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ת לחרק פ ם ו ת ת משרה כ פ ס ו  הודעה על ה
 לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט—1959

 מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות
, החליטה הממשלה  המדינה (מינויים), התשי״ט—1959 ג
 להוסיף את משרת המשנה לנציב שירות המדינה, לרשימת

 המשרות שבתוספת להוק האמור.

 כ׳ באדר התשמ׳יב (25 במרס 1982) אריה נאיר
 (חמ 3ד11—3) מזכיר הממשלה

 1 ס״ח התשיי׳ט, עמ׳ 86; התשכ״ג, עמ׳ 110.

 הודעה על מינוי שופט
 לפי חוק שיפוט בתביעות קטנות, התשל״ו—1976

 אני מודיע• כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק
 שיפוט בתביעות קטנות, התשלי׳ו—1976 !, ובהסכמת נשיא•
 בית המשפט העליון, מיניתי את ישראל כרמל, שופט
 בקיצבה למלא תפקיד של שופט בית משפט לתביעות
 קטנות בתל־אביב־יפו, מיום ח׳ בנ-־סן התשם״ב (1
 באסריל 1982) עד יום כ״ז באדר ב׳ התשמ״ד (31 במרס

.(1984 

 ט״ז באדר התשמ״ב {11 במרס 1982) משד נפיס
 (חמ 380—3) שר המשפטים

 1 ם״ח התשל״ו, עמ׳ 247.

 מימי יושבי ראש ועדות קנסות
 לפי חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק),

 התשכ״ד—1963

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 61 (ב) לחוק המועצה
, אני ממנה י  לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ״ד—1963 1
 את עורכי הד׳ץ המפורטים להלן, דדיות יושבי ראש של

 ועדות קנסות לפי.החוק האמור :
 שמואל נעמן יהודה זילברברג

 שמעון דר־זיו עוזר אדר
 יצחק חביב

 י״ג באדר התשמ״ב (8 במרס 1981) משה נפיימ
 (חמ 1033—3) שר המשפטים
 1 ס״ה התשכ״ד, עמי 12; התשל״ה, עמ׳ 74; התשמ״א,

 עמי 179.

 ביטול .מינוי
 לפי חוק הנוטריונים, התשל״ו—1976

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 45(א! לחוק
 הנוטריונים, התשל׳״ו—1976 ביטלתי את מינויו של זאב
 ברוידא לאמת. את חתימותיהם של נוטריונים עלי גבי

 מפמביס הנועדים לשימוש בחוץ־לארץ.

 י״ט באדר התשמ״ב (14 במרס 1981) משד! נפימ
 (המ 165—3) שר המשפטים

 1 סייח התשלי׳ו, עמ׳ 196.

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

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

 על המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות.

 1. ראש מינהלת פרוייקט הלביא ביחד עם סגן חשב
 המשרד — עד לסכום של 1,500,000 שקלים.

 י 2. ראש מינהלת פרוייקט הלביא ביתד עם עוזר ראש

 אגף הכספים לנושאי מינהל ההרכשה והייצור (מנה״ר)
 ־או עם ראש מערכה באגף הכספים — עד לסכום של

 1,000,000 שקלים.

 3. ראש המינהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה
 ותשתית לייצור ביחד עם סגן חשב המשרד — עד לסכום

 של 2,500,000 שקלים.

 4. ראש המינהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה
 ותשתית לייצור ביחד עם עוזר ראש אגף הכספים לנושאי
 מנה״ר או עם ראש מערכה באגף הכספים — עד לסכום

 של 1,500,000 שקלים.

 5. ראש משלחת משרד הבטחון ונספח צה״ל באירו
 פה ביחד עם חשב המשלחת — עד לסכום־ של 10,000,000

 דולרים של ארצות־הברית של אמריקה.

 6. ראש משלחת משרד הבטהון ונספח צה״ל באירו
 פה ביחד עם ראש משלחת משרד הבטחון בגרמניה וחשב
 המשלחת — עד לסכום של 10,000,000 דולרים של ארצות־

 הברית של אמריקה.

 ההודעה על הרשאה שפורסמה בילקוט הפרסומים
 2773, התשמ״ב, עמ׳ 638 — סעיפים 57 ו־60 — בטלים.

 כ׳ באדר התשמ״ב (15 במרס 1982) אדיה ;אוד
 (חמ 9—3) מזכיר הממשלה

 1 ס״ה התשי״א, עמי 52.

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

 מודיעים בזה, כי לפי סעיף 12 לחוק שירות המדינה
, מינתה הממשלה את אוריאל  (מינויים), התשי״ט—1959 ג
 לין למנהל הכללי של משרד האנרגיה והתשתית, החל

 ביום כ׳ באדר התשמ״ב (15 במרס 1982).

 כ׳ באדר התשמ״ב (15 במרס 1982) אריה נאור
 (חמ 56—3) מזכיר הממשלה

 1 ס״ח התשי״ט, עמי 86.

 1398 ילקוט הפרסועים 2791, א׳ בביםן וזתשמ״ב, 25.3.1982



. בלפקחיפ י ו נ  מי
 לפי חוק- הטיס, 1927

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 ג (א) לחוק חטים,
 1927-י, אני מפנה את כל אלה להיות מפקחים לענין
 תקנות הטיס (שמירה, על הסדר בשדות תעופה ובמנ־
, כל עוד הם עובדי רשות  יחתים), התשל״ג—1973 2

 שדות התעופה:

 חיים ראובני חיים בשארי
 יונתן מגור יוסף צמח
 רון עניא עדי קרני

 ל׳ בשבט התשמ״ב (23 בפברואר 1982)
 (חמ 549—3) דדים קורפו.
 שר התחבורה
 ^ הוקי א׳׳י, כרך ג׳, עמ׳ 2551; ס״ח התשל״ז, עמ׳ 192;

 התש״ם, עמ׳ 62.
 2 ק״תהתשל״ג, עמי 1358; התשל״ו, עמ׳ 727. . .

נוי מפקחים  מי
 לפי חוק הטיס, 1927

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 ג (א) לחוק הטיס,
 1927 !, אני ממנה; את כל אלה להיות מפקחים• לענין
 תקנות הטיס (שמירה, על הסדרי בשדות תעופה ובמג־
 חתים), התשל״ג—1973 ־, כל עוד הם עובדי רשות

 שדות התעופה :

 שמואל מורד שושנה מץ
 יגאל מזרחי חיים יולזרי

 גיורא מיכאלי שלמה חזן
 שמהה הרדול עמוס מורבאי

 ז׳ באדר התשמ״ב (2 במרס 1982)
 (חמ 549—3) חיים קורפו

 שר התחבורה
 1 חוקי א׳׳-, כרך ג׳, עמ׳ 2551; ס״ח התשל״ז, עמ׳ 192;

 התש״ם, עמ׳ 62.
 2 ק״ת התשל״ג, עמ׳ 1358; התשל״ו, עמ׳ 727.

יפ רי בו ים צי נ כו  הודעה על אישור שי
 לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שפה),

 התשכ״ד-^196

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1א לחוק רישום שיכונים
 ציבוריים (הוראת. שעה), התשכ״ד—1964 אני מאשר
 בשיכונים ציבוריים, את כל ״בנינים שבניהול ״עמידר״
 ההברה הלאומית לשיכון עולים בישראל בע״מ, אשר
 בנייתם החלה לפני ד׳ בכסלו התשמ״ב (30 בנובמבר

 1981) ואשר ניתנה תעודה על כך מאת ״עמידר״.

 ז׳ באדר התשמ״ב (2 במרס 1982) דוד לוי
 (חמ 74—3) שר הבינוי והשיכון

 1 סייח התשכי׳ד, עמ׳ 52; התשל״ה, עמי 244; התשמ״ב,

 עמ׳ 13,

 הודעה כרכר מינוי פקידי סעד י
960i—לפי חוק הנועד (טיפול והשגחה, התש״ך( 

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי, סעיף 30 לחוק
 הנוער (טיפול והשגחה), —התש״ך960i !, אבי ממנה את
 האנשים ששמותיהם רשומים להלן, להיות פקידי׳ סעד
 לענין תהוק האמור, כל אחד באזור המצויין ליד שמז:

 שולמית כץ — מועצה מקומית טירת. הכרמל
 יוהנן לבני — מועצה, מקומית מצפה־רמון
 אילה קדוש —׳ מועצה אזורית מעלז£ הגליל!

 רבקה דאודי — מועצה מקומית ירוחם
 ברכה דוכן — מועצה אזורית מטה יהודה

 ההודעה בדבר מינוי פקידי סעד שפורסמה בילקוט
 הפרסומים 793, התשכ״א, עמי 2, תתוקן לפי זה.

 י״ב באדר התשמ״ב (7 במרס 1982)
 (חמ 142—3) מנחם בגין

 ראש הממשלה,
 ממלא מקום שר העבודה והרווחה

 1 ס״ה התש״ך, עמ׳ 52.

 הודעה כדבר מינוי־ פקיד פער
 לפי חוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש

 ונעדרים), התשט״ו—1955

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחזק.הסעד (סדרי דין
 בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים), התשט״ו—1955 1

 אני ממנה את שמואל לובר להיות פקיד סעד לענין
 החוק האמור במחוז תל־אביב והמרכז.

 ההודעה בדבר־ מינוי פקידי סעד שפורסמה בילקוט
 הפרסומים 1502, התשכ״ט, עמ׳ 744, תתוקן לפי זה.

 י׳׳ב באדר התשמ״ב (7 במרס 1982)
 (חמ 143—3) מנחם גגי•

 ראש הממשלה
 ממלא מקום שר העבודה והרווחה

 1 ס״ח התשט״ו, עמי 126.

נה ו ר אישור תופפת לארנ ב ד  הודעה ב
רה ומועדי שבלומה  שיעו

 לפי פקודת העיריות

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף -278 לפקודת
, אישרתי• תוספת לארנונה, שיעורה, ומועדי 1  העיריות
 שילומה לשנת הכספים 1981/82, שהטילה עירית שפרעם.

 העתק מהחלטת המועצה בדבר הטלת תוספת לארנונה,
 שיעורה ומועדי שילומה, הופקד במשרדי העיריה ושם

 יוכל כל אדם לעיין בו.

 י״ג באדר התשמ׳׳ב (8 במרס 1982)
 (חמ 337—3) יוסף בורג
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.

 ילקוט הפרסומים 2797, »׳ בניסן התשמ״ב, 25.3.1982 1399



 קביעת רשימות נציגי ציבור שבהצעה זד באה
 במקום הרשימות שבסעיף (2) להודעה על הקמת ועדת
 קנסות וקביעת רשימות של נציגי ציבור, שפורסמה

 בילקוט הפרסומים 2655, התש״ם, עמ׳ 2341.

 ח׳ בשיט התשמ״ב (1 בפברואר 1982)
 (המ 390—3)

 • שמדות אדליד גדעון פת
 שד החקלאות שר התעשיה, והמסחר

 הודעה על הקמת ועדת קנסות ועל מעבה
 וקביעת רשימות של נציגי ציבור

 לפי הוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק),
 התשכ״ד—1963

 בתוקף הסמכויות הנתונות לנו בסעיף 61 לחוק
 המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ״ד—1963 /

:  אנו מודיעים על

 הקמת ועדת קנסות; מען ועדת הקנסות הוא:
 משרד מועצת הלול, רחוב קפלן 2, תל־אביב.

 קביעת שתי רשימות של נציגי ציבור כלהלן:

 נציגי ארגונים יציגים של המגדלים:
 שאול אנגל, אמץ

 אורי אגוזי, החותרים
 אברהם ארליך, קב׳ יבנה

 אהרון ברונו, כברי
 יחיאל גבעון, גבעת עוז

 יהודה פודור, ניר ישראל
 שלמה קהל, נוה ים
 חנניה יפרח, תירוש

 אלכסנדר זאבי, רמות השבים
 צבי סלע, שדה ורבורג

 יהודה בראון, הוד השרון
 אריאל רטנר, ירק וגה

 גדעון חובב, עפרה
 חיים אבודרום, אמציה

 קבלנים מורשים:
 דוד אמיתי, רמת־גן

 דוד רוזנברג, משמרת
 ראול לקסר, פתה־תקוה

 אבינועם וינשטוך, חרות
 שמואל בן־עמי, רחובות

 נציגי ארגונים יציגים ש
 צבי גליקמן, תל־אביב
 שלום לינונד; תל־אביב

 יצחק סלע, ניר צבי
 זליג סימון, חרב לאת

 אברהם דנגוט, תל־אביב
 אדיר קרונטל, צופית

 א׳ בטבת התשמ״ב (27 בדצמבר 1981)
 (חמ 1033—3)

 שמחה אדליד גדעון פת
 שר החקלאות שר התעשיה והמסחר

 הודעה על קביעת רשימות של נציגי ציבור
 לועדת קנסות

 לפי חוק מועצת חפירות (ייצור ושיווק), התשל״ג—1973
 וחוק המועצה לצמחי נוי (ייצור ושיווק), התשל״ו—1976

 בתוקף ה&מכויות הנתונות לנו לפי סעיף 4 לחוק
 המועצה לצמחי נוי (ייצור ושיווק), התשל״ו—976! 1׳
 וסעיף 48 לחוק מועצת חפירות (ייצור ושיווק),
, אנו מודיעים על קביעת שתי רשימות  התשלי׳ג—1973 2

 של נציגי ציבור כלהלן:

 רשימת נציגי המגדלים שהוצעה לנו על־ידי איגוד
 ארצי של מגדלי פרחים שהוכר על ידינו כארגון

 יציג;

 רשימת נציגי היצואנים המורשים.
 נציגי המגדלים:

 גדעון רייץ, גבעת חן
 יעקב מזרחי, צור משה

 (א)

 (ב)

 אריה עמר, צור משה
 ישראל דביר, כפר הס
 מרק אוחנה, שדה דוד

 יוסף פרינטה, שדה משה
 יצחק עמר, שחר

 רינה נבות, כפר מרדכי
 חנניה אוקרט, מבטחים

 יוסי חסן, ניר עקיבא.
 מיכה פרנק, גבעת חן

 בני עירון; נתיב העשרה
 חיים כספי, נחלת יהודה

 יצחק שדה חן, כפר יחזקאל
 פנחס פולונסקי, כפר חיים

 יעקב עזר, כוכב
 אריה פרישטה, קלחים

 זלמן אביגדורי, אלונים
 אורי מיכאליס, כפר ידידיה

 שמואל קדם, כפר חיים
 צבי יושע, בית הלוי

 משה ארז, כפר הם
 אמנון פרום, עין ורד

 נציגי היצואנים המורשים:
 גדעון ביקל, רת׳ ויצמן, רעננה

 דוד סלע, נחלים
 שמעון יצחק, כפר יעב״ץ

 אשר רוזנמן; הדר עם
 רפאל שמי, שדמה

 גיל אבירי, ביני ציון
 משה בריר, בני ציון

 ירחמיאל ברגנר, אודים
 ארבסט דנציגר, משמר השבעה;

 משה זקהיים, רח׳ לסין 10, תל־אביב
 משה קרבס, שער חפר
 משח רינגול, מגשימים

 יהודה גלעדי, רמת השרון
תן 16, רמת־־גן  שי שכטר, רח׳ בית חו

 נתן ורדי, משתלות ורדי, משמר השבעה
 שמעון זכאי, ראש הניקרה

 עמוס שומרוני, ראש הניקרה
 יוסף שפרו, ראש הניקרה

 שמעון ישר, רה׳ כצנלסון 75, גבעתיים
 יוסף שחר, כוכב

 1 ם״ח התשכ״ד, עמי 12; התשל״ה, עמ׳ 74; התשמ״א,

 עמ׳ 179.
 1 ס״ח התשל״ו, עמ׳ 277; התשמ״א, עמ׳ 181.

 2 ס״ח התשל״ג, עמ׳ 310.
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 הודעה כדבר הצמדת התעריף
 למדד המהידיפ לצרכן

 לפי כללי לשכת עורכי־הדין (התעריף המינימלי),
 התשל״ז—1977

 ניתנת־ בזה הודעה בהתאם לסעיף 1א לכללי לשכת
 עורכי״הדין (התעריף המינימלי), התשל״ז—1977 בדבר
 המקדם שבו יש להגדיל כל סכום קבוע שנקבע בתוספת
 לכללים אלה, בין כשכר מינימלי ובין כיסוד לחישוב
 שכר מינימלי, כתוצאה מעליית מדד המחירים לצרכן
 בחודש דצמבר 1981, כפי שפרסמה הלשכה המרכזית
 לסטטיסטיקה בינואר 1982 לעומת המדד בחודשי ספטמבר

 1981, כפי שפרסמה אותו באוקטובר 1981:

 (1) התוספת שבה יש להגדיל את הסכומים הנקובים
 בתעריף היא 21.3% ; .

 (2) התוספת'לא תחול על שכר שנקבע כאחוז מסכום
 קבוע;

 (3) כל סכום מוגדל כאמור יעוגל׳ לסכום שהוא מכפלה
 של המישה שקלים וקרוב ביותר לסכום המוגדל.

 תחולתו של התעריף המוגדל עקב עליית המדד
 כאמור, ביום ח׳ בניסן התשמ״ב (1 באפריל 1982).

 ר באדר התשמ״ב (1 במרס 1982)
 (חמ 102—3) מישאל חשין

 יושב ראש המועצה הארצית
 של לשכת עורכי־הדין

 1 ק״ת התשל״ז, עמ׳ 1710; התשל״ח, עמ׳ 791; התשמ׳׳א,

 עמ׳ 1101.

 הודעה על רישום הפרד כוכל

 :לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשי״ט—1959

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

 שי של פרחים.

: ם  הצדדים להסדר ה
 ״אינטרפלורה ישראל״ האיגוד למשלוחו פרחים, תל״

 אביב וחברי האיגוד.

 מהות הכבילה:

 ביצוע ומסירה של הזמנות למשלוחי שי שלי פרחים
 בהתאם לתנאי האיגוד.

 ההסדר האמור פתוה לעיון הציבור במשרד התעשיד.
 והמסחר, בנין פלס, חדר 42, רת׳ אגרון 30, ירושלים,

 ה׳ באדר התשמ׳יב (28 בפברואר 1982)
 (המ 1^-3) זאב גלןמור

] הממונה על הגבלים עסקיים•  • י . י | .

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

 הודעה בדבר הטלת אגרה בעד החזקת
 מקלטי טלוויזיה

 לפי חוק רשות השידור, התשכ״ה—1965

 מודיעים בזה, כי בתוקף סמכותו לפי סעיף 29 לחוק
 רשות השידור, התשכ״ה—1965-י, ולפי יתקנה 2 לתקנות
 רשות השידור (אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה),
 התשמ״א—1981 לאחר התייעצות עם השר ובאישור
 ועדת הכספים של הכנסת, קבע הועד המנהל של רשות
 השידור אגרה שנתית בעד החזקת מקלטי טלוויזיה, החל
 ביום ח׳ בניסן התשמ׳׳ב (1 באפריל 1982) בשיעור של
 1075 שקלים אשר ניתן לשלמה בתשלומים כפי שצויץ

:  להלן בטור ב׳ לצד המועד שבטור א׳

 סור א׳ טור ב׳
 !המועד מאגרה, בשקלים

 ח׳ בניסן התשמ׳׳ב: (1 באפריל 1932) 300
 י״ב באב: התשמ״ב (1 באוגוסט 1982) 350
 ט״ו׳ בכסלו התשמ״ג (1 בדצמבר 1982) 425

 י״ז באדר התשמ״ב (12 במרס 1982)
ípr (חמי 3-313) מיכה 

 המשנה ליושב ראש רשות השידור׳

 1 פ״ת התשכ״ה, עמ׳ 106; התשמ״א, עמ׳ 78.

 י 2 ק״ת התשמ״א, עמי 447.

 הודעה בדבר הטלת אגדה בעד החזקת
 מקלט'רדיו ברכב מנועי

 לפי חוק רשות השידור, התשכ׳׳ה—1965!

 מודיעים בזה, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 29
 לחוק רשות השידור, התשכ״ה—1965 / ולפי' תקנה 2
 לתקינות רשות השידור (אגרה בעד החזקת מקלט רדיו
 ברכב מנועי), התשכי׳ז—1966 2 לאחר התייעצות עם השר
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, קובע הועד המנהל
 של רשות השידור אגרה שנתית בעד החזקת מקלם
 רדיו המיועד להתקנה או המותקן ברכב; מנועי, התל
 בידם ח׳ בניסן התשימ״ב (1 באפריל' 1982) בשיעור

: ׳  שצויין להלן בטור ב׳ לצד התקופה שבטור א

 יסור א׳ טור ב׳
 התקופה .האגרה בשקלים

 למעלה משמונה חדשים עד שנה 360
 למעלה מארבעה חדשים עד שמונה חדשים 240
 עד ארבעה חדשים • 120

 י״ז באדר התשמ׳׳ב (12 במרס 1982)
 (חמ 313—3) מיכול יכין

 המעשנת ליושב ראש רשות השידור.

 1 ס.״ת התשכ״ה, עמי 106; התשמ״א, ענן׳ 78.

 2 ק״ת התשכ׳יז, עמי 336.
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 4. מועדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשעורים
 שנתיים החל ביום ט״ז באדר התשם׳׳ג (1 במרס

.(1983 

 5. מועדי פדיון איגרות החוב: איגרות החוב ייפדו
 בשלמותן ביום כ״ו באדר התשני׳ב (1 במרס 1592),
 אילם ניתן יהיה לפדותן פדיון מוקדם החל ביום
 י״ב באדר התשמ׳׳ח (1 במרס 1933), כאמור בתקנה

 11 לתקנות.

 6. מחיר המכירה: ביום הוצאת איגרות החוב וביום
 המכירה שלאחריו יימכרו איגרות החוב ב־96%
 משווין הנקוב. לאהר מכן תיווסף למחיר המכירה
 ריבית של 3% לשנה מ־ום ההוצאה עד ליום המכירה

 בפועל.

 ה• באדר התשמ״ב (3 במרס 1982)
 (המ 950—3) מאיר 3רידמן

 סגן בכיר לממונה על שדק ההון, ביטוח וחסכון

י נ ו ר הומר ארכי ה בקשה לביעו ש ג ר ה ב ד  הודעה ב

 לפי תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות
 המדינה וברשויות מקומיות), התשיי׳ז—ד195

 בהתאם לתקנה ל לתקנות הארכיונים (ביעור חומר
 ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות),
 התשי״ז—1957 / ותקנה י(א) לתקנות הארכיונים (ביעור
, אני  ת־קים פליליים ומשפטי משמעת), התשכ״ו—1965 2
 מודיע כי בית משפט השלום בחיפה הגיש בקשה לביעור

 החומר הארכיוני כמפורט להלן:

 1. תיקים אזרחיים מהשנים 1969—1974, למעט תיקים
 בענינים של הוצאת דיבה, הכרזת גיל ושינוי גיל
 ועדרים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי״ז—

. s 1957 

 2. תיקים פליליים (עוונות וחטאים) מהשנים 1969—
.1974 

 3. תיקי תאונות דרכים, למעט תאונות שבהן בהרג אדם,
 מהשנים 1969—1974.

 4. תיקי עבירות תנועה שאינן כרוכות בתאונות, מהש

 נים 1974—1978.

 5. בקשות שונות בתיקים פליליים מהשנים 1975—1979.

 6. תיקי מעצר (או שחרור בערבות) מהשנים 1974—
.1979 

 כ״ח בשבט התשל״ב (21 בפברואר 1982)
 (חמ 3-82) א׳ אלעכרג

 הגנז

 1 ק״ת החשי״ז, עמ׳ 1794.

 2 ק״ת התשכ״ו, עמ׳ 40.

 3 ס״ח התשי״ז, עמ׳ 103; התשכ״ט, עמ׳ 90.

 הודעה בדבר מועדי בחינות למבקשים להירשם
 כיועצי מס

 לפי תקנות מם הכנסה (יועצי מס), התשכ׳׳ט—1968

 בהתאם לתקנה 1 לתקנות מס הכנסה (יועצי מס),
 התשכ׳׳ט—1968 ^ אני מודיע כי —

 הבחינה בהנהלת חשבונות תתקיים ביום ח׳ בסיון
 התשמ״ב (30 במאי 1982), בשעה 09.00;

 הבחינה במסים תתקיים ביום ט׳ בסידן התשמ״ב
 (31 במאי 1982), בשעה 09.00;

 משך כל בחינה לא יפחת מ־4 שעות;

 בקשה להיבחן יש להגיש לנציבות מם הכנסה רמס
 רכוש, ת. ד. 1170, ירושלים, לא יאוחר מיום ג׳ באייר

 התשמ׳׳ב (26 באפריל 1982).

 בבקשה יש לצלין פרטים אלה: א. שם משפחה ושם
; ב. שם האב ; ג. מספר הזיהוי; ד. מעז מדויק ;  פרטי

 ה. תאריך לידה.

 לבקשה יש לצרף העתק מאושר של תעודה המעידה
 על השכלתו התיכונית של המבקש, תעודת יושר מה
 משטרה, הצהרה כי הוא תושב ישראל, ושובר תשלום
 בעד אגרת הבחינה כאמור בתקנה 18 (3) לתקנות
 האמורות; מי שהגיש בעבר מסמכים אלה, כולם או
 מקצתם פטור עתה מהגשתם, למעט שובר תשלום

 באמור.

 תכנית הבחינה היא כמפורט בתקנות האמורות.

 מקום עריכת הבחינות: בית ציוני אמריקה, רה׳
 פריש 1, תל־אביב.

 י״ב באדר התשמ״ב (7 במרס 1982)
 (חמ 118—3) דב נייגד

 נציב מס הכנסה

 1 ק״ת התשכ״ט, עפ׳ 146; התשמ׳׳ב, עמ׳ 783.

 הודעה כרכר הוצאת סדרה של איגרות חוב
 לפי חוק מילווה המדינה, התשל״ט—1979

 נמסרת בזה הודעה, כי בתוקף סמכות שר האוצר
 לפי. סעיף 6 לחוק מילווה המדינה, התשל״ט—1979 !

 שהועברה אלי, קבעת-־ לגבי איגרות חוב מילווה המדינה,
 התשל״ס—1979, סדרה מס׳ 3621 אי, עניינים אלה:

 ז. סוג הסדרה: סוג ״גליל״, אשר תנאיו נקבעו
 בתקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג ״גליל״),

 התש״ם-1980 2 (להלן — התקנות).

