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 1. המפקח הכללי ביחד עם חשב משטרת ישראל — ללא
 הגבלה סכום.

 2. ראש אגף האפסנאות, או ראש מינהל תכגוז וארגו?,
 ביחד עם חשב משטרת ישראל — עד לסכום של

 3,000,000 שקלים.

 3. ראש מחלקת הבינוי והנכסים, או ראש מהלקה האס
 פקה, או ראש מחלקת ההחבורה, או ראש מחלקת
 הרכישות והמכירות, או ראש מחלקת התקנים וארגון,
 או ראש המחלקה לזיהוי פלילי, או ראש מחלקת
 הקשר והאלקטרוניקה, ביחד עם השג משטרת ישראל
 או עם סגנו — עד לסכום של 1,500,000 שקלים, או
 עם ראש מדור בחשבות משטרת ישראל — עד לסכום
 של 500,000 שקלים, או עם עוזר ראש מדור הכנסות
 והוצאות בחשבות משטרת ישראל — עד לסכום של

 150,000 שקלים.

 4. ראש מדור תיעוד מחלקת הרכישות והמכירות ביחד
 • עם חשב משטרת ישראל או עם סגנו, או עם ראש
 מדור בחשבות משטרת ישראל — עד לסכום של
 500,000 שקלים, או עם עוזר ראש מדור הכנסות

 והוצאות — עד לסכום של 150,000 שקלים.

 5. ראש מחלקת סיור ומבצעים, או ראש המשמר האזרחי,
 או ראש יחידת יחסי קהילה — משטרה, ביהד עם
 חשב משטרת ישראל או עם סגנו, או עם ראש מדור
 בחשבות משטרת ישראל, או עם עוזר ראש מדור
 הכנסות והוצאוה בחשבות משטרת ישראל — עד

 לסכום של 150,000 שקלים.

 6. ראש אגף כוח־אדם עם חשב משטרת ישראל, לגבי
 הוזי־עבודה קיבוציים וחוזים לביצוע השתלמויות
 בתחום פעולתה של משטרת ישראל — ללא הגבלת

 סכום.

 ד. ראש מחלקת הדרכה, לגבי התקשרויות שעניינו השי־
 תלמויות והדרכה לאנשי משטרה ופרסומים, ביחד עם
 חשב משטרת ישראל או עם סגנו — עד לסכום של
 1,500,000 שקלים, או עם ראש מדור בחשבות מש
 טרת ישראל — עד לסכום של 500,000 שקלים, או
 עם עוזר ראש מדור הכנסות והוצאות בחשבות

 משטרת ישראל — עד לסכום של 150,000 שקלים.

 8- ראש מהלקת עיבוד נתונים, לגבי התקשרויות בת
 חום המיכון, ביחד עם חשב משטרת ישראל או עם
 סגנו — עד לסכום של 1,500,000 שקלים, או עם
 ראש מדור בחשבות משטרת ישראל — עד לסכום של
 500,000 שקלים, או עם עוזר ראש מדור הוצאות
 והכנסות בחשבות משטרת ישראל — עד לסכום של

 150,000 שקלים.

 ההודעה על הרשאה שפורסמה בילקוט הפרסומים
 2773, התשמ״ב, עמ׳ 643 — בטלה.

 י״ד באב התשמ״ג(24 ביולי 1983) דן מחידוד
 (חמ 9—3) מזכיר הממשלה

 הודעה על תכיעת ממלאי מקומט של שרים
 לפי חוק־יםוד: הממשלה

, מו 1  בהתאם לסעיף 41(ב)(1) לחוק־יםוד: הממשלה
 דיעים בזה שהממשלה קבעה, לפי סעיף 20 לחוק האמור,
 כי ראש־הממשלה יכהן כממלא מקומו של שר הבטחון
 מיום ט״ז באב התשמ״ג (26 ביולי 1983) עד שובו של
 שר הבטחון לארץ, וכי שר המשפטים יכהן כממלא מקומו

 של שר ההוץ מאותו יום עד שובו של החוץ לארץ.

 ^ט״ז באב התשמ״ג(26 ביולי 1983)
 "(חמ 57—3) דן מרידוד

 מזכיר הממשלה

 1 ם״ח התשכ״ח, עמי 226.

 הודעה על היעדרות שר מן הארץ
 לפי• חוק־ יסוד : הממשלה

 מודיעים בזה, כי הממשלה אישרה את נסיעתו של
 שר הכלכלה והתיאום הבינמשרדי מיום כ״ב באב התשמ״ג

 (1 באוגוסט 1983).

 כ״ב באב התשמ״ג (1 באוגוסט 1983)
 (חמ ל5—3) דן מרידוד

 מזכיר הממשלה

 הודעה על שובפ שלי שרימ לארץ
 לפי חוק־יםוד: הממשלה

 1. מודיעים בזה, כי שר החוץ שב ארצה ביום י״ט באב
 התשמ״ג (29 ביולי 1983).

 2. מודיעים בזה, לפי סעיף 20 לחוק־יסוד: הממשלה,
 כיי שד הבטחון שב ארצה ביום כ״ב באב התשמ״ג

 (1 באוגוסט 1983).

 כ״ב באב התשמ׳׳ג (1 באוגוסט 1983)
 (חמ 3-57) דן מרידוד

 מזכיר הממשלה

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

 בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק נכסי המדינה, התשי״א—
, מודיעים בזה כי הממשלה החליטה להרשות את  1951 ג
 נושאי המשרות במשטרת ישראל המפורטים להלן, לייצג
 את הממשלה בכל עסקה, שבתחום הפעולות של משטרת
 ישראל, מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4 ו־5 לחוק,
 למעט עסקה במקרקעין, עד לסכום הנקוב לצד כל אחד
 מהם, ולחתום בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעס

 קאות האמורות:

 1 ס״ח התשי״א, עמ׳ 52.

 2628 ילקוט הפרסומים 2930, ב׳ באלול התשמ׳יג, 11.8.1983



 הודעה על מינוי רשם
 לפי חוק. בתי המשפט, התשי״ז—1957

 בהתאם לסעיף 30 (ב:) לחוק בתי המשפט, התשי״ז—
 11957, אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 30(»)
 לחוק האמור, ובאישור שר המשפטים, מיניתי׳ או! חנה
 ברעמי׳ להידת רשם שלי בית משפט שלום, התל ביום

 ה׳ באב התשמ״ג (15 ביולי 1983).

 כ׳יב באב התשמ״ג (1 באוגוסט 1983)
 >חמ 3-64) יצחק כהן

 י נשיא בית המשפט העליון

 1 ס׳׳ה התשי״ז, עמי 148,

 אישור מופרות ציכור לעמן תרומות מיוחדות
 לפי פקודת מס הכנסה

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

 ציבור לענין תרומות מיוחדות:

 1. היכל שלמה (באר־שבע);
 2. קרן ללמוד ולעשות;

 3. איגוד הספורט העממי בישראל;
 4. קהילת מבקשי דרך בירושלים;

 5• ישיבה ושיכון דחסידי אטינייא ׳׳טל חיים ונפש ישי״,
 בית יוסף אריה פלדמן;

 6. מכון ויצמן למדע;
 7. ח״י — עמותה של הורים ואנשים למען המחלקה
 לכירורגית ילדים, הסתדרות מדיצינית ״הדסה״, עץ־

 כרם, ירושלים;
 8. קרן ע״ש עטרת קמיל ז״ל.

 ח׳ באב התשמ״ג(18 ביולי 1983)
 (חמ 152—3) יורם אדידור
_ שר האוצר _ _ _ _ 

 1 דיני מדיבת ישראלי, נוסח חדש 6, עמ׳ 120.

 קביעת מופר ציבורי
 לפי חוק מס שבח מקרקעין,' התשכ״ג—1963

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 61(ד) לחוק מס שבח מקר
, ובאישור ועדת הכספים של הכ  קעין, התשכ״ג—1963 ג
ב ״עטרת־ישועה,״ — קו י ׳ י •קובע כי כולל: ח  נסת, אנ
 הוא מוסד ציבורי לענין הסעיף •האמור, החל בי־וס

,1.3.1983 

 י׳׳ד באב התשמ״ג(24 ביולי 1983)
 (חמ 117—3) יורם ארידור
 שר האוצר

 1 ם״ח התשכ״ג, עמ׳ 156; התשמ״א, עמ׳ 200.

 הודעה על אישור ארהיול כארביוו ציבורי
 לפי חוק הארכיונים, התשט״ו—1955

 ... בתוקף הסמכות לפי סעיף 1 לחוק הארכיונים,
, אני מאשר את ארכיון , שהועברה אלי 3 x 1955—התשט״ו 

 מפלגת העבודה בבית בדל כארכיון ציבורי.

 ה׳ באב התשמ״ג(15 ביולי 1983)
 (חמ 832—3) מנחם בגין

 ראש הממשלה
 1 ס״ח התשט״ו, עמ׳ 14.

 2 י״פ התשט״ו, עמ׳ 639.

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

,  בהתא;ם לסעיף 25 להוק השופטים, התשי״ג—1953 ג
 אני מודייע כי בתוקף סמכותי לעי סעיף 10 (») (2) לחוק
 האמור, ובהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון,
 מינית., את; אליעזר גולדברג, שופט של בית משפט מהוזי,
 בהסכמתו, לכהונה; בפועל כשופט בית המשפט העליון,
 מיזם ח׳ בתשרי התשמ׳׳ד (15 בספטמבר 1983) עד יום

 ח׳ בכעת התשמ״ד׳ (14 בדצמבר 1983).

 י״ז באב התשמ׳׳ג (27 ביולי 1983)
 (חמ 3-60) משה נ6י0

 • שר המשפטים
 1 ס״ה התשי׳׳ג, עמ׳ 149.

 הודעה על מינוי שופטים
 לפי׳ חוק .השופטים, התשי׳׳ג—1953

 בהתאם לסעיף 25 לחזק -השופטים, התשי׳׳ג—1953
 אני מודיע שנשיא המדינה מינה, בתוקף סמכותו לפי
 סעיף 5 לחוק האמור, את עדיאל אלופי, רחמים צמח,
 ויהודה פרגו, להיות שופטים של בית משפט שלום, החל

 ביום ט״ז באב התשמ״ג (26 בימיי 1983).

 ט״ז באב התשמ״ג (26 ביולי 1983)
 (חמ 60—3) במזה נפיפ

^ שר המשפטים _ _ _ _ _ 
 1 ס״ה התשי״ג, עמ׳ 149.

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

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 50 לחוק העונשין, התשל״ז
 — 1977 / אני ממנה את אריה אבן אדי, שופט של בית
 משפט מחוזי, להיות יושב ראש ועדת שחרורים עד יום

 כ״ד בחשון התשמ״ד (31 באוקטובר 1983).

 י״ז באב התשמ״ג(27 ביולי 1983)
 (חמ 3-101) משה נשי8

 שר המשפטים
 1 ס״ח התשל״ז, עמ׳ 226.

