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י נשיא־תורן• של פית משפט מחוזי ו נ י  הודעה על מ
 לפי חוק השופטים, התשי״ג—1953

 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, התשי׳׳ג—1953 !,
ע •שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9 להוק האמור, די י מו  אנ
תי את י נ ת המשפט העליון, מי יעצות עם נשיא בי  ובהתי
ות נשיא־תורן  חיים דבורין, שופט •בית משפט מחוזי, להי
ל בית משפט מחוזי, מיום ח׳ בשבט התשמי׳ב (1  ש

 בפברואר 1982).

ב (27 בינואר 1982)  ג׳ בשבט התשמ״
 (חמ 60—3) משה נסים

 שר המשפטים

 1 ס״ח התשי״ג, עמי 149.

 הודעה על מינוי שופט
 לפי חוק השופטים, התשי״ג~1953

,  בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, התשי״ג—1953 ג
י בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לתוק האמור י מודיע כ  אנ
תי את י נ א בית המשפט העליון, מי יעצות עם נשי  ובהתי
נה  שאול אלוני, שופט בית משפט מחוזי, בהסכמתו, לכהו
ת משפט השלום בתל־אביב, מיום  בפועל כשופט של בי
ז  כי בטבת התשמ״ב (15 בינואר 1982) עד יום כ״ד בתמו

 התשמ״ב (15 ביולי 1982).

ב (14 בינואר 1982) ׳  י״ט בטבת התשמ׳
 (חמ 60—3) בימה נפיפ

 שר המשפטים
 1 ס״ח התשי״ג, עמי 149.

 הודעה על הצורר למנות שופט
 לפי חוק השופטים, התשי״ג—1953

 בהתאם לסעיף ד (א) לחוק השופטים התשיי׳ג—
י מודיע כי יש צורך למנות שופט של בית  1953 אנ

 משפט שלום.

 כ״ז בטבת התשמ״ב (22 בינואר 1982)
 (חמ 60—3) משה נסים

 שר המשפטים
בהן כשופט של בית משפט  הערה: השופט שיתמנה־י

 השלום בבאר־שבע.

 1 ס״ח התשי״ג, עמי 149.

 תיקון טעות

ת הדין למשמעת בירו י חברים לבי ו נ  בהודעה על מי
 שלים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 2709, התשמ׳׳א, עמ׳
 1701, במקום ״ומשה מזרחי״ צ״ל ״וברשימת הארגון

 היציג של העובדים, משה מזרחי״.

 כ״ז בטבת התשמ״ב (22 בינואר 1982) משה נסיע
 (המ 663—3) שר המשפטים

 הודעה על חילופי גברי כפנפת
 לפי חוק־יםוד: הכנסת

ע בזה. כי הבר הכנסת משה ארנס מרשימת די י מו  אנ
,  הליכוד התפטר, ובהתאם לסעיף 43 לחוק־יסוד: הכנסת ג

 בא במקומו מיכא> קליינר.

 ב׳ בשבט התשמ״ב (26 בינואר 1982)
 (חמ 22—3) מנחש סכידור

 יושב ראש הכנסת

 1 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 69.

 הודעה על חילופי גברי בהנפת
 לפי חוק־יסוד: הכנסת

ע בזה כי נפטר חבר הכנסת משה חריף די י מו  אנ
 מרשימת המערך — (מפלגת העבודה הישראלית —
 מפלגת הפועלים המאוחדת — התנועה לזכויות האזרח),
' באה במקומו , 1 ת ס נ כ  ובהתאם לסעיף 43 להוק־יפוד: ה

ה סולודר.  עדנ

 ב׳ בשבט התשמ״ב (26 בינואר 1982)
 (חמ 22—3) מנחמ סכידור

 יושב ראש הכנסת
 1 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 69.

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

ן סעיף 20 לחוק־יפוד: הממשלה, י דיעים בזה, לענ  מו
 כי סגן ראש הממשלה ושר החקלאות שב ארצה ביום א׳

 בשבט התשמ״ב (25 בינואר 1982).

 ב׳ בשבט התשמ״ב (26 בינואר 1982)
 (חמ 57—3) אריה נאור

 מזכיר הממשלה

 הודעה על מינוי שופט
 לפי חוק השופטים, התשי״ג—1953

 בהתאם •לסעיף 25 לחוק השופטים, התשי״ג—11953,
י סעיף 10 (א) לחוק י בתוקף סמכותי לפ י מודיע כ  אנ
יתי נ ת המשפט העליון, מי  האמור, ובהתייעצות עם נשיא בי
י לכהונה. בפועל ז ת משפט מחו י  את דב לוין, שופט ב
 כשופט בית המשפט העליון, מיום ח׳ בשבט התשמ״ב (1
 בפברואר 1982) עד יום ה׳ באדר התשמ״ב (28 בפברואר

.(1982 

נואר 1982) ב (27 בי מ״  ג׳ בשבט התש
 (חמ 60—3) משה גפיפ

 שר המשפטים

 1 ס״ח התשי״ג, עמ׳ 149.

 990 ילקוט וזפרסומימ 2787, י׳׳ח בשבט התשמ״ב, 11.2.1982



 אכדזה על שירות כעל שירות־ צבאי
 לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה

 (תגמולים ושיקום), הומדי—1950

ת חיילים  בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק משפחו
י  שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש״י-^<195 אנ
ת ת י מי ובלוהמי ח  מכריז על שירות בארגון הצבאי הלאו
 ישראל שמיום ה׳ באייר התש׳׳ח (14 במאי 1948) ועד
 ליום ל׳ בסיון התש״ח (ד ביולי 1948), כעל שירות

 צבאי לצורך החוק האמור.

ן  אכרזה זו אינה באה לגרוע מאכרזת שר הבטחו
 שפורסמה בילקוט הפרסומים 104, התש״י, עמי 1363.

 ז׳ בשבט התשמ״ב (31 בינואר 1982) אריאל שרון
ן  (חמ 3-1541) שר הבטחו

 1 ס״ח התש״י, עמ׳ 162.

 אכרזה על שירות כעל שירות צבאי
 לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט—1959

 [נוסח משולב]

ם (תגמולים כי י סעיף 1 לחוק הנ  בתוקף סמכותי לפ
ז י מכרי  ושיקום) התשי״ט—1959 [נוסח משולב] אנ
מי ובלוחמי חירות  על שירות בארגון הצבאי הלאו
ום ה׳ באייר התש״ח (14 במאי 1948) ועד  ישראל שמי
 ליום ל׳ בםיון התש״ח (ד ביולי 1948), כעל שירות צבאי

 לצורך החוק האמור.
ן נה באה לגרוע מאברזת שר הבטחו  אכרזה זו אי

׳י, עמ׳"355.  שפורסמה בילקוט הפרסומים 54, התש׳

ן ת  ז׳ בשבט התשמ״ב (31 בינואר 1982) אריאל ש
ן  (חמ 1541—3) שר הבטחו

 1 ס״ח התשי״ט, עמ׳ 276.

 הודעה על מינוי סגן כטיכיאטר מהוזי
 לפי חוק לטיפול בחולי נפש, התשט״ו—1955

י מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לטיפול  אנ
תי את ד״ר אםפיר י נ  בחולי נפש, התשט״ו—1955 !, מי
, ן י במחוז הצפו ז  שבחוביץ ל^ת סגן פסיכיאטר מחו

 במקום ד״ר יעקב זינגמן.

י פסיכיאטרים מחוזיים שפורסמה ו נ  ההודעה על מי
 בילקוט הפרסומים 1978, התשל״ד, עמ׳ 578, תתוקן לפי

 זה.

פטק נואר 1982) אליעזר שו  כ״ד בטבת התשמ״ב (19 בי
 (חמ 658—3) שר הבריאות

 1 ם״ח התשט״ו, עמ׳ 121.

 הודעה על הסמכה
ות [נוסח חדש], התשל״א—1971  לפי פקודת הראי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15(ב)(6), לפקודת הראיות
ת אברהם בן י מסמיך א 1 אנ 9 7 1 ^ ״ ל ש ת  [נוסח הדש], ה
נהל ן נועה! תעודת זהות מס׳ 4561081, עובד מי  שמעו
 הביצוע שהוקם לפי סעיף 10 לחוק רכישת מקרקעין בנגב
, להזהיר על  (חוזה השלום עם מצרים), התשי׳ם—1980 2
ן ן התוספת לתקנות רכישת מקרקעי י י תצהיר, לענ  פנ
ן עה וסדרי די ב (חוזה השלום עם מצרים), (טופס תבי ג נ  ב
עות ובערעור על החלטותיה), התשמ״א—  בועדת תבי

. 3 1980 

 תקפד! של הסמכה זו יפקע ביום ט״ו בטבת התשמ״ג
 (31 בדצמבר 1982).

 כ׳׳ז בטבת התשמ״ב (22 בינואר 1982)
ע  (יחמ 220—3) משה נסי

 שר המשפטים

ת ישראל נוסח חדש 18, עמי 421; סייח נ י י מד נ י  ! ד
 התשל״ח, עמ׳ 206.

 2 ס״ח התש׳׳ם, עמ׳ 270.

 3 ק״ת התשמ׳׳א, עמ׳ 94.

 הודעה בדבר קביעת רשימת מומחימ
 וכדבר הכרה במומחיה

י חוק לימוד חובה, התש״ט—1949  לפ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4א(ב) לחוק לימוד חובה,
 התש״ט—1949 ולאחר היוועצות בועד החינוך, ולפי
ה 7(ד) לתקנות חינוך ממלכתי (העבדה), התשי׳יט—  תקנ
ו הסעיפים האמורים י ע כי מומחה לענ די י מו  1959-, אנ
ות הפסיכולוגים תו בתקנ א פסיכולוג חינוכי, כמשמעו  הו
, העובד במשרד אר מומחה), התשל״ט—1979 3  (אישור תו

נוך והתרבות או ברשות מקומית.  החי

 ההודעה בדבר קביעת רשימת מומחים ובדבר הכרה
 בט־מחים 4 — בטלה.

 כ״ט בטבת התשמ״ב (24 בינואר 1982)
 (חמ 874—3) זבולון המר

נוך והתרבות  שר החי

 * ם״ח התש״ט, עמי 287.
 2 ק׳׳ת התשי׳׳ט, עמ׳ 1169.

 3 ק״ת התשל״ט, עמי 764.
 4 י׳׳פ התשל״ט, עמי 27, עמ׳ 1057.

 ילקזט הפרסומים 2787, י״1ז בשבט התשמ׳׳ב, 11.2.1982 991



 הודעה על מינוי הפרי המועצה לזיתיפ ושמן זיתימ
 מזניפ פוריי׳פ

 לפי חוק מועצת תפירות (ייצור ושיווק), התשל״ג—1973
עצת  וצו מועצת חפירות (ייצור ושיווק) (הקמת מו

 הזיתים), התשל״ו—&197

עצת הטירות ות לנו בחוק מו נ יות הנתו  בתוקף הסמכו
עצת , ובהתאם לצו מו  (ייצור ושיווק}, התשל״ג—1973 ג
עצת הזיתים), התשלי״ו  חפירות (ייצור ושיווק) (הקמת מו
ו את האנשים נ י נ  — 1976צ, אנו מודיעים בזה כי מי
 המפורטים להלן, להיות חברי המועצה לזיתים ושמן.

 זיתים מזנים סוריים:

 א. נציגי׳ הממשלה:
 יצתק בז חיים משרד החקלאות
 אליהו מאור, ממלא: מקום משרד החקלאות

ד זהבי משרד התעשיה. והמסחר  דו
ה והמסחר א מקום משרד התעשי ל מ  שלמה. מרגוליס, מ

ר אמיר משרד האוצר  ד״ר מאי

: ר ו פ י צ גי ה  ב. נצי
 עבד אלפתאה אבו יאסיז, מגדל ביר אלסיכה
ת השיטה  יוסף פרג, מגדל בי

 יהושוע מאיה, יצרן מ^יה. ושזת׳ פתח תקוה
 סגולה

, חיפה דב לובצקי, יצרן חברת ״שמך׳  נ
ב  איתן אזרחי, יצרן יצהר, תל־אבי

אר ׳  סעיד ראפע ג׳אנם, מגדל מג
לנה ערמון, צרכנים חיפה!  אי

 ראפע אחמד כטיב, מגדל דיר הנא
ל עראבה ד א נםאר, מג ׳  רג

ת משולש ׳  עבדאלג׳בי יוסף גירה, מגדל ג
דידה  אחמד כיאל, יצרן ג׳
 כלף כליל כלף, מגדל ראמה

דל מושב עמקה  הסן לוי, מג
מגדל נצרת . , ל  עאזר ערטו
 חוסיץ עלי רמאל, מגדל ירקא

 נעים מבול, מגדל פקיעין
אכי לוטוף הנא, מגדל ראמה ׳  ג

 אפרים אפרים, מגדל כפר הזיתים
ת אל כרמל דל דלי  נזיר חסון, מג

ל אקסל ד  מונעם דראושה, מג

נה יושב ראש  יצחק בן חיים ממשרד החקלאות, מו
ה והמסחר מונה סגן  המועצה ודוד זהבי ממשרד התעשי

ושב ראש המועצה.  י
 מען המועצה: נצרת, כביש חיפה 103/22.

ו פורסמה בילקוט י חברי המועצה שהודעה עלי ו נ  מי
 הפרסומים 2322, התשל״ז, עמי 1402 — בטל.

 ה׳ בטבת התשמ״ב (31 בדצמבר 1981)
ד גדעון פת  (חמ 157—3) שמחה אדלי

ת והמסחר  שר החקלאות שר התעשי

 1 ם״ח התשל״ג, עמי 310.

 2 ק״ת התשל״ו, עמ׳ 1006.

 הודעה על מינוי חבר לועדה רפואית
 לעניו גימלת ניידות

ע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 2 של ההסכם די י מו  אנ
 בין ממשלת ישראל ובין המוסד לביטוח לאומי מיום כ״ו
 בכסלו התשל׳׳ו (30 בנובמבר 1975) / וסעיף 28 להסכם
וני ז (1 בי ן אותם צדדים מיום ט״ו בםיון התשל״  שבי
, הוספתי את ד״ר יאן אלרגנד לרשימת חברי 2 (1977 
 הועדה המחוזית, מרכז, לענין ההסכמים האמורים כחבר

 כללי.

ן גימלת י ועדות רפואיות לעני ו נ  ההודעה, על מי
, תתוקן לפי זה. 3 ת ו ד י י  נ

׳ב (18 בינואר 1982)  כ״ג בטבת התשמ׳
 (חמ 1505—3) אליעזר שופטה
 שר הבריאות

 הודעה על מינוי חכר לועדה
 רפואית לענין גמילת ניידות

ע בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 של ההסכם די י מו  אנ
 בין ממשלת ישראל לבין המוסד לביטוח• לאומי מיום
 כ״ו בכסלו התשל״ו (30 בנובמבר 1975) -י, וסעיף 28
ן אותם צדדים מיום ט״ו בסיון התשל״ז (1  להסכם שבי
, הוספתי את ד״ר בן ציון לבון לרשימת ני 1977) 2 ו  בי
 חברי הועדה המחוזית, חיפה, לעבין ההסכמים האמורים

 כחבר כללי.

ן גימלת י ועדות רפואיות לעני ו נ  ההודעה על מי
, תתוקן לפי זה. 3 ת ו ד י י  נ

 כ״ד בטבת התשמ״ב (19 בינואר 1982)
פטה  (חמ 1505—3) אליעזר שו
 שר הבריאות

״פ התשל״ו, עמ׳ 989.  1 י

 2 י״פ התשל״ז, עמי 1813; התשמ׳׳א, עמ׳ 1968.

 3 י״פ התשל״ט; עמי 111; התשמ״ב, עמ׳ 155, 856.

 הודעה על מינוי
 לפי חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות,

 התשמ״א—1980

 אני מודיע בהתאם לסעיף 44 לחוק לעידוד השקעות
 הון בחקלאות, התשמ״א—1980 1 (להלן — החוק), כי
ניתי את יעקב  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א)(1) לחוק, מי
 פורר ממשרד החקלאות, להיות חבר המינהלה של מינהל

 השקעות בחקלאות, כנציג משרד החקלאות.

 מינויו של משה סלומון — בטל.

י שפורסמה בילקוט הפרסומים 2717, ו נ  ההודעה על מי
 התשמ״א, עמי 1938 תתוקן לפי זה.

נואר 1982)  י״ט בטבת התשמ״ב (14 בי
 (חמ 1404—3) שמחה ארליך
 י שר החקלאות

 1 ם״ח התשמ״א, עמ׳ 56.

 992 ייקופ מפרסומים ד278, י׳׳ת בשבט התשמ׳׳ב, 11.2.1982



 הודעה על תנאימ למתן אישור
 לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג—1963,

 לגבי תשלום למבטח

בד  ד. הפוליסה תקבע כי במקרה של פטירת העו
 ישלם המבטח לשאירי המבוטח כמשמעותם בסעיף 5
א במקומו, סכום  לחוק, או בכל הוראה אחרת שתבו
 י הפיטו י ן פיצו ות ששולמו לו לעני  השווה. לפך כל הפרמי
 רים, כשהן צמודות בהתאם לתנאי ההצמדה שבפוליסה;
 יתרת סכום הביטוח — אס תהא — תשולם למוטבים על

 פי הפוליסה.

ות ויתר ההפ ב לשלם את הפרמי י ד מתחי  8. המעבי
אי  רשות שיגיעו למבטה על פי הפוליסה במועדם לפי תנ

 הפוליסה, כל עוד העובד מועסק אצלו.

ד לפיצויים לפי תנאים אלה,  9. תשלומי המעבי
ד  יבואו במקום פיצויי פיטורים, ולא תחול על המעבי
 כל חובה לתשלומים נוספים בשל פיצויי פיטורים, אלא

לא אחר תנאים אלה.  אם לא מי

ו יהיו זכאים לקבלת פיצויי  10. אם העובד או שאירי
 פיטורים על פי החוק, או על פי כל הוק מחליף, או על
דה החל על העובד, לא זה עבו  פי הסכם קיבוצי או חו
ד פטור מתשלום פיצויי פיטורים אלא אם  יהא המעבי

 נתקיימו התנאים שלהלן:

בד נמסרה הזכות על פי הפוליסה, כשכל  (1) לעו
 הפרמיות בעדה שולמו, במלואן עד מועד העברת
 הזכות, לרבות התשלומים על פי סעיף 6, או
 — לפי בהירת העובד — שזלם לעובד ערך

ן הכולל של הפוליסה; ו  הפדי

 (2) במקרה מות העובד — סכום הביטוח על פי
ות  הפוליסה שולם למוטבים, לאחר שכל הפרמי

 המגיעות, עד מות העובד, שולמו במלואן;

ה ערך פדיון הפיצויים והתגמולים של הפו  (3) הי
ם הכולל  ליסה או סכום הביטוח קטן מהסכו
 של פיצויי הפיטורים והתגמולים המגיעים
ד אי עבודתו ־— יהיה המעבי בד כחלק מתנ  לעו

בד או לשאיריו.  חייב לשלם את ההפרש לעו

ד פיצויי פיטורים לעובד או  11. שילם המעבי
ן ן מכוח פסק דין ובי  לשאיריו, או חוייב לשלמם, בי
בד או שאיריו זכאים לקבל  אחרת, ינוכה מכל סכום שהעו
 לפי תנאים אלה, פבום השווה לסד כל הפרמיות ששילם
ן פיצויי פיטורים, כשהן צמודות בהתאם ד לעני  המעבי
אי ההצמדה שבפוליסה והסכום שנוכה כאמור יוחזר  לתנ
ו מכות בד או שאירי  בידי המבטח למעביד! קיבלו העו
 תנאים אלו;, או מכוח הפוליסה בנסיבות כלשהן, בין
 לפני מתן פסק הדין ובין לאחריו, סכום כלשהו בלי
בד ש לנכותו כאמור, חייבים העו ו סכום שי נ מ  שנוכה מ
ד את הסכום ד למעבי  או שאיריו, לפי העניו, לשלם מי
 שצריך היה לנכותו כאמור, ובלי לגרוע מכל דרך אחרת
גד החוב לפי ב זה כנ ד לקזז חו  של גביה, זכאי המעבי

 פסק הדין.

י פיטורים, י  . . בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק פיצו
ד י ע כי מעב די  התשב״ג—1963 1 (להלן — החוק), אני מו
דעה זו יהא זכאי לאישור  הממלא אחר כל התנאים שבהו
ינתן אישור כאמור אם  לפי הסעיף האמור; אולם לא י

וחדות של המקרה יצדיקו זאת, לפי שיקולה  בסיבותיו המי
ה הראשי על יחסי העבודה במשרד נ ל הממו  דעתו ש

 ;•העבודה והרווחה.

ד לעובד (להלן —  1. ייערך הסכם בין המעבי
י ו יינתן האישור ואשר לפיו יאמצו שנ  ההסכם) שלגבי
 הצדדים את התנאים שבהודעה זו; ההסכם יהווה חלק

 בלתי נפרד מהפוליסה האמירה בסעיף 2.

