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ת ערד ד ע י ו ו נ  מי

 לפי חוק פיצוי מפוני סעי, התשמ׳׳ב—1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22(א) לחוק פיצוי מפוני
 סיני, ד,תשמ<׳ב—1982 / ולאחד׳ התייעצות עם נשיא בית
 :המשפט •העלית, אני ממנה את שופטי בית משפט מחתי
 שפרשז לקיצבה המפורטים להלן, להיות, כל אחד מהם,
 ועדת ערר לענין סעיף 21 לחוק האמור, עד לתאריך

 הנקוב לצד שמו:

 מרדכי קנת — י״ט בתמוז התשמי׳ג (30 ביוני 1983)
 מאיר רובין — י״ט בתמוז •התשמי׳ג (30 ביוני 1983)

 יצחק רווה — כ״ו באב התשמ״ב (15 באוגוסט 1982)
 שלמה אלקיים — י׳יט בתמוז התשמ״ג (30 ביוני 1983)

 י׳ בםיון •התשמ׳׳ב (1 ביוני 1982)
 (חמ 1567—3) משד נפיפ

 שר המשפטים

 1 סייח התממ״ב, עמ׳ 99.

ל שרים ת ממלאי מקומם ש ע י ב  מודעה על ק

 לפי חוק־יםוד: הממשלה

,  1. בהתאם לסעיף 41(ב)(1) לחוקךיםוד: הממשלה ג
 מודיעים פזח שהממשלה קבעה, לפי סעיף 20 לחוק
 האמור; כי שר האוצר יכהן כממלא מקומו של שר
 התעשיה והמסחר מיום ט׳ בםיזן התשמ״ב (31 כימאי

 1982) עד שובו של: שר התעשיה והמסחר לארץ.

, 1  2. בהתאם לסעיף 41(ב)(1) להוק־יסוד: הממשלה
 מודיעים בזה שהממשלה קבעה, לפי סעיף 20 לחוק האמור,
 בי סגן ראש הממשלה! ושר הבינוי והשיכון יכהן כממלא
 מקומו של שר העבודה. והרווחה והשר לקליטת העליה
 מיום י״א בםיון התשמ״ב (2 ביוני 1982) עד שובו של

 שר העבודה והמוהר. והשר לקליטת העליה לארץ.

 י״א בםיון התשמ״ב (2 ביוני 1982)
 (חמ 57—3) דן מרידוד

 מזכיר הממשלה
 1 ס״ח התשכ׳׳ח, עמ׳ 226.

ם בועדה ר המשפטי ג ש צי י נ ו נ  מי
נים ציבוריים פ שיכו  לרישו

 לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה),
 התשכ״ד—1964

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק רישום שיכונים
 ציבוריים (.הוראת שעה), התשכ״ד—1964 אני ממנה את
 שמואל בר־ישראל להיות נציגי בועדת התיאום לרישום

 שיכונים ציבוריים.

 י״ט בניסן התשמ״ב (12 באפריל 1982)
 (חמ 805—3) משו! נפים

 שר המשפטים

 1 ס׳יח התשכ׳׳ד, עמ׳ 52; התשמ׳׳ב, עמ׳ 13,

ל פקיד שומה י ש ו נ י וביטול מי ו נ  מי

 לפי פקודת מם הכנסה

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 229 לפקודת מם הכנסה!
 אני ממנה את מנחם ירדן להיות פקיד שומה. מיום ח׳

 בניסן התשמ״בו (1 באפריל 1982).

 מינויו של איםר מישלונ כפקיד שומה, שפורסם
 בילקוט הפרסומים 490, התשט״ז, עמ׳ 1258 — בטל.

 ט׳ בסידן התשמי׳ב (31 במאי 1982)
 (תמ 3-171) יזרפ ארידוד
 שר האוצר

 1 דיני מדינת י״שראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120: ס״ח

 התשמ׳׳ב, עמ׳ 158.

דעה על שובם של שרים לארץ  הו
 לפי חוק־יסוד: הממשלה

 1. מודיעים בזח, לפי סעיף 20 לחוק־יסוד: הממשלה,
 כי שר הביטחון שב ארצה ביום ח׳ בסידן התשמ׳׳ב (30

 במאי׳ 1982).

 2. מודיעים בזה, לפי סעיף 20 לחוקייסוד: הממשלה,
 בי סגן ראש הממשלה, ושר החקלאות שב ארצה ביום ט׳

 מסיו! התשמ׳׳ב (31 במאי 1982).

 י׳ בסיון התשמי׳ב (1 ביוני 1982)
 (חמ 3-57) דן מרידוד

 מזכיר הממשלה

ש ועדת השחרורים א י יושבי ר ו נ  מי
 לפי חוק העונשין, התשל״ז—1977

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 50 לחוק העונשין, התשל״ז—
, וסעיף 17א לחרק •השופטים, התשי״ג—953! 2׳  1977 ג
 ולאחר התייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, אני
 ממנה את אליהו מני, שופט (דימ׳) של בית משפט
 מחתי ואת מאיר רובין, שופט (דימ׳) של בית משפט
 מחוזי, בהסכמתם, להיותי יושבי־ראש ועדת שחרורים,
 מיום ח׳ באייר התשמי׳ב (1 במאי 1982) עד יום י׳יז

 באייר התשמ״ג (30 באפריל 1983).

 ג׳ בםיון התשמ׳׳ב (25 במאי 1982)
 >תמ 3-101) פשה כפים

_ שד המשפטים _ _ _ _ _ 
 1 ס״ח התשל״ז, עמ׳ 226.

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

ון התשמ׳״ב, 17.6.1982 ט הפרסומים 2826, ב׳יו במי לקו  י
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, השתנו 5 ק ו ח  (א) הסכומים האמורים בסעיף 8(א) ל
 • כדלקמן:

 1. בפסקה (1), במקום ״2,288 שקלים״ בא ״4,739
 : שקלים״; .

 2. בפסקה; (2), במקום ״283 שקלים״ בא ״586
 שקלים״;

 3. בפסקה (3), במקום ״135 שקלים״ בא ״280
 שקלים״;

 4. בפסקה (4), במקום ״135 שקלים״ בא ״280
 שקלים״;

 5. בםיפה, במקום ״3,995 שקלים״ בא ״8,275
 שקלים״.

 (מ) הסכומים שאינם ניתנים לעיקול, להעברה או
 לשעבוד משכר העבודה המשתלם על בסים של

 יום יהיו כדלקמן:

 1. לעובר — 189.60 שקלים;
 2. לבן הזוג שפרנסתו על העובד — 23.40 שקלים

 נוספים;,
 3. לכל ילד משני ילדיו הראשונים שפרנסתו עליו

 — 11.20 שקלים בדםפים;
 4. לכל ילד נוסף שפרנסתו עליו 11.20 ׳שקלים

 נוספים.

 י׳ בסיון התשמ״ב (1 ביוני 1982)
 (חמ 3-586) אהרן אוזן

 שר העבודה והרווחה

 2 י״פ התשמ״א, עמ׳ 1735.

 מינוי פקיד גביה
 לפי חוק הביטוח הלאומי !נוסח משולב], התשכ״ה—1968

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 183{ב!) לחוק הביטוח
 הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח—1968/ אני טנ*ה את
 האנשים ששמותיהם נקובים •להלן, להיות פקידי גביה

:  לענין פקודת המסיס (גביה,) 2

 עליזה מזר ^
 םוהייל! מרגייה

 מיכאל בלבינדר

 ־ י׳-בסיון התשמ״ב (1 ביוני 1982)
 (חט 299—3) אהרון אוזן

 שר העבודה והרווחה

 1 ם״ה התשב״ח, עמ׳ 108; התשל״ג, עמ׳ 126; התשמ״א,

 עמ׳ 157.
 2 חוקי א״י, כרך ב׳, עמ׳ 1374; ס״ח התשל״ג, עמ׳ 46.

 מינוי עוזר פקיד שומה
 לפי פקודת מס הכנסה

 בהתאם לסעיף 1 לפקודת מם הכנסה / מתפרסם בזה
 מינויו של מריו יודציק להיות פ!יוס ד׳ בניסן התשמ״ב
 (28 במרס 1982), עוזר פקיד שומה שהנציב הרשה אותו
 לשמש בסמכויותיו של פקיד השומה ולמלא את תפקידיו.

 ט׳ כסיה התשמ׳יב (31 במאי 1982) ידרפ ארידור
 (זזמ 171—3) - שר האוצר

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

 התשמ׳יב, עמ׳ 158.

 מינוי עוזר פקיד שומה
 לפי פקודת מס הכנסה

, מתפרסם בזה  בהתאם לסעיף 1 לפקודת מס הכנסה ג
 מינויו של מיכאל בוסנינד להיות, מיום ז׳ בניסן התשמ׳יב
 (31 במרס 1982), עוזר פקיד שומה שהנציב הרשה אותו
 לשמש בסמכויותיו ישל פקיד השומה ולמלא תפקידיו, לענק

 סעיפים 145 ו־150 עד 152 לפקודה.

 ט׳ בםיון התשמ״ב (31 במאי 1982) יזרפ ארידור
 (המ 171—3) שר האוצר

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

 ^ התשמ״ב, עמ׳ •158.

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

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק נכסי
 המדינה, התשי״א—1951 הרשתי את. מיכאל, בן ארי
 •ושמחה לנדאו, יחד ולחוד, לחתום בשם המדינה על הסכם
 הלואה עם הבנק לשיקום, פרנקפורט על המיין, בסכום

 של שלושים מיליון מרקים גרמניים.

ן התשמ״ב (30 במאי 1982) יורפ ארידור ו י  ח׳ מ
 (חמ 9—3) שר האוצר

 1 ם״ח התשי״א, עמ׳ 52. ־

 הודעה כדבר שינוי הסכומים לעניז עיקול,
 העברה ושעבוד

 לפי חוק הגנת השכר, התשי״ח—1958

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ד) לחוק הגנת השכר,
 התשי״ח—1958 1 (להלן — התוק), אני מודיע כי החל

 מיום ת׳ בניסן התשמ״ב (1 באפריל 1982) —

 1 ס׳׳ח התשי׳יח, עמ׳ 96; התשל״ז, עמ׳ 102.

ן התשמ״-ב, 17.6.1982 2123 ו ס הפרסומים 2826, כ״ו בסי ו ק ל  י



 החלק שחדל
 לשמש ליעוד ו

עים  במטרים רבו
ה ק ל ח  שטח ה

ה במטרים רבועים ק ל ח  הגוש ה

 15452 132 173,221 בשלמדח
 15103 5 1,923 בשלמות
 15107 2 31,544 בשלמות
 15111 2 30,028 בשלמות
 15111 5 3,180 בשלמות

2,202 8,407 3 15113 
660 28,789 5 15110 
19 1,697 17 15109 

 15109 12 •522 בשלמות
37 16,450 13 15109 

 15109 7 7,313 בשלמות
 15106 5 9,364 בשלמות
 15106 6 22,830 בשלמות
 15106 7 1,907 בשלמות
 15105 4 9,857 בשלמות
 15105 5 51,187 בשלמות
 15112 6 4,485 בשלמות
 15112 8 3,336 בשלמות

4,549 45,102 10 15112 
 15206 6 5,169 בשלמות
 15206 7 11,338 בשלמות

^ ת ו מ ל ש  15204 12 1,221 ב
 15204 10 7,462 בשלמות׳ 1

 15204 8 12,756 בשלמות
 15204 9 5,459 בשלמות
 15204 3 11,247 בשלמות
 15199 4 9,806 בשלמות
 15198 4 17,370 בשלמות
 15198 5 4,767 בשלמות
 15201 3 4,485 בשלמות
 15203 2 7,319 בשלמות

 א׳ בםיון התשמ״ב (23 במאי 1982)
 (חמ 242—3) משה נפימ

 שר המשפטיים

ות י נ ר למו ר ת ע ד ע וי מען ו נ ר שי ב ד  הודעה ב
 לפי תקנות התעבורה, התשכ״א—1961

ות התעבורה,  בתוקף סמכותי לפי תקנה 537 לתקנ
 התשכ״א—1961 •י, אני מודיע כי מען ועדת הערר למוניות
 הוא: ״משרד התחבורה, בנין כלל, רחוב יפו 97, ירושלים

 94342״.
 מען הועדה ומינוי ועדת ערר שהודעה; עליו פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2383, התשל״ח, עמ׳ 318, יתוקן לפי

 זה.
׳ בגזיון תתשמ״ב (1 ביוני 1982)  י

 (חמ 23*-3) חיימ קורפו
 שר התחבורה

 1 ק״ת התשכ״א, עמי 1425.

ט הפרסומים 2826, כ״ו בסיון התשמ״יב, 17,6.1982 לקו  י

 אישור הפיגת מקרקעי יעוד למקרקעי ציבור
 לפי חוק המקרקעין, התשכ״ט-1969

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 110 לחוק המקרקעין,
 התשכ״ט—1969 / אני כמגשר, כי חלקים של מקרקעין,
 כמתואר בתוספת, הרשומים בלשכת רישום המקרקעין
 נצרת כמקרקעי יעוד ^המהווים דרכים, נהר, נחלים,
 ותעלות, חדלו לשמש״ליעודם וייהפכו למקרקעי ציבור

 שאינם מקרקעי יעוד.

 תופפת
ל ד ח  החלק ש

ו ד עו י  שסח החלקה לשמש י
 הגוש החלק ר. . במטרים רבועים במשרים רבועים

 15450 51 2,976 בשלמות
 15450 52 1,430 בשלמות
 15450 53 2,409 בשלמות

368 6,969 55 15450 
57 2,919 97 15449 
22 594 96 15453 

193 889 97 15453 
82 776 98 15453 

511 1,057 99 15453 
 15453 100 4,678 בשלמות
 15453 101 305 בשלמות
 15453 102 420 בשלמות
 15453 103 860 בשלמות
 15453 104 105 בשלמות
 15453 105 79 בשלמות
 15453 107 69ל,1 בשלמות

232 325 108 15453 
 15453 79 305 בשלמות
 15451 28 3,903 בשלמות

168 9,332 79 15454 
59 3,419 83 15454 

 15104 4 21,465 בשלמות
 15104 9 2,729 בשלמות

463 38,782 62 15166 
 15102 3 23,307 בשלמות
 15171 6 18,949 בשלמות
 15108 4 14,735 בשלמות
 15101 2 7,173 בשלמות
 15470 52 8,286 בשלמות

1,948 187,785 51 15470 
 15470 50 932 בשלמות
 15470 49 12,845 בשלמות
 15170 4 23,440 בשלמות
 15174 49 3,815 בשלמות
 15452 36 390 בשלמות
 15452 37 1,775 בשלמות
 15452 129 7,035 בשלמות

 1 ם״ח התשכ״ט, עמ׳ 259.
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 נציגי ארגונים יציגים של קבלנים מורשים:
 אברהס טולדו •— בפר מנחם

 חיים כפיר — צובה

 ההודעה על הקמת ועדת קנסות ועל מענה וקביעת
 רשימות של: נציגי ציבור, שפורסמה בילקוט הפרסומים

 2797, התשמ׳׳ב, •עמ׳ 1400, תתוקן לפי זה.

 ח׳ בסיון התשמ״ב (30 במאי 1982)
 (חמ 1033—3)

 שמחה ארליך גרשון פת
 שר החקלאות שר התעשיה והמסחר

 צו
גב (חוזה השלום  לפי חוק רכישת מקרקעין בנ

 עם מצרים), התשים—1980

 מכוח סמבותי לפי סעיף 4(ב) לחוק רכישת מקרקעין
 בנגב, (חוזה השלום עם מצרים), התש׳׳ם—1980/ אני
 קובע כי לגבי המקרקעין הכלולים בשטח המרכזי המסומן
 בתוספת הראשונה לחוק והגובל עם כביש ערד—תל־

 שוקת בצפון ועם כביש דימונה—באר־שבע בדרום, במקום..
2 לתחילת התקופה של שלושה חדשים  ׳המועד •הקבוע
 כאמור בסעיף 4(א) לחוק, יבוא יזם י׳ בםיון התשמ׳״ב
 (1 ביוני 1982); המועד למסירת המקרקעין אשר קמו
 לקנין המדינה יהיה איפוא י״ג באלול התשמ״ב (1

 בספטמבר 1982).