 2. יום ההוצאה: ו׳ באדר התשמ׳׳ב (1 במרס 1982).

 3. סך כל שוויה הנקוב : מאתיים מיליון שקלים.

 1 ס״ה התשל״ט, עמ׳ 112.

 3 ק״ת התש״ם, עמ׳ 2281.
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 תיל!דז הודעה בדבר קביעת מועד הדש
 לבהיר ת רב עיר לשלומי

 לפי תקנות בחירות רבני עיר, התשל״ה—1974

ב עיר  בהודעה, בדבר קביעת מועד חדש לבחירת ר
 לשלומי, שפורסמה בילקוט הפרסומים 2794, התשמ׳׳ב,
 עמ׳ 1323, הבחירות יתקיימו במקום ״ביום כ״ח באדר
 התשמ״ב (23 במרס 1982)״ צ״ל ״כ״ה בניסן התשמ״ב

 (18 באפריל 1982)״.

 י״ג באדר התשמ׳׳ב (8 במרס 1982)
 (חמ 44—3) מרדכי וקנין

ב עיר  יושב ראש הועדה לבחירת ר
 לשלומי

 הודעה לפי סעיפיה 5 ו־7
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצדכ־ ציבור), 1943

 וחוק התכנון והבניה, התשכי׳ה—1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק י התכנון
 והבניה התשיכ״ה—1965 ובהתאם ״לתכנית מפורטת מס׳
 2473״ (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישורה פור
 סמה בילקוט הפרסומים 2754, התשמ״ב עמ׳ 6, מוסרת
 בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים (להלן —
 הועדה) הודעה, כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה.
 לועדה לחלוטין לצרכי ציבור, וכי הועדה מוכנה לישא

 וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן
 בקרקע האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כד, נדרש לשלות
 לועדה — תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות
 — הרצאה• על זכותו או על טובת ההנאה. אשר לו בקרקע
 האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את
 פרטי הרישום — אם ישנו — בפנקסי רישום המקרקעין,
 והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע

 וחישוב: הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות
 מיד חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן
 דחוף ל׳צרכי הציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה
 מורה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד

 את החזקה בד״

 תופפת

 מגרש מם׳ 3 המהווה, הלק מחלקה 78 בגוש 30604,
 כמסומן בצבע אדום בתשריט התכנית.

 העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית
 ירושלים וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בה בשעות

 העבודה הרגילות.

 כ״ב בשבט התשמ״ב (15 בפברואר 1982<
 (חמ 2—3) י׳ דדט

 יושב! ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, ירושלים

 1 ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 הודעה ברבר בהירת כגן ראש עירית בני ברק

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בהירת ראש הרשות
 וסגניו וכהונתם), התשל״ה—1975

 בהתאם לסעיף 28(א) לחוק הרשויות המקומיות
 (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה—975! !,
 נמסרת בזה הודעה, כי בישיבת מועצת עירית בני־ברק
 שהתקיימה ביום י׳ בכסלו התשמ״ב (6 בדצמבר 1981)
 נבחר רפאל מרובקה להיות סגן ראש העיריה וממלא
 מקומו לפי סעיף 14 לחוק האמור, במקום ישראלי גוטליב

 שהתפטר מכהונתו.

 ה׳ בשבט התשמ׳׳ב (29 בינואר 1982)
 (חמ 743—3) חיים קוכרפקי

 המנהל הכללי של משרד הפנים

 1 ס״ח התשל״ה, עמ׳ 211; י״פ התשל״ט, עמ׳ 982•

 הודעה כדבר בחירת מגן ראש המועצה המקדמית
 כרמיאל

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש'הרשות
 וסגניו וכהונתם), התשל״ה—1975

 בהתאם לסעיף 28(א) לחוק הרשויות המקומיות
 (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה—1975

 נמסרת בזה הודעה, כי בישיבת המועצה המקומית כרמיאל
 קהתקיימה ביום י״ז בכסלו התשמ״ב (13 בדצמבר 1981)
 נבחר אבינועם קיסר להיות סגן ראש המועצה המקומית

 וממלא מקומו לפי סעיף 14 לחוק האמור.

 ט״ו בשבט התשמ״ב (8 בפבתאר 1982)
 (חמ 504—3) חיים קוכרפקי

 המנהל הכללי של משרד הפנים

 1 סייח התשל״ה, עמי 211; י״פ התשל״ט, עמ׳ 982.

 הודעה בדבר בחירת סגן ׳ראש המועצה
 המקומית בית ג׳ן

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות
 וסגניו וכהונתם), התשל״ה—1975

 בהתאם לסעיף 28(א) לחוק הרשויות המקומיות
,  (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה—1975 ג
 נמסרת בזה הודעה, כי בישיבת המועצה המקומית בית
 ג׳ן שהתקיימה ביום כ״ד בתשרי התשמ״ב (22 באוקטובר
 1981) נבחר סעיד סלימאן עטילה להיות סגן ראש המו־
 יעצה. המקומית וממלא מקומו לפי סעיף 14 לחוק האמור.

 כ״ו בטבת התשמ״ב (21 בינואר 1982)
 (חמ 743—3) חיים קוכרסקי

 המנהל הכללי של משרד הפנים

 1 ס״ח התשל״ה, עמ׳ 211; י״פ התשל״ט, עמי 982.
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 הודעה כדבר הצגת לוחות זכויות
 לפי סעיף 57 לפקודת תסדר זכריות במקרקעין

 [נוסה חדש], התשכ״ט—1969

 מודיעים• בזה, כי לוה הזכריות לגוש רישרם מס׳
 3114 לכיש, הוצג לעירן ביום ה׳ באדר התשמ״ב (28
 בפברואר 1982), לתקופה של שלושים ירם, בלשכת
 פקיד הסדר ־מקרקעין אזור הדרום, רחוב לוינסקי 76,
 קומה ד׳, תל־אביב, בלשכת מינהל בפת אשקלון, המרכז

 הנפתי אשקלון ובמשרדי המועצה האזורית לכיש.

 מודיעים בזה, כי לוה הזכויות לגוש הרישום מס׳
 34205 גלאון (בית גוברין), הוצג לעירן ביום ה׳ באדר
 התשמ״ב (28 בפברואר 1982) לתקופה של שלושים יום
 בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזור הדרום, דחוב לוינ־
/ תל־אביב, בלשכת מי נתל נפת אשקלון,  סקי 76 קומה ד
 המרכז הנפתי אשקלון ובמשרדי המועצה האזורית יואב.

 ה׳ באדר התשמ״ב (28 בפברואר 1982)
 יעה? ג&א*

 פקיד הסדר המקרקעין
 אזור הסדר אשקלון

 הודעה לפי םעיף 14
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכיי ציבור), 1943

 בתוקף הסמכות הנתונה לה על פי סעיף 14 לפקודת
 הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 ! (להלן —
 הפקודה), מודיעה בזה חברת נתיבי אילון בע״מ, כי
 היא חוזרת בה ומושכת את ידה מרכישתה לפי הפקודה,

 של הקרקע המתוארת בתוספת.

 תופפת

 הלק מחלקה 69 בגוש 6135. .

 עם פרסומה של הודעה זו תשוחרר לגמרי הקרקע
 האמורה מתקפה של ההודעה לפי סעיף 5 לפקודה,
 שפורסמה בילקוט הפרסומים 1763, התשל׳׳ב, עמ׳ 26.

 ב״ו בשבט התשמ״ב (19 בפברואר 1982)
̂•־־־־־3) רן חידפ  (חמ 

 המנהל הכללי של חברת נתיבי אילון בע״מ

 1 ע״ר 1543, תום׳ 1, עמ׳ 32.

 הודעות לפי חוק התכנון והגביה, התשכ״ ה-1965

 מחוז ירושלים

 היתרים לשינויי מפלסים, בניית מיתקנים הקשורים
 בשימוש החדש כולל נטיעות וכיוצא בזה•

 הודעה על הפקדת השינוי האמור פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2739, התשמ׳׳א, עמי 2625.

 (2) ״תכנית מס׳ 1540ב׳ ״.
 מקום התבנית: שכונת בקעה, רחוב עמק רפאים,
 גוש 30003, חלקות 37, 35, הכל לפי הגבולות המסו

 מנים בתשריט בקו כחול.
 עיקרי שינוי התכנית: א) שינוי תכנית מייתאר
 מקומית לירושלים בדברים. כגון: הגדלת מספר
 קומות מותרות משלוש• לארבע, הקטנת מרווחי
 בניה; ב) שינוי תכנית מפורטת מם׳ 1540 בדברים
 כגון: ביטול בינוי מאושר לפי תכנית מס׳ 1540
 וקביעת בינוי לפי נספחי הבינוי; ג) הקצאת שטה

 בתוך אחד הבנינים לגן ילדים כולל חצר צמודה.
 הודעה על הפקדת. השינוי האמיר פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2674, התש״ם, עמי 654.

 השינויים האמורים בצורה שאישרה הועדה המחוזית
 ביחד עם התשריטיים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי
 הרעדה המחוזית האמורה. וכן במשרדי הועדה המקדמית
 לתכנון ולבניה, ירושלים, וכל המעונין רשאי לעיין בהם
 ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעה כרכר אישור שינויי תכניות מיתאר מקומיות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳יה—1965, כי הרעדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז ירושלים, החליטה, באישור שר הפנים,

 לאשר שינויי תכנות מיתאר מקומיות אלה:

 (!) ״תכנית מם׳ 2513, שינוי מס׳ 54/80 לתכנית מיתאר
 מקומית לירושלים״.

 מקום התכנית: מרכז תעיר, רחובות בן־יהודה, בן־
 הלל, דורות ראשונים, לונץ והרברט םמואל, גוש
 30049, חלקות 149, 232, 233, 234, 238, 239, 240,
 חלקי הלקות 241, 235, רחלקה אחת ללא: מספר;
 גוש 30052, חלק מחלקה 109, הכל לפי הגבולות

 המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי שינויי התכנית: א) שינוי השימוש• בקטעים
 של הדרכים האמורות על־ידי הגבלת התנועה של
 רכב ממונע, קביעת קטעים לשימוש הולכי רגל
 ורכב חירום בלבד, וקביעת קטעים למטרות תרברת
; ב)  ובידור ומקומות לאכילה ושתיה קלה בלבד
 פינוי תחנות המוניות הקבועות בקטעי הדרכים
 האמורות, איתור מקום לביתן שישמש משרד
 לחברת מוניות; ג) הסמכת הועדה המקומית לתת
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965

 135.130—135.070 !קואורדינטות אורך 168.830—
 168.770 — הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט

 בקו כחול.

 ואלה עיקרי שינוי התכנית: א) שינוי תכנית מס׳
 1861 על ידי שינוי קווי בבין וקביעתם כמפורט
 בנספחי בינוי מס׳ 1, 2; ב) קביעת צורת מבנים
 והוראות בינוי על פי נספחי בינוי; ג) שינוי תבנית
 מם׳ 2644 על ידי קביעת הוראה בדבר שימוש בחלל

 גג הרעפים בגלריה למגורים.

 הודעה על הפקדת השינוי האמור פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2755, התשמ״ב, עמי 39.

 (2) ״תכנית מס׳ מי/484א׳, שינוי לתכנית מיתאר מס׳
 1861 (רמות) ושינוי מס׳ 2/81 לתכנית מס׳ 2644״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: שכ׳ רמות,
 מיתחם 02, מגרש גי, דרומית לכביש מם׳ 101 שב
 תכנית מם׳ 2644, בין קואורדינטות רוחב 135.170—
 135.120 וקואורדינטות אורך 168.680—168.790 —

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 ואלה עיקרי שינוי התכנית: א) שינוי תכנית מם׳
 1861 על ידי שינוי קווי בניו וקביעתם כמפורט
 בנספחי בינוי מס׳ 1, 2; ב) קביעת צורת מבנים
 והוראות בינוי על פי נספחי בעוי; ג) שינוי תכנית
 מס׳ 2644 על ידי קביעת הוראה בדבר שימוש בהלל

 גג הרעפים בגלריה למגורים.

 הודעה על הפקדת השינוי האמור פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2755, התשמ׳יב, עמ׳'39.

 (3) ״תכנית מס׳ מי/484ב׳, שימי לתכנית מיתאר מס׳
 1861 (רמות) ושינוי מם׳ 2/81 לתכנית מס׳ 2644״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: שכונת
 רמות, ירושלים, מיתחם 02, מגרש 7, דרומית לכביש
 101 שבתכנית מס׳ 2644, בין קואורדינטות רוחב
 135.150—135.200 וקואורדיגטות אורך 168.600—
 168.700 — הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט

 בקו כחול.

 ואלה עיקרי שינוי התכנית: א) שינוי תכנית מם׳
 1861 על ידי שינוי קווי הבנין וקביעתם, כמפורט
 בנספחי בינוי מס׳ 1, 2; ב) קביעת צורת מבנים
 והוראות ביבוי על פי בספחי בינוי; ג) שינוי תכנית
 מס׳ 2644 על ידי קביעת הוראה בדבר שימוש בהלל

 גג הרעפים הגלריה למגורים.

 הודעה על הפקדת השינוי האמור פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2755, התשמ׳׳ב, עמ׳ 39.

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעה כרכר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכ
 נון והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז ירושלים, החליטה, באישור שר הפנים,
 לאשר שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״תכנית מס׳

 3022״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 מקום שינוי התכנית: שדרות הרצל, השטח הידוע
 כ״נוה הקריה״, מגרשים מם׳ 4, 5 ז־7 שעל פי תבנית מס׳
 1252ב׳: א) מגרש 4, גוש 30155, חלק מחלקת 37; גוש
 30147, חלק מחלקות 8, 9, 10, 11, 59; ב) מגרש 5, גוש
 30147 וגוש 30155, חלקות 37, 38, 9, 11; ג) מגרש ד,

 גוש 30155, חלקה 58, חלקי חלקות 13, 15, 16, 17.

 גבולות התכנית הם גבולות התכניות המפורטות מס׳
 2946, 2947, 2948, שהודעה על הפקדתן פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2694, התשמ״א, עמ׳ 1120.

 עיקרי שינוי התכנית: א) קביעת היקף שטח הרצפות
 הכולל לבניה כולל שטחי עזר לחניה, מקלטים, חדרי
 מכונות וכיו״ב; ב) הבטחת השימוש בשטחים כשטחי

 עזר בלבד, כפי שנקבע בתכנית.

 הודעה על הפקדת השינוי האמור פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2713, התשמ״א, עמ׳ 1840.

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

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, מטה יהודה

 הודעה כדכיר אישור שינויי תכניות מיתאר מקומיות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז ירושלים, החליטה, באישור שר הפנים,

 לאשר שינויי תכניות מיתאר אלה:

 (1) ״תכנית מס׳ מי/484, שינוי לתכנית מס׳ 1861 (רמות)
 ושינוי מס׳ 2/81 לתכנית מס׳ 2644״.

 ואלד, השטחים הכלולים בשינוי התכנית: שכונת
 רמות, ירושלים, מיתחם 02, מגרש בי, דרומית
 לכבישי 101 שבתכנית 2644, בין קואורדינטות רוחב
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 הודעות לפי חוק התכנון והגניה> התשכ״ה-965ו

 לתכנון ולבניה, רמת גן, הופקדה, ביחד עם התשריט
 המצורף אליה, תכנית מפורטת מס׳ רג/765/ב, בהתאם

 לתכנית מיתאר רג/160/א — יחידת תכנון מס׳ 3.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גוש 6181, חלקות
 143, 144, 163, חלקי חלקות 134, 136, 155 ברחוב בן

 אליעזר.

 עיקרי מטרת התכנית: א) ביצוע איחוד והלוקה מחדש
 של קרקע לפי פרק ג׳, סימן ז׳ לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה—1965; ב) קביעת אופי הבינוי וזכויות הבניה

 בתחום התכנית.

 כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוהים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך
 על פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תור חדשיים מיום פרסום
 הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות במשרדי הועדה

 המקומית האמורה,

 מרחב תכנון מקומי, רמת גן

ת מי תאר מקומית י נ כ י ת ו נ  הודעה כדבר הפקדת שי

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז תל־אביב, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, רמת גן, הופקד, ביחד עם התשריט
 המצורף אליו, שינוי תכנית מס׳ רג/811, שינוי לתכנית

 מיתאר מם׳ רג/340.

 השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: גוש
 6158, הלקות 1190, 1191, 1106, 1353, 1112, 918, חלקי
 חלקות 1113, 1192, 920, 919, 1344, 201, ברחוב שועלי

 שמשון.

 עיקרי מטרת התכנית: א) איחוד וחלוקה מחדש של
 שטה התכנית; ב) הקצאת שטה לבניני ציבור, שטח
 ציבורי פתוח ודרכים הדשות; ג) שינוי יעוד הקרקע
 מאזור מגורים א׳ 1 לאזור של מבני ציבור וחלקה של

 אזור מגורים מיוחד; ד) ביטול שביל להולכי רגל.

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

 לקהל.

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

 הועדה המקומית האמורה.

 השינויים האמורים, בצורה שאישרה הועדה המחוזית,
 ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי
 הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, מטה יהודה, וכל המעונין רשאי לעיין -בהם
 ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדי8 האמורים פתוחים

 לקהל.

 ו׳ באדר התשמ״ב (1 במרס 1982) ד. לוי
 יושב ראש׳ הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה, מחוז ירושלים

 מחה תל־ אביב

 מרחב תכנון מקומי, גבעתיים

ת י מ ו ק ר מ א ת י ת מ י נ כ י ת ו נ ר אישור שי ב ד  הודעה כ

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ד^-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מהוז תל־אביב, החליטה, באישור שר הפנים,
 לאשר ״תכנית מם׳ גב/353, שינוי לתכנית מיהאר מקומית

 מס׳ 53 על שינוייה, גבעתיים״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: כל תחום
 מרחב תכנון מקומי, גבעתיים.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת הוראות ותנאים
 בכל הנוגע לבניה על גגות בתי מגורים, בהתאם לתשריט.
 הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים

 2701, התשמ״א, עמ׳ 1309.

 . השינוי האמור, בצורה שאישרה הועדה המחוזית ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחו
 זית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה,
 גבעתיים, וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, גבעתיים
ת ו ע ן מ  תיקו

 בהודעה בדבר הפקדת תכנית מס׳ גב/338 שינוי
 לתכנית מיתאר מס׳ 99, שפורסמה בילקוט הפרסומים
 2745, התשמ״א, עמ׳ 2877, במקום ״חלקות 339—350״,

 יבוא: ״חלקות 359—350״.

 מרחב תכנון מקומי, רמת גן

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

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדת המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז תל־אביב, ובמשרדי הועדה המקומית
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התעוכ״ה-1965

 הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים
 2726, התשמ״א, עמי 2171.

 (2) ״תכנית מס׳ רג/815, שינוי לתכנית. מיתאר מקומית
 מסי רג/340, רמת גז״.

 השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: גוש
 2607, חלקות 295, 296 באזור התעשיה, רח׳ הרקון.
 עיקרי הוראות התכנית: לשנות את תכנית. המיתאר
 המקומית רג/340 כדלקמן — א) לשנות יעודה של
 הקרקע מאזור תעשיה למגרש מיוחד; ב) איחוד
 וחלוקה מחדש של שטה התכנית; ג) לאשר שימוש

 של מסעדה בבנין.

 הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים
 2701, התשמ״א, עמ׳ 1309.

 (3) ״תכנית מס׳ רג/757אי, שינוי לתכנית מיתאר מקומית
 מס׳ רג/186 רמת״גן״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6235,
 חלקות 507—503, 546, 547, 549, 548, 787—791,

 חלקי חלקות 793, 794 , 497 — רחוב תל־השומר.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: תבנית זו באה לשבות
 תכנית מיתאר רג/340 על ידי: א) איחוד והלוקה
 מחדש של השטה בתכנית שתחומו מסומן בקו.שחור
 מרוסק; ב) ביטול דרך קיימת; ג) פתיחת דרכים

 חדשות והקצאת שטחים ציבוריים פתוחים חדשים.

הפרסומים  הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט׳
 2755, התשמ׳׳א, עמי 41.

 (4) ״תכנית מס׳ רג/821, שינוי לתכנית מיתאר מקומית
 מס׳ רג/340 רמת־גן״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6179,
 הלקות 192—147 מגרשים 53—47 ברחובות זלמן

 שז״ר והנשיא הראשון.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: מתן אפשרות נוספת
 לבניה, לשיפור והגדלה של יחידות דיור קיימות
 ללא הזספת יחידות חדשות בתחום התכנית, בולל

 פתרונות לגישה דלחניה.
 הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים

 2726, התשמ״א,. עמ׳ 2171.
 השינויים האמורים, בצורה שאישרה הועדת המחוזית,
 ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי
 הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רמת גן, וכל המעונין רשאי לעיין בהם
 ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 כ״ב באדר התשמ״ב (17 במרס 1982)
 מרדכי כהנא

 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז תל אביב

 מרחב תכנון מקומי, רמת גן

ר א ת י ת מ י נ כ ת י ל ו נ ת שי ד ק פ  הודעה כרכר ה
ת ט ר ו פ ת מ י נ כ ת ל ת ו מי  מקו

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז תל־־אביב, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, רמת גן, הופקד, ביחד עם התשריט המצורף
 אליו, שינוי תכנית מס׳ רג/848, שינוי לתכנית מיתאר

 רג/340 ולתכנית מפורטת רג/567.
 השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: גוש 6144,

 הלקות 660 , 697 (חלק), 698 (חלק) ברחוב הבילויים.
 עיקרי מטרת שינוי התכנית: מתן אפשרות לתוספת
 בניה לשיפור והגדלת הדירות הקיימות ללא תוספת דירות

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

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

 הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, רמת גן
ת ו מי ת מיתאד מקו ו י נ ר אישור שינויי תכ כ ד  הודעה ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז תל אביב החליטה, באישור שר הפנים,

 לאשר שינויי תכניות מיתאר מקוממת אלה:

 (1) תכנית מיתאר חלקית מס׳ רג/798בי, שינוי לתכנית
 מיתאר מקומית מס׳ רג/340, רמת גן.

 השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: חלק
 מגוש 6159 ברחוב שכונת הלל.

 עיקרי הוראות התכנית: תכנית זו באה לשנות את
 תכנית המיתאר המקומית רג/340 כדלקמן — א)
 לאתר גבולותיה של יחידת תכנון פיזי (להלן —
 ית״פ) — שכונת הלל; ב) להכליל בית״פ את כל
 התכניות המפורטות המאושרות שבתחום הית״פ;,
 ג) לשנות יעוד חלקה מם׳ 52 משטח ציבורי פתוה
 לאזור מגורים גי; ד) לשנות יעוד קרקע מדרך.
 ציבורית לשטח ציבורי פתוח, באזור פרט א׳
 בתכנית; ה) לאחד ולחלק מחדש את שטה פרט־ א׳
 בתכנית; ו) להפקיע שטה לשטח ציבורי פתוה
 ולדרך מתוך חלקה 484, ולשנות משטה לבנין ציבורי
 לשטח ציבורי פתוה ומשטח ציבורי פתוה לדרך
 ציבורית, הכל כמסומן בפרט בי; זכויות הבניה

 בחלקה 484 לא יפחתו מהמצב הקיים.
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 הודעות ל2י חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 מחוז המרכז

 עיקרי הוראות שינדי התבנית: קביעת קד בנין
 אהורי.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2595, התש״ם, עמ׳ 757.

 (4) ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ ממ/1/990/א״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6720,

 חלקות 472—507 בגני תקוה.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי בקווי בנץ.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2738, התשמ״א, עמי 2596.

 שינויי התכניות האמורים, בצורה שאישרה הועדה
 המחוזית, ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו
 במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה, המרכז, וכל המעונין רשאי
 לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמו

 רים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, המרכז

 הודעה כדבר אישור שינוי תכנית מיתאד מקומית

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

 מקומית מסי ממ/3/1170״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6502,
 חלקות 321, 322 בנוה מונופון.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: המרת אזור מגורים ב׳
 בשטה ציבורי פתוה.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2720, התשמ״א, עמי 2042.

 שינוי התכנית האמור, בצורה שאישרה הועדה המחו־
 זית, ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה, המרכז, וכל המעונין
 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, טייבה

 הודעה כרכר אישור שינויי תכניות מיתאר מקומיות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-~1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז המרכז, אישרה, באישור שר הפנים, שינויי

 תכניות מיתאר מקומיות אלה:

 מרחב תכנון מקומי, אפיקי הירקון

ר אישור שינוי תכנית מי תאר מקומית ב ד  הודעה ב

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

 מקומית מסי אפ/12/830״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: בל תחום
 שיפוט המועצה המקומית ראש העץ.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי הוראות בניה
 בשטחים ציבוריים פתוחים.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2744, התשמ״א, עמי 2840.

 שינוי התכנית האמור, בצורה שאישרה הועדה המחו
 זית, ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי
 הועדה המהוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, אפיקי הירקון, וכל המעונין רשאי לעיין
 בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, המרכז

 הודעה כרכר אישור שינויי תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳יה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז המרכז, אישרה, באישור שר הפנים, שינויי

 תכניות מפורטות אלה:

 (1) ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ ממ/4/323/ג 1״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6720,

 הלקות 199 בגני תקרה.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: חלוקת השטה ל־3

 מגרשים וקביעת הוראות בניה.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2713, התשמ״א, עמ׳ 1841.

 (2) ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ ממ/21/865״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6694,

 חלקה 49 ביהוד.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת 2 בנינים על

 הלקה אחת, 4 יחידות דיור למגרש.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2730, התשמ״א, עמי 2262.

 (3) ״שינוי תכנית מפורטת מסי ממ/2/938״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6720,

 חלק מחלקה 350 בגני תקוה.
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 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2729, התשמ׳יא, עמ׳ 2227.

 (2) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ טר/2003״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7775,

 חלק מחלקה 50.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת 2 בנינים עלי

 חלקה, קביעת קווי בנין והוראות בניה.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2709, התשמ״א, עמי 1715.