2629 Ï8.198.Î1 ב׳ באלול התשמ״ג, 2950ילקוט הפרסומים , 



 הודעה בדבר שינויים בפגום שכד עבודה
 שיש לו דיו קדימה

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

 בהתאם לסעיף 78 (1) (ד) לפקודת פשיטת הרגל
 [נוסה חדש], התש״ם—1980 אבי מודיע כי חל שינוי
 בסכום שכר העבודה שיש לו דין קדימה לפי סעיף

:  78 (1) (א) לפקודה, כלהלן

 מיום כ׳ בתמוז התשמ״ג (1 ביולי 1983), במקום
 ״30,260 שקלים״ בא ״36,370 שקלים״.

 ט״ו באב התשמ״ג(25 ביולי 1983)
 (חמ 3-148) אהרון אוזן

 שר העבודה והרווחה
 1 דיני מדיבת ישראל, נוסח חדש 34, עמ׳ 637; י״פ

 התשמ״ג, עמ׳ 341, עמ׳ 877 ועמי 1908.

 הודעה בדבר שינויים בפכום שכר עבודה
 שיש לו דין קדימה

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

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

 24(2)(א), כלהלן:

 מיום כ׳ בתמוז התשמ״ג .(1 ביולי 1983), במקום
 ״30,260 שקלים״ בא ״36,370 שקלים״.

 ט״ו באב התשמ״ג (25 ביולי 1983)
 (חמ 436—3) י אהרון אוזן

 שר העבודה והרווחה
 1 ק״ת התשל״ב, עמי 264; י״פ התשמ״ג, עמ׳ 341, עמי

 878 ועמ׳ 1908.

 הודעה על שינוי םבופ התשלום שניתן לעובד לכיבוי
 הוצאות נפיעה הפטור מתשלום דמי ביטוח

 לפי תקנוה הביטוח הלאומי (תשלום ופטור
 מתשלום דמי ביטוח), התשמ״א—1981

 בהתאם לתקנה 2א(ד) לתקבות הביטוח הלאומי (תש
 לום ופטור מתשלום דמי ביטוח), התשמ׳׳א—1981 !, אני
 מודיע כי החל ביום כ׳ בתמוז התשמ״ג (1 ביולי 1983),
 חל שינוי בסכום התשלום שניתן לעובד לכיסוי הוצאות
 נסיעתו מהמעון לעבודה וחזרה.; הפטור מתשלום דמי

 ביטוח בהתאם לתקנה 2(3) לתקנות, כלהלן:

 במקום ״עד 1,010 שקלים״ בא ״עד 1,180 שקלים״.

 י״ז באב התשמ״ג (27 ביולי 1983)
 (חמ 391—3) אהרון אוזן

 ^ שר העבודה והרווחה
 1 ק.״ת. התשמ״א, עמ׳ 806; התשמ״ג, עמ׳ 1163; י״פ

 התשמ״ג, עמ׳ 1836.

 הודעה על שינוי בשבר הממוצע
 לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],

 ה תשכ״ח—1968

 בהתאם לסעיף 198א לחוק הביטוח הלאומי [נוסח
 משולב], התשכ״ח—1968 1 (להלן — החוק), אני מודיע
, כמשמעותו בחוק, כלהלן: 2  כי חל שינוי בשכר הממוצע

 תאריך השינר אהוז
 השינוי הממוצ-ע השינוי

— 26,957 1.4.1983 
32.2% 35,916 1.7.1983 

 ט״ו באב התשמ״ג(25 ביולי 1983)
 (חמ 435—3) אהרון אוזן

 שר העבודה והרווחה

 1 ם״ח התשכ״ח, עמ׳ 108.

 2 י״פ התשמ״ג, עמי Î836 ועמי 2174.

 הודעה בדבר שינויים בפכומי המקפימום של גימלה
 לעובד או לקופת גמל בפשיטת רגל ופירוק. תאגיד

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

 בהתאם לסעיף 127נה לחוק• •הביטוח הלאומי [נוסח
 משולב], התשכ״ח—1968 1 (להלן — החוק), אני מודיע
 שמיום כ׳ בתמוז התשמ״ג (1 ביולי 1983) חלו שינויים

 בסכומי המקסימום כלהלן:

 1. לענין סעיף 127נו לחוק; במקום ״214,780 שקלים״
 בא ״258,170 שקלים״;

 2. לענין סעיף 127נז לחוק, במקום ״21,020 שקלים״ בא
 ״25,270 שקלים״.

 ט״ו באב התשמ״ג (25 ביולי 1983)
 (חמ 154—3) אהרון אוזן

_ שר העבודה והרוותה _ _ _ _ 

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

 התשמ״ג עמי 340, עמי 878, עמי 1908.

 הודעה כדבר שינויים בםכום שכד עבודה
 שיש לו דין קדימה
 לפי פקודת החברות

, אבי 1 ת ו ר ב ח  בהתאם לסעיף 220א(1)(א) לפקודת ה
 מודיע כי חל שינוי בסכום שכר עבודה שיש לו דין קדימה

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

 מיום כ׳ בתמוז התשמ״ג (1 ביולי 1983), במקום
 ״30,260 שקלים״ בא ״36,370 שקלים״.

 ט״ו באב התשמ״ג(25 ביולי 1983)
 (חמ 149—3) אהרון אוזן

 שר העבודה והרווחה

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

 י״פ התשמ״ג, עמ׳ 341, עמי 877, ועמי 1908.
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 הודעה בדפר שינוי בהרככ ועדה פסיכיאטרית
 לפי חוק לטיפול בחולי נפש, התשט״ו—1955

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק
 לטיפול בחולי נפש, התשט׳׳ו—1955 מיניתי את ד״ר
 מקם מונין כסגנו של ד״ר אהריז גילים בועדה הפסיכי

 אטרית במחוז ירושלים, במקום ד״ר צבי ויניק.

 סעיף 1 בהודעה על מינוי ועדות פסיכיאטריות
 ואזורי שיפוטן שפורסמה בילקוט הפרסומים 2752,

 התשמ״א, עמ׳ 2978, יתוקן לפי זה.

 ח׳ באב התשמ״ג(18 ביולי 1983)
 (המ 230—3) אליעזד שופט?
 שר הבריאות

 1 ס״ח התשט׳׳ו, עמ׳ 121.

 הודעה כדבר שינוי כהרכב ועדה פסיכיאטרית
 לפי חוק לטיפול בחולי נפש, התשט״ו—1955

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק
 לטיפול בחולי נפש, התשט״ו—1955 / מיניתי את ד״ר
 שלומית אדלמן להיות חברה בועדה הפסיכיאטרית במ
 חתות באר־שבע והדרום, במקום דייר מיכאל אברוסקין.

 סעיף 6 בהודעה על מינוי ועדות פסיכיאטריות ואזורי
 שיפוטן שפורסמה בילקוט הפרסומים 2752, התשמ׳׳א, עמי

 2978, יתוקן לפ־ זה.

 ח׳ באב התשמ׳׳ג (18 ביולי 1983)
 (חמ 230—3) אליעזר שופנזק
 שר הבריאות

 1 ס״ת התשט״ו, עמ׳ 121.

 הודעה על מינוי חכר לועדה רפואית לערריפ
 לעניו גימלת ניידות

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 28 של ההסכם
 בין ממשלת ישראל לבין המוסד לביטוח לאומי מיום
 ט״ו בסיוו התשל״ז (1 ביוני 1977)!, הוספתי את ד׳׳ר

 בבי חבוט כחבר כללי לענין ההסכם האמור.

 ההודעה על מינוי ועדות רפואיות לענין גימלת
, תתוקן לפי זה.  ניידות 3

 י״א באב התשמי׳ג (21 ביולי 1983)
 (חמ 1505—3) אליעזר שופטק
 שר הבריאות

 1 י״פ ההשל״ז, עמ׳ 1813; התש״ם, עמי 192; התשמ״א,

 עמ׳ 1968; התשמ׳׳ב, עמי 2454.
 2 י״פ התשל״ט, עמי 111; התשמ׳׳ג, עמ׳ 1230, ו־2532.

 תיקון רשימת פופקים רפואייפ
 לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות

 לנפגעי עבודה), התשט״ז—1956

 בהתאם לתקנה 1 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת
 דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשטי׳ז—1956 אני קובע

 רשימה נוספת של פוסקים רפואיים, כמפורט להלן:

 ד״ר יהושע אריאלי . דייר משה דרור
 ד״ר ריקרדו ברץ ד״ר רוברטו מסטר

 ט״ו באב התשמ״ג(25 ביולי 1983)
 (חמ 89—3) אהרון אוזן

 שר העבודה והרווחה

 1 ק״ת התשט״ז, עמ׳ 864.

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

 (קביעת דרגת נכות), התשל״ד—1974

 בהתאם לתקנות 2(א) ו־30 לתקנות הביטוח הלאומי
 (ביטוח נכות) (קביעת דרגת נכות) התשלי׳ד—1974 1,

 אני קובע כי —

 (1) ד״ר נתן רוגון ייכלל ברשימת חברי ועדות נכות
 לעדרים;

 (2) ד״ר נתן רוגון ייכלל ברשימת חברי ועדה רפואית
 לעררים.

 ט״ו באב התשמ״ג(25 ביולי 1983)
 (חמ 614—3) אהרון אוזן

 שר העבודה והרווחה

 1 ק״ת התשל״ד, עמי 1480.

 הודעה על מינוי ממלא מקום
 לפי חוק שירות המדינה (מינויים),

 ה תשי״ט—1959

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק שירות המדינה
, ולאחר התייעצות עם נציב  (מינויים), התשי״ט—1959 ג
 השירות, אני מודיע כי הטלתי על יהושע פורר, מנהל
 מרכז ההשקעות ומשנה למנהל הכללי של משרד התעשיה
 והמסחר, את מילוי תפקיד המנהל הכללי של משרד הת־
 עשיה והמסחר, מיום י׳ באב התשמי׳ג (20 בי־ולי 1983)
 עד שובו של אברהם אשדי המנהל הכללי של המשרד

 האמור, לארץ.

