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2 ת ו מ ו ש ר  התשל״ז (28 ביוני 1977), שפורסמה ב
 ואשר הועברו לשר התעשיה, המסחר והתיירות

 באותה החלטה.

 י״ב מנחם־אב התשמ׳יא (12 באוגוסט 1981) ^
 (חמ 57—3) מנחם פבידור

 יושב־ראש הכנסת

 2 י׳׳פ התשל״ז, עמי 1777.

 הודעה על הרשאה
 לפי חוק נכסי המדינה, התשי״א—1951

נה, התשי״א—  בהתאם לסעיף 6 (ב) לחוק נכסי המדי
 1951 י, מודיעים בזה כי הממשלה החליטה להרשות את
 יוסף מזור, ביחד עם אריה שר או עמיהוד אתגר, וכן
ד אתגר, לייצג את הממ־ הו  את אריה שר ביחד עם עמי
 שלה בארצות־הברית של אמריקה, קנדה, ארגנטינה,
 בראזיל, צ׳ילה, קולומביה, אקוואדור, מכסיקו, פנמה,

ת שמדובר)  פרו, אורוגוואי וונצואלה, בכל עסקה מהעסקאו
נה על המסמכים  בהן בסעיף 4 לחוק, ולחתום בשם המדי

 הנוגעים לעסקאות האמורות.

נה כפופה להחלטת הממשלה שהודעה  הרשאה זו אי
 עליה פורסמה בילקוט הפרסומים 774, התש״ד, עמי 1754.

 ההרשאה ליוסף מזור ביחד עם שלום ברק ועמיהוד
 אתגר •שהודעה עליה פורסמה בילקוט הפרסומים 2658,

 התשמ״א, עמ׳ 2 — בטלה.

 תחילתה של החלטה זו ביום ב׳ בתשרי התשמ״ב -
 (30 בספטמבר 1981).

 כ״ז בתמוז התשמ״א (29 ביולי 1981)
 (חמ 9—3)

״א, עמ׳ 52.  1 ס״ח התשי

 אריה נאור
ר.הממשלה כי  מז

 הודעה על הרשאה
 לפי חוק נכסי המדינה, התשי׳׳א—1951

נה, התשי״א—  בהתאם לסעיף 6 (ב) לחוק נכסי המדי
טה להרשות  1951!, מודיעים בזה כי הממשלה החלי

 את אריה שר לייצג את הממשלה בארצות־הברית של ^
^ ־ ר י בהאטה, ב  אמריקה, קנדה, ארגנטינה, בוליביה, אי
" , ה ב ו  באדוס, בראזיל, צ׳ילה, קולומביה, קוסטה־ריקה, ק

 הקהילה־הדומיגיקנית, אקוואדור, גוואטמל!ה, מכסיקו,
, ניק־  פנמה, פרו, אורוגוואי, ונצואלה, הונדורס, האיטי
 ראגואה, ג׳מייקה, טרנידד־וטובגו, פאראגוואי, אל־סל־
 ג ו  בדור, גויאנה, גויאנה־ הצרפתית וסורינס, בעניינים הנ
ת נ נות של תושבים באותן ארצות לטובת מדי  עים לעזבו
וגעים לאותם נה על מסמכים הנ  ישראל, ולחתום בשם המדי

 עניינים.

ה כפופה להחלטת •הממשלה •שהודעה נ  •הרשאה זו אי
 עליה פורסמה בילקוט הפרסומים 774, התש״ך, עמ׳ 1754.

ן ממשלה, ו נ י  הודעה על כ
ת התפקידים כין השריפ ק ו ל ח  הרכבה ו

ד: הממשלה סו י ק־  לפי הו

, אני 1 ה ל ש מ מ ד: ה סו  על־־פי סעיף 41(א)(1) לחוק־י
 מודיע בזה, כי הכנסת הביעה בישיבתה ביום רביעי,
 ה׳ באב התשמ״א (5 באוגוסט 1981), לפי סעיף 15 לחוק־
: הממשלה, אמון לממשלה בהרכבה וחלוקת ד ו ס  י

: ן מ ק ל ד  התפקידים בין השרים, כ

 מנחם בגין — ראש הממשלה
 שמחה ארליך — סגן ראש הממשלה, שר החקלאות

 אהרון אבוחצירא — שר העבודה והרווחה
 ושר לקליטת העליה

 יורם ארידור — שר האוצר
י דתות נ י  יוסף בורג — שר הפנים ושר לענ

 יצהק ברמן — שר האנרגיה והתשתית
 זבולון המר — שר החינוך והתרבות

 דוד לוי — שר הבינוי והשיכון
 יצחק מודעי — שר

 יעקב מרידוד — שר הכלכלה ותיאום בין־משרדי
 משה נסים — שר המשפטים

ה והמסחר  גדעון• פת — שר התעשי
 מרדכי צפורי — שר •התקשורת

 חיים קורפו — שר התחבורה
 אליעזר שוסטק — שר הבריאות

 יצחק שמיר — שר החוץ
ן  אריאל שרון — שר הבטחו

 אברהם שריר — שר התיירות

 ו׳ באב התשמ״א (6 באוגוסט 1981)
דט מבידור  (חמ 57—3) מנ

 יושב־ראש הכנסת

 1 ס״ח התשכ״ח, עמי־ 226.

 הודעה על שי־נוייפ במכנה הממשלה ומשדדיה
ד: הממשלה סו י ק־  לפי הו

, אני מודיע 1 ה ל ש מ מ ד: ה םו ק־י  על־פי סעיף 41 לחו
 בזה, כי הכנסת אישרה בישיבתה ביום ׳שלישי, י״א באב

 התשמ״א (11 באוגוסט 1981), החלטת הממשלה —

ד: הממשלה — להקים סו י ק־  1. לפי סעיף 33 (א) לחו
 משרד הדש שייקרא משרד התיירות והממונה עליו

 יהיה — שר התיירות.

ד: הממשלה — להעביר  2. לפי סעיף 30 לחוק־יםו
 משרד התעשייה, המסחר והתיירות לשר התיירות את
ות והחובות שהיו בידי שר התיירות לפי י  כל הסמכו
 חוק (לרבות סמכויות וחובות של שר אחר שהעבירה
 לו הממשלה) ערב החלטת הממשלה ביום י״ב בתמוז

 1 ס״ח התשכ״ח, עמ׳ 226. 1 ס״ח התשי״א, עמי 52.

 2614 ילקוט הפרסומים 2739, כ׳ באב התשמ״א, 20.8.1981



 הודעה כדבר הכרה כמעבדה לבדיקת מי שתיה
 לפי פקודת בריאות העם, 1940

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 52 (א) לפקודת בריאות
 העם, 1940 1 (להלן — הפקודה), ותקנה 1 לתקנות ברי־
 אום (איכותם התברואתית של מי שתיה), התשל״ד—
2 (להלן — התקנות), ולאחר שהמעבדה סיפקה  4ד19
נה למבחנים  נתונים שלהלן, לפיהם נמצא כי היא עו
, בתנאים שבתוספת, ה י מכיר מ  להכרת מעבדות*, אנ
ה אתר ספיר טבחה, ת.ד.  במעבדה לחקר הכנרת, שמענ
ן י , לענ  345, טבריה 14102 (בהודעה זו — המעבדה)
 הפקודה .והתקנות לצורך ביצוע בדיקות איכות תברואתית

: ן ל ה ל י שתיד. ש  של מ

 בדיקה מיקרוביאלית, בדיקה חוזרת, בדיקה מיקרו־
ה 1 לתקנות.  ביאלית שלמה, כהגדרתן בתקנ

 תופפת
אי ההכרה  תנ

ה תתאים בכל עת למבחנים להכרת מעבדות. ד ב ע מ  (1) ה
י שיחול במבנה ו נ  (2) המעבדה תמסור הודעה על בל שי
ת העובדים הבודקים ב צ מ  או בציוד המעבדה או ב
הל בריאות .הסביבה במשרד הברי נ  בה, לראש מי
 אות, רח׳ דוד המלך 20, ת״ד 1176, ירושלים, תוך

ום השינוי.  שבעה ימים מי

 יי׳ח בתמת התשמ״א (20 ביולי 1981) אליעזר שופטק
 (חמ 1029—3) שר הבריאות

 1 ע״ר 1940, תוס׳ 1, עמ׳ 191 ; ס״ח התש״ל, עמ׳ 102.

 2 ק״ת התשל״ד, עמי 556.

 3 י״פ התשמ״א, עמי 883.

 הודאה בדבר כטור לתלמידיפ כמוםדות חינוד
 מפויימיפ

ד חובה, התש״ט—1949  לפי חוק לימו

ד חובה, מו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 (א) לחוק לי
י  התש׳׳ט—1949 !, ולאחר היוועצות בועד החינוך, אנ
 מורה כי ההורים של הילדים ושל .נערים, וכן הנערים
וך המפו־ נ  עצמם, הלומדים באופן סדיר במוסדות החי
ו ת חינוך מוכרים — יהי  רטים להלן — שאינם מוסדו
 פטורים מן החובות המוטלות עליהם לפי סעיף 4 לחוק

: ר ו מ א  ה
 ד.מקזם שם המוסד מען המוסד

ה 15 :ברק ת״ת דחסידי באבוב רח׳ נחמי י  בנ
ד ד ת׳׳ת יד שלמה אשדו  אשדו

ר קרית שמואל, טבריה ה ת״ת זכרון מאי  טברי
ר עפולה  עפולה ת״ת אור מאי

 תקפה של הוראה זו לשנות הלימודים התשמ״א
 והתשמ״ב.

 כ״ז בתמוז התשמ׳׳א (29 ביולי 1981) זבולון וזמר
נוך והתרבות  (חמ 705—3) שר החי

 1 ס״ה התש׳׳ט, עמ׳ 287.

ה פורסמה ביל דעה עלי  ההרשאה לשלום ברק, שהו
 קוט הפרסומים 2502, התשל״ט, עמ׳ 668 — בטלה.

 תחילתה של .החלטה זו מיום ב׳ בתשרי התשמ״ב
 (30 בספטמבר 1981).

ה נאור י  כ״ו בתמוז התשמ׳׳א (28 ביולי 1981) אד
 (חמ 9—3) מזכיר הממשלה

 הודעה על הרשאה
 לפי חוק נכסי המדינה, ,התשי״א—1951

 בהתאם לסעיף 6 (ב) להוק נכסי המדינה, התשי״א-
, מודיעים בזה כי הממשלה ההלימה להרשות  1951ג
 את אריה שר ביתד עם עמיהוד אתגר, ובל־אחד מהם
 ביחד עם דוד רוטלוי או סידני גדין, לייצג את הממשלה
 בארצות־הברית של אמריקה, קנדה, ארגנטינה, איי
 בהאמה, ברבאדוס, בוליביה, בראזיל, צ׳ילה, קולומביה,
ניקנית, אקוואדור,  קוסטה־ריקה, קובה, הרפובליקה הדומי
 גוואטמלה, •מכסיקו, פנמה, פרו, אורוגוואי, ונצואלה,
, נידד־וטובאגו , ניקראגואה, ג׳מייקה, טרי  הונדורס, האיטי
יאנה־הצרפתית וסו־  פאראגוואי, אל־סלבדור, גויאנה, גו
 רינם, בכל עסקה מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4
נה על מסמכים הנוגעים  ו־5 לחוק, ולחתום בשם המדי

 לעסקאות האמורות.

ה כפופה להחלטת הממשלה שהודעה נ  הרשאה זו אי
 עליה פורסמה בילקוט הפרסומים 74ד, .התש׳׳ד, עמי 1754.

ד אתגר וכל הו חד עם עמי  ההרשאה לשלום ברק בי
י גרין, שהודעה דנ ד דוטלוי או סי  אחר מהם ביחד עם דו
 עליה פורסמה בילקוט הפרסומים 2658, התשמ״א, עמ׳

 2 — בטלה.

 תחילתה של החלטה זו מיום ב׳ בתשרי התשמ׳יב
 {30 בספטמבר 1981).

 כ״ז בתמוז התשמ״א (29 ביולי 1981) אריה נאור
 (חמ ^-3) מזכיר הממשלה

״א, עמי 52.  1 ם״ח התשי

 הודעה בדבר מינוי חבר במועצת
 דשות שדות התעופה

ת התעופה, התשל״ז—1977  לפי חוק רשות שדו

י מודיע בזה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק  אנ
, באישור ניתי , מי ת התעופה, התשל״ז—1977 1  רשות שדו
עצת רשות  הממשלה, את נפתלי בן יהודה לחבר במו
י הציבור, במקום אהרון הראל. ג צי ת התעופה מקרב נ  שדו

 כ׳ בתמוז התשלי׳א (22 ביולי 1981) היימ לנדאו
 (חמ 421—3) שר התחבורה

 ם״ח התשל׳יז, עמי 182.

 ילקוט הפרסומים 2739, כ׳ כאב התשמ״א, 20.8.1981 2615



! שטחיפ ר הוספו ב ד ה כ ע ד ו  ה

 לפי חוק הנפט, התשי״ב—1952

י מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 49 לחוק  אנ
 הנפט, התשי״ב—1952 / ולאחר התייעצות עם הרשות
 הלאומית לאנרגיה, אני מוסיף לשטח הרשיון 149/בתרים
 שנשאר בידי חיפושי נפט (השקעות) בע״מ, חיפושי
בע״מ, פז קונסורציום לחיפושי נפט (1977), ,  נפט של פז
 דלק, חברת דלק הישראלית בע״מ, לפידות חברת מחפשי
 נפט לישראל בע׳־׳מ, נפטא, חברה ישראלית לנפט בע״מ,
ן ומחקר בע״מ — אחדי החזרת חלקים  וחברת כלל מימו
 משטח הזכות ברשיון האמור ביום־ כ״ז בשבט התשמ״א
 (1 י בפברואר 1981), שטחים שגבולותיהם הם כמפורט

 להלן:'•

 א) מנקודת ציון 1350/0850
 לנקודת ציון ־ 1350/0827

 לנקודת ציון 1370/0850 וחזרה
 לנקודת ציון 1350/0850

 ב) מנקודת ציון . 1400/0650
 לנקודת ציון 1500/0650
 לנקודת ציון 1500/0697
 לנקודת ציון 1445/0680

 לנקודת ציון 1400/0659 וחזרה
 לנקודת ציון 1400/0650

: ן ל ה ל  שטח הרשיון 159/בתרים יהיה מעתה כ
1350/0850 
1350/0700 
1400/0700 
1400/0650 
1500/0650 
1500/0750 
1450/0750 

 1450/0838 ומשם

 1412/0850 וחזרה
1350/0850 

דת ציון קו  מנ
 לנקודת ציון
 לנקודת ציון
 לנקודת ציון
 לנקודת ציון
 לביקודת ציון
 לנקודת ציון
 לנקודת ציון

 לאורך הקו הירוק
 לנקודת ציון

 לנקודת ציון

 ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים התשל״ז, עמ׳
 713, תתוקן לפי זה.

 כ״א בסיון התשמ״א (23 ביוני 1981)
 (חמ 629—3) יצחק מודעי

 שר האנרגיה והתשתית

ר ה ו ד חינייד מ ס ו ה על מ ז ר ב  א
 לפי חוק לימוד חובה, התש״ט—1949

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לימוד חובה,
י  התש״ט—949! 1־, ולאחר היוועצות בועד החינוך, אנ
 מכריז כי מוסדות החינוך המפורטים להלן (שאינם רש
: ר ו מ א  מיים) הס מוסדות חינוך מוכרים לצורך החוק ה

ם: ירושלים  1. המקו
: בית־הספר היסודי ״תורת חיים פרי סד  שם המו

 יצחק״ (כתות א׳—ב׳)
: רה׳ בצלאל 22, ירושלים ן ע מ  ה

: אגודת ״תורת חיים פרי יצחק״ (איתרי). ת ו  הבעל
 תחילתה של אכרזה זו ביום ג׳ בתמוז התשמ״א (5

 ביולי 1981).

 2. המקום : טירת הכרמל
 שם המוסד : בית הספר היסודי ״מסורת אבות״ (כתות

 א׳—ח׳)
: שכונת כהן, ת״ד 105, טירת הכרמל ן ע מ  י ה

נוך העצמאי, ה״ד 6068, ירושלים.  הבעלות : מרכז החי
 תחילתה של אכרזה זו ביום ג׳ בתמוז התשמ״א (5

 ביולי 1981).

 3. המקום : בני ברק
ת א׳—חי) ו ת כ ) ז י ז  שם המוסד : בית הספר היסודי ת

: רחוב יואל 12 ן ע מ  ה
, ירושלים. נוך העצמאי  הבעלות מרכז החי

״ד בתמוז התשמ״א (5  תחילתה של אכרזה זו ביומ י
 ביולי 1981).

 כ״ז בתמוז התשמ״א (29 ביולי 1981) זבולון המר
 (חמ 336—3) שר החינוך והתרבות

 1 ס־״ח התשי״ב, עמ׳ 322.

 1 ם״ח התש״ט, עמ׳ 287.

ר ת י ן ה ת ל מ ה ע ע ד ו  ה
 לפי פקודת העיריות [נוסח חדש], התשכ״ד-^1964

, 1 ת ו י ר י ע  בהתאם לסעיף 122א (ב) (3) לפקודת ה
 נמסרת בזה הודעה כי מועצת עירית עפולה התירה,
ה ובאישור שר הפנים, י שלישים מחברי  ברוב של שנ
 עסקה לרכישת בגדי עבודה תוצרת ״אתא״ לעובדי עירית
/ ת ו ש  עפולה לשנת 1981, בבית העסק של א׳ רחום ו

 משדרות ארלוזורוב, עפולה.

 י״ד בתמוז התשמ״א (16 ביולי 1981) מטף בורג
 (חמ 443—3) שר הפנים

נה ישראל, נוסח הדש 8, עמ׳ 197. ני מדי  1 די

 2616 ילקוט הפרםומים 2739, כ׳ באב התשמ״א, 20.8.1981



 ההודעות שפורסמו בילקוט הפרסומים התשל״ו, עמי
; התש״ם, 2 6  2135: התשל״ז, עמ׳ 2011, התשל׳יט, עמ׳ 9

 עמ׳ 1422, ועמי 1891, יתוקנו לפי זה.

