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 הודעה על הצורר למנות שופטי תעבורה י
 לפי חוק השופטים, התשי״ג—1953

 ופקודת התעבורה

, 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לפקודת התעבורה
, אני מודיע  וסעיף 7>א) לחוק השופטים, התשי״גד-1953 2

 כ׳ יש צורך למנות 7 שופטי תעבורה.

 ההודעה על הצורך למנות שופט תעבורה, שפורסמה
 בילקוט הפרסומים 2703, התשמ״א, עמי 1355, בטלה.

 י״ג בטבת התשמ״ג(29 בדצמבר 1982)
 (חמ 60—3) משה נסים

 שר המשפטים

 הערה: 1) שופטי התעבורה שיתמנו יכהנו: 1 בירו*
 שלים, 1 בתל־אביב ומחוז תל־אביב, 1 בהיפה, 1 בבאר־
 שבע, 1 במחוז המרכז (מקום מושבו ברחובות), 1 בחדרה,

 1 בנצרת;

 2) השופטים שיתמנו יכהנו בשעות אחרי־הצהרים.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסה חדש 7, עמ׳ 173.

 2 פ״ח התשי״ג, עמ׳ 149.

 מינוי פקיד נכי־ה

 לפי פקודת המסים (גביה)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המסים (גביה) /
 אני ממנה את עובד הציבור יונה הדד לחידת מיום כ״ט

 בחשון התשמ״ג (15 בנובמבר 1982) פקיד גביה.

 כ׳ בטבת התשמ״ג (5 בינואר 1983)
 (חמ 18—3) יורם אייידור .

 שר האוצר

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

 מינוי ממלא מקומ
 לפי הדק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט—1959

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק שירות המדינה
 (מינויים), התשי״ט—959! ג, ולאחר התייעצות עפ נציב
 שירות המדינה, אני מטיל על יעקב גדיש, הממונה על
 התקציבים, את מילוי תפקיד המנהל הכללי של משרד
 האוצר למשך תקופות העדרו מן הארץ של פרופ׳ עזרא
 סדן, המנהל הכללי של משרד האוצר, מיום י׳׳ח בשבט
 התשמ״ג (1 בפברואר 1983) עד יום כ״ה באדר התשמ״ג

 (10 במרס 1983).

 כ״ז בטבת התשמ״ג(12 בינואר 1983)
 (המ 56—3) יורם אדידור
 י שר האוצר

 1 ס״ח התשי״ט, עמי 86.

 הודעה על שופד של נשיא המדינה
 לפי חיק־יפוד: נשיא המדינה

 בהתאם לסעיף 24(ב) לחוק־יסוד: נשיא המדינה י,
 אני מודיע על שובו ארצה של נשיא המדינה ביום ב׳

 בשבט התשמ״ג (16 בינואר 1983).

 ג׳ בשבט התשמ״ג (17 בינואר 1983)
 (חמ 1300—3) מנחם בגיז

 ראש הממשלה
 1 מ״ח התשכ״ד, עמ:׳ 118.

 הודעה על קביעת ממלא מקומו של שר
 לפי חוק־יםוד: הממשלה

, מו 1  בהתאם לסעיף 41(ב)(1) להיק־יסוד: הממשלה
 דיעים בזה שהממשלה קבעה, לפי סעיף 20 לחוק האמור,
 כי שר התעשיה והמסחר יכהן כממלא מקומו של שר
 החקלאות מיום י״ז בטבת התשמ״ג (2 בינואר 1983) עד

 שובו של סגן ראש הממשלה ושר החקלאות לארץ.

 כ״ד בטבת התשמי׳ג(9 בינואר 1983)
 (חמ 57—3) •דן מרידוד .

 מזכיר הממשלה
 1 ס״ח החשכי׳ח, עמי 226.

 הודעה על קביעת ממלא מקומו של שר
 לפי הוק־יסוד: הממשלה

, מו 1  בהתאם לסעיף 41(ב)(1) לחוק־יסוד: הממשלה
 דיעים בזה שהממשלה קבעה, לפי סעיף 20 לחוק האמור,
 כי שר המשפטים יכהן כממלא מקומו של שר התיירות
 מיום כ״ז בטבת התשמ״ג (12 בינואר 1983) עד שובו

 של שר התיירות לארץ.

 כ״ז בטבת התשמ״ג(12 בינואר 1983)
 (חמ 3-57) דן מרידוד

 מזכיר הממשלה
 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 226.

 מינוי יושב ראש ועדת השחרורייפ
 לפי חוק העונשין, התשל״ז—1977

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 50 לחוק העונשין, התשל״ז
 — 1977 •י, וסעיף 17א לחוק השופטים, התשי״ג—21953,
 ולאחר התייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, אני
 ממנה את ליאוגרד א׳ רבינוביץ, שופט.(דימ׳) של בית
 משפט מחוזי, בהסכמתו, להיות יושב: ראש ועדת, השחרו
 רים, מיום ט״ז בטבת התשמ״ג (1 בינואר 1983) עד יום

 כ״ה בטבת התשמ׳׳ד (31 בדצמבר 1983).

 ט״ו בטבת התשמ״ג (31 בדצמבר 1982)
 (חמ 3-60) משה נפימ

 שר המשפטים

 1 סייח התשלי׳ז, עמ׳ 1226•.

 2 ס״ח התשי״ג, עמי 149, התשל״ח, עמ׳ 122.

 876 ילקוט הפרסומים 5537, י״ג בשבט התשמ״ג, 27.1.1933



 הודעה על שינוי כהרכב ועדת הכחידות
 המרכזית להנפת האחת־עשרה

 לפי חוק, הבחירות לכנסת [נוסח משולב],
 התשכ״ט-*1969

 בהתאם לסעיף 23{ב) לחוק הבהירות לכנסת [נוסח
 משולב], התשכ״ט—1969 !, נמסרת בזה הודעה על הוספת
 חבר נוסף לועדת הבחירות המרכזית לכנסת האחת־עשרה

 כלהלן:

 יצחק פרץ — ממלא מקומו אהוד גרא.

 ההודעה על הרכב ועדת הבהירות המרכזית לכנסת
 האחת־עשלה שפורסמה בילקוט הפרסומים 2770, התשמ׳׳ב,

 עמ׳ 567, תתוקן לפי זה.

 י״ג בטבת התשפמ*(29 בדצמבר 1982)
 (המ 16—3) יוסף בדרג
 שר הפנים

 1 ס״ח התשכ״ט, עמ׳ 103.

 הודעה כדבר שינוייפ בפכופ שכר עמדה
 שיש לו דין קדימה
 לפי פקודת החברות

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

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

 מיום ט״ז בטבת התשמ״ג (1 בינואר 1983), במקום
 ״18,100 שקלים״ בא ״22,030 שקלים״.

 ב׳ בשבט התשמ״ג(16 בינואר 1983)
 (חמ 149—3) אהרון אוזן

 שר העבודהיוהרווחה

 1 חוקי א״י, כרך אי׳, עפ׳ 155; ס״ח התשל״יב, עמ׳ 102;

 י״פ התשמ^יג, עמ׳ 341.

 הודעה בדבר שינויים כפכופ שבר עבודה
 שיש לו דין קרינה

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

 בהתאם לסעיף 8ד(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 ט״ז בטבת התשמ״ג (1 בינואר 1983), במקום
 ״18,100 שקלים״ בא ״22,030 שקלים״.

 ב׳ בשבט התשמ״ג(16 בינואר 1983)
 (חמ 148—3) אהרון אוזן

 שר העבודה והרווחה
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 34, עמ׳ 639; י״פ

 התשמ״ג, עמ׳ 341.

 מינוי ממלא מקופ
 לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט—1959

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לחוק שירות המדינה
, ולאחר התייעצות עם נציב 1  (מינויים), התשי׳׳ט—1959 י
 שירות המדינה, אני מטיל על אברהם צרפתי, המשנה
 לנציב מס הכנסה, את מילוי תפקיד הממונה על הכנסות
 המדינה למשך תקופת העדרו מן הארץ של משה ברטוב,
 הממונה על הכנסות המדינה, מיום כ״ח בטבת התשמ״ג
 (13 בינואר 1983) עד יום כ׳ בשבט התשמ״ג(3 בפברואר

.(1983 

 כ״ז בטבת התשמ״ג(12 בינואר 1983)
 (חמ 1173—3) יורם ארידור
 שר האוצר

 1 ס״ח התשי״ט, עמי 86.

 הודעה כרכר העכרת פמבויות
 לפי׳ חוק ׳הדרכונים, התשי״ב—1952

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הדר
, העברתי למנהל המחלקה לתיעוד  כונים, התשי״ב—1952 ג
 במשרד הפנים את סמכויותי לפי החוק, למעט סמכויותי

 לפי סעיפים 6(3), 6א ו־10.

 י״ג הטבת התשמ״ג (29 בדצמבר 1982)
 י(חמ 3-692) יוסף בורג
_ שר הפנים _ _ _ _ 

 1 ס׳׳ח התשי״ב, עמ׳ 260; התשכ״ט, עמ׳ 44.

 אצילת פמכויות י
 לפי חוק־יסוד: הממשלה

 אני מודיע כי בהתאם לסעיף 31 להוק־־יסוד: הממ
, אצלתי למנהל המחלקה למעמד במשרד הפנים, 1 ה ל  ש
 את סמכויותי לפי סעיפים 4א(ב) ו־15 להוק האזרחות,

.  התשי״בד-1953 2

 י״ג בטבת התשמ״ג (29 בדצמבר 1982)
 (המ 17—3) ידםף בורג
 שר הפנים

 1 ס׳׳ח התשכ״ח, עמי 226.

 2 ם״ח התשי״ב, עמ׳ 146; התש״ט, עמ׳ 222.

 הודעה כרכר הפמכה
 לפי תקנות האזרחות, התשכ״ט—1968

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי תקנות 4, 6 ו־10
 להקנות האזרחות, התשכ״ט—1968-י, הסמכתי לענין הת
 קנות האמורות, את מנהל המחלקה למעמד במשרד הפנים.

 י״ג בטבת התשמ׳׳ג(29 בדצמבר 1982)
 (חמ 3-649) . יופף בורג
 שר הפנים

 1 ק״ת ההשכ״ט, עמ׳ 19; התשמ״א, עמ׳ 43.

 ילקוט הפרסומים 2687, י״ג בשבט התשמ׳׳ג, 27.1.1983 877



כות י ועדות נ ר ג ת ח מ י ש  תיקון ר

 לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות)
 (קביעת דרגת נכות), התשל׳יד—1974

 בהתאם לתקנה 16 לתקנות הביטוח הלאומי •(ביטוח
 נכות) (קביעת דרגת נכות), התשל״ד—1974 / אני קובע
 כי מומחי התעסוקה שלהלן ייכללו ברשימת חברי ועדות

ת: כו  נ
 אברהם בן טובים אורה זריהן

 מוני טבעוני׳ גילרמו סחנוביצקי
 רמי מנדלי ניצה עובדיה

 ורה פולטים

 ב׳ בשבט התשמ׳׳ג (16 בינואר 1983)
 (חט 89—3) אחדזן אוזן

 שר העבודה והרווחה
 1 ק״מ התשל״ד, עמי 1480.

 מינוי מפקח כללי על כוח אדה
 לפי חוק שירדת עבודה בשעת חירום, התשכ״ז—1967

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק שירות עבודה
 בשעת חירום, התשכ״ז—1967 •י, אני ממנה את אברהם
 בן דרוד להיות מפקח כללי על כוח אדם, במקומו של

, לתקופת העדרו.  אלי פז 2

 כ״ט בטבת התשמ״ג(14 בינואר 1983)
 (המ 81—3) אהרון אוזן

 שר העבודה והרווחה
 1 ס״ח התשכ״ז, עמ׳ 86.

 1 י־-׳פ התשל״ט, עמ׳ 757.

 מינוי פקידי פעד
 לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) התש״ך—1960

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער (טיפול
 והשגחה), התש״ך—1960 !, אני ממנה את הרשומים להלן
 להיות פקידי סעד לעבין החוק האמור, כל אחד במקום

:  המצדיין לצד שמו

 דהן מזל — עירית עכו
 יחיאל סימה — עירית אשקלון
 קליין אסתר — עירית דימונה

 רוזנבלום משה — עירית חיפה

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

 כ״ט בטבת התשמ׳׳ג (14 בינואר 1983)
 (חמ 142—3) אהרון אוזן

 שר העבודה והרווחה
 1 סייח התש״ך, עמ׳ 52.

 הודעה בדכר שינוייפ כפכופ שכר עמידה
 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 ט״ז בטבת התשמ״ג (1 בינואר 1983), במקום
 ״18,100 שקלים״ בא ״22,030 שקלים״.

 ב׳ בשבט התשמ״ג(16 בינואר 1983)
 (חמ 3-436) אהרון.אוזן

 שר העבודה והרווחה,.

 1 ק״ת התשל״ב, עמ׳ 264; י׳יפ התשמ״ג, עמ׳ 341.

 הודעה כדבר שינוייפ כפכומי המקפימופ של גימלה
 לעוכד אד לקופת גמל כפשינזת רגל וכפירוק תאגיד
 לפי חוק הביטות הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח—1968

 בהתאם לסעיף 127נח לחוק הביטוח הלאומי [נוסח
 משולב], התשכ״ח—11968 (להלן — החוק), אני מודיע
 שמיום ט״ז בטבת התשמ״ג (1 בינואר 1983) חלו שינויים

 בסכומי המקסימום כלהלן:

 1. לענין סעיף 127נו לחוק, במקום ״128,430 שקלים״
 בא ״156,300 שקלים״;

 2. לענין סעיף ד12נז לחוק, במקום ״12,570 שקלים״,
 בא ״15,300 שקלים״.

 בי מצבט תתשמ״ג (16 בינואר 1983)
 (חמ 3-154) אהרון אוזן

 שר העבודה והרווחה

 1 סייח התשכ״ח, עמ׳ 108: התשל׳יה, עמ׳ 102; י״פ

 התשמ״ג, עמי 340.

 מינוי פקיד גפיה
 לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח—1968

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 183(ב) לחוק הביטוח הל
 אומי [נוסח משולב], התשכ״ח—1968 •י, אני ממנת את
 יעקב מורד להיות פקיד גביה לענין פקודת המסים

 (גביה)

 ב׳ בשבט התשמ״ג(16 בינואר 1983)
 (חמ 299-*) אהרון,אוזן

 שר העבודה והרווחה

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

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

 878 ילקוט הפרסומים 2887, י״ג בשבט התשמ׳׳נ, 27.1.1983



 3. מען המועצה להסמכת ימאים: דרך העצמאות
 102, חיפה.

 כ״ה בטבת התשמ׳׳ג(10 בינואר 1982)
 (המ 1060—3) הייפ ?ורפו

 שר התחבורה

 הודעה על מינוי חבריפ והליפיהפ
 למועצה למוצרי פרי הדר

 לפי חוק המועצות למוצרי פירות וירקות (יצור ויצוא)״
 התשל״ג—1973

 אני מודיע כי בתוקף םמכויותי לפי סעיפים 4, 6 ו־37
 לחוק המועצות למוצרי פירות וירקות (יצור ויצוא),
, מיניתי את הרשומים להלן להיות, כל  התשל״ג-1973 ג

 אחד מהם, נציג או חליף של נציג במועצה למוצרי פרי־
 הדר לתקופה של שלוש שנים:

 נציג הממשלה: יורם •בליזובמקי.
 חליפי

 דניאל אבידן
 שמשון ברש
 שלמה שילוח

 ד״ר מיכאל דנציגר
 יעקב הזנפלד

 יהודה שביט

 נצי1 היצר ניט

 אורי פולק׳
 יצחק פינטל

 יעקב־ פנדלמן
 מיכאל פסויג

 קלמן פרידשטיין
 אברהם גילאור

 ליאה לוסטיג
 דב לוינסון
 רמי רותם

 יהושע אזאצ׳י
 דן ביברו

 נציג היצואנים הכלליים: גרשון בן עתו.
 יורם בליזובםקי יכהו כיושב ראש המועצה•

 טי׳ו בטבת התשמ״ג(31 בדצמבר 1982) •
 (חמ 1012—3) , גדעון פת

 שר התעשיה והמסחר
 1 ס״ח התשל״ג, עמי 292.

 מינוי מנהל מועצת הפירות
 לפי חוק מועצת חפירות (ייצור ושיווק), התשל״ג—1973

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לחוק מועצת חפירות
 (ייצור ושיווק), התשל״ג—1973 •י, החליטה המועצה פה

 אחד, בישיבתה מיום ה׳ באב ההשמ״ב (25 בידלי 1982)"
 למנות כמנהל המועצה את עזרא מאיר במקומו של יוסף

 גורם.
 נתאשר.

 ו׳ בטבת התשמי׳ג(22 בדצמבר 1982)
 (חמ 139—3) שמואל ?דניאל

 יושב ראש מועצת הפירות
 שמחה ארליר גדעון פת

 שר החקלאות שר התעשיח והמסחר

 מינוי מפקח על התעכודה
 לפי פקודת התעבודה.

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לפקודת התעבורה 1 אני
 מודיע כי מיניתי את,רפאל טהון להיות המפקח על התע־
 בורה במחוזות היפה והצפון, מיום ט״ו בחשון התשמ״ג
 (1 בנובמבר 1982) עד יום י״ז בשבט התשמ״ג (31

 בינואר 1983).