 י״ד באב התשמ״ג(24־ ביולי 1983)
 (חמ 56—3) גדעון פת

 שר התעשיה והמסחר

 1 ס״ח התשי״ט, עמי 86.
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 הודעה כדבר תיאום פכומיים
 לפי תקנות המכס, התשכ״ו—1965

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

 ותקנות מם קניה (טובין), התשי״ג—1953

 אני מודיע כי הסכומים והאגרות לפי תקנות 11, 16,
, לפי תק  24, 37 ו־ד3א לתקנות המכס, התשכ״ו—1965 ג
, לפי  נות 31 ו־42 לתקנות סוכני המכס, התשכ״ה-^1964 2
 תקנה 3(א)(1) לתקנות הבלו על הדלק, התש״ך—1960 3
- ״ג  ולפי תקנה 23(א} לתקנות מם קניה (טובין), התשי
 41953, שפורטו להלן בטור אי, תואמו בהתאם לתקנה
 11• (א:) לתקנות המכס, התשכ״ו—1965, תקנה 42א לתקנות
 סוכני המכס, התשכ׳׳ה—1964, תקנה 3(ג) לתקנות הבלו
 על הדלק, התש׳יד-1960, ולתקנה 23(ג) לתקנות מס קניה
 ;טובין), התשי׳־ג—1953, יהיו החל ביום כ׳ בתמוז

 התשמ״ג (1 ביולי 1983) כמפורט לצידם בטור בי:

 טור א׳ טדי ב׳
 בשקלים נסקלים

110 70 
150 95 
180 120 
230 150 
350 230 
720 470 

1500 950 
2900 1860 
7200 4700 

35000 23000 
109000 71000 
216000 141000 
290000 189000 

 כ״ט בתמוז התשמ״ג(10 ביולי 1983)
 (חמ 1464—3) מידכי ברקת

 מנהל המכס ומע׳׳מ

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

 התשמ״ג, עמי 880.
 2 קי׳ת התשכ״ה, עמי 1307; התשמ״א, עמ׳ 377; י״פ

 התשמ״ג. עמ׳ 880.
 3 ק״ת התש״ך, עמ׳ 618; התשמ״א, עמי 378; י״פ

 התשמ״ג, עמ׳ 880•
 4 ק״ת התשי״ג, עמ׳ 13.64; התשמ׳׳א, עמ׳ 379; י״פ

 התשמ״ג, עמ׳ 880.

 החלטה בדבר הארכת מועד
 לפי חוק מימון מפלגות, התשל״ג—1973

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 10(0 לחוק מימון מפלגות,
 התשלי׳ג—1973-? ובהתייעצות עם מבקר המדינה, מחליטה
 ועדת הכספים של הכנסת כי לענין הגשת החשבונות
 לשנת הכספים 1982 של סיעת תל׳׳ם, שהתפלגה, מארך
 המועד הקבוע בסעיף 10(ג) לחוק האמור בעשרה שבועות.

 י״ב בתמוז התשם״ג (23 ביוני 1983)
 (חמ 3-60) שלמה לורנץ

 יושב ראש ועדת הכספים

 1 ם״ח התשל״ג, עמ׳ 62; התשל״ה, עמי 84; התש״ם,

 עמ׳ 183.

 הודעה כרכר חפמכה לדרוש דיווח מתאגיד בנקאי
 לפי חוק בנק ישראל, התשי״ד—1954

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי חוק בנק ישראל,
 התשי״ד—1954 1 (להלן — החוק), הםמכתי את מנהל
 מחלקת מטבע חוץ בבנק ישראל לדרוש דיווח מתאגיד

 בנקאי לפי סעיף 56א לחוק.

 י״ד באב התשמ״ג (24 ביולי 1983)
 (חמ 778—3) משר מנדלבופ

 נגיד בנק ישראלי

 1 פ׳יח התשי״ד, עמי 192; התשל״ח, עמי 36.

 היתר ליצרני תכשיטים ליצוא
 לפי חוק הפיקוח על המטבע,

 התשל״ח—1978

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הפיקוח על המטבע,
 התשל״ה—1978 !, אני נותן היתר זה:

 על אף האמור בסעיף 5(א)(1) להיתר הפיקוח על
, מותר ליצרן תכשיטים ליצוא,  המטבע, התשל״ח~1978 2
 לשלם בעד רכישת זהב מיבואן זהב על־ידי העברת מטבע
 חוץ מפקדון תושב שלו, שבו הפקיד רק מטבע חוץ
 שקיבל במימון מקרן יבוא לשם יצוא או מקרן משלוחי

 יצוא, לפקדון תושב של יבואן הזהב.

 י״ד באב התשמ״ג;24 ביולי 1983)
 (חמ 419—3) י׳ סריג

 המפקח על מטבע חוץ

 1 ם״ה התשל״ה, עמי 108, עמי 206.

 2 ק״ת התשל״ח, עמ׳ 1006; התשמ׳׳ג, עמ׳ 260.
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 הודעה בדבר הגשת כקשה לכיעור חומר ארביוניי
 לפי תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני

 במוסדות המדינה וברשויות המקומיות), התשי״ז—957!

 בהתאם לתקנה 7 לתקנות הארכיונים (ביעור חומר
 ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות), התשי״ז
 — 1957 ותקנה 2(א) לתקנות הארכיונים (ביעור תיקים
, אני מודיע  פליליים ומשפטי משמעת), התשכ״ו—1965 2
 כי בית משפט השלום רמלה, הגיש בקשה לביעור החומר

 הארכיוני כמפורט להלן:

 1. תיקים אזרחיים, מהשנים 1970—1975, למעט תיקים
 בענינים של הוצאת דיבה, הכרזת גיל ושינוי גיל
 ועדרים לפי חוק בכי רדיפות הנאצים, התשי״ז—

 31957, ולמעט תיקים בעניני מקרקעין.
 2. תיקים פליליים (עוונות וחטאים), מהשנים 1970—

.1975 
 3. עבירות על פקודת; בנץ עדים, וחוק, התכנון והבניה,
 התשכ״ה—1965, למעט תיקים שניתנו בהם צוד

 הריסה,, מהשנים 1967—1975.
 4. תיקים פליליים של בית המשפט לנוער, לרבות תיקים
 לפי חוק הנוער (טיפול והשגתה), התשי׳ד—1960,

 מהשנים 1955—1973.
 5. תיקי הוצאה לפועל, מהשנים 1949—1981, בתום

 שנתיים מיום סיום הפעולה (סילוק החוב).
 6. תיקי בקשות שונות, מהשנים 1970—1981.

 7. תיקי מעצר, מהשנים 1970—1981.
 8. תיקי המרצות, מהשנים 1970—1975.

 ז׳ באב התשמ״ג(17 ביולי 1983)
 (חמ 82—3) א׳ אלםכרג

 הגנז
 1 ק״ת התשי״ז, עמי 1794.

 2 ק״ת התשכי׳ו, עמ׳ 40.

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

 הודעה כדבר מינוי חכר בועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, לודיפ

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה—1965

 בתוקף סמכות שר הפנים, לפי סעיפים 19(א)(2)
, שהועברה  ו־21 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965 ג
 אלי 2, אני ממנה את שלמת סבג להיות חבר בועדה

 המקומית לתכנון ולבניה, לודים.

 מינויו של יוסף שרובי 3 בועדה האמורה — בטל.

 י״א באב התשמ״ג (21 ביולי 1983)
ר מ י  (חמ 7—3) יהודית ה

 ממלאה מקום המנהל הכללי
 של משרד הפנים

 1 סייח התשכ״ה, עמי 307.

 2 י״פ התשל״א, עמ׳ 761.

 3 י״פ התש״ם. עמ׳ 1890.

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

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לפקודת מהלות בעלי
 חיים, 1945 אני מכרת שהישובים: הנקובים להלן נגו

 עים, הואיל ומצויה בהם מחלת הניוקסל:

 מושב כוכב, מועצה אזורית חוף אשקלון;
 מושב פתחיה, מועצה אזורית גזר;

 מושיב סתריה, מועצה אזורית גזר;
 מושב הודיה, מועצה אזורית חוף אשקלון;

 מושב אחוזה, מועצה אזורית לכיש;
 מושב שלוה, מועצה אזורית שפיר;

 מושב משען, מועצה אזורית חוף אשקלון;
 מושב אמונים, מועצה אזורית באר־טוביה.

 כ״ט בתמוז התשמ״ג (10 ביולי 1983)
 (חמ 126—3) א׳ שמשוני

 מנהל השירותים הוטרינריים

 1 ע״ר 1945, תוס׳ 1, עמ׳ 155.

 ־ הודעה כדבר הגשת בקשה לביעור חומד ארכיוני
 לפי תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני

 במוסדות המדינה וברשויות המקומיות), התשי״ז—1957

 בהתאם לתקנה 7 לתקנות הארכיונים (ביעור חומר
 ארכיוני במוסדות המדינה.וברשויות המקומיות), .התשי״ז
 — 1957 / אני מודיע כי בית משפט השלומ בחיפה,
 הגיש בקשה לביעור תיקי הוצאה לפועל, מהשנים 1960—
 1980, בתום שנתיים מיום סיום הפעולה (סילוק החוב).

 ז׳ באב. התשמ״ג (17 ביולי 1983)
 (תמ 82—3) א׳ אלפברנ

 הגנז

 1 ק״ת התשי״ז, עמ׳ 1794.

 הודעה בדבר הגשת בקשה לביעור חומר ארכיוני
 לפי תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני

 במוסדות המד־נה וברשויות המקומיות), התשי״ז—1957

 בהתאם לתקנה 7 לתקנות הארכיונים (ביעור חומר
 ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות), התשי׳׳ז
 — 1957 ותקנה 2(א) לתקנות הארכיונים (ביעור תיקים
, אני מודיע  פליליים ומשפטי משמעת), התשכ״ו—1965 2
 כי בית משפט השלום תל־אביב, הגיש בקשה לביעור
 תיקי עבירות תנועה, שאינן כרוכות בתאונות, משנת

.1979 

 ז׳ באב התשמ״ג (17 ביולי 1983)
 (חמ 82—3) א׳ אלפכרג

 הגנז

 1 ק״ת התשי״ז, עמי 1794.

 2 ק״ת התשכ״ו, עמ׳ 40.
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 הודעה כרכר הוצאת חכר מלשכת עורכי הדי:
 לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א—1961

 אני מודיע בזה כי בהתאם לסעיף 68(5) לחוק לשכת
 עורכי הדיז, התשכ״א—1961 גזר בית הדיז המשמעתי
 המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל־אביב־יפו על עורך
 דין אברהם חוטין מרחוב ה׳ באייר 22, תל־אביב, עונש

 של הוצאה מלשכת עורכי הדין.

 י׳ באב התשמ״ג (20 ביולי 1983)
 (חמ 94—3) דוד ליבאי

 ראש לשכת עורכי הדין

 1 ם״ח התשכ״א, עמ׳ 187.

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

 [נוסח חדש], התשכ״ט—1969

 מודיעים בזה, כי לוחות הזכויות לגושי הרישום מס׳
 5142 הולדה ו־3888 מנצורה — הוצגו לעיון ביום ז׳ באב
 התשמ׳׳ג (17 ביולי 1983) לתקופה של שלושים יום,
 בלשכת פקיד הסדר המקרקעין, אזורי הדרום, רחוב
, תל־אביב, בלשכת הממונה על ,  לוינסקי 76, קומה ד
 מחוז המרכז, רמלה ובמשרדי המועצה האזורית גזר—נען.

 ז׳ באב התשמ״ג(17 ביולי 1983)
 יצחק גבאי

 פקיד הסדר המקרקעין
 אזור הסדר רמלה

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

 [נוסח חדש], התשכ״ט—1969

 מודיעים בזה כי לוחות זכויות לגושי רישום מס׳
,100238/2 ,100236/4 ,100236/3 ,100236/2 ,100236/1 
 100238/3, 100238/4, 100238/5, 100285/3, 100285/4 נגב
 (שדייעה) — הוצגו׳ לעיון ביום ח׳ באב התשמ״ג (18
 ביולי 1983) לתקופה של שלושים יום, בלשכת פקיד
 הסדר המקרקעין אזור הסדר באר־שבע, רהוב העצמאות
 36, באר־שבע ובלשכת הממונה על מחוז הדרום רחוב

 הנשיאים, באר־שבע.