 (3) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ טר/2013״.
 ואלה השטהים הכלולים בשינוי התכנית: גוש בינוי

 בטירה.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת אחוזי בניה

 לפי המצב הקיים.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2730, התשמ״א, עמ׳ 2262.

 שינויי התכניות האמורים, בצורה שאישרה הועדה
 המחוזית ביחד עם התשריט ים המצורפים אליהם, הופקדו
 במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה, טירה, וכל המעונין רשאי לעיין
 בהם ללא השלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, יבנה

ת י מ ו ק ת מיתאר מ י מ  הודעה כדבר אישור שמוי ת

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

 יב/135״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 4944,
 חלקות 48, 90, חלקי חלקות 49, 50, 51, רחוב שבזי

 פינת רחוב דואני, יבנה.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: ביטול הלוקה קיימת,

 הפרשת שטח להרחבת רחוב שבזי, קביעת אזור מסחרי'
 במקום אזור מגורים, קביעת שטח ציבורי פתוח והוראות

 בניה.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2630, התש״ם, עמ׳ 1733.

 שינוי התכנית האמור, בצורה שאישרה הועדה המחו
 זית ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי
 הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, יבנה, וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 (1) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ טב/1421״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 8031,
 חלקה 17, חלקי הלקות 9, 19, 41, 44, 50 ; גוש
 8047, חלקי חלקות 1, 14, 15, 16, 17 ; גוש 8048,

 חלק מהלקה 5.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד אזור
 חקלאי לאזור ספורט והתודיית כבישי גישה.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2730, התשמ״א, עמ׳ 2262.

 (2) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ טב/2001״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7841,

 חלקה 47, מגרש 33.
 י עיקרי הוראות שינוי התכנית: העלאת אחוזי בניה

 מ־30% ל־40% וקביעת מספר הקומות.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2674, התשמ׳׳א, עמ׳ 657.

 (3) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ טב/2002״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7848,
 חלקי חלקות 75, 76.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: ביטול שטח ציבורי
 פתוח, התוויית דרך הדשה, חלוקת השטח למגרשי

 בניה.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2730, התשמ״א, עמ׳ 2262.

 שינויי התכניות האמורים, בצורה שאישרה הועדה
 המחוזית ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו
 במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה, טייבה, וכל המעונין רשאי
 לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, טירה

ת ו מי ת מי תאר מקו ו י נ  הודעה כדהר אישור שינויי תפ

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז המרכז, אישרה, באישור שר הפנים, שינויי

 תכניות מיתאר מקומיות אלה:

 (1) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ טר/1328״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7779,

 חלקות 9,8, 10 (חלק).

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: איחוד והלוקה מחדש,
 המרת שביל לאזור מגורים ד׳ מיוחד, קביעת קווי

 בנין, שבילים ושני בנינים על מגרש.

 ילקוט הפרסומים tt ,2797׳ בניסן התשמ״ב, 25.3,1982 1409



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: איחוד וחלוקה מחדש,
 קביעת חלקוה הדשות למגורים ושטח למסחר ודרכים.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 33ד2, התשמ״א, עמ׳ 2342.

 שינוי התכנית האמור, בצורה שאישרה הועדה המחו
 זית ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי
 הועדה המחוזית האמורה וכז במשרדי הועדה המקומית
ו  לתכנון ולבניה, נתניה, וכל המעונין רשאי לעיין נ
 ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, עמק חפר

 הורעה כדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית

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

 מקומית מס׳ עח/132״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גושים 8341,
 8342 וחלקי גושים 8328, 8335, 8336, 8343, מושב בית

 חרות.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד מאזור
 חקלאי לאזור חקלאי מיוחד, קביעת קודי בנין, ביטול
 ואיחוד של הלקות וחלוקתן מחדש וקביעת יעודי קרקע

 חדשים.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2730, התשמ׳׳א, עמ׳ 2263.

 שינוי התכנית האמור, בצורה שאישרה הועדה המחו
 זית ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי
 הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, עמק חפר, וכל המעונין רשאי לעיין בו
 ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, ראשון לציון

ת מיתאר מקומית י מ  הודעה כדבר אישיר שינוי ת

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

 מקומית מס׳ רצ/1/9/144״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3936,
 חלקה 113, רחוב מאירוביץ.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעד משטח בינוי
 ציבורי לאזור מגורים.

 מרחב תכנון מקומי, כפר סבא

ת ו מי תאר מקו ת מי ו י נ ר אישור שינויי תב ב ד  הודעה ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, ההשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז המרכז, אישרה, באישור שר הפנים, שינויי

 תכניות מיתאר מקומיות אלה:

 (1) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ כס/2/16״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6426,
 חלקות 347, 350—353, 358, 363, 369, 370 , 388,
,426 ,423-421 ,413 ,411—409 ,404—402 ,399—397 
 429, 434—431, 436—443, 618 — רחובות גאולה,

 ששת הימים וויצמן.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת מערכת דרכים,
 שטחים לצרכי ציבור, קביעת בינוי, אזורים שונים,

 הוראות בניה, איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2729, התשמ׳׳א, עמ׳ 2228.

 (2) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ כם/8/87״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7533,
 חלקות 18, 19 לחלקי חלקות 15, 12, 14, 17, 24 —

 רחוב תרי עשר.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת מערכת דרבים,
 סגירת דרכים קיימות, שטחים לצרכי ציבור, קביעת
 בינוי, אזורים שונים, הוראות בניה, איחוד וחלוקת

 המגרשים.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסרמיט 2729, התשמ״א, עמי 2228.

 שינויי התכניות האמורים, בצורה שאישרה הועדה
 המחוזית ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו
 במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה, כפר סבא, וכל המעונין רשאי
 לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמו

 רים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, נתניה

ר מקדמית א ת י ת מ י נ כ ר אישור שינוי ת ב ד  הודעה ב

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

 מקומית מס׳ נת/548/א׳״.

 ואלה'השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 8271,
 חלקות 79—75, 83, חלקי הלקות 82, 89.
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 (2) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מסי רח/19/550״,
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3703,

 הלקות 663, 664, 665, 676, 677.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד החלקות

 מאזור מגורים ר/6 לאזור מגורים א׳.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2696, התשמ״א, עמ׳ 1163.

 שינויי התכניות האמורים, בעורה שאישרה הועדה
 המחוזית ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו
 במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה, רחובות, וכל המעונין רשאי
 לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, רעננה

 הודעה כדבר אישור שינוי תבנית מיתאר מקומית

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

 מקומית מס׳ •רע/248/1״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6580,
 חלקות 305—309, 312, 313.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: התליית השטח הנכלל
 בגבול התשריט המצורף לתכנית לתקופה של 12 חדשים
 או עד להפקדת תכנית חליפה, לפי המועד המוקדם יותר.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2725, התשמ״א, עמ׳ 2149.

 שינוי התכנית האמור, בצורה שאישרה הועדה המחו
 זית ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי
 הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, רעננה, וכל המעונין רשאי לעיין בו
 ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, שרונים

 הודעה כדכר אישור שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, בי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז המרכז, אישרה, באישור שר הפנים, שינוי
 תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מם׳

 הצ/3—27/1״.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2717, התשמ״א, עמ׳ 1949.

 שינוי התכנית האמור, בצורה שאישרה הועדה המחו
 זית ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי
 הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, ראשון לציון, וכל המעונין רשאי לעיין
 בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, רחובות

 הורעה כדבר אישור שינוי תכנית מפורטת

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

 רח/10/158״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3703,
 הלקות 904, 903, 902 ברחוב מילר.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: איחוד וחלוקה, הסדרת
 זכויות בניה, הפקעת שטח לצרבי גישה לבתי ספר.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2730, התשמ״א, עמ׳ 2266.

 שינוי התכנית האמור, בצורה שאישרה הועדה המחו
 זית ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי
 הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, רחובות, וכל המעונין רשאי לעיין בו
 ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, רחובות

 הודעה בדבר אישור שינויי תכניות מיתאר מקומיות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז המרכז, אישרה, באישור שר הפנים, שינויי

 תכניות מיתאר אלה:

 (1) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית ימס׳ רח/9/400״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3704,

 חלקה 373.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד מאזור
 ר/6 לאזור מגורים ב׳ מיוחד, קביעת זכויות בניה

 והפקעת שטחים להרחבת רחוב הצנחנים.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2730, התשמ״א, עמ׳ 2266.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ ה-1965

 ממגורים למסחר, ביטול חזית מסחרית, קביעת שימושים
 מותרים והוראות בניה בתחום התכנית.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 8036,
 חלקות 92—94, 96, 99—101, 109, 110, 127—132; גוש

 8037, הלק מחלקה 99, בקדימה.

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

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

 לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 א׳ באדר התשמ׳׳ב (24 בפברואר 1982)
 א׳ חיון

 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז

 מחת חיפה

 מרחב תכנון מקומי, חוף הכרמל

ת ט ר ו פ ת מ י נ ב ר ת ר אישו ב ד  הודעה ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז חיפה, החליטה לאשר תכנית מפורטת
 הנקראת ״תכנית מס׳ חכ/131 — כביש מסי 114 בת

 שלמה—יוקנעם, שיפור התואי בק״מ 8,500—7,650״.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 2555, התשל׳יט, עמ׳ 1948.

 התכנית האמורה, בצורה שאישרה הועדה המחוזית
 ביחד עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה, חוף הכרמל, וכל המעונין רשאי לעיין בה ללא
 תשלום בימים ובשעות שבהם המשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, השומרון

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

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 להוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, השומרון, הופקדה, ביחד עם התשריט
 המצורף אליה, תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת
 מס׳ ש/241ג׳ — שכונת מגורים מערב בנימינה (קטע

 צפוני)״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 8002,
 חלקה 21 בפרדסיה.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי מיקום גישה
 למגרש 2097.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2729, התשמ״א, עמ׳ 2232.

 שינוי התכנית האמור, בצורה שאישרה הועדה המחו
 זית ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי
 הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, שרונים, וכל המעונין רשאי לעיין בו
 ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, שרונים

ת מי ר מקו א ת י ת מ י נ כ י ת ו נ ר אישור שי כ ר  הודעה כ

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

 מקומית מס׳ הצ/11/1/1״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7793,
 חלקות 107, 108, 109 וחלקי חלקות 81, 85, 90 באבן

 יהוד.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: איחוד והלוקה לפי
 סימן ז׳ לחוק, קביעת אזור מגורים א׳ ומערכת דרכים.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2740, התשמ״א, עמ׳ 2659.

 שינוי התכנית האמור, בצורה שאישרה הועדה המחו
 זית ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי
 הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, שרונים, וכל המעונין רשאי לעיין בו
 ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, שרונים

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

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, ההשכ׳יה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, שרונים, הופקד שינוי תכנית הנקרא
 ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ הצ/4—49/1״, ביחד עם

 התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: יעוד מגרשים לצרכי ציבור
 חלוקת אזור מגורים א׳ למגרשי מגדרים, שינוי יעוד
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965

 עיקרי מטרת התכנית: א} ביטול ואיחוד של חלקות
 קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח
 בעתיד; ב) קביעת יעדים ואזורים; ג) ביטול דרכים
 קיימות והתוויית דרכים חדשות; ד) ביטול תכנית מס׳

 1546, תכנית מחצבה.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 2702, ,התשמ״א, עמ׳ 1343.

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

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, בית שאן

ר הפקדת שינוי תכנית מיתאר ב ד  הודעה כ

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, בית שאן, שבמועצה המקומית ביה שאן,
 הופקד שינוי תכנית מיתאר הנקרא ״תכנית מס׳ 4003,
 שינוי לתכנית מיתאר מס׳ 373 — אזור תעשיה בבית

 שאן״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 • ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: חלקי גושים
.22904 ,22903 ,22877 

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: יעוד השטח לתעשיה,
 תעשיה זעירה ומלאכה, שטחים ציבוריים פתוחים והתוויית

 דרכים ושבילים להול כי רגל.

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

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

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מי תאר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מהוז הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, הגליל המזרחי שברחוב הגליל, טבריה,
 הופקדה תכנית מיתאר הנקראת ״תכנית מיהאר מס׳

 3111 — ערב שבלי״, ביחד עם התשריט המצורף אליה.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 10215, חלקות
.24,23,19 

 ואלה עיקרי הוראות התכנית: חלוקת השטה לחלקות
 בניה, הפרשת שטחים לצרכי ציבור ומסחר וקביעת תק

 נות הבניה.

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

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

 נית במשרדי הועדה. המקומית האמורה.

 מרחב. תכנון מקומי, השומרון

ת מיתאר מפורצת י נ כ  הודעה בדבר אישור שינוי ת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז חיפה, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר
 שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״תכנית מס׳
 ש/221 — מרכז ספורט בפרדס חנה״, המהווה שינוי

 לתכנית מס׳ ש/1 — תכנית מיתאר פרדס חנה.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2617, התש״ם, עמ׳ 1385.

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

 לקהל.

 כ״ו בשבט התשמ״ב (19 בפברואר 1982)
 משה גלזנר

 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז היפה

 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי, אשרי

 הודעה כרכר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז הצפון, אישרה תכנית מפורטת הנקראת
 ״תכנית מפורטת מס׳ 3875 — חלוקת מגרשים מחדש

 בקיבוץ עברון״.
 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: חלקי גושים 18239,
,18139 ,18144 ,18146—18147 ,18158—18161 ,18234̂ 18237 

.18140 
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: חלקי גושים 16902,
.16908 ,16909 ,16903 

 עיקרי מטרת התכנית: יעוד שטחים למגורים וחלוקה
 למגרשים, שטחים למבני ציבור ודרכים.

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 2564, התשל״ט, עמי 2160.

 (2) ״תכנית מפורטת מס׳ 3511 — מושב כלנית״.
 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: חלקי גושים 15604,

.15605 
 עיקרי מטרת התכנית: תיחום שטח פיתוח של המושב
 כלנית וקביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים

 שונים.
 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפר

 סומים 2664, התשמ״א. עמ׳ 176.

 התכניות האמורות, בצורה שאישרה הועדה המחוזית
 ביחד עם התשריטים המצורפים אליהן, הופקדו במשרדי
 הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, הגליל המזרחי שברחוב הגליל, טבריה,
 וכל המעונין רשאי לעיין בהן ללא תשלום בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המזרחי

ת כזיתאר י תכנ , י ו נ ת שי ד ק פ ד ה ב י דעה כ  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית
 ׳לתכנון ולבניה, הגליל המזרחי שברחוב הגליל, טבריה,
 הופקד שינוי תכנית מיתאר הנקרא ״תכנית מם׳ 3909,
 שינוי לתכנית מיתאר מם׳ 727 — שינוי יעוד למגורים

 במגדל״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 15510,
 חלקה 33.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: שינוי יעוד השטח
 בחלקו למגורים א׳ ובחלקו לאזור הוילות.

 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בד ללא
 תשלום בימים ובשערת שהמשרדים האמורים פתוחים

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

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

ית: כמסומן בתשריט  ואלה השטחים הכלולים בתכנ
 בקו כחול.

 עיקרי מטרת התכנית: הכנת תכנית מיתאר בהתאם
 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965.

 כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא השלום
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו בפגע על ידי התכנית, וכן מהנדס ועדה
 מקומית שמרחב התכבון שלה כלול בתחום התכנית אד
 גובל אותו, רשאי, תוך הדשיים מיום פרסומה של הודעה
 זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה

 המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המזרחי

 הודעה כרכר אישור שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, הגליל המזרחי שברחוב הגליל, טבריה, וכל
ת מפורטת הנקרא ״תכנית מפורטת מס׳ 3094, י מ  שינוי ת
 שינוי לתכנית מפורטת מס׳ 1528 — שינוי מערכת כבי

 שים מוצעת בכפר רינה״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 17511,
 חלקות 12, 18, 19, חלקי חלקות 11, 13, 14, 17.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: שינוי מערכת הכבישים
 המוצעת בתכנית מפררטת מס׳ 1528 דתכברנה מחדש בהתאם

 לבעלות ולחלדקת הקרקע הקיימת בשטה.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2481, התשל״ט, עמ׳ 224.

 השינוי האמור, בצורה שאישרה הועדה המחוזית
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 , ולבניה, הגליל המזרחי שברחוב הגליל, טבריה, ־ וכל
 המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרהב תכנרן מקומי, הגליל המזרחי

 הודעה כרכר אישור תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, 'בהתאם לסעיף 117 לחדק התכנדן
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה, מחוז הצפון, אישרה תכניות מפורטות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מס׳ 3099 — שכונה מזרחית בכפר
 איכסאל״.

 1414 ילקוט הפרסומים 2797, א׳ בניסן התשמ״ב, 25.3.1982



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 19321,
 חלקות 93, 94, 99א׳.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: איחוד החלקות האמורות
ח מאזור חקלאי לאזור מלאכה.  ושינוי יעו

 השינוי האמור, בצורה שאישרה הועדה המחוזית
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה, הגליל המרכזי שברחוב לוחמי הגיטאות 10, עכו,
 וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, הגליל העליון
ת ממוריטות ו י נ כ ד אישור שינויי ת כ ד  הודעה ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז הצפון, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר

 שינויי תכניות מפורטות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מס׳ 2557, שינוי לתכנית מפורטת
 מס׳ 262 — שמורת טבע החולה״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 13012,
 הלק מחלקה 6; גוש 13021, חלקות 13, 17 חלקי
 .חלקות 12, 14, 15; גוש 13024, הלק מחלקה 4;
 גוש 13030, חלקות 2—4 חלק מחלקה 1; גוש 13033,
 חלקי חלקות 1, 4; גוש 13043, חלק מחלקה 4; גוש
 13992, חלקי הלקות 4, 12; גוש 13993, חלקה 16,

 חלק מחלקה 17.
 עיקרי מטרת שינוי התכנית: הכנת תכנית שמורת
 טבע בהתאם לחוק 'גנים לאומיים ושמורות טבע,

 התשכ״ג—1963.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2378, התשל״ח, עמ׳ 239.

 (2) ״תכנית מפורטת מס׳ 3490, שינוי לתכנית מפורטת
 מס׳ 793 — מלאכה ותעשיה זעירה בקרית שמונה״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 13147,

 חלקי חלקות 6, 7, 14.
 עיקרי מטרת שינוי התכנית: איתור שטח למלאכה
 ותעשיה זעירה והסדרת תנאי שימוש בקרקע בשטח

 התכנית.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2655, התש״ם, עמ׳ 2349.

 השינויים האמורים, בצורה שאישרה הועדה המחוזית
 ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי
 הועדת המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, הגליל העליון שבמועצה האזורית הגליל
 העליון, קרית שמונה, וכל המעונין רשאי לעיין בהם ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המזרחי

תאר ת מי ו י נ כ ר אישור שינויי ת ב ד דעה כ  • הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה״־מחוז הצפון, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר

 שינויי תכניות מיתאר אלת:

 (1) ״תכנית מס׳ 3733, שינוי לתכנית מיתאר מס׳ 194
 הגלילית — שינוי יעוד למלאכה ותעשיה בכפר

 משהד״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 17468,

 הלקי חלקות 83,9.
 עיקרי מטרה שינוי התכנית: יעוד השטח למלאכה
 ותעשיה זעירה עם הרחבת הדרך הקיימת המובילה

 לשטח.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2696, התשמ״א, עמ׳ 1167.

 (2) ״תכנית מם׳ 3735, שינוי לתכנית מיתאר מם׳ 194
 הגלילית — רה־תכנון של שכונת מגורים במנחמיה״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 15473,
 חלקי חלקות 5—7, 12—20, 57,53.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: רה־תכנון של שכונת
 מגורים קיימת על ידי חלוקת מספר מגרשים ליחידות
 קטנות יותר, הגדלת השטח למבני ציבור והגדלת
 השטח הציבורי הפתוח ושינוי יעוד לאזור מגורים

 א׳ לצורך תוספת מגרשים לבניית מגורים.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2696, התשמ״א, עמ׳ 1167,

 השינויים האמורים, בצורה שאישרה הועדה המחו
 זית ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו
 במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה, הגליל המזרחי שברחוב הגליל,
 טבריה, וכל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המרכזי

תאר י תכנית• מי ו נ ר אישור שי ב ד  הודעה ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז הצפון, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר
 שינוי תכנית מיתאר הנקרא ״תכנית מס׳ 2984, שינוי
 לתכנית מיתאר מם׳ 194 הגלילית — שינוי יעוד מחקלאי

 למלאכה בכפר סכנין״.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2435, התשל״ח, עמי 1715.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התעוכ״ה-1965

 השינוי האמור, בצורה שאישרה הועדה המחוזית
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה, אילת, וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, אילת

 הודעה כרכר אישור שינוי תכנית מפורטה

 נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז הדרום, החליטה, באישור שר הפנים,
 לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי מם׳ 18
 לתכנית מפורטת מם׳ 135/03/2, שכונת יעלים בגושים

 40009, 40010, 40027 ארעי (חלק)״.

 עיקרי הוראות השינוי: שיקום שכונת יעלים, אילת.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2692, התשמ״א, עמ׳ 1093.

 השינוי האמור, בצורה שאישרה הועדה המחוזית
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה, אילת, וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, אופקים

ת ט ר ו פ ת מ י נ כ י ת ו נ ר אישור שי כ ד  הודעה כ

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז הדרום, החליטה, באישור שר הפנים,
 לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי מס׳ 8 לתכנית
 מפורטת מס׳ 107/03/23, גוש 39558 מצפון לשכונת בן

 גוריון, אופקים״.

 עיקרי הוראות השינוי: א) שינויים בחלוקה באזור
 מגורים א׳ מיוחד; ב) שינויים בשטח ציבורי פתוח.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2762, התשמ״א, עמ׳ 209.

 השינוי האמור, בצורה שאישרה הועדה המחוזית
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה, אופקים, וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, עפולה

תאר ת מי י נ כ י ת ו נ ר אישור שי כ ר  הודעה כ

 נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, בי הועדה המחוזית לתכנון.
 ולבניה, מחוז הצפון, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר
 שינוי תכנית מיתאר הנקרא ״תכנית מס׳ 3984, שינוי
 לתכנית מיתאר מס׳ 50/42/?11 — תעשיה ומלאכה

 ״פרסטון״, עפולה״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 16725,
 חלקות 21, 57 חלק מחלקה 56; גוש 16726, הלקות
 23—1, 44—42, 45, 49, חלקי חלקות 51, 53; גוש 16779,

 חלק מחלקה 5.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: יעוד השטה לתעשיה,
 מלאכה, שירותי דרך, דרכים ושטח פרטי פתוח.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2709, התשמ״א, עמ׳ 1720.

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

 פתוחים לקהל.

 י״ד בשבט התשמ״ב (ד בפברואר 1982)
 ישראל קניג

 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז הצפון

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי, אילת

ת ט ר ו פ ת מ י נ כ י ת ו נ ר אישור שי כ ד  הודעה כ

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז הדרום, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר
 שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי מס׳ 3 לתכנית
 מפורטת מס׳ 145/03/2, שכונה מערב 2, רה׳ ששת הימים,

 אילת״.

 עיקרי הוראות השינוי: תכנון מחדש של הבינוי
 לאורך רחוב ששת הימים.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2762, התשמ״ב, עמ׳ 207.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 עיקר הוראות שינוי התכנית: שינוי בתקנון לתכנית
 מיתאר אשקלון — הגדרת תכליות של שטחיים

 ציבוריים וביטול תיקון מם׳ 18/101/02/4.
 •הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורםמה בילקוט

 הפרסומים 2754, התשמ״ב, עמ׳ 13.

 (3) ״שינוי מם׳ 28 לתכנית מיתאר מס׳ 102/02/4 — חלק
 מגוש 1249 חלק מחלקה 38״.

 עיקר הוראות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד מאזור
 ציבורי פתוח לשטח לבניני ציבור (מועדון

 קשישים); ב.} קביעת מגבלות בניה.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2738, התשמ״א, עמ׳ 2605.

 השינויים האמורים, בצורה שאישרה הועדה המחוזית
 בידח עם התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי
 הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, אשקלון, וכל המעונין רשאי לעיין בהם
 ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרהב תכנון מקומי, אשקלון
ת מפורטת י מ ת שינוי ת ר ק פ ר ה ג ר דעה ג  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, אשקלון, הופקד שינוי תכנית הנקרא
 ״שינוי מס׳ 14 לתכנית מפורטת. מס׳ 165/03/4— חוף הים

 אשקלון״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) איחודם וחלוקתם
 מחדש של המגרשים. יצירת שני מגרשים חדשים וקביעת
 גבולותיהם; ב) שינוי יעוד המגרשים ממלונאות מיוחד,
 ציבורי פרטי ומלונאות ג׳ למלונאות ב׳ ומלונאות מיוחד;
 ג) קביעת חזית מסחרית, קווי בנין, גובה מרבי של 14

 קומות במלונאות מיוחד ו־6 קומות במלונאות בי.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: כ־50 דונם

 בגוש 1938, חלקות 30, 29, 16.
 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

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

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 כ״ד בשבט התשמ״ב (17 בפברואר 1982)
 י׳ ברזל

 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי, אשדוד

ת ו ט ר ו פ ת מ ו י נ ר אישור שינויי תכ ב ד  הודעה כ

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז הדרום, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר

 שינויי תכניות מפורטות אלה:

 (1) ״שינוי מם׳ 57 לתכנית מפורטת מס׳ 102/03/3,
 רובע א׳״.

 עיקרי הוראות השינוי: שיפור תנאי הדיור בדירות
 קטנות, קביעת קו בנין ואזורי בניה, איחוד שטחי
 חניה באזור מגורים — במסגרת שיקום השכובות.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2752, התשמ״א, עמ׳ 2985.

 (2) ׳׳שינוי מם׳ it לתכנית מפורטת מס׳ 106/03/3, רובע
 ה׳, גוש 2071 מגרשים 77—47״.

 עיקרי הוראות השינוי: איחוד וחלוקה מחדש של
 מגרשים, ביטול חזית מסחרית באזור בניני הציבור

 וקביעת יחידה מסחרית.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 פרסומים 2719, התשמ״א, עמ׳ 2010.

