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ת שופט ו  הודעה על הצייד למנ

 לפי חוק השופטים, התשי׳׳ג—1953

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

 מחוזי.

 ר באב התשמ״ב (26 ביולי 1982)
 (חמ 60—3) כדטזיז נסיה

 שר המשפטים

 הערה: השופט שיתמנה יכהן בבית המשפט המחוזי בתל־
 אביב.

 1 סייח התשי״ג, עמ׳ 149.

 הודעה על הצורך למנות שופנו
 לפי חוק השופטים, התשי״ג—1953

 בהתאם לסעיף ל(א) לחוק השופטים, התשיי׳ג—
 1953 •י, אני מודיע כי יש צורך למנות שופט של בית

 משפט שלום.

 ו׳ באב התשמ״ב (26 ביולי 1982)
 (תמ 60—3) משה נסיה

 שר המשפטים

 הערה: השופט שיתמנה יכהן כשופט של בית משפט
 השלום בירושלים.

 1 ס״ח התשי״ג עמ׳ 149.

 מינוי ממונה על הגביה
 לפי פקודת המסים (גביה)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים
 (גביר.) -י, ולפי בקשתה של עירית חיפה ובהמלצת שר
 הפנים, אני ממנה את עובד הציבור דני גילבר להיות
 ממונה על הגביה בעירית חיפה, מיום ב׳ באלול התשמ׳׳א

 (1 בספטמבר 1981).

 כ״ה בתמוז התשם״ב (6ג ביולי 1982)
 (חמ 18—3) יו.יכ אדידדד
 שר האוצר

 1 חוקי א״י, כרך ב׳, עמ׳ 1374; ס״ח ההשל׳׳ג, עמ׳ 46.

 הודעה כדבר משרד המדע והפיתוח
 לפי חוק־יסוד: הממשלה

 בהתאם לסעיף 41(ב)(1) לחוק־יסוד: הממשלה יי,
 מודיעים בזה על החלטות הממשלה י

 (!) לפי סעיף 33(א) לחוק־יסוד: הממשלה — להקים
 משרד חדש שייקרא משרד המדע והפיתוח, והממונה

 עליו — שר המדע והפיתוח.

 (2) לפי סעיף 33(ב) להוק־יםוד: הממשלה — להעביר
 את שטה הפעולה של המועצה הלאומית למחקר
 ולפיתוח ממשרד האנרגיה והתשתית למשרד המדע

 והפיתוח.

 ה׳ באב התשמ״ב (25 ביולי 1982)
 (חמ 57—3) דן מרידוד

 מזכיר הממשלה.

 1 ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 226.

 הודעה על ציתפו של שר לממשלה
 לפי חוק־יסוד: הממשלה

 מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 18 לחוק־יסוד: הממ
, החליטה הממשלה ביום ה׳ באב התשמ״ב (25 1 ה ל  ש
 ביולי 1982), לצרף את חבר־הכנסת יובל נאמן כשר

 בממשלה, בתפקיד שר המדע והפיתוח.

 ה׳ באב התשמ״ב (25 ביולי 1982)
 (חמ 57—3) דן מרידוד

_ מזכיר הממשלה _ _ _ _ 

 1 ם״ח התשכ״ח, עמ׳ 226.

 הודעה על שוכפ של שרים לארץ
 לפי הוק־יסוד: הממשלה

 1. מודיעים בזה, כי שר הכלכלה והתיאום הבינפשרדי
 שב ארצה ביום ג׳ באב התשמ״ב (23 ביולי 1982).

 2. מודיעים בזה, לפי סעיף 20 לחוק־יםוד: הממשלה,
 כי שר התעשיה והמסחר שב ארצה ביום ו׳ באב התשמ״ב

 (26 ביולי 1982).

 ז׳ באב התשמ״ב (27 ביולי 1982)
 (חמ 57—3) דן מרידוד

 מזכיר הממשלה

 2573 ילקונו הפרסוכזיב 2840, ם״ז באב התשמי׳ב, 5.8.1982



 תיקדל רשימת פופקיט רפואייפ
 לפי תקנות הביטות הלאומי (קביעת דרגת נכות

 לנפגעי עבודה), התשט״ז—1956

 בהתאם לתקנה 1 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת
 דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט״ז—1956 1 —

 (1) אני קובע רשימה נוספת של פוסקים רפואיים, כמ
 פורט להלן:

 ד׳׳ר זאב יצהר ד־׳ר םוזי רונן

 (2) אני מבטל את מינויו של ד״ר היים בבניק 2 כפוסק
 רפואי.

 כ״ז בתמוז התשמ״ב (18 ביולי 1982)
 (חמ 89—3) אהרן אוזן

_ שר העבודה והרווחה _ _ _ _ _ 
 1 ק״ת התשט״ז, עמ׳ 864.

 2 י״פ התשל״ה, עמ׳ 2000.

ת לערעורים ו אי ת חברי ועדות רפו מ י ש ן ר  תיקו
 לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות

 לנפגעי עבודה), התשט״ז—1956

 בהתאם לתקנה 27 (ב) לתקנות הביטוח הלאומי
 (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט״ז—1956-נ —

 (1) אני קובע כי ד״ר חיים בבניק ייכלל ברשימת חברי
 ועדות רפואיות לערעורים;

2 כחברה ן נ ו  (2) אני מבטל מימייה של ד״ר סוזי ר
 בועדה רפואית לערעורים.

 כ״ז בתמוז התשמ׳׳ב (18 ביולי 1982)
 (חמ 89—3) אהרן אוזן

 שר העבודה והרווחה
 ! ק״ת התשט״ז, עמי 864.

 2 י״פ התשמ״א, עמ׳ 1326.

ת הגרי ועדות מ י ש  קביעת ר
 לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת

 דרגת נכות), התשל״ד—1974

 בהתאם לתקנות 16 ו־30 לתקנות הביטוח הלאומי
 (ביטוח נכות) (קביעת דרגת נכות), התשל״ד—1974 *

 אני קובע כי —
 (1) מומחי השיקום שלהלן ייכללו ברשימת חברי ועדזת

 נכות:
 לינור ורק יהודית קנדלר

 עירית קירשניר

 (2) מומחית השיקום רות בונדי תיכלל ברשימת חברי
 ־ ועדות נכות לעררים.

 כ״ז בתמוז התשמ״ב (18 ביולי 1982)
 (חמ 614—3) אהרן אוזן

 שר העבודה והרווחה
 1 ק״ת התשל״ד, עמ׳ 1480.

יז תרומות מיוהדות  אישור מוסדות ציבור לענ
 לפי פקודת מס הכנסה

, 1 ה ס נ כ  בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת מס ה
 אני מאשר את המוסדות המפורטים להלן, כמוסדות ציבור

 לענין תרומות מיוחדות:
 1. אגודת בית יד לבנים — מרכז תרבות למורשת קהילות

 ישראל בבאר־שבע;
 2. מכון ״בית דוד״;

 3. עמותה חגיגות ישראל (1981).

 כ״ג בתמוז התשמ״ב (14 ביולי 1982)
 (המ 152—3) יורם ארידור
 שר האוצר

 1 דיני מדינת ישראל, נוסה חדש 6, עמ׳ 120; סייח

 התשמ״ב, עמ׳ 158.

 קביעת מופרות ציבור
 לפי חוק מס שבח מקרקעין, התשכ״ג—1963

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 61(ד) לחוק מם שבח מקר
, ובאישור ועדת הכספים של הכ  קעין, התשכ״ג—1963 ב
 נסת, אני קובע כי המוסדות המפורטים להלן הם מוסדות

 ציפור לעניו הסעיף האמור, מהיום הנקוב לצידס:

 האגודה למען העיוור ומניעת עדור־ן, מיום כ״ח בשבט
 התשמ״ב (21 בפברואר 1982);

 בית הכנסת ״היכל שלמה״ ע״ש הנדבן ר׳ שלמה הלהול׳ן
 ז״ל;

 ״בית חנה׳/ מיום ה׳ באדר התשמ״ב (28 בפברואר 1982);
 ישיבת ברנובי? — בית מדרש גבוה להוראה, מיום י״ז

 בסיון התשמ״א (19 ביוני 1981);
 קרן הרש לייב ואסתר פויגל יוסקוביץ, מיום ה׳ באייר

 התשל״ה (16 באפריל 1975):
 מיח״א — מחנכי ילדים חרשים, תל־אביב, מיום י״ט

 בתשרי התש״ל (1 באוקטובר 1969);
י ברק, מיום כ״ה בניסן התשמ׳׳א  ישיבת ברסלב בנ

 (29 באפריל 1981);
 אולפנת בני עקיבא תל־אביב;

 ״זהב״י״ זכויות המשפחה ברוכת ילדים, מיום וי באב
 התשמ״א (6 באוגוסט 1981);

 לשכת בנות־ברית ״בילו״ ראשון לציון מס׳ 16, מיום
 כ׳׳ה בניסן התשל״ח (15 במאי 1978);

 אגודת חורין ״בני־ברית״ לשכת בנימין דה רוטשילד,
 מיום כ׳יה בניסן התשל״ה (15 במאי 1978);

 בית עולי אמריקה וקנדה בנתניה, מיום כ״א בתמוז
 התשל״ז (17 ביולי 1977).

 כ״ח בתמוז התשמ״ב (19 ביולי 1982)
 (חמ 117—3) יורפ ארידור
 שר האוצר

 1 ס״ה התשכ׳׳ג, עמי 150.

 ילקוט הפרסומים 2840, פייז באב הת״מ״ב, 5.8.1982 2579



 הודעה כדבר שינויים בפכום שכד עבודה
 שיש לו דין קדימה

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

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

 לפקודה, כלהלן:
 מיום י׳ בתמוז התשמ״ב (1 ביולי 1982), במקום

 ״12,610 שקלים״ בא ״15,010 שקלים״.

 כ״ז בתמוז התשמ״ב (18 ביולי 1982)
 (חמ 148—3) אהרן אוזן

 שר העבודה והרווחה

 1 דיני מדינת ישראל, נוסה חדש, 34, עמ׳ 639; י״פ

 ההשמ״ב, עמ׳ 312, 1072, 2074.

דעה בדבר שיבוייפ בפכום שכר עבודה  הו
 שיש לו דין קדימה

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

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

 24(א)(2)(א) כלהלן:

 • מיום י׳ בתמוז התשמ״ב (1 ביולי 1982), במקום
 ״12,610 שקלים״ בא ״15,010 שקלים״.

 ב״ז בתמוז התשמ״ב (18 ביולי 1982)
 (המ 3-436) אהרן אוזן

 שר העבודה והרווחה

 1 ק״ת התשל״ב, עמ׳ 264; י״פ התשמ״ב, עמ׳ 312, 1072,

.2074 

 הודעה בדבר שינויים בסכומי המקסימום של גימלה
 לעובד או לקופת גמל כפשימת רגל ובפירוק תאגיד
 לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח—1968

 בהתאם לסעיף 127נח לחוק הביטוח הלאומי ןנוםת
 משולב], התשכ״ה—1968 1 (להלן — החוק), אני מודיע
 שמיום י׳ בתמוז ההשמ״ב (1 ביולי 1982) חלו שינויים

 בסכומי המקסימום כלהלן:

 1. לענין סעיף 127נו להוק, במקום ״89,490 שקלים״ •בא
 ״106,490 שקלים״;

 2. לענין סעיף 127נז לחוק, במקום ״8,760 שקלים״ בא
 ״10,420 שקלים״.

 כ״ז בתמוז התשמ״ב (18 ביולי 1982)
 (המ 154—3) • אהרן אוזן

 שר העבודה והרווחה

 1 ס״ה התשכ״ח, עמי 108; התשל״ה, עמ׳ 102; י״פ

 התשמ״ב, עמי 311, עמ׳ 1072, עמ׳ 2073.

 תיקון רשימת חברי ועדות
 לפי תקנות הביטוח הלאומי(ביטוח נכות) (קביעת

 דרגת נכות), התשל״ד—1974

 בהתאם לתקנה 2 (א) ו־16 לתקנות הביטוח הלאומי
,  (ביטוח נכות) (קביעת דרגת נכות), התשל״ד—1974 ג

 י אני קובע כי —

 (1) הרופאים שלהלן ייכללו ברשימת חברי ועדה רפואית.
 לעררים: *

 ד״ר גבריאל אולמן
 ד״ר יוסף פלקסון

 פרופ׳ אברהם פולצ׳ק

 (2) ד״ר שוכינה מרה תיכלל ברשימת חברי ועדת נכות.

 כ״ז בתמוז התשמ״ב (18 ביולי 1982)
 >חמ 614—3) אהרן אוזן

 שר העבודה והרווחה

 1 ק״ת התשל״ד, עמי 1480.

 הודעה על שינוי כשכר הממוצע
 לפי הוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח—1968

 בהתאם לסעיף 198א לחוק הביטוח הלאומי !נוסה
 משולב], התשכ״ח—&196 ג (להלן — החוק), אני מודיע
, כמשמעותו בחוק, כלהלן:  כי חל שינוי בשכר הממוצע 2

 השבר ־י־מוצע
 תאריך' ה ש י;ו י בש־ליב אהה ד.-:ינוי

— 11,233 1.4.1982 
26.4% 14,193 1.7.1982 

 ב״ז בתמוז התשמ״ב (18 ביולי 1982)
 >חמ 3-435) אהרן אוזן

 שד העבודה והרווחה

 1 ס״ח התשכ״ח, עמי 108.

