון שנראו

 בחיים

 מקום מגוריו

 הרגיל ואחרון

 השם, מקום

 ותאריך לידתו

 ואזרחותו

 טרבלינקה,

 נובמבר 1942

 סקרז׳ינסקה

 קמוננה,

 נובמבר 1943

 מיידנק,

 ורשד

 ורשה

 גיטל בזזינםקי,

 ורשה, 1892, פולנית

 גרשון בזזינסקי,

 ורשה, 1914, פולנית

 חיים בזזינםקי,

 ורשה, 1919, פולנית

 הנה גזזינסקי,

 ורשה, 1918, פולנית

 יעקב בזזינסקי,

 ורשה, 1890, פולנית

 ורשה

 נובמבר 1943

 ורשה טרבלינקה,

 נובמבר 1942

 ורשה נפטר בגיטו

10  ורשה ב ־

 במאי 1942

 כל מי שיש לו ידיעות על הנפפיט והנעדר המפורטים לעיל

 מתבקש בזה להמציאן לבית המשפט, בין בכתב עד ליום הדיון ובין

 בעל פה לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל, אפ בעצמו ואם על

 ידי בא כוחו, וינמק את התנגדותו, או ימסור לבית המשפט הצהרה

 בשדועה שניתנת על ידיו שבה פורטו טעמי ההתנגדות, או ימסור

 הודעה בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל שבה יפרט את

 טעמי ההתנגדות, שאש לא כן יחליט בית המשפט בטוב בעיניו,

 י״ב בתשרי התשמ׳׳א (22 בספטמבר 1980)

, שופט  משה כהן

ת המשפט המחוזי בירושלים י ב  ב

 תיק הצהרות מוות 47/80

 בענין: חוק הצהרות מוות, התשל״ח-1978,

 ובענין: הצהרת מותם של נטפי שנות השואה המפורטים להלן.

ה ע ד ו  ה

־ ל  להווי ידוע, כי המבקש אברהם הופרט מרחוב ריינם 10, ת

 אביב, פנה אל בית המשפט המחוזי בירושלים בבקשה להצהיר על

 מותם של שיינדלח שינבל הופרט ומשח הופרט שנעלמו ומשערים

 שהם מתו וכי בית המשפט ידון בבקשה הנ״ל ביום כ׳ בכסלו

 התשמ׳׳א (28 בנובמבר 1980) בשבח 09.30.

 וזה תיאורם של הנספים הנ׳׳ל לפי הצהרה המבקש:

 מקלם מגוריו התאריך הידוע

 הרגיל לאחרונה שבו נראו

 והידוע בחיים והמקום

 האחרון התעסקותו שבו נמצאו אז

 שם הנעדר

 מקום ותאריך

 לידתו

 ואזרחותו

 יאסלו, פולין עקדת 1942,

 בית גיטו, יאםלו

 יאםלו, פולין סוחר 1942,

 גמזו, יאםלו

 שיינדלה שינבל

 ־ופרט, יאסלו,

 1900, פולין

 משה חופדט,

 יאסלו, 1904,

 פולין

 בבית המשפט המחוזי בירושלים

 מיק הצהרת המוות 80^46

 כענין: חוק הצהרות מוות, התשל״ה-1978,

 ובענין: הצהרף מותם של הנספים והנעדר המפורטים להלן:

ה ע ד ו  ה

 להווי ידוע בי המבקש שלמר בזזיבסקי מרחוב אלנב- 207, חיפה,

 כנה אל בית המשפט המחוזי בירושלים בבקשה להצהיר על מותם של

 הנכפים והנעדר המפורטים להלן, שנעלמו ומשערים שהם מתו וכי

 בית המשפט ידון בבקשה זו ביום ב׳ בכסלו התשמ״א (28 בנובמבר

 1980) בשעה 09.00.

 וזה תיאורם של הנספים והנעדר לפי הצהרת המבקש:

 השם, מקום מקום ותאי־יך

 ותאריך לידתו מקום מגוריו האחרון שנראו

 ואזדחותו הרגיל ואחרון בחיים

 טרבלינקה,

 ספטמבר 1942

 טרבלינקה,

 ספטמבר 1942

 טרבלינקה,

 ספטמבר 1942

 ט^־בלינקה,

 ספטמבר 1942

 טרדלינקה,

 ספטמבר 1942

 טרגלינקה,

 ספטמבר 1942

 טרבלינקה,

 אוקטובר 1942

 מרבלינקח,

 אוקטובר 1942

 טרבלינקה,

 אוקטובר 1942

 טרבלינקח,

 נובמבר 1942

 טדבלינקה,

 נובמבר 1942

 טרבלינקה,

 נובמבר 1942

 טרבלינקה,

 נובמבר 1942

 טרגליבקד,

 נובמבר 1942

 טרבלינקה,

 נובמבר 1942

 טרבלינקה,

 נובמבר 1942

 ורשה

 ורשה

 ורשה

 ורשה

 ורשה

 ורשה

 ורשה

 ורשה

 ורשה

 ורשה

 ורשה

 ורשה

 דרשה

 דשה

 ורשה

 הנה זרצפס,

 ורשה, 1882, פולנית

 אברהם זלצפם,

 ורשה, 1878, פולנית

 אשר זלצפם,

 ורשה, 1911, פולנית

 חנן זלצפם,

 ורשה, 1914, פולנית

 מנוחה זלצפס,

 ורשה, 1918, פולנית

 פייגה רחל זלצפס,

 ורשה, 1920, פולנית

 רוזה טיגנהוף,

 ורשה, 1886, פולנית

 שלום טיגנהוף,

 ורשה, 1882, פולנית

 ליפה טיגנהוף,

 ורשה, 1914, פולנית

 חוה פוטשניק,

 ורשה, 1894, פולנית

 וולח כ-וטשניק,

 ורשה, 1891, פולנית

 אשר פוטשניק,

 ורשה, 1921, פולנית

 צבי פוטשניק,

 ורשה, 1923, פולנית

 שינדל פוטשניק,

 ורשה, 1926, פולנית

 רנינה פוטשניק,

 ורשה, 1930, פולנית

 אסתר בזזינפקי,

 ורשה, 1909, פולנית
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 הנקוב לעיל, אמ בעצמו ואמ על ידי בא כוחו וינמק את התנגדותו,

 או ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה שניתנה על ידיו שבה פורטו

 טעמי ההתנגדות או ימכור הודעה בפני נציג דיפלומטי או קונםולרי

 של ישראל, שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאש לא כן יחליט בית

 המשפט• כטוב בעיניו.

 י״ב בתשרי החשמ״א (22 בספטמבר 1980)

, שופט  משה כהן

 השמות והכתובות של בני משפחתו הקרובים ביותר: המבקש

 אברהם הופרט, רחוב ריינס 10, תל־אביב.

 כל מי שיש לו ידיעות על שיינדלה שינבל הופרט ומשה הופרט,

 מתבקש בזה להמציא לבית המשפט, בין בכתב עד ליום הדיון ובין

פה לפני ביה המשפט במועד כנקוב לעיל, וכל אדם מעונין  בעל־

 הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית המשפט במועד

 הודעות בדבר בקשות לפירוק תבדות

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו

 בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם

 בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לכל

 נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת

 התשלום הקבוע בעדו.

ר שרגיל, עו-ד פ ו  ע

 ב״כ המבקש

: כל הרוצה להופיע בשעת בירוד הבקשה האמורה חייב ה ר ע  ה

 למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לחתומ לעיל הודעה על רצונו זה.

 ההודעה, בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או

 בחתימת בא כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל

 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 26 בנובמבר 1980.

ו פ י ־ ב י ב א ־ ל ת ת המשפט המחוזי ב י כ  ב

 תיק אזרחי 1443/80

 בענין פקודת החברות,

ת וחשמל כ ת י מ ל ע פ , מ ם ו ט א ־ ל ו  ובענין פירוק ההברה ק

 בע״מ,

י ב׳׳ב עוה״ד א. פרוםט ו/או - , ע ן ן קולטו  והמבקש: גדעו

 מינה (בריטמן) גרינהויז, משד׳ רוטשילד 69, תל־אביב.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 25 במאי 1980 הוגשה בקשה לבית

 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת

 פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 27 בנובמבר

 1980 בשעה 08.30.

 בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך נמתן צו

 בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אמ

 בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לכל

 בושה או י משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת

 התשלום הקבוע בעדו.

 א׳ פרוםט, עו״ד

 ב״כ המבקש

: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב ה ר ע  ה

 למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום לעיל תודעה על רצונו זה.

 ההודעה, בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחחימחם או

 בחתימת בא כחם צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל החתום

 לעיל לא יאוחד משעה 13.00 של יום 26 בנובמבר 1980.

ת המשפט המחוזי בירושלים תיק אזרחי 676/80 י ב  ב

 בענין פקודת החברות,

 ובענין פירוק החכרה חשמל השלום בע״מ,

ל השלום בע״מ ע׳׳י ב״כ עוה״ד מ ש ת ח ר ב  והמבקשת: ח

 נ. אבולוף ו/או י. ריכטר ו/או פ. צדוק ו/או ד. גורדון ו/או ד. סיל־

 ברמן, מרחוב בן יהודה 13, ירושלים.

 נמסרת בזה הודעה כי ב יום 8 בספטמבר 1980 הוגשה בקשה לבית

 המשפט המחוזי בירושלים, לפרק את החברה הנזכרת לעיל ובי בקשת

 פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 27 בנובמבר

 1980 בשעה 11.30.

