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 הודעה על היעדרות שר מל הארץ
 לפי חוק־יםוד: הממשלה

 מודיעים בזה כי הממשלה אישרה את נסיעתו של
 ו  השר יצחק מודעי מיום י״ח בהשון התשמ׳׳ב (15 בנ

 במבר 1981).

 י״ט בחשה התשמ״ב (16 בנובמבר 1981)
 (חמ 57—3) אריה נאור

 מזכיר הממשלה

 הודעה על שובו של שר לארץ
 לפי חוק־יסוד: הממשלה

 מודיעים בזה, לעניו סעיף 20 לחוק־יסוד: הממשלה,
 כי סגן ראש הממשלה ושר החקלאות שב ארצה ביום

 י״ח בחשון התשמ״ב (15 בנובמבר 1981).

 י׳׳ט בהשון התשמ״ב (16 בנובמבר 1981)
 (חמ 57—3) אריה נאור

 מזכיר הממשלה

 הודעה על מינוי מנהל כללי
 לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט—1959

 מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות
 המדינה (מינויים), התשי׳׳ט—1959 / מינתה הממשלה
 את עוזי לנדאו לתפקיד המנהל הכללי של משרד התחבו

 רה, החל ביום ה׳ בכסלו התשמ״ב (1 בדצמבר 1981).

 כ״ה בחשון. התשמ׳׳ב (22 בנובמבר 1981)
 (חמ 56—3) אריה נאור

 מזכיר הממשלה
 1 ס״ה התשי״ט, עמ׳ 86; התשכ״ג, עמי 10.

 הודעה על שינוי בהרכב המועצה לפיקוח
 על הגבלים עסקיים

 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשי״ט—1959

 מודיעים •בזה, כי בהתאם לסעיף 13 לחוק ההגבלים
 העסקיים, התשי״ט—1959 •נ, מינתה הממשלה את גד
 אסולין, נציג ציבור, כחבר במועצה לפיקוח על הגבלים

.  עסקיים, במקום יצחק זייגר 2

 כ״ה בחשון התשמי׳ב (22 בנובמבר 1981)
 (חמ 682—3} אריה נאור

 מזכיר הממשלה
 1 ם״ח התשי״ט, עמ׳ 152.

 2 י׳׳פ התשל״ט, עמ׳ 1680.

 הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה
 ועל שובו ארצה

 לפי חוק־יסוד: נשיא המדינה

, 1 נה  בהתאם לסעיף 24(ב) לחוק־יסוד: נשיא המדי
 אני מודיע על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה
 ביום כ׳ בחשון התשמ״ב (17 בנובמבר 1981) ועל שובו

וט.  ארצה ם־בי

 כ״א בחשון התשמ״ב (18 בנובמבר 1981)
 (חמ 1300—3} מ2חס מיץ

 ראש הממשלה

 ב סייח התשכ״ד, עמי 118.

ל שרימ ת ממלאי מקומם ש ע י ב  הודעה על ק

 לפי חוק־יסוד: הממשלה

,  1. בהתאם לסעיף 41(ב)(1) לחוק־יםוד: הממשלה ג
 מודיעים בזה שהממשלה קבעה, לפי סעיף 20 לחוק
 האמור, כי שר החינוך והתרבות יכהן כממלא מקומו
 של שר הפנים מיום כ״א בחשת התשמ״ב (18 בנובמבר

 1981< עד שובו של שר הפנים לארץ.

, 1  2. בהתאם לסעיף 41(ב)(1) לחוק־יסוד: הממשלה
 מודיעים בזה י שהממשלה. קבעה, לפי סעיף 20 לחוק
 האמור, כי שר המשפטים יכהן כממלא מקומו של שר
 הבריאות מיום כ״ב בחשה התשמ״ב (19 בנובמבר 1981)

 עד שובו של שר הבריאות לארץ.

 3. בהתאם לסעיף 41(ב)(1) לחוק־יסוד: הממשלה •נ,
 מודיעים בזה שהממשלה קבעה, לפי סעיף 20 לחוק
 האמור, כי שר האוצר יכהן כממלא מקומו של שר
 התעשיה והמסחר .מיום כ״ז בחשון התשמ״ב {24 בנו
 במבר 1981) עד שובו של שר התעשיה והמסחר לארץ.

,  4. בהתאם לסעיף 41(ב)(1) לחוק־יסוד: הממשלה ו
 מודיעים בזה שהממשלה קבעה, לפי סעיף 20 לחוק
 האמור בי שד המשפטים יכהן כממלא מקומו של שר
 התקשורת מיום כ״ז בחשון התשמ״ב (24 בנובמבר 1981)

 עד שובו של שר התקשורת לארץ.

 כ״ז בחשון התשמ״ב (24 בנובמבר 1981)
 (המ 57—3) אריה נאור

 מזכיר הממשלה

 1 ס״ה התשכ״ח, עמי 226.
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 2. סגן הממונה על מבירת עודפים במערהת הבטחון,
 ביחד עם מרכז החשבונות באגף הכספים — עד

 לסכום של 400,000 שקלים;

 3. הממונה על תעסוקת עובדים אזרחיים, ביחד עם
- לגבי חוזי עבודה עם עובדים  סגן חשב המשרד ־
 אזרחיים במערכת הבטחון שההסכם הקיבוצי חל

 עליהם, עד לסכום של 100,000 שקלים;

 A סגן הממונה על הדרכה וקידום ואחראי לתיאום.
 וביצוע הדרכה והשתלמויות, .או אחראי לתיאום
 וביצוע הדרכה והשתלמויות במוסדות חוץ, או סגן
 מנהל מחלקת תחבורה ואחראי לאחזקה שוטפת או
 מפקח מוסכים וקנין ביחד עם מרכז חשבונות באגף

 הכספים — עד לסכום של 6,000 שקלים.

 ההודעות על הרשאות שפורסמו בילקוט הפרסומים
 2652, התש׳׳ם, עמ׳ 2264, ובילקוט הפרסומים 09ד2,

 התשמ״א, עמ׳ 1700 — בטלות.

 כ״ה בחשון התשמ״ב (22 בנובמבר 1981)
 (חמ 9—3) אריה נאור

 מזכיר הממשלה

ל שופטים נתם ש  הודעה על גמר כהו
 לפי חוק השופטים, התשי״ג—1953

 1. בהתאם לסעיף 25 לחויק השופטים,׳-המשי״ג—1953 !,
 אני מודיע בזה על גמר כהונתו של ד״ר.מאיר רובין,
 שופט בית משפט מחוזי, עקב פרישתו לקיצבה ביום כ״ב

 בתשרי התשמ״ב (20 באוקטובר 1981).

 2. בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, התשי״ג—1953 /
 אני מודיע בזה על גמר כהונתו של צבי אריה גרף, שופט
 בית משפט שלום, עקב פרישתו לקיצבה ביום כ״ב בתשרי

 התשמ״ב (20 באוקטובר 1981).

 י״ח בחשון התשמ״ב (15 בנובמבר 1981)
 (חמ 60—3) משה. גפימ

 שר המשפטים

 1 ס׳׳ח התשי״ג, עמי 149.

מ . פ ו ת ש ו נ מ רד ל ל הצו  הודעה ע
 לפי הוק השופטים, התשי״ג—1953

 בהתאם לסעיף 7 (א) לחוק השופטים, התשי׳׳ג—
 1953 אני מודיע כי יש צורך למנות שופט בית משפט

 מחוזי.

 ט״ו, בהשון התשמ״ב (12 בנובמבר 1981)
 (חמ 60—3) משה נ&יע

 שר המשפטים
 הערה: השופט שיתמנה יכהן בבית המשפט המחוזי

 בירושלים.

 1 ס״ח התשי״ג, עמ׳ 149.

 הודעה על שינויים בהרכב מועצת מקרקעי ישראל
960iלפי חוק מינהל מקרקעי ישראל, התש׳׳ך— 

 מודיעים בזה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק
, החליטה הממ  מינהל מקרקעי ישראל, התש״ך—1960 ג

 שלה —
 1. למנות את חיים צבן כחבר במועצת מקרקעי ישראל;
 2. לבטל מינויו של יעקב עקנין כחבר במועצת מקרקעי

 ההודעה על מינוי מועצת מקרקעי ישראל שפורסמה
 בילקוט הפרסומים 807, התשכ״א, עמי 385, תתוקן לפי

 זה.

 כ״ה בחשון התשמ״ב (22 בנובמבר 1981)
 (חמ 394—3) אריה נאור

 מזכיר הממשלה
 1 ס״ח התש״ד, עמי 57.

 2 י״פ .התשל״ה, עמי 318.

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

 בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק נכסי המדינה, התשי״א—
 1951 ! (להלן — החוק), מודיעים בזה כי הממשלה
 החליטה להרשות את גזבר המינהל לבניה כפרית ויישו
 בים חדשים במשרד הבינוי והשיכון, ביחד עם מורשי
 החתימה של משרד הבינוי והשיכון, לייצג את הממשלה
 בארץ בכל עסקה מהעסקאות שמדובר בהן בסעיף 4
 לחוק, שבתחום הפעילות של משרד זה, עד לםכום
 שנקבע בהרשאות שביתנו לכל אחד מהמורשים האמורים,
 ולחתום בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות

 האמורות.

 כ״ה בחשון התשמ״ב (22 בנובמבר 1981)
 (המ 3-9} אריה נאור

_ מזכיר הממשלה _ _ _ _ 
 1 ס״ח התשי׳׳א, עמי 52.

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

 בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק נכסי המדינה, התשי״א—
 1951 מודיעים בזה כי הממשלה החליטה להרשות
 את נושאי המשרות במשרד הבטחון המפורטים להלן,
 לייצג את הממשלה בארץ ובארצות אחרות, בכל עסקה
 מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4 ו־5 לחוק, שבתחום
 הפעילות של משרד זה, למעט עסקה במקרקעין, עד
 לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם, ולחתום בשם המדינה

 על המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:

 1. סגן ראש משלחת משרד הבטחון בארהי׳ב וקנדה,
 ביחד עם חשב המשלחת או ממלא מקומו בהיעדרו —
 עד לסכום של 2,000,000 דולר של ארה״ב של

 אמריקה;

 1 סייח התשיי׳א, עמי 52.
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 להיות יושב־ראש נוסף של ועדות העררים לעניו החוק,
 עד יום ז׳ בניסן התשמ׳׳ב (31 במרס 1982).

 ההודעה על מינוי ועדות עררים שפורסמה בילקוט
 הפרסומים 2704, התשמ״א, עמ׳ 1373, תתוקן לפי זה.

 ט״ו בחשון התשמ׳׳ב (12 בנובמבר 1981)
 (חמ 100—3) משה נסים

 שר המשפטים

 תדעה בדכר מינוי יושבי ראש ועדות ערעור
 לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי׳׳ט—1959

 [נוסח משולב]

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הנכים
, ולפי  (תגמולים ושיקום), התשי״ט—•1959 1נוסח משולב]!
, ובהתייעצות  סעיף ד1א לחוק השופטים, התשי״ג—1953 2
 עם נשיא בית המשפט העליון לענין סעיף 17א האמור,
 מיניתי את מאיר רובין, שופט (דימ׳) של בית משפט
 מחוזי ואת חיים בנטל שופט (דימ׳) של בית משפט
 מחוזי, להיות יושבי ראש נוספים בועדות הערעור למחוז

 תל־אביב־יפו.
 טור ב׳ בהודעה בדבר מינוי ועדות ערעור, שפורסמה
 בילקוט הפרסומים 2717, התשמ״א, עמי 1934, יתוקן לפי

 זה.

 י״ט בחשון התשמ״ב (16 בנובמבר 1981)
 (חמ 323—3) משה נהים

 שר המשפטים

 1 ס״ח התשי״ט, עמ׳ 276.

 2 ס״ח התשי״ג, עמ׳ 149; התשל״ח, עמ׳ 22.

 הודעה בדבר מינוי יושבי־ראש ועדות ערעור
 לפי הוק משפחות חיילים שנספו במערכה

 (תגמולים ושיקום), התש״י—1950

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק
 משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום),
, וסעיף 17א להוק השופטים, התשי״ג—  התש״י—1950 ב
 21953, ובהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון,
 לענין סעיף 17א האמור, מיניתי את מאיר רובין, שופט
 (דימי) של בית משפט מחוזי ואת חיים בנטל, שופט
 (דימי) של בית משפט מחוזי, להיות יושבי ראש נוספים

 בועדות הערעור למחוז תל־אביב־יפו.

 טור ב׳ בהודעה בדבר מינוי ועדות ערעור שפורסמה
 בילקוט הפרסומים 2717, התשמ״א, עמ׳ 1933, יתוקן לפי

 זה.

 י״ט בחשון התשמ״ב (16 בנובמבר 1981)
 (חפ 321—3) מטה נפ*5

 שר המשפטים

 1 ס״ת התש״י, עמ׳ 162.

- ס״ה התשי״ג, עמי 149; התשל״ח, עמ׳ 22.

 מינוי יושב־ראש ועדת ערר
 לפי חוק עידוד התעשיה (מסים), התשכ״ט—1969

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לחוק עידוד התעשיה
 (מסים), התשכ״ט—1969 וסעיף 17א לחוק השופטים,
, ולאתר התייעצות עם שר האוצר ועם  התשי״ג—1953 2
 נשיא בית המשפט העליון לענין סעיף 17א האמור, אני
 ממנה את שלמה אשר, שופט (דימ׳) של בית המשפט
 העליון, להיות יושב ראש נוסף של ועדת הערר לפי
 הסעיף האמור עד יום ט״ו בטבת התשמ״ג (31 בדצמבר

.(1982 

 ההודעה על הקמת ועדת ערר שפורסמה בילקוט הפר־
 סומים 1750, התשל״א, עמ׳ 2500, תתוקן לפי זה.

 י״ח בהשון התשמי׳ב (15 בנובמבר 1981)
 (חמ 1231—3) משה נשים

 שר המשפטים

 1 ם׳יח התשכ״ט, עמי 232; עמ׳ 152.

 2 ם״ח התשי״ג, עמי 149; התשל״ה, עמי 22.

 הודעה על מינוי יושכ־ראש ועדת ערעורים
 לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד—1954

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק נכי
 המלחמה בנאצים, התשי״ד—1954 1 (להלן — החוק),
, ולאתר  וסעיף ד1אי לחוק השופטים, התשי״ג—1953 2
 התייעצות עם נשיא בית המשפט העליון לענין סעיף
 17א האמור, מיניתי את יצחק אורן, שופט (דימי) של
 בית משפט השלום, להיות יושב־ראש נוסף של ועדות
 הערעורים לענין החוק עד יום ז׳ בניסן התשמ״ב (31

 במרס 1982).

 ההודעה על מינוי ועדות ערעורים שפורסמה בילקוט
 הפרסומים 2704, התשמ״א, עמ׳ 1373, תתוקן לפי זה.

 ס״ו בהשדן התשמ״א (12 בנובמבר 1981)
 (חמ 99—3) משה נסים

 שר המשפטים

 1 ס״ה התשי״ד, עמ׳ 76; התשל״ט, עמ׳ 58.

 2 ס״ח התשי״ג, עמי 149; התשל״ת, עמי 22.

 הורעה על מינוי יושג־ראש ועדות עררים
 לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי״ז—957:

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 16 (א) לחוק
 נכי רדיפות הנאצ־ם, התשי״ז—1957 / וסעיף ד1א לחוק
, ולאחר התייעצות עם נשיא  השופטים, התשי״ג—1953 צ
 בית המשפט העליון לענין סעיף 17א האמור, מיניתי
 את יצהק אורן, שופט (דימ׳) של בית משפט השלום,

 1 סייח התשי״ז, עמי 103; התשל״ח, עמי 212.

 2 םי׳ת התשי״ג, עמ׳ 149; התשל״ח, עמי 22.
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 קביעת מוסדות ציבור
 לענין סעיף 61(ד) לחוק מס שבה מקרקעין,

 ה תשכ״ג—1963

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 61(ד) לחוק מס שבה
 מקרקעין, התשכ״ג—1963 ובאישור ועדת הכספים של
 הכנסת, אני קובע כי המוסדות המפורטים להלן הם
 מוסדות ציבור לענין הסעיף האמור מהיום הנקוב לצדם:

 אגודת ״בית ברכה״ — בית חינוך חרדי מסורתי לבנות
 שע״י חסידי קרלין, מיום כ״ג בכסלו התשמ״א (1

 בדצמבר 1980);
 האגודה; למען הזקן משל״ב, מיום ט״ז בכסלו התשמ״א

 (24 בנובמבר 1980);
 אגודת יוצאי וילנה והסביבה לעזרה והצלה, מיום י״ב

 באלול התשל״ב (22 בספטמבר 1972);
 מועדון החוגלה — ישראל, מיום י״ב בתשרי התשמ״א

 (22 בספטמבר 1980);
 אגודת קופת עוזרי חולים, מיום ט״ז באייר התשמ״א

 (20 במאי 1981).
 י״ר בחשון התשמ״ב (11 בנובמבר 1981)

 (חמ 117—3) יורם אר׳ידור
 שר האוצר

 1 ס״ח התשכ׳׳ג, עמ׳ 156.

 הודעה בדבר שינוי בהרפב ועדות פמוד, אזורן ומענן
 לפי תקנות שירות בטחון (פטור נשים משירות בטחון
 מטעמים שבמצפון או מטעמים שבהווי משפחתי דתי),

 התשל״ח—1978

 אני מודיע כי בהתאם לתקנה 1 לתקנות שירות
 בטחון (פטור נשים משירות בטחון מטעמים שבמצפון
׳  או מטעמים שבהווי משפחתי דתי), התשל״ח—1978 !

 מיניתי את —

 (1) אברהם ארצי כממלא מקום ליושב ראש ועדת
 פטור (ב), במקום יצחק פייגין;

 (2) ישראל בילו כחבר ועדת פטור>ז);

 (3) םא״ל (מיל׳) משה פוקס כממלא מקום ליושב
 ראש ועדת פטור (ז); מינויו כממלא מקום הבר

 בועדה זו - — בטל.

 ההודעה בדבר ועדות פטור, אזורן ומענן, שפורסמה
 בילקוט הפרסומים 2479, התשל״ט, עמ׳ 187, תתוקן לפי

 זה.