 2 י״פ התשמ״ב, עמ׳ 2073,854,83.

 הודעה בדבר שינויים כסכום שכד עבודה
 שיש לו דין קדימה
 לפי פקודת החברות

, 1  בהתאם לסעיף 220א (1) (א) לפקודת ההברות
י מודיע כי חל שינוי בסכום שכר העבודה שיש לו דין  אנ

 'קדימה לפי סעיף 200א (1)(א)(1) לפקודה, כלהלן:

 מיום י׳ בתמוז התשמ״ב (1 ביולי 1982), במקום
 ״12,610 שקלים״ בא ״15,010 שקלים״.

 ב״ז בתמוז התשמ״ב (18 ביולי 1982)
 >חמ 149—3) אהרן אוזן

 שר העבודה והרווחה

 1 הא״י, כרך אי, עמי 155; ס״ה התשל״ב, עמ׳ 102; י״פ

 התשמ״ב, עמי 312, 2074,1072.

SZ19-.5.8 ,2580 :ילקוט הפרסומי; 2840, ט״ו באב התשמ׳׳ב 



 • מינוי מפקחים
 לפי חוק רישוי שירותי התעופה, התשכ״ג—1963

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 (א) להוק רישוי שירותי
 התעופה, התשכ׳׳ג—1963 אני ממנה את כל אחד מאלה
 לשמש כמפקח בישראל לענין החוק האמור, כל עוד הם

 עובדי מינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה:

 סטלה קנובל
 אסתר שטיינברג

 אריה קרמר
 יפה דורון

 סימה זיסקינד

 אסתר טיבי
 מרים קוזיקרו
 עדינה הופמן

 רות קרפל
 אורנה שרון
 יהודית אשר

 י״ד בתמוז התשמ״ב (5 ביולי 1982) חיים קורפו
 (המ 1365—3) שר התחבורה

 1 סייח התשכ״ג, עמ׳ 104.

 הודעה על מינוי הכד כמועצה הארצית המייעצת
 לעניני כתי מלון

 לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בתי־מלון),
 התשכ״ז—1967

 אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לצו הפיקוח
 על מצרכים ושירותים (בתי מלון), תתשיכ״ז—1967-? מי

 ניתי את אברהם קסוטו ואת זהבה ירושלמי להיות הברים
 במועצה לענין הצו האמור.

 מינויים של מ. ש. דורות ושל זהבה ישראלי שהודעה
 עליו פורסמה בילקוט הפרסומים 2801, התשמ״ב, עמי

 1483 — בטל.

 כ״ט בהמה התשמ״ב (20 ביולי 1982) אהרהם שריר
 (חמ 1000—3) שר התיירות

 1 ק״ת התשב״ז, עמי 1159, התשל״ו, עמ׳ 588.

 הודעה על מינוי חכר כועדה לעניני
 של בעלי כתי מלון

 לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בהי מלון),
 התשכ״ז—1967

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 7ב(א) לצו
 הפיקוה על מצרכים ושירותים (בתי מלון), התשכ״ז—
, מיניתי את זהבה ירושלמי להיות חברה בועדת  1967 ג

 לעניני אתיקה של בעלי בתי מלון.
 מינויה של זהבה ישראלי שהודעה עליו פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2814, התשמ״ב, עמ׳ 1737 — בטל.

 כ״ט בתמוז התשמ״ב (20 ביולי 1982) אברהם שריר
 יהמ 1000—3) שר התיירות

 היתר כללי לעבודה במגן דוד אדום
 לפי חוק עבודת הנוער, התשי״ג—1953

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 25 (א) ו־26 לחוק עבודת
 הנוער, התשי״ג—1953 / ולאחר התייעצות בארגון העוב
 דים היציג, בארגון היציג של הנוער העובד ובארגון
 מעבידים היציג, אני נותן בזה היתר כללי להעביד צעירים
 בלילה עד שעה 23.00 בסניפי מגן דוד אדום בתנאים

 והגבלות אלה:

 1. יום עבודה לא יעלה על 4 שעות, ובו תהיה הפסקת
 בת 15 דקות;

 2. תובטח מנוחה של 14 שעות לפחית בין יום עבודה
 למשנהו;

 3. צעיר לאי יעבוד לפי היתר זה יותר משלוש פעמים
 בשבוע; .

 4. בעת ההפסקה יסופק משקה חם;

 5. בגמר העבודה יסופק אמצעי תחבורה, במידה שאץ
 אפשרות להסתייע בשירותי התחבורה הרגילים.

 י״ד בתמוז התשמ״ב (5 ביולי 1982)
 (חמ 914—3) אהרון אוזן

 שר העבודה והרווחה

 1 ס״ח התשי׳׳ג, עם׳ 115; התשל״ג, עמ׳ 190.

 הודעה כרכר מינוי חברי בית הדין המשמעתי לימאים
 לפי חוק הספנות (ימאים), התשל״ג—1973

 אני מודיע, בהתאם לסעיף 135 לחוק הספנות (ימ־
 אים), התשל״ג—1973 1 (להלן — החוק), כי בתוקף םמ־
 כותי לפי סעיף 132 לחוק, מ׳יניתי את האנשים המפורטים

 להלן להיות חברי בית הדין המשמעתי לימאים:

 (1) •מתוך רשימה בי:
 ר/ו! שלוט דוליצקי, ד״ר נפתלי וידרא, עו״ד עודד
 זנדבנק, ער׳ד אלכס שור, עו״ד זאב פינק, ר/ה אריח

 קושילבי־ץ, ר/ה אהרון שטרק.

 (2) מתוך רשימה גי:
 עו״ד יהודית נחמן, ר/ח שמואל צוקר, ער׳ד אשר

 פני־אס,

ר גרופית. ק י ל  (3) מתוך רשימה ד׳: א

 (4) מתוך רשימה הי: אבי א

 הי׳ים קודפר
 שר התחבורה

י התשמ׳יב (30 ביולי 1982) א  י׳ ב
 (חמ 726—3)

 ס״ה התשל״ג, עמי 329. 1 ק״ת התשכ״ז, עמ׳ 1195, התשל׳יו, עמי 588.
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 הודעה בדבר הרשאה
 לפי תקנות הבטיחות בעבודה

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות
 הבטיחות בעבודה (בדיקות רפואיות של עובדים ככספית),
 התשכ״ג—1963 / הרשיתי את ד״ר ליאון ג׳רסי ואת ד״ד
 ביאבקה גואסטלה להיות רופאים מורשים לענין התקנות

 האמורות.

 כ״ת בתמוז התשמ״ב (19 ביולי 1982)
 (חמ 3-417) אליעזר שופט?
 שר הבריאות

 ! ק״ת התשכ״ג, עמ׳ 742.

 הודעה
 לפי הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים)

 (תיקון מס׳ 2), התשמ״ב—1982

 םתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א)(2) להוראות בנק
,  ישראל (נכסים נזילים) (תיקון מס׳ 2), התשמ׳׳ב—1982 ג
 אני קובע שתחילתן של הוראות סעיף 2(1) להוראות
 האמורות תחיה ביום ט׳ באב התשמ״ב (29 ביולי 1982),

 ז׳ באב ההשמ״ב (27 ביולי 1982)
 (חמ 106—3) מעזה מנדלבופ

 נגיד בנק ישראל
 1 ק״ת התשמ״ב, עמי 1325.

 הודעה על מתן היתר לעריכת הגרלה
 לפי חוק העונשין, התשלי׳ז—1977

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 231(א)(1)
 להוק העונשין, ההשל״ז—1977 י, נתתי היתר לעריכת

 ההגרלה השנתית של האגודה למען החייל לשנת 1982.

 ג׳ באב התשמ״ב (23 ביולי 1982)
 (חמ 831—3) עזרא פדן

 המנהל הכללי של משרד האוצר
 1 ס״ח התשל״ז, עמ׳ 226 ועמי 322.

 הרשאה לעסוק בביטוח רכב מנועי
 לפי פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש],

 התש״ל—1970

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(א) לפקודת
, הרשיתי  ביטוח רכב מנועי [נוסה חדש], התש״ל—1970 ג
 את החברה, לביא חברה לביטוח בע״מ, לעסוק בעסקי

 ביטוח רכב מנועי.

 ט׳ בתמוז התשמ״ב (30 ביוני 1982)
pרp(חמ 156—3) י בן עמי צו 

 הרשות

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 15, עמ׳ 320.

 הודעה בדבר מינוי יושב ראש מועצת הפפיכולוגיפ
 לפי חוק הפסיכולוגים, התשל״ז—1977

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 47(1) לחוק
 הפסיכולוגים, התשל׳׳ז—1977 / מיניתי את ד״ר מרדכי
 ערן להיות יושב־ראש מועצת הפסיכולוגים במקום פרופ׳

 רון שובל.

 מינוי יושב־ראש מועצת הפסיכולונים שהודעה עליו
 פורסמה בילקוט הפרסומים 2685, התשמ׳׳א, עמ׳ 923 —

 בטל.

 כ׳׳ג בתמוז התשמ״ב (13 ביולי 1982)
 (המ 400—3) אליעזר שופט?
 שר הבריאות

 1 ם״ח התשל״ז, עמ׳ 158.

 הודעה בדבר הרשאה
 לפי תקנות הבטיחות בעבודה

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות
 הבטיחות בעבודה (בדיקות רפואיות של עובדים בעופרת),
 התשכ״ב—1962 ותקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה
,  (בדיקות רפואיות של עובדים ככספית), התשכ״ג—1963 2
 הרשיתי את ד׳׳ר הרברט םאס להיות רופא מורשה לענין

 התקנות האמורות.

 כ״ח בתמוז התשמ״ב (19 ביולי 1982)
 (המ 417—3) אליעזר שופט?
 שר הבריאות

 •י ק״ת התשכ״ב, עמ׳ 2090.
 2 ק״ת התשכ״ג, עמ׳ 742.

 הודעה בדבר הרשאה
 לפי תקנות הבטיחות בעבודה

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות
 הבטיחות בעבודה (בדיקות רפואיות של עובדים בעופרת),
, תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה  התשכ״ב—1962 ג
 (בדיקות רפואיות של עובדים ככספית), התשכ״ג—1963 2
 ותקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה (בדיקות רפואיות
 של עובדים באבק) (אזבסט, טלק וצורן), התשכ״ד—
, הרשתי את ד״ר אדיטה יז׳רסקה להיות רופאה 3 1964. 

 מורשה לענין התקנות האמורות.

 ב״א בתמוז התשמ״ב (12 ביולי 1982)
 >חמ 117—3) אליעזר שופטק

 שר הבריאות

 1 ק״ת התשכ״ב, עמי 2090.

- ק״ת התשכ״ג, עמ׳ 742.
 ג ק״ת התשכ״ד, עמ׳ 1606.
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 טור א׳ סור ב׳
 בעקליט בשקליש

45 30 
60 40 
75 50 
95 65 

150 100 
300 200 
610 410 

1200 820 
3000 2000 

15000 10200 
46000 31000 
91000 61000 

122000 82000 

 ח׳ בתמוז התשמ״ב (29 ביוני 1982)
ת ת י  (המ 1464—3) מרדכי כ

 מנהל המכס והבלו

 הודעה כדכר הצמדת התעריף למדד המחירים לצרכן
 לפי כללי לשכת עורכי הדין(התעריף המינימלי),

 התשל״ז—1977

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

 כפי שפרסמה אותו בינואר 1982:

 (1) התוספת שבה יש להגדיל את הסכומים הנקובים
 בתעריף היא 33.1%;

 (2) התוספת לא תהול על שכר שנקבע באחוז מסכום
 קבוע;

 (3) בל סכום מוגדל כאמור יעוגל לסכום שהוא מכפלה
 של חמשה שקלים הקרוב ביותר לסכום המוגדל.

 תהילתו של התעריף המוגדל עקב עליית המדד
 באמור, ביום י״ב באב התשמ״ב (1 באוגוסט 1982),
 או בתום חמישה עשר ימים מיום פרסום הודעה זו ברשו

 מות, הכל לפי המועד המאוחר יותר.

 ו׳ באב התשמ״ב (26 ביולי 1982)
 (חמ 102—3) מישאל חשין

 יושב ראש המועצה הארצית
 של לשכת עורכי הדין

 ! ק״ת התשל״ז, עמ׳ 1709.

 הודעה כרכר מינוי ועדות
 לפי סעיף 130 (א) (3) לפקודת מס הכנסה

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 130 (א) (3)
 לפקודת מס הכנסה אני ממנה ועדות לצורך הסעיף

 האמור, שהרכבם כדלהלן:

: ן  כל ועדה תהא של ארבעה חברים ואלה ה
 1. יושב ראש מבין האנשים ששמותיהם מפורטים

 להלן:
 אהרון שליפקוביץ יוסף כהן

 ישראל פשיטיצקי יעקב ברקאי
 זאב וילי כץ

 שלושה הבדים, אחד מכל אחת מרשימות האנשים
: ׳ ג ־  ששמותיהם מפורטים בטורים אי, ב׳ ו

.2 

 יעקב לזרוביץ
 אברהם קליף
 ראובן הראלי

 דליה איזק

 דב נייגר
 נציב מס הכנסה

 קלימנט לביא
 אריה גנזל

 אליהו פרננדס
 אלישע בר־און

 חנה הורוביץ
 אלי עמר

 משה תירוש
 ברוך בלומנפלד

 םימן טוב אשכנזי הרשקו דסקלו

 י״ח בתמוז התשמ״ב (9 ביולי 1982)
 (חמ 450—3)

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

 התשמ״ב, עמ׳ 158.

