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 הודעה בדבר כוונה למתן צו הרחבה

 לפי חוק הסכלים קיבוציים, התשי״ז—1957

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 להוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז—
 1957 ג, אני מודיע על כוונתי לתת צווים לפי סעיף 25 להוק
 המרחיבים את תחולת ההסכמים הקיבוציים הכלליים המפורטים להלן:

 הסכמים קיבוציים כלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים
 הכלכליים בשם הארגונים המאוגדים בה לבין ההסתדרות הכללית של
 העובדים בא״י, מיום ט״ו באדר א׳ התשל״א (19 בפברואר 1981)
 בדבר תשלום מקדמה מיוחדת בשיעור 5% (מם׳ 7017/81); מיום י׳׳א
 באדר ב׳התשמ״א (17 במרס 1981) בדבר תוספת יוקר(מס׳ 81¡ 7021);
 וליום ט״ז באדר ב׳ התשל״א (22 בלרם 1981) בדבר השתתפות

 המעסיק בהוצאות נסיעה (מס׳ 7024/81).

 ישראל כץ
 שר העבודה והרוותה

 ו׳ בניסן התשמ׳׳א(10 באפריל 1981)
 (חמ 3-107)

 1 ס״ת התשי׳׳ז, עמ׳ 63.

 הודעה בדבר הרכבן של מועצות דתיות
 לפי חוק שירותיהדת היהודיים [נוסת משולב],התשל״א-1971

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 (א) לחוק שירותי הדת
 היהודיים [נוסח משולב], התשל״א-11971, קבעתי שהמועצה הדתית
 בכל אחד מהמקומות המפורטים להלן, תהיה במספר החברים ובהרכב

 המפורט בצד של כל מקום;

 יחיאל כבל
 משה מאושר
 צדוק מצמון
 משה סעקאת
 עובד סעדיה

 אהרון חזיזה
 משה מרדכי טוביאט

 אליהו יוטוביאן
 יום טוב יומטוביאן

 רצון צברי

 זבולון המר
 שר החינוך והתרבות

 ממלא לקום שר הדתות

 הוד השרון — אחד עשר הברים:
 נסים אבודרהם

 ראובן אוננר
 גרשון אנצילביץ

 יוסף אריאל
 עובדיה בנצור

 צבי ירח

 קדימה - אחד עשר הברים:
 אברהם אבוקסיס

 יוסף אורלן
 חיים אריס

 שמעון ביטון
 חיים ברכה
 שלום גלאם

 י׳׳ט באדר ב׳ התשמ״א (25 בלרט 1981)
 (חמ 3-140)

 הודעה על קביעת ממלא מקומו של שר
 לפי חוק־יסוד: הממשלה

 .בהתאם לסעיף 41(ב)(1) לחוק־יםוד: הממשלה!, מודיעים בזה
 שהמלשלח קבעה, לפי סעיף 20 לחוק האמור, כי שר הבינוי והשיכון
 יכהן בממלא־מקומו של שר החקלאות, מיום ג׳ בניסן התשמ׳׳א (7

 באפריל 1981) עד שובו של שר החקלאות לארץ.

 ג׳ בניסן התשל״א(3• באפריל 1981) אריה נאור
 (חמ 3-57) מזכיר הממשלה

 1 ם״ח התשכ׳׳ה, עמ׳ 226.

 הודעה על מינוי שופט
 לפי חוק השופטים, החשי״ג-1953

 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, התשי״ג—11953, אני מודיע
 בזה, בי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק האמור, ובהתייעצות עם
 נשיא בית המשפט העליון, מיניתי את חיים שפירא, שופט ראשי
 של בית משפט שלום, בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט ראשי של
 בתי משפט השלום במחוז המרכז, עד יום כ״ו בניסן התשמ״א

 (30 באפריל 1981).

 משה בסים
 שר המשפטים

 כ״ח באדר ב׳ התשמ״א (3 באפריל 1981)
 (חל 3-60)

 1 ס״ח התשי״ג, עמ־ 149,

 מינוי רשם העמותות בפועל
 לפי חוק העמותות, התש״מ—1980

 בתוקף סלכותי לפי סעיף 63 לחוק העמותות, התש~ם-11980,
 אני ממנה את ארזה שצקר להיות רשם העמותות בפועל, עד יום

 כ״ט בתמוז התשל״א (31 ביולי 1981).

 י״ז בניסן התשמ״א(21 באפריל 1981)
 (חמ 3-1390)

 משה נסים
 שר המשפטים

 * ס׳׳ח התש״ם, עלי 210.

 צו בדבר אישור תשלומים לקופת תגמולים
 כפיצויי פיטורים

 ׳׳• לפי חוק פיצויי פיטורים, התשב״נ—1963

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ׳׳נ—
 1963!, אני מאשר כי תשלומי ישיבת בני עקיבא וחטיבת הביניים
 ממ״ד ׳׳נוח הרצוג״ ל׳׳גלעד׳׳ - גימלאות לעובדים דתיים בע״מ בעד
 עובדיו המבוטחים בפנסיה מקיפה בשיעור של 72%, יבואו במקום

 פיצויי פיטורים.

 ישראל כץ
 שר העבודה והרווחה

 ט״ז באדר ב׳ התשמ״א(22 במרס 1981)
 (חמ 3-745)

 1 ם״ח התשכ׳׳ג, עמ׳ 86. ! ס״ח התשל״א, עמי 130.
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 הודעה בדבר אישור כללים
 לאספקת חשמל לצרכנים

 לפי פקודת זכיובוה החשמל

 אני מודיע בי בהתאם להוראות מעיף 25 לזביון שבתוספת, חלק
 א׳, לפקודת זביונות החשמל!, אישר שר האנרגיה והתשתית את
 השינויים הבאים בתוספת לכללים של חברת החשמל לישראל בע״מ

 לאספקת חשמל לצרכנים 2 כדלקמן:
 בתוספת לכללים במקום ההוראות המתייחסות לכללים הבאימ

 יבואו ההוראות הבאות:

 בהתאם
 לכלל התשלום
 מספר בענין בשקלים

 ״1(ב) דמי סידור ורישום 25
 6(נ) דמי בדיקת מיתקן הצרכן יהיו בסכום

 שלא יעלה על:
 (1) כחצרים למגורים 100

 (2) בחצרים אחרים, .כאשר האספקה
 חיבה במתח נמוך ונמדדת במונה:
 2.1 חד פזי מכל גודל ותלת פזי עד

ר ועד בכלל 3 100 פ מ א x 1 5 
ר 3 פ מ א x 1  חלת פזי מעל 2.2 5

ר ועד בכלל 400 3 פ מ א x 5  ועד 0
ר 800 3 פ מ א x 5  חלת פזי מעל 2.3 0

ר האספקה לחצרים היא במתח (3 ש א ב ) 
 גבוה 1,600

ר האספקה לחצרים היא במתח לפי הוצאות (4 ש א ב ) 
 עליון החברה למעשה

 8(ה) תשלום בעד טי£ול מיוחד במקרה שלא
 ניתנה אפשרות לקרוא את המונה 30

 9(א) דמי בדיקת מונה כשלא נמצא אי דיוק
 העולה על 5%:

 (1) בחצרים למגורים וכן בחצרים אח
 רים כאשר האספקה נמדדה במונה

 חד פזי מכל גודל 20
 (2) כאשר האספקה נמדדת בכל מונה אחר 50

 9(ב) תשלום בעד טיפול מיוחד במקרה שלא
 ניתנה אפשרות לבדוק את המונה 30

 20(ב) תשלום בשהניתוק נעשה מחוץ לחצרים לפי הוצאות
 החברה למעשה

 אך לא פחות
 מ־100״.

 תחילתה של הודעה זו ביו5 כ״ה באדר א׳ התשמ״א (1 במרס
,(1981 

 י״ט באדר ב׳ התשמ״א (25 במרס 1981)
 (חמ 3-188) איתן יעקבסץ

 המנהל הכללי של חברת החשמל לישראל בע״ל

 1 חוקי א״י, כרך א׳, עמי 604,
 2 י״פ התשל״ט, עמ׳ 1888; התש״ם, עמי 12, 898, 2025 ו־2403;

 חתשמ״א, עמי 247, 774, 775 ו־1079.

 הודעה בדבר מתן רשיונות מנחתים ומקומם
 לפי חוק הטיס, 1927

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(7) לחוק הטיס, 1927 !, אני מודיע
 על מתן רשיונות מנחתים ועל מקומם, החל ביום כ״ה באדר א׳

 התשמ״א (1 במרס 1981) כמפורט להלן:

 שם מקום המנחת סוג
 המנחת (בנ.צ.) בעל הרשיון המנחת

 שדה בוקר 131030 אלרום יעוץ השקעות בע׳ מ רגיל
 עין שמר 151208 אלרום יעוץ השקעות בע׳ מ רגיל
 בצת 162274 אלמם יעוץ-השקעות בע׳ מ רגיל
 מגידו 17232237 אלרום יעוץ השקעות בע׳ מ רגיל
 עין יהב 1693000035 אלרום יעוץ השקעות בע׳ מ רגיל

 כ״ה באדר א׳ התשמ״א (1 במרס 1981) חיים לנדאו
 (חמ 3-569) שר התחבורה

 1 חוקי א״י, כרך גי, עמ׳ 2561; ס״ח ההש״י, עמי 73; התשל״ב,
 על׳ 148.

 הודעה על מינוי מנהלי שדות תעופה חיפה ומחניים
 לפי חוק רשות שדות התעופה, התשל״ז-1977

 בהתאם לסעיף 22 (ב) לחוק רשות שדות התעופה, התשל״ז-
 11977, מודיעה בזה מועצת רשות שדות התעופה בי ביום 17 ביולי
 1980 מינתה מועצה רשות שדות התעופה, בהמלצת מנהל הרשות,
ן י י ט ש נ י י ו י ב , להיות מנהל שדה תעופחחיפהואת ג ן לו  את צבי סי

-להיות מנהל שדה תעופה מחניים.

 נתאשר,
 ב׳ באדר ב׳ ההשמ״א (8 במרס 1981) אהרון רמז

 (חמ 3-190) יושב ראש מועצת רשות שדות התעופה
 חיים לנדאו
 שר התחבורה

 ־ 1 ס״ח התשל״ז, עמי 182.

 הודעה על מינוי חבר בועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הרצליה

 לפי חוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965

 בתוקף סמכות שר הפנים, לפי סעיפים 19 (א)(2) ו־21 לחוק
 התכנון והבניה, החשכ״ה-11965, שהועברה אלי 3, אני ללנה את
 אשר שולמן להיות חבר בועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה.

 מינויו של שמחה ורנר3 בועדה האמורה — בטל.

 י״ד באדר ב׳ התשמ״א (20 במרס 1981)
 (הל 3-7) חיים קוברםקי

 ״ •י — המנהל הכללי של משרד הפנים
 ! ס״ח התשכ׳׳ה, עמ׳ 307.
 2 י״פ חתשל״א, עמי 761.
 3 י״פ התש״ס, עמי 513.
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 הודעה בדבר קביעת מועד לבחירת רב עיר ליקנעם
 לפי תקנוה בחירת רבני עיר, התשל״ה—1974

 ועדת הבהירות לרב עיר ליקבעם מודיעה כי לועד בחירת רב עיר
 ליקנעם נקבע ליום כ״ט בניסן התשמ״א (3 במאי 1981), בשעה

 17.00, במועדון לחבר במרכז הקהילתי ניקנעם.
 תשומת הלב מופנית לתקנה .10 לתקנות בהירת רבני עיר,
 התשל״ה-1974 1, הקובעת לאמור: ״מי שכשיר להיבחר כרב עיר
 רשאי להצינ לועדת הבחירות את מועמדותו בכתב לא יאוחר מ־ד
 ימים לפני מועד הבהירות, ובן רשאים שלושה מחברי האסיפה הבו
 חרת לא יאוחר מהמועד האמור להציג מועמד שהסכים לכך בכתב״,

 בעלי כשירות מכל רחבי תבל, רשאים להיות מועמדים לתפקיד
 רב עיר יקנעם, ותשומת הלב מופנית לתקנה 3 לתקנות האמורות הקו

 בעת את אלה הכשירים להיבחר לרב עיר,
 מועמדות בצירוף מסמכי הכשירית, בהתאם לתקנה 3, ניתן להגיש

 למועצה הדתית, ת׳׳ד 49, יקנעם, תוך המועד הקבוע בתקנה 10.

 י״א בניסן התשמ״א (15 באפריל 1981) ינון כהן
 (חמ 44—3) יושב ראש ועדת הבחירות לרב עיר

 י יקבעם
 1 ק״ת התשל׳׳ה, על• 532.

 מינוי
 לפי חוק כלי היריה, התש״ט-1949

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק כלי היריה, התש׳׳ט—1949 1'
 שהעביר אלי שר הפנים2, אני ממנה את שרה שושן להיות פקידת
 רישוי בחדרה לצורך מתן רשיונות לפי סעיפים 4, 5 ו־6 לחוק

 האמור.

 י״ד באדר ב׳ התשמ״« (20 במרס 1981)
 («!3-497) יעקב מרקוביץ

 סגן המנהל הכללי לשירותי חירום
 ולתפקידים מיוחדים במשרד הפנים

 1 ס-׳ח התש״ט, עמי 143; החשל״א, עמ׳ 170.
 2 י׳׳פ התשל״ז, עמי 609.

 הודעה בדבר הצגת לוח זכרות
 לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],

 התשכי׳ט—1969

 מודיעים בזה בי לוח הזכויות לגוש רישום 38073 באר־שבע,
 הוצג לעיון ביום כ״ט באדר א׳ התשמ״א (5 במרס 1981) לתקופה
 של 30 יום, בלשבת פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר באר־שבע,
 רחוב העצמאות 36, באר־שבע, בלשכת הממונה על מחוז באר־שבע

 וכעירית באר־שבע, מחלקת הנכסים.

 כ״ט באדר א׳ התשמ״א(5 במרס 1981) יהודה לוי
 פקיד הסדר המקרקעין
 אזור הסדר באר־שבע

 הודעה בדבר המועד להגשת בקשות להיכלל
 ברשימת הכשירים למינוי נכםים ומפרקים

 לפי תקנות החברית (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים
 ומפרקים ותשלום שכרם), התשמ״א-1981

 1. בהתאם לתקנה 3(א) לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי
 נכסים ומפרקים ותשלום שכרם), התשמ״א—11981, אני מודיע כי
 יום גי, כ׳׳ח בםיון התשמ״א (30 ביוני 1981) נקבע כמועד האחרון
 השנה להגשת בקשות ללשכת עורבי הדין ולמועצת רואי החשבון
 להיכלל ברשימת הכשירים למינוי בכונסי נכסים, מפרקים זמניים «ו

 לפרקי עסקים לפי פקודת החברות, על פי התקנות האמורות.

 2. חברי לשכת עורכי הדין יגישו את בקשותיהם אל לשכת •עורכי
 חדין, רחוב אבן גבירול 95, תל־אביב, מיקוד 64047, ובעלי רשיונות
 לראיית חשבון בישראל יגישון אל מזכירות מועצת רואי חשבון,
 רחוב החבצלת 5, ירושלים, מיקוד 94224. כפי שנקבע על ידי מוס

 דות אלה, יש לערוך את הבקשות לפי הדוגמה שבתוספת.

 3. המועד להמצאת רשימות הכשירים לכונס הרשמי על ידי י ראש
 לשכת עורכי הדין ויושב ראש לועצת רואי חשבון לשם הפקדה בבתי
 המשפט המחוזיים, על פי תקנה 3 (ג) לתקנות האמורות, הוא י״ד

 באב התשמ״א (14 באוגוסט 1981).

 תוספת
 שם המבקש:

 בעל רשיון עוה״ד / רואה החשבון
 מם׳ . שניתן ביום

 כתובת משרדו
 תאריך .

 לכבוד
 לשכת עוה״ד / מועצת רואי חשבון

, . נ  א.
 הנדון: בקשה להיכלל ברשימת בשירים
 למינוי ככונסי נכסים ומפרקים

 אני מבקש להיכלל ברשימת הכשירים שתוכן על ידיכם לשנה זו
 על פי תקנה 3 (ב) לתקנות החברות (כללים בדבר לינוי כונסי נכסים

 ומפרקים ותשלום שברם), התשנדא—1981.

 אני בעל ידע והתמחות בתחום המשפט האזרחי ודיני החברות,
 הנובעים לאלה:

 ורואה עצמי ראוי למלא את התפקיד.

 (חתימת המבקש)

 י״א בניסן התשמ־א(15 באפריל 1981) עמרם בלום
 (חל 70929) הכונס הרשמי

 1 ק״ת התשמ״א עמי 646.
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 מיד ב׳
 טור א׳ המחיר המותר בשקלים

 השירות בולל מע׳מ

 ג. גרירה בסיסית של רכב שמשקלו העצמי
 הוא מ־3,501 ק״ג עד 8,000 ק״נ 264.5
 לכל ק״מ נוסף 14.2
 בנסיעת סרק, לכל ק׳ימ של נסיעה 7.9

 ד. גרירה בסיסית של רכב שמשקלו העצמי
 הוא 8,007 ק״ג ומעלה 305.2
 לכל ק״מ ניםף 16.2
 בנסיעת סרק, לכל ק״מ נסיעה 8.1

 תוספת שניה
 (פסקה(2))

 א. 25% בעד שירות הניתן בשעות שבין 16.00 לבין 24.00.
 ב. 50% בעד שירוה הניתן בשעות שבין 00.01 לבין 06.00 או
 מיום ו׳ או ערבי חג משעה 16.00 ועד יום א׳ או למחרת הזזנ

 בשעה 06.00.

 ג. 50% לכל ק״מ של גרירה נשלטת בקטעי הדרך חהרדייש המפור
 טים בטור א׳ להלן, ובלבד שמספר הקילומטרים המקסימלי שבעד
 הגרירה לאורכם תשולם התוספת, לא יעלה על המפורט בטור ב׳

 לצד קטעי הדרך המפורטים בטור אי,

 טור א׳ טור ב׳
 קטעי הדרך ההרריים מסי הקילומטרים המקסימלי

 1. בין ירושלים לבין תל־אביב 20

.2 

.3 
.4 
.5 

.6 

 ד.