 ח׳ באב התשמ״ג(18 ביולי 1983)
 יצדק גבאי

 פקיד הסדר המקרקעין
 אזור הסדר באר־שבע

 הודעה כדבר כחירת ראש המועצה האזורית
 גולן ופגניו

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

 בהתאם לסעיף 32(יב) לצו המועצות המקומיות (מו
 עצות אזוריות), התשי׳׳ח—1958 !, נמסרת בזה הודעה, כי
 בישיבת המועצה האזורית גולן, שהתקיימה ביום כ׳׳א
 באלול התשל״ט (13 בספטמבר 1979), נבחר איתן ליס
ת ה ב  להיות ראש המועצה, ומשה גורליק ושמעון שבט ג

 להיות סגני ראש המועצה.

 י״ט בתמוז התשמ״ג(30 ביוני 1983)
 (חמ 97—3) מאיר שחפ

 ממלא מקום המנהל הכללי
 של משרד הפנים

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

 אישור תמצית תקציב רגיל של עירית קרית־שמונה
 לשנת הכספיפ 1982/83

 לפי פקודת העיריות

1 (להלן — ות רי  בהתאם לסעיף 209 לפקודת העי
 הפקודה), אני מודיע כי בתוקף הסמכות לפי סעיפים
, אישרתי תקציב 2 י ל  206 ו־207 לפקודה, שהועברה א
 רגיל של עיריית קריה שמונה לשנת התקציב 1982/83

 שתמציתו כדלקמן:

 באלפי שקלים

15,569.0 
89',577.5 
3,961.0 

89,635.4 
12,791.0 

211,533.9 

29,472.7 
51,065.5 

113,018.7 
17,977.2 

211,533.9 

 תהבולימ
 1. מסים

 מענק כללי
 שירותים מקומיים

 שירותים כלליים
 מפעלים

1.9 
.2 
.3 

 ס ה״ כ
 תשלומים

 6. הנהלה כללית
 שירותים מקומיים

 שירותים ממלכתיים
 מפעלים ושירותים לא רגילים

 סה״כ

.7 

.9 

 נתאשר.
 ה׳ באב התשמ״ג(15 ביולי 1983)

 (חמ 360—3) מאיר שדם
 ממלא מקום המנהל הכללי

 של משרד הפנים
 1 דיני מדינת ישראל, נוסה חדש 8, עמ׳ 197.

 2 י״פ התשל״א, עמ׳ 1523.
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 הודעה לפי פעיפיפ 5 ו־ד
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 וחוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965

 בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתכנון
 ולבניה, המרכז (להלן — הועדה), על פי סעיפים 189
 ו־190 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965 ובהתאם
 לתכנית מם׳ ש״ד/38/534א, סביון (להלן — התכנית),
 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ד190,
 התשל״ג, עמ׳ 1384, מוסרת בזה הועדה ,הודעה לפי סעי
 פים 5 ו־ד לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),
 21943, כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה
 לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן

 על רכישת הקרקע האמורה.

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

 וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף,

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

 החזקה בה.

 תופפת
 גוש 6723:

 חלקו־. השטח: במ״ר

605 95 
960 96 
272 97 
240 88 
376 89 

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה, ברחוב וולפםון
 10, פתה־תקוה, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בד, בשעות

 העבודה הרגילות.

 י׳ באב התשמ״ג(20 ביולי 1983)
 (חמ 2—3) י׳ ויפמונפקי

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, המרכז

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 2 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.

 הודעה לפי פעיפיפ 5 ו־7
 לפקודו? הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 וחוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
, ובהתאם ל״תכנית מס׳ 2966,  והבניה, התשכ״ה—1965 ג
 שינוי מם׳ 1/80 לתכנית מם׳ 1721 שינוי מס׳ 1/80 לתכנית
 מפורטת מס׳ 828 ושינוי מס׳ 1/80 לתכנית מם׳ 2045״
 (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2844, התשמ׳׳ב, עמי. 2704, מוסרת
 בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים (להלן —
 הועדה) הודעה, כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
 לועדה לחלוטין לצרכי ציבור, וכי הועדה מוכנה לישא

 וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה
 — תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות — הר
 צאה על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע
 האמורה״ בצירוף דאמת לזדזוק תביעתו שיכללו m פרטי
 הרישום — אם ישבו — בפנקסי רישום המקרקעין, והודעה
 המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב

 הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

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

 את החזקה בה.

 תופפת

 גוש 30119, חלקה 112, חלקי חלקות 19, 20, 22, 23,
 24, 25, 37; גוש 30116, חלקי חלקות 43, 44, 45, 46;
 גוש 30139, חלקות 144, 143, 147, חלקי חלקות 61—86,
,146 ,141—126 ,125 ,124 ,122 ,119 ,115—100 ,98—88 
 148, וכמסומן בצבעים חול, אדום, ירוק עם קווים אלכ
 סוניים בטוש שחור, חום מתוחם בקו חום כהה, בתשריט

 התכנית.

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

 העבודה הרגילות.

 כ׳׳ט באייר התשמ״ג (12 במאי 1983)
 (חמ 2—3) מדי הולה

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, ירושלים

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.
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 הודעות לגי חוק החגגון והבניה, התשכ״ה-»9ו

 מתת ירושלים

 המעבר להדלכי רגל מ־5.0 מ׳ ל־3.0 מי); ב) קביעת
 בינוי בשטח בהתאם לנספח בינוי; ג) שינוי סעיפים

 4, 9, 8 שבתכנית עמ/9.

 (5) ״תכנית מס,׳ 3113, שינוי מס׳ 2/84 לתכנית מיתאר
 מקומית ירושלים״.

 ואלה. השטחים הכלולים בשינוי התכנית: שכונת
 הר נוף, גוש מס׳ 30255, מיתתם 7, מגרש 1 שבין
 רח׳ מס 1 וחניה מס׳ 2 שבתכנית מס׳ 966 ג׳,
 שטח בין קואורדינטות אורך 432.532—132.493 ובין
 קואורדינטות רוחב 166.556—166.476 — הכל על־פי

 הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי מספר
 הקומות: מ־6 קומות ל־9 קומות; ב) קביעת הנחיות
ם במגרש עי  בינוי כלליות בדברים כגון מספר בנ
, מיקום ן י  ומיקומם, גובה, בנינים, צורתם, קווי מ

 וצורת חניות, מחסנים וקומת עמודים.

 (6) ״תכנית מס׳ 3251, שינוי מס׳ 47/82 לתבנית מיתאד
 מקומית לירושלים ושינוי מס׳ 1/82 לתכנית מס׳

 1739 א׳״.

ית: רחוב  ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנ
 ש״י עגנון, מם׳ 13—21, גוש .30006, חלק מחלקת
/  73, מגרש הדש מס׳ 4 שעל־פי תכנית מס׳ 1739 א
 הכל על-פי הגבולות המסומנים בנספח בקו כחול.

 עיקרי הוראות שינויי •התכנית: א) שינוי קווי בנין
 לצורך בניית מחסנים לדירות קיימות; ב} קביעת
 הוראות בינוי לרבות חמרי הבניה לבניית מחסנים
 בהתאם לנספח מם׳ י ולנספח מס׳ 2; ג) תוספת
 שטחי בניה. לבניית מחסנים בהתאם לנספהי׳ הבינוי.

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

 לקהל.

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

 התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעה כדבר אישור שינויי תכניות מיתאר מקומיות

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

 שינויי תכניות מיתאר אלה:

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר מקומיות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-־1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, ירושלים, הופקדו, ביחד עם התשריטים
 המצורפים אליהם, שינויי תכניות מיתאר מקומיות אלה:

 (1) ״תכנית מס׳ 2360 אי, שינוי מס׳ 1/82 לתכנית מס׳
 2360 ושינוי לתכנית מיתאר מקומית ירושלים״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: שכונת
 שערי חסד, רה׳ קק״ל 24, פינה רה׳ בית הכנסת
 2, גוש 30039, חלקות 299, 183, הכל על־פי הגבו

 לות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הוראות התכנית: א) ביטול בינוי מאושר
 בתכנית 2360; ב) קביעת בינוי חדש לשטח בהתאם
 לנספח וללא שינוי בהיקף שטחי בניה שעל־פי

 תכנית 2360.

 (2) ״תכנית מס׳ 2512 א׳, שינוי מס׳ 1/83 לתכנית 2512
 ושינוי לתכנית מיתאר מקומית ירושלים״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: השטחים
 המהזחמים על־ידי הרחובות דה־נאואם, רח׳ אלישר
 ורחוב אריסטובולוס, גוש 30052, חלקות 135, 136,
 137, הכל על־פי הגבולות המסומנים בתשריט תכ

 נית 2512 בקו כחול.

ית: תיקון טעות בתכנית 2512  עיקרי הודאות התכנ
 . — קביעת זכויות בניה של כ־353% במקום 279%

 המשתמעים מנספח הבינוי באותה תכנית.

 (3) ״תכנית מם׳ 3205, שינוי מס׳ 9/82 לתכנית מס׳
 עמ/9 לעיר העתיקה וסביבתה״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: שכונת
 ראם אלעמח־ שטח בין קואורדינטות אורד 130.955
 — 130.995 וקואורדינטות רוחב 173.520—173.555
 הכל על־פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בנין.

 (4) ״תכנית מס׳ 3250, שינוי מס׳ 15/83 לתכנית מיתאר
 מקומית ירושלים״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: שכונת
 צפון תלפיות, רח׳ מרדכי כספי 28, גוש 30112,
 חלקה 23, הכל על־פי הגבולות המסומנים בתשריט

 בקו כחול.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קווי בנין אחוריים
 מ־5.0 מ׳ ל־3.0 מ׳ ושינוי קו בנין מערבי (ליד
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ ה-1965

 בין רחוב האומן ורחוב בעלי מלאכה, גוש 30129, חלק
 מחלקה 13 וגוש 30142, חלקי חלקות 10, 11 — הכל על

 פי הגבולות המםומניס בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי תכנית מיתאר
 מקומית מס׳ 1718, על־ידי שי־נוי השימושים המותרים

 בבנין שיוקם בשטח למסחר, היפרמרקט, אולמי שמחות •
 ואולמי תצוגה; ב) קביעת בינוי והוראות בינוי על־פי

 נספח הבינוי.

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

 לקהל.