 השינויים האמורים בצורת שאישרה הועדה המחוזית
 ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי
 הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, אשדוד, וכל המעונין רשאי לעיין בהם
 ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, אשקלון
ת ו מי תאר מקו ת מי ו י נ כ י ת ו נ ר אישור שי ב ד  הודעה כ

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז הדרום, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר

 שינויי תכניות מיתאר אלה:

 (1) ״שינוי מס׳ 24 לתכנית מיתאר מם׳ 101/02/4 —
 שכונת שמשון, חלקי גושים 1229, 1466, 1930״.

 עיקר הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד מאזור
 מגורים ד׳ (6 יחידות לדונם), בניני ציבור, מלאכה
 ומסחר משולב לאזור מגורים ג׳ מיוחד (12—6
 קומות) משולב במסחר, מלאכה, בניני ציבור, ספורט,

 שטח ציבורי פתוח, הקטנת קווי בנין.

 הודעה על הפקדת שינוי התכניות פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2738, התשמ״א, עמ׳ 2605.

 (2) ״שינוי מס׳ 25 לתכנית מיתאר מס׳ 101/02/4 —
 תכנית מיתאר אשקלון״.
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 הזמנות בתי המשנע

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

 הזמנות כדבר קיופ צוואות ומינוי מנהלי עזבון

 להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי
 מנהל עזבון או לשניהם, כמפורט להלן. כל המתנגד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום

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

 פס׳ התיק תאריך מס׳ התיק תאריו
 (1וואות) שם המנוח הפסירד• שם המבקש (צוואות) שם המנוח הפםירה שם המבקש

 1038/82 ברנט פרסבורגר 10.12.31 קטרינה 1121/82 חווה אורן 19.1.32 דוד אורן
 פרסבורגר 1122/82 רבקה הניגמן 11.1.82 דוד הניגמן

 1041/82 חיה קל רה פת 27.5.79 אברהם פת 1123/82 אירוינג גרוסברד 13.1.81 טובי גרוםברד
 1041/82 נפתלי פת 13.10.79 אברהם פת 1125/82 גרייבסקי צבי 10.11.81 גרייבםקי מריה

 1043/82 אברהם יוסף כץ 31.1.82 רות כץ 1127/82 גלבר ברוך 21.1.82 גלבר יוסף
 1046/82 ריגלר קטרינה 1.12.81 חוה זלצמן 1128/82 שושנה מנטל 9.10.81 בתיה רחל

 1047/82 ארנםטינה זילברברג 1.2.82 יהודה גרין שטרום
 1052/82 פייג חיים לזר 6.12.81 רוזנפלד רוזליה 740/82 אליעזר רבינוביץ 1.2.82 דניאל אלפרין

 1053/82 רולה לוליה 3.12.81 חתוכה אביבה 952/82 ברקוביץ אברהם 1.1.82 ברקוביץ פרומה
 1058/82 שוקן ולטר גדעון 24.11.81 דבורה שוקן 755/82 צבי אריה שפר 26.1.82 סם קליבנסקי

 1060/82 ניימן יוכבד 12.8.80 יחיאל ניימן 1132/82 יוסף מרקוספלד 29.1.82 הלה יוכלמן
 1061/82 קדל קליינברגר 20.1.82 דוד קליינברגד 1134/82 םורצקי דוד 21.1.82 שפירא חיה

 1064/82 אל זאיד יעקב בן 1135/82 משה אליעזר הוך 30.11.81 פרל הרך
 אמין 12.1.82 אל זאיד אברהם 1138/82 גוסטי פלר 30.12.81 תפילה פלר

 1065/82 אברהם כלב 15.1.82 קלו כלב 1143/82 בורנשטיין רחמיאל 20.10.81 סונית בורנשטיין
 1069/82 לוסטיג טוני 6,12.79 קלרה בן שדה 1144/82 חאן גיזלה 9.2.82 רוזנטל גיזלה

ה ז  1078/82 שלמה לובנברג 13.6.81 בסי לובנברג 1146/82 וירקרמן פרידה 14.1.82 יוסקוביץ׳ מ
 1080/82 לוםיה גלל? 30.7.81 יוסף צוק 1147/82 וירקרמן גירש 17.11.81 יוםקוביץ דהה

 1081/82 מיכאל דרודז׳ינסקי 24.12.31 דרובל דב 1152/82 ארנה פייפש 29.11.81 חיים פייפש
 1084/82 חפץ זלמן 20.11.81 מוקסיי צבי 1159/82 להגירי שמעה 19.1.81 דומיה מאדי
 1085/82 ברנרד ברקובסקי 27.12.81 ברטין ברקובסקי 1160/82 סגל הנדיר 20.1.82 סגל ליאונה

 1087/82 גרשון אליאן 1.1.82 יונה אל יא ן 1161/82 ניקוליבסקי אדית 12.1.82 הרי קלמן
 1089/82 איזבלה שפיץ 4.12.81 יוסי שפיר 1162/82 ניקוליבסקי נחום 12.1.82 יוסף נתיב

 1090/82 לואים סמואל אומברגג2.11.8נ מרגרטה אומברג 1167/82 ברנשטיין סידר 31.12.81 ברנשטיין פרנץ
 1092/82 לזרוביץ ברכה 3.1.82 ויטנשטיין גני 1168/82 אלטרמן יהודה 10.11.81 אלטרמן קיילי

 1093/82 ברטה וינמן 9.2.82 אוטו וינמן 1170/82 בקר נפתלי 4.1.82 בקר זאב
 1094/82 הונא אורנשטיין 24.1.82 דב אורן 1171/82 הוכברג ישראל מאיר25.12.81 הוכברג אלינורה
 1095/82 בריל חיימוביץ 23.9.81 שלמה חיימוביץ׳ 1172/82 מהמוד אבו חגלה 14.6.81 עבדאל אבו חגלה

 S2/1111 יוסף הס 4.2.82 עליזה אלישבע 1175/82 כתום עיון 10.11.81 ניםים עיון
 הס 1179/82 בללי סבטינו 30.11.81 רחל זילברשטיין

 1112/82 לודוויג הס 21.11.77 ע׳ אלישבע הס 1180/82 סקוברוניק יעקב 9.12.81 חיה םקוברוניק
 1113/82 ולט ברטה 31.8.81 דן יעקב 1184/82 אסתר גולדרייך 9.12.81 ליזה רוזנברג

 1115/82 לאה ברוך 7.2.82 חנה קימלמן 1185/82 מאיר בייר 19.10.81 רות ביר
 1118/82 אידה זולברג 6.1.82 יואל זולברג

 1120/82 עזרא מזרחי 31.8.81 מרים יעקובוביץ ע׳ זמיר, רשם

 1418 ״לקוט הפרסומים ל279, א׳ בנים! התשמ׳׳ב, 25.3.1962



 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עלבון

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליחן צווים המכריזים על ירושה
 או למינוי מנהלי עזבון או לשניהם. כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת
 אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם

 לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 מס׳ התיק תאריד מס׳ התיק תאריך

 (ירושות) שם המנוח הפטירה ש• המבקש (ירושות) שם המנוח הסטירה שם המבקש

 1025/82 רימלר אברהם 1.2.82 רימלר נחמיה 1083/82 בלטר שרה 23.7.81 בלטר גדעון
 1028/82 יצחק הילר 2.12.80 נחה הילר 1086/82 אצבית ניסים 1.12.72 ריקה מטרני

ו 19.10.73 יעקב בז׳רנו 1088/82 בלה טרנר 1.3.78 איטה שורצמן  1030/82 שרה בדרנ
 1031/82 אסתר דנה 11.9.81 אדמונד דנה 1091/82 כהן יעקב 19.1.82 כהן נגיי

 1032/82 יצחק כהן 19.1.82 דורה גבאי כהן 1096/82 אריה ליאונרד פיש 18.5.80 אורזולה ג׳ני
 1033/82 בוכמן מרים 21.1.82 ברנדמן יהודית פיש

 1034/82 בכר מרקו 8.1.82 בכר משה 1097/82 בניאן נורי 20.12.81 שולמית בניאן
 1037/82 חנן בן־זאב 17.1.82 יהודית וולף 1098/82 רחל פוטש 4.2.82 איתן פוטש

י 14.12.81 אורנה שרוני 1099/82 שטיינר שוריקת 16.10.81 נחמן שטיינר  1039/82 אריה שתנ
 1040/82 שאול גורודינסקי 9.11.81 עזריקם 1101/82 זיידמן משה 4.1.82 זיידמן ריסייה
 גורודעםקי 1102/82 שפיגלר שרה 29.4.80 •שפיגלר אליהו

 1042/82 ירמוס ישראל 8.12.82 מרדכי צבי ירמוס 1103/82 יוסף ברםוקר 30.9.81 אסתר קליין
 1044/82 יוסף נזום 15.6.80 יוסף אסתר 1104/82 איתן אברהם 15.4.81 איתן רבקה
 1045/82 דובוביץ׳ מרדכי 16.3.31 מרים דובוביץ׳ 1105/82 טג׳ר בנימין 3.9.81 טג׳ר זלמה
 1048/82 עזרא אהרון 2.10.81 םעיד אהרון 1106/82 הבר איבטה 16.1.82 רקסי עדה

 1049/82 וורטמן יוסף משה 20.1.81 ורטמן מלכה 1107/82 חונה ברקוביץ׳ 24.6.81 גרמן ברקוביץ
 1050/82 ווילינגר יוכבד 6.11.76 וילינגר אליעזר 1108/82 שושנה פיירשטיין 25.3.81 חוה שרלמן

 1051/82 לוקס שורץ משה 20.12.81 לוקס שורץ יוסף 1109/82 צפורה בית הלוי 24.1.78 אלכסנדר בית
 1054/82 כהן רמה 15.2.70 כהן דוד תלוי

 1055/82 גרמניך בדל 19.4.81 גרמניך רחל 1110/82 יעקב מארי 21.1.82 סביחה מארי
 1056/82 גרמניך אהובה . 11.8.81 גרמניך רחל 1114/82 דלית ענף 30.10.71 רעיה שפירא

 1057/82 זאב קאופמן 3.2.82 לאה קאופמן 1116/82 שכטר יהושוע 26,11.81 שכטר שמואל
 1059/82 פופלבסקי זלמן 7.6.78 פופלבסקי 1117/82 למר פוריסמז 30.1.82 רות פוריםמן

 ויקטוריה 1119/82 דוד חביבה 25.2.70 דוד שלום
 1062/82 משה יהודה 1124/82 אליעזר בוגיר 6.11.81 שטרן אראלה

 אוםטראו 26.11.81 רחל גרוסמן 1126/82 אברהם כהן 28.9.81 יצחק כהן
 1063/82 פרסק־יה וינקלר 10.4.80 לב קרולינה 1129/82 רבקה שמילובסקי 4.1.82 פנינה אזולאי

 1066/82 מנתם לבנון 14.1.82 חיה לבנון 1130/82 רבקה עובדיה 10.1.82 אידה מלרביץ׳
 1068/32 אברהם עצמון 1.4.81 אסתר עצמון 755/82 צבי אריה שפיר 26.1.82 סט קליבנסק•׳
 1070/82 אלקלעי יוסף 25.10.81 אלקלעי סילביה 1131/82 חנה ריף 15.11.81 שרה שטילמן

 1071/82 ־לייב סומר 10.12.81 אודל סומר 1133/82 אגאי שלום 12.1.67 אגאי יוסף
 1073/82 שרה פליקס 27.3.74 יצחק פליקס 1133/82 אגאי מסעודה 26.1.71 אגאי יוסף

 ״ 1074/82 דוד בן ששון 18.6.80 דניאל בן ששזן 1136/82 משה שיבר 1.1.82 שמואל שיבר
 1074/82 רחל בן ששון 28.8.78 דניאל בן ששון 1137/82 איזנפור הנריד 8.1.82 שורצבוים תמרה

 1075/82 רוסו יחזקאל 8.2.77 כהן ברכה 1139/82 דנגוט מנחם 29.12.62 אברהם נתן
 1075/78 רוסו לאד. 26.1.79 כהן ברכה דנגוט

 1076/82 שלום עמר 1.12.81 עזרי עמיר 1140/82 דנגוט שרה 22.8.81 אברהם נתן
 1077/82 חולדה אדלמן 26.4.81 אופיר אדלמן דנגוט

 1079/82 רון ניצן 13.12.81 רחל ניצן 1141/82 עזרא יצחק 27.9.71 עוז יהושוע
 1062/82 צוקרברוך שי 24.4.81 צוקרברוך יעקב 1142/82 עזרא נעימה 28.8.80 עוז יהושוע
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ו פ י ־ ב י ב א ־ ל ת י ב ז ו ח מ ט ה פ ש מ ת ה י  ב
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 פפ׳ התיק תאריך פס׳ התיק תאריו
 (ירושות) שם המנוח הפטירה שם המבקש (ירושות) שם המנוח הפטירה שם המבקש

 1145/82 צקס עזרא 8.2.74 רקם שמחה 1165/82 כדורי משה 2.4.81 כדורי מזל
 1148/82 ישראל הורוביץ 13.1.82 ישעיהו הורוביץ 1169/82 שלמה רצאבי 23.8.72 אביבה רצאבי

 1149/82 מנחם ליזרוביץ 14.1.82 פנינה ריבר 1173/82 יעקובאן יעקב 29.10.81 יעקובאן פנינה
 1150/82 משה שברצינסקי 28.7.81 עמנואל 1176/82 פנינה רוגטקה 23.9.81 אברהם משה

 שברצינסקי רוגטקה
 1151/82 ריבה קליין 23.8.80 אדלר ברברה 1177/82 לוי יהודה 3.2.82 לוי אורלי

 1153/82 עסיס שושנה 24.11.81 עסיס יום טוב 1178/32 מנשה דוד 30.12.81 מנשה שושנה
 1154/82 אהרון טובה 1.10.80 אהרון פואד 1181/82 רחמים ישראל 24.11.81 דינה ישראל

 1155/82 סקגיו צבי 20.9.81 סקג׳ו אסתר 1183/82 תיאודור ביאלצקי 6.4.81 מאיר ביאלצקי
 1156/82 גיזלה אנסקי 23.6.78 אלכסנדר אנסקי 1187/82 חליף אליהו 9.5.80 חליף עזרא
 1157/82 פריימן שרה 17.7.79 יהושע פריימן 1188/82 עזריאל קפלן 30.5.81 לאה קפלן

 1163/82 כהן שרה 10.1.68 כהן אהרון 1189/82 בן מנשה דגיגה 28.4.80 בן מנשה ציון
 1164/82 וולף ברקוביץ׳ 12.11.81 שרה ברקוביץ׳ 1190/82 משה פרנקל 13.11.73 יהודית פרנקל

 ע׳ זמיר, רשם

ה פ י ח י ב ז ט המחו פ ש מ ת ה י  ב

 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עלבון

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

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

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

 321/82 ברגהים אריה 18.12.81 פניה ברגהייס 380/82 איבושיץ שר רומה 24.1.82 שוב אליזבט
 323/82 אקרמן משה 19.12.81 מלכה שולה 381/82 פישר רוברט 16.11.81 ברסה פישר

 324/82 שורץ חוה 7.10.80 חיים שורץ 382/82 קנר שרה 25.5.81 גולדמן ניצה
 330/82 הילדר זונדהלם 10.5.81 נחום אריאל 383/82 קנר אליעזר הירש 20.1.81 גולדמן ניצה
 331/82 יוסף ברוכלה 11.1.82 צפורה רהמוט 387/82 ארצי מרים 1.3.81 ארצי ראובן

 332/82 פלטיצקי פרידה 3.12.81 פלטצקי ראובן 388/82 גנץ סולומון 21.12.81 הרשטיג רחל
 339/82 מרגרט בלקמי 8.12.81 יהזקאל פורת - (רוזליה)

 341/82 שפץ לאה 24.12.81 אילנה מיוני 390/82 סולז׳ רפאל מאיר 12.6.80 דורותה סולז׳
 344/82 קליינמר שניאדר 4.12.81 קליינמן שיינדלר 393/82 פיטרמן ישראל 2.1.82 מריה (מרים)

 345/82 פיינר ישראל 13.1.82 היה שרה פיינר פיטרמן
 346/82 ויטנרק דוד 18.2.81 מרים ויטניק 395/82 אלטרץ מלבינה 7.3.81 דגן (אלטרץ)

 347/82 בן חורין רפאל 7.1.82 ראובן אבנארי אברהם
 348/82 מץ יוחנן 21.7.81 דניאלה מץ 396/82 דוידוביץ פאולה 26.1.82 דוימביץ
 349/82 מץ אווה 20.2.80 דניאלה מץ אליזבטה

 352/82 גולדשטיין ארנה 2.12.79 דניאלה מץ 397/82 קירשנר סלבינה 18.6.80 זהבי נטע
 356/82 שפירא מינה מנורה 27.9.81 רחל גרינברג 398/82 פישר הרנה 14.3.75 שוורצלאב אידים

 361/82 זילברמן רפאל 19.11.81 זילברמן חנה (פישר)
 367/82 רות ס. ברומר 27.11.78 פיליפ צוקרברוד 399/82 שיטיאר פרנציסק 5.1.82 שטיאר צציליה

 374/82 גבאי חיים 18.1.78 יונתן גבאי
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ה פ י ח י ב ז ו ח מ ט ה פ ש מ ת ה י  ב
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מם׳ התיק תאריך מסי התיק תאריך י
 (צוואות) שם המנוח הפטירה ש£ המבקש (צוואות) שם המנוח הפטירה שם ממבקש

 350/82 גולדשטיין ארנה 2.12.79 דניאלה מץ 391/82 איזיקוביץ משה 17.9.78 נטי ־פה

 385/82 פינקלשטיין משה בן 13.5.81 פינקלשטיין אליעזר אייזיקוביץ
 אריה טובה 392/82 מנגד משה 2.8.81 מנגד שולה
 רייזן שולה

 מטלון דוריה
 שויער אילן

4.4.81 
8.3.73 

12.12.81 

 הייט אידה
 אלפרוביץ אברהם

 שויער מינה

394/82 
400/82 
401/82 

 ברוכי פרידה
 ליבוביץ קרול

31.1.82 

17.12.81 

 ברוכי דוד
 לייבוביץ כטה

386/82 

389/82 

 מ׳ בן׳יאיר, רשם

 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזכון

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה
 או למינוי מנהלי עזבון או לשניהם. כל אדמ הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת
 אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזת תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם

 לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 מס׳ התיק תאריך מ0׳ התיק האריך
 (ירושות) שם המנות הפטירה שם המבקש (ירושות) שם המנוח הפטירה שם המבקש

 322/82 גלמן ליבה 28.12.81 יאנקו מורל 357/82 מזרחי אברהם 1.11.81 כהן רבקה
 325/82 חיימוביץ יצחק 11.12.81 עמיאל חיים 358/82 אנה שניידרמן 23.8.68 אםלין ביאטריס

 326/82 תורג׳מן אלברט 22.12.81 רבקה תורג׳מן 359/82 לודוביץ טוזי 19.11.81 זאבי צבי
 327/82 זאבי יונה 31,12.81 אילנה סיגל 360/82 אחרוני אורי 13.11.81 אחרוני נעים

 328/82 אוריון צביה 14.6.81 יהודה אוריון 362/82 שובינסקי יצהק 29.7.81 יעל שובינםקי
 329/82 פרג׳י אליהו 20.2.81 פרג׳י יהודית 363/82 גורדו ישראל 27.1.78 שרה גורדו

 333/82 הופמן אלה 11.10.81 נתן הופמן 364/82 כהן נגייה 9.1,82 כהן דוד
 334/82 עמיר שמואל 20.4.81 עמיר שרה 365/82 אורנר מרדכי 8.2.81 יוסף אורנר

 335/82 ספשי גרטרוד ג׳וםפין 7.11.81 ספשי לודביג 366/82 בן המו יצחק 12.12.81 בן חמו מרים
ל 10.11.81 בל וירה מ  336/82 מימון הריה 20.2.78 מימון משה 368/82 פישר ק

 337/82 מימון מסעוד 17.2.80 מימון משה 369/82 גואטה שרינה 7.1.82 אברהם גואטה
 338/82 שוסטר נהמה 15.7.81 שוםטר משה 370/82 הויברגר צבי 8.8.81 אילנה הויברגר

 340/82 מחאגנה סאלח 23.12.81 מחאג׳נה הדיג׳ה 371/82 גוטליב אנשל 7.1.82 שרה גוטליב
ה 9.6.80 נחום הברמן י נ  סאלה 372/82 הברמן מ
 342/82 יהושע רוזן 19.4.81 קלמן רוזן 373/82 הברמן זליג 4.11.75 נחום הברמן

 343/82 כהן נסים 6.9.79 כהן אליהו 375/82 אופנר מקס 20.9.78 אופנר יוליוס
 351/82 ליינר גיורא 5.2.82 אילנה ליינר 376/82 אופנר אליצרה 24.7.79 אופנר יוליום

 352/82 מונצ׳ש יוסף 27.1.82 רזזה נוכגאייר 377/82 שרייבמן ברנה 28.7.77 שרייבמן שאול
 353/82 בן ישי חנה 24.9.75 בן ישי ישראל 378/82 ורוניקה לנואר 21.10.79 ישראל שוורץ

ן ל פ  354/82 בן ישי אליהו 16.11.81 בן ישי ישראל 379/82 קפלן מאיר שמעון 21.1.82 עמיקם ק
 355/82 היט חוה 9.1.82 זיידובר איטה 384/82 מרקו מירוביץ 20.7.69 מרצד מירוביז

 מי כן־יאיד, רשם
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 בית המשפע תמהתי בנצרת

 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או
 למינוי מנהל עזבון או לשניהם, כמפורט להלן. כל המתנגד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום

 מיום פרסום הזמנה זו, את טעמי התנגדותו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 מש׳ התיק תאריך מסי התיק תאריד
 (צוואות) שם המנוח הפטירה שם המבקש (צוואות) שם המנוח הפטירה שם המבקש

 75/82 טנםנו יוסף 29.12.81 טנםנו מטילדה 82/82 אורלנד גדליהו 15.12.81 אורלנד יוכבד
 76/82 םיבאני שפיקה יוסף 14.5.80 מורים תאופיק 99/82 ח׳שיבון מוניפה 30.9.81 ריאד סעיד

 בן יעקוב סיבאני ג׳ירים בן ג׳יריס ח׳שיבון
 73/82 פרידמן אבישי 26.11.81 יזרעאלה קימלמן

 ר׳ ג׳יג׳י, רשם

 הזמנות ברגר ירושות ומינוי מנהלי עזבון
 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על
 ירושה או למינוי מנהלי עזבון או לשניהם. כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאתת
 הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום מיום

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

 מם׳ התיק תאריך מס׳ התיק תאריך
 (ירושות) שש המנוח הפטירה שם המבקש (ירושות) שט המנוח הפטירה שם המבקש

 63/82 כחיילי םעאידה 5.12.78 סוריא מוחמד 79/82 אוליאש צביה 9.1.82 יצחק אוליאש
 חוסיין אחמד בן סעאידה 83/82 שורץ חרמן 31.1.82 עמוס להט

 מוסא 93/82 עאישה אברהים בן 20.2.73 אהמד מוסטפה
 64/82 ח׳ורי נג׳לא יוסף בן 3.8.81 נג׳יב נאסר חוםיין כנאנה

 ח׳ליל יעקוב ח׳ורי 97/82 ברקאי פרץ 5.12.81 רוזנבוים פרלה
 65/82 רפפורט ארקדי 10.12.81 רפפורט צבי' 92/82 מרים אברהם 27.12.81 מרים אסתר

בעו יעקב 98/82 וויינר שרה 6.1.82 וויינר ולדמיר  67/82 טובינו סלימה 11.7.81 טו
 74/82 בוסקילה סעדה 4.11.80 בוסקילה סלומון 110/82 ח׳ טיב אמין עבדי 25.4.58 תאופיק אמין

 77/82 רייביץ בונה 25.8.80 רייביץ מיכל אל פתאח ח ׳טיב
 78/82 שואהנה סאלת 1.3.80 שחאדה םאלח

 שחאדה שואהנה ר׳ ג׳ינ׳י, רשם

 הודעה בדבר בקשה לפיחק חברה

 לתמוך במתן צו בענין בקשה זו או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור אם בעצמו או באמצעות עורך
 הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לכל נושה או משתתף
 של ההברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת התשלום

 הקבוע בעדו.
 בנימין לוינבוק, עו״ד

 ב״כ המבקש

: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה ה ר ע  ה
 האמורה חייב למסור, או לשלוח על־ידי הדואר לחתום
 לעיל הודעה על רצונו זה. ההודעה בציון השם והמען של
 האיש או הפירמה ובחתימתם או בחתימת בא־כוחם, צרי
 כה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל החתום לעיל

 לא יאוחר משעה 13.00 של יום 18.4.1982.

 בכית המשפט המחוזי בתל־מביג־יפו
 תיק אזרחי 86/82

 בענין: פקודת החברות,
 ובעניו: פירוק ההברה נדגל כע׳׳מ,

ל בע״מ, ע״י ב״כ א ד ע  והמבקש: בנק עליה לאומי מ
 עוה״ד בנימין לוינבוק, מרחוב נהלה בנימיו 75, תל־

 אביב.
 נמסרת בזה הודעה כי ביום 10.1.1982 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החברה
 הנזכרת לעיל, •וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית

 המשפט היושב בדיו ביום 19.4.1982 בשעה 08.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
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 הודעות מאת הכונס הרשמי

ת נכפים ל כ ל צווי ק  הודעות על ביטו
 ופשיטת רגל

 שם החייב, תיאורו ומענו: משה צרפתי, ת״ז 0540616,
 יהלומן, רח׳ הנביאים 57/10, בת־ים.

: תליאביב־יפו, ת. א. 1519/73.  בית המשפט המחוזי של
 תאריך הצו לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל: י״ב בסיון

 התשל״ג (12 ביוני 1973).
 'סיבת הביטול : תשלים כל החובות.

 תאריך הביטול: ט׳ באייר התשמ״א (13 במאי 1981).

: יצחק גיטלזון, ת״ז 0767715, רח׳ ו  שם החייב ומענ
 ז׳בוטינסקי 110, תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת. א. 2296/80.
: י״ב ל  תאריכי הצווים לקבלת הנכסים ופשיטת הרג
 בכסלו ההשמ״א (20 בנובמבר 1980), ח׳ בסיון

 התשמ״א (10 ביוני 1981).
 סיבת הביטול: העדר תועלת לבושים.