 ט׳׳ו בחשון התשמ״ב (12 בנובמבר 1981)
 (חמ 558—3) אריאל שרון
 שר הבטחון

 1 ק״ת התשל״ח, עמ׳ 2173.

 2 י״פ התשמ״א, עמי 1140.

 מינוי עוזרי פקיד שומה

 לפי פקודת מס הכנסה

 בהתאם לסעיף 1 לפקודת מס הכנסה מתפרסם בזה
 מינוים של ישראל גור ויואל שלוי להיות מיום כ״ג
 בתשרי התשמ״ב (21 באוקטובר 1981), עוזרי פקיד
 שומה, שהנציב הרשה אותם לשמש בסמכויותיו של
 פקיד השומה ולמלא תפקידיו לענין סעיפים 145 ו־150

 עד 152 לפקודה.

 כ״ב בחשון התשמ״ב (19 בנובמבר 1981)
 (חמ 171—3) יורם ארידור
 שר האוצר

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120; ס״ח

 התשמ״א, עמ׳ 282.

ה מ ו ד ש י עוזרי פקי ו נ  מי

 לפי פקודת מם הכנסה

 בהתאם לסעיף 1 לפקודת מם הכנסה / מתפרסם בזה
 מינוים של אברהם קירה ופרידון סאצ׳מציי, להיות מיום
 כ״ה בתשרי התשמ״ב (23 באוקטובר 1981), עוזרי פקיד
 שומה, שהנציב הרשה אותם לשמש בסמכויותיו של פקיד
 השומה ולמלא תפיקדיו לעניו סעיפים 145 ו־150 עד 152

 לפקודה.

 כ״ב בהשון התשמ״ב (19 בנובמבר 1981)
 (חמ 171—3) ידרפ ארידור
 שד האוצר

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120; ס״ח

 התשמ״א, עמ׳ 282.

 הודעה בדבר אישור מופרות ציבור
 לענין תרומות מיוהדות
 לפי פקודת מם הכנסה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת מם הכנסה
 אני מאשר את המוסדות המפורטים להלן כמוסדות ציבור

 לענין תרומות מיוהדות:

 1. תלמוד תורה מחזיקי הדת דחסידי בעלזא (תל־
 אביב);

 2. קרן מדור לדור;

 3. קרן א. מ. י. לאמני בימה;

 4. בית מדרש להוראה באר־משה בישיבת מזל בכר.

 י״ד בחשון התשמ״ב (11 בנובמבר 1981)
 (חמ 152—3) יורם ארידור

 שר האוצר

 1 דיני מדינת ישראל, נוסת חדש 6, התשמ״א, עמי •120.
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 שקלים

6,565 
5,265 

 20% הנחה.
 פטור.

 הברה קדישא תל־אביב:
 1. חבלי א׳ —
 2. חבל ב׳ —

 3. נספה פעולות איבה
 4. הורים שכולים

 הברה קדישא ראשון־לציון:
 1. חלקות ד שבבית העלמין הישן 6ד3,2
 2. חלקה ה׳ — 2,840
 3. הלקה ו׳ — 2,405

 4. הורים שכולים, נספה פעולות איבה 30% הנחה.

 חברה קדישא נס־ציונה:
י חלקה) 1,573 צ ח ) ׳  • 1. חלקה ב
 2. חלקה ט׳ (חצי חלקה) י, י״א, י״ב 3,165
 3 הורים שכולים פטור.

 4. איחוד משפחה, נספה פעולות איבה 20% הנחה.

 חברה קדישא רחובות:
/ כ״ה, י׳, ט״ז, י״ד 2,015  1. חלקות כ

 2. הורים שכולים, נספה פעולות איבה 20% הנחה.

 הברה קדישא ״קהילת ירושלים״:

 1. אגרה רגילה 10,309

 2. הנחות קבועות מהאגרה:
 א. לנפטר אשר בן משפחתו טמון בבית העלמין
 של החברה בהר־המנוחות הנחיה קבועה בשיעור
 של 20% מהאגרה; בן משפחה לענין זה: הורה,

 בן זוג, ילד.
 ב. נפטר שהיה הורה שכול: הנחה קבועה בשיעור
 של 20% מהאגרה, ההנחה ניתנת לפי אישור

 ממשרד הבטחון.
 ג. נפטר ילד שטרם מלאו 13 שנים: הנחה קבועה

 בשיעור של 20% מהאגרה.

 ב, מהרי מעד ומחוכרי יכולת
 (1) החברה קדישא תקים ועדת ערר בת שלושה
 חברים למן ולהחליט בבקשות של מקרי סעד
 י ומחוסרי יכולת מבין מקימי המצבות לפטור או

 להנחה משיעור האגרה;
 (2) על ההחלטה של ועדת הערר רשאי העורר
 לערוד תוך שלושים ימים ממתן ההחלטה, לפני
 ועדת ערר עליונה בת שלושה׳ חברים שמינה
 השר מבין עובדי משרד הדתות ואנשי ציבור;

 החלטת ועדת הערר העליונה. תהיה סופית.

 ג׳ בתשרי התשמ״ב (1 באוקטובר 1981)
 (חמ 244—3) יוסף כורב

 שר לעניני דתות

 הודעה כדבר אישור אגרת שירותיפ
 לפי תקנות השירותים הדתיים היהודיים (אגרת שירותים

 של חברות קבורה), התש״ל—1969

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 5 לתקנות השירותים
 הדתיים היהודיים (אגרת שירותים של חברות קבורה),
 התש״ל—969¡ !, אני מאשר בקשות חברות קדישא
 המפורטות להלן, להטיל אגרת שירותים על מקימי

 מצבה, לפי השיעורים והתנאים להלן:

 שקלים

5,135 

5,681 
6,552 
7,215 

 א. שויעורי האגרה:

 חברה קדישא חיפה:

 1. כפר סמיר אזור ב׳
 חלקות 8, 1

 2. כפר סמיר אזור א׳
 כל החלקות להוציא

 מיוחדת א׳ ומיוחדת ב׳
 מיוחדת ב׳
 מיוחדת א׳

 3. כפר סמיר אזור ג׳
 • מיוחדת ג׳ — לפי שיבוץ מיוחדת ב׳

 באזור א׳ 6,552

 4. הורים שכולים ונספה פעולות איבה 20% הנחה.

 חברה קדישא קרית ביאליק:

 1. חלקות חריגות — א׳ ד׳ 2,093
 2. איחוד משפחה 30% הנחה.
 3. נספי פעולות איבה ונכי צה״ל 20% הנחה.

 חברה קדישא חדרה:

 1. בגוש 7, א׳7, ו־9 4,264
 2. בגוש 8, א׳8 ו־10 3,198

 3. איחוד משפחה 30% הנחה.

 4. נספי פעולות איבה ונכי צה״ל 40% הנחה.
 י 5. משפחות שכולות פטור.

 חברה קדישא נתניה:

 1. חריג א׳ — חלקות א, ב, ד, ה,
 ו, מ, ע, ש 5,200

 2. חריג ב׳ — חלקות כ, ל, ם, פ,
 צ, מ, ק, י״ח 4,290

 3. נספי פעולות איבה ותורים שכולים 1%* הנחה.

 ! ק״ת התש׳׳ל, עמי 10.
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 מינוי ממונה על הגביה
 לפי חוק הביטוה הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח—1968

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 183 (ב) לחוק הביטוח
 הלאומי [נוסח משולב], התשכ׳׳ח—1968 / אני ממנה את
 אברהם שמולביץ, להיות ממונה על הגביה לעניו

.  פקודת המטים (גביה) £

 י״ט בחשון התשמ״ב (16 בנובמבר 1981)
 (חמ 299—3) אהרון אכוהצירא

 שר העבודה והרווחה

 1 סייח התשכ״ח, עמ׳ 108; התשל״ג, עמי 126.

 2 חוקי א״י, כרך בי, עמ׳ 1374; ם״ח התשל״ג, עמי׳ 46.

 מינוי פקידי גביה
 לפי חזק הביטוח הלאומי ׳[נוסח משולב], התשב״ח—1968

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 183 (ב) לחוק הביטוח
, אני ממנה את  הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ה—1968 ג
 בנימין. ציה ושמלת יששכר, להיות פקידי גביה לענין

.  פקודת המסים (גביה) 2

 י״ט בחשון התשמ״ב (16 בנובמבר 1981)
 (חמ 3-299) אהרון אכתיזצירא

 שר העבודה והרווחה

 1 ס״ח התשכ׳ימ, עמ׳ 108; התשל״ג, עמ׳ 126.

 2 חוקי א״י, כרד ב׳, עמ׳ 1374; ס״ח התשל״ג, עמ׳ 46.

 הודעה בדבר שינוייפ בפכומי המקפימופ
 של גימלה לעובד אז־ לקופת גמל

 י בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד

 לפי חוק הביטוח :הלאומי •[נוסת משולב], התשכי׳ה—1968

 בהתאם לסעיף 127נח לחוק הביטוח הלאומי [נוסת
, אני מודיע שמיום ג׳ בתשרי  משולב], התשכ״ח—1968 נ
 היתשמ״ב (1 באוקטובר 1981), חלו שינויים בסכומי

 המקסימום כלהלן:

 1. לענין סעיף ד12נו לחוק, במקום ״50,210 שקלים״ בא
 ״55,950 שקלים״;

 2. לענין סעיף ד12נז לחוק, במקום ״4,920 שקלים״ בא
a .״5,490 שקלים״ 

 י״ט בחשון התשמ״ב (16 בנובמבר 1981)
 (חמ 154—3) אהרוץ אבוחצירא

 שר העבודה והרווחה!

 הודעה בדבר הרכבה של מועצה דתית
 לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב],

 התשל״א—1971

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א) לחוק
 שירותי הדת היהודיים [נוסת משולב], התשל״א—1971 •י,
 קבעתי שהמועצה הדתית באור־יהודה תורכב מאחד־עשר

 החברים שלהלן:

 אפרים מיכאלי
 אברהם רחמים

 אפרים שירין
 מורד שקפטי
 עזיז תנעמי

 שרלי אוחנוב
 שמעון באבי

 מכלוף ג׳והרי
 אליעזר יחיא

 םאלח׳ כהן
 זלמן לייבוביץ

 ט״ו בהשון התשמ״ב (12 בנובמבר 1981)
 >חמ 140—3) יומ* בורג

 שר לעניני דתות

 1 ם״ח התשל״א, עמ׳ 130.

 הודעה על שינוי בהרכב הועדה הארצית
 למען תקינה כין־לאומית למזון

 אני מודיע כי בהתאם להחלטת הממשלה מם׳ 187
 מיום כ״ב בטבת התשכ״ה (27 בדצמבר 1964), ועל פי
 המלצת שר החוץ, מיניתי את מרדכי לדור להיות חבר
Codex) הועדה הארצית למען תקינה בץ־לאומית למזון 

 Alimentarius), במקום ראובן הלל.

 ההודעה בדבר מינוי הועדה שפורסמה בילקוט
 הפרסומים 2719, התשמ׳יא, עמי 1998, תתוקן לפי זה.

 י״ט בחשת התשמ״ב (16 בנובמבר 1981)
 (חמ 522—3) גדעון פת

 שר התעשיה והמסחר

 הסמכה
 לפי פקודת מם הכנסה

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 20א (א)(1)
, הסמכתי את המדען הראשי של 1 ה ס נ כ  לפקודת מם ה
 משרד התעשיה והמסחר למתן אישור לענין קביעת
 הכנסתו החייבת של אדם, שהוציא הוצאות, כולל הו
 צאות הון, למחקר מדעי בתחומי התעשיה, על פי הסעיף

 האמור.

 י״ט בחשון התשמ״ב (16 בנובמבר 1981)
 >חמ 129—3) גדעון פת

 שר התעשיה והמסחר

 1 ©״ח התשכ׳יח, עמי 108; התשל״ה, עמי 102, עפ׳ 152;

 י׳׳פ התשמ״א, עפ׳ 1076, עמ׳ 1702, עמ׳ 2559.
 ב דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120; ם״ח

 התשמ״א, עמ׳ 160; עמ׳ 282.

 ילקוט הפרסומים 2766, ז׳ בכסלו התשמ״ב, 3.12.1981 311



 הודעה פרפר אגרת רשיון מורה דרף
 לפי תקנות שירותי תיירות (מורי דרך), התשכ״ז—1967

 בהתאם לתקנה 12 (ד) לתקנות שירותי תיירות
 (מורי דרך), התשכ״ז—1967 / אני מודיע כי מדד
 המחירים לצרכן שפורסם לחודש יוני 1981, היה 1694.012
 (לפי בסיס ממוצע 1976 - 100), וכי בהתאם לתקנה
 12 (ב) לתקנות האמורות, תשולם אגרת רשיון מורה
 דרך כשהיא מוגדלת באופן יחסי לשיעור העליה של
 המדד החדש לעומת המדד שפורסם לחודש יוני 1980

.(779.3) 

 שיעור האגרה של אגרת רשיון מורה דרך יהיה,
 איפוא, מיום ו׳ בטבת התשמ״ב (1 בינואר 1982) —

 133 שקלים.

 י״ח בחשון התשמ״ב (15 בנובמבר 1981)
 (חמ 325—3) אברהם שריר
 שר התיירות

 1 ק״ת התשכ״ז, עמי 1156; התשל״ח, עמ׳ 1797. ־

 הודעה פרפר אגרת פחינות, אגרת רשיון מומהה
 ואגרת רשיון סופנות

 לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סוכנויות נסיעות
 וסוכנויות להסעת תיירים), התשכ״ז—1967

 בהתאם לסעיף 30א(ג) לצו הפיקוח על מצרכים
 ושירותים (סוכנויות נסיעות וסוכנויות להסעת תיירים),
 התשכ״ז—1967 / אני מודיע כי מדד המחירים לצרכן
 שפורסם לחודש יוני 1981, היה 1694.012 (לפי בסיס
 ממוצע 1976 = 100), וכי בהתאם לסעיף 30 (ב) לצו
 האמור, ישולמו אגרת בחינות, אגרת רשיון מומחה
 ואגרת רשיון סוכנות, כשהן מוגדלות באופן יחסי לשי
 עור העליה של המדד החדש לעומת המדד שפורסם

 לחודש יוני 1980 (779.3).

 שיעורי האגרות האמורות יהיו, איפוא, מיום ו׳
 בטבת התשמ״ב. (1 בינואר 1982), כמפורט להלן:

 (1) אגרת בחינות — 167 שקלים;

 (2) אגרת רשיון מומחה לנסיעות או מומחה להסעת
 תיירים — 167 שקלים:

 (3) אגרת רשיון סוכנות נסיעות או סוכנות להסעת
 תיירים — 695.

 י״ה בחשון התשמ״ב (15 בנובמבר 1981)
 (חמ 332—3) אברהם שריד
 שר התיירות

 1 ק״ת התשכ״ז, עמ׳ 2636; התשל״ט, עמי 178.

 הודעה פדפר שינויימ פפפוט שפד עפודה
 שיש לו דין קדימה
 לפי פקודת החברות

, אני 1 ת ו ר ב ח  בהתאם לסעיף 220א (1)(א) לפקודת ה
 מודיע כי הל שינוי בסכום שכר עבודה שיש לו דין

 קדימה לפי סעיף 220א (1!(א)(1) לפקודה, כלהלן:

 מיום ג׳ בתשרי התשמ״ב (1 באוקטובר 1981),
 במקום ״7,080 שקלים״ בא ״7,890 שקלים״.

 י׳יט בחשון התשמ״ב (16 בנובמבר 1981)
 (חמ 149—3) אהרון א&והצירא

 שר העבודה והרווחה
/ עמ׳ 155: ס״ח התשל״ג, עמ׳ 102; י־״.פ  1 הא״י, כךך א

 התשמ״א, עמי 1045; עמי 1703; עמ׳ 2559.

 הודעה כדכר שינויים כפכוס שכר עפודה
 שיש לו דין קדימו!

 לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש״ם—1980

 בהתאם לסעיף 78(1)(ד) לפקודת פשיטת הרגל
 [נוסח הדש], התש״ם—1-1980, אני מודיע כי חל שינוי
 בסכום שכר העבודה שיש לו דין קדימה לפי סעיף

 78 (1)(א) לפקודה, כלהלן:

 ממם ג׳ בתשרי התשמ״ב (1 באוקטובר 1981),
 במקום ״7,080 שקלים״ בא ״7,890 שקלים״.

 י״ט בהשון התשמ״ב (16 בנובמבר 1981)
 (המ 148—3) אהרון אכוחצירא

 שר העבודה והרווחה
 1 דיני מדינת ישראל, נוסה חדש 34, עמי 639; י״פ

 התשמ״א, עמי 1045, עמי 1703, עמי 2559.

 הודעה כדכר שינויים פפפופ שכר עפודה
 שיש לו דין קדימה

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

 בהתאם לתקנה 24 (א)(2)(ד) לתקנות האגודות
 השיתופיות (פירוק), התשל״ב—1971 אני מודיע בי
 חל שינוי בסכום שכר עבודה שיש לו דין קדימה לפי

 תקנה 24 (א)(2)(א) כלהלן:

 מיום ג׳ בתשרי התשמ״ב (1 באוקטובר 1981), במקום
 ״7,080 שקלים״ בא ״7,890 שקלים״.

 י״ט בחשון התשמ״ב (16 בנובמבר 1981)
 (חמ 436—3) אהרון אכוהצירא

_ שר העבודה והרווחה _ _ _ _ 
 1 ק״ת התשל״ב, עמי 264; י״פ התשמ״א, עמי 1045;

 עמ׳ 1703; עמי 2560.
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 הודעה בדבר תכנית מיתאר ארצית
 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965

 בהתאם לסעיף 51 לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה—
 11965 (להלן — החוק), מתפרסמת בזה הודעה, כי
 המועצה הארצית לתכנון ולבניה, בישיבתה מיום ד׳
 באב התשמ״א (4 באוגוסט 1381), הורתה, בתוקף סמכו
 תה לפי סעיף 50 לחוק, על עריכת תכנית מיתאר ארצית

 למוביל המים הבין־ימי.

 י״א בחשון התשמ״ב (8 בנובמבר 1981)
 (חמ £07—3)

 חיים קוהרםקי
 יושב ראש המועצה הארצית לתכנון ולבניה

 1 ם״ה התשכ״ה, עמי 307; התשכ׳׳ט, עמ׳ 223.