 חיים קורפו
 שר התחבורה

 כ״ד בטבת התשמ׳יג(9 בינואר 1983)
 (חמ 641—3)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש ד, עמ׳ 173.

 מינוי הפרי המועצה להפמכת ימאיפ
 לפי חוק הספנות (ימאים), התשל״ב—1973

 1. בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21 ד23 לחוק הס
 פנות (ימאים), התשל״ג—1973 ! (להלן — החוק), אני
 ממנה את האגשים המפורטים להלן, להיות חבדי המועצה

 להסמכת ימאים:

 י א. י נציגי הימאים: • -
 שלמה אביטן ר/ח אפרים מרקוביץ

 קמ/ר שלמד׳ אלימור צבי פלוטניק
 חובל ראשון גיא כהן

 ב. נציג הנוער העובד:
 יחיאל דהרי

 ר/ח אורי סביריסקי
 קמר/ב עקיבא פאגי

 קמ/ר חיים צוקר

 נציגי בעלי כלי שיט:
 קמ/ר מרדכי אגמון

 ר/ח יצחק הורביץ
 ר/ח גד הילב

 קמ/ר משת מנור

 ד. נציגים מקרב עובדי המדינה
 ואנשי ציבור:

 זאב אלמוג אהרון מיכאלי
 קמ/ר חיים גוראל פרופ׳ דוד פנואלי

 קמר/ב גבריאל דיס זאב פריד
 עוי׳ד יעקב המד רח/ב נתן שנהר
 תאי׳ל (מיל׳) שבתאי לוי ד״ר אפרים שני

 קמר/ב צבי לוסטיג רח/ב רפאל שפינט

 ה. נציג משרד הבטחון:
 רס׳׳ן אילן בוכפים

 ו. נציג ענף הדייג:
 אשר לאור

 אליהו קלעי

 2. בתוקף סמכותי לפי סעיף 24 לחוק האמור, אני
 ממנה את־ תא״ל (מיל׳). שבתאי לוי להיות יושב ראש

 המועצה ואת זאב פריד להיות סגנו.

 ם״ח התשל״ג,־עמ׳ 329. 1 ס״ח התשלי׳ג, עמ׳ 310.

 ילקוט הפרסומים 2857, י׳׳ג בשבט התשמ״ג, 27.1.1933 879



, תקנה 3(א)(1) לתקנות הבלו  המכס, התשכ״ה—1965 2
, ולפי תקנה 23(א) לתקנות  על הדלק, התש״ך—1960 3
 מס קניה (טובין), התשי״ג~1953 * תואמו בהתאם לתקנה
 41(א) לתקנות המכס, התשכ״ו—1965, תקנה 42א לתקנות
 סוכני •המכס, התשכ״ה—1965, תקנה. 3(ג) לתקנות הבלו
 על הדלק, התש״ך—1960, ולתקנה 23(ג) לתקנות מם
 קניה (טובין), התשי״ג—1953, החל ביום ט״ז בטבת

 התשמ״ג (1 בינואר 1983) כמפורט לצידם בטור בי:
 טור א׳ סור ב׳

 בשקלים בשקלים

70 45 
95 60 

120 75 
150 95 
.230 150 
470 300 
950 610 

1860 1200 
4700 3000 

23000 15000 
71000 46000 

141000 91000 
189000 122000 

 ט״ו בטבת התשמ״ג(31 בדצמבר 1982)
 (המ 1464—3) מרדכי ברקת

 מנהל המכס והבלו
 2 ק״ת התשכ״ה, עמ׳ 1307; התשמ״א, עמ׳ דל3; י״פ

 התשמ״ב, עמי 2583, •
 3 ק״ת התש״ך, עמ׳ 618; התשמ״א, עמ׳ 378; י״פ

 התשמ״ב, עמי 2583.
 * ק״ת התשי״ג, עמ׳ 1364; התשמ״א, עמ׳ 9ד3; י״פ

 התשמ״ב, עמ׳ 2583.

 הודעה על מחיקת רישומם של סוכני מכם
 מפנקס פדכני המכס

 לפי חוק סוכני המכס, התשכ״ה—1964

 בתוקף סמכותי לפי׳ סעיף 11 לחוק סוכני המכים,
 התשכ״ה—1964!, אני מודיע על מחיקת רישומם בפנקס

 סוכני המכס של המפורטים להלן:

 לימסקי אהרון
 יאסמינה מנואל

 חיים קליסקר
 הבי מורים בר דוד בע״מ

 אל גל חברה ישראלית לשירותי מטען־ והחסנה בע״מ.

 המחיקה היא לצמיתות ותקפה מיום n בטבת התשמ״ג
 (20 בדצמבר 1982).

 י״א בטבת התשמ״ג(27 בדצמבר 1982)
 (המ 495—3) מרדכי כרקת

 מנהל המכס והבלו
 1 ס״ח התשכ׳יה, עמ׳ 16.

 כיטול אכרזה על מוסד חיניץ־ מוכר
 לפי חוק לימוד חובה, התש״ט—1949

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לימוד חובה,
 התש״ט—1949 / ולאחר היוועצות בועד החינוך, אני מבטל
2 על מוסד החינוך המפורט להלן (שאינו  את האכרזה

 רשמי), כמוסד חינוך לצורך החזק האמור:
 מס׳ בית הספר: 43124 ;

 שם המוסד: בית הספר לנערים עובדים בישיבת
 ״אחי תמימים״;

 המקום : ראשון לציון;
 המען: רה׳ חב״ד 15 ;

 הבעלות: אגודת ״אהי תמימים״, הב״ד.

 כ״ה בטבת התשמ״ג(10 בינואר 1983)
 (חמ 336—3) זכיליז המר

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

 2 י״פ התשל״ו, עמ׳ 95.

 ביטול אגרזה על מוסד חינדד מוכר
 לפי חוק לימוד חובה, התש״ט—1949

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לימוד חובה,
 התש״ט—1949 / ולאחר היוועצות בועד החינוך, אני מבטל
 את האכרזה׳ על מוסד החינוך המפורט להלן (שאינו

 רשמי), כמוסד חינוך לצורך החוק האמור:

 מס׳ בית הספר : 41328 ;
 שם המוסד: אחי תמימים חב״ד :

 המקום : ראשון לציון;
: רה׳ חב״ד 15 ;  המען

 הבעלות: ישיבת ״אחי תמימים״, חב״ד ליובאוויטש,
 ראשון לציון.

 כ״ה בטבת התשמ׳׳ג (10 בינואר 1983)
 (חמ 336—3) זבולון המר

 שר ההינוך והתרבות
 1 ס״ח התש״ט, עמ׳ 287.

 2 י״פ התשל״ג, עמ׳ 2252.

 הודעה כרכר תיאום סכומים
 לפי תקנות המכס, התשכ״ו—1965

 תקנות סוכני המכס, התשכ״ה—1965
 תקנות הבלו על הדלק, התש״ך—1960

 ותקנות מס קניה (טובין), התשי״ג—1953

 אני מודיע כי הסכומים והאגרות המפורטים להלן
 בטור א׳, שהם לפי תקנות 11, 16, 24, 37 ו־37א לתקנות
 המכס, התשכ״ו—1965 / תקנות 31 ו־42 להקנות סוכני

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

 התשמ״ב, עמ׳ 2583.

 880 ילקוט הפרסומים 2887, י״ג בשבט התשפ׳יג, 7.1.1983;



 הודעה כדבר הקדמת מועד בחינות
 לפי תקנות רואי חשבון, התשט״ז—1955

 בהתאם לתקנה 4(ב) לתקנות רואי חשבון, התשט״ז—
 1955J, ,מודיעים בזה, כי יושב ראשי מועצת רואי החשבון

 על דעת המועצה, קבע להקדים את מועד ׳הבחינות לרואי
 חשבון, מקיץ 1983 לאביב; 1983,

 בהתאם להחלטה זו יחולו" ההסדרים הבאים:
 (1) נבחנים שנרשמו לבחינות החורף עד ליום ד׳ בשבט
 התשמ״ג (18 בינואר 1983) ושילמו אגרת בחינות
 כדין, יוכלו לגשת לבחינות המועצה במועד החורף

 או במועד האביב;
 (2) נבחן כאמור שנרשם לבחינות במועד החורף ומעונין
 שלא להיבחן במועד זה אלא במועד האביב יודיע
 על כך, בכתב, למועצה, ת״ד 635, ירושלים, מיקוד
 91006, עד מם ט״ז בשבט התשמ׳׳ג (30 בינואר

; (1983 

 (3) ההוראות המיוחדות שנקבעו בתקנות 2 לענין נבחנים
 ששירתו שירות הירום במלחמת שליום הגליל יחולו

 לגבי מועד חורף 1983 בלבד;
 (4) נבחנים שיעמדו בבחינות במועד חורף 1983 יחיו
 זכאים לגשת לבחינות לשלב מוקדם במועד אביב
 1983, ולא יהיו רשאים להיבחן במועד האמור באותם
 נושאים שאליהם ניגשו לבחינה במועד חורף 1983.

 ו׳ בשבט התשימ״ג (20 בינואר 1983) אריה לית
 (חמ 372—3) מזכיר מועצת רואי השבוז

 י ק״ת התשט׳׳ז, עמי 34.
- ק״ת תתשמ״ג, עמ׳ 214: י׳׳פ התשמ״ג, עמ׳ 617.

 אכרזה על שינויים של תקנים רשמיים
 לפי חוק התקנים, התשי״ג—1953

 בהתאם להוראות סעיפים 6(ב) ו־8(ה) לחוק התקנים,
 התשי״ג—1953 1 (להלן — החוק), ובאישור הממונה על
 התקינה ששר התעש יה והמסחר העביר לוי את סמכויותיו
 לפי סעיף 8(ה) לחוק, אני מודיעה כי מכון התקנים היש

 ראלי שינה את ההקנים הרשמיים שלהלן:
 ת״י 146 — אסלות ישיבה רגילות לבתי־כסא מנובמבר
 1972, כפי שתוקן בגליונות תיקון מאוקטובר 1977,
 מאוקטובר 1979 ומפברואר 1981 — על־ידי פרסום

 גליה תיקון מס׳ 4.
 ת״י 972 — כיור מטבח מחומר קרמי מפברואר 1978, כפי
 שתוקן בגליה תיקון מיוני 1980 — על־ידי פרסום

 גליון תיקון מס׳ 2.
 גליונות התיקון יופקדו במקומות המפורטים בהודעה
 בדבר מקומות להפקדת תקנים רשמיים שפורסמה בילקוט

 הפךסומים 2223, התשל״ו, עמ׳ 1871.
 י׳׳ד בכסלו התשמ״ג (30 בנובמבר 1982)

 מרים מילר

 (המ 95—3) המנהלת הכללית של מכון התקנים הישראלי

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

 הודעה בדבר אגרת רישום מונית
 לפי תקנות התעבורה, התשכ״א—1961

 בהתאם לתקנה 537ח לתקנות התעבורה, התשכ״א—
 1961 •י אני מודיע כי שיעור אגרת רישום רשיון מונית,
 המתואם למדד שפורסם ביום 15 בדצמבר 1982 הוא,
 החל מיום ט״ז בטבת התשמ״ג (1 בינואר 1983), 57,293

 שקלים.

 כ׳ בטבת התשמ״ג(5 בינואר 1983)
 (חמ 3-83) פנחס בן שאול

 המפקח הארצי על התעבורה
 הרשות

 1 קי׳ת התשכ״א, עמ׳ 1425; ההשמ״ב, עמ׳ 489•

 הודעה על הגשת תלונה
 לפי תקנות מניעת היצף (סדרי עבודתה של

 הועדה המייעצת), התשל׳יט—1979

 בהתאם לתקנה 3 לתקנות מניעת היצף (סדד׳ עבו
 דתה של הועדה המייעצת), התשל״ט—1979 !, אני מודיע
 כי הוגשה תלונה על יבוא בהיצף של מוטות פליז מאי

 טליה ומגרמניה, לפי פרט 74.03.

 כ״ו בטבת התשמ׳׳ג(11 בינואר 1983)
 (חמ 3-604) מי הרצהרג

 יושב ראש הועדה המייעצת
 1 ק״ת התשל״ט, עמ׳ 1216.

 מינוי ועדת ערר
 לפי חוק הרשויות י המקומיות (ערר על קביעת

 ארנונה כללית), התשל״ו—1976

 נמסרת בזה הודעה, כי בהתאם לסעיף 5 לחוק הרשו־
 יות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל״ו
 — 1976 / מינתה מועצת עירית אילת בישיבותיה מידם
 ט׳ בחשון התשל״ו (2 בנובמבר 6ד19) ויום כ״ו באלול
 התשמ׳׳־ב (14 בספטמבר 1982), ועדות ערר לענין החוק

 האמור שהרכבן כדלקמן:

 א. יוסף בן דוד — יושב ראש
 שמואל מלצר — הבר

 זהר מילר — חבר,

 ב. משה חבושי — יושב ראש
 ארזי אהרון — חבר
 חיים שלמה — חבר
 ממן שמעון — חבר.

 או כלי הרכב. אחר שיכלול אחד מיושבי הראש האמורים
 ועוד שני חברים מהרשימה האמורה.

 כ״ו בכסלו התשמ״ג(11 בדצמבר 1982)
 (המ 265—3) גד פץ

 ראש עירית אילת
-י ס״ח התשל״ו, עמי 252.

 ילקוט הפרסומים 2887, י״ג בשבט התשמ״ג, 27.1.1983 881



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

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות
 (רכישה לצרכי ציבור), 1943 ! (להלן — הפקודה), אני
 מכריז כי המקרקעין המתוארים בתוספת, שביהם אליהם
, יהיו לקנינה  פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה 2
 הגמור והמוחלט של מדינת־ישראל מיום פרסום הודעה

 זו ברשומות.

 תוספת

 חטיבת קרקע בשטח כולל של 4,758.049 דונם,
:  כמפורט להלן

 גוש חלקות

45 ,43—32 19285 
32—25 ,22—1 19286 

43 ,41 ,39 ,36 ,33 ,11—3 19287 
24—21 ,7 19288 

41 ,19 ,17 ,13—1 19296 
 ־ 19297 1—61
30—1 19298 

43 ,33 ,31—23 19299 
 19303 1ד־3, 12—14, 16, 21, 23, 25

 ט״ו בטבת התשמ״ג(31 בדצמבר 1982)
 (חמ 3-4) יורפ ארידוד
 שר האוצר

 ! ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.
 2 י׳׳פ התשכ״ד, עמי 1882.

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

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכי*
 שה לצרכי ציבור), 11943 (להל! — הפקודה), אני מכריז
 כי• המקרקעין המתוארים בתו30ת, שביחס אליהם פורסמה
, יהיו לקבינה הגמור  הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה 2
 והמוחלט של מדיבת־ישראל מיום פרסום הודעה זו בר

 שומות.
 תופפת

 חטיבת קרקע ששטחה הכללי 57.318 דונם המהווה
 הלקות בשלמות מס׳ 11, 12, 13, 14 בגוש 17533 והלקה

 מם׳ 43 בשלמות בגוש 17532 — נצרת עילית.

 ט״ו בטבת התשמ״ג־ (31 בדצמבר 1982)
 (חמ 4—3) יורפ ארידור
 שר האוצר

 1 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.

 3 י״פ התשל״ו, עמ׳ 1454.

 הודעה בדבר בחירת ראש המועצה האזורית
 אשבול ופגניז

 ־לפי צד המועצות המקומיות (מועצות אזוריות),
 התשי״ה—1958

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 32(יב) לצו המו
 עצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח—11958- כי
 בישיבת המועצה האזורית אשכול שהתקיימה ביום כ״ג
י  בחשון התשמ״ג (9 בנובמבר 1982) נבחר אליעזר בךצב
 להיות ראש המועצה, וראובן הרץ ויוסף בלייד נבחרו

 להיות סגני ראש המועצה.

 י״ח בטבת התשמ״ג (3 בינואר 1983)
 (חמ 97—3) חיים קוגרפקי

 המנהל הכללי של משדד הפנים

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

 הודעה כדבר הוצאת פדרה של איגרות חרב
 לפי חוק מילתה המדינה, התשל״ט—1979

 נמסרת בזה הודעה, כי בתוקף סמכות שר האוצר
 לפי סעיף 6 להוק מילווה המדינה, התשל״ט—1979 !,
 שהועברה אלי, קבעתי לגבי מילווה המדינה, התשל״ט—

 1979, סדרה מם׳ 5143, עניינים אלה:

 1. סונ הסדרה: סיג ״כרמל״ אשר תנאיו נקבעו בתקנות
 מילווה המדינה (סדרות מסוג ״כרמל״), התשל״ט—

.21979 

 ־ 2. יום ההוצאה: י׳׳ד בטבת התשמ״ג (30 בדצמבר 1982).

 3. סך כל שוויה הנקוב: תשע מאות מיליון שקלים.

 4. מועדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים
 חצי שנתיים ביום 30 ביוני וב־30 בדצמבר של כל
 שנה, החל ביום י״ח בסיון התשמ״ג (30 ביוני 1983).