 הודעה כדכר תיאום פכדמים
 לפי תקנות המכס, התשכ״ו—1965

 תקנות סוכני המכס, התשכ״ה—1964
 תקנות הבלו על הדלק, התש״ך—1960

 ותקנות מם קניה (טובין), התשי״ג—1953

 אני מודיע כי הסכומים והאגרות לפי תקנות 11, 16,
 37,24 ו־37א לתקנות המכס, התשכ״ו—1965 1י, לפי תקנות
, לפי  41 ו־42 להקנות סוכני המכס, התשכ״ה—1964 2
,  תקנה 3(א)(1) לתקנות הבלו על הדלק, התש״ך—1960 3
 ולפי תקנה 23(א) לתקנות מס קניה (טובין), התשי״ג—
 1953 * שפורטו להלן בטור אי, תואמו בהתאם לתקנות
 41(א) לתקנות המכס, התשכ״ו—1965, 42א לתקנות סוכני
 המכס, התשכ״ה—1964, 3(ג) לתקנות הבלו על הדלק,
 התש״ך—1960, ו־23(ג) לתקנות מס קניה (טובין),
 התשי״ג—1953, והם החל ביום י׳ בתמוז התשמ״ב (1

 ־ביולי 1982) כמפורט לצדם בטור ב׳:

 ק״ת התשכ״ו, עמ׳ 274; התשמ״א, עמ׳ 376, י״פ
 התשמ״א, עמ׳ 2617; התשמ״ב, עמ׳ 995.

 ק״ת התשכ״ה, עמ׳ 1307; התשמ״א, עמי 377; י״פ
 התשמ״א, עמי 2617, התשמ״ב, עמי 995.

 ק״ת התש׳׳ך, עמי 618; התשמ״א, עמי 378; י״פ
 התשמ״א, עמ׳ 2617; התשמ״ב, עמ׳ 995.

 ק״ת התשי״ג, עמי 1364; התשמ״א, עמי 379; י׳יפ
 התשמ״א, עמי 2617: התשמ״ב, עמי 995.
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ורית ת ראש המועצה האז ר י ח ר ב ב ד  הודעה ב
ת לו ל אי ב  ח

 לפי צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות),
 התשי״ח—1958

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 32(יב) לצו המו־
 עצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ה—1958 / כי
 בישיבת המועצה האזורית חבל אילות, שהתקיימה ביום
 ד׳ באייר התשמ״א (8 במאי 1981), נבהר דב הלמן להיות
 ראש המועצה האזורית במקום בילו מישורי, שהתפטר

 מכהונתו.
 כ״ז בתמוז התשמ״ב (18 ביולי 1982)

 (המ 97—3) היים קופרפלןי
 המנהל הכללי של משרד הפנים

 1 ק״ת התשי״ח, עמי 1256; י״פ התש״ל, עמ׳ 2018.

 מינוי חברים כועדה המקומית לתכנון ולבניה טובים
 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965

 בתוקף סמכות שר הפנים, לפי סעיפים 19(א)(2) ו־21
, 2 י , שהואצלה ל  לחוק התכנון •והבניה, התשכ״ה—1965 ג
 אני ממנה את יהודה עמירה ויוסף ביטון להיות חברים

 בועדה המקומית לתכנון ולבניה, טובים.

 מינויים של ניסים מגן 3 ושל שמריה דהרי 4 בועדה
 האמורה — בטל.

 ט״ז בתמוז התשמ״ב (7 ביולי 1982)
 (חמ 7—3) ה. קוברפקי

 המנהל הכללי של משרד הפנים

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 2 י״פ התשל״א, עמ׳ 761.

 3 י״פ התשמ״א, עמי 2253,

 4 י־׳יפ התשמ״ב, עמי 156.

 הודעה בדבר עריכת תכנית מי תאר ארצית
 לפי הוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965

ן והבניה, התשכ״ה—  בהתאם לסעיף 51 לחוק התכנו
 11965 (להלן — החוק), מתפרסמת בזה הודעה, כי המו
ן ולגביה, בישיבתה ביום ׳׳׳& באייר  עצה הארצית לתכנו
ב (4 במאי 1982), הורתה בתוקף סמכותה לפי  התשפ״
 סעיף 50 לחוק, על עריכת תכנית מיתאר ארצית, חלקית,

 לשדה התעופה דב הוז.

ב (ד ביולי 1982)  ט״ז בתמוז ההשט״
 (קמ 697—3) הייפ קוברסקי

 יושב־ראש המועצה הארצית
ה י  לתכנון ולבנ

 1 ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 307, התשמ״א, עמי 184.

 הודעה כדבר הוצאת כדרות של איגרות חוב
 לפי חוק מילווה המדינה, התשל״ט—1979

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

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

 (1) סדרה מס׳ 3625 אי.
 סוג הסדרה: סוג ״גליל״, אשר תנאיו נקבעו בתקנות
 מילווה המדינה (סדרות מסוג ״גליל״), התש״ם—

 21980 (להלן — התקנות).
 יום ההוצאה: י׳ בתמוז התשמ״ב (1 ביולי 1982).

 סך כל שוויה הנקוב: מאתיים מיליון שקלים.
 מועדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים
 שנתיים החל ביום כ׳ בתמוז התשמ״ג (1 ביולי

.(1983 
 מועדי פדיון איגרות החוב: איגרות החוב ייפדו בש
 למותן ביום ל׳ בסיון התשנ״ב (1 ביולי 1992), אולם
 ניתן יהיה לפדותן פדיון מוקדם החל ביום ט״ז
 י בתמוז ההשמ״ח (1 ביולי 1988), כאמור בתקנה 11

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

 בפועל.

 (2) סדרה מס׳ 9011.
 סוג הסדרה: סוג ״עיבל״ אשר תנאיו נקבעו בתקנות
 מילווה המדינה (סדרוה מסוג ״עיבל״), התשמ״א—

.31980 
 יום ההוצאה : ה׳ בתמוז התשמ״ב (29 ביוני 1982).

 פך כל שוויה הנקוב: חמישים מיליון שקלים.
 מועדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים
 חצי שנתיים ביום 29 ביוני וביום 29 בדצמבר של
 כל שנה, התל ביום י״ג בטבת התשמ״ג (29 בד

 צמבר 1982).
 מועדי פדיון איגרות החוב: איגרות החוב ייפדו בשנים
ים רצופים ההל ביום י׳׳ז בתמוז  עשר שיעורים שנתי
 התשנ״א (29 ביוני 1991). בשנים 1991—2000 ייפדו
 כל שבה 8% מסכום איגרות החוב, בשנת 2001 ייפדו
 10% מסכום איגרות החוב ובשנת 2002 תיפדה יתרת

 סכים איגרות החוב.

ה בתמי־ התשמ״ב (16 ביילי 1982)  כי
 (חמ 950—3) 8£י.ר ©רידגזן

ה על שוק ההון, ע מ מ  י סגן בכיר ל

 ביטוה וחסכון

 1 ם״ה התשל״ש, עמ׳ 112.

 2 ק״ת התש״ם, עמ׳ 2281.

 3 ק״ת התשמ׳׳א, עבי׳ 344.
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 הודעה בדבר תורנות בית דין רבני אזורי
 בתקופת הפגרה

 לפי חוק הדיינים, התשט״ו—1955

 אני מודיע, כי בימי פגרת בתי הדין 1 שמיום י״ב באב
 התשמ״ב (1 באוגוסט 1982) עד יום י״א• באלול התשמ״ב
 (30 באוגוסט 1982),'תתקיים תורנות בבית הדין הרבני
 האזורי באר־שבע בימי ראשון ורביעי בכל תקופת

 הפגרה.

 י״ב באב התשמ״ב (1 באוגוסט 1982)
 (חמ 670—3) הרב שמחוז מירון

 מנהל בתי הדין הרבניים

 1 י״פ התשמ״ב, עמ׳ 2553.

 הודעה בדבר מועדי בחינות למבקשי רשיון מדידה
 לפי תקנות המודדים, התשכ״ה—1965

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות המודדים, התשכ׳׳ד^-1965 -י,
 אני מודיע כי הבחינות למבקשי רשיון מדידה ייערכו

 בימים:

 כ״ג בתשרי התשמ״ג (10 באוקטובר 1982);
 כ״ד בתשרי התשמ״ג (11 באוקטובר 1982);
 כ״ה בתשרי התשמ״ג (12 באוקטובר 1982);
 כ״ו בתשרי התשמ״ג (13 באוקטובר 1982);
 כ״ז בתשרי התשמ״ג (14 באוקטובר 1982).

 המבקש להיבחן, ששילם את אגרת הבחינות עד
 חודש ימים לפני מועד עריכתן, יקבל הודעה על תכנית

 הבחינות ומקומן.

 י״ז בסיון התשמ׳׳ב (8 ביוני 1982)
 (חמ 611—3) .תן אדלר

 מנהל אגף המדידות

 1 ק״ת התשכ״ה, עמ׳ 2498.

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

 התשכ״ד—1964

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1א לחוק רישום שיכונים
 ציבוריים (הוראת שעה), התשכי׳ד—1964 אני מתקן
 את ההודעה על אישור שיכונים ציבוריים שפורסמה ביל
 קוט הפרסומים 2806, התשמ״ב, עמ׳ 1604, בשורה קרית
 אונו בטור ״תרש״צ מס׳ ״, במקום ״ת.ב.ע. מס׳ תמ״מ 81״,

 יבוא ״ת.גו.מ. 139, תיקון לת.מ.מ. 81״.

 ט׳ בתמוז התשמ׳׳ב (30 ביוני 1982)
 (חמ 74—3) זאב כרקאי

 מנהל אגף פרוגרמות

 1 ס״ח התשכ״ד, עמ׳ 52; התשל׳׳ה, עמ׳ 244; התשמ״ב,

 עמ׳ 13; י״פ התשל״ז, עמ׳ ד1ד1.

ה ק י מ ס י ט ט  הודעה על עיבוד פ

 •לפי פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל״ב^1972

 אני מודיע בהתאם לסעיף 16 לפקודת הסטטיסטיקה
 [נוסח חדש], התשל״ב—1972 / כי מדד המחירים לצרכן
 לחודש יוני 1982 היה 439.7 נקודות על בסים מדד המחי

 רים לצרכן לשנת 1980 שהיה 100 נקודות.

 על בסים מדד המחירים לצרכן לשנת 1976, שהיה
 «10 נקודות, מראה החישוב כי מדד המהירים לצרכן

 לחודש יוני 1982 היה 3,671.055 נקודות.

 על בסים מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר
, שהיה 100 נקודות, מראה החישוב כי מדד תמחי־  1951 צ

ם לחודש יוני 1982 היה 69,244.859561 נקודות.  די

 כ״ה בתמוז התשמ״ב (16 ביולי 1982)
 >חמ 892—3) משה פיקדון

 הסטטיסטיקן הממשלתי

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

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

עד לבחירת ת מו ע י ב ר ק ב ד דעה כ  הו
ן ת מוצקי י ר ק ב עייר ספרדי ל  ר

 לפי תקנות בחירות רבני עיר, התשל״ה^1974

 ועדת הבחירות לרב עיר ספרדי לקרית מוצקין, מודיעה
 בי המועד לבחירת רב עיר ספרדי לקרית מוצקין
 גקבע ליום ט״ו בחשון התשמ״ג(1 בנובמבר 1982) בשעה

 •17.00, בלשכת ראש העיריה.

 תשומת הלב מופנת לתקנה 10 לתקנות בחירות רבני
 •עיר, התשל״ה-^1974 1״ הקובעת לאמור: ״10. מי שכשיר
 להיבחר כרב עיר, רשאי להציג לועדת הבחירות את
 מועמדותו בכתב לא יאוחר מ־7 ימים לפני מועד הבחירות,
 וכן רשאים שלושה מהברי האסיפה הבוחרת, לא יאוחר

 מהמועד האמור, להציג מועמד שהסכים לבך בכתב.״

 בעלי כשירות מכל רחבי תבל, רשאים להיות מועמדים
 לתפקיד רב עיר ספרדי בקרית מוצקיז, ותשומת הלב
 מופנית לתקנה 3 לתקנות האמורות הקובעת את אלה

 :הכשירים להיבחר לרב עיר.

 מועמדות בצירוף מסמכי הכשירות, בהתאם לתקנה
 3 האמורה, ניתן להגיש ליושב־ראש הועדה, הרב א׳
 •ורשואר, במשרדי המועצה הדתית קדית מוצקיז, תוך

 המועד הקבוע בתקנה 10 כאמור.