 י״ס כסלון התשמ״א (21 ביוני 1981)
 (המ 629—3) דוד הגואל

 יושב ראש וממלא מקום המנהל הכללי
 הרשות הלאומית לאנרגיה

ם סכומים ו א י ה בדבר ת ע ד ו  ה
 לפי תקנות המכס, התשכ״ו—1965,

ות סוכני המכס, התשכ״ה—1964,  תקנ
,960—iתקנות הבלו על" דלק, התש״ד 

 ותקנות מם־קניה (טובין), התשי״ג—1953

, בת י מודיע כי הסכומים והאגרות שנקבעו  אנ
 קנות המכס (תיקון מם׳ 3), התשמ׳׳א—1981 !, בתקנות
, בתקנות הבלו  סוכני המכס (תיקון), התשמ״א—21981
, ובתקנות מס קניה  על דלק (תיקון), התשמ׳׳א—31981
 (טובין) (תיקון), התשמ״א—41981 •והמופיעים להלן
 בטור א׳ תואמו, החל ביום כ״ט בסיון התשמ״א (1 ביולי
 1981), לסכומים המופיעים לצדם בטור ב׳, וזאת בהתאם
,  לאמור בתקנה 41 (א) לתקנות המכס, התשכ״ו—1365 5
, 6  בתקנה 42א לתקנות סוכני המכס, התשב״ה—1964 י
960i7—(3בתקנה ג) לתקנות הבלו על דלק, התש״ד . 
 ובתקנה 23 (ג) לתקנות מם קניה (טובין), התשי״ג—

: ן י נ ע ; הכל לפי ה a 1953 

 טור ב׳
 סכומים בשקלים

 טור א׳
 סכומים בשקלים

30 15 
30 20 
35 25 
45 30 
70 50 

140 100 
290 200 
580 400 

1,400 1.000 
7,200 5,000 

22,000 15,000 
43,000 30,000 

 כ״ד בתמוז התשמ״א (26 ביולי 1981) מרדכי כרקת
 (חמ 1404—3) מנהל המכס והבלו

 ק״ת התשמ״א, עמ׳ ־376.

ת התשמ״א, עמ׳ 377.  ק״

 ק״ת התשמ״א, עמי 378.

 ק״ת התשמ׳׳א, עמ׳ 379.
 ק״ת התשכ״ו, עמי 274 ; חתשל״ז, עמ׳ 904.

 ק״ת התשכ״ה, עמ׳ 1307.
 ק״ת ההש״ך, עמ׳ 618; התשל״ז, עמ׳ 606.
 ק״ת התשי״ג, עמ׳ 1364 ; התשל״ז, עמ׳ 907.

 הודעה כדבר העברת זכויות נפט
 לפי חוק הנפט, התשי״ב—1952

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 76 לחוק הנפט, התשי״ב—
 1952 ז, ולאחר התייעצות עם הרשות הלאומית לאנרגיה,
ת בו 2 שהבעלו ה ל ו ח  הרשתי העברה ברשיון 2ד1/עמק ה

: ד  מתחלקת כ

45% - ק יזראל בע״מ י ׳  אבג
13% - מ ״ ע  חיפושי נפט (השקעות) ב
 םיםמיקה ישראל בע״מ — 10%
4 % -  פדאויל בע״מ

Ü%-  בנק לאומי לישראל בע״מ
m% — חיפושי נפט של פז בע״מ 

5 % -  פז קונסורציום (1977)

וני 1981)  י״ג בתמוז התשמ׳׳א (15 בי
 (חמ 629—3) רדד הגואל

 יושב ראש וממלא מקום המנהל הכללי
 הרשות הלאומית לאנרגיה

 ,׳ ס״ה התשי״ב, עמ׳ 322.
 2י י״פ התש״ם, עמ׳ 719.

 הודעה כדבר הדזזרת מקצת מיעטה זכויות נפט
ק הנפט, התשי״ב—1952  לפי חו

 בהתאם לסעיף 65 לחוק הנפט, התשי״ב—1952 !, אני
פט (השקעות) בע״מ, פז קונםורציום  מודיע שחיפושי נ
פט של פז בע״מ, פדאויל  לחיפושי נפט (1977), חיפושי נ
ק לאומי לישראל  חוקרי ומחפשי נפט לישראל בעי׳מ, בנ
נן ו ר ישראליס־דויטש אינוםטיטי  בע״מ וגפידי גזלשפט פו
ד קו׳ אוילאקספלוריישן ק״ג, החזירו ביום כ״ז  מב׳׳ה אנ
ת החלק •משטה זכות נפט  בשבט (1 בפברואר 1981) א
 שהוענק ברשיון 143/ רמלה שגבולותיו הם כמפורט

: ן ל ה  ל

 מנקודת ציון 14000/15000
 לנקודת ציון 13000/15000
 לנקודת ציון 13000/14500
 לנקודת ציון 12570/14500
 לנקודת ציון 12385/14000

 לנקודת ציון 14000/14000 וחזרה
 לנקודת ציון 14000/15000

: ן ל ה ה מעתה במפורט ל הי ן 143/רמלה י ו  שטח,הרשי
 מנקודת ציון 12560/16000

 לאורד חוף הים
 לנקודת ציון 12085/14700
 לנקודת ציון 12650/14700
 לנקודת ציון 12570/14500
 לנקודת ציון 13000/14500
 לנקודת ציון 13000/15000
 לנקודת ציון י 14000/15000

 לנקודת ציון 14000/16000 וחזרה
 לנקודת ציון 12560/16000

 1 ס״ח התשי״ב, עמי 322.

 ילקוט הפרסומים 2739, כ׳ כאב התשמ״א, 20.6.1981 2617



 אישור תקציב בנינים ורכישת נכפים לשנת 1981
 לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ה—&196

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 213 ו־221 לחוק הביטוח הלאומי [נוסה משולב], התשכ״ח—1968 ב, ולפי
: ן ל ה ל י מאשר תקציב בנינים ורכישת נכסים כ  החלטת המועצה, אנ

 הסכומים באלפי שקיים

 תקציב התקציב
 המקום והפרוייקט מאושר השינוי המעודכן

 1. באר־שבע —
ן חדש (3,650 מ״ר) 3,015 16,500 19,515 י  הקמת בנ

 הכנסה ממכירת בניבים — 6,500 (—) 6,500 (—)
 2. הרצליה —

 רכישת קומה (450 מ״ר) 250 2,750 3,000
 3. ירושלים, רח׳ בן שטח —

ם 20 140 160 מ  התקנת מדרגות ח
 4. משרד ראשי, בבין כדורי —

 סיום ההשבון 2,450 90 2,540

 5. משרד ראשי, שד׳ ויצמן —
ת לרכישת מרכזת 2,105 90 (—) 2,015 ו  סיום התחשבנ

 6. כפר סבא —
 ביצוע שיפוצים 1,460 140 1,600

 7. נצרת —
 בניית תוספת (910 מ״ר) 3,100 3,000 6,100

 8. בהנ־ה —
 סיום חשבון 1,350 450 1,800

 9. עפולה —
ית קומה 2,800 250 3,050 י  בנ

 10. קריות —
 הקמת בנין(1,870 מ״ר) 2,605 2,200 4,805

 11. רמת גן —
ין  רכישת מגרש ושלד לבנ

 (5,000 מ״ר) — 15,120 15,120

 12. תל־אביב —
ה ברה׳ טיומקין נ  רכ־שת מב

37,250 37,250 — ( י ״  (7,000 מ

 13. רזרבה — 1,000 מ)1,0

ת ו ר ע  ה

 (א) לאחר השלמת הבניה בבאר שבע יימכרו המבנים המצויים כיום בבעלות המוסד.

ן לסניף תל־אב־ב יימכרו שלושה המבנים המשמשים כיום את הסניף. י  (ב) לאחר קבלת הבנ

ים מעת לעת  (ג) בהסכמי הרכישה והבניה של הפרוייקט־־ם האמורים נקבעו הסדרי הצמדה למדדים המעדכנ

ר במחירים שוטפים. כ ו מ ה / ה נ ו ב  את חבות המוסד כלפי ה

 ל׳ בסיון התשמ״א (2 ביולי 1981) ישראל כץ רפאל רוגיר
 (המ 331—3) שר העבודה והרווחה המנהל הכללי

 של המוסד לביטוח לאומי

 1 ס״ח התשכ״ח, עמ׳ 108.

 2618 ילקוט הפרסומים 2739, כי באב וזתשמ״א, 20.8.1981



 בכל בקשה יש לציין את השם הפרטי ושם המש
ן לרשום בתעודת י י נ  פחה המדוייקיס שאותם המבקש מעו

 החבר.

 למקבלי התעודות תישלח הודעה אישית על מקום
: ט פ ש  עריכת הטקס ושעתו ויהא עליהם להופיע במדי מ

יבה שחורה וגלימה.  חולצה לבנה, מעיל כהה, ענ

 כ״ד בתמת התשמ״א (26 ביולי 1981)
 (חמ 678—3) א׳ גולדנברג

 ראש לשכת עורכי הדין

 הודעה לפי פעיפימ 5 ד־7
 •לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכיי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה—1965  וחוק התכנו

ן נה לועדה המקומית לתכנו ת הנתו  . בתוקף הסמכו
 ולבניה השומרון (להלן — הועדה), לפי סעיפים 189
 ו־190 לחוק ,התכנון והבניה, התשכ״ה—1965 !, ובהת
 אם לתכנית כרכור (ש/18), שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 1940, התשל״ט, עמ׳ 2236,
 נמסרת בזה הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
 לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא

 וליתן על רכישתה.

א אה כל שהי  כל התובע לעצמו זכות או טובת הנ
 בקרקע ,האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח
דעה זו ברשומות  לועדה — תלד חדשיים מיום פרסום הו
את אשר לו בקרקע  — הרצאה על זכותו או על טובת הנ
ות לחיזוק תביעתו, שיכללו את  האמורה, בצירוף ראי
ן  פרטי ,הרישום — אם ישנו — בפנקס רישום המקרקעי
 והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע

 וחישוב הסכום הנתבע כבל סעיף וסעיף.

ונת לקנות  כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכו
י שהיא דרושה באופן  מיד חזקה בקרקע האמורה, מפג
 דחוף לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה
 מורה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור

ת החזקה בה.  מיד א

 תופפת
 חטיבת קרקע בפרדס־ חנה—כרכור, ששטחה הכולל
 1,789 מ״ר_ והכוללת הלק מחלקית רשומות 26, 117,
 118, 267,176, 277 בגוש 10074, כמסומן בקו כחול בתש־
ר בקנה־מידה 1:1250 והחתום ביד ת ע  ריט (73)0—03, ה

 יושב ראש הועדה.

 ר מופקד בלשכת הועדה המ ט האמו  העתק מהתשרי
ן בדבר רשאי ני  קומית השומרון, זכרון־יעקב, וכל המעו

 לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 כ׳ בתמוז התשמ״א (22 ביולי 1981)
׳ גזית  (חמ 2—3) י

 יושב ראש הועדה המקומית
ן ולבניה, השומרון  לתכנו

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 הודעה כדבר עריכת בחינות התמחות
 ללשכת עורכי־הדץ

תנת בזה הודעה, כי בחינות ההתמחות של לשכת י  נ
י ושלישי, ד עד ן יתקיימו בימים ראשון, שנ  עורכי־הדי

׳ב (6.10.1981—4).  ח׳ בתשרי התשמ׳

 נות ההתמחות יש להגיש למז  בקשות להיבחן בבחי
 כירות לשכת עורכי־הדין, רחוב הסורג 2, ירושלים, החל
עד יום ה׳ באלול  ביום ה׳ באב התשמ״א (5.8.1981) ו

 התשמ״א (4.9.1981).

 יש לשלם בבנק הדואר לחשבון מס׳ 4454120 טף 30
נה ולהמציא ללשכה את הקבלה.  שקלים כאגרת בחי

: ף ר צ  לבקשה יש ל
גד במשפטים״, קה למבקש תואר ״בו י  א. תעודה המענ
 או אישור מהפקולטה על־כך שמולאו דרישות הפ
 קולטה לקבלת תעודת בוגר (אפשר לצרף העתק

.  מאושר של תעודת ״בוגר במשפטים״)

 ב. דו״ח בשלושה עותקים מאת כל מאמן על הנושאים
 שבהם התמחה המבקש בפיקוחו.

 הודעה על גמר התמחות יש להגיש עד יום ב׳ בחשון
 התשמ״ב (30.10.1981).

ה ומקומה. נ עד הבחי דעה על מו  לכל נבחן תישלח הו

 כ״ד בתמוז התשמ״א (26 ביולי 1981)
 (המ 307—3) א׳ גולדנברג

 • ראש •לשכת עורכי הדין

 הודעה בדבר קבלת חבריפ חדשימ
 ללשכת עורכי־הדין

יתנת בזה הודעה כי טקס חלוקת תעודות חברות  נ
/ ב׳  לחברים חדשים שיתקבלו ללשכה, יתקיים ביום ו

׳ב (31.10.1981).  בחשין התשמ׳

 בקשה להתקבל כחבר הלשכה יש להגיש לראש הלש
 כה באמצעות המזכירות, רחוב הסורג 2, ירושלים, החל
 ביום ה׳ באב התשמ״א (5.8.1981) ועד יום ה׳ באלול

: ף רו  התשמ״א (4.9.1981) בצי

 (1) תצהיר על־כך שהמבקש תושב ישראל, מלאו לו
; אם כן — יש ה ר י ב  23 שנים ולא הורשע בשום ע
; אם מתנהלים נגדו הלי ן י ד  לצרף העתק מפסק ה

 כים משפטיים כלשהם, יש לפרטם ;

 (2) הצהרה על הסכמתו של המבקש שלשכת עורכי־
 הדין תגיש שאילתא •לקובץ עבריינים במשטרת
; . טפסי הצהרה יימצאו בלשכות עורכי־ שראל  י

; ע אר־שב ב  הדין בירושלים, תל־אביב, חיפה ו

 (3) קבלה על תשלום םך של 300 שקלים בבנק הדואר
 לחשבון מסי 4454120, כאגרת תעודת חבר.

 ייוקוט הפרסומים 2739, כ׳ באב התשמ״א, 20.8.1981 2619



 תופעת
 טור ב׳

 תמחיר המותר במכירה לצרכן
 בשקלים כולל מע״מ

 טור א׳
 המצרך

0.37 
0.95 
2.20 

 מחברת בת 12 דף
 מחברת בת 16 דף
 מחברת בת 40 דף

 י״א באב התשמ״א (11 באוגוסט 1981)
 (חמ 98—3) ע׳ שרגאי

 הממונה

ת דמת־גן י ר י ל ע ל ש י  תקציב רג
ת הפספיפ 1980/81 נ ש  ל

 לפי פקודת העיריות

,  בתוקף הסמכות לפי סעיף 207 לפקודת העיריות ג
, אני מאשר בזה תקציב רגיל של עירית  שהועברה לי 2

: ן  רמת־גן לשנת הכספים 1980/81 כדלהל

 באלפי שקלים

71,248.9 

45,398.5 

16,772.2 

47,628.3 

16,850.6 

197,898.5 

34,130.6 
61,028.4 
80,604.4 
22,135.1 

197,898.5 

 1. מסים
 1.9. מענק כללי

 2. שירותים מקומיים
• ממלכתיים  3. שירותי

 4. מפעלים

 5. תקבולים לא רגילים

 סה״ב

 תשלומים

 6. הנהלה כללית
 7. שירותים מקומיים

 8. שירותים ממלכתיים־
 9. מפעלים-ושירותים לא רגילים

 םה״כ

ת: ז י ו נ י  הפתי
 1. תשלומי שכר לעובדים יהיו בהתאם להסכמי עבודה

 כלליים ובהתאם לכללים המחייבים את העיריה.
 2. תשלומי פרעון מילוות יהיו בהתאם לחוזי הלוואה

 מאושרים בלבד.

 כ׳י-ב בסיון התשמ״א (4 ביוני 1981)
 (חמ 360—3) חיים קובדפלוי

 המנהל הכללי של משרד הפנים

 הודעה לפי םעייף 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה •לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה—1965  וחוק התכנו

ן  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנו
 והבניה, התשכי׳ה—1965 / ובהתאם לתכנית המיתאר
 ית מס׳ זמ/600 ביבנה, שהודעה בדבר אי  הנקראת תכנ
 שורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2559, התשל״ט, עמ׳
ה יבנה י ן ולבנ  2029, מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנו
 (להלן — הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות
 (רכישה לצרכי ציבור), 1943 2 (להלן — הפקודה), כי
 הקרקע המתוארת בתוספת אשר ביחס אליה פורסמה
 הודעה לפי סעיפים 5 ויד לפקודה בילקוט הפרסומים
ה לקנינה הגמור והמוחלט  2673, התשמ״א, עמ׳ 612, תהי
ה מיום פרסום הודעה זו בנ  של המועצה המקומית י

 ברשומות.

 תוספת

 הלק מהלקות 16, 15, 14, 85, 13, 84, 103 בגוש
 \-\>o ; הלק מחלקה 127 בגוש 3511; חלק מהלקות 120,
 44, 55, 35, 140, 8, 107, 108 בגוש 3512 ; חלק מחלקות
 68, 110, 72, 39 , 108, 109, 37, 36, 34 בגוש 4942; חלק
 מהלקות 21, 15, 14 בגוש 4905; חלק מחלקות 10, 11
 בגוש 4906 ; הכל כמםומן בתשריט בצבע אדום בשטח

 של 4,233 מ״ר.

 העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה המקומית
ן בדבר זכאי לעיין בו ני  ביבנה, שד׳ דואני, וכל המעו

 בשעות העבודה הרגילות.

 כ״ז בשבט תשמ״א (1 בפברואר 1981)
 (המ 4—3) מאיר שיריית

 יושב ראש הועדה המקומית
ה בנ ן ולבניה, י  לתכנו

 • ס״ח ההשכ״ה, עמי 307.
 2 עייר 943׳, תוס׳ 1, עמ׳ 32.

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

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 ז לחוק הפיקוח על
י מתיר לקמעונאי  מצרכים ושירותים, התשי״ה—1957 י, אנ
 למכור מצרך מן המצרכים המפורטים בטור א׳ לתוספת
 במחיר העולה על המחיר היציב (להלן — המחיר המותר),
 ובלבד שלא יעלה על המחיר הנקוב לצד המצרך בטור ב׳

 לתוספת.

 בהיתר זה —
 ״מצרך״ — מצרך מן המצרכים המפורטים בתוספת.
 ״מע״מ״ — מם ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך

 מוסף, התשל״ו—1975 2

י מדיבת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197. נ  ! די
 2 י״פ התשל״א, עמ׳ 1523.

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

 2 ס״ה התשל״ו, עמ׳ 52.

 2620 ילקוט הפרסומים 2739, כ׳ באב התשמ״א, 20.8.1981



ן דוד החסכו  (2) תכניות חסכון לפי תקנות עי
 .(תכניות חסכון ״לדיר־״). התשמ״א—1981 »״.

ן התשמ״א ו  3. תחילתה של הודעה זו ביום ל׳ גםי
 (2 ביולי 1981).

י ן גפנ  כ״ו בתמוז התשמ״א (28 ביולי 1981) ארנו
ד •בנק ישראל גי  (חמ 106—3) נ

א, עמי 1328. ת התשמ׳  6 ק״

 אכדזה על תקן רשמי
י חוק התקניש, התשי״ג—1953  לפ

 בתוקף הסמכות של שר התעשיה, המסחר והתיירות
mלפי סעיף 8 לחוק התקנים, התשי״ג—1953 שד^עב 
ב י התקן הישראלי ת״י 1037 — א ז כ י מכרי  אלי, אנ
ים לטיפול בעור  התשל״ט (יזלי 1979) מכשירים חשמלי
 ובשיער, כפיי שתוקן בגליון תיקון מס׳ 1 לתקן ישראלי
 ת״י 1037 — אייר התש״ם (מאי 1980) מכשירים חשמליים
 לטיפול בעור ובשיער, ובגליו! תיקון מם׳ 2 לתקן
  ישראלי ת׳׳י 1037 — שבט התשמ״א (ינואר 1981) מכשי
 רים חשמליים לטיפול בעור ובשיער — הוא תקן רשמי.