 י׳׳ב בםיון התשמ׳׳ב (3 ביוני 1982)
 (חט 3-1263) אריאל שרון
 שר הבטחון

 ג ם׳׳ח התש׳׳מ, עמי 170.
 2 י׳׳פ התשמ״א, עמ׳ 197, 1276, 2103 ו־2829; התשמ״ב,

 עמ׳ 275 ו־1504,

 אכרזה על מופר הינוף מוכר
 לפי חוק לימוד חובה, התש״ס^-1949

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לימוד חזבה,
 התש״ט—1949 ולאחר היוועצות בועד החינוך, אני
 מכריז בי מוסד החינוך שלהלן (שאינו רשמי) הוא מוסד

 חינוך מוכר לצורך החוק האמור:

 שם המוסד: ישיבת תורה והוראה תל־אביב (כתה ו׳).
 המקום: תל־אביב.

 המוען: רחוב הפלמ״ח 10, תל־אביב.
 הבעלות: אגודת ישיבת תורה והוראה.

 תחילתה של! אברזה זו ביום כ״ג באייר התשמ״ב
 (16 במאי 1982).

 ח׳ בסיון התשמ״ב (30 במאי 1982)
 (חמ 336—3) זבולון המר

 שר החינוך והתרבות
 1 ם״ח התש״ט, עמ׳ 287.

 מינוי חברים כמועצה להסמכת ימאים
 לפי חמן הספנות (ימאים), התשל״ג—1973

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לחוק הספנות (ימאים),
 התשל^׳ג—1973/ אני ממנה את רב חובל אפרים מרקו־.
 ביץ, את קצין •מכונות ראשי שלמה אלימדר ואת קצין
 מכונות ראשון גיא גילרון, להיות חברים במועצה להס
 מכת ימאים כנציגי הימאים, במקום רם חובל אברהם

 תבור, רב חובל שאול: ליבוםיץ ומשה לוי.
 ההודעה. בדבר מינוי מועצה להסמכת ימאים שפור
 סמה בילקוט הפרסומיים 2585, התש״ם, עמ׳ 436, תתוקן

 לפי זד״

 ב׳ בסיון התשמ״ב (24 במאי 1982) חייפ קורפו
 (חמ 1060—3) שר התחבורה

 1 ס״ח התשל״ג, עמי 329.

 שינויים ברשימות של נציגי הציבור כועדת, הקנסות
 לפי חדק מועצת הפידות (ייצור ושיווק), התשל׳׳ג—1973

 בתוקף הסמכויות הנתונות לנו בסעיף 48 לחוק מועצת
 חפירות (ייצור ושיווק:), התשל׳׳ג—1973 אגו מודיעים
 בזה כי •ברשימת נציגי ארגונים מקרב המגדלים בועדת

 הקנסות יבואו:
 1. שלמה מיכאל* ממושב נטועה, במקוים שמואל חנוך

3 ה י ב ו  מבאר ט
 2. אליהו אליהו ממושב נבטים

ת יבנה. צ מ ק  3. אבוגדוד לבל מ
 ההודעה על: הקמת ועדת הקנסות וקביעת רשימות של
 נציגי ציבור שפורסמה בילקוט הפרסומים 2151, התשל״ו,

 עמי 119, תתוקן לפי זה.

 י״ג באדר התשמ״ב (8 במרס 1982)
 (חמ •390—3)

 שמחה אדליד גדעון פת
 שר החקלאות שר התעשיה והמסחר

 1 ס״ח התשל״ג, עמ׳ 310.

 2 י״פ התשל״ט, עמי 1403.

 הודעה על קביעת נציגי ציבור בועדת קנסות
 לפי חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק),

 התשכ״ד—1963

 בתוקף הסמכויות הנתונות לנו בסעיף 61 לחוק המו
 עצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ׳׳ד—1963 !, אנו
 מודיעים על קביעת נציגי ציבור נוספים לועדת קנסות

 על פי החוק האמור, כמפורט להלן:

 נציגי׳ ארגונים יציגים של המגדלים:
 צבי פרטל — אבן יהודה

 דוד אלפרוביץ — כפר חיים

 1 ם״ח התשכ״ד, עמ׳ 12; התשל׳יה, עמ׳ 74; התישמ״א,

 עמ׳ 179.
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 לתשומת לב הנכחניט

 1. נושאי הבחינה, המ בהתאם לרשימת הנושאים התישה
 שפורסמה בקובץ התקנות 4246 מידם כ״ד בסמן התשמ׳׳א

 (26 בית״ 1981).

 2. אין בתשלום האגוד. ללא המצאת הטופס למזכירות
 חמועצה, כדי להיחשב הרשמה.

 3. שאלוני הבחינות יהיו בשפה העברית, אולם לנוחות
 נבחנים עולים חדשים תורגמו שאלוני בחינות סופיות
 חלק א׳ בנושאים: דיני תאגידים, דיני מסחר ועבודה

 ודיני מסים, לשפה האנגלית.

 4. הנבחנים רשאים להשתמש בנוסחי חוק ותקנות בבחי
 נה סופית, הלק אי, בנושאי דיני מסים. החיקוקים שמו

 תרים בשימוש בשעת הבחינה

 (!) פקודת מס הכנסה ותקנות שלפיה;
 (2) חוק מס שבח מקרקעין, התשכ״ג—1963;

 (3) חוק מס ערך מוסף, התשל״ו—1975;
 (4) חוק עידוד השקעות הון, התשי״ט—1959;

 (5) חוק עידוד התעשיה (מסים), התשכ״ט1969-4; ־
 (6) חוק מס קניה (סחורות ושירותים), התשי״ב—

.1952 

 5. בקובץ התקנות 4356, התשמ׳׳ב, עמ׳ 1090, פורםמהי.
 הוראת שעה וזו לשונה: *

. מי שיגיש למועצה עד יום ח׳ באלול התשמ׳׳ב . .  ״
 (27 באוגוסט 1982) אישור ממוסד להשכלה גבוהה
 שנבחן בכל הבחינות של שנה ד׳ — שנת השלמה
 בחשבונאות, או שנת השתלמות בחשבונאות או
 לימודי השלמה. ללימודי חשבונאות (להלן — מבקש
 מיוחד) יחוא רשאי להגיש בקשה לגשת לבחינות
 סופיות חלק בי, גם אם לא קבל מהמועצה פטור

 מבחינה סופית חלק א׳.

 מבקש מיוחד יציין בראש (טדפם) הבקשה (לגשת
. ״מבקש מיוחד״. . . ת) ו נ  לבחי

 מבקש מיוחד יהא זכאי לקבל מהמועצה: את הציון
 שהוענק לו בבחינה• סופית חלק ב:/ רק לאחר שהו
 ענק לו פטור מבחינה סופית חלק א׳ או לאתר

 שעמד בה,.״

 6. נבחן שנבצר ממני מסיבה מספקת לגשת לבחינה
 בנושא שנרשם לו, ונתקבלה במזכירות המועצה הודעתו
 בכתב על כד לא יאוחר משבועיים לפני מועד הבחינה:,
 או שהמציא תעודה רפואית או אישור מטעם צה״ל על

 העדרו מן הבחינה, תיזקף לזכותו האגרה ששילם.

 י״ג במיון התשמ״ב (4 ביוני 1982)
 (חמ 372—3) מאיר גגאי

 יושבי ראש מועצת רואי חשבון

 הודעה על קיום בחינות מועד בתיו 1982
 לפי תקנות רואי השבוז, התשט״ז—1955

י חשבון למועד א  מודיעים בזה כי בחינות מועצת ת
 סתיו 1982 יתקיימו בתאריכים שלהלן:

 הנושא התאריך

 בחינות ביניים, חלק א׳
 מבוא לחשבונאות 9.9.1982

 מתמטיקה וחישובים מסחריים 14,9.1982
 ידיעה מסחרית כללית 23.9.1982

 בחינות בונייפ, הלק ב׳
 מבוא לכלכלה ומשק ישראל 1.9.1982
 יסודות ביקורת החשבונות 2.9.1982
 יסודות המשפט 7.9.1982

 מבוא לחשבונאות ניהולית 21.9.1982

 בחינות סופיות, חלק א׳
 דיני מסים 2.9.1982
 מלנהל עסקי ומימון 7.9.1982
 חשבונאות פיננסית 9.9.1982

 סטטיסטיקה 14.9.1982
 דיני מסתר ועבודה 21.9.1982
 דיני תאגידים 23.9.1982

 בחינות סופיות׳ חלק ב׳
 חשבונאות ניהולית מתקדמת 1.9.1982
 חשבונאות פיננסית מתקדמת, חלק א׳ 6.9.1982
 חשבונאות פיננסית מתקדמת, חלק ב׳ 8.9.1982

 ביקורת השכונות ובעיות ביקורת מיוחדות,
 חלק א׳ 13.9.1982

 ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות,
 הלק ב׳ 15.9.1982

 ההרשמה לבחינות תתבצע אך ורק על גבי טופס
 חדש המיועד למועד סתיו 1982 שניתן להשיגו:

 במזכירות המועצה, רה׳ החבצלת 5, ירושלים
י חשבון בישראל, רח׳ מונטיפיורי 1, תל־ א  בלשכת ת

 אביב
 באוניברסיטה העברית בירושלים

 באוניברסיטאות חל־אביב, בר־אילן, חיפה ובן־גוריון
 במכללה! למינהל, תל־אביב

 בבית הפקיד, ירושלים.

 על המעונינים לגשת לבחינות, למלא את הטופס
 האמור לפרטיו, להחתים בבנק הדואר את הלק הקבלה
 שבו על תשלום האגרה ולשלחו למזכירות המועצה ת. ד.
 635, -יתשלימ, מיקוד 91006, לא יאוחר מיום כ״ה בתמוז

 התשמ״ב {16 ביולי 1982).

 האגרה בעד בקשה לגשת לבחינות — לכל. נושא:
 שקלים

 ביניים הלק א׳, ביניים חלק בי, סופיות חלק א׳ — 200
400 — י  סופיות חלק ב
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 הודעח כדבר הגשת בקשה לכיעור חומר ארכיוני

 לפי תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות
 המדינה וברשויות המקומיות), התשי׳׳ז—1957

 בהתאם לתקנה 7 לתקנות הארכיונים (ביעור חומר אר
 כיוני במו6דות המדינה וברשויות המקומיות), התשי״ז—
 1957 ותקנה 2 (א) לתקנות הארכיונים (ביעור תיקים
, אני מודיע  פליליים ומשפטי משמעת), התשכ״ו—1965 2
 כי בית משפט השלום בתל־אביב הגיש בקשה לביעור

 החומר הארכיוני כמפורט להלן:

 1. תיקים פליליים (עוונות וחטאים), מהשנים 1972—
;1973 

 2. תיקי מעצר (או שחרור, בערבות), משנת 1978;

 3. תיקי תאונות דרכים, למעט תאונות שבהן נהרג אדם,
 מהשנים 1971—1973;

 4. תיקים אזרחיים מהשנים 1972—1973, למעט תיקים
 בענינים של הוצאת דיבה, הכרזת גיל; שינוי גיל
 ועדרים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים התשי׳׳ז—957! 3;

 5. תיקי המרצות מהשנים 1972—1973;

 6. תיקי עבירות תנועה שאינו כרוכות בתאונות, מהשנים
.1978—1977 

 י״ח באייר התשמ״ב (11 במאי 1982)
 (חט 82—3) א' אלסברג

 הגנז

 1 ק״ת התשי״ז, עמ׳ 1794.

 2 ק׳׳ת התשכ״ו, עמי 40.

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

 הודעה בדבר הגשת בקשר לביעור חומר ארכיוני
 לפי תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות

 המדינה וברשויות המקומיות), התשי׳׳ז—1957

 בהתאם לתקנה 7 לתקנות הארכיונים (ביעור חומר אר
 כיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות), התשי׳׳ז—
 1957 ותקנה 2 (א) לתקנות הארכיונים (ביעור תיקים
, אני מודיע 2 1 9 6 ^ ו ״ כ ש ת  פליליים ומשפטי משמעת), ה
 כי ביתי משפט השלום בחיפה הגיש בקשה: לביעור תיקי
 הוצאה לפועל מהשנים 1960—1979, בתום שנתיים מיום

 סיום הפעולה (סילוק החוב).

 י״ט באייר התשמ״ב (12 במאי 1982)
 (ח« 82—3) א׳ אלסברג

 הגנז

 1 ק״ת התשי״ז, עמי 1794.

 2 ק״ת התשכ״ו, עמ׳ 40.

 הודעה כדבר הגשת כקשה לכיעור הומר ארכיוני
ר חומר ארכיוני במוסדות עו  לפי תקנות הארכיונים י(בי

 המדינה וברשויות המקומיות), התשי״ז—1957

 בהתאם לתקנה 7 לתקנות הארכיונים (ביעור חומר אר
 כיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות), התשי״ז—
 1957 ותקנה 2 (א) לתקנות הארכיונים (ביעור תיקים
 פליליים ומשפטי משמעת), התשכ״ו—21965 אני מודיע
 כי בית משפט השלום בדימונה הגיש בקשה לביעור

 החומר הארכיוני כמפורט להלן:

 1. תיקים פליליים (עוונות), משנת 1974;

- 2. תיקים פליליים (חטאים), משנת 1979;

 3. תיקי עבירות תנועה שאינן כרוכות בתאונות, משנת־
;1978 

 4. תיקןם אזרחיים משנת 1974, למעט תיקים ביענינים
 של הוצאת דיבה, הכרזת גיל, שינוי גיל ועדרים

 לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי׳׳ז—957! 3;

 5. תיקי הוצאה לפועל מהשנים 1972—1979, בתום
 שנתיים מיום סיום הפעולה (סילוק החוב).

 י״׳ט באייר התשמ״ב (12 במאי 1982)
 (חמ 82—3) א׳ אלסכרג

 הגנז

 1 ק״ת התשיי׳ז, עמ׳ 1794.

 2 ק״ת התשכ״ו, עמ׳ 40.

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

 הודעה בדבר הגשת כקשה לכיעור י חומר ארכיוני
 'לפי תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות

 המדינה וברשויות המקומיות), התשי״ז—1957

 בהתאם׳ לתקנה 7 לתקנות הארכיונים (ביעור חומר אר
 כיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות), התשי׳׳ז—
, ותקנה 2 (א) לתקנות •הארכיונים (ביעור תיקים x 1957 
, אני מודיע  פליליים ומשפטי משמעת), התשכ״ו—1965 3
 כי בלת משפט השלום בטבריה הגיש בקשה לביעור

 החומר הארכיוני כמפורט להלן:

 1. תיקים פליליים "(עוונות וחטאים), מהשנים 1973—
;1975 

 2. בקשות שובות (כולל בקשות חיפוש) בתיקים פליליים,
 מהשנים 1960—1977:

 3. תיקי מעצר.

 י׳׳ט באייר התשמ״ב (12 במאי 1982)
 (חמ 82—3) א׳ אלסברג

 הגנז

 1 ק״ת התשי״ז, עמ׳ 1794.

2 ק״ת התשכ״ו, עמ׳ 40. . 

ן התשמ׳״ב, 17.6.1982 2127. מ ס  ילקוט הפרסומים 2826, כ״ו ב



 תופפת
 גוש 6434 חלק מחלקות 2, 3, 4, 39, בשטח כולל
 של כ־3,500 מ״ר, המםומגים בצבע אדום בתשריט התכ־

 נית.

 העתק התכנית מופקד במשרדי •הועדה געירית כפר־
 סבא וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בימים ובשעות

 שמשרדי הועדה פתוחים לקהל.

 ר באייר-התשמ״ב (29 באפריל 1982)
 (חמ 2—3) זאב גלד

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, כפר־סבא

 הודעה לפי העין* 5 ו־7
 לפקודת הקרקעות (רכישה. לצרכי ציבור), 1943

 וחוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965

 בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתכנון
 ולבניה; ראשוךלציון (להלן — הועדה), לפי סעיפים 189
, ובהתאם  ו־190 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה^-1965 ב
 לתכנית מפורטת מאושרת הנקראת תכנית מס׳ רצ/11/6/1
 (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2423, התשל״ח, עמי 1426, נמסרת
 בזה הודעה! כי המקרקעין המתוארים בתוספת, דרושים
 לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה ל ישא

 וליתן על רכישת המקרקעין האמורים.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה! כלשהן במקר
 קעין האמורים ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח
 לועדה — תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשו
 מות — הרצאה על זכותו או על טובת ההנאהו אשר לו
 במקרקעין האמורים, 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 חזקת במקרקעין האמורים, מפני שהם דרושים באופן
 דחוף לצרכי הציבור שלמענם. עומדים לרכשם, והועדה
 מורה בזה! שכל אדם •המחזיק במקרקעין האמורים ימסור

 מיד את החזקה בהם.

 תוהפת
 גוש 3930 חלקה 84, רח׳ ירושלים.