 הודעה בדבר תכנית מיתאר ארצית
 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965

 בהתאם לסעיף 51 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה—
 11965 (להלן — החוק), מתפרסמת בזה הודעה, כי
 המועצה הארצית לתכנון ולבניה, בישיבתה מיום ב׳
 באלול התשמ״א (1 בספטמבר 1981), הורתה, בתוקף
 סמכותה לפי סעיף 50 לחוק, על עריכת תכנית מיתאר

 ארצית לחופים (הלק ב׳ והלק גי).

 י׳׳א בחשון התשמ׳׳ב (8 בנובמבר 1981)
 (חמ 697—3)

 חייב קוהרםהי
 יושב ראש המועצה הארצית לתכנון ולבניה

 1 ם״ת התשכ״ה, עמי 307; התשכ״ט, עמי 223.

 הודעה כדבר בחינות,
 לפי תקנות חוקרים פרסיים ושירותי שמירה

 (בחינות בדיני ישראל ובאתיקה מקצועית), •
 התשל״ג—1972

 בהתאם לתקנה 1(ב) לתקנות חוקרים פרטיים ושי
 רותי שמירה (בחינות בדיני ישראל ובאתיקה מקצועית),
 התשל״ג—1972 / אני מודיע כי בחינות בדיני ישראל
 ובאתיקה מקצועית יתקיימו ביום שני, ב׳ בטבת התשמ״ב

 (28 בדצמבר 1981).

 בקשה להיבחן יש להגיש לפי תקנה 3 ליושב ראש
 הועדה 15 ימים לפחות לפני מועד הבחינה.

 תשומת לב הנבחנים מופנית לתיקון התקנות שפורסם
 בקובץ התקנות 4171, התשמ״א, עמ׳ 58.

 כ״ז בהשון התשמ״ב (24 בנובמבר 1981)
 (חמ 903—3) ט׳ גולן

 שופט (דימי) של בית משפט מחוזי
 יושב ראש ועדת הרישוי

 1 ק״ת התשל״ג, עמ׳ 9; התשמ״א, עפ׳ 58.

ה ק י ת ני א י יעצת לענ ה מי צ ע ו מ ר מינויים ל ב ד דעה ב  הו
 לפי תקנות שירותי תיירות (מורי דרך)

 התשכ״ז—1967

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 5 לתקנות שירותי תיירות
, אני מודיע כי מיניתי את  (מורי דרך), התשכ״ז—1967 ג
 יוסף שובל להיות יושב ראש המועצה המייעצת לעניני
 אתיקה של מורי דרך לענין התקנות האמורות; ואת משה

 רפפורט להיות חבר המועצה האמורה.

 מינוים של מיכאל הרצברג ויהונתן הרפז 2 — בטל.

 י״ת בחשון התשמ״ב (15 בנובמבר 1981)
 (חמ 325—3) אברהמ שריר
 שר התיירות

 ג ק׳ית התשכ״ז, עמי 1156; התשל״ח, עמי 1797.
 3 י׳׳פ התשמ׳׳א, עמ׳ 1044.

 הודעה על הרשאה

 לפי חוק נכסי המדינה, התשי׳׳א—1951

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א)(4) לחוק נכסי המדי
 נה, התשי״א—11951 (להלן — החוק), החלטתי להרשות
 את נושאי המשרות במיגהל מקרקעי ישראל המפורטים
 להלן, לייצג את הממשלה בכל עסקה מהעסקאות שבהן
 מדובר בסעיפים 4 או 5 לחוק, הנוגעות למקרקעי ישראל
, למעט עסקות  כמשמעותם בחוק־יסוד: מקרקעי ישראל 2

 מכר ועסקות חליפין:

 (1) אחראי מהוזי לרכישות והפקעות — בתחום מחוזו;
 (2) ממונה ארצי לפעולות הפקעה;

 (3) אהראי ארצי לנכסי נפקדים.

 ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 2581, התש״ם,
 עמי 340 ותוקנה בילקוט הפרסומים 2723, התשמ״א, עמ׳

 2100, תתוקן לפי זה.

 ב״ו בחשון התשמ׳׳ב (23 בנובמבר 1981)
 >חמ 9—3) •מאיר שמיר

 מנהל מינהל מקרקעי ישראל

 1 ס״ח התשי״א, bs׳ 52.

2 ס״ח התש״ד, עמ׳ 56.  י

ר תיאום סכומים ב ד  הודעה כ

 לפי תקנות המכס, התשכ״ו—1965

 אני מודיע כי האגרה שנקבעה בתקנה 16 (א)(2)
, תואמה, החל ביום  לתקנות המכס, התשכ״ו—1965 ג
 ה׳ בכסלו התשמ״ב (1 בדצמבר 1981) ל־6,300 שקלים,

 וזאת בהתאם לתקנה 41(א) ו-(ב) לתקנות האמורות.

 כ״ה בחשון התשמי׳ב (22 בנובמבר 1981)
 (חמ 1464—3) מרדכי ברקת

 מנהל המכ0 והבלו

 1 ק״ת התשב״ו, עמ׳ 274¡ התשפ(״א, עמי 376.
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ר ת י  ה

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

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ז לחוק הפיקוח על
, אני מתיר לקמעו  מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 ג
 נאי למכור מצרך במחיר העולה על המהיר היציב
 (להלן — המחיר המותר), ובלבד שלא יעלה על המחיר

 המותר הנקוב לצד המצרך בטור ב׳ לתוספת.

 בהיתר זה —
 ״מצרך״ — מצרך מן המצרכים המפורטים בטור א׳

 בתוספת;
 ״מע״מ״ — מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך

.  מוסף, התשל״ו—1975 2

 תופעת
 טור ב׳

 טור א׳ הסחיר המותר במכירה לצרכן
 המצרך י בשקלים כולל מע״מ

 מחברת בת 12 דפים 0.37
 מחברת בת 16 דפים 1.35
 מחברת בת 40 דפים 3.00

 כ״ב בחשון התשמ״ב (19 בנובמבר 1981)
 (חמ 98—3) ע׳ שרגא״
 הטמונה

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

 2 ס״ח התשל״ו, עמ׳ 52.

פ י נ ו ת ת להוציא לאדר ע ו נ ו ר מתן רשי כ ד דעה ב  הו

 לפי פקודת העתונזת

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום ה׳ באלול התשמ״א (4
 בספטמבר 1981), ניתן לישראל פולק מרה׳ אור החיים,
 25, בניי־ברק, רשיון מס׳ 2/9/1453, התום ביד הממונה על
 מחוז תל־אביב, להוציא לאור שבועון בשם ״מרוד, לצמא״
 בשפה העברית שידון בנושאי יהדות וחברה, ייערך בידי
 שמואל רוזנברג ויודפס בבית הדפוס ״סגל״, רח׳ נחלת

 יצחק 36, תל־אביב.

 נמסרת בזה הודעה כי ביום ז׳ בתשרי התשמ״ב (5
 באוקטובר 1981), ניתן לדניאל טלמור, רשיון מס׳
 2/9/1470, חתום ביד הממונה על מחוז תל־אביב, להוציא
 לאור ירחון בשפה העברית, בשם ״עידן הדלי׳׳ אשר ידון
 בנושאי אסטרולוגיה ופרפסיכולוגיה, ייערך ביד אסתר
 נצר ויודפס בבית־הדפוס ״סגל״, רח׳ מנורת המאור 8,

 תל ־אביב.

 ו׳ בתשון התשמ״ב (3 בנובמבר 1981)
 (חמ 75—3) יעקכ מרקוכיץ

 סגן המנהל הכללי לשירותי חירום
 ולתפקידים מיוחדים במשרד •הפנים'

רה עדת חקי י ו ו נ ר מי פ ד  הודעה פ
 לפי פקודת העיריות

 מודיעים בזה, כי שר הפנים ציווה, בתוקף סמכותו
 לפי סעיף 8 לפקודת העיריות על עריכת חקירה בדבר
 שינוי תחום שיפוטה של עירית אילת ומינה לצורך זה
 ועדת חקירה שמענה הוא: מינהל מחוז הדרום, דרך

 הנשיאים, באר־שבע.
 כל אדם המעונין להשמיע את דעתו בפני הועדה,
 רשאי להגיש אה עצומותיו תוך 15 ימים מיום פרסום

 הודעה זו.

 ל׳ בתשרי התשמ׳׳ב (28 באוקטובר 1981)
 (חמ 174—3) יצתק ורדימון

 יושב ראש ועדת החקירה
 לשינוי תחום עירית אילת

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 8, עמי 197.

 הודעה על עיפוד סטטיסטיקה
 לפי פקודת הסטטיסטיקה [נוסה הדש], התשל״ב—1972

 אני מודיע בהתאם לסעיף 16 לפקודת הסטטיסטיקה
 [נוסח חדש}, התשל״ב—1972 / כי מדד המחירים לצרכן
 לחודש אוקטובר 1981 היה 263.6 נקודות על בסיס מדד

 המחירים לצרכן לשנת 1980 שהיה 103 נקודות.

 על בסיס מדד המחירים לצרכן לשנת 1976, שהיה
 100 נקודות, מראה החישוב כי מדד המחירים לצרכן

 לחודש אוקטובר 1981 היה 2200.796 נקודות.

 על בסיס מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר
 31951, שהיה 100 נקודות, מראה החישוב כי מדד המחי

 רים לחודש אוקטובר 1981 היה 41512.269685 נקודות.

 כ״ג בחשון התשמ״ב (20 בנובמבר 1981)
 (חמ 892—3) משה פיקחץ

 הסטטיסטיקן הממשלתי

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 24, עמ׳ 500; ם״ח

 התשל״ח, עמי 201.
 2 י״פ התשל״ט, עמ׳ 1384.

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

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ז לחוק הפיקוח על
 מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 אני מתיר לכל מי
 שמסיע נוסעים בנסיעה מיוחדת באוטובוס לפי רשיון
 שניתן לו כדין, להעלות, מיום ד׳ בחשון התשמ״ב (1
 בנובמבר 1981), את שכר ההסעה בשיעור שלא יעלה &ל
 חמשה. עשר אחוזים מהשכר שגבה כדין ביום ב׳ בהשון

 התשמ״ב (30 באוקטובר 1981).

 ב׳ בהשון התשמ״ב (30 באוקטובר 1981)
 (חמ 98—3) עזרא קמא

 הממונה

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 24; התשל״ג, עמי 24,
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 . מועדי פדיון איגרות החוב: איגרות החוב ייפדו
 בשלמותן ביום כ״ד בחשון התשנ״ב (1 בנובמבר
 1991), אולם ניתן יהיה לפדותן פדיון מוקדם החל
 ביום ט׳ בחשון התשמ״ח (1 בנובמבר 1987), כאמור

 בתקנה 11 לתקנות.
 מחיר המכירה: ביום הוצאת איגרות החוב וביום
 המכירה שלאחריו יימכרו איגרות החוב ב־96%
 משווין הנקוב. לאחר מכן תיווסף למחיר המכירה
 ריבית של 3% לשנה מיום ההוצאה עד ליום

 המכירה בפועל.

 א׳ בחשון התשמ״ב (29 באוקטובר 1981)
 (חמ 950—3) מאיר פרידמן

 סגן בכיר לממונה על שוק ההון,
 ביטוח וחסכון

פ ה 'לחידוש רישו ש ק  הודעה על כ
 לפי חוק המקרקעין, התשכ״ט—1969

 מודיעים בזה, כי הוגשה בקשה לחידוש רישום של
 המקרקעין המתוארים להלן. כל אדם המעונין בדבר
 רשאי להגיש התנגדות לחידוש הרישום תוך ששים יום
 מיום פרסום הודעה זאת. ההתנגדות תוגש בכתב, בשני
 עותקים, במשרדי אגף רישום והסדר המקרקעין, רחוב
 חשין 1, ירושלים, ובצירוף עותק אחד נוסף לכל אדם

 שיש.לו זכות במקרקעין, .׳בהתאם לבקשה.

 תופפת
 מס׳ סידורי: חר/7/81—ים;

 תיק מם׳: ז׳ 9/81;
 העיר או הכפר: ירושלים;

 הרובע או השכונה: מחנה יהודה;
 סוג המקרקעין: מולק;

 תיאור הנכם: חנות;
 השטח: 17,48 מ״ר.

 הגבולות —
 צפון: מגרש מם׳ 9 ו־10; דרום: ךרד (רוחב 15

 מטרים); מזרח: מגרש מם׳ 2; מערב: משה ולידו.

 פרטי הרישום:
 כרד 30, דף 177, גוש שומה 30074 חלקה 224 הידועה

 כמגרש מס׳ 1.
 מס׳ השטר: 3416/36.

 מהות הפעולה: מתנה.
 הנמכה: מרקאדו יצחק אשכנזי;
 הזוכה: משה מרקאדו אשכנזי;

 החלק. בשלמות.
 הערות: קיים צו ירושה בענין עזבון המנות משד.
י האזורי מ ר  נסים אשכנזי, ת״ז 0021712 בבית הדין ה
 ירושלים תיק מס׳ 2890/התשל״ט, כ״ד באלול התשל״ט

.(16.9.1979) 

 ט׳ בחשון התשמ׳׳ב (6 בנובמבר 1981)
 א׳ פלדמן

 מפקח על רישום מקרקעין

 הודעה פדפר הוצאת פדרה של איגרות הופ
 לפי חוק מילווה המדינה, התשל״ט—1979

 נמסרת בזה הודעה, כי בתוקף סמכות שר האוצר
 לפי סעיף 6 לחוק מילווה המדינה, התשל״ט—1979 1,
 שהועברה אלי, קבעתי לגבי איגרות חוב מילווה המדינה,

 התשל״ט—1979, כמפורט להלן, עניינים אלה:

 (1) סדרה מס׳ 8546.
 סוג הסדרה: סוג ״עצמון״ אשר תנאיו נקבעו בתקנות
 מילווה המדינה (סדרות מסוג ״עצמון״), התשל״ט—

 21979 (להלן — התקנות).
 יום ההוצאה: א׳ בחשון התשמ״ב (29 באוקטובר

.(1981 
 סד כל שוויה הנקוב: חמישה מיליון שקליפ.

 מועדי פדיון הקרן והריבית: איגרות החוב ייפדו
 בשלמותן ביום ו׳ בחשון התשמ״ח (29 באוקטובר
 1987) בתוספת ריבית והפרשי הצמדה, לפי הברירה

 הקבועה בתקנה 8 לתקנות.

 (2) סדרה מס׳ 5130.
 סוג הסדרה: סוג ״כרמל״ אשר תנאיו נקבעו
 בתקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג ״כרמל״),

 התשל״ט—1979 8,
 יום ההוצאה: א׳ בחשה התשמ״ב (29 באוקטובר

. (1981 
 סד כל שזויה הנקוב: ארבע מאות מיליון שקלים.

 מועדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים
 חצי שנתיים ביום 29 באוקטובר וב־29 באפריל של
 כל שנה, החל ביום ו׳ באייר התשמ״ב (29 באפריל

. (1982 
 מועדי פדיון איגרות החוב: איגרות החוב ייפדו
 בשנים עשר שיעורים שנתיים רצופים החל ביום
 ו׳ בחשון התשמ״ח (29 באוקטובר 1987). בשנים
 1987—1996 ייפדו כל שנה 8% מסכום איגרות
 החוב, בשנת 1997 ייפדו 10% מסכום איגרות החוב

 ובשנת 1998 תיפדה יתרת סכום איגרות החוב.

 (3) סדרה מס׳ 3617.
 םוג הסדרה: סוג ״גליל״, אשר תנאיו נקבעו בתקנות
 מילווה המדינה (סדרות מסוג ״גליל״), התש״ם—

 41980 (להלן — התקנות).
 יום הד^צאה: ד׳ בחשון התשמ״ב (1 בנובמבר 1981).

 סד כל שוויה הנקוב: מאתיים מיליון שקלים.
 מועדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים
 שנתיים החל ביום ט״ו בחשון התשמ״ג (1 בנו

 במבר 1982).

 1 ס״ח התשל״ט, עמ׳ 112.

 2 ק״ת התשל״ט, עמ׳ 1542.

 a ק״ת התשל״ט, עמ׳ 1551. .

 4 ק״ת.התש״ם, עמ׳ 2281.
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 הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
 לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין

 [בוסת חדש], התשכ״ט—1969

 מודיעים בזה, כי לוח הזכויות לגוש הרישום 16522
 — בצרת, נפת יזרעאל, הוצג לעמן ביום ל׳ בתשרי
 התשמ״ב (28־ באוקטובר 1981) לתקופה של שלושים
 יום, בלשכת פקיד הסדר המקרקעין, בנין שזי׳פ, שכונה
 דרומית, נצרת עלית, בלשכת הממונה על מחוז הצפון,

 בית הממשלה, נצרת־עלית, ובעירית נצרת.

 מודיעים בזה, כי לוח הזכויות לגוש הרישום 13073
 — צפת, נפת צפת, הוצג לעיון ביום ל׳ בתשרי התשמ״ב
 (28 באוקטובר 1981) לתקופה של שלושים יום, בלשכת
 פקיד הסדר המקרקעין, בנין שו״פ, שכונה דרומית,
 נצרת־עלית, בלשכת מינהל הנפ־ שבצפת ובעירית צפת.

 ל׳ בתשרי התשמ״ב (28 באוקטובר 1981)
 מודיע עבד אל נביא
 פקיד הסדר המקרקעין

 אזורי הסדר יזרעאל וצפת

 הודעה בדבי הצגת לוח זכויות
 לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין

 [נוסח חדש], התשכ״ט—1969

 מודיעים בזה כי לוח הזכויות לגוש הרישום מספר
 6910 תל־אביב־יפו (מקודם גוש שומר* 6910 וחלק מגוש
 שומה 0913 תל־אביב) הוצג לעיון ביום ד בחשון
 התשמ׳׳ב (4.11.1981) לתקופה של שלושים יום, בלשכת
 פקיד הסדר המקרקעין אזורי הדרום, רחוב לוינסקי 76,
/ תל־אביב, בלשכת ־הממונה על מחוז תל־אביב  קומה ד

 ובעיר ית תל ־אביב־ יפו.