 כל המעונין בקרקע, כבנין 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, מטה יהודה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תבנית מיתאר מקומית

ה הודעה, בהתאם לסעיף ־89 לחוק התכנון  נמסרת מ
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז ירושלים, ׳במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מטה יהודה, הופקד שינוי תכנית מיתאד
 מקומית הנקרא ״תכנית מם׳ מי/498, שינוי לתכנית מיתאר
 מקומית מס׳ מי/250, מבשרת צייד, ביחד עט התשריט

 המצורף אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: תחום המו
 עצה המקומית מבשרת ציון, 10 מגרשים כמפורט להלן:
 מגרש מס׳ 1 רח׳ החוצבים פינת מעלה הקסטל; מגרש מס׳
 2 רח׳ לילך פינת שושנה; מגרש מס׳ 3 רח׳ לילך פינת
 רקפת; מגרש מס׳ 4 רח׳ השלום פינת הארזים; מגרש
 מם׳ 5 בין רח׳ הראל לרה׳ השלום; מגרש מס׳ 6 בקצה
 רה׳ ביל״ו; מגרש מס׳ 7 בין רה׳ יסמין למגרש הכדורגל;
 מגרש מם׳ 8 רח׳ החוצבים• ליד המועצה; מגרש מס׳ 9
 רח׳ השלום ליד הטרנספזרמטור, שכ׳ ג׳ מזרח; מגרש מס׳
 10 רה׳ החוצבים, הכל על־פי הגבולות המסומנים בתש

 ריט בקו כחול.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת אתרים בתחום
 המועצה, המקומית מבשרת ציון, בשטחים .המהווים שטח
 ציבורי פתוח כאתר שירותי ציבור, על־פי סעיף 130
 ו־134 בתקנון תכנית המיתאר המקומית מי/250 מבשרת
 ציון: ב) שינוי לתכנית המיתאר המקומית מי/250, סעיפים
 135—138 בנושא גזדל מגרשים והוראות בינזי; ג) קביעת

 (1) ״תבנית מסי 2106, שינוי מם׳ 1/77 לתכנית מס׳
 1563״.

 מקום התכנית: שכונת מקור חיים, גוש. 30131, הלקוח
 30, 32—36, 41, חלקי חלקות 25—29, 31, 51; גוש
 30142, חלק מחלקה 25/1, הכל על־פי הגבולות

 המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הוראות התבנית: א) איחוד חלקות וחלוקתן
 מחדש: ב) התוויית דרכים חדשות וביטול דרכים

 קיימות או מאושרות; ג)'קביעת שטח להשלמה.

 הודעה על הפקדת הש?נוי האמור, פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2459, התשל״ט, עמ׳ 518,

 (2) ״תכנית מם׳ 3001, שינוי מם׳ 1/81 לתכנית מס׳
 1808 ו־2696״.

 מקום התבנית: שכונת קטמובים, רח׳ ניקנוד מס׳
 35, גוש 30171, חלקות 18, 17 (חלק), הכל עליפי

 הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הוראות התכנית: א) ביטול דרך ציבורית
 מאושרת; ב) התוויית והרחבת דרך חדשה; ג) ביטול
 קווי בנין מאושרים וקביעת קווי בנין חדשים;

 ד) חלוקת השטח.

 הודעה על הפקדת השינוי האמור, פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2880, התשמ״ג, עמ׳ 634.

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

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעה כדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז ירושלים, וב&שרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, ירושליפ, הופקד שינוי תבנית מיתאר
 מקומית •הנקרא ״תכנית מס׳ 3359, שינוי מס׳ 26/83
 לתכנית מיתאר מקומית לירושלים• ושינוי מם•׳ 3/83
 לתכנית מס׳ 1718״, ביחד עם התשריט המוצדרף אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: אזור הת״
 עשיה תלפיות, מגרש מסחרי שעל־פי תכנית מם׳ 1718
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, חתעוכ״ה-965ו

 ניה, מחוז המרכז, אישרה, באישור שר הפנים, שינוי
 תכנית מיתאר מקומ־־ת הנקרא ״שינוי תכנית מיתאר מקו

 מית מס׳ זמ/50/598״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 547,
 הלקות 40—83 — גץ יבנה.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת שטחים לצרכי
 ציבור, אזורי מגורים אי, קביעת מערכת דרכים י והלוקה

 חדשה.

 הודעה •על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2794, התשמ׳׳ב, עמי 1329.

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

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, טייבה

 הודעה כרכר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית

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

 מית מס׳ טייבה/2044״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7849,
 היקה 62; גוש 7848, חלק מחלקה 36.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: ביטול קיל־דה־סאק
 והמרתו למגורים ד׳, ביטול שביל, הלוקה למגרשי חניה.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2839, התשמ״ב, עמ׳ 2562.

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

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, יבנה
 הודעה כדכר אישור שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזח הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב־

 מבנה, אחיד לקיוסק בתחום אתר שירותי ציבור, שימושיו,
 מיקומו, צורתו, שטחו וחמרי הבניה המותרים.

 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא
 תשלום בימים ובשעות שהשמרדים 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 הדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות להגיש התנגדות לשינוי

 התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 י״ז באב התשמ״ג (27 ביולי 1983)
 ר׳ לוי

 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז ירושלים

 מחה המרכז

 מרחב תכנון מקומי, זמורה

 הודעה כדבר אישור תכנית מפורטת

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

 נית מפורטת מס׳ זמ/528״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 3872, חלקות
 19, 20; גוש 3875, חלקי חלקות 10, 14.

 עיקרי הוראות התכנית: סלילת דרך כניסה דרומית
 לגדרה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 2783, התשמ״ב, עמ׳ 914.

 התכנית האמורה, בצורה שאישרה הועדה המחוזית
 ביחד עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה, זמורה, וכל המעונין רשאי לעיין בה ללא תשלום

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, זמורה

 הודעה כדכר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב־
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ו 965  הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 2776, התשמ״ב, עמ׳ 741.

 התכנית האמורה בצורה שאישרה הועדה המחוזית
 ביחד עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה, וכן במשרדי הועדה, •המקומית לתכנון
 ולבניה, פתח־תקוה, וכל המעונין רשאי לעיין בה ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, רחובות

 הודעה כדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, רחובות, הופקדה תכנית מפורטת הנקראת
 ״תכנית מפורטת מס׳ רח/7/1300״, ביחד עפ התשריט

 המצורף אליה.

 עיקרי הודאות התכנית: קביעת שטח להרחבת רחו
 בות טשרניחובסקי — הרב דוד ישראל, קביעת מגרש
 באזור מגורים א׳ מיוחד כמשתמע מהוראות, הבניה של

 תכנית מס׳ רח/2000.

 ואלה הם השטתים הכלולים בתכנית: גוש 3071,
 חלקות 503—504 — רחובות טשרניהובסקי — הרב דוד

 ישראל.

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

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על־ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך
 על־פ׳ סעיף ico לחוק, רשאי, תוך הדשיים מיום פרסומה
 של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית במש

 רדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, צפון השרון

ר אישור• תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב

 נמםרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז המרכז, אישרה תכנית מפורטת הנקראת

 ״תכנית מפורטה מס׳ צש/6/76/א׳״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 8218, חלק
 מחלקות 2, 4, ד, 11; גוש 8220, חלק מחלקות 3, 6 —

 מושב בורדיה.

 עיקרי הוראות התכנית: בניית מקלטים ציבוריים
 באזור מגורים אי.

 •הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 2880, התשמ״ג, עמ׳ 661.

 ניה, מחוז המרכז, אישרה, באישור שר הפנים, שינוי
 תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מספר

 יב/179״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 4944,
 הלקה 63 — שדרות העצמאות.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: הרחבת דירות.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2880, התשמ״ג, עמ׳ 659.

 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.

 מרהב תכנון מקומי, כפר־סבא
 הודעה כרכר אישיר שיכו״ תכנית מפורטת

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

 כס/9/62״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6433,
 חלקות 236, 237 — רחזב יבנה, פינת רחוב! בר אילן.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: איחוד והלוקה מחדש,
 הרחבת רחוב בר אילן, קביעת שטה ציבורי פתוח למטרות

 בניית מקליט ציבורי.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2776, התשמ״ב, עמ׳ 740.

 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 ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, פתח־תקוה
רעה בדכר אישור תכנית מפורטת  הו

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

 מפורטת מס׳ פת/10/1207״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 6400, חלקה
 28 — רה׳ עוזיאל ורח׳ ביינס.

 עיקרי הודאות התכנית: קביעת שטה לבנין ציבורי,
 דרכים, הלוקה למגרשים באזור מגורים א׳.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״וז—63*1

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2847, התשמ״ב, עמ׳ 2949.

 השינוי האמור, בצורה שאישרה הועדה המחוזית
 ביחד עם התשריט המצורף אליו. הופקד במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה, הגליל המרכזי שבדה׳ לוחמי הגיטאדת 10, עכו,
 ומעלה הגליל שבמושב מירון, וכל המעונין רשאי לעיין
 בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המרכזי

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳׳ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב

 ניה, מחוז הצפון, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר
 שינוי תכנית מיתאר הנקרא ״תכנית מפי 4404, שינוי

 לתכנית מיתאר מם׳ 3663 — כפר ורדים״.

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

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: הקמת ישוב חדש הכולל:
 שכונות מגורים, אתרים לבניני ציבור, מוסדות חינוך,
 נופש, ספורט, תרבות, דת, מרכז קהילתי, מלונאות, מסחר
 ושירותים, בריאות, תעשיה קלה, תעסוקה, שטחים ציבו־
 ריים פתוחים, דרכים לתנועה מוטורית ולהולכי רגל וכדי.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2807, התשמ״ב, עמ׳ 1627.

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

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, הגליל העליון

 הודעה כדבר הפקדת" תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳׳ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, הגליל העליון שבמועצה האזורית הגליל
 העליון, קרית שמונה, הופקדה תכנית מפורטת הנקראת
 ״תכנית מפורטת מס׳ 4277 — קיבוץ שדה נחמיה״, ביחד

 עם התשריט המצורף אליה.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 13537.

 עיקרי מטרת התכנית: תיחום שטח הפיתוח של הקי
 בוץ והסדר הבניה במקום.

 התכנית האמורה, בצורה שאישרה הועדה המחוזית
 ביחד עפ התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה, צפון השרון, וכל המעונין רשאי לעיין בה ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, שרונים

 הודעה כרכר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית

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

 מקומית מם׳ הצ/1—41/1״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 8015,
 חלקות 94—98 — אבן יהודה.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: איחוד וחלוקה על־פי
 סימן ז׳ לחוק, קביעת אזור מגורים א׳, בניני ציבור

 ומערכת דרכים.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרםומ־ם 2812, התשמ״ב, עמ׳ 1704.

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

 לקהל.