 העתק התכנית האמורה מופקד במשרדי הועדה,
 וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגי

 לות.
 ט׳ באייר התשמ״ב (2 במאי 1982)

 (חמ 2—3) ח׳ גיכשצייין
 יושב ראש •הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, ראשוךלציון

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 הודעה לפי סעיף 14
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 בתוקף הסמכות הנתונה לה על פי סעיף 14 לפקודת
 הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 1 (להלן —
 הפקודה), מודיעה בזה חברת נתיבי אילון בע״מ כי היא
ת ידה מרכישתה על פי הפקודה של כ ש מ  חוזרת בה ו

 הקרקע המתוארת בתוספת.

 עפ פרסומה של הודעה זו תשוחרר לגמרי הקרקע
 האמורה מתקפה של ההודעה לפי סעיף 5 לפקודה, שפור
 סמה בילקוט הפרסומים 1763, התשל״ב, עמי 26, ומתקפה
 של ההודעה לפי סעיף 7 לפקודת, שפורסמה בילקוט

 הפרסומים 1866, התשל״ב, עמי 245.

 תופפת

 112/527 חלקים מחלקה 46 בגוש 7066 הרשומים על־
 שם מרים אברהם והמוחזקים על ידה.

 ג׳ בסיון הת^מ׳׳ב (25 במאי 1982)
) דן חירפ t o n 3—3) 

 המנהל הכללי של הברת נתיבי אילון בע״מ

 1 •עייר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

 הודעה לפי מעיף 5 ו־7
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכיי ציבור), 1943

 וחוק התכנון והבניה, התשכ״ה^196

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
, ובהתאם לשינוי לתכנית מיתאר  והבניה, התשכ״ה—1965 ג
 כס/1/1 (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישורה פור
 סמה בילקוט הפרסומים 1636, התש׳׳ל, עמי 2280, מוסרת
 בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר־םבא (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 כך נדרש לשלוח
 לועדה — תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות
 — הרצאה על זטתו אד על טובת ההנאה אשר לו בקרקע
 האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו, שיכללו את
 פרטי הרישום — אם ישנו — בפנקס רישום המקרקעין,
 והודעה המפרטת לםעיפיחם 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 לצרכי הציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה
 מדרה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד

 את החזקה בה.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

ט הפרסומים 2826, כ״ו בסיון התשמ׳״ב, 17.6.1982 לקו  2128 י



 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן
 בקרקע האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך — בין מכות
 זכות ויבין מתוך נימוק שייגרם סבל 'אם לא• ישולמו
 פיצויים או פיצויים מופחתים, נדרש לשלוח 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 הרי
 שום — אם ישנו — בפנקסי רישום המקרקעין, והודעה
 המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע והישוב
 הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף, ואם נתבעים פיצויים
 מתוך נימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או
 פיצויים מופחתים ־— ראיות התומכות בטענה. כי ייגרם

 סבל.

 כן נמסרת הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה. באופן דחוף
 לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מדרה
 מזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את

 החזקה בה,

 תופפת

 גוש 6415, חלקה 71 בשלמות, בשטח של 1,887 מ׳׳ר
 לערך, היעוד: דרך — מקרקעי יעוד.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רמת־תשרוז, וכל •המעונין בדבר זכאי

 לעיין בוי בשעות העבודה הרגילות,

 ו׳ באייר התשמ׳׳ב (29 באפריל 1982)
3̂) מנחפ שדמן  (חמ 2-

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, רמת־השרון •

 1 ס״ח התשכ״ה; עמי 307.

 הודעה לפי סעיף 19

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1-943
 וחוק התכנון והבניה, התשכ״ת—1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
, ובהתאם לתכנית מפורטת  והבניה, התשכ״ה—1965 ג
 מס׳ רה/163 (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 1226, התשכ״ו, עמ׳ 207,
 מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות
 (להלן — הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות
 (רכישה, לצרכיי ציבור), 1943 2 (להלן — הפקודה), כי
 הקרקע המתוארת בתוספת אשר ביחס אליה פורסמה
 הודעה •לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה, בילקוט הפרסו
 מים 1367, התשכ״ז, עמ׳ 1635, תהיה לקנינה הגמור
 והמוחלט של עירית רחובות מיום פרסום הודעה זו,

 ברשומות.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תום׳ 1, עמ׳ 32.

 הודעה לפי סעיף 5 ו־ד
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 וחוק התכנון והבניה, התשכ״ה^-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
, ובהתאם לתכנית גמ/1/709,  והבניה, התשכ״ה—1965 ג
 שהודעה על אישורה ־פורסמה בילקוט הפרסומים 1248,
 התשכ״ו, עמ׳ 831, וליפי תכנית ממ/25/560 ב׳, שהודעה
 על אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1747, התשל״א,
 עמ׳ 2471, מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 אל־טייבה (להלן — הועדה) הודעה, כיי הקרקע המתוארת
ר וכי הועדה מ י  בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי צ

 מוכנה לשאת ולתת על רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצח לקבל פיצוי על כך נדרש לשלוח לועדה
 — תוך חדשיים מיום פרסום הודעה, זו ברשומות —
 הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע
 האשרה בצירוף ראיות לחמוק 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 הועדת מתכוונת לקנות
 מיד חזקה בקרקע האפורה, מפני שהיא דרושה באופן
 דחוף לצרכי הציבור שלמענם עומדים לרכשה!, והועדה
 מודה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמירה ימסור מיד

ת החזקה בה* א -

 תופפת

 חלק מחלקה 33 בגוש 7842, כמםומן בצבע חום
 בתשריט התכנית (מגרש מס׳ 26 בתכנית).

 העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה בכפר טייבה
 וכל המעונין בדבר יכול לעיין בו בשעות העבודה הרגי

 לות.
 י׳׳ג באייר התשמ׳׳ב (6 במאי 1982)

 (חמ 2—3) עבדולמיף חביב
 יושב ראשיו הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה, אל טייבה,

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 הודעה לפי מעיף 5 ו־7
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 וחוק התכנון והבניה., התשכ״ה—1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
, ובהתאם לתכנית מיתאר מקו  והבניה,, התשכ״ה—1965 ג
 מית מסי 210 א׳ (להלן — התבנית), שהודעה בדבר
 אישורה. פורסמה בילקוט הפרסומים 1708, התשלף׳א, עמ׳
 1337, מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבביה רמת־
 השרון (להלן — הועדה) הודעה, בי הקרקע המתוארת
 בתוספת דרושה לועדה •לחלוטין לצרכי ציבור, וכי אין
 הועדה חייבת בתשלום פיצויים בשל רכישת הקרקע

 האמורה.

ט הפרסומים 2826, כ״ו בסיוץ התשמ״-ב, 17.6.1982 2129 לקו  י



 (להלן — התכנית), •שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2545, התשל״ט, עמ׳ 1688, מצהירה
 בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת־השרון (להלן
 — הועדה), בזזתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצרבי ציבור), 1943 2 (להלן — הפקודה!), כי הקרקע
 המתוארת בתוספת, אשר כיחס אליה פורסמה הודעה ליפי
 סעיפים 5• ו־7 לעקודה כילקוט הפרסומים 2762, התשמ״ב,
 עמ׳ 198, תהיה! לקגינה הגמור והמוחלט שלי המועצה

 המקומית רמת־השתז, מיזם פרסום הודעה זו ברשומות.

 תופפת
 גוש 6599, חלק מחלקה 134, בשעת 8 מ״ר, היעוד:

 דרך.

 הועתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רמת־־השרון, וכל המעונין בדבר זכאי

 לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
 י׳ בסידן תתשמ׳׳ב (1 ביוני 1982) מנחם שרמן

 (חמ 4—3) יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, רמת־השרון

 2 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.

 הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכיו ציבור), 1943

 וחוק התכנון והבניה, התשכ״ה,—1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
, ובהתאם לתכנית מס׳ 414 (להלן —  התשכ׳׳־ה—1965 ג
 התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפר
 סומים 2223, התשל׳׳ו, עמ׳ 1879, מצהירה בזה הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה רמת־השרון (להלן — הועדה),
 בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי
 ציבור), 1943 2 (להלן — הפקודה), כי הקרקע המתוארת
 בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים
 5 ו־7 לפקודה בילקוט הפרסומים 2762, התשמ׳׳ב, עמ׳
 198, תהיה לקנינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומות

 רמת־השח־ז, ממם פרסום הודעה זו ברשומות.

 תופפת

 גוש 6417, חלק מחלקה 50:

 הלקה השטח במ״ר היעוד

 (ארעי 7) 1,038 שטח ציבורי פתוח
 (ארעי 8) 2,505 דרך

 (ארעי 9) 141 דרך (הרחבה.)

 הועתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רמת־השרון, וכל המעונין בדבר זכאי

 לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 י׳ בסיון התשמ׳׳ב {1 ביוני 1982) מנחם שרנק־
 (חמ 4—3) יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, רמת־השרון

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע׳׳ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.

 תוספת

 גוש 3702 חלק מחלקה 110.
 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית רחו
 בות וכל מעונין בדבר, זכאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.
 ד׳ באייר התשמ׳׳ב (27 באפריל 1982)

 (חמ 3-4) יחזקאל• הרמלד
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה, רחובות

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

 וחוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965 !, ובהתאם לתכנית מיתאר מס׳
 210א׳ (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 1708, התשל׳׳א, עמ׳ 1337, מצהירה
 בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת־השרזן (להלן
 — הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצרכיי ציבור), 1943 2 (להלן — הפקודה), כי הקרקע
 המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי
 סעיפים 5 ו־7 לפקודה בילקוט הפרסומים 2774, התשמ״ב,
 עמ׳ 672, תהיה ליקנינה הגמור והמוחלט של המועצה

 המקומית רמת־השרון, מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 תופפת
 גוש 6551:

 חלקות
ת השטח במ״ר היעוד  בשלמו

 232 8,555 שטח ציבורי פתוח (ואדי)
 233 119 שטח ציבורי פתוח (שביל)
 234 199 שטח ציבורי פתוח (שביל)

 236 4,092 שטח ציבורי פתוח
 245 141 שטח ציבורי פתוח (שביל)

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רמת־השרון, וכל המעונין בדבר זכאי

 לעיין בו, בשעות העבודה הרגילות.

 ב״ה באייר התשמ׳׳ב (18 במאי 1982)
 (תמ 4—3) מנחם שדמן

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, רמת־השרון

 1 פ״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 2 ע׳׳ר 1943, תום׳ 1, עמ׳ 32.

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

 וחוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
, ובהתאם לתבנית מם׳ 543  והבניה,. התשכ״ה—1965 ג

 ! ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 2130 ילקוט הפרסומים 2826, כ״ו בסיון החשמ׳יב, 11.6.1982



 הודעה על עיבוד המטייפטיקדו
 לפי פקודת הסטטיסטיקה [נוסה חדש], התשל״ב—1972

 אני מודיע בהתאם לסעיף 16 לפקודת הסטטיסטיקה
 [נזפה חדש], התשל׳׳ב—1972 !, כי מדד המחירים לצרכן
 לחודשן אפריל 1982 היה! 390.4 נקתיות על בסיס מדד

 המחירים לצרכן לשנת 1980, שהיה 100 נקודות.

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

 אפריל 1982 היה 3259.450 נקודות.

 על בסיס מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר
 21951, שהיה! 100 נקודות, מראה החישוב כי מדד המחי

 רים לחודש אפריל 1982 היה 61480.994252 נקודות.

 ת׳ בסיון התשנ^״ב (30 במאי 1982)
 (חמ à3—92) משת פיקדון

 הסטטיסטיקן הממשלתי

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

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

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

 [נוסח חדש], התשכ״ט—1969

 מודיעים בזה כי לוחות הזכויות לגושי רישום מם׳
 34192, בית גוברין, ר־34054 בית־ניר (כידנא), הוצגו
 לעירן מלוט ד׳ בסידן התשמ׳׳ב (26 במאי 1982} לתקופה
 של, שלושים יום, בלשכת פקיד הסדר המקרקעין י אזור
 הדרום, רחוב לוינסקי 76, קומת ד׳, תל־אביב, בלשכת
 מינהל נפת אשקלון, •המרכז הנפתי אשקלון ובמשרד

 המועצה האזורית יואב,

 ד׳ בסיון התשמ״ב (26 במאי 1982)
 יצחק גבאי

 פקיד הסדר המקרקעין
 אזור הסדר אשקלון

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

 [נוסח חדש], התשכ״ט—1969

 מודיעים בזה, כי לוח הזכויות לגוש רישום מס׳
 10819, חיפה, נפת חיפה, הוצג לעיון ביום ט׳ בסיון
 התשמ׳׳ב (31 במאי 1982), לתקופה של שלושים יום,
 בלשכת פקיד הסדר המקרקעין, רה׳ מאיר 15, חיפה,
 בלשכת הממונה על מחוז חיפה, בית הממשלה, חיפה,

 ובעירית חיפה.

 ט׳ בסיון התשמ״ב (31 במאי 1982)
 מודים עבד אל נביא
 פקיד הסדר המקרקעין

 אזור הסדר חיפה

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

 וחוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965

 בתוקף.. סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965 !, ובהתאם לתכנית מפורטת
 מס׳ פת/ד123 (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישו
 רה פורסמה בילקוט הפרסומים: 2027, התשל״ד, עמ׳ 1907,
ה הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־  במהירה מ
 תקוה (להלן — תועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקר
 קעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 2 (להלן — הפקודה),
 כי הקרקע המתוארת בתוספת אשר ביחס אליה פורסמה
 הודעה! לפי סעיפים 5 ו־ד לפקודה בילקוט הפרסומים
 2776, התשמ׳׳ב, עמ׳ 732, תהיה לקנינה הגמור והמוחלט
 של! עירית פתת־תקוה מיום פרסום הודעה זו ברשומות,

 תופפת
 חטיבת קרקע בשטח שלו 1,175 מ״ר, המחווה חלק

 מחלקה 86. בגוש 6713, פתח־תקוה.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית
 בעירית פתח־תקו־ה וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו

 בשעות העבות־. הרגילות.

 א׳ בםיון התשמ׳׳ב (23 במאי 1982)
 (תמ 3-4) דב תפורי

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, פתח־תקוה

 1 ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 2 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

 הודעה בדבר דחיית׳ בקשות
 של מבקשי רשיונות למוניות

 לפי תקנות התעבורה, התשכ׳׳א—1961

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 536 (ב) לתקנות התעבורה,
, אני מודיע כי דחיתי בקשותיהם של  התשכ״א—1961 ג
 מבקשי רשיונות למוניות שהומלצו על־יז־י המשרד לקלי

 טת העליה, המנויים להלן:
 אפרים מרדכייב, רה׳ התבור 3/12, קרית ים

 מיכאל צווניאשוילי, אנה פרנק 7/3, בת־ים
 רשל שמלוב, גילה 304/36, יח־שלים.

 •מבקש שבקשתו נדחתה, רשאי להשיג על דחיית
 בקשתו תוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו ברשומות,
 לפני ועדת הערר לעניני •מוניות, בהשגה מנומקת בכתב,.

 השגות יוגשו בחמישה עותקים, למזכירות ועדת
י^, לפי המען: ועדת הערר לעניני נ  הערר לעניני מו
׳ ת  מויניות, משח־ התחבורה, רחוב יפר 97, בנין כלל י

 שלים מיקוד 94342.
 ג׳ בםיון התשמ׳׳ב (25 במאי ׳1982)

 (חמ 83—3) ע׳ קטא
 המפקח הארצי על התעבורה

 . הרשות
 1 ק׳׳ת התשכ״א, עמ׳ 1425; התשל״ז, עמ׳ 2120.

ן התשמ׳׳׳ב, 17.6.1982 2131 ו ט הפרסומים 2826, כ״ו בסי לקו  י



ו 9 6 5 - ה ״ ב ש ת  הזדעיונ לב* חזק התכנון והבניה, ה
 מחוז ירושלים

 ואלד. השטחים ־ הכלולים בשינוי התכנית: שכונת
 תלפיות מזרח, גוש 30152, חלקי חלקות 1, 2, 3, 9,
 10, 11, 13/1; גוש 30113, חלקי חלקות 17, 19, 20;
 גוש 30136, חלקי חלקות (ללא מספרים); גוש 30203׳
 חלקי חלקות (ללא מספרים), חלק מאדמות כפר
 פלואן, קואורדינטות אורך 171.100—172.200 זקואור־
 דינטות רוחב 129.300—129.000 — הכל על־פי

 הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי שינוי התכנית: א) התוויית דרך חדשה; ב)
 שינוי יעוד שטח מאזור מגורים 5 מיוחד לשטח צי
 בורי פתוח; ג) קביעת הוראות לפיתוח ולגינון השטה
 הציבורי הפתוח; ד) קביעת הוראות לביצוע הדרך
 החדשה בהתאם לנספח מס׳ 1; ה) שינוי הוראות
 סעיף 14ה׳ שבתכנית מפורטת מסי 2820 לגבי חיבור

 זמני.
 הודעה על הפקדת השינוי האמור, פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2766, התשמ״ב, עמ׳ 319.