 5. מועדי׳. פדיון איגרות החוב: איגרות החוב ייפדו
 בשנים־עשר שיעורים שנתיים רצופים התל ביום
 ־׳ כ״ב בטבת התשמ״ט (30 בדצמבר 1988). בשנים
 1988—1997 ייפדו כל שנה 8% .מסכום איגרות החוב,
 בשנת 1998 ייפדו 10% מסכום איגרות החוב ובשנת

 1999 תיפדה יתרת סכום איגרות החוב.

 י״ז בטבת התשמ״ג(2 בינואר 1983)
 (המ 950—3) מאיד פרידמן

 סגן בכיר לממונה על שוק ההון,
 ביטוח וחסכון

 1 ס״ח התשל״ט, עמ׳ 112.

 2 ק״ת התשל״ט, עמי 1551.

 882 ילקוט הפרסומים 2887, י״ג בשבט התשמ״ג, 27.1.1983



 הודעות לפי חוק התמון!הנמה, התשכ״ה-1965
 מחוז ירושלים

 הועדה המחוזית האמורה, וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה,-ירושלים, וכל המעונין רשאי׳ לעיין בה
 ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.
 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

ת מיתאר מקומיות ו י נ כ ת שיינויי ת ד ק פ  הודעה כדכר מ

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89' לחוק הוובנוץ
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז ירושלים, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון-ולבניה, ירושלים, הופקדו ביחד עם התשדיטים

.  המצורפים אליהם, שינויי תכניות מיתאר מקומיות אלה:

 (1) ״תכנית מס׳.3078, שינוי מס׳ 45/81 לתכנית
 מיתאד מקומית ירושלים, ושינוי מס׳ !2/8 לתכנית

 מס׳ 1358״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינויי התכנית: שכונת
 הבוכרים, רחזב נחמיה 4, גוש'30084, חלקה 15 —
 הכל עליפי הגבולות המסומנים בתשריט בקך כחול.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי קווי בנין;
 ב) קביעת בינוי בהתאם לנספח בינוי; ג) הגדלת

 אחוזי הבניה המותרים מ־90% ל־108%.

 (2) ״תכנית מס׳ 3209, שינוי מס׳ 25/82 לתבנית מיתאר
 מקומית ירושלים״.

 ואלה השטתים הכלולים בשינוי התכנית: שכונת
 גאולה, רחוב הישיבה מס׳ 3, פינת רחוב הגי מם׳
 23, גושי 30081, חלקה 26, בין קואורדינטות אורך
ב 170.770 ח  132.900— 132.950 וביו קואורדינטות ת
 — 170.660 — הכל על־פי הגבולות המסומנים

 בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) הגדלת אחהי
 בניה המותרים מ־93% ל־118%; ב) הגדלת תכסית
 הבניה. מ־31% לקומה המותרים ל־40% לקומה.;
 ג) קביעת תוספת בינוי על־פי נספח: בינוי; ד)
 שינוי בקו הבניין וקביעת קו בנין למקלט תת

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

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

 לשינויי התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 . י״ט בטבת התשימ״ג (4 בינואר 1983)
 ר׳ לוי

 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז־ ירושלים

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים
 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 ירושלים, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר
 שינוי תכנית מיתאר ׳מקומית הנקרא ״תכנית מס׳ 2899,

 שינוי תכנית, מיתאר מקומית לירושלים״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי. התכנית: שכונת
 סנהדריה, רחוב ים סוף פינת רחוב מעגלי הרי״מ לוין,
 גוש 30244, חלקות 65, 78 — הכל על־פי •הגבולות המסו

 מנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי שינוי התכנית: א) איחוד וחלוקה חדשה;
 ב) הגדלת מספר תקומות מ־4 קומות מותרות על־פי תכנית
 מם׳ 1866 ל־5 קומות על עמודים; ג) קביעת בינוי בקיר
 משותף בשטה בהתאם לנספחי בינוי; ד) קביעת מקומות

ה פרטית. י נ ח  ן
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית האמור פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2844, התשמ״ב, עמ׳ 2703.

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

 בימים ובשעות שהמשרדים. האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעה׳ בדבר אישור תכנית מפורמת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם, לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחה ירושלים, אישרה. תכנית מפורטת הנקראת
 ״תבנית מפורטת מ.̂ס 3058, צפון ירושלים, פסגת טלי׳.

 ואלה השטתים •הכלולים בתכנית : מדרום לנוה־יעקב,
 ממזרח לשועפט ומצפון לגבעת שפירא, 1500 דונם בקי־
 רוב,.בשטח הנמצא בין קואורדינטות האורך 172.000 —
ב 138.500— 138.750— ח ת  174.000, לבין קואורדינטות ה

 ) הכל על־פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כהול.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת יעודי הקרקע
 ומערכת הדרכים העירקית; ב) קביעת מיתחמי תכנון:
 ג) קביעת הוראות בניה ועקרונות הבניה; ד) קביעת
 . שטח הרצפות. המרבי לבניה למגורים בכל מיתהם וכן
 קביעת היקף"'שטחי •הקרקע לצרכי ציבור בכל מיתחם

 בניה; ה) קביעת הוראות לגבי הוצאת היתרי בניה.

 הודעה עלי הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפר
 סומיים 2772, התשימ׳׳ב; עמ׳ 614.

 התכנית האמורה, בצורה שאישרה הועדה המחחית
 ביחד עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי

 ילקוט הפרסומים 2837, י׳׳ג בשבט התשמ״ג, 27.1.1933 883



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, חתשכיה-1965

 מחוז תל־ אביב

 קומת עמודים מפולשת, כל כניסה בת 12 יחידות
 דיור בנות 3 חדרים ובהתאם לכך — שינוי תכנית
 מפורטת מס׳ 1722, שהודעה בדבר אישורה פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2176 מיום 18.12.1975.

 (5) ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ 2207, חלק ׳מתכנית
 מפורטת מס׳ 2205 ז׳״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7093,
 הלקות 6,5 — רחוב נחלת יצחק.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: קביעת איהוד וחלוקת
 חדשה שלא בהסכמת הבעלים בהתאם לפרק ג׳ סימן
 ז׳ של חוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965 וקביעת

 אופי הבינוי בחחום התכנית.

 (6) ״שינוי תכנית מס׳ 2241, שינוי מס׳ 1 לשנת 1982
 של תכנית בנין ערים מפורטת מס׳ ״0״,

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7099,
 חלקה 96 — רחוב שפרינצק 15.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: קביעת מגרש לבנין
 בעל אופי ציבורי במקום אזור מגורים 3 עם תנאי
 בניה חדשים ובהתאם לכך —• שינוי תכנית בנין
 ערים מפורטת מסי ״0״, על שינוייה, שהודעה
 בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1097

 מיום-1,1,6.1964.

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

 לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבני? או בכל פרט תכנוני אהד
 הרואה עצמו נפגע על־ידי שינויי התכניות, וכן כל
 הזכאי לכך על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך הדשיים
 מיום פרסום הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות במשרדי

 הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, תל־אביב־יפו

 הודעה פרפר אישור שינויי תפניות מפורטות

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

 שינויי תכניות מפורטות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מס׳ 1599 אי, שינוי מס׳ 1 לשנת
 1977 של תכנית מס׳ 1599״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6107,
 הדקה 434 וחלק מהלקות 436, 444 — רחוב בבלי

 מס׳ 17.

 מרחב תכנון מקומי, תל־אביב־יפו

 הודעה פדכר הפקדת שינויי תכניות מפורטות

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנה
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית •
 לתכנון ולבניה, מחוז תל־אביב, ובמשרדי הועדה המקו
 מית לתכנון ולבניה, תל־אביב־יפו, הופקדו, ביתד עם
 התשריטים המצורפים אליהם, שינויי תכניות מפורטות

 אלה:

, 982 אי, שינוי מס׳ 3 לשנת 1982  (1) ״שינוי תכנית מס
 של תכנית מס׳ 44, תכנית מאוחדת לקביעת אזו

 רים — תיקון 1941״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6920,

 חלקה 4 — רחוב נהלת בנימין 28.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: התרת הוספת שתי
 קומות למשרדים בשטה כולל של 415.16 מ״ר לבנין
 בן 3 קומות משרדים מעל קומה א׳ מסחרית ו־2
 קומות תחתונות ובהתאם לכך — שינוי תכנית
 בניךערים מס׳ 44, תכנית מאוחדת לקביעת אזורים,
 תיקון 1941, על תיקוניה, שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בעתון הרשמי מס׳ 1142 מיום 20.11.1941.

 (2) ״שינוי תכנית מס׳ 1910 א׳, שינוי מס׳ 1 לשנת
 1982 של תכנית מסי 1910״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6937,
 חלקה 40 — שדרות רוטשילד, פינת רחוב יבנה 38.
 עיקרי מטרת שינוי התכנית: התרת תוספת קומה
 תשיעית למשרדים של הבנק בשטח של 298 מ״ר
 והוספת יציע בשטח של 185 מ״ר בקומת ביניים,
 בבנין המוקם על הדקה 40 בגוש 6937 ובהתאם לכך
 — שינוי תכנית מס׳ 1910, שהודעה בדבר אישורה

 פורסמה בילקוט הפרסומים 2443 מיום 8.6.1978.

 (3) ״שינוי תכנית מס׳ 2179, שינוי מם׳ 1 לשנת 1981
 של תכנית מס׳ 1374״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6623,
 חלקות 247,245 — רחוב רביבים פינה רחוב הירוש.
 עיקרי מטרת שינוי התכנית: קביעת אזור דירות

 11 במקום יחידה מסחרית.

 (4) ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ 2193, שינוי מס׳ 3 לשנת
 1981 של תכנית מפורטת מס׳ 1722״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6631,
 חלק מחלקה 25 — רחוב חכים מם׳ 14—16.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: הגדלה ושינוי של
 הדירות בבנין בן ד קומות בעל שתי כניסות על
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 הודעות לפי חוק התכגון והבניה, התשכ״ה—1965

 ספת בניה בקומות א׳ ב׳ ג׳ בשטח של 10.58 מ״ר בכל
 קומה והשלמת קומה ז־׳ בשטח של 121.97 מ״ר.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2831, התשמ״ב, עמ׳ 2395.

 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.

 מרחב תכנון מקומי, רמת־גן

 הודעה כדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר מקומיות

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 להוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז תל־אביב, ובמשרדי הועדה המקו
 מית לתכנון ולבניה, רמת־גן, הופקדו, ביחד עם התשרי־
 טים המצורפים אליהם, שינויי תכניות מיתאר מקומיות

 אלה:

 (1) ״שינוי תכנית מס׳ רג/795, שינוי לתכניות מיתאר
״/  מס׳ רג/340 ומם׳ רג/340 ג

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6126,
̂-35,423 (חלק); גוש 6127, הלקות  ׳חלקות 35,2, 19
 316, 354, חל״קי חלקית 105, 315, 353 , 355, 377,

 378 — ככר רמב״ם.
 עיקרי מטרת שינוי התכנית: שינוי תכניות מיתאר
 מקומיות מס׳ רג/340 ומס׳ רג/340ג כדלקמן: א) שי־
 נוי יעוד הקרקע מבנין ציבורי למגרש מיוחד, לבנין
 מסחרי, משרדים, 6 קומות מעל קומת הככר; ב) הר
 חבת דרכים קיימות; ג) ביטול קטע רחוב הרואה
 בככר רמב״ם; ר\ בניית חניון תת־קרקעי עם תנאי
 בניה מיוחדים; ה) קביעת תכנית בינוי ועיצוב
 אדריכלי; ו) קביעת נושאים של איחוד וחלוקה,
 בינוי, תכנית חניה ותכנית פיתוח ברמה של תכנית
14̂; ז) עיצוב מחדש של בית  מפורטת בסעיף 5-

 האזרח וחיבורו לבנין החדש 1בי.

 (2) ״שינוי תכנית מס׳ רג/805אי, שינוי לתכנית מיתאר
 מס׳ רג/340״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6180,
 חלקות 54, 55, 58, 59, 128 — רחוב נוה יהושע.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: א) הפקעה לצורר
 הרחבת דרכים ושטח ציבורי פתוח; ב) קביעת הז

 כויות על־פי אזור מגורים ב׳.
 כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: התרת שימוש של
ק שהוקם על המגרש  מגורים במקום הוסטל בבנ
 המיוחד, ובהתאם לכך — שינוי תכנית מם׳ 1599,
 על שינוייה, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2158 מיום 24.10.1975.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2615, התש״ם, עמ׳ 1342.

 (2) ״תכנית מפורטת מם׳ 1921, שינוי מס׳ 1 לשנת
 1976 לתכנית מפורטת מס׳ 1205 — דרך לתנועה

 מהירה, רכבת ואפיק מי־שטפונות״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6981,
 חלקות 24, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 44 (חלק) —

 דרך קיבוץ גלויות.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: הרהבה מצד צפון
 של דרך קיבוץ גלויות, בקטע בין דרך חיל השריון
 במערב והגבול המערבי של שלוחת ירושלים של
 הדרך המהירה במזרח, ובהתאם לכך — שינוי תכ
 נית מפורטת מם׳ 1205, דרך לתנועה מהירה, רכבת
 ואפיק מי־שטפונות, שהודעה בדבר אישורה פורסמה

 . בילקוט הפרסומים 1912 מיום 19.4.1973.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2318, התשל״ז, עמי 1295.

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

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, תל־אביב־יפו

 הודעה בדכר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזד. הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב
 ניה, מחוז תל־אביב, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר
 ״תכנית מס׳ 2245, שינוי מס׳ 1 לשנת 1982 של תכנית

 בנין ערים מס׳ ״B״ יפו״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7084,
 חלקה 34 — רחוב; אברהם יאיר״שטרן 8.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד החלקה
 34 בגוש 7084, מאזור מסחרי למגרש מיוחד; ב) שיקום
 ושיפוץ של הבנין הקיים כדי שישמש להנצחת שמו של
 אברהם שטרן־יאיר ויכיל ארכיון לח״י, אולם הרצאות
 ומדרשה, ספריה ואולם עיון, אולם כללי לתצוגה, תצוגת
 מימצאים על יאיר, חייו ומלחמתו, וד,נצחת חללי לח״י
 ושימור החדר שבו נרצח יאיר בצורתו המקורית; ג) הו־
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

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

 הועדה המקומית האמורה• הועדה המקומית האמורה.

 הודעה על הבנת שינויים לתכניות
 ניתנת •בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב
 ניה, מחוז תל־אביב, החליטה על תכנת שינדים לתכניות

 אלה:

 מרהב תכנון מקומי, תל־אביב־יפו

 תכנית מפורטת מס׳ 1978, שינוי מסי 1 לשנת 1978
 של תכנית מס׳ 1379.

 ואלה השטחים הכלולים בתחום שינוי התכנית המוצע:
 חלק מגושים 6106, 6107 — החלק המזרחי של שיכון
 בבלי משני צידי פסי־הרכבת בין רחוב ההלכה ונהר

 הירקון.

 תכנית מפורטת מס׳ 2198, שינוי מם׳ 1 לשנת 1981
 של תכנית מס׳ 1200.

 ואלה השטחים הכלולים בתחום שינוי התכנית המוצע:
 גוש 6923, הלקות 61—51, 117 — שדרות רוטשילד והרחו

 בות הרצל, אחד־העם ותלמי.

 מרחב תכנון מקומי, בני־ברק

 תכנית מפורטת מס׳ 442 שינוי לתכניות מפורטות
 מס׳ 159, 336, 210, בני־ברק.

 ואלה השטחים הכלולים בתחום שינוי התכנית המוצע:
 גוש 6189, חלקי חלקות 774 (זמנית 13), ו־860 — רחוב

 השומר.

 תכנית מפורטת מס׳ 483, שינוי לתכנית מפורטת מם׳
 94 אי.

 ואלה השטחים הכלולים בתחום שינוי התכנית המוצע:
 גוש 6195, חלקוה 523—528 — רחוב אברבנאל.

 תכנית מיתאר מם׳ 485 שינוי לתכנית מיתאר 159
 ולתכנית מפורטת מס׳ 333, בני־ברק.

 ואלה השטחים הכלולים בתחום שינוי התכנית המוצע:
 גוש 6189, חלקה 4 (זמנית), חלק מחלקה 671 — רחוב

 השומר.

 ז׳ בטבת התשמי׳ג(23 בדצמבר 1982)
 מידכי כהנא

 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז תל־אביב

 מרחב תכנון מקומי, רמת־גן

 הודעה כדכר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ד^-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב
 ניה, מחוז תל־אביב, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר
 שינוי תכנית מיתאר הנקרא ״תכנית מס׳ רג/767 בהתאם

 לתכנית מיתאר מס׳ רג/160א׳ — יחידת תכניז מס׳ 5״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: הרחובות
 אליעזר ופנחס גוש 6180, חלק מחלקה 110; גוש 6181,
 חלקות 128, 130, 131, 196, 206, 207, 220, 291, 292, 302,
 306, 314, 319, 322, וחלקי חלקות 4 , 5, 129, 199, 221,

.320 ,318 
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) ביצוע איחוד והלו
 קה מחדש של קרקע בהסכמת בעלים בהתאם לאמור בפרק
 ג׳ סימן ז׳ לחוק התכנון והבניה, התשכ״די-1965; ב) קבי
 עת אופי הבינוי וזכויות הבניה בתחום התכנית; ג) קביעה

 דשת דרכים פנימיות.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2785, התשמ״א,' עפ׳ 952.