 ז׳ בהשון התשמ״ב (4 בנובמבר 1981)
 יצחק גבאי

 פקיד הסדר המקרקעין
 אזור הסדר תל־אביב־יפו

 הודעה בדבר שינוי בהרכב בית דין למפ עסקים
 לפי פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

 נמסרת בזה הודעה, כי הרכב בית הדין למס עסקים
 שהקימה עירית הרצליה, שונה מיום י״ב באדר ב׳

 התשמ״א (18 במרס 1981) כמפורט להלן:

 י במקום: ״עו״ד בנימין שפירא — חברי׳

 יבוא: ״אברהם גפני — חבר״

 ההודעה בדבר הקמת בית דין למס עסקים שפור
 סמה בילקוט הפרסומים 786, התש״ך, עמ׳ 2049, ותוקנה
 בילקוטי הפרסומים 1616, התש״ל, עמ׳ 1713, ו־2614,

 עמ׳ 1309, תתוקן לפי זה.

 י׳׳ב בניסן התשמ״א (16 באפריל 1981)
 (חמ 34—3) יופו* נבו

 ראש עירית הרצליה

 הודעה על כקשה לחידוש רישום
 לפי חוק המקרקעין, התשכ״ט—1969

 מודיעים בזה, כי הוגשה בקשה לחידוש רישום של
 המקרקעין המתוארים להלן. כל אדם המעונין בדבר רשאי
 להגיש התנגדות לחידוש הרישום תוך ששים יום מיום
 פרסום הודעה זאת. ההתנגדות תוגש בכתב בשני עותקים,
 לפי המען: המפקח על רישום מקרקעין, רחוב יפו מס׳ 3,
 תל־אביב, ובצירוף עותק אחד נוסף לכל אדם שיש לו

 זכות במקרקעין בהתאם לבקשה.

 תופפת
 פנקס 2 דף 99.

 גוש: 2, חלקה: 1914.
 השטח: 561 מ״ר.

 תיאור המקרקעין: מגרש.
 סוג המקרקעין: מירי.

 הגבולות —
 צפזן: חלקה 1912; דרום: חלקה 1916; מזרח: חלקה 1915;

-מערב: דרך.
 שם המבקש: אברהם רצ׳ולםקי, אחוזה 287, רעננה.

 פרטי הבקשה: חידוש רישום על שם המבקש.

 י״א בחשון התשמ״ב (8 בנובמבר 1981)
 א׳ אחרוני

 'המפקח על רישום מקרקעין
 אזור תל־אביב

 הודעה בדבר התחלת הסדר במקרקעין
 לפי סעיף 5 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין

 [נוסח חדש], התשכ״ט—1969

 מודיעים בזה, כי הוצאה הודעה מוקדמת לפי סעיף 5
 לפקודה,, על הסדר שמתכוונים לעשותו במקרקעין המפו

 רטים להלן:

 המחוז: הצפון.
 תיאור השטח: מקרקעי גוש רישום 15005, טבריה (הכולל

 גוש שומה מס׳ 15005, טבריה).
 אזור ההסדר: כברת.

 לשכת הסדר: נצרת עלית, כנין שו״פ, שכונה דרומית.
 תאריך הוצאת ההודעה: י״ב בחשון התשמ״ב (9 בנובמבר

.(1981 
 תאריך התחלת ההסדר (בקירוב): י״ב בכסלו התשמ״ב

 (8 בדצמבר 1981).

 כל התובע טובת הנאה במקרקעין אלה, או הסמוכים
 הגובלים אותם, צריד לפעול בהתאם להוראות הפקודה.

 י״ב בחשון התשמ״ב (9 בנובמבר 1981)
 מורים עבד אל נביא
 פקיד הסדר המקרקעין

 אזור הסדר כנרת
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 ת״י 957 — שואבי אבק. גליון תיקון למהדורה מיוני 1976
 ולגליונות התיקון ממרס 1978, ומספטמבר 1980.

 ת״י 1008, חלק 1 — מכונות תפירה — מכונות חשמליות
 לשימוש ביתי: דרישות בטיחות חשמליות; גליון
 תיקון למהדורה מיולי 1978 ולגליון תיקון ממאי 1980.

 כ׳׳ט באלול התשמ״א (28 בספטמבר 1981)
 (חמ 9—3) מחים מי״לר

 המנהלת הכללית של מכון התקנים הישמאלי

 הודעה בדבר קביעת תקנים
 לפי חוק התקנים, התשי״ג—1953

 בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי״ג—1953-נ,
 אני מודיעה כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף
 סמכותו לפי סעיף 6(א) לחוק האמור, תקנים ישראליים

 אלה:

 ת״י 704 — תורן ואבזרים לאנטנות רדיו וטלוויזיה: דרי
 שות התקנה ובטיחות — גליון תיקון למהדורה מספ

 טמבר 1973 ולגליון התיקון מיולי 1976.

 ת״י 919 — תנורי הסקה חשמליים אוגרי־חום לשימוש
 ביתי ולשימושים דומים — גליון תיקון למהדורה

 ממרס 1978 ולגליון התיקון מנובמבר 1980;
 ת״י 1099 — זיגוג חלונות ודלתות בבנינים.

 י״ז בתשרי התשמ״ב (15 באוקטובר 1981)
 (חמ 96—3) מריב מילד

 המנהלת הכללית של מכון התקנים הישראלי

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

 אכרזה על שינוי של תקן רשמי
 לפי חוק התקנים, התשי״ג—1953

 בהתאם להוראות סעיפים 6(ב) ו־8(ה) לחוק התקנים,
 התשי׳׳ג—1953 1 (להלן — החוק), ובאישור הממונה על
 התקינה ששר התעשיה והמסחר העביר לו את סמכויותיו
 לפי סעיף 8(ה) לחוק, אני מודיעה, כי מבון התקנים

 הישראלי שינה את התקן הרשמי הבא:

 ת״י 909 — קפה נמס מיוני 1979 על־ידי פרסום גליון
 תיקון מסי 1.

 גליון התיקון הופקד במקומות המפורטים בהודעה
 בדבר מקומות להפקדת תקנים רשמיים שפורסמה בילקוט

 הפרסומים 2223, התשל״ו, עמי 1871.

 י״ז בתשרי התשמ״ב (15 באוקטובר 1981)
 (חמ 95—3) מרים ©ילד

 המנהלת הכללית של מיכון התקנים הישראלי •

 1 ם׳׳ה התשי״ג, עמי 30; התשל״ט, עמ׳ 34.

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

 בהתאם לסעיף 23 לחוק ההגבלים העסקיים, התשי׳׳ט—
, אני מודיע כי נרשם הסדר כובל לגבי קידום  1959 ג

 היצוא של כבלים וחוטי חשמל מתוצרת הארץ.

 הצדדים להסדר הם:
 1. ההברה לכבלים .וחוטי חשמל בישראל בע״מ,

 מפרץ חיפה;
 2. כבלי ציון מפעלים מאוחדים בע״מ, תל־אביב.

 3. טלדור — תעשיית מוליכים וכבלים לטלקומוניקציה,
 אלקטרוניקה •וחשמל בע״מ, קיבוץ עין דור.

 מהות הכבילה:
 תיאום ושיתוף פעולה בעניו יבוא חומרי גלם מחוץ

 לארץ ויצוא משותף לחוץ לארץ, של מוצרי הצדדים.

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

 כ״ה בחשון התשמ׳׳ב (22 בנובמבר 1981)
 (חמ 41—3) זאב גלמוד

 הממונה׳ על הגבלים עסקיים
 1 ס״ה התשי׳׳ט, עמי 152; התשל״ג, עמ׳ 148.

 הודעה בדבר קביעת תקנים
 לפי חוק התקנים, התשי״ג—1953

 בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי״ג—1953
 אני מודיעה, כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף
 סמכותו לפי סעיף 6(א) לחוק האמור, תקנים ישראליים

 אלה:

 ת״י 527 — סרטי טקסטיל להדפסה במכונות משרדיות,
 בא במקום התקנים ת׳׳י 527 ות״י 528 מאפריל 1966.

 ת״י 580, חלק 1 — רשתות פלדה, מרותכות לזיון בטון:
 רשתות.

 ת״י 580, הלק 2 — רשתות פלדה מרותכות לזיון בטון:
 מוטות חלקים מעובדים בקר.

 ת״י 580, חלק 3 — רשתות פלדה מרותכות לזיון בטון:
 מוטות בעלי כושר הידבקות משופר מעובדים בקר.

 שלושת החלקים של התקן ת״י 580 באים במקום
 המהדורה מאוקטובר 1975 וגליונות התיקון מיוני 1977

 וממאי 1980.

 ת״י 636 — שטיחי טקסטיל: דרישות טיב, בא במקום
.19e7 הצעה נםיונית מפברואר 

 ת׳׳י 916, הלק 2 — שיטות לבדיקת יציבות הצבע של
 מוצרי טקסטיל: יציבות הצבע בכביסה; גליון תיקון

 למהדורה מאפריל 1975.

 1 ס״ח התשי״ג, עמ׳ 30; התשל״ט, עמי 34.
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 לטייפ, נמצאו ב׳ 21.8.1981, ברחוב בורוכוב 46, גבעתייש,
 ערכם כ־2,500 שקלים.

 היחידה המטפלת: אבידות/מחוז תל־אביב.

 שרשרת מזהב בצורת חבל עבה קשורה בשרשרת
 דקה מזהב, נמצאה ב־10.1981.ד בבית אל־על בתל־אביב,

 ערכם כ־5,000 שקלים.
 היחידה המטפלת: אבידות/מחוז תל־אביב.

 קרטון ובתוכו גליל בד שקוף וחדש, במצא ב־
 23.10.1981 בכביש החוף, ערכו כ־2,000 שקלים.

 היחידה המטפלת: אבידות /מחוז תל־אביב.

 מטבעות ישנות, טבעת נישואין בצבע זהב, וחלקים
 משעון, נמצאו ב־25.9.1981 סמוך לבית הספר ארליד

 בטבריה, ערכם כ*25,000 שקלים.
 היחידה המטפלת: אבידות ומציאות/טבריה.

 שתי מערכות קסוטו ומערכת קסוטו נוספת, המערכות
 חדשות ובתוך קרטונים נמצאו ב־11.9.1981 בפינת רחו
 בות העצמאות ובן גוריון בחיפה, ערכם כ־1,500 שקלים.

 היחידה המטפלת: אבידות/תתנת זבולון.

 תיק חום ובתוכו כסף במזומן בסך 1,862.85 שקלים
 נמצאו ב־25.10.81 בככר נמיר בקרית ים.

 היחידה המטפלת: אבידות/תחנת זבולון.

 ט״ז בחשון התשמ״ב (13 בנובמבר 1981)
די  (חמ 51—3) ח׳ שי)
 סגן־ ניצב

 הודעה פדכד אפידות שלא נתבעו
 לפי תקנות השבת אבדה, התשל״ג—1973

 בהתאם לתקנה 10 לתקנות השבת אבידה, התשל״ג—
, מתפרסמת בזה הודעה כי כלי הרכב המנועיים  1973 ג
 המפורטים להלן, חינם אבידה שלא נתבעה והם יוצאו
 למכירה פומבית בתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה

 זו ברשומות:

 מכונית פרטית מדגם פורד טורינו בצבע לבן ללא
 לוחית זיהוי; מספר מבוע 15428378, שנת יצור 1972,
 במצאה, ב־23.1.1981 בטושה במושב כפר אוריה, ערכה

 כ־20,000 שקלים.
 היחיד־ המטפלת: אבידות/תחנת בית שמש.

 אופנוע מסוג הונדה, תוצרת יפן, צבעו שחור ללא
 לוחית זיהוי, מספר מנוע 2026273 ומספר שלדה 2026246,
 שנת יצור 1980, נמצא ב־14.2.1981 ביער הנשיא, ערכו

 כ־40,000 שקלים.
 היחידה המטפלת: אבידות/תהנת בית שמש.

 ט׳׳ז בהשון התשמ״ב (13 בנובמבר 1981)
 (חמ 51—3} ה׳ שקדי
 סגן־ניצב

 1 ק״ת התשל״ג, עמ׳ 1839; התשל״ו, עמ׳ 51.

 הודעה פדפר אפידות שלא נתבעו
 לפי תקנות השבת אבידה, התשל״ג—1973

 בהתאם לתקנה 10 לתקנות השבת אבידה, התשל״ג—
 1973/ מתפרסמת בזה הודעה, כי הטובין המפורטים
 להלן הס אבידות שלא נתבעו והם יועברו למוצא בתום
 ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, אם לא

 יימצא מי שיטען לזכות עליהם:

 המחאות נוסעים על סך כולל של 400 דולר נמצאו
 בתאריך .6.9.1981 בירושלים ברחבת בניני האומה

 וערכם כ־5,200 שקלים.

 היחידה המטפלת: אבידות/מרחב ירושלים.

 כסף מזומן בסך 100 דולר נמצא בתאריך 27.7.1981
 במחלקת המים של העיריה בירושלים.

 היחידה המטפלת: אבירות/מרחב ירושלים.

 שקית זבה כסף מזומן, בסך 2,798.23 שקלים, נעליים,
 כלי איפור, משקפיים, 3 חפיסות סיגריות ומברשת
 שיער• נמצאו בתאריך 27.9.1981 במונית בתל־אביב,

 ערך כולל כ־2,800 שקלים.
 היחידה המטפלת: אבידות/מחח תל־אביב.

 תיק ובו כלי עבודה וציוד אלקטרוני נמצאו בתאריך
 29.9.1981 ברחוב הוני המעגל בהרצליה וערכם

 כ־1,000 שקלים.
 היחידה המטפלת: אבידות/מחוז תל־אביב.

 תיק ובו עט וכסף מזומן בסך.900 שקלים ו־15 לירות
 שטרלינג, נמצאו בתאריך 10.9.1981 בבת־ים, רחוב

 הרצוג 18, ערך המציאה כ־1,250 שקלים.
 היחידה המטפלת: אבירות / מחוז תל־אביב.

 גלגל של משאית נמצא בתאריך 21.4.81 בכביש עפולה
 וערכו כ־5,000 שקלים.

 היחידה המטפלת: תחנת עפולה.

 שק ובתוכו הומר הדברה נמצא בתאריך 21.12.1980
 בכביש כפר קמא—נצרת בכניסה לקיבוץ הסוללים

 וערכו כ־3,000 שקלים.
 היחידה, המטפלת: תחנת עפולה.

 גלגל של משאית וג׳נט פנימי נמצאו בתאריך 26.3.1981
 במושב מלאה מס׳ 4 שבתעבכים וערכם כ־5,000

 שקלים.
 היחידה המטפלת: תחנת עפולה.

 כסף מזומן בסך 300 דולר של ארה״ב ו־1,210 שקלים,
 נמצאו בתאריך 11.10.1981 בשכונת מאה שערים

 בירושלים.
 היחידה. המטפלת: אבידות/מרחב ירושלים.

 מכונת כתיבה משומשת מתוצרת גרמניה, מכונת
 חישוב חשמלית משומשת מתוצרת שוודיה, 9 קסטות

 1 ק״תיהתשל׳׳ג, עמ׳ 1839; התשל״ו, עמ׳ 51.
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 הודעות לפי וזוק התכמן והבניה, התשכ״ה-965ז

 מתח יחשלימ
 י(2) ״תכנית מם׳ 2823, שינוי מם׳ 55/80 לתכנית מיתאר,
 מקומית ירושלים, ושינוי מס׳ 11/80 לתכנית מיתאה
 עמ/9 לעיר העתיקה וסביבתה, ושינוי מס׳ 1/81

 לתכנית מפורטת מם׳ 2820״..

 ואלה השטתים הכלולים בשינוי התכנית: שכונת
 תלפיות מזרח, גוש 30113, הלקי חלקות 17, 19,
 20; גוש 30136, חלקי חלקות (ללא מספרים);
 גוש 30152, חלקי חלקות 1, 2, 3, 9, 10, 11, 13/1;
(ללא כמפרים), חלק  גוש 30203, חלקי חלקות .
 מאדמות כפר םילוואן, קואורדינטות אורך 171.000—
 172.200 וקואורדינטות רוחב 129.300—129.000 —
 הכל על־פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 עיקרי הוראות התכנית: .א) התוויית דרד חדשה;
 ב) שינוי יעוד שטח מאזור מגורים 5 מיוחד לשטת
 ציבורי פתוח; ג) קביעת הוראות לפיתוח ולגיבון
 השטח הציבורי; ד) קביעת הוראות לביצוע הדרך

 החדשה בהתאם לנספח מס׳ 1; ה) שינוי הוראות.
 סעיף 14ה׳ שבתכנית מפורטת מס׳ 2820 לגבי

 חיבור זמני.

 (3) ״תכנית מס׳ 2949, שינוי לתכנית מיתאר מקומית
 ירושלים״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי.•התכנית: שכונתי
 נוה הקריה, שד׳ הרצל, גוש 30155, מגרש מס׳ 6
 שבתכנית מם׳ 1252ב׳; חלקי חלקות 39, 35 , 34, 33,
 15, הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו

 כחול.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת בינוי כמתחייב
 מהוראות תכנית תמיתאר המקומית מס׳ 1702; ב)
 קביעת הוראות בינוי בדברים כגון: מספר הקומות,
 עיצוב ארכיטקטוני, מפלס הבניה, קווי הבנין,
 המרי הבניה של הקירות החיצוניים, חניה וכיו״ב;
 ג) קביעת היקף שטח הרצפות הכולל לבניה, כולל
 שטחי עזר לחניה, מקלטים, חדרי מכונות וכיו׳׳ב;
 ד) הבטחת השימוש בשטחי העזר אך ורק ליעדים

 הקבועים בתכנית.

 י כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא

 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
 לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה את עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות וכן כל
 הזכאי לכך על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך הדשי-יס
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות

 לשינויי התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 י״ד בחשון התשמ״ב (11 בנובמבר 1981)
 ר׳ לוי

 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז ירושלים

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעה כדמי הפקדתי שינוי תכנית מיתאד מקומות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״די—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז ירושלים, ובמשרדי: הועדה המקו
 מית לתכנון ולבניה ירושלים, הופקד שינוי תכנית מיתאר
 מקומית הנקרא: תכנית מם׳ 2991, שינוי מס׳ 16/81 לתכ
 נית מיתאר מקומית ירושלים, ושינוי מס׳ 2/81 .לתבנית

 מפורטת מם׳ 822, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: שב׳ קטמון,
 רח׳ דוםתאי 18, גוש 30005 חלקת 17, הכל על פי הגבו־

 לות המסומנים בתשריט בקו בתול.