 השינויים האמורים, בצורה שאישרה הועדה המחו
 זית ביחד עם התשריטים הכיצורפים אליהם, הופקדו במש
 רדי !הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקו
 מית לתכנון ולבניה, ירושלים, וכל המעונין רשאי לעיין
 בהם ללא: תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעה בדבר אישור תבנית מפורטה
 נמסרת בזה. הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה^-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז ירושלים, אישרה תכנית מפורטת הנקראת

 ״תכנית מפורטת מם׳ 2751״.
 ואלד, השטחים הכלולים. בתכנית: ירושלים, שכונת
 בית חנינה — דרך חממה, גוש 30608, חלקות 87, 94 —

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה מחדש;
 ב) קביעת יעוד בשטה לאזור מגורים 1; ג) התוויית דרך
 הדשה והרחבת דרך קיימת; ד) קביעת יעוד שטה לבניני

 ציבורי; ה) קביעת קווי בנין.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 2680, התש״ם, עמ׳ 806.
 התכנית האמורה, בצורה שאישרה הועדה המחוזית
 ביחד עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה! וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה, ירושלים, וכל חמעונין רשאי לעיין בה ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעה בדבר אישור שינויי תכניות מיתאר מקומיות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 להוק התכניז
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז ירושלים, החליטה, באישור שר הפנים,

 לאשר שינויי תכניות מיתאר אלה:

/ שינוי מס׳ 1/78 לתכנית מיתאר  (1) ״תכנית מס׳ 1963 א
 מס׳ 1963״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: ירושלים,
 בית חנינה, גוש 30615, חלקות 110, 115, 119, 114

 (חלק).

 עיקרי שינוי התבנית: א) שינוי יעוד הלקה 110
 וחלק מחלקה 115 משטח לבניני ציבור לאזור מגו
 רים 5; ב) איחוד וחלוקת מהדש: ג) התוויית מבדי
 סתום; ד) התוויית מעבר ציבורי להולכי רגל; ה;)
 קביעת שטת ציבורי פתוח; ו) ביטול קטע מדרך

 ציבורית, וקביעת השטח כשטח להשלמה.

 הודעת על הפקדת השינוי האמור פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2734, התשמ״ב, עמ׳ 7.

 (2) ״תכנית מם׳ 2819, שינוי מס׳ 1/79 לתכנית מס׳
 1269; 1269 ג׳, שינוי לתכנית מיתאר מקומית״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינויי התכנית: ירושלים,
 שכונת רמות־שרת, גוש 30193, חלק מחלקה 1, מגר
 שים מס׳ 36, 37, 39, 40, 41, 42, 62, 63, 89, שביל
 להולכי רגל ללא מספר שבתכנית מם׳ 1269, בין
 קואורדינטות אורך (»129.7—129.500 ובין קואור
 דינטות רוחב 167.900—167.500 — הכל על״פי

 הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי שינויי התכנית: א) הקטנת שטח הרצפות
 לבניה! למגורים מכ־24,000 מ״ר (•שעלי פי תכנית
 מס׳ 1269) לכ־16,970 מ״ר: ב) איחוד וחלוקה
 מחדש; ג) קביעת בינוי על פי נספחי הבינוי; ד)
 ביטולי תכנית מס׳ 1969/ד׳; ה) שינוי יעוד מגרש
 89 מחניה לאזור מגורים 2; ו) הרחבת דרכים ובי

 טול מעברים להוליכי רגל.

 •הודעה על הפקדת השינוי האמור, פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2760, התשמ״ב, עמ׳ 164.

 (3) ״תכנית מם׳ 2823, שינוי מס׳ 55/80 לתכנית מייתאר
 •מקומית ושינוי מס׳ 11/80 לתכנית מיתאר עמ/9
 לעיר העתיקה וסביבתה ושינוי מס׳ 1/81 לתכנית

 מפורטת מ0׳ 2820״.

ן זזונשמ״ב, 17.6.1982 ו פ הפרסומים 2326, כ״ו בסי לקו  2132 י



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשב״ה—965ו

 ה) התוויית דרכים הדשות; ו) ביטול דרכים מאושרות;
 ז) קביעת קווי בנין לאורך קו מתח גבוה: ח) קביעת

 הוראה לגבי הדרך הקיימת בשטח של שמורת טבע.

 הודעה, על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2774, התשמ״ב, עמ׳ 675.

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

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעה בדבר אישור שינויי תבניות 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 שיבדי תכניות מיתאר אלה:

 (1) ״תכנית מס׳ 2882, שינוי מם׳ 17/80 לתכנית מיתאר
 מקומית לירושלים ושינוי מס׳ 1/80 לתכנית מט׳

 1435 ו־2004״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: ירושלים,
 שכונת עמק המצלבה, גוש 31145, חלק מחלקה
 14 — הבל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו

 כחול.
 עיקרי שינוי התבנית: א) שינוי יעוד משטח ציבורי
 פתוח לשטח פרטי פתוח; ב) ביטול מעבר ציבורי
 להולכי רגל והתווייתו מחדש: ג) שינוי גבולות
 תכנית מס׳ 1435; ד) קביעת תוספת בניה של

 השטח החדש.

 הודעה על הפקדת השינוי האמור פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2775, התשמ״ב, עמ׳ 706.

 (2) ״תכנית מס׳ 2385, שינוי מס׳ 19/80 לתכנית מיתאר
 מקומית לירושלים״.

 האלה •השטחים הכלולים בשינוי התכנית: ירושלים,
 שכונת רחביה, רחוב אבן־עזרא 4 ורחוב אוםישקין
 מס׳ 20, גוש 30038 חלקה 144 — הכל על פי הגבו

 לות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי שינוי התכנית: א) שינוי יעוד מאזור מגורים
 2 לאזור מגורים 2 מיוחד; ב) קביעת קווי בנין
 לתוספת קומה ובניית חדר מדרגות בקיר משותף
 עם בית הכנסת הקיים; ג) הגדלת אחוזי הבניה
 מ־97.51% לכ־104%; ד) שינוי קווי בנין חזיתיים

 לרחובות בהתאם לבנעים הקיימים.
 הודעה על הפקדת השינוי האמור פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2775, התשמ״ב, עמ׳ 706.

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעה כרכר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז ירושלים, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, ירושלים, הופקד שינוי לתכנית מיתאר
 מקומית הנקרא ״תכנית מם׳ 2948 א׳, שינוי מם׳ 33/81
 לתכנית מיתאר מקומית ירושלים ושינוי מס׳ 1/81 לתכנית

 מפורטת מם׳ 2948״, ביחד עם. התשריט המצורף אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: שכונת נוה־
 הקדה, שדרות הרצל, פינת רחוב רופין, גוש 30155,
 חלקה 58, חלקי חלקות 13, 15, 16, 17 (מגרש מס׳ 7
 שבתכנית 1252 ב׳ — הכל על פי הגבולות המסומנים

-.בתשריט בקו כחול.

 . עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) הוספת קומה
 והשלמת קומה מעל בית המלון המאושר בתכנית מפורטת
 מס׳ 2948; ב) הגדלת שטחי רצפות של בית המלון; ג)
 "קביעת הוראות לגבי תוספת הבניה, לקומה הנוספת; ד)

 •לן^יעת בינוי בהתאם לנספח בניה מם׳ 1.

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

 לקהלי.

 בל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמי נפגע על־ידי ש־נוי התכנית ובן כד הזכאי
 לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו׳ ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי

 התבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעה כדבר אישור שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳יה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז ירושלים, החליטה, באישור שר הפנים,
 לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית מס׳ 2787,
 שינוי מס׳ 6/79 לתכנית מס׳ 1138 ושינוי מם׳ 1/79

 לתבנית מפורטת מס׳ 1819, 1819א׳ ״.

 י השטחים הכלולים בשינוי התכנית: שכונת תל־אדזה,
 יאזור תעשיות עתירות־מדע, מגרשים מם׳ 22—29, 33—35,
 שבתכנית מס׳ 1138 ומגרשים מס׳ 6/7, 8/9, 10/11, 14/15,
 15/א׳, 14, 16/א׳, 16, 18—21, 35/36, 37/38 שבתכנית

 1819 — הכלי עלי פי הגבולות המסומנים בתשריט.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד שטח
 ציבורי פתוח לאזור תעשיה; ב) שינוי יעוד שטח ציבורי
 פתוח לשמורת טבע; ג) שינוי גבולות איזור מסחרי
 מאושר; ד) ביטולי חלוקה מאושרת וחלוקת שטח מחדש;
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 הודעות לפי תוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 מרחב תכנון מקומי, מטה־יהודה
 הודעה כדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 ל׳חוק התכנון
 והמיה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז ירושלים, ובמשרדי הועדה המקו
 מית לתכנון ולבניה, מטה־יהודה, הופקד שינוי תכנית
 מפורטת הנקרא ״תכנית מם׳ מי/490 שינוי לתכנית

 מפורטת מם׳ מי/232״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.
 ואלה השטחים הכלולים בשינויי התכנית: קרית
 יערים, גוש «295, חלקות 30, 31, 65, 66, 67 (מסומנות

 בתכנית מי/232 במספרים 49,48,47,52,51, בהתאמה).
 עיקרי מטרת שינוי התכנית: א) שיטי יעוד חלק
 מהלקה 31 מושי 29539 משטח ציבורי פתוח לאזור מגו
 רים (40%); ב) שינוי יעוד חלק לחלקות 30, 65, 66, 67
 (מסומנות בתכנית מם׳ מי/232 במם׳ 51, 47, 48, 49,

 בהתאמה) מאזור מגורים (40%) לשטח ציבורי פתוח.
 כל המעונין בשיטי התכנית רשאי לעיין בו ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

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

 הועדת המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, מטה־יהודה
 הודעה כדבר אישור שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזת הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז מטה־יהודה, החליטה, באישור שר הפנים,
 לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״תבנית מס׳ מי/452,

 שינוי לתבנית מפורטת מי/274 א״.
 ואלה• השטחים הכלולים בשינויי התכנית: 982 מ״ר
 בשכונת מבשרת־ירושלים שבתחום המועצה המקובלית
 מבשרת־ציון — הפל על־פי הגבולות המסומנים בתשריט

 בקו כחול (מגרשים 41, 42 שעל־פי ת. ב. ע. 274 א׳).
 עיקרי •הוראות שינוי התכנית: חלוקה מחדש של

 החלקה לשני מגרשי בניה למגורים.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2649, התש״ם, עמי 2205.
 השינוי האמור, בצורה שאישרה הועדה המחוזית
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה. המקומית לתכנון
 ולבניה, מטה־יהודה, וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 א׳ בסמן התשמ״ב (23 במאי 1982) ר׳ לוי
 יושב ראש הועדה. המחוזית

 לתכנון ולבניה, מחוז ירושלים

 (3) ״תכנית מס׳ 2950, שינוי מם׳ 1/81 לתכנית מס׳
 2644, שינוי תכנית מיתאר מקומית״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: ירושלים,
 שכונת רמות, מגרש מם׳ א׳ שבתכנית מס׳ 2644 בין
 קואורדינטות אורך 168.900—169.250 לבין קואורדי

 נטות רוחב 134.950—135.250.

 עיקרי שינוי התבנית: א) שינוי תכנית המיתאר על־
 ידי שינוי קווי הבנין; ב) הלוקה חדשה; ג) קביעת
 בינוי בשטח בהתאם לנספהי הבינוי; ד) קביעת הו
 רשת בגין הצמדת חנויות לבניבים; ה) קביעת הו

 ראות בגין אחזקת שטחים.

 הודעה על הפקדת השינוי האמור פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2774, התשמ״ב, עמ׳ 676.

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

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעה כרכר דחיית תכניות

 נפטרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 יתבניד., התשכ״ה—1965, כי הרעדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז ירושלים, לאחר ששמעה את ההתנגדויות

 שהוגשו לה החליטה לדחות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מס׳ 1149 ה׳, שינוי מס׳ 75 לשנת 1973
 לתכנית מס׳ 1149 א׳ ״.

 הודעה: על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפר
 סומים 2220, התשל״ו, עכי׳ 1816.

 (2) ״תכנית מס׳ 1617 ב׳, שינוי מם׳ 83/79 לתכנית
 מיתאר מקומית לירושלים״.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה, בילקוט הפרסו
 מים 2621, התש״ם, עמ׳ 1454.

 (3) ״תכנית מס׳ 2704, שינוי מס׳ 2/79 לתכנית 1541 א׳
 ושינויי מם׳ 1/79 לתכנית מפורטת מם׳ 1615״.

 הודעה. על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 2678, •התש״ם, עמ׳ 740.

 •התכניות האמורות, בצורה שבה דחתה אותן הועדה.
 המחוזית ביחד עם התשריטים המצורפים אליקזן, נמצאות
 במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה, ירושלים, וכל המעונין רשאי
 לעיין בהן ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמו

 רים פתוחים לקהל.

וז התשמ׳׳יב, 17.6.1982 ט הפרסומים 2826, כ״ו בסי לקו  2134 י



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה״ התשכ״ה— 965 ו

 מחוז תל־ אביב

 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־גן

 .הודעה כדכר הפקדת תכנית מפורטת
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנלן
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז תל־אביב, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, רמת־גן, הופקדה, ביחד עם התשריט
 המצורף אליה, תכנית מפורטת מם׳ רג/66ד בהתאם לתכ

 נית מיתאר רג/160/א — יחידת תכנון מס׳ 4.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 6181, חלקות
 דרך 4, 5 (חלק), 17—45 דרך, 136 (חלק), 137—142,
 145—154, 155 (חלק), 156—162, 164, 199—205, 208—
 219 (הלק), 220, 221 (חלק), 206, 163 (הלק) — בין

 רהוב ארנון לרחוב פנחס.

 עיקרי מטרת התכנית: א) ביצוע איחוד והלוקה מחדש
 של קרקע בהתאם לאמור בפרק גי, סימן ז׳ לחוק התכנון
 והבניה, התשכי׳ה—1965, ללא הסכמת בעלים ; ב) קביעת

 אופי הבינוי וזכויות הבניה בתחום התכנית.

 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 פרסום
 הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדוח במשרדי הועדה המ

 קומית האמורה.

 ט׳ באייר התשמ״ב (2 במאי 1982)
 מרדכי כתנא

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה,
 מחוז תל־אביב

 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי, חיפה

 הודעה כדכר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה •הודעה, בהתאם לסעיף 59 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי• הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז היפה; ובמשרדי הועדה• המקומית
 לתכנון ולבניה חיפה, הופקד, ביחד עם התשריט המצורף

 מרחב תכנון מקומי, תל־אביב־יפו

 הודעה כרכר אישור שינוי תכנית מפורגות
 נמסרת בזח הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המהוזית לתכנון ולב
 ניה, מחוז תל־אביב, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר
 תכנית מס׳ 1534 אי, שינוי מס׳ 1 לשנת 1979 של תכנית

 בנין ערים מפורטת מם׳ 524, תל־אביב־יפו.

ית: גוש 6768,  ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנ
 חלקה 6, רחוב פיכמן 6.

 עיקרי הוראות השינוי: התרת תוספת בנין על חלקה
 6 בגוש 6768 — אולם מועדון לבית אבות הקיים —
 בתנאי בניה מיוחדים, ובהתאם לכך — שינוי תכנית בנין
 ערים מפורטת מס׳ 524 על שינוייה, אשר הודעה בדבר

 מתן תוקף לה פורסמה בי״פ 1012 מיום 23.5.1963.

 הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים
 2644, התש׳׳ם, עמ׳ 2064.

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

 לקהל.

 מרהב תכנון מקומי, בני־ברק

 הודעה כדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 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׳ 476, שינוי לתכנית

 מיתאר מס׳ 105 א׳ ולתרש״צ מס׳ 3/36/8 בני ברק.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6196,
 הלקות 270—276, 280, 281, 317, 319 ; גוש 7361, הלקות
 10, 12, 22—25, 120, 103, 101, ברחובות אלכסנדרוני —
 המכבים, בן־גוריון פינת המכבים, בן פתחיה פינת בן־

 גוריה, פרדס כץ.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: שינוי איזור מגורים
 קיים לאיזור מגורים מיוחד, ועל ידי כך — הגדלת בנינים
 קיימים בכל יאחד משלושת. המיבגנים מס׳ 1, 2, 3, גודל
 תוספות, קווי בנין מוצעים, חזיתות, טבלת חלוקת שטחים
 הדשה ובינוי, במצויין בתשריט המצורף המהווה חלק

 בלתי נפרד מתכנית וו.