 8. בין נוה זהר לבין ערד 12
 9. בין מצפה דמון לבין באר־שבע 23
 10. בין נתניה לבין שכם 16
 11. מצומת סדום מערבה ודרומה 8

 ההיתר שפורסם בילקוט הפרםרמים 2701, התשמ״א, עמי 1306-
 בטל.

 ב״ו באדר ב׳ החשמ״א(1 באפריל 1981) אורי כרמל
 (המ •3-202) הממונה על המהירים

 היתר
 לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותיה, התשי״ה—1957

 כתוקף סמכות- לפי סעיף 16ז לחוק הפיקוח על מצרכים ושירו
 תים, התשי״ח-1957 1, אני מתיר לגורר -

 (1) לתת שירות במחיר העולה על המחיר היציב ובלבד שהמחיר
 המותר לא יעלה על המחיר הנקוב לצד השירות בטור ב׳

 . לתוספת הראשונה;
 .(2) לגבות בעד השירות תוספות המפורטות בתוספת השניה על
 המהיר כאמור בפסקה (1), ובלבד שסך כל ההוספות לא יעלה

 על 75% מהמחיר המותר.

 בהיתר זח -
 ״שירות״ - שירות מן הש-רותים המפורטים בטור א׳ לתוספת

 הראשונה;
 ״גורר״ - אדם שעסקו או חלק מעסקו לתת שירות של גרירה נשלטת;
 ״נקודת הגרירה״ — המקום בו נמצא הרכב שממנו מתחיל הבורר

 לגרור את הרכב;
 ״גרירה נשלטת״ — העברת רכב מנועי המאפשרת שליטת הרכב

 הגורר ברכב הנגרר;
 ״גרירה בסיס־ת״ - נדירה נשלטת למרחק של עד 10 ק״מ מנקודת

 הגרירה;
 ״נקודת מוצא״ — מקום עיםקו של הגורר כמצוין ברשיון העסק שלו;
 ״נסיעת סרק״ - נסיעת הגורר מנקודת המוצא אל נקודת הגרירה

 כאשר יעד הגרירה אינו בכיוון נקודת המוצא;
 ״יעד- - המקום בו מסתיימת הגרירה הנשלטת לפי דרישת מקבל

 השירות;
 ״מחיר מותר״ - מחיר העולה על המהיר היציב;

 ״מע״מ* - מס ערך מוסף שהוטל על פי חוק מם ערך מוסף,
 החשל״ו-1975 נ.

 תוספת ראשונה
 (סעיף 1)

 בעי שירות הניתן בשעות בין 06.00 לבין 16.00:
 טור ב׳

 טור א׳ המחיר המותר בשקלים
 השירות כולל מע״מ

 א. גרירה בסיסית של רכב פרטי ורכב אחר
 שמשקלו העצמי הוא עד 1,750 ק״ג 132.4

 לכל ק״מ גרירה נוסף 7.9
 בנסיעת סרק, לכל ק״מ של נם-עה 3.8

 ב. גרירה בסיסית של רכב שמשקלו העצמי
 הוא «־־1,751 קיג עד 3,500 ק״ג למעט

 רכג פרטי 197.1
 לכל ק״מ גרירה נוסף 10.3
 בנסיעת סרק לכל ק׳׳מ של נסיעה 5.2

 1 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 24; התשל״ג, עמ׳ 26.
 2 ם״ח התשל״ו, עמ׳ 52.

 בין ירושלים לבין תל־אביב 20
 בין ירושלים לבין שכם 22
 בין ירושלים לבין צומת יריחו 30
 בין ירושלים לבין באר־שבע 8

 בין ירושלים לבין בית־שמש 20
 בין בית שמש לבין תל־אביב 11
 בין צומת גולני לבין טבריה או צמח 6
 בין כרמיאל לבין ראש פינה 5

 בין טבריה לבין חיפה 11
 בין טבריה לבין ראש פינה 7
 בין נצרת לבין חיפה 5
 בין נצרת לבין עפולה 6

 בין נצרת לבין טבריה 10
 בין נצרת לבי! צפת 17
 בין קרית שמונה לבין בניאס 5

 בין קרית שמונה לבין בריבת רם 13
 בין קרית שמונה לבין חרמון 20
 בין נוה זהר לבין ערד 12
 בין מצפה דמון לבין באר־שבע 23
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 היתר
 לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, ההשי״ח—1957

 בתוקף סמכותי לפי םעיף16ז לחוק הפיקוה על מצרכים ושירו
 תים, התשי״ח-1957 1, אני מתיר לסוחר למכור מצרך המפורט
 בטור א׳ לתוספת, במחיר העולה על המחיר היציב (להלן - המהיר
 המותר), ובלבד שלא יעלה על המחיר הנקוב בטורים נ׳ ו־ד׳ לתוספת.

 כץ אני מתיר לסוחר למכור מוצרי פסטה שלא פורטו בתו&פת
 במחיר העולה על המחיר היציב ובלבד שההפרש בין המתיר היציב
 שבו מכר אדם מוצרי פסטה כאמור לפני תחילתו של היתר זה, והמ
 חיר שבו מכר אדם מוצרי פסטה מאותו סוג אחרי תחילתו של היתר

 זה לא יעלה על 4.62%.

 בהיתר זה —
 ״סוחר״ — אדם שעסקו או חלק מעסקו ייצור מצרך או מכירתו

 בסיטונות או בקמעונות;
 ״המחיר״ — כולל הובלת המצרך לחצר הקמעונאי ופריקתו;

 ״מע״מ״ — מם ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף,
 התשל״ו-21975;

 ״פסטה״ - אטריות, פתיתים ומקרוני.

 תחילתו של היתד זה ביום ב״ו באדר ב׳ התשמ׳׳א (1 באפריל
.(1981 

 תוספת

 טור ג׳ טור ד׳
 טור ב׳ המחיר המותר בשקלים במכירה

 יחידת לקמעונאי לצרכן
 המשקל ללא מע״מ כולל מע״מ

 טור א׳
 המצרך

4.16 

4.60 

7.26 

8.06 

 ע׳ שרגאי
 הממונה

 250 גרם 3.10

 250 גרם 3.43

 500 גרם 5.40

 500 גרם 6.09

 אטריות ופתיחים
 ״מובחר״ מתוצרת

 ״אסם״
 פתיתים אפויים

 ״מובחר״-מתוצרת
 ״אסם״

 אטריות ופתיתי ם
 ״מובחר״ מתוצרת

 ״אפם״

 פתיתים אפויים
 ״מובהר״ מתוצרת

 ״אסם״

 ב״ד באדר ב׳ התשמ״א(30 במרס 1981)
 (חמ 3-98)

 היתר
 לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ז לחוק הפיקוה על מצרכים ושירו
 תים, התשי״ח-1957 1, אני מתיר לסותר למכור מצרך המפורט בטור
 א־ לתוספת, במחיר העולה על המחיר היציב (להלן - המחיר המותר),

 ובלבד שלא יעלה על המחיר הנקוב בטורים ג׳ ו־ד׳ לתוספת.

 כן אני מתיר לסוחר למכור מוצרי פסטה שלא פורטו בתוספת
 במחיר העולה על המחיר היציב ובלבד שההפרש בין המחיר היציב
 שבו מכר אדם מוצרי פסטה כאמור לפני תחילתו של היתר זה, והמ
 חיר שבו מכר אדם מוצרי פסטה מאותו סוג אחרי תחילתו של היתר

 זה לא יעלה על 7.05%.

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

 בסיטונות או בקמעונות;
 ״המחיר״ - כולל הובלת המצרך לחצר הקמעונאי ופריקתה

 ״מע״מ״ - מם ערך מוסף כמשמעותו בחוק מם ערך מוסף,
 החשל״ו-21975;

 ״פסטה״ - אטריות, פתיתים ומקרוני.
 תחילתו של היתר זה ביום י״ט באדר ב׳ התשמ׳׳א (25 במרס

.(1981 

 תוספת
 טור ג׳ טור ד׳

 טור ב׳ המחיר המותר בשקלים במכירה
 טור א־ יחידת לקמעונאי לצרכן

 המצרך המשקל ללא מע״מ כולל מע״מ

4.40 

6.94 

7.70 

2.96 

3.27 

5.16 

5.73 

 250 גרם

 250 גרם

 500 גרם

 500 גרם

 ופתיחים
 ״ מתוצרת

 אפויים
 ״ מתוצרת

 ופתיתים
 ׳׳ מתוצרת

 אפויים
 מתוצרת

 אטריות
 ״מובחר־

 ״אסם״
 פתיתים

 ״מובחר׳
 ״אסם״
 אטריות
 ״מובחר
 ״אסם״
 פתיתים
 ״מובחר
 ״אסם״

 ע׳ שרגאי
 הממונה

 י״ח באדר ב׳ החשמ״א (24 במרס 1981)
 (חמ 3-98)

 1 ס״ה התשי״ח, עמ׳ 24; החשל״ט, עמי 32.
 2 ס״ח התשל״ו, עמי 52.

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 24; התשל״ט, עמי 32.
 2 ם״ה התשל״ו, עמ׳ 52.
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 הודעות לפי סעיפים 5 ו־ד
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 וחוק התכנון והבניה, התשכ׳יה-1365

 1. בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-1965 1, ובהתאם לתכנית מפורטת הנקראת תבנית מם׳
 75ד1ב׳ - שינוי לתכנית 75ד1א׳, המהווה שינוי לתכנית מיחאר
 מקומית מס׳ 1541, שהודעה ברבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסו
 מים התשל״ה, עמ׳ 1516, מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 ירושלים (להלן - הועדה) הודעה, כי הקרקע המתוארת בסעיף 1
 לתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור, וכי הועדה מובנה

 לישא וליהן על רכישת הקרקע האמורה.

 2. בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 התש כ״ה—11963, ובהתאם לתכנית מפורטת הנקראת: תכנית מס׳
 1453א׳, שהודעה ברבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים החשל״ה,
 עמי 1589, מוסרת בזה הועדה הודעה, כי הקרקע המתוארת בסעיף 2
 לתוספת'דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור, וכי הועדה מוכנה

 לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה בל שהן במקרקעין האמו
 רים ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה - תוך חדשיים
 מיום פרסום הודעה זו ברשומות — הצהרה על זכותו או על טובת
 ההנאה אשד לו במקרקעין האמורים, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו,
 שיכללו את פרטי הרישום — אם ישנו — בפנלןםי רישום המקרקעין,
 והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא הובע וחישוב הסכום

 הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה במקר
 קעין האמורים, מפני שהם דרדשיס באופן דחוף לצדבי ציבור של
 מענם עומדים לרכשם, והועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק במקרקעין

 האמורים ימסור מיד את החזקה בהם.

 תוספת

 (1) הפקעת מגרשים מס׳ א, ב, ג, A בשטח של כ־5185 מ״ר, וכמסו־
 «ן בצבעים חום מותחם בקו חום כהה, וירוק בתשריט התכנית.

 (2) הפקעת מגרש מם׳ 1 (חלק מגוש 30246 וחלק מגוש 30097)
 בגודל של 2250 מייד, וכמסומן בצבעים אדום, חום מוחחם בקו חום

 כהה בתשריט התכנית.

 העתקי תשריטי התכניות מופקדים במשרדי הועדה בעירית ירו־
 שלים וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

 ו׳ באדר ב׳ התשמ״א (12 במרס 1981)
 >חמ 3-2) טדי קולק

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 ירושלים

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 היתל
 לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-1957

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ז לחוק הפיקוח על מצרכים ושירו
 תים, התשי״ה—11957, אבי מתיר לסוהר למכור את המצרך המפורט
 בטור א׳ לתוספת במחיר העולה על המחיר היציב (להלן - המחיר
 המותר), ובלבד שהמחיר אחרי תחילתו של היתר זה, לא יעלה על

 המחיר הנקוב בטורים ג׳ ו־ד׳ לתוספת.

 כן אני מתיר לסוחר למכור מוצרי מיונית שלא פורטו בתוספת,
 במחיר העולה על המחיר היציב, ובלבד שההפרש בין המחיר היציב
 שבו מכר אדם מוצרי מיונית כאמור לפני תחילתו של היתר זה,
 והמחיר שבו מבר אדם מוצרי מיונית מאותו סוג אחרי תחילתו של

 היתר זה לא יעלה על 5.50%.
 בהיתר זה-

 ״סוחר״ — אדם שעסקו או חלק מעסקו ייצור מצרך או מכירתו
 בסיטונות או בקמעונות;

 ״המחיר״ — כולל הובלת המצרך לחצר הקמעונאי ופריקתו.

 תחילתו של היתר זה ביום ב־ בניסן התשמ׳׳א (6 באפריל 1981).

 תוספת
 טור נ׳ טור ד׳

 טור א׳ טור ב׳ המחיר המותר בשקלים במכירה
 המצרך יחידת לקמעונאי לצרכן

 (מוצרי מיונז) המשקל ללא מע״מ כולל מע״מ

 שפופרת 110 גדם 3.28 4.45
 גביע 250 גרם 4.53 6.05
 צנצנת 150 גרם 3.58 . 4.80
 צנצנת 250 נרם 5.50 7.35

 צנצנת 500 גרם 9.96 13.25
 מיונית עפ לימון 250 גרם 5.50 7.35
 מיוקל 260 גרם 5.22 6.90

 מיונית גלון 4,330 גרם 85.65
 מיונית 7 ק״ג 128.70

י א ת  א׳ בניסן התשמ״א (5 באפריל 1981) ע׳ ש
 (חמ 3-98) הממונה

 1 ט״ח התשי׳׳ח, עמ׳ 24; החשל״ס, עמ׳ 32.

 נ

 תיקון טעות באכרזה על תקנים רשמיים
 לפי חוק התקנים, התשי״ג-1953

 באברזה על תקנים רשמיים שפורסמה בילקוט הפרסומים 2689,
 התשמ״א, עמי 1038, בפסקה (2), במקום ״תקן ישראלי ת״י 267.4״,

 יבוא ׳׳תקן ישראלי ת״י 246.4״.

 ד־ באדר ב׳ התשמ״א(10 במרס 1981) י' צייטלץ
 (חמ 3-95) הממונה על התקינה

1425 1S30.4.19 ,2706ילקוס הפרסומים כ״ו בניסן התשמ״א , 



 2. בהתאם לסמכותה לפי מעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 החשכ״ז-1965!, ובהתאם לתכנית מס׳ 1156 - שינוי מס־ 1 לתכנית
 מפורטת שיכון ציבורי מס׳ 3/05/3דרום יפו, שיכון די, גוש 6999
 חלק מחלקה 1, גוש 7050 חלקי חלקית 24, 23, 19-13, 11, 1-9,
 גוש 7153 חלק מחלקה 45, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 1551, התש׳׳ל, עמ׳ 5, מופרת בזה הועדה הודעה, כי
 הקרקע המתוארת בסעיף 2 לתוספת דרושה לעירית תל־אביב־יפו,
 לחלוטין לצרבי ציבור, וכי העיריה מוכנה לישא וליתן על רכישת

 הקרקע האמורה.

 3. בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה—11965, ובהתאם לתבנית מם׳ 1607 שינוי מס׳ 1 לשנת
 1972 לתכנית 1047 (תכנית בינוי לשכונת נורדיה), בגוש 6903
 חלקות 155, 156, 837-825, 811 (חלק), 145, בשכונת נורדיה,
 בין רחובות דיזנגוף והמלך ג׳ורג׳, שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2176, התשל׳׳ו, עמ׳ 759, מוסרת בזה הועדה
 הודעה, כי הקרקע המתוארת בסעיף 3 לתוספת דרושה לעירית תל־
 אביב־יפו, לחלוטין לצרכי ציבור ובי אין העירית חייבת בתשלום

 פיצויים בגין ההפקעה האמורה.

 בל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה בל שהן במקרקעין האמו
 רים ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה — תוך הדשיים
 מיום פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה על זכותו או על טובת
 ההנאה אשר לו, במקרקעין האמורים, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו
 שיכללו אח פרטי הרישום - אם ישנו — בפנקסי רישום המקרקעין
 והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום

 הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 בן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה במקר
 קעין האמורים מפני שהם דרושים באופן דחוף לצרכי הציבור שלמע
 נם היא עומדת לרכשם, והודעה מורה בזה שכל אדם המחזיק במקר

 קעין האמורים ימסור מיד את החזקה בהם.

 תוספת
 (1) חלק מחלקה 9 בגוש 6955 בשטח של כ־17 מ״ר.

 (2) חטיבת קרקע בתל־אביב־יפו בגוש 7050 כדלקמן:
 מס׳ שטה החלקה שטח להפקעה

 חלקה במ״ר במ״ר

 כ-4,300
 בשלמות

 כ־170
 כ־300

 כ־2,450

11,785 
88 

559 
466 

31,724 

3 
17 
18 
19 
23 

 (3) חלקה 78 בגוש 7092 בשלמות (מקודם חלקה 145 בגוש שומה
.(6903 

 העתקי התכניות מופקדים במשרדי הועדה המקומית בשד׳ דוד בך
 גוריון 68 ובאגף נכסים ומשק של העיריח, בכר מלכי ישראל, תל־
 אביב־יפו, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה

 הרגילות.

 ב׳ באדר ב׳ התשמ״א (26 במרס 1981)
 (חמ 3-2) שלמה להט

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 תל־אביב־יפו

 הודעה לפי סעיפים 5 ויד
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 וחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-11965, ובהתאם 'לתכנית בנין עיר מם׳ רע/57/1 ו׳
 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 2660, החשמ״א, עמ׳ 75, מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 רעננה (להלן - הועדה) הודעה, כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
 לועדה לחלוטין לצרבי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן על

 רכישת הקרקע האמורה.