 כל נושה או משתתף של התבדה האמורה הרוצה לתמוך במתן הצו

 בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם

 בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה ינתן לכל

 נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת

 התשלום הקבוע בעדו.

, עו״ד ד סילברמן ו  ד

 ב׳׳ב המבקשת

: בל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב ה ר ע  ה

 למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לתתום לעיל הודעה על רצונו זה.

 המודעה, בציון השט ותמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או

 בחתימת בא כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל

 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 26 בנובמבר 1980.

ו פ י ־ ב י ב ל א ת ת המשפט המחוזי ב י ב  ב

 תיק אזרתי 2002/80

 בענין פקודת החברות,

ת ו ד ו ב ע  ובענין פירוק החברה אליהו זוננה קבלנים ל

, 5 1 - 0 7 0 7 9 2 - 0 / פ  אינסטלציה בע״מ, ח

י אייבושיץ, ע״י ב׳׳ב עוה״ד עופר שרגיל כ ד ר  והמבקש: מ

 מרחוב יצחק למדן 15, הל־אביב.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 28 באוגוסט 1980 הוגשה בקשה לבית

 המשפט המחוזי בתל־אביב לפרק אח החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת

 בירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 27 בנובמבר

 1980 בשעה 08.30.
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 הודעות בדבר בקשות לפיתק חברות

ו פ י ־ ב י ב א ־ ל ת ת המשפט המחוזי ב י ב  ב

 תיק אזרחי 1851/80

 בענין פקודת החברות,

.Guif. shipping Ltd.ף ספנות בע״מ ל ו  ובענין פירוק החברה ג

Koninklijke Nederkndscbe :והמבקשת 

Stoomboot-Maalschappij b.v. 

 ע״י ב״ב עו׳׳הד בנימין לוינבוק מרחוב נחלת בנימין 75, תל־אביב.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביים 28 ביולי 1980 התשה בקשה לבית

יפו לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי  המשפט המחוזי בתל־אביב־

 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 24 בנו

 במבר 1980 בשעה 08.30.

ו  כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצח לתמוך במתן צ

 בפני; הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם

 בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לכל

 נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת

 התשלום הקבוע בעדו.

 בנימין לוינבוק עו״ד

 ב״כ המבקשת

: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב ה ר ע  ה

 למסור, או לשלות על ידי הדואר, לחתום לע׳-ל הודעה על רצונו זח.

 ההודעה, בציון השם זהמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או

 בחתימת בא־כוחם, צריכת להימסר או להישלח באופן שתגיע אל

 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 23 בנובמבר 1080.

ה חיק אזרתי 1091/80 פ י ח  בבית המשפט המחוזי ב

 בענין פקודת החברות,

ת ו ד ו ב ע ל קבלנים ל ו ל ה ב ־ י ח מ י  לבעבין פירוק החברה ק

 בע׳׳מ, .

ץ נ ב י ה ל ע ו ל פ ן הביטוח והפנסיה ש ר  והמבקשת: ק

ות אגודה שיתופית בע״מ, ע״י באי-כחה רי ת ציבו ו ד ו ב  ע

 עוה״ד יוסף חזקיה ו/או גורביץ דוד ו/או גורמן שמחה שמענפ להמ

דין הוא: רחוב ארלתורוב 93, תל״אביב.  צאת כתבי בי־

 נמסרת בזה הודעה כי ביום 25 במאי 1989, הוגשה בקשה לבית

 המשפט המחוזי בחיפה לפרה את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת

 פירוק זו ת־שמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 3 בדצמבר 1980

 בשעה 11.00.

 כל בושה »ו משתתף של החברה האמורה הרוצח לתמוך במתן צד

 בעבין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם

 נעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשת יינתן לבל

 נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת

 התשלום הקבוע בעדו.

, עו״ד ד ץ דו י ב ר ו  ג

 ב״ב המבקשת

: בל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב ה ר ע  ה

 למסור, או לשלוח על ידי הדואר לתתופ לעיל הודעה על רצונו זה

 ההודעה, בציון שם וחמען של האיש או הפירמה ובהתימתם או בחתי

 מת בא בוחש, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל החתום

 לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 2 בדצמבר 1980.

ו פ י ־ ב י ב א ־ ל ת ת המשפט המחוזי ב י ב  ב

 תיק אזרחי 1879/80

 בענין פקודת החברות,

ר בע״מ, חפ/46266,  ובענין פירוק ההברה גיל ה

ל ח סוציאלי ש ו ט י ב  והמבקשת: מבטחים מוסד ל

ם בע״מ, מרח׳ אבךגבירול 30, תל אביב, על ידי ב״כ י ד ב ו ע  ה

ן די ־  עו״הד בן־עמי עמירן ו/או תנה גרבל שמענם למסירת כתבי בי

 הוא: מבטחים, ת.ד. 2746, תל־אביב.

 נמסרת בזה הודעה כי ביום 5 באוגוסט 1980 הוגשה בקשה לבית

 המשפט המחוזי בתל־אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת

 פירוק זו תישמע בפני בית־המשפט היושב בדין ביום 9 בדצמבר

.1980 

 כל נושה או משתתף של התבדה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו

 בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם

 בעצמו או באמצעות עורך הדין סלו. העתק מן הבקשה יינתן לגל

 נושה או משתתף של ההברה שידרוש זאת מן החתום מטח תמורת

 התשלום הקבוע בעדו

, עו״ד י עמירן מ ע ־ ן  ב

 ב״כ המבקשת

: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב ה ר ע  ה

די הדואר לחתום לעיל הודעה על רצונו זה. י ־  למסור, או לשלוח על

 ההודעה בציון שם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או בחתימת

 בא־כוהם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתניע אל החתום לעיל

 לא יאוחר משעה 13.00 של יום 8 בדצמבר 1980.

ו פ י ״ ב י ב ל א ת  בבית המשפט המחוזי ב

 • תיק אזרחי 2159/80

 בענין פקודת החברות,

ה בע״מ, ט ר ס ה  ובענין פירוק החברה מפעליי! מאוחדים ל

, ע״י ב״כ שוח״ד איתן הברמן, ד ג ר ב ע ל ן ל ל ר  והמבקש: ק

 מרח׳ אבן גבירול 52, תל־אביב.

 ומסרת בזה הודעה, כי ביום 23 בספטמבר 1980 הוגשה בקשה

 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החכרה הנזכרת לעיל.

 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 16

 בדצמבר 1980 בשעה 08.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו

 בענין הבקשה או להתנגד לבך. דשאי להופיע בשעת הבידור, אם

. העתק מן הבקשה יינתן לכל  כעצמו או באמצעות עורך הדין שלו

 נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת

 התשלום הקבוע בעזו.

, עד״ד' ן מ ר ב  איתן ה

 ב״כ המבקש

: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב ה ד ע  ה

 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, צריכה להימסר או להישלח כאופן שתגיע אל החתום

 לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 15 בדצמבר 1980.

 ילקוט השרסזמים 2672״ ה׳ בבסלז התשמ״א, 13.11.1980 593



 הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות

 בבית המשפט המחוזי בחיפה תיק אזרתי 1167/80

 בענין פקודת התגרות,

מ ״ ע ן ב י ה לבנ ר ב  ובענין פירוק התגרה בורנשטיין ובניו ח

 מרת׳ זרובבל 13, תיפת.

י נ״כ עוה״ד ׳ ר מפעליים (1964) בע״מ, ע־ צ  והמבקשת: מ

 א׳ קלינג מרחוג הנשר 3, תיפה.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5 באוגוסט 1980 הוגשה בקשה לבית

 המשפט המחוזי בתיפה לפרק את התבדה הנזכרת לעיל, וכי בקשת

 פירוק זו תישמע בפני בית המשפטי היושב בדין ביום 24 בדצמבר

 1980 בשעה 11.00.

 כל נושה או משתתף של ההברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו

 בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע כשעת הבירור, אם

 בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לכל

 נושה או משתתף של ההגרה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת

 התשלום הקבוע בעדו.

 א' קלינג, עו״ד

 ב״כ המבקשת

: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב ה ר ע  ה

 למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום לעיל הודעה על רצונו זח.

 ההודעה, בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או

 בחתימת בא כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל

 התתום לעיל לא יאותר משעה 13.00 של יום 23 בדצמבר 1980.

ד בחיפה תיק אזרתי 232/80! ו ה מ ת המשפט ה י ב  ב

 בענין פקודת התברות,

ל. .מודולריים בע״מ, מרחוב . נ  ובענין פירוק החברה פ.

 מוריה 108, תיפח,

, ע״י ב׳׳כ עוה״ד רוח ח לאומי ו ט י ב ד ל ס ו מ  והמבקש: ה

ן הוא: שד׳ וייצמן די ־  הורן, ו/או מ. בנטין, שמענם למסירת כתיב בי

 13, ירושלים.

 נמסרת בזה הודעה כי ביום 26 באוגוסט 1980, הוגשה בקשה

 לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את התבדה הנזכרת לעיל, וכי

 כקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט תיושב בדין ביום 16 בדצמ

 בר 1980 בשעה 09.00.

 כל נושה או משתתף של ההברה האמורה הרוצה לתמוך במתן

 צו בענין הבקשה או להתנגד לבך, רשאי להופיע בשעת הבירור אם

 בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לכל

 נושה או משתתף של ההברה שידרוש זאת מן החתום מטת תמורת

 התשלום הקבוע בעדו.

, עו״ד ת הורן ו  ר

 ב״כ המבקשת

: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב ה ר ע  ה

 למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום לעיל, הודעה על רצונו זה.