 תאריד הביטול: י״ח בטבת התשמ״ב (13 בינואר 1982).

: גלטר אנדרי, ת״ז 0059934, ו  שם חהייב, תיאורו ומענ
 נגר, רה־ סוקולוב 2, פתה־תקוה.

: תל־אביב־יפו, ת. א. 2580/71.  בית המשפט המחוזי׳ של
 תאריך הצו לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל: ד׳ בתמוז

 התשל׳׳א (27 ביוני 1971).
 סיבת הביטול: תשלום כל החובות.

 תאריך הביטול: ט״ו באדר א׳ התשמ״א (19 בפברואר
. (1981 

 שמות החייבים, תיאורם ומענם: 1) עליזה בן־גון, ת״ז
 6547276, • מזכירה ¡ 2) מיכאל בן־נון, תי׳ז 2681235,

 חקלאי, כפר־אביב 56, ד״ב שקמים.
 בית המשפט המחוזי של : תל־אביב־יפו, ת. א. 2243/80.
 תאריך הצו לקבלת הבכסים ופשיטת הרגל: ג׳ בחשון

 התשמ״א (13 באוקטובר 1980).
 סיבת הביטול: העדר תועלת לנושים.

 תאריך הביטול: כ״ג בשבט התשמ״ב (16 בפברואר
. (1982 

 שמות החייבים ומענם: 1) המנוחה יונה זלמנוביץ, ת״ז
 0126899 ; 2) פניה פייגה זלמנוביץ, ת״ז 0126900,

 רה׳ מיכה 8, תל־אביב.
: תל־אביב־יפו, תיקים אזרחיים  בית המשפט המחוזי של

.76—77/57 
 תאריכי הצווים לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל : ר בשבט
 התשי״ז (8 בינואר 1957), י״ז באדר ב׳ התשי״ז

 (20 במרס 1957).
 סיבת הביטול: תשלום כל החובות.

 תאריך הביטול: כ״ה בטבת התשמ״ב (20 בינואר 1982).

 כי׳ט בשבט התשמ״ב (22 בפברואר 1982)
 ז׳ כדגה

 םגו הכונס הרשמי

 לפי פקודת החברות

 הודעות על שחרור מפרקים

 שם החברה: ברכה את דסאו בע״מ — בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רה׳ היסוד 1, יפו.

: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי ל  בית המשפט המחוזי ש
.1676/77 

: הכובס הרשמי, רח׳ בךיהודה 14, ו  שם המפרק ומענ
 תל־אביב.

 תאריך השחרור: ה׳ בשבט התשמ״ב (29 בינואר 1982).

 שם החברה: חברת סיגל אלקטרוניקה בע״מ — בפירוק.
 מען המשרד הרשום: שד׳ בנימיו 14, נתניה.

: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי ל  בית המשפט המחוזי ש
.2219/79 

: הכונס הרשמי, רה׳ בן־יהודה 14, ו  שם המפרק ומענ
 תל־ אביב.

 תאריך השחרור : י״א בשבט התשמ״ב (4 בפברואר 1982).

 כ״ט בשבט התשמ״ב (22 בפברואר 1982)
ה ת  ד ב

 סגן הכונס הרשמי

 הודעה בדבר כדונה להכריז על דיבידנד

 שם החברה: לדנקו בע״מ — בפירוק, חפ/838ד4.
: היפה, תיק אזרחי 189/73.  בית המשפט המחוזי של

 היום האחרון לקבלת הוכחות : ט׳ בניסן התשמ״ב (2
 באפריל 1982).

 שם המפרק, תיאורו ומענו: הכונס הרשמי, רח׳ שמריהו
 לוין 3, חיפה. •

 י״ז באדר התשמ״ב (12 במרס 1982) י׳ יקותיאלי
 סגן הכזנס הרשמי

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

 הודעות על שהדור נאמנים

 שם החייב, תיאורו ומענו לשעבר: המנוח יוסף מרגלית,
 קבלן בנין; רה׳ שמריהו לוין 6, תל־אביב.

: תל־אביב־יפו, ת. א. 2529/71.  בית המשפט המחוזי של
 שמות הנאמנים, תיאורם ומענם: 1) יהודה זלעמן, עו״ד,
 שד׳ רוטשילד 70, תל־אביב; 2) נחמיה אור, עף׳ד,
 שד׳ רוטשילד 93, תל־אביב; 3) נחמן אמיתי, עו״ד,

 רה׳ יהודה הלוי 90, תל־אביב.
 תאריך השחרור : כ״ו בטבת התשמ״ב (21 בינואר 1982).

: פנחס וורשה, פועל, רה׳ דב ו  שם החייב, תיאורו ומענ
 23, רמת־גן.

: תל־אביב־יפו, ת. א. 2157/62. ל  בית המשפט המחוזי ש
ד ב : יואל כץ, עו״ד, רח׳ א  שם הנאמן, תיאורו־ ומענו

 גבירול 55, תל־אביב.
 תאריך השחרור: ח׳ בשבט התשמ״ב (1 בפברואר 1982).
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 לפי פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש], התש״ם—1980

 סיבת הביטול: תשלום כל החובות.
 תאריך הביטול: ד׳ בחשון חתש״ם (25 באוקטובר

.(1979 
: הכונס הרשמי, רח׳ בךיהודה 14, ו  שם הנאמן ומענ

 תל־אביב.
 תאריך ׳השתרר: ד׳ בחשון התש״ם (25 באוקטובר

.(1979 

ר, ת״ז 4297610, רה׳ ו : יחקאל תג ו  שם החייב ומענ
 המלך כורש 11, תל־אביב.

: תל־אביב־יפו, ת. א. 896/73.  בית המשפט המחוזי של
 תאריך הצו לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל: י׳ בניסן

 התשל״ב (12 באפריל 1973).
 סיבת הביטול : תשלום כל החובות.

 תאריך הביטול: ל׳ בשבט התשמ״א (4 בפברואר 1981).
: הכונס הרשמי, רה׳ בן־יהודה 14, ו  שם הנאמן ומענ

 תל־אביב.
 תאריך השחרור : ל׳ בשבט התשמ׳׳א (4 בפברואר 1981).

 שם החייבת, תיאורה ומענה : אהובה גזית, ת״ז 0426816,
 עקרת־בית, שד׳ אר׳ם 7, תל־־אביב.

: תל־אביב־יפו, ת. א. 5958/68. ל  בית המשפט המחוזי ש
 תאריך הצו לקבלת הנכפים ופשיטת הרגל: כ״ח בכסלו

 התשכ״ט (19 בדצמבר 1968).
 סיבת הביטול: העדר תועלת לנושים.

 תאריך הביטול: יי׳ב באדר ב׳ התשמ״א (18 במרס
. (1981 

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: אביגדור קנטי, עו״ד, רח׳
 . אבן־גבידול 94, תל־אביב.

 האריך השחרור: כ״ו בטבת התשמ״ב (21 בינואר
. (1982 

: איברהים מוחמד אבוענם, ת״ז ו  שם החייב ומענ
 3501451, שיכון מיעוטים 41, רמלה.

: תל־אביב־יפו, ת, א. 2758/74.  בית המשפט המחוזי של
 האריך הצו לקבלת. הנכסים ופשיטת הרגל: י׳יב בחשון

 התשל״ה (28 באוקטובר 1974).
 סיבת הביטול: תשלום כל החובות.

 תאריך הביטול: כ״ה בטבת התשמ״ב: (20 בינואר 1982).
: הכונס הרשמי, רח׳ בךיהדדה 14, ו  שם הנאמן ומענ

 תל ־אביב.
 תאריך השחרור: כ״ה בטבת התשמ״ב (20 בינואר

.(1982 

 כ״ט בשבט התשמ׳׳ב (22 בפברואר 1982)

 ז׳ בונה
 סגן הכונס הרשמי

 הודעות על ביטול צווי קבלת נכפים ופשיטת רגל
: יוסף כוהלני, ה״ז 158227/3, ו  שם החייב, תיאורו ומענ

 צבעי, שיכון א׳ מס׳ 79, ראש־ העי ן.
 בית המשפט המחוזי של תל־אביב־יפו, ת. א. 2602/67.
ל: י״ז בסלון  תאריך הצו לקבלת הנכסים ופשיטת הרג

 התשכ״ז (25 ביוני 1967).
 סיבת הביטול: תשלום כל החובות.

 תאריך הביטול: כ״ה בטבת התשמ״ב (20 בינואר 1982).

: יעקב דיין, ת״ז 6382993, ו  שם החייב, תיאורו ומענ
 שרברב, רה׳ אילת 64, חולון.

 בית המשפט המחוזי של : תל־אביב־יפו, ת. א. 1097/79.
 תאריך הצו לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל: ט״ז באייר

 התשל״ט (13 במאי 1979).
 סיבת הביטול: תשלום כל החובות.

 תאריך הביטול: י׳׳א בטבת התשמ״ב (6 בינואר 1982).

: אברהם (אלברט) ליאון, ו  שם החייב, תיאורו ומענ
 ת״ז 1040597, סנדלר, רה׳ שיק 2, תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של : תל־־אביב־יפו, ת. א. 1041/73.
 תאריכי הצווים לקבלת הנכסים ופשיטת. הרגל: ה׳
 בתמוז התשל״ג (5 ביולי 1973), י״ח בכסלו התשל״ד

 (13 בדצמבר 1973).
 סיבת הביטול: תשלום כל החובות.

 תאריך הביטול: י״ח בטבת התשמ״ב (13 בינואר 1982).

 הודעות על ביטול צווי קבלת נכםיפ ופשיטת רגל
 ושחרור נאמנים

: גבריאל אלוש, ת״ז 4261967, • ו  שם החייב, תיאורו ומענ
 נהג, רה׳ ויצמן 1392/11, קרית־מלאכי.

 בית המשפט המחוזי של •: תל״אביב־יפו, ת. א. 848/77.
 תאריך הצו לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל: ב׳ באייר

 התשל״ז (20 באפריל 1977).
 סיבת הביטול: תשלום כל החובות.

 האריך הביטול: כ״ב בחשו ן התשמ״ב (19 בנובמבר
.(1981 

: הכונס הרשמי, רח׳ בן־יהודת 14, ו  שם הנאמן ומענ
 תל־אביב.

 תאריך השחרור: כ״ב בחשון התשמ״ב (19 בנובמבר
.(1981 

 שם החייבת, תיאורה ומענה: חנה פאוסט, ת״ז 680205,
 עקרת־בית, רח׳ הזוהר ד, שיכון בבלי, תל־אביב.
: תל־אביב־יפו, ת. א. 1770/70.  בית המשפט המחוזי של
ל: י״ח באייר  תאריך הצו לקבלת הנכסים ופשיטת הרג

 התש״ל (24 במאי 1970).
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 לפי פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש], התעו׳׳ם—1980

: אברהם אורן, עו׳׳ד, רח׳ ״ ו  שם הנאמן, תיאורו ומענ
 חובבי ציון 22, פתח־תקוה.

 האריך המינוי: כ״ז בםיון התשמ״א (29 ביוני 1981).

 כ׳׳ט בשבט התשמ׳׳ב (22 בפברואר 1982)
נה  ז׳ כו

 סגן הכונס הרשמי

 הודעות כרכר כוונה להכריז על דיבידנד

 שם החייב, תיאורו ומענו: מוראד קנדל, ת׳׳ז 2071407,
 רה׳ 11/253, עכו העתיקה.

 בית המשפט המחוזי של: חיבה, ת. א. 1319/73.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: י׳׳ז באדר התשמ״ב (12

 במרס 1982).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: הכובס הרשמי, רה׳ שמריהו

 לוין 3, תיפח.

 שם החייב, תיאורו ומענו: עבד כרים סלאח םלימאן, ת״ז
 2073347, בית פרטי 135, נצרת.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, ת. א. 825/80.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: י״ז באדר התשמ׳׳ב (12

 במרס 1982).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: הכונס הרשמי, רח׳ שמריהו

 לוין 3, חיפה.

 הודעות על תשלוט דיבידנד

 שם החייב, תיאורו ומענו: סאלם דאוד, ת״ז 204073,
 כפר יסיף.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, ת. א. 946/75.
 הסכום לכל שקל: 125%..

 דיבידנד ראשון או אחר: שלישי.
 זמן פרעונו: י׳ באדר התשמ׳׳ב (5 במרס 1982).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי, רת׳
 שמריהו לוין 3, חיפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: זועבי שאהד, ת״ז 2075094,
 כפר נעורה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, ת. א. 195/79.
 הסכום לכל שקל: 150%.

 דיבידנד ראשון או אחר: שני.-
 זמן פרעונו: י׳ באדר התשמ״ב (5 במרס 1982).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: הכונס הרשמי, רת׳ שמריהו
 לוין 3, חיפה;.

 יי׳ז באדר התשמ״ב (12 במרס 1982)
 י׳ יקותיאלי

 םגו הכונס הרשמי

 הודעות על ביטול צווי הבלוז נכפים
 ושחרור נאמנים

ו: שמעון הליצר, ת״ז 772207,  שם החייב, תיאורו ומענ
 בית־מלאכה לסריגה, ירח׳ אבולעפיה 5, תל־אביב.
: תל־אביב־יפו, ת. א. 394/60. ל  בית המשפט המחוזי ש
 תאריך הצו לקבלת הנכסים :• ה׳ באדר התש׳׳ך (7 במרס

.(1960 
 סיבת הביטול: פשרה עם הנושים.

 תאריך הביטול: ו׳ בכסלו התשמ״ב (2 בדצמבר 1981).
 שמות הנאמנים, תיאורם ומענם: 1) אריה ארזי, עו״ד,
 ככר מלכי ישראל 11, תל־אביב; 2) יצחק דביר,

 עו׳׳ד, רחוב נחלת בנימין 48, תל־אביב.
 תאריך השחרור: ו׳ בכסלו התשמ׳׳ב (2 בדצמבר 1981).

 שם החייב ומענו לשעבר: המנוח צבי הירש ברנדר,
 ת״ז 06481725, רה׳ יהושע בן־נון 87, תל־אביב.

: תל־אביב־יפו, ת. א. 1683/79.  בית המשפט המחוזי של
 תאריך הצו לקבלת הנכסים: כ״ח בתמוז התשל״ט (23

 ביולי 1979).
 סיבת הביטול: העדר תועלת לנושים (פטירת החייב).
 תאריך הביטול: כ״ה בטבת התשמ׳׳ב (20 בינואר

.(1982 
: הכונס הרשמי, רה׳ בן־יהודה 14, ו  שם הנאמן ומענ

 תל־אביב.
 תאריך ־השחרור: ב״ה בטבת התשמ״ב (20 בינואר

.(1982 

 הודעה על ביטול צו קבלת נכסים

 שמות החייבים ומענם: 1) המנוח זאב הירש, ת״ז
 0271149; 2) אליזה הירש, ת״ז 1805183, רח׳ מצדה

 40, רמת־ גן.
 בית המשפט המחוזי של ז תל־אביב־יפו, ת. א. 2391/75.
 תאריך הצו לקבלת הנכסים: ו׳ בשבט התשל״ו (8

 בינואר 1976).
 ס־בת הביטול פשרה עם הנושים.

 תאריו־ הביטול: ב״ד בטבת התשמ״ב (19 בינואר
.(1982 

 הודעה על מינוי נאמו
 וצו הכרזת חייב כפושט רגל

 שם החייב, תיאורו דמענו: יאיר גילאור, פירםומאי,
 רח׳ סוקולוב 64, רמת־השרון.

: תל־אביב־יפו, ת. א. 33/81. ל  בית המשפט המחוזי ש
: כ״ז בסיון ל ג  תאריך צו הכרזת החייב כפושט ר

 התשמ״א (29 ביוני 1981).
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י מ ש ר ת הכובס ה א ת מ ו ע ד ו  ה
 לפי פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש], התש׳׳ם—1980

 תאריך צו השחרור: ל׳ בשבט התשמ״ב (23 בפבר1אר
.(1932 

 מהות הצו: שחרור בתנאי לפי סעיף 63 לפקודה.

 צו קבלת כככיט והכרזת פשיטת רגל,
 אכיפה ראשונה וחקירה פומבית

 שם החייב, תיאורו ומענו: אורי׳ שגב, איש יחסי ציבור,
 ת״ז 05/284342, שד׳ דגניה 49, קרית־חיים.

 בית המשפט המחוזי של: היפה, ת. א. 82/^.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: ט״ו

 בטבת התשמ׳׳ב (10 בינואר 1982).
 בקשת בושה או חייב: חייב.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: כ״ו באדר
 התשמ״ב (21 במרס 1982), בשעה «).10 במשרד

 הכונס הרשמי, רח׳ שמריהו לוין 3, חיפה.
 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: כ״ז באדר
 התשמ״ב (22 במרס 1982), בשעה 11.00 בבית־

 המשפט המחוזי בחיפה.

 י״ז באדר התשמ״ב (12 במרס 1982)
 י׳ יקותיאלי

 סגן הכונס הרשמי

 הודעה על מינוי נאמן
 וצו הכרזת יחייב כפושט רגל

: זכריה תבורי, ת״ז 1033013, ו  שם החייב, תיאורו ומענ
 סוכן ביטוח, מושב בקוע, ד׳׳נ.שמשון.

: ירושלים, תיק המרצה ל  בית המשפט המחוזי ש
.1733/80 

: כ״ח בשבט ל  תאריך צו הכרזת החייב כפושט רג
 התשמ״ב (21 בפברואר 1982).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: אברהם לנמן, רחוב הלל ד,
 ירושלים.

י: כ״ה בשבט התשמ״ב (21 בפברואר ו נ  .תאריך המי
.(1982 

 הודעה כדבר כוונה להכריז על דיבידנד

 שם החייב, תיאורו ומענו: יגאל אלמוג, ת״ז 746678,
 טכנאי השמל, רה׳ הרב פרדס 515/31, נוה יעקב,

 ירושלים.
 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, ת. א. 171/78.

 היום אהחרון לקבלת הוכחות: י״א בניסן התשמ״ב (4
 באפריל 1982).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: משה בן ארי, ער׳ד, רה׳
 שמואל הנגיד 13, ירושלים.

 ט״ז באדר התשמ״ב (11 במרס 1982)
 י׳ צוריאלי

 סגן הכונס הרשמי

 הודעות על תשלום דיבידנד

 שם החייב, תיאות ומענו: אברהם רפיח, ת״ז 953081, רח׳
 הלל יפה, חדרה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, ת. א. 1725/65.
 הסכום לכל שקל: 350%.

 דיבידנד ראשון או אחר: חמישי.
 זמן פרעובו: י׳ באדר התשמ״ב (5 במרס 1982).

 מקום פחעונו במשרד הנאמן: א) ראובן דן, עו״ד, רח׳
 הרברט םמואל 53, הדרה; ב) ברוך רוטמן, עו״ד,

 רה׳ הנביאים 37, תל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: מוניר הורי, ת׳׳ז 2109606,
 כפר ראמה 25/1.

 בית המשפט המחוזי של: היפה, ת. א. 247/73.
 הסכום לכל שקל: %«)1.

 דיבידנד ראשון או אחר: שני.
 זמן פרעובו: כ״ד באדר התשמ״ב (19 במרס 1082).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: י׳ כהן, עו״ד, רה׳ הרצל
 55, היפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: יצחק זיסו, ת״ז 74899851,
 רה׳ החרמון 14/5, נצרת־עילית.

 בית המשפט המחוזי של: נצרת, ת. א. 262/73.
 הסכום •לכל שקל: 200%.

 דיבידנד ראשון או אתר: ראשון.
 זמן פרעונו: כ״ד באדר התשמ״ב (19 במרס 1982).

 מיקום פרעונו במשרד הנאמן: הכונס הרשמי, רה׳ שמריהו
 לוין 3, חיפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: הרשקו צ׳יליק, ת״ז 258257/3,
 רח• הגלבוע 14/27, נצרת עילית.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, ת. א. 1872/68.
 הסכום לכל שקל: 1400%.

 דיבידנד ראשון או אחר: שלישי.
 זמן פרעונו: ב׳ בניסן התשמ״ב (26 במרס 1982).

 מקום פדעונד במשרד הנאמן: הכונס הרשמי, רה׳ שמריהו
 לוין 3, חיפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: בוטרוס ג׳ריס אבו שקארה,
 ת״ז 2108184, כפר מג׳אר.

 בית המשפט המחוזי של: נצרת, ת. א. 577/77.
 הסכום לכל שקל: 45%.

 דיבידנד ראשון או אחר: שני.
 זמן פרעונו: ב׳ בניסן התשמ״ב (26 במרס 1982).

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

 צו מתלה שחרור

 שם החייב ומענו: נח לובקו, ת״ז 6/432721, רח׳ ששת
 הימים 6/10, תל־חנן.

: חיפה, תיק אזרחי 354/71.  בית־המשפט המחוזי של
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 הודעה על תוצאות ההגרלה העשירית
 של מילווה קליטה וחסכון חובה (הארכה), התשכ״ן—1967

 בנק ישראל מודיע כי, בהגרלה העשירית לפדיון
 השיעור השנים־עשר של תעודות מילווה קליטה וחסכון
 חובה (הארכה), התשכ״ז—1967, שהתקיימה בבנק ישראל,
 תל־אביב, ביום ששי, י״ז באדר התשמ״ב (12 במרס

 1982), עלתה בגורל קבוצה ״11״ (אהת־עשדה).

 לפיכך כל תעודות המילווה מקבוצה ״11״ (אחת־
 עשרה) עלו בגורל ותעמודנה לפדיון החל מיום חמישי,

 ח׳ בניסן התשמ״ב (1 באפריל 1982).

 י״ז באדר התשמ״ב (12 במרס 1982)
 בנה ישראל

 מינהל מילוות המדינה

 הודעה על תוצאות ההגרלה האחת־עשרה
 של מילויה קליטה וחסכון חובה (הארכה) התשכ״ו-1966

 בנק ישראל מודיע כי, בהגרלה האחת־עשרה לפדיון
 השיעור השנים־עשר של תעודות מילווה קליטה וחסכון
 חובה (הארכה), התשכ״ו—1966, שהתקיימה בבנק ישראל,
 תל־אביב, ביום ששי, י״ז באדר התשמ״ב (12 במרס

 1982), עלתה בגורל קבוצה ״2״ (שתים).

 לפיכך כל תעודות המילווה מקבוצה ״2״ (שתים)
 עלו בגורל ותעמודנה לפדיון ההל מיום חמישי, ח׳ בניסן

 התשמ״ב (1 באפריל 1982).

 י״ז באדר התשמ״ב (12 במרס 1982)
 בנק ישראל

 מינהל מילוות המדינה

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

 לפי סעיף 58(1) לחוק בנק ישראל, התשי״ד-^195 ג,
 מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע
 והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום כ״ב

 באדר התשמ״ב (17 במרס 1952) :
 בשקלים

 א. סך כל המטבע במחזור
 ביום 17 במרס 1982 6,391,200,392.65
 ב. היתרה ביום 11.3.1982 6,380,076,710.60

 ג. העליה במשך השבוע האחרון 11,123,682.05
 ד. הנכסים ביתרות מטבע חוץ וזהב 6,391,200,392.65

 כ״ד באדר התשמ״ב (19 במרס 1982)
 ש׳ פירקיה

 סגן מנהל מחלקת המטבע

 1 ם״ ח התשי״ד, עמ׳ 192.

 הודעה מאת הכונס הרשמי

 לפי פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש], התש״ם—1930

ד ם דיבידנ  הודעה על תשלו

 שם החייב, תיאורו ומענו: דוד אדרי, ת״ז 6356253, כרסם;
 נטע אדרי, ת״ז 5087765, רחוב בניי־דן 40/2, בית

 שמש.
 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, ת. א. 188/78.

 הסכום לסל שקל: 100 אגורות + רווחים.
 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון וסופי.

 זמן פרעובו: ב״ו באדר התשמ״ב (233,1982). -
 'מקום פרעונו במשרד •הנאמן: ר׳ קסובסקי׳ עו״ד, רח׳

 הלל 6, ירושלים,

 w באדר התשמ״ב(11במרס 1982)

 יצחק צוריאלי
 סגן הכונס הרשמי

 הודעה על מועד ההגרלה השמינית ומקומה

 של מילווה פיתוח, התש״ך—1960, סדרה קל״ב

 בנק ישראל מודיע, כי ההגרלה השמינית לפדיון
 השיעור השנים־עשר של אגרות חוב למוכ״ז של מילתה
 פיהוה, התש׳׳ך—1960, סדרה קל״ב, תתקיים ביום שישי,
 ב׳ בניסן התשמ״ב (26 במרס 1982), במשרדי בנק ישראל,

 תל־אביב, בשעה 10,00.

 א׳ באדר התשמ״ב (24 בפברואר 1982)

 בנק ישראל
 מינהל מילוות המדינה

 הודעה על תוצאות ההגרלה השביעית

 של מילווה פיתוח, התש״ך—1960, סדרה קנ״ב

 ניתנת בזה הזדעה, כי בהגרלה השביעית לפדיו!
 השיעור השנים־עשר של אגרות חוב של מילווה פיתוח,
 התש״ך—1960, סדרה קנ״ב, שהתקיימה ביום רביעי, א׳
 באדר התשמ״ב (24 בפברואר 1982) במשרדי בנק ישראל

 בתל־אביב, עלתה בגורל האות ״ג״ (גימל).

 לפיכך כל אגרות החוב של המילווה הנ״ל מקבוצה
 ״ג״ (גימל) עלו בגורל ותעמודנה לפדיון החל מיום

 המישי, א׳ בניסן התשמ״ב (25 במרס 1982).

 א׳ באדר התשמ״ב (24 בפברואר 1982)

 בנק ישראל
 מינהל מילוות המדינה
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 הודעות אלה מתפרסמות על אחריות המודיעים ואין כפרפומן משום מתן תעודה על נכונותן.