ק חדשים נ  עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת קווי ב
 כדי לאפשר תוספות בניה; ב) הגדלת אחוזי הבניה

 מ־75% המותרים ל־89%.

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

 לקהל.

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

 מית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

ת ו מי תאד מקו ת מי ו י נ ת שינויי תכ ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳׳ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז ירושלים, ובמשרדי הועדה המקו־.
 מית לתכנון ולבניה, ירושלים, הופקדו ביחד עם התש־

 ריטים המצורפים אליהם, שינויי תכניות מיתאר אלה:

 (1) ״תכנית מס׳ 2402, שינוי מס׳ 10/77 לתכנית מיתאר
 מקומית ירושלים״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 שכונת קטמון, רחוב הל״ה 37, פינת רחוב ביל״ו
 מס׳ 16, גוש 30007, חלקה 96 — הכל על־פי הגבו

 לות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הוראות שינר התכנית: א) הגדלת אחוזי
 הבניה מ־78% המותרים ל־106%; ב) קביעת בינוי
 לתוספת קומה שלישית ושינויים בקווי הבנין

 בהתאם למבנה• הקיים בשטח.
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ק התכנון והבניה, התשכ״ה—965ו  הודעות לפי חו

ת המרכז ח  מ

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

 לקהל.

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

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, חוף השרון

ת מפורטת. י נ כ ר אישור ת ב ד  הודעה כ

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז המרכז, אישרה תכנית מפורטת הנקראת

 ״תכנית מפורטת מסי חש/83״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גושים 7734, 7710,
,7693 ,7701 ,7692 ,7691 ,7690 ,7702 ,7739 ,7746 ,7709 

 7700, ©76, 7712, 7703, מועצה אזורית חוף השרון.

 עיקרי הוראות התכנית: יעוד שטחים המסומנים
 בצבע אדום לדרך וסלילת כביש, הסדר הסתעפויות

 וצמתים, כביש מחלף גן אפרים—יקום.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 2690, התשמ״א, עמי 1052.

 התכנית האמורה בצורה שאישרה הועדה המחוזית,
 ביחד עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הו
 עדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, חוף השרון, וכל המעונין רשאי לעיין
 בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, תוף השרון
ת ט ר ו פ ת מ י נ כ י ת ו נ ת שי ד ק פ ר ה ב ד  הודעה כ

 נמסרת בזה. הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, הוף השרון, הופקד שינוי תכנית הנקרא
 ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ הש/2/45״, ביחד עם

 התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: שינוי יעודי קרקע, קביעת
 הוראות בניה למגורים, מבני ציבור, מבני משק ותעשיה,

 קביעת שימושי קרקע בתחום הקיבוץ.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7955,
 חלקות 5, 7, 9, 10, 11, חלקי חלקות 4, 6, 8; גוש

 8026, חלק מחלקה 1 בקיבוץ תל יצחק.

 מרחב תכנון מקומי, המרכז

ת רטו ת מפו ו י נ ת שינויי תכ ד ק פ ר ה ב ד  הודעה כ

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי י במשרדי הועדה המחו
 זית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקו
 מית לתכנון ולבניה המרכז, הופקדו ביחד עם התשרי־

 טים המצורפים אליהם, שינויי תכניות מפורטות אלה:

 (1) ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ ממ/44/534/ג׳״.
 עיקרי הוראות השינוי: ביטול שביל ציבורי ובי

 טול חלק מדרד קיימת.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש
 6722, חלקות 34, 35, 71, 80, 81, 82, בסביון,

 (2) ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ ממ/6003״.
 עיקרי הוראות השינזי: ביטול דרד והמרתה בשטח

 לבניני ציבור,

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6711,
 חלק מחלקה 42, ביהוד.

 כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות וכן כל הזכאי
 לכד על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינויי

 התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, זמורה

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

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, זמורה, הופקד שינוי תכנית הנקרא
 ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ זמ/525״, ביחד עם התשריט

 המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: קומפילציה של תכניות
 בתחום התבנית, התוויית דרכים, קביעת חלקות לדרכי

 ציבור והוראות בניה.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 4585,
 חלקות 74—82, 84—103, 135, חלקי הלקות 83, 108,

,127 ,109 
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

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

 לקהל.

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

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, כפר סבא

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ת—1965, כי במשרדי הועדת המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, כפר־םבא, הופקד שינוי תכנית הנקרא
 ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ כם/413״, ביחד עם

 התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: קביעת מערכת דרכים, שטחים
 לצרכי ציבור, אזורים שונים, הוראות בניה, ושינוי יעוד

 שטת ציבורי לאזור מגורים.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6431,
 חלקות 30, 40, 97—233, 38 (הלק).

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

 לקהל.

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

 לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, לוד

 הודעה בדכר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקו
 מית לתכנון ולבניה לוד הופל!ד שינוי תכניתי הנקרא
 ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ לד/636״, ביחד עם

 התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: שינוי יעוד שטח ציבורי פתוח
 לשטח למוסדות ציבור.

 ואלה השטתים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 4541,
 חלקות 182, 135 (חלק).

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

 לקהל.

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

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, טירה

 הודעה כדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
ת. הנקרא י נ  לתכנון ולבניה, טירה, הופקד שינוי תכ
 ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ טר/1277״, ביחד עם

 התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: שינוי מיקום שביל.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7776,
 חלקה 18.

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

 לקהל.

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

 התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, יבנה

 הודעה כרכר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, יבנה, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״שינוי
 תכנית מיתאר מקומית מס׳ יב/160״, ביחד עם התשריט

 המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: שינוי יעוד משטח חקלאי
 לשטח לספורט.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 4905,
 חלקות 16, 17, חלקי חלקות 15, 18, 21, 24; גוש 4906
 חלקי הלקות 11, 16; גוש 3512, חלק מחלקה 108; גוש
 3513 הלקות 43—47, 49, 51, 52, חלקי חלקות 7, 10,

.59 ,58 ,50 ,48 ,41 ,30 ,18 ,17—14 
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ק התכנון והבניה, התעוכ״ה-1965  הודעות לפי חו

 לתכנון ולבניה נתניה, וכל המעונין רשאי לעיין בו,
 ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, פתח־תקוה
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תבנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדת המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, פתחיתקוה, הופקד שינוי תכנית הנקרא
 ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מם׳ פת/15/1216א׳ ״, ביחד

 עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: יעוד שטחים לצרכי ציבור,
 איחוד וחלוקה על־פי סימן ז׳ לחוק, קביעת שטח מגרש

 מזערי באזור מגורים ב׳ ושינויי הודאות בניה.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6714,
 חלקות 31, 47, 100—103, 130, 132, 133.

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

 לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר,
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התבנית וכן כל הזכאי
 על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך הדשיים מיום פרסומה
 של הודעה זו ברשומות להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, פתח תקוה
ת מי תאר מקו ר שינוי• תכנית מי  הודעה בדבר אישו

 נמסרת בזה. הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז המרכז, אישרה, באישור שר הפנים, שינוי
 תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״שינוי תכנית מיתאר

 מקומית מס׳ פת/7/1234״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6714
 חלקה 5, ברחוב הנשיאים.

 עלקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד שטח
 ציבורי פתוח ושטח דרך לאזור מגורים ב׳־1 וקביעת

 הוראות בניה.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית, פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2717, התשמ״א, עמ׳ 1949.

 שינוי התכנית האמור, בצורה שאישרה הועדה
 המחוזית, ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במש
 רדי הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקו
 מית לתכנון ולבניה, פתה תקוה, ובל המעונין רשאי
 לעיין בו, ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמו

 רים פתוחים לקהל.

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

 לקהל.
 כל המעונין בקרקע, בבניו או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה את עצמו נפגע על־ידי שינוי התכנית וכן בל
 הזכאי לכך על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות

 לשינוי התבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה,

 מרחב תכנון מקומי, לוד

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזת הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה^-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, לוד, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״שינוי
 תכנית מפורטת מס׳ לד/1/213״, ביחד עם התשריט

 המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: שינוי הבינוי בתחום התכנית.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7973,
 חלקות 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 59, 66, 67, 68.

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

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

 התכנית במשרדי הועדה, המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, נתניה

 הודעה בדבר• אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז המרכז, אישרה, באישור שר הפנים, שינוי
 תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״שינוי תכנית מיתאר

 מקומית מס׳ נת/4/292״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 8267
 חלקות 594, 586, רה׳ גבעת חיים 7, נתניה.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת אחוזי בניה
.167.7% 

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2709, התשמ״א, עמ׳ 1716,

 שינוי התכנית האמור, בצורה שאישרה הועדה המחו
 זית, ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי
 • הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית
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 (2) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מם׳ רח/3/1050״.
 עיקרי הוראות השינוי: הגדלת דירות קיימות בתחום

 התכנית.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש
 3655, חלקות 285, 287, 289; גוש 3656, חלקות 4,

 102, 106, 107, 110, 111,י120, 124, 125, 140.
 כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם
 ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתו

 חים לקהל.
 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על־ידי שינויי התכניות וכן כל הזכאי
 לכך על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינויי

 התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, רחובות
ת ט ר ו פ  הודעה פרפר הפקדת שינוי תפנית מ

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, רחובות, הופקד שינוי תכנית הנקרא
 ״שינוי תכנית ממורטת מם׳ רח/1/167/א׳ ״, ביחד עם

 התשריט המצורף אליו.
 עיקרי הוראות השינוי: קביעת הבינוי במגרש ציבורי

 והוראות הבניה.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3701,

 חלקה 558.
 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.
 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית וכן כל הזכאי
 על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוד חדשיים מיום פרסומה
 של הודעת זו ברשומות להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, רעננה
ת י מ ו ק ד מ א ת י ת מ י נ כ י ת ו נ ת שי ד ק פ דעה פרפר ה  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה^-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רעננה, הופקד שינוי תכנית הנקרא
 ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ רע/133/1ב׳״, ביחד

 עם התשריט המצורף אליו.
 עיקרי הוראות השינוי: שינוי יעוד משטח ציבורי

 פתוח למגורים א׳ וקביעת מגרשי בניה. י
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6581,

 חלק מחלקות 330, 323, 418, 419.

 מרחב תכנון מקומי, ראשון לציון

 הודעה כדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המתוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקו
 מית לתכנון ולבניה ראשון לציון, הופקדו ביחד עם
 התשריטים המצורפים אליהם, שינויי תכניות מיתאר אלה:

 (1) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ רצ/23/6/1״.
 עיקרי הוראות השינוי: שינוי יעוד מאזור מגורים ג׳

 לשטח לבניני ציבור.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3932,
 חלקה 46.

 (2) ״שינוי תכנית מותאר מקומית מס׳ רצ/2/116״.
 עיקרי הוראות השינוי: שינוי יעוד משטח בינוי

 ציבורי לשטח ציבורי פתוח ושטח מסחרי.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 4247,
 חלקה 102.

 כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיק בהם ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות וכן כל הזכאי
 לכך על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תור חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינויי

 התכניות במשרדי' הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, רחובות

 הודעה כדפר הפקדת שינויי תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, רחובות, הופקדו ביחד עם התשריטיס

 המצורפים אליהם, שינויי תכניות מיתאר אלה:

 (1) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ רה/8/450״.
 עיקרי הוראות השינוי: שינוי יעוד מאזור מגורים
 ב׳ ישן לאזור מגורים ב׳ ו־־ג׳, קביעת שטחים
 לצרכי ציבור, ביטול דרכים וחזית מסחרית והר

 חבת דרכים ושבילים חדשים ופריצתס.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3703,
 הלקות 221, 222, 230, 232—234, 320—325, 327,
,912—899 ,895 ,880 ,836 ,835 ,763 ,762 ,759 ,758 
,1064 ,1059 ,1057—1054 ,965—970 ,953—939 ,916 
,1106 ,1105 ,1100 ,1088 ,1082 ,1081 ,1072 ,1068 

 חלקות זמניות 16, 17.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 (2) ״תכנית מפורטת מס׳ הצ/1—46/1׳׳.
 עיקרי הוראות התכנית: קביעת הוראות בניה

 למבנים חקלאיים בשטחים חקלאיים.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 8034, חלקה
 49, בקדימה.

 כל המעונין בתכניות רשאי לעיין בהן ללא תשלום
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ן או בכל פרט תכנוני אחר. י מ  כל המעונין בקרקע, ב
 הרואה עצמו נפגע על־ידי התכניות ובן כל הזכאי לכך
 על־פי סעיף 100 לחוק האמור, רשאי, תוך חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה ,זו ברשומות, להגיש התנגדות

 לתכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 י״א בחשון התשמ״ב (8 בנובמבר 1981)
 ך׳ שיש

 ממלא מקום יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז

ת חיפה ח  מ
 מרחב תכנון מקומי, חדרה

 הודעה פדפר הפקדת שינוי תכנית• מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, חדרה, הופקד, ביחד עם התשריט
 והנספת המצורפים אליו, שינוי תכנית מפורטת הנקרא
 ״תכנית מם׳ חד/531 — שיכון זוגות צעירים בגבעת
 אולגה״. תכנית זו מהווה שינוי לתכנית רישום שיכונים

 ציבוריים מס׳ 2/30/6.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 672)1,
 חלקות 323, 324, פינת רחובות החלוץ ומלכי ישראל

 בגבעת אולגה.
 עיקרי הוראות השינוי: מתן אפשרות להגדלה אחידה
 של כל הדירות בשני הבנינים בשיעור של כ־20 מ״ר

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

 לקהל.
 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר,
 הרואה עצמו נפגע על־ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי
 לכך על פי סעיף 100 לחוק רשאי, תוך חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי

 התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 י״ב בחשון התשמ״ב (9 בנובמבר 1981)
 משה נלזנר

 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז חיפה

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

 לקהל.

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

 לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, צפון השרון

 הודעה בדכר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, צפון השרון, הופקד שינוי תכנית הנקרא
 ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ צש/5—7/21״, ביחד

 עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: ביטול דרך ושינוי יעודה
 לשביל להולכי רגל.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7823,
 חלקי חלקות 11, 12, 13, 15; גוש 7822 חלק מחלקה 64,

 בכפר יעבץ.

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

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

 התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, שרונים

 הודעה פדפר הפקדת תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקו
 מית לתכנת ולבניה, שרונים, הופקדו ביחד עם התשרי־

 טים המצורפים אליהן, תכניות מפורטות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מם׳ הצ/5—19/1״.

 עיקרי הוראות התכנית: חלוקת הלקה לשני מגרשי
 מגורים.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 7789, חלקה
 33, בתל־מונד.
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 הזמנות בתי הדין הרבניים
 בית הדין הרבני האזורי בירושלים

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדיו,. בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושת. כל התובע טובו!
 הנאה או המעונין בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדיו וימסור

 טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

 המבקש: סימן טוב אדיה.

 תיק 416/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוחה אורלוביץ חניה, שנפטרה

 ברחובות ביום ט״ז בתשרי התשמי׳ב (14.10.1981),
 המבקשת: חיה אוגדן.

 תיק 448/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח צבי שטרן, שנפטר בירושלים

 ביום א׳ בתמוז התש׳׳ם (15.6.1980),
 המבקשת: תקוה שטרן.

 תיק 451/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח חיים שלמה רוזנטל, שנפטר

 בירושלים ביום י״ט בסיון התרצ״ט (6.6.1939),
 המבקש: ישעיהו רוזנטל.

 תיק 469/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח פרוס יהודה מרדכי, שנפטר

 בירושלים ביום כ״ה באלול התשל״ב (7.9.1972),
 המבקשת: צפורה פרום.

 תיק 474/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח סילפן יאנוס, שנפטר בירושלים

 ביום ח׳ בתשרי התשמ׳׳ב (6.10.1981),
 המבקשת: יוזפינה סילפן.

רפאל הדפ־עדפ, המזכיר הראשי  ׳

 תיק 337/התשמ״ב
 בעניו ירושת המנוחה הניד טאה, שנפטרה בירו

 שלים ביום ג׳ בתשרי התשמ״ב (1.10.1981),
 המבקש: הלל פלסר.

 תיק 343/התשמ״ב
 בעניו ירושת המנוחה דבורה ברוך, שנפטרה בירו

 שלים ביום י״ז באב התשמ״א (14.8.1981),
 המבקש: שמואל ברוד.

 תיק 362/התשמ״ב
 בעבין ירושת המנוחה מסעודה אבו, שנפטרה בירו

 שלים ביום כ״ז בתשרי התשמ״ב (25.10.1981),
 המבקש: יעקב אבו.

 תיק 364/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח מרדכי אליהו, שנפטר בטבריה

 ביום י״ב באב התשמ״א (12.8.1981),
 המבקשת: מרדכי אסתר.

 תיק 396/התשכל׳ב
 בענק ירושת המנוה יוסף אידר, שנפטר בירושלים

 ביום ט״ז באדר ב׳ התשל״ו (18.3.1976),
 המבקשת: אדלה עיראקי.

 תיק 390/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח סימן טוב משה, שנפטר בירו

 שלים ביום ה׳ באדר א׳ התשמ״א (9.2.1981),

 בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת
 הנאה או המעונין בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור

 טענותיו תיד חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

 תיק 1657/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוחה גרשוני מלכה, שנפטרה בפתח־

 תקוה ביום ב׳ בחשון התשמ״א (11 באוקטובר 1980),
 המבקש: שמריהו גרשוני.

 תיק 1655/התשמ״ב
 בענין ירושת המנות ניסן דינר, שנפטר בתל־אביב

 ביום כ״ד באלול התשמ״א (23 בספטמבר 1981),
 המבקשת: נינט דינר.

 תיק 1902/התשמ׳׳ב
 בענין ירושת המניות בורשטיין ישראל, שנפטר
 בתל־אביב ביום י״ד באלול התשמ״ב (13 בספטמבר

,(1981 
 המבקשת: רבקה בורשטיין.

 תיק 1782/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוחה גולדשטיין נחמה, שנפטרת
 בתל־אביב ביום י״ס באב התשמ״א (19 באוגוסט 1981),

 המבקש: טוביה גולדשטיין.
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 בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 תיק 0ד14/התשמ״ב
 בענין יתשת המנוחה צפורה סופר־דיסקץ, שנפטרה
 ברמת־גן ביום כ״ג באלול התשמ״א (22 בספטמבר 1981),

 המבקש: אהוד דיסקין.