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

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, רמת־השרון י

 הוהעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 ,ניתנת בזה הודעה, בהחאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳יה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז תל־אביב, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנוו ולבניה, רמת־השרון, הופקד, ביחד עם התשריט
 'המצורף אליו, ״שינוי תכנית מסי 615, רמת־השרון ליד

 הכפר הירוק״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית72r: 75 מ״ר

 — גוש 6615, חלק מחלקה 27.
 עיקרי מטרת שינוי התכנית: שינוי יעוד חלק מחלקה
 27 מאזור חקלאי למגרש מיוחד לצורך הקמת כפר לילדים

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

 לקהל.
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 הודעות לפי רווק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965
 מחוז המרכז

 במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה, כפר סבא, וכל המעונין רשאי
 לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, כפר סבא
 הודעה כדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 י נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז המרכז, אישרה, באישור שר הפנים, שינוי
 תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״שינוי תכנית מיתאר

 מקומית מס׳ כס/2/2״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6433,
 חלקות 19, 20, 83, 84, 85, 159, 160, חלקי הלקות 163,

 167,166— רחוב הכרמל.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת שטחים לצרכי

 ציבור, דרכים, בינוי, אזורים שונים והוראות בנייה.
 הודעה על הפקדת •שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2823, התשמ״ב, עמ׳ 2086.
 שינוי התכנית האמור, בצורה שאישרה הועדה המחו
 זית ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי
 הועדה המחוזית האמורה, וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, כפר סבא, וכל המעונין רשאי־לעיין בו־
 •ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, לוד
 . הודעה פרפר אישור שינוי תכנית מפורטת

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

 לד/518/אי ״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 4012,
 חלק מהלקות.6, ד, 74, מגרשים 37, 45, 52, 59 —

 הרחובות בן אליעזר ולחון.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי סעיף 15 בתקנות

 תכנית מס׳ לד/511. י
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2814, התשמ״ב, עמ׳ 1744.
 שינוי התכנית האמור, בצורה שאישרה הועדה המחו־
 זית ביהד 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, יבנה
 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 המרכז, אישרה, באישור שר הפנים, שינוי
 תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מס׳

 יב/2ד1״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 4944,
 חלקה 75 — פינת הרחובות בוכרים—שבזי.

 עיקרי הודאות שינוי התכנית: בניה בקו קדמי׳— 0.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2814, התשמ״ב, עמ׳ 1743.
 שינוי התכנית האמור, בצורה שאישרה הועדה •המחו
 זית ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי
 הועדה המחוזית האמורה, וכן במשרדי.הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, יבנה, וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, כפר סבא
 הודעה בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות

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

 תכניות מפורטות אלה

 {!) ״שינוי תכנית מפורטת כס/224/א׳״.
- ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6431,
 חלקות 265—276, 278—283, 285—292, 296—297,
 300—302, 304—306 — רחובות: ז׳בוטינסקי, רש״י,

 תורה ועבודה, רמב״ם והעוגן.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: הגדלת דירות קיימות
 במתכונת אחידה על ידי הוספת קומה חלקית.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2820, התשמ״ב, עמי 1878.

 (2) ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ כס/4/278״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6433,
 חלקות 28, 399—401 ברחובות השחר ובלובשטיין.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת שטחים לאזור
 מגורים ג׳, לצרכי ציבור ומסחר, המרת אזור מסחרי

 לאזור מגורים גי, איחוד וחלוקה מחדש.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2823, התשמ״ב, עמי 2086.
 שינויי התכניות האמורים, בצורה שאישרה הועדה
 המחוזית ביחד עם התשדיטים המצורפים אליהם, הופקדו
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 הודעות לפי חוק התכנון והגביה, התשכ״ה-1965

 מרחב תכגון מקומי, לודים

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

 מקומית מס׳ גז/159״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 5631;
 גוש 5632, חלקות 7, 6, 5, 4, חלקי חלקות 2, 3; גוש
 5634; גוש 5635, חלקות 1, 2, 3, 4 (חלק) ; גדש 5633,
 חלקות 1, 2, חלקי חלקות 9, 5, 4,. 3 ; גוש 5637, חלקי

 חלקות 1,7,8.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: תיחום שטח פתוח
 של מושב שילת, קביעת אזורים ועתודות קרקע, התוויית

 רשת דרכים, קביעת הוראות בניה באזורים השונים.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2820, התשמ״ב, עמ׳ 1878.

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

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, נתניה

 הודעה כדכר הפקדת שינוי תכנית מפורצת
 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, נתניה, הופקד שינוי תכנית הנקרא
 ׳׳•שינוי תכנית מפורטת מס׳ נת/4/423״, ביחד עם התשריט

 המצורף אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד משטה
 ציבורי פתוח לשטח לבנין ציבורי.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 8259,
 הלקה 117 — רת׳ אליעזר בן יהודה.

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

 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 הדדעה זד ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי

 התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, לודים

 הודעה בדכר 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 מספר

 גז/4/525״.

 ראלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גושים 6273,
 6279—6284, 6259, חלקי גושים 6260—6262 , 6269 , 6270,

 6272 — כפר חב׳׳ד.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת יעודי קרקע
 והוראות הבניה.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 1388, התשכ״ז, עמ׳ 2100.

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

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, לודים

 הודעה כדכר 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, שינדי
 תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״שינוי תכנית מיתאר מקו

 מית מס׳ נז/1/22״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גושים 4161,
 4165, 4166, 4168, 4178 , 4179, 4180, 4181, 4182 — י

 משמר אילון.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: ביטול ואיחוד של
 חלקות וחלוקתן מחדש, קביעת יעודים ואזורים וקביעת

 מערכת דרכים.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2702, התשמ״א, עמ׳ 1337.

 שינוי התכנית האמור, בצורה שאישרה הועדה המחו־
 זית ביהד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הוע
 דה המחוזית האמורה, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכ
 נון ולבניה, לודים, וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.
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 הודעות לפי חוק התכנוו והבניה, התשכ״ה-1965

 מרחב תכנון מקומי, רמלה

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

 לה/160/א/6׳/

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 4348,
 חלקות 81,83, 80.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד ממגורים
 ג׳ למגורים ב׳, השלמת קומה שניה של בנין קיים, חלוקת

 מגרש וקביעת בינוי.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2776, התשמ״ב, עמי 742.

 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
 השלום בימים !בשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

. .  לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, רעננה

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

 תכניות מיתאר מקומיות אלה:

 (1) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מם׳ רע/33/1ב״/
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6581,

 הלק מחלקות 323,330, 418, 419.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד משטח

 ציבורי פתוח למגורים א׳ וקביעת מגרשי בניה.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2766, התשמ׳׳ב, עמ׳ 324.

 (2) ״שינוי תכנית מיתאר מקדמית מם׳ רע/52/1ב׳״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6582,
 הלקות 17, 18, 122,121, 123, חלקי חלקות 15, 21,
 22, 60, 120, 124 — בין הרחובות גורדון ממזרה,

 אחוזה מצפין והנשיאים ממערב.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת שטחים לצרכי
 ציבור, שינוי מערכת דרכים, קביעת אזורי מגורים

 ומסהר, איחוד וחלוקה על־פי סימן ז׳ לחוק.,
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2674, התשמ״א, עמ׳ 659.

 מרחב תכנון מקומי, ראשון-לציון

 הודעה בו^ר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית

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

 תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״שינוי תכנית מיתאר מקו־ י
 מית מס׳ רצ/12/9/1״.

 ואלה השטתים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3934,
 הלקה 89 — הרחובות אז״ר וז׳בוטינסקי.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד ממגורים
 ד׳ למסחר, קביעת זכויות בניה, קווי בנין, שינוי משטה
 לחניה ציבורית לשטח פרטי פתוח ולחניה ציבורית מתהת

 לפני הקרקע, הסדרת שטח למפרצי חניה ופריקה.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2790, התשמ״ב, עמ׳ 1082.

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

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, רמלה

 הודעה כדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, ההשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, רמלה, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״שינוי
 תכנית מפורטת מס׳ לה/.9/150״, ביחד עם התשריט

 המצורף אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: הקטנת קווי בנין
 והגדלת אחוזי בניה.

 ואלת השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 5803,
 חלק מחלקה 18 — רחוב הנשיא בן צבי.

 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.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התעוב״ה~1965

 מרחב תכנון מקומי, צפון־השרון

 הודעה כרכר אישור שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק ־תכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב
 ניה, מחוז המרכז, אישרה, באישור שר הפנים, שינוי
 תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי תכנ-ת מפורטת מספד

 צש/3—6/21״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי ־התכנית: גוש 7811,
 הלק מחלקות 1, 2 — כפר עבודה בתחום המועצה האזו

 רית הדר־השרון.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי קו בנין קדמי
 מ־10 מ׳ ל־5 מי.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2744,. התשמ״א, עמ׳ 2842.

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

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, צפון השרון

 הודעה כדכר 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 המקזמיח
 לתכנון ולבניה, צפון השרון, הופקד שינוי תכנית הנקרא
 ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ צש/10—9/21א׳״, ביחד עם

 דתשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: התוויית תעלת ניקוז
 בין המשקים.

 ואלה ־שטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7868,
 חלקי חלקות 5, 6, 8, 10; גוש 7821, חלקי חלקות 1, 2,

 3 — מושב פדרה.
 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא
 תשלום בימ־ם ובשעות. שהמשרדים האמורים פתוחים

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

 התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 ח׳ בטבת התשמ״ג (24 בדצמבר 1982) א׳ היון
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכבון ולבניה, מחח המרכז

 שיבויי התכניות האמורים, בצורה שאישרה הועדה
 המחוזית בידד עם התשדיסים המצורפים אליהם, הופקדו
 במשרדי הועדה המחוזית האמורה, וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה, רעננה, וכל המעונין רשאי
 לעיין בהם ללא תשלום ביסים ובשעות שהמשרדים הא

 מורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, שורקות

 הודעה בדבר 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, שורקות, הופקד שינוי תכנית הנקרא
 ״שינוי תכנית מיתאר מקדמית. מס׳ בר/148״, ביחד עם

 התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד מחקלאי
 לשירותי דרכים.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 464,
 הלק מחלקה 1 — מושב ניר גלים.

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

 לקהל.
 כל המעיניז 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 כדכר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 להוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז המרכז, אישרה תכנית מפורטת הנקראת

 ׳׳תכנית מפורטת מס׳ שד/918״.
 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גושי שומה 6, 5_2,

 קיבוץ נחשונים.
 עיקרי הוראת התכנית: קביעת אזורים, ביטול דרכים
 ק־ימות, התוויית דרכים הדשות ושבילים, של המשק

 בלבד.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסו׳

 מים 1868, התשל׳יג, עמ׳ 332.
 התכנית האמורה, בצורה שאישרה הועדה המחוזית
 ־ביחד עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה, דרום השרון, וכל המעונין רשאי לעיין בה ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל•
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ז
 מחה חיפה

 (2) ״תכנית מס׳ חפ/342!בי, משחטה בקרית שמואל, גוש
 10427 הלק מחלקות 65 ו־10, המהווה שינוי לתכנית

 מס׳ חפ/1342 — קרית שמואל ב׳. י
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2823, התשמ״ב, עמ׳ 2090.
 השינוים האמורים בצורה שאישרה.הועדה המחוזית
 ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי
 הועדה המחוזית האמורה, וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, חיפה, וכל המעזניז רשאי לעייז בהם ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, קריות
 הודעה בדבר אישור שינוי תהנית מיתמר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב
 ניה, מחוז היפה, החליטה לאשר, באישור שר הפנים,
 שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״תכנית מס׳ ק/295,
 מרכז קהילתי בקרית מוצקין״, המהווה שינוי לתכניות

 מס׳ ק/16ד׳, ק/131 ומם׳ ק/130.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2765, התשמ״ב, עמ׳ 289.

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

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, השומרון

 הודעה כרכר אישור שינוי תכנית מי תאר מקומית

ה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנה  נמסרת מ
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב
 ניה, מחוז היפה, החליטה לאשר, באישור שר הפנים,
 שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״תכנית מסי ש/258,
 אזור מלאכה מזרח בפרדס הנה״, המהווה שינוי לתכנית

 מם׳ ש/1, תכנית מיהאר של פרדס חנה.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2725, התשמ״א, עמ׳ 2144.

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

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתדחים לקהל.

 י״ב בטבת התשמ׳׳ג (23 בדצמבר 1982)
 משה גלזנר

 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי, חיפה

 הודעה כדבר אישור. שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף ד11 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז חיפה, החליטה לאשר, באישור שר הפנים,
 שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״ומנית מס׳
 חפ/1788, תוספת קומה בבית אליהו ברחוב הרצליה 22׳׳,
 המהווה שינוי לתכנית מס׳ חפ/8 — ארד אל מדפחרה;
 ולתכנית מס׳ חפ/422 — תכנית בנין עיר חיפה גליו! 12.

 הודעה על הפקדת שינויי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2826, התשמ״ב, עמ׳ 2135•

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

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים •פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, חיפה
 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה. הודעה, בהתאם לסעיף 117 להוק התכנון
 והבניה, התשכ׳׳ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, ־מחת חיפה, החליטה, לאשר, באישור שר הפנים,
 שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״תכנית מס׳ הפ/1641,
 בינוי בחלקה 40 בגוש 10862, רח׳ נורדאו חיפה״, המהווה
 שינוי לתכנית מס׳ חפ/229, תכנית מיתאר של העיר היפה.

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

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

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, חיפה

 הודעה כדבר אישור שינויי תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז חיפה, החליטה לאשר, באישור שר הפנים,

- שינויי תכניות מפורטות אלד.:

 (1) ״תכנית מס׳ חפ/1337א׳, הקמת קיוסק ברחוב חלוצי
 התעשיה, גוש 11637 חלק מהלקה 18/2״, המהווה
 שינוי לתכנית מס׳ חפ/1337, שינוי הלוקה של חלקה

 18 בגוש 11637.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 • הפרסומים 2738, התשמ׳׳ב, עמ׳ 2602.
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 הזמנות בתי המשפע
 בית המשפט המחוזי בתל־ אביב־ יפו

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

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

׳ התיק תאריך מס׳ התיק תאריך פ • 

 (1וואות) שם המנוח הפטירה שם המבקש (צוואות) שם המנוח הפטירה שם המבקש

 52/82© נעמה רדעי 19.11.82 נפתלי רדעי 7023/82 גולדברג יעקב 6.12.82 גולדברג מרים

 6954/82 רלף פיליפס 16.4.82 אילן קרייטר 7025/82 ויזלמן גוטרוד 6.11.82 כהן בנימין

 6963/82 מאירוביץ אסתר 4.8.82 מאירוביץ משה 7026/82 הראל חנה 19.9.82 חליפה גברי

 6964/82 תלמיד עישר, 17.2.80 לוי סימון 7027/82 פרלי קפלן 18.11.82 סטנובר רינה

 6970/82 אפטר סימה 22.9.82 פפי בר 7032/82 ליטר העדה 11.11.82 ליטר טובה

 6976/82 רגיאן תמרה 10.10.82 מרדכיוב רבקה 7033/82 גרין צ׳רלס סלומון 28.7.82 גרין מרס יה

 6977/82 ליפוביץ חיים 19.7.82 ליפוביץ לאה 7032/82 הילזנרד משה 9.9.82 ארגר שולמית

 6983/82 אבירם גולדה 10.1.82 אבירם יוסף 7041/82 הלוי שושנה 11.3.82 מיכל יוסף

 6987/82 זינגר.רוזה 26.11.82 זינגר ראובן 7042/82 אבל אלמר 11.2.82 אבל אדוארד

 ר ובר ט 7043/82 גבירץ אברהם יוסף 5.6.80 גבידיץ הלנה
 6989/82 וולבסקי יחיאל 31.10.82 וולבסקי אליעזר 7045/82 לוגמן אלכסי 7.8.82 לוגמן בסיד!

 6982/82 פרנק יקיר לולה 20.11.82 שורש מרים 7049/82 יוחננוף מלכה רגינה 29.10.82 וויל רחל

 6998/82 בן צבי שפירא 6943/82 קרואני הלוי

 שלמה 23.5.82 שפירא אריאלה שושנה 11.3.82 יוכבד אברהם
 7003/82 סובוטניק יהושע 7059/82 קלמן אליעזר 11.8.82 פרנקל מנתם

 הנכה 13.8.82 אקשטיין הנה 7066/82 ברולםקי שמואל 12.5.81 ברולסקי גרטיי
 7007/82 אורלוב שמואל 24.5.81 אורלוב מתתיהו 7067/82 בכלטר רבקה 14.11.82 סיליה מרטה

 7010/82 שמעוני דינה 28.10.72 שמעוני יוסף טרקמן

 7016/82 ברנדט אנה מרי 7068/82 גלזר וולף 21.2.82 גלזר פרידה

 קטרינה 18.12.82 ברנדט הנם 7069/82 סקוברונק דורה 26.11.82 סקוברובק ישי
 7017/82 נירייב בתיה 25.5.81 נירייב אבי 6229/82 בתיה; דוברובסקי 16.12.78 אופירה (ארז)

 7020/82 וסרמן חיה 10.6.79 וסרמן משה נבון
 7022/82 ויטלםון רות 4.12.82 פלוםעדה יוםף

 ע׳ זמיר, רשם

ן . י עזבו הל ר ירושות ומינוי מנ ב ד ת כ ו מנ  הז

 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 שאהת
 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.