 ט״ז באב התשמ״ג(26 ביולי 1983)
 א׳ חיון

 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז

 מחה הצפון

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המרכזי ומעלה הגליל

 הודעה כדבר אישור שינוי תכנית מיתאר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב
 ניה, מחה הצפון, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר
 שינוי תכנית מיתאר הנקרא ״תכנית מס׳ 4388, שינוי

 לתכנית מיתאר מס׳ RP/50/42 — מצפה הילה״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 18619,
 הלקה 14; גוש 18626, חלקה 1; גוש 18620, חלקה 1.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: קביעת אתר וגבולות
 המצפה והסדר הבניה.
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ו  הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965

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

 לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרם תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על־ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס
 ועדה מקומית שמרהב התכנון שלה כלול בתחום שינוי
 התכנית או גובל אותו, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה
 של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, יזרעאלים

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולב
 ניה, מחוז הצפון, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר
 שינוי תכנית מיתאר הנקרא ״תכנית מם׳ 2411, שינוי
 לתכנית מיתאר מס׳ 194 הגלילית — מרכז אזורי בנהלל

 (שימרון)׳/

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: חלקי גושים
.17194 ,17191 

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: קביעת יעודי קרקע
 וחלוקה למגרשים וקביעת ,הוראות בניה בקרקע בהתאם

 ליעודים השונים.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט .
 בילקוט הפרסומים 2627, התש״ם, עמ׳ 1633.

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

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, יזרעאלים .

 הודעה כרכר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב
 ניה, מחוז הצפון, אישרה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית
 מפורטת מס׳ 3335 — איתור שטח ללולים במושב נהלל״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 17498, חלקות
 1—11, תלקי חלקות 32, 36—51.

 עיקרי מטרת התכנית: א) איתור שטח לגידול הודים
 לרביד. בלולי אמון וגידול פרגיות ומבני שירותים! ב) אי
 תור תוואי דרך הגישה לאזורי. הגידול ודרכים בשטח

 התכנית.

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

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

 המקומית לתכנון ולבניה האמורה.

ת מקומי, יזרעאלים  מרחב תכנ

ר א ת י ת מ י נ כ ת שינוי ת ד ק פ ר ה ב ד  הורעה ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, יזרעאלים שבתל עדשים, הופקד שינוי
 תכנית מיתאר הנקרא ״תכנית מם׳ 4473, שינוי לתכנית
 מיתאר מס׳ 1707 — שינוי יעוד השטח ב־טול כביש,

 בית זרזיר״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 17502,
 חלקות 42—44.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: ביטול כביש.

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

 לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס
 וערה מקומית שמרהב התכנון שלה כלול בתחום התכנית
 או גובל אותו, רשאי, הוד חדשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, יזרעאלים

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

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה • המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, יזרעאלים שבתל עדשים, הופקד שינוי
 תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית מפורטת מס׳ 4420, שינוי
 לתכנית מפורטת מס^ 2165 — שינוי יעוד השטח ממגורים
 לציבורי, מקוה טהרה, יוקנעם עלית״, ביתד עם התשריט

 המצורף אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 11495,
 הלקה 26.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: שינוי יעוד השטח
 ממגורים לשטח ציבורי, מקדה טהרה.
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ו  הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965

 ולבניה, מעלה הגליל שבמושב מעונה, וכל המעונין רשאי
 לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמו

 רים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, מרום הגליל

 הודעה כרכר אישור שינוי תכנית מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב
 ניה, מחוז הצפון, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר
 שינוי תכנית מיתאר הנקרא ״תכנית מס׳ 3577, שינוי
 לתכנית מיתאר מס׳ 194 הגלילית — יעוד שטח לחיצוב

 בהר קדרים״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: חלקי גושים
.15691 ,15690 ,15609 ,15663 

 עיקרי• מטרת שינוי התכנית: חיצוב אבן והקמת
 מבנים הקשורים להפקת החומר.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2685, התשמ״א, עמ׳ 936.

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

 רים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, נהריה

 הודעה כדכר אישור שינוי תכנית מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב
 ניה, מחוז הצפון, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר
 שינוי תכנית מיתאר הנקרא ״תכנית מס׳ 3787, שינוי

 לתכנית מיתאר מס׳ 851 — אזור תעשיה צפון נהריה״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 18206,
 חלקי חלקות 3, 4, 14; גוש 18204, חלקי חלקות 1, 2,

.20 ,19 ,15—13 ,8 ,7 

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: יעוד השטח למלאכה
 ותעשיה זעירה במקום.

 הודעה על הפקדת ש־־נוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2837, התשמי׳ב, עמ׳ 2515.

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

 פתוחים לקהל.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 2794, התשמ״ב, עמי 1135.

 התכנית האמורה, בצורה שאישרה הועדה המחוזית
 ביחד עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה, יזרעאליס שבתל עדשים, וכל המעונין רשאי
 לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמו

 רים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, מעלה הגליל

 הודעה בדכר אישור שינוי תכנית מיתאר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב
 ניה, מחוז הצפון, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר
 שינוי תכנית מיתאר הנקרא ״תכנית מם׳ 4134, שינוי
 לתכנית מיתאר מם׳ 194 הגלילית — שינוי יעוד למגורים

 בכפר ג׳ת״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 18749,
 הלקה 26.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: שינוי יעוד השטח מחק־
 לאי למגורים.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2831, התשמ״ב, עמי 2403.

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

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, מעלה הגליל

 הודעה כדכר אישור שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב־
 ביה, מחוז הצפון, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר
 שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית מפורטת מם׳ 4144,

 שינוי לתכבית. מפורטת מס׳ 2721 — מושב ורעית״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 19359.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: הסדר הבניה במקום.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2842, התשמ״ב, עמ׳ 2647. -

 השינוי האמור, בצורה שאישרה הועדה המחוזית
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה~965ו

 מחת הדרום

 מרחב תכנון מקומי, אילת
 הודעה בדכר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאט לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, אילת, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״שינוי
 מם׳ 12 לתכנית מפורטת מס׳ 105/03/2 — אזור התעשיה״,

 ביהד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) איחוד מגרשים
 מם׳ 53—58 לתעשיה; ב) שינוי יעוד משטח לתעשיה

 לשטח ציבורי פתוח.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 22,300 מ״ר,
 גוש 40000.

 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא
 תשלום ב־מים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

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

 התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה..

 מרחב תכנון מקומי, אשדוד
 הודעה כרכר אישור שינוי תפנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז הדרום, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר
 שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי מס׳ 22 א׳ לתכניה

 מפורטת מס׳ 103/03/3״.

/  ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: רובע ג
 גוש 2069 (ישן), 2460 ארעי.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי מספר קומות
 מקסימלי מותר באזור מגורים מ־8 ל-6 קומות על עמודים
 ושינוי אחוזי הבניה המותרים באזור זה מ־30% ל22%

 לקומה.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2908, התשמ״ג, עמי 1446.

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

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, קרית שמונה

 הודעה כדכר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ת—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב
 ניה, מחוז הצפון, אישרה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית
 מפורטת מס׳ 3739 — בית הדואר המרכזי, קךית שמונה״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 13145, חלקה 4.

 עיקרי מטרת התכנית: הקצאת שטח עבור שירותי
 דואר מרכזיים ושטח ציבורי פתוח צמוד.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים-
 2683, התשמ״א, עמ׳ 895.

 התכנית האמורה, בצורה שאישרה הועדה המחוזית
 ביחד עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה, קריה שמונה שבעירית קרית שמונה, וכל המעונין
 רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדיים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, קרית שמונה

 הודעה כרכר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב
 ניה, מחוז הצפון, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר
 שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית מפורטת מס׳ 4466,
 שינוי לתכנית מפורטת מס׳ תרש״צ 1/05/1 — שילוב

 חניה ומסחר במרכז העיר, קרית שמונה״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 13145,
 חלק מחלקות 28,32.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: פיתוח שטח מסחרי
 וחניה ציבורית למרכז העיר משולב בגן ציבורי.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2842, התשמ״ב, עמ׳ 2648.

 השינוי האמור, בצורה שאישרה הועדה המחוזית
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה, קרית שמונה שבעירית קרית שמונה, וכל המ
 עונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמש

 רדים האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ז בתמוז התשמ״ג(8 ביולי 1983)
 ישראל קניג .

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

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

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, באר־שבע

 הודעה כרכר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳׳ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב
 ניה, מחוז הדרום, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר
 שינוי תכנית מיתאר הנקרא ״שינוי מם׳ 43 לתכנית מיתאר
 מקומית מס׳ 101/02/5, אתר לאומי תחנת הרכבת הטור

 קית, אתר לאומי מגדל המים״.

 עיקר הוראות שינוי התכנית: א} יעוד השטחים
 כאתר לאומי לפי חוק גנים לאומיים ושמורות טבע,
 התשכ״ג—1963; ב) שיפוץ, שימור ואחזקה של מבני

 האתר; ג} פיתוח וגינון מתאים.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2672, התשמ״א, עמי 583.

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

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, חבל אילות

 הודעה כרכר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, חבל אילות, הופקד שינוי תכנית הנקרא
 ״שינוי מס׳ 1 לתכנית מפורטת מס׳ 137/03/12 — קרית

 חינוך חבל אילות״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) תיחום שטח הפיתוח
 של קרית החינוך; ב) קביעת אזורים ועתודות קרקע
 לשימושים שונים בתחום התכנית; ג) התוויית רשת כבי־
 שים ודרכים למיניהם וסיווגם; ד) קביעת תנאים, הנחיות

 ושלבי פיתוח אשר יחייבו את מבצעי התכנית.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: כ־145 דונם,
 גושים אי, ב׳.

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

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, באר־שבע

 הודעה כדכר הפקדת שינויי תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, באר־שבע, הופקדו, ביחד עם התשריטים

 המצורפים אליהם, שינויי תכניות מפורטות אלה:

 (1) ״שינוי מס׳ 8 לתכנית מפורטת מס׳ 131/03/5 —
 שכונה די, רה׳ יהודה חלדי, פינת דוד המלך״.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד מאזור
.  מגורים ג׳ לאזור מסחרי(קיוסק)

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 58.56 מ״ר,
 גוש 38079, חלק מחלקה 21.

 (2) ״שינוי מס׳ 6 א׳ לתכנית מפורטת מם׳ 155/03/5 —
 שכונה ד׳ צפון״.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי בהנחיות בניה
/ סגירת חצר משק ושינוי בקווי בנין  במגורים א

 צדדיים (מ־3.0 מ׳ ל־0 מ׳).

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: כ־120 דונם, גוש
.38089 

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

 לקהל.

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

 התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, באר־שבע

 הודעה כרכר אישור שינוי תכנית מפורטת

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

 מפורטת מם׳ 125/03/5״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינד התכנית : גוש 38062,
 חלק מחלקה 8, רח׳ רש״י, שיכון ד׳.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת הנהיות בניה
 לתוספות סטנדרטיות באזור מגורים א׳ בבתי הפטיו.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2908, התשמ״ג, עמ׳ 1447.

 2644 ילקוט.הפרסומים 2950, ב׳ באייל התשמי׳ג. 11.8.1983



ן 9 6 5 -  הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ ה

, ם נ  ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 8.13 ח
 גוש 310.