ד יבטח את העובד בפוליסה (להלן —  2. המעבי
ת ביטוח שאושרה על־פי י  הפוליסה) אצל מבטח לפי תכנ
 י  ה6רק השביעי לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולנ

.  הול קופות־גמל), התשכ״ד—1964 2

ן פי ד השנתיים השוטפים לעני  3. תשלומי המעבי
 צויי פיטורים יהוו 81/3% (שמונה ושליש אחוז) ממש
בד כפי שתהא מפעם לפעם בכפוף לאמור  כורתו של העו
ן זה, ״משכורת״ — לרבות תוספת יוקר, י  להלן: לענ
 תוספת ותק, תוספת משפחה וכל תוספת אחרת שהוסכמה

ד לעובד (להלן — המשכורת).  בין המעבי

 4. חלו העלאות במשכורת העובד המחייבות הגדלת
ד ן פיצויי פיטור־־ם, ישלם המעבי י ד לענ  תשלומי המעבי
יבת  למבטח לפחות אחת לשנה, פרמיה נוספת המתחי

 מהעלאת המשכורת כאמור.

ד תקופה העולה על  5. הועסק העובד אצל המעבי
ד לא שילם פרמיות י חתימת ההסכם, והמעבי  חודש לפנ
ד פרמיה נוספת,  בשל פיצויים בעד תקופה זו, ישלם המעבי
ת הדרושה של 81/3%,  בהתחשב עם ההפרשה השנתי
 .למפרע כאמור בסעיף 6, בעד התקופה מתאריך תחילת
 .עבודתי של העובד ועד לחתימת ההסכם (להלן —
 תקופת העבר); פרמיה נוספת זו תחושב לפי משכורתו

בד במועד חתימת ההסכם. ל העו  1 ש

בד כאמור בסעיף  6. במקרה של העלאת משכורת העו
ות אשר יהיו שווים ד למבטח הפרשי פרמי  4, ישלם המעבי
נה ושליש אחוז) מסכום העלאת  למכפלה של 81/3% (שמו
אי ובעת מתנ  המשכורת השנתית, שמעל להעלאה הנ
 ההצמדה הקבועים בפוליסה, במספר שגות עבודתו של
 העובד אצל המעביד, עד מועד העלאת המשכורת; המבטח

ות אלה.  יערוך פוליסה. נוספת בשל הפרשי פרמי

 1 ס״ה תתשכ״ג, עמי 86; י׳׳ס התשל״ז, עמ׳ 1716.

 3 ק״ה התשכ״ד, עמ׳ 1302; התשמ״ב, עמ׳ 487.

 ילקוט הפרסומים 2787, י״ו! בשבט התשמ״ב, 1.2.1982נ 993



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

 בהתאם לסעיף 23 לחוק ההגבלים העסקיים, התשי״ט—
ע כי נרשם הסדר כובל לגבי כבלי די י מו  1959/ אנ

 כוח חשמליים.

 הצדדים להסדר הם:
 1. כבלי צייז מפעלים מאוחדים בע״מ, תל־אביב.

 2. חברה לכבלים ולחוטי חשמל בישראל בעי׳מ,
 מפרץ חיפה.

ת הכבילה:  מהו
 שיתוף פעולה בהגשת הצעות למכרזים של חברת

 החשמל.
 ההסדר האמור פתוח לעיון הציבור במשרד התעשיה

ן פלס, חדר 42, רחוב אגרון 30, ירושלים. י  המסחר, בנ
 כי׳ט בטבת התשמ״ב (24 בינואר 1982)

ד ע גלמו י  (חמ 41—3) ז
נה על ההגבלים העסקיים  הממו

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

 הודעה בדכד מחיקת דישומו של פופן מבס
 מפנקס סופני המכס

י המכס, התשכ״הי-1964 כנ  לפי חוק סו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 (ג) לחוק סוכני המכס,
ע על מחיקת רישומה בפנקס די י מו , אנ  התשכ״ה—1964 ג
 סוכני המכס של חברת יוסף כהן ושות׳ בע״מ, מיום ט״ז

נואר 1982).  בטבת התשמ״ב (11 בי

נואר 1982)  כ״ב בטבת התשמ״ב (17 בי
 (חמ 495—3} מרדכי ברקת

הל המכס והבלו  מנ
 ! ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 16.

 י הודעה בדבר תיאום פכומיפ
ות הבלו על הדלק, התש׳׳ד—1960  לפי תקנ

ע כי האגרות לפי תקנה 3(א)(2) לתקנות די  אני מו
 הבלו על הדלק, התש״ך—1960 1 (להלן — התקנות), כמ
/ תואמו בהתאם לתקנה 3(ג) לתקנות,  פורט להלן בטור א
 והן החל ביום ה׳ בכסלו התשמ״ב (1 בדצמבר 1981)

 כמפורט לצדן בטור ב׳:
 טור א׳ טור ב׳
 שקליב שקלים

1600 750 
10000 5CC0 

נואר 1982) מרדכי גדקת  ו׳ בטבת התשמ״ב (1 בי
 (חמ 1464—3) מנהל המכס והבלו

 1 קי׳ת התש״ך, עמ׳ 618; התשמ״א, עמ׳ 8ד3.

ן נ  12. (1) נפסקה עבודתו של העובד בנסיבות שאי
ד י פיטורים, יהא המעבי י  מזכות אותו בפיצו
 זכאי לקבל את ערך פדיון הפיצויים של
ון  הפוליסה ואילו ההפרש שביין ערך הפדי
י י  הכולל של הפוליסה לבין ערך פדיון פיצו
 הפיטורים, ישולם לעובד, אלא אם הוסכם

י הצדדים;  אחרת בין שנ

ד ולעובד  (2) תשלום הכספים המגיעים למעבי
י ה בהסכמתם של שנ תנ  מכות פסקה (1) מו
 הצדדים שתינתן בכתב, ובהעדר הסכמה: —
 תוכרע השאלה בפסק דין של בית הדיץ
 לעבודה או של בית משפט מוסמך, או
 בפסק בוררות — אם הסכימו הצדדים,

 להעביר את הסכסוך להכרעה בבוררות.

אי הפוליסה או כל  13. תנאים אלה עדיפים על תנ
ן המעביד,  מסמך שצורף אליה או על כל הפכם שבי
בד והמבטח או שבין חלק מצדדים אלה; ואולם אם  העו
 הוראות הפוליסה או כל מסמך שצורף אליה או תנאי
 הסכם כאמור מוסיפים על זכויות העובד כפי שהוענקו

 לו בתנאים אלה, ההוראות המוסיפות עדיפות.

נואר 1982}  כ׳ בטבת התשמ״ב (15 בי
חמ 327—3) נחמן אורי ) 

נה הראשי על יחסי עבודה  הממו

 הודעה על אישור הסדר פוכל
 לפי תקנות ההגבלים העסקיים (רישום הסדר כובל, בקשה

 למתן החלטה עליו והודעה על החלטת המועצה),
 ה חש׳׳ך—1960

 בהתאם לתקנה 9א לתקנות ההגבלים העסקיים (רישום
 הסדר כובל, בקשה למתן החלטה עליו והודעה על
ע כי ביום די  החלטת המועצה), התש׳יך—1960 אני מו
נואר 1982), החליטה המועצה  כ׳ בטבת התשמ׳יב (15 בי
ק מסי הע־361/811/2 לאשר את ההסדר הכובל לגבי  בתי
ן ו ן ותעריף מנתה לשכר בעד שירותי התכנ ו  הוצאת תקנ
ינרים והארכיטקטים בישראל, לתקופה נג׳  של אגודו! האי

 של שנה אחת מיום מתן ההחלטה האמורה.

ה על הגבלים נ  האישור כפוף לתנאים של הממו
 עסקיים שאימצה המועצה.

 ההחלטה האמורה פתוחה לעיון הציבור במשרד
ן 30, ירושלים. ז ו ה והמסחר, בנין פלס, רחוב אג  התעשי

 כ״ז בטבת התשמ״ב (22 בינואר 1982)
 (חמ 3-41) זאב גלמוד

 הממונה על ההגבלים העסקיים

 1 ק״ת התש׳׳ך, עמי 526; התשכ׳יא, עמ׳ 432.

 994 ילקוט הפרסומים 2787, י״ח בשבט התשמ״ב, 11.2.1982



 הופפת זן לרשימת הזנים המורשיפ למכירה
 לפי תקנות הזרעים (רשימת הזנים המורשים למכירה),

 התש״ם—1980 1

ת הזן עדה לאישור זבים אישרה א ע כי הו י ד י מו  אנ
 שלהלן כזן מורשתי לגמירה:

 הגידול:. וזימצה
 הזן: ספרדית.

 הפרט ״חימצה,״ ברשימת שפורסמה. בילקוט הפר
 סומים 2144, התשל״ו, עמ׳ 61, יתוקן לפי זה,

נואר 1982)  ט׳ בטבת התשמ״ב (4 בי
פ גלוכרזון חפ 173—3) ד ) 

 יושב ראש הועדה לאישור זניט

 1 ק״ת התש״ם, עמ׳ 1965.

 הודעה בענין הארכת תקפמ של רשיונות נפט
 לפי חוק הנפט, התשי״ב-1952

ע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 18 (ב) (1) די י מו  אנ
 לחוק הנפט, התשי״ב—1952 הארכתי את תקפם של

ונות נפט כלהלן:  רשי

, לתקופה נוספת, החל ביום ו׳ 2  רשיון 158/קרן
ת ב ט ד ליום ט״ז ב  בטבת התשמ״ב (1 ביבואר 1982) ע

 הת*צמ״ג(1 בינואר 1983).

, לתקופה נוספת, החל ביום הי 3  רשיון 149/בתרים
ד ליום כ״ג בכסלו  בכסלו התשמ״ב (1 בדצמבר 1981) ע

9 בדצמבר 1982). ) ג ״ מ ש ת  ה

׳ב (25 בינואר 82^1)  א׳ בשבט התשמ׳
 (חמ 653—3) דוד הנואל

 יושב ראש וממלא מקום המנהל הכללי
 של הרשות הלאומית לאנרגיה

 1 סייח התשי״ב, עמי 322.

 2 י׳׳פ התשל״ח, עמ׳ 2457.

 3 י״פ התשל״ז, עמ׳ 713.

 הודעה כדפר פקיעתה של זכות נפט
 לפי חוק הנפט, התשי״ב—1952

 אבי מודיע, בהתאם לסעיף 65 לחוק הנפט, התשי״ב—
,  1952 שזכות הבפט שהועבקה ברשיון 7ד1/השפלה 2

 פקעה ביום ב׳ באלול התשמ״א• (1 בספטמבר 1981).

 י״ז בטבת התשמ״ב (12 בינואר 1982)
 (חמ 629—3) דוד הגואל

 יושב ראש וממלא מקום המבהל הכללי
ת לאברגיה  של הרשות הלאומי

 1 ס״ח דיתשי״ב, עמ׳ 322.

 2 י״פ התשמ׳׳א, עמי 646.

 הודעה פדבר תיאום פפומימ
ות המכס, התשכ״ו—1965  לפי תקנ

י המכס, התשכ״ה^1964 כנ ות סו  תקנ
ת הבלו על הדלק, התש׳׳ך—1960 ו  תקנ

 ותקנות מס קניה (טובין), התשי״ג—1953

ות 11, ע כי הסכומים והאגרות לפי תקנ י ד י מו  אנ
 16, 24, 37 ו־37א לתקנות המכס, התשכ״ו—1965 לפי

ת 41 ו־42 לתקנות סוכני המכס, התשכ״ה-^1964 2 ו  תקנ
ות הבלו על הדלק, התש׳׳ד— ה 3(א)(1) לתקנ  לפי תקנ
 31960, ולפי תקנה 23 (א) לתקבות מס קניה (טובין),
/ תואמו בהתאם , שפורטו להלן בטור א  התשי״ג—1953 4
ות המכס, התשכ״ו—1965>י 42א  לתקבות 41(א) לתקנ
 לתקנות סוכבי המכס, התשב״ה—1964, 3(ג) לתקנות
 הבלו על הדלק, התש׳׳ד—1960, ו־23(ג) לתקנות מס קניה
ת התשמ״ב ב ט  (טובין), התשי״ג—1953, והם החל ביום ו׳ ב

: נואר 1982) כמפורט לצדם בטור ב׳  (1 בי

 טור א׳ טור ב׳
 בשקלים בשקלים

30 20 
40 30 
50 35 
65 45 

100 70 
200 140 
410 290 
820 580 

2000 1400 
10200 7200 
31000 22000 
82000 40000 
61000 43000 

נואר 1982) מרדכי פרקת  ו׳ בטבת התשמ״ב (1 בי
 (חמ 1464—3) מנהל המכס והבלו

 1 ק״ת התשכ״ו, עמ׳ 274; התשמ״א, עמ׳ 376; י״פ

 התשמ׳יא, עמ׳ 2617.
 2 ק״ת התשכ״ה, עמי 1307; התשמ״א, עמ׳ 377; י׳׳פ

 התשמ״א, עמי 2617.
 3 ק׳׳ת התש״ד, עמ׳ 618; התשמ״א, עמי 378; י״פ

 התשמ׳׳א, עמ׳ 2617.
 4 ק״ת התשי״ג, עמ׳ 1364; התשמ״א, עמי 379; י״פ

 התשמ׳׳א, עמי 2617.

 צו המכריז על שטחים נגועים
 לפי פקודת מחלות בעלי חיים, 1945

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לפקודת מחלות בעלי
י מכריז על הישוב מושב פדיה, מועצה  חיים, 1945 אנ

יה בו מחלת הניוקסל. ע הואיל ומצו ו ג  אזורית גזר, כנ

. י נ ו ש מ נואר 1982) א׳ ש  כ׳ בטבת התשמ״ב (15 בי
 (חמ 126—3) מבהל השירותים הוטריבריים

 1 עייר 1945, תוס׳ 1, עמי 155.

 ילקוט מפרסומים 2786, ט״ז בשבט התשמ״ב, 9.2.1982 995



85% 
5% 
1% 
2% 
4% 
3% 

69% 
5% 
1% 

10% 
5% 

10% 

54% 
5% 
1% 
4% 
2% 
5% 

25% 
4% 

 רשיון 176/חדרה —
 חנ״ה
 חנ׳׳פ
 פק״ח

 לפיז־ות
 בפטא

 סיסמי קה
 רשיון 179/דר הולד —

 הנ״ה
 חנ״פ
 פק״ח

 לפידות
 נפטא

 דלק, חברת הדלק הישראלית בע״מ
 (להלן - דלק)

 רשיון 183/א«ציהו —
 חב״ה
 חנ״פ
 פק״ח

 לפידות
 בפטא

 דלק
 מפעלי ים המלח בע״מ

ן י  אברהם גולדשטי

 א׳ בשבט התשמ״ב (25 בינואר 1982)
 (חמ 629—3) דוד הגואל

 יושב ראש וממלא מקום המנהל הכללי
 של הרשות הלאומית לאנרגיה

 הודעה על אישור שיכונים ציבוריים
 לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה),

 התישכ״ד-^1964־

נים  בתוקף סמכותי לפי סעיף 1א לחוק רישום שיכו
 ציבוריים (הוראת שעה), התשכ״ד^1964 י, אני מאשר כי
נה או מטעמה או ביזמתה או  בניבים שהוקמו בידי המדי
נה ובבייתם החלה לפני כ׳ בניסן  שנרכשו על־ידי המדי
 התשל״ח (1 באפריל 1975) על המקרקעין המתוהמימ

 בצבע כחול בתשריט התכנית, הם שיכונים ציבוריים:

 המקום: בת־ים.
 תרש״צ מם׳: 3/39/19.

 גוש: 7134.
 הלקי חלקות: 127, 120.

י ו נ  התשריט מופקד באגף פרוגרמות במשרד הבי
 והשיכון, רחוב הלל 23, ירושלים, וניתן לעיין בו בימים

 ובשעות שהמשרד פתוח לקהל.

 כ״ו בטבת התשמ׳׳ב (21 ביגואר 1982)
 (חמ 74—3) זאב ברמאי

 מבהל אגף הפרוגרמות

 1 ס״ח התשכ״ד, עמ׳ 52; התשל״ה, עמ׳ 244; י״פ

 התשלי׳ז, עמי 1717.

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

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 76 לחוק הנפט, התשי״ב—
יעצות עם הרשות הלאומית לאנרגיה,  1952 ולאחר התי
, להעביר לטפקו אויל  הרשיתי לבעלי רשיון 167/מצדה 2
ן י אינק זכויות ברשיון האמור כמפורט בחוזה שבי  קומפנ
 טפקו אויל קומפבי אינק והבעלים של רשיון 167/מצדה,
 השמור בתיק בלשכת המנהל הכללי של משרד־ האנרגיה

 והתשתית.

נואר 1982)  א׳ בשבט התשמ״ב (25 בי
 (חמ 629—3) דוד הגואל

 יושב ראש וממלא מקום המבהל הכללי
 של הרשות הלאומית לאברגיה

 1 סייח התשי״ב, עמי 322.

 2 יי׳פ התשל״ט, עמי 1291; התש״ם, עמי 2092; התשמי׳א,

 עמ׳ 199.

 הודעה בדבר העבדת זכויות נפט
 לפי חוק הבפט, התשי״ב—1952

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 76 לחוק הנפט, התשי״ב—
יעצות עם הרשות הלאומית לאנרגיה,  1952 ולאחר התי
, 182/ד,ר סדום 2 ונות 159/שבטה  הרשיתי העברות ברשי
, 176/חדרה *, 179/הר הולד 5  (מובלעת צוק תמרור) 3
, כך שהבעלות ברשיונות הנ״ל תחולק  ו־183/אמציהו 6

:  כדלקמן

10% 
8% 

2% 
5.5% 

4% 
2.5% 

56% 
25% 

 0! ג

7% 

3% 
4% 

 רשיון 159/שבטה —
 חיפושי בפט (השקעות) בע״מ (להלן — הב״ה)

 סיסמיקה ישראל בע״מ (להלן — סיסמיקה)
 חיפושי נפט של פז בע״מ (להלן — חו״פ;

 פז קונסורציוס לחיפושי נפט (1977) (להלן —
 פק׳׳ה)

 פדאזיל, חוקרי ומחפשי נפט לישראל בע״מ
ד דבלופמנט א. ג.  אנרגי אנ
 בבק לאומי לישראל בע״מ

 רשיון 182/חר סדום (מובלעת צוק תמרור) —
 חנ״ה.
 חב״פ
 פק׳יח

 לפידות חברת מחפשי נפט לישראל בע״מ
 (להלן — לפידות)

פטא חברה ישראלית לנפט בע״מ  נ
 (להלן — בפטא)

ין  א. גולדשטי

 סייח התשי״ב, עמי 322.
 י״פ התשל״ח, עמ׳ 2482.

 י׳׳פ התשמ״א, עמי 2979, התשמ״ב, עמי 125.
 י״פ התשמ״א, עמי 245.

 י׳׳פ התשמ״א, עמ׳ 2197.

 י״פ התשמ׳׳א, עמ׳ 2979.

 996 ייקוט ד.פר=ומים 2737, י״ח בשבט התשמ״ב, 11.2.1983



 הודעה פרפר הוצאת פדרה של איגרות חוב
 לפי חוק מילווה המדינה, התשל״ט—1979

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

 התשל״ט—1979, סדרה מס׳ 3619 אי, עניינים אלה:

ו נקבעו בתקנות  1. סוג הסדרה: סוג ״גליל״, אשר תנאי
נה (סדרות מסוג ״גליל״), התש״ם—  מילווה המדי

 21980 (להלן — התקנות).

נואר 1982).  2. יום ההוצאה: ח׳ בטבת התשמי׳ב (3 בי

ים מיליון שקלים. יה הנקוב: מאתי ו  3. סך כל שו

עדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים  4. מו
נואר  שנתיים החל ביום י״ח בטבת התשמ״ג (3 בי

.(1983 

ב ייפדו גרות החוב: איגרות החו ן אי ו  5. מועדי פדי
 בשלמותן ביום כ״ז בטבת התשנ׳יב (3 בינואר 1992),
ון מוקדם התל ביום  אולם ניתן יהיה לפדותן פדי
 י״ג בטבת התשמ״ח (3 ביגואר 1988), כאמור בתקנה

 11 לתקנות.

צאת איגרות החוב וביום ר המכירה: ביום הו  6. מחי
ב ב־96% גרות החו ו יימכרו אי  המכירה שלאחרי
ן תיווסף למהיר המכירה ן הנקוב. לאחר מכ  משתי
 ד ליום המכי  ריבית של 3% •לשנה מיום ההוצאה ע

 רה בפועל.

נואר 1982)  כ״ב בטבת התשמ״ב (17 בי
 (חמ 950—3) מאיר פרידמן

נה על שוק ההון,  סגן בכיר לממו
 ביטוח וחסכון

 1 ס״ח התשל״ט, עמ׳ 112.

 2 ק״ת התש״ם, עמ׳ 2281.

 הודעה פדפר ביטול תקניפ
 לפי חוק התקנים, התשי״ג—1953

,  בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי״ג—1953 ג
ה התקנים הישראלי ביטל בתוקף כ  אבי מודיעה, כי מ
ת התקנים  סמכותו לפי סעיף 6 (א) לחוק האמור, א

 הישראליים האלה:

 ת״י 133 — הוזה דוגמתי לעבודות בנין, לפי מחירי
 יחידות, מדצמבר 1954.

י דוגמתי לעבודות בנין, ממרס  ת״י 140 — תיאור טכנ
.1955 

 ה׳ בטבת התשמ״ב (31 בדצמבר 1981)
 (תמ 96—3) מדים מילר

 המנהלת הכללית של מכון התקנים הישראלי

 1 ס^׳ת התשי״ג, עמ׳ 30; התשל״ט, עכ;׳ 34.