 מסי התיק תאריך מפי התיק תאריו
 (ירושות) שש המנוח הפטירה שם המבקש (ירושות) שם המנוח הפטירד, שס המבקש

 6946/82 צרפתי מזל טוב. 2.12.76 צרפתי חיים 6957/82 לוי יחיאל 22.1.82 לוי שלמה
 6946/82 צרפתי ניסים 25.8.68 צרפתי חיים 6959/82 פנטופרו בטטה 13.5.82 קדמי ראובן
 6948/82 לאה צו למן 14.10.82 מרדכי אורון 6960/82 סעדה נהגאש 1.3.81 יחיא נהגאש

 6951/82 שלום רדעי 17.5.81 נפתלי רדעי 6962/82 מלכה ארז 23.3.81 צבי ארז
 6953/82 רבקה פיליפס 8.1.81 אסטל מרשה 6965/82 אפרים אילן 20.11.82 יפה אילן

 פיליפס י 66/82© מאיר זית 29.10.82 דבורה זית
 6955/82 וויל מרסל 22.10.82 קטה וייל 6968/82 מרימי נעים 10.11.82 מרימי קלרה

 6956/82 רדלר לייבה 11.10.60 אריה רדלר 6969/82 טובה רך 20.5.79 משה רך

 592 ילקוט הפרסומים 2887, י״ג בשבט התשמ׳יג, 27.1.1933



 בית המשפט המחוזי בתליאביב־יפו
ת (המשד) ו נ מ ז  ה

 &&׳ התיק תאריד מס׳ התיק תאריו

 (ירושות) שם המנוח הפטירה ש0 המבקש (ירושות) ש• המנות הפטירה 7• המבקש

 6240/82 יצחק שרעבי 16.3.82 פרץ שרעבי 7039/82 קלמנט חסן 30.7.82 חסן מריסה
 6972/82 ארצי לאה 7.9.82 מיכאל ארצי 7040/82 וינשטיין משה 29.8.82 וינשטיין משה
 6971/82 פרידמן לאה 24.2.82 הנריך נוימן 7044/82 לזרוביץ פני 24.7.82 לזרוביץ ברוך

 6973/82 כהני דוד 22.10.82 כהני סלבינז 7046/82 יצחק יפה 7.9.82 יפה מיכל ה
 6974/82 נוםבאום ברנרד 2.4.74 נוסבאום גסי 7047/82 אוםטר מלכה

 75/82© פנקס עטיל 21.6.82 פנקס נעמי אסתר 18.2.82 זיידמן יפה
 6979/82 למר רחל 21.10.82 טפר יקותיאל 70418/82 אוסטר אליקים גדל 26.10.82 זיידמו יפה
 6980/82 קישנר יעקב 9.11.82 שביר יעקב 7021/82 גולדגור בתיה 7.3.83 אמיר אילן

 6981/82 ורנבוד נחמיה 18.11.82 קוברסקי צפורה 6947/82 לובנשום ליאון 4.9.82 י לובנשום רגינה
 82/82© ריכטר גדל 14.10.82 ריכטר אביגדור 7060/82 פרנקל אסתר 19.2.82 פרנקל מנחם

 6985/82 סלפטר אליעזר 11.11.82 סלפטר חיים 7061/82 שיין רוזה 18.12.82 שיין הנרי
 86/82© אוסטפלד יעקב 28.6.82 אוסטרפלד 7062/82 חמילה נחום שנשא 31.10.82 חמי־לה נעים

 יהודית 7063/82 ביכור יוסף 15.7.79 כהן גל*־
 6990/82 כהן מרטה 23.3.82 •יכהן אברהם 7064/82 כהן מלכה 21.2.73 כהן בנימין

 •91/82© ערבה נחום 29.10.82 ערבה פניבה 7065/82 םלובוביץ מרים 25.8.81 סלובוביץ מקם
ב אסתר 5.8.82 דוידוב מנשה מנט  6993/82 דרדו

 6994/82 גלעדי שמשון 28.10.82 גלעדי שאול 7070/82 פורטנוי טוביה 20.6.82 וינגרטן
 6995/82 פרקש אברהם 22.3.81 פרקש יעקב מוליטינה

 96/82© מיקאי סופיה 4.10.82 ברנרד מיקי 7071/82 רוזנברג יקותיאל 11.12.82 רוזנברג בת־
 6999/82 גולדשמיד אלכסנדר 8.5.82 גולדשמיד יוסף שבע

 7000/82 בנדק בצלאל בנימין 10.6.82 בנדק דבקה 7072/82 דוויק רגינה 3.7.82 אליהו (דוייק)
 7001/82 קנדלר לאה 15.3.82 קנדלר בנימין דותן

 7002/82 קנדלר יצחק 10.7.81 קנדלר בנימין 7073/82 דוויק חיים 25.7.64 אליהו (דוייק)
 7004/82 וולף יוסף 13.2.57 וולף אליעזר דותן

 7005/82 םטבסקי ברכה 21.9.81 סטבםקי שלמה 7074/82 כץ צביה 2.8.82 כץ אברהם
ן ת  7006/82 אורלוב מרים 16.12.69 אורלוב מתתיהו 7076/82 פלצל יעקב 21.8.82 פלצל ש

 7008/82 רחמים ברוך 1.5.82 רחמים בושה .. 7078/82 ראובן ניסים 23.9.82 ראובן בשרה
 7009/82 מלר קלרה 22.5.76 מלר מנשה 7080/82 שמיר אלתר משה 17.12.82 שמיר יוסף

 7011/82 ליבזון עדה 18.8.82 לשם אורניה 7082/82 זליג רגינה 27.11.82 זליג בנימין
 701:2/82 זלוטניק גולדה 7.10.82 זלוטניק ניסן 7083/82 פרידמן צבי דב 1.7.78 קלופמן נחמה

 7013/82 אפל נעמי 3.1.78 אפל צבי 7084/82 פורמנסקי פרימה 21.4.81 פורמנסקי יצחק
 7015/82 לייב שמואל 25.9.82 לייב יוחנן 7086/82 בושרניצן שריקה 7.4.82 טולצנסקי

 7018/82 שוורץ רבקה 9.8.70 אספקה יצחק נחמן
 7019/82 פיגנבאום ליזה 20.2.82 םבסטיאן רודוק 7085/82 בושדניצן דוד 9.12.82 בושרניצן

 7024/82 אוחיון מרדכי 25.3.82 גולן משה י אםפירה
 7024/82 אוחיון מזל 22.6.82 גולן משה 7087/82 מוטיוק לאה 10.11.82 מוטיוק יצחק

 7028/82 סיפלינגר לאופלד 16.11.82 סיפלינגר שרה 7089/82 בק שמואל 9.2.82 קושמירםקי
 7029/82 הרשקוביץ מרים 12.10.82 דביר חדוה שולמית

 7030/82 הרשקוביץ דוד 10.12.82 דביר חדוה 7090/82 צוייג חנוך 12.9.81 צוןייג לאה
 7031/82 גלדרויט יוסף 6.6.81 גלדרויט פרידה 7091/82 מור פרידמן 23.4.82 פרידמן שלמה

 7034/82 מישון (משען) 7092/82 מורד עזרא 27.3.78 מורד דבורת,
 אברהם 23.4.65 משען יוסף 7093/82 צמח דוד 14.2.81 צמח אמנון
 7035/82 נוס אידה 28.5.82 נוס אברהם 7094/82 צמח פרידה 19.9.62 צמח אמנון

 7036/82 וים מתתיהו 11.4.82 ויס קלרה 7096/82 ינקוביץ פאול 13.9.82 בליזון שרה
 7038/82 סולומון מרים 26.11.82 הדר בתיה 7097/82 פריינד אריה 11.12.76 פריינד אטל

 ע׳ זמיר, רשם
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 בית המשפט המחוזי בחיפה

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

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

 «ס׳ התיק תאריך מס׳ התיק תאריו
 (1וואות1 שם ר״םנוח הפטירה שם המבקש (צוואות) שם המנוח הפטירה שם המבקש

 2148/82 חרובי שמואל 21.10.82 חרובי שרה 2189/82 שטרן פריץ 19.11.82 רות זינגר
 2154/82 ליפקוביץ שרה 13.4.80 רוטקובסקי 2199/82 קלופפר יעקב 24.11.82 ליביה קלופפר

 מאיר 2203/82 ויזר בן עמי
 2157/82 ויקטור לודויג 27.9.82 רגינה ויקטור שושנה 22.8.82 בן עמי יהושע

 2161/82 דולינסקי דוד 29.4.82 דלולינםקי לאה 2205/82 דגוני ערן 28.11.82 דגוני שאול
 2162/82 שפרינגר שלמה 9.10.82 שפרינגר זאב 2207/82 קוהל אורי 24.10.82 קוהל אביגל

 2163/82 לונדקובסקי מניה 5.11.82 שיקמן חיה . 2212/82 ברשדסקי מרים 20.1.82 ברשדסקי זאב
 2165/82 נויבויר מרי 27.9.82 נויבויר אברהם 2213/82 איצקוביץ מרדכי 29.8.75 איציקוביץ

 2166/82 נויבויר סמי 1.11.82 סלי סולומון ישראל . חייה
 2167/82 סירר ארטור 26.7.82 ז למה טירר 2214/82 גרוסבירג משה 13.1.82 גרוסברג לאה
 2168/82 גוסטה הרשקובסקי 4.10.82 בורשטיין רגינה 2215/82 שטינר הרש 13.2.82 שטינר ברדר
 2169/82 ריבק שרה 6.11.82 שטיינפלד גושה 2217/82 אליך גיטה 28.10.82 ברגר עדינה

 2175/82 גרזון משה 12.4.82 גרזון לאה 2218/82 אקםלרוד יהודית 12.5.82 עדנה ציון
 2176/82 פייפר וובר מרים 20.5.82 ובר בייניש 2219/82 וייס יעקובי 3.8.82 וייס אנה

 2177/82 אורן מאיר 9.9.82 אורן חנה 2221/82 קוגלמס פרץ 15.11.82 קוגלמס רחל
 2180/82 נחמה סלים 10.8.82 נחמה יחזקאל 2223/82 •סרצקי אסתר 28.8.82 מ. יעקובי

 2184/82 מלצר פרידה 13.7.82 ברקוביץ יוסף 2230/82 זונברג מאיר 11.12.82 וילציק יעקב
 2187/82 משה לח 19.10.81 בנימין משה

 2188/82 באומן זיגמונד 18.8,82 באומן דינה בילתה גילאוד, רשם

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

 לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 08׳ התיק תאריך מ0׳ התיק תאריו
 (ירושות) שס הסנוח הפטירה שם המבקש (ירושות) שם המנוח הפסידה שם המבקש

 2147/82 כרמי בנימין 17.9.82 כרמי טובה 2170/82 כהן בריש־אליאם 20.7.82 כהן שרלוטד.
 2149/82 לוי אברהם 2.11.82 לוי אסתר 2171/82 ולנברגר גזה 22.2.67 אבנד רוזליה
 2150/82 רוזנברג בילה 22.11.82 רוזנברג אברהם 2172/82 קרמר רחל 14.7.81 קרמר נתן .

 2151/82 שונג הדור׳ 8.11.82 שונג שי 2173/82 ירניצקי אסתר 21.9.80 ישעיהו ירניצקי
 2152/82 הלנברג סבינה 12.12.73 גרודנזינובםקי 2174/82 זיטלבק אלישע

 רחל לודויג 10.9.82 זייטלבק צבי
 2153/82 אליהו עליזה 28.9.82 אליהו נאזיי 2178/82 כץ אברהם 31.12.74 כץ שלמה

 2155/82 כחאנה טאנה 18.1,76 יוסף טאהא סםלני
 2156/82 אברהמי מיכל 14.10.82 אברהמי אורי 2179/82 כץ מרים 29.12.80 כץ שלמה
 2158/82 קויפמן ישראל 30.5.81 אורן פרידה סטלנר ,•

 2159/82 בו עקיבא גיל 6.6.82 בן עקיבא יעקב 2181/82 אלקיים ישראל 12.6.81 אלקיים יהודה
 2160/82 לבב איתן 17.6.82 לבב היים 2182/82 לבל אהרון 24.6.82 לבל שרלוטה

 2164/82 פידלמן נחמן 27.8.82 פלד מרדכי 2183/82 בביס סרול 10.10.82 בביס אנה
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 בית המשפט המחוזי בחיפה
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

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

 2185/82 כץ מלכד. 21.10.82 כץ יוסף 2208/82 נחמן אורה. 5.9.82 דנון אליעזר
 2186/82 פולט בניהו 24.9.82 פולט אסתר 2209/82 בירמן יהודית 27.7.82 צבי בירמן

 2190/82 קרפמן דוזה 10.2.81 אורן ?רידה 2210/82 פייג ישראל מנחם 23.8.82 פייג רחל
 2191/82 שויגר נהליה 2.2.79 שושנה יבין • - 2211/82 הסקל לאה 25.3.81 חסקל שמואל

 2192/82 בוטץ אברהם '14.11.82 בוטין ציפה 2216/82 צאירי מרים 7.10.82 צעירי שי
 2193/82 סגל בצלאל 9.4.80 סגל איטה 2220/82 וינברג דוד 28.6.79 וינברג אמנון

 2194/82 הרמז לאה 22.5.82 סגל יהודית 2222/82 כהן שלמה 19.9.82 כהן מריס
 2195/82 מירון שמעון 27.11.82 מירון לאה 2224/82 אברהם צבי 16.10.82 אברהם מרגלית

 2196/82 דבח אברהם 29.12.81 דבח רוזט' 2225/82 שוורץ ישראל 26.11.82 וקס אסתר
 2197/82 גולדמן שלמה 2,4.78 טורק בלה 2226/82 איזיק יוסף 16.11.82 רז רחל

 2198/82 גינוםר זאב 29.10.82 גינוםר אורי 2227/82 עטור ברים 25.8.78 עטור בדרלה
 2200/82 טרמן פםיד. 30.10.75 לאוטמן רחל 2228/82 אליהו אברהם 23.1.80 אליהו ציון

 2201/82 בן שבת גבריאל 8.3.81 בן שבת דליה • 2229/82 אליהו זוהר 5.1.75 אליהו ציה
 2202/82 ללדיק רייזה 23.12.80 ללדיק שושנה 2231/82 קרני רות 29.11.82 קרני שמואל

 2204/82 נדלר •נחום 27.11.82 נדלר רחל
 2206/82 טאובה גיטל 22.1.72 מד שושנה גילהה נילאור, רשם

 בית המשפט המחוזי בבאר״ שבע
 הזמנות כדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, במשות ליתן צווים המכריזים על
 • ירושה או למינוי מנהלי־ פזבון 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 כשוב בעיניו.

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

 486/82 לקס גינט 3.10.82 מיכאי לקס 515/82 באומן מונה 19.9.82 באומן פסח
 487/82 חג׳אג חלפו 14.5.82 חג׳אג אסתר 516/82 טייב מנטה 5.12.81 טייב אלברט
 491/82 כהן יעקב 17.9.82 כהן מלכה _ 518/82 שמילה משה 5.8.81 שמילה יוסף

 495/82 גוברמן פרידה 27.5.82 שלמה גוברמן 519/82 הלר הימן־יוסף 11.2.82 שרלס הלר
 499/82 רחל מלול 11.10.80 אשר מלול 520/82 גולדשטיין דורה 19.6.82 שרה קלמר

 501/82 שלום שטרית 10.11.82 שטרית זורה 522/82 פורמן משה 3.12.82 פורמן ר יטה
 502/82 וינבאום אסטלה 6.4.81 אסתר וינבאום 523/82 הראון זאב 29.11.82 הראון מרים
 504/82 מושקה שמחה 10.8.79 מושקה סלמן 524/82 טסלר דיבוה 26.3.82 טםלר הנריך

 506/82 י נתניה דוד 4.4.80 נתניה משאלה 525/82 פלדמן שרה 22.8.82 גרשון שמואל .
 507/82 פודור שושנת • 25.9.82 פודור יהודה 526/82 פלדמן משה בר 27.9.82 גרשון שמואל

 508/82 לוגםי שמעון 24.2.82 רחל לוגסי 527/82 חיים זאברון 2.9.81 זאב זאברון
י 26.10.82 גוטמן יואב 528/82 ישר זדה שוקרי  509/82 גוטמן מרינה י

 אריה קלימי 1.7.82 מרים ישר זדה
 510/82 נחמקין גוארו 14.11.82 פרנס מרים 529/82 שלקמן מיכאל 82*2.10 שלקמן פליקם

 511/82 פרידמן חוה 30.10.79 מנחם פרידמן 530/82 פרץ שלום 5.10.82 פרץ יצחק
 512/82 ארית ברבן 5.1.81 צפורה טיגר• 531/82 ג׳מיל םאלם 7.12.74 ג ׳מיל משה
 513/82 בונקר מוזס 14.11.82 בונקר אשר 2/83 לזר אברהם 18.4.81 לזר סילביה

 514/82 שניצר הנם־חנן 3.11.82 שושנה שנידר . יי גנאי, רשם
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 בית המשפט המחוזי בנצרת .
 הזמנות בדבר קיופ צוואות ומינוי מנהלי עזבוו

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשביהם
 כל המתנגד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, את טעמי התנגדותו, שאס

 לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

׳ חתי׳) תאריך מם׳ התיק תאריך » 
 (!וואות) שם המנוח הפסידה שם המבקש (!וואות) שם המנוח הפטירה שם המבקש

 555/82 איסק יוהנה 9.11.82 איסק לורנט 568/82 עלי סלאח מסעדה 3.8.81 מוחמד דיאב
 563/82 פיקסמן שמואל 12.4.82 פיקסמן שלום 8/83 זועבי בכריה

 567/82 ממדן־טרבולסי עבד־אללה 6.3.81 זועבי מחמוד

 פלילה 16.11.82 טרבולםי אברהם ראובן ג׳יג׳י, רשם

 הזמנות כרכר ירושות ומינוי מנהלי עזפון
 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.