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

 לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אהד
 הרואה עצמו נפגע על־ידי שינויי התכניות, ובן כל הזכאי
 לכך על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינויי

 התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, טובים

 הודעה כרכר הפקרת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, טובים, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״שינוי
 מס׳ 4 לתכנית מפורטת מס׳ 132/03/8 כפר אחים״, ביחד

 עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד של חלק
 מהלקה 10 בגוש 2546 מאזור חקלאי לאזור מגורים בשטח

 חקלאי ומאזור מגורים לשטח חקלאי.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 12.862 דונם,
 גוש 2546.

 כל המעונין בשינוי 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, תור חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי

 התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מיקומי־ מהוזי, הדרום
ת ט ר ו פ ת תכנית מ ד ק פ דעה כדבר ה  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ד,—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה,,׳ מחוז הדרום, הופקדה תבנית הנקראת
 ״תכנית מפורטת מס׳ 115/03/26״, ביחד עם התשריט

 המצורף אליה.

 עיקרי הוראות התכנית: יעודי שטחים עבור תחנת
 מגן דוד אדום, משטרה, מכבי אש, שטח ציבורי פתוח,

 דרכים וחניה.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: 17,786 מ״ר —
 המועצה המקומית ירוחם.

 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 חלשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי

 •התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, טובים
ת מי  הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב
 ניה, מחוז הדרום, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר
 שינוי תכנית מיתאר הנקרא ׳״שינוי מם׳ 28 לתכנית

 מיתאר מקומית מס׳ 102/02/8״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גדש 311,
 חלקי חלקות 2, מגרשים 700—702, 176 — קדית מלאכי.

 עיקר הוראות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד משטח
 ציבורי פתוח לשטח למבני ציבור לצודד בניית בתי כנסת;

 ב) הגדלת אחוזי בניה לצורך תוספת בניה.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2869, התשמ״ג, עמ׳ 311.

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

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, טובים

ת ו מי ר מקו א ת י ת מ ו י נ ת שינויי תכ ד ק פ  הודעה בדבר ה
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, טובים, הופקדו, ביחד עם התשריטים

 המצורפים אליהם, שינויי תכניות אלה:

 (1) ״שינוי מס׳ 27 א׳ לתכנית מיתאר מס׳ 102/02/8,
 קרית מלאכי״.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד מגרש
 מס׳ 106 ממגורים א׳ למגורים ג׳ (4 קומות).

 ואלה השטתים הכלולים בשינוי התכנית: 9.3 דונם,
 גוש 310, חלקי חלקות 4, 2, 1.

 (2) ״שינוי מס׳ 30 לתבנית מיתאד מס׳ 102/02/8, קרית
 מלאכי״.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי קו בנין
 אחורי במגרשים 399 ו־400 מ־5 מ׳ ל־4 מ׳; ב) שינוי
 קו בנין קדמי במגרש 926 ל־0 וביטול שטח מסחרי

 במגרש החניה.

 ילקוט הפרסומים 2950, ב׳ באלול התשמ״ג, 6.1983. נ נ 2645



 הודעות לפי חוק התכנון והבמה, התשכ* ה—1965

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: כ־1063
 דונם.

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

 לקהל.

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

 התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, קרית־גת
ת שינוי תכנית מפורטת ד ק פ ר ה כ ר  הודעה כ

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, קרית־גת, הופקד שינוי תכנית הנקרא
 ״שינוי מס׳ 4 לתכנית מפורטת מם׳ 108/03/9 — רובע

 השופטים״, ביהד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א} שינוי מאזור מגו
 רים ב׳ לאזור מגורים מיוחד; ב) שינוי בגובה מבניו כד4
 קומות על עמודים ל־6 קומות על עמודים; ג) קביעת
ה הכללי נ מ מ  מגבלות בניה (תוך שמירה על השטה ה

 שאושר על המגרש המקורי).

 ואלה השטחיים הכלולים בשינוי התכנית: 5.443 דונם,
 גוש 1830, מגרש 29.

 כל המעוגי׳ן בשינויי התכנית רשאי לעיין בו ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

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

 התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, שדרות
ר הפקדת תכנית מפורטת ב ד  הודעה כ

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, שדרות, הופקדה תכנית הנקראת ״תכנית
 מפורטת מס׳ 108/03/21 — מיתחם 07״, ביחד עם התשריט

 המצורף אליה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) פיתוח שכונת מגורים
 חדשה בקצה הצפון־מזרחי של שדרות; ב) קביעת שטחים
 למגורים, מסהר, בניני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים,

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

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

 הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי־מהוזי, הדרום

 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 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, מחוז הדרום, הופקד שינוי תכנית הנקרא
 ״שינוי מס׳ 12 לתכנית מיתאר מס׳ 107/02/26 — ירוחם״,

 ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: יעוד שטח למרכז
 ספורט, מגדל מים׳, שטח לתכנון בעתיד ושטח ציבורי

 פתוח ודרכים.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 153.280
 דונם, גוש 39539.

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

 לקהל.

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

 התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי־מחוזי, הדרום

 הודעה בדכר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, מחוז הדרום, הופקד שינוי תכנית הנקרא
 ״שינוי מס׳ 1 לתכנית מפורטת מס׳ 121/03/11 — מיתר״,

 ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) תוספת מגרש מס׳
 3219; ב) שינוי יעוד מגרשים מס׳ 2002, 2001, 5007
 משטח מגורים א׳ לשטח ציבורי פתוה; ג) תוספת שביל
 ציבורי בין מגרשים 4004 ו־4005 והקטנת רוחב מגרשים
 4004 ו־ 4001 ב־1.0 מ׳; ד) הקטנת אחוזי בניה בשטח
 למגורים אי; ה) שינוי בקווי בנין, הגבלות בניה וקווי

 בנין.

 2646 ילקוט הפרסומים 2950, ב׳ באלוי התשמ״ג, 1.8.1983



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת יעודי קרקע למגורים,
 חלוקת מגרשים וקביעת מגבלות בניה.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: 125.17 דונם.

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

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

 הועדה המקומית האמידה.

 מרחב תכנון מקומי, שמעונים

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

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, שמעונים, הופקדו, ביחד עם הוגשריטים

 המצורפים אליהם, שינויי תכניות מפורטות אלה:

 (1) ״שינוי מס׳ 2 לתכנית מפורטת מס׳ 311/03/7 —
 שכונה מס׳ 2 ב׳ בישוב בידואי ערוער״.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: הקצאת שטח לשכונת
 מגורים, חלוקתו למגרשי בניה פרטית, שטחים
 למוסדות ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים, רשת

 דרכים וחניות.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 263.700
 דונם, הלק מגוש 100084, מגרשים 142—1.

 (2) ״שינוי מס׳ 3 לתבנית מפורטת מס׳ 311/03/7 —
 שכינה מס׳ 2 א׳ בישוב בידואי ערוער״.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: הקצאת שטח למגו
 רים, חלוקתו למגרשי בניה פרטית, איתור מוסדות
 ציבור, שטחים ציבוריים• פתוחים התוויית רשת דר

 כים וחניות.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 241.60
 דונם, חלק מגוש 100084, מגרשים 64—1, 109, 115,

.116 

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

 לקהל.

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

 התכניות במשרד־ הועדה המקומית האמורה.

 שבילים להולכי רגל, התוויית דרכים הדשות; ג) קביעת
 הוראות בניה לאזורים שונים ותנאים למתן היתרי בניה;

 ד) קביעת שלבים אורגניים לפיתוח השכונה.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: 304 דונם, גוש
 1884, חלקי חלקות 6,3,2, 7, 10, 11, 34,14; גוש 1885,

 חלקות 34,31.

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

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

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, שמעונים
ת ט ר ו פ ת מ י נ כ י ת ו נ ת שי ד ק פ ר ה ב ד  הודעה כ

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
ה ולבניה, מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנ
 לתכנון ולבניה, שמעונים, הופקד שינוי תכניה הנקרא
 ״שינוי מס׳ 4 לתכנית מפורטת מם׳ 198/03/7, מושב

 שוקדה״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) תיחום שטח פיתוח
 המושב וקביעת אזורים שונים לשימושים ועתודות קרקע
 בתחום התכנית: בי) קביעת הוראות בניה למגורים, מוס
 דות ציבור ובניני משק; ג) קביעת הוראות לטיפות שטחי

 נוי ושטחים ציבוריים אחרים.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: כ־728 דונם
 — המועצה האזורית עזתה.

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

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

 התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה,

 מרחב תכנון מקומי, שמעונים
ת ט ר ו פ ת מ י נ כ ת ת ד ק פ ר ה ב ד  הודעה ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 להוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז הדרוס, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, שמעונים, הופקדה תכנית הנקראת הנק
 ראת ״תכנית מפורטת מס׳ 321/03/7 — שכונה מס׳ 21

 בכםייפה״, ביחד עם התשריט המצורף אליה.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשב״ה—1965

 מרחב תכנון מקומי, תמר—רמת־נגב
 הודעה כדבר אישור תפנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לדוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב־
 ניה, מחוז הדרום, החליטה לאשר תכנית מפורטת הנקראת

 ״תכנית מפורטת מם׳ 190/03/10״.

 ואדה השטחים הכלולים בתכנית: מועצה אזורית רמת
 נגב,

ית: איתור ותכנון של שטה  עיקרי הוראות התכנ
 לכרייה, לעיבוד החומר הנכרה, לדרכי גישה לשירותים
 הנדסיים, איתדר שטחים לפינוי פסולת בשלבי הכרייה

 והעיבוד השונים.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 2661, התשמ״א, עמי 100.
 התכנית האמורה, בצורה שאישרה הועדה המחוזית
 ביחד עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה, תמר—דמת־נגב, וכל המעונין רשאי לעייך בה
 ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, תמר—רמת־נגב
 הודעה בדבר אישור שינוי תפנית מפורטת

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

 רטת מס׳ 109/03/10, נאות הכיכר ב׳ (ישוב זמני)״.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) היהום שטח פיתוח
 של המושב; ב) קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים
 שונים בתחום התכנית; ג) התוויית רשת דרכים, קביעת
 הוראות בניה, קביעת תנאים, הנחיות ושלבים של פיתוח.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2781, התשמ״ג, עמ׳ 874.
 השינוי האמור, בצורה שאישרה ׳הועדה המחוזית
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה, תמר—רמת־נגב, וכל המעונין רשאי לעיין בו
 ;־לא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 י״ב באב התשמ״ג (22 ביולי 1983)
 י׳ ברזל

 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי, שמעונים

 הודעה כרכר אישור תפנית מפורטת

 נמסרת בזה-הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב
 ניה, מחוז הדרום, החליטה לאשר תכניה מפורטת הנקראת

 ״תכנית מפורטת מס׳ 111/03/7 — קיבוץ גבולות״.

 עיקר הוראות התכנית: א) תיחום פיתוח שטח הקי
 בוץ; ב) קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים
 בתחום התכנית, התוויית רשת דרכים למיניהן וסיווגן;
 ג) קביעת הוראות בניה• למגורים, מבני ציבור ומבני משק

 ותעשיה באזורים בהם מותרת הבניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 2866, התשמ״ג, עמ׳ 270.