 היתר
 לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשיי׳ח—1957

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ז לחוק הפיקוח על
י מתיר לסוהר  מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 / אנ
ת המצרך המפורט בטור א׳ לתוספת במחיר  למכור: א
ב (להלן — המחיר המותר), צי ר הי ל המחי  העולה, ע
ר אחרי תהילתו של היתר זה, לא יעלה  ובלבד שהמחי

ר המותר הנקוב בטור ג׳ לתוספת.  על המחי

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

נות או בקמעונות;  מכירתו בסיטו
 ״המחיר״ — כולל הובלה עד הלקוח בכל חלקי הארץ.

ב (26  תחילתו של היתר זה ביזם ב׳ בשבט התשמ״
נואר 1982).  בי

 תוספת
 סור כ טור ג

 טור א המהיר לסדן' המחיר לטון
 המצרך ללא מע״מ כולל מע״מ

 שמרים 23,176 25,957

 א׳ בשבט התשמ״ב (25 בינואר 1982)
 (חמ 3-98) ע׳ שרגאי
ה ־ נ  הממו

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

 הודעה כדבר הוצאת פדרה של אוגרות חופ
 לפי חוק מילווה המדינה, התשל״ט—1979

 נמסרת בזה הודעה, כי בתוקף סמכות שר האוצר לפי
־ נה, התשל״ט—1979 !, שהו ף 6 לחוק מילווה המדי  סעי
ב מילווה המדינה,  עבוד. אלי, קבעתי לגבי איגרות חו

נים אלה: י י  התשל״ט—1979, סדרה, מם׳ 8111, ענ

ו נקבעו בתקנות אי  1. סוג הסדרה: סוג ״כנען״ אשר תנ
ג ״כנען״), התשמ״א— ה (סדרות מסו נ  מילווה המדי

 21981 (להלן — התקנות).
 2. יום ההוצאה: ד׳ בטבת התשמ״ב (30 בדצמבר 1981).

ן שקלים. ו  3. סך כל שוויה הנקוב: מאה מילי
ון הקרן והריבית: איגרות החוב ייפדו  4. •מועדי פדי
 בשלמותן ביזם ט׳ בטבת התשמ״ח (30 בדצמבר 1987)
  בתוספת ריבית והפרשי הצמדה, לפי הברירה הקבו
 עה בתקנה 8א(1) לתקנות, אולם ניתן יהיה לפדותן
ן מוקדם ביום ו׳ בטבת התשמ״ה (30 בדצמבר ו  פדי
 1984) לפי הברירה הקבועה בתקנה 8א(2) לתקנות.

נואר 1982)  כ״ב בטבת התשמ״ב (17 בי
 (חמ 950—3) מאיר פרידמן

נה על• שוק ההון,  סגן בכיר לממו
 ביטוח וחסכון

 1 םי׳ה התשל״ט, עמ׳ 112.

 2 •ק״ת התשמ׳יא, עמי 793.

 ילקוט הפרסומים 2787, י״ח בשבט התשמ׳׳ב, 11.2.1982 997



ן 9 6 5 - ה ״ כ ש ת  הודעות לפי תוק התכנון והבניה, ה
 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, פתח תקוה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית

ן ו ה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ  נמסרת מ
ן ת לתכנו י ז  והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחו
י ו נ ר הפנים, שי ז המרכז, אישרה, באישור ש  ולבניה, מתי
ת מיתאר י נ י תכ ו נ ת הנקרא ״שי מי ת מיתאר מקו י נ  תכ

 מקומית מסי פת/796״.

י התכנית: גוש 6362, ו נ  ו»לד< השטתים הכלולים בשי
ר במתח־ ב ק ת ן הרחובות אסירי ציון ו  חלקות 5, ד, בי

 תקוה.

י התכנית: שינו״ יעוד מקרקע ו נ  עיקרי הוראות שי
 חקלאית לתעשיה, הרחבת דרכים, הפרשת שטח לצרכי

 ציבור.

ת פורסמה בילקוט • י י התכנ ו נ דעה על: הפקדת שי  הו
 הפרסומים 2696, התשמ״א, עמ׳ 2147.

 ת האמור בצורה שאישרה הועדה המחו י י התכנ ו נ  שי
ט המצורף אליו, הופקד במשרדי  זית, ביתד עם! התשרי
ה המקומית ר מ ת האמורה וכן במשרדי ה עדה המתתי  הו
נין רשאי לעיין  לתכנון• ולבבית, פתה תקוה, וכל המעו
 בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, ראשון־לציון

 הודעה פדפד הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית

 במסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכבון
זית  והבניה;, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחו
ת מי ן ולבניה,, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקו ו  לתכנ
ת י נ י תכ ו נ , הופקד שי ן ו ן ולבניה, ראשוךלעי ו  לתכנ
ת מיתאר מקומית מס׳ רצ/1/15/6/1״, י נ י תכ ו נ  הנקרא ״שי

ט המצורף אליו. חד עם התשרי  בי

: הרחבת דרכים, קביעת שטח י ו נ  עיקרי הוראות׳ השי
ם לצרכי ציבור ומבנים להריסה. / שטחי  למגורים ג

וש 3932, י התכנית: ג ו נ  ואלה השטחים הכלולים בשי
ץ הרחובות בחמה  חלקות 175—179, 15—20, 21 (חלק), ב

 והרב סובה.

ית רשאי •לעיין בו ללא י התכנ ו נ  כל! המעונין• בשי
ם האימודים פתיהים  תשילום בימים ובשעות שהמשרדי

 לקהלי.

י אחר, נ ו ן או בכל פרט תכנ י ן בקרקע, בבנ ני  כל המעו
ת וכץ כל הזכאי י י התכנ ו נ די שי י ע על־ ג פ  הרואה עצמו נ
ים מיום  לכך על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשי
נוי ת לשי גדו  פרסומה! שלי הודעה זו ברשומות, להגיש התנ

ית במשרדי הועדה המקומית האמורה.  התכנ

 מרחב תכנון מקומי, לוד

 הודעה פדפד הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית

ן ו ה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוקו התכנ  נמסרת מ
ית ז עדה המחו  והבניחו, התשב״ה—1965, כי במשרדי הו
ת מי י הועדה המקו ן ולבניה, •מחוז המרכז, ובמשרד ו  לתכנ
י ו נ ת הנקרא ״שי י ן ולבניה, לוד, הופקד שיבוי תכנ  לתכנו
ת מיתאר מקומית מס׳ לד/641״, ביחד עם התשריט י נ  תכ

 המצורף אליו.

: שינוי׳ גבולות מגרשים, שינוי י ו נ  עיקרי הוראות השי
עד לדרך ואזור מגורים לשטח ו  תוואי דרך, המרת שטח שי

 ציבורי פתוח.

י התכנית: גוש 4026, נו  ואלה השטחים הכלולים בשי
 תלקות 102—103, תלקי חלקות 101, 104, 107—110, 241,

ן. י ב איינשטי  243, 261, רחו

ית רשאי לעיין בו ללא י התכנ ו נ ן בשי י נ  כל: המעו
ם ובשעות שהמשרדים האפורים פתוחים מי  תשלום בי

 לקהל.
ן הקרקע, ביבבין או בכל פרט תכנונ״ אחר, י נ  כלי המעו
ת וכן כל הזכאי י י התכנ ו נ די שי י ע על־ פג  הרואה עצמו נ
 לכך על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים. מיום
י ו נ ת לשי גדו ו ברשומות, להגיש התנ ל הודעה. ז  פרסומת ש

ת במשרדי הועדה המקומית האמורה. י  התכנ

 מרחב תכנון מקומי, פתת־יתקות

 הודעה כדבר הפקדת שינוי תפנית מיתאר מקומית
ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
ית ז  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחו
י הועדה; המקומית ן ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרד  לתכנו
ת הנקרא י נ י תכ ו נ ן ולבניה, פתת־תקוה, הופקד שי ו  לתכנ
חד עם ת פדתאה מקומית מם׳ פת/1249״, בי י י תכנ ו נ  ״שי

ט המצורף אליו.  התשרי

ור חקלאי י יעוד מאז ו נ : שי י ו נ  עיקרי הוראות השי
 לשטח לבביני ציבור, התוויית דרכים באזור מגורים א׳

ור מגורים א׳ מיוחד. ה באז י  מיוחד, קביעת הוראות בנ
ת גוש: 6712, י י התכנ ו נ  ואלה השטחים הכלולים בשי

ל ראובן ובן גוריון.  תלקה״ 1 ברחובות דג

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

 לקהל.
י אחר, נ ו ן או בכל פרט תכנ י ן בקרקע, בבנ ני  כל המעו
ת וכן כל הזכאי י י התכנ ו נ די שי י ע על־ ג פ  הרואה עצמו נ
ים מיום  לכך על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשי
י ו נ ת לשי גדו ו ברשומות, להגיש התנ  פרסומה שלי הודעה, ז

ת האמורה. מי ית במשרדי הועדה המקו  התכנ

 998 ילקוט מפרסומים 2787, י״ח בשבט התשמ״ב, 11.2.1982
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־מחחי חיפה מי ן מקו ו  מרחב תכנ

 הודעה כדבר אישור• שינוי תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה; בהתאם לסעיפים 117 ו־12(א,)
 י הועדת המחו ן והבניה; התשנ״ה—1965, כ  לחוק התכנו
ז היפה, החליטה, באישור שר ן ולבניה, מהו ו  זית׳ לתכנ
ת הנקרא מי ת מיתאר מקו י י תכנ ו נ  הפנים, לאשר שי
ת בעתלית״, נת וילות מערבי ת מס׳ ג/945 — שבו י  ״תכנ
ת מיתאר י ת מם׳ ג/555 — תכנ י י לתכנ ו נ  המהוות שי

 עתלית.

 הודעה על הפקדת התכנית, פורסמה, בילקוט הפר
 סומים 2634, התש״ם, עמ׳ 1857.

זית עדה המחו י האמור, בצררה שאישרה הו ו נ  השי
עדה ט המצורף אליו, הופקד במשרדי הז  ביחד עם התשרי
י לעיין בו ללא מ ע ן ר י נ כל המעו ית האמורה, ו ז  המחו
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

ן ן מקומי, קרית טבעו ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטו*

ן ו ה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ  נמסרת בז
 והבניה, התשכ״הי-1965, כי במשרדי הועדה, המותווית
עדה המקומית ז חיפה, ובמשרדי הו ן ולבניה, מהו ו  לתכנ
חד עם התשריט ן ולבניה, קרית טבעת, הופקד, בי  לתכנו
ת י נ ת מפורטת הנקרא ״תכ י נ י תכ ו נ  המצורף אליו, שי
 מס׳ 15/30 א׳ — אזור מלאכה, מסהר ומוסדות רפו
ית מם׳ ג/84 — ישוב עירוני־ י לתכנ ו נ  איים״, המהווה, שי

 כפרי, בית שיערים.

וש 11389, י התכנית: ג ו נ  ואלת השטתים הכלולים, בשי
 חלק מחלקה 4; גוש 11390, הלק מחלקה 16; גושן 11392,
ש 11394, חלקות 24 עד ו  הלקה 63, חלקי הלקות 64,30; ג
 26, חלקי חלקות 1, 2, 27 עד 30, 32, 322; גוש 11395

 חלק מהלקה 1.

י התכנית: הסדרת אזור המלאכה, ו נ  עיקרי׳ הוראות שי
 הקיים והרחבתו; יעוד שטחים למוסדות רפואיים ובתי
י אחסון לצרכי המועצה המקדמית. נ  אבות; יעוד שטה למב

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

 לקהל.

י אחר נ ו ן או בכל פרט• תכנ י מ ן בקרקע, ב י נ  כל: המעו
ת וכן כל הזכאי י י התכנ ו נ פגע משי ת עצמו נ  הרואה א
 לכך על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיזם
י ו נ ת לשי גדו יש התנ ל הודעה! זו ברשומות, להג  פרסומת ש

ת במשרדי הועדה! המקומית האמורה. י  התכנ

 מרחב תכנון מקומי, ראשון לציון

 הודעה
ן והבניה, התשכ״ה—1965 ו  לפי סעיף 78 לחוק התכנ

 נמסרת בזה הודעה, כי בתוקף סמכותה לכ* סעיף
ן והבניה, התשכ״ה—1965 (להלן — החוק),  78 לחוק התכנו
ת המרכז, ח ן ולבניה, מ ית לתכנו ז טה הועדה המחו  החלי
ך תוקף התנאים  בישיבתה מם׳ 27/4 מיום 2.12.1981 להארי
ית ז עדה המחו ה שנקבעו בישיבת הו י  למתן היתרי בנ
ית ז בישיבת הועדה המחו  מס׳ 19/4 מרום 1.4.1981, ו
ום 8.7.1981 למשך 6 חדשים נוספים, עד  מס׳ 23/4 מי
ת למרחב תכנון י י תכנ ו נ  ליום 1.6.1982 אז־ עד להפקדת שי
מי ראשון לציון, או עד לחודש ימים לאתר הכרעה  מקו
עצה הארצית די המו י  בערר לפי סעיף 110 לחוק, על־
עד המוקדם ת רצ/2000 — הכל על־פי המו י  לתבנוז בתבנ

 יותר,

גואר 1982) ו בטבת׳ התשמ״ב (10 בי  ט״
 א׳ חיה

ית ז עדה המחו ושב ראש הו  י
ח המרכז ת ן ולבניה, מ ו  לתכנ

 מחוז חיפה

פה , חי ן מקומי־מחחי ו  מרחב תכנ

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

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 89 ו־12 (א)
י במשרדי הועדה ן והבניה, התשכ״ה—1965, כ ו  לחוק התכנ
ז חיפה, הופקד, ביחד עם ת ולבניה, מחו נ ית לתכ ז  המחו
ת מי ת מיתאר מקו י י תכנ ו נ ט המצורף אליו, שי  התשרי
 ת מס׳ ג/993 — אתר לאומי מחנה; המעפי י  הנקרא ״תכנ
י "לתכנית מס׳ ג/400 — ו נ וה שי / המהו ת׳  לים בעתלי

ז חיפה,. לי לתכנון עיר, מחו ת מיתאר לשטח הגלי י  תכנ

י התכנית: גוש 10694, ו נ  ואלת השטחים הכלולים בשי
 חלקי חלקות 50, 51, 55, 58, 68, 70, 71.

י התכנית: א) יעוד השמת לאתר ו נ  עיקרי הוראות שי
 לאומי; ב) הוראות בדבר: שיקום השטת ושימורו.

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

 לקהל.
י אחר, נ ו ן בקרקע, בבנין או בכל פריט תכנ י נ  כל המעו
י התכנית, וכן כלי הזכאי ו נ פגע משי ת עצמו נ  הרואה א
ים מיום י סעיף 100: לחזק, רשאי, תוך חדשי  לכך על! פ
י ו נ ת לשי גדו ש התנ י דעת זו ברשומות, להג ל הו  פרסומת ש

ת במשרדי הועדת הנ&תחית האמורות י  התכנ
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 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 10448
 חלקות 2 עד 54, 62 עד 70, 74, 75, 77, 73 (חלק). הקרקע
ת נמצאת בקרית ים צפונית, בקטע מהרחו י  הכלולה בתכנ

 בות הבשור, הגליל, הערבה וסימטת לכיש.

י יעוד האזור מאזור ו נ  עיקרי הוראות השינוי: שי
 יה המו  מגורים א׳ לאזור מגורים ב׳ והעלאת אחוזי הבנ
 תרים במקום, על מנת לאפשר תוספות בניה לדירות

 קיימות וללא הגדלת מספר הדירות.

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

 לקהל.
י אחר, נ ו ן בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנ י נ  כל המעו
י התכנית, וכן כל ו נ  דכל הרואה עצמו •בפגע על־ידי שי
 הזכאי לכך על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים
גדות  מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנ
ן ולבניה י התכנית במשרדי הועדה המקומית לתכנו ו נ  לשי

 קריות.

 כ׳ בטבת התשמ״ב (15 ביבואר 1982)
 מיצה גליזנר

 יושב ראש הועדה המחוזית
ז חיפה ן ולבביה, מחו  לתכנו

 מחוז הצפון

, הגליל המזרחי  מרחב תכנון מקומי

 הודעה פדכד הפקדת תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
ית ז  והפניה, ד׳תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחו
ת מי  לתכנון ולבניה, מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה המקו
ב הגליל טבריה, ן ולבניה, הגליל המזרחי שברחו  לתכנו
ת מפורטת מס׳ י ת מפורטת הנקראת ״תכנ י  הופקדה תכנ
/ ביחד עם  4052 — חלוקת למשקים חקלאיים במטולה׳

ט המצורף אליה.  התשרי

 ואלת השטחים הכלולים בתכנית: גוש 13211, חלקי
 חלקות 24, 41, 42, 44; גוש 13213, הלקי הלקות 9, 11,
 18—20, 23 , 24, 47—45; גוש 13214 חלקי חלקות 12,

.20 ,19 

 עיקרי מטרת התכנית: פיתוח אזור משקים חקלאיים.

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

ן או בכל פרט תכבוני אחר י ן בקרקע, בבנ ני  כל המעו
דס ועדה די התכנית, וכן מהנ  הרואה את עצמו נפגע על־י
ת או י  מקומית שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנ
ל הודעה  גובל אותו, רשאי, תוך הדשיים מיום פרסומה ש
ית במשרדי הועדה ת לתכנ גדו  זו ברשומות, להגיש התנ

 המקומית האמורה.

 מרהב תכנון מקומי, קרית אתא

 הודעה בדפר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 וביטול הפקדת שינוי תבנית מיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזת תודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
זית  והבניה, התשכי׳ה—1965, כי במשרדי הועדה המחו
 לתכנון ולבניה, מחוז חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית
ט חד עם התשרי ן ולבניה. קרית אתא, הופקד, בי  לתכנו
ת הנקרא מי ת מיתאר מקו י י תכנ ו נ  המצורף אליו, שי
ית מס׳ כ/146 — כביש שירות באזור התעשיה״,  ״תכנ

 המהווה שינוי לתכנית מיתאר קרית אתא — כ/150.

י התכנית: גוש 11595, ו נ  ואלה: השטחים הכלולים בשי
 תלקי חלקות 11, 12; גוש ®115, הלקה. 1 עד 33, 35, 34
 (הלק); גוש 11600, חלקות 3 עד 15, 18, 19 (חלק); גוש
 11608, הלקות 20 עד 30, 32, 44 עד 46, וחלקי חלקות 39,
 40; גוש 11609, הלקות 27, 28, 30 , 32 עד 46, 53 עד 70,
מצאת ת נ י  חלקי חלקות 31, 47. הקרקע הכלולה בתכנ
ל קרית אתא בין רחוב ש׳ בן יוסף ור התעשיה ש  באז
 במערב לבין רחוב קרן היסוד במזרח ובין הרחובות

 זמלזץ והתעשיד, בדרום ונחל גדורה (פוארד,) בצפון.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת פרטי ההרחבה.
 של תוואי ״דרך חיפה״ (דרך מס׳ 1015) להתוויית מערכת
ועדות לתעשייה הגובלות ב״דרך  צירי שירות להלקות המי

 היפה״.
 כן נמסרת בזה הודעה, כי ההודעה בדבר הפקדת
ת מס׳ כ/133 — דרך שירות בגוש 11609״, שהודעה י  ״תכנ
 על הפקדתה פורסמה, בילקוט הפרסומים 2419, התשל״ה,

 עמ׳ 1339 — בטלה בזאת.

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

 לקהל.
ני ן בקרקע בבבין או בכל פריט תכנו ני  כל המעו
ת וכן כל י י התכנ ו נ ע על-ידי שי ג פ  אחד, הרואה עצמו נ
 הזכאי לכך על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים
ת גדו  מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנ

ת האמורה. מי ית במשרדי הועדה המקו  לשינוי התכנ

 מרחב תכנון מקומי, קריות

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכבון
זית  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחו
ז חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית ן ולבניה מחו  לתכנו
ן ולבניה קריות, הופקד, ביחד עם התשריט המצורף  לתכנו
ת מס׳ י  אליו, שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא: תכנ
 ק/210א/ שכונת מגורים בקרית ים צפון״. תכנית זו מהווה
ות מס׳ י ת מיתאר קריות מס׳ ק/130, לתכנ י  שינוי לתכנ
נת מגורים בקרית ים, חלק מגושים 10424,  ק/210 — שכו

 10425, ולתכנית מם׳ ק/218 בקרית ים צפונית, חלק אי.
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ת או י נ ע ה כלול בתחום מ  מקומית שמרחב, התכנון של
 גובל אותו, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה
ת לתכנית במשרדי הועדה גדו יש התנ  זו ברשזמות, להג

 המקומית האמורה.

י  מרחב תכנון מקומי, הגליל המרכז

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

ן ו  נמסרת בזה הודעה., בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
 והבניה,, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית
י שברחוב לוחמי הגי־ ת ולבניה, הגליל המרכז  לתכנ
ת מיתאר הנקרא י י תכנ ו נ  טאות 10, עכו, הופקד שי
ת מיתאר מס׳ 194 י י לתכנ ו נ  ״תכנית מסי 3913, שי
י יעוד לשכונת חיילים משוחררים בכפר ו נ  הגלילית — שי

 הורפיש״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

ש ו י התכנית: חלק מג נו ם הכלולים בשי  ואלה השטחי
.19633 

יה י התכנית: הקצאת מגרשים לבנ ו נ  עיקרי מטרת שי
י הכפר חורפיש. ת לחיילים משוחררים בנ  עצמי

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

 לקהל.
י אתר נ ו ן או בכל פרט תכנ י ן בקרקע, בבנ י נ  כל! המעו
דס די שינוי התכנית, וכן מהנ ע על־י ג פ  הרואה את עצמו נ
ון שלה כלול בתהום  הועדה המקומית שמרחב התכנ
ת או גובל אותו, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה י  התכנ
ת י י התכנ נו ת לשי גדו  של הודעה זו ברשומות, להגיש התנ

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המרכזי

ר שינוי תפנית מי תאר ו ש י ר א ב ד ה פ ע ד ו  ה

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ
זית לתכנון  והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחו
 ולבניה, מחוז הצפון, החליטה, באישור שר הפנים,
ת מיתאר הנקרא ״תכנית מס׳ 3156, י י תכנ ו נ  לאשר שי
י יעוד ו נ י לתכנית מיתאר מם׳ 194 הגלילית — שי ו נ  שי
 שטח מסחרי למבני ציבור וחלוקת מגרשים לבניה; בביר

 מכםור״.

 הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים
 2533, התש״ם, עמ׳ 391.

י התכנית: גוש 10334, נו  ואלה השטחים הכלולים בשי
 הלק מהלקות 2, 4; גוש 10361, חלק מהלקה 3.

י התכנית: שינוי יעוד שטח מסחרי ו נ  עיקרי מטרת שי
י ציבור, חלוקת שטחים לפי יעודים ושינוי יעוד  למבנ

י ציבור למגורים. נ  ממב

 מרחב תכנון מקומי, הגלילי המזרחי

 הודעה כדבר אישור תפניות מי תאר
ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ
ית לתכנון ז  והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחו

ות מיתאר אליה: י  ולבניה, מחוז הצפון, אישרה תכנ

ת מיתאר מם׳ 1229 — כפר עילוט״. י  (1) ״תכנ
ת פורסמה: בילקוט הפרסו י  הודעה על הפקדת התכנ

ם 2043, התשל״ח, עמ׳ 872.  מי
 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: כמסומן בתשריט

 בקו כחול.
ית מיתאר בהתאם ת תבנ ת התכנית: הכנ ר ט  עיקרי מ

 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965.

ת מיתאר מס׳ 1388 — כפר טורעאן״. י  (2) ״תכנ
ת פורסמה בילקוט הפרסו־ י  הודעה על! הפקדת התכנ

 מים 2426, התשל״ה, עמי 1492.
 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: כמסומן בתשריט

 בקו כחול.
ת מיתאר בהתאם י  עיקרי מטרת התכנית: הכנת תכנ

ן והבניה, התשכ׳׳ה—1965.  לחוק התכנו

 ות האמורות, בצורה, שאישרה! הועדה המחו י  התכנ
חד עם התשריטים המצורפים אליהן, הופקדי  זית, בי
ת האמורה וכן במשרדי הועדה, י ה ח מ  במשרדי הועדה; ה
ת •לתכנון ולבניה, הגליל המזרחי שברחוב הגליל, מי  המקו
ן רשאי לעיין בהן ללא תשלום ביכ־ימ י נ כל המעו  טבריה, ו

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המרכזי

ת ט ר ו פ ת מ י נ כ ת ת ד ק פ  הודעה פדפר ה
ן ו  נמסרת בזה הודעד!, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
זית  והבניה,, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחו
ן ולבניה, מחוז הצפון, ובמשרדי׳ הועדה המקומית  לתכנו
י שברח׳ לוחמי הגיטאוית  לתכנון ולבניה, הגלילי המרכז
 ת מפו י ת מפורטת הנקראת ״תכנ י  10, עכו׳, הופקדה תכנ
 רטת מ:ס׳ 3948 — מרכז כפ״ת קורנית״, ביתד עם התש

 ריט •המצורף אליה.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: כמםומן בתשריט
 בקו כחול.

 עיקרי מטרת התכנית: פיתוח ובניה של שטח למרכז
י ציבור, מסחר ומיתקני ספורט, התוויית דרכי גישה נ י  בנ

 והקצאת שטחים ציבוריים פתוחים.

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

ני אהר ן או בכל פרט תכנו י ן בקרקע, בבנ ני  כל, המעו
די התכנית, וכן מהנדס ועדה ע על־י פג  הרואה את עצמו נ
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 הודעות לפי הוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

ן ית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית: לתכנו ז  המחו
עצה האזורית הגליל! העליון,  ולבניה, הגליל העליון, שבמו
נין רשאי לעיין בהן לל» תשלום כל המעו  קרית שמונה, ו

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

, הגליל התחתון  מרחב תכנון מקומי

 הודעה כדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק; התכנון
ן ית לתכנו ז  והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחו
ת מפורטת הנקראת י נ  ולבניהו, מחוז הצפון, אישרת תכ

ת מפורטת מס׳ 1711 — קבוצת לביא״. י  ״תכנ

ית פורסמה בילקוט •תפדפו־  הודעת על הפקדת התבנ
 מ־ם 2621, התש״ם, עמ׳ 1461.

ם הכלולים בתכנית: גושים 15233,  ואלה השטתי
.15234 

ה במקום. י נ ת התכנית: הסדר הב ר ט  עיקרי מ

ת י ח ה מ ת האמורה, בעורה שאישרת תדעדה, ה י  התכנ
פקדה במשרדי הועדה  ביחד עם התשריט המצורף אליה, הו
ן ו זית האמורה. וכן במשרדי הועדה; המקומית לתכנ  המחו
ן שבמרכז אזורי כדורי, וכל  ולבניהו, הגליל התחתו
ק בה, ללא תשלום בימים ובשעות נין רשאי לעי  המעו

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

, הגלבוע  מרחב תכנון מקומי

 הודעה כדבר אישור תכנית מפורטת

ן ו ה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ  נמסרת בז
ן ית לתכנו ז  ותבניתו, התשכ״ה-1965, כי הועדה המחו
ת מפורטת הנקראת י ז הצפון, אישרת תכנ  ולבנית, מחו
ית מפורטת מס׳ 1902 — מחצבת בזלת בגושים  ״תכנ

 22711—22709, בית אלפא״.

ת פורסמה בילקוט הפרסו־ י דעה על הפקדת התכנ  תו
 מים 2027, התשל״ד, עמ׳ 1909.

 ואלה השטתים הכלולים בתכנית: תלקי גושים 22711
  —22709, 23189, 22146. מקום המחצבה: המורדות הדרו
נית  מיים של רמות יששכר, בואדי עבדאללה כ־1 ק״מ צפו

. ת שאן  לכביש עפולה — בי
 עיקרי מטרת התכנית: חיצוב אבן וייצור המרים
ף אחרי גמר החציבה בשטח. ו  לבניהו ולכבישים, שיקום הנ

זית ת האמורה, בצורה שאישרה הועדה• המחו י נ  התכ
ט המצורף אליה, הופקדה, במשרדי הועדת חד עם התשרי  בי
ת לתכנון זית האמורה וכן במשרדי תועדה המקומי  המחו
ץ נין רשאי לעי  ולבניה, הגלבוע שבתל יוסף, וכל המעו
 בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים• האמורים

 פתוחים לקהל.

 השינוי׳ האמור בצורה שאישרת תועדה המחוזית•
ט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה  ביתד עם התשרי
ת לתכנון ית האמורה. וכן במשרדי הועדה; המקומי ז  המחו
יטאות 10, עכו, י שברה׳ לוחמי הג  ולבניה, הגליל המרכז
ן רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות י נ כל המעו  ו

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ון , הגליל העלי  מרחב תכנון מקומי

 הודעה בדבר הפקדת תפנית מפורטת
ן ו  נמסרת בזת הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
זית  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחו
ן ולבניה, מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית ו  לתכנ
ל ורית הגלי ן ולבניה, הגליל העלית שבמועצה, האז  לתכנו
ת מפורטת הנקראת י נ  העליון, קרית שמונה, הופקדה תכ
חד עם ת מפורטת מס׳ 3293 — קיבוץ מחניים״, בי י  ״תכנ

ט המצורף אליה.  התשרי

 ואלת השטחים •הכלולים בתכנית: גושים 13847,
.13779 ,13778 

ת בקיבוץ. י  ע״קרי מטרת התכנית: הסדר הבנ

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

ני אתר ו או בכל פרט תכנו י ן בקרקע, בבנ י נ  כל המעו
עדה דס ו די התכנית, וכן מהנ ע על־י פג ת עצמו נ  הרואה א
ת או י ה כלול. בתהום התכנ ון של  מקומית שמרחב התכנ
ל הודעה ום פרסומה ש  גובל אותו, רשאי, תוך תדשיים מי
ית במשרדי הוועדה ת לתכנ גדו יש התנ ו ברשומות, להג  ז

 המקומית האמורה.

, הגליל העליון  מרחב תכנון מקומי

 הודעה בדבר אישור תפנית מפורטת

ן ו ה הודעת, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ ז  נמסרת ג
ן זית לתכנו י הועדה המחו  והבניה, תתשב״ה—1965, כ
ת מפורטת הנקראת י ז הצפון, אישרה תכנ  ולבניה, מחו
ת עלמין, רטת מס׳ 2958 — יעוד שטח לבי ת מפו י  ״תכנ

 קיבוץ שניר״.

ת פורסמה בילקוט הפרסו י דעה על הפקדת התבנ  הו
ם 2627, התש״ם, עמ׳ 1632.  מי

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: כמסומן בתשריט
 בקו כחול.

ת התכנית: יעוד שטח לבית קברות ר ט  עיקרי מ
 בקיבוץ שניר.

זית ת האמורה, בצורה שאישרה, תועדה המחו י  התבנ
ט הטצורף אליה, הופקדה במשרד״ הועדת  ביחד עם התשרי
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ת פורסמה בילקוט י י התכנ ו נ  הודעה על הפקדת שי
 הפרסומים 2564, התשל״ט, עמ׳ 2161.

 ואלה השטתים הגלולים בשינוי• התכנית: גוש
 18175, תלקה 10.

ת מספר הקומות י התבנית: הקטנ ו נ ת שי ר ט  עיקרי מ
י אחוזי נו  לשלוש קומות על קומת עמודים ושי

ה ל־%ד.116. י  תבנ

ת מיתאר מס׳ 851 — י י לתכנ ו נ ת מס: 3881, שי י  (2) ״תכנ
וב אזור תעשיה, צפון נהריה״.  בי

ת פורסמה .בילקוט י  הודעה׳ עלי הפקדת שינו״ התכנ
 הפרסומים• 2729, התשמ׳׳א, עמי 2235,

י התכנית: גוש 18296, ו נ  ואלה השטחים הכלולים בשי
 תלקה 21, חלק מהלקה 18.

י מטרת שינו״ תתכנית: יעוד השטת לשירותים ו ל י  ע
ן טיהור ולצרכי ציבור.  טכניים, למכו

ת מיתאר. מס׳ 851 — י ת נ8»י 3903, שינוי: לתכנ י נ  (3) ״תכ
י יעוד לקיוסק, רח׳ נחלת אשר, נהרית״. ו נ  שי

ת פורסמה בילקוט י י התכנ ו נ  הודעה על! הפקדת שי
מ 1411.  הפרסומים 2705, התשמ״א, ע

י התכנית: גוש 18162 ו נ  ואלה השטה,ים הכלולים בשי
 הלק, מהלקה 2.

ר ת עכו ט י התבנית: הקצאת ש ו נ  עיקרי מטרת שי
 קיוסק בכניסה לגן ציבורי.

ת  תשינויים. האגורים, בצורה שאישרה הועדה המתתי
י פ המצורפים אליהם, הופקדו במשרד טי י חד עם התשד  בי
ת מי ת האמורה וכן במשרדי הועדה המקו י ז  הועדה! המחו
ץ נ ו ע מ ה שבעירית גהריה, וכל ה ן ולבניה, נהרי ו  לתכנ
ת שתמשרדים  רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעו

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, עמק הירדן

ר א ת י ר שינוי תכנית מ ו ש י ר א ב ד ורעה ב ז  ו

ן ו  נמסרת בזח הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ
ן  !והבניה:, תתשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית• לתכנו
ד הפנים,  ולבניהו, מחוז תצפון, תחליטת, באישור ש
ת ob׳ 3685, י ת מיתאר הנקרא ״תכנ י י תכנ ו נ  לאשר שי
י יעוד ו נ ת מיתאר מסי 194 הגלילית — שי י י לתכנ ו נ  שי

, פוריה״. ת התולים הממשלתי י ציבור, בי נ י  לשטח לבנ

ת פורסמה בילקוט י י התכנ ו נ דעה על הפקדת שי  הו
 הפרסומים 2670, התשגד׳א, עמ׳ 518.

י התכנית: גוש 15345, ו נ  ואלה השטתים הכלולים בשי
 חלקי הלקות 14, 15, 17, 18, 20, 22, 26; גוש 15318,

 הלקי חלקות 1, 12, 13, 25—23, 28, 233, 237.
י יעוד הקרקע נו י התכנית: שי ו נ  עיקרי מטרת שי

ת חוליים). י צבור (בי נ י  משטה חקלאי לשטח לבנ

, יזרעאלים ה מקומי נ כ  מרחב! ת

ת שינויי תכניות מיתאר ד ק פ  הודעה כדפר ה

ן ו ה תודעה, בהתאם לסעיף 89 ליהוק התכנ  נמסרת מ
זית י במשרדי הועדה המחו  והבניה, התשכ״ת-1965, כ
ת מי  לתכנון ולבניה, מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה המקו
חד  לתכגון ולבניה, יזרעאלים שבתל: עדשים, ר1פקדו בי
י תכנייות מיתאר י ו נ  עם התשריטיע׳ המצורפים אליהם, שי

 אלה:

ת מיתאר מסי 194 י י לתכנ ו נ ית מם׳ 3949, שי  (1) ״תבנ
 הגלילית — מאגרי מים מעלת הקישון״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינויי התכנית: תלקי
 גושים 11475, 11476, 16664, 16665, 17428 עד

.20265 ,17430 

י יעוד משיטת ו נ י התבנית: שי ט י  עיקר״ מטרת ש
 תקלאי׳ ושטח איגום של מאגר כפר ברוך למאגר
ן שישמש לאגירת קולחי חיפה במסגרת  מעלה הקישו

ת תשלובת הקישדן. י נ  תכ

ת מיתאר מס׳ 194 י י לתכנ ו נ ת מס: 4205; שי י  (2) ״תכנ
 י ציבור ושירותים לרכב עבור מו נ לית — מב  הגלי

 עצה אזורית עמ!ק יזרעאל״.

י התכנית: גוש 17440, ו נ ם הכלולים בשי  ואלה המטחי
 הלקות 23, 30, 31, 41, חלקי חלקות 21, 22, 24,

וש 17441, הלקה ד חלק! מחלקה 8.  42, 55, 77; ג

ת למכלול י י התכנית: עריכת תכנ ו נ  עיקרי מטרת שי
ם הדרושים למועצה האמורה, כולל שירותים י  ׳ המבנ

 לרכב המועצה.

ות רשאי לעיין בהם ללא י י התכנ י ו נ ן בשי י נ  בל המעו
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתותים

 לקהל.

י נ ו ן או בכל פרט תכנ י ה בקרקע, בבנ נ  כל הממו
ת וכן כל ו י יי התכנ נו ע על־־ידי שי פג  אחר הרואה עצמו נ
 הזכאי לכך על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך הדשיים
גדות יש התנ דעה זו ברשומות, להג  מיום פרסומה של הו

עדה המקומית האמורה. ות במשרדי הו י י התכנ י ו נ  לשי

, נהרייה  מרחב תכנון מקומי

 הודעה בדבר אישור שינויי תפניות מיתאר

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ
ן זית לתכנו  והבניה, תתשכ״ת^1965, כי תועדה המחו
 ולבניה, מחוז הצפון, התליטת, באישור שר הפנים, לאשר

ת מיתאר אלה: ו י י תכנ י ו נ  שי

י לתכנית מיתאר מסי 851 — ו נ ת מס׳ 3425, שי י נ  (1) ״תכ
 גוש! 18175 הלקה 10, נהריה״.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965

י יעוד השטח מאי־ ו נ  עיקרי מטרת שינוי התכנית: שי
ני ציבור (הרחבה לבית ספר אורט), י  זור מגורים לאזור בנ

ית רשאי לעיין בו ללא.  כל המעונין בשינוי התכנ
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

ני אחר ן בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנו ני  כל המעו
י התכנית, וכן מהנדס ו נ די שי  הרואה את עצמו נפגע על־י
ב התכנון שלד. כלול בתחום ז ח מ  הועדה המקומית ש
 התכנית או גובל אותו,- רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה
י התכנית נו גדות לשי  של הודעה זו ברשומות, להגיש התנ

 במשרדי הועדה, המקומית האפורה.

 י׳ בטבת התשמ״ב (5 בינואר 1982)
 ישראל קנינ

זית  יושב ראש הועדה המחו
 לתכנון ולבניה, מחוז הצפון

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי, אילת

 הודעה כדפר הפקדת שינוי תפנית מפורטת
ן ו ה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ  נמסרת בז
זית  והבניה, התשכ״ח—1965, כי במשרדי הועדה המחו
 לתכנון ולבניה, מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית
ת הנקרא י י תכנ ו נ ן ולבניה, אילת, הופקד שי  לתכנו
י מס׳ 13 לתכנית מפורטת מס׳ 114/03/2 — החוף ו נ  ״שי

י אילת״, ביחד עם התשריט המצורף אליו. נ  הצפו

ת לפארק תת־ימי בחוף י  עיקרי הוראות התכנית: תכנ
י באילת עם קשר לחוף מול הככר המתוכננת. נ  הצפו

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: שטה התכנית
 1,400 מ״ר.

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

 לקהל.
י אחר, נ ו ו או בכל פרט תכנ י ן בקרקע, בבנ ני  כל המעו
ת וכן כל הזכאי י י התכנ ו נ די שי ע על־י פג  הרואה עצמו נ
 לכך על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום
נוי גדות לשי יש התנ  פרסומה של הודעה זו ברשומות, להג

ת במשרדי הועדה המקומית האמורה. י  התכנ

, אילת  מרחב תכנון מקומי

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תפנית מיתאר מקומית
ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 להוק התכנ
ית ז  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחו
  לתכנון ולבניה, מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה. המקו
ת הנקרא י ן ולבניה, אילת, הופקד שינוי תכנ  מית לתכנו
ת מיתאר מם׳ 101/02/2״, ביהד עם י י מס׳ 14 לתכנ ו נ  ״שי

 התשריט המצורף אליו.

י האמור, בצורה שאישרה הועדה המחוזית ו נ  השי
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה
ת לתכנון ית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומי ז  המחו
ץ רשאי לעיין בו נ  ולבניה, עמק הירדן שבצמח, וכל המעו
  ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתו

 חים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, עמק הירדן

י תפנית מפורטת ו נ י ת ש ד ק פ  הודעה פרבר ה

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מהו! הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית
ת י ן ולבניה, עמק הירדן שבצמח, הופקד שינוי תכנ  לתכנו
ית מפורטת מס׳ 3992, שינוי לתכנית  מפורטת הנקרא. ״תכנ
 מפורטת מס׳ 511 — גן לאומי כורזין״, ביחד עם התשריט

 המצורף אליו.

י התכנית: חלק מגוש ו נ  ואלה השטחים הכלולים בשי
.13577 

י התכנית: א) יעוד השטה לגן ו נ  עיקרי מטרת שי
 לאומי ומתן אפשרות להכרזת השטה לגן לאומי לפי חוק
ן ו  גבים לאומיים ושמורות טבע, התשכ״ג—1963, והוק התכנ
 והבביה, התשכ״ה—1965; ב) שמירת ערכים היסטוריים,
 ארכיטקטוניים, סינאגוגרפיים וארכיאולוגיים ושיחזורם
 ות ארכיאולוגיות מוסמכות, באי  במידת הצורך לפי הנחי
ילים ת מיתקנים לביקורי מטי  שור אגף העתיקות; ג) הכנ

י (היסטורי וארכיאולוגי).  ותיירים ולמחקר מדע

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

 לקהל.
ן בקרקע, בבבין או בכל פרט תכנונ- אחר ני  כל המעו
 הרואה את עצמו נפגע על־ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס
 הועדה המקומית שמרחב התכנון שלה כלול בתחום
ית או גובל אותו, רשאי, תוך הדשיים מיום פרסומה  התכנ
ת י י התכנ נו ת לשי גדו  של הודעה זו ברשומות, להגיש התנ

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, עפולה

 הודעה פרבר הפקדת שינויי תפנית מיתאר
ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
ת מי ן ולבניה, מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה המקו ו  לתכנ
ן ולבניה, עפולה שבעירית עפולה, הופקד שינוי  לתכנו
 תבנית מיתאר הנקרא ״תכנית מס׳ 3582, שינוי לתכבית
 מייתאר מס׳ 302 — הרחבת בית ספר ״אורט״ עפולה״,

חד עם התשריט המצורף אליו.  בי

י התכנית: גוש 16741, נו  ואלה השטחים הכלולים בשי
 חלקות 44—41, 50—49, חלקי חלקות 47- 48, 53.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ן

ת לרכב כיבוי אש במקרה חירום; ב) אישור ישה חופשי  ג
ה קיים של מפעל אספלט במגרש  קו בנין אחורי 0 למבנ

 מם׳ 3.
 ואלה. השטחים הכלולים בתכנית: גוש 1220, חלקה

.24 

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

 לקהל.
י אחר, נ ו ן או בכל פרט תכנ י ן בקרקע, בבנ י נ  כל המעו
ת וכן כל הזכאי י י התכנ ו נ די שי  הרואה עצמו נפגע על־י
ים מיום  לכך על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשי
י ו נ גדות לשי  פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנ

עדה המקומית האמורה. ית במשרדי הו  התבנ

 מרחב תכנון מקומי, באר־שבע

 הודעה בדבר מפקדת שינויי תכניות מפורטות
ן ו  נמסרת בזח הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
ית ז  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחו
ת מי ז הדרום, ובמשרדי הועדה המקו  לתכנון ולבניה, מחו
־ חד עם התשדי  לחבבון ולבעיה, באר־שבע, הופקדו בי

ות מפורטות אלה: י יי תכנ נו  טיים המצורפים אליהם, שי

ת מפורטת מס׳ 119/03/5״. י  (1) ״שינוי מס׳ 27 לתכנ
 עיקרי הוראות שינויי התכנית: תכנון מפורט, חלוקת
לים ציבוריים,  מגרשים, תכנון דרכי גישה, שבי

ות בניה. עת תנאים והנחי  יעוד שטחים, קבי

י התכנית: 55.9 דונם, ו נ  ואלה השטחים הכלולים בשי
/ ברחובות מבצע עובדה, ה ו נ  בגוש 38061, שכו

 דרך שמשון, שאול המלך ויעקב דורי.