 כ״ג בתמוז התשמ׳׳ב (14 ביולי 1982)
 >חמ 44—3) אהרן ורשואר

 יושב־ראש הועדה לבחירת רב עיר ספרדי
 . לקרית מוצקין

 1 ק״ת התשל״ה, עמ׳ 532.
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 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 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע
 האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו, שיכללו את
 פרטי הרישום — אם ישנו — בפנקסי רישום המקרקעין,
 והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע,

 וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

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

 ההזקה בה.

 תופפת

 חלקים מחלקות 34, 36, 37, 41 בגוש 30103, כמםומן
 בצבעים כחול ואדום בתשריט התכנית.

 העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית
 ירושלים, וכל מעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות הע

 בודה הרגילות.

 כ״ב בשבט התשמ״ב (15 בפברואר 1982)
 (חמ 2—3)

 י׳ גדיש
 יושב־ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 ירושלים

 הודעה בדבר הגשת בקשה 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 / והקנה 2(א) לתקנות הארכיונים (ביעור תיקים
, אבי מודיע  פליליים ומשפטי משמעת), התשכ״ו—1965 2
 כי בית משפט השלום באשדוד הגיש בקשה לביעור חומר

 ארכיוני כמפורט להלן:

 (1) תיקי הוצאה לפועל מהשנים 1966—1979, בתום
 שבתיים מיום סיום הפעולה (סילוק החוב);

 (2) תיקי תאונות דרכים, למעט תאונות שבהן נהרג
 אדם, מהשנים 1972—1974.

 ג׳ בתמוז התשמ״ב (24 ביוני 1982)
 (המ 82—3) א׳ אליפכרג

 הגנז

 1 ק״ת התשי״ז, עמ׳ 1794.

 2 ק״ת התשכ״ו, עמ׳ 40.

 הודעה לכי פעיף 5
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 בתוקף ההרשאה 1 שניתנה מאת שר האוצר לחברת
 נתיבי אילון בע״מ, נמסרת בזה הודעה, כי הקרקע המתו
 ארת בתוספת דרושה לחלוטין לחברת נתיבי אילון בע׳׳מ
 לצרכי ציבור, וכי חברת נתיבי אילון בע״מ מוכנה לשאת

 ולתת בדבר רכישתה.
 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לחברת
 נתיבי אילון בע״מ — תוך חדשיים מיום פרסום הודעה
 זו ברשומות — הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה
 אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתז
 שיכללו פרטי הרישום — אם ישנו — בפנקסי רישום
 המקרקעין, והודעה המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים

 שהוא תובע, וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף סעיף.

 תופפת

 חטיבת קרקע המהווה חלקה 188 בשלמות והלק מחל
 קה 189 בגוש 6106, המסומנת בצבע אדום, לשם זיהוי
 ולא לשם קביעת הגבולות, בתשריט מס׳ הפ/כ33/128/1ד,
 הערוך בקנה מידה 1:1250 והחתום ביד המנהל הכללי של

 חברת נתיבי אילון בע״מ.

 העתקי התשריט האמור מופקדים במשרדי ראש אגף
 רישום והסדר מקרקעין, ירושלים, הממונה על מחוז תל־
 אביב וחברת נתיבי אילון בע״מ, תל־אביב, וכל מעונין

 בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

 ל׳ בסיון התשמ״ב (21 ביוני 1982)
 (חמ 2—3) דן חירפ

 המנהל הכללי של הברת
 נתיבי אילון בע׳׳מ

 1 י״פ התשל״א, עמי 2555.

 הודעה לפי פעיפיפ 5 ויד
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 וחוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכי׳ה—1965 / ובהתאם לתכנית מס׳ 2539 —
 שינוי מם׳ 2/78 לתכנית מס׳ 1358 (להלן — התכנית),
 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2563,
 התשל״ט, עמ׳ 2130, ובהתאם לתכנית מס׳ 1358 שינוי
 מם׳ 8/70 לתכנית מיתאר מקומית מם׳ 62 (להלן —
 התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפר
 סומים 2004, התשל״ד, עמי 1310, מוסרת בזה הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה ירושלים (להלן — הועדה)
 הודעה, כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה

 1 ס״ח התשכ״ה, עם׳ 307.

 2586 ייקוט הפרסונזיב 23-10, טי ו באב התשמ״ב, 5.8.1982



 רשימת נוטריוניפ מורשיפ
 לפי חוק הנוטריונים, התשל״יו—1976

 ניתנת בזה רשימה נוספת של נוטריונים 1 המורשים
:  לפי חוק הנוטריונים, התשל״ו—1976 2

 אגמי מרדכי — בת־ים
 דנאי יוסף — תל־אביב
 הולנדר א. — תל־אביב

 מאור גדעון — תל־אביב
 פלפלי יהודה — חיפה

 שטרנברג יעקב — תל־אביב
 שפר דוד — תל־אביב

 ט״ו בתמוז התשמ״ב (6 ביולי 1982)
 (חמ 165•—3) שדה זיסמן •

 מנהלת המחלקה לועדות וטריבונליב

 1 י״פ התשמ״ב, עמ׳ 1576.

 E ם״ח התשל״ו, עמי 196.

 היתד
 לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,

 התשי״ח—1957

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

 הנקוב לצד המצרך בטור ב׳ לתוספת.

 בהיתר זה —

 ״מצרך״ — מצרך מן המצרכים המפורטים בטור א׳
 לתוספת.

 ״מע״מ״ — מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס־ערך
 מוסף, התשל״ו—1975 -; וכן היטל לפי פרק ב׳ לתקנות

. a 1982^שעת חירום (היטל שלום הגליל), התשמ״ב 

 תופפת
 טור ב׳

 ממהיר המותר
 טור א׳ במכירה לצרבז

 המצרך בשקלים כולל מע־׳פ

 מחברת בת 12 דפים 0.37
 מחברת בת 16 דפים 2.10
 מחברת בת 40 דפים 4.80

 י״ד בתמוז התשמ״ב (5 ביולי 1982)
 (חמ 98—3) ע. שרגאי
 הממונה

 1 פ״ח התשי״ח, עמ׳ 24; התשל״ט, עמ׳ 32; התשמ״ב,

 עמ׳ 92.
 3 ס״ח התשלי׳ו, עמ׳ 52.

 3 ק״ת התשמ״ב, עמ׳ 1204.

 הודעה על בקשה לרישופ ראשון
 לפי חוק המקרקעין, התשכ״ט—1969

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

 זכות במקרקעין בהתאם לבקשה.

 תוספת
 מס׳ תיק חריג 85/80—28.

 העיר או הכפר: תל־אביב־יפו.
 גוש 7044, חלקה 91, השטח 176 מ״ר.

 תיאור המקרקעין: אדמה.

 הגבולות — צפון: חלקה 104, דרום: רחוב, מזרח:
 חלקה 90, מערב: חלקה 92.

 שם המבקש: מלפינה (מלבינה) בת יעקב (יעקב
 השיבר) חישמה., ת״ז• 2056641, באמצעות עו״ד פ׳ פאנוס,

 רח׳ יפת 58, יפו.
 פרטי הבקשה: רישום ראשון.

 י״ג בתמוז התשמ״ב (4 ביולי 1982) א. אהדוני
 המפקח על רישום מקרקעין

 אזור תל־אביב

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

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

 לו זכות במקרקעין בהתאם לבקשה.

 תופפת
 מס׳ היק חריג 31/82—29.

 העיר או הכפר: רנטיס.
 פנקס 5, דף 29.

 גוש שומה : 2, חלקה : 2444, השטח 579 מ״ר.
 תיאור המקרקעין: אדמה.

 סוג המקרקעין: מירי.
 הגבולות — צפון: חלקה 1959, דרום: דרך, מזרח:

 פאריס עבד אלגאני, מערב: דרך-
 שם המבקש: יוסף מער, ת״ז 0727524, ע״י׳ ב״כ עו״ד

 אורי מקוב, רחוב גרוזנברג 13, תל־אביב.
 פרטי הבקשה: לחדש הרישום על שם יוסף מאיר,

 שהוא, לטענת המבקש, זהה עם יוסף מער הנ״ל.
 כ״א בתמוז התשמ״ב (12 ביולי 1982) א. אחרוני

 המפקח על רישום מקרקעין
 אזור תל־אביב

 ילקוט הפרסו^יפ 0»2, טי״ו באב התשמ־׳ב, 5,8,1982 2587



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ׳יה-1965
 מחוז ירושלים

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

 הועדה המקומית האמורה.

 י״ד בתמוז התשמ״ב (5 ביולי 1982)
 n לוי

 יושב־ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז ירושלים

ה תל־ אביב ח  מ

 מרחב תכנון מקומי, תל־אביב־יפו

 הודעה על הכנת שינויי תכניות מפורטות
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב
 ניה, מחוז תל־אביב, החליטה על הכנת שינויי תכניות

 מפורטות אלה:

 ״תכנית מם׳ 2045, שינוי מסי 1 לשנת 1978 של תכ־
 נית מפורטת מס׳ 1137, תל־אביב־יפו״.

 ואלה השטחים הכלולים בתחום שינוי התכנית המוצע:
 גוש 6111, חלקה 686 — רחוב דובנוב, פינת שד׳

 שאול המלך.

 ״תכנית מס׳ 2193, שינוי מס׳ 3 לשנת 1981 של תכנית
 מפורטת מס׳ 1722״.

 . ואלה השטחים הכלולים בתחום שינוי התכנית המוצע:
 גוש 6631, חלק מחלקה 25 — רה׳ חכים 14, 16,

 רמת אביב ג׳.

 ״תכנית מס׳ 2216, שינוי מס׳ 1 לשנת 1981 של תכנית
 מס׳ 1141״.

 ואלה השטחים הכלולים בתהום שינוי התכנית המוצע:
 גוש 6629, תלקי חלקות 3, 68, 78, 81, 103; גוש 6630,
 חלקי הלקות 16—18, 224 — רמת־אביב ב׳, נוה־

 אביבים.

 מרחב תכנון מקומי, תל־אביב־יפו
 הודעה על הכנת שינוי תכנית מיתאר

 ״תכנית מם׳ 2052, שינוי מס׳ 1 לשנת 1979 של תכנית
 מס׳ 1927 (גדם) שינוי(1938) — 58.

 ואלה השטחים הכלולים בתהום שינוי התכנית •המוצע:
 חלקי גושים 6958, 6959, 6961, 6962, 6963, 6964 —
 צפון תל־אביב לאורך קטעי הרחובות ירמיהו, דיזנגוף,

 יורדי הסירה, התערוכה, יחזקאל ובן־יהודה.

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף © לחוק התכנון
 להבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז ירושלים, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, ירושלים, הופקדה תכנית מפורטת הנק
 ראת ״תכנית מפורטת מס׳ 2840״, ביחד עם התשריט

 המצורף אליה.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: שכונת באב־אל־
 זאהרה, גוש 30056, חלקות 71, 114 וחלקי.הלקות 66, 68,
 •69, 70 — הכל על־פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו

 כחול.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת אזור מסחרי;
 ב) קביעת בינוי בשטח בהתאם לנספח בינוי; ג) התוויית
 דרך חדשה, הרחבת דרך קיימת וביטול דרך קיימת או

 •מאושרת.

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

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

 הועדה המקומית האמורה.

 ׳מרחב תכנון מקומי, ??טה־יהודה

 הודעה כדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז ירושלים, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, מטה־יהודה, הופקדה תכנית מפורטת
 הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ 2644 ג׳״, ביחד עם התשריט

 המצורף אליה.

ית: כ־3,5 דונם ב •ץ  ואלה השטחים הכלולים בתכנ
 קואורדינטות אורך 168.950—168.800 וקואורדיבטות רוחב
 135.150—135.050, מגרש צ1 שעל־פי תשריט תכנית מס׳

 ''2644 — שכונת רמות.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת בינוי לגן ילדים, מעון
 יום ובית הכנסת במגרש צ1 שעל־פי תכנית מס׳ 2644.

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

 2588 •ילקוט הפרסומים 2840, ט׳״ז באב התשמ״ב, •5.8.1982



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ ה-1965

 מחת המרכז
 מרחב •תכנון מקומי; דרום־־השרון

 הודעה כדכר הפקדת שינוי תכנית מפורמת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מהוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, דרום־השרון, הופקד שינוי תכנית הנקרא
 ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ שד/1/470״, ביחד עם התשריט

 המצורף אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: חלוקה מחודשת של
 שטח התכנית, קביעת אזורים, יעדים, תכליות ושימושים•

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: חלקי גושים
 4268,4266,4264,4263 — קיבוץ עינת.

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

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

 התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, דרום־השרון

 הודעה'בדכר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומימ
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם• לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, דרום־השרון, הופקד שינוי תכנית הנקרא
 ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מם׳ שד/4/126״, ביחד עמ

 התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: ביטול ואיחוד של
 חלקות קיימות וחלוקתן מחדש, קביעת יעדים ואזורים,

 ביטול דרכים קיימות והתוויית דרכים הדשות.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: חלקי גושים
 7671, 7672 — מושב משמרת.