 בל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה בל שהיא בקרקע האמורה
 ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלוח לועדה — תוך חדשיים
 מיום פרסום הודעה זו ברשומות - הרצאה על זכותו או על טובח
 ההנאה אשר לו בקרקע האמורה בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו
 את פרטי הרישום — אם ישנו — בפנקסי רישום המקרקעין והודעה
 המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תיבע וכן חישוב הסכום

 הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה בקרקע
 האמורה, הואיל והיא דרושה באופן דחוף לצרכי ציבור שלמענם
 היא עומדת לרכשה והועדה מורה בזה שבל אדם המחזיק בקרקע

 האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת
 חלק מחלקות 26, 135, 287, 288 בגוש 6579 בשטח של כ־1,420

 מ״ר כמםומן בצבע אדום בתשריט התכנית.
 העתק התשריט מופקד במשרדי המועצה המקומית רעננה, וכל
 המעוניין זכאי לעיין בו בימים ובשעות שמשרדי המועצה פתוחים

 לקהל.

 י׳׳ח באדר ב׳ התשמ״א (24 במרס 1981)
 (חמ 3-2) בנימין וולפוביץ

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 רעננה

 1 סייח החשכ״ה, עמ׳ 307.

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

 וחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 1. בהתאם לסמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 התשב״ה-11965, ובהתאם לתכנית מם׳ 887 שינוי מם׳ 1 לשנת
 1964 לתכנית מפורטת מם׳ 1927 (תיקון) 1938 גדס, שהודעה בדבר
 אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1341, התשכ״ז, עמ׳ 989,
 מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה חל־אביב־יפו(להלן -
 הועדה) הודעה, כי הקרקע המתוארת בסעיף 1 לתוס5ת דרושה לעי
 רית תל־אביב־יפו(להלן — העיריה) לחלוטין לצרכי ציבור, וכי אין

 העיריה חייבת בתשלום פיצויים בגין ההפקעה האמורה.

 * ס׳׳ח התשכיה, עמ׳ 307.

 1426 ילקוט הפרסומים 2706, כ״ו בניסן התשמ״א, 30.4,1981



 מהות הכבילה:
 טיפול בעסקי החברה וקבלת שירותים, לכירה ותנאי אשראי

 שייקבעו בידי מינהלת האגודה.
 ההסדר האלור פתוח לעיון הציבור בלשרד התעשיח, חלסחר

 והתיירות, רחוב אגרון 20, בנין פלס, חדר 42, ירושלים.

 כ׳׳ה באדר ב׳ התשמ״א (31 בלרם 0981 זאב גלמרר
 (חל 41—3) הללונה על הגבלים עסקיים

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

 בהתאם לסעיף 23 לחוק ההגבלים העסקיים, חתשי״ט-11959,
 אני מודיע כי נרשם הסדר כובל לגבי קידוח בארות לים ועבודות

 אחרות הקשורות באספקת מים.
 הצדדים להסדר הם:

 1. מיכלוביץ ובניו בע״מ, רחוב אחד העם 13, הרצליה, ובנימין
 בן־שלש, רחוב השחר 17, הרצליה;

 2. עזבון עמנואל יוסף, רחוב שטמפפר 19, פתח־חקוה;
 3. עזבון עמנואל יוסף, רחוב שטמפפר 10, פתח־תקוה;

 4. ברגמן צבי ושות׳ בע״מ, רחוב ברנדה 19, פחה־תקוה;
 5. גלובצייק נחמן, רחוב יואש ד, תל־אביב;

 6. אוריאלי דוד ובניו בע״מ, רחוב שפירא 23, הרצליה;
 7. ניטה פרומקר, רחוב יל״ג, הרצליה;

 8. יעקב םקברר, רחוב ברנדה 15, פתת־תקוה;
 9. החברה המאוחדת לקידוח בע״ל.

 מהות הכבילה:
 ההסדר בדבר ארגון חלוקת עבודה בין החברים, שמירה על טיב

 הביצוע וקביעת מחירים באישור נציבות המים.
 ההסדר האמור פיתוח לעיון הציבור במשרד החעשיה, המסחר

 והתיירות, רחוב אגרון 30, בנין פלס, חדר 42, ירושלים.
 ב״ה באדר ב׳ התשמ״א(31 במרס 1981) זאב גלמוד

 (חמ 3-41) הממונה על הנבלים עסקיים

 1 ס״ח התשי׳׳ט, עמ׳ 152; התשל״ג, עמי 148.

 הודעה על רישום הסדר כובל
 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשי״ט-1959

 בהתאם לסעיף 23 לחוק ההגבלים העסקיים, התשי״ט-11959,
 אני מודיע בי נרשם הסדר כובל לגבי הוצאת תקנון ותעריף מנחה

 לשכר עבור שירותי תכנון.
 הצדדים להסדר הם:

 אגודת האינג׳יברימ והארכיטקטים בישראל וחבריה, ששמותיהם
 לפורטים ברשימה המצורפת לבקשה.

 מהות הכבילה:
 תעריף שבר לשירותי תכנון, ייעוץ ופיקוח.

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

 כ״ה באדר ב׳ התשמ״א(31 במרס 0981 זאב גלמור
 (חמ 3-41) הללונה על הגבלים עסקיים

 1 ס״ח התשי׳׳ט, עמ׳ 152; התשל״ג, עמ׳ 148.

 הודעה על רישום הסדר כובל
 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשי״ט-1959

 בהתאם לסעיף 23 לחוק ההגבלים העסקיים, התשי״ט—11959,
 אני מודיע כי נרשם הסדר כובל לגבי חומרים כימיים המיועדים

 לשילוש בחקלאות.
 הצדדים להסדר הם:

 1. ״אגן״ — ייצרני כימיקלים בע״מ, אזור החעשיה, אשדוד.
 2. ״מכתשים״ - לפעלים כימיים בע״מ, אזור התעשיה, באר־

 שבע.
 מהות הכבילה:

 קביעת מחירים, חלוקת הייצור ושיווק משותף לחוץ לארץ.
 ההסדר האמור פתוח לעיון הציבור במשרד התעשיה, הלסחר

 והתיירות, רחוב אגרון 30, בנין פלס, חדר 42, ירושלים.

 כ״ה באדר ב׳ התשמ״א (31 במרס 0981 זאב גלמור
 (חל 3-41) הממונה על הגבלים עסקיים

 1 ס״ח התשי״ט, עמי 152; החשל״ג, עמי 148.

 הודעה על רישום הסדר כובל
 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשי׳׳ט—1959

 בהתאם לסעיף 23 לחוק ההגבלים העסקיים, התשי״ט-1959 1,
 אני מודיע כי נרשם הסדר כובל לגבי עסקי האגודות השיתופיות
 ״הלשביר לצרכן״, הנוגע לאופן קניית הסחורות, קביעת מחירים

 וקבלת שירותים שונים.

 הצדדים להסדר הם:
 1. המשביר' לצרכן - אגודה שיתופית בתל־אביב בע״מ, רחוב

 שלמה 58, תל־אביב;
 2. המשביר לצרכן — אגודה שיתופית בחיפה בע״מ, רחוב יונה 1,

 חיפה;
 3. המשכיר לצרכן — אגודה שיתופית בירושלים בע״ל, רחוב המלך

 גיורג׳ 16, ירושלים;
 4. הלשביר לצרכן — אגודה שיתופית באשקלון באר־שבע בע״מ,
 רחוב שלמה 58, תל־אביב, מוזגה עם הלשביר לצרכן אגודה

 שיתופית תל־אביב בע״מ;
 5. חמשביר לצרכן — אגודה שיתופית בחדרה בע״מ, רחוב הנשיא

 וייצמן, חדרה; מוזגה עם אגודת תל־אביב;
 6. המשביר לצרכן — אגודה שיתופית בנתניה בע״מ, רחוב וייצמן
 33, נתניה; מוזגה עם המשביר לצרכן אגודה שיתופית בתל־

 אביב בע״ל;
 •7. המשביר לצרכן - אגודה שיתופית בקרית שמונה בע״מ, המרכז
 המסחרי, קרית שמוגה; מוזגה עם המשביר לצרכן אגודה שיתופית

 בחיפה בע״מ;
 8. המשביר לצרכן - אגודה שיתופית בנהריה בע״מ, רחוב הגעתון

 16, נהריה;
 9. חברת העובדים השיתופית הכללית בארץ ישראל בעדבון לוגבל -

 רחוב ארלוזורוב, תל־אביב.

 1 ם״ח התשי״ט, עמי 152; התשל״ג, על׳ 148.
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 הודעה על אישור שיכונים ציבוריים
 לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעוז), התשב׳׳ד—1964

 בתוקף סמכותי לפי מעיף 1א להוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה), החשכ״ד—1964 אני מאשר כי בנינים שהוקמו
 בידי המדינה או מטעמה או ביזמתה או שנרכשו על ידי המדינה ובנייתם החלה לפני יום ב׳ בניסן החשל״ה(1 באפריל 1975)

 על המקרקעין המפורטים בתוספת, המותהמים בצבע כחול בתשריט התכנית, הם שיכונים ציבוריים.

 התשריט מופקד באגף פרוגרמות במשרד הבינוי והשיכון, רחוב הלל 23, ירושלים, וביתן לעיין בו בימים ובשעות שהמשרד
 פתוח לקהל.

 תוםפת

 המקום מס׳ תרש״צ גוש חלקות חלקי חלקות

 גן יבנה 3/61/2 547 39 86, 85, 62, 38, 20, 16

,33 ,59 ,71 ,73 ,76 ,86 
17 ,74 ,20-24 ,29 ,32 

1 ,29-34 
14 ,15 ,28-31 ,37-41 

6075 

6102 
6104 

 בית דגון 3/67/3

 רמלה 3/57/15 4349 10-16, 8, 7

 זאב ברקאי
 מנהל אגף הפרוגרמות

 ט׳ באדר ב׳ התשמ״א(15 במרס 1981)
 (חמ 3-74)

 1 ם״ח התשכ״ד, עמ׳ 52; התשל״ה, עמ׳ 244; י״פ התשל״ז, עמי 1717.

 הודעה בדבר שינוי באגרות רישום ציוד הנדסי
 לפי תקנות רישום ציוד הנדסי, התשי׳׳ט—1959

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 1א(ב) לתקנות רישום ציוד הנדסי, התשי״ט~11959, אני מודיע על שינוי בפבומיפ בתוספת
 השניה לתקנות, לתקופה שבין יופ כ״ו באדר ב׳ התשמ״א(1 באפריל 1981) עד יום ז׳ באדר התשמ״ב (31 במרה 1982), כלהלן:

 אגרת הרישום השנתית בעד:

 מגרדה נגררת
 מכבש כבישים נגרר

 מערבל בטון

 185 שקלים

 אריה הרמן
 רשם ציוד הנדסי

 טרקטור זחלי ואופני עד 99 כ״ס ועד בכלל
 מכבש כבישים ממונע
 עגלת שפיכה — דמפר

 מחפרון
 מדחס אויר נייד

 קודח סלע
 קודח אדמה

 חופר תעלות
 מכונה לטאטוא

 מתיז ביטומן, ממונע
 מלגז שהתנעתו או הפעלתו בכח מנועי

 טרקטור זחלי ואופני מ־100 ב׳׳ס ומעלה
 מחפר / עגורן זחלי ואופני

 מפלס ממונע
 מגרדה ממונעת

 מוביל עפר
 עגורן צריח

 מיתקן לערבול אספלט
 מפזר שלמק

 470 שקלים

 325 שקלים

 ט׳ באדר ב׳ התשמ״א (15 במרס 1981)
 (חמ 3-312)

 1 ק״ת התשי״ט, עמי 1175; התשל״ח, עמ׳ 1426.
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 הודעה בדבר רשימה של מבקשי רשימות
 לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה(רשיונות), התשל״ב-1972

 בדAאם לתקנה 8 לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רשיונות),התשל״ב—1972 1, מתפרפמת בזה רשימת מבקשי רשיו
 נות• תוך חמישה עשר יוט מפרםום הודעה זו רשאי כל אדם להגיש התנגדות מנומקת בכתב למתן רשיון למבקש מסויים,לפי

 המען: ועדת הרישוי לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, רחוב צאלח א־דין 29, ירושלים.

 מס׳ הבקשה השם המען 0וג הבקשה

 4/75 לגרם דב הפלמ״ח 73, צפת חוקר פרטי
 1523/81 רוטשטיין שמואל ליאון בלוט 20/13, חיפה חוקר פרטי
 1524/81 ובד אברהם םטלח מריס 16, חיפה חוקר פרטי
 1525/81 ללוש פליקס יואב 31/2, חיפה חוקר פרטי
 1526/81 רווה מנחם הכוזרי 1, הרצליה חוקר פרטי

 1528/81 שרביט חיים אבא חושי 12»׳, חיפה מארגן שמירה שכיר
 1529/81 מט ירון הגת 19, רמת־גן מארגן שמירה שכיר
 1530/81 גבאי מרדכי כפר גבירול 8, רחובות מארגן שמירה שכיר
 1531/81 תל־אור נפתלי הנציב 10, הרצליה מארגן שמירה שכיר
 1532/81 נודר דוד הגפן 16, נוה מונוסון מארגן שמירה שכיד

 1533/81 רקח ויקטור בלפור 60, בת־ים משרד לשירותי שמירה
 1534/81 היבש אליהו סוקולוב 24, בת־ים משרד לשירותי שמירה
 1535/81 ויזל עמיקם ב«אליק 4, קדית אתא משרד לשירותי שמירה

 1536/81 ותרן אהרון הנצחון 1092/17, דימונה מארגן שמירה שביר
 1537/81 חב׳ קיפד - אשדוד על ידי משרד לשירותי שמירה
 שוסטד צבי, מטרני שבתאי . רוגוזין 3, מדבז מסחרי, אשדוד + מארגן שמירה שכיר

 1538/81 «.א. חקירות פרטיות ע״י ̂_ תאגיד חוקרים +
 שחף שמואל, דנחירש דוד מודיעין 52אי, רמת־גן חוקר פרטי
1539̂ שילה דוד שטרן 57/34, קרית יובל, ירושלים חוקר פרטי 81 

 1540/81 לטניק יחזקאל דרייפוס 18/6, רמת שאול, חיפה מארגן שמירה שכיד
 1541/81 בכלוביץ יהודה אנטיגוגוס 14, ירושלים חוקר פרטי
 1542/81 מאיר יצחק דרור 25, ראשון לציון חוקר פרטי

 1543/81 סימון אסרף הבנים 73/4, הוד השרון משרד לשירותי שמירה
 1546/81 ממן זיק שמואל הנביא 102/3, ירושלים חוקר פרטי
 1547/81 נבו אליעזר מושב צפורי 17910 חוקר פרטי

 1548/81 יוסף שמעון הנעורים 5, רמת־־גן מארגן שמירה עצמאי
 1549/81 וי למוש עמירם יגאל 5, בית אליעזר, חדרה מארגן שמירה עצמאי
 1550/81 צור דורון אנציו סידני 25, גבעתיים מארגן שמירה עצמאי

 1551/81 ירושלמי יוסי גושן 27, קרית מלאכי משרד לשירותי שמידה
 1552/81 מנוס מנדל בצנלםון 9, קרית מוצקין, חיפה חוקר פרטי

 1553/81 אדרי נסים ז׳בוטינסקי 16, עכו מארגן שמירה עצמאי
 1554/81 בלומנפלד אריה ההגנה 17, בת־ים חוקר פרטי

 1555/81 מויסה מאיר רופין 33, תל־אביב משרד לשירותי שמירה

 ל׳ באדר א׳ התשמ״א (6 במר© 1981) מ׳ גולן
 (חמ 3-333) שופט (ד מי) של בית משפט מחוזי

 יושב ראש הועדה

 1 ק״ת התשליב, עמי 1236; התשל״מ, עמי 122.

 י>קוט הפרסומים 2706, כ״ו בניסן התשמי׳א, 30.4.1981 1429



 הודעות לaי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965
 עיקרי לטרת התכנית: א) איחוד החלקות הקלילות 172, 173
 וחלוקתן לחדש בהתאם למצב המוצע בתשריט; ב) הרחבת דרכים
 קיילות; ג) פתיחת דרך חדשה; ד) העברת חלקה מס׳ 100 בגוש 6539
 •על שם עירית הרצליה בחוק, כחלק להפרשות לצרכי ציבור כמת
 חייב מתוך תכנית זו לפי יעודה במסגרת תכנית המיתאר מס׳ 1172

 כמגרש לבנין ציבורי.

 כל המעונין דשאי לעיין בתכניה ללא תשלום בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 בל המעונין בקרקע, בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי התבנית, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסום •הודעה זו ברשולות, להגיש

 התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 כ״ז באדר ב׳ התשמ״א(2 באפריל 1981)
 מרדכי כהנא

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז תל אביב

 מחה המרכז
 לרחב תכנון מקולי, זמורה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-1965, כי בלשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה, הופקד
 שינוי תכנית הנקרא ״שינוי תכנית ליתאר מקומית מם׳ זל/38/598״,

 ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: קביעת שטחים לצרכי ציבור, מערכת
 דרבים, מסחר, וחלוקת חלקות גדולות.

 ואלה השטתים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 562 חלקות 15—13
 בגן יבנה.

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

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

 מרחב תכנון מקומי, פתח־תקוה

 הודעה על הכנת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 לפי סעיף 77 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965

 נמסרת בזה הודעה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 77 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, החליטה הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז, בישיבתה מספר 19/4 מיום 1 באפריל 1981, להכין
 שינוי לתכנית המיתאר במרחב תכנון מקומי פתה־תקוה, למעט השטח

 הכלול בתכניות שמספריהן: פת/782 ו־פת/7/1234.

 השינויים המוצעים: הקטנת צפיפויות בניה, קביעת תקני חניה,
 קביעת דרך לחישוב אחוזי הבניה.