 הלטנה בינלאומי בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על האסיפה הסופית
 ניתנת בזה הודעה, לפי: סעיף 206(2) לפקודת ההב
 רות, שהאסיפה הכללית האחרונה של ההברה הנ״ל,
 תתכנס ביום 18,4.1982 בשעת 12.00 במשרד המפרק, רחוב.
 בן־ יהודה 34, ירושלים, לשם הגשה ח־״ח סופי של
 המפרק, המדאה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשה
 בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק
 ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות שלי ההברה

 ושל המפרק.
 עמי עולמן, עו״ד, מפרק

 בית יעקב יום^ בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה. על אסיפה, סופית

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 206 לפקודת החב
 רות, שהאסיפה הכללית הסופית של חברי החברה הנ״ל,
 תתכנס ביום 7.5.1982 בשעה 10.00 במשרדי ראובן ודוד
 הרשקוביץ ברחוב לבונטין 3, תל־אביב, לשם קבלת דו״ת•
 סופי של המפרק המראה כיצד התנהל פירוק העסקים
 ומה עשה בנכסי ההברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים
 מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובמסמכים

 של החברה ושל המפרק.
 דוד הרשקוכיץ, מפרק

 גרוכמן וגנר בע״מ
 הודעה על האסיפה הסופית

 ניתנת בזה הודעה, שהאסיפה הכללית האחרונה של
 הברי החברה הנ״ל תתכנס ביום 15.4.1982 בשעה 16.00,
 במשרדי רואה חשבון י׳ ורקר ושות׳, רחוב רםברנדט 3,
 תל־אביב, לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק, המראה
 כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשה בנכסי החברה,
 וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט
 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.

 י׳ ורקד, רו״ח, מפרק

 עזבון המנדה לעזר(אליעזר) הספלד
 הודעה לפי סעיף 99 להוק הירושה, התשכ״הי-1965

 מנהלי עזבון המנוח לעזר (אליעזר)' הספלד שנפטר
 ביום 6.7.1981 מרחוב יהושע 11, בני־ברק, מזמינים בזה
 כל נושה להודיע להם בכתב על תביעותיו נגד העז בון
 הג״ל תוך 3 חדשים מיום פרסום הודעה זו, לפי המען:
 אברהם יהודה ורטהיימר, רח׳ אהבת שלום 12, בני־ברק.

 א׳ י׳ ורטהיימר ד׳ י׳ זיננרביץ נ׳ כהן
 מנהלי העזבון

 קומפכ חברה לקידום מכירות ופרסום בע׳׳מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזת הודעה, בהתאם לסעיף 206 (2) לפקודת
 החברות, שהאסיפה הכללית הסופית של החברה הנ״ל
 תתקיים ביום 23.4.1982 בשעה 10.00, כדי להגיש לפני
 האסיפה דין וחשבון סופי, המראה כיצד התנהל פירוק
 העסקים ומה עשה בנכסי ההברה וכדי לשמוע ביאורים
 נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובמסמכים של החברה ושל המפרק.
 אליהו טל, מפרק

ש 6668 הלקה 732 בע׳׳מ זת ט  אחו
 הודעה על האסיפה הסופית

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 206 לפקודת
 החברות, שהאסיפה הכללית הסופית של החברה הנ״ל
 תתקיים ביום 17.5.1982, בשעה 10.00, במשדדי ברוכ־
 שטיין, וער, לוינבוק ושדת׳ ברחוב נחלת בנימין 75,
 תל־אביב, לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק, המראה
 כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשה בנכסי החברה
 וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט
 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של ההברה ושל המפרק.

 זאכ כדוכשטייין, מפרק

 משה הכר כע׳׳מ
 (בפירוק מרצון)

 נמסרת בזה הודעה, שבאסיפה כללית יוצאת מן
 הכלל של החברה הנ״ל שהתקיימה ביום 28 בפברואר
 1982, הוחלט על פירוק מרצון של החברה על־ידי

 ההברים ועל מינויו של משה הבר כמפרק החברה.

 על הנושים להגיש תביעותיהם תוך 14 ימים מיום
 פרסום הודעה זו, למפרק לפי המען: רחוב; זכרון משח

 15, פתח־תקוה.
 משה הכר, מפרק

 מ׳ המזון בע״מ
 הודעה על האסיפה הסופית

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 206 לפקודת החב
 רות, כי האסיפה הכללית הסופית של ההברה הנ״ל
 תתכים בידם 3.5.1982 בשעה 12.00 במשרדי רואה החשבון
 יוסף שתק, רה׳ גנםין 3, תל־אביב, לשם הגשת דו״ה
 טופי של המפרק המראה כיצד התנהל פירוק העסקים
 ומה עשה בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים
 מאת המפרק ו לה הליט כיצד לנהוג בפנקסים ובמסמכים

 של החברה ושל המפרק.
 יוטף שחק, רו״ה, מפרק
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 עמוד

 החלטה בדבר שיעור •חלקו של מינהל מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע בעת העברת
 זבות חכירה 1430
 אישור הסדר כובל לפי תקנות ההגבלים העסקיים . 1430
 בקשות לרישום זכות מטפחים לפי חוק זכות מטפחים ־1431
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c , ^ g — נשירים, פקן, וזיתים בהשקאה מלאה 
 עד גיל 5 שנים 12,000
 מעל גיל 5 שנים 15,000

 סובטרופים (אבוקדו, מנגו, אפרסמון) —
 עד גיל 6 שנים 14,000
 מעל גיל 6 שנים 18,000

 כרמי ענבים בהדליה, בהשקאה מלאה —
 עד גיל 3 שנים 22,000
 מעל גיל 3 שנים 25,000

 בעד סידור השקאה קבוע במטעי שלחין,
 לכל דונם 3,000

 בעד סידור השקאה חצי קבוע במטעי שלחין,
 לכל דונם 1,500
 בעד כל דונם מטע בהשקאת עזר 8,000
 בעד כל דונם מטע בעל 4,000
 בעד כל דונם שלחין 10,000
 בעד כל דונם עם השקאת עזר 6,000
 בעד כד דונם בעל 3,000

 2. הסכום הנקוב בסעיף קטן 2(ב) לפרק ד׳ בהחלטות
 האמורות, יהיה החל ביום ח׳ בניסן תשמ׳׳ב (1 באפריל

 1982) 900,000 שקלים.

 י״ז באדר התשמ״ב (12 במרס 1982)
 (חמ 719—3) מאיר שמיר

 מנהל מינהל מקרקעי ישראל

ל כ ו  הודעה על א^שדר הסדר נ
 לפי תקנות ההגבלים העסקיים (רישום הסדר כובל,
 בקשה למתן החלטה• עליו והודעה על החלטת

 המועצה), התש״ך—1960 .

 בהתאם לתקנה 9א לתקנות ההגבלים העסקיים (רישום
 הסדר כובל, בקשה למתן החלטה עליו והודעה על החלטת
, אני מודיע כי ביום י״ז באדר  המועצה), התש״ך—1960 2
 התשמ׳׳ב (12 במרס 1982), החליטה המועצה בתיק מם׳
 הע—348/241/9 לאשר את ההסדר הכובל לגבי פורמייקה —
 (לוחות פלסטיים), לתקופה של שנתיים מיום מתן ההחלטה

 האמורה.

 ה«ישור כפוף לתנאים של הממונה על הגבלים
 עסקיים שאימצה המועצה.

 ההחלטה האמורה פתוחה לעיון הציבור במשרד
 התעשיה והמסחר, בנין פלס, רח׳ אגרון 30, ירושלים.

 כ׳ באדר התשמ״ב (15 במרס 1982)
 ;חמ 3-41) ז»ב גלמוד

 הממונה על הגבלים עסקיים

ר חלתו של מינהל ר שיעו כ ר ה כ ט ל ח  ה
 מקרקעי ישראל בעליית ערף הקרקע

ת חכירה כו ת ז ד כ ע ת ה ע  כ

 לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל, התש״ד—1960

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(א) ו־8(ב) שבפרק ד׳
 להחלטות מועצת מקרקעי ישראל בדבר שיעור חלקו של
 מינהל מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע בעת העברת

, אני קובע לאמור: 1 רה  זכות הכי

 1. ״המהיר היסודי״ בתוספת ב׳ להחלטות האמורות, החל
 ביום ח׳ בניסן התשמ״ב (1 באפריל 1982), יהיה

 כדלקמן:

* י ? ?  א. נחלה . ש
 בעד חלקת חצר (שני דונם), כולל בית

 מגורים ומחוברים אחרים 500,000
 בעד כל דונם מטע שלחין,

 הדרים —
 עד גיל 5 שנים 13,000
 מעל גיל 5 שנים 16,000

 נשירים, פקן וזיתים בהשקאה מלאה —
 עד גיל 5 שנים 10,500
 מעל גיל 5 שנים 14,000

 סובטרופים (אבוקדו, מנגו, אפרסמון) —
 עד גיל 6 שנים 13,000
 מעל גיל 6 שנים 17,000

 כרמי ענבים בהדליה, בהשקאה מלאה —
 עד גיל 3 שנים 21,000
 מעל גיל 3 שנים 24,000

 בעד סידור השקאה קבוע במטעי שלחין,
 לכל דונם 3,000

 בעד פידור השקאה חצי קבוע במטעי שלחין,
 לכל דונם 1,500
 בעד כל דונם מטע בהשקאת עזר 7,500
 בעד כל דונם מטע בעל 3,500

 בעד כל דונם שלחין 10,000
 בעד כל דונם בעל 3,000

 בעד החלק ברכוש המשותף של האגודה
 (המושב) 60,000

 ב. שטחי עיבוד
 בעד כל דונם מטע שלחין,

 הדרים —
 עד גיל 5 שנים 14,000
 מעל גיל 5 שנים 17,000

 י׳׳פ התש״ם, עמי 1919. ק״ת התשי״ך, עמ׳ 526; התשכ״א, עמ׳ 432.

 1430 י>קוט הפרסומים 2798, ז׳ בניפן התשמ״ב, 31.3.1982



 הודעה בדבר כקשות שהוגשו לרישום זכות מטפחים

 לפי חוק זכות מטפחים, התשל״ג—1973

 מספר הבקשה: 331/81
 תאריך הבקשה: 31.12.1931

 שם הגידול: גרברה
 הסוג והמיז הבוטני: גרברה

 שם הזן: לבדיס
 תיאור הזן ותכונותיו: טיפוס הקרקפת יחיד. פרה לשוני

 בצבעי ורוד ס38 11118. מרכז סגול כהה
 ייחוד הזן: צירוף התכונות הנ״ל.

 מספר הבקשה: 332/81
 תאריך הבקשה: 31.12.1981

 שם הגידול: גרברה
 הסוג והמין הבוטני: גרברה

 שם הזן: לביגנון
 תיאור הזן ותכונותיו: טיפוס הקרקפת מלא למחצה. פרת

 לשוני בצבע לבן 1556 11113. מרכז צהוב
 ייהוד הזן: צירוף התכונות הנ״ל.

 מספר הבקשה: 333/81
 תאריך הבקשה: 31.12.1981

 שם הגידול: גרברה
 הסוג והמין הבוטני: גרברה

 שם הזן: לבינטה
 הימור הזן ותכונותיו: טיפוס הקרקפת יחיד. פרח לעווני

 בצבעי אדום 46:8 11118. מרכז ירקרק
 ייחוד הזן: צירוף התכונות הנ״ל.

 מספר הבקשה: 334/81
 תאריך הבקשה: 31.12.1981

 שם הגידול: גרברה
 הסוג והמין הבוטני: גרברה

 שם הזן: לבוניט
 תיאור הזן ותכונותיו: טיפוס הקרקפת מלא למחצה. פרת
 לשוני בצבע ורוד 390 עלי כותרת מסביב

 למרכז כהי־ם יותר. מרכז שחור
 ייחוד הזן: צירוף התכונות הנ״ל.

 מספר הבקשה: 336/81
 האריך הבקשה: 31.12.1981

 שם הגידול: צפורן
 הסוג והמין הבוטני: צפורן

 שם הזן: לונבליטק
 תיאור הזן ותכונותיו: צפורן מסתעף־ננםי. עלה כותרת

 בצבע לבן ם155 38נ11
 ייהוד הזן: צבע הפרח.

 בהתאם לסעיף 22(א) לחוק זכות מטפחים, התשל״ג—
 1973 !, אני מודיעה כיי החלטתי להעביר למועצה לזכויות
 מטפחים את הבקשות לרישום זכות מטפחים המפורטות

 להלן:

 מספר הבקשה: 319/81
 תאריך הבקשה: 5.10,1981

 שם המבקש: ״הזרע״ מוסד משותף של המשכיר המרכזי
 ומשקי העובדים בע״מ, ת.ד. 1565, חיפה.

 שם המטפח: א. תמרי
 שם הגידול: כותנה

 הסוג והמין הבוטני: כותנה
 שם הזן: דיתה

 תיאור הזן ותכונותיו: בכיר. הלקטים מרוכזים סביב הגב
 עול, עלווה פתוחה, עלים קטנים — מתר מאשר זן

S.J.2 ההיקש 
 ייחוד הזן: צירוף התכונות הנ״ל. .

 מספר הבקשה: 329/81
 תאריך הבקשה: 31.12.1981

 שם המבקש: המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי, רח׳ קפלן
 2, תל אביב

 שם. המטפח: מרי לואים מייאן
 שם הגידול: ורך

 הסוג והמין הבוטני: ורד
 שם הזן: מי־רוטרבי

 תיאור הזן ותכונותיו: אופי הצימוח מכונס. קוצני מאד.
r בצדו העליון h s 46A עלה כותרת בצבע אדום 

 ו־536 בצדו התחתון
 ייחוד הזן: צבע הפרח אינו נוטה להכחיל באגרטל.

 מספר הבקשה: 330/81
 תאריך הבקשה: 31.12.1981

 שם המבקש: המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי, רח׳ קפלן
 2, תל אביב

 שם המטפח: ר. ב• גילי, ארה״ב
 שם הגידול: ורד

 הסוג והמין הבוטני: ורד
 שם הזן: הילטקו

 היאור הזן ותכונותיו: אופי הצימוח מכונם. עלה כותרת
, 5 3 A ד י ט  בצבע אדום כהה בצדו העליון RHS עם נ

B 5 ובצדו התחתון 3 A ^ 4 6 
 ייחוד הזן: עלווה צפופה לכל אורך הגבעול.

 שם המבקש בכל הבקשות המפורטות להלן: המועצה לייצור
 ולשיווק צמחי נוי, רח׳ קפלן 2, תל אביב, מכוח הסכם
Laboratoire De Physiologie Végétales עם 
 De La Londe המיוצגת על ידי איב דוקלו, צרפת.

 1 ס״ח התשיל״ג, עמ׳ 272.
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 הסוג והמין הבוטני: צפורן
 שם הזן: לונגורין

 כינוי הזן: ניקי (ר)
 תיאור הזן ותכונותיו: צפורן מסתעף־ננסי. עלה כותרת
 תמים בצבע כתום מ־290 11118 עד ם33, שוליים

 אדומים בצבע ^)5
 ייחוד הזן: צירוף התכונות הנ״ל.

 מספר הבקשה: 343/81
 תאריך הבקשה: 31.12.1981

 שם הגידול: צפורן
 הסוג והמין הבוטני: צפורן

 שם הזן: לונקורפי
 כינוי הזן: בבלה (ר)

 תיאור הזן ותכונותיו: צפורן מסתעף־ננסי. עלה כותרת
2 11118 עם שוליים בגוון אדום סגול  בצבע צהוב מ

 ייחוד הזן: צירוף התכונות הנ״ל.

 מספר הבקשה: 344/81
 תאריך הבקשה: 31.12.1981

 שם הגידול: צפורן
 הסוג והמין הבוטני: צפורן

 שם הזן: לונבליט
 תיאור הזן ותכונותיו: צפורן סטנדרד (אמריקאי). עלה

A55A כותרת בצבע מ־ 5211138 עד 
 ייחוד הזי: צירוף התכונות הנ״ל.

 מספר הבקשה: 345/81
 תאריך הבקשה: 31.12.1981

 שם הגידול: צפורן
 הסוג והמין הבוטני; צפורן

 שם הזן: לוגדנל
 תיאדר הזן ותכונותיו: צפורן סטנדרד (אמריקאי). עלה

 כותרת בצבע אדום 4580 11118
 ייחוד הזן: פקע לא מתבקע.

 מספר הבקשה: 346/81
 תאריך הבקשה: 31.12.1981

 שם הגידול: צפורן
 הסוג והמין הבוטני: צפורן

 שם הזן: לונדקסי
 כינוי הזן: פראלין (ר)

 תיאור הזן ותכונותיו: צפורן סטנדרד (אמריקאי). עלה
A4911118 כותרת בצבע ורוד 

 ייהוד הזן: צבע הפרח.

 מספר הבקשה: 347/81
 תאריך הבקשה: 31.12.1981

 שם הגידול: צפורן
 הסוג והמין הבוטני: צפורן

 שם הזן: לונדרנאל
 תיאור הזן ותכונותיו: צפורן סטנדרד (אמריקאי). עלה

 כותרת בצבע אדום 458 11118
 ייהוד הזן: גבעול עבה ומוצק.

 מספר הבקשה: 337/81
 תאריך הבקשה: 31.12.1981

 שם הגידול: צפורן
 הסוג והמין הבוטני: צפורן

 שם הזן: לונקרוסו
 כינוי הזן: פטיטו (ר)

 תיאור הזן ותכונותיו: צפורן מסתעף־ננסי. עלה כותרת
3 11113 עם פסים דקים בגוון סגול  בצבע צהוב ס

 ייהוד הזן: צירוף התכונות הנ״ל.

 מספר הבקשה: 338/81
 תאריך הבקשה: 31.12.1981

 שם הגידול: צפורן
 הסוג והמין הבוטני: צפורן

 שם הזן: לונדליאן
 תיאור הזן ותכונותיו: צפורן מסתעף־ננסי. עלה כותרת
 בצבע כתום־אדום ס35 11118 עם פסים דקים בגוון

 אדום סגול 648
 ייחוד הזן: צירוף התכונות הנ״ל.

 מספד הבקשה: 339/81
 תאריך הבקשה: 31.12.1981

 שם הגידול: צפורן
 הסוג והמין הבוטני: צפורן

 שם הזן: לונדטון
 תיאור הזן ותכונותיו: צפורן מסתעף־ננסי. עלה כותרת

 בצבע אדום 5580 11118
 ייהוד הזן: צירוף התכונות הנ״ל."

 מספר הבקשה: 340/81
 תאריך הבקשה: 31.12.1981

 שם הגידול: צפורן
 הסוג והמין הבוטני: צפורן

 שם הזן: לונדוני
 כינוי הזן: אלפי (ר)

 היאור הזן ותכונותיו: צפורן מםתעף־ננסי. עלה כותרת
 בצבע אדום 450 11118

 ייחוד הזן: צבע הפרח.

 מספר הבקשה: 341/81
 תאריך הבקשה: 31.12.1981

 שם הגידול: צפורן
 הסוג והמין הבוטני: צפורן

 שם הזן: לונדרינו
 כינוי הזן: קיטו (ר)

 תיאור הזן ותכונותיו: צפורן מסתעף־ננסי. עלה כותרת
 בצבע סגול בהיר A658118 עם שוליים בהירים

 יותר
 ייחוד הזן: צבע הפרח.

 מספר הבקשה: 342/81
 האריך הבקשה: 31.12.1981

 שם הגידול: צפורן
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 מספר הבקשה: 351/81
 תאריך הבקשה: 31.12.1981

 שם הגימל: צפורן
 הסוג והמין הבוטני: צפורן

 שם הזן: לונטאריון
 תיאור הזן ותכונותיו: צפורן סטנדרד (אמריקאי). עלה

 כותרת בצבע אדום 4560 11118
 ייחוד הזן: עלה כותרת משונן עדין.

 מספר הבקשה: 352/81
 תאריך הבקשה: 31.12.1981

 שם הגידול: צפורן
 הסוג והמין הבוטני: צפור!

 שם הזן: לונטינון
 תיאור הזן ותכונותיו: צפורן סטנדרד (אמריקאי). עלה

. מ  כותרת בצבע אדום 453 מ
 ייחוד הזן: פריחה מוקדמת.

 מספר הבקשה: 353/81
 תאריך הבקשה: 31.12.1981

 שם הגידול: צפורן
 הסוג והמין הבוטני: צפורן

 שם הזן: לונטוציה
 כינוי הזן: פייסםה (ר)

 היאור הזן והכונותיז: צפורן סטנדרד (אמריקאי). עלה
 כותרת בצבע אדום ס40 8118 ו־450

 ייחוד הזן: צבע הפרח.

 א׳ באדר התשמ״ב (24 בפברואר 1982)
ת טובי  מ

 רשם זכויות מטפחים

 מספר הבקשה: 348/81
 תאריך הבקשה: 31.12.1981

 שם הגידול: צפורן
 הסוג והמין הבוטני: צפורן

 שם הזן: לונדסטי
 תיאור הזן ותכונותיו: צפורן סטנדרד (אמריקאי). עלה

 כותרת בצבע צהוב 20 8118 עם פסים לבנים
 ייחוד הזן: צבע הפרה.

 מספר הבקשה: 349/81
 תאריך הבקשה: 31.12.1981

 שם הגימל: צפורן
 הסוג והמין הבוטני: צפורן

 שם הזן: לונהודין
 כינוי הזן: רומיאו רוז (ר)

 תיאור הזן ותכונותיו: צפורן סטנדרד (אמריקאי). עלה
 כותרת בצבע ורוד ם52 8118 ו־ס36

 ייחוד הזן: צבע הפרה.

 מספר הבקשה: 350/81
 תאריך הבקשה: 31.12.1981

 שם הגידול: צפורן
 הסוג והמין הבוטני: צפורן

 שם הזן: לונפיקו
 כינוי הזן: וואנםה (ר)

 תיאור הזן ותכונותיו: צפורן סטנדרד (אמריקאי). עלה
 כותרת בצבע אדום־סגול 648 8118

 ייחוד הזן: צבע הפרח.

 הודעה על אישור שיפונים ציבוריים
 לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת, שעה), התשכ״ד—1964

 המקום: תל־אביב.
 השכונה: נוח שלם.

 תרש״צ מס׳: 3/06/7.
 גוש: 6141, חלקי חלקות 4—1, 15—7, 45, 46.

 גוש: 6142, חלקי חלקות 26, 27..
 גוש: 6146, חלקי חלקות 45, 78—71, 86, 89, 94, 95, 143.

 המקרקעין מתוחמים בצבע כחול בתשריט התבנית.

 התשריט מופקד באגף פרוגרמות. במשרד הבינוי
 והשיכון, קרית הממשלה, שכ׳ שייך גיארח, ירושלים,
 וניתן לעיין בו בימים ובשעות שהמשרד פתוח בהם

 לקהל.

 ז׳ באדר התשמ״ב (2 במרס 1982)
 (המ 74—3) זאב ברקאי

 מנהל אגף הפרוגרמות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 א לחוק ר;שום שיכונים
 ציבוריים (הוראת שעה), התשכי׳ד-^196 אני מאשר
 כי בנינים שהוקמו בידי המדינה או מטעמה אי ביזמתה
 או שנרכשו על ידי המדינה ובנייתם החלה לפני ד׳
 בכסלו התשמ״ב (30 בנובמבר 1981) על המקרקעין

 שלהלן, הם שיכונים ציבוריים:

 המקום: ראשון לציון.
.3/48/11 :  תרש׳׳צ מם׳

 גוש: 4247, חלקות: 331, 292, 283, 382—374.

 המקום: ראשון לציון.
.3/48/10 :  תרש״צ מס׳

 גוש: 4242, חלק מחלקה. 257.

 1 ם״ה התשכ״ד, עמ׳ 52; התשל״ה, עמ׳ 244; התשמ״ב,

 עכד 13; י׳׳פ התשל״ז, עמי ד1ד1.
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 היתר הימר
 לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—ד195

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 ז לחוק הפיקוח על מצר
 כים ושירותים, התשי״ה—1957 !, אני מתיר לסוחר למכור
 מצרך המפורט בטור א׳ לתוספת במחיר העולה על המחיר
 היציב (להלן — המחיר המותר), ובלבד שלא יעלה על

 המחיר המותר הנקוב בטורים ג׳ ו־ד׳ לתוספת.

 כן אבי מתיר לסותר למכור מוצרי פסטה שלא פורטו
 בתוספת במחיר העולה על המהיר היציב ובלבד שההפרש
 בין המחיר היציב שבו מכר אדם מוצרי פסטה כאמור
 לפני תחילתו של היתר זה, והמחיר שבו מכר אדם מוצרי
 פסטה, כמותו סוג אחרי תחילתו של היתר זה, לא. יעלת

 על 3.88%.

 בהיתר זה —

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

 ״המחיר״ — כולל הובלת המצרך לחצר הקמעונאי ופרי״
 קתו;

 ״מע״מ״ — מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך
;  מוסף, התשל״ו—1975 2

 ״פסטה״ — איטריות, פתיתים ומקרוני.

 תהילתו של היתר זה ביום י״ב באדר התשמ״ב (ד
 במרס 1982) י

 תוספת
 טור ג׳ מור ד׳
 המחיר המותר

 כשקלים במכירה
 לקמעונאי לצרכן

 ללא מע׳׳מ כולל מע״מ

 סוד ב׳
 יחידת

 המשקל
 טור א׳
 המצרך

 איטריות ופתיחים ״מובחר״
 מתוצרת ״אסם״ 250 גרם 5.51 40מ

 פתיתים אפויים ״מובחר״
 מתוצרת ״אסם״ 250 גרם 6.03 5.110¡

 איטריות ופתיתים ״מובחר״
 מתוצרת ״אסם״ 500 גרם 9^9 112.75

 פתיתים אפויים ״מובחר״
 מתוצרת ״אפם״ 500 גרם 10.60 14.25

 ו׳ באדר התשמ״ב (1 במרס 1932)
 (חמ 93—3)

 הממונה

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

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ז לחוק הפיקוח על
 מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 אני מתיר לסוחר
 למכור מצרך המפורט בטור א׳ לתוספת במחיר העולה
 על הגזחיר היציב (להלן — המהיר המותר), ובלבד שה
 מחיר מהרי תחילתו של היתר זה, לא יעלה על המחיר

 המותר הנקוב בטורים ג׳ ו־ד׳ לתוספת.

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

 זה לא יעל־ על 13.59%.