 ההודעה, בציון השם חזמען של האיש או הפירמה ובתתימתם או

 בתתימת בא־כותנו, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל

ל יום 15 בדצמבר 1980.  החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 ש

 בבית המשפט המחחי בחיפה תיק אזרתי 983/80

 בענין פקודת החברות,

ן ופיתוח י ה קבלנית לבנ ר ב  ובענין פירוק החברח גליה ח

 בע״מ,

ץ נ ב י ה ל ע ו ל פ  והמבקשת: קרן הביטוח והפנסיה ש

ות אגודה שיתופית בע״מ, ע״י באי- רי ת ציבו ו ד ו ב ע  ו

 כוחה עוה׳׳ד, יוסף חזקיה ו/או גורביץ דוד ו/או גורמן שמחה שמענם

דין הוא: רח׳ ארלוזורוב 83, תל-אביב.  להמצאת בתבי בי־

 נמסרת בזה הודעה כי ביום 22 ביוני 1980 הוגשה בקשה לבית

 המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת

 פירוק זו תישמע בפני כיח־המשפט היושב בדין ביום 3 בדצמבר

 1980 בשעה 09.00.

 בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו

 בענק הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם

 בעצמו או באמצעות עדרך־הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לבל

 נושה או משתתף של ההברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת

 התשלום הקבוע בעדו.

, עו׳׳ד י ד  גורביץ דו

 ב״כ המבקשת

: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב ה ר ע  ה

 למסור, או לשלות על ידי הדואר לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.

 ההודעה, בציון שם והמטן של האיש או הפירמה ובחתימתם או בח

 תימת בא־בהמ, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל החתום

 לעיל לא יאוחד משעה 13.00 של יום 2 בדצמבר 1980.

 בבית המשפט המחוזי בחיפה תיק אזרחי 1015/80

 בענין פקודת החברות,

 ובענין פירוק ההברה ישפוליפקס - תעשיות פלסטיקה

ן בע״מ, ו ר ב  ח

, ע״י ב״כ עו״ד מ י ע ת מבני תעשיה ב ר ב  והמבקשת: ח

 זכריה פייט מרחוב גליקסון 10, תל־אביב.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22 במאי 1980 הוגשה בקשה לבית

 המשפט המחוזי בחיפה לפרק את ההברה הנזכרת לעיל, ובי בקשת

 פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 3 בדצמבר

 1980 בשעה 10.00.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו

 בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם

 בעצמו או באמצעות עורך־הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לבל

 נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטח,• תמורת

 התשלום הקבוע בעדו.

יד  זכריה פייט, עו

 ב״כ המבקשת

: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב ה ר ע  ה

 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, צריכה להימסר או להישלח באופן שתניע אל

 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 2 בדצמבר 1980.
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 הודעות על שינוי שם

 לסי סקודת התגרות

51-050596-9 1. 

 2. כ׳׳ה בשבט התש׳׳ם(12 בפברואר 1980).

 3. הפקות משותפות ישראפילם יפן בע״מ •

 4. ישראפילם — הפקות משותפות (1980) בע׳-מ״

51-051343-5 1. 

 2. י״ז בשבט התש׳׳ם (4 בפברואר 1980).

 3. חברת מוסדות חינוך ותרבות באילת מיסודה של הסוכנות בע״מ.

 4. חברת מוסדות חינוך ותרבות באילת מיסודה של הםוה״י ל א״ י בע״מ.

51-053404-3 1. 

 2. ב׳ באדר התש״ם (19 בפברואר 1980).

 3. חברה ישראלית למיםבים (1970) בע״מ.

 4. חברה ישראלית למסכים וגלגלים(1970) בע״מ.

51-054898—5 1. 

 2. י׳׳א באדר התש״ם (28 בפברואר 1980).

 3. יהודה נאמן, הפקות סרטים בע״מ.

 4. 'י.נ.י.ל. בע״מ*.

51-054902-5 1. 

 2. כ״א בשבט התש״ם (8 בפברואר 1980).

 3. מ. רוזנברג ושות׳ הנדסה וקבלנות בנין בע״מ.

 4. מ. רוזנברג ושות׳ — הנדסה וקבלנות בנין בע״מ.

51-055239-1 1. 

 2. א׳ באדר התש״ם (18 בפברואר 1980).

 3. המכללה לטכנולוגיה של אופנה וטקבטיל ע״ש שנקר.

 4. ביה״ס הגבוה למדעי הטקסטיל ולאופנה ע׳׳ש שנקר.

51-056798-5 1. 

 2. ז׳ באדר התש״ם (24 בפברואר 1980).

 3. מעם טכנולוגיות בע״מ.

 4. קיטרון תעשיות אלקטרוניקה בע׳׳מ.

51-057997-2 1. 

 2. י׳׳ג באדר התש׳׳ם (1 במרס 1980).

 3. יעקב גודל אריה סמובסקי בע׳׳מ.

 4. יעקב גודל בע״מ.

51-058277-8 1. 

 2. כ״ד בשבט התש״ם (11 בפברואר 1980).

 3. חברת מוסדות חינוך ותרבות מיסודה של הסוכנות בגתיבות

 בע׳׳מ.

 4. חברת מוסדות חינוך ותרבות מיסודה של הסוה״י נתיבות בע״מ.

 המספרים בהודעות מציינים פרטים אלו :

 ו. מם׳ החברה

 2. תאריך השינוי

 3. השם הקודם

 4. השם החדש

 a שם שנרשם גם באותיות לא־עבריות ממומן בכוכב.

51-019273-5 1. 

 2. י״ג באדר התש׳׳ם(1 במרס 1980).

 3. נוח מיכאל על שם אליעזר וברטה מיכאל מוסד לילדים בע׳׳מ.

 4. נוה מיכאל כפר נוער על שם אליעזר וברטה מיכאל בע״מ.

51-031508-8 1. 

 2. כ״ז בשבט התש״ם (14 בפברואר 1980).

 3. חלקה 15 בגוש 6367 בע״מ.

 4. גכסי צבי יהודה טרכטמן בע׳׳מ.

51-036459-9 1. 

 2. ב״ז בשבט התש״ם (14 בפברואר 1980).

גןבע״מ.  3. נכסי קריסטל רמת־

־ג) בע׳׳מ.  4. נכסי קריסטל למסחר (ר׳

51—045433—3 1. 

 2. כ״ז בשבט התש״ם (14 בפברואר 1980).

 3. סיור וטיול נהיגה עצמית בע׳״מ.

 4. סיור וטיול בע׳׳מ °.

51-045951-4 1. 

 2. ז׳ באדר התש״ם (24 בפברואר 1980).

 3. מ.ט.ל.מ. מרכז טכנולוגי לעיבוד מתכתי מתקדם מדויק בע״מ.

 4. מ.ט.ל.מ. מכגיקה כרמיאל בע״מ.

51-047454-7 1. 

 2. י״ג באדר התש״ם(1 במרס 1980).

 3. א.ס.ק. קור חב׳ לשירות והתקנה למתקני קירור מזוג אויר בע״מ.

 4. א.ס.ק. קור אחזקות בע׳׳מ.

51-048965-1 1. 

 2. י״ג באדר התש״ם(1 במרס 1980).

 3. שירות הצמיג 1971 בע׳׳מ.

 4. מפעלי תעשיה שירות הצמיג בע״מ.

51-050157—0 1. 

 2. ז׳ באדר התש״פ (24 בפברואר 1980).

 3. אי טי סי מרכז ישראלי לפטורי מס בע״מ.

 4. אי.טי.סי. נכסי תעשיה רעננה בע״מ.
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31—077918—4 1. 81—058283—6 1. 

 2. ז׳ באדר התש״פ (24 בפברואר 1980). 2. כ״יד בשבט התש״ם (11 בפברואר 1980).

 3. חברת מוסדות חינוך ותרבות בלוד מיסודה של הסוכנות בע׳׳מ. 3. ש. ניר אטומציה תעשייתית וימית בע״מ.

 4. חברת מוסדות חינוך ותרבות באשדוד מיסודה של הסוכנות בע״מ. 4. ש. ניר — אוטומציה ימית ותעשיתיח בע״מ°.

51-078098-4 1. 

 2. כ״א בשבט התש״ם (8 בפברואר 1980).

 3. רמגד להשקעות בע׳׳מ.

 4. רמגד ניהול ונאמנות בע״מ.

51-079044-7 1. 

 2. ז׳ באדר התש׳׳ם (24 בפברואר 1980).

 3. טרופיקל סיטונאי תיירות לאמל״ט בע״מ.

 4. טרופיקל טיטונאי תיירות בע׳׳מ ״.

51-079051-2 1. 

 2. ז׳ באדר התש״פ (24 בפברואר 1980).

 3. היופי פ.א. בע״מ.

 4. היופי ירחון ישראלי לאסטטיקה כע״מ.

51-079217-9 1. 

 2. ב״ב בשבט התש״ם (9 בפברואר 1980).

 3. קונטרוליפט אלקטרוניקס בע׳׳מ.

 4. קונסול הנדסת אלקטרוניקה בע״מ *.

51-065101-1 1. 

 2. י״ג באדר החש״ם(1 במרס 1980).

 3. בולמש בן ציון ובניו קבלני בנין בע״מ.

 4. ב.ב.צ.ב. קבלני בנין בע״מ.

51-067764-4 1. 

 2. כ״ב בשבט התש״ם (9 בפברואר 1980).

 3. פיננוין תעשיות אלקטרוניקה (1974) בע״מ״.