 תיק 88ד1/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוחה סנדיק עליזה, שנפטרה בחולון

 ביום כ״ט בשבט התשמ״א (3 בפברואר 1981),
 המבקש: יעקב סנדיק.

 תיק 1671/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח רובין אשר, שנפטר בפתח

 תקוה ביום י׳ באלול התשמ״א (9 בספטמבר 1981),
 המבקש: ברכה רובין.

 תיק ד173/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח מקס שור, •שנפטר בבאר־־יעקב

 ביום כ״א באדר ב׳ התשמ״א (27 במרס 1981),
 המבקשת פניה שור.

 עוהדיה לוי, מנהל היחידה לעזבונות וירושות

 תיק 1856/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח נסים־רפאל חסון, שנפטר

 בתל־אביב ביום י״ט בתמוז התש״ם (2 ביולי 1980),
 המבקשת: דינה חסון.

 תיק 1705/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח הרמן יונגר, שנפטר ברמת־גן

 ביום י״א באלול התשמ״א (10 בספטמבר 1981),
 ׳המבקש: אריה יונגר.

 תיק 1706/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוחה צילי יונגר, שנפטרה בגבעתיים

 ביום י׳ באדר התשל״ד (4 במרס 1974),
 המבקש: אריה יונגר.

 תיק 18525/התשמ״א
 בענין ירושת המנות מנדל ליבר, שנפטר בגדרה

 ביום י״ז בסיון התשמ״א (19 ביוני 1981),
 המבקשת: בתיה ליבר.

 בית הדין הרבני האזורי בחיפה
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת
 הנאת או המעונין בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור

 טענותיו תיד חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית הדיו צו כטוב בעיניו.

 תיק 387/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח יצחק חכם, שנפטר בחיפה ביום

 כ״ד באדר ב׳ התשמ׳יא (29 במרס 1981),
 המבקשת: ׳רינה חכם.

 תיק 404/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח יעקב ורהטיים, שנפטר בפרדס

 חנה ביום כ״ט באב התשמ״א (29 באוגוסט 1981),
 המבקשת: הרטת ורהטיים.

 תיק 405/התשמ״ב
 בעבין ירושת המנות שלמה 'גז, שנפטר בנהריה

 ביום ב׳ באלול התשמ״א (1 בספטמבר 1981),
 המבקשת: מרים (חדד) ברזילי.

 תיק 406/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח יוסף בניטה, שטבע ב״מצדה״

 בברמודה ביום ב׳ באדר ב׳ התשמ״א (8 במרס 1981),
 המבקשת: רימונדה בניטה.

 תיק 434/התשמ״ב
 בענין • ירושת המנוח אהרן • וסטשמבסקי, שנפטר

 בחיפה ביום י״ז באלול התשמ״א (16 בספטמבר 1981),
 המבקשת: שרה וסטשמבסקי.

 תיק 260/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוחה רחל כהן, שנפטרה בחיפה

 ביום י״ז באלול התשמ״א (16 בספטמבר 1981),
 המבקש: רוברט כהן.

 תיק 349/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח אברהם אברהם, שנפטר בחיפה

 ביום כ״ח בםיון התשמ״א (30 ביוני 1981),
 המבקש: מרצל אברהם,

 תיק 353/התשמ״ב
 בענין' ירושת המנוח שלום מושקוביץ, שנפטר בחיפה

 .ביום כי׳ז באב התשמ״א (27 באוגוסט 1981),
 המבקשת: ליובה מושקוביץ.

 תיק 366/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח חנוך בנימיני, שנפטר במגדל

 העמק ביום כ״ה באלול התשמ״א (24 בספטמבר 1981),
 המבקשת: יהודית בבימיבי.

 תיק 367/התשמ״ב
 • בעניז ירושת המנוחה גינת מלמד, שנפטרה בפתח

 תקוה ביום ט״ז באלול התשמ״א-,(15 בספטמבר 1981),
 המבקש: יוסף מלמד.
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 בית הדין הרבני האזורי בחיפה
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 חיק 648/התשמ״ב
, שנפטר בחיפה  בענין ירושת המנוח לריק מכמן

 ביום כ״ה באדר א׳ התשמ״א (1 במרס 1981},
 המבקשת: זיני דוכמן.

 תיק 653/התשמ׳׳ב
 בענק ירושת המנוח פנחס רפלוביץ, שנפטר בחיפה

 ביום כ׳ בתמוז התשמ״א (21 ביולי 1981),
 המבקשת: בלה רפלוביץ.

 תיק 672/התשמ״ב
 בענק ירושת המנוח יוסף פריד, שנפטר בחיפה ביום

 כ״ט בתשרי. התשמ״ב (27 באוקטובר 1981),
 המבקשת: מלבינה פריד,

 תיק 687/התשמ״ב
 בענק ירושת המנות ששון חדר, שנפטר בקרית

 חיים ביום ט׳׳ו באלול התשמ״א (13 בספטמבר 1981):,
 המבקשת: חלוה חדר.

 תיק 690/התשמ״ב
ק ירושת המנוחה חבה (שרה) וורטמן, שנפטרה  בענ

 בחיפה ביום י׳ בתשרי התשמ״ב (8 באוקטובר 1981),
 המבקש: בדקו וורטמן.

 תיק ד69/התשמ״ב
ק ירושת המנוחה פרומה שפירא, שנפטרה בחיפה  בענ

 ביום כי׳ט באב התשמ״א (29 באוגוסט 1981),
 המבקש: חנניה שפירא.

 תיק 709/התשמ״ב
ק ירושת המנוח מנדל נופה, שנפטר בחיפה  בענ

 ביום י״ז בטבת התשמ״א (24 בדצמבר 1980),
 המבקש: יצחק נופר״

 24ד/התשמ״ב
 בענק ירושת המנוח יגאל קוריאט, שנפטר ברמת־

 גן ביום כ״ז באייר התשמ״א (31 במאי 1981),
 המבקשת: שושנה קוריאט.

 תיק 756/התשמ״ב
 בענק ירושת המנוחה שושנה צוקר, שבפטרת בפתח־

 תקוה ביום י׳ באייר התשמ׳׳א (14 במאי 1981),
 המבקשת: איה שגיא.

 תיק 774/התשמ״ב
ת המנוח יבדו פנחסוב, שנפטר בעפולה ש מ ק י  בענ

 ביום כ״ב באדר ב׳ התשמי׳א (28 במרס 1981),
 המבקשת: רוחמה פנחסוב.

 תיק 798/התשמ״ב
ק ירושת המנוח מרסל פלדמן, שנפטר בעפולה  בענ

 ביום ב׳ באב התשמ״א (2 באוגוסט 1981),
 המבקשת: דורה פלדמן. •

 רפאל טו^ידאנו, המזכיר הראשי

 תיק 439/התשמ״ב
ק ירושת המנוח זאב וייסמן, שנפטר בחיפה ביום  בענ

 כ״ח באלול התשמי״א (27 בספטמבר 1981),
 המבקשת: לאה וייסמן.

 תיק 443/התשמ,״ב
 בענק ירושת המנוחה יפה כהן, שנפטרה בחיפה

 ביום י׳ בשבט התשמ״א (15 בינואר 1981),
 המבקש: יצחק כהן.

 תיק 460/התשמ״ב
 בענק ׳ירושת המנוחה זלדה גרינברג, שנפטרה בחיפה

 ביום כ״ח באב התשמ״א (28 באוגוסט 1981),
 המבקש: אלי גרינברג.

 תיק ד49/התשמ״ב
ק ירושת המנוח יוסף מזרחי, שנפטר בחיפה  בענ

 ביום י׳׳ג באלול התשמ״א (12 בספטמבר 1981),
 המבקשת: בילה מזרחי.

 תיק 504/התשמ״ב
ק ירושת המנוח יחיאל פרוקופף, שנפטר בחיפה  בענ

 ביום כ״ד באלול התשמ״א (23 בספטמבר 1981),
 המבקש: יוסף פרוקופף.

 תיק 505/התשמ״ב
ק ירושת המנוח יוסף פרסר, שנפטר בחיפה  בענ

 ביום י״ב בתשרי ד׳תשמ״ב (10 באוקטובר 1981),
 המבקשת: שרד. פרסר.

 תיק 506/התשמ״ב
ק ירושת המנוח יעקב, ויזל, שנפטר בחיפה  בענ

 ביום י׳ בתמוז התשל״ט (5 ביולי 1979),
 המבקשת: צפורה ויזל.

 תיק 516/התשמ.״ב
ק ירושת המנוחה חנה בוינג׳ו, שנפטרה בחיפה  בענ

 ביום כ״ח בטבת התש׳׳ם (17 בינואר 1980),
 המבקש: אליהו בוינג׳ו.

 תיק 543/התשמ״ב
 בעניו ירושת המנוחה יטי סוכר, שנפטרה בחיפה

 ביום י׳׳ד בשבט התשל״ז (2 בפברואר 1977),
 המבקש: יעקב סוכר.

 תיק 601/התשמ״ב
 בענק ירושת המנוח אפרים גוספליש, שנפטר בחיפה

 ביום י״ח בסיון התשמ״א (20 ביוני 1981),
 המבקשת: שושנה גוטפליש.

 תיק 620/התשמ״ב
ק ירושת המנוח שמואל בוירסקי, שנפטר בקרית־  בענ

 ים ביום כ״ד באב התשמ״א (24 באוגוסט 1981),
 המבקשת: פוליה בוירסקי.
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 בית הדין הרבני האזורי ברחובות
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע בי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע שובת
 הנאה או המעונין בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור

 טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא בן יתן בית הדיו צו כטוב בעיניו.

 המבקשת: מרטיז מינה.

 תיק 56/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוחה קרויטורו דבורה, שנפטרה

 בבאר־יעקב ביום ב׳ בתמוז התשמ׳׳א (4 ביולי 1981),
 המבקשים: שלום, רבקה, וביאטריס קרויטורו.

 תיק 124/התשמ״ב
 בעניו ירושת המנוחה ליפניסקי לאה (לולה),
 שנפטרה בחיפה ביום ח׳ בכסלו התש״ם (28 בנובמבר

,(1979 
 המבקשים אליהו ושמואל ליפניסקי ועמוס לניר

 (ליפניםקי).

 תיק 150/התשמ״ב
ה יוסף, שנפטר בחולון י צ ר  בעבין ירושת המנוח ב

 ביום ל׳ באב התשמ״א (30 באוגוסט 1981),
 המבקשים: שרה, מאיר, אביגיל, לאה ורחל יוסף.

 תיק 180/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח םפיטלני מנוח, שנפטר ברחו

 בות ביום י״ח בתשרי התשמ״ב (16 באוקטובר 1981),
 המבקשים: אברהם טל, וחנה פינקלסטון.

 תיק 184/תתשמ״ב
 בענין ירושת המנוחה לאה ריינר, שנפטרה בפתח־

 תקוה ביום כ״ו באב התשמ״א (27 באוגוסט 1981),
 המבקשים: נתן ומלכה ריינר.

 תיק 197/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוחה אסתר אשכנזי, שנפטרה

 ברחובות ביום כי׳א בסימ התשמ״א (23 ביוני 1981),
ה לאה. ד נ מ ־  המבקשת: ס

 תיק 202/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוחה סגולה יוסף, שנפטרה ברמלה

 ביום י׳׳ח בשבט התשמ׳׳א (23 בינואר 1981),
 המבקש: יצחק יוסף.

 תיק 208/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח ריטר סלו, שנפטר בבאר־יעקב

 ביום כ״ד בטבת התשמי״א (31 בדצמבר 1980),
 המבקשים: הני ושמעון ריטר.

 תיק 250/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח שמאי חביב, שנפטר בבאר־

 יעקב ביום י׳׳ז באלול התשמ״א (16 בספטמבר 1981),
 המבקשים: דבורה ומשה שמאי, פרידה בני, תמרה

 ניר, רות מזרחי ודליה ארנון.

 תיק 3381/התשמ״א
ק ירושת המנוחה חיימוביץ שרה ינטה, שנפטרה  בענ

 בגדרה ביום א׳ באדר התשל״ז (19 בפברואר 1977),
 המבקשים: מקס, סימה, שלמה, וליאק היימוביץ.

 תיק 3408/התשמ״א
 בענין ירושת המנוח דניאל רובי, שנפטר ברחובות

 ביום ג׳ בתמוז התשמ״א (5 ביולי 1981),
 המבקשים: יצחק ז׳ורז׳ינה ופלורנס דניאל, משה רות,

 רולקר ג׳ניפר, ירמיהו אליזבט, וסעדה לילי.

 תיק 3491/התשמ״א
 בענין ירושת המנוחה גורן חנה, שנפטרה בתל־

 אביב־יפו ביום י״ז באב התשמ״א (17 באוגוסט 1981),
 המבקשים: פז אורה, אדלר עדה.

 תיק 3525/התשמ׳׳א
 בענק ירושת המנוח לופה שולם, שנפטר ברחובות

 ביום כ״א בסיון התשמ״א (22 ביוני 1981),
 המבקשים: לופה מירה וגריגורי ופרוכטר זינאידה.

 תיק 3534/התשמ״א
 בעניז ירושת המנוחה הלר חנה, שנפטרה ברחובות

 ביום ו׳ באב התשמ״א (6 באוגוסט 1981),
 המבקשים: הלר שרון וברנט צבית.

 תיק 2/התשמי׳ב
 בעניו ירושת המנוחה מולכו זמירה, שנפטרה בגדרה

 ביום י״ד באלול התשמ״א (13 בספטמבר 1981),
 המבקש: מולכו אהרן.

 תיק 14/התשמ״ב
 בעניו ירושת המנוחה ליפשיץ אמיליה, שנפטרה
 ברחובות ביום כ״ח בשבט התשמ״א (2 בפברואר 1981),

 המבקשים: יהודה לייב וצבי ליפשיץ.

 תיק 17/התשמ״ב
 בעניו ירושת המנוח יושפה דוד, שנפטר ברחובות

 ביום ד בםיון התשמ׳׳א (8 ביוני 1981),
 המבקשות: קלרה ומרינה יושפה.

 תיק 31/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוחה קלבהיים אסתר, שנפטרה בתל־

 אביב־יפו ביום ב׳ בטבת התש״ט (22 בדצמבר 1979),
 המבקשים: קטרה יוסף, יונגרמן הדסה, שטיינהויז

 רתח, כהן לאה, ולי רות.

 תיק 48/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוחה רוזנטל פני, שנפטרה בראשון־

 לציון ביום כ״ו בטבת התשל״ו (29 בינואר 1976),
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 בית הדיו הרמי האזורי ברחובות
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 תיק ד28/התשמ״ב
 בענק ירושת המנוחה טוב־ פרנס, שנפטרה בראשון

 לציון ביום ה׳ באב התשמ״א (5 באוגוסט 1981),
. ן  המבקשים: יחיאל פרנס ומלבד־ לימו

 א׳ שמואלי, המזכיר הראשי

 תיק 272/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח סגל שאול, שנפטר בתשרי

 התשל״ד (אוקטובר 1973),
 המבקש: אמנון סגל.

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

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים "להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת
 הנאה או המעונין בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור

 טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

 המבקשים: גיטלה הרמן, אחיו ואחותו:

 תיק 87/התשמ״ב
 בענק י ירושת המנוחה נזירה קדוש, שנפטרה ביום

 י׳׳ט בכסלו התשמ׳׳א (27 בנובמבר 1980),
 המבקשים: יוסף קדוש, ומשה, בנותיה ונכדיה.

 תיק 40/התשמ״ב
 בענין ירושת תמנוד! ינקו ברקוביץ, שנפטר ביום

 ג׳ באדר ב׳ התשמ״א (12 במרס 1981),
 המבקש: בדקו ברקוביץ.

 תיק 49/התשמ״ב
 בענק ירושת המנוח שמואל בן יצחק שקולניק,

 שנפטר ביום כ״ג באב התש״ם (5 באוגוסט 1980),
 המבקשות: שקולניק הפיה וגלינה.

 תיק 65/התשמ״ב
ק ירושת המנוח יצחק מלול, שנפטר ביום כ״ו  בענ

 בשבט התשמ״א (31.1.1981),
 המבקשים: אלמנתו, בניו ובנותיו.

 תיק 86/התשמ׳יב
 בענק ירושת המנוח מנחם סידק, שנפטר ביום

 י״ג בחשון התשמ״ב (10.11.1981),
 המבקשים: אלמנתו, בנותיו ובנו.

 שלמה דידי, המזכיר הראשי

 תיק מספר 304/התשמ״א
ד ח־יז בן יעקב שנפטר ביום  בענק ירושת המנוח ח

 ג׳ בשבט התשל״ה (25 בינואר 1975),
 המבקשים: עליה דהן, בניו ובנותיו.

 תיק מספר 45/התשמ״ב
ק ירושת המנוח נסים בן שלמה ליבוביץ שנפטר  בענ

 ביום כ״ט בכסלו התשמ״א (7 בדצמבר 1980),
 המבקשים: בנו ובתו.

 תיק 37/ד׳תשמ״ב
 בענק ירושת המנוח מרדכי פיטוםי, שנפטר ביום

 ט׳ באב התשמ״א (15 באוגוסט 1981),
 המבקשים: טיטה פיטוםי, בניו ובנותיו.

 תיק 44/התשמ״ב
 בענק ירושת המנוח מבלוף אסרף, שנפטר ביום

 כ״ב בתמוז התשמ״א (24 ביולי 1981),
 המבקשים: ויקטוריה ודוד אסרף.

 תיק 46/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח אליהו אשוש, שנפטר ביום

 כ״ד בתמוז התשמ״א (26 ביולי 1981),
 המבקשים: בניו ובנותיו.