 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 להוק, רשאי, תוך חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי

 התכנית במשרדי הועדת המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, הרצליה

 הודעה כדכר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ת—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז תל־אביב, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, הרצליה, הופקד, ביחד עם התשריט המ

 צורף אליו, שינוי תכנית מיתאר מס׳ הר/1641.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6546,
 חלקה 3 — רחוב בן־גוריון.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: א) שינוי יעוד השטח
 הקיים מאזור מגורים א׳ ושטח ציבורי פתוח לאזור מגו
 רים מיוחד, לשטח לבנין ציבורי ולדרך חדשה; ב) הוראות
 בדבר חלוקת הלקה 3 למגרשים; ג< קביעת תשריט בינוי
 מנחה המעיד על מגמת תכנון בלבד; ד) קביעת זכויות
 בניה כדלקמן: 2 מבני מגורים, האחד בן 10 קומות והשני
 בן 9 קומות, שיכללו 68 יחידות דיור ובשטח רצפות

 כולל של 8000 מ״ר.

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

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

 הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, הרצליה

 הודעה על הכנת תכנית מיתאר

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב
 ניה, מחוז תליאביב, •החליטה על הכנת תכנית מיתאר

 מם׳ הר/1345 א׳.

 ואלה השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת:
 גוש 6539, חלקות 30 חלק מדרך; גוש 6540, חלקות 15—16,
 17 דרך, 22 חלק מדרך, 31—32, 42—43, 45—46, 47 הלק
 מדרך; גוש 6542, חלקות 1—3, 5, 16, 17 חלק מדרך,
 42—49, 50 דרך, 52—70, 71—76 דרכים — ברחובות
 ארלוזורוב, ירושלים, פתחיתקוה, אושיסקין וקהילת ציון

 בעיר הרצליה.

 כ״ב בתמוז התשמ״ב (13 ביולי 0982
א ת  מדרבי כ

 יושב־ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז תל־אביב
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965

 מרחב תכנון מקומי, המרכז

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

 מית מס׳ ממ/1/1074״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6684,
 חלקה 78/2, רחוב רמז פינת רחוב הרצל — יהוד.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי בקווי בנין.

 הודע־, על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2574, התשל״ט, עמ׳ 201.

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

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, טייבה

 הודעה כרכר אישור שינויי תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב
 ניה, מהו! המרכז, אישרה, באישור שר הפנים, שינזיי

 תכניות מיתאר אלה:

״.  (1) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ ממ/2/844 א׳
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7849,

 חלקה 64 — טייבה.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת קווי בנין לפי

 המצב הקיים.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2602, התש׳׳ם, עמ׳ 993.

 (2) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ טב/2060״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7847,

 הלקה 12/1.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת מבני עזר:

 מחסן + מוסך.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2739, התשמ״א, עמ׳ 2627.

 שינויי התכניות האמורים, בצורה שאישרה הועדה
 המחוזית ביחד עם התשדיטיס ־מצורפים אליהם, ־!פקדו
 במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן בםשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה, טייבה, וכל המעוניין רשאי
 לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמו

 רים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, המרכז

 הודעה בדכר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי תועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, המרכז, הופקד שינוי תכנית הנקרא
 ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ ממ/1001״, ביחד עם

 התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד מאזור
 מגורים א׳ לאזור מגורים א׳ מיוחד, שינוי יעוד אזור
 חקלאי לאזור מגורים א׳ מיוחד, שינוי יעוד אזור למוסד

 לאזור מגורים א׳ מיוחד, קביעת דרכים, שטחים לבניני
 ציבור והקצאת שטח ממהר.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3785,
 חלקה 4, תלקי חלקות 3, 5, 6; גוש 3786, חלקי חלקות

 2,1 — באר־יעקב.
 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, הוד חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי

 התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, רחובות

 הודעה בדכר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, רחובות, הופקד שינוי תכנית הנקרא
 ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ רח/11/450/א׳״, ביחד

 עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד משטח
 בינוי ציבורי לאזור מגורים ב׳.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3694,
 חלקות 150, 151, 169, 168 (חלק) — רחוב הרא״ז.

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

 לקהל.

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

 התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 2590 ילקוש יזפדהוכימ 2840, ט״ז באב התישמ״ב, 62&5.8.1



^ ע - ה ״ כ ו ע ת  הודעות לפי חוק התכנון והבניה, ה

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: יעוד שטחים למגו
 רים, לצרכי ציבור לדרכים, לאזורי מסחר ושינוי

 בהוראות בניה.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2702, התשמ״א, עמ׳ 1336.

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

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, לוד

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

 מית מס׳ לד/636״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 4541,
 חלק מחלקה 135 וחלקה 182.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד שטח ציבורי
 פתוה לשטח למוסדות ציבור.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2766, התשמ׳׳ב, עמ׳ 321.

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

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, נס־ציונה

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

 מקומית מס׳ נס/2/15״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3641,
 הלקה 104.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי בקו בנין צדדי.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2740, התשמ״א, עמי 2656.

 מרחב תכנון מקומי, יבנה

ת שינוי תכנית מיתאר מקומית ד ק פ  הודעה כדבר ה
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכי׳ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, יבנה, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״שינוי
 תכנית מיתאר מקומית מס׳ יב/2/146״, ביחד עם התשריט

 המצורף אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד אזור מגו
 רים א׳ לשטח לבניני ציבור וקביעת שביל.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 4943,
 חלק מחלקה 49.

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

 לקהל.

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

 התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 . מרחב תכנון מקומי, יבנה

ת ו מי ד מקו א ת י ת מ ו י נ כ דעה כדכר אישור שינויי ת  הו

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

 תכניות מיתאר מקומיות אלה:

 >1} ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ יב/1/132״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 4905,
 הלקות 4, 12, 13, 19, 20, 23, חלקי חלקות 1, 2, 3,
 6, 11, 14, 15, 18, 24; גוש 4906, חלקות 1, 5, 8,
 חלקי חלקות 2, 9,7,6, 15; חלקי גושים 4908, 3513.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: העתקת תוואי כביש,
 העתקת שני מגרשים לשטח בינוי ציבורי ושינוי

 בחלק מקווי בנין.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2755, התשמ״ב, עמ׳ 43.

 (2) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ יב/133״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 4941,
 4942; גוש 3503, חלקות 103, 104, 126, 128, 134,
 141, 142, 143, 144; גוש 3506, חלקה 37, 38, 39, 40,
 63, 71; גוש 3512, חלקות 8, 10, 13, 96, 126, 128,

.145 ,142 ,141 ,140 ,139 ,133 ,133 ,131 
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

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

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

 התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, צפון־השרון

 הודעה כדבר אישור שינויי תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב
 ניה, מחוז המרכז, אישרה, באישור שר הפנים, שינויי

 תכניות מיתאר מקומיות אלה:

 (1) י ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ צש/1—0/21״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7798,
 חלקי גושים 7746, 7785, 7795—7797, 7799 — בני

 דרור.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: ביטול ואיחוד של
 חלקות וחלוקתן מחדש, קביעת יעדים ואזורים, בי

 טול דרכים קיימות והתוויית דרכים חדשות.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2755, התשמ״ב, עמי 46.

 (2) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מם׳ צש/5—7/21״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7823,
 חלק מחלקות 11, 12, 15,13; גוש 7822, הלק מחלקה

 64 — מושב כפר יעבץ.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: ביטול דרך ושינוי

 יעודה לשביל להולכי רגל.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוס

 הפרסומים 2766, התשמ״ב, עמ׳ 324.

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

 רים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, ראשון־לציון

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאד מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, ראשון־לציון, הופקד שינוי תכנית הנקרא
 ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ רצ/1/122/א׳״, ביחד

 עם,התשריט המצורף אליו.

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

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, נתניה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת

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

 נת/8/353״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7933,

 חלק מחלקה 294.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד משטח

 ציבורי פתוח לבנין ציבורי לצורך הקמת מתנ״ם.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2774, התשמ״ב, עמ׳ 680.

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

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, פתח־תקוה

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

 המצורפים אליהם, שינויי תכניות מיתאר אלה:

 (1) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ פת/869״.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת אחוזי בניה

 להשלמת מבנה קיים.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6712,
 חלקה 255 — רחוב לוחמי הגיטאות 37.

 (2) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ פת/3/1218״.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: ביטול קיר משותף

 בין הלקות 180,199 וקביעת הוראות בניה.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6389,
 חלקות 199, 180 — שכונת מחנה יהודה, רחוב

 מחנה יהודה, בתים מס׳ 40,42.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2725, התשמ״א, עמ׳ 2147.

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

 ־לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, שורקות

 הודעת כרכר אישור שינוי.תכנית מפורטה

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

 בר/2/75״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3554,

 חלקי חלקות 5,17 — קבוצת יבנה.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד קרקע
 מאזור מגורים ומבני חינוך לאזור בניני ציבור.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2651, התש׳׳ם, עמ׳ 2244.

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

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, שרונים

 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 המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, שרונים, הופקד שינוי תכנית הנקרא
 ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ הצ/1—51/1״, ביחד עם התש

 ריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: תיקון אזור ציבורי
 פתוח בהתאם לתכנית מדידה.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7938,
 חלקות 56, 57 — רחוב מרבד הקסמים, שכונת יעקב,

 אבן־יהודה.
 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי בתקנון רצ/1/122
 כדי לאפשר הפקעת שטחים לבנין ציבורי ורישומם על

 שם העיריה.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 4242,

 חלקה 16 — רחוב העליה.

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

 לקהל.

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

 התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, ראשוןילציון

 הודעה כדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 זהבניה, התשכ׳יה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב
 ניה, מחוז המרכז, אישרה, באישור שר הפנים, שינוי
 תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מם׳

 רצ/1/4/168״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6097,

 הלקה זמנית 63.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי בקווי בנין.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2649, התש״ם, עמ׳ 2027.

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

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, רמלה

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

 מקומית מס׳ לה/290/אי/3״..

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 4359,
 הלקות 12, 13, 14, 15; גוש 4358, חלקה 17; גוש 4354,

 חלקה 15.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: ביטול דרכים מאושרות,
 קביעת שטחים לצרכי ציבור, הגדלת מספר יחידות דיור

 וחלוקת שטח המיועד לשיכון.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 גוש 4344, הלקות 10—8, 3, חלקי חלקות 32, 7^4, 2;
 גוש 4345, חלקות 18—16, חלקי חלקות 21, 19, 9, 7,

.3 ,6 

 כ״ד בתמוז התשמ״ב (15 ביולי 1982)
 א׳ חיון

 יושב־ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי, חיפה

 הודעה כדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 89 ו־12(א)
 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז חיפה, הופקדה, ביחד עם
 התשריט המצורף אליה, תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית

 מס׳ ג/1051, פירוט שטחי ציבור בגבעת עמוס, נשר״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 11217, חלק
 מחלקה 1 (מגרש א׳ בתכנית מם׳ ג/727בי).

 . עיקרי הוראות התכנית: הלוקת השטח למגרשים על
 פי יעודים שונים וקביעת תקנות בניה.

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

 הועדה המחוזית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי־מחוזי, חיפה

 הודעה כדכר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 117 ו־12(א)
 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז חיפה, החליטה, באישור שר הפנים,
 לאשר שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״תכנית מס׳
 ג/1015 — כפר ברטעה״, המהווה שינוי לתכניות הבאות :
 ג/400 — תכנית מיתאר לשטח הגלילי של מחוז חיפה ;
 ג/742 — כביש גישה לכפר ברטעה, ומבטלת את
 התכניות : ג/487 — ברטעה וכן ג/487א — הרחבת תחום

 בניה ברטעה.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2748, התשמ״א, עמ׳ 2954.

 השינוי האמור, בצורה שאישרה הועדה. המחוזית ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחו
 זית האמורה, וכל המעונין 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
 פרכומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי

 התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, שרונים

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, שרונים, הופקד שינוי תכנית הנקרא
 ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ הצ/5—17/1״, ביחד עם

 התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: התוויית דרך, איחוד
 הלקות וחלוקה מחדש, הקצאת מגרש לשטח ציבורי פתוח

 וקביעת קווי בנין.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7788,

 חלקות 6, 7, 9—16, 22 (חלק) — תל־מונד.
 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

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

 התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, כפר־סבא

 הודעה כדבר הכנת שינוי תכנית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב
 ניה, מחוז המרכז, החליטה בישיבתה מם׳ 34/4 מיום
 7.7.1982 להכין שינוי לתכניות מס׳ כס/29 ו־כס/13,
 בשטחים המפורטים להלן: גוש 6427, חלקות 125—150,
 253—260, 263—269, 406, 407, והלק מחלקה 26 — ברחו

 בות ויצמן, מלאכה, טשרניחובסקי, השרון ופינםקר.

 מרחב תכנון מקומי, רמלה

 הודעה כדבר הכנת שינויים לתכניות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב
 ניה, מחוז המרכז, החליטה על הכנת שינויים לתכניות

:  בשטחים המפורטים להלן

 גוש 4341, הלקות 26—22, 18, 14—12, 9, 6, 5, 3, 2,
 חלקי חלקות 28, 21, 15,16,17,19, 10, 7,8;

 2594 ילקוט הפרסומים 2840, ט״ז באב התשמ״ב, 5,8.1932



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בל המעונין בתכניה 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 חדשיים מיום פרסומה
 של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, אילת
 הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות ״

ה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון  נמסרת מ
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מהרז הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אילת, הופקדו ביחד עם התשריטים

 המצורפים אליהם, שינויי תכניות אלה:

 (1) ״שינוי מס׳ נ לתכנית מפורטת מסי 161/03/2, ״נחל
 שחורת״ — אתר כריה״,

ית: איתור ותכנון של  עיקרי הוראות שינוי התכנ
 שטחים לבריית החומר, לעיבודו ולדרכי גישה

 לשירותים הנדסיים.