 בהיתר זה —
 ״סוחר״ — אדם, שעסקו או חלק מעסקי ייצור מצרך או

 מכירתו בסיטונות או בקמעונות;
 ״המחיר״ — כולל הובלת המצרך לחצר הקמעונאי ופרי*

 קתו.
 ״מע׳׳מ״ — מם ערך מוסף כמשמעותו בחוק מם ערך

.  מוסף, התשל״ו—1975 2

 תחילתו של היתר זה ביום י׳ באדר התשמ״ב (5
 במרס 1982).

- תופפת
 טור ג׳ טור ד׳

 טור א׳ טור ב׳ המחיר הממזר בשקלים במכירה
 המצרך יחידת לקמעונאי לצרכן
 (מוצרי מיונית) המשקל ללא מעי׳מ כולל מע״מ

 שפופרת 110 גרמ 5.72 70.?
 גביע 250 גרם 7.89 10.50
 צנצנת 150 גרם 6.26 6-35
 צנצנת 250 גרם 59.£ 12.180
 צנצנת 500 גרס 17.37 23.05
 מיונית עם לימון 250 גרם 9.59 12.80••

 מיונית גלון 4350 גרם 149.37
 ביונית 7 ק״ג 224.40

 ע׳ שרגאי
 הממונה

 ו׳ באדר התשמ״ב (1 במרס 1982)
 (חמ 98—3)

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

 3 ס״ח התשל״ו, עמ׳ 52.

 1 ם״ח התשי״ה, עמי 24; חתשל״ט, עמ׳ 32•

 2 ס״ח התשל׳־ו, עמ־ 52.
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 7. היחידה המטפלת — אבדות מרחב ירושלים
 שקית ניילון שהכילה 5 שעונים מסוג טליה דיגיטלי,
 4 שעונים מסוג אובו דיגיטלי, שעון מסוג סניו
 דיגיטלי, 192 רצועות עור לשעין, נמצאה ב־4.12.1981
 ברחוב המלך ג׳ורג׳, פינת בן־יהודה בירושלים;

 ערכם כ־3,000 שקלים.
 כפף מזומן 133 דולר, נמצא ב־ 31.8.1981 במלון המל

 כים בירושלים.
 כסף מזומן 100 דולר ו־5,850 לירות מקסיקניות, נמצא

 ב־7.10.1981 בכנסיית הקבר בעיר העתיקה.
 כסף מזומן 120 דולר, נמצא ב־ 12.7.1981 בסופרמרקט

 ״ניות״ בירושלים.
 ארנק בצבע שחור ובו 107 דולר ו־1,006 לירות
ר י  קפדיסאידת, נמצא ב־15.4.1981 ברח׳ היונים, מנ

 העתיקה בירושלים.

 ט״ו באדר התשמ׳׳ב (10 במרס 1982)
צב י ךנ  (חמ 51—3) . ח. שתדי, סג

 ראש מדור סיור

 הודעה כרכר אישור תפנית ביתאר מחוזית
 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ד^-1965

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965 1 (להלך — החוק), כי המועצה
 הארצית לתכנון ולבניה,החליטה לאשד את תכנית מיתאר

 מחוזית, מתזז המרכז, מס׳ ת/מ/מ/3.

 התכנית האמורה הופקדה בהתאם לסעיף 88 לחוק,
 תחת הכותרת ״מרחב תכנון מחוזי, מחוז המרכז, הודעה
 בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית״ ובשם ״תכנית
 מיתאר מחוזית למחוז המרכז, מס׳ ת/«/מ/3״, ביתד
 עם התשריט המצורף אליה; ההודעה על ההפקדה פור

 סמה בילקוט הפרסומים 2274, התשל״ז, עמ׳ 360.

 תכנית המיתאר המחוזית האמורה, בצורת שאישרת
 אותה המועצה, הארצית לתכנון.ולבניה ביחד עם התשריט
 המצורף אליה, נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז המרכז ובמינהל התכנון, משרד הפנים,
 ירושלים, וכל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה, ללא
 תשלום, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל/ן

 א׳ באדר התשמ״ב.(24 בפברואר 1982)
 (חמ 697—3) ח* ?וברס15

 יושב, ראש המועצה הארצית
 לתכנון הלבניה

 1 ס״ת התשכ״ה, עמ׳ 307.

ו ע ב ת א נ ל ת ש ו ד ב ר א ב ד  הודעה ב

 לפי תקנות השבת אבדה, התשל״ג—1973

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

 שיטען לזכות עליהם:

 1. היחידה המטפלת — תחנת צפת
 עגל — נמצא ב־ 28.10.1981 ליד מושב אמירים; נמכר

 ב־4,100 שקלים.

 •2. היחידה המטפלת — אבדות תחנת נהריה
 שרשרת לצוואר מזהב עשויה חולייות בצורה אלכ־
 סונית, נמצאה ב.־16.12.1981 בבנק לאומי בנהריה;

 ערכה כ־1,500 שקלים.

 3. היחידה המטפלת — אבדות תחנת נתניה
 כסף מזומן 100 דולר, נמצא ב־3.11.1981 בחצר בית

 המפר נורדאו, נתניה.
 כסף מזומן 806 שקלים וכן 1,000 פרנקים צרפתיים
 נמצאו ב־10.9.1981 בתוך ארנק במעלית בבנין 81,

 בקרית נורדאו, נתניה.

 4. היחידה המטפלת — אבדות תחנת כפר־סבא•
 טבעת מזהב לבן ובה יהלום, נמצאה ב־23.6.1981

 ברחוב חגי, רמת גן! ערכה כ־1,000 שקלים.

 5. היחידה המטפלת — אבדות מחוז תל־אביב
 כסף מזומן בפך 5,000 שקלים בתוך נרתיק פלסטיק,

 נמצא ב־8.1.1982 ברחוב אלנבי 37, תל־אביב.
 ב־3.1.1982 נמצאו בסימטת הגבעה בסביון בתוך שקית
 קטנה הטובין הבאים: (1) שרשרת זהב עשויה
 מרובעים קטנים; (2) טבעת זהב עגולה עם שתי
 זויות עגולות משובצת באבן אדומה:(3) תליון בצורת
 האות Y עם צורות עלים מזהב; (4) תליון מזהב

 בצורת מזוזה ובה כתוב ״שדי״,
 21 בדים גזורים לחצאיות בצבעים כחול ותכלת,
 נמצאו ב־4.1.1982 ברה׳ הקישון 32, תל־אביב; ערכם

 כ־1,500 שקלים.

 6. היחידה המטפלת — אבדות מרהב שפלה
 כסף מזומן 70 דולר, נמצא ב־18.11.1981 ברחוב: גרץ,

 רמלה.
 כסף מזומן 120 דולר, נמצא ב־23.11.1981 ברחוב

 שלום עליכם, רמלה.

 • 1 ק״ת התשל״ג, עמ׳ 1839; ההשל״ו, עמ׳ 51.
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 מחה ירושלים

 רטות. מס׳ 1984 ד1995 בי, בין קואורדינטות רוחב
 128.125—128.000 לבין קואורדינטות אורך 172.550—
 172.400 — הכל על פי הגבולות המסומנות בתשריט

 בקו כחול.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: הסדרת שטחי היעוד
 ושיפור פרישתם במפגש התכניות המפורטות מס׳
 1984 ו־995ו ב׳, על ידי שינוי מאזור מגורים מסי 2
 לשטח ציבורי פתוח ומשטח ציבורי פתוח לאזור
 מגורים מם׳ 2, תוך שמירת מאזן השטחים האמורים.

 (3) ״תכנית מם׳ 2262 אי, שינוי מס׳ 1/81 לתכנית מפו
 רטת מם׳ 2262״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: שכונת
 רמות, מיתחם 03 על פי תכנית מם׳ 1861, בין
 קואורדינטות אורך 169.250—168.650 ובין קואורדי
 נטות רוחב 135.500—135.850 — הכל על פי הגבולות

 המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: א)שינוי מאזור מגורים
 5 לשטח ציבורי פתוח ומשטח ציבורי פתוה לאזור
 מגורים 5, וכן שינוי גבולות ומיקום של שטחים
 המיועדים לצרכי ציבור >ןל פי תכנית מפורטת מס׳
 2262; ב} ביטול בינוי שעל פי תכנית מפורטת מס׳
 2262 וקביעת הוראות בינוי כגון: מספר קומות
 מירבי, טיפוסי בניה, הוראות בשל שטחים משו

 תפים וכיו״ב.

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

 לקהל.

 כל המעונין בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן כל הזכאי
 לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום
 פרסום הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות במשרדי

 הועדה המקומ׳ית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

ר מקומיות א ת י ת מ ו י נ כ ת שינויי ת ד ק פ ר ה ב ד  הודעה ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״די—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז ירושלים, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, ירושלים, הופקדו, ביחד עם התשריטים
: ה ל  המצורפים אליהם, שינויי תכניות מיתאר מקומיות א

 (1) ״תכנית מס׳ 2799, שינוי מס׳ 49/79 לתכנית מיתאר
 מקומית ירושלים ושינוי מם׳ 1/79 לתכנית מס׳

 1346״.

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הורעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז ירושלים, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, ירושלים, הופקדה תכנית מפורטת הנקראת
 ״תכנית מפורטת מס׳ 2870״, ביחד עם התשריט המצורף

 אליה.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 30615, חלקה
 66, בשכונת בית חנינה — הכל על פי הגבולות המסומנים

 בתשריט בקו כחול.
 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת יעוד השטח כאזור
 מגורים 5; ב) חלוקה חדשה; ג) התוויית והרחבת דרכים;
 ד) קביעת יעוד שטח להשלמה; ה) התוויית מעבר ציבורי

 להולכי רגל.

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

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

 הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 1 הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחת ירושלים, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, ירושלים, הופקדו, ביחד עם התשריטים

 המצורפים אליהם, שינויי תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מס׳ 1732 א׳, שינוי מס׳ 1/81 לתכנית מס׳
 1732״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

 ירושלים, שכ׳ תלפיות, דרך חברון מס׳ 101, גוש
 30114, חלקות 47, 49, 50, 72 — הכל על פי הגבולות

 המסומנים בתשריט בקו כחול.
 עיקרי מטרת שינוי התכנית: א) תוספת קומה מעל
 למרכזת טלפונים הקיימת בשטה; ב) ביטול הוראת
 סעיף 8 א׳ שבתכנית מפורטת מס׳ 1732 בדבר איסור

 בניית קומה נוספת.

 (2) ״תכנית מס׳ 1995 ג׳״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

 ירושלים, תלפיות מזרה, במפגש התכניות המפו־
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 ואלד. השטחים הכלולים בשינוי התכנית: ירושלים,
 החלק הדרום־מערבי של הרובע היהודי בעיר העתי
 קה, בין קואורדינטות אורך 172.050—171.875 וביז
ת ח  קואורדינטות רוחב 131.300—131.000, וכן שטח מ
 לחומות העיר העתיקה, גוש 30032, חלקי חלקות 8,
 10, 11, 13, 22, 58, וגוש 30126, חלק מחלקה 10 —
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינויים לתכנית
 מיתאר 2185 משטח לבנינים ציבוריים, מאזור מסחרי׳
 ומשטח לתכנון בעתיד לאזור מגורים ולאזור מסחרי,
 מעל לחניון תת־קרקעי ולשטח ציבורי פתוח, שבו
 משולבים מימצאים ארכיאולוגיים; ב) קביעת הוראות
 של תכנית מפורטת בדברים כגון: 1) קביעת בינוי
 והוראות בינוי בהתאם לנספחי הבינוי שעל פי
 התכנית; 2) קביעת שימושים בשטחי מסחר שמעל
 החניון; 3) קביעת דרך הגישה לחניון התת־קרקעי
 שבתחום העיר העתיקה ובן קביעת מערכת שבילים
 להולכי רגל: 4) ביטול דרכים קיימות ו/או מאושרות.

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

 לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן כל הזכאי
 לכך על פי סעיף 160 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום
 פרסומת של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינויי

 התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, מטה יהודה

 הודעה כדכר הפקדת שינוי תכנית. מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז ירושלים, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, מטה יהודה, הופקד שינוי לתכנית מיחאר
 מקומית הנקרא ״תכנית מס׳ מי/440, שינוי לתכנית מיתאר
 מקומית מטה יהודה מי/200״, ביחד עם התשריט המצורף

 אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: כ־245 דונם
 מצפון מערב למושב בית מאיר, בין קואורדינטות אורך
 153.700—152.900, וקואורדיבטות רוחב (»134.3—133.800
 — הבל עלי פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 ע־קרי הוראות שינוי התבנית: שינוי יעוד השטח
 משטח למוסדות לאזור חקאלי א׳ ולשטח ציבורי פתוח.

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

 לקהל.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית: אזור התע־
 שיה גבעת שאול ״ב״, גוש 30264, חלקה 109, חלקי
 הלקות 23, 24, 25, 29, 49, 102, 103, 108, 110, 111;
 גוש 30262, חלקי חלקות"86, 87 — הכל על פי

 הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) איחוד מגרשים 21
 1־20 לפי תכנית מס׳ 1346 וחלקי חלקית שונים
 למגרש אהד; ב) קביעת בינוי בהתאם לנספח הבינוי;

 ג) קביעת הוראות לגבי פיתוח השטח.

 (2) ״תכנית מם׳ ®28, שינוי מס׳ 21/80 לתכנית מיתאר
 מקומית ירושלים, ושינוי מסי 1/80 לתכנית מם׳

."1686 
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

 שכונת בית וגן, ככר הולנד, רחוב הפסגה• פינת
 קרית היובל, גוש »303, חלקה מהלקה 13 — הכל

 על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד שטח
 ציבורי פתוח לשטח ציבורי פתוח מיוחד לשם הקמת
 תחנת מוניות; ב) חלוקת השטח: ג) קביעת בינוי

 בשטח המיוחד.

 (3) ״תכנית מם׳ 2931, שינוי מס׳ 1/80 לתכנית 1637
 ושינוי מס׳ 1/81 לתכנית מם׳ 2495 ומס׳ 1015 ג׳״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: שכונת
 קרית וולפסון,. שדרות בן־צבי, גוש 30040, חלקות
 64, 37, 25; גוש 30165, חלקה 6 — הכל על פי

 הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א} התוויית דרך גישה
 ציבורית לבניגי מגידו: ב) קביעת הוראות בשל קור
 בנין שבתכנית מס׳ 2495 בקטע מהדרך; ג) ביטול

 קטע מדרך פרטית שבתכנית מס׳ 1015 אי.

 (4) ״תכנית מם׳ 2974, שינוי מס׳ 1/81 לתכנית מיתאר
 מקומית מם׳ 1718״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: אזור התע־
 שיה תלפיות, גוש 30131, חלקי חלקות 22, 23, 43
 (מגרש מס׳ 6 שבתכנית 1718, בין קואורדינטות אורך
 128.650—128.730 וקואורךינטות רוחב 169.670—
 169.750— הבל על פי הגבולות המסומנים בתשריט

 בקו כחול.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי קווי בנין
 לקומת החניה התת־קרקעית מ־12 מ׳ ל־0 מ׳ בצד
 . הגובל עם מסילת הברזל; ב) שינוי קווי בנין על־

 קרקעיים.

 (5) ״תכנית מס׳ 3023, שינוי מם׳ 1/81 לתכנית מיתאר
 מס׳ 2185 (הרובע היהודי בעיר העתיקה) ושינוי מם׳
 17/81 לתכנית מס׳ עמ/9 (לעיר העתיקה וסביבתה)

 ושינוי מס׳ 1/81 לתכניות מס׳ 2728 ו־2234״.
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 השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: גוש 6135,
 חלקות 293, 118—124, 128—31!, 113 — ברחובות

 קריתי, מצובה ובועז.
 עיקרי מטרת שינוי התכנית: שינוי יעח־ הקרקע
 משטח ציבורי פתוח לאזור מיוחד ובהתאם לכך —
 שינוי תכנית מפורטת מם׳ 301 א׳ על תיקוניה, אשר
 הודעה בדבר מתן" תוקף לה פורסמה בי״פ 526 מיום

.7.3.1957 

so19 ת ית מס׳ 2098, שינוי מם׳ 1 לשנ י תכנ ו נ  ()2 ״שי
ת מפורטת מם׳ 446, תל־אביב־יפז״. י  של תכנ

 השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: גוש
 6972, הלקות 228—230, 233 , 234, 302 (חלק) —

 בשדרות הר ציון פינת סמטת עובד.
 עיקרי מטרת שינוי התכנית: שינוי יעוד הקרקע
 מאזור תעשיה זעירה ומלאכה, לחלוקה מחדש
 למגרש מיוחד לביה־כנסה, ובהתאם לכך —
 שינוי תכנית מפורטת מס׳ 446 על שינוייה, אשר
 הורעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בי״פ 726

 מיום 24.12.1959.

 (3) ״שינוי תכנית מס׳ 2112, שינוי פט׳ 2 לשנת 1980•
 לתכנית מפורטת מם׳ 347 תל־אביב־יפו״.

 השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: גוש 6336,
 חלקות 552, 553, 586, 600, 486, 487, 577, 613; גוש

 6638, חלקות 225, 80 — בשכונת רמת החייל.
 עיקרי מטרת שינוי התכנית: קביעת מגרש מגורים
 מיוחד לצורך הקמת בנין רב קומות בן 8 קומות מעל
 עמודים ובו 32 יחידות דיור בשטח ממוצע 85 מ״ר
 לכל יחידה. איחוד חלקות בשינוי יעוד קרקע כמפורט

 בתשריט ובתקנות.

 (4) ״שינוי תכנית מס׳ 2215, תכנית שיקום שכונת
 התקווה, שינוי לתכנית מם׳ R—6 ושינוי לתכניות
 מפורטות מס׳ 301א׳, 463, 465, 531, 767, 796 , 1778,

 2113, ד2061א׳״.
 השטתים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: חלקי
 גושים 6034, 6137 , 6980 , 7069 , 6135, 6136, 6979,

 6134 — בשכונת התקוה.
 עיקרי מטרת שינוי התכנית: א) קביעת אזורי מגו
 רים; ב) קביעת מגרשים לייעודים מסחריים וחזיתות
 מסחריות; ג) קביעת מגרשים לשטח ציבורי פתוח
 ומגרשי ספורט; ד) קביעת מגרשים לבניני מוסדות
 ציבור; ה) קביעת מגרשים מיוחדים; ו) התוויית
 דרכים; ז) קביעת מגרשים ראשיים ומישניים בהתאם
 למפורט בסעיף 11 לתקנות; ה) קביעת אזורים
 לתכנון מהדש; ט) קביעת הוראות לבנייה חדשה;
 י) שיפוץ מבנים והוספת שטחי דיור ללא הוספת
 יחידות דיור (פרט לאזור מגורים מיוחד); יא)
 קביעת זכויות מועדפות לשלב א׳ של ביצוע

 התכנית.

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

 התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 ז׳ באדר התשמ״ב (2 במרס 1982)
 ר. לדי

 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז ירושלים

 מחת תל־ אביב

 מרחב תכנון מקומי, תל־אביב־יפו

 הודעה בדכר הפקדת שינוי תכנית

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז תל־אביב, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה,־תל־אביבייפו, הופקד, ביחד עם התשריט
 המצורף אליו, שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מס׳ 2188,
 שינוי מם׳ 1 לשנת 1981 של תבנית מס׳ 583 תל־אביב־

 יפו״.

 השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: גוש 6625,
 הלקה 849, רחוב בני אפרים.

 עיקרי מטרת התכנית: מתן אפשרות להרחיב את כל
 הדירות בבנין שנבנה ברחוב בני אפרים 212, שינוי קווי
 בנין, הגדלת שטחי בניה ועל ידי כך — שינוי תכנית מס׳
 583 על שינוייה, אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה

 בי״פ 966 מיום 11.10.1962.

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

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

 הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, תל־אביב־יפו

ת ו ט ר ו פ יי תכניות מ ו נ ת שי ד ק פ  הורעה כרכר ה

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז תל־אביב, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, תל־אביבייפו, הופקדו, ביחד עם התשרי־

 טים המצורפים אליהם, שינויי תכניות מפורטות אלה:

 (1) ״שינוי תכנית מס׳ 2061 א׳, שינוי מס׳ 1 לשנת 1980
 של תכנית מפורטת מם׳ 301א״׳.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965

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

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

 הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, רמת השרון

דעה כרכר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחח הל־אביב, החליטה, באישור שר הפנים,
 לאשר ״תכנית מם׳ 516, שינוי מם׳ ד לתכנית מיתאר

 מקומית מס׳ 379 ולתכנית מיתאר 485״.

 השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: גוש 6418,
 חלקה 13 בין רחוב סאלד ורחוב מרדכי.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) הגדלת שטח ציבורי
ח ב) הקטנת שטה ״  (בית דואר) מ־400 מ״ר ל״628 מ

 מגרש זמני (6) (13/6) מ־1659 מ״ר לי1431 מ״ר.
 הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים

 2570, התש״ם, עמ׳ 87.

 השינוי האמור, בצורה שאישרה הועדה המחוזית ביחד
 עם התשריט המצורף אליו הופקד במשרדי הועדה המחוי
 זית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה,
 רמת השרון, ובל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, רמת השרון
ת מדתאר י נ כ י ת ו נ ת שי נ כ  הודעה על ה

 ניתנת בזד, הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז תל־אביב, החליטה על הכנת תכנית
 מיתאר מס׳ 616, שינוי לתכנית מיתאד רמת השרון

 מם׳ 210—א׳.

 השטחים הכלולים בתחום שינוי התכנית המוצע:
¿47 ,45 ,44 ,36 ,34 ,29—32 ,4̂  גוש 6603, חלקות 6-
 חלקי חלקות 10, 18, 46, 53—50; גוש 6604, חלקות 1,
 13, 45, 48, 52; גוש 6605, חלקות 7—5, 197,196,9, חלקי
 חלקות 4, 10, 11; גוש 6611, חלקי חלקות 2, 4 — קטע

 לאורך דרך היפה ברמת השרון.

 ח׳ באדר התשמ״ב (3 במרס 1982) מרדכי כהנא
 יושב ראש הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה, מחוז תל־אביב

 (5) ״שינוי תכנית מס׳ 1749גי, שינוי מסי 1 לשנת 1981
 של תכנית מפורטת מס׳ 1749ב׳״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6335,
 חלק מחלקה 242, מגרש 11, ברחוב נוות שרת.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: א) תכנון מחדש של
 השטחים האמורים בהתאם למםומן בתשריט; ב) שינוי
 תכנית מפורטת מס׳ 1749ב׳, שהודעה בדבר אישורה

 פורסמה בי״פ 2695, התשמ״א; עמ׳ 1144.

 >6) ״שינוי תכנית מס׳ 2173, שינוי מס׳ 2 לשנת 1981
 של תכנית מפורטת מס׳ 425, תל־אביב־יפו״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6768,
 חלקות 3, 4, בין רהוב בלום ורחוב בראזיל.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: הגדלת ושינוי הדירות
 בשבעה בנינים מטיפוס — H כפול בני שלוש קומות
ת דיור ח י ח  על קומת קרקע חלקית, כל בניך בן 28 י
 בנות 3 חדרים כל אחת, ובהתאם לכך — שינוי
 תכנית מפורטת מס׳ 524 שהודעה בדבר אישורה

 פורסמה בי״פ 1012 מיום 23.5.1963.

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

 לקהל.
 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן כל הזכאי
 לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשייס מיום
 פרסום הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות במשרדי

 הוועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, בני ברק

ת י מ ו ק ר מ א ת י ת מ י נ כ י ת ו נ ר שי ר אישו ב ד  הודעה כ

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז תל־אביב, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, בני ברק, הופקד, ביחד עם התשריט
 המצורף אליו, שינוי תכנית מס׳ 443, שינוי לתכנית
 מיתאר מסי 105א׳ ושינוי לתכנית מס׳ 107אי בני ברק.

 השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: גוש 6190,
 הלקות 99, 100, 126 (הלק) — ברחובות אברהם בן דוד

 והכרמל.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: א) שינוי יעוד שטחים
 מאזור מגורים ב׳ עם הזית מסחרית לאזור מגרש מיוחד;
 ב) איחוד חלקות 99, 100, 126 (חלק) יחלוקתמ מחדש.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 מחוז הצפון

 מרחב תכבול מקומי, יזרעאלים
תאד ת מי י נ כ י ת ו נ ר אישור שי כ ר  הודעה כ

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז הצפון, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר
 שינוי תכנית מיתאר הנקרא ״תכנית מסי 3361, שינוי
 לתכנית מיתאר מס׳ 194 הגלילית — שינוי יעוד לתחנת

 תדלוק בכביש התענכים״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 20726,
 חלק מחלקת 1.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: יעוד קרקע לתחנת
 תדלוק ושירותי דרכים.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2705, התשמ״א, עמי 1410.

 השינוי האמור, בצורה שאישרה הועדה המחוזית
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה, יזרעאלים שבתל עדשים, וכל המעונין רשאי
 לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמו

 רים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, עכו
 הודעה כדכר אישור שינוי תכנית מיתאר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז הצפון, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר
 שינוי תכנית מיתאר הנקרא ״תכנית מס׳ 3007, שינוי
 לתכנית מיהאר מס׳ 384 — שינוי יעוד לשטח ציבורי

 פתוה, עכו העתיקה״.

 ואלת השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 18011,
 חלקת 164, חלקי הלקות 326,163,1.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: שינוי יעוד השטח
 למגרש משחקים וגינה ציבורית.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2426, התשל״ח, עמ׳ 1494.

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

 לקהל.

 י״ד בשבט התשמ״ב (7 בפברואר 1982}
 י׳ קני5

 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי, הגליל העליון

ת ט ר ו פ ת מ י נ כ ר ת ר אישו כ ר  הודעה כ

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

 ״תכנית מפורטת מס׳ 3703 — מושב דישון״.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 2702, התשמ״א, עמי 1344.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: חלקי גושים 14353—
.14356 

 עיקרי מטרת התכנית: תיחום שטח פיתוח של המושב
 דישון וקביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים.