 מחוז ירושלים

 מחיוב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 ירושלים, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, הופקד
 שינוי תבניה מיתאר מקומית הנקרא ״תכנית לס׳ 2987 — שינוי
 לתכנית מיתאר מקומית ירושלים״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 שכונת עמק רפאים, רחוב רחל אלנו זרחוב רדת, גוש 30010
 חלקה 37, בו יוקם מגרש הכדורגל; גוש 30004 חלקות 26, 27,
 31, 32 (2,638 מ״ר); נוש 30010 חלקה 18 (14,004 ל״ר); גוש
 30012 חלקות 22, 21 (2,266 מ״ר) המוחחמים על גבי נספח מס׳ 2
 בקו כחול ישמשו במגרשי חניה למגרש הכדורגל העירוני, הכל על פי

 הגבולות המסומנים בתשריט בקו בחו>.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת ייעוד השטח כשטח פרטי
 פתיח להקמת מגרש כדורנל ומיתקני שירות למגרש; ב) קביעת בינוי
 והוראות בינוי להקמת מגרש כדורגל שיכיל כ־14,000 מקומות
 ישיבה; ג) שינוי תבנית המיתאר המקומית בדברים הבאים: שינוי
 ייעוד חלקים מחלקה 37 בנוש 30010 מאזור מגורים 1 לשטח פרטי
 פתוח להקמת מגרש כדורגל; שינוי ההוראות שעל פי תכנית המיתאר
 המקומית לירושלים בדבר חובת הבניה מאבן טבעית מרובעת ומסותת
 ומתן אפשרות לבניה של אלמנטים שונים מבטון; ד) קביעת מיקום

 מגרשי חניה למגרש הכדורגל.

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

 כל המעונין בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סטיף 100
 לחוק, דשאי תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
 להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 כ״ז באדר ב׳ החשמ״א (2 באפריל 1981)
 ר׳ לוי

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז ירושלים

 מחוז תל־ אביב
 מרחב תכנון מקומי, הרצליה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה—1965, כי בלשדדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 תל־אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה, הופקדה

 ביחד עם התשריט המצורף אליה, תכנית מפורטת מס׳ 1117א׳.

 השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: גוש 6667 חלקות 172, 173;
 גוש 6539 חלקה 100, ברחובות הנשיא, שבט המנשה, שלמה המלך.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 מחוז המרכז, בישיבתה מספר 19/4 מיום 1 באפריל 1981, להכין
 שינוי לתכניות המיחאר במרחב תכנון מקומי ראשוךלציון.

 השינויים המוצעים: הקטנת צפיפיות בניה, קביעת תקני חניה,
 קביעת דרך לחישוב אחוזי הבניה. י

 הודעה
 לפי סעיף 78 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965

 נמסרת בזאת הודעה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 78 לחוק
 התכנון והבניה, התשב״ה-1965 (להלן - החוק), החליטה הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, בישיבתה מספר 19/4 מיום

 1 באפריל 1981, לקבוע תנאים למתן היתרי בניה כלהלן:

 תחולה

 1. מלא מרחב תכנון מקומי דאשוךלציון.

 היתרי בניה
 2. היתרי בניה במקרקעין המסווגים בתכניות קיימות כאזורי מגורים

 ״נ״ ו׳׳ד׳׳ יאושרו ויוצאו רק לפי הצפיפויות כלהלן:
 א. באזור מגורים ״ג״ — לאי יותר מ־12 יחידות דיור לדונם
 נטו, באזור מגורים ״ד״ — לא יותר מ־14 יחידות דיור
 לדונם נטו; ב. באזורים שבהם הותרה חזית מסחרית יופחתו
 שטחי המסחר משטחי המגורים שבקומות שמעל למסחר,
 ביחס של 3 מ״ר מגורים כנגד 1 מ׳׳ר מסחר, וכך נם כנגד
 כל 40 מ״ד מסחר תופחת יחידת דיור אחת מן המספד הכולל
 המותר בהתאם לאזור (המסחר — כולל המשרדים); נ. אחוזי
 הבניה הכוללים יחושבו בפי שנקבע בסעיף 1.00.7 לסימן ב׳
 בתוספת השלישית לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר,

 תנאיו ואגרות), התש״ל—1970.

 חניה
 3. תקן החניה לאזור מגורים ג׳ ו־ד׳ יחיה: מקום חגיה אחד לכל
 יחידת דיור, במסחר - מקום אחד לכל 30 מ־יר בניה (לרבות

 משרדים).

 תוקף התנאים
 4. תוקף התנאים יהיה עד ליום 31 בדצמבר 1981, או עד להפקדת
 שינוי תכנית מיתאר למרחב תכנון מקומי ראשון־לציון, או עד
 לחודש ימים לאחר הכרעה בערר לפי סעיף 110 לחוק, על ידי
 המועצה הארצית לתכנון ולבניה בתבנית רצ/2000, הבל לפי

 המועד המוקדם יותר.

 כ״ח באדר ב׳ התשמ״א (3 באפריל 1981)

 א׳ היון
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז המרכז

 הודעה
 לעי מעיף 78 לחוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965

 נמסרת בזאת הודעה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 78 לחוק
 התכנון והבניה, החשכ״ה-1965, (להלן — החוק), החליטה הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, בישיבתה מספר 19/4 מיום 1

 באפריל 1981, לקבוע תנאים למתן היתרי בניה כלהלן:

 תחולה
 1. מלא מרחב תכנון מקומי פתח־תקוה, למעט השטח הכלול בתכניות

 פת/782 ו-פח/7/1234.

 היתרי בניה
 .2. היתרי בניה במקרקעין המסווגים בתכניות קיימות כאזור מנורים

 לסוגיהם, ומסחרי יאושרו ויוצאו רק לפי הצפיפויות כלהלן:
 א. באזור מגורים א׳ - לא יותר מ־4 יחידות דיור לדונם נטו,
 30% לקומה בשתי קומות, מה״כ — 60%; באזור מגורים א־
 מיוחד - לא יותר מ־2 יחידות דיור לדונם נטו, 25% לקומה
 בשתי קומות, סה״כ — 50%; באזור מגורים ב׳ ו־ב׳(2) —
 לא יותר מ־9 יחידות דיור לדונם נטו, 27.5% לקומה, ב־4
 קומות (מעל קומה מפולשת), סה״כ 110%; באזור מנורים
 בי(1) — לא יותר מ־11 יחידות דיור לדונם נטו, 27.5%
 לקומה ב־4 קומות (מעל קומה מפולשת), םה׳׳כ 110%;
 באזורי מגורים ג׳ לסוגיהם - לא יותר מ־12 יחידות דיור
 לדונם נטו, 27.5% לקומה, ב־5 קומות (מעל קימה מפולשת),
 סה״כ 137.5%; ב. באזור המסחרי - למסחר 25% ב־3 הקו
 מות שמעל למס.־ור עד 9 יחידות דיור לדונם נטו ב־90%,
 ובסה״ב לא יותר מ־115%; ג. אחוזי הבניה הכוללים יחושבו
 כפי שנקכע בסציף 1.00.7 לס־מן ב׳ בתוספת השלישית
 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות),

 החש״ל—1970.

 חניה
 3. תקן החניה לאזורי המגורים יהיה: מקום חניה אחד לכל יחידת
 דיור, במסחר - מקום אחד לכל 30 מ״ר בניה (לרבות משרדים).

 תוקף התנאים
 4. הוקף התנאים יהיה עד ליום 31 בדצמבר 1981 או עד להפקדת
 שינוי תכנית מיתאר למרחב תכנון מקומי פתח־תקוה, או עד
 לחודש ימים לאהד הכרעה בערר לפי סעיף 110 לחוק, על ידי
 המועצה הארצית לתכנון ולבניה בתכנית פת/2000, הכל לפי

 המועד המוקדם יותר.

 מרחב תכנון מקומי, ראשון־לציון

 הודעה על הכנת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 לפי סעיף 77 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 נמסרת בזה הודעה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 77 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, החליטה הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
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 להבניה, התשכ׳׳ ה -965ן
 הצפון

 ואלה השטתים הכלולים בתכנית: בוש 16707 חלקה 93.
 עיקרי מטרת שינוי התכנית: יעוד השטח למסחרי, פיתוחו וכינויו.

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

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
 התכנון שלה בלול בתחום התכנית או גובל אותו, רשאי תוך חדשיים
 מיום פרסום הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכגון מקומי, עפולה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ׳׳ח—1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז הצפון,
 החליטה באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מיתאד הנקרא:
 תכנית מס׳ 2825 — שינוי לתכנית מיתאר מס׳ 302 עפולה, שינוי

 יעוד לאזור מיוחד, 6 קומות בעפולה.

 הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט ד׳סרפומים 2453,
 התשל״ה, עמ׳ 2234.

 השטחים הכלולים בתכנית: גוש 16704 חלקה 28 (רחובות בורש
 וקציר).

 עיקרי מטרת שינוי התבביה: א) שינוי יעוד השטח לאזור מיוחד;
 ב) בניית בית מגורים בן 6 קומות על קומת עמודים מפולשת; ג) בניית
 ״מינימרקט״ בקומת העמודים; ד) הסדרת חניות לדירות ולשטח

 המסחרי.

 השינוי האמור בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו ביתד עם
 התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן
 במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עפולה שבעירית עפולה,
 וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, צפת

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה צפת שבעידית צפת,
 הופקד שינוי תכנית מפורטת הנקרא תבנית מפורטת מם׳ 3675 —
 שינוי לתבנית מפורטת מס׳ 661 — שכונת מגורים ״ליאך׳ צפת,

 ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 13697 חלק מחלקה 2
 (הר כנען).

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: שינוי יעוד השטח להקמת שכונת
 מגורים בעלת איכות חיים גבוהה.

 הודעות לפי חוק התכנון
 מחה

 מרחב תכנון מקומי, נצרת עלית

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 חתשב״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז הצפון,
 החליטה באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:
 תכנית מפורטת מס׳ 3715 - שינוי לתכנית מפורטת מם׳ 2784 —

 מרכז שירותי רבב בנצרת עלית.

 הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים 2621,
 התש״פ, עמי 1463.

 השטחים הכלולים בתכנית: מש 16546 חלקי חלקות 32, 33.
 עיקרי מטרת שינוי התכנית: הקמת מרכז לשירותי רבב שיכלול:
 תאי סיכה ורחיצה למכוניות, חשמל רכב, מוסך לתיקונים, תחנת
 תדלוק, חבויות חלפים ומסעדה לעובדים ולמבקרים; המרכז יספק

 שירות מקיף לבעלי רכב מנצרת עלית והסביבה.

 השינוי האמור בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו ביחד עם
 התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן
 במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נצרת עלית שבעירית נצרת
 עלית, וכל .המעונין רשאי לעיין בו ללא השלום בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, עכו

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
 אישרה תכנית מפורטת הנקראת תכנית מפורטת מס׳ 3342 — אחוזת

 מגורים במרכז העירוני עבו.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 2583,
 התש־ם, עמי 395.

 השטחים הכלולים בתכנית: גוש 18005 חלקות 106, 107.
 עיקרי מטרת התבנית: יעוד השטח למגורים.

 התכנית האמורה, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותה ביחד
 עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עכו שבעירית עכו,
 וכל המעונין רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, עפולה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתבבון ולבניה עפולה שבעירית
 עפולה, הופקד שינוי תכנית מיתאר הנקרא תכנית מם׳ 3918 — שינוי
 לתכנית מיתאר מס׳ 302 — שינוי יעוד השטח לאזור מסחרי עפולה,

 ביחד עם התשריט המצורף אליו,
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 כל המעונין בשינוי התכניות רשאי לעיין בחם ללא חשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה עצמו
 נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן כל הזכאי 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, אשדוד

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-1965, ,כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשדוד, הופקדה
 ביחד עם התשריט המצורף אליה, תבנית מפורטת הנקראת תבנית

 מפורטת מסי 122/03/3.

 עיקרי הוראות התכנית: ליצור מסגרת תכנוניה להקמת שכונת
 מגורים, קביעת שטחים והוראות בינוי, רובע וי, אשדוד.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: כ-558 דונם, חלק מגושיפ
.2021 ,2022 

 בל המעונין בתבנית דשאי לעיין בה ללא חשלום בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני איזר, הרואה
 עצמו נפגע על ידי התכנית, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי, תוך חדשיימ מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות להגיש

 התנגדות לתבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, אשרוד

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשב״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשדוד, הופקד
 שינוי תכנית הנקרא שינוי מס׳ 21 לתכנית מפורטת מסי 104/03/3,

 ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי יעוד חלקה 308 מאזור מנורים
 מיוחד לאזור מגורים נ׳ ושינוי גבולות של חלקות 307, 306.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: 27,970 מ׳׳ר,גוש 2191 חלקות
.389 ,308 ,307 ,306 ,225 ,223-224 ,221-222 

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

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

 התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

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

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
 ^ נפגע על ידי שינוי התבנית ונן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
 התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו, רשאי תוך חדשיימ
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 כ׳-ז באדר א׳ התשמ׳׳א (3 במרס 1981)
 י׳ קניג

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון

 מחה הדרום
 מרחב תכנון מקומי, אילת

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 החשכ*ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אילת, הופקדו

 ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, שינויי תכניות אלה:

 (1) שינוי מם׳ 16 לתכנית מפורטת מם׳ 115/03/2 — צופית עלית.
 עיקרי הוראות השינוי: א) יעוד שטח למגורים משטח ציבורי
 פתוח מגרשים 120 א׳, בי, גי, שטח כל מגרש כ־466 מ׳׳ר;
 ב) ביטול מגרשים 120—119 למגורים והפיכתם לשטח ציבורי
 פתוח; ג) הרחבת מגרש חניה למרכז מור; ד) שביל ציבורי בין

 שטח המגורים למרכז מור; ה) שינוי בביש לשטח חניה.
 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 40005, מגרשים 119-

.120 

 (2) שינוי מס׳ 17 לתכנית מפורטת מס׳ 115/03/2 — צופית עילית.
 עיקרי הוראות השינוי: צירוף קטע מגרש המיועד למגורים

 לשטח ציבורי פתוח יעבור מגרש משחקים.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 7.205 דונם, חלק

 מגוש 40005, מגרש משחקים בין בתים 4013 ו־4014.

 (3) שינוי מם׳ 22 לתכנית מפורטת כ!ס׳ 135/03/2 — שבונה אי.
 עיקרי הוראות השינוי: שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח

 מסחרי ותוספת חניה.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 1.65 דונם, שבונה ני,

 מפגש גבעתי, רח׳ ירושלים, השלמת פינת רח׳ קדש.

 (4) שינוי מם׳ 2 לתכנית מפורטת מס׳ 145/03/2-אזור מגורים
 פטיו, בשכונת מערב 2.

 עיקרי הוראות השינוי: יעוד שטחים למטרות מגורים, יעוד
 שטחים לשבילים וככרות ציבוריים.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 12.68 דונם.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 מרחב תכנון מקומי, נתיבות

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשב־׳ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתיבות, הופקד
 שינוי תכנית הנקרא שינוי מסי 3 לתבנית מפורטת מם׳ 106/03/22 —

 שכונה דרומית (בנה ביתך), ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: שינוי בקווי בנין ומגבלות בניה באזור
 מגורים א׳.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 61.810 דונם.

 נל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה עצמי
 נפגע על ידי שינוי התכנית, ובן כל הזכאי על פי סעיף 100 לחוק
 רשאי, תוך חדש׳־ים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות להגיש

 התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, עומר

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ־׳ה—1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,
 החליטה, באישור שד הפנים, לאשר שינוי תבנית מפורטת הנקרא
 שינוי מס׳ 22 לתכנית מפורטת מס׳ 102/03/14 — גוש 38558,

 עומר.

 עיקרי הוראות התכנית: להגדיל חלקות לצורך חצרות ו/או גינות
 בלבד ;שטח פרטי פתוה).

 הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים 2672,
 התשמ׳יא, עמי 584.

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

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, עומר

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת גזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עומר, הופקד
 שינוי תכנית הנקרא שינוי מס׳ 9 לתכנית מפורטת ממי 103/03/14,

 ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: לאפשר בניית חממה מזכוכית מעבר לקו
 בנין בחזית, החממה תהיה במרחק של 3.90 מ׳ מקו בנין קדמי.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית: חלקה 36 רח׳ שקד 23,
 עומר.

 מרחב תכנון מקומי, אשקלון

 הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון %לבניה, מחוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון, הופקדו

 ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, שינויי תבניות אלה:

 (1) שינוי מס׳ 1 לתכנית מפורטת מם׳ 131/03/4 — גבעת ציון.

 עיקרי הוראות השינוי: שינוי יעוד של מגרש מאזור ציבורי
 פתיח לאזור פרטי פתוח אשר יצורף למגרש הסמוך מם׳ 275.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 1 דונם גוש 1207

 חלקה 1.

 (2) שינוי מס׳ 64 לתכנית מפורטת מס׳ 147/03/4.
 עיקרי הוראות השינוי:־ הקפאה והתלייה לצורך תכנון מחדש
 של שינוי מס׳ 45 לת.ג.ע.מ. מס׳ 147/03/4 — שינוי אזור

 המלאכה - החלה באותם הגבולות.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 155.165 דונם, גוש

 1932 חלק מהלקה 45, גוש 1942 חלק מחלקה 82.

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

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

 מרחב תכנון מקומי, דימונה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ׳׳ד.—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה דימונה, ,הופקד
 שינוי תבנית הנקראת שינוי מס׳ 34 לתכנית מפורטת מש׳ 102/03/25

 ~ שכונת שבעת המינים דילונח, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: יעוד שטח לבתי מגורים קומה אחת,
 מוסדות ציבור. שטחים ציבוריים פתוחים, דרכים וחניות.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית: 13.375 דונם, גוש
.39507 

 בל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא השלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל 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 חדשיימ מ־ום פרסומה של הודעה זו ברשומות להגיש

 התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 כל המעונין בשינוי חתכניח רשאי לעיין בו ללא חשלום בימים (2) תכנית לפורטו/ לסי 297/03/7.
 עיקרי הודאית התכנית: הקצאת שטחים לאזורי מגורים, מבני
 ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים, דרכים וכבישים וקביעת

 מגבלות בניה.
 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: 245.99 דונם, שכונה מס׳

 13 בישוב הבדואי כםייפה.

 (3) תכנית מפורטת לס׳ 298/03/7.
 עיקרי הודאית התכנית: הקצאת שטחים לאזורי מגורים, מבני
 ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים, דרבים וכבישים וקביעת

 מגבלות בניה.
 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: 87.60 דונם, שכונה מם׳ 14

 בישוב הבדואי כסייפה.