 שם המבקש
 תאריך
 הפטירה

 מס׳ התיק
 !ירושות)

 תאריך
 הפטירה

 מס׳ התיק
 (ירושות)

 21.10.82 פיינשטיין אידה
 26.8.82 בן אבו מרים

 הוימן ביאטריס
 אםמעיל השמה

 חשמה־ אסמאעיל
 פלאי בתיה

 ניסים שרוני
 טאלב טאטור

 יהודית גיל

 ראובן ג׳יג׳י, רשם

11.11.82 
15.9.58 
5.6.79 

23.4.82 
20.4.72 
19.4.81 
4.8.82 

 רובין סוניה
 בן אבו אלברט

 הוימן אריק
 סולומון

 סלימאן חלוה
 חשמה מוחמד עלי

 פלאי ארנון
 רחמים אליהו
 סיידה סעדה

 גיל רפאל

564/82 
565/82 

3/83 

6/83 
7/83 
9/83 

10/83 
11/83 
12/83 

 וונונו מסעודה
 קליין אודליה

 סעוד חוסין
 שטרית בידה

 עזיז חנה
 פופקו אליהו
 פאטמה עודה

 שורץ צבי
 פרלמוטר רינה

 פיקסמן שלום
 פיינשטיין אידה

. 10.6.82 
22.8.82 
4.11.65 
1.11.82 

19.10.82 
3.8.82 

18.10.70 
24.10.79 

1.7.82. 
12.4.82 

12.12.82 

 וונונו מסעוד
 קליין יוסף

 דיב סבחה ג׳דעון
 שטרית יוסף
 עזיז אברהם

 פופקו רון
 איוב רומיה
 שורץ יעקב

 פרלמוטר בנימין
 פיקסמן שמואל

 רובין יפים ־חיים

547/82 
548/82 
549/82 
550/82 
552/82 
553/82 
557/82 
560/82 
561/82 
563/82 
564/82 

 הזמנות בת* הדין הרבניים
 בית הדין הרבני האזורי בירושלים

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת
 הנאה או המעונין בעזבון שאתת 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 168 !/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוח לוי־שפיק, שנפטר בירושלים

 ביום ג׳ בחשון התשמ״ג(20 באוקטובר 1982),
 המבקש: מנשה לוי.

 תיק 1183/התשמ״ג
 בענין המנות אריה אלבוחר, שנפטר בירושלים ביום

 ט״ו בתשרי התשמ״ג(2 באוקטובר 1982),
 המבקש: גבריאל אלבוחר.

 תיק 1957/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוח יעקבי דניאל, שנפטר בירושלים

 ביום ל׳ בתשרי התשמ׳׳ג (17 באוקטובר 1982),
 המבקש׳: ציון׳ מזור.
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 בית הדין הרבני האזורי מרושלים
ת (המשך.) ו נ מ ז  ה

 תיק 1303/התשמ״ג
 בענין ירושה המנוחה נזלי נאדה, שנפטרה בקרית־

 גת ביום ג׳ בטבת ההשמ״ב (27 בינואר 1982),
 המבקשת: רחל טואג.

 תיק 1318/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוח אריה יצחק טולנפלד, שנפטר

 בארהי׳ב ביום י״א בכסלו התשמ״ג (27 בנובמבר 1982),
 המבקש: אהרון דב! טודנפלד.

 תיק 1334/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוח אברהם קלין (קליין), שנפטר
 בירושלים ביום י״ח בכסלו התשל״ט (18 בדצמבר 1978),

 המבקשת: ברלינר (קלינה) בתיה.

 תיק 1419/התשמ״ג
 בעניז ירושת המנוח יעקב בינייביץ, שנפטר בירושלים

 ביום כ״א בתשרי התשמ״ג(8 באוקטובר 1982),
 המבקש: מאיר וינוגרד.

 תיק 407*/חתשמ״ג
 בענין ירושת המנוחה רוזה. ונגרוב, שנפטרה בירו

 שלים ביום כ״ג בחשו! התשמ״ג (9 בנובמבר 1982),
 המבקש: שדל (אלחנן) ונגרוב.

 תיק 1408/התשמ״ג
 בעניין ירושת המנות דניאל משה, שנפטר בידדשלים

 ביום י״ז בחשון התשמ״ג(3 בנובמבר 1982),
 המבקש: בנימין משה.

 תיק 1369/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוח סעיד יוסף צברי, שנפטר בנחם

 ביום ט״ז באב התשמ״ב (5 באוגוסט 1982),
 המבקש: צברי יוסף.

 תיק 1392/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוח גזה מנדל, שנפטר בירושלים

 ביום ט׳יז בבסלו התשמ״ג (2 בדצמבר 1982),
 המבקש: נחום מנדל.

 תיק 1434/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוח שמואל בוינגיו שנפטר בירוש

 לים ביום ט׳ בכסלו התשמ״א (11 בנובמבר 1980),
 המבקשת: פני בוינג׳ו.

 תיק 1447/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוח אשר סלמן, שנפטר בירושלים

 ביום ט״ו בכסלו התשמ״ג (1 בדצמבר 1982),
 . המבקשת: אשר רוזה.

 תיק 1449/התשמ״ג
 בעניו ידועות המנוח קלדרון אברהם, שנפטר בירוש

 לים ביום ג׳ בכסלו התשמ״ג (19 בנובמבר 1982),
 המבקשת: נורית ששון.

 תיק 1801/התשמ׳׳ג
 בענין ירושת המנוחה לאה (ליוה) קטרבורםקי,
 שנפטרה בירושלים ביום י״ד בטבת התשנד׳ג (29

 בדצמבר 1982),
 המבקש: דוד בן־ציון קטרבורסקי.

 תיק 1180/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוחה עמליה עמון, שנפטרה בירו

 שלים ביום ו׳ בכסלו התשמ״ג(22 בנובמבר 1982),
 המבקש: משח עמון.

 תיק 1192/התשמ״ג
 בענין המנוחה זוהרא בדדוגו, שנפטרה בירושלים

 ביום כ״ז באייר התשמ״ב (20 במאי 1982),
 המבקשים: ברדוגו ושלום יהודה.

 תיק 1208/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוח ולנסי יוסף, שנפטר בירושלים,

 • ביום ט׳ בכסלו התשמ״ג(25 בנובמבר 1982),
 המבקש: ולנסי משה.

 תיק 1214/התשמי׳ג
 בעניו ירושת המנוח־ יעקב שלמה, שנפטר בירושלים

 ביום י׳ בחשון התשמ״ג(27 באוקטובר 1982),
 המבקשת: נעמי יעקב.

 תיק 1219/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוחה אסתר גפני, שנפטרה בירושלים

 ביום כ״ג באייר התשמ׳׳ב (16 במאי 1982),
 המבקש: מאיר וינוגרד.

 תיק 1220/התשמ״ג
 כענין ירושת המנוח יהודה חיימסון, שנפטר בתל־

 אביב ביום ד׳ באלול התשמ״ב (23 באוגוסט 1982),
 המבקש: דוד הייממון.

 תיק 1266/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוח יוסף דן, שנפטר בירושלים

 ביום יי בכסלו התשמ״ג(26 בנובמבר 1982),
 המבקשת: סמנה דן.

 תיק 1260/התשמ״ג
 בענין ירושה המנוח אהרון יצחק, שנפטר בירושלים

 ביום י״ה בחשון התשמ״ג(3 בנובמבר 1982),
 המבקש: אברהם משה ריז.

 היק 1280/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוחה רבקה פדרו, שנפטרה בירושלים

 ביום י״ט בכסלו התשמ״ג(6 בדצמבר 1982),
 המבקש: שלמה פדרו.

 תיק 1301/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוח יעקב טובול, שנפטר בירושלים

 ביום י״ח באלול התשל״ו (13 בספטמבר 1976),
 המבקשת: נינט טובול.
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 בית הדין הרבני האזורי בירושלים
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 ביום כ״ז באדר התשמ״ב (22 במרס 1982),
 המבקשת: מרים אסרף.

 תיק 1631/ההשמ״ג
 בענין ירושת המנוח מנחם ארוץ פישמז, שנפטר
 בירושלים ביום כ״ד בכסלו התשמ״ג (10 בדצמבר 1982),

 המבקשת: רייזל (שושנה) פישמן.

 תיק 1636/החשמי׳ג
 •בענין ירושת המנוח אביגדור־אברהם שליק, שנפטר

, באייר התשכ״ח (3 במאי 1968),  בפתח־תקוה ביום ה
 ובעבין ירושת המנוחה שרה שליק, שנפטרה בירו

 שלים ביום כ״ח בכסלו התשמ״ג (14 בדצמבר 1982),
 המבקשת: תהילה קריגר.

 תיק 1639/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוחה עליזה שפיגל, שנפטרה בירו

 שלים ביום י״ח בחשון התשמ״ג (4 בנובמבר 1982),
 המבקש: שמחה שפיגל. >

 תיק 1626/התשמ״ג
 בעניו ירושת המנוח אולי (אברהם) יששכר, שנפטר
 בירושלים ביום כ״ח בתשרי התשמ״ג (15 באוקטובר

,(1982 
 המבקשת: יששכר דינה.

 תיק 1620/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוח יצחק בקאל, שנפטר בירושלים

 ביום ה׳ בכסלו התשמ״ג(21 בנובמבר 1982),
 המבקשת: באקל רות.

 תיק 1615/התשמ״ג
 בעניז ירושת המנוחה רחל לוי, שנפטרה בירושלים

 ביום י״א בכסלו התשמ״ג(27 בנובמבר 1982),
 המבקש: •יצחק לוי.

 רפאל הדס־עדם, המזכיר הראשי

 תיק 1501/התשמ״ג
 בעבין ירושת המנוח ישראל ליבוביץ, שנפטד בבאר־

 שבע ביום ו׳ באב התשמ״ב (25 ביולי 1974),
 המבקשת: תמר ליבוביץ.

 תיק 1509/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוחה יהודית סנדרוביץ, שנפטרה
 בירושלים ביום י״ג בכסלו התשמ״ג (29 בנובמבר 1982),

 המבקש: אברהם יצחק םנדרוביץ.

 תיק 47/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוח תיריה אלעזר, שנפטר בירושלים

 ביום י׳ בכסלו התשל״ו(10 בנובמבר 1975),
 המבקש: ניםים חדד.

 תיק 1492/התשמ׳׳ג
 בענק ירושת המנוח ניסים בושארי, שנפטר באש

 תאול ביום כ״ד ־באייר התשמ״ב (17 במאי 1982),
 המבקשת: שדרה בושארי.

 תיק 1516/התשמ״ג
 בעניז ירושת המנוחה נזדה שלום, שנפטרה בירושלים

 ביום ל׳ בכסלו התשמ״ג(16 בדצמבר 1982),
 המבקש: בנימין יעקב.

 חיק 1550/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוח חיים זנדוייס, שנפטר בחולה

 ביום כ׳ בתמוז התשמי׳ב (11 ביולי 1982),
 המבקשת: ריי ברובנדר.

 תיק 1552/התשמ״ג
 בעניז ירושת המנוחה אסתר חוילי, שנפטרה בירו

 שלים ביום כ״א בכסלו התשמ״ג(6 בדצמבר 1982),
 המבקש: אדירת חוילי.

 היק 1566/החשמ״ג
 בענק ירושת המנוח ניסים אסרף, שנפטר בירושלים

 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 4567/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוח שלמה גכט, שנפטר ברמת־גן

 ביום י״ט בחשון התשמ״ג(4 בנובמבר 1982),
 המבקשת: נדיה גכט.

 חיק 4334/התשמ״ג
 בענין'ירושת המנוח אהרן הפנר, שנפטר ברמת־גן

 ביום ל׳ באב התשמ״ב (19 באוגוסט 1982),
 המבקשת: שושנה הפנר.

 תיק 4403/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוח עמנואל בקר, שנפטר בפתח־

 תקוה ביום ח׳ בשבט התשל״ט (5 בפברואר 1979),
 •המבקשת: פרידה בקר.

 תיק 4485/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוח יואל ברזילי, שנפטר בצריפין

 ביום כ״ז בחשון התשמ״ג(13 בנובמבר 1982),
 המבקשת: צביה ברזילי.
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 בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 תיק 5002/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוח פנחס גורפינקל, שנפטר ברמת־

 גן ביום ב׳ בכסלו התשמ״ג (17 בנובמבר 1982),
 המבקשת: מיסיד* גורפינקל.

 . תיק 4715/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוחה אסתר גרוץ, שנפטרה בחדרה

 ביום ד׳ בשבט התשכ״ט (22 בפברואר 1969),
. ה ר -המבקש: מיכאל ג

 תיק 4716/התשמ׳׳ג
 בענק ירושת המנוח ישראל גמץ, שנפטר בפתה־

 תקוה ביום ז׳ באדר התשל׳׳ד (1 במרס 1974),
 המבקש: מיכאל גרוץ.

 תיק 5144/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוחה חיה גרינגלס, שנפטרה בתל־

 אביב ביום כ״ו בשבט התשמ״ב (19 בפברואר 1982),
 המבקשת: פנינה גולדשטיין,

 תיק 5135/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוח צבי גדיים, שנפטר בערד ביום

 י״ח בחשון התשמ״ג(4 בנובמבר 1982),
 המבקשת: צביה גרייס.

 תיק 5005/התשמ״ג
 בעניז ירושת המנוח מרדכי יום־טוביאן, שנפטר
 ברמת־גן ביום׳ כ״א בכסלו התשמ׳׳ג (7 בדצמבר 1982),

 המבקשת: בתיה יום־טוביאן.
 תיק 32ד4/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוח פנינה יסקולקת, שנפטרה בבת

 ים ביום ל׳ בשבט התשמ״א (4 בפברואר 1981),
 המבקש: ולדלךיםקולקה.

 תיק 5162/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוחה חיה בוטר, שנפטרה ברמת־גן

 ביום י״א בתשרי התשמ״ג (28 בספטמבר 1982),
 ־ המבקשת: חנה מירון.

 תיק 4945/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוחה גרשום שמעה כהן, שנפטרה
 ברמת־גן ביום כ״ו בתשרי התשמ׳׳ג(13 באוקטובר 1982),

 המבקש: בנימין לוי.,

 תיק 5134/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוח יצחק מילברג, • שנפטר בתל־

 אביב ביום כ׳׳ד בחשון התשמ״ג(10 בנובמבר 1982),
 המבקשת: לינה בלה.

 תיק 4726/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוח מרדכי מליניק, שנפטר בתל־

 אביב ביום ט׳ בכסלו התשמ״ג (25 בנובמבר 1982),
 המבקשת: פיגר• זלמה מליניק.

 תיק 4388/התשמ״ג
 בענק ירושת המנוח אברהם ויינר, שנפטר בחולון

 ביום ־ד באב התשמ״ב (27 ביולי 1982),
 ׳המבקשת: פורטונה דינר.

 תיק 4407/התשמ״ג
ק ירושת המנוח חיים חזקי, שנפטר בתל־אביב  בענ

 ביום ח׳ בתשרי התשמ״א (18 בספטמבר 1980),
. ( לן גו )  המבקש : אברהם חזקי

 תיק 4576/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוח נחום טוטיה, שנפטר בפתח־

 תקהה ביום כ״ז בחשון התשל׳׳ח (8 בנובמבר 1977),
 המבקשת: עזיזה טוטיה.

 תיק 4351/התשמ״ג
ק ירושת המנוח אדוארד יוסף, שנפטר בהוד־  בענ

 השרון ביום ט׳ בניסן התשמי׳ב (2 באפריל 1982),
 המבקשח: דבורה יוסף.

 תיק 4353/התשמ״ג
 בענק ירושת המנוח שלום מדר, שנפטר בתל־אביב

 ביום כ״ב בסיון התש״מ (6 ביוני 1980),
 המבקשת: מרגלית בוםני.

 תיק 4378/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוחה מדלן נאוי, שגפםרה ברמת־

 גן ביום כ״ה בתשרי התשמ״ג (12 באוקטובר 1982),
 המבקש: יהודה נאוי.

 תיק 4412/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוח גוסטב סגל, שנפטר ברמת־גן

 ביום •יי באייר־ התשמ״ב (3 במאי 1982),
 המבקשת: אנה סגל.