ית מפורטת מם׳ 7/03/5^1״.  (2) שינוי מס׳ 20 לתכנ
י התכנית: פיצול מגרש מס׳ 132 ו נ  עיקרי הוראות שי

 לשלושה מגרשים עם דרך גישה ברוחב 12 מי.
י התכנית: כ־140 ו נ  ואלה השטחים הכלולים בשי
 דונם בגוש אל סיר חלק מחלקה 15, עמק שרה,

ה ומלאכה.  אזור תעשי

ות רשאי לעיין בהם ללא י י התכנ י ו נ ן בשי י נ  כל המעו
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.
י נ ו ן או בכל פרט תכנ י ן בקרקע, בבנ ני  כל המעו
ות וכן כל י יי התכנ נו די שי י ע על־ פג  אחר הרואה עצמו נ
 הזכאי לכך על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים
גדות  מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנ

ות במשרדי הועדה המקומית האמורה.. י י התכנ י ו נ  לשי

נואר 1982) ב (19 בי  כ״ד בטבת ההשמ״
 י׳ ברול

 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז הדרום

י יעוד משטח ציבורי נו  עיקרי הוראות השינוי: שי
 פתוח לשטח לםיתקנים הנדסיים, לצורך הרחבת שטח

 תחנת השידור הקיימת.
י התבנית: 18.9 דונם ו נ  ואלה: השטחים הגלולים בשי

ד אזור המלונות.  בצפון מזרח העיר אלית, לי

ת רשאי לעיין בו ללא י י התכנ ו נ ן בשי ני  כל המעו
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

י אחר, נ ו ק או בבל פרט תכנ נ ן בקרקע, בב י נ  כל המעו
ת וכן כל הזכאי י י התכנ ו נ  הרואה עצמו נפגע על־ידי שי
 לכך על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי תוך הדשייים: מיום
ת לשינוי גדו יש התנ  פרסומה של הודעה: זו ברשומות, להג

ית במשרדי הועדה המקומית האמורה.  התכנ

ד  מרחב תכנון מקומי, אשדו

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תפנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
ית ז  והבניה,, התשוב״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחו
י הועדה המקומית ז הדרום, ובמשרד ן ולבניה, מחו ו  לתכנ
ת הנקרא י י תכנ ו נ ן ולבניה, אשדוד, הופקד שי ו  לתכנ
חד עם ית מפורטת מם׳ 114/03/3״, בי ני מם׳ 29 לתכנ  ״שי

ט המצורף אליו.  התשרי

י התכנית: תיקון קו בנין קדמי ו נ  עיקרי הוראות שי
 בחלקה 21 לכיוון כביש מם׳ 16 רח׳ העמל׳, מ־5 מ׳ ל־0 מי.
וש 2064, חלקה  ואלה השטתים הכלולים בתבנית: ג

 21, אזור תעשיה: זעירה, אשדוד.

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

 לקהל.
י אחר, נ ו ק או בכל פרט תכנ נ ב ן בקרקע, כ ני  כל המעו
ת וכן כל הזכאי י ע על־ידי שיגוי התכנ ג פ  הרואה עצמו נ
ים מיום  לכך עלי־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשי
ת לשינוי גדו ל הודעה, זו ברשומות, להגיש התנ  פרסומה ש

ית במשרדי הועדה המקומית האמורה.  התכנ

 מרחב תכנון מקומי, אשקלון

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תפנית מפורטת
ן ו  נמסרת בזה הודעה., בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
ית ז  והבניה, התשכ״ה^1965, כי במשרדי הועדה המחו
ז הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית ן ולבניה, מחו  לתכנו
ית הנקרא י תבנ ו נ ן ולבניה, אשקלון, הופקד שי ו  לתכנ
 ״שינויי מס׳ 26 לתכנית מפורטת מס׳ 106/03/4, אזור

חד עם התשריט המצורף אליו.  התעשייה״, בי

ץ י קו בנ ו נ ית א) שי י התכנ ו נ  עיקרי הוראות שי
י לאפשר  צדדי של מגרש מס׳ 2 מ־4 מ,׳ ל־3 מ׳ כד
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 הזמנות גת* המשפט

 בית המשפט המחוזי בתל־ אביב־ יפו

 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון

י ו נ ת ליתן צווים לקיום צוואה או למי  להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשו
ם פרסום ע ד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום מ ג  מנהל עזבון או לשניהם, כמפורט להלן. כל המתנ

ב בעיניו. ת המשפט צו כטו א כן יתן בי  הזמנה זו, את טעמי •התנגדותו, שאם ל

 מס׳ התיק תאריך הס׳ התיק תאריך
 (ןנוואות) שם המנוח הפטירה שם המבקש (צוואות) שם המנוח מפטירה שם המבקש

נה לי ויברגר 5.8.81 פאו י גלנץ 16.12.81 בלה גלנץ 179/82 משה נ  94/82 מרדכ
ויברגר ן נ  95/82 לואים גולדין 23.11.80 אסתר גולדי

וביץ 15.10.81 גבריאל סבי 181/82 אברהם אברמוביץ 10.1.80 מאל אברמי ד שי ו  98/82 ד
ן י ר בורשטיין מלו דה רייכמן 22.12.80 מאי  101/82 פרי

ד אברי 8.10.80 רוברט אברי ני כהן 182/82 רפאל דו ה רזניקוביץ 1.1.82 רו נ י  103/82 ד
ות פעת חז נגר 29.11.81 מרים זמירי 183/82 פקלר אלכסנדר 25.8.81 י י ז  105/82 יצהק בנ
 106/82 גאורג הירש 11.11.81 אילזה הירש 187/82 ברד שרה 24.5.81 •ברד שלמה

ר ס ו נ ז ניה ת ר רוזנוסר 3.12.81 ברו  108/82 אחטזם מאיר 16.11.81 אחטזם רבקה 189/82 מאי
פה ה פצ׳ורניק• 190/82 הרי זקס 10.11.81 אסתר י ורניק 9.12.79 חנ ה פצ׳  109/82 ארי

 110/82 רות הבריג 11.7.81 נירה גרדי 194/82 מרדכי קיקיון 5.12.81 יהודית אגאי
י הימברג 29.11.81 סלציה הימברג  115/82 רחל ם וירי 4.12.81 יעקב סוירי 196/82 צב

ג 26.3.81 מרים שיפמן ר ב נ ט י 198/82 אסתר ת ז יסן םברדלוב 4.12.81 מלכה אשכנ  116/82 נ
ן בר־משה ימי אי 27.7.81 קיבוץ רעים 199/32 ברטה הוברמן 9.7.78 בנ  118/82 שלמה בנ
ן בר־משה עקב הוברמן 17.11.81 בנימי  119/82 קורנפלד אודורה 27.11.81 קרמר סופיה 200/82 י

ן דבורה ו ר יוליוס 28.11.81 דג ג ל מאיר 1.9.81 רחל מאיר 204/82 שטנ ת  122/82 ק
ן מוסקובה 28.11.81 ראובן מוסקונה ליאס קרטש 18.10.81 לואיזה קרטש 205/82 ששו י  123/82 ו

ב ח מאיר 20.11.80 לאה טישנקל 209/82 סין שול ברקו 18.11.81 ישראל שג ז ד י  124/82 נ
י גל נ דזדז שרה 9.12.81 לאה טישנקל 210/82 גטל חיים 14.12.80 ברו י  125/82 נ

 126/82 ליאו אורלוב 10.8.81 מיכאל אורלוב 213/82 סולומון הם 22.2.78 רו זמן אדולף
ך 5.11.81 ארנון ברוך ת ן הירש 3.7.81 רות הירש 216/82 מרים ב  127/82 מרטי

ה צ׳סקיס 3.12.81 יוזף דר 217/82 דוד הרצפלד 26.11.81 פרץ פז לי  129/82 או
ה אקםלרד 4.9.81 שפירא רות י ן 29.10.79 אסתר לוין 222/82 עמל י  131/82 לסלי לו

 138/82 מורדוד רחל 24.12.81 מולכו רפאל 228/82 זאוברמן נעמי 11.3.81 בלילה
לי בורנשטיין  140/82 אולבסון נאום 17.11.81 אזלבסון אנטו

ה נאור נ ה בליגורצקי 231/82 חיים אופטובסקי 20.12.81 מי  150/82 אברהם בליגורוצקי 20.2.81 בתי
י  153/82 שרה קירשנבאום 25.11.81 חיים צור 236/82 הגסי אליעזר 13.11.81 פרנצי אנדרי

ן 9.12.81 יואל דרו יא ן •240/82 אברהם בק 6.12.81 דוד בק א י ת ד ד ו  157/82 ד
ף 243/82 לנדמן בלומה 9.5.80 רובינסקי פ ו ק ט  158/82 שמואל רוטקופף 2.1.78 רבקה ת

יבוב  160/82 משה מושקוביץ 17.10.77 אריה מושקוביץ לו
 162/82 זיסו יוקזביץ 16.11.81 לאה יוקוביץ 245/82 חנה פוקס י 1.12.80 פרידמן יונה
ט 6.11.81 חיים יהלום אמנ י  165/82 אברהם קורנבליט 5.1.82 בולסלב 251/82 מרים ד

 קורבבליט 253/82 מרים שפר 18.9.79 פני מרלין
 173/82 זכריה הגרי 4.4.77 בתיה הגרי 276/82 רו ז מוזם 19.10.81 איל׳׳ ן

 175/82 רויטקוב מרדכי 22.3.81 הדסה בירן ע׳ זמיר, רשם
 בוטנויזר
 אוגוסטה

יזר אריה 13.7.81  178/82 בוטנו
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

 הזמנות בדבר ירושות ומינףי מנהלי עזכון

ים על ירושת ז ת המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכרי  להווי ידוע כי הוגשו לבי
יחסת ן שאחת הבקשות מתי ש לו טובת הנאה בעזבו י ן או לשניהם. כל אדם הטוען ש י עזבו הל י מנ ו נ  או למי
ה זו, שאם מנ ת להכרזה תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הז גדו גיש התנ ד לה, י ג  אליו ורוצה להתנ

ב בעיניו. ת המשפט צו כטו תן בי  לא בז י

 הס׳ התיק תאריד מס׳ התיק תאדין־
 (ירושות) שם המנות הפטירה שם המבקש (ידושות) שם המנוח הפטירה שם המבקש

צקי  91/82 הרצנו שרה 13.10.81 הרצנו אברהם 166/82 ראובן סלים 9.3.63 ברטת שטי
רבי ד 167/82 ג׳ רבי כלאפי 19.12.69 אינס ג׳  92/82 ינובסקי מנוחה 13.11.81 ינובסקי דו
ס ג׳ רבי- נ ד יוסף 168/82 גירבי בובה 18.9.73 אי ד יוסף 12.1.81 בן דו  93/82 בן דו

ה רינדרמן  96/82 הרי זילברמן 26.11.81 לילי זילברמן 169/82 רינדרמן יצחק 5,12,81 חי
י כץ ן יוסף 170/82 כץ שרה 20.10.81 צב וט 4.12.77 מרטי ז מרג  91/82 מרטי

ב 8.11.81 מרים לב ק 171/82 שמחה ל ן משה אפי  99/82 יוסף רוזובסקי 4.7.78 ד
מה זייפר 172/82 פרוסטר קרולינה 13.7.81 סולומון פאו#ע&  100/82 גרינבוים דב 13.11.81 סי

י בצלאל 176/82 בריר זילברשטיין 30.6.81 טופז שלמה נ  107/82 לילי קוגפורטי 29.11.81 ב
חס נדלה 22.5.81 בטוגובר פנ י  קוגפורטי 177/82 בטוגובר שי
ורניק 180/82 עדה שטרקמן 12.2.81 עצמו ן מרדכי ה פצ׳ ורניק 9.12.79 חנ  109/82 אריה פצ׳
מי דגלינום י ן 30.7.74 ג ו נברג 184/82 דגלינום צי ה גרי  111/82 גרינברג נחמן 1.12.81 בתי
נה ן פורטו ז כאל 27.7.81 או יקטוריה 185/82 אוזן מי ש ו ש אליהו 25.12.80 מאי  112/82 מאי
מי דגלינוס י נדה 186/82 דגלינום אסתר 26.5.81 ג נדה 30.11.81 זיסרמן הי  113/82 הרשקוביץ הי

אל ו ן עמנ  114/82 אסתר אלטרסקי 26.8.80 קלמן אלטרסקי 188/82 ששון מנצור 29.9.81 ששו
י מאירה נ מו ה 191/82 פורת דבורה 27,1.81 מי ש י מ  117/82 בן אלי שלמה 21,5.81 מ אל

ש פרנקו 16.11.80 משה פרנקו 192/82 מנחם סעיד 3.7.75 ראובן םעיד ט נ  120/82 מ
 121/82 לאה אלאזראקי 28.2.81 בלה פונים 193/82 ישראל לייא 22.7.80 ישראל חיים
ר מוס קופ 195/82 שושנה בלבד 12.6.81 אליהו פורת  128/82 אילה מוסקופ 17.10.81 מאי

ל 27.12.81 עובדיה צובאדי יק 197/82 צפורה אברג׳  130/82 אליהו גרמניק 30.10.81 גיסיה גרמנ
רה הופמן 201/82 אסתר גולדברג 25.8.81 רבקה בלט  132/82 אלכסנדר הופמן 21.12.81 מי

זיק נר אי י לדה 28.11.80 ברי  133/82 בשר משה עמיאל 16.11.81 נשר ורה 202/82 טנ־ מטי
י לישה ב לה יוסף 23.11.81 סבלה מריאן 203/82 ברטה לישה 11.10.81 צ  134/82 סנ

ל יגאל 206/82 מאירוביץ אריה 16.3.81 מאירוביץ הדסה  135/82 יגאל חנה 31.8.81 גי
גן • ה 207/82 אברהם יעקב פריגן 28.10.81 רבקה• פרי ש נ  136/82 דוידוביץ ישראל 11.12.81 דוידוביץ מ

ונה דד.4.ד כהן צדוק עקב פוליטי 211/82 רחמים י ן 26.9.73 י מ לדה ס  137/82 מטי
 רוזן 212/82 רפאל אולבסקי 24.11.81 רחל אולבסקי

ג  139/82 שאול גרינבאום 8.12.81 רחל גריבבאום 214/82 חרמן צצקס 6.12.81 לאה שרי
יכברד יצחק  141/82 יעקב מאיר פילו 25.7.80 אברהם פילו 215/82 שיק זלדה 25.10.81 רי

ש מ  143/82 יוסף קביזון 8.7.81 המר קבי זוז 218/82 פריזט יעקב 19.12.79 שלמה; ש
ן קרן ה כהן 27.9.81 דורון משה כהן 219/82 אסתר קלרה 30.9.81 שמעו ר  145/82 ש

 146/82 פרחה מנסו ר 5.11.81 משה מנצור 220/82 קרוני גרשון 3.10.66 קרואני אפרים
 147/82 וייס יהודית 24.4.79 וייס יוסף 221/82 ברגר מיכאל 19.1.80 ברגר לוקה

ק י נ י ב ת ו ב 31.11.76 צפורה מזרחי 223/82 איטה; גורוביביק 12.1.77 אשר ג ה בן טו  148/82 שושנ
 149/82 סוניה קרייז 26.11.81 •שאול חוגים 224/82 גיורא ורשבצייק 17.11.81 פרונםון

יק מבל 5.8.80 שלמה צימבל ורשבצ׳  151/82 רחל צי
 152/82 חיים צימבל 31.3.78 שלמה צימבל 225/82 קלדרון יהודה 2.10.81 קלדרון אסתר

ונה ן סלה 26.11.81 אמוץ אסתר 226/82 חסן שאול 12.6.70 חסן י  154/82 רושי
י שכטר דאי 227/82 אמיל שכטר 1.1.82 פריצ׳  155/82 מנשה בנדאי 3.7.81 בדורי בנ

ת 229/82 אסתר זלוטניק 26.11.81 יצחק זלוטניק ב ו ב י לי ל פ סגל 9.12.81 מי י  156/82 הי
ד אפל 25.6.81 זאב אפל 230/82 אברהם זלוטניק 28.3.80 יצחק זלוטניק י י  159/82 ב
 161/82 רזיאל אנה 26.9.81 רזיאל משה 232/82 שפרבר אברהם 22.3.81 שפרבר מלבה

ינברגר י לי ו ינברגר 22.3.70 מו י ליה שוורץ 233/82 זיק ו יזיק שורץ 10.12.81 אוטי  163/82 אי
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מ8י התיק תאריך מס׳ התיק תאריך
 (ירושות) שם המנוח הפטירה שס המבקש (ירושות) שם המנוח הפםירה שם המבקש

ן יוסף 17.5.81 אילון אספרנםה  235/82 מלמד אסתר 16.9.81 מלמד אברהם 257/82 אילי
ן שלמה ן אלברט 13.5.65 בן שמעו  237/82 יששכר גרוסגליק 4.9.59 יצחק רם 259/82 בן שמעו
ן שלמה ן רחל 13.9.77 בן שמעו  238/82 ברמק מקט משה 3.2.76 מנחם ברמק 260/82 בן שמעו
ן שלמה ן רפאל 19.3.81 בן שמעו נפלד 22.8.77 חנה שהם 261/82 בן שמעו י  239/82 רגינה שי

ן בראנה 20.8.81 שכטר סולומון י  241/82 ברוריה הכט 24.3.81 צפורה וידה 262/82 בראונשטי
 242/82 בירנבויים רייזל 28.12.79 בירנבוים מרדכי 264/82 אבוטבול מסעודה 24.10.81 אבוטבול שמעון

ן יהודה 5.1.82 ארנה ק נר 266/82 קופל אמי 26.11.81 אורי קופל  244/82 נהמנסו
ון זילברשטיין 11.4.81 הבה זילברשטיין ין 267/82 בן צי  246/82 שלמה בורשטיין 20.10.81 אינה בורשטי
לנה סימן טוב  247/82 רות נזרוב 1.7.77 ילטה שינקי 268/82 צבי וינקלסברג 1.11.81 אי

קי 271/82 הוק פילק 8.12.80 אידה הוק נ  248/82 שושנה נזרוב 10.12.81 ילטה. שי
ן פדלד 2.10.78 •יורם פדל  249/82 אברהם גולדברג 7.11.81 חסידה שווייגר 272/82 שמעו

י ניםים  250/82 היה גולדברג 18.8.81 חסידה שווייגר 274/82 שמלי בכור 22.8.73 שמל
 252/82 פסונקביץ שפרה 24.8.81 פסונקביץ 277/82 יוסף לנדאו 5.7.81 איליצה לנדאו

 שמואל 278/82 נחום טייכר 23.9.81 רחל טייכר
ק זלדה 25.10.81 שוק לוי זבט 18.8.81 קיטי בארי 279/82 שי  254/82 טאוסיק אלי

י זהבה  255/82 ניצבי יוסף 31.3.80 ניצנ
 ע׳ זמיר, רשם

 בית המשפט המחוזי בבאר־ שבע

 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהליי עזבון

י ו נ  להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למי
גד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום  מנהל עזבון או לשניהם, כמפורט להלן. כל המתנ

א כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.  הזמנה זו, את טעמי התנגדותו, שאם ל

 פס׳ התי? תאריך מס׳ התיק תאריך
 (גוואות) שס המנות הפטירה שם המבקש (צוואות) שם המנוח הפטירה שם המבקש

ן ימי נה 5.7.81 אליאסקו בנ די  19/82 ותרן (יבקוביץ 4/82 איליאםקו די
י יוסף ד 5.10.72 חי י דו  אהרון (לודביק) 21.12.81 ותרן אדלה 3/82 הי

 י׳ בנאי, רשם
 20/82 שושנה אוכמן 29.8.81 אוכמן אפריים

ז ו כ ז  הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי ע
 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה
ען שיש לו טובת הבאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת י מנהלי עזבון או לשניהם. כל אדם הטו ו נ  או למי
ת להכרזה תוך ארבעה עשר יום מילם פרסום הזמנה זו, שאם גדו גיש התנ גד לה, י ה להתנ צ מ  אליו ו

 לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 מס׳ התיק תאריך מם׳ התיק תאריך
 (ירושות) שם המנוח הפטירה שם המבקש (ירושות) שם המנזה הפטירה שם המכקס

ש עליזה י אלברט 27.11.80 אלוירה אשכנזי 477/81 בהמקין נחום 16.11.81 מ ז  445/81 אשכנ
 446/81 לאון זנד 13.4.81 סוניה שטייבברגר 478/81 הרשקו אשר 26.8.81 גזובטרמן לורה