 4. כור תקשורת והתראה בע״מ *.

51-067992—1 1. 

 2. כ״א בשבט התש״ם (8 בפברואר 1980).

 3. משה קפלנםקי — שמאים ומעריכי נזקים בע״מ

 4. עד — גל שמאים ומעריכי נזקים בע״מ.

51-070194-9 1. 

 2. י״ז בשבט התש״ם (4 בפברואר 1980).

 3. מופת סוכנויות חיתום בע״מ.

 4. מופת סוכנויות ביטוח בע״מ ״.

51-080062-6 1. 

 2. י״ג באדר התש״ם(1 במרס 1980).

, ־ מ ״ ע  3. מ.א.ק.מ. חברה לאחזקה מסחר ושירותים ב

 4. מ.א.ק.מ. חברה לאחזקה מסחר ושירותים בע״מ.

51-081201-9 1. 

 2. י״ג באדר התש״ם (1 במרס 1980).

 3. לנדאו חן־טוב ושות׳ קבלנות והנדסה בע״מ.

 4. לנדאו שלייפשטיין קבלנות והנדסה בע״מ.

51-071169-0 1. 

 2. ב״ה בשבט התש״ם (12 בפברואר «)198).

 3. נ. הררי חברה בע״מ.

 4. פילטר עדין — נ. הררי בע׳׳מ.

51-073495-7 1. 

 2. ז׳ באדר התש״ם (24 בפברואר 1980).

 3. אינסטרוטרמ בע״מ.

 4. מזוז חברה למסחר ולהשקעות בע״מ

51-081938-6 1. 

 2. י״ט בשבט התש״ם (6 בפברואר 1980).

 3. מלון ציריך בעי״מ.

 4. חברת ניהול קונקורד בע״מ.

51—081994-9 1. 

 2. ז׳ באדר התש״ם (24 בפברואר 1980).

 3. קלרין - מפעלי נופש ותיירות בע״מ °.

 4. קלרין נופש ותיירות בע״מ.

51-075009-4 1. 

׳ כאדר התש״ם (24 בפברואר 1980).  2. ז

 3. בית מרדכי בע״מ.

 4. משפחת מרדכי בע״מ.

51-077702-2 1. 

 2. י״ז בשבט התש״ם (4 בפברואר 1980).

 3. דע שירותי אינפורמציה בע״מ.

 4. דע שירותים ואינפורמציה בע״מ.
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51-083518-4 1. 

 2. י״ט בשבט התש״ט (6 בפברואר 1980).

 3. יובילן בע״מ.

 4. משה ספדיה — שירות הנדסה אדריכלים ומתכננים(1980) בע״מ *.

51-083680—2 1. 

 2. כ״ה בשבט התש״ם(12 בפברואר 1980).

 3. אופנת נוגה בע״מ.

 4. אופנת נגה בע״מ.

51-084006-9 1. 

 2. כ״ד כשבט החש״ם (11 בפברואר 1980).

 3. ג׳י.קי. יצור יבוא ושיווק בע״מ.

 4. ג׳.קי. יבוא ושווק בע״מ.

51-084070-5 1. 

7ג בפברואר 1980). ׳ בשבט התש״ם (  2. ל

 3. הברח גלובוס הוצאה לאור בע״מ *.

 4. תברת גלובס הוצאה לאור בע״מ.

51-084132—3 1. 

 2. כ״ד בשבט התש״ט(11 בפברואר 1980).

 3. אמגד סוכנות בע״מ.

 4. אמגד סוכנות לביטוח בע׳׳מ.

ל גלובוס א ר ש  י

 דשם החברות

 הודעות אלה נותפרםמות סל אחריות המודיעים

 ואין בפרסומן משום מחן תעודה על נכונות!

 ק׳ הופמן ובניו בע״מ

 (בפירוק מרצון)

 ניחנת בזה הודעה, שהאסיפה הכללית האחרונה של החברה הנ״ל

 ההכנם ביום די, 10 בדצמבר 1980, בשעה 11.00 במשרד א. ליואי,

ל  רו״ח, שדרות דוד המלך 1, תל־אביב, לשם הגשת דו־ת סופי ש

ל העסקים ומה עשו בנכסי  המפרק, המדאה כיצד התנהל הפירוק ש

 החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק, ולהחליט כיצד

 לנהוג בפנקםימ ובניירות של החברה ושל המפרק.

ן מ פ ו י ה מ ן ע מ פ ו ף ה ס ו ן י מ פ ו ל ה א י נ  ד

 מפרקים

51-082370-1 1. 

 2. כ״ה בשבט התש׳׳ם (12 בפברואר 1980).

 3. אפומה ישראל בע״מ.

 4. אםומא ישראל בע״מ *.

51-082380-0 1. 

 2. כ׳׳א בשבט החש׳׳פ (8 בפברואר 1980).

 3. הירש מרקם (פרלמוטר) בע״מ.

.  4. הירש — פרלמוטר בע־׳מ *

51-082638-1 1. 

 2. ז׳ באדר התש־׳ם (24 בפברואר 1980).

 3. יסודי עולם בע״מ.

 4. ד.מ.ק. חברה למסחר בע״מ ״.

51-082688-6 1. 

 2. י״א באדר התש״ם(28 בפברואר 1980).

 3. תכשיטי אופיר — טל חברה ליצור ושיווק בע״מ.

 4. אופיר טל תכשיטי איכות חברה ליצור ושיווק בע-מ.

51-082882-5 1. 

 2. י״ט בשבט התש״ם (6 בפברואר 1980).

 3. משפחת תמיר בע״מיי.

 4. ויבד־סקופ (2000) גע״מ.

51-082883-3 1. 

 2. כי:בשבט התש״פ (7 בפברואר 1980),

 3. תוחלת (מימון והשקעות) בע״מ ״.

.  4. וינד סקופ (2000) בע״מ ־

51-083450-0 .1 

 2• א׳ באדר החש״ם (18 בפברואר 1980).

 3. שפירים מסחר וציוד בע׳׳מ.

 4. פילבא יצוא טכני בע״מ.

 כיא באדר חתש״ם(9 במרס 1980)

עי ן שבו  דין וחשבו

 לפי חוק בנק ישראל, התשי״ד—1954

 לפי סעיף 58 (1) לחוק בנק ישראל, התשי״ד-11954, מתפרסם

 בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו

 בסיום העבודה ביום ביו בחשון התשמ״א(5 בנובמבר 1980):

 אג״ח שקלים

 סך הכל המטבע במחזור 2,444,533,420.53

 הנכסים כיהדות מטבע ׳חוץ וזהב 2,444,533,420.53

 ב-ח בחשון התשמ׳יא(7 בנובמבר 1980) שי סירקיס

 יועץ למנהל מחלקת המטבע

 1 ס״ח התשי־ד, עמי 192.

51-084242-0 1. 

 2. י״ג באדר התש״ם(1 במרס 1980).

 3. שכפולית בע״מ.

 4. קט־אופםט שירותי הדפסה בע״מ.

52-003170-9 1. 

 2. י׳׳נ באדר התש״ם(1 במרס 1980).

 3. בלל - הנפקות בע״מ.

.  4. כלל הנפקות לחעשיה בע-מ ־
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 חודעופ אלה סת9רסםום על ?וחריות הנוודיעיס ואין ב3רסוםן oisra מתן סעודה על נכונומן

 מפעל הפיס

ה מס׳ 0/1980 ל ר ג  תכנית ה

 שבה היא נערכת ומהמספר הסידורי השוטף של אותה

 ההגרלה באותה השנה (לדוגמא: ״הגרלה רגילה 1/1981׳

 משמעו — ההגרלה הרגילה הראשונה בשנת 1981; ״הגרלה

 רגילה 2/1981״ משמעו — ההגרלה הרגילה השניה בשנת

.(1981 

״ א ט ו ז ת • ו ל ר ג  4. ה

 (א) ההגרלות ״זוטא״ לפי תבנית זו ייערכו מדי שבוע בשבוע,

 במשך תקופת תחולתה של תכנית זו׳ בכל יום ה׳ בשבוע,

 בסמוך לאחר סיום עריכת ההגרלה הרגילה באותו

 השבוע, אולם זאת בכפוף לאמור בסעיף 10.

 (ב) בל הגרלה ״זוטא״ תזוהה/ ותובחן מההגדלות ״זוטא״

 האחרות, על ידי ציון מספר זיהוי של אותה ההגרלה׳ המורכב

 מקיצור השנה שבה היא נערכת ומהמספר הסידורי השוטף

 של אותה ההגרלה באותה השנה (לדוגמא: ״הגרלה ״זוטא״

 1/81״ משמעו — ההגרלה ״זוטא״ הראשונה בשנת 1981;

 ״הגרלה ״זוטא״ 2/81״ משמעו — ההגרלה ״זוטא״ השניה

 בשנת 1981).

ם י ל י ג ם ר י ם י ט ר  5. ב

 (א) לגבי בל הגרלה רגילה ינפיק המפעל 700,000 כרטיסי

 הגרלה רגילים למוכ״ז.

ל פניו - בין היתר — במספר  (ב) בל ברטים רגיל יסומן ע

 סידורי מבין המספרים הסידוריים 000,000 עד 699,999

ל פניו במספר ההגרלה הרגילה  ועד בכלל, וכן יסומן ע

 שבה הוא נועד להשתתף ובתאריך שבו תיערך אותה ההגרלה.

״ א ט ו ז ם ״ י ס י ט ר  6. כ

 (א) לגבי כל הגרלה ׳זוטא״ ינפיק המפעל 700,000 כרטיסי

 הגרלה ״זוטא״ למוכ״ז.