 ואל־ השטחים הכלולים בשינוי התכנית : 445 דונם
 הנמצאים ממערב לכביש חצבה—אילת כ־1.5 ק״מ

 צפונה לקיבוץ אילות.

 (2) ״שינוי מס׳ 4 לתכנית מפורטת מסי 120/03/2,
 שכונת צופית תחתית, וילות רסקו״.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית : שינוי מאזור מגורים
 א׳ (קומה אחת) לאזור מגורים ב׳ (שתי קומות).

 ואלד, השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 13.250
 דונם, גוש 40006 (לא מוסדר).

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

 לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני
 אחר, הרואה עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן
 כל הזכאי לפי כע־ף 00! לחוק, רשאי, תזד הדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות

 לשינויי התכניות במשרדי •הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, אילת

 הודעה כדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאד מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכי׳ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, אילת, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״שינוי
 מם׳ 16 לתכנית מיתאר מם׳ 101/02/2״, ביחד עם התשריט

 המצורף אליו. ,

 מרחב תכנון מקומי־מחחי, חיפה

 י מרחב תכנון מקומי, חוף הכרמל

ת שינוי תכנית מיתאר מקומית ד ק פ  הודעה בדבר ה
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 89 וי12(א)
 לחוק התכנון והבניה, ההשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז חיפה, ובמשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה, חוף הכרמל, הופקר, ביחד עם
 התשריט המצורף אליו, •שינוי תכנית מיתאר מקומית
 הנקרא ״תכנית מס׳ ג/1004, שינוי יעוד שטח מחקלאי
 למוסדות חינדן״׳, המהווה שינוי לתכנית מסי ג/400, תכנית

 מיתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר של מחוז חיפה.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית : גוש 10964,
 חלק מחלקה 25.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד השטח
 מחקלאי לאתר למוסד חינוכי (בית ספר) וקביעת תקנות

 הבניה בו.

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

 לקהל.

ן או בכל פרט תכנוני אחר י  כל המעונין בקרקע, בבנ
 הרואה עצמו נפגיע משינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך
 על פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה
 של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 כ״ב בתמוז התשמ״ב (13 ביולי 1982)
 משה גלזנר

 יושב־ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה

 מחוז הדרוס

 מרחב תכנון מקומי, אילת

 הודעה כדבר הפקדת .תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדת המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, אילת, הופקדה תכנית הנקראת ״תכנית
 מפורטת מם׳ 138/03/2״, ביחד עם התשרי?ז המצורף אליה.

 עיקרי הוראות התכנית: יעוד שטחים לשכונת מגורים
 בבניה נמוכה ובניה מדורגת וחלוקה ליעדים: אזור מגו
 רים 1, אזור מגורים 2, שטחים לבניני ציבור, שטח
 למםחר, שטחים ציבוריים פתוחים, התוויית דרכים ומע

 ברים ציבוריים וקביעת בינוי בשטח.

ת: כ־184,000 מ״ר י  ואלה השטתים הכלולים בתכנ
 בשכונת מגורים מ־1.

 •לקוק הפרסומים 2840, ט״ו באב התשמ״ב, 5.8.1982 2595



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 מרחב תכנון מקומי, ערד ;

ת ט ר ו פ ר שינוי תכנית מ ד אישו ע ר  הודעה ב

 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 מסי 8 לתכנית מפו

 רטת מס׳ 104/03/24״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: אזור תע
 שיה — ערד,

 עיקרי'הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד חלקה 43
 משטח לתעשית לשטח פרטי פתוח ושטחים נוספים לש
 טחים ציבוריים פתוהים לצורך הקמת מקלטים ציבוריים.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2796, התשמ״ב, עמי 1377.

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

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, קרית־גת

ת ט ר ו פ ת שינוי תכנית מ 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, קדית־גת, הופקד שינוי תכנית הנקרא
 ״שינוי מס׳ 10 לתכנית מפורטת מס׳ 112/03/9 — שיכון

 רסקו, קריתיגת״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) הגדלת שטח בניה
 במרכול על חשבון מפלס ביניים (יציאה) עד לשטח של
 816 מ״ר: ב) הקטנת שטח בניה של מועדון שכונתי

 ל־ 461 מ״ר.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 2276 מ״ר,

 גוש 1564, חלקי חלקות 18,34,35.

 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תש
 לום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

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

 התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, עומר

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

 מפורטת מס׳ 103/03/14״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 38561,
 חלקה 14, רחוב צפצפה 25, עומר.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: הגדלת חלקה לצורך
 חצרות ו/או גינות בלבד (פרטי פתוח).

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

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

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, ערד

 הודעה בדבר הפקדת שינד 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, ערד, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״שינוי
 מס׳ 4 לתכנית מפורטת מס׳ 110/03/24 — שכונת

 חצבים״, ביחד עמ התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות• שינוי התכנית: שינוי משטח ציבורי
 פתוה לשטח מגורים, ביטול מעבר ציבורי קיים ברוחב
 5 מי, בין מגרשים 60 ו־61 וחלוקת השטח בין המגרשים

 על־פי המסומן בתשריט.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 1675 מ״ר,
 מעבר ציבורי בין רחוב מבצע לוט לואדי ממערב לשכונה.

 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תש
 לום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

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

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 2598 ילקוט הפרסומים 2540, ט״ז באב התשמ״ב, 5.8.1982



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965

 מרחב תכנון מקומי, שמעונים

 הודעה בדיבר 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, שמעונים, הופקד שינוי תכנית הנקרא
 ״שינוי מס׳ 2 לתכנית מפורטת מס׳ 131/03/7, ברור חייל,
 מפעל ״דקו״, אזור התעשיה שער הנגב״, ביחד עם התש

 ריט המצורף אליז.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: הגדלת אזור תעשיה
 קיים והמשכתו, ושינויי יעוד משטח חקלאי לשטח תעשייתי

 ושטח לדרך.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גושים 2097,

 2100, 2186 בשטח המועצה האזורית שער־הנגב.

 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
 לכד 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, שקמים

 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, שקמים, הופקד שינוי תכנית הנקרא
 ״שינוי מס׳ 2 לתכנית מפורטת 176/03/6 — קיבוץ עין

 צורים״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התבנית: א) שינוי יעוד של
 חלק מחלקה 14 מדרך קיימת לאזור מגורים בישוב חקלאי
 וצירוף להלקה 6; ב) שינוי יעוד של חלק מחלקה 3 משטח
 חקלאי לשטח ספורט; ג) שינוי יעוד משטח חקלאי לדרך;

 ד) שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 33 דונם,
 גושים 2901, 02©.

 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 חדשייס מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי

 התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, שדרות

 הודעה ברבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 להוק התכנון
 זהבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, שדרות, הופקד שינוי תכנית הנקרא
 ״שינוי מס׳ 21 לתכנית מפורטת מס׳ 104/03/21 — שכונת

 מגורים נוה אשכול״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הודאות שינוי התכנית: שינוי יעוד מאזור
 מגורים ג׳ לאזור מגורים אי, לשטח ציבורי פתוח ולחביה.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 5.217 דונם
 בגוש 1886.

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

 לקהל.

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

 התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, שמעונים

 הודעה כדכר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״די—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה שמעונים, הופקדה תכנית הנקראת ״תכנית
 מיתאר מקומית מם׳ 303/02/7 — למועצה אזורית שער

 הנגב״, ביחד עם התשריט המצורף אליה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) כמוגדר בסעיף 61, סימן
 ג׳ לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965; ב) התאמת
 יעודי הקרקע בתחום התכנית לצרכים החזויים של אוכ
 לוסיית המועצה: ג) קביעת הנחיות בדבר הכנת תכניות

 מפורטות לייעודים השונים.

ית: כ־190.000 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 התכנית, וכן כל הזכאי לכך
 על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה
 של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית במשרדי

 הועדה המקומית האמורה.

 ילקוט הפרסומים 2840, ט׳״1 באב התשמ״ב, 5.8.1982 2599



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

 (3) ״שינוי מס׳ 3 לתכנית מפורטת מס׳ 139/03/10 —
 חמי זוהר, עין בוקק״.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: בכדי לשמור על אופיו
 המיוחד של אזור עין בוקק, המי זוהר כאתר נופש,
 תיירות ומרפא, לא תותר הקמת מבנים טרומיים

 בתחום התכנית.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: עין בוקק

 — כ־804 דונם; חמי זוהר — כ־649 דונם.
 כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

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

 התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, תמר — רמתינגב
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורצת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז הדרום, החליטה לאשר תכנית מפורטת
 הנקראת ״תכנית מם׳ 188/03/10 — מועצה אזורית רמת־

 נגב, אזור ניצנה״.
 עיקרי הוראות התכנית: יעוד שטח למחנה זמני ניצנה,
 התוויית דרך גישה, קביעת אזור מגורים, ספורט ושטח

 לבניני ציבור.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 2642, התש״ם, עמ׳ 2038.
 התכנית האמורה, בצורה שאישרה הועדה המחוזית
 ביחד עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה וכן.במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה, תמר— רמת־נגב, וכל המעונין רשאי לעיין בה
 ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, אשקלון

 תיקון טעות
 בהודעה לפי סעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה
 — 1965, שפורסמה בילקוט הפרסומים 2811, התשמ״ב, עמ׳
 1668, בכותרת, במקום ״הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית
 מיתאר מקומית״ צ״ל ״הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית
 מפורטת״, ובגוף ההודעה צ״ל ״שינוי מס׳ 8 לתכנית

 מפורטת מס׳ 107/03/4״ — ולא כפי שפורסם.

 י״ג בתמוז התשמ״ב (4 ביולי 1982)
 י׳ ברזל

 יושב־ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי, תמר — רמת־נגב

ת תכנית מפורטת ד ק פ  הודעה בדבר ה
 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, תמר— רמח־בגב, הופקדה תכנית הנק
 ראת ״תכנית מפורטת מס׳ 212/03/10״, ביחד עם

 התשריט המצורף אליה.

 עיקרי הוראות התכנית: תכנון שטח קרקע לצורך
 מתן שירותי ניווט למטוסים במרחב ־אווירי ארצי.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: שטח התכנית 7,068
 מ״ר; שטח הבניה 255 מ״ר; גוש 39043 במועצה האזורית

 תמר.
 כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא השלום

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

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

 הועדה המקומית האמורה.

— רמת־נגב ר פ  מרחב תכנון מקומי, ת

ת רטו ת מפו ו י נ ת שינויי תכ ד ק פ  הודעה בדבר ה
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולגניה, תמר — רמת־נגב, הופקדו, ביחד עם
 התשריטים המצורפים אליהם, שינויי תכניות מפורטות

 אלה :

 (1) ״שינוי מם׳ 1 לתכנית מפורטת מם׳ 132/03/10״,
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: תכנון שטח קרקע
 לצורך מתן שירותי ניווט למטוסים במרחב אווירי

 ארצי.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: שטח התכנית
 7,068 מ״ר; שטח הבניה 255 מ״ר; גוש 100140

 במועצה האזורית חמד.