ר הופקד במקומות המפורטים בהודעה  התקן האמו
ת להפקדת תקנים רשמיים שפורסמה בילקוט מו  בדבר• מקו

׳ 1871.  הפרסומים 2223, התשל^׳ר, עמ

ל אכרזה זו היא בתום ששים ימים מיום  תחילתה ש
 פרסומה ברשומות.

 כ״ג בסיון התשמ״א (25 ביוני 1981)
ן יפלי  (חמ 95—3) י׳ צי

ה על• התקינה נ  הממו

״ג עמ׳ 30; התשל״ט, עמ׳ 34.  1 ם״ח• התשי

י מ ש ן ר ק ל ת ו ט י ל ב ה ע ז ר כ  א

י חוק התקנים, התשי״ג-195£  לפ

ל שר התעשיה, המסחר והתיירות  בתוקף הסמכות ש
 לפי סעיף 8 לחוק התקנים, התשי״ג—1953 י, שהועברה

ז לאמור: י מכרי  אלי, אנ

 אכרזת תקנים (תקן ישראלי 178 — דצמבר 1955 —
ת זכוכית למוצרי הלב.), התשי׳׳ח—1957 2 — בטלה. ו  צנצנ

א (26 בידני 1981) ׳ ד בסידן התשמ׳  כ״
 (חמ 95—3) י׳ צייפזלין

נה על! התקינה  הממו

 1 ם״ח התשי״ג, עמ׳ 30: התשל״ט, עמ׳ 34.

 2 ק״ת התשי״ח, עמ׳ 662.

ן ו כ ס ת ח ו י נ כ ל ת ת ש ו ל י ז נ ר ה ו ע י ה על ש ע ד ו  ה
 לפי הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים), התשל״א—1971

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 11• להוראות בנק ישראל
יעצות עם  (נכסים נזילים), התשל״א—1971 !, ולאחר התי

י קובע לאמור:  שר האוצר, אנ

ות י  1. בסעיף 1 להודעה על שיעורי הנזילות של תכנ
: א ו ב , אחרי פסקה (15) י  חסכון, התשל״ח—1977 2
דוד החסכון י תקנות עי ות חסכון לפ י  ״(16) תכנ

ת חסכון ״צמוד דיור״), התשמ״א—31981. ו י (תכנ ' 

ו ביום ל׳ בסיון התשמ״א (2  2. תחילתה של הודעה ז
 ביולי 1981).

י ן גפנ ו וני 1981) ארנ  כ״ב בסיון התשמ״א (24 בי
ד בנק ישראל י ג  (חמ 106—3) נ

 * ק״ת התשל״א, עמ׳ 690; התש״ם, עמי 987, 2344.
 2 י״פ התשל״ח, עמ׳ 319; התש״ם, עמ׳ 2127.

 3 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 1326.

ן ו כ ס ת ח ו י נ כ ל ת ת ש ו ל י ז ר מ ו ע י ה על ש ע ד ו  ה
 לפי הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים),

 התשל״א—1971

ק ישראל  בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 להוראות בנ
 (נכסים נזילים), •התשל״א—1971/ ולאחר התייעצות

: ר ו מ א  עם שר האוצר, אני קובע ל

ות י ילות"של תכנ ז  1. בסעיף 1 להודעה על שיעורי הנ
  חסכון, התשל״ח—1977 2 (להלן — ההודעה העי

 " קרית), אחרי פסקה (16) יבוא :

ד החסכון דו ות חסכון לפי תקנות עי י  ״(17) תכנ
ד״ ״גמיש״ או ״2000״), ות חסכון ״לכל צמו י  (תכנ

; 3  התשמ״א—1981

דוד החסכון ות חסכון לפי תקנות עי י  (18) תכנ
 (תכניות חסכון ״לבטחון״ או ״תמורה כפולה״),

. ״  התשמ״א—1981• 4

: א ו ב  2. במקום סעיף 2 להודעה העיקרית י
ות החסכון המ י ילות על תכנ ז  ״2. שיעור הנ

: ן  נויות להלן יהיה 75%, ואלו ה

ות חסכון שהיו בגדר ״•חסכונות 10,000״, י  (1) תכנ
ו  לפי הפרק השלישי להוראות •הנזילות, כפי שהי
 לפני תיקונן בהוראות בנק ישראל (נכסים נזילים)
 (תיקון), התשל״ת—1977 3 (להלן — ההוראות

; ( ת דמו ו  הק

 1 קי׳ת התשל״א, עמ׳ 690 ; התש״ם, עמ׳ 987, 2344.

 2 י״פ התשל״ח, עמ׳ 319 ; התש״ס, עמי 2127.

 3 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 1335.

 4 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 1332,

 5 ק״ת התשל״ח, עמי 71.

 ילקומ יזפרהימים 2739, כ׳ נ»ב התשמ״א, 20.8.1981 2621



 רשימת היתרים לממן מצדפים בתו־תקן
ות התקנים (תו־תקן וסימן השגחה), התשט׳יו—1955  לפי תקנ

 בהתאם לסעיף 9 (ג) לתקנות התקנים (תו־תקן וסימן השגחה), התשטי׳ו—1955 מתפרסמת בזה רשימת
 ההיתרים לסמן מצרכים בתו־תקן, שניתנו בחדשים מרס־אפריל 1981 מאת מכון התקנים הישראלי, בתוקף

:  סמכותו לפי סעיף 11 (ב) לחוק התקנים, התשי״ג—1953 -
 כס׳ ההיתר שם בעל ההיתר המצרך שלגביו ניתן ההיתר

 מושבים ומכסים לאסלות.
 ארונות לחדרי שינה ונוער מעץ.
 צלחות ריתום לגרורים נתמכים.

 םופרפלסס, פתח־תקוה
 כסאות ישראל בעי׳מ, שדרות

ו בע״מ, י  חיים קליין ובנ
ב  תל־אבי

 ד׳ ורד
 ממלא מקום מנהל מכון התקנים הישראלי

 ביולי 1981)

7342 
7343 
7344 

 ו׳ בתמוז התשמ״א
 (חמ 96—3)

ת ההשט״ו, עמי 693 ; התשל״ח, עמ׳ 1970.  1 ק״

 2 ם״ח ההשי״ג, עמ׳ 30 ; התשל״ט, עמי 34.

 ררדעה על מחיקת היתרים לסמן מצרפים פתל־תקו ויבפימן השגחה
 לפי תקנות התקנים יתו־תקן וסימן השגחה), התשט״ו—1955

י מודיע כי ביום  בהתאם לתקנה 10 (ב) להקנות התקנים (תו־תקן וסימן השגחה), התשט״ו—1955 י, אנ
 כי באדר ב׳ התשמ״א (26 במרס 1981) בוטל תקפם של ההיתרים המפורטים להלן לסמן מצרכים בתו־תקן

מת ההיתרים :  או בסימן השגחה וההיתרים האמורים נמחקו מרשי

 תאריו מתן ההיתר

 היתריב יטכוטלו •עקב ה5מ?ת הייצור

ר צ ו מ  ה
 ד׳ בחשון התש״ם 2

 (25 באוקטובר 1979)
 ו׳ בשבט התש״ם 2
 (24 בינואר 1980)

 י״ב בסמן התשל״ה 5
 (22 במאי 1975)

 כ׳ בשבט התשי״ח *
 (10 בפברואר 0958

 ף בשבט התש״ם
 (24 בינואר 1980)

 ו׳ בשבט התש׳׳ם 5
 (24 בינואר 1980)

 ו׳ בשבט התש״ם 5
 (24 בינואר 1980)

יסן התשל״ב * ״ב בנ  י
 {27 במרס 1972)

 לוהות תרמוסטטים לקישוט

ך ו ל ו י  עגלות ילדים דגם ״סופר ט

 שסתומי כניסה ושסתומי פליטה למנועים

 מחממי מים חשמליים בעלי ויםות. תרמו־
 סטטי ובידוד תרמי שקיבולם 80—150 לישר

 (עמידה)

BA—01 גרורים דגם 

 גרורים דגם 02—^

 גרורים דגם 04—^£

 היתר שכופל עקב בקשר. הדכעל

 מצמדים לצינורות ניידים קלים,
 קוטר ״2 — ״3 קו 1 ו־6

 ר׳ ורד
 ממלא מקום: מנהל מכון התקנים הישראלי

 * י״פ התשי״ח, עמי 705.
״פ התשמ״א, עמי 537.  5 י

פ התשל״ב, עמי 1770. ״  6 י

 עמי 1970.

 998 תבור בע״מ, עפולה

י ברק  1010 אוקטגון תעשיות, בנ

 595 א׳ קופפר, ראשון־לציון

 029 יואל בעי׳מ, חולון

 7244 מפעל הנגררים בית אלפא,
 קיבוץ בית אלפא

 7245 מפעל הנגררים בית אלפא,
 קיבוץ בית אלפא

 7246 מפעל הנגררים בית אלפא,
 קיבוץ בית אלפא

 7008 רווית, תל־אביב

 ו׳ בתמוז התשמ״א (8 ביולי 1981)
 (חמ 290—3)

 1 קי׳ת התשט׳׳ו, עמ׳ 693 ; התשל״ח,

 2 י״פ התש״ם, עמ׳ 1626.

 3 י״פ התשל״ו, עמ׳ 480.

 2622 ילקוט הפרסומים 2739, כ׳ באב התשמ״א, 20.8.1931



׳ ם י נ ל לצרכ מ ש ת ח ק פ ס א ם ל י ל ל ר כ ו ש י ר א כ ר ה כ ע ד ו  ה

 לפי פקודת דמיונות החשמל

 של מחלה, שירות צבאי וכיוצא באלה, יבוטלו
 דמי הגביה או ריבית הפיגורים שהוטלו על

 הצרכן בשל איחור כזה.

ו פוגע בכל זכות אחרת של נ  האמור בזה אי
ת לנקוט בהם  החברה לגבי הצעדים שהיא רשאי
 לשם גביית הסכומים המגיעים לה מן הצרכן
 וההוצאות בקשר לזה בסכומים הקבועים בתוספת

 לכללים אלה.

 (ד) הרשות בידי החברה לקזז חוב כלשהו
ד חוב ג  שהחברה חבה לצרכן מאיזו סיבה שהיא נ

ו סיבה שהיא. ן  כלשהו שהצרכן חב לחברה מאי
 כמו בן רשאית החברה לזקוף סכום שישלם לה
 צרכן בשל אספקת חשמל או בשל שירותים או
ה שהתשלום בעדם מסודר בכללים אלה ת ו ב  ע
 לכיסוי חוב שהצרכן חב לחברה בשל אספקת

 חשמל או בשל התשלומים האמורים.״

וני 1981). ן מיום ג׳ בסיון התשמ״א (5 בי  תוקף התיקו

 ל׳ בסיון התשמ״א (2 ביולי 1981)
 (המ 188—3) איתן יעקוכפון

 המנהל הכללי של
 חברת החשמל לישראל בע״מ

 אני מודיע, כי בהתאם להוראות סעיף 25 לזכיון
 שבחלק א׳ לתוספת, לפקודת זכיונות החשמל •נ, אישר
 שר האנרגיה והתשתית את השינוי הבא בכללים לאספקת

:  חשמל לצרכנים 2

נות ותשלומים, נו חשבו י  בסעיף 11 לכללים, שענ
 במקום סעיפים קטנ־ם (ג) ו־(ד) יבוא :

 ״(ג) לא סולק חשבון בשל הספקת חשמל או
 בשל שירותים או עבודות אחרים או לא כובדו
יתנו יבות כלשהם שנ  שטר, המחאה או התחי
 לחברה לכיסוי חשבון כאמור, תוך התקופה
 שנקבעה לסילוקם או לכיבודם, תהיה החברה
 רשאית להטיל על הצרכן החייב תשלום דמי
 גביה או ריבית פיגורים בשיעורים הקבועים
 בתוספת לכללים אלה, אולם החברה תהיה רשאית
 לגבות בשל תקופת פיגור שאינה עולה על 60
 ימים דמי גביה בלבד ובשל יתרת תקופת הפיגורים
 ריבית פיגורים. נוכחה החברה כי קיים צידוק
 לאיחור בסילוק החשבון או בכיבוד השטר,
 ההמחאה או ההתחייבות כאמור, כגון במקרים

 1 חוקי א״י, כרך א׳, עמ׳ 604.

 2 י״פ התשל״ט, עמ׳ 1888 ; התשמ״א, עמ׳ 1421.

ת לכללים לאספקת חשמל לצרכנים פ ס ו ה כרכר אישור ת ע ד ו  ה

 לפי פקודת זכיובות החשמל

, אישר ונות החשמל ג י מודיע, כי בהתאם להוראות סע־ף 25 לזכיון שבחלק א׳ לתוספת לפקודת זכי  אנ
:  שר האנרגיה והתשתית את השינוי הבא בתוספת לכללים לאספקת חשמל לצרכנים 2

: ן מ ק ל  בתוספת לכללים, במקום ההוראות המתייחסות לכללים הבאים, יבואו ההוראות ד

 בהתאם התשלום
ן בשקליס י 1 ע  לכלל מס׳ ב

 ״1 (ב) דמי סידור ורישום 40.00

י בדיקת מיתקן הצרכן יהיו בסכום שלא יעלה על —  6 (ג) דמ

 1. בהצרים למגורים 210.00
־ במתח במוך נ  2. בחצר־ם אחרים, כאשר האספקה הי

נמדדת במובה ;  ו

 32.1חד־פזי מכל גודל ותלת־פזי עד 15x אמפר
עד בכלל 210.00  ו

 32.2תלת־פזי מעל 15x אמפר3ועד 50x אמפר
 ועד בכלל 950.00

ת פזי מעל 3x50 אמפר 1,560.00 ל  2.3 ת

-י חוקי א״י, כרך א׳, עמ׳ 604.
, עמ׳ ; 1421, 2623. א ״ מ ש ת ה s 1 8  2 י״פ התשל״ס, עמ׳ 8

 ילקוט הפרסומים 2739,'כ׳ באב התשמ״א, 20.8.1981 2623



 התשלום
 ב ע נ י ן בשקלים

 בהתאם
 לכלל מס׳

 לפי הוצאות החברה למעשה
 אך לא פחות מ־2300

 לפי הוצאות החברה למעשה

 לפי הוצאות החברה למעשה
 אך לא פחות מ־200

175.00 
 175.00 ועוד חיוב הוצאות
 החומרים הכרוכים בביצוע

 העבודה

70.00 

150.00 
490.00 

70.00 

3.00 
8.00 

18.00 
38.00 
75.00 

60.00 
 (60.0 ועוד ריבית, פיגורים
 לפי שיעור של 120% לשנה

14.00 

14.00 

70,00 

 לפי הוצאות החברה למעשה
 אך לא פחות מ־250.״

 איתן יעקובסון
 המנהל הכללי של

 חברת החשמל לישראל בע״מ

 3, כאשר האספקה לחצרים חינה במתח גבוה

 4. כאשר האספקה לחצרים הינה במתח עליון

וחדות לרגל הרחבה או הוספה או ) 1. הוצאות טיפול מי ב )  ד
 שינוי במיתקן הצרכן ללא הסכמת החברה

 2. הוצאות החלפת נתיר החברה עקכ הוספה או שינוי
: ן כ ר צ  בעומס מיתקן ה

 2.1 נתיך עד 100 אמפר ועד בכלל
 2.2 נתיך מעל 100 אמפר

 8 (ה) תשלום בעד טיפול מיוחד במקרה שלא ניתנה אפשרות
 לקרוא את המונה

 9 (א) דמי בדיקת מונה כשלא נמצא אי דיוק העולה על 5% —
 1. בחצרים למגורים וכן בחצרים אחרים כאשר האספקה

י מכל גודל  נמדדת במונה חד־פז
 2. כאשר האספקה נמדדת בכל מונה אחר

וחד במקרה שלא ניתנה אפשרות  9 (ב) תשלום בעד טיפול מי
נה  לבדוק את המו

 11 (ג) בשל חשבונות כלשהם, ריבית פיגורים בשיעור של 120%
 לשבה, אולם לא פחות מדמי גביה בסכומים הנקובים להלן —

ן הוא —  אם סכום החשבו
 עד ל־50 שקלים

 מעל ל־50 שקלים עד 100 שקלים
 מעל ל־100 שקלים עד 250 שקלים
 מעל ל־250 שקלים עד 500 שקלים

 מעל ל־500 שקלים

: ו בד ו יבות שלא כ  דמי טיפול בשל שטר, המחאה, או התחי
יבות —  אם סכום השטר, ההמחאה או ההתחי

 עד 500 שקלים
 מעל ל־500 שקלים

 דמי טיפול בגביית החוב

 18 (3) דמי טיפול בשל ביקור עובדים לצרכי ביתוק

 20 (א) דמי חיבור מחדש

 20 (ב) תשלום כשהביתוק נעשה מחוץ לחצרים

 תוקף התיקון מיום י״ג בסיון התשמ״א (15 ביוני 1981).

 ל׳ בסיון התשמ״א (2 ביולי 1981)
 (חמ 183—3)

 2624 ילקוט הפרסומים 2739, ב׳ באב התשמ״א, 20.3.1981



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

 מחוז תל״ אביב

ן מקומי, בני־ברק ו  מרחב תכנ
ר תפנית מפורטו! ו ש י  הודעה כדבר א

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכ
ן זית לתכנו  נון והבניה, תשכ״ה—1965, כי הועדה המחו
ת מפורטת מס׳ י  ולבניה, מחוז תל אביב, אישרה תכנ

 398—ב׳.

: גוש 6189 חלקות 2032, ת י נ כ ת  השטחים הכלולים ב
א הראשון.  2033 (700 חלק), דרד הנשי

: לקבוע את יעוד השטח ת י נ כ ת  עיקרי הוראות ה
וגעים ת הולים, שטח ציבורי פתוח, וכן פרטים הנ  לבי
 לאופן השימוש בשטח, וכן למקומם של בנינים, נפחם,

 גובהם, צורתם ומראם החיצוני הכללי.
 ית פורסמה בילקוט הפרסו  הודעה על הפקדת התכנ

 מים 2696, התשמ״א, עמ׳ 1160.
 התכנית האמורה, בצורה שהועדה המחוזית אישרה
 אותה, ביחד עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי
זית האמירה וכן במשרדי הועדה המקומית  הועדה המחו
ין בה ן ולבניה בני־ברק, וכל .המעונין רשאי לעי  לתכנו
  ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים •האמורים פתו

 חים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, הרצליה
 הודעה כדבר הפקדת תבנית מפורטת

ן ו יתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ  נ
ית ז עדה המחו  והבניה, התשכ״הי—1695, כי במשרדי הו
 י הועדה המקו ב ובמשרד ה מחוז תל־אבי י לבנ  לתכנון. ו
ט ן ולבניה הרצליה, הופקדה, ביחד עם• התשרי ו ת לתכנ  מי

 המצורף אליה, תבנית מפורטת מם׳ הר/1569 א׳.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גוש 6665 הלקות
 343, 341, 339, 337, 335, 237, 236, 235, בדרך השדות,

 כפר שמריהו.
 עיקרי מטרת התכנית: א) איחוד חלקות קיימות מס׳
 337, 335, 237 וחלוקתן למגרשים חדשים כמסומן בתשריט,
 בהסכמת הבעלים וללא הסכמתם; ב) התוויית דרכים
 חדשות כמסומן בתשריט; ג) הוראות לפיתוח השטח; ד)

 קביעת תנאים לביצוע התכנית.