 תיק 4657/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוחה רומיה (ינאעי) אריכא, שנפ
 טרה ברעננה ביום כ״א בחשון התשמ״ג (ד בנובמבר

,(1982 
 המבקש: דוד אריבא.

 תיק 4997/התשמ״ג
ק ירושת המנוחה סופית בלס ייקוגן, שנפטרה  בענ
 בפתח־תקוה ביום א׳ בהשון התשמ״ג (18 באוקטובר

,(1982 
 המבקש: שמואל בלס קוגן.

 תיק 5024/התשמ״ג
ק ירושת המנוח יהיאל דוד גולדמן, שנפטר  ־ בענ

 ברמת־גן ביום י״ט בכסלו התשמ״ג (5 בדצמבר 1982),,
 המבקשת: ־קיילה גולדמן.
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 בית הדין הרבני האזורי בתליאביב־יפו
ת (הפשר) ו נ מ ז  ה

 תיק 4865/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוח אלי קיזמן, שנפטר בחולון ביום

 כ״ח בחשון התשמ״ג (14 בנובמבר 1982),
 המבקשת: פרלה קיזמן.

 תיק 4805/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוח משה שליט, שנפטר בפתח־

 תקוה ביום ד׳ באב התש־״ם (17 ביולי 1980),
 המבקשת: לאה גלמור.

 תיק 5081/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוח דוד שמע, שנפטר בתל־אביב

 ביום ה׳ בכסלו התשמ״ג (21 בנובמבר 1982),
 המבקשת: רוזה שמע.

 תיק 5036/התשמ״ג
 בענין ירושה המנוח כדורי שמש, שנפטר בנתניה

 ביום ו׳ בסיון ההשכ״ד (17 במאי 1964),
 המבקש: משה שמש.

 תיק 4778/התשמ״ג
 בעניו ירושת המנוחה גולדה שפירא, שנפטרה בתל־

 אביב ביום כ״ג בחשון התשמ״ג (9 בנובמבר 1982),
 המבקש: יצחק שפירא.

 עובדיה לוי, מנהל היחידה לעזבונות וירושות

 תיק 5110/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוח משה ניבצינסקי, שנפטר בקנדה

 ביום ז׳ בטבת התשמ״ב (2 בינואר 1982),
 המבקשת: סונית ניבצינסקי.

 תיק 4681/ד,תשמ״ג
 בענין ירושת המנוח יהושע עשור, שנפטר ברמת־

 גן ביום ג׳ בכסלו התשמ״ג (19 בנובמבר 1982),
 המבקש: אבי עשור.

 . היק 4878/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוח נחום פוקס, שנפטר בפתח־תקוה

 ביום ב׳ בכסלו התשמ״ג (18 בנובמבר 1982),
 המבקש: זכריה־מנחם פוקס.

 תיק 4907/התשמ״ג
 בעני! ירושת המנוח גרישה פנחסוב, שנפטר ברמה־

 גן ביום ח׳ בחשון התשמ״ג (25 באוקטובר 1982),
 המבקש: םוריש דוידוב.

 תיק 4936/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוחה שמחה ציטיאט, שנפטרה בפתח־

 תקוה ביום כ״ו בכסלו תתשמ״א (4 בדצמבר 1980),
 המבקש: הרצל ציטיאט.

 הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות
 כבית הטעז3ט המדזחי כתל־אביב־י5ו תיק אזרחי: 2182/82

 בענין פקודת החברות,
 ובענץ פירוק חברת ג׳. אי. גי. השקעות ישראל

 בע״מ, רה׳ שרה מלכין 7, הרצליה,
 והמבקשים: יעקב ׳וירדנה ורצהייזר ע״י ב״כ עו״ד
 גיל־עד חריש ו/או מנחם צדקר ו/או שרונה חריש, רח׳

 זמנהוף 24, תליאביב.
 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11 ביולי 1982 הוגשה
 בקשה לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את
 ההברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני
 בית המשפט היושב בדין ביום 1 בפברואר 1983 בשעה

.08.30 
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך
 הדין שלו. ,העתק מן הבקשה יינתן לכל נושה או משתתף
 של ההברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת התשלום

 הקבוע בעדו.
 גיל־עד חדיש, עו״ד

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

 לעיל לא יאוחר משעה 13,00 של יום 31 בינואר 1983.

 בכית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו תיק אזרחי 1869/82
 בענין פקודת החברות,

 ובענין פירוק חברת מנן בריח מערכות בטחון בע״מ,
 והמבקש: צבי רוט עי׳י ב״כ עו״ד דן ארבל, רח׳ בן

 יהודה 240, תל־אביב.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 25 ביוני 1982 הוגשה
 בקשה לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את
 החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני
 בית המשפט היושב בדין בידם 24 בפברואר 1983,

 בשעה 08.30.

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

 הקבוע בעדו.
 דו ארכל, עו״ד

 ב״כ המבקש

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

 יאוחד משעה 13.00 של יום 23 בפברואר 1983.
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 הודעות מאת הכונס הרשמי

 שם החברה: ״מבזק״ הדפים לרכב בע׳׳מ — בפירוק״
 מען המשרד הרשום: שד׳ החשמונאים 11, תל־אביב,

: תל־אביב־יפו, ת. א. 198/81. ל  בית המשפט המחוזי ש
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ה׳ באדר התשמ״ג

.(18.2.1983) 
 שם המפרק, תיאורו ומענו: חיים ולנר, עו״ד, רחוב

 יהודה הלוי 49, תל-אביב.

 הודעה על תשלוט־ דיבידנד
 שט החברה: טרוםו ישראל בע״מ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רח׳ התעשיה 10, תל־אביב. •
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת. א. 1728/80.

 הסכום לכל שקל: 10 אגורות הדשות.
 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון. י־
 זמן פרעונו: כ״ג בשבט החשמ״ג(6.2.1983).

קד ו  מקום פרעונו במשרד המפרק: עו״ד מ. סובל, רח׳ פ
 לוב 26, חולון.

 כ״ז בטבת התשמ״ג (12 בינואר 1983)
ה ת  ז׳ כ

 סגן הכונס הרשמי

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

 הודעות בדבר כוונה להפריז על דיבידנד
 שם החייב, תיאורו ומענו: ניל שורצקורן, צבא קבע, רח׳

 בני אפרים 215, תל־אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת. א. 1730/75.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: כ״ה בשבט התשמ״ג
.(11.2.1983) 

 שם הנאמן תיאורו ומענו: וסרמן פיליפ, עו״ד, רה׳ ירו
 שלים 29, בת־ ים.

 שם ההייב ומענו: וליד קעדן מוחמד, בקה אל גרבייה.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת. א. 1467/81.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: כ״ח בשבט התשמ״ג
.(11.2.1983) 

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

 שם החייב, תיאורו ומענו: יהושע בן־ציון, מנהל בנק,
 שד׳ בן־ציון 28, תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת. א. 267/76.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: כ״ה בשבט התשמ״ג

.(11.2.1983) 
 שמות הנאמנים, תיאורם ומענם.: ל. ד. קומיסר, עז״ד;
 יעקב דורון, ער׳ד; שד׳ דוד המלך 1, תל־אבויב.

 י׳׳א בטבת התשמ״ג (27 בדצמבר'1982)
ה נ  ז׳ מ

 סגן הכונס הרשמי

 לפי פקודת החברות

 הודעות כדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 שם החברה: כבל בע״מ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום: דרך פתח־תקוה 66, תל־אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת. א. 292/76.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: כ״ח בשבט התשמ״ג
.(11.2.1983) 

 שם המפרק ומענו: הכונס הרשמי, רה׳ בךיהודה 14, תל־
 אביב.

 שם ־החברה: משה חסון, בנין, פיתוח והשקעות. בע״מ. —
 בפירוק.

 • מען המשרד הרשום: רה׳ רוטשילד 43, ראשון־לציון.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ח. א. 20/77.
 היום האהרון לקבלת הוכחות: כ״ח בשבט התשמ״ג

.(11.2.1983) ^ 
ם המפרק תיאורו ומענו: ניםים מורג, עו״ד, רח׳ הקליד ש -

 י 22, תל־אביב.

 שם ההברה: מתקין חב׳ להתקנות בע״מ — בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רח׳ המלך ג׳ורג׳ 33, תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תליאביב־יפו, ת. א. 5142/66.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: כ״ה בשבט התשמ׳׳ג

.(11.2.1983) 
 שם המפרק תיאורו ומענו: עודד קלמרו, עו״ד, רה׳ הירקון

 171, תל־אביב.

 שם ההברה: חב׳ השואב בע׳׳מ — בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רח׳ נורדוי 13, רחובות.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת. א. 1602/78.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: כ״ח בשבט התשמ״ג

.(11.2.1983) 
 שם המפרק ומענו: הכונס הרשמי, רה׳ בן־יהודה 14,

 תל־אביב.

 שם ההברה: ידעפון בע״מ — בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רה׳ שפע טל 13, תל־אביב.

ת המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת. א. 322/73. י כ ^ ^ 
ם האחרון לקבלת הוכחות: כ״ח בשבט התשמ״ג ו י ^ ^ 

.(11.2.1983) 
 שם המפרק ומענו: הכונס הרשמי־, רח׳ בךיהודה 14, תל־

 אביב.

 שם החברה: זולכון בע״מ — בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רה׳ הנביאים 36, בת־ים.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת. א. 1391/81.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: כ״ה בשבט התשמ״ג

.(11.2.1983) ^ 
 שם המפרק תיאורו ומענו: עזריאל ברק, עו״ד, רה׳ השופ־

 טים 27, תל־אביב.

 ילקוט הפרסומים 2887, י״ג בשבט התשמ״ג, 27.1.1983 901



 הודעות מאת הכונס הרשמי
 לפי פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש], התש״ם-1980

 הודעה על מינוי נאמו וצו הכרזת חייכ כפושט רגל
 שם החייב, תיאורו ומענו: ציון כהו אורג׳, יהלומן, רח׳

 ! הרצוג 19, חולון.

 בית.המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת. א. 2613/81.
 תאריך צו הכרזת החייב כפושט רגל: ט״ו בכסלו התשמ״ג

.(1.12.1982) 
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: דוד סבירסקי, רו״ח, רח׳

 החשמל 33, תל־אביב.
 . תאריך המינוי: י״א בטבת התשמ״ג (27.12.1982).

 צווי קפלת נכפים והכרזת פשימת רגל,
 ואסיפות ראשונות

 שם החייב, תיאות ומענו: יעקב אברג׳יל, ת״ז 4950511,
 שומר, רח׳ הצנחנים 194/8, נוה־ישראל, הרצליה.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת. א. 1595/82,>^־
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: ח׳ בכסלו

 התשמ״ג (24.11.1982).
 תאריך הגשת הבקשה: כ״ו בסיון התשמי׳ב (17.6.1982).

 בקשת נושה או חייב: בקשת החייב.
 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: י״ד בשבט
 התשמ״ג (28.1.1983) בשעה 10.00, במשרד הכונס

 הרשמי, רח׳ בךיהודה 14, תל־אביב. %

 שם ההייב, תיאורו ומענו: אלברט חמד, ת״ז 6730751,
 בעל סופרמרקט, רה׳ כ״ט בנובמבר 20, בת־ים.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת. א. 3128/82.
 ת^ריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: י״ג בכסלו

 התשמ״ג(29.11.1982).
 תאריך הגשת הבקשה: כ׳׳א בחשה התשמ״ג (7.11.1982).

 בקשת נושה או חייב: בקשת החייב.
 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: כ״ח בשבט

 התשמ״ג (11.2.1983) בשעה 10.00, במשרד הכונס ־
 הרשמי, רה׳ בן־יהודה 14, תל־אביב.

, בעל סופרמרקט, .  שם החייב, תיאורו ומענו: יעקב בךחמו
 מלון הוד, רה׳ הנשיא 89, הרצליה פיתוח.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת. א. 129/82^^
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: י״ג בכסלו

 התשמ״ג(29.11.1982).
 תאריך הגשת הבקשה: כ״א בחשון התשמ׳׳ג (7.11.1982).

 בקשת נושה או חייב: בקשת החייב.
 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: כ״ה בשבט
 ההשמ״ג (11.2.1983) בשעה 10.00, במשרד הכונס

 הרשמי, רחוב בךיהודה 14, תל־אביב.

 י״א בטבת התשמ״ג(27 בדצמבר 1982)
 ז׳ כונה £

 סגן הכונס הרשמי

 הודעות על תשלום דיכידנד

 שם החייב, תיאורו ומענו: אברהם רבינוביץ, מנהל מס
 עדה, רה׳ אתד־העם 1, שיכון מעוז, כפר־סבא.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת.. א. 543/76.
 הסכום לכל שקל: 100 אגורות חדשות.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון וסופי.
 זמן פרעונו: כי׳ג בשבט התשמ״ג(6.2.1983).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: הכונס הרשמי, רח׳ בן־
 יהודה 14, תל־אביב.

 שם החייב, ומענו לשעבר: עזבון המנוח סמי דרויש, רח׳
 המתמיד 12, רמת־גן.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק עזבונות
.6295/80 

 הסכום לכל שקל: 60 אגורות חדשות.
 דיבידנד ראשון או אהר: דיבידנד ראשון וסופי.

 זמן פרעונו: כ״ג בשבט התשמ״ג (6.2.1983).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו׳׳ד א. מקוב, 1ה׳ גרוזנ־

 ברג 13, תל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: דורון קרמין, טכנאי אלקטרו
 ניקה, רה׳ אהרונוביץ 29, חולון.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת. א. 134/80.
 הסכום לכל שקל: 90 אגורות חדשות.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון וסופי.
 זמן פרעונו: כ״ג בשבט התשמ״ג (6.2.1983).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ד א. עדיני, רח׳ בארי
 5, תל־אביב.

 שמות החייבים, תיאורם ומענם: 1. שלום דוידוף, קבלן
 בנין, רה׳ רמת־הגדלן 19, תל־אביב; 2. אברהם םמיר,

 קבלן בנין, רח׳ קריניצי 5, רמת־גן.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיקים אזרחיים:

.2314/77 .2 ;2313/77 .1 
 הסכום לכל שקל: 75 אגורות חדשות.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד שני.
 זמן פרעונו: כ״ג בשבט התשמ״ג (6.2.1983).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ד ש. טננבלט, רח׳
 מזא״ה 25, תל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: כאמל דואהדה, קבלן בנין,
 רה׳ ם״ח מס׳ 11, כפר־תמרה, לוד.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת. א. 1563/73.
 הסכום לכל שקל: 100 אגורות חדשות בצירוף ריבית.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון וסופי.
 זמן פרעונו: כ״ג בשבט התשמ״ג(6.2.1983).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ד ש. עידה, רה׳ ביאליק
 59, רמת־גן.

 902 ילקוט הפרסומים 2887, י׳׳ג בשבט התשמ״ג, 27.1.1983



 הודעות מאת הכובס הרשמי
 לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח הדש], התש׳׳ם—1980

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: זלמן סגל, עו״ד, רחוב שמאי
 16, ירושלים.

 תאריך השחרור: ט׳יו בטבת חתשמ״ג (31.12.1982).

 י״ט בטבת התשמ״ג(4 בינואר 1983)
 י׳ צןךיאלי

 סגן הכונס הרשמי

 הודעות כדבר כוונה להפריז על דיבידנד

 שם החייב, תיאורו ומעבו:יוםף קליין, ת״ז 3068273, פקיד,
 רחוב הרשנזון 16, רחובות.

 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, ת. א. 613/74.
 היום האהרזן לקבלת הוכחות: ז׳ באדר התשמ״ג

.(20.2.1983) 
 שם הנאמן, תיאורו מענו: הכונס הרשמי, רחוב החלוץ

 117, באר־שבע.

 שם החייב, תיאורו מענו: דוד ברושי (נטופרמן), ת״ז
 4298357, סוכן, שכ׳ דרום אפריקה 32/17, אשקלון.

 ביתי המשפט המחוזי של: באר־שבע, ת. א. 173/65.
 היום האחרון לקבלה הוכחות: י״ב באדר התשמ׳׳ג

.(25.2.1983) 
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: הכונס הרשמי, רחוב החלוץ

 117, באר־שבע.

 צו קבלת נכפיפ ואפיפה ראשונה
 שם החייב, תיאורו ומענו: יוסף גוביץ, יהלומן, רה׳ רמב״ן

 3, בני־ברק.
 בית המשפט המחוזי של: תל-אביב־יפו, ת. א. 512/82.
 תאריך צו קבלת הנכסים: י״ט באייר התשמ״ב (12.5.1982).
 תאריך הגשת הבקשה: כ״א בשבט התשמי׳ט (14.2.1982).

 בקשת נושה או חייב: בקשת נושה.
 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: כ״א בשבט
 התשמ׳יג (4.2.1983) בשעה 10.00, במשרד הכונס

 הרשמי, רה׳ בךיהודה 14, חל־אביב,

 י״א בטבת התשמ״ג(27 בדצמבר 1982)
 ז׳ בונה

 סגן הכונס הרשמי

 הודעה כדבר. בקשות הפטר
 ..שם החייב ומענו: סברי אליאס קזעורה, ת״ז 101913,

 ;־ רחוב חדאד 12, חיפה.