 התכנית האמורה, בצורה שאישרה הועדה המחוזית
 ביחד עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה, הגליל העליון שבמועצה האזורית הגליל העליון,
 קרית שמונה, וכל המעונין רשאי לעיין בה ללא תשלום

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, יזרעאלים
ת ט ר ו פ ת מ י נ כ י ת ו נ ת שי ד ק פ ר ה ב ד דעה כ  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, יזרעאלים שבתל עדשים, הופקד שינוי
 תכנית הנקרא ״תכנית מפורטת מם׳ 4072, שינוי לתכנית
 מפורטת מם׳ 3772 — מגורים ומוסדות ציבור, מגדל

 העמק״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 17450,
 חלקי חלקות 7, 17—15, 26, 30, 32•

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: קביעת יעדים חדשים
 למגורים, לדרכים חדשות, לשטח ציבורי פתוח ולמוסדות

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

 לקהל.
 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחד
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס
 הועדה המקומית שמרחב התכנון שלה כלול בתהום
 התכנית או גובל אותו, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה
 של הודעה וו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.
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 הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות
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ש ק ב מ  ב״כ ה

ה ש ק ב ד ה ו ר י ת ב ע ש ע ב י פ ו ה ל הרוצה ל : כ ה ר ע  ה
ם ו ת ח ר ל א ו ד י ה ד י ־ ל ח ע ו ל ש ר, או ל ב למסו י י ה ח ר ו מ א  ה
ל ם והמען ש ש ן ה ו ה בצי ע ד ו ה ו זה. ה נ ו צ ל ר ל הודעה ע י ע  ל
 י ר , צ ם ח ו כ ־ א ת ב מ י ת ח ם או ב ת מ י ת ח ב ה ו מ ר י פ ש או ה י א  ה
ל י ע ם ל ו ת ח ל ה ע א י ג ת פן ש ח באו ל ש י ה ר או ל ס מ י ה ה ל  כ

ום 18.4.1982. ה 13.00 של י ע ש ר מ ח ו א א י  ל

ו פ י ־ כ י ב א ־ ל ת י ב ז ו ט המח פ ש מ ת ה י ב  ב

י 89/82 ח ר ז ק א י  ת

, ת ו ר ב ח ת ה ד ו ק : פ ן י  בענ

מ ׳ ם כע׳ ל ו ע ר ו ה ת ר ב ה ק ה רו : פי ן י  ובענ
ן ו רק ׳ הי פ 6—035461—51) מרח ח ) Turolam L t d . 

. ב י ב א ־ ל  82, ת

׳ ח ר פ בע׳׳מ, מ י א מ ו ם ר ך פ י ל י ר י פ ק פ כ ש ר : ו ם י ש ק ב מ ה  ו
ן ו נ ו אר א / ר ו צ ל ן מ נ כ עו״ד ח ״ , ע״י ב ב י ב א - ל ן 24 ת  פירקי
י 19, ק נ י ס ל ׳ ה י מרח ק ס ל ו גייל ס א / רן ו ל או א ו מ ו ש א /  גל ו

. ב י ב א ל ־  ת

ה ש ג ו ר 1982 ה א ו נ י ום 10 ב י בי ה הודעה, כ ז ת ב ר ס מ  נ
ת ק א ר פ ו ל פ י ־ ב י ב א ־ ל ת י ב ז ו ט המח פ ש מ ת ה י ב ה ל ש ק  ב
י נ פ ע ב מ ש י ק זי ת ו ר י ת פ ש ק י ב כ ל, ו ת לעי ר כ ז נ ה ה ר ב ח  ה
ה ע ש ל 1982 ב י ר פ א ם 22 ב ו י ן ב ב בדי ש ו י ט ה פ ש מ ת ה  בי

.08.30 

ה צ ו ר ה ה ר ו מ א ה ה ר ב ח ף של ה ת ת ש ל נושה או מ  כ
י א ש , ר ך כ ד ל ג נ ת ה ו ל ה א ש ק ב ן ה י ן צו בענ ת מ ך ב ו מ ת  ל
ך ד ו ת ע ו ע צ מ א ו או ב מ צ ע ם ב ר, א רו ת הבי ע ש ע ב י פ ו ה  ל
ף ת ת ש ושה או מ ל נ כ נתן ל י ה י ש ק ב ק מן ה ת ע . ה  הדין שלו
ם ו ל ש ת ת ה ר ו מ ה ת ט ם מ ו ת ח את מן ה ש ז ו ר ד י ה ש ר ב ח  של ה

. ו ע בעד ו ב ק  ה
״ד , עו ל ן ג ו ת  א
ם י ש ק ב מ  ב׳׳כ ה

ה ש ק ב ר ה ו ר י ת ב ע ש ע ב י פ ו ה ל הרוצה ל : כ ה ר ע  ה
ם ו ת ח , ל אר ל ידי הדו ח ע ו ל ש , או ל ר ב למסו י ה חי ר ו מ א  ה
המען ם ו ש ון ה ו זה. ההודעה, בצי נ דעה על רצו ל הו  לעי
, ם ח ו כ ־ א ת ב מ י ת ח ם או ב ת מ י ת ת ב ה ו מ ר י פ ש או ה י א  של ה
ם לעיל ו ת ח ל ה ע א י ג ת פן ש ח באו ל ש י ה ר או ל ס מ י ה ה ל כ י ר  צ

ל 1982. י ר פ א ום 21 ב ה 13.00 של י ע ש חר מ או  לא י

ו פ י ־ ב י ב א ־ ל ת י ב ז ט המחו פ ש מ ת ה י ב  ב

י 3163/81 ח ר ז ק א י  ת

, ת ו ר ב ח ת ה ד ו ק : פ ן י  בענ

 ק ח ב ל י ת ו ר י ש ב אשפקה ו י ד מ ה ע ר ב ח ק ה רו : פי ן י בענ  ו
ת בע׳ימ, ח״פ 8—076295—51, ו א  ל

ן ר, אהרו כ טמי ״ ן בע׳׳מ, ע״י ב כ צרי ת : מו ת ש ק ב מ ה  ו
ב 65215. י ב א ־ ל ט 1, ת ׳ צ ל ׳ מ  ושות׳ עו״ד מרח

ה ש ק ה ב ש ג ו ום 20.12.1981 ה י בי ה הודעה, כ ז ת ב ר ס מ  נ
ה ר ב ח ת ה ק א ר פ ו ל פ י ־ ב י ב א ־ ל ת י ב ז ט המחו פ ש מ ת ה י ב  ל
 ש מ ת ה י י ב נ פ ע ב מ ש י ק ת רו ת פי ש ק ל, וכי ב ת לעי ר כ ז נ  ה

ה 08.30. ע ש ם 22.4.1982 ב ו י ן ב י ד ושב ב ט הי  פ

צה ה הרו ר ו מ א ה ה ר ב ח ף של ה ת ת ש ושה או מ ל נ  כ
י א ש , ר ך כ ד ל ג נ ת ה ה זו או ל ש ק ן ב י ן צו בענ ת מ ד ב י מ ת  ל
ך ר ו ת ע ו ע צ מ א ו או ב מ צ ע ם ב ר א ו ר י ב ת ה ע ש ע ב י פ ו ה  ל
ף ת ת ש ה או מ ש ו ל נ כ ה יינתן ל ש ק ב ק מן ה ת ע . ה  הדין שלו
ם ו ל ש ת ת ה ר ו מ ה ת ט ם מ ן החתו את מ דרוש ז ה שי ר ב ח ל ה ש . 

. ו ע בעד ו ב ק  ה

, עו״ד ג ר ב נ י ר רא ג ו י  ג
ת ש ק ב מ כ ה ״  ב

ה ש ק ב ר ה ו ר י ת ב ע ש ע ב י פ ו ה ל הרוצה ל : כ ה ר ע  ה
ם ו ת ח ר ל א ו ד י ה ד י ־ ל ח ע ו ל ש • ל ר, או ה חייב למסו ר ו מ א  ה
ל המען ש ם ו ש ן ה ו ה בצי ע ד ו ה ו זה• ה נ ל רצו ה ע ע ד ו ל ה י ע  ל
 י ר , צ ם ח ו כ ־ א ת ב מ י ת ח ם או ב ת מ י ת ח ב ה ו מ ר י פ ש או ה י א  ה
ל י ע ל החתום• ל ע א י ג ת פן ש ח באו ל ש י ה ר או ל ס מ י ה ה ל  כ

ל יום 21.4.1982. ה «),13 ש ע ש  •לא יאוחר מ

ו פ י ־ ב י כ א ־ ל ת י ב ז ט המחו פ ש מ ת ה י ב  ב

י 58/82 ח ר ז ק א י  ת
ת, ת החברו ד ו ק : פ ן י  בענ

ת ו י ו ל בוץ ג ׳ קי ׳ט מרח ד בע׳ מ ה ג ר ב ח ק ה ו ר י : פ ן י בענ  ו
. י ת מלאכ  510/16, קרי

י ר י ה״ד מ , ע״י ב״כ עו מי ח לאו ו ט י ב ד ל ס ו מ : ה ש ק ב מ  ה
ן די ־ י בי ב ת ת כ ר י ס מ ם ל נ ע מ , ש ן י או ב׳ גולדשטי / ן ו י ט נ  ב

ם.  הוא: שד׳ וייצמן 13, ירושלי

גשה ר 1982 הו א ו נ י ום ד ב י בי ה הודעה, כ ז ת ב ר ס מ  נ
 ב ח ת ה ק א ר פ ב ל י ב א ־ ל ת י ב ז ט המחו פ ש מ ת ה י ב ה ל ש ק  ב
ת י י ב נ פ ע ב מ ש ק זו ת ו ר י ת פ ש ק , וכי ב ל ת לעי ר כ ז נ ה ה  ר

ה 08.30. ע ש ם 19.4.1982 ב ו י ן ב ב בדי ש ו י ט ה פ ש מ  ה

ה הרוצה ר ו מ א ה ה ר ב ח ל ה ף ש ת ת ש ושה או מ ל נ  כ
, רשאי ד לכך ג נ ת ה ה זו או ל ש ק ו ב י ן צו בענ ת מ ד ב י מ ת  ל
ך ר ו ת ע ו ע צ מ א ו ב ו א מ צ ע ם ב ר א ו ר י ב ת ה ע ש ע ב י פ ו ה  ל
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 הודעות אלה מתכרכמות מל אחריות המודיעים ואין כפר5ומן משומ מתן תעודת על נכונותן.

ל א ר ש י  מפעל ההגרלה של מגן דוד אדום כ

 תכנית להגרלה 1982 כפי שאושרה ע״י ועדת הכספים של הועד הפועל של מגן דוד אדום בישראל
 בישיבתה ביום 11 בפברואר 1982

 כל ארבעה כרטיסים יהיו מחוברים, ובנוסף
 להם יהיה כרטיס להגרלת ספה חינם.
 הרוכש את כד ארבעת כרטיסי ההגרלה
 המחוברים זה לזה כאמור, יקבל בצמוד
 אליהם את כרטיס הספח חינם. על גבי
 הספח יצויינו מספרי כרטיסי ההגרלה

 הצמודים אליו.
 הרוכש שלושה, שניים או כרטיס אחד, לא
 יקבל את כרטיס הספח חינם, והספח

 יתבטל.
 אין צורך בהטבעת חותמת כלשהיא על
 כרטיסי ההגרלה שיימכרו בדוכנים, וכל
 המחזיק בכרטיס כנ״ל יהיה זכאי להשתתף
 בהגרלה, אלא אם נוכחה האגודה לדעת
 שלא שולם תמורת הכרטיס לפני מועד

 ההגרלה.

: ס י ט ר כ  י ר ה
 מחירו של כרטיס הגרלה בודד שיימכר
 בדוכנים, הוא 25 שקלים; מחיר ארבעה
 כרטיסי הגרלה כולל הספה הצמוד אליהם,

 הוא 100 שקלים.
 מחיר כרטיס הגרלה שיישלח בדואר, בעל
 ארבעה מספרים + מספר ספח חינם 100

 שקלים.
 ערך כל האמיסיה — 75,000,000 שקלים.

 מ ה
.1 

 ד.

.3 

 4. הפר5יכ:

 א. בהגרלה ראשית יוגרלו 24,207 פרסים.

 ב. בהגרלת הספח יוגרל פרם אחד.

 ג. פירוט הפרסים יופיע על גבי הכרטיסים.

 ד. ערך הפרסים כ־15,000,000 שקלים.

 תארד־ ההגדלה ויוכ ההגרלה:

 א. ההגרלה תתקיים בפומבי ביום ג׳, כ״ג בחשון
 התשמ״ג (9 בנובמבר 1982), בבית. מפעל הפיס,

 רח׳ הפטמן 3, תל־אביב.

 במקרה ועקב "סיבות שאינן תלויות באגודה, אי
 אפשר יהיה לקיים את ההגרלה במקום האמור
 ו/או במועד הנ״ל, יקיימו אותה במקום או
 במועד אהר, עליו תפורסם הודעה ברבים מטעם

 האגודה.

 ב.

.5 

 1. מםרת המפעל :
 מטרת המפעל היא להשיג הכנסות לטובת מגז דוד
 אדום בישראל (להלן — האגודה), על ידי עריכת הגרלה

 שנתית בה יוגרלו פרסים שונים.

 2. פי?וח :
 על נוהלי ההגרלה וסדרים יפקחו: משרד רואי
 חשבון מדון, סובל, שור, שטיין מזות׳, ועדת. הביקורת

 העליונה, והועד הפועל של מגן דוד אדום בישראל.

 תכנית הדג־־דה לימת 1982 :
 א. ה א מ. י ס י ה :

 האגודה תוציא למכירה 3,000,000 כרטיסי הגרלה
 למוכ״ז המחולקים ומסומנים בשלוש סדרות:

 סדרה א׳ ~ 000000 עד מס׳ 999999 ועד בכלל,
 סדרה ב׳ — ocoooo עד מס׳ 999999 ועד בכלל,
 סדרה ג׳ — 000000 עד מס׳ 999999 ועד בכלל.

 ב. מספרי הגרלה ספח חינם יסומנו במספרים
 סידוריים: ממס׳ 100000 עד מם׳ 849999 ועד
 בכלל (ס־״כ 750,000 מספרים), ויסומנו —

. . .  ספה /

: ם י ס י ט ר כ ת ה ר ו  צ

 1. כרטיסים למשלוח בדואר :
 כרטיסי ההגרלה למשלוח בדואר לציבור
 יהיו מודפסים: ארבעה כרטיסים על דף
 נייר אחד הכולל ארבעה מספרי כרטיסים
 בסדר רץ מאותה סדרה ומספר נוסף, הוא

 מספר הגרלת ספח חינם.
 לכל דף בעד ארבעה כרטיסים כנ״ל תהיה
 מצורפת הודעת זיכוי לשימוש הבנקים.
 הכרטיסים הנ״ל יהיו בתוקף וישתתפו ב־
 הגדלה דק אם תופיע עליהם חותמת בנק
 או קבלה המעידה על תשלום מלא לפני

 מיעד ההגרלה.

 רכישת הכרטיסים שיישלהי בדואר תהיה
 מותנית ברכישת כל ארבעת הכרטיסים ללא

 אפשרות רכישת כרטיסים בידדים.

 ג.

 כרטיסים למנ־רה בדוכנים :
 כרטיסי ההגרלה שיימכרו בדוכנים יהיו
 שונים בצורתם ובגורלם, וניתן יהיה לרכוש

 כרטיסים בודדים.

.2 

.3 
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 שאים את המספר שעלה בגורל כאמור, משלושת
/ הספרה שהוקרנה בתוך  הסדרות א׳, ב׳, ג
 האשנב הראשון מצד ימיו (אשנב א׳) תיחשב
 בספרה ראשונה מצד ימין של המספר של אותו
 כרטיס ההגרלה. הפרם שאותו הכרטיס יזכה בו
 יהיה הפרס המסומן על הפתק שיועלה מקלפי

 ״הגרלת פרסים״ כאמור.

: י  ב. הגרלה ראשית — שלב שנ
 הגרלת הפרסים האחידים תיעשה לגבי כל
 2,400 פרסים אחידים מתוך םה״כ 24,000 ה
 פרסים האחידים שיש להגדילם. על ידי הפעלת
 המכונה האלקטרונית של הקלפי הראשונה כך,
 שיוקרני ספרות רק בשלושה אשנבים והעלאת

 פתק אחד בלבד מתיר ״קלפי פרסים״.
 שלושת הספרות שידקרנו על גבי המכונה האלק
 טרונית ייחשבו בעלייתם בגורל של כל הכר
 טיסים מסדרות א׳, בי, ג׳, שמספריהם מס

 תיימים בספרות המוקרנות כאמור.
 וזאת כך, שהספרה הראשונה שהוקרנה מתוך
 האשנב הראשון מצד ימיו (אשנב א׳) תיחשב
 כספרה ראשונה מצד ימין של המספר האמור
 ושהספרה שהוקרנה, בתוך האשנב השלישי מצד
 ימין (אשנב ג׳) תיחשב כספרה שלוש׳ מצד
 ימין של המספר האמור והפרס האחיד שכל
 אחד מהכרטיסים האלו מסדרות אי, בי, ג׳, חכו
 בו, יהיה הפרס האחיד המסומן שיועלה מקלפי

 ״הגרלת פרסים״.

 במקרה שיוקרן מספר אחד כאמור, יותר מפעם
 אחת, תבוטל ההקרנה השניה ותבוצע הקרנה

 חדשה.

 ג. הגרלת הספח :
 הגרלת כרטיסי הספח תיעשה על ידי המכונה
 האלקטרונית והעלאת. פתק אחד בלבד מתוך
 ״קלפ־ הפרסים״. שש ספרות שיוקרנו באשנבי
 המכונה האלקטרונית ייחשבו כעלייתו בגורל
 של אותו כרטיס הספח הנושא את המספר שעלה
 בגורל כאמור, הספרה שהוקרנה בתוך האשנב
 הראשון מצד ימין (אשנב אי) תיחשב כםפרה
 הראשונה מצד ימין של כרטיס הספח. הפרס
 שאותו כרטיס תכה בו יחיה הפרם המסומן על

 הפתק שיועלה מ״קלפי הפרסים״ כאמור.

 9. רישופ תוצאות ההגרלה ופרהומן:
 א. מספריהם של כל הכרטיסים שעלו בגורל וה
 פרסים בהם זכו, יירשמו בפרטיכל שיתנהל
 בכל שלבי ההגרלה ושייחתם על ידי מבקרי
 ההגרלה, ורק פרטיכל זה מחייב את האגודה.

 ב. תוצאות ההגרלה יפורסמו ברבים תוך שבוע
 ימים מיום קיום ההגרלה.

 & הקלפיות:

 האגודה תכין שתי קלפיות שיישמשו לקיום ההגרלה.
 הראשית והגדלת הספח. הקלפי הראשונה — המכונה.
 האלקטרונית של מפעל הפיס המקרינה ספרות בתוד
 אשנבים. הקלפי השניה תסומן במילים ״הגרלת פרסים״.
 שתי הקלפיות יופעלו בהתאם להוראות שיינתנו על ידי
 מבקרי ההגרלה של מגן דוד אדום בישראל, שיהיו

 נוכחים בהגרלה.

 7. הבנת הקלפיות להגרלה :

 . א. הגרלה ראשית — שלב ראשון:
 1. לפני קיום ההגרלה הראשית — שלב
 ראשון, תכוון המכונה של מפעל הפיס• (הקלפי
 הראשונה) כד שלא תתאפשר העלאתם בגורל
 ו/או הקרנתם מתוך האשנבים אלא של מספרים

 שבין 000000 ועד 399999 ועד בכלל.
 2. ל״קלפי פרסים״ יוטלו לפני קיומה של
 ההגרלה הראשית — שלב ראשון, 69 פתקים
 כשעל כל אחד מהם מודפס שם של פרס אחד
 מתוך 207 הפרסים אשר יוגרלו בהגרלה ראשית
 — שלב ראשון. כל מספר שיעלה בגורל, יזכה
 את בעלי הכרטיסים מסדרות אי, בי, גי, באותו
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: י  ב. הגרלה ראשית — שלב שנ
 1. לקלפי ״הגרלת פרסים״ יוטלו לפגי קיומה
 של ההגרלה הראשית — שלב שני, 10 פתקים
 כשעל כל אחד מהם מודפס שם של פרס אחיד
 אחד מתוך 10 הפרסים האחידים השונים ש
 יוגרלו בהגרלה הראשית — שלב שני (2,400
 פרסים א 10 סוגים, םה״כ 24,000 פרסים

 אחידים).

 ג. הגרלת הספה:
 1. לפני קיום הגרלת הספח, תכוון המכובה
 האלקטרונית של מפעל הפיס כך שלא תתאפשר
 העלאתם בגורל ו/או הקרנתם בתוך האשנבים
 אלא של המספרים שבין 100,000 ועד 849,999

 ועד בכלל.
 2. ל״קלפי פרסים״ יוטל לפני קיומה של
 הגרלת הספח פתק 1 כשעליו מודפס שם של

 הפרס בהגרלת הספח.

 8. כדר עלייתם כגורל של רכדטיפימ כהגרלה:

 א. הגרלה ראשית — שלב ראשון:
 הגרלת כרטיסי ההגרלה תיעשה על ידי הפעלת
 המכונה האלקטרונית והעלאת פתק אחד בלבד
 מתוך ״קלפי הפרסים״. שש טפרות שיוקרנו
 באשנבים של המכונה האלקטרונית ייחשבו
 בעלייתם בגורל של אותם כרטיסי הגרלה הנו־

 ילקוס הפרסומים 2798, ז׳ בניסן התשמ״ב, 31.3.1982 1443



 ג. את הפרסים יש לקבל במקומות שיפורסם עליהם
 ברבים, תוך שלושה חדשים מיום פרסום תוצאות

 ההגרלה.
 ד. האגודה לא תהיה אחראית לגבי בעל כרטיסים
 שכרסיסיו הושמדו, או אבדו, או קולקלו וש־

 מספריהם אינם ניתנים לזיהוי.

 11. רשות לקיום ההגרלה:
 ההגרלה מתקיימת באישור משרד האוצר.

 י׳ בטבת התשמ׳׳ב (5 בינואר 1982)
 מגן דוד אדום כישראל

 10. מכירת פדפימ:

 א. עלה כרטיס בגורל, יימסר הפרס בו הוא זכה
 למחזיק של אותו כרטיס, לפי דרישתו וכנגד
 אותו כרטיס. אין האגודה חייבת לבדוק את

 זכותו של מחזיק כרטיס זה.

 ב. על אף האמור לעיל, לא יימסר פרם למחזיק
 כרטיס אם נוכחה האגודה לדעת כי תמורת
 הכרטיס לא שולמה לפני מועד ההגרלה, או

 שהתשלום בוצע בטעות לאחר יזם ההגרלה.

 דמי חתימה על רשומות לעוגה ודמי פרסום ברשומות

 שקלים

650 

550 

550 

270 

2050 

550 

550 

 (14) ספר החוקים, נוסח חדש, הצעות חוק,
 הצעות נוסח הדש

 (15) ספר החוקים, נוסח חדש

 (16) הצעות חוק, הצעות נוסח חדש

 (17) הוקי תקציב והצעות חוקי תקציב

 (18) יומן הפטנטים

 (19) ומן סימני מסחר

 (20) כתבי אמנה

 את דמי החתימה יש להעביר לשירות ההפצה של
 פרסומי הממשלה, רה׳ דוד אלעזר 25, או ת״ד 7103,

 הקריה, תל־אביב, 67373.

 2. ואלה דמי הפרסום ברשומות החל ביום ח׳
 בניסן התשמ״ב (1 באפריל 1982):

 שקלים

 רבע טור או חלק ממנו 360

 למעלה מרבע טור עד חצי טור 720

 למעלה מחצי טור עד שלושת רבעי טור 1080

 למעלה משלושת רבעי טור עד טור אחד• 1440

 בעד הזמנות בתי משפט ובתי דין רבניים
 למתן צווי ירושה או קיום צוואה, או הו
 דעות שורה אחת בלבד מאת רשם החברות

 והשותפויות או רשם האגודות השיתופיות 180

 את דמי הפרסום יש לשלם רק בבנק הדואר —
 חשבון מסי 9—24096—0 — לזכות ״משרד המשפטים
 מערכת רשומות״ (תשלומים במערכת רשומות לא יתקב
 לו), ולהעביר את העתק הקבלה למשרד המשפטים, רחוב
 צלאח א־דין 29, או ת״ד 1087, ירושלים 91000, יחד עם
 נוסח הפרסום המבוקש, בשני עותקים, כשנושא הפרסום

 מצויין על גבי הקבלה.
 משרד המשפטימ

 1. ההל ביום ח׳ בניסן התשמ״ב (1 באפריל 1982) יהיו
 דמי החתימה על רשומות לשנה, לפי המפורט להלן.
 ריבוי הצירופים האפשריים נועד לאפשר למנויים
 להזמין את הנחוץ להם בלבד, ועל־ידי זה למנוע בזבוז.

 דמי החתימה בוללים מס ערך מוסף.

 שקלים

 (1) ספר החוקים, נוסח חדש, קובץ התקנות,
 שיעורי מכם, מס קניה ותשלומי חובה
 (להלן — מקי׳ה), חיקוקי שלטון מקומי
 (להלן — חש״ם), הצעות חוק, הצעות נוסח

 חדש, ילקוט הפרסומים 1900

 (2) ספר החוקים, נוסח חדש, קובץ התקנות,
 הצעות חוק, הצעות נוסח חדש, ילקוט

 הפרסומים 1700

 (3) ספר החוקים, נוסח חדש, קובץ התקנות,
 מק״ח, ילקוט הפרסומים 1500

 (4) ספר החוקים, נוסח חדש, קובץ התקנות,
 הש״ם, ילקוט הפרסומים 1600

 (5) כפר החוקים, נוסח חדש, קובץ התקנות,
 ילקוט הפרסומים, מק״ח, חש״ם 1800

 (6) ספר החוקים, נוסה חדש, קובץ התקנות,
 ילקוט הפרסומים 1350־

 (7) ספר החוקים, נוסח חדש, קובץ התקנות,
 מק״ח 950

 (8) ספר ההוקיס, נוסח חדש, קובץ התקנות,
 הש״ם 1000

 (9) ספר החוקים, נוסח חדש, קובץ התקנות,
 חש״ם, מק״ח 1100

 (10) ספר החוקים, נוסח חדש, קובץ התקנות 750

 (11) הש״ם 850

 (12) מק״ח 500

 (13) ילקוט הפרסומים 750
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