 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 הזכאי על פי סעיף 100 לחוק רשאי,
 תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות להגיש התנגדות

 לתכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה

 . לרחב תכנין מקימי, שקמים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נלםרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשביה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שקמים, הופקדה

 תכנית מפורטת מס׳ 219/03/6, ביחד עם התשריט המצורף אליה.

 עיקרי הוראות התכנית: לעבר לקווים עיליים ראשיים ותחנת
 ליתוג באזור קדמה.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: 6310 דונם, במועצה אזורית
 יואב.

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

 כל המעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחד, הרואה
 עצלו נפגע על ידי התכנית וכן כל הזכאי על פי סעיף 100 לחוק, •
 רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות להגיש

 התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האלורה.

 ב׳ באדר ב׳ התשל״א(8 במרס 1981) י' ורדימון
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הדרום

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן בל הזכאי על פי סעיף 100
 לחוק רשאי, תוך חדשייפ ליום פרסומה של הודעה זו ברשומות
 להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 לרחב תכנון מקולי, ערד

 הודעה בדבר הפקדת שינדי תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה—1965, בי במשרדי הועד!ז המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ערד, הופקדו

 ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, שינויי תכניות אלה:

 (1) שינוי מסי 4 לתכנית מפורטת מ0׳ 105/03/24.
 עיקרי הוראותחשינוי: שינוי נובה הבניה המותר בשכונת רותם.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: שכונת רותם, ערד.

 (2) שינוי מס׳ 3 לתכנית מפורטת מס׳ 114/03/24- לרכז המסחרי.
-עיקרי הוראות השינוי: הפיכת אזור מלונאות ונופש לאזור

 מסחרי.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 1,342 מ״ר.

 כל המעונין בשינויי התבניות רשאי לעיין בחס ללא תשלום
 בימים ובשעות שהמשרדים האלורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, כבנין או בבל פרט תכנוני אחר, הרואה
 עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, ובן בל זכאי על פי סעיף 100
 לחוק רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות
 להגיש התנגדות לשינוי התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 החשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים, הופקדו

 ביחד עם החשריטים המצורפים אליהם, תכניות מפורטות אלה:

 (1) תכנית מפורטת מס׳ 285/03/7 - מושב חקלאי בצומח לגן.
 עיקרי הוראות התכנית: איתור שטח למשבצת חקלאית למושב

 עובדים בצומת מגן.
 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: 3200 דונם, בשטח המועצה

 האזורית אשכול,
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 הזמנות גוו* המשפט
 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
 להווי יידוע כי הונשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם, כמפורט להלן. כל המתנגד לבקשות

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

 מם׳ התיק תאריך מם׳ התיק תאריך
 (צוואות) שם המנוח הפטירה שם הלבקש (צוואות) שט המנוח הפטירה שפ המבקש

 135/81 יוה אנה לילינטל 24.10.80 פריץ רוזנגרט 1328/81 בקדרוק אבא 11.7.80 ״אילך - איגוד
 6394/80 יעקב לבל 3.12.80 ארנםטנה לבל ישראלי
 1200/81 עבדאללה יחזקאל 9.2.78 עבדאללה סלמן 1330/81 אדריאן ליביאנו 27.1.81 בנדיקטין
 ליביאנו

 אדריאן ליביאנו
 1205/81 צבי עקרוני 27.11.79 ליזה דודם

 1215/81 שמואל פרלמן 23.6.80 רחל טארציץ 1334/81 בנו מרכוס 12.2.81 זיאנטה מרכוס
 1223/81 לאה דויטש 11.10.80 אדית וים 1337/81 ליבוביץ מיהו 20.7.80 אדלר צבי

 1224/81 יעקב שצ׳ופק 12.2.81 אריאל שצ׳ופק 1345/81 יהודה שרויט 10.1.81 חיה שרויט
 1229/81 יצחק מזן 15.12.80 פנחס מזן 1346/81 שלמה רביץ 27.12.80 לוי רביץ

 1238/81 שליםל לזר 24.12.80 מרים שליסל 1348/81 שרה ירקוני 2.9.80 דלל יהודית
 1242/81 הלנה סלדק 25.10.80 יוליה םלדק 1350/81 מורים שינםקי 18.1.81 בלומה לדרהנדלר

 1244/81 ימן מדאר 14.9.75 שולמית לבהר 1353/81 ריבה ליימן 1S.8.80 גוטמן ליימן
 1248/81 שמואל רבינוביץ 29.5.78 איזו ליבוביץ 1356/81 מוחם סגר 29.11.78 שרה סלי םגר

 1249/81 אברהם קוריה 10.1.81 שללו! קוריה 1357/81 אדלה טירלי 26.10.80 אדית געתון
 1250/81 רוממה קוריה 9.7.80 שלמה קוריה 1359/81 'רפאל הכץ 20.1.81 אדנולד לוינשטין

 1251/81 גלזברג מרדכי 25.11.80 גלזברג מרים 1362/81 רחל רוטרו 26.4.77 שמואל אנשל
 1252/81 אייזיק ברובץ 5.3.79 צבי כרובין רוטרו

 1253/81 דבורה טננבאום 13.1.81 יעקב רשף 1364/81 פליישר יהושוע 26.2.81 לאח ולצמן
 1257/81 אפרים טאוב 4.2.81 אסתר טאוב 1369/81 כהן חיים 17.4.80 בנימין כהן

 1261/81 רבקה מזרחי 19.4.80 יצחק מזרחי 1374/81 דוד צינדר 20.12.80 םוניה צינדר
 1262/81 שמואל אדם 11.12.80 חיה אדם 1379/81 חיים בדודסקי 5.2.81 אביגדור

 1263/81 מרים ברוכמן 16.12.80 בר־עוז עופר הרשקוביץ
 1265/81 מנדל שור 2.2.81 צבי בג־נזון 1380/81 זילברמן טובה 26.2.79 האפוטרופוס

 הכללי
 זילברמן טובה

 1266/81 חיים אושרוביץ 11.12.80 היה אדלמן
 1267/81 מנדל שור 2.2.81 קרימולובםקי 1381/81 מרדכי לבקוביץ 30.12.70 גילה נוירויט
 יצחק 1387/81 בן טוב אהרון 19.12.80 שלמה בן רוב

ר 8.1.80 משה ברנר שטיינר יולן ת  1271/81 שטיינר יולן 4.1.81 דניאל רזי 1392/81 חוה ב
 1273/81 רודולף לאריש 10.2.81 נעמי לאריש 1394/81 לקס אנה 13.1.81 חוה צולמן

 1274/81 לייב כץ 14.9.78 אידה כץ 1395/81 חנה גרובנר 29.1.81 יעקב בלאוקופף
 1275/81 מילשטיין גוטמן 30.11.80 מילשטיין יפה 1398/81 לאודה טופף 12.1.80 אריאלה גרוסמן

 1277/81 חסן זכריה 27.2.78 יצחק זכריה 1400/81 מלכה צפיר 13.6.80 נידה לוין
 1280/81 שטרסברג דורה 1.2.81 דוס ג׳וזפון 1401/81 מרדכי רטנבק 11.1.78 אברהם דורם

 81/ 1281 זנדמן רוזי 7.2.81 גימפל חוה 1402/81 ברוך זהבי 19.2.81 חנה זהבי
 1282/81 זנדמן אברהם 21.2.81 גילפל חוה 1407/81 רוזה ארנפלד 8.2.81 פנחס ארבפלד

 1285/81 זיסהולץ חנוך 4.1.81 עובד יוכבד 1409/81 תחלה רייטר 5.10.80 וילי רייטר
 1286/81 אהרון יוסף אייקה 7.2.81 סא־לה אייקה 1413/81 וולף פלמן 18.2.80 איטה פלמן

 1287/81 פסח ורד 18.1.81 מאיר קנטור 1414/81 אורבוך אידה 13.2.75 קמחי אהרון
 1290/81 יואל אשכנזי 7.12.80 עזריאל שואב 1419/81 דבורה ליברמן 9.3.81 דבקה סטלמן

 1293/81 יצחק שפירא 27.6.80 מקס שפירא 1422/81 יגר מנדל 20.2.81 יגר מוריץ
 1308/81 סימה יוסף 13.12.79 מרים מלצר 1417/81 יבלון יעקב 24.10.80 ליכטיגשטיין צבי

 1313/81 נחמה בן אפרים 19.12.80 דוד בן אפרים 1418/81 ריגלר ברטה S.80.14 מוסקוביץ
 1324/81 משה אברמוב 25.12.80 דורון יצחקוב מאוריציו
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 בית המשפט המחוזי בתל־ אביביים
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

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

 1425/81 אברהם שגב 19.10.81 דינה שגב 81/ 1473 גילה קשת 30.12.80 אריה קשת
 1435/81 צמח שמואל 1477/81 שבתאי סעידה 2.3.81 אדוארד שבתאי
 עוזרמן 7.12.78 אנה עוזרמן 1481/81 פייגה זינדורף 3.7.80 יהודה זינדורף

 1437/81 אושפיז שושנה 19.8.80 אופשיז אברהם 1486/81 יהודית בלכטובסקי 18.1.81 אליעזר שפר
 1440/81 בוקובזה שמעון 3.1.81 בוקובזה פרץ 1488/81 אבין זוגדל 11.1.81 רמי ניר

 1441/81 רחל טפט 9.12.80 מנחם בן משה טפט 1489/81 עזרא מוכתר 6.10.80 מרםל מוכתר
 1442/81 מינה מוסברג 13.11.80 זהבה דרוגיצקי 1490/81 איגנץ גרוםברג 27.1.81 אמליה גרוםברג

 1443/81 גרטרוד םמואל 19.8.80 פריץ פיבטוס 1491/81 חנה רובינשטיין 23.2.81 טובה מנדל
ה פלדמן 29.1.81 צבי פרגר 1495/81 ישראל דיקמן 11.3.81 גרשון נפן מ  1447/81 ר

 1448/81 בוקו דוד 15.3.79 צבי יצחקוב 1497/81 דניה יעקב 19.7.78 דן יעקב
 1450/81 גרטרר צילה 12.10.80 משה לייזר 1502/81 לוי ניםים 13.12.80 לוי אמגון

 1453/81 ברקה אברהם 16.1.81 שושנה מוםקונה 1372/81 בורים וינר 21.2.81 רייזלה הרליך
 1457/81 איזידור אקלםון 31.5.80 רוזה איקלסון 168/81 יעקב פליט 16.12.80 ברנר אלכסנדר

 מקורי 759/81 לוי תינה 16.2.81 לוי יצחק
 איזידור אקלםון

 1464/81 סלי בוכהולץ 30.1.81 זיאנטה שרר 801/81 פופקו ארנה 24.12.80 מיכאל מירון
 1465/81 זלמן פרשל 11.10.80 אברהם פרידמן 240/81 שטרמן אליעז 16.10.76 יגאל ענבר
 1466/81 דבורה פרשל 5.12.80 אברהם פרידמן 2606/80 רחל אייזקם 18.5.80 יוסף שגב

 1467/81 רבקה סיטון 25.11.80 מרדכי סיטון ע׳ זמיר, רשם

 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון
 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי עזבון או לשניהם,
 בל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו וו־וצת להתנגד לח, יגיש התנגדות להכרזה תוך ארבעה עשר יופ מיום

 פרסום הזמנה זו, שאמ -לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

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

 1213/81 משה קלסנר 29.10.80 בתיה קלםנר 1234/81 שרה רייך 23.1.81 יהודית גלזר
 1214/81 איסר בריםק 11.1.81 לאה הורביץ 1235/81 זליקוביץ אליעזר 24.9.80 קופרמינץ מוסיה
 1216/81 זהבה בנדיטוביץ 19.2.81 ברכה גסר 1236/81 זליקוביץ שרה 21.10.56 קופרמינץ מוםיה

 1217/81 דדשוב נעמי 17.10.80 ׳דדשוב אדם 1237/81 גוטםמן אברהם 23.1.76 גוטסמן צבי
 1218/81 סילויה רוזנפלד. 2.2.80 הרי רוזנטל 1239/81 לאה מצוב 15.11.80 שלמה מצוב

 1219/81 אברהם מלמד 18.12.80 מרדכי מלמד 1240/81 רחל אלמקייס 1.2.79 מומי אלמקייס
 1220/81 ראם זאב 19.12.80 ראם יהודית 1241/81 משה גבל 10.1.80 אפרים גל

 1221/81 אלכסנדר רוט 30.12.80 יצחק מרקוביץ 1243/81 גרינבוים מרקו 13.12.80 אילנה בכר
 1222/81 חוה שטינברג 26.12.80 אריה שטינברג 1245/81 שמלצר יעקב 4.12.78 ודניה הריאט

 1225/81 קאופמן אטי 11.12.80 קאופמן מירון 1246/81 לוינסון שמעק משה 25.2.80 לוינסון אברהם
 1226/81 שמחה מיארה 6.8.79 שמעון מיארה 1247/81 תמר דהאן 9.2.81 יפה דהאן

 1227/81 לייב טרומפטור 4.11.80 מניח פישמן 1254/81 טונגה זורה 27.6.80 ילנה שטרנפלד
 1228/81 שושנה מלמד 22.5.80 שלמה מלמד 1255/81 קזביני פרנג׳י 16.2.81 קזביני אברהם
 1230/81 אהובה קמר 1.11.80 אריה קמר 1256/81 קושניר חיה 4.5.80 קושניד שרה

 סנדלון יוסף 5.6.79 סנדלון יצחק 1258/81 שלמה גורפינקל 24.5.77 טניה גורפינקל
 אברהם לוי

1231/81 
 22.11.54 שאול לוי 1259/81 זיגרון אהרון 24.5.80 פלד רחל

 סנדלון יוסף
 1232/81 אברהם לוי

 1232/81 טרישי לוי 2.2.72 שאול לוי 1260/81 רבקה ארגנטרו 20.6.80 הרמן ארגנטרו
 1233/81 כהן חיה 18.12.80 כהן שמואל 6060/86 נסליה רחמיאל 21.10.80 עמליה בן חייט
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 בית המשפט המחוזי בתל־ אביב־ יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מסי התיק תאריך
 (ירושות) שב המנוח הפטירה עט המבקש

 1327/81 ביקםדורף מיכאל 27.1.81 ביקסדורף תמר
 1329/81 נגרו פפי ראיכוורגר מרטה

 889/81 איגל וישניבסקי 12.1.80 אוה סלע
 1331/81 אברהם יוסף 5.10.80 אברהם מלימה
 1332/81 לאה קרצ׳מר 24.11.80 נחמה פדוביץ
 1333/81 הרלינג לאה 13.1.81 הרלינג יצחק

 1335/81 חיים סלים 28.7.80 אליהו נורי
 1336/81 לושקה הד 31.1.81 בנימין הבט
 1338/81 מאיר ליאור 12.1.81 אניה ליאור

 1339/81 יצחק מושקוביץ 22.2.80 מלכה מושקוביץ
 1340/81 יוכבד גרינגרס 7.3.79 יוסף דוידוביץ

 1341/81 שמואל גרינגרס 14.11.80 א־יזיק נרינגרס
 1342/81 לוריס זערור 19.8.77 אנדרה זערור
 1343/81 יעקב זערור 1.2.73 אנדרה זערור
 1344/81 גולדנר חגי 7.2.81 גולדנר פנינה

 1347/81 יחזקאל גולדברג 4.7.78 מלכה גולדברג
 1349/81 שטיקלמן ישראל 28.11.80 שושנה שטוקלמן

 1351/81 יוסף קמחי 23.11.80 חיים קמחי
 1352/81 אמיד חוה 14.12.80 מאיר אמיד

 1354/81 אברהם גרינוולד 7.2.69 יצחק ציפורי
 1355/81 שם טוב דנון 29.7.80 בחיה דנו!