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

 לקהל.

 ילקוט הפרסומים 2626, כ״ו בסיון התשמ״ב, 17.6.1982 2135



S96ק התכנון והבניה, התשכ״ה  Ï—הודעות לפי חו

 מחוז הצפון

 מרחב תכנו! מקומי, אשרי

 הודעה כרכר אישור שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב
 ניה, מחוז הצפון, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר
 שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית מפורטת מס׳ 2764,

 שינוי לתכנית מפורטת מם׳ 616 — שבי ציון״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: חלקי גו־
 ש־ם : 18115, 18116, 18135, 18136.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: שינוי יעודים שונים,
 ביטול דרכים קיימות, הצעת דרכים הדשות ושינוי תוואי

 של דרכים.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2519, התשל״ט, עמ׳ 1105.

 השינוי האמור, בצורה שאישרה הועדה המחוזית ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המ
 חוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולב
 ניה, אשרי שבקיבוץ עברון, וכל המעונין רשאי לעיין בו
 ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, ביתישאן

 הודעה כרכר אישור שינוי תכנית מיתאד

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב
 ניה, מחוז הצפון, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר
 שינוי תכנית מיתאר הנקרא ״תכנית מס׳ 3723, שינוי
 לתכנית מיתאר מם׳ 194 הגלילית — שינוי יעוד לתחנת

 תידלוק — ״סונול״, שדי־תרומות״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 23013,
 הלק מחלקה 6.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: שינוי יעוד השטת
 מחקלאי לחחנת תידלוק ושירותים.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2732, התשמ״א, עמ׳ 2311.

 השינוי האמור, בצורה שאישרה הועדה המחוזית
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה; בית שאן שבמועצה האמורית בקעת־בית־שאן
 וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 אליו, שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״תכנית מס׳
 חפ/1788, תוספת קומה בבית אליהו ברחוב הרצליה 22״,
 המהווה שינוי לתכניות הבאות: תכנית מם׳ חפ/8, ארד
 אל מופחרה; תכנית מס׳ חפ/422, תכנית בנין לעיר חיפה

 גליון 12.
 ואלה השטתים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 10857,

 חלקה 121, חלקי חלקות 149, 150.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: הגדלת שטח הבניה
 המותר על־יז־י תוספת קומה ששטחה כשטח הקומות
 שמתחתיה וכן תוספת שטה של כ־27 מ״ר, עבור חדר

 טרנספורמטור.
 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי׳ לעיין • בו ללא
 תשלום בומים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

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

 לשינוי התכנית במשרדי הועדה: המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, קרית־טבעון

 הודעה כדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מהוז חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבני־ קרית־טבעון, הופקד, ביחד עם התשריט
 והנספחים המצורפים אליו, שינוי תכניה מפורטת מקומית
 הנקרא ״תכנית מס׳ טב/51 — צומת עוקף קרית־עמל״,

 המהווה שינוי לתכנית מם׳ 84 — בית שערים.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 11390,
 חלק מחלקה 16 ; גוש 11392, חלקי חלקות 19, 20, 30,

.98 ,93 ,92 ,49 
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: התוויית דרך חיבור
 בין רחוב קרן קייניה לרחוב יגאל אלון, תכנון חניה

 ציבורית ומתן גישה מצד צפון לחלקות 17 עד 20.

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

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

 התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה. •

 י״ז באייר התשמ״ב (10 במאי 1982)
 משה גלזנר

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה,
 מחוז היפה

ן התעמ״יב, 17.6.1982 ו ט הפרסומים 2826, כ״ו בסי לקו  2136 י



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התעוכ״ה—1965

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

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

 המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המזרחי

ת ט ר ו פ ת מ י נ כ ת ת ד ק פ ר ה כ ר  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 ולבונה, הגליל המזרחי שברחוב הגליל, טבריה.
 הופקדה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מם׳
 3279 — מיתקני טיהור ואיגום בכפר מג׳אר״, ביחד

 עם התשריט המצורף אליה.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 15631, חלק
 מהלקה 29.

 עיקרי מטרת התכנית: יעוד שטח למיתקני טיהור
 ביוב ולהשקייה בקולחי הביוב.

 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 מהנדס ועדה
 מקומית שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או
 גובל אותו, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה
 זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה

 המקומית האמורה.

 מרחב תכנה מקומי, הגליל המרכזי

ת ט ר ו פ ת מ י נ כ י ת 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 ולב
 ניה, מחוז הצפון, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר
 שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית מפורטת מס׳ 3873,
 שינוי לתכנית מפורטת מם׳ 3408 — איזור מלונאות

 ונופש בכפר תעשייתי מנוף״.

ית: גוש 19809,  ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנ
 חלק מחלקה 1 ; גוש 17675, חלקי חלקות 3—1.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: יעוד השטח למלונאות
 ונופש, דרכים, חניות וספורט.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2696, התשמ״א, עמ׳ 1168.

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המזרחי

 הודעה כרכר אישור שינויי תכניות מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב
 ניה, מחוז הצפון, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר

 שינויי תכניות מיתאר אלה:

 (1) ״תכנית מס׳ 2695, שינוי לתכנית מיתאר מס׳ 194
 הגלילית — שינוי יעוד למגורים וחלוקה למגרשים

 בכפר טורעאן״.
ית: גוש 16635,  ואלה השטתים הכלולים בשינוי התכנ

 חלקה 16.
 עיקרי מטרת שינוי התכנית: שינוי יעוד השטח

 מחקלאי למגורים וחלוקתו למגרשי בניה.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2428, התשל״ח, עמ׳ 1536.

 (2) ״תכנית מם׳ 3529, שינוי לתכנית מיתאר מם׳ 1313
 — שינוי יעוד לבניני חינוך בכפר יפיע״.

ית: גוש 16875,  ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנ
 חלק מחלקה 20 ; גוש 16873, חלק מחלקות 10, 53.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: שינוי יעוד השטח
 למוסדות ציבור.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2608, התש״ם, עמ׳ 1145.

 השינויים האמורים, בצורה שאישרה הועדה המחוזית
 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 המזרחי

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

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, הגליל המזרחי שברחוב הגליל, טבריה,
 הופקדה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳
 4188 — שלוחת הזיתים במטולה״, ביחד עם התשריט

 המצורף אליה.

ית: חלקי גושים 13211,  ואלה השטחים הכלולים בתכנ
.13212 

 עיקרי מטרת התכנית : התוויית כבישים וחלוקה למג־
 רשים ולמשקי עזר תיירותיים והקצאת שטחים לצרכי

 ציבור.

ס הפרסומיס 2826, ה״ו בסיון התשמ״־ב, 17.6.1982 2137  ילקו



כ״ה-965ן ק התכנון והבניה, התעו  הודעות לפי חו

 לתכנון ולבניה, מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, הגליל המרכזי שברחוב לוחמי הגיטאות
-10, עכו, הופקד שינוי תכנית מיתאר הנקרא ״תכנית
 מס• 4404, שינוי לתכנית מיתאר מסי 3663 — כפר ורדים״,

 ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: חלקי גושים
.19196 ,18720 ,18408—18411 

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: הקמת ישוב חדש הכולל
 שכונת מ׳גורים, אתרים לפניני ציבור, מוסדות חינוך,
 נופש, ספורט, תרבות, דת, מרכז קהילתי, מלונאות, מסחר
 ושירותים, בריאות, תעשיה קלה, תעסוקה, שטחים ציבו
י רגל כ למל  ריים פתוחים, דרכים לתנועה מוטורית ו

 וכדומה.
 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
 ועדה, מקומית 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.

 מרחב תכנון מקומי, הגליל העליון

דעת כרכר אישור תכנית מפורטת  הו

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

 מפורטת מס׳ 3447 — שמורת טבע תל־אנפא״.

ית: גוש 13542, חלק  ואלה השטחים הכלולים בתכנ
 מחלקה 7.

 עיקרי מטרת התכנית: יעוד השטח לשמורת טבע
 לפי׳ חוק גנים. לאומיים ושמורות טבע, התשכ״ג—1963,
 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965, ושמירת החי,

 הצומח והדומם במצבם הטבעי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 2604, התש״ס, עמ׳ 1068.

 התבנית 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.

 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 בי ללא תשלום בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, הגליל,המרכזי

 הודעה בדבר אישור שינויי תכניות מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב
 ניה, מחוז הצפון, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר

 שינויי תכניות מיתאר אלה:

 (1) ״תכנית מס׳ 3166, שינוי לתכנית מיתאר מם׳ 194
 הגלילית — איתור שטח למלאכה ותעשיה זעירה

 בכפר סכנין״.
 ואלה השטתים הכלולים בשינוי התכנית: חלקי גי־

 שים 19271—19269, 19320.

ית: יעוד השטח למלאכה  עיקרי מטרת שינוי התכנ
 ותעשיה זעירה, שטח ספורט, שטח ציבורי פתוח

 ודרכים.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרםומים 2604, התש״ם, עמי 1069.

 (2) ״תכנית מס׳ 3247, שינוי לתכנית מיתאר מס׳ 194
 הגלילית — שינוי יעוד לתחנת תידלוק בכפר מנדא״,
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית : גוש 17562,

 חלק מחלקה 27.
 עיקרי •מטרת שינוי התכנית: יעוד השטח לתחנת

 תידלוק בלבד.
 הודעה על הפקדה שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2717, התשמ״א, עמ׳ 1952.

 השינויים האמורים, בצורה שאישרה הועדה המחוזית
 ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי
 הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, הגליל המרכזי שברחוב לוחמי הגיטאות
 10, עכו, וכל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המרכזי

 הודעה כרכר הפקדת שינוי תכנית נדתאד
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית

ח התשמ״יב, 17.6.1932 י ס  2138 ילקוט הפרס־מיפ 2826, כ״ו נ



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התעוב״ה-1965

 נית או גובל אותו, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של י
 הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, הגליל התחתון

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

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב
 ניה, מחוז הצפון, אישרה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית
 מפורטת מס׳.3689 — אתר לאומי חוות השומר, אילניה

 — סגירה״.

ית: גוש 15141, חלקי  ואלה השטתים הכלולים בתכנ
 חלקות 1, 13, 43.

 עיקרי מטרת התכנית: יעוד המקום לאתר לאומי
 לענין חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, התשכ״ג—1963.

 הודעה על הפקדת התכנית'פורסמה בילקוט הפרסומים
 2705, התשמ״א, עמי 1410.

 התכנית האמורה, בצורה שאישרה הועדה המחוזית
 ביחד עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה, הגליל התחתון שבמרכז איזורי' כדורי, וכל המ
 עונין רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמש

 רדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, טבריה

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

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב
 ניה, מחוז הצפון, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר
 שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית מפורטת מס׳ 3480,
 שינוי לתכנית מפורטת מסי, 351 — שטח לחניה וככר

 ציבורית בטבריה״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 15002,

 הלקה 23.
 עיקרי מטרת שינוי התכנית: יעוד והקצאת שטח

 לחניה וככר ציבורית.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2583, התש״ם, עמ׳ 393.

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

 רים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, הגליל התחתון

ר א ת י ת מ י נ כ ת ת ד ק פ ד ה כ 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, הגליל התחתון שבמרכז איזורי כדורי,
 הופקדה תכנית מיתאר הנקראת ״תכנית מיתאר מס׳ 3643
 — אילניה (סגירה)״, ביחד עם התשריט המצורף אליה.

ית: גושים 15141,15140,  ואלה השטחים הכלולים בתכנ
.15156—15154 ,15152 ,15146 

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

 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 מהנדס ועדה
 מקומית שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או
 גובל אוחו, רשאי, תוך הדשיים מיום פרסומה של הודעה
 זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה

 המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, הגליל התחתון

תאר ת טי י נ כ י ת ו נ ת שי ד ק פ ר ה ב ד  הודעה כ

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחה הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, הגליל התחתון שבמרכז איזורי כדורי,
 הופקד שינוי תכנית מיתאר הנקרא ״תכנית מיתאר מס׳
 4216, שינוי לתכנית מיתאר מס׳ 3643 — מגרש עפרוני,

 אילניה״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 15140,
 הלקות 91,90, חלקי חלקות 1001,113,92.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: א) שינוי יעוד של
 חלק מהשטח החקלאי; ב) הוספת מגרשים חדשים עבור
; ג) שינוי חלוקה וגבולות של  מגורים עם שטח חקלאי
 חלקות קיימות; ד) שינוי יעוד לשטח ציבורי פתוח,
 לדרכים פנימיות וחניה; ה) התוויית דרכים ציבוריות

 ודרכי גישה לשטחים חקלאיים.

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

 לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנץ או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס
 ועדה מקומית שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכ־

ן הוזשמ״ב, 17.6.1982 2139 ו ט הסרסומיס 2826, כ״ו בסי לקו  י



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965

 מרחב תכנון מקומי, מרום־הגליל

 הודעה כדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודיעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מהוז הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, מרום־הגליל שבמושב מירון, הופקד
 שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית מפורטת מס׳ 3804,
 שינוי לתכנית מפורטת מס׳ 2442 — שטח למלאכה ותע
 שיה זעירה, ראמה — סג׳ור״, ביחד עם התשריט המצורף

 אליו,

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 19174
 (בהסדר), חלק מחלקה 19.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: שינוי יעוד השטח
 המורחב מחקלאי למלאכה ותעשיה זעירה וצירופו לאיזור

 המלאכה הקיים.

 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
 ועדה מקומדת שמרהב 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.

 י״א באייר התשמ״ב (4 במאי 1982)
 ישראל קניג

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מהוז הצפון

 מחוז הדרום
 מרחב תכנון מקומי, אופקים

 הודעה כדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, אופקים, הופקד שינוי תכנית הנקרא
 ״שינוי מם׳ 47 לתכנית מפורטת מס׳ 102/03/23 — אזור
 התעשיה מפעל ירונפלסט״, ביחד עם התשריט המצורף

 אליו.

 עיקרי.הוראות שינוי •התכנית: א) שינוי באחוזי בניה
 מ־59% מצב קיים ל־76% מוצע; ב) קביעת גובה עד 15
; ג) קביעת קווי בניה — קדמי 0, אחורי 0, צדדי —  מ׳

 לפתות 5 מי.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 2,037 דונם
 בגוש 39557.

 מרחב תכנון מקומי, יזרעאלים

 הודעה כרכר אישיר שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב
 ניה, מחוז הצפון, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר
 שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית מפורטת מם׳ 2989
 שינוי לתכנית מפורטת מס׳ 690 — שינוי יעוד לאיזורים

 שונים בקיבוץ הזורע״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: חלקי גושים
.11442 ,11076 

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: שינוי יעוד ממגורים
 לספורט, משטח ירוק פתוה לספורט, משטח ספורט למגו

 רים ומשטח מבני משק למבני ציבור.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 • הפרסומים 2673, ההשמ״א, עמ׳ 621.

 השינוי האמור, בצורה שאישרה הועדה המחוזית
 ביהד 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, מעלה־הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, מעלה הגליל שבמושב מעונה, הופקדה
 תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ 3956 —
 חלוקת מגרשים מחדש, אדמות אילון — מצובה״, ביחד

 עם התשריט המצורף אליה.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית : חלקי גושים 18226,
.18613 ,18229 ,18603 ,18331 ,18330 

 עיקרי מטרה התכנית: א) ביטול ואיחוד של הלקות
 קיימות וחלוקתן מהדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח
 בעתיד; ב) קביעת יעדים ואיזלרים; ג) ביטול דרכים

 קיימות והתוויית דרכים חדשות.

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

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

 המקומית האמורה.

ן תתשמ״־ב, 982נ.6.ד1 מ ס ט הפרסומים 2826, כ״ו ב לקו  2140 י



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה—965ו

 עיקרי הוראות שינוי ־תבנית: קביעת אופן בינוי,
 גובה בניה ומספר יחידות, חלוקה למגרשים לאיזור

 מגורים ג׳ וקביעת שטח ציבורי פתוח.
י התכנית פורסמה בילקוט  הודעה על הפקדת שעו

 הפרסומים 2781, התשמ״ב, עמ׳ 867.