 (ב) כל כרטיס ״זוטא״ יסומן בתוכו (ולא מלברו) במספר

 סידורי וכן יסומן על פגיו במספר ההגרלה ״זוטא״ שבה

 הוא גועד להשתתף ובתאריך שבו תיערך אותה ההגרלה.

 (ג) כל קבוצה של 1/000 כרטיסים ״זוטא״ יסומנו במספרים

 הסידוריים בין 000 עד 999 ועד בכלל׳ ובהתאם לכך יהיו

 בכל הנפקה 700 כרטיסים ״זוטא׳ שמספרם הסידורי יהיה

 אחד המספרים שבין 000 עד 999 ועד בכלל.

 (ד) כל כרטיס ־זוטא״ יהיה צמוד לצידו השמאלי של כרטיס

ל ממםפרו י ד ב ה ל ) ו י ל  רגיל אשר מספר ההגרלה המסומן ע

 הסידורי) זהה עם מספר ההגרלה המסומן על הכרטיס

 ״זוטא״ שהוצמד אליו.

 (ה) מל פני בל כרטיס ״זוטא״ יהיה מודפס קו מרוסק או שורת

 נקודות לסימון המקום לפתיחתו של הכרטיס ״זוטא״ לשם

 עיון במספרו הסידורי.

ת ו ר ד ג  1. ה

 בתכנית 1ו יהיה לכל מונח שבסעיף זח הפירוש הניתן בצדו

 להלן, והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן הענין או מהקשר

 '"הדברים:

 ׳המפעל״ — מפעל הפיס;

׳ — הגרלה רגילה וגםןאו הגרלה ״זוטא״, אשר תכנית ה ל ד ג ה  ׳

 זו חלה עליהן;

 ״הגרלה רגילה״ — כל אחת מההגדלות שתיערך כאמור בסעיף 3 (א);

 ״הגרלה ״זוטא״״ - כל אחת מההגדלות שתיערך כאמור בםעיף 4;

 •מספר ההגרלה״ — מספד הזיהוי של הגרלה רגילה או הגרלה ״זוטא״,

 לפי הענין, שיצויין כאמור בסעיף 3 (ב) או 4 (ב), לפי הענין;

 ״כרטיט רגיל״ — בל אהד מכרטיסי ההגרלה הרגילים למוכ״ז שיונפק

ל ידי המפעל לפי טעיף 5;  ע

 ״כרטיט ״זוטא״״ — כל אחד מכרטיסי ההגרלה ״זוטא״ למוכ״ז

ל ידי המפעל לפי סעיף 6;  שיוגפק ע

 •כרטיס״ — כרטיס רגיל וגם/או כרטיס ״זוטא״, בין אפ הכרטיס

 הרגיל והכרטיס ״זוטא״ צמודים יחדיו ובין אם לאו;

 ״פרס״ — סכום הזכייה בגין ברטים שעלה בגורל לפי תכגית זו;

 ׳מספרי הזיהוי״ — המספר הסידורי ומספר ההגרלה שבהם מסומן,

 או שצריך להיות מסומן, כל כרטיס רגיל וכל כרטיס ״זוטא״,

 או כל חלק ממספרים אלה, או כל ספדה מתוכם או כל חלק מספרה

 כזאת;

 *נפגמו בהדפסה״ — לענין מספרי הזיהוי — לא הודפסו כלל או לא

 הודפםו כראוי או הודפסו בצורה משובשת או בצורה שאינה

 ניתנת לבירור מתוך עיון בכרטיס, ולגבי כרטיס רגיל — לרבות

ל יותר מכרטיס רגיל אחד  הדפסתו של אותו המספר הסידורי ע

 וכן הדפסתם של שני מספרים סידוריים שונים על אותו הכרטיס

 הרגיל;

 •המערבת האלקטרונית״ — מערכת ההגרלה האלקטרונית המתוארת

. ג)  בסעיף 9 (

ת י נ כ ת ת ה ל ו ת  2. ח

 תכנית זו תיכנס לתוקפת בתאריך שייקבע לכך במודעה שתפורסם

 מטעם המפעל בילקוט הפרסומים או בשני עיתונים יומיים לפתות,

 ותחול על כל הנרלה שתתקיים מאותו תאריך ואילך. תכנית זו תישאר

ל ידי המפעל בהודעה שתפורסם בילקוט  בתוקפה כל עוד לא בוטלה ע

 הפרסומים או בשני עיתונים יומיים לפחות.

ת ו ל י ג ת ר ו ל ר ג  3. ה

 (א) ההגרלות הרגילות לפי תכנית זו ייערכו מדי שבוע בשבוע׳

 במשך תקופת תחולתה של תכנית זו׳ בבל יום ה׳ בשבוע

 בשעה 19.00׳ אולם זאת בכפוף לאמור בסעיף 10.

 (3) כל הגרלה רגילה תזוהה/ ותובחן מההגדלות הרגילות האחרות,

ל ידי ציון מספר זיהוי של אותה ההגרלה׳ המורכב מהשנה  ע
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 — לבצע את אותה ההנרלה או להמשיך בביצועה, לסי

 הענין, באותו האופן ובאותם האמצעים, כפי שהמפעל יקבע.

 (ה) כדי להסיר ספק נאמר בזה במפורש, כי הוראות הסעיפים

( ד ) ן ט ק ־ ף י ע 1 תהיינה כפופות להוראות פ 7 ־  15, 16, ו

 ושום דבר האמור בהט לא יפורש כגורע מכלליות תהולתו

ד) • )  של האמור בםעיף־קטן

ת ו ל ר ג ה ע ה ו צ י ב ד או המקום ל ע ו מ י ה ו נ י  10. ש

, ולמרות כל תאריך שיודפס 9 ־  למדות בל האמור בסעיפים 3׳ 4 ו

 בכל כרטיס* הרי בכל מקרה שהמפעל ימצא לנכון לפשות בן׳ לפי

 שיקול דעתו המוחלט׳ יהיה הוא רשאי לדחות או להקדים את המועד

 (היום וגם/או השעה)/ וגם/או לשנות את המקום, שנקבעו בתכנית זו

 לקיומה של הגרלה כל שהיא׳ למועד אחד או למקום אחד׳ הבל לפי

ל ידי  הפנין׳ אשר ייקבעו בהודעה שתפורסם ברבים מטעם המפעל ע

 הצבתה בכניסה לאולם האמור וגם/או בכל אופן אחר שהמפעל ימצא

 לנכון׳ לפי שיקול דעתו המוחלט׳ וכלבד שהמועד הנדחה לקיומה

 של אותה ההגרלה לא יהיה מאוחר יותר מאשר 14 יום מהמועד

 המקורי.

ת ו ל ד נ ה ת ב ו פ ת ת ש  11. ה

 (א) בהגרלות ישתתפו -

 (1) בבל הגרלה רגילה - כל כרטיס רגיל שסומן במספר

 ההגרלה ובתאריך של אותה ההגרלה הרגילה׳ כאמור בסעיף

;5 

 (2) בבל הגרלה ״זוטא׳* - בל כרטיס ״זוטא״ שסומן

, כאמור  במספר ההגרלה ובתאריך של אותה הגדלה *זוטא׳

 בסעיף 6;

 והכל בהתאם להוראות ובכפוף לתנאים המפורטים בתכנית

 זו וביחוד בכפוף להוראות סעיף קטן(ב) של סעיף זה.

, לא ישתתף: ב) למרות האמור בסעיף קטן(א) ) 

 (1) בהגרלות הרגילות - בל כרטיס רגיל׳ אשר מספרי

 הזיהוי שלו נפגמו בהדפסה;

 (2) בהגרלות ״זוטא״ — כל כרמים ״זוטא״ אשר מספרי

 הזיהוי שלו נפגמו בהדפסה.

ם ו ג ס פ י ט ר ד כ ע י ב ו צ י  12. פ

 (א) נפגמו בהדפפה מספרי הזיהוי של כרטיס רגיל, יהיה המחזיק

 בו זכאי להחזיר למפעל את הכרשים הרגיל הפגום ולקבל

 בבגדו מהמפעל את המחיר הגקוב של אותו הכרטיס הרגיל,

 וזאת לפי דרישתו של אוחו מחזיק, בין לפגי ההגרלה שבה

 היה משתתף אותו כרטיס אלמלא הפגם או לאחריה, אך

 לא יאוחר מאשר 36 (שלושים) יום אחרי תאריך קיומה של

 אותר. הגרלה.

 (ב) נפגמו בהדפסה מספרי הזיהוי של כרטיס ״זוטא״ יהיה

 המחזיק בו זכאי — לפי בחירתו —

 (1) לפני שעת הפסקת המכירה של כרטיסי ההגדלה לקראת

 ההגרלה הרגילה שבד. עומד להשתתף הברטים הרגיל הצמוד

 לאותו כרטיס ״זוטא״ פגום - להחזיר למפעל את הכרטיס

 ״זוטא״ הפגום ביחד עם הברטים הרגיל'האמור, כשהם

 צמודים זה לזה, ולקבל תמורתו מהמפעל את המחיר הבקוב

 של הכרטיס הרגיל.