י קציר 13.10.81 תרצה קציר 479/81 מלכה פריידא 23.8.78 מלכה רחל  461/81 צב
 467/81 אורבך בנימין 10.10.81 יפה אורבך 479/81 מלכה סלומון 2.4.79 מלכה רחל
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 בית המשפט המחוזי בבאר־שבע
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

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

י יוסף י מוזלי 20.11.74 חי נגר אהרון 18.10.81 קל ניגר שרה 2/82 הי  480/81 קלי
ה מגסור מי סלים אסאנע 28.5.79 סעדי נ ׳ ן 12.11.81 קוניץ יטי 5/82 ג ימי  481/81 קוניץ בנ

י שושנה 1.10.76 סינואני יצחק עיסא אבו חדאיד אנ ו נ  482/81 סי
ילה ק אי ק ניסים 10.11.81 מעתו  483/81 מנו־אלה גולדברגר 22.11.81 שלמה גולדברגר 6/82 מעתו
 483/81 יבו גולדברגר 21.7.77 שלמה גולדברגר 7/82 קליין שמעון 29.6.81 קליין ברטה

 484/81 בוקגט לאה 29.10.81 ביקנט מקס 8/82 כהן שמריה 30.1.81 כהן מיכאל
ה 19.10.81 קלפנר יאיר נ זי 9/82 קלפנר ד  וביקנט עו

' אלברט א 25.1.79 יפרגן  485/81 מסיקה גבריאל 22.11.81 מסיקה אברהם 10/82 יפרגן אנ
נה נדיה 11.12.81 פצרםקיה אנ נ קה זטובה 16.6.81 מסיקה אברהם 11/82 גרינברג ג  485/81 מסי

ר חובב ה חובב מרביד 9.11.81 מאי י ד 12/82 חנ  486/81 אטיאס חנה 25.8.81 אטיאס דו
י עפר  487/81 קלפטן מרדלי 13.9.81 קלפטן אליזה 13/82 הרשקוביץ חיה 27.6.69 צב

יה ט טרז פילד 28.12.72 ת ן 14/82 רוט לאו ו אהרן 16.1.81 מורציאנו שמעו  489/81 מורציאנ
בע ה ג יב 18.3.81 טייב משה 15/82 אנט חפוטה 21.11.81 צבי  494/81 אלי טי

ן שושנה ן 8.12.81 מרטי ו חיים 6.11.81 סקציו מלכה 16/82 ברוך מרטי  495/81 סקצי
 496/81 שולטן מרים 15.9.81 שולטן אלברט 17/82 צבי ז וסמן 12.10.81 רבקה זוםמן

ן יהודה נה 17.8.81 כחלו טי ן מנ ן יוסף 21/82 כחלו ן 25.5.72 ימי ן יאמי  456/81 יאמי
י צבי נ בי 22/82 גרודז משה 1.12.81 אלו  488/81 פרנקל קלרה 30.7.81 פרנקל טו

ה ק וגן 1.12.81 קוגן רודולף 23/82 שוורץ נחמן 31.8.81 שוורץ הרמינקה  490/81 אנ
חם 24/82 רוזה קריצ׳יק 3.8.80 אידה ופניארסקי  491/81 יהודה סעדיה 22.5.67 שרעבי מנ

ה ז ן 1.8.81 אלקסלסי מ ן שילה 25/82 אלקסלסי שמעו טו י ביטון 16.9.81 בי ר  492/81 הנ
נה טו י יטונה 15.8.81 יצחק צ׳ ן וולף 27/82 גאקומי צ׳ י ן קרסל 20.9.81 פרלשטי י  493/81 פרלשטי
יטונה יטונה 10.2.77 יצחק צ׳ ן וולף 27/82 אסתר צ׳ י ן משה, 12.10.81 פרלשטי י  493/81 פרלשטי

י צבי י עזרא 21.12.80 ציפאנ ילי 28/82 ציפאנ יאנאשו ה 6.9.79 דז לישלו י אנאשו י ז  1/82 ד
יקו 29/82 קסלמן בת־שבע 7.10.81 קסלמן עזר  נאז

, רשם ׳ בנאי  י

 2ית המשפט המחוזי בנצרת

 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבוז
זים על ירושה ת המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכרי  להווי ידוע כי הוגשו לבי
יחסת ש לו טובת הנאה בעזבון שאהת הבקשות מתי י עזבון או לשביהם. כל אדם הטוען שי הל י מנ ו נ  או למי
ת להכרזה תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם גדו גיש התנ ה להתבגד לה, י צ ת  אליו ו

 לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

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

בי  519/81 לונקרי חיים 20.7.76 לונקרי שמחה 527/81 בן עמי אהרון 13.9.81 בן עמי פי
ה נשקס 529/81 וויסברג שרה 10.1.77 אברהם בלבדר רדנ  520/81 נשקם שכבא 4.11.81 י

ד 530/81 וויצמן יעקב 20.10.78 וויצמן פרדי י ג ואב 23.10.81 צפורה נ  522/81 צפורה י
ז עבדאל ד מ וחמד 20.8.66 פאי י בבת־שבע 13.8.62 יפה אליאם 532/81 ארשי םפו ו  523/81 י

ידי  524/81 שלמה נחום 12.1.74 שרה בן אברהם עבדאלרחמאן רחמן ארשי
ד 13.3.67 יוסף חוסיין  525/81 חמו מלכה 30.12.69 צדקה הזמה 534/81 נסאר חוסיין דאו
ד ואכדי  526/81 זברסקישלמה 2.5.73 זברסקי נחמה דאו
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 בית המשפט המחוזי בנצרת
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מס׳ התיק תאריך מס׳ התיק תאריך
 (ירושות) שם המנוח הפטירה שם המבקש (ירושות) שם המנוח הפטירה ש0 המבקש

 539/81 קלמן אטלן 13.9.77 קלמן משה 544/81 יוחנן רחמים 20.9.66 יוסף יחזקאל!
 אהרון 545/81 ורבר צבי 3.11.81 גדליהו ורבר

ה ח׳ליל 2/82 רפאעי יוסף 10.9.71 חייסן ארפאעי נ  540/81 שפיקה אחמד 9.10.81 אמו
יאל אבו עיאשי מוסטפא עבדאללה  אבו ח׳

מילה 2.11.61 האלד רשיד 4/82 כהן שלמה 8.3.81 כהן אשר ׳  542/81 הוארי ג
ד חו,ארי מ ח ו מ ן ב ח ל א  ס

, רשם י ׳ ג י  543/81 נזאר לביבה 8.7.80 הודה סלמאן ד׳ ג׳
פ שמשום י ר י ׳ ג ן ב ב ו י  א

 הזמנות בתי הדין הרבניים
 בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו

ת הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת  להווי ידוע כי הוגשו לבי
ן וימסור ת הדי יחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבי ת מתי ן בעזבון שאחת הבקשו י נ אה או המעו  הנ

ב בעיניו. ו צו כטו תן בית הדי  טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנת זו, שאם לא כן י

 תיק 4672/התשמי׳ב
פטרה בתל־ וחה חיות בידה, שנ ן ירושת המנ י  בענ

ב (14 בדצמבר 1981), ״ה בכסלו התשמ״ ב ביום י  אבי
ט אוחנה. נ  המבקשת: א

 תיק 4986/התשמ׳0
וחה אולפת נוצרת, שנפטרה ברמת ן ירושת המנ י  בענ

׳א (27 בספטמבר 1981),  גן ביום בייט באלול התשמ׳
. זה דוידי  המבקשת: עלי

 תיק 4620/התשמ׳ב
פטרה ברמת־גן וחה אסתר יפת, שנ ן ירושת המנ י  בענ

ב (28 בספטמבר 1981),  ביום א׳ בתשרי התשמ״
 המבקשת: לאה לוי.

 תיק 4960/התשמ״ב
פטרה בתל־ וחה שמחה אזולאי, שנ ן ירושת המנ י  בענ
ב (30 באוקטובר 1981), ׳ מ ש ת ן ה ב ביום ב׳ בהשו  אבי

 המבקשת: מרים אזולאי.

 תיק 4943/התשמ,״ב
וחה גאולה מחבי, שנפטרת בתל־ ן ירושת המנ  בעני
ב (23 באוקטובר 1981), ׳ ב ביום כ״ה בתשרי התשמ׳  אבי

 המבקשת: מהבי שרה.

 תיק 5170/התשמ׳ב:
פטרה לנה איבדורםקי, שנ חה י ו ץ ירושת המנ נ  בע

׳א (8 בדצמבר 1980),  בתולון ביום א׳ בטבת התשמ׳
 המבקש: אינדורסקי יוסף.

 תיק 01ד4/התשמ״ב
פטר ברמת־גן וח יעקב מנטקה, שנ ן ירושת המנ י  בענ

נואר 1976), ט התשל״ו (25 בי  ביום כי׳ג בשב
 המבקש: יהושע מנטקה.

 תיק 5145/התשמ״ב
פטר ביום ן ירושת המגוה יעקב ברוינר, שנ  בעני

ז באייר התש׳׳ם (2 באפריל. 1980),  ט״
 המבקש: אלימלך ברוינר.

 תיק 5059/התשמ״ב
ה י פטרה בנתנ פה סוויד, שנ חה לטי ו ן ירושת המנ י  בענ

ובמבר 1981), ו בהשון התשמ״ב (12 בנ  ביום ט״
 תמבקש: יצתק שוויד.

 תיק 5025/תתשמ״ב
פטר גרמת־ ת גלפרין יצחק, שנ ו ן ירושת המנ י  בענ

 גן ביום י״ג בכסלו התשמ״ם (8 בדצמבר 1981),
רה גלפרין.  המבקשת: מי

 תיק 5060/התשמ״ב
ה י פטר בנתנ ן ירושת המינות נסים- סוויד, שנ  בעני

ובמבר 1977), ׳ח (11 בנ  ביום א׳ בכסלו התשל׳
 תמבקש: יצתק סוויד.

 תיק 5184/התשכל׳ב
ו ירושת המנותח, סביגה גרינברג, שנפטרת ביום י  בענ

ב (ד באוקטובר 1981),  ט׳ בתשרי התשמ״
 •המבקשים: יעקב ואנה גרינברג.
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 בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 המבקשת: פרומה פרומן.

 תיק 5079/תתשמ״ב
פטר ביום , שנ ו ק וח אברהם תנ ת המנ ש ת ו י י  בענ

 ה׳ באב התשמ״א (5 באוגוסט 1981),
נה רונקו.  המבקשת: בלי

ק 682/התשמ״ב  תי
פטר בירושלים ד ריזל, שנ ת דו ו  בעבין ירושת המנ

ני 1980), ו ז התשדם (25 בי ם י״א בתמו מ  ב
 המבקשת: אסתר ריזל.

ק 4691/התשמ״&  תי
פטר בתל־ ד שפאסר, שנ ה דו ו ן ירושת המנ י  בענ

׳א (ד באוגוסט 1981), ב ביום׳ ז׳ באב התשמ׳  אבי
טה שפאסר.  המבקשת: לו

ת ו ש ת י ות ו נ דה לעזבו חי הל הי ה לוי, מנ בדי  עו

 תיק 5105/,התשמ׳ב
פטדה בפתח־ ותת זהבה פדרמן, שנ ן ירושת המנ י  בענ

׳א (5 ביולי 1981), ז התשמ׳ ומ ג׳ בתמו  תקות מי
 המבקשת: תות גולדזנד.

ק 5104/התשמ״ב  תי
ח פדרמן יעקב צבי, שנפטר בפתה־ ו ן ירושת המנ י  בענ

 תקוה ביום ה׳ באלול התשל״ג (2 בספטמבר 1973),
ה גולדזנד.  המבשקת: חו

ק 6ד50/התשמ׳ב  תי
פטר בתל־ , שנ ח אברהם פרTמו ו ן ירושת המנ י  בענ

ב ביום א׳ בכםלו התשמ״ב (27 בנובמבר׳ 1981),  אבי
 המבקש: שלמה פרידמן.

ק 4878/התשמ׳יב  תי
ות אברתם יחיאל קרימלובמקי, ק ־ ירושת המנ נ  בע
ב ביים ת׳ בתמוז תתשמו׳א (7 ביולי  שנפטר בתל־אבי

,(1981 

 בית הדין הרבני האזורי ברחובות

ת ו ג & ז  ה

בת בע טו . כל התו ה ש ת ת הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי י  להווי ידוע כי הוגשו לבי
ן וימסור ת הדי גד לה, יבוא לבי ו ורוצה להתנ יחסת אלי ן בעזבון שאחת הבקשות מתי י נ  הנאה או המעו

ן צו כטובי בעיניו. ת הדי ה זו, שאם לא כן יתן בי מנ ום פרסום הז ו תוך חמישה עשר יום מי ותי  טענ

ק 682/התשמ׳׳ב  תי
פטר בבארי־ ת טוביאק יעקב, שנ ו ץ ירושת המנ נ ע  ב

ובמבר 1981), ׳ב (26 בנ ן התשמ׳ עקב ביום. כ״ט בהשו  י
ה ויפה טוביאק, ורחל זלצמן.  המבקשים: אסתר, אדי

ק 726/התשמ״ב  תי
חה שטרוכליץ ביילה, שנפטרת ו נ מ ן ירושת ה י  בענ

ולי 1980),  בפתח־תקוה ביום כ״ו בתמוז התש״ם (10 בי
, אלימלך ץ י  המבקשים: יחזקאל ואלטר מנחם שטתכל

 ודב שחר.

ק 729/התשמ׳ב  תי
פטר בראשון־ וח שלום הרצל, שנ  בעבין ירושת המנ
ג (17 בנובמבר׳ 1981), ׳  לציון ביום כ׳ בחשון חתשמ׳

ילת שלום. ר ואי י  המבקשים: יעל; אלי, אלון, נ

ק ד5ד/תתשמ״ב י  ת
פטר ברחובות ת מדיפה יוליום, שנ ו ו ירושת המנ  העני

׳ב (21 בדצמבר 1981),  ביום כ״ה בכסלו התשמ׳
ה מויטה, שריבה, מראל, שושנה ט נ ם: א  המבקשי

ינברג.  שטי

ק 618/התשמ״ב.  תי
פטר בבני־• ן ארמין, שנ י י ט ש ט  בעבין ירושת המנוח: ת

9 באפריל 1981), ) . א  ברק ביום ת׳ בביסן תתשמ״
חם ודן שהם. ין, מנ  המבקשים: אלת ויצחק רוטשטי

ק 653/התשמ״ב  תי
ות שובל משה, שנפטר בבאר־  בעבץ ירושת המנ
ן התשמ״ב (25 בבובמבד 1981), . ה בתשו  יעקב ביום כ״

 המבקשים: גביה אברהם ויצתק שובל.

ק 659/התשט״ב  תי
פטר בקריית ח סטתי שלום, שנ ו ק ירושת המנ נ ע  ב

ן התשלי׳ז (31 באוקטובר 1956), ל ביום כ״ו בהשו  שאו
 המבקשים: אסתר ואריה םטהי.

ק 680/התשמ״ב  תי
פטר בבאר־ ח דיקרמן יצחק, שנ ו  בעבין ירושת המנ

׳א (1 ביובי 1981), יר התשמ׳  יעקמ ביום כ״ת באי
.  המבקשים: רחל, מרדכי, אפרים ושושנה דיקרמן
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 בית הדין הרבני האזורי ברחובות
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

רעה מרזוק אי  המבקשים: סילביה ורודיקה רנצר, ו
 (רנצר),

 תיק 853/התשמ״ב
ס אנגרם, שנפטר בגדרה ץ ירושת המנוח חיים הנ נ  בע

 ביום י׳׳א בכסלו התשמ״ב (ד בדצמבר 1981),
 המבקשים: פלורה, אמנון, ויהודה אבגרס, שושנה

 צפן, וצילה אצברי.

 תיק 880/התשמ״ב
ח ניקולאי רוזמן, שנפטר ברחו ו  בעבין ירושת המנ

 בות ביום כ״ז בחשון התשמ״ב (24 בנובמבר 1981)
.  המבקשים: אליזבלה, אברהם רחמן

 תיק 892/התשמ״ב
ן של ו ין, שנפטר ברחובות וח בנימי ן ירושת המנ י  בענ

ובמבר 1978),  ביום י״ז בחשון התשל״ט (17 בנ
 המבקשים: בלה ואמנון שלוין.

 תיק 893/התשמ״ב
ק בלה, שנפטר ברחובות ן ירושת המנות שלו  בעני

 ביום כ״ט בחשון התשמ״ב (25 בנובמבר 1581),
ן שלוין, ו  המבקש: אמנ

 א. שמואלי, המזכיר הראשי

 תיק 764/התשמ״ב
וח טנר דב, שנפטר ברהיבות ביום  בענין ירושת המנ

׳א (4 ביוני 1981),  ג׳ בסיון התשמ׳
 המבקשים: בוניה, וישראל טנר, שולמית רוט.

 תיק 766/התשמ״ב
נה גרינברג, שנפטרה ברחו־ וחה די ן ירושת המנ  בעני

 בות ביום ט״ו בחשון התשמ״ב (12 בנובמבר 1981),
 המבקשים: יעקב, זאב, ואריה גרינברג.

 תיק 816/התשמ״ב
ן ירושת המנוחה לטיפה פנחס, שנפטרה ברחובות  בעני

ב (21 באוקטובר 1981), ׳  ביום כ״ח• בתשרי התשמ׳
יד, מאיר, והרצל פנחס.  המבקשים: יצחק, אדמו

 תיק 827/התשמ״ב
וח צמה משה, שנפטר בראשון־  בעני! ירושת המנ

 לציון ביום י״ה בכסלו התשמ״ב (14 בדצמבר 1981),
 המבקשים: ששון, צבי, ועזרא צמח, מרגריט פלד,

 ויקי לוי, וזהבה אשכנזי.

 תיק 834/התשמ״ב
וח רנצר הרמן, שנפטר בבאר־ ן ירושת המנ י  בענ

 יעקב ביום י״ז בשבט התשמ״א (22 בינואר 1982),

ה ו ק ת ־ ח ת פ  בית־הדין הרבני האזורי ב
ת ו נ מ ז  ה

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

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

 תיק 846/התשמיב
וח אברהם אברמוביץ, שנפטר ן ירושת המנ  בעני

ובמבר 1981), ב (9 בנ ׳ מ ש ת  ביום י״ב בחשון ה
נה אברמוביץ. ו  המבקשת: י

 תיק 792/התשמ״ב
וח אדולף חרשקוביץ, שנפטר ביום ן ירושת המנ  בעני

 כ״ד בחשון התשמ״ב (21 בנובמבר 1981),
 המבקש: יצחק הרשקוביץ.

 תיק 856/התשמ״ב
ד אברהם, שנפטר ביום י״ח וח דו ן ירושת ה^נ  בעני

 בתשרי התשמ״ב (16 באוקטובר 1981),
 המבקשת: רחל אברהם.

 תיק 808/התשמ:״ב
ן ירושת המנוה ברנהרדט שביצר, שנפטר ביום י  בענ

 י׳יט בהשון התשמ״ב (16 בנובמבר 1981),
 המבקשת: רגינה שביצר.

ק 889/התשמ״ב  תי
ה חיים קרםניקר, שנפטר ביום ז׳ ו ק ירושת רמנ נ  בע

א (6 בספטמבר 1981), ׳ מ ש ת  באלול ה
 המבקשת: מלכה קרסניקר.

 תיק 836/התשמ״ב
וחה שרה רבי, שנפטרה ביום ג׳ ן ירושת המנ  בעני

 בכסלו חתשמ״א (11 בנובמבר 1980),
 המבקש: נפתלי רבי.

 א׳ פייער, המזכיר הראשי
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 בית־הדין הרבני האזורי בארי שבע
ת ו נ מ ז  ה

בע טובת  להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התו
ו וימסור ת הדי גד לה, יבוא לבי יחסת אליו ורוצה להתנ ן בעזבון שאחת הבקשות מתי י נ  הבאה או המעו

ן צו כטוב בעיביו. ת הדי ה זו, שאם לא כן יתן בי מנ ו תוך המישה עשר יום מיום פרסום הז ותי  טענ

 תיק 1061/התשמ״ב
 בעבץ ירושת המנוח יעקב אבוך, שנפטר ביום ד׳

ב (2 באוקטובר 1981),  בתשרי התשמ״
 המבקשים: אשתו, בניו ובתו.

 תיק 334/התשמ״ב
וחה בונה בליבר, שנפטרה ביום  בעבין ירושת המנ

 כ״ט באדר א׳ התשמ״א (5 במרס 1981),
 המבקשים: בעלה ובתה.

 תיק 1150/התשמ״ב
 בעבין ירושת המבוח קוזר ישראל, שבפטר ביום כ״א

 בכסלו התשמ״ב {16 בדצמבר 1981),
 המבקש: בנו.

 מיכאל כהן, המזכיר הראשי

 תיק 463/התשמ״ב
 • בעבי! ירושת המגוח בן ברוך יוסף, שבפטר ביום

 כי׳ו בשבט התשמ׳׳א (31 בינואר 1981),
, בנו ובנותיו.  המבקשים: אלמנתו

 בית הדין הרבני האזורי באשקלון
ת ו נ מ ז  ה

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

ן צו כטוב בעיניו. ו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית הדי ותי  טענ

 תיק 1334/התשמ״ב
ות יהושע אדרי, שבפטר במושב  בעבין ירושת המנ
א (19 בספטמבר 1981), ׳ מ ש ת ת שקמה ביום כ׳ באלול ה  בי

 המבקשים: אלמבתו, בביו ובנותיו.