 (2) ״שינוי מס׳ 3 לתכנית מפורטת מם׳ 133/03/10 —
 מדרשת שדה־בוקר״.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: תכנית מפורטת של
 שטחי המדרשה קובעת: א) קביעת יעדים וחלוקה
 לכל אזור; ב) הגדרת השימושים ליעדים; ג) קביעה
 צפיפויות ואחוזי בניה,־ ד) דרכים וחניות; ה) הור

 אות בניה.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 780 דונם

 במועצה האזורית תמר — רמת־נגב.
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 הזמנות בתי המש3ע
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עיגון
 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים לקיום צוואה אן
 למינוי מנהל עזבון או לשניהם, כמפורט להלן. כל המתנגד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום

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

 00׳ התיק תאריך «ס׳ התיק תאריך
 (צוואות) שס המנות הפטירה שם המבקש (צוואות) שם המנות הסטירה שם המבקש

 566/82 יחזקאל דוד 29.4.82 עובדיה דוד 575/82 פלום יעל 25.5.82 מקם פלום
 567/82 אילון נהמה 8.5.82 אילון חיים 597/82 זלמה זלינגר 22.6.82 בנימין זלינגר

 568/82 פרנץ גולדשטיין 9.6.82 ש״מ טרוים 598/82 נדרה כריך 2.6.80 דן ציון
 578/82 בנטואיץ יוסף 20.6.82 שושנה קיני 600/82 מוריאל מ. לקר 11.12.81 רבקה הראל

 579/82 ראובני חיים 6.6.82 שרה. ראובני 604/82 שרה בונה 17.5.82 שרה בונה
 581/82 פטר יוסף פרוינד 2.5.82 הברה לנאמנות 605/82 אריק קרקואר 25.4.82 מדתה קרקואר
 585/82 מאיר קירשנבוים 24.6.82 מורים 609/82 צוקרמן איבויה 26.4.82 צוקרמן טיביר

 קירשנבוים 611/82 רוזינגר קטרינה 23.4.82 קיש יצחק

 • מ׳ חסון, רשם

 הזמנות כדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבוו

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

 לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 סס׳ התיק תאריך מס׳ התיק תאדיך
 (ירושות) שם המנוח הפטירה שס המבקש (ירושות) שם המנוח הפטירה שם המבקש

 562/82 אופיר פלמון 13.6.82 אברהם ואסתר 593/32 נלידה פורטונה
 פלמון יעקובוף 5.6.81 יהושע יעקובוף

 566/82 יחזקאל דוד 29.4.82 עובדיה דוד 594/82 בר סמכא יצחק 12.11.81 צפורה
 569/82 גזול•־ יהודה 25.8.81 נעמי גזולי גולדשמידט
 571/82 חביב אליהו 5.5.82 חביב שמעון 595/82 לוטה בינג 15.6.82 הנן אפרים

 573/82 ברנרד שפירא 20.9.46 •צפורה שפירא 596/82 ריבניק יעקב אל עזר16.3.36 אהובה אגוזי
 574/82 גרםון כליפמ 11.5.82 אלים גרסון 599/82 טהה אבו כאמל 24.10.81 סעד אל דין חסן

 577/82 גרבי נסים 6.5.82 גרבי ברטה טהא אבו םנינא
 580/82 כחן בן רחמן יצחק 28.4.71 אמנון כהן 501/82 ברנר בנימין 23.6.82 אסתר ברנר

 582/82 קלפ ר איידל 7.3.82 יצחק עמיר 602/82 סרה עבדלה
 583/82 נחום קליין 7.7.82 - רבקה זהבי (שעשוע) 8.10.70 יהודית מעולם

 588/82 קרויזר ישראל 603/82 מזרחי יוסף 21.4.81 מזרחי מרים
 מאיר 29.5.82 לאה קרויזר 606/82 טאומ יוםף 4,11.81 ימימה יהודה

 590/82 פינקלשטי־ין חייט 27.3.82 ברט ה 607/82 שרה לוין 2.10.81 חיה לביא
 פינקלשטיין 608/82 יצחק כהו המוז ינואר 75 מזל ועקנין
 591/32 שמואל יוסף 569/82 גזולי יהודה [25.8.8 נעמי גזולי
 קורנפלד 2.7.77 אלחנן קלאוזנר 610/82 בביוף מלכה 13.3.82 יעקב בהט

 מ׳ חסון, רשפ
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 בית המשפט המחוזי בחיפה

 הזמנות כדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזכון
 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורשים להלן, בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או
 למינוי מנהל עזבון או לשניהם, כמפורט להלן. כל המתנגד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום

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

 מס׳ התיק תאריך מפי התיק תאריד
 (*וואות) שם המנוח האסירה ש1 המבזש (צוואות) שפ המנוח דפשירה שם המבקע

 1169/82 פיקוס שביט שרה 20.4.82 מיכאל שביט 1212/82 גוטמן יפה 4.9.77 גוטמן מרדכי
 1170/82 ברקוביץ נתן 28.5.82 ברקוביץ מרים 1215/82 זיגלבאום זאב 12.2.80 יוסף זאבי

 82/(117 הירש רחל 23.4.82 דוכס נורית 1216/82 זיגלבאום דבורה־
 1173/82 שטרק רות אילזה 10.5.82 עליזה רתם דורה 15.6.82 יוסף זאבי

 1180/82 קרפ מאיר 21.6.82 אברהם דוד 1217/82 לויטס פרידה 23.2.82 גבריאל בן דוד
 שרטון 1218/82 אבן יהושוע 15.6.82 אדן רינה
, סטופ  1183/82 פינקלשטיין חיה 24.2.82 שרית רוטשטיין 1221/82 קוך מרטה מרים 31.5.82 א

 1186/82 זטלני אלכסנדר 3.1.82 טל חנה 1224/82 לאוקינצקי אסתר 20.11.81 החב• לנאמנות
 1187/82 פיקוס שביט שרה 20.4.82 מינה ליובה של בנק לאומי
 1188/82 וידוקלה ישראל 3.10.81 וידוקדה היל־!: 1227/82 הספל אורנה 17.4.82 דניאל רוזנטל

 1189/82 פילפםון אברהם 9.5.82 בטי פילפפון 1228/82 שוהט צ׳רלס־חיים 2.5.82 זהבה גבעתי
 1190/82 יעקובוביץ הינרייך 8.4.82 טוני יעקובוביץ 1229/82 טייך מיכאל 4.4.82 לנקה טייר

 1193/82 רייסמן ז׳גטה 6.4.82 דרוקמן פפי 1233/82 מרק כץ 1.4.80 שולמית גולן
 1196/82 צרפתי שלום 29.4.82 שושנה (רוזה) 1234/82 בלומה כץ ׳1.6.82 שולמית גולן
 (קרל) צרפתי 1236/82 פנחסי חנה 29.5.82 פנחס י עודד

 1197/82 היינץ מנפרד מויזס 5.2.82 מוזס אידה 1238/32 זלוטניק יהודה 14.1.80 פניה דולינגר
 1198/82 טאו לינה 6.12.81 אסתר מאיר 1239/82 פיינברג רינה 4.3.82 פיינברג שמעון

 1199/82 אונטרפורט איזידור 1243/82 ק ופרי ו לאה 14.6.82 רפס מבים
 (יצחק) 1.2.82 אונטרפורט שרה 1246/82 עבאם אברהיס 1.5.81 אהמד עבאם

 1200/82 גל נטר יוסף 8.5.82 גלנטר ז׳נט 1247/82 הלר ברל יצחק
 1201/82 גרינבלט אשר 6.5.82 גריגבלט מינץ יעקב 1.10.80 נדלר בלנקה

 חסידה 1249/82 נוסבאום יוסף 25.5.82 נוסבאום מרים
 1204/82 מנדל מנדל 14.4.82 פייגה ספן 1253/82 איזידור אהרון 11.6.79 החב׳ לנאמנות
 1206/82 אופנהייפ שלמה 27.5,82 רות אופנהיים וולטון של בנק לאומי

 1207/82 אופנהיים חוה 6.5,79 רות אופנהיים 1255/82 נתן ברטר. 15.2.81 עליזה נתן
 1213/82 סיארה גמילה 18.9.81 ס יארה יוסף

 מ׳ בךיאיר, רשם
1213/82 

 בית המשפט המחוזי בחיפה
 הזמנות כדכר ירושות ומינוי מנהלי שזכה

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

 לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

יד  סם׳ מחיק תאריך מס׳ התיק ומי
 (ירושות) שם המנוח הםטירה שס הכבהש (ירושות) . שם המגוה הפטירה שם המבקש

 1165/82 חבובה אליהו 14.2.82 סוויד לורה 1172/82 רוטקופף רחל
 1166/82 דננברג משה 4,9.82 דננברג מאיר ליפל 4.12.81 אדמון אברהם

 1167/82 הפטר טרדה 4.3.31 קורדמן קלרה 1174/82 שנדר פטלה 14.1.82 ברוך הלנה לבית
 1168/82 מוסקוביץ שינדלה שנדר

 (שיינה) 13.11.80 מרקו בלום 1175/82 רוזן לילי 13.11.81 הוזן ברנרד
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 בית המשפט המחחי בחיפה
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 99׳ התיק תאייר מס׳ דתי? תאריך
 (ירושות) שם תפגוח דפמירה «ם המבקןי (ירושות) שם המנוח הפעייה שם המבקש

 1176/82 שפר מיכאל 29.4.82 הדה שפר 1222/82 בנימין יוליום 13.5.82 זילברמן דניז
 1177/82 סעד אלדין אחמד 26.3.81 מוח מד אהמד 1223/82 סטרולסקי אוגן 18.2.72 מתילדה

 אל דין םטרולסקי
 1178/82 כץ אולגה 30.8.80 מגדה קליין 1225/82 וינדמאלר ברטה 6.6.82 יהודית מדר

 •1179/82 בן דוד יומת 19.10.81 רוטשטיין 1226/82 אסאוי משה 6.10.73 לאה בקש
 • אסהרינה 1230/82 קרניאל אליהו 18.2.82 קרניאל רחל

 1181/82 מנדלוביז מויסה 1231/82 עמארינה לטיפה 6.4.71 רסמי יוסף

 (משה) 19.11.81 שטינברג יעל עמר נד
 1182/82 שטרן אריה 26.4.82 שטרן רות 1232/82 עמארינה שפיקה 28.5.71 ד מאל מוחמד

 1184/82 אפרימוב יונתן 6.82 ששון אפרימוב עמרבה
 1185/82 בוגוסלבהקי פני S1.17.12 בר עם נדיה 1235/82 פיטרו מריה 21.10.70 לוטיקהחירשנזון

 1191/82 גניס אלברט 11.7,81 ז׳ויה גניס 1237/82 לבוצקין אליהו 5.4,82 לביא ליאור
 1192/82 סולומון איציק 26.5.82 סולומון שמהון 1240/82 כהן אהרון 24.11.81 שמואל כהן
 אליעזר 1241/82 סמט סבינה 24.2.76 סמט ישראל

 1194/32 ברנדנר אנה 29.3.82 לדל ן ס מושי 1242/82 גינזבורג פולה־ 3.5.82 ג־נזבורג חיים
 1195/82 ברונשטיין מלבינה 82 .י־1..13 ו״נר רחל 1244/82 זליקוביץ דב־בר 5.2.82 םולומזנידיץ

 1202/82 דהן אברהם 18.12.81 דהן אדלה סו לימיה

 1203/82 יהודאי אליהו 4.8.81 יהודאי מנצור 1245/82 מאיר אוסקר 18.6.82 מאיר רבקה
 1205/82 קנדרט אריה 5.12.80 קנדרט יוסף 1248/82 פודהיצר אסתר 5.6.82 פורת נפתלי
 1208/82 רוטנברג רחל 4.4.82 חיה משל 1250/82 בניסתי מאיר 3.2.82 בניסתי רחל

 1209/82 שיינפלד יוסף 27.9.80 שיינפלד לאה 1251/82 ריטן פאולינה 28,4.76 הסיוד מרטה
 1210/82 פרנבאק יעקב 7.1.81 שושנה פרנבאק 1252/82 פנקס אהובה 9.5.77 ליאורה פנקס

 1211/82 םירוטה חולדה 26.5.82 משה סירוטה 1254/82 גרוניק יצחק 1.5.82 גרוניק חיה
 1088/82 שיטרית אז ו 18.7.81 אלקיים זהבה 1256/82 רבדנה יצחק 31.7.76 שלמה רבונה
 1214/82 קליין צבי 7.7.82 קרטש חנה 1257/82 רבונה גרסיה 21.12.81 שלמה רבובה
 1219/82 צמח בתיה אלה 11.12.79 אריאלה אריה 1258/82 שיפ אדה 5.6.82 אורן אהובה

 220/82? צרחי שלמה 7.5.82' צרחי אריה
 מ׳ =ו־יאיר, רשם

 בית המשפט המחוזי בבאר־ שבע

ן י עזכו ל ד נ ד ירושות ומינוי מ כ ד ת ב ו מנ  הז

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על
י עיבון או לשניהם. כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאהת ל ־ י מנ נו  ׳•ירושה או למי
יחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום מיום  הבקשות מתי

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

 •מס׳ התיק תאריך מם׳ התיק תאריך
 (ירושות) שמ המנוח הפטירה שם המבקש (ירושות) שם המנוח הפטירה שם הטב? ד

 229/82 הובליס מלרם 2.7.81 מרים מלרם 265/82 סנש מרטה 30.5.82 סנש ג׳ורג׳
 226/82 גייבירונסקי אליאס 2.3.82 שוסט שרה אינס 266/82 פדרםקי מרדקו 21.2.82 רוזנצויט בתיה
 260/82 הדויקד׳ שכטר 22.6.82 מעיקה הירש 267/82 פדרסקי שרר. 4.3.82 רוזנצויט בתיה

 261/82 גרש שנייד ר 20.3.82 יעקביאן זיאה־ 268/82 מזרחי יצחק 30.5.82 מזרחי שלמה
 ברי־ ס ימה 269/82 רוזנטל שמואל 12.7.81 רוזנטל הנה

 263/82 אסתר מור יוסף S1.25.3 דוד מור יוסף 270/82 ארונוביץ ויגדר 4.3.69 אהרונוביץ סולי
 264/82 גדליה ארמנה. 12.5.81 מרים גדליה 271/82 ישראל סיאדה 29.5.82 סיידה מננה
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 הודעות מאת הפוגס הרשמי

 הודעה בדכר כוונה להכריז על דיבידנד לנושים
 כרץ קדימה

 שם החברה: סוכנויות בתשלומים בע״מ — בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רה׳ העצמאות 92, חיפה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1528/77.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: א׳ באלול התשמ״ב (20

 י"באוגוסט 1982).