: חיפה, תיק אזרחי 605/65. ל  בית־המשפט המחוזי ש
 היום והמקום לדיון בבקשת השחרור : ח׳ בניסן התשמ׳׳ג
 (22 במרס 1983), בשעה 08.30, בבית המשפט המחוזי

 חיפה.

 ט״ו בטבת התשמ״ג (31 בדצמבר 1982)
 י׳ יקותיאלי

 סגו הכונס הרשמי

 שמות החייבים, תיאורם ומענם: חיים אקוקה, ת״ז 590460,
 מכונאי; גינה אקוקה, ת״ז 4934343 — רחוב ינאי

 המלך 1/4, אפרידר, אשקלון.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, ת. א. 138/67, 39/72.

 היום האחרון לקבלת הוכהות: י״ב באדר התשמ׳׳ג
.(25.2.1983) 

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

 הודעה על תשלום דיבידנד
 שם החייב, תיאורו ומענו: חיים לנגא, ת״ז 291298, רחוב

 p מתתיהו 34/10, שכ׳ ר, באר־שבע.
 ביה המשפט המחוזי של: באר־שבע, ת. א. 366/72.

 הסכום לכל שקל: 40%.
 דיבידנד ראשון או אחר: שלישי.

 זמן פרעונו: א׳ באדר התשמ״ג(14.2.1983).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: הכונס הרשמי, רחוב החלוץ

 117, באר־שבע.

 ג׳ בטבת התשמ״ג(19 בדצמבר 1982)
 ל׳ בדנע

 בא־כוח הכונס הרשמי

 הודעות על ביצול צווי קבלת נכבים
 שם החייב, תיאורו ומענו: מוהמד בן מוםא אברהים,

 ת״ז 3091614, פועל, אבו־גוש.
 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, ת. א. 18/76.

 תאריך מתן צו קבלת הנכסים: כ״ג בשבט התשל״ו
.(25.1.1976) 

 האריך ביטול הצו: י׳׳ג בטבת התשמ״ג (29.12.1982).
 סיבת הביטול: תשלום החובות' בשיעור 100%.

 שם החייב, תיאורו ומענו: עארף עבדללה אבו קטיש,
 ת״ז 3090922, פועל, אבו־גוש.

ת המשפט המחוזי של: ירושלים, ת. א. 566/75. י " 
 תאריך מתן צו קבלת הנכסים: כ״ג בשבט התשל״ו

.(25.1.1976) 
 האריך ביטול הצו: י״ג בטבת התשמ״ג (29.12.1982).

 סיבת הביטול: תשלום החובות בשיעור 100%.

 הודעה על שדורור נאמן
 שם החייב, תיאורו ומענו: נסים חסון, ת״ז 22523, חדרן,

 רחוב המלך ג־ורג׳ 12, ירושלים. -
 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, ת. א. 412/71.
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עי ן שבו ן וחשבו  די
 לפי חוק בנק ישראל, התשי״ד-^1954

 לפי סעיף 58(1) לחוק בנק ישראל, התשי׳יד-^1954•י, ׳
 מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע
 והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום ה׳ בשבט

 התשמ׳׳ג (19 בינואר 1983) :
- בשקלים

 א. •סד כל המטבע במחזור י
 ביזם 19 בינואר 1983 483,632,78;11,501
 ב. היתרה ביום 12 בינואר 1983 11,294,334,105.29

 ג. העליה במשך השבוע האחרון 207,149,527.49
 ד. ,הנכסים ביתרות מטבע חוץ תחב 11,501,483,632.78

 זי׳ בשבט התשמ״ג (21 בינואר 1983)
 ש׳ סירקיפ

 • סגן מנהל מחלקת המטבע
 1 ס״ח תתשי״ד, עמי 192.

 הודעות אלה מתפרסמות על אחריות המודיעים ואין
 בפרסומו משוט מתן תעודה על נכונותן

מ ״ ע ת כ ה להשקעו ר כ ת ח י ל כ  ת
 הודעה על אכיפת נושיב

 ניתנת בזה הודעה,' בהתאם לסעיף 207(2) ו־(3)
 לפקודת החברות, כי אסיפת נושי החברה הנ״ל תתקיים
 ביום 13 בפברואר 1983, בשעה 17.00, במשרדיה, רחוב

 מוריה 58, חיפה, ובה תוצע החלטה בדבר פירוק החברה 1'
 מרצון; ומינוי מפרק.

 י׳ עינכ, מנהל

מ ״ ע ות ב ת ציבורי דו ה לעבו ר ב ם ח ע ש  מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, שאסיפה כללית אחרונה של החב
 רה הנ״ל תתכנס ביום 8.3.1983 בשעה 08.00, ברחוב מקוה
 ישראל 8, תל־אביב, לשם הגשת דו״ה סופי של המפרקים
 המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשה בנכסי
 החברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרקים
 ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של ההברה ושל

 המפרקים.
 אברהפ רובינשטין, מפרק

מ ״ ע ת (ירושלים) כ ת פ ו נ  מעו
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, שאסיפה כללית אחרונה של
 החברה הנ״ל תתכנס ביום 8.3.1983 בשעה 09.00 ברחוב
 מקוד. ישראל 8, תל־־אביב, לשם הגשת דו״ח סופי של
 המפרקים המראה כיצד התנהל פירוק העסקימ ומה עשה
 בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפר
 קים ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה

 ושל המפרקים. ^
 אברהם רובינשטין, מפרק

 הודעות מאת האפוטרופוס הכללי
נה להגיש כקשה׳ למתן צו ניהול ו  הודעה על כו

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

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי
 דין וביצוע), התשל״ה—1978, ניתנת בזה הודעה, כי בכ
 וונת האפוטרופוס הכללי להגיש לבית המשפט המחוזי
 בחיפה בקשה לתת לו צו ניהול ביחס לנכסים הרשומים
 להלן. על כל אדם הרוצה להתנגד למתן הצו להגיש
 לאפוטרופוס הכללי, במשרדו ברחוב. שמריהו לוין 3,
 חיפה, כתב התנגדות, בשני עותקים, הנתמך בתצהיר
 ויפרט בו את נושא התנגדותו ונימוקיו, תוך שבועיים

 מיום פרסום הודעה זו.

 נכסיי י עזבונות:
 שם הנפטר:

 יוכבד בת ישראל וקפלמן, ת״ז 244294.
 יהודית בת בנימין אישביא, ת״ז 06766758.

 נבפי נעדדיע שזהותם ידועה:
: עדר  שם הנ

 דחה פצרסקי, פאולינה רזניק, טרסייסקה רחל ו/או טרסם־
 קה רחל, מורים גורדון, יעקב לנדאו, יוסף אברמו
 ביץ, מורים גרינבלט, הרי גרינבלט, ישראל גרינבלט,
 ברצילון לאון, זיידמן רגינה, קנדינוף פרלה, יוסף
 מ. מייד, לונה מייר, אדלמן מוריס, בר (בערי) לוין.

 נכפי חדשים כלתי ידועיכ:
 יורשים בלתי ידועים מעזבון המנוחה אלה וולף ארנזון.

 כ״א בכסלו התשמ״ג(17 בדצמבר 1982)
 י׳ יקותיאלי

 סגן האפוטרופוס הכללי

ה למתן צו ניהול ש ק נה להגיש ב ו  הודעה על כו

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

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי
 דין וביצוע), התשל״ח—1978, ניתנת בזה הודעה כי
 בכוונת האפוטרופוס הכללי להגיש לבית המשפט המחוזי
 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
 בו את נושא התנגדותו ונימוקיו, תוך שבועיים מיום

 פרסום הודעת זו.

 ־ נכסי שכונות:
 שם הנפטר:

 הדסי אריה בן אברהם־יצחק מבאר־שבע.

 כ״ד בטבת ההשמ״ג(9 בינואר 1983)
 ל׳ כדנע

 בא־כות האפוטרופוס הכללי

 904 ילקוט הפרסומים 2887, י״ג בשבט החשמ״ג, 27.1.1983



 הולידיי איך אוף ישראל(1977) בע״מ
 הודעה על אסיפת נושים

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 207(2) ו־(3)
 לפקודת החברות, כי אסיפת נושים של ההברה הג״ל
 תתקיים ביום 10.2.1983 בשעה 10.00, במשרדי שבלת,
 רוברטס וצלרמאיר, עו״ד, שדרות־רוטשילד 63, תל־אביב.

 די גדוגפלד, עו״ד

 חלקה 168 כגוש 6930 בע׳׳מ ׳
 הודעה על אסיפה סופית

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 206(3) לפקודת
 החברות, שאסיפה כללית אחרונה של חברי החברה תתכנס
 ביום 28.2.1983 בשעה 10.00 במשרדו של עו״ד ברור
 גייבמן, שדרות רוטשילד 83א׳; תל־אביב, לשם הגשת
 הדו״ח הסופי של המפרקים, המראה כיצד התנהל פירוק
 העסקים ומה עשה בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים
 נוספים מאת המפרקים ולהחליט" כיצד לנהוג בפנקסים

 ובמסמכים של החברה ושל המפרקים.

 כדוד גייכמן, עו״ד אהרון מלצר, ער׳ד
 מפרקים

 ״שי־אל״ חכרה למפחר בינלאומי(1976) כע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית
 ניתנת בזה הודעה, בהתא.£ לסעיף 206 לפקודת החב
 רות, בי •אסיפה' כללית אחרונה של החברה תנ״ל תתכנס
 ביום 9 •במרס 1983, בשעת 10.00, בבניו פלפריק, דחי
 הבנקים 5, הדר מם׳ 11, חיפה, לשם הגשת דו״ח סופי
 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק, ומה. עשה
 בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאית המפרק;
 ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה

 ושל המפרק.
 יוסף שי־אל, מפרק

 ישוב יבואני קפה כע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית

 ניתנת בזה הודעה,, בהתאם לסעיף 206 לפקודת החב־
 רות, שאסיפה כלילית אחרונה שלי חברי החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 4 במרס 1983 בשעה 10.00, בשדרות רוט
 שילד 48, תל־אביב, לשם הגשת דו׳׳ח סופי של המפרקים,
 המראה כיצד התנחל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי
 החברה, וכדי לשמוע ביאורים ,נוספים מאת המפרקים
 ולהחליט כיצד להתנהג בפנקסים ובניירות של החברה

 ושל המפרקים.

 נ׳ פייד, רו״ח ה׳ פלמן, רו״ה
 מפרקים

מ ״ ע ת כ ו נ מ א ן נ  רובינשטי
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה שאסיפה כללית אחרונה של החב
 רה הנ״ל תתכנס ביום 8.3.1983 בשעה 10.00 ברחוב מקוה
 ישראל 8, תל־אביב, לשם הגשת דו׳׳ח סופי של המפרקים
 המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה• עשה בנכסי
 החברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרקים
 ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה

 ושל המפרקים.
 אכדהס רובינשטין, מפרק

׳מ ה כעי ר כ ש ה ה ל ר כ ת ח  רמו

 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, שאסיפה כללית אחרונה של
 החברה הנ״ל תתכנס ביום 8.3.1983 בשעה 11.00 ברחוב
 מקוה. ישראל 8, תל־אביב, לשם הגשת דו״ח סופי של
 המפרקים המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשה
 בנכסי ההברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפר־
 ^קים ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה

 ושל המפרקים.
 אכרהפ רוכינשטין, מפרק

׳מ ת כע׳ ה למימון והשקעו ר ב ן ח  נחשו

 (בפירוק' מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, שאסיפה כללית אחרונה של החב
 רה הנ״ל תתכנס ביום 8.3.1983 בשעה 12.00, ברחוב מקוד!
 ישראל 8, תל־אביב, לשם הגשת דו״ח סופי של המפרקים
 המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשה בנכסי
 החברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרקים
 ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל

 המפרקים.
 ר׳ פסח, ערייך, מפרק

מ ״ ע ת ב ו נ ל ב ק ן ו י ת בנ ר ב י ה  פלז
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה פופית

ה הורעה, בהתאם לסעיף 206 לפקודת החב  4 ניתנת מ
 רות, שהאסיפה: האחרונה של חברי ההברה הנ״ל תתכנס
 ביום 10 במרס 1983 בשעה 12.00 במשרדו של עו״ד ר׳
 חוטורי, רחוב. לילינבלזם 40, תל־אביב, לשם הגשת דו״ח
 סופי של המפרקים המראה כיצד התנהל פירוק העסקים
 ומה עשו בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים
 מאת המפרקים ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של ההברה ושל המפרקים.

 יחיאל זיידמן ז׳ מולוסגזר
 מפרקים
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 מאפיה וקונדיטוריה עלה בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אמיפה סופית

ה הודעה, בהתאם לסעיף 206 לפקודת  ניתנת ש
 החברות, שאסיפה כללית אחרונה של ההברה הנ׳׳ל
 תתכנס ביום 1.3.1983 ברחוב לוחמי הגיטאות 47, נהריה,
 לשם הגשת הדו״ח הסופי של המפרק המראה כיצד התנהל
 פירוק העסקים ומיה עשה בנכסי החברה, וכדי לשמוע
 ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של ההברה ושל.המפרק.

 יעקב ברוטר, מפרק

 גליק דיין הכרה למין כע״מ
 (בפירוק מרצון)

ה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מו המנין  ניתנת מ
 של החברה הנ׳יל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 17.3.1982
 נתקבלה החלטת מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמ
 נות את אשר דיין, רח׳ פרישמן 9, קרית־ים ומשה גליק,

 רח׳ ש״י עגנון 6, קרית־ים, למפרקי ההברה.

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

 הודעה זו למשרד אחד המפרקים הנ״ל,

 נושה או אדם אחר אשר- לא יגיש תביעותיו כאמור
 תוך המועד הני׳ל — לא ייענה.

 מעזה גליק אשד דיין
 מפרקים

 מ. ה. מ כע״מ
 (בפירוק מרצון נושים)

 הודעה על אסיפת. נושיפ
 ניתנת בזה הודעה שאםיפת נושים של החברה הנ״ל
 תתקיים ביום 15.3.1983 בשעה 09.00 במשרדו של עוה״ד
 ד׳ אקהויז, רח׳ מעלה השחרור 5, חיפה, לצודד קבלת

 החלטה לפי סעיף 207 לפקודת החברות.

 בפקודת מועצת המנהלים,
 י׳ אדמוכיץ, מנהל

 פועל בע״מ
 הודעה על פירוק החכרה מרצון

 נמסרת בזה הודעה, כי באסיפה של חברי החברה
 הנ״ל שהתקיימה ביום 7 בנובמבר 1982, הוחלט לפרק
 את ההברה בפירוק מרצון ולמנות את רו״ח סידני דבסקי,

 למפרק החברה.
 פידני דנפקי, מפרק

 חלקה זמנית 9 כגוש 6405 פע״מ
 הודעה על פירוק החכרה מרצון

 ניתנת בזה הודעה, שבאסיפה כללית יוצאת מן הכלל
 של החברה שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 30.12.1982,
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
 את עו״ד ישראל ברון, רה׳ זמנהוף 37 א׳, תל־אביב,

 למפרק החברה.

 על כל הנושים, אם ישנם כאלה, להגיש את תביעו
 תיהם לפי המען הנ״ל, תוך 30 ימים מיום פרסום הודעה

 זו ברשומות.
 מנדל ולצר, מנהל

 ח׳ גולדנכרג ושות׳ בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, כי אסיפה כללית יוצאת מן הכלל
 של החברה הנ״ל, שנערכה ונתכנסה כהלכה ביום 22
 בדצמבר 1982, נתקבלה החלטה מיוחדה לפרק את החברה
 מרצון ולמנות את חיים גולדנברג, שלמת דריגון ואהרון

 אינקליכט למפרקי החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות בגד החברה הנ״ל יגיש
 תביעותיו בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום
 הודעה זו, לפי המען.־ השוק הסיטונאי, ביתן 16 גי, רח׳

 החשמונאים, תל־אביב.

 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור
 תוך המועד הנ״ל — לא ייענה.

 ח׳ גולדנברג שי דרגון א׳ אינקליכט
 מפרקים

 עזכון המנוח ד״ר מרטין גוטפלד
 הודעה לפי סעיף 99 לחוק הירושה, התשכ״ה—1965

 כל התובע דבר מעזבון המנוח די׳ר מרטין גוטפלד
 שנפטר ביום 24 ביוני 1979 מתבקש בזאת להגיש את
 תביעותיו בכתב למנהל העזבון, תוך שלושה חדשים מיום
 פרסום הודעה זו, לפי המען: רחוב יבנה 28, תל־אביב.
 אלכפנדד וינשטין, מנהל העזבון

 עזכון המנוח נקולאי לייטנר
 הודעה לפי סעיף 99 לחוק הירושה, התשכ״ה—1965

 בתור מנהלת עזבון המנוח נקולאי ליטנר מחולון,
 אני מזמינה את נושי העזבון להודיעני על תביעותיהם
 בכתב תוד 3 חדשים מיום פרסום הודעה זו, לפי המען:
 מרים ברסלאור מנהלת העזבון, אצל ד״ר ה. צ, ויגל,

 עו״ד, רח׳ נחלת בנימין 52, תל־אביב.

 מרים כרפלאוד, מנהלת העזבון
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