ת ללא תשלום בימים י נין רשאי לעיין בתכנ  כל המעו
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

י אחר נ ו ן או בכל פרט תכנ י ן בקרקע, בבנ י נ  כל המעו
ת עצמו נפגע על־ידי התכנית, וכן כל הזכאי  הרואה א
 לכד על פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום
גדות במשרדי  פרסום הודעה זו ברשומות, להגיש התנ

 הועדה המקומית האמורה.

 כ״ה בתמוז התשמ״א (27 ביולי 1981) מרדכי כהנא
זית  יושב ראש הועדה המחו

ב ן ולבניה, מחוז תל־אבי ו  לתכנ

 מחוז ירושלים
 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

ר מקומית א ת י ת שינוי תכנית מ ד ק פ ה בדבר ה ע ד ו  ה

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
ן ולבניה, מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית ו  לתכנ
ת מיתאר י ן ולבניה ירושלים, הופקד שינוי תכנ  לתכנו
י מס׳ 54/80 ו נ  מקומית הנקרא ״תכנית מס׳ 2513 — שי
חד עם התשריט  לתכנית מיתאר מקומית ירושלים״, בי

 המצורף אליו.

: ״ מרכז ת י נ  ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכ
דה, בן־הלל, דורות ראשונים, הו ת: בךי בו  העיר, רחו
 לונץ, הרברט פמואל. גוש 30049 חלקות 149, 232, 233,
 234, 238, 239, 240, חלקי חלקות 241, 235, וחלקה אחת
; גוש 30052, חלק מחלקה 109, הכל על פי ר פ ס  ללא מ

 הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

י השימוש בקטעים ו נ : א) שי ת י נ כ ת  עיקרי הוראות ה
ועה של הרכב י הגבלת התנ  של הדרכים האמורות ע״
רכב חירום  המוטורי, קביעת קטעים לשימוש הולכי רגל ו
 בלבד, וקביעת קטעים למטרות תרבות ובידור ומקומות
ות המוניות י תחנ ו נ ; ב) פי ד ב ל  לאכילה ושתיה קלה ב
 הקבועות בקטעי הדרכים הנ״ל ואיתור מקום לביתן אשר
ת לועדה ן סמכו  ישמש משרד לחברת מוניות.; ג) מת
ית מיתקנים י י מפלסים, בנ נו  המקומית לתת היתרים לשי

ל נטיעות וכיוצא בוה. ל  הקשורים בשימוש החדש מ

י •התכנית רשאי לעיין בו ללא ו נ ן בשי י נ  כל המעו
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

ני אחר ן או בכל פרט תכנו י ן בקרקע, בבנ י נ  כל המעו
ת וכן כל י  הרואה את עצמו נפגע על ידי שינוי התכנ
 הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי תור חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות

ית במשרדי הועדה המקומית האמורה.  לשינוי התכנ

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 תיקון טעות
י תכנית מפורטת מס׳ ו נ  בהודעה בדבר אישור שי
 1361 אי, שפורסמה בילקוט הפרסומים 2720, התשמ״א,
 בעמי 2038, בשטחים הכלולים בתכנית, במקום ״גוש
 30139 חלק מחלקה 1״ צ״ל ״גוש 30193 חלק מחלקה 1״.

 ו׳ באב חתשמ״א (6 באוגוסט 1981}
 ר׳ לוי

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבגיה,
ז ירושלים  מחו

 ייקרע הפרסומים 2739, כי באב התשמי׳א, 20.8.1931 2625



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 מחוז המרכז

 מרחבי תכנון מקומי, זמורה
ת ט ר ו פ ת מ י נ פ ת ת ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכ
 נון והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המ
 חוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז ובמשרדי הועדה
ת מפורטת י ן ולבניה זמורה, הופקדה תכנ  המקומית לתכנו
ית מפורטת מסי זמ/523״, ביחד עם התש  הנקראת ״תכנ

 ריט המצורף אליה.

: קומפלציה של תכניות ת י נ כ ת  עיקרי הוראות ה
 בתחום שסח התכנית, התאמת הוראות בניה לתכנית

 המיתאר.

: גוש 4578 בשל ת י נ כ ת  ואלה השטחים הכלולים ב
 מותו, רחובות : ויצמן, כצנלפון, רמז ופינם.

ית רשאי לעיין בה ללא תשלום ן בתכנ ני  כל המעו
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ני אחר ן בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנו י נ  כל מעו
 הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך
 על פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תיד הדשיימ מיום פרסו
גדות לתכנית  מה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנ

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחבי תכנון מקומי, טירה
י תכניות מיתמר מקומיות י ו נ ר שי ו ש י ה בדבר א ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהת;:ם לסעיף 117 להוק התכ
ן ית לתכנו ז  נון והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחו
יי נו  ולבניה, מחוז המרכז, אישרה, באישור שר הפנים, שי

: ה ל ות א ות מיתאר מקומי י  תכנ

נוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ טר/1424״.  (1) ״שי
: גוש 7776 ת י נ כ ת  ואלה השטחים הכלולים בשינוי ה

 חלק מחלקה 28.

: קביעת קו בבין ת י נ כ ת  עיקרי הוראות׳ שינוי ה
 לחזית וקו בנין אחורי.

ית פורסמה בילקוט  הודעה על הפקדת שינוי התכנ
 הפרסומים 2674, החשמ״א, עמ׳ 656.

נוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ טר/1427״.  (2) ״שי
י התכנית : גוש 7765 נו  ואלה השטחים הכלולים בשי

 חלקה 12.

: קביעת קווי בנין ת י נ כ ת י ה ו נ  עיקרי־ הוראות שי
 ואיחוד וחלוקה מחדש.

ית פורסמה בילקוט  הודעה על הפקדת שינוי התכנ
 הפרסומים 2674, התשמ׳׳א, עמ׳ 656.

 מרחב תכנון מקומי, הדרים
ת י מ ו ק  הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מ

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 להוק התכ
 נון והבניה, התשכ׳׳ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
יה מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנון ולבנ
ת הנקרא י ן ולבניה הדרים, הופקד שינוי תכנ  לתכנו
נוי תכנית מיתאר מקומית מם׳ הר/5/81״, ביחד עם  ״שי

 התשריט המצורף אליו.

: ביטול דרכים קיימות, קבי־ י ו נ י ש  עיקרי הוראות ה
 עת דרכים חדשות, חלוקת החלקות על פי בעלויות,

 המרת אזור חקלאי לאזור בית־עלמין.

ת: גוש 6564 י נ  ואלה השטחים הכלולים בשיבוי התכ
 חלקות 6 (חלק), 8, 10, 12, 13, 14, 15 ; גוש 6565
 הלקות 22, 37, חלקי הלקות 1, 4, 8, 42, בהוד השרון.

ן בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא ני  כל המעו
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

ן בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר י נ  כל מעו
 הרואה עצמו נפגע על ידי •שינוי התכנית, וכן כל הזכאי
יפ מיום  לכר על פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשי
גדות לשינוי  פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנ

ית במשרדי הועדה המקומית האמורה.  התכנ

 מרחב תכנון מקומי, המרכז
 הודעה כדבר הפקדת שינוי תכנית מפורצת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכ
 נון והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
ן ולבניה, מהוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקו  לתכנו
ן ולבניה המרכז, הופקד שינוי תכנית הנקרא ת לתכנו  מי
י תכנית מפורטת מם׳ ממ/57/534״, ביחד עם התש ו נ  ״שי

 ריט המצורף אליו.

: הקלה בקו בנין צדדי י ו נ  עיקרי הוראות השי
 ואחורי.

: גוש 6691 ת י נ כ ת  ואלה השטחים הכלולים בשינוי ה
 חלקה 33 (מגרש 760) בסביון.

ית רשאי לעיין בו ללא י התכנ נו ן בשי י נ  כל המעו
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

ן בקרקע, בבבין או בכל פרט תכנוני אחר י נ  כל מעו
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי
 לכד על פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי

 התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 2626 ילקוט הפרסומים 2739, כ־ באב התשמ״א, 20.8.1981
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ני אחר ו או בכל פרט תכנו י ן בקרקע, בבנ י נ  כל מעו
 הרואה עצמו בפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי
 לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום
גדות לשינוי  פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנ

 התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

ה בנ ן מקומי, י ו  מרחב תכנ

י תכנית מפורטת ו נ י ר ש ו ש י ר א ב ד ה כ ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכ
ן זית לתכנו  נון והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחו
י ו נ  ולבניה, מחוז המרכז, אישרה, באישור שד הפנים, שי
נוי תכנית מפורטת מס׳ : ״שי א ר ק נ  תכנית מפורטת ה

 יב/129״.

 : חלקי גו ת י נ  ואלה השטחים הכלולים בשינוי התב
׳  שים 3511, 3512, 3514—3516, 3546, 3547, 4944, שד

 דואני, רה׳ הסנהדרין, רח׳ גיבורי החיל.

: תכנון אזור מרכז ת י נ כ ת י ה ו נ  עיקרי הודאית שי
 עסקים ראשי, הקצאת שטחים למגורים, למסחר, לרווחה

 ציבורית, התוויית דרכים וקביעת הוראות בניה.

ית פורסמה בילקוט  הודעה על הפקדת שינוי התכנ
 הפרסומים 2667, התשמ״א, עמ׳ 257.

 שינוי התכנית האמור, בצורה שאישרה הועדה המ
 חוזית, ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי
זית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית  הועדה המחו
נין רשאי לעיין בו ללא ן ולבניה יבבה, וכל המעו  לתכנו
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, כפר סבא

ה ברב!־־ הפקדת שינוי תכנית מפורטת ע ד ו  ה

 נמסרת בזה• הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכ־
זית  בון והבניה, חתשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחו
 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
ן ולבניה כפר סבא, הופקד שינוי תכנית הבקרא  לתכנו
ת מס׳ כס/3/278״, ביחד עם התש ט י מ י תבנ־ת מ ו נ  ״שי

 ריט המצורף אליו.

: קביעת מערכת דרכים, הו י ו נ י ש  עיקרי הוראות ה
 ראות בניה, וחלוקה למגרשים באזור מגורים ב׳, שינוי

 יעוד משטה ציבורי פתוח למנודים ב׳.

: גוש 6433 ת י נ כ ת  ואלה השטחים הכלולים בשינוי ה
 חלקה 9.

ן בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא ני  כל המעו
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

ות האמורים בצורה שאישרה הועדה י  שינוי־ התכנ
 המחוזית, ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, הופ
 קדו במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה
ן רשאי לעיין י נ ן ולבניה טירה, וכל המעו  המקומית לתכנו
 בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, טייבה
ר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית ב ד ה כ ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכ
 נון והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המ
ן ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה  חוזית לתכנו
ן ולבניה טייבה, הופקד שינוי תכבית  המקומית לתכנו
י תכנית מיתאר מקומית מם׳ טב/2060״, ו נ  הנקרא ״שי

 ביחד עם התשריט המצורף אליו.

י עזר מחסן ו : קביעת מבנ י ו נ  עיקרי הוראות השי

 מוסך.

: גוש 7847 ת י נ כ ת י ה נו  ואלה השטחים הכלולים בשי
 הלקה 12/1.

ן בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא י נ  כל המעו
 תשלום - בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

י אחר נ ו  כל מעובין בקרקע, בבנין או בבל פרט תכנ
 הרואה עצמו נפגע על ידי שיבוי התכבית, וכן כל הזכאי
 לכד על פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תור חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשיבוי

ית במשרדי הועדה המקומית האמורה. י  התכנ

, יבנה  מרחב תכנון מקומי
ה כרכר הפקדת שינוי תכנית מיתמר מקומית ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכ
 נון והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המ
ן ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה  חוזית לתכנו
ת י ן ולבניה • יבנה, הופקד שינוי תכנ  המקומית לתכנו
נוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ יב/156״,  הנקרא ״שי

 ביחד עם התשריט המצורף אליו.

: קביעת אזורים למגורים, י ו נ  עיקרי הוראות השי
 י ציבור, מסחר, שטה ציבורי פתוח, דרכים ושבי נ י  לבנ

 לים להולכי רגל.

: גוש 3506 ת י נ כ ת  ואלה השטחים הכלולים בשינוי ה
ד 12, 59, 65, 71 ; גוש 4941 חלק  חלקי חלקות 69, ד ע

 מחלקה 65.

ן בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא ני  כל המעו
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.
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  ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתו
 חים לקהל.

 מרהב תכנון מקומי, עמק חפר
ר מישור שינוי תכנית מפורטת 3 ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכ
 נון והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכ־
 נון ולבניה, מחוז המרכז, אישרה, באישור שר הפנים,
ת מפורטת י : ״שינוי תכנ א ר ק נ  שינוי תכנית מפורטת ה

״.  מס׳ עח/63/דא׳

: גוש 8316 ת י נ כ ת י ה נו  ואלה השטחים הכלולים בשי
 חלק מחלקה 10, ביתן אהרון.

ור חק : הפיכה מאז ת י נ כ ת י ה ו נ  עיקרי הוראות שי
 לאי לאזור מגורים, קביעת מגרש למבני ציבור, דרכים

 ושטח ציבורי פתוח.

ית פורסמה בילקוט י התכנ ו נ  הודעה על הפקדת שי
 הפרסומים 2595, התש״ם, עמ׳ 758.

 שינוי התכנית האמור, בצורה שאישרה הועדה המ
 חוזית, ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי
 הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית
נין רשאי לעיין בו  לתכנון ולבניה עמק חפר, וכל המעו
 ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתו־

 הים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, פתח תקוה
י תכנית מיתאר מקומית ו נ י ת ש ד ק פ  הודעה בדכר ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכ
ת  נון והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחהי
ן ולבנ־ה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנו
ן ולבניה פתח תקוה, הופקד שינוי תכנית הנקרא  לתכנו
נוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ פת/8/1208״, ביחד  ״שי

 עם התשריט המצורף אליו.

י אחוזי בניה באזור ו נ : שי י ו נ  עיקרי הוראות השי
י יעוד שטח משטח בנין ציבורי לשטח נו  מגורים בי, שי

 ציבורי פתוח וביטול דרך.

: גוש 6324 ת י נ כ ת  ואלה השטחים הכלולים בשינוי ה
 חלקה 71.

י התכנית רשאי לעיין בו ללא נו ן בשי ני  כל המעו
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

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

 נוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

י אחר נ ו ן בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנ י נ  כל מעו
י התכנית, וכן כל הזכאי ו נ  הרואה עצמו נפגע על ידי שי
 לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תרד חדשיים מיום
גדות לשינוי  פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנ

 התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

ונה  מרחב תכנון מקומי, נם צי
ת ט ר ו פ ת שינוי תכנית מ ד ק פ  הודעה כדבר ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכ
ן והבניה, התשכ״ה^-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית ו  נ
 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
ת הנקרא י ן ולבניה נס ציונה, הופקד שינוי תכנ  לתכנו
י תכנית מפורטת מס׳ נס/6/22״, ביחד עם התש ו נ  ״שי

 ריט המצורף אליו.

: קביעת אזור מגורים מיוחד, י ו נ  עיקרי הוראות השי
 אזור מסחרי, שטה לצרכי ציבור ומערכת דרכים.

: גוש 3845 ת י נ כ ת  ואלה השטחים הכלולים בשינוי ה
 הלקות 1, 157 (חלק).

ן בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא ני  כל המעו
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

ן בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר י נ  כל מעו
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי
 לכך על פי סעיף 100 להוק, רשאי, תוך חדשיים מיום
נוי גדות לשי  פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנ

ית במשרדי הועדה המקומית האמורה.  התכנ

 מרחב תכנון מקומי, נתניה
ת ט ר ו פ  הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מ

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכ־
ן  נון והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנו
י ו נ ז המרכז, אישרה, באישור שר הפנים, שי  ולבניה, מחו
נוי תכנית מפורטת מס׳ : ״שי א ר ק נ ת מפורטת ה י  תכנ

 נת/19/366״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית : גוש 8217
ת: ארלוזורוב, הלפרין. ושפרינצק. בו  חלקה 184, בין הרחו

י ייעוד חלק נו : שי ת י נ כ ת  עיקרי הוראות שינוי ה
ן ציבורי לאזור מיוחד להקמת הוסטל לאקי״מ י  משטח לבנ

 ושביל להולכי רגל.

ית פורסמה בילקוט  הודעה על הפקדת שינוי התכנ
 הפרסומים 2674, התשמ׳יא, עמ׳ 658.

 שינוי התכנית האמור, בצורה שאישרה הועדה המ
ט המצורף אליו, הופקד במשרדי  חוזית, ביחד עם התשרי
זית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית  הועדה המחו
נין רשאי לעיין בו  לתכנון ולבניה נתניה, וכל המעו

 2628 ילקוט הפרסומים 2739, כי באב התשפ״א, 20.8.1981
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ן ן מקומי, צפון השרו ו  מרחב תכנ

ת שינוי תכנית מיתאר מקומית ד ק פ ה כדבר ה ע ד ו  ה

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו
זית  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחו
 ן ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקו  לתכנו
ת י נ ן ולבניה צפון השרון, הופקד שינוי תכ ת לתכנו  מי
ת מיתאר מקומית מס׳ צש/9/21/9״, י י תכנ ו נ  הנקרא ״שי

חד עם התשריט המצורף אליו.  בי

 : קביעת מערכת דרכים, שט י ו נ  עיקרי הוראות השי
ד וחלוקה של  חים לצרכי ציבור, שטחי ספורט, איחו

 המגרשים למגורים וקביעת הוראות־בניה.

: גוש 7818 ת י נ כ ת  ואלה השטחים הכלולים בשינוי ה
ן שריד.  הלקות 4, 5, חלקי חלקות 1, 6, ד, 2, עי

ית רשאי לעיין בו ללא ן בשינוי התכנ ני  כל המעו
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

ני אחר ן בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנו י נ  כל מעו
י התכנית, וכן כל הזכאי ו נ  הרואה עצמו נפגע על ידי שי
 לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום
נוי גדות לשי  פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנ

 התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, צפון השרון

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

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכ
 נון והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המ
 חוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה
י תכ ו נ ן ולבניה צפון השרון, הופקד שי  המקומית לתכנו
נוי תכנית מפורטת מס׳ צש/2—22/21״, ת הנקרא ״שי י  נ

 ביחד עפ התשריט המצורף אליו.