 1358/81 לוציאנו מוסקטו 26.5.80 אבלין מוקטו
 1360/81 פרידה משען 12.7.69 משה משען
 1361/81 סעדיה זכריהו 6.4.80 צדוק גבאי

 1363/81 פרייר קלרטה 15.2.69 דוחן ארמין
 1365/81 עליזה בלולו 26.8.67 בלפור ספיר

 1366/81 לאה פיינזילברג 27.1.81 יהודית מילוסטר
 1367/81 כזמר, טובה 24.1.81 בזמה ננס

 1368/81 אליהו בוזי 19.9.80 אהובה בוזי
 1370/81 קאופמן סמי 29.1.81 קאופמן קופל
 1371/81 רוזנוקס חוה 24.9.80 עודד רוזנוקס

 1373/81 יוסים ישראל 20.10.79 יוסים רפאל
 1375/81 בוכבינדר מרקוס 10.2.81 בוכבינדר אהובה

 S1/1376 אהובה שחר 27.1.81 שמואל שחר
 1377/81 שמואל ישונסקי 12.8.78 לידיה ישובפקי

 1378/81 קלמי טובה 5.11.80 קלמי משה
 1382/81 רימה דניאל 28.12.65 דניאל נעים

 1383/81 יוסף לוי 22.11.80 שמחה לוי
 1384/81 סילביה אלטר 10.1.81 אליעזר אלטר

 1385/81 איידלסברג פנחס 5.2.65 נתן איידלסברג
 1386/81 אליהו דודה 7.4.80 שמעון רודה
 138S/81 שמואל שיינברג 25.9.79 חנה ש־ינברג
 1389/81 הלפרין דבורה 8.1.81 יעקב הלפדין

 1390/81 שלמה קמץ 30.1.81 שושנה רוטפום

 מפי החיק תאריך
 (ירושות) שם המנוח הפטירה שם המבקש

 1264/81 מרגלית פורקוש 5.1.67 מנחם פורקוש
 1268/81 גרוסמן בריינדל 27-6.6S גרוסמן פרדיננד
 1269/81 דינה קונפורטי 10.2.81 ניםימ קונפורטי

 1270/81 ישראל שפירא 16.1.80 מרים שפירא
 1272/81 חיים יגר 23.11.80 שיינה ינר

 1276/81 אםמעיל אחמד עלי 24.1.81 אסמעיל ערפת
 1278/81 דניאלה חביה 13.2.81 אברהם חביה

 1279/81 להדר וולף 19.2.81 להרר מינדלה
 1283/81 ויקטוריה צנוע SO •10.10 אנדרי צנוע
 1284/81 זכריה שמע SO.26.11 ציונה שמע

 1288/81 צוקר יעקב 4.11.83 כרמון שושנה
 1288/81 צוקר דבורה 31.4.74 כרמון שושנה

 1289/81 בהאם דב 6.2.81 חיה בהאם
 1291/81 אהרון ורבה 6.2.81 דורית ביניש

 1292/81 רוזנברג טובה 11.6.62 יעקב רוזנברג
 1294/81 דנצר יוסף 24.12.80 דנצר רחל

 1295/81 אברהם ישעיהו 27.8.79 רחל ישעיהו
 1296/81 שרה בין דוד 2.11.80 שמואל הרצונ
 1297/81 אביהו ברקוביץ 9.1.81 זיוה בדקוביץ

 1298/81 בן צבי עמנואל 4.2,75 גלבוע חדוה
 1299/81 לוי וו רונה 23.12.80 חיה וורונה

 1300/81 משה גודם 4.12.80 יפה יעקובוביץ
 1301/81 יהושוע בלנק 10.2.81 רחל פזמוני

 1302/81 משה הפיץ 27.5.76 אנטואנט חפיץ
 1303/81 מרים הפיץ 31.5.55 אנטואכט חפיץ

 1304/81 חיים אלקלעי 8.2.81 מריס פינצי
 1305/81 שרה בנימיני 24.6.79 רות דיבון
 1306/81 פנינה דואניאס 3.12.80 לבנה כנרי

 1307/81 יוסף יוסף 20.7.80 מרים מלצר
 1309/81 יששכר שלמה 24.12.80 פריצי יששכר
 1310/81 צאלה משה 14.12.74 גוטליב תקווה
 1311/81 רפאל רוסו 16.6.70 ארמנדו רוסו
 1312/81 קובלנץ בליומה 19.4.80 קובלנץ יוסף

 1314/81 ארפד שטיינר 18.12.80 קרול שטייבר
 1315/81 לידיה שפרה כהן 27.2.79 פלוידלורנם שוורץ

 1316/81 רובינובסקי קרבץ 14.9.80 רובינובסקי לב
 1317/81 ליחובסקי מנחם 17.3.80 ליחובסקי שושנה

 1318/81 עזרא כדורי 23.1.81 חנה ברקוביץ
 1319/81 יעקב שניידר 17.2.80 בן דור

 1320/81 מרדכי נרוםמן 31.1.81 יוסף גרוםמן
 1321/81 פרידה פוזיאלוב 26.1.81 אסתר ציוני

 1322/81 דומנוביץ יואל Í.80.2 דומנוביץ מדק
 1323/81 נעים שאול דגם 18.3.80 דאגם שאול
 1325/81 גובי מד לן 31.12.80 גוזלן רבקה

 1326/81 ליטמן חנה 31.12.80 ליטמן מיכאל
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 תאריך מס׳ התיק תאריך
 הפטירה שפ המבקש (ירושות) שם המנוח הפטירה שם המבקש

 31.12.80 שושנה רוטפוס 1455/81 שפירא משה 14.1.81 שפירא ניצה
 3.12.74 בלאו ברבט 1456/81 עליזה מינץ 15.8.80 ז׳ן מינץ

 11.9.78 וםרמן אדוארדו 1458/81 משה קלך 28.2.80 היבחז קלך
 6.11.80 גניה קיפר 1459/81 משה הייניג 22.7.78 מריטה אמית

 28.5.80 תנחום אבן טוב 1460/81 מרדכי זר כבוד 17.12.80 מלכה זר כבוד
 21.1.81 שרה קרטון 1461/81 מרדכי גרינברג 31.12.80 רבקה גרינברג

 23.1.81 קוסובסקי רעיה 1462/81 דנוך יוסף 1.10.68 לוי יונה
 20.11.79 משה דוד 1463/81 שור מלכה 6.10.60 עדנה כרמי
 1468/81 טנצמן בלה 17.2.81 בן עמי כהן

 6.11.80 אליהו דודקביץ 1469/81 שמואל כץ 30.1.79 כץ רוזה
 1.11.80 רחל פריד 1190/81 רובני שרה 3.2.80 רובני רהמים
 12.5.80 חג׳אבי סאלם 851/81 אלכסנדר מורדו 1.9.77 בליגה מודדו
 10.4.57 ויסמן מרדכי 1472/81 יוסף עמיאל 27.12.80 פנינה רבקה

 עמיאל
 יוסף עמיאל

 30.1.74 יחיאל ערד ,
 19.1.81 עדינה שפילברג 1471/81 מוריס דיאי 1.10.80 אידה דיאי

 8.12.80 מירקין מרדכי 1474/81 םלמן יעקב 29.3.75 שמהה יעקב
 21.3.79 נחמיה גולדשטיין 1475/81 שרה רוזנברג 1.3.81 יוסף רוזנברג
 24.10.80 אםפירנם מורד 1476/81 וויבטנר רחל 17.10.80 הסיח ציפורה
 2.2.79 יהודה בן יהודה 1478/81 הרש וייגברנ 25.1.81 איטה ויינברג

 27.1.81 קרבר משה 1479/81 זילברנגל שרה 7.8.73 זילברנגל חיים
6.9̂ בכר יצחק גרשון 79 

 2.2.81 אלכסנדר יששכר 1480/81 חזות חנה 5.4.77 חזות יחיאל
 2.12.80 צייגר קודנלייה 1482/81 צבי קירשנר 21.10.77 מלבה אסתר

 11.1.79 ניסים אמנון קירשנר
 3.2.81 רייסמן מגדלנה 1483/81 הרשקוביץ אברהם 18.12.80 ארנסטינה

 הרשקוביץ
 הרשקוביץ אברהם

 7.1.81 ניונן הלנה -
 1.12.80 אליעזרוב אברהם 1464/81 ישראל דזניק 26.2.80 יוסף דזניק

 27.9.80 הלוי ישראל 1485/81 חנה פלס 17.2,81 שניר מאשה
 16.2.81 יריסמן מגדלנה 341/81 צבי אשכנזי 17.2.78 שרה אשכנזי

 19.12.69 המודוס יגאל 1487/81 אלברט משה 14.6.68 בתיה אושרוב
 7.1.81 שלמה תמיר 1492/81 יעקב צנעני 28.5.78 צביה גיובני

 12.3.61 עיני אבנר 1493/81 גולדה גרינוולד 22.5.79 חנה יהלזם
 20.1.81 אברהם גוטבלט 1494/81 חנה אבדולוהי 2.2.81 יוסף אבדולוהי

 25.11.80 זלמה אברהם 1496/81 צפורה כץ 1.12.69 אורי קלוס
 16.9.80 שאול אדיב סאיג 1498/81 זאב פרנקל 7.8.68 משה פרנקל
 2.1.79 דוד שמואל כץ 1499/81 סימה פרנקל 13.8.78 משה פרנקל
 20.4.80 בן אלטבה חנה 1500/81 נאד גורגייה 5.6.72 צבי מטילדה
 קטלן רחל 10.2.81 שלמה מאירי 1501/81 קטלן רחל 4.12.80 קטלן ישראל

 24.7.71 מלבה נחמן

 שם המנוח

 גולדה קמין
 בלאו מלבינה

 וסרמן אידא
 אברהם קיפר

 קלמן אבן טוב
 שלמה קרטון
 רויטמן נחום

 רבקה רחליה דוד
 ברוך מרדכי

 דודקביץ
 דוד זאב פריד

 חג׳בי ראומה
 אסתר ויסמן

 הנדה טאובר
 אריה שפילברג

 מירקץ הלה
 שלמה גולדשטיין

 ששון בלבול
 נמילה בן יהודה

 קרבר בלנקה
 בן חי רבקה

 לאונורה ביטש
 גוםטב צייגר

 עובדיה ניםימ
 ירצקי אדם
 נבליק אנה

 אליעזרוב אלון
 הלר סאלם

 רייםמן פרנסיסק
 חמודוט חנום ג׳ו

 משה תמיר
 עיני צלח

 פנינה גוטבלט
 דורה שולם
 תמר ברוך

 הרמן כץ

 בן אלטבה סולומק
 מאירי יפה מרים

 בוקו אברהמוב

 מם׳ החיק
 (ירושות)

1391/81 
1393/81 
1396/81 
1397/81 
1399/81 
1403/81 
1404/81 
1405/81 
1406/81 

1408/81 
1410/81 
1411/81 
1412/81 
1415781 
1416/81 
1420/81 
1421/81 
1423/81 
1424/81 
1426/81 
1427/81 
1428/81 
1429/81 
1430/81 
1431/81 
1432/81 
1433/81 
1434/81 
1436/81 
1438/81 
1439/81 
1444/81 
1445/81 
1446/81 
1449/81 
1451/81 
1452/81 
1454/81 

 ע׳ זמיר, רשם
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 בית המשפט המחוזי בחי&ת

 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
 להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנמל עזבו[ או לשניהם, כמפורט להלן. כל המתנגד

 לבקשות יגיש, תוך ארבעה פשר יום מיום פרסום הזמנה זו, את טעמי התננדותו, שאש לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 מס׳ התיק תאריך מסי התיק האריך
 (צוואות) שם המנוח הפטירה שם המבקש (צוואות) שם המנוח הפטירה שם המבקש

 497/81 םזמן יעקב 21.2.81 קולנץ אידה 526/81 צוקרמן רחל 20.5.80 מלינה מוסקוביץ
 499/81 לייבוביץ ינקו 19.10.80 ליבוביץ ברטה 530/81 שוסטיאל שאול 1.2.80 שלמה שופטיאל

 502/81 קליין פרידריקה 27.1.81 הירש יהודית 532/81 קיפרמןן שניאור 10.12.78 נאורה בשן
 506/81 דכנר סלי 28.12.80 דכנר בן ציון 533/81 סלמק דוד יופיק 8.10.62 אננה יופיק
 507/81 ברגר מרדכי 7.2.81 ברגר רוזה 534/81 אברהם פרידמן 4.3.81 חגי פרידמן

 508/81 שטרן מרגרטה 17.9.80 דורותיה הורן 535/81 שפלמן קלרה 18.2.81 רוח הרשקוביץ
 512/81 דוד שלום 3.11.80 םילביה צור 536/81 רמה אויגן 23.12.80 שושנה וייס

 513/81 שתיווי מרעי חסן 537/81 דהן סוזן 14.2.81 פרנסים דהאן
 חרבאיא(מרבאיא) 13.1.81 חפרה שתיוויי 538/81 סילבר דלף 27.12.80 ביאטריס סילבר

 517/81 גרבר אברהם 23.4.80 גרבר שרה 539/81 מק לידיה 23.2.81 יצחק ורטסק
 521/81 פרנץ שמואל 23.2.81 אםתר פרנץ 540/81 גרינבאום יהודה 8.9.80 אורן גבריאל

 522/81 אשכנזי צפורה 8.2.81 אשכנזי מרדכי 541/81 גרינבאום אננד. 6.10.80 אורן גבריאלי
 523/81 משה מישה 10.1.81 פנינה הרצל בהן 546/81 צרפתי שמריהו 25.2.81 עליזה שמואלי ־ •
 524/81 ויס יוספינה 6.2.81 לוי מרים 503/81 מורהיים דוד 18.1.81 מורהיים אבידור

 ר׳ חדסונםקי, רשם

 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון
 להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנחלי עזבון »ו לשניהם.
 בל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בפזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום מיופ

 פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן ביה המשפט צו בטוב בעיניו.

 מפי התיק תאריך
 י

 מם׳ התיק תאריך
 (ירושות) שם המנוח הפטירה שם המבקש (ירושות) שם המנוח הפטירה שם המבקש

 495/81 ותד פריד 18.12.77 מועצתם וחד 518/81 טרינר סלקה 16.1.80 אברהם טרינר
 496/81 גבריאלי בתיה 28.2.81 שושנה מילצין 519/81 מרדלר קלרה 25.8.79 מרדלר צבי

 498/81 טולדנו פנחס 14.12.80 טולדנו הסיבה 520/81 רוזנטל מרים 24.8.80 חוה אבריאל
 500/81 ישעיהו נוצה 1.3.81 מיכאל נוצה 525/81 סולומון איטה 9.1.81 סולומון סימון

 501/81 אייזדורפר דורה 5.2.81 אייזנר םייםמונד 527/81 קריין לעדה 4.2.81 סימון קריין
 504/81 אבומוב אברהם 25.11.65 מוחמד אבו מוך 528/81 גלונסקי ויטיה 22.11.79 גלונסקי מרדכי
 505/81 אבו פרחה סלים 24.11.80 עארף אבו פריוה 529/81 אלטרץ מוריץ 21.1.81 אלטרץ פלורה

 509/81 אלדךם אברהם 29,12.80 אלקיים נעמי 531/81 ברוך ישראל 15.11.81 יוסף ברוך
 510/81 דחיליו משה 29.9.79 ליזה רוזליו 542/81 כהן אליהו 2.7.80 כהן ירון

 511/81 דוד דבורה 25.1.81 סילביה צור 543/81 פרג םולימאן 30.7.79 םעיד סולימאן
 514/81 אברהם ברונשטר 1.5.64 מנחם ברובשטר פרג׳

 515/81 שרה. ברונשטר 13.12.80 מנחם ברונשטר • 544/81 בוכרים רמי 2.12.80 בוכריס אפרים
 516/81 מנטל ביילה 30.4.80 יונה מרים 545/81 בקר ריסיה 21.4.80 אריה ננס

 ר׳ חרסונסקי, רשט
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 בית המשפט המחוזי בבאר־ שבע

 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבץ
 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, גתיקימ המפורטים להלן/ בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי שזבון או לשניהט.
 כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה געזגון שאחת הבקשות מתייהסת אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התננדות להכרזה תוך ארגעה עמר יוט

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

 שם המבקש
 תאריך

 שם המנוח הפטירה
 מס׳ התיק תאריך מם־ החיק
 (ירושות) שם המנות הפטירה שם המבקש (ירושות)

 54/81 אהרץ דוד 8.9.80 אהרון שולמית 114/81
 102/81 כהן יוםף 21.8.80 יפה כהן 115/81
 109/81 כהן משה 21.11.80 כהן אלברט 116/81

 110/81 אל המאדה אלחמאדה מחמד
 םלימאן 7.8.80 םאלם 118/81
 111/81 מכנה אלקם 18.9.78 דוויק כהן שרה 119/81
 112/81 לאור לור(לאורה) 7.8.80 בלוק פרידה 121/81

 113/81 רחמים מבלוף 19.5.80 אלפונסו מכלוף

 22.12.80 אלימלך אליהו
 גבי מאיר

 מרים יפרח
 אוסקר רחל
 יונה נפתלי

 מוטולה חקוה

 י׳ בנאי, רשם

3.1.81 

8.12.80 
23.12.80 
12.1.79 
27.2.81 

 אלימלך דניאל
 מאיר אלי

 ארמונד(עמרם)
 יפרח

 אוסקר מוזם
 יונה אהרון

 מוטולה מרדכי

 בית המשפט המחוזי בנצרת
 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון

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

** 
 מס׳ התיק תאריך מסי התיק תאריך

 (צוואות) שם המנוח הפטירה שפ המבקש (צוואות) שם המגוח הפטירה שם המבקש

 65/81 ביידר משה 18.10.79 ביידר חרמן 99/81 זריק פארם מיכאל 27.8.79 בשארה מיכאל
 66/81 אטרדזה חנוכה 1.3.80 ציון אטד זדה זריק

 74/81 גיראיםה פואז 10.5.80 נאדיה ג׳ראיסה 100/81 קלינובםקי פרידה 2.6.79 קלינובסקי יהודה
 76/81 זימל אברהם 11.12.80 עירית עפולה 115/81 שרת נחום 2.12.80 מנדה בדאון
 86/81 חדש מאיר 17.11.80 חדש מניה 116/81 שרת נחום 3.7.76 מגדה בדאון

 . ר׳ ג׳יג׳י, רשם
 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון

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

 מרבום הזמנה זו, שאם לא בן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 מם׳ התיק תאריך מם׳ התיק תאריך
 (ירושות) שם חמנית הפטירה שם המבקש (ירושות) שם המנוח הפטירה שם המבקש

 64/81 צוארה פסח 8.4.70 ברנה צוארה 84/81 ארליך יוסף 24.1.80 חיים ארליך
 67/81 אדרעי דוד חי 26.5.39 שושנה בירק 85/81 דנילוף יוליום 13.3.79 דנילוף ארנםטינה

 68/81 םבאג בכור שמואל 11.7.80 אהובה סבג 88/81 שליטא רוחמה 27.12.77 מנחם שליטא
 69/81 מלכה אדרעי 8.10.78 שושנה בירק 91/81 קלמנוביץ שאול 16.2.81 קלמנוביץ רמי

 72/81 רקוביצקי אברהם 14.12.80 י׳ רקוביצקי 92/81 קלר פייגה 11.11.72 הולו ורה
 75/81 דויטש מרגריט 21.6.80 ורה וולנדר 95/81 שוורץ ז׳ ק 25.11.80 עליזה צאושו
 78/81 ספיבק מיכאל 19.1.81 ספיבק זינה 96/81 מוסא חוסיין 31.5.50 ראדייה מוסא

 81/81 פייגון ראובן 24.11.66 מינצר חסיה 97/81 זבידאת חדר 19.5.80 מוחמד זבידאת
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 בית המשפט המחוזי בנצרת
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מם׳ התיק תאריך מס׳ התיק תאריך
 (ירושות) שם המנוח הפטירה שם המבקש (ירושות) שפ המנוזז הפטירה שפ המבקש

 98/81 פארם מיכאל זריק 27.8.79 בשארה מיכאל 111/81 שבאיטה סעיד 5.11.64 נדא םעיד סלאח
 זריק שבאיטה

 102/81 עבד אל חאלק אחמד סלימאן 112/81 חלביה קאסם 14.2.58 נאיף קאסם חמוד
 סולימאן 3.12.45 כנאנה הלביה

 104/81 אביסף פנינה 8.2.81 אביסף אמנון 114/81 פרל משה 18.10.77 פרל שרה
 105/81 סימנהוז דבורה 27.1.81 עודד מימנהוז 117/81 זועבי נימר 31.12.79 פתהי נימר

 106/81 זינל נחמן 22.11.55 זיבל לאופולד חוופיק זועבי
 107/81 מרכס דניאל 14.2.81 שולמית מרכס 118/81 הבהיל דוד 16.2.81 הבהיל יצהק

 110/81 חליל אמץ מחמד 1936 מהמוד אמין 122/81 סקיאן אברהם 12.12.71 בלי(סקיאן) שריקי
 מהמד חליל 123/81 צאליק שרה לאה 29.2.68 צאליק אהרון

 חליל אמץ מחמד

 ר׳ ג׳יג׳י, רשם

 הזמנות בחי הדין הרבדים

 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, שאפ לא כן יתן

 בית הדין צו כטוב בעיניו.