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

 י׳ באב התשמ״ב (30 ביולי 1982)
 י׳ יהןותיאלי

 סגן הכונס הרשמי

 לפי פקודה פשיטת רגל [נוסח חדש], התש׳׳ם—1980

 צווי קבלת נכפים ואםיפות ראשונות
 שם החייב ומענו: משה שטיינפלד, רת׳ יאיר 67בי, קירא־ן.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת. א. 675/82,
 תאריך צו קבלת הנכסים: ד׳ בםיון התשמ״ב (26 במאי

.(1982 
 בקשת נושה או חייב: בקשת נושה.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: כ״ו באב
 התשמ״ב (15 באוגוסט 1982) בשעה 10.00, במשרד

 הכונס הרשמי, רח׳ בן־יהודה 14, תל־אביב.

 שם החייב ומענו: תומר חמי; שד׳ בךגוריון 64/9, תל־
 אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת. א. 2394/81.
 תאריך צו קבלת הנכסים: י״ג באייר התשמ״ב (6 במאי

.(1982 
 תאריך הגשת הבקשה: י״א בתשרי התשמ״ב (9 באוקטובר

. (1981 
 בקשת נושה או חייב: בקשת בושה.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: כ״ח באב
 התשמ״ב (17 באוגוסט 1982) בשעה 12.30, במשרד

 הכונס הרשמי, רח׳ בךיהודה 14, תל־אביב.

 . שם החייב: אברהם ברנוביץ, רח׳ גאולים 6, חולון.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת. א. 2905/81.
 תאריך צו קבלת הנכסים: כ״ה בםיון התשמ״ב (16 ביוני

. (1982 
 תאריך הגשת הבקשה: ד׳ בכסלו התשמ״ב (20 בנובמבר

.(1981 
 בקשת נושה או חייב: בקשת נושה.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: כ״ז באב
 התשמ״ב (16 באוגוסט 1982) בשעה 12.30, במשרד

 הכונס הרשמי, רה׳ בךיהודה 14, תל־אביב.

 ט״ו בתמוז התשמ״ב (6 ביולי 1982) ז׳ בונה
 סגן הבונס הרשמי

 לפי פקודת החברות

י מפרק ר מ  הודעה על נ

 שם החברה: ״ישראתרים״ החברה הישראלית לייצור
 תריסים בע״מ, בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רה׳ פרישמן 30, תל־אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב-יפו, ת. א. 2314/65.
 שם המפרק ומענו: הכונס הרשמי, רה׳ בן־יהודה 14, תל־

 אביב.
 תאריך המינוי: ג׳ באייר התשמ״ב (26 באפריל 1982).

ם ר מפרסי ת על שחרו דעו  הו

 שם החברה: אמפרו מפעלי גלבון בע״מ, בפירוק.
 מען המשרד הרשום: דרך יפו־תל־אביב 25, תל־אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת. א. 1330/57.
 שם המפרק ומענו: הכונס הרשמי, רה׳ בן־יהודה 14,

 תל־אביב.
 האריך השחרור: ז׳ באייר התשמ״ב (30 באפריל 1982).

 שם החברה: סופרון תעשיית רדיו בע״מ, בפירוק.
 מען המשרד הרשום: בנין תעשיה רסקו, יפו.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת. א. 4466/63.
 שם המפרק, תיאורו ומענו: ראובן ריטרמן, עו״ד, רה׳

 יהודה הלוי 47, תל־אביב.
 תאריך השחרור: כ״ו בניסן התשמ״ב (19 באפריל 19821).

 שם החברה: כרמי יבנה בע״מ, בפירוק.
 מען המשרד הרשום : בניני מבני תעשיה. בע׳׳מ, קרית־

 מלאכי.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת. א. 2632/73.
 שם המפרק, תיאורו ומענו: נתן מאיר, עו״ד, רח׳ בן־

 יהודה 1, תל־אביב.
 תאריך השחרור: י׳ באייר התשמ׳׳ב (3 במאי 1982).

 ט׳׳ו בתמוז התשמ״ב (6 ביולי 1982)
נה  ז׳ גו

 סגן הכונס הרשמי

ם דיבידנד לנושים בדין קדימה  הודעה על תשלו

 שם החברה: ״מנור״ חברה לבנין בע׳׳מ — בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רה׳ העצמאות 118, חיפה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 870/78.
1) אי; )  הסכום לכל שקל: 100% לנושים לפי סעיף 220 א׳

1) ב׳. )  85% לנושים לפי סעיף 220 א׳
 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון.

 זמן פרעונו: כ״ד באב התשמ״ב (13 באוגוסט 1982).
 מקום פרעונו במשרד המפרק: הכונס הרשמי, רח׳ שמריהו

 לוין 3, חיפה.
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 הודעות מאת הכונס הרשמי
 לפי פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש], התש׳׳ם—1980

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

 שם החייב, תיאורו ומענו: חיים אסרה (שריבר), רז7
 הגריסה סולד 15, קרית־ביאליק.

 בית המשפט המהוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1/75.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: י״ז באב התשמ״ב (6

 באוגוסט 1982).
 שם הנאמן, תיאורו. ומענו: הכובס הרשמי, רח׳ שמריהו

 לוין 3, חיפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: דרויש חסן, ת״ז 2026907,
 פרדים.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1419/76.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: י״ז באג תתשמ״ב (6

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

 לדן 3, חיפה.

 הודעות על תשלומ דיפידנד
 שם החייב, תיאורו ומענו: בוטרוסגרים אבו שקארה, ת״ז

 2108124, כפר מג׳אר.
 בית המשפט המחוזי של: נצרת, תיק אזרחי 577/77.

 הסכום לכל שקל: 30%.
 דיבידנד ראשון או אחר: שלישי.

 זמן פרעובו: י׳ באב התשמ׳׳ב (30 ביולי 1982).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: הכונס הרשמי, רח׳ שמריהו

 לוין 3, חיפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: גוריס המארה, ת״ז 2112962,
 כפר ריינה.

 בית המשפט המחוזי של: נצרת, תיק אזרחי 105/81.
 הסכום לכל שקל: 50%.

 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון.
 זמן פרעונו: י׳ באב התשמ״ב (30 ביולי 1982).

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

 שם החייב, תיאורו ומענו: יצחק אייזנר, רח׳ תל־חי 4,
 פתח־תקוה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 573/69.
 הסכום לכל שקל: 40%.

 דיבידנד ראשון או אחר: רביעי.
 זמן פרעונו: כ׳־ד באב התשמ׳׳ב (13 באוגוסט 1982).

ו.במשרד הנאמן: יעקב אזולאי, עו״ד, רח׳ נ  מקום פרעו
 דוד פינסקר 20, חיפה.

 כ״ה בתמוז התשמ״ב (16 ביולי 1982)
 י׳ יקותיאלי

 סגן הכונס הרשמי

ר נאמגים ת על שחרו דעו  הו

 שם החייב, תיאורו ומענו: מילו לוקה, סוחר, רח׳ ז׳בו־
 טינסקי 41, רמת־גן.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת. א. 146/75.
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: ישעיהו ריזברג, עו״ד, רח׳

 דיזנגדף 78, תל־אביב.
 תאריך השחרור: כ״ז באייר התשמ״ב (20 במאי 1982).

 שם החייב, תיאורו ומענו לשעבר: המנוח אברהם שכטר,
 סוכן, רח׳ אשתורי הפרחי 20, תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת. א. 1691/58.
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: גמליאל ענדא-עדן, עו״ד, רח׳

 לבונטין 2, תל־אביב.
 תאריך השחרור: כ׳ בסיון התשמ׳׳ב (24 במאי 1982).

ל ת רג ט י ש פ ת גבשיט ו ל ב ל ביטול צו ק  הודעה ע
 ושחרור כאמו

 שם החייב ומענו: אלכסנדר דזד, רה׳ ז׳בוטינסקי 17,
 ראשון־לציון.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת. א. 26/71.
 תאריכי הצווים לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל: א׳ בשבט
 התשל״א (27 בינואר 1971), י׳ בסיון התשל״א (3

 ביוני 1971).
 סיבת הביטול: העדר הועלת לנושים.

 תאריך הביטול: ט״ז באייר התשמ״ב (9 במאי 1982).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: אלברט וילנר, עו״ד, מרכז־־

 מסחרי, ת״ד 29, נס־ציונה.

 ט״ו בתמוז התשמ״ב (6 ביולי 1982)
ה ת  t כ

 סגן הכונס הרשמי

ז על דיבידנד נה להכרי ו ר כו ב ד ת כ  הודעו

 שם החייב, תיאורו ומענו: אבו ביקולא ניקולא תלול, ת״ז
 2079277, 901/18, נצרת.

 בית המשפט המחוזי של: נצרת, תיק אזרחי 686/78.
 היום האחרון לקבלת הוכחזת: א׳ באלזל התשמ״ב (20

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

 לוין 3, חיפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: עיסא אחמד, ת״ז 355711,
 פרדיס, דאר נע, חוף־הכרמל.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 14/78.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: י״ז באב התשמ׳׳ב (6

 באוגוסט 1982).

 ייקוס הפרסומים 2840, טי״ז באב הת״ונז״ב, 5.8.1932 2607



גבל ן מו ו ה בעדכ ת  מ

 זכות החתימה בשם החברה נתונה החל ביום 1 ביולי
 1982 למנויים להלן:

 קבוצה א׳
 מיכאל אלבין, דוד ארבל, אלכם אלון, אהרון זר, משר.
 לנדאו, צפורה מולד, עמוס מנור, ישראל פלקסמן, אמנון

 מולר.

 קבוצה ב׳

 צבי איצקוביץ.

 קכדצה ג׳
 קלמן דרוקמן, ישראל טויל, רמי שטיינברג, הנס זלינקו,

 יוסף פרידלנדר, עמנואל םולומונוב.

 1. על כל התחייבות כגון חוזה, יחייבו את החברה חתי
 מותיהם של שניים מבין המורשים שבקבוצה א׳.

 2. על שטרות ובאשר לבנקים על כל הוראה לבנק ועל
 כל שיק יחייבו את ההברה:

 א. בסכום כלשהוא — חתימותיהם של שניים מבין
 המורשים שבקבוצה א׳.

 ב. עד לסכום של 750,000 שקלים — חתימותיהם
 של מורשה אחד מקבוצה א׳ יחד עם מורשה אחד

 מקבוצה בי.
 נ. עד לסכום של 75,000 שקלים — חתימותיהם של
 מורשה. שבקבוצה ב׳ יחד עם אחד המורשים שבק

 בוצה גי.

 3. על שיקים או שטרי חוב לפקודת ״אתא״ הברה לטכס
 טיל בע״מ, על הסבות של שיקים או שטרי חוב
 לפקודת ״אתא״ הברה לטכסטיל בע״מ ועל הוראות
 לבנק. כלשהוא להעביר כספים מחשבון החברה באותו
 בנק לחשבון של ״אתא״ הברה לטכסטיל בע״מ —
 יחייבו את ההברה חתימותיהם של שניים מבין חברי

 קבוצה ג׳.
 עמנואל פולומונופ, עו״ד

 מזכיר החברה

מ ״ ע דה ב הו י ־ ת בן נ י ן פ פקי לנ  םמו
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזאת הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 29.6.1982,
 נתקבלה החלטה מיוהדת לפרק את ההברה מרצון על־ידי
 החברים ולמנות את פלה כץ, רחוב דיזנגוף 124, תל־אביב.
 הל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש
 דרישתו בצירוף הוכחותיו תוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למפרקת הנ״ל.
 נושה או אדם שלא יגיש תביעותיו כאמור תוך

 המועד הנ״ל — לא ייענה.
 פלה כץ, מפרקת

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

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

 התשמ״ב (28 ביולי 1982)
 בשקלי ש

 א. סך כל המטבע במחזור
 ביום 28 ביולי 1982 8,405,588,086.29
 ב. היתרה ביום 21.7.1982 360,757,572.44 ,&

 ג. העליה במשך השבוע האחרון 44,830,513.85
ח וזהב 8,405,588,086.29  ד. הנכסים ביתרות מטבע ח

 י׳ באב התשמ״ב (30 ביולי 1982)
 ש׳ םירקיש

 * סגן מנהל מחלקת המטבע
 1 ס״ח התשי׳יד, עמ׳ 192.

 הודעות אלה מתפרםמות על אחריות המודיעים ואין
p משום מתן תעזדר! על נכונותן. ו פ ר פ  ב

 אהרדני מפעלים גרפיים כע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 9.6.1982,
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמיית
 את א׳ ענבי, עו״ד, דרך העצמאות 31, חיפה, וק׳ מור,

 עו״ד, רח׳ פינסקר 58, תל־אביב, למפרקי החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש
 את תביעותיו בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום

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

 תוך המועד הנ״ל — לא ייענה.

 א׳ מנכי, עו״ד ק׳ מור, עו״ד
 מפרקים

 חלקה 681 בגרש 6012 בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 11.7.1982
 נתקבלה החלטה מיוחדת לברק את החברה מרצח ולמנות

 את קרל גרבנאו מתל־אביב למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה ה נ״ ל יגיש
 את תביעותיו בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום

 הודעה זו למשרד למפרק החברה.
 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור

 תוך המועד הנ׳׳ל — לא ייענה.
 קרל נרכנאו, מפרק
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