 תיק 1344/התשמ״ב
בות ן ירושת המנוח משה אסור, שנפטר בנתי  בעני

 ביום כ״ה באלול התש״ם (6 בספטמבר 1980),
 המבקשים: בנו ובנותיו.

 תיק 5ד13/התשמ״ב
ן וח מרדכי כהן, שנפטר באשקלו ן ירושת המנ  בעני

ב (18 בדצמבר 1981),  ביום כ״ב בכסלו התשמ״
ו ובבותיו.  המבקשים: אלמנתו, בנ

 תיק 1377/התשמ^׳ב
ו ירושת המניח שלום דרעי, שנפטר בבאר־  בעני

׳ב (14 בדצמבר 1981),  יעקב ביום י״ח בכסלו התשמ׳
.  המבקשת: אלמנתו

פ אדרי, המזכיר הראשי פי  נ

 תיק 1259/התשמי׳ב
ילי שנפטרה וחה רהל מירלאשו ן ירושת המנ  בעני

 בתל־אביב; ביום ט״ז בשבט התש״ם (3 בדצמבר 1980),
 המבקשים: בעלה ובנה.

 תיק 1284/התשמ״ב
ן ביום ח משה וייס שנפטר באשקלו ו ן ירושת המנ י  בענ

 כ־׳א באדר התש״ם (9 במרס 1980),
ו ובתו.  המבקשים: בנ

 תיק 1287/התשמ״ב
ח ניםים כהן שנפטר באשקלון ו ן ירושת המנ  ־ בעני

 ביום כ״א באב התשמ׳יא (21 באוגוסט 1981),
ו ובנותיו. ם: אלמנתו, בני  המבקרי

 תיק 1303/התשמ׳ב
ן ירושת המנות ראובן אוחנה, שנפטר בקרית י  בענ
ן ביום כ״א באלול: התשמ״א (20 בספטמבר 1981), ימי  בנ

ו ובנותיו.  המבקשים: בנ

 בית הדין הרבני האזורי בטבריה
ה נ מ ז  ה

ש לו סיבה י ניו ש  כד התובע טובת הנאה וכל מעו
ו ותי  להתנגד לבקשה הנ״ל יבא לבית הדין וימסור טענ
 תוך 15 ימים מתאריך פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן

ב בעיניו. ן צו כטו  בית הדי

 שלמה דידי, המזכיר הראשי

יב  תיקים 160—59 !/התשמ׳
 בעבין ירושת המנוח פרדז׳ זוילי, שנפטר ביום
לדה  ט״יו בטבת התשל״ט (14 ביבואר 1979), והמנוחה מתי
 זוילי, שנפטרה ביום ח׳ בשבט התשמ׳׳א (13 ביבואר

,(1981 
 המבקשים: חיים ואסתר זוילי.
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ת הכונס הרשמי א  הודעות מ
 לפי פקודת החברות

 הסכום לכל שקל: 100 אגורות חדשות לנושים בדין
 קדימה ו־40 אגורות חדשות לנושים רגילים.

דנד ראשון (לנושים בי דנד ראשון או אחר: די בי  די
 רגילים).

 זמן פרעונו: כי׳ח בשבט התשמ״ב (21.2.1982).
 מקום פרעונו במשרד המפרק: עו״ד י. וםרצוג, רח׳ םלשין

 12, תל־אביב.

ן ושות׳ בע״מ — בפירוק.  שם החברה: מ, אדמו

 מען המשרד הרשום: רה׳ העליה 23, תל־אביב.
, ת. א. 5466/68. ת המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו  בי

 הסכום לכל שקל: 102 אגורות חדשות.
ו או אחר: דיבידנד שלישי וסופי. ד ראשו דנ בי  די
 זמן פרעונו: כ״ח בשבט התשמ״ב (21.2.1982).

ו במשרד המפרק: עו״ד א׳ עברון, רח׳ אבן־ נ  מקום פרעו
 גבירול 24, תל־אביב.

 צו פירוק ואפיפות ראשונות
 מס׳ החברה: חפ/2—044518—51.

 שם ההברה: חברת היועץ בע״מ — בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רח׳ הרצל 75, רמת־גן.

, ת. א. 1533/81. ת המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו  בי
ב (6.10.1981). ׳  תאריך צו הפירוק: ח׳ בתשרי התשמ׳

 תאריך הגשת הבקשה: כ׳יז בסיוז התשמ״א (29.6.1981).
ב בשבט התשמ״ב ״  היום והמקום לאסיפות ראשונות: י
 (5.2.1982) במשרד הכונס הרשמי, רת׳ בן־יהודה 14,

 תל־ אביב.
ם  שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 10.00; 2) משתתפי

 בשעה 10.15.

נואר 1982) ׳ב (19 בי  כ״ד בטבת התשמ׳
ה נ ו  ז׳ כ

 סגן הכונס הרשמי

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

 צו קפלת נפפים אסיפה ראשונה וחקירה פומבית
: זכריה תבורי, ת״ז 1033013, ו  שם החייב, תיאורו ומענ

נ שמשון.  סוכן ביטוח, מושב בקוע, ד״
י של: ירושלים, תיק המרצה 1733/80. ז ת המשפט המחו י  ב
 תאריך צו קבלת הנכסים: י״ט בטבת התשמ״ב (14.1.82).

 בקשת נושה אז חייב: בקשת נושה.
ד בשבט  תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: כ״
ב (17.2.1982) בשעה 09.00, במשרד הכונס ״ מ תש  ה

 הרשמי, רחוב ידידיה 4, ירושלים.
א בשבט ״  תאריך החקירה הפומבית השעה והמקום: כ
 התשמ״ב (21.2.1982) בשעה «09.1, בבית המשפט

 המחוזי, ירושלים.

נואר 1982)  הי בשבט התשמי׳ב (29 בי
 י׳ צוריאלי

 סגן הכונס הרשמי

 הודעות על תשלופ דיגידנד

 שם החברה: לונקו בע״מ — בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רח׳ סלזיאן 3, חיפה.

ת המשפט המחוזי של: חיפה, ת. א. 189/73. י  ב
 הסכום לכל שקל: 800%.

ד ראשון או אחר: ראשון. דנ בי  די
״ב בשבט התשמ״ב (5 בפברואר 1982).  זמן פרעונו: י

 מקום פרעונו במשרד המפרק: הכונס הרשמי, רח׳ שמריהו
 לוין 3, חיפה.

ת דו  שם החברה: זיםו לנגסם ושות׳ חברה לביצוע עבו
 עפר וכבישים בע״מ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רה׳ הרצל 60, נהריה.
י של: חיפה, ת. א. 343/69. ז ת המשפט המחו י  ב

 הסכום לכל שקל: 5472%.
ת והצמדה. בי ד ראשון או אחר: ראשון + רי דנ בי  די

 זמן פרעונו: י׳׳ט בשבט התשמ״ב (12 בפברואר 1982).
 מקום פרעונו במשרד המפרק: רפאל לורינג, עו׳יד, שד׳

ן 45, נהריה.  הגעתו

 שם החברה: ״הנוטר״ חברה לשמירה החזקה ושירותים
 בע״מ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום: מרכז מסתרי, כרמיאל, ת״ד 88.
זי של: חיפה, ת. א. 311/75. ת המשפט המחו  בי

ף 220א׳ ן קדימה לפי סעי י בד  הסכום לכל שקל: 100% .
 (1)(א) לפקודה; %!66 בדין קדימה לפי סעיף 220א׳

 (1)(ב) לפקודה.
דנד ראשון או אחר: ראשון. בי  די

 זמן פרעונו: י״ב בשבט התשמ״ב (5 בפברואר 1982).
 מקום פרעונו במשרד המפרק: הכונס הרשמי, רה׳ שמריהו

 לוין 3, חיפה.

נואר 1982)  כ״ז בטבת התשמ״ב (22 בי
 יי יקותיאלי

 סגן הכונס הרשמי

 הודעות על תשלום דיכידנד
 שם החברה: שושנה ספורטוואר בע״מ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רח׳ יבבה 29, חל־אביב.
ת המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת. א. 2091/77.  בי

 הסכום לכל שקל: 80 אגורות חדשות.
דנד ראשון. בי ד ראשון או אחר: די דנ בי  די

׳ב (21.2.1982).  זמן פרעונו: כ״ה בשבט התשמ׳
 מקום פרעזנז במשרד המפרק: עו״ד ש׳ ברמה, רה׳ בלוד

 41, תל־אביב.

 שם החברה: מ. גוטמן חברה לאספקה טכנית וכלי עבודה
 בע״מ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רח׳ הרכבת 2, תל־אביב.
ת המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת. א. 1827/80.  בי

 1014 ילקוט הפרסומים 2787, יי׳ח בשבע התשמ״ב, 1.2.1982!



 הודעות מאת הכונס הרשמי
טת רגל !נוסח חדש], התש׳׳ם—1980  לפי פקודת פשי

 הסכום לכל שקל: 100 אגורות חדשות.
דנד ראשון וסופי. בי  דיבידנד ראשון או אחר: די

 זמן פרעונו: כ״ח בשבט התשמ״ב (21.2.1982).
״ד ד. הרט, רח׳ שנקר : עו  מקום פרעונו במשרד הנאמן

 50, חולון.

ת נכפים ל ב  הודעה על חידוש צד ק
ל וכוונה להבריז על דיבידנד  ופשיטת רג

ת החייבים, תיאורם ומענם: 1. רבקה פנחסי, ת״ז  שמו
״ ת״ז 0120445, חסי  0582435, סוכנת מכירות; 2. אהרן פנ

 סוכן מכירות, רח׳ העוגן 8, כפריסבא.
, תיקים אזרחיים: ת המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו  בי

.2983—4/79 
 תאריך הצו הקודם: ל׳ בכסלו התש׳׳ם (20.12.1979).
 תאריך ביטולו: ט״ז בתשרי התשמ״ב (14.10.1981).

ת התשמ״ב (13.1.1982). ב ט  תאריך חידושו: י״ת ב
 היום האחרון להגשת הוכחות: ג׳ באדר התשמ״ב (26

 בפברואר 1982).
ת ומענו: י ברוך שטיינר, עו״ד, רח׳ ו א י  שם •הנאמן; ת

ורי 24, תל־אביב.  מונטיפי

 הודעות על תשלופ דיבידנד, ביטול צווי קבלת י
 נפפיפ ופשיטת רגל ושהרור נאמנים

: אפרים צ׳פאני, ת״ז 7/002001, ו  שם החייב, תיאורו ומענ
ת מס׳ 18, מושב יגל, ליד לוד.  חקלאי, בי

, ת. א. 1829/66. י של: תל־אביב־יפו ז  בית המשפט המחו
 הסכום לכל שקל: 95 אגורות חדשות.

י וסופי. ד שנ דנ בי דנד ראשון או אחר: די בי  די
 זמן פרעונו: כ״ת בשבט התשמ״ב (21.2.1982).

ך : הכונס הרשמי, רה׳ ב ו במשרד הנאמן נ  מקום פרעו
 יהודה 14, תל־אביב,

 תאריך הצו לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל: כ״ו באייר
 התשכ״ו (16.5.1966).

 סיבת הביטול: תשלום כל החובות.
ך הביטול: ד׳ בטבת התשמ״ב (30.12.1981). ת א  ת

נס הרשמי, רח׳ בן־יהודה 14, , ומענו: הכו  שם הנאמן
 תל-אביב.

: ד׳ בטבת התשמ״ב (30.12.1981). ר ת ח ש  תאריך ה
, תיאורו ומענו: אלכסנדר שרגא, עדיד, רח׳  ־שם הנאמן

 ויצמן 5, גבעתיים.
: ד׳ בטבת־התשמ״ב (30.12.1981). ר ת ח ש  תאריך ה

נואר 1982)  כ״ד בטבת התשמ״ב (19 בי
ה נ  ז׳ בו

 סגן הכונס תרשמי

 הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד

: מנחם גרוסמן, נגר, רח׳ ירו ו  שם החייב, •תיאורו ומענ
 שלים 21, רמת־גן.

, ת. א. 616/76. י של: תל־אביב־יפו ז ת המשפט המחו  בי
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ג׳ באדר התשמ״ב (26

ר 1982). א ת ב פ  ב
: ראובן בן־ארי, עו״ד, רח׳ אבן־ ו ת ומענ ו א י  שם הנאמן ת

 גבירול 68, תל־אביב.

: הנס זקס, רו״ז־ן, רח׳ מזא״ה ו  שם החייב, תיאורו ומענ
 51, תל־אביב.

, ת. א. 353/76. י של: תל־אביב־יפו ז ת המשפט המחו י  ב
 היום האחרת לקבלת הוכחות: ג׳ באדר התשמ״ב (26

ר 1982). א ת ב פ  ב
־יהודח 14, : הכונס הרשמי, רח׳ בן ו  שם הנאמן ומענ

 תל־אביב.

י פיק, בנאי, רח׳ קפלן 31, : צב  שם החייב, תיאורו ומענו
 פתח־תקוה.

, ת. א. 826/77. פו י של: תל־אביב־י ז ת המשפט המחו  בי
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ג׳ באדר התשמ״ב (26

 בפברואר 1982).
י  שם הנאמן תיאורו ומענו: ד״ר י. שגב, עו״ד, רח׳ בנ

 משת 17, תל־אביב.

: יוסף קשת, סוחר, רח׳ סוקולוב ו  שם החייב, תיאורו ומענ
 4, ראשון־לציז־ז.

, ת. א. 1443/79. י של: תל־אביב־יפו ז ת המשפט המחו  בי
׳ב (26  היום האחרון לקבלת הוכחות: ג׳ באדר התשמ׳

 בפברואר 1982).
: ראובן סלע, עף׳ד, רה׳ אסתר ו  שם הנאמן תיאורו ומענ

 המלכה 5, תל־אביב.

 הודעה על תשלום דיבידנד
: אליעזר לוי, בעל חנות ו  שם החייב, תיאורו ומענ

ת ד, לוד.  מכולת, ככר העצמאו
, ת. א. 6104/68. פו י של: תליאביב־י ז ת המשפט המחו  בי
ת בצירוף ריבית.  הסכום לכל שקל: 86 אגורות חדשו

דנד שני וסופי. בי ן או אחד: די דנד ראשו בי  די
׳ב (21.2.1982).  זמן פרעונו: כ״ח בשבט התשמ׳

״ד י׳ סלטון, רח׳ לילינ־ : עו  מקום פרעונו במשרד הנאמן
ב. י  בלום 15, תל־אבי

 הודעה על. תשלום דיבידנד
 לנושים בדיז קדימה

יאל רגב, 6002/4 אילת. : דנ ו  שם החייב, ומענ
, ת. א. 1385/80. י של: תל־אביב־יפו ז ת המשפט המחו  בי
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 הודעות מאת הכונס הרשמי

טת רגל (נוסח חדש], התש״ם-&198  לפי פקודת פשי

 הודעות על פיצול צווי קפלת נכסים ופשיטת רגל
 ושחרור נאמנים

 שמות החייבים ומענם: רחל פלר, ת״ז #812679 גדליהו
 פלר, ת״ז 0812678, רחוב סוטין 17, תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־־אביב־יפו, ת. א. 4/68—733.
 תאריך הצו לקבלה הנכסים ופשיטת הרגל: ט׳ בשבט

 התשכ״ה (8.2.1968).
 סיבת הביטול: העדר תועלת לנושים (פטירת החייב).

 תאריך הביטול: כ׳ בכסלו התשמ״ב (16.12.1981).
 שמות הנאמנים, תיאורם ומענם: 1. ד״ר אםריק פוליאן,
 עו״ד, רה׳ בוגרשוב 56, תל־אביב: 2. אברהם ע.

 מקלים, עו״ד, שד׳ רוטשילד 15, תל־אביב.
 תאריך השחרור: כ׳ בכסלו התשמ״ב (16.12.1981).

ו לשעבר: המנוח אדוארד מרקוביץ, ת״ז ב ומענ י  שם החי
 4300757, רה׳ הגבעות 16, בת־ים.

, ת. א, 2476/64.  בית המשפט המחוזי של תל־אביב־יפו
ז  תאריך הצו לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל: כ״ב בתמו

 התשכ״ד (2.7.1964).
 סיבת הביטול: העדר תועלת לנושים (פטירת החייב).

 תאריך הביטול: כ״ה בחשון התשמ״ב (25.11.1981).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: יוסף שפרן, עו״ד, רח׳ מקוה

 ישראל 16, תל־אביב.
 תאריך השחרור: י״ט בכסלו התשמ״ב (15.12.1981).

 שם החייב, תיאורו ומענו לשעבר: עזבון המנוח פולק
נת ראשונים  לודביג, ת״ז 0396910, פועל בבין, שכו

 36/2, ערד.
, ת. א. 1088/68. : תל־אביב־יפו ל זי ס  בית המשפט המחו

 תאריך הצו לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל: כ״ה בשבט
 התשכ״ח (27.2.1968).

יב).  סיבת הביטול: העדר תועלת לבושים (פטירת החי
 תאריך הביטול: כ״ח בתשרי התשמ״א (8.10.1980).

, ומענו: הכובס הרשמי, רח׳ בן־יהודה 14,  שם הנאמן
 תל־אביב.

 תאריך השחרור: כ״ח בתשרי התשמ׳־ב (8.10.1980).

 הודעה על שחדור נאמן
 שם החייב, תיאורו ומענו: מרדכי אלקיים, פועל בנין, רח׳

 ההסתדרות 1059/8, אשדוד.
, ת. א. 834/68.  בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: חיים צ. ליפקיו, עו״ד, שד׳
 רוטשילד 134, תל־אביב.

 תאריך השחרור: י״ט בכסלו התשמ״ב (15.12.1981).

 כ״ד בטבת התשמ״ב (19 בינואר 1982)
ה נ ו  ז׳ פ

 סגן הכונס הרשמי

 הודעות על תשלום דיבידנד, ביטול צווי קבלת
 נפפיפ ופשיטת רגל ושחרור נאמנים

 שם החייב, ומענו: שלמה קוליש, ת״ז 3001340, רח׳ הגפן
 19, קרית־ביאליק.

, ת. א. 1703/77. ת המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו  בי
 הסכום לכל שקל: 100 אגורות הדשות בצירוף ריבית.

 דיבידבד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון וסופי.
 זמן פרעונו: כ״ה בשבט התשמ״ב (21.2.1982).

: הכונס הרשמי, רה׳ בן־  מקום פרעובו במשרד הנאמן
 יהודה 14, תל־אביב.

 תאריך •הצו לקבלת הבכסים ופשיטת הרגל: כ׳׳א באב
 התשל״ז (5.8.1977).

 סיבת הביטול: תשלום כל החובות.
ז התשמ״א (14.7.1981).  תאריך הביטול: י״ב בתמו

 שמות הבאמבים, תיאורם ומעבם: 1. יוסף אברמן, עו״ד,
 דיזבגוף 302, תל־אביב; 2. יחיאל ירון, עו״ד, ליליב־

 בלום 46, תל־אביב.
 תאריך השחרור: ב״ד בטבת התשמ״ב (19.1.1982).

ב את הארץ.  שם החייב, ומענו: משה ברש, עז
, ת. א. 3091/69.  בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו

 הסכום לכל שקל: 55 אגורות חדשות בצירוף ריבית של
.100% 

י וסופי.  דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד שנ
 זמן פרעובו: כ״ח בשבט התשמ״ב (21.2.1982).

ן  תאריכי הצווים לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל: י״א בחשו
יר התש׳׳ל (12.5.1970).  התש״ל (23.10.1969); ו׳ באי

 סיבת הביטול: תשלום כל החובות.
 תאריך הביטול: ז׳ בחשון התשמ״ב (4.11.1981).

 שם הנאמן, ומענו: הכונס הרשמי, רח׳ בן־יהודה 14,
 תל־ אביב.

 תאריך השחרור: ז׳ בחשון התשמ״ב (4.11.1981).

 שם החייב, תיאורו ומעכו לשעבר: המנוח ינקו מרקום,
 ת״ז 7312271, חקלאי, כפר בן־נון.

, ת. א. 3589/70.  בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו
 הסכום לכל שקל: 100 אגורות חדשות בצירוף ריבית של

.125% 
 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון וסופי.

 זמן פרעונו: כ״ח בשבט התשמ״ב (21.2.1982).
 תאריך הצו לקבלת הבכםימ ופשיטה הרגל: ז׳ בתשרי

 התשל״א (7.10.1970).
 סיבת הביטול: תשלום כל החובות.

 תאריך הביטול: כ״ח בהשון התשמ״ב (25.11.1981).
 שפ הנאמן, ומענו: הכונס הרשמי, רח׳ בן־יהודה 14, תל־

 אביב.
 תאריך השחרור: כ״ח בחשון התשמ״ב (25.11.1981).
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 הודעה מאת הכונס הרשמי

 לפי פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש], התש׳׳ם-1980

 בקשת שחרור
 שם החייב, תיאורו ומענו: תיים אדרי, ת״ז 0117065,

 סדרן, רח׳ ההסתדרות 7, גבעתיים.
ת המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ח .א. 2410/79.  בי

ן בבקשת השחרור: א׳ באדר התשמ״ב (24 ו  תאריך הדי
 בפברואר 1982) בשעה 08.30, רח׳ ויצמן 1, תל־

 אביב.

 כ״ד בטבת התשמ״ב (19 בינואר 1982)
נה  ז׳ בו

 סגן הכונס הרשמי

 הודעות כדבר כוונה להבריז על דיבידנד
: אסמעיל עיסא נג׳דאת, ת׳׳ז  שם החייב, תיאורו ומענו

 2098709, כפר נג׳דאת.
ת המשפט המחוזי של: חיפה, ת. א. 544/80.  בי

 היום האחרון לקבלת הוכחות: י״ט בשבט התשמ״ב
 (12 בפברואר 1982).