 תיק 9656/התשמ״א
 בענין ירושת המנוח אבריהמי יהודה, שנפטר בפתח תקוח

 ביום כ׳״ב בטבת חתשל״א (19 בינואר 1971),
 המבקשת: מתרית בלסי.

 חיק 9588/התשמ״א
 בענין ירושת המנוחה אילן רחל, שנפטרה בחל אביב ביום

 י״א בחשון החשל״ט (11 בנובמבר 1978),
 המבקש: יעקב אילן.

 תיק 9391/התשמ״א
 בענין ירושת המנוח בורובצינסקי יוםף, שנפטר בכפר־

 סבא ביום י״ב באב התש״ם (25 ביולי 1980),
 המבקשת: טובה בורובצינסקי.

 תיק 9407/החשמ״א
 בעבין ירושת המנוחה ברלינקה גיטלה, שנפטרה בפתח

 תקוה ביום כ״ו באב התש״ם (8 באוגוסט 1980),
 המבקש: מתתיהו יחזקאל ברלינקה.

 תיק 9784/התשמ״א
 בענין ירושת המנוח ויסמן זאב, שנפטר בחיפה ביום י״ב

 בטבת התשמ׳׳א (19 בדצמבר 1980),
 המבקשת: בלה ויסמן.

 חיק 9584/התשמ״א
 בענין ירושת המנוחה ויסמן אפשטיין זיוה, שנפטרה בתל

 אביב ביום י״ז באדר א׳ התשמ״א (20 בפברואר 1981),
 המבקש: אפשטיין יעקב.

 תיק 9741/התשמ״א
 בענין ירושת המנוחה ולטמן שרה, שנפטרה בחולון ביום

 ט׳ בטבת החשמ״א (16 בדצמבר 1980),
 המבקשים: חוה תבל ובן יוסף נורית.

 תיק 9264/התשמ״א
 בענין ירושת המניח וקסמן יוסף, שנפטר ברמת גן ביום כ״ב

 באדר התש״מ (10 במרס 1980),
 המבקשת: אוגניה וקסמן.

 תיק 9284/התשמ״א
 בענין ירושת המנוח חלסציי מנשה, שנפטר בהרצליה ביום

 י״ח בניסן החשב״ד (31 במרס 1964),
 המבקשת: חלםצ׳ י חביבה.

 תיק 9626/החשמ״א
 בענין ירושת המנוח טורקיה נסים, שנפטר בגדרה ביום ז׳

 באייר התש״ם (23 באפריל 1980),
 המבקשת: טורקיה ויקטוריה,

 תיק 9573/התשמ״א
 בענין ירושת המנוח טרון משה, שנפטר בפתח תקוה ביום ו׳

 באדר התש׳׳ם (23 בפברואר 1980),
 המבקשת: טרץ שרה.

 תיק 9232/התשמ׳׳א
 בענין ירושת המנוח לוי יעקב, שנפטר בחולון ביום כ״א באב

 החש״ם (3 באוגוסט 1980),
 המבקש: ששון שחר.
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 בית הדיו הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 המבקש: פורקדש משה.

 תיק 9456/התשמ״א
 בענין ירושת המנוה פץ גדליה, שנפטר בבאר־ניעקב ביום י׳

 באדר א׳ התשמ״א (14 בפברואר 1981),
 המבקשת: פץ צילה.

 תיק 9265/התשמ״א
 בענין ירושת המנוח פרנץ משה, שנפטר בכפר סבא ביום

 י״ט בטבת החשמ״א (26 בדצמבר 1980),
 המבקשת: פתץ רייזל.

 תיק 9440/התשמ״א
 בענין ירושת המנוחה קלישר חנה, שנפטרה בפתח תקוה ביום

 י׳ באדר א׳ התשמ״א (14 בפברואר 1981),
 המבקש: יצחק קלישר.

 תיק 9428/ההשמ׳*א
 בענין ירושת המנוח קנאל יוםף, שנפטר ברמת גן ביום ב״נ

 בשבט התשמ״א (28 בינואר 1981),
 המבקשת: אסתר קנאל.

 תיק 61ד9/התשמ״א
 בענץ ירושת המנוח שכטר הירש, שנפטר בבני־ברק ביום

 ב״א באדר התש׳׳ם (9 במרס 1980),
 המבקשת: שכטר רייזה.

 תיק -9751/התשמ״א
 בענין ירושת המנוחה גולדשמיד עדינה, שנפטרה בפתח

 הקוה ביום ט״ז בשבט התשמ״א (21 בינואר 1981),
 המבקש: יצחק גולדשמידט.

 עובדיה לוי, אחראי לעזבונות'וירושות

 חיק 4813/התשמ״א
 בענין ירושת המנוח לוי עזרא, שנפטר בפתח חקוה ביום כ׳

 באב התשמ׳׳א (2 באוגוסט 1980),
 המבקשת: לוי סימה.

 תיק 9233/התשמ״א
 בענין יויושת המנוחה לוי פולין, שנפטרה בחולון ביום .ב״ב

 באלול התשל״ח (24 בספטמבר 1978),
 המבקש: שחר ששון.

 תיק 9791/התשמ״א
 בענין ירושת המנוחה ליברמן לאה צפורה, שנפטרה בבני־

 ברק ביום ג׳ בכסלו התשמ״א (11 בנובמבר 1980),
 המבקשת: מרים אשכנזי.

 תיק 9718/התשמ״א
 בענין ירושת המנוה מוכתר שבתאי, שנפטר בחולון ביומ

 ב׳׳ח בתמוז התש״ם (12 ביולי 1980),
 המבקשת: מוכתר רוחמה.

 תיק 9742/התשמ״א
 בענין ירושת המנוחה סימן טוב מיכל, שנפטרה בגדרה ביום

 ב׳ באדר התשל״ט (1 במרס 1979),
 המבקש: סימן טוב אהרן.

 חיק"9688/התשמ״א
 בענין ירושת המנוה סמרה יעקב, שנפטר בחולון ביום כ״ד

 באדר א׳ התשמ״א (27 בפברואר 1981),
 ״ המבקש: יצחק שחר.

 תיק 9554/התשמ״א
 בענין ירושת המנוחה פורקוש (דבורה) אולגה, שנפטרה

 בכפר־םבא ביום י׳ בכסלו התשמ״א (18 בנובמבר 1980),

 בית הדין הרבני האזורי בירושלים
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע בי הונשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת הבאה או המעונין בעזבון שאחת
 הבקשות מתייחמת 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:

 המבקשת: מינה בלזם מרחוב יפו 159, ירושלים.

 חיק 2447/החשמ״א
 בענין עזבון המנוחה שרלוטה־ישרה גרינוולד, שנפטרה

 בירושלים ביום ב״ב באב החשל״מ (15 באוגוסט 1979),
 המבקשת: יהודית רפפורט, מרח׳ שמואל הנגיד 21, ירושלים.

 היק 2186/התשמ״א
 בעבין עזבון המנוח מאיר צבי כהן, שנפטר בירושלים ביום

 ב״ט בטבת התשמ״א (5 בינואר 1981),
 המבקש: אהרן כהן, מרחוב פנים מאירוח 15, ירושלים.

 תיק 2474/התשמ״א
 בענין עזבון המנוחה אסרף פני, שנפטרה בירושלים ביום ט׳׳ו

 באדר א׳ החשמ״א (19 בדצמבר 1981),
 המבקש: אסרף רפאל, מרח׳ בן יפונה 13, ירושלים.

 רפאל הדס־עדס, המזכיר הראשי

 תיק 2393/החשמ״א
 ב •:!נץ ירושת המנוח משה שיטאי, שנפטר בירושלים ביום כ״ו

 בשבט התשמ״א (31 בינואר 1981),
 המבקשת:. שושנה שיטאי, מרה׳ איתמר בן אבי 4, ירושלים.

 חיק 2436/התשמ״א
 בענין ירושת המנוח ימין אהיו, שנפטר בירושלים ביום י׳

 באדר א׳ התשמ׳׳א (14 בפברואר 1981),
 המבקש: יעקב ימיני, מרח׳ עמקי רפאים 37, ירושלי־ם.

 תיק 2430/התשמ״א
 בענין עזבון המנוח סלמן אולי, שנפטר בירושלים ביום י״ז

 בטבת התשל״ח (27 בדצמבר 1977),
 המבקש: ששץ אולי, מרח׳ הנוטרים 3/8, ירושלים.

 תיק 2412/התשמ״א
 בענין עזבון המנוח שמעון אידרשטרך, שנפטר בתל-

 השומר ביום ב״ט באדר התשמ״א (5 במרס 1981),
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 הודעות על רישום אגודות שיתופיות
 לפי פקודת האגודות השיתופיות

 1. ״המשכיר לצרכן״ אגודה שיתופית בבהריה בע׳׳מ.
 2. נהליה.

 3. ב״ד בסבת התשמ״א (31 בדצמבר 1980).
 4. צרכנות.

.57—002764—5 5. 

 1- ״אל ברג׳-׳ אגודה שיתופית חקלאית למי השקאה
 בכפר מדג׳ה בע״מ.

 2. מרג׳ה.
 3. ב״ו בטבת התשמ״א (2 בינואר 1981).

 .4 1) חקלאות; 2) אספקת מים.
.57-002705—2 5. 

 1. ״אלמדמוך אגודה שיתופית חקלאית למי השקאה
 בגוליס בע״מ.

 2. גוליס, הגליל המערבי.
 3. ז׳ בשבט התשמ״א (12 בינואר 1981).

 .4 1) חקלאות; 2) אספקת מים.
.57-002706-0 5. 

 1. ״אל שאמלה״ אגודה שיתופית חקלאית למי הש
 קאה במכר בע״מ.

 2. מכר, הגליל המערבי.
 3. ח׳ בשבט התשמ״א (13 בינואר 1981).

 .4 1) חקלאות; 2) אספקת מימ.
.57-002707—7 5. 

 ״תמרת״ ישוב קהילתי כפרי אגודה שיתופית בע״מ.
 ת״ד 19, נהלל.

 י״ד בשבט התשמ־׳א (19 בינואר 1981).
 1) חקלאות; 2) ישוב קהילתי כפרי.

.57-002708-6 

 1. ״רקפת״ מושב שיתופי להתיישבות חקלאית ותע־
 שיתית בע״מ.

 2. ד״נ בקעת בית הכרם.
 3. א׳ באדר א׳ החשמ״א (5 בפברואר 1981).

 .4 1) חקלאות; 2) מושב שיתופי.
.57-00271)9-4 5. 

 1. ״אלקמאל״ אגודה שיתופית חקלאית למי השקאה
 בפסוטה בע״מ.
 2. פסוטה, גליל עליון.

 3. א׳ באדר א׳ התשמ״א (5 בפברואר 1981).
 .4 1) חקלאות; 2) אטפקה מים.

.57-002711-8 5. 

 המפפריס שבהורעות צציי:ים את הכרטיס הבאים :
 sv .1 האגורה

 2. המען הרשום
 3. חאריד הרישום

 4. פוג האגורה
 5. מס8ר האגודה

 1. ״מזון מן הקיבוץ״ אגודה שיתופית חקלאית בע״מ.
 2. מפעלי גרנות, אזור התעשיה, עמק חפר.

 3. י׳ בכסלו התשמ״א (18 בנובמבר 1980).
 .4 1) חקלאות; 2) אגודה חקלאית כללית.

.57-002695-5 5. 

 1. ״זיף״ מושב שיתופי בע״מ.
 .2 1) רחוב התנאים 35/8, ערד; 2) זיף.

 3. י׳ בכסלו התשמ״א (18 בנובמבר 1980).
 .4 1) חקלאות; 2) מושב שיתופי.

.57-002696-3 5. 

 1. בית-אל אגודה שיתופית להתישבות קהילתית
 בע״מ.

 .2 1) ת״ד 51, בית־אל; 2) רחוב רמת הגולן 23, ירושלים.
 3. כ״ג בכסלו התשמ״א (1 בדצמבר 1980).

 .4 1) חקלאות; 2) יישוב קהילתי כפרי.
.57-002699-7 5. 

 1. ״אלץ״ בית־ספר קיבוצי משותף במעלה החמישה,
 אגודה שיתופית חקלאית בע״מ.

 • 2. מעלה החמישה, ד״נ הרי־יהודה.
 3. ב״ג בכסלו התשמ״א (1 בדצמבר 1980).

 .4 1) חקלאות; 2) אגודה חקלאית כללית.
.57-002700—3 5. 

 !. ״חץ בנגב״ אגודה חקלאית שיתופית בע״מ.

 2. בית תנועת המושבים, רחוב יצחק בן צבי, באר־שבע.
 3. ט׳ בטבת התשמ״א (16 בדצמבר 1980).

 .4 1) חקלאות; 2) אגודה חקלאית כללית.
.57-002701-1 5. 

 1. מית״ד מפעלי חבל הבשור אגודה חקלאית מרכזית
 בע״מ.

 2. רחוב צ׳לנוב 20, תל־אביב.
 3. ט׳ בטבת התשמ״א (16 בדצמבר 1980).

 .4 1) חקלאות; 2) אגודה חקלאית כללית,
.57-002702-9 5. 

 1. ״מי שקמה״ אגודת מים חקלאית שיתופית בע״מ.
 2. מועצה אזורית שער הנגב, ד׳׳נ חוף אשקלון.

 3. ב״ג בטבת התשמ׳׳א (30 בדצמבר 1980).
 .4 1) חקלאות; 2) אגודה לאספקת מים.

.57-002703-7 5. 
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דות השיתופיות ו ת האג ד ו ק י פ פ ת ל ו ע ד ו  ה

 הואיל וביום 16 בינואר 1977 ניתן צו על פ^רוק האגודה:
ת פ צ ל ב י ל ת הג י ב י ט ר פ ו א ו נדיטוריה ק ה וקו י פ א  מ
 בע״מ (חיק מספר 57-000802-9), וצו זה פורסם בילקוט הפר־

 סומים, 2301, התשל״ז, מיום 6 במרס 1977; .

 הואיל וביום 12 באוגוסט 1977 ביתן צו על פירוק האגודה:
ב י ב א ־ ל ת ם ״טית״ אגודה שיתופית ב י ל ע ו נות פ  מעו
 בע״מ (תיק מספר 57-000612-2), וצו זה פורסם בילקוט הפר

 סומים 2379, התשל״ז, מיום 30 באוקטובר 1977;

 הואיל וביום 29 באוגוסט 1978 ניתן צו על פירוק האגודה:
ת בע״מ (חיק י א ל ק ת ח  ״יתיר״ מושב שיתופי להתישבו
 מספר 57-002496-8), וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 2475,

 התשל״ט, מיום 30 באוקטובר 1978;

 הואיל וביום 17 באוקטובר 1978 ניתן צו על פירוק האגודה:
ה נ ע ב ם ב ת מי ק פ ס ה ״ אגודה שיתופית ל ה ר ל ד א  ״
 בע״מ (תיק מספד 57-001728-5), וצו זה פורסם בילקוט הפר

 סומים 2479, התשל״ט, מיום 16 בנובמבר 1978;

 הואיל וביום 17 באוקטובר 1978 ניתן צו על פירוק האגודה:
ה נ ע ב ל ב מ ש ת ח ק פ ס א ל דאו״ אגודה שיתופית ל א  ״
 בע״מ (תיק מספר 57-002237-6), וצו זה פורסם בילקוט הפר

 סומים 2479, החשלי׳ט, מיום 16 בנובמבר 1978;

 הואיל וביום 26 בפברואר 1979 ניתן צו על פירוק האגודה:
ל ר א י ד ת מים ב ק פ ס א ודה שיתופית ל ר״ אג ל די א  ״
 א0ד בע״מ (תיק מספר 57-001725-1), וצו זה פורסם בילקוט

 הפרסומים 2568, התש״ם, מיום 5 באוקטובר 1979;

 הואיל וביום 25 בפברואר 1979 ניחן צו על פירוק האגודה:
ר י ד ל ב מ ש ת ח ק פ ס א ל תוריה״ אגודה שיתופית ל א  ״
ד בע״מ (תיק מספר 57-002256-6), וצו זה פורסם ט ל א  א

 בילקוט הפרסומים 2568, התש״ם, מיום 5 באוקטובר 1979;

 הואיל וביום 2 באפריל 1979 ניתן צו על פירוק האגודה:
ו בע״מ (תיק פ י ־ ב י ב א ־ ל ט ת פ י נ ק ל ח ב מ י ט ר פ ו א ו  ק
 מספר 57-000849-0), וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 2568,

 התש״ם, מיום 5 באוקטובר 1979;

 הואיל וביום 15 בפברואר 1979 ניתן צו על פירוק האגודה:
ן בע״מ ו ־לצי ן ת שיתופית בראשו י א ל ק  ״אגרא״ אגודה ח
 (תיק מספר 57-001451-4), וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים

 2568, התש׳׳ם, מיום 5 באוקטובר 1979;

 הואיל וביום 18 במאי 1979 ניתן צו על פירוק האגודה: צמ״ד׳
ם) אגודה שיתופית לשירותים בע״מ , דרו ז כ ר  (צפון, מ
 (תיק מספר 57-002276-4), וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים

 2576, התש״ם, מיום 8 בנובמבר 1979.

 והואיל והפירוקים האמורים נשלמו, ניתנת בזה הודעה שרישום
 האגודות הנ״ל נתבטלו ומאותה שעה הדלה בל אגודה לשמש בגוף

 מאוגד.