 (3) ״שינוי מס׳ 17 לתכנית מפורטת מם׳ 105/03/3״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גושים

 2066, 2068, רובע בי.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת גובה מבנים
 ואחוז בניה מרביים בקומה ובמגרש.

 הודעה על הפקדת שינוי התבנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2752, התשמ׳יא, עמ׳ 2995.

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

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, אשקלון

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, ההשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדת המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, אשקלון, הופקד שינוי תכנית הנקרא
 ״שינוי מס׳ ד לתכנית מפורטת מם׳ 103/03/4 — שכונת

 גבעת ציון״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד משטח
 ציבורי פתוח לשטח מסחרי — היפרשוק.

ית: 19 דונם בגוש  ואלה השטחים הכלולים בתכנ
 1208, חלקות 77, 76 , 75, 74, 66, 58, 48.

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

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

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, אשקלון

ת ו ט ר ו פ ת מ ו י נ  הודעה כרכר אישור שינויי תכ

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

 שינויי תכניות מפורטות אלד.:

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

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

 במשרדי הועדה. המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, אילת
ת ט ר ו פ ת מ י נ כ ת ת ד ק פ ר ה ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית
ת י מ ת  לתכנון ולבניה, אילת, הופקדה תכנית הנקראת ״
 מפורטת מס׳ 172//03/2״, ביחד עם התשריט המצורף

 אליה.

 עיקרי הוראות התכנית: הסדרת מגבלות בניה על
 מגרש 101 המיועד למרכז איזורי למשרדים של חברת

 החשמל באילת.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: 8220 מ״ר בגוש
 4011, חלקה 101.

 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 על־פי
 סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך הדשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית במשרדי

 הועדה האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, אשדוד

ת רטו ת מפו ו י נ ר אישור שינויי תפ ב ד  הודעה כ

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

 שינויי תכניות, מפורטות אלה:

 (1) ״שינוי מם׳ 26 לתכנית מפורטת מש׳ 103/03/3,
 רובע ג׳ ״.

 עיקרי הוראות התכנית: תיקון קו בנין צדדי מ־0
 או 5 מ׳ ל־3 מ׳ במגרשים המיועדים לבניני ציבור.
 הודעה; על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2752, התשמ״א, עמ׳ 2995.

 (2) ״שינוי מס׳ 15 לתכנית מפורטת מס׳ 108/03/3, רובע
 חי, חלק מגוש 2074״.

ט הפרסומים 2826, כ״ו בסיון התשמ״יב, 17.6.1982 2141 ו ק י  י



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965

 השינוי האמור, בצורה שאישרה הועדה המחוזית
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה וכץ במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה, באר־שבע, וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוהים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, באר־שבע

 הודעה בדבר אישור שינוי תפנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב
 ניה, מחוז הדרום, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר
 שינוי תכנית מפורטת' הנקרא ״שינוי מם׳ 10 לתכנית

 מפורטת מס׳ 169/03/5, שכונה ב׳, גוש 38071״.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת שימושי קרקע,
 התוויית דרכים, שבילים ציבוריים שטחים ציבוריים פתו

 חים יבין הרחובות אינשטיין, ביאליק ובצלאל.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2775, התשמ״ב, עמ׳ 715.

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

 מרחב תכנון מקומי, דימונה

 הודעה כדכד אישור שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב
 ניה׳ מחוז הדרום, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר
 שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי מס׳ 10 לתכנית
 מפורטת מס׳ 107/03/25, שכונת בנה ביתך, חלקה 245,

 גוש 39518״.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקו בנין אחורי כד6
; שינוי בקו בנין צדדי מ־3 מ׳ ל־1.85 מ׳.  מ׳ ל־5 מ׳

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2672, התשמ״א, עמ׳ 584.

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

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 (1) ״שינוי מם׳ 24 לתכנית מפורטת מס׳ 104/03/4,
 שכונת ברנע, גוש 1933״.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית : א) שינוי יעוד משטה
 ציבורי פתוח לאיזור בניני ציבור (בית כנסת, הגדלת
 שטח למרפאה-וגן ילדים); ב) קביעת חניה פרטית;

 ג) הגבלות בניה.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2781, התשמ״ב, עמ׳ 868.

 (2) ״שינוי מס׳ 11 לתכנית מפורטת מס׳ 107/03/4,
 גושים וחלקי גושים 1931, 1942, מרכז נפתי אשקלון״.

ית: א) תכנון על רקע י  עיקרי הוראות שינוי התכנ
 תכנית מדידת שנעשתה על השטח לצרכיי רישום
 וקביעה׳ מדוייקת של המגרשים ; ב) תיקון לתכניות

 קיימות ופירוט היעודים בתכנית.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2762, התשמ״ב, עמ׳ 207,

 (3) ״שינוי מס׳ 9 לתכנית מפורטת מס׳ 143/03/4, רמת
 אשכול, גוש 1218״.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד מאי־
 זור ציבורי פתוה לשטח לבניני ציבור, בית כנסת

 ״אהבת ציון״; ב) קביעת מגבלות בניה.

 הודעה על :הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2770, התשמ״ב, עמ׳ 577.

 השינויים האמורים, בצורה שאישרה הועדה המחוזית
 ביחד 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.

 מרחב תכנון מקומי, באר־שבע

 הודעה כרכר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳׳ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב
 ניה, מחוז הדרום, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר
 שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי מס׳ 67 לתכנית

 מפורטת מס׳ 108/03/5, שכונה ג׳, גוש 38027״.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי באחוזי בניה
 מ־30% בקומה, שלוש קומות ל־43% בקומה, שתי קומות,

 בית כנסת ״אור שלום״.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2770, התשמ״ב, עמ׳ 578.

ן הוזשמ״ב, 17.6.1982 ו  2142 ילקוט הפרסומים 2326, כ״ ו בסי



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 שינוי תכנית מיתאר הנקרא ״שינוי מס׳ 24 לתכנית מיתאר
 מס׳ 102/02/8 — תכנית מיתאר קרית מלאכי, גוש 310,

 חלקה 2״.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד מגרש
 מס׳ 1 משטח ציבורי פתוח למוסדות ציבור; ב) שינוי
 מגרשי חניה, מחניה פרטית לחניה ציבורית; ג) הרחבת

 דרך מס׳ 50 ושינוי בקו בנין.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2735, התשמ״א, עמי 2541.
 השינוי האמור, בצורה שאישרה הועדה המחוזית
 ביחד עם •התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה, טובים, וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי־מחוזי, הדרום
ר מקדמית א ת י ת מ י נ כ י ת ו נ ר שי ר אישו ב ד  הודעה כ
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב
 ניה, מחוז הדרום, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר
 שינוי תכנית מיתאר הנקרא ״שינוי מס׳ 7 לתכנית מיתאר

 מס׳ 101/02/27 — מצפה דמון, גוש 39593״.
ת שינו? התכנית: שינוי׳ יעוד משטח ר ת ו  עיקרי ה
 ציבורי פתוה לשטח בניני ציבור וייעוד שטח לבית ספר

 במצפה רמון.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2775, התשמ״ב, עמ׳ 716.
 השינוי האמור, בצורה שאישרה הועדה המחוזית
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה, מחוז הדרום, וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, נתיבות
ת ו ט ר ו פ ת מ ו י נ כ ר אישור שינויי ת ב ד  הודעה כ

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

 שינויי תבניות מפורטות אלה:

 (1) ״שינוי מס׳ 63 לתכנית מפורטת מס׳ 102/03/22,
 גוש 39755, רחוב אלפסי, חלקה 48״.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: איפשזר תוספת שטח
 מגורים למשפחות ברוכות ילדים ע״י הגדלת -אחוזי

 בניה והקטנת קווי בנין.

 •הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2729, התשמ״א, עמ׳ 2240.

 מרחב תכנון מקומי, חבל־אילות

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

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, חבל־אילות, הופקדה תכנית הנקראת
 ״תכנית מפורטת מס׳ 140/03/12״, ביחד עם התשריט

 המצורף אליה.

 עיקרי הוראות התכנית: יעוד שטה עבור חניון למ
 טיילים ומצפור נוף ״הר יהואש״.

ית: כ־11 דונם.  ואלה השטחים הכלולים בתכנ

 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 שינוי התכנית וכן כל הזכאי
 על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך הדשיים מיום פרסומה
 של הודעה זו ברשומות להגיש התנגדות לשינד התכנית

 במשרדי הועדה האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, טובים

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

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, טובים, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״שינוי
 מס׳ 26 לתכנית מיתאר מס׳ 102/02/8 — קרית־מלאכי״,

 ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: תכנון מחדש של שטח המו
 עצה המקומית קרית־מלאכי וייעודו ל־18.000 תושבים.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: כ־2130
 דונם בגושים 2402, 2411 ובחלקי גושים 311, 325, 326.

 כל המעונין בשינוי הו*כנית רשאי לעיין בו ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

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

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, טובים
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״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב־
 ניה, מחוז הדרוס, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר

ן ד׳תשמ״יב, 17,6.1982 2143 ו  ילקוט הפרסומים 2826, כ״ו בסי



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התעוכ״ה—1965

 השינוי האמור, בצורה שאישרה הועדה המחוזית ביתד
 עט התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחו
ת ולבניה,  זית האמורה וכז במשרדי הועדה המקומית לתכנ
 עומר, וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, ערד
 הודעה כרכר אישור שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב
 ניה, מחוז הדרום, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר
 שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי מם׳ 8 לתכנית

 מפורטת מס׳ 103/03/24, שכונת חצבים הרדוף״.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד ממגו
 רים ושטח ציבורי פתוה לדרך ; ב) שינוי בחלוקת מגרשים

 30 ו ־32,

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2770, התשמ״ב, עמ׳ 580.

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

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, שמעונים
 הודעה כרכר אישור שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב־
 ניה, מחמ הדרום, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר
 שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי מס׳ 2 לתכנית מפו

ת ניר עם״. ב י  רטת מס׳ 195/03/7, ק

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) הכנת תכנית
 מפורטת לצרכי הסדר הרישום בספר המקרקעין; ב) ביטול
 ואיחוד של חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב
 קיים ופיתוח השטת בעתיד; ג) קביעת יעדים ואיזזרים.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2776, התשמ׳יב, עמ׳ 747.

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

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י״א בסיון התשמ״ב (2 ביוני 1982)
 י׳ ברזל

 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז הדרומ

 (2) ״שינוי מס׳ 65 לתכנית מפורטת מס׳ 102/03/22,
 גוש 39573, מגרש 20, רחוב הרב מסעוד אלפסי״.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) מוצעת הגדלת
 אחוזי הבניה, תוספת 35 מ״ר; ב) הקטנת קו בנין

 אחורי מ־5.0 מ׳ ל־0.

 ־,ודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה, בילקוט
 הפרסומים 2754, התשמ״ב, עמ׳ 16.

 השינויים האמורים, בצורה שאישרה הועדה המחוזית
 ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי

 הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית.
 לתכנון ולבניה, נתיבות, וכל המעונין רשאי לעיין בהם
 ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, עומר

 הודעה כדג״ אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית.
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה—1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולב
 ניה, מחוז הדרום, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר
 שינוי תכנית מיתאר הנקרא ״שינוי מס׳ 3 לתכנית מיתאר

 100/02/14 — מיתאר עומר, ברחוב הדס ורחוב יערה״.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) איחוד, חלוקה ושי
 נוי של תכנית בינוי על מגרשים בני 500 מ״ר ; 2) חלוקת
 השטה ל־12 מגרשים: 8 מגרשים בני 575 מ״ר, יחידת
 מגורים אחת למגרש, 4 מגרשים בני 1000 מ״ר, בית דו־

 משפחתי למגרש.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2770, התשמ״ב, עמ׳ 580.

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

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, עומר

 הודעה כדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 להבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב
 ניה, מחוז הדרום, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר
 שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי מס׳ 29 לתכנית
 מפורטת מס׳ 102/03/14, גוש 38558, מגרש מס׳ 1456,

 רחוב כלנית, עומר״.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בנין צידי — קונ
 סולה בקומה עליונה, 2.5 מטר במקום 3 מטר קו בנין.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2770, התשמ׳׳ב, עמ׳ 579.

 2144 ילקוט הפרסומים 2826, כ״ו בסיו! התשמ״יב, 17.6.1982



ם י י ג נ ד ן ה י ד י ה ת ת ב ו נ מ ז  ה

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

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

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

 תיק 10731/התשמ״ב
 בענץ ירושת המנוח אליעזר וייסמן, שנפטר בתל־

 אביב ביום כ׳ באדר התשמ׳׳ב (15 במרס 1982),
 המבקשת: חוח וייסמן.

 תיק 10681/התשמ׳׳ב
 בענין ירושת המנוח רחמים ואתורי, שנפטר בחולון

 ביום י׳׳א בתמוז התש׳׳ס (25 ביוני
 המבקשת: גאולה ואתורי.

 תיק 10959/התשמי׳ב
 בענין ירושת המנוחה זהרי אברגיל, שנפטרה בנהריה

 ביום כ״ח באדר התשמ׳׳ב (23 במרס 1982),
 המבקש: אברהם ועקנין.

 תיק 10846/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח וילמוש אורדנטליך, שנפטר
 בפתח תקוה בידם ט׳׳ז באדר התשמ׳׳ב (11 מגרם 1982),

 המבקש: דוד צבי אורדנטליך.

 תיק 10980/התשמ״ב
ה מינה מרסה, שנפטרה ברמת־ ח ו מ  בענין ירושת ה

 גן ביום סיג באדר התשמ״ב (18 במרס 1982),
 המבקשת: לאה נצר.

 תיק 10877/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח• חיים סלם, שנפטר בחולון

 ביום ח׳ באדר התשמ׳׳ב (3 במרס 1982),
 המבקש: שאול סלם.

 תיק 10895/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוחה ויקטוריה סרנגה, שנפטרה
 בפתח תקוה בעם י׳׳א בניסן התשמ״ב (4 באפריל 1982),

 המבקש: יוסף םרנגה.

 תיק 10823/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוחה עבאדה גרג׳י, שנפטרה בכפר־

 סבא ביום י״ט בטבת התשמ״ב (14 בינואר 1982),
 המבקש: חי אפרים.

 תיק 11007/התשמ׳׳ב
 בעניו ירושת המנוח יצחק יעקב פרחי, שנפטר בתל-

 אביב ביום י״א בסיון התשמ׳יא (13 ביוני 1981),
ה פרתי. ז  המבקשת: ת

 תיק 10820/התשמ׳יב
 בענין ירושת המנוח דב (צבי) צדק, שנפטר בתל־

 אביב ביום יי׳ד בטבת התשמ׳׳ב (9 בינואר 1982),
 המבקש: יחזקאל צדק.

 תיק 11091/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח מנשה קובי, שנפטר בנתניה

 ביום י׳׳ב בםיון התשמ״א (14 ביוני 1981),
 המבקשת: רוזה קובי.

 תיק 10736/התשמ׳׳ב
ה רייזל מלכה אורדנטליך, שנפ ת ו מ  בענין ירושת ד
 טרה בבפר־םבא, ביום כ״ה בחשדו התשמ׳׳ב (22 בנובמבר

,(1981 
ד צבי אוח־נטליך.  המבקש: ח

 תיק 10882/התשמ״ב
 בענין ירושת הטנוח אברהם ארדיטי, ע^נפטר ברמת־

 גן ביום י״ג בניסן התשמ׳׳ב (6 באפריל 1982),
 המבקש: יוםף,ארדיטי.

 תיק 10883/התשמ׳יב
ת המנוחה אלגרה ארדיטי, שנפטרה בגדרה ש ה  בענין י

 בעם ג׳ באייר התשל״ז (21 באפריל 1977),
 המבקש: יוסף ארדיטי.

 תיק 1084 !/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח פנחס ארנברג, שנפטר בבני

 ברק ביום ד׳ באדר התשמ׳׳ב (27 בפברואר 1982),
 המבקשת: פרית־״ ארנברג.

 תיק 7ד106/התשמ״ב
 . בעניו ירושת המנוח מרדכי בז׳וזה, שנפטר ברמת־גן

 ביום כ״ח בניסן התשמ״ב (21 באפריל 1982),
 המבקשת: פניה בדוזה.

 תיק 11116/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוחה, פולינה בן־יעקב, שנפטרה ביום

 י״ח בטבת התשמ״ב (13 בינואר 1982),
 המבקש: אדריה בן־יעקב.

 תיק 11093/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח פביאן הרשקוביץ, שנפטר ברמת

 גן ביום י״ט באדר ההשמ״ב (14 במרס 1982),
 המבקשת: רחל הרשקוביץ.