: הגדלת שטח מגרש 204 י ו נ  עיקרי הוראות השי
 ל־2.000 דונם, יעוד מגרש 203 למגורים א׳.

: גוש 50דד ת י נ כ ת  ואלה השטחים הכלולים בשינוי ה
 חלק מחלקה 2, מגרשים 203, 204 במושב חרות.

ן בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא י נ  כל המעו
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

י אחר נ ו ן בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנ י נ  כל מעו
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי
 לכך על פי סעיף ico לחוק, רשאי, תיד חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשי

 נוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, פתח תקוה

ת ט ר ו פ ת מ י נ כ ת ת ד $ פ ר ה כ ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכ־
זית  נין והבניה, התשכ׳׳ה—1965, כי במשרדי הועדה המחו
ן ולבניה, מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנו
ת מפורטת הנק י  לתכנון ולבניה פתח תקוה, הופקדה תכנ
חד עם התשריט ית מפורטת מס׳ פת/782״, בי  ראת ״תכנ

 המצורף אליה.

ית : קביעת בינוי באזור מגורים  עיקרי הוראות התכנ
/ קביעת חנויות בקומת קרקע, הרחבת דרכים והתוויית  ג

 שביל.

: גוש 6383 חלקות, ת י נ כ ת  ואלה השטחים הכלולים ב
.204 ,31 

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

י אחר נ ו ן כקרקע, בכנין או בכל פרט תכנ י נ  כל מעו
ית וכן כל הזכאי לכך  הרואה עצמו נפגע על ידי התכנ
 על פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך .חדשיים מיום פר
גדות לתכנית  סומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנ

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקיומי, ראשון לציון

ת י מ ו ק ד מ א ת ד ת ג י נ כ י ת ו נ י ר ש ו ש י ר א ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת -בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכ
זית לתכנון  נון והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחו
 ולבניה, מחוז המרכז, אישרה, באישור שר הפנים, שינוי
ת מיתאר י : ״שינוי תכנ א ר ק נ  תכנית מיתאר מקומית ה

 מקומית מס׳ רצ/196/ 5״.

: גוש 6287 ת י נ כ ת י ה נו  ואלה השטחים הכלולים בשי
 חלקה 12, חלקי חלקות 4, 10, 13, 91.

: עריכת בינוי לשטח ת י נ כ ת  עיקרי הוראות שינוי ה
 הכלול בתכנית, התוויית דרכים חדשות, שטחים לצרכי
 ציבור, קווי בנין, קביעת אזורי מגורים, מסחר ושטח

 פרטי פתוח לנופש ולספורט.

ת פורסמה בילקוט י  הודעה על הפקדת שינוי התכנ
 הפרסומים 2694, התשמ׳׳א, עמ׳ 1124.

 שינוי התכנית האמור, בצורה שאישרה הועדה המ
 חוזית, ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי
 הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית
ן רשאי לעיין. י נ יה ראשון לציון, וכל המעו  לתכנון ולבנ
 בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 ילקוט הפרסומים 2739, כ׳ כאב התשמ״א, 20.6.1981 2629



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התעוכ״ה—1965

 התשריט המצורף אליה, תכנית מפורטת הנקראת תכנית
 מסי ג/1023 — חלק מהלקה 54 בגוש 17143, בעוספיה.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 17143 הלק
 מחלקה 54.

: חלוקת השטח ל־5 חלקים ת י נ כ ת  עיקרי הוראות ה
 תוך יעוד שטחים לשטח ציבורי פתוח ולשבילים, קביעת

יה בהתאם לתכנית המיתאר של עוספיה.  תקנות הבנ

ן בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום ני  כל המעו
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ני אחר, ן בקרקע, בבבין או בכל פרט תכנו ני  כל המעו
ע על־ידי התכנית, וכן כל זכאי לכד פג  הרואה את עצמו נ
 על פי׳ סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך הדשיים מיום פרסומה
ית במשרדי ת לתכנ גדו ל הודעה, זו ברשומות, להגיש התנ  ש

זית לתכנון ולבניה מחוז חיפה.  הועדה המחו

 מרחב תכנון מקומי, חיפה
ת מפורטת י נ כ ת שינוי ת ד ק פ ה כדבר ה ע ד ו  ה

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנו
זית  והבניה, התשכ״הי—1965, כי במשרדי הועדה המחו
ן ולבניה מחוז חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנו
ן ולבניה חיפה, הופקד, ביחד עם התשריט המצורף  לתכנו
ית מס׳ ת מפורטת הנקרא ״תכנ י י תכנ ו נ  אליו, שי
 חפ/1543 א׳ — ביטול דרך ואיחוד הלקות באזור התעשיה
י לתבניות הבאות: ו נ ד בלו־בנד״ — המהווה שי  על י
ת מס׳ י ת אברקרומבי; תכנ י  תכנית מס׳ הפ/222 — תכנ
 חפ/1334 — הרחבת שדה התעופה; תכנית מם׳ הפ/1543

ה על יד בלו־בנד.  — שטח תעשי

י התכנית: ו נ  ואלה השטחים הכלולים בשי

וש 11637 הלקות 51 עד 53; חלקי חלקות 50, 54;  ג
 גוש 11638 הלקות 26, 27, 29, חלקי הלקות 1, 4, 30.

י התכנית: ו נ  עיקרי הוראות שי

ד מאושרת ולהפכה לאזור תעשיה; י ד  א) לבטל הלק מ

 בי) לאחד חלקות סמוכות עם הדרך המבוטלת ולהפכם
ו לדרך ה אחד תור הפרשת חלק ממנ י  למגרש בנ
 ללא: מוצא: במקום הדרך שבוטלה; הקרקע הבלולה
ת נמצאת באזור התעשיה של היפה ליד י  בתכנ

 בית חרושת בלו־בנד.

ית רשאי לעיין בו ללא י התכנ נו ן בשי ני  כל המעו
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

י נ ו ן או בכל פרט תכנ י ן בקרקע, בבנ ני  כל המעו
די שינוי התכנית, וכן י ע על־ פג  אחר הרואה את עצמו נ
 כל זכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך הדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות
יה ן ולבנ ת לתכנו  לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומי

 היפה.

 מרחב תכנון מקומי, ראשון לציון
, ה י נ הכ ן ו ו נ כ ת ק ה ו ה ף 78 ל י ע י ם פ ה ל ע ד ו  ה

 התשכ״ה—1365
 נמסרת בזה הודעה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 78
ן והבניה, התשכ״ה—1965, החליטה הועדה  לחוק התכנו
זית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז, בישיבתה מס׳  המחו
 23/4 מיום 8.7.1981 לקבוע תוספת לתנאים בהודעה
 שפורסמה בילקוט הפרסומים 2706, התשמ״א, עמ׳ 1431

 (להלן — ההודעה).

: היתרי בניה במקרקעין המסווגים כ־ ה י נ  היתרי ב
: מקסי ו  ״אזור מסחרי״ יאושרו ויוצאו על פי צפיפות ז
; אחוזי הבניה ו ט  מום של 12 יחידות דיור לדונם נ
-שבקבע בסעיף 1.00.7 לסימן ב׳  הכוללים יחושבו כפי
 ן והבניה (בקשה להי  בתוספת השלישית לתקנות התכנו

ו ואגרות), התש״ל—1970.  תר, תנאי

 אין תנאים אלה באים לפגוע בתנאים שנקבעו בהתאם
 להחלטת הועדה המחוזית מיום 1.4.1981 שפורסמה בהו

 דעה אלא להוסיף עליהם.

 י״ט בתמוז התשמ״א (21 ביולי 1981)
 אי חיו ן

ן ולבניה, זית לתכנו  יושב ראש הועדה המחו
 מחוז המרכז

 מחוז חיפה

, חיפה  מרחב תכנון מקומי־מחוזי

ר מישור שינוי תכנית מיתמר מקומית כ ר ה כ ע ד ו  ה
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 117 ו־12 (א)
 ן והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחו  לחוק התכנו
ז היפה, החליטה, באישור שר ית לתכנון ולבניה, מחו  ז
ת מיתאר מקומית הנקרא י  הפנים, לאשר שינוי תכנ
״ט בתל חנן״, המהווה ית מס׳ ג/923 א׳ — מתנ  ״תכנ

ת מיהאר נשר. י ית מס׳ ג/580 — תכנ י לתכנ ו נ  שי

ת פורסמה בילקוט י י התכנ ו נ  הודעה על הפקדת שי
 הפרסומים 2628, התש״ם, עמ׳ 1666.

ית אישרה ז י האמור, בצורה שהועדה המחו ו נ  השי
 אותו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי
ין בו נין רשאי לעי  הועדה המחוזית האמורה, וכל המעו
 ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

, חיפה י ז  מרחב תכנון מקומי־מהו
ת ט ר ו פ ת מ י נ כ ת ת ד ק פ  הודעה כרכר ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 89 ו־12(א)
ן והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה  לחוק התכנו
ן ולבניה היפה, הופקדה, ביחד עם ית לתכנו ז  המחו

 2630 ילקוט הפרסומים 2739, כ׳ באב התשמ״א, !20.8.198
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 ולבניה, מחוז הצפון, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר
י ו נ : תכנית מם׳ 3584 — שי א ר ק נ י תכנית מיתאר ה ו נ  שי
ת מיתאר מס׳ 194 הגלילית — יעוד שטח למלאכה י  לתכנ

דא.  ותעשיה זעירה בכפר מנ

  הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 2611, התש״ם, עמ׳ 1219.

: גוש 17557 חלקות 62— ת י נ כ ת  השטחים הכלולים ב
 63, 72 ; גוש 17559 חלקה 12.

: יעוד השטח למלאכה ת י נ כ ת י ה ו נ  עיקרי מטרת שי
 ותעשיה זעירה.

ית אישרה ז  השינוי האמור, בצורה שהועדה המחו
 אותו ביתד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי
ת מי זית האמורה וכן במשרדי הועדה המקו  הועדה המחו
ן ולבניה הגליל המזרחי שברחוב הגליל, טבריה,  לתכנו
ן רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות י נ  וכל המעו

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המרכזי

ה כדפד.אישור שינוי תכנית מיתאר ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכ
ן זית לתכנו  נון והבניה, התשכ׳׳ה—1965, כי הועדה המחו
ד הפנים, לאשר  ולבניה, מחוז הצפזן, החליטה, באישור ש
י ו נ : תכנית מס׳ 1961 — שי א ר ק נ י תכנית מיתאר ה ו נ  שי
 לתכנית מיתאר מס׳ 194 הגלילית — חלוקת חלש־״ 75

 בגוש 18565, תמרה.

 הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 2114, התשל״ה, עמ׳ 1754.

: גוש 18565 חלקה 75. ת י נ כ ת  השטחים הכלולים ב

: חלוקת השטח למגרשי ת י נ כ ת  עיקרי מטרת שינוי ה
 בניה.

זית אישרה  השינוי האמור, בצורה שהועדה המחו
 אוהו ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי
זית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית  הועדה המחו
 לתכנון ולבניה הגליל המרכזי שברח׳ לוחמי הגיטאות
נין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים  10, עכו, וכל המעו

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, טבריה

ת ט ר ו פ ת מ י נ כ י ת ו נ ת שי ד ק פ ר ה ב ד ה כ ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכ
זית  נון והבניה, התשב״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחו
 לתכנון ולבניה, מחו? הצפין ובמשרדי הועדה המקומית

 מרחב תכנון מקומי, השומרון
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
זית לתכנון  והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחו
ת מפורטת הנקראת י נ  ולבניה היפה, החליטה לאשר תכ
ית מס׳ ש/228 — בית הספר החקלאי בפרדם חבה״.  ״תכנ

ית פורסמה בילקוט הפר  הודעה על הפקדת התכנ
 סומים 2654, התש״ם, עמ׳ 2326.

זית אישרה.  התכנית האמורה, בצורה. שהועדה המחו
ט המצורף אליה, הופקדה, במשרדי  אותה ביחד עם התשרי
ית האמורה וכן במשרדי הועדה• המקומית ז  הועדה, המחו
נין רשאי לעיין בה  לתכנון ולבניה• השומרון, וכל המעו
 ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פת

 חים לקהל.

 י׳׳ז בתמוז התשמ״א (19 ביולי 1981)
ה נלזנד ש  מ

ושב ראש הועדה המחוזית  י
ן ולבניה, מחוז היפה  לתכנו

 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי, בית שאן
ת ט ר ו פ ת מ י נ כ ר שינוי ת ו ש י ר א ב ד  הודעה ב

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ
זית לתכנון ול־  והבניה, התשכ״ה—1965, כי הדלדה המחו
 בניה, מחוז הצפון, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר
ת מפורטת מס׳ 3850 י : תכנ א ר ק נ  שינוי תכנית מפורטת ה
י לתכנית מפורטת מט׳ תרש״צ 1/14/1 — שינוי ו נ  — שי

 יעוד למגורים בבית שאן.

 הודעה על הפקדת השינוי, פורסמה בילקוט הפר
 סומים 2678, התשמי׳א, עמ׳ 745.

: גוש 22891 חלקי חל ת י נ כ ת  השטחים הכלולים ב
 קות 83—81, 30.

י יעוד השטח ו נ : שי ת י נ כ ת י ה ו נ  עיקרי מטרת שי
 מאזור לתכנון מהדש לאזור מגורים א׳ והביה.

זית אישרה  השינוי האמור, בצורה שהועדה המחו
 אותו ביחד עמ התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי
 הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה בית שאן שבמועצה המקומית בית שאן,
ן רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות גי  וכל הכעו

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

, הגליל המזרחי ן מקומי ו  מרחב תכנ
ת מיתאר י נ כ ר שינוי ת ו ש י ר מ ב ד ה כ ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכ־
ן  נין והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנו

 ילקוט מפיסופימ 2739, כ׳ באב התשמ״א, 20.8.1981 2631



ן 9 6 5 - ה ״ כ ש ת  הודעות לפי חוק התכנון והבניה, ה

 מרחב תכנון מקומי, מרום הגליל
 הודעה כרכר אישור שינוי תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ
ן ית לתכנו ז  והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחו
 ולבניה, מחוז הצפון, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר
: תכנית מפורטת מסי א ר ק נ י תכנית מפורטת ה ו נ  שי
 ו נת מג ית מפורטת מס׳ 400 — שכו י לתכנ ו נ  3257 — שי

 רים לחיילים משוחררים בכפר עין אל אםד.

 הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפר
 סומים 2644, התש׳׳ם, עמ׳ 2067.

: גוש 19550 חלקות 32, ת י נ כ ת  השטחים הכלולים ב
.45 ,29 ,53—50 

נת מגורים : הקמת שכו ת י נ כ ת  עיקרי מטרת שינוי ה
 לחיילים משוחררים על כל שירותיה.

זית אישרה  השינוי האמור, בצורה שהועדה המחו
 אותו ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי
 הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית
ן ולבניה מרום הגליל שבמושב מירון, וכל המ  לתכנו
 עונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שה

 משרדים האמורים פתוחים לקהל.

ן מקומי, עכו ו  מרחב תכנ
 הודעה. כדבר אישור שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכ
ן זית לתכנו  נון והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחו
 ולבניה, מחוז הצפון, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר
: תכנית מפורטת מס׳ א ר ק נ  שינוי תכנית מפורטת ה
 3282 — שינו׳־ לתכנית מפורטת מס׳ 1007 — מרכזת

 טלפונים בעכו,
 הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפר

 סומים 2583, התש״ם, עמ׳ 394.
: גוש 18020 חלקות 22— ת י נ כ ת  השטחים הכלולים ב

.24 
: הקמת מרכזת טלפו ת י נ כ ת י ה ו נ  עיקרי מטרת שי

 נים במקום.

ית אישרה ז עדה המחו  השינוי האמור, בצורה שהו
ט המצורף אליו, הופקד במשרדי  אותו ביחד עם התשרי
זית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית  הועדה המחו
נין רשאי יה עכו שבעירית עכו, וכל המעו ן ולבנ  לתכנו
  לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמו

 רים פתוחים לקהל.

 ו׳ בתמוז התשמ״א (8 ביולי 1981)
ג י  י׳ קנ

זית לתכנון ולבניה,  יושב ראש הועדה המחו
 מחוז הצפון

ן ולבניה טבריה שבעירית טבריה, הופקד שינוי  לתכנו
ת מפורטת מס׳ 3387 — י ת מפורטת הנקרא תכנ י  תכנ
י לתכנית מפורטת מס׳ 1822 עיר העתיקה טבריה — ו נ  שי
ט חד עם התשרי ן סירות, עיר העתיקה, טבריה, בי  מעג

 המצורף אליו.

: שטח בתוך ים ת י נ כ ת  ואלה השטחים הכלולים ב
 כנרת המיועד לייבוש מזחים ומעגן בהתאם למםומן

 בתשריט.

: הקמת מרכז נופש ת י נ כ ת י ה ו נ  עיקרי מטרת שי
 הכולל שטח מסחרי, מסעדה, בתי קפה, מועדון למרינה,

וד לבעלי הסירות. ן סירות וקבינות לאיכסון צי  מעג

י התכנית רשאי לעיין בו ללא נו ן בשי י נ  כל המעו
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

ני ן בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנו י נ  כל המעו
 אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן
עדה המקומית שמרחב התכנון שלה כלול  מהנדס הו
ית או גובל אותו, רשאי, תור חדשיים מיום  בתחום התכנ
 גדות לשי דעה זו ברשומות, להגיש התנ  פרסומה של הו

ית במשרדי הועדה המקומית האמורה.  נוי התכנ

ן  מרחב 'תכנון מקומי־מחוזי, הצפו

ת ט ר ו פ ת מ י נ ב י ת ו נ י ר ש ו ש י ר א ב ד ה כ ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכ
ן  נון והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנו
 ולבניה, מחוז הצפון, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר
ת מפורטת מס׳ י : תכנ א ר ק נ ת מפורטת ה י י תכנ ו נ  שי
 3559 — שינוי לתכנית מפורטת מס׳ 1087 ותכנית 1622 —

 הגדלת שטח לתחנת דלק בנצרת.

 הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפר־
 סומים 2636, התש׳׳ם, עמ׳ 1902.

: גוש 16564 חלקות 26, ת י נ  השטחים הכלולים בתב
 30, 31, 33 וחלק מחלקה 34.

: הגדלת השטח המיועד ת י נ כ ת  עיקרי מטרת שינוי ה
 לתחנת דלק ומוסד.