 (2) לאחר קיום ההגרלה שבה השתתף הברטים הרגיל

 הצמוד לאותו כרטיס ״זוטא״ פגום - להחזיר למפעל, אך

 ודק במשרדו הראשי בתל־אביב, את הכרטיס ״זוטא״

 הפגום ולקבל כנגדו מהמפעל כרטיס ״זוטא״ אחר, שהשתתף

ם י ס י ט ר כ ת ה צ פ  ל. ה

 (א) מכירת הכרטיסים לציבור תיעשה באחת או יותר מהדרכים

 הבאות:

י המפעל במישרין; ד י ־ ל  (1) ע

י המפעל בכתב; ד י ־ ל די מפיצים, שיתמנו לכך ע י ־  (2) על

די המפעל בכתב. י ־  (3) מליידי מוכריפ, שיאושרו לכך על

 (ב) כדי להםיר ספק נאמר בזה במפורש כי שום מפיץ או מוכר

 כאמור אינו משמש כםובנו או כשלוחו של המפעל לענין

ל ידי המפעל או  בל־שהוא, ואינו מוסמך או מורשח ע

 מטעמו למסור כל ידיעות ן% להציג בל היצג או ליתן כל

 ערובה בשמו של המפעל או מטעמו, או לחייב את המפעל

 בחבות כל-שהיא. ביחוד מודגש בזה כי כל הפכם בדבר

 רכישתו או חזמגתו מראש של כרטיס בעל מספר מםויים

 קבוע מראש, אינו מחייב את המפעל.

ל כל  (ג) כל מפיץ ומוכר יהיה רשאי להחתים את שמו ומענו ע

 כרטים שהוא מוכר.

ר •הכרטיס י ח  8. מ

 (א) מחיר הברטים — הנו 6 שקלים (כפוף לאמור בסעיף 26).

 (ב) בעד הכרטיס ״זוטא״ הצמוד אל כרטיט רגיל לא תשולם

 כל תוספת על המחיר האמור.

ן ה י ל ח ע ו ק י פ ה ת ו ו ל ר ג ה ע ה ו צ י  9, ב

ידי המפעל, בפיקוחו ובהדרכתו.  (א) ההגרלות יבוצעו מל־

 אופן עריכת ההגדלות, נהליהן וסדריהן, יהיו בפי שייקבע

י המפעל, לפי שיקול דעתו המוחלט. ד י ־ ל  מזמן לזמן ע

 (ב) ההגרלות ייערכו בפומבי׳ באולם של המפעל, הנמצא

 ברחוב הפטמן 3/ חל־אביב.

 (ג) לשפ ביצוע ההגרלות הרגילות וההגרלות ״זוטא״ ישתמש

 המפעל במערכת הגרלה אלקטרונית — היא המערבת האלק

־ ו  טרונית — המורכבת משלוש יחידות הפועלות באופן ב

די לחיצה על שני כפתורים י ־  זמני (סימולטני), כך שעל

 בזה אחר זה (בהפסקה קצרה בין שתי הלחיצות) נקבעים

 בעת ובעונה אחת מספרי הכרטיסים העולים בגורל וסכומי

 הפרסים שבהם מזכים אותם הכרטיסים, כדלקמן:

 (1) יחידה מרכזית (להלן — היחידה המרכזית), המכילה

 גנרטורים אלקטרוניים לייצור מספרים אקראיים —כשהם

 פועלים במהירויות שונות ובלתי תלויות מאלו של האחרים—

 אשר תפקידם לקבוע את המספרים העולים בגורל׳

 ובן לוח מתובנת של כמותם וערכיהם של סכומי הפרסים

 העולים בגורל, שתפקידו לקבוע, לקדם ולבחור אח סכומי

 הפרסים שיש להעלותם בגורל בכל הגרלה לפי תבנית זו.

 (2) יחידת תצוגה - ובה ד אשנבים - שתפקידה להציג

 את המספרים העולים בגורל כתוצאה מפעולת הגנרטורים

 שביחידה המרכזית (להלן — לוח תצוגת.המפפרימ);

 (3) יחידת תצוגה המציגה את סכומי הפרטים העולימ בגורל

 בתוצאה מפעולת הלוח המתוכגת שביחידה המרכזית(להלן—

 לוח תצוגת הפרסים).

ל המערבת האלקטרו  (ד) אם תחול תקלה בפעולתה התקינה ש

 נית, בין לפני תחילת ביצועה של הגרלה בל־שהיא ובין

 בשעת ביצועה, באופן שלא ניתן להתחיל או להמשיך

 בביצוע ההגרלה, הכל לפי הענין, יהיה המפעל דשאי—לפי

( ( ג ) קטן  שיקול דעתו המוחלט (למרות האמור בסעיף־
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ב) בשלב השני — 14,000 כרטיסים ״זוטא״, שכל אחד ממם ) 

2 קבוצות שבכל אחת ־  יזכה בפרס בסך 12 שקלים, וזאת ב

 בזו אחר זו, יעלו בגורל 7,000 כרטיסים ־*זוטא״.

) בשלב השלישי — 175,000 כרטיסים ״זוטא״, שבל אחד ג ) 

2 קבוצות שבכל 5 ־  מהם יזכה בפרס בסך 6 שקלים, וזאת ב

 אחת מהן, בזו אתר זו, יועלו בגורל 7,000 כרסיסים ״זוטא״.

 בל האמור בסעיף זה כפוף לאמור בסעיף 26.

ם י ל י ג ר ם ה י ס י ט ר כ ל ה ל ש ר ו ג ם ב ת א ל ע ן ה פ ו  15. א

 (א) העלאתם בגורל של הכרטיםים הרגילים וייחוד הםרםיט

י ד י ־ ל ׳ תיעשה ע  בגינם בהגרלות הרגילות לפי טעיף 13

 הפעלת המערכת האלקטרונית כך, שבלוח תצוגת המספרים

 יופיע מספר המזהה את הכרטיסים שעלו בגורל, ובלות

 תצוגת הפרסים יופיע באותו זמן םכום הפרס שעלה בגורלו

. ( ג ) ־  של כל כרטיס בזה, וזאת כאמור בסעיפים הקטנים(ב) ו

 (ב) לגבי כל אחד מהשלבים הראשון, השני, השלישי, והרביעי

 המפורטים בסעיף 13, כסדרם, תבוצע העלאת הכרטיסים

 הרגילים בקבוצות המפורטות באותם השלבים, חאת בנפרד

י הפעלת המערכת ד י ־ ל  לגבי כל קבוצה וקבוצה כזו, ע

 האלקטרונית כך, שבלוח תצוגת המספרים יופיע מספר

 המורכב מספרות במפורט להלן:

 בשלב הראשון 1 ספרה

 בשלבים השני והשלישי 4 ספרות

 בשלב הרביעי 5 ספרות

 והופעתו של אותו המספר/ בקריאת ספרותיו מימין לשמאל/

 תיחשב בעלייתם בגורל/ בכל קבוצה וקבוצה בכל אחד

 מהשלבים האמורים, כסדרם/ של כל הכרטיסים הרגילים

 שהספרות הסופיות של מספריהם הסידוריים/ בקריאתן

 מימין לשמאל׳ זהות לספרותיו של אותו המספר שיופיע

 בלוח תצוגת המספרים כאמור, והסכום שהופיע באותו הזמן

 בלוח תצוגת הפרסים ייחשב כםבום הפרס שעלה בגורלם

 של אותם הכרטיסים.

ג) לגבי השלב החמישי המפורט בסעיף 13, תבוצע העלאת ) 

 הכרטיסים הרגילים בנפרד לגבי בל כרטיס רגיל שיש

י הפעלת המערכת האלקטרו ד י ־ ל  להגדילו באותו השלב, ע

 נית כך, שבלוח תצוגת המספרים יופיע מספר המורכב

ל אותו המספר תיחשב כעלייתו־ 6 ספרות, והופעתו ש ־  מ

 בגודל של הכרטיס הרגיל שמספרו הסידורי, בקריאת

 ספרותיו מימין לשמאל, זהה למספר שהופיע בלות תצוגת

 המספרים באמור, בקריאת ספרותיו מימין לשמאל, והסכום

 שהופיע באותו הזמן בלוח תצוגת הפרסים ייתשב כסכום

 הפרם שעלה בגורלו של אותו כרטיס.

׳ א ט ו ז ם ׳ י ס י ט ר כ ל ה ל ש ר ו ג ם ב ת א ל ע ן ה פ ו  16. א

 (א) העלאתם בגורל של הכרטיטים ״זוטא־ וייחוד הפרסים

י ד י ־ ל  בגינם בהגרלות ״זוטא״ לפי סעיף 14/ תיעשה ע

 הפעלת המערכת האלקטרונית כך, שבלוח תצוגת המספרים

 יופיע מספר המזהה את הכרטיסים שעלו בגורל, ובלוח

 תצוגת הפרסים יופיע באותו הזמן סכום הפרם שעלה בגורלו

 של כל כרטיס כזה, וזאת כאמור בסעיף קטן(ב).

, כסדרם׳ 1 3 השלבים המפורטים בסעיף 4 ־  (ב) לגבי בל אחד מ

 תבוצע העלאת הכרטיסים ״זוטא־ בקבוצות המפורטות,

 באותם השלבים/ וזאת בנפרד לגבי כל קבוצה וקבוצה כזו/ 1

 בהגרלה -זוטא״ האחרונה שהתקיימה לפני מועד ההחזרה,

 כשאותו כרטיס ״זוטא״ עדיין סגור, אך חלוש מהכרטיס

 הרגיל שאליו היה צמוד, וזאת — לפי דרישתו של המחזיק

 בכרטיס ״זוטא״ הפנוס, לא יאוחר מאשר 30 (שלושים) יום

 לאחר קיומה של ההגדלה שבה היה משתתף אותו כרטיס

 ״זוטא״ פגום אלמלא הפגם.