ר קי ר י אי  י
 רשם האגודות השיתופיות
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 ב״ד בטבת התשמ״8 (31 בדצמבר

צה. קו  1. קיבוץ י
 2. ד״נ גולן, ת״ד 40017, תל־אביב.

 3. א׳ באדר א׳ התשמ״א (5 בפברואר 1981).
 ^ 4. 1) חקלאות; 2) קיבוץ.
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קיר ר י אי  א׳ באדר א׳ התשמ״א (5 בפברואר 1981) י
 רשם האגודות השיתופיות

ל רישום אגודות שיתופיות ו ט י ר ב ב ד ת ב ו ע ד ו  ה

 לפי סעיף 50(2) לפקודת האגודות השיתופיות

 הואיל וביום 11 בפברואר 1969 ניתן צו על פירוק האגודה:
ת חיים י׳ בע״מ(תיק מספר י ר ק  אגודה שיתופית לשיכון ב
 1—001160—57), וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 1511, התשכ״ט,

 מיום 7 במרס 1969;
ה פ  הואיל וביום 9 בדצמבר 1969 ניתן צו על פירוק האגודה: י
מ (תיק מספר 57-000013-3), וצו ״ ע ת ב י ד ד  נוף אגודה ה
 זה פורסם בילקוט הפרסומים 1594, התש״ל, מיום 22 בדצמבר

;1969 

 הואיל וביום 15 ביולי 1970 ניתן צו על פירוק האגודה: אגודה
ת חיים ו׳ בע״מ (תיק מספר י ר ק ן ב  שיתופית לשיכו
 57-001072-8), וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 1652, התש׳׳ל,

 מיום 13 באוגוסט 1970;

ת י ר  הואיל וביום 1 באוגוסט 1971 ניחן צו על פירוק האגודה: ק
ת בע״מ (תיק מספר י ד ד ר משה מונטיפיורי אגודה ה י  ם
 0—000024—57), וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 1760, התשל״א,

 , מיום 16 בספטמבר 1971;

 הואיל וביום 18 באוגוסט 1971 ניתן צו על פירוק האגודה:
׳ בע״מ (תיק ת חיים ב י ר ק  אגודה שיתופית לשיכון ב
 ־מספר 57-000579-3), וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 1766,

 החשל״ב, מיום 15 באוקטובר 1971;

 הואיל וביום 30 באוקטובר 1972 ניתן צו על פירוק האגודה:
ת חיים ט׳ בע׳׳מ (תיק י ר ק ת לשיכון ב פי תו שי דה. ו  אג
 מספר 57-001091-8), וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 1881,

 התשל׳׳ב, מיום 14 בדצמבר 1972;

ת ר ב  הואיל וביום 21 בינואר 1973 ניתן צו על פירוק האגודה: ח
ה א׳ אגודה שיתופית בע״מ (תיק מספר י ר ק  A ה
 י 7—57-000285), וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 1900, התשל״ג,

 מיום 8 במרס 1973;

 הואיל וביום 6 בנובמבר 1974 ניתן צו על פירוק האגודה:
ת בע״מ(תיק מספר י ד ד ה אגודה ה פ י ח ם ב י ד ב ו נות ע  מעו
 57-000173-5), וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 2082, התשל״ה,

 מיום 9 בינואר 1975;

 הואיל וביום 2 בנובמבר 1976 ניתן צו על פירוק האגודה:
ת שיתופית בע״מ (תיק י א ל ק דה ח ו ״ אג ה י ל צ ר  ״אגרא ה
 מספר 57-000435-8), וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 2287,

 התשל״ז, מיום 13 בינואר 1977;
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 די־ן וחשבון שבועי*
 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 י״ח בניסן התשמ״א (22 באפריל 1981).

 אג״ח שקלים

 א) סך כל המטבע במחוור ביום 22.4.81 3,901,067,421.90
 ב) היתרה ביום 15.4.81 3,840,522,558.49

 ג) העליה במשך השבוע האחרון 60,544,863.41
 ד) הנכסים ביתרות מטבע חוץ וזהב 3,901,067,421.90

 כ׳ בניסן התשמ״א(24 באפריל 1981) ש׳ םירלןיס
 יועץ למנהל מחלקת המטבע

 1 סיח התשי״ד, עמי 192.

 בנימין גליקם מחםן ברזל בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניחנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית היוצאת מן הכלל של
 ההברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 25 בינואר 1981, נתקבלה
 החלטה מיוהדת לפרק את החברה מרצון ולמנות אח בנימין גליקס

 מרחוב גליקסון 9, חל־אביב, כמפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעה נגד החברה הב״ל יגיש את תביעתו
 בצירוף הוכחות תוך 21 יום מיום• פרסום הודעה זו למשרד המפרק

 הנ״ל.
 בנימין גליקס, מפרק

 בנימין גליקס מחסן ברזל בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפת בושים

 ניתנת בזה הודעה, כי אסיפת נושים של החברה הנ״ל תתקיים
 ביום 29 באפריל 1981 בשעה 8.30 במשרדו של עו״ד י׳ גליקם

 מרחוב םוקולוב 62, חולון.

 כל בושה שיש לו תביעה לחברה הנ״ל יופיע במקום ובמועד הנ״ל
 ויגיש תביעתו בצירוף הוכחות.

 בנימין גליקם, מנהל

 יצחק ארצי ושות׳ בע״מ
 הודעה על פירוק החברה מרצון

 ניתנת בזה הודעה לפי סעיף 67 לפקודת החברות, כי באסיפה
 הכללית שלא מן המנין של החברה הנ״ל שהתכנסה כהלכה ביום 5
 במרס 1981 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה בפירוק מרצון,

 ולמנות את יצחק ארצי מחיפה למפרק החברה.

, מפרק  יצחק ארצי

ת הכונס הרשמי א  הודעות מ
 לפי פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש], התש״ם—1980

ד נ ד י ב י ת בדבר כוונה להכריז על ד ו ע ד ו  ה
 שם החייב, תיאורו ומענו: אסתר ביטון, ת״ז 6858309, עקרת בית,

 משעול ההדס 20, קרית־גת.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, ת.א. 103/76.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: י״ב בסיון התשמ״א (14 ביוני 1981).

 שפ הנאמן תיאורו ומעיו: הכונס הרשמי רה׳ החלוץ 117, באר שבע.

 שם החייב, תיאורו ומענו: אטיאמ ניסים, ת.ז. 6895201, קצב, שיכון
 דרום חדש 262/1, באר־שבע.

 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 372/74.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ב׳ במיון התשמ״א (4 ביוני 1981).
 שם הנאמן תיאורו ומענו: הכונס הרשמי, רה׳ החלוץ 117, באד שבע.

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

 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, חיק אזרחי 483/71.
 היום האחרון לקבלה הוכחות: י״ט בסיון התשמ״א (21 ביוני 1981).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: הכונס הרשמי, רה׳ החלוץ 117, באר־שבע.

 הודעה על תשלום דיבידנד
 שם' החייב, תיאורו ומענו: משל קבולי, ת.ז. 6426276, ברזלן, שיכון

 ד׳ 152/3, באר־שבע..
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, ח.א. 148/67.

 הסכום לכל שקל: 100%.
 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון.

 זמן פרעונו: כ״ט בניסן התשמ״א (3 במאי 1981).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: הכונס הרשמי, רה׳ החלוץ 117, באר־

 שבע.

 הודעות בדבר בקשת הפטר
 שמוה החייבים, תיאורם ומענם: לוי אהרון, ת״ז 2671467, רתך;

 לוי יעל, ת״ז 6761703, עקרת בית, 276/15 דימונה.
 בית המשפט המחוזי של: באר״שבע, ת.א. 96/74.

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: הכונס הרשמי, רה׳ החלוץ 117, באר־
 שבע.

 היום והמקום לדיון בבקשת החפטר: כ״א באייר התשמ״א (25 במאי
 1981) בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע.

 שם החייב, תיאורו ומענו: כהן שמעון, ת״ז 432635, טבח, שב׳
 עתיקות ג׳ 330/12, אשקלון.

 בית המשפט המחוזי של: באר שבע, תיק אזרחי 94/69.
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: הכונס הרשמי, רחוב החלוץ 117, באר־

 שבע.
 היום והמקום לדיון בבקשת ההפטד: כ״א באייר התשמ״א (25 במאי

 1981) בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע.

 ש׳ אנקור־שניר
 סגן הכונס הרשמי

 ג׳ בניסן התשמ״א(7 באפריל 1981)
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 סטפניה בעי׳מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק החברה מרצון
 ניתנת בזאת הודעה, לפי סעיף 216(1) לפקודת החברות, כי
 באסיפה כללית יוצאת מן הכלל של החברה הנ״ל שנתכנסה ביום
 9 בפברואר 1981 במשרדה הרשום של החברה, נתקבלו ההחלטות
 הבאות כהתלטוח מיוחדות לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד

 טייק במפרק החברה.

 על בל נושי החברה להגיש את תביעותיהם למפרק לפי המען:
 דן עופר, עו״ד, רחוב הירקון 113, חל־אביב, תוך 21 יום מיום
 פרסום הודעה זו, שאם לא בן, יוצאו מכלל הנאה בכל חלוקה שתיעשה

 לפני שיוכיחו אח חובותיהם.

 דוד טייק, מפרק

 עזבץ המנוח יהודה בךעקיבא שמיץ
 הודעה לפי סעיף 99 לחוק הירושה, התשכ״ה-1965

 בתור מנהלת עזבון המנוח יהודה בן־עקיבא שמיץ מחולון, מזמינה
 אני את נושי העזבון להודיעני על תביעותיהם בכתב תוך 3 חדשים
 מיוט פרסום הודעה זו לפי המען: מנהלת העזכון דינה גרוס-ויגל,

 עו״ד, רחוב נחלת בנימין 52, תל־אביב.

, עו״ד, מנהלת העזבון ל ג י ו ס־  דינה גרו

 פולירד, מפעל למוצרי נוי ופרסומת בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
 הנ״ל, שתחכנפה ביום 9 בפברואר 1981, החליטה לפרק את החברה

 מרצון, ולמנות את מיקלוש רדווני, למפרק ההברה.

 כל נושי החברה מוזמנים בזה להגיש את תביעותיהם בצירוף
 הוכחות במשך 21 יום מיום פרסום הודעה זו, לחתום מטה לפי המען:

 רחוב חנקין 115, חולון.
, מפרק י נ ו ו  מיקלוש רד

 די.פי.אס. בע״מ
 הודעה על פירוק החברה מרצון

 ניתנת בזח הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה
 שנועדה ונתכנסה כדין ביום 3 במרס 1981 נתקבלה החלטה מיוחדת
 לפרק את החברה בפירוק מרצון, ולמנות אח פנחס מילמן מרחוב דוד

 המלך 44, הרצליה ב׳, במפרק ההברה.

 בל נושה שיש לו תביעות כנגד החברה יגיש את תביעותיו בצירוף
 הוכחותיהן תוך 21 יום מפרסום הודעה זו למשרד המפרק הנ״ל.

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

, מפרק  פנחס מילמן

 דגי שיק ושות׳, שירותי עריכה בע״מ
 הודעה על פירוק החברה מרצון

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
 הנ׳׳ל שנועדה ונתכנסה ביום 3 במרס 1981 נחקבלה החלטה מיוחדת
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד אלעני, רו׳׳ח מרחוב בצלאל

 35, תל־אביב, כמפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות כנגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיהן תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק

 הנ״ל.

 נושה או אדם אחר, אשר לא יגיש אח חביעוחיו כאמור תוך המועד
 הנ״ל, לא ייענה.

, רו״ח, מפרק י  דוד אלעג

 נדלר נדלר ביקסק אדריכלים׳ בע״מ
 (בפירוק מרצון ע״י חברים)

 נמסרת בזד. הודעה, שבאסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
 הב׳׳ל שהתקיימה ביום 27 בפברואר 1981 נתקבלה החלטה מיוחדת
 לפרק את החברה מרצון ע״י חברים, ולמנות את איתן קמיל במפרק

 ההברה.

 על בל בושי החברה הנ״ל להגיש את תביעותיהם למפרקים תוך
 שבועיים ימים מפרסום הודעה זו לפי המען: רחוב הלסינקי 20,

 חל־אביב.

 לא ידונו בתביעות שיוגשו לאחר המועד הנ״-ל.

 שלומית בדלר שמואל ביקטון משה גיל
 מפרקים

 קרקוביץ את סופר חברה לשווק בשר
 ומוצרי מזון בע״מ

 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, לפי סעיף 216 לפקודת ההברות, כי באסיפה
 כללית יוצאת מהכלל של החברה הנ-ל שהתקיימה ביום 10 בפברואר
 1981 הוחלט לפרק אח החברה בדרך פירוק מרצון ולמנות את דוד

 פורת, רו״ה, כמפרק החברה.

 על כל הגושים להגיש תביעוחיהמ למפרק לפי המען: רחוב הרצל
 76, חיפה, וזאת תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו.

דת, ר7״ח,מפרק  דוד פו

 פילם אור בע״מ .
 ניחנת בזה הודעה, בי באסיפה כללית שלא מן המבין של החברה
 הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 29 במרס 1981 נתקבלה החלטה
 מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את עורך ׳הדין ארנון אלישיב,

 משדרות דוד המלך 21, תל-אביב, כמפרק החברה.
ן אלישיב, עו״ד, מפרק ו  ארנ
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 מוסד קלויזנר בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, כי באכיפה כללית יוצאת מן הכלל של החברה
 הנ־ל שנועדה ונתכנסה בהלכה ביום 23 בפברואר 1981 נתקבלה
 החלטה מיוהדת לפרק אח החברה מרצון ולמנות אח יעקב עמרמי

 מרחוב פיכמן 15, תל־אביב, כמפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה חנ״ל יגיש את תביעותיו
 למפרק תוך 30 יום מפרסום הודעה זו.

 יעקב עמרמי, מפרק

 חלקה 525 בגוש 3929 בע׳׳מ
 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המבין של החברה
 הנ״ל שבועדה ונתכנסה כהלכה ביום 3 בפברואר 1981 נתקבלה
 החלטה מיוחדת לפרק אה החברה מרצון ולמנות את משה פאר מרחוב
 מרגלית 0ד, היפה, ואח מנחם פאר נזרחוב ויצברד 6, ראשון־לציון,

 במפרקים של החברה.

 בל נושה שיש לו תביעוח נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיהן תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו לאחד המפר

 קים, לפי המען הנ״ל. .
 כל מי שלא יגיש את תביעותיו כאמור תוך המועד הנ׳׳ל, לא

 ייענה.
 משה פאר מנחם פאר

 מפרקים

 אחוזת חלקה 400 בגוש 6043 בע׳ימ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, בי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
 הנ״ל שנועדה ונתכנסה בהלכה ביום 25בינואר 1981 נתקבלההחלטה
 מיוחדת לפרק אח החברה מרצון ולמנות את פארי יודוביץ מרחוב
 רוטשילד 31, תל־אביב, ואת עו״ד בסים דוחן מרחוב ירושלים 41,

 בה־ים, שניהם ביחד וכל אהד מהם לחוד, במפרקים של החברה.

 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיהן תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרדי

 המפרקים הב״ל.
 בושה או אדם אחר, אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד

 הביל, לא ייענה.
, עו״ד  פארי יודוביץ נסים דוחן

 מפרקים

 תיקון טעות דפוס
 בהודעה בדבר הוצאת סדרה של איגרות חוב לפי חוק מילווה
 המדינה, התשל״ט-־1979, שפורסמה בילקוט הפרסומים 2687,
 התשמ״א, עמ׳ 971, בסדרה 3606 בי, בסעיף 2, במקום ״(1 בדצמבר

 1980)״ צ׳׳ל ׳(11 בדצמבר 1980)״.

 איפרה (חימיקלים) בע״מ
 הודעה על פירוק מרצון

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית היוצאת מן הכלל של
 איפרה (חימיקלי^) בע״מ שהתקיימה ביום 2 במרס 1981 נתקבלה
 החלטה המיוחדת לפרק את החברה בסידוק מרצון עי׳י החברים,
 ולמנות בחיר מפרקי החברה את ד״ר ו. שורץ, עו״ד מרחוב אחוזת
 בית 6, תל־אייב, ואת ישראל מר, רו״ח מרחוב כלפוד 40, תל־אביב.

 כל הוזה, שטר, מסמך או כתב אחר המתיימר לחייב את החברה
 הנ״ל יחייבה באם ישא על גביו את שמה של ההברה בפירוק, המוטבע,

 המודפס או הכתוב, בצירוף חת־מתו של אחד ממפרקי החברה.

 כל נושה וגם/או כל אדם התובע טובת הנאה מהחברה מוזמן
 בזה להגיש את תביעותיו תוך 30 יום מיום פרסום הודעה זו אל ד״ר
 ו׳ שורץ, עו״ד, רחוב אחוזת בית 6, תל־אביב; תביעות שלא תגענה

 הוך המועד האמור לא תובאנה בחשבון בעח הפירוק.

׳ שורץ, עו־׳ד ישראל מר, דו״ה  ד״ר ו
 מפרקים

 מלון יאלון טבריה בע״מ
 הודעה על פירוק החברה מרצון

 ניתנת בזה הודעה, בי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
 הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 27 בפברואר 1981 נתקבלה
 החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברוך רפאל

 מרחוב חובבי ציון 3, תל־אגיב, במפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳יל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרפדם הודעה זו למשרד המפרק

 הנ״ל.

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

 ברוך רפאל, רו״ח, מפרק

 מסעדת מלון יאלון(1971) בע-ימ
 הודעה על פירוק החברה מרצון

 ניתנת בזה הודעה, כל באסיפה הכללית שלא מן המנץ של החברה
 הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 27 בפברואר 1981 נתקבלה
 החלטה מיוחדת לפרק את ההברה מרצון ולמנות את ברוך רפאל

 מרחוב חובבי ציון 3, תליאביב, כמפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק

 הנ״ל.

 נושה או אדם אשר לא יגיש את תביעותיו באמור תוך המועד הנ׳׳ל,
 לא ייענה.

 ברוך רפאל, רו״ח, מפרק
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