 זית אי י האמור, בצורה שהועדה המחו ו נ  השי
 שרה אותו ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד
 במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה
ת הממשלה, נצרת עלית, יה שבבי ן ולבנ  המקומית לתכנו
נין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות  וכל המעו

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 2632 ילקוט הפרסומים 2739, בי באב התשמ״א, 20.8.1931



 הזמנות בתי המשפט
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
ן או לשביהם, נוי מבהל עזבו  להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למי
ת טעמי גד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, א  כמפורט להלז. בל המתנ

ת המשפט צו כטוב בעיניו.  התנגדותו, שאם לא כן יתן בי

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

א לוי 11.5.81 יהודה סילמן  491/81 שוויצר אפרים 7.7.81 צוקר יעקב 500/81 אסתר נשי

ה ובלא אליהו 4.6.81 שרה (אורםולה) 505/81 פריש מרים 6.5.80 יצחק אברמז  495/81 מנ

בלא 513/81 הדוש יוסף 21.6.81 דדוש אהרון ו  מנ

ן פריץ 18.6.81 האז לוטה  499/81 מאיר חפץ 29.3.81 יוסף חפץ 517/81 האז שמעו

 בפקודת בית המשפט
 אפרימ לוי, מזכיר

 .הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון
ים על ירושה ז  להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכרי
יחסת ן שאחת הבקשות מתי ש לו טובת הבאה בעזבו ן או לשניהם, בל אדם הטוען שי  או למינו? מנהלי עזבו
ת להכרזה תור ארבעה עשר יום מיום פרסום- הזמנה זו, שאם גדו גד לה, יגיש התנ ה להתנ צ ח  אליו ו

 לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו,

 מס׳ התיק תאריך מס׳ התיק תאריך
 (ירושות) ש• המנוח הסטירה שם המבקש (ירושות) שם המנוח הפטירה שם המבקש

ה גלר 26.7.79 אסתר לייםט 509/81 שלמה הלברםברג 7.11.73 אברהם  496/81 חנ
 (לאיםט) הלבדסברג

 497/81 מיכאל מיכאל 4.2.81 הרצל מיכאל 510/81 שהה הלברסברג 24.2.81 אברהם
 498/81 חיים מורדוב 26.5.81 שושנה מורדוב הלברםברג

ן ן (ffl.16.10 שת*״ בית די  502/81 עמנואל מבחם 511/81 פייגה בית די
ינה הולצר 512/81 יעקב פייקלני D0.20.6 דוב ברל  הולצר 5.7.81 פנ

י  504/81 ברכה בנימיבי 2.4.81 בחמה רוזנצוויג פיקלנ
נה 8.6.81 וינטרויב ראובן י ינטרויב פנ  505/81 קסטבבוים רבקה 5.10.80 שושבה פוקס 515/81 ו

 אסתר
518/81 

 507/81 יוספזון יוסף 2.5.81 אטל כהן
 518/81 קורן דוד 23.6.81 קורן שרה

ן עזריאל 26.9.68 שאול י  508/81 זילברשטי

ן בפקודת בית המשפט י  זילברשטי

 אפריה לוי, מזכיר

 ילקוט הפרסומים 2739, כ׳ באב התשמי׳א, 20.8.1981 2633
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

 הזמנות כדבר קיום צוואות ומינוי נזנהלי עזבון
י מנהל עזבון או לשניהם. נו  להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למי
 כמפורט להלן. כל המתנגד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזנלנה זו, את טעמיי

ב בעיניו. ת המשפט צו כטו  התנגדותו, שאם לא כן יתן בי

 מה׳ התיק האריך מם׳ וותיק האריך
 (צוואות) שם המבדח הכטירה שם הגזבקש (צוואות) שפ המנוח הפ־״-ירת שנו המבקש

ד שמיאן 4.5.81 יצחק שפירא 3825/81 אברהם פאול 12.5.81 אברהם שרה ו  2954/81 ד
נה בר״ג 26.6.81 דן פנחס בר״ג 3827/81 לוי לאה 26.6.81 לוי שלום בן דה די  3630/81 גרנ

 אהרון
3828/81 

 3633/81 יוסף הייזלבך 15.2.81 מרים הי־־זלבך
נה אנטלר  3828/81 מרים בוכמן 11.3.81 סבי

דב מילד  מרנ
 3633/81 יוסף הייזלבך

דב מילד 3830/81 ברוך אדולף 29.1.81 שרה ברוך ה מילר 13.11.80 מרנ נ י  3776/81 פנ

 3782/81 שרה פלוס 15.4.81 חנה וויסבורד 3831/81 ליאון גולדבלם 23.11.79 גולדבלט רוזה
 3784/81 יחזקאל וודמנםקי שושנה

ן 23.2.81 אהובה שינברג 3833/81 יהושוע ליבוביץ 15.11.80 גיזלה עדנה מו  מי
 3785/81 יזרעאל צבי 29.5.77 בן נאים 3836/81 מיכאל לוק חיים 26.3,81 שלום ביטא
 אביגיל 3837/81 יעיש ביטא 27.5.81 אסתר חבה

ו לוקה י  3786/81 רוזנברג שרה 12.4.81 אסף גרנשטי
 3787/81 יחיאל טטר 26.6.81 טטר פרידה 3838/81 דולינסקי רחל 12.5.81 הלחמי שושנה
זלה לובוביץ  גי טל 3834/81 זליבה ליבוביץ 20.2.81 גי

י רוט 15.4.80 חיים בייזר  3789/81 שושנה בהרב 7.7.81 מוטל בהרב 3841/81 צב
 3791/81 לודביקה גרופר 3.5.81 אילה לרון 3842/81 בלה רוט 5.6.81 חיים בייזר

 3793/81 יצחק אלבוקרק 14.5.81 רחל אלבוקרק 3641/81 מרקו פפו 30.5.80 גרטרוד פפו
ה וובר 5.12.80 רות יעקובוס  3794/81 פלורה קברץ 26.3.81 יצחק קברץ 3854/81 חנ
 3795/81 משה כהן 4.7.81 יעקב כהן 3855/81 יוסף שטבר 24.2-81 דורה שטנר

ה כהן 3856/81 ליאון ברש 20.1.81 פרדריקה ברש  3801/81 שלמה אברבבאל 4.7.81 דפנ
 אברבנאל 3857/81 שקולביק ראובן 18.11.78 שקולנ־ק מיכאל
יה SO.2.11 שקולניק מיכאל ה קובלסקי 3858/81 שקולניק פנ ש נצה קובלסקי 9.6.81 מ  3803/81 שפרי

 3807/81 ,?וברמן שמואל 26.1.30 קוכרמן פייגה 3862/81 קורט זילברמן 25.6.81 רות זילברמן
יגה גרינברג 27.11.80 מוסדות 3869/81 שרלוטה פרידמן 2.3.81 ברוך פרידמן  3818/81 פי

י 28.11.80 רות פקלר בסק  קרעטשביף 2183/81 תשקו
ה פא ולעדי  3821/81 חיים פרנק 5.4.80 פרבק חנ

ן וילבצ׳יק ע׳ זמיר, רשם  3823/81 וילנצ׳יק אברהם 1.7.81 עזבו

 הזמנות כדבר ירושות ומינוי מנהלי עזכון

 להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה
יחסת י מנהלי עזבון או לשניהם. כל אדם הטוען שיש לו טובת הבאה בעזבון שאחת הבקשות מתי ו נ  או למי
גד לה, יגיש התנגדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם  אליו ורוצה להתנ

 לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 מס׳ התיק תאריך מס׳ התי? תאריו
 (ירושות) שם המנוה הפטירה שם המבקש (ירושות) שם המנוח הפטירה שם המבקש

לה וינקלר 14.2.76 אביבה ויבקלר S1/3634 ישראל פלדבוים 10.3.74 אורי נטע י  2735/79 ג
בה ליבל פרל ד פרל 3.5.81 סו  2736/79 רחל ׳הודס 20.12.75 צ בי ה לוין 3635/81 אליעזר דו

 3623/81 זיבל רבקה 3.4.81 משה זין 3636/81 ברכה טרכטמן 12.4.57 גיורמן נחמה
ה 3637/81 יצחק נוטנברג 23.4.75 יואנה נוטנברג ה  3631/81 קוזלובסקי גרגיש 16.6.81 ד

 קושראנסקי 3638/81 ם בג •מרים 13.11.76 סבנ שלום
ה אריה 3639/81 פריזר מבדל 5.5.81 פריזר רבקה ש  3632/81 מאיר ©ליישמן 18.6.31 מ

 פליישמן 3640/81 אברהם קיםלינגר 13.5.81 פלה קיםלינגר

 2634 ילקוט הפרסומים 2739, כ׳ באב התשמ״א, 20.8.1981



יפו גי  בית המעופט המחוזי בתל־אבי
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מס׳ התיק תאריך מס׳ מתיק תאריך
 (ירושות) שם המנות הפטירה שב המבקש (ירושות) שם המנוח הפטירה שם המבקש

ן 3.11.80 אורן יצחק ו  3641/81 שראם מזרחי 9.11.80 בעמי׳ מזרחי 3820/81 אורן בן צי
 3642/81 ברטה בוסבבאום 25.10.79 ריטה שנרך 3822/81 הורוביץ דיבה 9ל.10.ד !הורוביץ
גמונד י  3643/81 ויקטור זלצמן 14.7.74 זלצמן רחל ז

 3644/81 ניסים מזרחי 9.11.80 בעמי מזרחי 3824/81 שטרנברג
נה 4.6.81 חיים שטרנברג  3645/81 מנחם מנחם 29.3.81 סלימה מנחם ארנסטי

ן חוה 19.12.78 לבדבורג בליה 3826/81 פרידמן לודוויג 23.5.79 פרידמן י  3646/81 דימנשטי
ח 21.8.68 מלכה ברקוביץ אקטרינה מ  3647/81 ישי צ

 3648/81 ישי רחל 21.12.80 מלכה ברקרביץ 3829/81 אריה גולדבלט 25.9.80 ביצה גולדבלט
ה שדמן בה וסלובסקי 11.4.80 חנ  3649/81 חיים ברודםקי 5.2.81 צפורה ברוינק 3832/81 טו

 3650/81 גרנגלס אליאנה 1.11.80 אריה גל 3839/81 חוסני רחמים 6.8.70 שלום רחל
 3780/81 פוערה מגהיים 12.4.77 שאול מגהיים (ריחאן)

ה תאומים ש  3783/81 גולדפרב רחל 3840/81 תאומים אברהם 17.12.80 מ
ט 25.10.80 אבשלום עופר 3844/81 טובי טלרמן 3.10.80 . פרנסם זץ ע ר א ל  ו

ה גוטגלם ד אלטמן 28.2.64 לאה אלטמן 3845/81 שמואל גוטגלם 13.3.81 חנ  3788/81 דו
ה וורמן 3846/81 גואל אברהם ש  3790/81 אברהם וורמן 17.5.81 מ

 3792/81 גרםטל גנואה 5.11.80 גרםטל .יהודית ש וקרי 1.1.70 גואל בושי

 ברטהולד 3847/81 גואל בובר 10.12.71 גואל בושי
 3796/81 לאב שמואל 11.3.81 לאב יהושע 3848/81 גרוסינגר אברהם 27.6.80 גרוסינגר

נדל 19.7.81 קופרשטיין גולת־׳ זבטה שפי  3797/81 אלי

ן 12.11.80 טובה י  הליבה 3849/81 זילברשטי
ן י ן 24.9.80 בחום סטוריר ישראל זילברשטי נה בדאו  3798/81 מו

יה צלח ׳ ג  3799/81 דםקל משה 27.12.80 דוד דסקל 3850/81 •מרסל עמבר 26.7.80 נ

 3800/81 אםרף םמונה 16.7.79 משה אםרף 3851/81 :ברוך וילודרסקי 14.5.81 יצחק אייזיק

לדה לוי ז 14.5.81 לוי ניטים 3852/81 יצחק לוי 16.7.66 מטי נ  3802/81 בכר אי

לדה לוי  3804/81 וולטר יוסף 19.7.80 וולר חיה 3853/81 רחל לוי 13.11.75 מטי

 3805/81 חיים בן ארי 3859/81 סולובדיץ׳ בורים 11.11.80 ברקוביץ רחל

ת בן •ארי 3860/81 לאון קריספין 15.6.81 רבקה קריספין  (בשרי) 15.6.81 רו
 3806/81 ארנה בן ארי 14.6.81 יצחק בן ארי 3861/81 ראובן קפלנסקי 10.5.81 חבה קפלבסקי

ד טיגלר  3808/81 בתיה גולדברג 26.2.81 עדה מרחב 3863/81 פירחה סייגלר 21.12.78 דו

יזה 10.5.65 גג ׳י משיח  3809/81 מלניק אריה 17.10.73 מל ביל! אסתר 3864/81 משיח עז

י משיח  3810/81 דב רזניק 15.4.81 שרה רזניק 3865/81 משי׳ח יצחק 23.9.78 נג׳

ן כהן  3811/81 רוביםה יצחק 30.10.80 רוביסה סלי 3866/81 אברהם ערקי כהן 12.6.80 שמעו

י רחום זדה 3867/81 לוטי ברנדר 12.5.81 ישראל ברבדר  3812/81 ציון רחום זדה 2.1.80 גאנ

ן 3863/81 רפאל סבו 27.12.69 שרה סבו י ד מילשטי ן •מרים 2.2.76 דו י  3813/81 מילשטי

כבד נידיץ 18.6.81 בנימין נידיץ ו ן ניצן 3870/81 י  3814/81 רחל םטמפניצקי 20.12-79 גדעו

 3815/81 יעקב רוט 14.10.69 אוה רוטקוף 4131/81 מרקוביץ משה 5.9.80 נעמי לזרוביץ
 3817/81 אלבז סלומון 20.11.30 אלבז ציוך

 3819/81 יוסף גרינברג 6.4.74 מוסדות
 קרעטשביף ע׳ זמיר, רשם
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 בית המשפט המתתי בחיפה
 הזמנות כרכר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מבהל עזבון או לשביהם,
 כמפורט להלן. כל המתנגד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, את טעמי

 התנגדותו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיביו.

 מס׳ התיק תאריר מסי התיק תאריך
 (צוואות) שם המנוח הפטירה שם המבקש (צוואות) שם המנוח הפקירה עם המבקש

 1283/81 ברקאי אברהם 20.6.78 ברקאי אסתר 1294/81 משה באבא 12-2.81 אליהו מיכאל
ד 28.4.81 אקסנפלד רזיאל נד 30.5.81 מזל שעשוע 1296/81 אקסבפלד דו מו ע רי  1284/81 שעשו

 1289/81 יעקובובסקי עדית 5.4.81 יעקוב ובסקי 1299/81 טנצלר הרצל 20.5.81 חנה משד,
 משה 1304/81 קורבגולד ולטר 5.9.80 מרגרט

ן קורנגולד י ן הרמן 17.4.81 מרים ברנשטי י  1290/81 ברנשטי
 1292/81 בוכהלטר שלמה 16.4.81 שידלוביץ פס יה 1314/81 שטרן משה 8.6.81 לאה רוס

 ר׳ חרמונשקי, רשם

ן ו ב ז י ע ל ה נ י מ ו נ י מ ת ו ו ש ו ר ת גדכד י ו נ מ ז  ה

זיס על ירושה  להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכרי
יחסת י מנהלי עזבון או לשניהם. כל אדם הטוען שיש לו טובת הבאה בעובון שאחת הבקשות מתי נו  או למי
גד לה, יגיש התבגרות להכרזה תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם ה להתנ צ מ  אליו ו

 לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו,

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

טמן אברהם 1302/81 וייםברוט יעקב 2.5.81 ביילה וייסברוט טמן מרים . 20.9.80 די  1281/81 די
ם סניורה 7.6,79 אבנעים שמריהו עי  1282/81 שפירא יהודית 16.3.81 דהחודה יפה 1303/81 אבנ

 1285/81 קוטן לובה 18.6.81 דב קוטן 1305/81 פרץ חנה 21.6.81 פרץ נפתלי
 1286/81 כהן שמואל 29.6.79 כהן אסתר 1306/81 סין רחל ברקו 16.10.78 בן ציון אריאלי

 1287/81 בלומנפלד חנה 1.2.81 אורן קלרה 1307/81 עמרן נסים 23.2.81 עמרן יחיא
 1288/81 בלומנפלד מישו 2.5.81 אורן קלרה 1308/81 אחלי יוסף 22.3.65 א הל י אידה

ניק ניק שמחה 20.10.54 נח טבצ׳  1291/81 קורבר נחמן 6.6.81 טובה רוזנקרנץ 1309/81 טבצ׳
 1293/81 ברקאי משה 18.3.81 ברקאי יפה 1310/81 טבצ׳ביק היה 7.3.61 משה טבצ׳ביק

קוב שמעון 20.12.80 אביה טל י ן שושנה 1311/81 מלנ ו  1295/81 הבש יפה 26.2.78 אבטלי
ן 5.5.63 אסתר הילמן 1312/81 רפאל כהן 22.2.77 משה כהן י נ  1297/81 יוסף מו
ן כהן 26.8.80 יוסף כהן ן 2.12.79 אסתר הילמן 1313/81 אהרו י נ  1298/81 רבקה מו

נה שוורץ י  1300/81 יודה חייה 8.6.81 רבקה שרוני 1315/81 צלניק מטילדה 3.1.80 פנ
נת שוורץ י  1301/81 יהודה בן יונה 23.6.81 אושירה בן יונה 1316/81 צלניק שמואל 12.11.80 פנ

 ר׳ חרפונפקי, רשם
 בית המשפט המחוזי בנצרת

 הזמנות כדכד קיום צוואות ומינוי מנהלי עזכון
 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם,
גד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, את טעמי  כמפורט להלן. כל המתנ

ת המשפט צו כטוב בעיניו.  התנגדותו, שאם לא כן יתן בי

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

ן י צביה 27.11.79 דהרי שמעו  285/81 עווד עבדאללה 289/81 זבטאנ
 טאהא אבו אחמד 30.5.81 פהמי טאהא 290/81 בובר לאה 5.4.81 שניידר לבנה

 2636 ילקוט הפרסומים 2739, כ׳ באב וזתשמ״א, 30.8.1981



 בית המשפט המחוזי בנצרת
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מס׳ התיה תאריך מס׳ התיק תאריך

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

 291/81 בירנשטייז לואיס 21.10.74 ב. ל. ל. 307/81 כהן בנימין 15.2.81 כהן יצחק
ן רגינה 20.1.80 ב. ל. ל. 30/81 לובלזוך יצחק 27.9.80 לובלזון י  292/81 נירנשטי

 299/81 יוסלזון אליהו 22.4.81 נורית קצירי פרנציסקה

 302/81 בן־הרוש מסוד 17.7.78 בן־הרוש אשר ר׳ ג׳יגיי, רשם

 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזכוו
ת המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים .על ירושה  להווי ידוע כי הוגשו לבי
ש לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת י מנהלי עזבון או לשניהם. כל אדם הטוען שי ו נ  או למי
גדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם  אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנ

 לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 סם׳ התיק תאריך מש׳ התיק תאריך
 (ירושות) שם המנוח ד,0טירה שם המבקש (ירושות) שם המנות הפטירה שם המבקש

 286/81 מורד פארס מוחמד 1.60 .(3 מוראד מוסא 304/81 פאהום פואד אחמד 3.7.81 פאהום זיבא
ז 15.4.77 ארמי ן גריפל  287/81 שחורי יצחק 28.3.81 שחורי אידה 310/81 וייס מרטי

 293/81 רובין מרקו 18.5.81 רובין כרמלה 311/81 דראושה אחמד ערבי 8.5.68 דדאושה מוחמד
 295/81 טהר י וטף 28.3.81 טהר בייה 314/81 אבו אלרב עלי 15.8.49 אבו אלרב

ד מוחמד  297/81 כץ שינה־־רחל 14.6.81 אטלה מרצי מחמו
רי הולדר 315/81 עטף עבדאללה  298/81 הולצר םמואל 23.1.80 פי

ש אשר נסאר 14.12.39 ג׳ורג׳ נםאר ו ר ה ך ש מסוד 1.8.65 ב ו ר ה ך  302/81 ב

 ד׳ ג׳יניי, רשם

 הזמנות בחי הדין הרבניים

 בית הדין הרבני האזורי בירושלים

בע טובת  להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים ׳המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התו
ן וימסור ת הדי ן בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבי י נ  הנאה או המעו

ב בעיניו. ן צו כטו  טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית הדי

 תיק 4151/התשמ״א
וח שלום צירלין, שנפטר בירושלים ן ירושת המנ  בעני

 ביום י׳ באדר א׳ התשמ״א (14 בפברואר 1981),
: מלכה צירלין, רח׳ בן דור 7, ירושלים. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 4168/התשמ״א
ו (בן נון), י נ ן ירושת המנוח אלכסנדר בו  בעני
וני פטר בירושלים ביום כ״ת באייר התשמ״א (1 בי  שנ

,(1981 
ה א/134, : אבינועם בו נון, רח׳ מעלות דפנ ש ק ב מ  ה

 ירושלים.