, לא ( ב ) ־ נ) פרט לזכויות האמורות בסעיפים הקטבים (א) ו ) 

 יקנה כרטיס רגיל, או כרטיט ״זוטא״, שמספרי הזיהוי שלו

־ ל ו בהדפסה, למחזיק בו, או לכל אדם אחר, זכות כ מ ע  נ

 שהיא; ובייחוד לא יקנה כרטיס בזה זכות לפיצויים כל

 שהם עקב אי־השתתפוחו של הכרטיס האמור בהגדלה או

 מקב טיבה אחרת כל־שהיא.

ת ו ל י ג ר ת ה ו ל ר ג ה ם ב י ס ר פ  13. ה

 בבל הגרלה רגילה יועלו בגורל, בחמישה שלבים 73,178 כרטי־

 סיפ רגילים, מתוך 700,000 הכרטיסים הרגילים שהונפקו לאותה

 ההגרלה הרגילה, המזכים בפרסים בסך כולל של 1,277,500 שקלים,

 כדלקמן:

 (א) בשלב הראשון - 70,000 כרטיסים רגילים, בקבוצה אחת,

 שכל אחד מהם יזכה בפרס בסך 6 שקלים;

 (ב) בשלב תשני - 2,800 כרטיסים רגילים, שכל אהד מהם

4 קבוצות שבכל אחת 0 ־  יזכה בפרס בסך 60 שקלים, וזאת ב

 מהן, בזו אחר זו, יועלו בגורל 70 כרטיסים רגילים;

 (ג) בשלב השלישי — 280 כרטיסים רגילים, שכל אחד מהם

4 קבוצות שבבל אחת ־  יזכה בפרס בסך 100 שקלים, וזאת ב

 מהן, בזו אהר זו, יועלו בגורל 70 כרטיסים רגילים;

 (ד) בשלב הרביעי — 56 כרטיסים רגילים, שבל אחד מהם יזכה

8 קבוצות שבכל אחת מהן, ־  בפרס בסך 500 שקלים, וזאת ב

 בזו אחר זו, יועלו בגורל ד כרטיםיפ רגילים;

 (ה) בשלב החמישי - 42 כרטיסים רגיליפ, כדלקמן:

 (1) 21 כרטיסים רגילים, שכל אחד מהם יזכה בפרס בסך

 1,000 שקלים;

 (2) 15 כרטיסים רגילים, שכל אהד מהם יזכה בפרס בסך

 2,500 שקלים;

 (3) 3 כדטיסיפ רגיליפ, שכל אחד מהם יזכה בפרס בסך

 5,000 שקליפ;

 (4) 1 כרטיס רגיל, שיזכה בפרס בסך 10,000 שקליפ;

 (5) 1 כרטיס רגיל, שיזכה בפרס בפך 50,000 שקלים;

 (6) 1 כרטיס רגיל, שיזכה בפרס בסך 500,000 שקלים;

 כשסדר העלאתם של כל אהד מאותפ 42 כרטיסים רגילים וכן

 של סכום הפרם שבו יזכה כל אחד מהם, הנו מקרי גרידא

 ללא קביעה מראש.

) כל האמור בסעיף זה כפוף לאמור בסעיף 26. ו ) 

״ א ט ו ז ת ״ ו ל ר ג ה ם ב י ס ר פ  14. ה

 בכל הגרלה ״זוטא״ יועלו בגורל, בשלושה שלבים, 190,400

 כרטיסים ״זוטא״, מתוך 700,000 הכרטיסים ״זוטא״ שהונפקו לאותה

 הגרלה ״זוטא״, המזכים בפרסים בסך כולל של 1,243,200 שקלים,

 כדלקמן:

 (א) בשלב הראשון — 1,400 כרטיסים ״זוטא״, שכל אחד מהם

2 קבוצות שבכל אחת ־  יזכה בפרס בסך 18 שקלים, וזאת ב

 מהן, בזו אחר זו, יועלו בגורל 700 כרטיסים ״זוטא״.
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ל בל כרטיס רגיל  (1) לגבי בל הגרלה רגילה - מספרו ש

 שעלה בגורל באותה הגרלה רגילה. וכן סכום הפרם שבו

 הוא מזכה;

זוטא׳ — הספרות הסופיות של בל  (2) לגבי כל הגרלה ׳

 קבוצות הכרטיסים ״זוטא״ שעלו בגורל באותה ההגרלה

 ״זוטא״ וכן סכום הפרם שבו מזכים הכרטיסים ״זוטא״

 שמספריהם הסידוריים מסתיימים באותן הספרות הסופיות.

 (ד) על המחזיק בכרטיס לעיין במודעה האמורה על־מבת לבדוק

 אם כרטיסו עלה בגורל בהגרלה האמורה,

ם י ס ר פ ם ה ו ל ש  19. ת

 (א) עלה כרטיס רגיל בגורל בהגרלה רגילה, או לפי

 העגין, עלה כרטיט ״זוטא״ בגורל בהגרלה ״זוטא״,

 ישולם טכום הפרט שבו ־מזכה אוחו כדסים לידי המוב״ז

ל אותו מוכ״ז, וכנגד  של אותו כרטיס, לפי דרישתו ש

 י מסירתו של אותו כרטיס למפעל, החל מהיום שלמחרת

 יום קיומה של ההגרלה שבה עלה אותו כרטיס בגורל ולא

 יאוחר מאשר 6 (ששה) חודשים מיום קיומה של אותה

 ההגרלה; ובלבד שאם היה הפרם בסך 500 שקלים או יותר,

 יהיה המפעל רשאי לשלם את סכום הפרס למוב״ז של

 הכרטיס שעלה כגורל תוך 5 ימים לאהד שאוהו הכרטיס

 גמסר למפעל לשם פרעון. התשלום ייעשה במקום שייקבע

 במודעות על תוצאות ההגרלה שיפורסמו מטעם המפעל.

 (ב) לא נדרש תשלומו של פרם בל־שתוא במועד הקבוע בסעיף-

 קטן(א) וגם/או לא מילא דורש התשלום אתרי הוראות

 אותו הסעיף הקטן/ כולן או מקצתן, לא יהיה המפעל חייב

 לשלם'את סכום הפרס לאותו דורש.

) המפעל לא יהיה חייב לשלם פרס בל־שהוא בגין כרטיס ג ) 

 בל־שהוא שעלה בגודל/ אם אותו כרטיס אבד׳ הושמד׳

 הושחת/ נתקלקל/ נקרע/ נגזר או נוקב וגס/או אם מספרי

 הזיהוי של אותו כרטיס׳ או אחד מהם׳ טושטשו או שאינם

ל פניו די צרכם.  ברורים עוד ע

 (ד) הזכות לקבל או לתבוע מהמפעל את םבוט הפרם וגט/או

 כל דבר אחר בגין ברטים כל״שהוא׳ נתונה אך ורק למוב״ז

 בפועל של אותו כרטיס׳ ולא לשום אדם אחר זולתו׳ ואין

 נפקא מינה אם יש או אין לאותו המוב״ז גם הזכות לבעלות

 או לחזקה לגבי אותו כרטיס. בהתאם לכך׳ לא יהיה המפעל

 חייב לחקור ונם/או לבדוק אם המוכ״ז של ברטים כל-

 שהוא הבו הבעלים או המחזיק כדין של אותו כרטיס.

 (ה) בדי להסיר ספק נאמר בזה במפורש כי במקרה של אבדנו

 או השמדתו של כרטיס כל־שהוא שעלה בגורל׳ לא יהיה

 המפעל חייב לשלם את סבופ הפרס בגינו׳ לא תוך תקופח

 ההתישנות ולא לאחריה׳ ואף לא בנגד בטחוגות בל־שהם/

 וזאת - למרות כל האמור בכל דין הבוגע למסמכים אבודים.

ם ו ל ש ת י ה ל ב ק ת מ ו ה ד ז ה ם ו י ט ר פ ם ה ו ל ש ן ת פ ו  20. א

ל המפעל לשלמו לפי תכנית זו, רשאי ע  (א) פרס כל־שהוא, ש

 המפעל - לפי שקול דעתו המוחלט - לבצע את תשלומו

 בין במזומנים ובין בשיק ערוך למוב״ז או על שמו של

י תפעלת המערכת האלקטרונית כך שבלוח תצוגת ד י ־ ל  ע

 המספרים יופיע מספר המורכב מספרות כמפורט להלן:

 בשלב הראשון - 3 ספרות

 בשלביה השני והשלישי — 2 ספרות

 והופעתו של אוחו המספר׳ בקריאת ספרותיו מימין לשמאל,

 ייחשב בעלייתם בגורל׳ בבל קבוצה וקבוצה בכל אחד

 מהשלבים האמורים, כסדרם, של בל הכרטיסים ״זוטא״

 שכל שלוש תספרות של מספריהם הסידוריים/ או לפי

 תעבין׳ ששתי הספרות הסופיות של מספריהם הסידוריים,

 בקריאתן מימין לשמאל/ זהות לספרות של אותו המספר

 שהופיע בלוח תצוגת המספרים באמור, והסכום שהופיע

 באותו הזמן בלוח תצוגת הפרסים ייחשב כסכום הפרס

 ־שעלה בגורלם של אותם הכרטיסים.