 תיק 83/התשמ״ב
 בענק ירושת המנוח יהושע הרמן, שנפטר ביום

 ב׳ באלול התשמ״א (1 בספטמבר 1981),

 בית הדין הרבני האזורי באשדוד
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טזבח
 הנאה או המעונין בעזבון שאתת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור

 טענותיו תוד חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

 תיק 109/התשמ״ב המבקשים: דהן אסתר, שלום, מאיר חנניה, ודוד
ק ירושת המנוח דהן סימון, שנפטר באשדוד שילה, בנאים שושנה ואוהנה זהבה.  בענ

 ביום ג׳ בתשרי התשמ״ב (1 באוקטובר 1981),
 ם צ׳ נהוראי, המזכיר הראשי
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 הודעות לפי חוק הצהרות מוות, התשל״ח-978ז

 הודעה
 להווי ידוע כי המבקשת רבקה סדטו פנתה אלי בית
 המשפט המחוזי בירושלים בבקשה להצהיר על מותה של
 פרלה פסח הנ״ל, שנעלמה ומשערים שהיא מתה ובי
 בית המשפט ידון בבקשה הנ״ל ביום ה׳ בטבת התשמ״ב

 (31.12.1981), בשעה 08.30.

 וזה תיאורה של פרלה פסח לפי הצהרת המבקשת:

 מקום ותאריר לידתה: סלוניקי, יוון, סוף המאה ה־19.

 מקום מגוריה הרגיל והאחרון: סלוניקי, יוון.

 אזרחותה: יוונית.

 התאריך הידוע לאחרונה שבו נראתה בחיים והמקום שבו
 נמצאה אז: מחנה ההשמדה, אוישוויץ.

 השמות והכתובות של בני משפחה. קרובים ביותר: המב
 קשת רבקה סוטו.

 כל מי שיש לו ידיעות על פרלה פסה מיתבקש להמ־
 ציאן לבית המשפט, בין בכתב עד ליום הדיון, ובין בעל
 פה לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל, וכל אדם
 מעונין הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפגי
 בית המשפט במועד הנקוב לעיל, אם בעצמו ואם על־ידי
 בא כוחו, וינמק את התנגדותו, או ימסור לבית המשפט
 הצהרה בשבועה שניתנה על ידיו שבה פורטו טעמי ההת
 נגדות, או ימסור הודעה בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי
 של ישראל, שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם לא כן

 יחליט בית המשפט כטוב בעיניו.

 כ״ח בתשרי התשמ״ב (26 באוקטובר 1981)

 מ׳ הקיז, רשם

 בבית המשפט המחוזי בירושליפ

 תיק הצהרות מוות 58/81

 בענין חוק הצהרות מוות, התשל״ח—1978,

 ובענין הצהרת מותם של.הנספים המפורטים להלן:

 והמבקשת וסרמן לאה מרחוב סירקין 18, גבעתיים,
 על־ידי ב״כ עוה״ד רם בריקמן ו/או שלמה שוטון, מרח׳

 נורדאו 12, רמת־גן.

 הודעה
 להווי ידוע כי המבקשת לאה וסרמן פנתה אל בית
 המשפט המחוזי בירושלים בבקשה להצהיר על מותם של
 הנספים המפורטים להלן, שנעלמו בימי מלחמות העולם
 הראשונה והשניה ואחריהם, וכי בית המשפט ידון בבקשה
 הנ״ל ביום ה׳ בטבת התשמ״ב (31.12.1981), בשעה 08.30.

 בבית המשפט המחוזי בירושלים
 תיק הצהרות מוות 56/81

 בענין: חוק הצהרות מוות, התשל״ח—1978,

 ובענין: הצהרת מותה של נספית שנות השואה
 לובה נחימוביץ,

 והמבקשת: רוזליה בחימובת, מרח׳ בצרי 10, פתח־
 תקוה, על־ידי ב״כ עו׳׳ד ר׳ עקרבי מרח׳ מוהליבר 5,

 פתח־תקוה.
 הודעה

 להווי ידוע כי המבקשת רוזליה נחימוביץ פנתה לבית
 המשפט המחוזי בירושלים בבקשה להצהיר על מותה של
 הנספית שנעלמה ומשערים שמתה וכי בית המשפט ידון
 בבקשה הנ״ל ביום ה׳ בטבת התשמ״ב (31.12.1981),

 בשעה 08.30.

 וזה תיאורה של הנספית לפי הצהרת המבקשת:
 מקום לידתה: בעיירה ז׳לודוק בפולין, שנת 1900.

 מקום מגוריה הרגיל והאחרון: בעיירה נובוילנה פולין —
 רוסיה.

 אזרחותה: פולנית.
 הנספית נראתה לאחרונה בחיים בשנת 1941.

 קרובי המשפחה הקרובים ביותר: המבקשת ומשה
 מדלינסקי מרח׳ אבן גבירול 8, באר־שבע.

 כל מי שיש לו ידיעות על הנספית הנ״ל מתבקש
 בזה להמציאו לבית המשפט בין בכתב עד ליום הדיון,
 ובין בעל פה לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל.
 וכל אדם מעוניין הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב
 לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל, אם בעצמו ואם
 על־ידי בא כוחו וינמק את התנגדותו או ימסור בבית
 המשפט הצהרה בשבועה שניתנה על ידיו שבה פורטו
 טעמי ההתנגדות, שאם לא כן יחליט בית המשפט

 כטוב בעיניו.

 כ׳׳ה בתשרי התשמ״א (23 באוקטובר 1981).

 מ׳ חפון, רשם

 בכית המשפט המחוזי כירושלים

 תיק הצהרות מוות 57/81

 בענין: חוק הצהרות מוות, התשל״ח—1978,

 ובענין: הצהרת מותה של הנספית פרלה פסח! בת
 יהודה וגויה פסח,

ת  והמבקשת: רבקה סוטו, מרח׳ סלמה סמטת עובד, כי
 מויאל, על־ידי ב״כ עוה״ד משה וידא ל ו/או רן גיסמר

 מרח׳ אבן גבירול 104, תל־אביב.
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 ישראל שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם לא כן
 יחליט בית המשפט כטוב בעינו.

 כ״ח בתשרי התשמי׳ב (26 באוקטובר 1981)
 מ׳ ועץ, רשם

 בכית הטשעמ המחוזי כירושלים

 תיק הצהרות מוות 61/81

 בענין: חוק הצהרות מוות, התשל׳יח—1978,
 ובענין: הצהרת מותם של נםפי שנות השואה המפו

 רטים להלז,
 והמבקשת: זולוטוב מריה, על־ידי ב״כ עוה״ד י׳
 שטיינמן, ו/או שי זהר, ו/או א׳ זיו־אב, ו/או ד׳ שטיינמן,

 מרחוב החשמל 8, תל־אביב.

 להווי ידוע כי המבקשת פנתה לבית־משפט המחוזי
 בירושלים בבקשה להצהיר על מותם של נספי שנות׳
 השואה המפורטים להלן, שנעלמו ומשערים שהם מתו
מן בבקשה הנ״ל 'ביום ה׳ בטבת  וכי בית־המשפט י

 התשמ״ב (31.12.81), בשעה 09.00.

 השש, מקופ ותאריך• לידתם, אזרהזתב, ממ־פ מנדריהמ
 האהחץ:

 מטל רוזנפלד, ורשה, 1912, פולנית, אוטבוצק;
 רייזל אברמוביץ, פלך קילצה, 1896, פולנית, סטופניצה

 פלך קילצה;
 גיטל סובול, פלד קילצה, 1898, פולנית, אופטוב פלך

 קילצה;
 רחל רוזנפלד, ורשה, 1908, פולנית, ורשה;

 הינדה רוזנפלד, ורשה, 1911, פולנית, ורשה;
 מינדל רוזנפלד, ודשה, 1915, פולנית, ורשה;

 פליגלטאוב חנה (לבית רוזנפלד) פלך קילצה, 1900,
 פולנית, ורשה;

 רוזנפלד שרה, פלך קילצה, 1902, פולנית, לודז׳.
 שמות וכתובות בני המשפחה הקרובים ביותר:

 זולוטוב מריה, מרחוב וייצמן 69, חולון.

 כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ״ל, מתבקש
 בזה להמציאם לבית־המשפט בין בכתב עד ליום הדיון
 ובין בעל־פה, לפני בית־המשפט במועד הנקוב לעיל,

 וכל אדם מעונין הרוצה להתנגד להצהרת המוות, יתייצב.
 בפני בית־המשפט במועד הנקוב לעיל, אם בעצמו ואם
 על־ידי בא כוחו וינמק את התנגדותו, או ימסור לבית
 המשפט הצהרה בשבועה. שניתנה על־ידיו, שבה פורטו
 טעמי ההתנגדות או ימסור הודעה בפני נציג דיפלומטי
 או קונסולרי של ישראל שבת יפרט את טעמי ההתנגדות,

 שאם לא כן יחליט בית־המשפט כטוב בעיניו.

 ט״ו בחשון התש^׳׳ב (12 בנובמבר 1981)
 מ׳ ומון, רשם

 וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרת המבקשת:

 חשפ, מקום ותאריף לידתם, הארץ ואזדחדתפ, מקופ
 מגוריהם הרגיל, התאריר והמקום דאחרזז כו נראו כחיים:

 שמחה לייב קופרשמידט, לא ידוע, לא ידוע, אוסטריה,
 אוסטרית, זאדזבה, 1921, זאדובה;

 רחל קופרשמידט, לא ידוע, לא ידוע, אוסטריה, אוסטרית,
 זאדובה, 1921;

 ברוד קופרשמידט, זאדובה, לא ידוע, אוסטריה, אוסטרית,
 זאדובה, מלחמת עולם הראשונה, זאדובה;

 הינדה קופרשמידט, זאדובה, לא ידוע, אוסטריה, אוס
 טרית, זאדובה, מלחמת עולם הראשונה, זאדובה;

 צפורה קופרשמידט, גליציה, לא ידוע, פולץ, פולנית,
 גליציה;, 1918, גליציה;

, קופרשמידט, גליציה, לא ידוע, פולין, פולנית, ל ש נ  א
 גליציה, 1918, גליציה;

 שלמה קופרשמידט, זאדובה, לא ידוע, אוסטריה, אוס
 טרית, זאדובה, 1948, זאדובה;

 צפורה שטוף, זאדובה, לא ידוע, אוסטריה, אוסטרית,
 זאדובה, מלחמת עולם השניה, זאדובה;

 יוסף קופרשמTט, זאדובה, לא ידוע, ארה״ב, אמריקאית,
 ארה״ב לפני שנים ספורות, ארה״ב;

 פייגה בילפלד, זאדובה, לא ידוע, ארה״ב, אמריקאית,
 ארה״ב לפני 25 שנה, ארהי׳ב;

 משה קופרשמידט, זאדובה, לא ידוע, ארה״ב, אמריקאית,
 ארה״ב לפני 8 שנים, ארה״ב;

 אברהם קופרשמידט, זאדובה, לא ידוע, אוסטריה, אוס
 טרית, זאדובה, 'מלחמת עולם השניה, זאדובה;

, אוסטריה, אוסטרית, חע  אסתר קופרשמידט, זאדובה, לא י
 זאדובה, מלחמת עולם השניה, זאדובה;

 אנשל קופרשמידט, אוסטריה, לא ידוע, אוסטריה, אוס
 טרית, הונגריה, 1948 הונגריה;

 מלי קופרשמידט, זאדובה, 1912, אוסטריה, אוסטרית,
 צ׳רנוביץ, מלחמת עולם השביה, צ׳רבוביץ.

 השמות של בני משפחתם הקרובים ביותר: המבקשת
 לאה וסרמן ואחותה צילי בורג שהינו בנותיהן של אנשל
 ונחה קופרשמידט ופפי איזנברג שהינה בתם של ברוך

 והיבדה קופרשמידט.

 מי שיש• לו ידיעות על הנספים הנ״ל מתבקש בזה
 להמציאן לבית המשפט בין בכתב עד ליום הדיון ובין
ל פה לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל, וכל אדם  מ
 מעונין הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית
 המשפט במועד הנקוב לעיל, אם בעצמו ואם על־ידי בא
 כוחו וינמק את התנגדותו או ימסור לבית המשפט הצהרה
 בשבועה שניתנה על ידיו, שבה פורטו טעמי ההתנגדות
 או ימסור הודעה בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של
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 כבית המשפט המחוזי בירושלים

 בעניז: חוק הצהרת מוות, התשל״ח—1978,
 ובענין: הצהרת מותם של נםפי שנות השואה המפו

 רטים להלן:
 הודעה

 לפי תקנה 14 (א) לתקנות הצהרות מוות (סדרי הדין),
 ה תשי״ג—1952

 תיק הצהרות מוות 28/81
 להווי ידוע כי בית המשפט המחוזי בירושלים הצהיר
 בצו סופי על מותם של נספי שבות השואה אולבאום
 מושקו (מוזס), אולבאום חוה, שמקום מגוריהם היה

 גיטו לודז׳.

 תאריך המוות: בשנת 1944.
 תאריך ההצהרה: 5.10.1981.

 תיק הצהרות מוות 34/81
 להווי ידוע כי בית המשפט המחוזי בירושלים הצהיר
( ו  בצו סופי על מותם של נםפי השואה אדוארד (אחי
 ביבךינג, קלרה בלוך (ביברינג) בעלה ושני ילדיה,
 גיזלה (גיזה) שרייר (ביברינג) בעלה ושני בנותיה,

 שמקום מגוריהם היה בסטניסלאוו, פולין.

 תאריך המוות: 1941.
 תאריד ההצהרה: 5.10.1981.

 כ״ח בתשרי התשמ״ב (26 באוקטובר 1981)
 מ׳ ההון, רשם

 הודעה בדגר מכירת מקרקעין
 לשכת הוצאה. לפועל! בירושלים

 רח׳ חשין 1, ירושלים תיק הוצל״פ מס׳ 6124/79

 הודעה בדבר מכירת מקרקעיל
 מוצעים בזה למכירה המקרקעין המתוארים להלן
 לסילוק חוב בסך 48,100 שקלים + הצמדה, ריבית והו־
 צאות, המגיע מהחייב: מפעל התורה, לזכות: מרים כהן

 המיוצגת על־ידי עו״ד שאול מרקוס.
 כל המעונין בקניית המקרקעין להגיש ללשכה זו
 הצעה בכתב, תוך שלושים ימים מפרסום הודעה זו.
 ההצעה תפרט את שמו, מענו ומספר זהותו של המציע
 ואת הסכום המוצע, ויצרף להצעה ערבון בסכום שלא

 יפחת מ־10% מהמחיר המוצע.

 פירוט המקרמעין:
 המקרקעין נמצאים ברה׳ דוד ילין 5, ירושלים, גוש
 30066 חלקה 35 בשטח של 290 מ״ר. המקרקעין הם בית
 בן 2 קומות, במצא בו המרכז הרפואי לבבי הישיבות
 בישראל, כדיירים מוגבים. הבכס הוערך על־ידי שמאי

 בסך של 850,000 שקלים.

 כ״ה בהשון התשמ״ב (22 בבובמבר 1981)
 גבריאל הדיה

 מבהל המכירות
 לשכת הוצאה לפועל ירושלים

 הודעות לפי חוק הצהרות מוות,
1 9 7 8 - ת ״ ל ש ת  ה

 בבית המשפט המחוזי כירושלים

 תיק הצהרות מוות 59/81

 בעבין: חוק הצהרות מוות, התשל״ה—1978,

 ובענין: הצהרות מותם של הנעדרים המפורטים להלן,

 והמבקש: חיים גלוזשניידר על־ידי ב״כ עוה״ד נ׳
 רם ו/או מ׳ פלאח מרה׳ הרצליה 34, חיפה — 33301.

 להווי ידוע כי המבקש פנה' אל בית משפט המחוזי
 בירושלים בבקשה להצהיר על מותם של נספי שנות
 השואה המפורטים להלן, שנעלמו ומשערים שהם מתו
 וכי בית המשפט ידון בבקשה הנ״ל ביום ה׳ בטבת

 התשמ״ב (31.12.1981), בשעה 10.00.

 וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרת המבקש:

 שם הנעדר, מקום לידתו ותאריד לידתו: מקום מגורים
 רגיל וידוע אחרון; תאריך אהרון שכד נראה כחיים

 ישראל גלוזשניידר, מרקושוב, 1942;

 סאנה גלוזשניידר, מרקושוב, 1942;

 רחל גלוזשניידר, מרקושוב, 1942;

 פייגה גלוזשניידר, מרקושוב, 1942;

 משה גלוזשניידר, מרקושוב, 1942;

 בלה גלוזשניידר, מרקושוב, 1942;

 דאלה גלוזשניידר, לוקוב, 1942;

 חנה בת אהרון גלוזשניידר, לוקוב, 1942;

 מרדכי גלוזשביידר, לוקוב, 1942;

 חנה גלוזשניידר, לוקוב, 1942;

 ליבל גלוזשניידר, לוקוב, 1942.

 שמות וכתובות של בני משפחתם הקרובים ביותר:
 המבקש חיים גלוזשניידר, מרת׳ סמולונםקין 8, עכו.

 כל מיי שיש לו ידיעות על הנספים הנ״ל מתבקש
 בזה להמציא לבית המשפט בין בכתב עד ליום הדיון
 .ובין בעל פה לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל,
 וכל אדם מעונין הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב
 לפגי בית המשפט במועד הנקוב לעיל, אם בעצמו ואם
 על ידי ב״כ וינמק את התנגדותו, או ימסור לבית
 המשפט הצהרה בשבועה שניתנה על־ידיו שבה פורטו
 טעמי ־התנגדותו, או ימסור הודעה בפני נציג דיפלומטי
 או קונםולרי של ישראל שבה יפרט את טעמי ההתנגדות,

 שאם לא כן יחליט ביה המשפט כטוב בעיניו.

 כ״א בחשון התשמ״ב (8 בנובמבר 1981)

 '2¡ ^ י, _ מ׳ מבון, רשם
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 !אגודות השיתופיות
 הודעות בדבר ביטול רישום אגודות שיתופיות

 לפי סעיף 50 (2) לפקודת האגורות השיתופיות

 הואיל וביום 19.7.1981 ניתן צו על פירוק האגודה:
 ״אפרםימון״ אגודה שיתופית חקלאית בהדרה בע״מ
 (תיק מם׳ 4—001229—57), וצו זה פורסם בילקוט הפרסו

 מים 2737, התשמ״א, מעם 118.1981.

 הואיל וביום 19.12.1977 ניתן צו על פירוק האגודה:
 ״גמנםיה ביאליק״ אגודה שיתופית בע״מ (תיק מספר:
 5—000253—57), וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 2408,

 התשל״ה, מיום 2.2.1978.