 תיק 4114/התשמ״א
וחה רחל ספרדי ירדן, שנפטרה  בענין ירושת המנ
ן ביום ט״ז בניסן התשמ״א (20 באפריל 1981), ג רמת־  י
י 9, : שמואל אלי ירדן, רח׳ איתמר בן אב ש ק ב מ  ה

 ירושלים.

 תיק 4122/התשמ״א
ן ירושת המנוחה מטילדה גליק, שנפטרה  בעני
נואר 1981),  בירושלים ביום י׳׳א בשבט התשמ״א (15 בי
: יצחק מושקוביץ, רח׳ סורוצקין 37, ש ק ב מ  ה

 ירושלים.

 ילקוט הפרסומים 2739, כ׳ באב התשמ׳׳א, 20.8.1981 2637



 (המשך)

: מרדכי סגל, רח׳ כורש 14, ירושלים. ש ק ב מ  ה

 תיק 4291/התשמ״א
ו ירושת המנוחה צפורה רבינוביץ, שנפטרה י  בענ

ון התשמ״א (11.6.1981),  בירושלים ביום ט׳ בסי
: לאה שרלין, רה׳ עזה 21, ירושלים. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 4315/התשמ״א
וחה מזל מדרי, שנפטרה בירושלים ן ירושת המנ י  בענ

 ביום כ׳ בניסן התשל״ט (17.4.1979),
: עליזה לוי, גילה 236/43, ירושלים. ת ש ק ב מ  ־ ה

 תיק 4430/התשמ״א
ן ירושת המנוח מקם שוורץ, שנפטר בירושלים  בעני

 ביום י״ב בתמוז התשמ״א (14.7.1981),
: צ׳רלס שוורץ, רח׳ אולסוובגר 19, ירושלים. ש ק ב מ  ה

 תיק 4445/התשמ״א
ן ירושת המנוחה רוזה גדל, שנפטרה בירושלים  בעני

 ביום כ״ה באדר א׳ התשמ״א (1.3.1981),
: מרטה פליישר, רה׳ ישי 23, ירושלים. • ת ש ק ב מ  ה

 תיק 4469/התשמ״א
ן ירושת המנוח מכלוף בן סימון, שנפטר י  בענ

 בירושלים ביום כ׳׳ג בסיון התשמ״א (25.6.1981),
נצברג 9, : רבקה בן סימון, רח׳ מי ת ש ק ב מ  ה

 ירושלים.

 רפאל הדפ־עדס, המזכיר הראשי

 בית הדין הרבני האזורי בירושלים
ת ו נ מ ז  ה

 תיק 4177/התשמ״א
ח ישראלי בנוביץ, שנפטר ו ן ירושת המנ י  בענ

וני 1981), ון התשמ״א (22 בי  בירושלים ביום כ׳ בסי
: מנחם בנוביץ, רח׳ הברון הירש 20, ש ק ב מ  ה

 ירושלים.

 תיק 4185/התשמ״א
ו ירושת המנוח יוסף ששון לוי, שנפטר בירושלים י  בענ

 ביום י״א באב התש׳׳ח (16.8.1948),
ן לוי, רחוב אבן עזרא 16, ד ששו : דו ש ק ב מ  ה

 ירושלים.

 תיק 4198/התשמ״א
ן ירושת המנוח אברהם כהן, שנפטר בירושלים י  בענ

 ביום ל׳ בסיון התשמ״א (1 ביולי 1981).
: בת־שבע כהן, רח׳ הנטקה 84, ירושלים. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 4218/התשמ״א
ן ירושת המנוח משה קו אור, שנפטר בירושלים • י  בענ

 ביום כ״ד בניסן התשמ״א (28 באפריל 1981),
ה קו אור, רח׳ ביאליק 15, בת־ים.  המבקשת: הנ

 תיק 4272/התשמ׳׳א
פטר בטורונטו, ן ירושת המנוח ישראל פרנקל, שנ י  בענ

 קנדה, ביום כ׳׳ח באייר התשמ״א (1 ביוני 1981),
: שמואל פרנקל, רח׳ בצלאל 28, ירושלים. ש ק ב מ  ה

 תיק 3ד40/התשמ״א
וח חיים קרני, שנפטר בירושלים ן ירושת המנ י  בענ

 ביום ט׳ באדר א׳ התשמ״א (13.2.1981),

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

 להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת
ת הדין וימסור גד לה, יבוא לבי  אליו ורוצה להתנ

ן צו כטוב בעיניו.  , שאם לא כן יתן בית הדי

 י תיק 3192/התשמ״א
ו ירושת המנוח מרדכי מוסס, שנפטר ביום י  בענ

 כ״ב באייר התשמ״א (26.5.1979),
ו ובנותיו. ם: אלמנתו, בני  המבקשי

 תיק 3259/התשמ״א
ן ירושת המנוחה מיכלק אננה, שנפטרה ביום  בעני

 ט׳ באייר התשמ״א (13.5.1981),
 המבקשים : הבעל, הבת והבן.

גאל כהן, המזכיר הראשי  מי

ת הדין, בתיקים המפורטים  להווי ידוע כי הוגשו לבי
יחסת ן שאחת הבקשות מתי ן בעזבו י נ אה או המעו  הנ

 טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו

 תיק 2654/התשמ״א
יג משה רחמים, שנפטר ן ירושת המנוח אסי י  בענ

א (6.4.1981),  ביום ב׳ בניסן התשמ״
: הבת. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 3040/התשמ״א
ן ירושת המנוח םאנניש אברהם, שנפטר ביום י  בענ

א (26.3.1981),  כ׳ באדר ב׳ התשמ״
: אלמנתו. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 3070/התשמ״א
ן ירושת המנוח סילברמן קרלוס, שנפטר ביום  בעני

 י׳יב באייר התשמ״א (16.5.1981),
: אלמנתו ובנותיו. ם  המבקשי

 2638 ילקוט הפרסומים 2739, כ׳ באב התשמ״א, 20.8.1981



 הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות

ת עורך פ בעצמו או באמצעו דור, א י  להופיע בשעת הג
ק שלו. העתק מן הבקשה, יינתן לכל בושה או משתתף ד  ה
 שלו החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת התשלום

ע בעדו.  הקבו
״ד י-  ר׳ שיוביץ, עו

 בא־כות המבקש

: כל הרוצה 'להופיע בשעת בירור הבקשה ה ר ע  ה
יב למסור, או לשלוח עלדידי הדואר, לחתום  האגורה, הי
ל הודעה עלי רצונו זה. ההודעה, בציון השם והמען שי£ י  לע
א כוחם, מת ב ש או הפירמה ובהתימתם או בחתי י א  ה
ע אל החתום י  צריכה להימסר אי להישלח! באופן שתג
 לעיל לא יאוחר משעה «).13 של יום 14 בספטמבר 1981.

פה זי בחי  בבית המשפט המחו
ק 802/81 ת י ק פ  תי

 בעבין: פקודת ההברות,

 ובענין: פירוק חברת ד. לוין את א. הרשקוביץ
ת שיש ואבן בע״מ, י  תעשי

י ד י ד לוין, ודבורה לוין, שביהם על־  והמבקשים: דו
ב ים ו/או י׳ הדד מרחו גנבו או א׳ פי / ׳ גונן ו כ עוה״ד י  ב״

 הרצל. 16, היפה.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 28.5.1981 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את ההברה הנזכרת
ת המשפט י בי  לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפנ

ושב בדין ביום 22.9.1981 בשעה 08.30.  הי

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
גד לכד, רשאי ן הבקשה או להתנ י  לתמוך במתן צו בענ
ת עורד  להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעו
ן שלו. העתק מן הבקשה יינתן לכל נושה או משתתף  הדי
את מן החתום מטהו תמורת התשלום ל ההברה שידרוש ז  ש

ע בעדו.  הקבו
״ד  ישראל חדד, עו
ח המבקש מ ־ א  ב

ע בשעת בירור הבקשה פי : כל הרוצה להו ה ר ע  ה
די הדואר, לתתום ב למסור, או לשלוח על־י י  האמורה תי
ל רצונו זה. ההודעת, בציון השם והמען של! ל הודעה ע  לעי
מת בא כוחם, ש י או הפירמה ובחתימתם או בחתי י א  ה
ע אל החתום י  צריכה להימסר או להישלחו באופן שתג

ה 13.00 של יום 21.9.1981. ע ש  לעיל! לא יאותר מ

ת המשפע .המחוזי בירושלים  כבי
ק מספר 230/81  תי

ו פקודת החברות, י  בענ

ק פירוק הברת בר־ניר (שירותים) בע׳׳מ, בענ  ו

ד יי רוה ושות׳ ה״ ו  והמבקש דן שיבדלר, ע׳׳י ב״כ ע
 מרח׳ מטודלה 3, ירושלים.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.3.1981 הוגשה בקשה
ת החברה הנזכרת י בירושלים לפרק א ז  לביית המשפט המחו
י בית המשפט שמע בפנ כי בקשת פירוק זו תי  לעיל, ו

ן ביום 9.9.1981 בשעה 08.30. ושב בדי  הי

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
גד לבד, רשאי ן הבקשה או להתנ י  לתמוך במתן צו בענ
ת עורך  להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעו
ן שלו. העתק מן הבקשה יינתן לכל נושה, או משתתף  הדי
 שלו החבורה! שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת התשלום

ע בעדו.  הקבו
״ד  י׳ דוה, עו
כ המבקש  ב״

: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה ה ר ע  ה
די הדואר, לחתום ב למסור, או לשלות על־י י  האמורה חי
ל הודעה עלי רצונו זה. ההודעה, בציון השם והמען של י  לע
 האיש או הפירמה ובהתימתם או בחתימת בא כוחם,
ע אל החתום י  צריכה להימסר או להישלח באופן שתג

ל יום 8.9.1981.  לעיל לא יאוחר משעה 13.00 ש

פו י ב־ זי כתל-אבי ת המשפט המחו  בכי
ק אזרתי 1137/81  תי

ק: פקודת החברות,  בענ

ן ופיתוח בע״מ י מי בנ ק: פירוק חברת ג בענ  ו
 (חפ/66190),

 והמבקש: בנק המזרחי המאוחד בע״מ, מרת׳ השרון
״ד ר׳ שיוביין מרח׳ אבן  17, תל־אביב, עלי־ידי ב״כ עו

ל 15, תל־אביב. ת י ב  ג

ה הודעה, כי ביום 20 במאי 1981 הוגשה  נמסרת מ
י בתל־אביב־יפז לפרק את ז  בקשה לבית המשפט המחו
י כי בקשת פירוק זו תישמע לפנ זכרת לעיל, ו  החברה: הנ
ק ביום 15 בספטמבר 1981 בשעה ד ושב ב ת המשפט הי  בי

.08.30 

ושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה  כל נ
גד לכד, רשאי ק הבקשה או להתנ נ ע  לתמוך במתן צו ב

 ילקוט מפרםוטיט 2739, ב׳ באב התשמ״א, 20.8.1981 2639



 הודעוח מאח הכונס הרשמי
 לפי פקודת החברות

ת על מינוי מפרקים ו ע ד ו  ה

נסקי 30, רמת־גו בע״מ — טי  שם החברה : בית ברחוב דבו
 בפירוק.

 מעז המשרד הרשום : רח׳ רד׳׳ק ד, בבי־ברק.
: תל־אביב־יפו, ת.א. 1403/80. ל  בית המשפט המחוזי ש
: משה וינברג, עו״ד, רח׳ ה׳ ו נ ע מ  שם המפרק תיאורו ו

 באייר 50, תל־אביב.
: כי׳ג בטבת התשמ״א (30.12.1990). י ו נ י מ  תאריך ה

: מכבסה נס את כליף בע״מ — בפירוק. ה ר ב ה  שם ה
ן גב־ים 5, אזור התעשיה, באר־  מען המשרד הרשום : בני

 שבע.
: תל־אביב־יפו, ת.א. 2558/80. ל  בית המשפט המחוזי ש
 שם המפרק תיאורו •ומענו: זאב פרידמן, עו״ד, שד׳ דוד

 המלד 25, תל־אביב.
: כ״ב באייר התשמ״א (26.5.1981). י ו נ י  תאריך המ

: חברת מ.ס.ק.א. אום אל פאחם בע״מ — ה ר ב ח  שם ה
 בפירוק.

ם: אצל עו״ד יעקב אמיתי, רח׳ בלוד  מען המשרד הרשו
 6, תל ־אביב.

: תל־אביב־יפו, ת.א. 202/79. ל  בית המשפט המחוזי ש
: אשר חלד, עו״ד, רח׳ בלוך ו נ ע מ  שם המפרק תיאורו ו

 41, תל־אביב.
: כ״ג בשבט התשמ״א (28.1.1981). י ו נ י מ  תאריך ה

ר מפרקים ו ד ה ת על ש ו ע ד ו  ה

: אבנעק בית חרושת לאלקטרו־פלסטיקה ה ר ב ה  שם ה
 בע״מ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום : הדר־רמתיים.
: תל־אביב־יפו, ת.א. 5941/67. ל  בית המשפט המחוזי ש
: 1. ד״ר אמריק פוליאן, ם נ ע מ  שמות המפרקים, תיאורם ו
 עו״ד, רח׳ בוגרשוב 56, תל־אביב ; 2. אברהם מקלים,

 עו״ד, רח׳ אלנבי 134, תל־אביב.
: ז׳ בתמוז התשמ״א (9.7.1981). ר  תאריר השחרו

 שם •החברה: נגרית קולודנר (אשדוד) בע״מ — בפירוק.
ה הקלה, ם: רח׳ האופים, אזור התעשי  מען המשרד הרשו

 אשדוד.
 בית המשפט המחוזי של : תל־אביב־יפו, ת.א. 430/77.
: הכונס הרשמי, רח׳ בן־יהודה 14, ו נ ע מ  שם המפרק ו

 תל־אביב.

ר: ט״ז בםיון התשמ״א (18.6-1981).  תאריד השחרו

 כ״ז בתמוז התשמ״א (29 ביולי 1981)
נה  ז׳ בו

 טגן הכונס הרשמי

 לפי פקודת החברות

ד נ ד י ב י ז על ד י ר ה להכ נ ו ו ר כ ב ד ה ב ע ד ו  ה

 שם החברה : רם־טרום בע״מ — בפירוק.
 מען המשרד הרשום : אזור התעשיה, קרית־אריה.

: תל־ א ביב־ יפו, ת.א. 689/73. ל  בית המשפט המחוזי ש
ת: ה׳ באלול התשמ״א כחו  היום האחרון לקבלת הו

.(4.9.1981) 
 שם המפרק, תיאורו ומענו ־. ישראל בן־ציון, עו״ד, דח׳

 מונטיפיורי 20, תליאביב.

ת ו נ ו ש א ת ר ו פ י ם א ק ו רו י י פ ו ו  צ

 מם׳ החברה : 9—068799—51.
: דאום בכפר־םבא חברה לבנין בע׳׳מ — ה ר ב ח  שם ה

 בפירוק.
ם: דרך השרון 35, הוד־השרון.  מען המשרד הרשו

 בית המשפט המחוזי של : תל־אביב־יפו, ת.א. 181/81.
 תאריך צו הפירוק : א׳ באייר התשמ׳יא (5.5.1981).

: י״ז בשבט התשמ״א (22.1.1981). ה ש ק ב  תאריך הגשת ה
ת: •ה׳ באלול התשמ״א ו נ  היום והמקום לאסיפות ראשו
 (4.9.1981) במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בן־יהודה 14,

 תל־אביב.
ת: 1) נושים בשעה 10.00 ; 2) משתתפים פו  שעת האסי

 בשעה 10.15.

: חפ/1—080432—51. ה ר ב ח  מס׳ ה
: ״מבזק״ חלפים לרכב בע״מ — בפירוק. ה ר ב ח  שם ה

ם: שד׳ החשמונאים 11, תל־אביב.  מען המשרד הרשו
: תל־אביב־יפו, ת.א. 198/81. ל  בית המשפט המחוזי ש

: י״ד בסיון התשמ״א (16.6.1981). ק ו ר י  תאריך צו הפ
: כ״ב בשבט התשמ״א (27.1.1981). ה ש ק ב  תאריך הגשת ה
׳א ת: ח׳ באלול התשמ׳ ו נ  היום והמקום לאסיפות ראשו
ה ד ו ה י ד  (7.9.1981) במשרד הכונס הרשמי, רח׳ ב

 14, תל־אביב.
ת: 1) נושים בשעה 12.30 ; 2) משתתפים ו פ  שעת האסי

 בשעה 12.45.

.51—070887—8 : ה ר ב ח  •מס׳ ה
: אי.בי.גי. אלקטרוניקה בע״מ — בפירוק. ה ר ב ח  שם ה

נגוף80, תל־אביב. י ז  מען המשרד הרשום : רה׳ די
, ת.א. 549/81. פו י בי : תל־אבי ל  בית המשפט המחוזי ש

ק: כ״ז בםיון התשמ״א (29.6.1981). רו  תאריך צו הפי
: ד׳ באדר ב׳ התשמ׳׳א (10.3.1981). ה ש ק ב  תאריך הגשת ה
״ב' באלול התשמ״א : י ת ו נ  •היום והמקום לאסיפות ראשו
ה ד הו י  (11.9.1981) במשרד !הכונס הרשמי, רח׳ בך

 14, הל־אביב.
: 1) נושים בשעה 10.00; 2) משתתפים ת ו פ י ס א ה ״ ת ע  ש

 בשעה 10.15.