ם י ר ק מ ת ב י נ ו ר ט ק ל א ת ה כ ר ע מ ל ה ש ש ד ח ה מ ל ע פ  17. ה

ם י מ י י ו ס  מ

, הרי אם תוך 1 6 ־  (א) למרות כל האמור בסעיפים 15 ו

 ביצוע העלאתם בגורל של הכרטיסים הרגילים לפי םעיף

 13, או תוך ביצוע העלאתם בגורל של הכרטיסים

 ״זוטא״ לפי סעיף 14, יופיעו באחד או יותר מהאשנבים

 שבלוח תצוגת המספרים וגם/או באחד או יותר מהאשנ־

 ביפ שבלוח תצוגת הפרסימ - ספרה אוי מספר בצורה

 משובשת, או שלא יופיעו כלל ספרה או מספר, למרות

 שבהתאם לתכנית זו צריכים היו להופיע באותו הזמן, או

 שיופיעו ספרה או מספר מיוחדים, למרות שבהתאם לתכנית

 זו לא היו צריכים להופיע באותו הזמן או בכלל — תיחשב

ל המערבת האלקטרונית כבטלה ומבוטלת,  אותה הפעלה ש

 והמערכת האלקטרונית תופעל שבית לביצוע אותה הפעולה

 מחדש.

 (ב) למדות כל האמור בםעיף 14׳ הרי אם תוך ביצוע העלאתם

 בגורל של תכרטיסים ״זוטא״ לפי סעיף 14, יופיע בלות

 תצוגת חמספרימ מספר מסוייס לגבי קבוצת כרטיסים

 בל־שהיא בשלב כל־שהוא לפי סעיף 14׳ ומספר זה כבר

 הופיע קודם לבן באותה ההגרלה לגבי קבוצה קודמת של

־ ל  כרטיסים ״זוטא״, בין באותו השלב ובין בשלב קודם כ

 שהוא - חבוטל פלייהו השניה בגורל של אוהו המספר וימשיכו

 בהפעלת המערכת האלקטרונית לגבי קבוצת הכרטיסים

ל אותו המספר כאמור׳  שבגינה בוטלה עלייתו השניה ש

ה שטדמ עלה בנורל באותה  עד אשר יעלה בגורל מספר מ

 ההגרלה, כאמור.

ת ו ל ר ג ה ת ה ו א צ ו ם ת ו ס ר פ ם ו ו ש י  18. ר

 (א) בכל אחת מההגדלות יחבהל פרוטוקול שבו יירשמו בל

 מספר שהופיע באותה ההגרלה כלוח תצוגת המספרים וכן

 בל סכום שהופיע באותו הזמן בלוח תצוגת הפרסים

 (למעט כל הפעלה של המערכת האלקטרונית שבוטלה

 ובל מפפר שעלייתו בתשבת בבטלה לפי סעיף 17).

י באי־-כוח המפעל ד י ־ ל  (ב) בל פרוטוקול כאמור ייחתם ע

 הבוכחים באותה ההגרלה׳ ורק פרוטוקול זה יחייב את

,  המפעל.

) בהקדם האפשרי לאחר קיומה של כל הגרלה, יפרספ המפעל ג ) 

 את תוצאותיה במודעה אחת או במודעות בפרדות, שבחן

 יפורטו:
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ט ו פ י ש  23. מקיים ה

 מקום השיפוט לגבי כל תובענה נגד המפעל* בגין כ? ענין הנובע

יפו בלבד.  מתכנית זמ יהיה בתל־אביב־

ת ו נ ש י י ת  24. ה

 תקופת ההתיישנות לבל תובענה. נגד המפעל׳ בגין בל ענין

ל ההגרלה  הנובע מתכנית זו, היא 6 (ששה) הודשימ מיום קיומה ש

 שבה השתתף או נועד להשתתף הכרטיס נשוא התובענה.

ל ע פ מ ד ה ר ש  25. מ

ל המפעל — שהוא גם משרדו הראשי —  כתובת משרדו הרשום ש

. ג י ג א ־ ל  היא ברחוב הפטמן 3׳ ח

 בל תביעות או פניות אחרות למפעל בקשר לתכנית זו יש להפנות

 למפעל לפי כתובתו האמורה.

ת י נ ב ת י ה ו נ י  26. ש

 (א) המפעל יהיה רשאי לשנות מזמן לזמן בל הוראה הכלולה

 בתכנית זו — ובמיוחד אח מחיר הכרטיס הבקוב בסעיף 8 (א)

, ובלבד 1 4 ־  וכן את הרכב הפרטים המפורטים בסעיפים 13 ו

י המפעל בילקוט הפרסומים. ד י ־ ל  שכל שינוי כזה יפורסם ע

 (ב) תחילתו של כל שינוי כאמור בםעיף־קטן(א) יהיה במועדי

! ו ידי י המפעל במודעה שתפורסם על־ ד י ־ ל  שייקבע לבך ע

 בילקוט הפרסומים וגם/או בשני עיחוניפ יומיים לפחות,

 ובלבד שמועד זה לא יחול לפני פרסום השינוי באמור

.  בסעיף קטן(א)

ן ר ו  יצחק א
 יושב ראש הדירקטוריון

 חמוכ״ז שהציג אח הכרטיס לפרעון; ואפ היה הפרס בסכום

— רשאי המפעל לבצע את התשלום ר ת ו ל 100 שקלים או י  ש

ל המוכ׳׳ז ו ש מ ש ־ ל  בשיק משורטט בכללות ערוך ע

 כאמור; ובל תשלום שיבוצע בשיק כאמור ייחשב אף הוא

י המפעל. ד י ־ ל  כסילוק מלא של הפרס ע

 (ב) המפעל, ובן כל מפיץ או מוכר המשלם פרס בלי

 שהוא (כל אתר מהם ייקרא להלן בסעיף זח — המשלם),

 יהיה רשאי לדרוש מאח כל מוב׳׳ז של כרטיס הדורש את

 תשלום הפרס בגינו (להלן — דורש־התשלום) להציג

ל דורש־התשלום ולהרשות  למשלם את תעודת הזהות ש

 למשלם להעתיק את פרטי זהותו; סירב דורש־התשלום

 להיענות לדרישה זו, יהיה המשלם רשאי לעכב את התשלום

ד אשר דורש־התשלום ימלא אחרי הדרישה. המפעל לא  ע

 יפרסם ברבים (בפתון, במודעות או באמצעים דומים) את

ל דורש־התשלום אלא בהסכמתו לבך.  פרטי זהותו ש

ה ס נ נ ה ־ ס  21. ם

 לפי מיטב ידיעתו של המפעל —

 (א) הפרסים לפי תכנית זו אינם מהווים הכנסה החייבת במס לפי

 פקודת מס־הכנסה.

 (ב) האמור בסעיף־קטן (א) לעיל אינו חל על פרסים בנין

 ברטימים הנשארים בידי המפיצים של המפעל במהלך עסקם.

ת ו ל ר ג ה ת ה כ י ר ע ר ל ת י  22. ה

י פ ־ ל י המפעל ע ד י ־ ל  ההגרלות שתכנית זו חלה עליהן, ייערכו ע

 היתר לעריכת ההגרלוח שניחן למפעל לפי סעיף 231 לחוק העונשין,

 תשל״ז-1977.

נדנארטס(ישראל) בע״מ  מי

 (בפירוק מרצון) •

 הודעה על כינוס האסיפה הסופית

 ניחנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 206 לפקודת ההברות, שהאסי

 פה הכללית האחרונה של בעלי המניות של החברה הנ״ל תתכנס ביום

 15 בדצמבר 1980, בשעה 17.00 ברחוב אחד העם 94, תל־אביב,

 לשם הגשת דין וחשבון סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הירוק

 העסקים ומה עשה בנכסי החברה, ובכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת

 המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל

 המפרק.

, מפרק ג ר ו ב מ ׳ ה  י

 תיקוני טעויות דפוס

־ י 7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי צ ־  בהודעה לפי העיף 5 ו

 ביר) בקשר לתכנית בנין עיר מס׳ רע/1/ 201, שפורסמה בילקוט הפר

 סומים 2662, התשמ״א, עמ׳ 114, בתוספת, במקום ״בגוש 6679״ צ-׳ל

 ״בגוש 6579״.

 בהודעה בדבר הצגת לוחות זכויות של לקייה באזור באר־שבע,

 שפורסמה בילקוט הפרסומים 2660, התשמ״א, עמי 70, תאריך החתימה

— ולא כפי שפורסם. ״ ( 1 9 8  צ״ל ״י״ד באלול התש־ם(26 באוגוסט 0

ד בע״מ ב ו  נוה ע

 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה מיוהדת של החברה הנ״ל שנועדה

 ונתכנסה כהלכה ביום 30 ביולי 1980, נתקבלה החלטה מיוחדת

 למנות את אברהם בנבניסטי מרחוב יצחק שדה 16, אזור, במפרק

 החברה במקום זאב שמיס שפרש.

, מפדק ם ה ר ב י א ט ס י נ ב נ  ב

ה בע״מ צ י  פ

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפת נושים

 ניתנחיבזה הודעה, בי באסיפה כללית שלא מן המנין של ההברה

 הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 2 בנובמבר 1980, נתקבלה

 החלטה מיוחדת למנות את עו״ד שמעון חרמון משדרות חן 50,

 תל־אביב, למפרק החברה.

 כל מי שיש לו תביעה נגד החברה הנ״ל מתבקש להגישה תוך 21

 יום מיום פרסום הודעה וו למשרד המפרק הג׳׳ל, ולהופיע לאסיפת

 נושים שתתקיים ביום 30 בנובמבר 1980 בשעה 17.00 במשרד

 המפרק.

 .גושה שלא יגיש תביעה והוכחה במועד או לא יופיע לאסיפה,

 לא ייענה.

, עו״ד, מפרק ן ו מ ר ן ח ו ע מ  ש

13,11.1980 , א ״ מ ש ת ו ה ל ס כ ׳ ב  602 ילקוט הפרסומים 2672, ה

ISSN 0 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים 3 3 4 — 2 9 8  המחיר 4.80 שקליס 0