 הואיל וביום 2.12.1979 ניתן צו על פירוק האגודה:
 ״שלהבת״ קואופרטיב מחלקי הנפט בירושלים בע״מ
 (תיק מספר: 5—001257), וצו זה פורסם בילקוט הפרסו

 מים 2597, התש׳׳ם, מיום 20.1.1980;

ar 4 ניתן צו על פירוק האגודה: . 4 . 1 9 8 0 ב  הואיל ו
 ״המבצע״ אגודה שיתופית להפעלת ציוד חקלאי שרונה
 בע״מ (תיק מספר: 8—001977—57), וצו זה פורסם בילקוט

 הפרסומים 2632, התש״ם, מיום 5.6.1980;

 הואיל וביום 15.6.1980 ניתן צו על פירוק האגודה,:
 ״אל נדה״ אגודת מים שיתופית בעראבה בע׳׳מ (תיק
 י מספר: 8—001618—57), וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים

 2659, התש״ם, מיום 22.9.1980;

 והואיל והפיתקים האמורים נשלמו, ניתנת בזה הו
 דעה שרישום האגודות הנ״ל נתבטל ומאותה שעה חדלה

 כל אגודה, לשמש כגוף מאוגד.

 ז׳ בחשון התשמ״ב (4 בנובמבר 1981)
 יאיר יהיר

 רשם האגודות השיתופיות

 צו פירוק והודעה לנושים
 לפי פקודת האגודות השיתופיות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46(1), לפקודת האגודות
 השיתופיות, אני מצווה בזה על פירוק האגודה כדלקמן:
 שירותי כימאויר אגודה שיתופית חקלאית בע״מ
 (מספר תיק האגודה: 3—57-001386), וממנה למפרקים
 את ד״ר יעקב נאמן, עו״ד, ואת ליפה מאיר, עו״ד,

 שמענם: רחוב אבן גבירול 25, תל־אביב.
 בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות (פי
 רוק), התשל׳׳ב—1971, נדרש כל בעל תביעה מן האגודה
 להגיש את תביעתו בכתב למפרקים תוך ששים יום מיום

 פרסום הודעת זו לפי המען הנ״ל.
 בהתאם לסעיף 46(2) לפקודה רשאי כל הבר האגודה.
 לערער על צו זה בפני שר .העבודה והרווחה, חדשיים

 מיום פרסומו ברשומות.

 כ״ח בחשון התשמ״ב (25 בנובמבר 1981)
 יאיר יקיר

 רשם האגודות השיתופיות

 הודעות לפי פקודת
 הודעה על שינויי שפ

 לפי פקודת האגודות השיתופיות

 נמסרת בזה הודעה כי באישורי מהיום שונו שמות
 האגודות הרשומות מטה כדלקמן:

 ה8ספרי3 שההודעות מצייניפ את הפרטים הגאים :
 1. השם הקודם
 2. השט החדש

 3. מספד האגודה

 1. ״שעל״ מושב שיתופי של משקי הרות בית״ר בע״מ.

 2. ״שעל״ כפר שיתופי של משקי תרות בית״ר בע״מ.
.57—002378—9 3. 

 1. ״גרנות״ מפעלים אזוריים למשקי עמק חפר השרון
 והשומרון אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע״מ.
 2. ״גרנות — ארגון שיתופי אזורי״ אגודה. שיתופית

 חקלאית מרכזית בע׳׳מ.
.57—000444—0 3. 

 1. קופת מלוה שעדיים אגודה שיתופית בע״מ.
 2. קופת מלווה חקלאית לגמ״ח אגודה שיתופית רחובות

 בע״מ,
,57—(»0050—5 3. 

 א׳ בחשון התשמ״ב (29 באוקטובר 1981)
 יאיר יקיר

 רשם האגודות השיתופיות

 הודעה על רישום אגודות שיתופיות
 המספרים שגהודעות כעיינים אוז הטרטיפ הכאים :

 1. שם האגודה
 2. המען הרשופ

 3. תאריד היישום
 4. םוג האנודה

 5. מספר האגודה

 1. ״בית־אבא״ אגודה שיתופית להתישבות קהילתית של
 משקי חרות בית״ר בע״מ.

 2. רה׳ המלד ג׳ורג׳ 38, תל אביב.
 3. כ״ג בתשרי התשמ״ב (21.10.1981).
 .4 1) חקלאות; 2) ישוב קהילתי כפרי.

.57—002755—7 5. 

 1. ״התארגנות הרפת גרנות״ אגודה שיתופית חקלאית
 מרכזית בע״מ.

 2. מפעלי גרנות, אזור התעשיה, ד״נ חפר.
 3. י״ב בהשון התשמ״ב (9.11.1981).

 .4 1) חקלאות; 2) אגודה חקלאית כללית.
.57—002756—5 5. 

 י״ב בחשון התשמ״ב (9 בנובמבר 1981)
 יאיר יקיר

 רשם האגודות השיתופיות
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 הודעות מאח הכונס הרשמי

 הודעות על תשלום דיבידנד
 שם החייב, תיאורו ומענו: משה הירש, ת״ז ד/445014,

 םוחר תשמישי'קדושה, בית מאיר.
 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, ת. א. 149/73.

 הסכום לכל שקל: 25 אגורות + 25% רווחים.
 דיבידנד ראשון או אחר: חמישי.

 זמן פרעונו: ג׳ בכסלו התשמ״ב (29.11.1981).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: דנילוב לוי, רה׳ החבצלת 9,

 ירושלים.

 שם החייב, תיאורו ומענו: יצחק ברנשטיין, ת״ז 7781561,
 קבלן בנץ, נוה יעקב 605/9, ירושלים.

 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, ת. א. 92/77.
 הסכום לכל שקל: 25 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחר: שלישי.
 זמן פרעונו: ג׳ בכסלו התשמ״ב (29.11.1981).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: נתן ריבון, עו״ד, דח׳
 אריסטובדלום 4, ירושלים.

 ט״ו בחשון התשמ׳׳ב (12 בנובמבר 1981)
 י׳ צוריאלי

 סגן הכונס הרשמי

 הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 שם החייב, תיאורו ומענו: חיים ברנשטיין, ת״ז 4-557571,

 פועל, רמת צבי 220/3, זכרון יעקב.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, ת. א. 193/70.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: י״ב בטבת התשמ״ב (7
 בינואר 1982).

 שם הנאמן תיאורו ומענו: הכובס הרשמי, רחוב החלוץ
 117, באר שבע.

 שם החייב, תיאורו ומענו: ברקאי יהושע, ת״ז 0993778,
 סיטונאי, קהילת קראקדב 10, תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, ת. א. 275/77.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ט״ו בטבח התשמ״ב (10

 בינואר 1982).
 שם הנאנק, תיאורו ומענו: הכונס הרשמי, רחוב החלוץ

 117, באר־שבע.

 שמות החייבים תיאורם ומענם: אלמוג שושנה, ת״ז
 6043048, עקרת בית, רחוב צבר 7/18, ערד; דונדה
 חיים, ת״ז 580544, מנהל עבודה, רח׳ האוניברסיטה

 78, רמת אביב, תל־אביב.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, ת. א. 138/73.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: ט״ו בטבת התשמ״ב (10
 בינואר 1982).

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

 י״ג בהשון התשמ״ב (10 בנובמבר 1981)
 ש׳ אנקור־שגיר

 סגן הכונס הרשמי

 לפי פקודת החברות

ם דיבידנד  הודעה על תשלו

 שם החברה: הקולג׳ האמריקאי בירושלים, בפירוק.
 מען המשרד הרשום: שדרות המאירי 2, ירושלים.
 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, ת. א. 199/76.

 הסכום לכל שקל: 5 אגורות.
 דיבידנד ראשון או אחר: שלישי.

 זמן פדעונו: י׳ בכסלו התשמ״ב (6.12.1981).
 מקום פרעובו במשרד המפרק: הכונס הרשמי, רחוב

 ידידיה 4, ירושלים.

ה נ פה ראשו אכי  צו פירוק ו

 שם החברה: א. ב. ד. תכבון ויזום בע״מ, בפירוק,
 חפ/51449.

 מען המשרד הרשום: רחוב בן מימון 32, ירושלים.
 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, ת. א. 299/81.

 תאריך צו הפירוק: ז׳ בתשרי התשמ״ב (5.10.1981).
 תאריך הגשת הבקשה: י״א בביסן התשמ״א (15.4.1981).

 היום והמקום לאסיפות ראשובות: ט״ו בכסלו התשמ״ב
.(11.12.1981) 

 שעת האסיפות: 1) בושים בשעה 09.00; 2) משתתפים
 בשעה 09.30,

 כ׳ בחשון התשמ״ב (17 בנובמבר 1981)
 י׳ צוריאיי

 סגן הכונס הרשמי

נה להכריז על דיבידנד ו ר כו ב ד  הודעה ב

 שם ההברה: עילית סנטר צופית אילת בע״מ — בפירוק.
 מען המשרד הרשום: אצל רו״ח נסים דוידוב, רחוב דב

 הוז 9, תל-אביב.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, ת. א. 206/78.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: ד׳ בטבת התשמ״ב (30
 בדצמבר 1981).

 שם המפרק ומענו: נסים דוידוב, רו״ח, רחוב דב הוז 9,
 תל־ אביב.

 ד׳ בכסלו התשמ׳׳ב (30 בנובמבר 1981)
 ש׳ אנקור־שניר

 סגן הכונס הרשמי

 לפי פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש!, התש׳׳ם—1980

ז על דיבידנד נה להכרי ו ר כו ב ד  הודעה ב

 שם החייב, תיאורו ומענו: יעקב בוסביבה, ת״ז 6341113,
 סוחר מוצרי.חשמל, רחוב הציונות 10, ירושלים.

 בית המשפט המחוזי של: ירושלים ת. א. 252/78.
 היום האחרון לקבלת הוכחות ח׳ בכסלו התשמ״ב (4

 בדצמבר 1981).
 שם הנאמן תיאורו ומענו: יעקב פודים, עו״ד, רחוב

 שמאי 12, ירושלים.
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 דיו וחשפוז שגועי
 לפי חזק בנק ישראל התשי״ד—1954

 לפי סעיף 58 (1) לחוק בנק ישראל, התשי״ד—1954 !,
 מתפרסם בזח דץ וחשבון שבועי על מחזור המטבע
 והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום כ״ה

 בחשון התשמ״ב (25.11.1981):
 בשקלים

 א. סך כל המטבע במחזור בידם 25.11.81 5,161,202,436.78
 ב. היתרה ביום 18.11.81 5,217,203,054.97

 ג. הירידה במשך השבוע האחרון 56,000,618.19
ת וזהב 5,161,202,436.78  ד. הנכסים ביתרות מטבע ח

 א׳ בכסלו התשמ״ב (27 בנובמבר 1981)
 ש סירקיפ

 סגן מנהל מחלקת המטבע
 1 ס״ח התשי״ד, עמ׳ 192.

 וזודעוח אלה מתפרסמות על אןןריות הםודימים
 ואי! בפרסומו מטוס מת! חעודה על נבמות1

 להם טופ כע״מ
 הודעה על פירוק החברה מרצון

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן
 המנין של החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה. כהלכה ביום
 19 באוקטובר 1980, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את
 החברה מרצון ולמנות את משה—אמיל גולדשטיין, רח׳

 גורדון 86, תל־אביב, כמפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל, יגיש
 את תביעותיו בצירוף הוכחותיו,תוך 21 יום מיום פרסום

 הודעה זו למשרד המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר, אשר לא יגש תביעותיו כאמור

 תוך המועד הנ״ל, לא ייענה.

 משד—אמיל גולדשטיין, מפרק.

 יעקפ ללצ׳וק ופניו חפרה קפלנית לפנין פעי׳מ
 הודעה על פירוק מרצון
 וכינוס אסיפת נושים

 ניתנת בזה הודעה, שבאסיפה הכללית שלא מן המגין
 של החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 28.8.1981
 נתקבלה ההחלטה המיוחדת לפרק את החברה מרצון,
 ולמנות את עו״ד ישראל ברון, מרחוב זמבהוף 37א׳, תל-

 אביב, בתור מפרק של החברה.
 אסיפת נושים תתקיים ביום 9.12.1981 בשעה 09.00
 במשרדי עו״ד ברון האמור לעיל. על כל הנושים, אם
 ישנם כאלה, להגיש את תביעותיהם למפרק לפי המען

 הנ״ל, עד ליום 8.12.1981 בשעה 10.00.

, עו״ד, מפרק  ישראל התו

ת הכונס הרשמי א  הודעות מ

 לסי פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש], התש׳׳ם—1980

ר כקשות. הפטר ב ד ת פ  הודעו

 שם החייב, תיאורו זמענו: אמר שבתאי, ת״ז 888832,
 מתווד, רחוב יהודה 48/2, ערד.

 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, ת. א. 122/70.
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: יצחק מן, 'עו״ד רחוב ההס

 תדרות 37, באר־שבע.
 היום והמקום לדיון בבקשת ההפטר: כ״ה בכסלו התשמ״ב

 (21.12.1981), בבית המשפט המחוזי, באר־שבע.

 שם החייב, תיאורו ומענו: אמר דזי, ת״ז 888827, עקרת
 בית, רחוב החלוץ 53, באר־שבע.

 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, ת. א. 123/70.
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: יצחק מן, עו״ד, רחוב ההס

 תדרות 37, באר־שבע.
 היום והמקום לדיון בבקשת התפטר: כ״ה בכסלו התשמ״ב

 (21.12.1981), בבית המשפט המחוזי ־באר־־שבע.

 שם החייב, תיאורו ומענו: ועקנין לזרד, ת״ז 7917701,
 בהג־חקלאי, מושב לחית 84, ד״נ האלה.

 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, ת. א. 556/75.
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: הכונס הרשמי, רח׳ החלוץ

 117, באר־שבע.
 היום והמקום לדיון בבקשת ההפטר: כ׳׳ה בכסלו התשמ׳׳ב

 (21.12.1981), בבית המשפט המחוזי, באר־שבע.

 שם החייב, תיאורו ומענו: ינאי שמעון, ת״ז 6342556,
 בצבא הקבע, 631/2 נתיבות.

 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, ת. א. 92/74.
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: הכונס הרשמי, רחוב החלוץ

 117, באר-שבע.
 המקום לדיה בבקשת ההפטר: כ״ה בכסלו התשמ״ב (21

 בדצמבר 1981), בבית המשפט המחוזי, באר־שבע.

ל טת רג ם ופשי י פ פ ת נ ל ב ל צד ק טו דעה על פי  הו

 שמות החייבים תיאורם ומענם: יצחק אטדגי, ת״ז
 6857295, פועל; סוזן אטדגי, ת״ז 6855179, עקרת

 בית, 170/1, ירוחם.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, ת. א. 371/71.

 תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל: כ״ו בתמוז התשל״א
.(19.7.1971) 

 תאריך ביטולו: כ״ט בתשרי התשמ׳׳ב (27.10.1981).

 ט״ו בחשון התשמ״ב (12 בנובמבר 1981)

 ש׳ אנקור־שניר
 סגן הכובס הרשמי
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 חלקה 79 פגוש 6944 בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על האסיפה הסופית

 ניתנת בזה הודעה, .כי האסיפה האחרונה של חברי \
 החברה הנ״ד, תתכנס ביום 6 בינואר 1982 בשעה 09.30,
 במשרדו של עו״ד אמנון הומינר, רהוב יהודה־הלוי 127,
 תל־אביב, לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק, המראה
 כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשה. בנכסי החברה,
 וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק, ולהחליט
 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.

 אמנון הומינר, מפרק

 תל שלופ פע״מ
 (בפירוק מרצון)

L ה ר ב ח  ניתנת בזה הודעה, כי אסיפת נושים של ה
 הנ״ל, תתקיים ביום 25.12.1981 במשרדו של עו״ד ד׳ מ׳
 שלוםברג, שדרות רוטשילד 25, תל־אביב, כדי לדון
 בהחלטת החברה על פירוק מרצון, הגשת דו״ח על מצב

 החברה, ומינוי מפרק.
 ד׳ מ׳ שלוספרג, עו״ד

 מנהל ההברה

 תיקוני טעויות דפופ
 בהודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין מאת
 פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר באר־שבע, שפורסמה
 בילקוט הפרסומים 2755, התשמ״ב, עמי 35, במקום גוש
 ״100246/61 — שריעה״ צ״ל גוש ״100246/1 — שריעה״.

 בהודעות מאת הכונס הרשמי ירושלים, ת. א. 417/78,
 שפורסמו בילקוט הפרסומים 2763, התשמ״ב, עמ׳ 246,
 במקום ״הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבדנד״ צ״ל

 ״הודעה על שחרור נאמן״.

 אפישד עופר פע׳׳מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על האסיפה הסופית
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 206 לפקודת
 החברות, כי האסיפה הכללית הסופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 30.12.1981, בשעה 11.00, ברח׳ התשבי
 110א׳, חיפה, לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק המראה
 כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשה בנכסי החברה
 וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט
 כיצד לנהוג בפנקסים ובמסמכים של החברה ושל המפרק.

 ע׳ אבישר, מפרק

 מפעלי נגב :־,צפה דמון חפרה לפיתוח פע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה כללית וסופית
 ניתנת בזה הודעה, לפי סעיף 206 לפקודת ההברות,
 כי אסיפה כללית וסופית של בעלי מניות החברה הנ״ל
 תתקיים ביום 30 בדצמבר 1981, בשעה 12.00, במשרדי
 המפרק, עו״ד יהודה י. מוריץ, שדרות רוטשילד 15,
ת לקבל דין וחשבון סופי על  תל־אביב־יפו, על מנ

 פירוק החברה הנ״ל.

 יהודה יי מוריץ, עו״ד, מפרק

 משרדיפ פרחופ הירקון 104 פע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה כללית וסופית

 ניתנת בזה הודעה, לפי סעיף 206 לפקודת ההברות,
 כי אסיפה כללית וסופית של בעלי מניות החברה הנ״ל
 תתקיים ביום 30 בדצמבר 1981, בשעה 12.00, במשרדי
 המפרק, עו״ד יהודה י׳ מוריץ, שדרות רוטשילד 15, תל־
 אביב־יפו, על־מנת לקבל דין •וחשבון סופי על פירוק

 החברה הנ״ל.

 יהודה י׳ מוריץ, עו״ד, מפרק

» 
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