 2640 ילקוס הפרסומימ 2739, ב׳ באב התשמ״א, 0.8.1981;



 הודעות מאת הכונס הרשמי

: יהושע בן־ציון, מנהל בנק, ו נ ע מ  שם החייב, תיאורו ו
ד בן־ציון 28, תל־אביב.  ש

: תל־אביב־יפו, ת.א. 267/76. ל  בית המשפט המחחי ש
׳א ת: ה׳ באלול התשמ׳ כחו  היום האחרון לקבלת הו

.(4.9.1981) 
: ל״ד קומיסר, עו׳׳ד ם נ ע מ ים תיאורם ו ת הנאמנ  שמו

 ויעקב דורון, עו״ד, שד׳ דוד המלך 1, תל־אביב.

: יצחק גלפנד, סותר, רח׳ ו נ ע מ  שם החייב, תיאורו ו
 ארלוזורוב 164, תל־אביב.

, ת.א. 2876/79. : תל־אביב־יפו ל  בית המשפט המחוזי ש
ת: ה׳ באלול התשמ״א כחו  היום האחרון לקבלת הו

.(4.9.1981) 
: יוסף סלטון, עו״ד, רח׳ לילינ־ ו נ ע מ  שם הנאמן תיאורו ו

 בלום 15, תל־אביב.

 הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד לנושים
 כדין קדימה בלבד

: יוסף קשת, סוחר, רח׳ םוקולוב ו נ ע מ  שם החייב, תיאורו ו
 4, ראשון-לציון,

: תל־אביב־יפו, ת.א. 1443/79. ל  בית המשפט המחוזי ש
ת: ה׳ באלול התשמ״א כחו  היום האחרון לקבלת הו

.(4.9.1981) 
: 1. ראובן סלע, עו״ד, ם נ ע מ ת הנאמנים תיאורם ו  שמו
; 2. אברהס קלמנו־ ב י ב א ־ ל  רח׳ אסתר המלכה 5, ת

 ביץ, עו״ד, רח׳ ג׳ורג׳ אליוט 12, תל־אביב.

 כ״ז בתמוז התשמ׳׳א (29 ביולי 1981)
ה נ  ז׳ כו

 סגן הכונס הרשמי

 דיו וחשבון שבועי
 לפי חוק בנק ישראל, התשי״ד—1954

 לפי סעיף 58(1) לחוק בנק ישראל, התשי״ד—1954
 מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע
 והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום י״ב

 באב התשמ״א (12.8.1981)

 אג״וו שקלים

 א. סך כל המטבע במחזור ביום 12.8.81 4,654,353,998.85

 ב. היתרה ביזם 5.8.1981 4,606,850,781.17

 ג. העליה במשך השבוע האחרון 47,503,217.68

 ד. הנכסים ביתרות מטבע חוץ וזהב 4,654,353,998.85

 י״ד באב התשמ״א (12.8.1981) ש׳ סירקיפ
 סגן מנהל מחלקת המטבע

 1 ס״ח התשי־-׳ד, עמ׳ 192.

 לפי פקודת החברות

 הודעה על שהדוד מפרקיפ
: ג. פ. כרמל א. קרן מפיצים בע׳׳מ — ה ר ב ח  שם ה

 בפירוק. ־
ם: רה׳ בוסתנאי 57, רמת־תשרון.  מען המשרד הרשו

, ת.א. 2393/69. : תל־אביב־יפו ל  בית המשפט המחוזי ש
, ער-׳ד, י ח : 1. אריד. א ם נ ע מ ת המפרקים, תיאורם ו  שמו
; 2. מנחם ברגר, ב י ב א ־ ל  ככר מלכי ישראל 11, ת

׳ רוטשילד 48, תל־אביב.  עו״ד, שד
ר: כ״ו בסיון התשמ״א (28.6.1981).  תאריך השחרו

 כ״ז בתמוז התשמ״א (29 ביולי 1981)
נה  ז׳ כו

 סגן הכונס הרשמי

 הודעות על פיזור חברות
: מ. אניספלס בע״מ — בפירוק. ה ר ב ח  שם ה

ם: רח׳ מוריה 94, חיפה. ן המשרד הרשו  מע
ק אזרחי 1152/72. זי של : חיפה, תי  בית המשפט!המחו

״ב בתמוז התשמ״א (14 ביולי 1981). ר: י ו ז י  תאריך צו הפ

: ״בימופלסט״ בע״מ — בפירוק, ה ר ב ח  שם ה
 מען המשרד הרשום : רה׳ טובים 2, חוף שמן, חיפה.
ק אזרחי 823/77.  בית המשפט המחוזי של": חיפה, תי

׳א (14 ביולי 1981). ז התשמ׳ ״ב בתמו ר: י ו ז י  תאריך צו הפ

 הודעה על שחרור מפרק ופיזור חברה
 שם החברה : סוליס בע״מ — בפירוק.

לה עילית.  מען המשרד הרשום : ת.ד. 80, עפו
ק אזרחי 366/76.  בית־המשפט המחוזי של : נצרת, תי

הו , רה׳ שמרי : הכונס הרשמי ו נ ע מ  שם המפרק תיאורו ו
 לוין 3, חיפה.

: כ״ו בניםן התשמ״א (30 באפריל 1981). ר  תאריך השחרו
ר: כ״ו בניסן התשמ״א (30 באפריל ו ז י  תאריך צו הפ

.(1981 

 כ״ט תמוז התשמ׳יא (31 ביולי 1981)
׳ יקותיאלי  י י

 סגן הכונס הרשמי

טת רגל [נוסח חדש], התש״ם—1980 דת פשי  לפי פקו

 הודעות כדבר כוונה להכריז על דיבידנד
: משה קפלן, שרברב, רח׳ ו נ ע מ  שם החייב, תיאורו ו

 ז׳בוטיבםקי 23, פתח־תקוה.
: תל־אביב־יפו, ת.א. 412/75. ל  בית המשפט המחוזי ש
ת: ה׳ באלול התשמ״א כחו  היום האחרון לקבלת הו

.(4.9.1981) 
: אלכסנדר כר־אוץ, עו״ד, דחי ו נ ע מ  שם הנאמן תיאורו ו

 ויצמן 59, כפר־םבא.

 ילקוט הפרסומים'2739, כ׳ באב החשמ״א, 20.8.1981 2641



 התחייבויות

 דץ וחשבון על נכסי הבנק והתחייבויותיו עם סיום העמקים ביום כ״ז באייר התשמ־א(31 במאי 1981)
ק ישד»ל נ י סעיף 58(2) לחוק ב  לפ

ני שקלים) ו  נכםים (במילי
 תביעות כלפי חוץ לארץ שטרי כסף ומעות במחזור 3,820
ך במטבע חוץ 38,253 זכויות משיכה מיוחדות שהוקצו 1,341 ד ת ע רו י י נ , מטבע חוץ ו תג  ז

 נכסימ אתרים במטכע חוץ Z,65fi התחייבויות כלפי חוץ לארץ

 40,903 התחייבויות• לקרן המטבע הבינלאומית 2 913

 החתייבויות אחרות 183
 אשראי לממשלה 1,096

ך מועד 1 5,407 פקדונות של הממשלה ושל המוסדות הלאומיים ו  חוב אר
ת מטבע חוץ של הממשלה ושל המוסדות הלאומיים 3,130 ו נ  פקדו

ך מועד 1 ו  חוב אר

ות הממשלה 1,723 נ  פקדו
4,855 

 פקדונות מטבע חוץ של מוסדות
 בגקאיים בישראל

 פקדונות מטבע חוץ של מוסדות הלוואות ושטרות
 במטבע חוץ 18,785 בגקאיים בישראל

נות תושב - פיצויים 24,004 ד פקדו ג  כנ
 במטבע מקומי 3,642

22,427 
נוח תושב - אתרים 25,537  בנגד פקדו

55,792 
ד פקדובוח לא־תושב 6,251 מ  ביירות ערך כ

 סחירים 2,881 פקדונות של מוסדות בנקאיים וכספיים בישראל 1,063

 בלתי סחירים 2,523
 5,404 פקדונות אחרים 470

 חשבונות אחרים 8,460
 חשבונות״אחרים 3,776 הון הבנק וקרן שמורה 1,000

77,917 

 הון הבנק וקרן שמורה
77,917 

 , י

 הון הבנק וקרן שמורה

 , י
ם (308 נלאומית בסך 3,879 מיליון שקלי ך המאזן, סכום המכסה(בקרן המטבע הבי  לתארי
ם ו ם ההתחייבות במסגרת המבםה (ב־30 באפריל 1981 היה סכ  מיליון SDR<, היה זהה לסכו
ן שקלים). ו לי  המכסה 3,504 מיליון שקלים וסכום ההתחייבות במסגרת המכםוז - 3,504 מי
ל 1981: י ר פ א ם 30 ב ו י ל ם( ך המאזן הוא 10,7979 שקלי  השער היציג של דולר ארה״ב לתארי

 9.4890 שקלים).

: ם י ר ו א י  ב
ן ו ל המטבעות, וחוב בסך 33 מילי ס  1 מעיף זהיכולל בעיקר: חוב בסך 5,000 מיליון שקליט צמוד ל
ל ס ל החוב הצמוד ל ל 1981: סכומים זהים). הפרשי הצמדה ע ר של ארה״ב(ב־30 באפרי ל ו  ד

נות אחדים (נכסים). לים בסעיף חשבו אר 1981, כלו ו נ י  המטבעות שהצטברו מ־1 ב
ף זה מוצגת חדיתוזייבוח לקרן המטבע דביגלאומיה במסגרת המימון המפצה המיוחד.  ג בסעי



 התחייבויות

 וחשבון על נכסי הבנק והתחייבויותיו עם סיום העסקים ביום כ״ח בסיון התשמ־א(30 ביוני 1981)
ק ישראל נ ק ב י סעיף 58(2) לחו פ  ל

ני שקלים) ו  (במילי

 דין

 נכסים

 תביעות כלפי חוץ לארץ שטרי כסף ומעות במחזור 4,084
ך במטבע חוץ 41,343 ר ירות מ י נ  זהב, מטבע חוץ. ו

 זכויות משיכה מיוחדות שהוקצו 1,428

 התחייבויות כלפי חוץ לארץ
ת! מי לאו נ י  התחייבויות לקרן המטבע הב

ת יות אחרו יבו  התחי

ך במטבע חוץ ר ירות מ י נ  זהב, מטבע חוץ. ו
1,428 

972 
188 

 זכויות משיכה מיוחדות שהוקצו

 התחייבויות כלפי חוץ לארץ
ת! מי לאו נ י  התחייבויות לקרן המטבע הב

ת יות אחרו יבו  התחי

41,417 

 נכסים אתרים במטבע חוץ 74

 אשראי לממשלה
עד 1 5,436 1,160 ך מו ו ר  חוב א

 מקדמות ארעיות 5ל2,9 פקדונות של הממשלה ושל המוסדות הלאומיים
ל המוסדות הלאומיים 3,143 ש גות מטבע חוץ של הממשלה ו  פקדו

8,411 

 מקדמות ארעיות 5ל2,9

-
ות הממשלה נ  פקדו

8,411 

3,143 

 פקדונות מטבע חוץ של מוסדות
 בנקאיים בישראל

20,484 

3,582 

 הלוואות ושטרות
 במטבע חוץ

 במטבע מקומי
ים 25,226 י ות תושב - פיצו נ  24,076 בנגד פקדו
ת תושב — אחרים 28,484 ו נ  כנבד פקדו

24,076 

60,599 

ות לא־תושב 6,849 נ  ניירות ערך בנגד פקדו
60,599 

 פקדונות של מוסדות בנקאיים וכספיים בישראל
 מחירים 3,093

 בלתי סחירים 2,639 פקדונות של מוסדות בנקאיים וכספיים בישראל 2,830

 5,734 פקדונות אחרים 517

 חשבונות אחרים 8,885
 חשבונות אחרים 3,968 הץ הבנק וקרן שמורה 1,000

83,606 83,606 

ן שקלים (308 ו י ל ם המכסה בקרן המטבע הבינלאומית, בסך 4,127 מי ו ך המאזן, סכ  לתארי
יבות במסגרת המכסה (ב־31 במאי 1981 היה ספוט ם ההתחי ן 11םצ), היה זהה לסכו ו לי  מי
ן שקלים), ו לי ם, וםבומ ההתחייבות במסגרת המכסה — 3,879 מי ן שקלי ו לי  המכסה 3,879 מי
ם (ליום 31 במאי ך המאזן הוא 11.6760 שקלי י ר א ת ב ל י ח ר לר א  השער היציג של דו

 1981: 10.7979 שקלים).

: ם י ר ו א י  ב

ל המטבעות, וחוב בםך 33 ס ן שקלים צמוד ל ו לי ב בסך 5,000 מי לל בעיקר: חו  1 סעיף זה בו
ל החוב לר של ארה״ב (ב־31 במאי 1981: סכומים זהים). הפרשי הצמדה ע ן דו ו לי  מי
ות אחרים נ ף חשבו ם בסעי לי ואר 1981, כלו נ ל חמפבעות שהצטברו מ־1 בי ס  הצמוד ל

 (נכסים).

ן המטבע הבינלאומית במסגרת המימון המפצה המיוהד. ר ק ף זה מוצבת ההתחייבות ל  נ בסעי



 הודעות אלה מתפרסמות על אחריות המודיעים דאין בפרסומן משדמ מתן תעודה על נכונותן.

 דג״ד השקעות בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית
יתנת בזה הודעה שהאסיפה הסופית של החברים  נ
 של החברה הנייד התכנס ביום 31.8,1981 במשרדי רו״ח
 א׳ פנירי, רחוב גרוזבברג 15, תל־אביב, לשם הגשת דו״ח
 טופי של המפרקים המראה כיצד התנהל פירוק העסקים
 ומה בעשה בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים
ג בפבקםים ובניירות  מאת המפרקים ולהחליט כיצד לנהו

 של החברה ושל המפרקים.
, רו״ח פ׳ נאד, ער׳ד  אי פנידי

 מפרקים

ח כע״מ ו ק י פ ל ו הו י נ ה ל ר פ , ה ״ ה י ת י מ ע  ״
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית
 ניתנה בזה הודעה שהאסיפה הסופית של החברים
 של החברה הנ״ל תתכנס ביום 31.8.1981 במשרדי רו״יח
 א׳ פנירי, רחוב גרוזנברג 15, תל־אביב, לשם הגשת דו״ה
 סופי של המסרקים המראה כיצד התנהל פירוק העסקים
 ומה בעשה בנכם־ ההברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים
ת המפרקים ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות א  מ

 של החברה ושל המפרקים.

 א׳ פנירי, רו״ח פ׳ נאד, עו״ד
 מפרקים

 טאצ׳־דוד בע״מ
ן  הודעה על פירוק ההברה מרצו

יתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן  נ
עדה ונתכנסה כהלכה ביום ו  המבין של החברה הנ״ל שנ
וחדת לפרק את החברה  1.7.1981 נתקבלה החלטה מי
 מרצון ולמנות את מאיר וילף מתל־אביב, כמפרק החברה.

ת בגד החברה הנ״ל יגיש עו  כל נושה שיש לו תבי
 את תביעותיו בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום
: ה ר ב ח  הודעה זו למשרד המפרק הנ״ל לפי המען של ה

 אור עקיבא, אזור התעשיה.

 בושה או אדם אהר אשר לא יגיש את תביעותיו
עד הנ״ל, לא ייענה.  כאמור תוך המו

 מאיר וילף, רו״ח, מפרק

 תיקון טעות דפום
 בהודעות בדבר רישום הברות שפורסמו בילקוט
ן חברה מס׳ י  הפרסומים 2707, התשמ״א, בעמ׳ 1539, לענ
: ״טרמק י בע״מ*״ ולא א ו ב  :׳—086480—51, בסעיף 2 י

 כפי שפורסם.

_ ילקוט הפרסומים 2739, כ׳ באב וזתשמ״א, 20.8.1981 _ _ _ _ _ _ _ _ 

 שירותי ניהול ופיקוח דב לדית כע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית
יתנת בזה הודעה שהאסיפה הסופית של החברים  נ
 של החברה הנ״ל תתכנס ביום 31.8.1981 במשרדי רו״ח
 א׳ פנירי, רחוב גרוזנברג 15, תל־אביב, לשם הגשת דו״ח
 סופי של המפרקים המראה כיצד התנהל-פירוק העסקים
 ומה בעשה בנכסי החברה, ובדי לשמוע ביאורים נופפיס
ת המפרקים ולהחליט כיצד לנהוג בפבקסים ובביירות א  מ

 של החברה ושל המפרקים.

 א׳ פנירי, רר׳ח פ׳ נאר, עו״ד
 מפרקים

/ הברה לפיתוח שיטות בנין בע״מ ׳ ל ו ע פ ת  ״
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית
יתנת בזה הודעה שהאסיפה הסופית של החברים - נ
 של החברה הב״ל תתכנס ביום 31.8.1981 במשרדי רו״ח
 א׳ פנ־רי, רחוב גרוזנברג 15, תל־אביב, לשם הגשת דו״ח
 סופי של המפרקים המראה כיצד התנהל פירוק העסקים
 ומה נעשה בנכסי ההברה, וכדי לשמוע ביאורים נושפים
 מאת המפרקים ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה ושל המפרקים.
 א׳ פנירי, רו״ח פ׳ נאד, עו״ד

 מפרקים

 ״גליל״ סוכנות לביטוח בע׳׳יי
 (בפירוק מרצון)

 ב־ תנת ביזה הודעה, שהאסיפה הכללית האחרונה של
 החברה הנ״ל תתכנס ביום י״ג בתשרי התשמ״ב (11
 באוקטובר 1981) בשעה 10.00 במשרדי המפרק, דרך
 העצמאות 65, היפה, לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשה בנכסי
ת המפרק א  החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מ
 ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל

 המפרק.
 אכרהכ עקכיה, מפרק

 שלמה אדליד קבלן בנין בע״נז
 (בפירוק מרצון)

יתנת בזה הודעה, כי האסיפה הכללית היוצאת מן  נ
 הכלל של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 15.7.1981 הח
ות את שלמה טה פה אחד לפרק את החברה מרצון ולמנ  לי

 ארליך למפרק החברה,
 כל נושי החברה מוזמנים בזה להגיש את תביעותיהם
 בצירוף הוכחות במשד 21 יום מיום פרסום הודעה למשרד

: רח׳ הצנחנים 13, חולון. ן ע מ  המפרק הנ״ל, .לפי ה
 ארליך שלמה, מפרק
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