: הכונס הרשמי, רה׳ שמריהו ו  שם הנאמן תיאורו ומענ
 לוין 3, חיפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: אברהם פייביש, ת״ז 6751729,
ה 7, קרית ביאליק.  רח׳ דלי

ת המשפט המחוזי של: חיפה, ת. א. 868/78.  בי
ן לקבלת הוכחות: כ׳׳ו בשבט התשמ״ב (19  היום האחרו

 בפברואר 1982).
הו  שם הנאמן תיאורו ומענו: י. וינטר, עו״ד, רח׳ שמרי

 לוין 6; חיפה.

ן היון, ת״ז 6144211,  שם החייב, תיאורו ומענו: אהרו
 גבעת נילי.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, ת. א. 583/72.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: כ״ו בשבט התשמ׳׳ב (19

 בפברואר 1982).
 שם הנאמן תיאורו ומענו: ע. הרלף, עו״ד, שד׳ המגיבים

 42, חיפה.

 הודעה על תשלום דיבידנד
 שם החייב, תיאורו ומענו: אבו ניקולא ניקולא תלול,

 ת״ז 2079277, 901/18, נצרת.
י של: נצרת, ת. א. 686/78. ז ת המשפט המחו  בי

 הסכום לכל שקל: 45%.
דנד ראשון או אחר: שני. בי  די

 זמן פרעונו: י׳׳ב בשבט התשמי׳ב. (5 בפברואר 1982).
: הכונס הרשמי, רה׳ שמריהו  מקום פרעונו במשרד הנאמן

 לוין 3, חיפה.

 ה׳ בשבט התשמ״ב (29 בינואר 1982)
׳ יהותיאלי  י

 סגן הכונס הרשמי

 הודעות על ביטול צווי קבלת נכפים ופשיטת רגל
 שם החייב, תיאורו ומענו: פדרו יצחק ורובלםקי, ת״ז

^ ת ־ ח ת  1420012, גזרן, רח׳ ביאליק 6, פ
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת. א. 1173/74.

 תאריך הצו לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל: כ״ה באייר
 התשל״ד (17.5.1974).

 סיבת הביטול: תשלום כל החובות.
ב (9.12.1981). ״ מ תש  תאריך הביטול: י״ג בכסלו ה

 שם החייב, ומענו: עזבון המנוח אליעזר סטרימברג, ת״ז
 0303683, רחוב הורדים 2, כפר שמריהו.

ת המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת. א. 2091/72.  בי
״ב באלול טת הרגל: י פשי  תאריך הצו לקבלת הנכסים ו

 התשל׳׳ב (22.8.1972).
 סיבת הביטול: תשלום כל החובות.

ב (30.12.1981).  תאריך הביטול: ד׳ בטבת התשמ״

ן המנוח אברהם  שם החייב, תיאורו ומענו לשעבר: עזבו
 שכטר, ת״ז 293829, סוכן, רחוב אשתורי הפרחי 20,

 תל־אביב.
ת המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת. א. 1691/58.  בי

טת הרגל: כ״ג בסיון פשי  תאריך הצו לקבלת הנכסים ו
ז בסיון התשי״ח (15.6.1958).  התשי״ח (11.6.1958); כ״

 סיבת הביטול: •תשלום כל החובות.
 תאריך הביטול: כ״ח בחשון התשמ״ב (25.11.1981).

: יחזקאל אברהם, ת״ז 4710731, ו  שם החייב, תיאורו ומענ
 חשמלאי, רח׳ ההגנה, אור־יהודה.

ת המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת. א. 2995/67.  בי
 תאריך הצו לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל: כ״ו בםיון

 התשכ״ז (4.7.1967).
 סיבת הביטול: השלום כל החובות.

 תאריך הביטול: אי בטבת התשמ״ב (27.12.1981).

 הודעה על מינוי נאמן במקום הנאמן שהתפטר
 וצו שהדור מפשיטת רגל

 שם החייב, תיאורו ומענו: אברהם אלוביץ, סוחר, רח׳
 סמילנסקי׳ 10, תל־אביב.

ת המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת. א. 2052/65.  בי
י בן־שלמה,  שם הבאמן שהתפטר, תיאורו ומענו: די׳ר צב

־יהודה 32, תל־אביב. י בן  עו״ד, חז
: הכונס הרשמי, רח׳ בן־יהודה ו  שם הנאמן החדש, ומענ

 14, תל־אביב.
ב (25.11.1981). : כי׳ח בחשון התשמ״ י ו נ  תאריך המי

 האריך צו השחרור: כ״ו באלול התשל״ח (28.9.1978).
 מהות הצו ותנאיו: שחרור החלטי וסופי.
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 הודעות מאת הכונס הרשמי
טת רגל [נוסח חדש], התש׳ים—1980  לפי פקודת פשי

פה הראשונה, השעה והמקום: כ״ח בשבט  תאריך האסי
 התשמ״ב (21 בפברואר 1982), בשעה 09.30, במשרד

 הבוגם הרשמי, רה׳ שמריהו לוין 3, חיפה.
 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: כ׳׳ט בשבט
 התשמ״ב (22 בפברואר 1982), בשעה 11.00 בבית

 המשפט המחוזי, חיפה.

ל ג ת ר ט י ש פ ם ו י פ כ נ ת ה ל פ ו ק ל צ ו ט י ה על ב ע ד ו  ה
ן מ א ר נ ו ר ה ש  ו

: חליל דרווישה, ת״ז 2035139, ו  שם החייב, תיאורו ומענ
י אמיר, נצרת.  דיר א

 בית־המשפט המחוזי של: נצרת, ת. א. 280/80.
 תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל: 4 במרס 1975.

 תאריך ביטולו: ח׳ באייר התש׳׳ם (24 באפריל 1980).
טת הרגל. כי פשי  סיבת הביטול: ניצול לרעה של הלי

ה ד סמואל, עו״ד, רח׳ העלי , תיאורו ומענו: ג  שם הנאמן
 24, עפולה.

נואר 1982).  תאריך השחרור: ו׳ בטבת התשמ״ב (1 בי
 ה׳ בשבט התשמ״ב (29 בינואר 1982)

׳ יקותיאלי  י
 סגן הכונס הרשמי

ד נ ד י ב י ז על ד י ה להפר נ ו ו ר כ ב ד ת ב ו ע ד ו  ה
ז 181894,  שמות החייבים, תיאורם ומענם: הופמן משה, ת״
 אופה; הופמן רחל, ת״ז 643903/3, רחוב השלום 125/11,

 באר ־שבע.
י של: באר־שבע, ת. א. 40/75. ז ת המשפט המחו  בי

ב (28  היום האחרון לקבלת הוכחות: ה׳ באדר התשמ״
 בפברואר 1982).

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

 שמות החייבים, תיאורם ומענם: אורבשטיין ירחמיאל,
ן אולגה, ת״ז 6894234, י  ת״ז 0173357, מכונאי; אורנשטי

 פקידה, רחוב העליה 79/24, באר־שבע.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, ת. א. 595/75.

׳ב (28 ן לקבלת הוכחות: ה׳ באדר התשמ׳  היום האחרו
 בפברואר 1982).

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

: אבוטבול חיים, ת״ז 630091, ו  שם החייב, תיאורו ומענ
 ירקן, 110/19 מצפה רמון.

זי של: באר־שבע, ת. א. 281/71. ת המשפט המחו  בי
׳ב (2  היום האחרון לקבלת הוכחות: ט׳ בניסן התשמ׳

 באפריל 1982).
 שם הנאמן תיאורו ומענו: הכובס הרשמי, רח׳ החלוץ 117,

 באר־ שבע.
נואר 1982)  כ״ט בטבת התשמ״ב (24 בי

 ש׳ אנמוד־שניר
 סגן הכונס הרשמי

ד נ ד י ב י ם ד ו ל ש ל ת ת ע ו ע ד ו  ה

 שם החייב, תיאות. ומענו: מואסי עבדו רחים אהמד,
 ת״ז 2117370, בקה אל גרבייה.

ת המשפט המחוזי של: חיפה, ת. א. 1388/70.  בי
 הסכום לכל שקל: 150% על חשבון הפרשי ריבית והצמדה.

ד נוסף. דנ בי ן או אחר: די דנד ראשו בי  די
 זמן פרעובו: י״ב בשבט התשמ״ב (5 בפברואר 1982).

 מקום פרעובו במשרד •הנאמן: הכונס הרשמי, רח׳ שמריהו
 לוין 3, היפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: חנן עופר, ת״ז 384516, רח׳
 הרצל 12, קרית שמונה.

ת המשפט המחוזי של: בצרת, ת. א. 147/73.  בי
 הסכום לכל שקל: 221%.

דנד ראשון או אחר: ראשון. בי  די
 זמן פרעובו: י״ט בשבט התשמ״ב (12 בפברואר 1982).

, עו׳׳ד, רה׳ ו במשרד הנאמנים: 1) ביסים ממן נ  מקום פרעו
 העצמאות 2, טבריה; 2) מיכאל תמרי, עו״ד, רח׳

 הרצל 14, קרית שמונה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: מחמד אחמד עודה, ת״ז
 2052672, רה׳ 307/4, נצרת.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, ת. א. 779/78.
 הסכום לכל שקל: 600% על חשבון •הפרשי הצמדה וריבית.

דנד ראשון או אחר: שני. בי  די
׳ב (12 בפברואר 1982).  זמן פרעונו: י״ט •בשבט התשמ׳

: הכונס הרשמי, רח׳ שמריהו ו במשרד הנאמן נ  מקום פרעו
 לוין 3, חיפה.

ם י ש ו נ ד ל נ ד י ב י ם ד ו ל ש ה על ת ע ד ו  ה
ד ב ל ה ב מ י ד ו ק י ד  ב

 שמות החייבים, תיאורם ומענם: רלה מוםקוביץ, ת״ז
 4380633; מבשה מוסקוביץ, ת״ז 7412671, רה׳ משגב

 27/13, כרמיאל.
ת המשפט המחוזי של: חיפה, ת. א. 367/80.  בי

 הפכום לכל שקל: 100%.
ד ראשון או אחר: ראשון. דנ בי  די

 זמן פרעונו: י״ט בשבט התשמ״ב (12 בפברואר 1982).
: הכובס הרשמי, רח׳ שמריהו  מקום פרעובו במשרד הנאמן

 לוין 3, חיפה.

, ל ת רג ט י ש ת פ ז ר כ ה ם ו י פ כ ת נ ל ב ו ק  צ
ת י ב מ ו ה פ ר י ק ח ה ו נ ו ש א ה ר פ י ס  א

 שם החייב, תיאורו ומעבו: מאדי אחמד שחאדה, ת״ז
 5448287, כפר דיר חבא.

ת המשפט המחוזי של: היפה, ת. א. 2066/81.  בי
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: ב׳ בטבת

 התשמ״ב (28 בדצמבר 1981).
 בקשת בושה או חייב: חייב.
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 רגינה הכרה לנכסים בע״מ
 (בפירוק מדצוץ)

ץ נ מ ת בזה הודעה, כי באסיפה. כללית שלא מן ה תנ י  נ
עדה ונתכנסה כהלכה ביום 14.12.81, ו  של החברה הג״ל שנ
ת החברה מרצון ולמנות וחדת לפרק א  נתקבלה החלטה מי
ב,  את ק. ד. הרטוב, רו״ח, מרחוב אחד העם 30, תל־אבי

 למפרק החברה.

גיש ד החברה הנ״ל י ג עות נ ש לו תבי  כל נושה שי
ו למפרק בצירוף הוכחותיו תוך 21 ימים ת תביעותי  א

 מיום פרסום הודעה זו.
ו ת תביעותי יש א ג  נושה או אדם אחר אשר לא י

 כאמור תוך המועד הב״ל, לא ייענה.
- חרמוכ, מפרק  מ. י

 איילון שיווק טקסטיל כעי׳מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה כללית

ת הודעה, בהתאם לסעיף 206(2) לפקודת תנת בז י  נ
 החברות, שהאסיפה הכללית האחרונה של חברי החברה
 הב״ל תתכנס ביום 15.3.1982 בשעה 09.00, במשרדו של
ה 24, תל־אביב, לשם הגשת  עו״ד גדעון אליאב רח׳ דפנ
ה כספי של המפרק המראה כיצד התנהל פירוק  דף׳
ע ביאורים  העסקים ומה עשה בנכסי החברה וכדי לשמו
צד לנהוג בפנקסים ת המפרק ולהחליט כי א  נוספים מ

ל החברה. ושל המפרק.  ובניירות ש

 דוד כוהדאי, מפרק

 עתיד חכרה למכירת אגרות פיס מילווה עממי
 וסוכנויות פע״מ
 (בפירוק מרצון)

ל האסיפה הסופית  הודעה ע
יתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 206 לפקודת  נ
 תתבדות, שהאסיפה הכללית האחרונה של חברי החברה
 הג״ל תתכנס ביום 15.3.1982 בשעת 10.00 ברת׳ הגליל
 3, תל־אביב, לשם הגשת דו״ת סופי של המפרקות, המראת
הל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה,  כיצד התנ
ת המפרקות ולהחלים א  וכדי לשמוע ביאורים נוספים מ
ג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרקות.  כיצד לנהו

מ ט ד רג דכקח ד לג ו  רבקה ד
 מפרקות

 קרן דוד בעי׳מ
 (בפירוק מרצון)

תנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן י  נ
נתכנסה כהלכה ביום ועדה ו  המגין של החברה, חנ״ל, שנ
ת נואר 1982, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק א  15 בי
ן ולמנות את נפתלי ליפשיץ, עו״ד, למפרק  החברה מרצו

 ההברה.
 נפתלי ליפשיץ, עו״ד, מפרק

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

 לפי סעיף 58(1) לחוק בנק ישראל, התשי״ד-^1954 !,
 מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע
 והנכסים המוחזקים לעומחו בסיום העבודה ביום י׳ בשבט

 התשמ״ב (3 בפברואר 1982):
 בשקלים

ל המטבע במחזור  א. סך כ
 ביום 3 בפברואר 1982 5,739,235,908.82
 ב. היתרה ביום 27.1.1982 5,532,442,365.91

ע האחרון 206,793,542.91  ג. העליה במשך השבו
זהב 5,739,235,908.82  ד. הנכסים ביתרות מטבע חוץ ו

 י׳׳ב בשבט התשמ״ב (5 בפברואר 1982)
 ש׳ פידמיפ

 ו סגן מנהל מחלקת המטבע

 1 ס״ח התשי׳׳ד, עמ׳ 192.

עיפ די  הודעות אלה מתפרםמות על אחריות המו
 ואין פפרפומן משוט מתן תעודה על נכונותן.

 ברנרד רוזנברג חברה הנדסית בעי׳מ
 (בפירוק מרצון)

תנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן י  נ
נתכנסה כהלכה ביום עדה ו ו  המבין של החברה הנ״ל שנ
ת ההברה חדת לפרק א ו  14.1.1982 נתקבלה החלטה מי
בד 5, הלי ת ברבת־ רוזנברג מרת׳ מו  מרצון ולטעות א

 אזור התעשיה, יהוד, למפרק החברה.

ד החברה הב״ל יגיש ג עות נ ש לו תבי  כל בושה שי
ו בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום  את תביעותי

ו למשרד המפרק הנ״ל.  הודעה ז
ו גיש את תביעותי א י  בושה או אדם אחר אשר ל

א ייעבה. עד הנ״ל, ל  כאמור תוך המו
ג כרנרד, מפרק ר ב נ ז  ת

 מיליויט בע״מ
 (בפירוק. מרצון)

 ביתגת בזה הודעה, כי באסיפת כללית שלא מן
עדה ונתבבסה כהלכה ביום ו ״ל שנ ל החברה הנ ז ש י  המנ
והדת לפרק את החברה  31.12.1980 נתקבלה החלטת מי
ות את ברוך ויטמן ומתתיהו מילוא, למפרקי  מרצון ולמנ

 ההברה.,
גיש  כל נושה שיש לו תביעות בגד החברה הנ״ל י
ו בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום  את תביעותי

 הודעה זו למשרד המפרקים הב״ל.
ו ת תביעותי גיש א א י  נושה או אדם אחר אשר ל

 כאמור תוך המועד הנ״ל, לא ייענה.
ד וי&זמן מתתיהו מילוא ו  בד

 מפרקים
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 חלקה 95 כגוש 4&64 פע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן
נתכנסה כהלכה ביום ן של החברה הנ״ל שנועדה ו י  המנ
וחדת לפרק את החברה  10,1.1982 נתקבלה החלטה מי
ן ולמנות את מיכאל פלגי, מרחוב רמז 29, תל־  מרצו

 אביב, למפרק החברה.

גיש ד החברה הנ״ל י ג  כל נושה שיש לו תביעות נ
 את תביעותיו בצירוף הוכחותיו תיד 21 יום מיום פרסום

 הודעה זו למשרד המפרק הנ״ל.

ו כאמור  נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותי
עד הנ״ל, לא ייענה.  תוך המו

 מ׳ פלגי, מפרק

 חפרת פלטנה בינלאומי בע״מ
 (בפירוק מרצון)

פה הכללית שלא מן יתנת בזה הודעה, כי באסי  נ
״ל שנועדה ונתכנסה בהלכה ביום  המנין של החברה הנ
והדת לפרק את ההברה  25.12.1981 נתקבלה. החלטה מי
י פולמן, עו״ד מרחוב בן יהודה ות את עמ  מרצון ולמנ

 34, ירושלים, למפרק החברה.
ד ההברה, הנ״ל יגיש ג  כל נושה שיש לו תביעות נ
ו בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום  תביעותי

 הודעה זו למפרק החברה: לפי המען הב״ל.
ו כאמור  נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותי

. ה נ ע  תוך המועד הנ״ל, לא ״

 עמי פולטן, עו״ד, מפרק

 הפרת חלקה 87 כגוש 7138 פעי׳מ
 (בפירוק מרצון)

תנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן י  נ
ועדה ונתכנסה כהלכה ביום ן של החברה הנ״ל שנ י  המנ
ת החברה  14.1.1982 נתקבלה החלטה מיוהדת לפרק א
 מרצון ולמנות את גבריאל גבריאלוף מרח׳ ירושלים

 74, בת־ים, למפרק החברה.
ש לו תביעות• נגד החברה הנ״ל יגיש  כל נושה שי
ו בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום  את תביעותי

 הודעה זו למשרד המפרק הנ״ל.
ו כאמור  נושר. או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותי

עד הנ״ל, לא ייענה.  תוך המו
 גכריאל גכריאלוף, מפרק

 תיקון טעות דפופ
 בהודעה בדבר מחיקת רישומו של סוכן מכם מפנקס
 סוכני המכס, שפורסמה בילקוט הפרסומים 2765, התשמ״ב,
י 1982}״ נ ו  עמ׳ 281, במקום ״ט׳ -בתמוז התשמ״ב (20 בי

וני 1982}״.  צ״ל ״ט׳ בתמוז התשמ״ב (30 בי

 ילקוס הפרסומים 2787, י״ח בשנט התשמ״ב, 11.2.1982

 שיווק פננות בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק ההברה מרצון
 ביתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המבין
 של החברה הב״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 2.1.1982,
 בתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון, ולמבות
ינגייט 4, חיפה ואת משה  את אברהם פדרמן מרחוב ו

ב וינג־־יט 17, חיפה, למפרקי החברה.  ליכטנברג מרחו
גיש ה הנ״ל י ד י ח  בל נושה שיש לו תביעות נגד ה
 את תביעותיו בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום

 הודעה זו למשרד המפרק הנ״ל.
ו כאמור  •נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותי

 תוך המועד הנ״ל, לא ייענה.
 אכרהפ פדרטן משה ליכטנפרג

 מפרקים

 מפעלי שי־ש (מיסודם יטל האחים טרכטמן 1969)
 כע״מ

 (בפירוק מרצון)

 נמסרת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית היוצאת מן
ימה ביום 10.1.1982 הוחלט,  הכלל של ההברה הב״ל שהתקי
 למנות למפרק׳ החברה גם את אריה טרכטמו וברכה
 טרטכמן, באופן שמפרקיה יהיו יעקב, יצחק, אריה וברכה

 טרכטמז.
 יעקב טרכנזטן יצחק מרכטמן
 אריח טרכטמן ברבה טרכטמן

 מפרקים

6 כגוש 1 כע״מ 1 2 2 a  הברת הלקה 6
 (בפירוק מרצון)

 נמסרת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית היוצאת מן
 הכלל שלי החברה הנ״ל שהתקיימה ביום 10.1.1982 הוחלט,
 למנות למפרקי החברה גם את אריה טרכטמן וברכה
 טרטבמן, באופן שמפרקיה יהיו יעקב, יצחק, אריה וברכה

 טרכטמן.
 יעקב טדפטטן יצחק טרכנצמן
 אריה טרכטמן ברכה מרכטמי

 מפרקים

 האחים טרכטמן בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 נמסרת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית היוצאת מן
 הכלל של החברה הנ״ל שהתקיימה ביום 10.1.1982 הוחלט,
 למנות למפרקי ההברה גם את אריה טרכטמן וברכה
 טרטכמן, באופן שמפרקיה יהיו יעקב, יצחק, אריה וברכה

 טרכטמן.
 יעקפ טרכטמן יעהק טרכטמן
 אריח טרכטמן כרכה טדכטמן

 מפרקים
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