ן התשמ״ב, 17.6.1982 2145 ו ט הפרסומיה 2826, כ״ו בסי לקו  י



 בית הדין הרגני האזורי בתל־אביב־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 תיק 11247/התשמ״ב
 כענין ירושת המנוח משה מסחרי, שבפטר בפתח־

 תקוה ביום כ״א בניסן התשמ״ב (14 באפריל 1982),
 המבקש: יהושע מסחרי.

 תיק 11924/התשמ״ב
 בעני! ירושת המנות יעקב גרשון איגילניצקי, שנפער
 בפתח תקוה. ביום כ״ג בניסן התשלי׳ג (25 באפריל 1973),

 המבקש: דב גלו־און.

 תיק 11925/התשמ״ב
ה עטה איגילניצקי, שנפטרה ח ו מ  בעניו ירושת ה
 בבפר־סבא ביום כ״ח בניסן התשמ״ב (21 באפריל 1982),

 המבקש: דב גליאון.

 תיק 12244/התשמ״-ב
 בענין ירושת המנוח גוטמן אשרוביץ, שנפטר ברענגה.

 ביום ט״ז באדר ב׳ התשמ״א (22 במרס 1981),
 המבקש: מיכה אשרוביץ.

 תיק 12245/.התשמ״ב
ה רבקה אשרוביץ, שנפטרה ח ו מ  בענין ירושת ה

 בחיפה ביום ח׳ בניסן התשל״ט (5 באפריל 1979),
 המבקש: מיכה אשרוביץ.

 תיק 11921/התשמ״ב
 בעניין ירושת המנוח מנחם ברמן, שנפטר ברמת־גן

 ביום ו׳ בניסן התשמ״ב (30 במרס 1982),
 •המבקשת: פנינת ברמן.

 תיק. 11905/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח שמחה גרטנר, שנפטר בפתחי

 תקוה ביום ל׳ בניסן התשמ״ב (23 באפריל 1982),
 המבקשת: גיזלה גרטנר.

 עובדיה לוי, מנהל היחידה לעזבונות וירושות

 תיק 10786/התשמ״ב
ת המנוח אריה קודליק, שנפטר ברמת־גן ש ת  בענין י

 ביום י״ט בתמוז התשמ״א (21 ביולי 1981),
 המבקשת: פני קודליק.

 תיק 10873/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח שמעון קנטרוביץ, שנפטר ברמת־

 גן ביום כ״ה בניסן התשמ״ב (17 באפריל 1982),
 המבקשת: רחל קנטחביץ.

 תיק 11447/התשמי׳ב
 בענין יתשת המנוחה רץזה ביידר, שנפטרה, בפתח־

 תקוה ביום כ״ג באדר התשמ׳׳ב (18 במרס 1982),
 המבקש: לאוניד ביידר.

 תיק 11306/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח יוסף יוסף, שנפטר בפתח־־תקוה

 ביום י.״ד בניסן התשמ׳׳ב (7 באפריל 1982),
 המבקש: מרדכי יוסף.

 תיק 11185/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח 'אליעזר כהן, שנפטר בתל׳

 אביב ביום ג׳ באייר התשמ״ב (26 באפריל 1982),
 המבקש: רמי כהן.

 תיק 11294/התשמ״ב
 • בענין ירושת המנוח ישעיהו מאירוביץ, שנפטר
 ברמת־גן בידם כ״ח בטבת התשמ׳׳ב (23 בינואר 1982),

 המבקשת: דורינה מאירוביץ.

 תיק 1263 !/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוחה ונזיה מלמד, שנפטרה ברמת־

 גן ביום ד׳ בניסן התשמ״ב (28 במרס 1982),
 המבקש: יצחק מלמד.

 בית הדין הרבני האזורי ברחובות
ת ו נ מ ז  ה

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

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

 , תיק 1954/התשמ״ב
 בענין ירושת. המנוחה מרים אלימלך, שנפטרה

 ברחובות ביום י׳ בשבט התשמ״ב (3 בפברואר 1982),
 המבקשים: שמעון, ועידן אלימלך.

 מיבאל כהן, המזכיר הראשי

 תיק 1426/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח משה אלתר ולדר,'שנפטר בירו

 שלים ביום ט״ו בטבת התש׳׳ם (4 בינואר 1980),
 המבקשים: שלמה, חיים־אליעזר, דוד והיה וולדר,

 טובה מנדלוביץ, מרים גרז ופסי פרנקל.

ן הונשמ״ב, 52?נ.6.ל1 ו ט הפרסומים 2826, כ״ ו בסי ו ק י  2146 י



 בתי הדין הרבניים האזוריים בצפת ובטבריה
ת ו נ מ ז  ה

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

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

 תיק 418/.התשנ7יב
 בענין ירושת המנוח עטייה כורי, שנפטר ביום י״א

 בתמוז התש׳׳ל (14 ביולי 1970),
 המובקשים: אלמנתו חנינה ובנו אליהו.

 תיק 452/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח מאיר כהן־עג׳מי, שנפטר •ביום

 ט״ז באייר התשמ׳׳ב (8 במאי 1982),
 המבקשים: אלמנתו עליזה, בנו ובתו.

ק 470/התשמ״ב  תי
 בענין ירושת המנוח.גדליה קביטקובסקי, שנפטר ביום

 י״ג באייר התשמ״ב (5 במאי 1982),
 המבקשים: אלמנתו רחל, בנו ובתו.

 תיק 1ד4/התשמ״ב
ם ה׳ ע  בענין ירושת המנוח ברטה פירפט, שנפטר ב

 בניסן התשמ׳׳ב (31 במרס 1982),
 המבקש: איתמר פירסט.

 תיק 482/התשמ׳יב
ת המנוח דוד דוד, שנפטר ביום י״ב בסלון ש ת  בענין י

 התשמ׳׳א (14 ביוני 1981),
 המבקשים: אלמנתו שדרה, בניו ובנותיו.

 תיק 6ד4/,התשמ״ב
 בענין י ירושת המנוח אברהם פליישמן, שנפטר ביום

 י׳׳א בשבט התשמ״ב (3'בפברואר 1982),
 המבוקשים: אלמנתו רות, בניו ובנותיו.

 שלמה דידי, המזכיר הראשי

 תיק 399/התשמ׳׳ב
 בעגין ירושת המנוח כנ8־ם בן אברהם אסוס, שנפטר

ר 1982), א ח ב פ  ביום כ״ב בשבט התשמ׳׳ם (5 ב
ו ובתו.  המבקשים: אלמנתו, בנ

 תיק 842/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח דוד אוליאל, שנפטר ביום

 כ״ג בניסן התש׳׳ם (9 באפריל 1980),
 המבקשים: אלמנתו, שיחה, בניו ובנותיו.

 תיק 460/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח חנניה דהן, שנפטר בעם י״ג

 בניסן התשמ״ב (6 באפריל 1982),
 המבקשים: אלמנתו מטילדה, בניו ובנותע.

 תיק 316/התשמ׳׳ב
 בענין ירושת המנוח יהודה חעת, שנפטר ביום

 ב׳ בשבט התשמ׳׳ב (26 מינואר 1982),
 המבקשים: אלמנתו סולטנה, בניו ובנדתע.

 תיק 464/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח יצחק בן חיים סורס, שנפטר

 בעם ט׳ בניסן התשמ׳יב (2 באפריל 1982),
ד ובתו.  המבקשים: אלמנתו מרגלית, מ

 תיק 431/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוחה אסתר גלסמן, שנפטרה ביום

 כ״ד בסען התש׳׳ם (8 ביוני 1980),
. ה י מ  המבקשים: בעלה צורי ו

ן א ק ש א  בית הדין הרבני האזורי ב
ת ו נ מ ז  ה

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

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

 אביב ביום כ״א באדר התשמ״ב (16 במרס 1982),
 המבקשים: האלמן, בנד וביתו.

 תיק 1588/התשש׳ב
 בענין ירושת. המנוחה שרה מאיר, שנפטרה באשקלון

 ביום י״א באייר התשמ׳יב (4 במאי 1982),
 המבקשים: הבעל והבנים.

 אדרי נישים, המזכיר הראשי

 תיק 1226/התשמ״ב
ת המנוח דהן מכלוף, שנפטר באשקלון ש ת  בענין י

 •בעם ט״ז בטבת התשמ׳׳ב (11 בינואר 1982),
 המבקשים: אלמנתו, בניו ובנותיו.

 תיק 1583/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוחה דינה זיגגול, שנפטרה בתל־
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י מ ש ר ס ה נ ו כ ת ה א ת מ ו ע ד ו  ה
 לפי פקודת החברות

 מס׳ החברה: 1—086828—51.
 שם החברה: חיים לוין בע״מ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רה׳ דיזנגוף 21, תל־אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת. א. 17/82.

 תאריך צו הפירוק: ח׳ בניסן התשמ״ב (1.4.1982).
 תאריך הגשת הבקשה: ח׳ בטבת התשמ״ב (3.1.1982).

 היום והמקום לאסיפות ראשונות: ד׳ בתמוז התשמ״ב
 (25.6.1982) במשרד הכונס הרשמי, רת׳ בן־יהודה

 14, תל־אביב.
 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 10.00; 2) משתתפים

 בשעה 10.15.

 שם החברה: טיגי אופנה ישראל בע״מ — בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רה׳ גליקסון 10, תל־אביב, אצל

 עו״ד קליינר.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת. א. 2596/81.

 תאריך צו הפירוק: י״ד באדר התשמ״ב (9.3.1982).
 תאריך הגשת הבקשה: א׳ בחישון התשמ׳יב (29.10.1981).
 •היום והמקום לאסיפות •ראשונות: כ״ז בתמוז התשב׳׳ב
 (18.7.1982) במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בךיהודה

 14, תל־אביב.
 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 11.00; 2) משתתפים

 בשעת 11.15.

 מס׳ החברה: 7—075772—51.
 שם החברה: סנטרקם בע״מ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רח׳ בן־יהודה 59, תל־אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת. א. 2981/81.

 תאריך צו הפירוק: ח׳ בניסן התשמ״ב (1.4.1982).
 תאריך הגשת הבקשה: י׳ בכסלו התשמ״ב (6.12.1981).

 היום והמקום לאסיפות ראשונות: י״א בתמוז התשמ״ב
 (2.7.1982) במשרד הכונס הרשמי רה׳ בךיהודה

 14, תל־אביב.
 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה «!.09; 2) משתתפים

 בשעה 15.©).

 מם׳ החברה: 6—035461—51.
 שם החברה: תור עולם בע׳׳מ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רה׳ הירקון 82, תל־אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת. א. 89/82.
 תאריך צו הפירוק: כ״ט בניסן התשמ״ב (22.4.1982). •

 האריך הגשת הבקשה: ט״ו בטבת התשמ״ב (10.1.1982).
 היום והמקום לאסיפות ראשונות: י״א בתמוז התשמ״ב
 (2.7.1982) במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בן־יהודה

 14, תלראביב.
 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 10.00; 2) משתתפים

 בשעה 10.15.

נה  כ״ג באייר התשמ״ב (16 במאי 1982) ז׳ גו
 סגן הכונס הרשמי

 הודעות על שהדור מפרק
 שם החברה: סקגיו לוי בע׳׳מ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רה׳ סלך 15, רחובות.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת. א. 2125/75.

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

 תאריך השחרור: כ״ד בחשון התשמ׳׳א (3.11.1980).

 צווי פירוק ואפיפות ראשונות
 מס׳ ההברה: 5—072425—51.

 שם החברה: גמר בע׳׳מ — בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רת׳ קיבוץ גלויות 510/16, קריית־

 מלאכי.
 בית המשפט המחוזי שלי: תל־אביב־יפו, ת. א. 58/82.
 תאריך צו הפירוק: כ״ו בניסן התשמ׳׳ב (19.4.1982).

 תאריך הגשת הבקשה: י׳׳ב בטבת התשמ׳׳ב (7.1.1982).
 היום והמקום לאסיפות ראשונות: י׳׳ג בתמוז התשמ״ב
 (4.7.1982) במשרד הכונס הרשמי, רה׳ בן־יהודה 14,

 תל״אביב.
 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 12.30; 2) משתתפים

 בשעה 12.45.

.51̂  מם׳ החברה: 1—086288
 שם החברה: ברשאי חברה לעבודות צנרת פלדה (1980)

 בע׳׳מ — בפירוק,
 מען המשרד הרשום: רה׳ הצפירה 19, תל־אבייב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת. א. 3224/81.
 תאריך צו.הפירוק: כ״ו בניסן התשמ״ב׳ (19.4.1982).

 תאריך הגשת הבקשה: א׳ בטבת התשמ״ב (27.12.1981).
 היום והמקום לאסיפות ראשונות: י״ח בתמוז התשמ׳׳ב
 (9.7.1982) במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בן־יהודה 14,

 תל־אביב,
 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 09.00; 2) משתתפים

 בשעה 09.15,

 מס׳ החברה: 5—003187—51.
 שם החברה: החברה המרכזית לנייר וקרטון בע״מ —

 בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רה׳ הרצל׳ 61, תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת. א. 37/82.

 תאריך צו הפירוק: כ״ב בניסן התשמ״ב (15.4.1982).
 תאריך הגשת הבקשה: י׳ בטבת התשמ״ב (5.1.1982).

 היום והמקום לאסיפות ראשונות: כ״ח בתמוז התשימ״ב׳
 (19.7.1982) במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בן־יהודה

 14, תל־אביב.
 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 10.00; 2) משתתפים

 בשעה 10.15.

ן התשמ״יב, 17.6.1982 מ ס  2148 ילקוט הפרסומים 2826, ב״ו ב



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

 בית המשפט המתתי של: חיפה, ת. א. 117/68.
 תאריך צו קבלת הנכסים ופשיטת הדגל: 21 בינואר 1968.

 תאריך הביטול: ס״ז בשבט התשמ׳׳ב (9 בפברואר 1982).
 סיבת הביטול: ניצול לרעת של הליכי פשיטת הרגל;

 שם הנאכ$, תיאורו ומענו: י׳ וינטר, עו׳׳ד, רה׳ שמריהו
 לוין 6, היפה.

 תאריך השחרור: י״א באייר התשמ׳׳ב (4 במאי 1982).

 הודעה על ביטול צו קכלת נכפים ופשיטת רגל

 שם החייב ומענו: לוסיאן מלול, ת״ז 4352950, שיכון
 קנדי, עתלית.

 בית המע^פט המחוזי של: חיפה, ת. א. 1065/81..
 תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל: י׳ בתמוז התשמ״א

 (12 ביול*־ 1981).
 תאריך ביטולו: י׳׳א באייר התשמ׳׳ב (4 במאי 1982).
 סיבת הביטול: ניצול לרעה של! הליכי פשיטת הרגל.

 הודעה על כיטול צו פשיטת רגל

 שם החייב ומענו: מוחמד הגיא שקור, ת״ז 3/543623, כפר
 שעפ.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, ת. א. 902/76.
 תאריך צו פשיטת הרגל: ד בדצמבר 1976.

 תאריך הביטול: 1 במאי 1978.
 סיכת הביטול: •ניצול לרעה של: הליכי פשיטת הרגל.

 הודעה על צו הפטר ושחרור נאמן

 שם החייב ומענו: משה וואל, ת״ז 0657576, רה׳ הרב
 עוזיאל 2, תל־אביב.

 בית ומשפט המחוזי של: חיפה, ת. א. 1269/66.
 תאריך הצד: ח׳ בטבת התשמ״ב (3 בינואר 1982).

 מהות :הצו: צו הפטר.
ת ומענו: שרה אבניאל סלומון, עף׳ד, ו א י  שם הנאמן, ת

 רח׳ ירושלים 1, חיפה.
 תאריך השחתר: י׳׳ט באייר התשמ״ב {12 במאי 1982).

 הודעה על צו הפטר

 שם החייב: ומענו: שמואל אונגר, ת״ז 582242, רח׳ אחד־
 העם 2—301, צפת.

 בית המשפט המחוזי של: נצרת, ת. א. 190/75.
 תאריך הצו: כ׳ באייר התשמ׳׳ב (13 במאי׳ 1982).

 מהות הצו: צו׳ הפטר.

 י״ג בסידן התשמ׳׳ב (3 ביוני 1982)
 י׳ יקותיאליי־

 סגן הכונס הרשמי

 הודעה על תשלום דיבידנד
 שם החייב, תיאורו ומענו: יצחק ברנשטיין, ת״ז 7781561,

 קבלן בנין, 605/9, נוח. יעקב, ירושלים.
 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, ת. א. 92/77.

 הסכום לכל שקל: 20 אגותת.
 דיבידנד ראשון או אחר: רביעי וסופי.

 זימן פרעונד: כ׳ בסידן התשמ״ב (11.6.1982).
 מקום פרעונו במשדד הנאמן: נתז ריכון, עו״ד, רחוב

 אריסטובלוס 4, ירושלים.

 . הודעה על ביטול צו קבלת נכפים
 שם החייב, תיאורו ומענו: אלברט וזאנה, ת״ז 6312041,

 נהג, •רח׳ חצב 2/2, מבשרת ירושלים.
 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, ת. א. 143/73,

 תאריך מתן צו קבלת הנכסים: ג׳ בניסן התשל״ג (5
 באפריל 1973).

 תאריך ביטולי הצו: כ׳׳ב באדר התשמ״ב (17.3.1982).
 סיבת הביטול: תשלום חובות + ריבית והצמודה.

 י״ז בםיון התשמ׳׳ב (8 ביוני 1982)
 י׳ צדריאלי

 סגן הכונס הרשמי

 הודעות על תשלום דיכידנז5
ת ומענו: מאיר בלגוגסקי, ת״ז 3089529, או  שם החייב, תי

 רח׳ הגפן 5/7, שכ׳ דרומית 719/7, נצרת עלית.
 בית המשפט המחוזי של: תיפה, ת. א. 510/74.

 הסכום לכל שקל: 550%.
 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון.

 זמן פרעונו: ד׳ בתמוז התשמ״ב (25 ביוני 1982);
 •מקום פרעונו במשרד הנאמן: הכונס הרשמי, רה׳ שמריהו

 לוין 3, היפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: נפתלי בק,-ת״ז 0624818, רח׳
 ורד 14, קתת־מוצקין.

 פית המשפט המחוזי של: חיפה, ת. א. 14/75.
 הסכום לכל שקל: 190%.

 דיבידנד ראשון או אתר: שלישי.
 זמן פרעונו: ד׳ בתמוז החשמ״פ (25 ביוני 1982).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: הכונס הרשמי, רח׳ שמריהו
 לוין 3, היפר״

 הודעה על כיטול צד קכלת הנכסים
 ושחרור נאמז

 שם החייב, תיאורו ומענו: הרצל פילדוס, ת״ז 2610482,
 שכ׳ דרומית 734/6, נצרת עלית.

ט הפרסומים 2826, כ״ו בסיו! התשמ״יב, 17.6.1982 2149 לקו  י



ת הפטר ש ק ד כ כ ד דעה כ  הו

 שם החייב, תיאורו ומענו: זרביב אהרון, ת״ז 6743667,
 רחוב הערבה 76/11, דימונה.

 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, ת. א. 248/68.
 שב הנאמן, תיאורו ומענו: הכונס הרשמי, רחוב החלוץ

 117, באר־שבע.
 היום והמקום לדיון בבקשת ההפטר: כ״א בתמוז התשמ׳׳ב

 (12.7.1982), בית המשפט המחוזי, באר־שבע.

 כ׳יג באייר התשמ׳יב (16 במאי 1982)
 ש׳ אנקור־שגיד

 סגן הכונס הרשמי

• ל ל כ ס ה ו פ ו ר ט ו פ א ת ה א ה מ ע ד ו  ה

ו ניהול ה למתן צ ש ק נה להגיש כ ו  הודעה על כו

 לפי תקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע),
 התשל״ח—1978

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי
 דין וביצוע), התשל״ח—1978, ניתנת בזה הודעת כי
ת המשפט המחוזי מ  בכוונת האפוטרופוס הכללי להגיש ל
 בבאר שבע, בקשה לתת לו צו ניהול ביחס לנכסים הרשו
 מים להלן. על כל אדם הרוצה להתנגד למתן הצו להגיש
 לאפוטרופוס הכללי, במשרדו ברחוב החלוץ 117, באר־
 שבע, כתב התנגדות בשני עותקים, הנתמך בתצהיר,
 ויפרט בד את נושא התנגדותו ונימוקיו תוך שבועיים מיום

 פרסום הודעה זו.

 נכסי עזכתות

 שם הנפטר: גולוב בנימין בן יוסף
 מקום מגוריו האחרון: אעןדוד

 נכסי נעדרים שזהותם ידועה

ם מגזרי  מקו
 שם הנעדר שם המוריש המוריש

ס אוה לנדס טאובה דימונה ת  ג
 אהח־ינדביץ נילו לגדם טאובה —

 גבריאל ציקוואשוילי אברהם ציקוואשוילי אשקלון
 יעקב ציקוואשוילי אברהם ציקוזאשזילי אשקלון

 ט׳׳ו באדר התשמ׳יב (10 במרס 1982)
 ש׳ שניר־אנקור

 סגן האפוטרופוס הכללי

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

ד ט דיבידנ  הודעות על תשלו

 שם החייב, תיאורו ומענו: זאב איזן, ת״ז 6842817, איש
 בטחון, רחוב אליעזר ח יאיר 43/12, ערד.

 בית המשפט המחוזי של: באד־שבע, ת. א., 540/74.
 הסכום לכל שקל: 100%.

 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון.
ע התשמ״ב (28.7.1982). ז  זמן פרעונו: ת׳ ב

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: הכונס הרשמי, רחוב החלוץ
 117, באר־שבע.

 שם החייבים, תיאורם ומענם: משה אוקנין, ת״ז 83889,
,691/34 /  פועל; שרה אוקנין, עקרת בית, שיכון ד

 באר־שבע.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, ת. א. 25/69, 129/71.

 הסכום לכל שקל: 25%.
 דיבידנד ראשון או!מזר: דיבידנד שגי.

 זמן פרעונו: י״ד בתמוז התשמ״ב (5 ביולי 1982).
 מקדם פחמ־נו כמשרד הנאמן: הכונס הרשמי, רחוב החלוץ

 117, באר־שבע.

ים ר נאמנ ת על שחרו דעו  הו

 שם החייב, תיאורו ומענו: אהרון גורבט, ת״ז 4104129,
 פקיד, שמשון ב׳ 155/1, אשקלון.

 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, ת. א. 546/71.
 שם הנאמן ומענו: תאודור גוטמן, עו״ד, רחוב הרצל 89,

 אשקלון.
 תאריך השחרור: כ״ו בניסן התשמ׳׳ב (19.4.1982).

 שם החייב, תיאורו ומענו: שלבד. (בן־חמו) בן־עמי, ת״ז
 330131, ©־הר, רחוב הכלנית 6/4, אדר־יהודה.
 בית המשפט ׳המחוזי של: באר־שבע, ת. א, 509/67.

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: מאיר סומך, עו׳יד, רחוב
 הפלמ״ח 66, בארישבע.

 תאריך השחרור: י׳ בסיון התשמ״ב (3.5.1982).

ט  צו הפטר חלו

 שם החייב, תיאורו ומענו: שלמה (בן־חמו) בן־עמי, ת״ז
 131(33, סוהר, רחוב הכלנית 6/4, אור־יהודה.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, ת. א. 509/67.

 תאריך הצו: י׳ בסיון התשפ!״ב (3.5.1982).
 מהות הצו: צו הפטר מוחלט.

ן התשמ״ב, 17.6.1982 ו ט הפדסומיס 2826, כ־׳ו בםי לקו  2150 י



 מחצית חלקות 199 ו־201 בגוש 6606 בעי׳מ
 מעון ארבעה בגוש 6590 בע׳ימ
 מעדן חמישה בגוש 6590 בע״מ

 חלקה 2 בגוש 6590 בע״מ
 מעונות יהודה בע״מ
 מעונות סלימאן בעי׳מ

 פיתוח אבא כע״מ
 נכסי ארנון דיפוצקי כגוש 6590 כע״מ

 חלקה 14 בגוש 6590 כע״מ
 מעון, שלושה בגוש 6590 בע׳׳מ

 חברת הלקות 30 ו־77 בגוש 6590 בע׳׳מ
 הלקה 93 כגוש 6590 כעי׳מ

 אהוזת רחמים כחלקה 8 כגוש 6591 בע״מ
 מעון ששון כגוש 6591 הלקה 11 כע״מ

 פיתוח חיה כע״מ
 חלקה 15 בגוש 6695 כע״מ

 מעונות יצחק כע״מ
 חלקה 117 כגוש 6606 בע״מ־
 חלקה 137 כגוש 6606 כע״מ

 חברת חלקה 160 כגוש 6606 בע״מ
 רמת דרורה כע״מ

 חלקה 148 כגוש 6608 כע״מ
 אחוזת חלקה 8 כגוש 6605 בעי׳מ

 הודעה על| אסיפות סופיות

 ׳ניתנת בזה הודעה, כי האסיפות הכלליות האחרונות
 שלי החברות הנ׳יל: תתכנסנה ביום 8 באוגוסט 1982, בשעה
 12.00 במשרדו של המפרק בשדרות רוטשילד 15, תל־
 אביב־יפו, לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק, המראה
 כיצד התנהלו פירוק העסקים ומה עשה בנכסי החברות,
 וכדי לשמזע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של; החברות ושל המפרק.

 החברה לפיתוח חוף התכלת
 (תל •אגיב—הרצליה) בע׳׳מ, המפרק

 פלד חברת כנין וקבלנות כע״מ
 הודעה על פירוק החברה מרצה

 גיועת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 216 (10) לפקודת
 החברות, כי באסיפה כללית יוצאת מן •הכלל של החברה
 הנ׳יל, שהתכנסה ביום 28.3.1982, במשרדה הרשום של
 החברה, הוהלט לפרק. את ההברה מרצון ולמנות את

 יחיאל זיידמן וזאב מולוסטר, למפרקי החברה.
 על כל נושי ההברה להגיש תביעותיהם למפרקים,
 תוך 21 ימים מידם פרסום ההודעה, לפי המען: יחיאל

 זיידמן, רחוב גוטליב 18, תל־אביב.
 תביעות שתוגשנה לאחר המועד הנקוב לעיל — לזג

 תיענבה^
 יחיאל זיידמן זאב טולוהטד

 מפרקים

 הודעה על מועד ומקום ההגרלה השניה
 של חוק מילזוה חסכון, התשל״ז—1977

 ניתנת בזה הודעה, כי בהתאם לסעיף (2) לתקנות
 מילזוה חסכון, התשל״ז—1977, הדxרלה השניה לפדיון
 תעודות א׳ של מיליוות הנ״ל, תתקיים. כיום י׳ בתמוז
 התשמ״ב (1 ביולי 1982), במשרדי בנק ישראל, תל־אביב,

 בשעה 10.00.

 י״א בסיה התשמ״ב (2 ביוני 1982) י
 בנק ישראל

 מינחל מילוות המדינה

 דין וחשבון שכועי
 לפי חוק בנק ישראל, התשי׳׳ד—1954

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

 בסיון התשמ״ב (9 ביוני 1982)
ם י ל ק ש  נ

 א. סך בל המטבע במחזור
 ביום 9 ביוני 1982 7,452,367,252.44
 ב. היתרה ביום 2.6.1982 7,357,441,523.89

 ג. העליה במשך •השבוע האחרון 94,925,728.55
 ד. הנכסים ביתרות מטבע הוץ וזהב 7,452,367,252.44

 כ׳ בסיון התשמ׳׳ב (11 ביוני 1982) ש׳ סירקיפ
 סגן מנהל מחלקת המטבע

 1 סייח התשי׳׳ד, עמ׳ 192.

 הודעות אלה מתפרסמות על אחריות המדדיעימ ואץ
 בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן.

 שפיגלר ברונט חכרה לייצור דמפהר (1965) כע״מ
 הודעה על פירוק החברה מרצון

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפת הכללית שלא מן
 המנץ שלי החבירה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום
 1.6.1982 נתקבלה החלטית מיוחדת לפרק את החברה מרצון
 ולמנות את אריה קטין, ימרח׳ זלמן אדן 5, חולון, ואת
 שלמה ברונט מרח׳ ירמיהו 47, תל־אביב, לימפרקי התבדה.

ל בושה, שיש •לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש  כ
 את תביעותיו בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום

 הודעה זו למשרדי המפרקים הנ״ל.
 נושה או אדם אחר אשר לא• יגיש תביעותיו כאמור

 תוך המועד הנ״ל — לא ייענה.

 אריה קפון שלמה ברונט
 מפרקים

ן התשמ״ב, 17.6.1982 2151 ו  ילקוט הפרסומים 2826, כ״ו בסי



 בנימין גליקפ מחפן ברזל בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית

 ניחנת בזה הודעה, שהאסיפה הסופית האחרונה ש1ל
 חברי החברה הנ״יל תתכנס ביום 1 באוגוסט 1982 בשעה
 08.30 במשרד עו״ד י׳ גליקס, רה׳ סוקולוב 62, חולון,
 לשם הגשת דו״ח סופי של המפר?!, המראה! כיצד התנהל
 פירוק העסקים ומה נעשה בנכסי ההברה ובכדי לשמוע
 ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנ

 קסים ובגיירות של החברה ושל המפרק.

 בנימי! גליקפ, מפרק

 כלי פביל בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן
 המנין של החברה הנ״ל שהתכנסה כדין ביום 27.5.1982
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
 את •מאיר הולצמן, עו״ד מרח׳ אלנבי 87, תל־אבויב,

 למפרק החברה,

 כל מי שיש לו תביעה נגד החברה הנ״ל יגיש
 לנ^פרק החבורה את תביעתו, בצירוף הוכחות, תוך 21 ימים

ה זו. ע ^  כדום פרסום ד
 גושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעתו תוך

 המועד הנ״ל — לא ייענה.

 מאיר הולצמן, עו״ד, מפרק

 מעיז יפה כע״מ
 הודעה על פירוק החברה טרצון

 נמסרת בזה הודעה שבאסיפה הכללית היוצאת מן
 הכלל של החברה הנ׳׳ל שהתקיימה כחוק ביזם 2.5.1982
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות

 את אברהם אליעזר אלקלעי, למפרק החברה.

 "אכרה פ אליעזר אלקלעי, מפרק

 תיקון טעות דפוס
 בהסכם בדבר מתן דמי אבטלה למשוחררים מצבא
 הקבע (תיקון), שפורסם בילקוט הפרסומים 2813, התשמ׳׳ב,
 ענג׳ 1728, בפסקה השלישית של המבוא להסכם, במקום

 ״סעיף 100״ צ״ל ״סעיף 200״.

 חברה ״מטעי ראשון״ בע״מ
 הודעה על אסיפה סופית

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 206 לפקודת החב־
 רות, כי אסיפה כללית סופית של החברה הנ״ל תתקיים
 ביום 27 ביולי 1982 בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רחוב
 מקוד• ישראל 8, תל־אביב, לשם הגשת דו״ח סופי על
 הפירוק, מטירת הסברים שיידרשו וקבלת החלטות יוצאות

 מן הכלל כיצד לנהוג בפנקסי החברה וניירותיה.

 שמואל ברנמ, רו״ח, מפרק

 גולץ שלמה חכרה לבניה כע״מ
 הודעה על פירוק החברה מרצון

 ניתנת בזה הודעת כי גולץ שלמה חברה לבניה בע״מ
 קימלה בידם 26 במאי 1982 החלטת מיוחדת על פירוק

 ההברה מרצון.
 א׳ היימן ושות׳

 ״חנוכיה״ כע״מ
 ״שלזיה״ כע״מ

 (בפירוק מרצון על־ידי נושים)

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 207, ו־216 לפקו
 דת החברות, כי אסיפת נושים של החברות הנ״ל תתקיים
 ביום 1.8.1982 בשעה 08.00 במשרדו של עו״ד מנחם כהן,
 רה׳ י. ל. פרץ 9, תל־אביב, לצורך קבלת החלטה מיוחדת
 בדבר פירוק החברות מרצון על־ידי נושים ומינוי מפרקים

 ו/או אישור מינוי המפרקים.
 מנחם כהן, עו״ד
 בפקודת המנהלים

 מרדכי ליפמן חמדי כנין כע״מ
ק מרצון) ח י פ ב ) 

 הודעה על קיום אסיפת נושים

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 207(2) ו־(3) לפקו
 דת ההברות כי באסיפה הכללית של התברה תנ״ל שהת
לפה מיוהדת  קיימה ביום 15 באפריל 1982 נתקבלה מז

 לפרק את ההברה מרצון.
 כמו־כן ניתנת בזה הודעה, כי אסיפת נושים של
 החברה! •תתקיים ביום 22 באוגוסט 1982 בשעה 18.00 אצל
 מרדכי ליפמן, רה׳ יהודה גור 4, תל־אביב, לשם מינוי

 מפרק לחברה.
 ליפמן מרדכי, מנהל
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