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

 לקהל.

 •מרחב תכנון מקומי, תמר—רמת־נגב

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מל,ומ׳ית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב־
 ניה, מחוז הדרום, החליטה באישור שר הפנים, לאשר
נד תכנית מיתאר הנקרא ״שינוי מם׳ 2 לתכנית מם׳  שי

 120/02/10 — מדרשת שדה בוקר״.

 עיקר הוראות שינוי התכנית: א) קביעת יעדים וחלו
 קה לכל אזור; ב) הגדרת השימושים ליעדים; ג) קביעת
 צפיפויות ואחוזי בניה; ד) דרכים וחניות; ה) הוראות

 בניה.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2869, התשמ״ג, עמ׳ 313.

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

 לקהל.
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 הזמנות בתי המשפט

 בית המשפט המחוזי בירושלים

 הזמנות כרכר קיומ צוואות ועינוי מהלי עזמ־ו

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפודטים להלן, בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או ימיגוי
 מנהל עזבון או לשניהם, כמפורט להלן. כל המתנגד לבקשות יגיש, תוד ארבעה עשר יום ממם פרסום

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

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

 562/83 אנה רבקה קרנהאוז 7.7.83 כוכבה שלום 593/83 כהן ארפד ד3,6.7נ םטפניה צי׳לצר.
 566/83 אלני משה 11.6.83 שרה פרידלם 598/83 רכב אפרתי דחה

 569/83 ביאטה פלהיימר 9.5.83 חנה פרנק (שושנה) 2.4.83 אפרתי אילן
 570/83 מושקוביץ לולה 6.5.83 מדשקומיץ אריה 616/83 אליהו רודמן 25.4.83 אדיבה שכנאי

ך זמרה, רשם  571/83 מזרחי רחל 21.4.83 שלמה שלוש א״צ ב

 הזמנות כדבר ירושות ועמד מנהלי עזבוו

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

 לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

׳ התיק תאריך פס׳ התיק תאריך » 
 (ירושות) שם המנות הפטירה שם המבקש >^ושות) שם המנוח הפטירה שס המבקש

 564/83 שרה פרוש 21.3.80 יהושע פרוש 611/83 חריף משה 16.1.82 איה חריף
 565/83 שלמה זלמן פרוש 21.1.83 יהושע פרוש 611/83 חריף מוריה 16.1.82 איה חריף
 568/83 גלבסקי אלייהד 21.6.83 משה דוד כהן 612/83 חריף חגי 16.1.83 איה חריף

 572/83 כספי חיים 2.6.83 כספי דוד 613/83 סרברינסקי מיכאל 1.6.80 צפורה פייה
 573/83 תורג׳מן יצחק 29.5.83 תורג׳מן שרה םרבריבסקי

 574/83 אריה גונשר 30.1.83 רה ל ג ונשר 614/83 יחזקאל מועלם 23.2.83 סלימה מועלם
 575/83 טורצין חיים אהרן 5.6.71 יצחק טורצין נסים נסים

 594/83 ירושלמי בנימין 10.6.82 ירושלמי רבקה 615/83 כהן' יעקב 22.6.83 עליזה כהן

 597/83 יונה בנדלר 15.5.83 לוצי רחמני א׳׳צ בן־זמרה, רשפ

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

 הזמנות כרכר היופ צוואות ומינוי מנהלי עזמז

 להודי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורשים להלן, בקשדת ליתן צווים לקיום צמאה או למיט*
 מנהל עזבון או לשניהם, כמפורט להלן. כל המתנגד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום ממם פרסום

. ו י נ י  הזמנה זו, את טעמי התנגדותו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב מ

 ••׳ התיק תאריו מסי התיק תאריך
 (1ו1*זת< שם ממנזמ הטפירת שם המבקש (צמאות) שפ המנוח הפטירה שם המבקש

 4113/83 שמעון לוביץ 22.5.83 דינה פרלמן 4120/83 ג׳נט גולדנברג 23.4.83 יהודה גולדברג
 פיינםוד 4122/83 ג׳ף ברנשטיין 20.6.72 גויים ואלרי

 4119/83 ווב נדרה 11.3.83 אריכא רחמים םפרין
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 בית המשפט המחוזי בתל־ אביב־ יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מס׳ מתיק תאריו פס׳ התיק ת)יייד
 (!וואות) שם המנוח ה*טירה שם המבקש (!וואות) שם המנוח וזפסירד! שם המבקש

 4126/83 כהן אירנה 15.6.83 ריגלר שמואל 4177/83 לודוויג זילברשטיין 14.6.83 פרידה
 4128/83 דבורה שמלץ 10.12.82 שושנה זילברשטיין
 קצנשטיין 4178/83 שרה וויין 21.10.79 פנחס וויין
 4129/83 מלגאי הוה 2.5.83 שרה וינשטיין 4180/83 דעכה לומנץ 23.5.83 אורי צפת

 4130/83 רודולף שורצמן 29.5-83 אילנה עלזה 4184/83 גד מנון 29.5.83 חברה לנאמנות
 שורצמן של בל״ל

 4131/83 מרים אנטמן 15.3.83 שלמה אנטמן 4188/83 איבניר יהושע S3.4.4 איבניד ברטר,
 4132/83 משה פטקין 2.7.83 פטקיין אסתר 4191/83 חיים ישראל 19.6.83 ישראל גלנטי
 4138/83 רוזליה וינד 31.5.83 דרורה עשת 4193/83 מקסימיליאן 2.9.80 אטל (אסתר)

 4140/83 מקס משה מוריץ 31.5.83 יהודה י׳ מוריץ פריד פריד
 4146/83 בתיה אתקין 17.11.81 שרה אתקין 4194/83 שרייבר אנה 19.2.83 צבי קורט

 4150/83 חיה מלמד 23.7.82 הםיה מלמד שניצר
 2883/83 דן בבלי 6.4.83 יעל גבע 4198/83 ארתור נצר 9.6.83 פנינה נדל

 3942/83 רז צבי 5.12.82 רוינסקי שמעון 4201/83 אליהו יתיב 13.12.82 מרים אופיר
 4153/83 מריה מיכלזון 24.6.83 זיסד לזבוב 4203/83 נסים היון 29.4.83 מיכה ניצה

 4156/83 אריה לאו מלמד 20.5.83 מלמד אסתר היון
 4157/83 הוכברג ליאון 7.11.75 מרגולץ רחל 4205/83 יפה עמנואלוף 2.6.82 חיים עמנואלוף

 4161/83 יוסף סגל 28.4.83 לאה בן ארי 4207/83 הינה לוינשטיין 1.3.83 מרים
 4162/83 ר ותלה סגל S1.30.5 לאה בן ארי אופטובסקי

 4167/83 פישבין ישראל 21.3.83 פישבין אירנה 4209/83 ברוך ביסטריצקי 21.5.83 תמר ביסטריצקי

 4173/83 פניה מוצריך 12.5.83 צבי מוצריך ע׳ זמיר, רשם

י עזכדן הל י מנ ו נ ר ירדשות ומי כ ר ת כ ו נ מ ז  ה

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

 לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 מס׳ החיק תאריך ניס׳ התיק תאריך
 (ירושות) שם המנוח הפטירה שש המבקש (ירושות) שם המנות הסטירה שם המבקש

 4111/83 אברהם מנדל 21.3-82 משה מנדל 4139/83 זיבלי חיים 22.3.83 זיבלי חיים
 4112/83 מרים מנדל 4.5.83 משה מנדל 4141/83 יחזקאל עזיז 22.7.62 יחזקאל יחזקאל

 4114/83 יוסף דולפוביץ 30.4.69 אלקה וולפוביץ 4142/83 ג׳וספה פוליטי 12.11.82 מרים סיטון
 4115/83 יעקב סירק 12.6.67 יצחק סירק 4143/83 מכלוף שלמה 3.3.83 גואילי שרה
 4116/83 (חיה;) שרה סירק 5.10.71 יצחק סירק 4144/83 שושנה מלמד 4.1.83 לבנה פרקש
 4117/83 ליאון עמיאל 9.2.83 גויה עמיאל 4145/83 שמעון שאדי 3.4.77 מאיר שאדי

 4118/83 לובוב לוקמן 25.2.83 גזיה עמיאל 4147/83 מולדובן צבי 2.4.83 מולדובן רזיזה
 4121/83 רחל ליפשיץ 10.3.83 חיה ארביב 4148/83 פלצ׳י רבקה 15.5.83 יוסף פלצ׳י
 4132/83 חיים עזר 17.3.83 רחל עזר 4149/83 פלצ׳י יהודה 14.1.51 יוסף פלצ׳י

 4125/83 שמואל שמואל 19.5.83 ישראל דרור 4124/83 מסעודה שמואל 30.11.82 ישראל דרור
 4127/83 אוני לאה 1.12.82 אוני זליג 3942/82 רז צבי 5.12.82 רזינסקי שמעון

 4133/83 שמחה משה 27.1.83 יוסף כרמלי 72/83 זונדל גירש 4.11.77 רוזה גירש
 4135/83 שמאה סלמן 28.7,81 ניגת שמאה 4151/83 גרטה לבל 13.4.83 שרף יהודית

 4137/83 רחל ינטה 4152/83 טראוב טובה 29.4.83 גפני יעקב
 ורשבסקי 21.4.79 רחל זיטרמן 4154/83 פתחי חביבה 19.1.82 פארי חיים
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 גית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מסי התיק תאריך מס׳ התיק תאריך

ה שש המבקש (ירושות) שם המנות הפטירה שס המבקש ר י א  (ירושות) שמ המנות ה

 4155/83 פתחי םלמן 21.1.83 פארי חיים 4186/83 רחל בור 4.5.83 אריה בור

 4158/83 סילברמן נחמה 9.5.83 סילברמן שמואל 4187/83 לוי צבי 4.1.83 עליזה לוי

 4159/83 פתאל מוסטפא 25.4.83 פתאל עטאף 4189/83 נגלר שמשון • 30.11.77 כץ מרים מרטה

 4160/83 עופר (טרזמן) חיה 29.8.82 מרגלית מרים 4190/83 שרון צבי 4.12.81 דפנה שרון

 4163/83 אדלי זדה יחזקאל 30.1.66 אד לי זדה רתון 4192/83 מרים כהן 11.11.81 כהן זכריה־

 4164/83 נרבונה וידה 24.12.82 נרבונה דוד 4195/83 אברהם יצחק 1.12.82 אלכסנדר

 4165/83 נרבונה שמואל 14.8.80 נרבונה דוד ליפסקי ליפםקי

 4166/83 פרומה קראוזה 12.6.83 יהודה קראוזה 4196/83 שיינה שלינגבום 16.11.82. צפורה

 4168/83 שולמית גדסי 2.5.83 אפרים תעוז שלינגבום

 4169/83 שושנה בסון 7.9.78 נדב מנחם 4197/83 אלבז אבנר 28.3.82 אלבז פני

 4170/83 אברהם נדב 14.11.79 נדב מנחם 4200/83 דוד יחיא 31.3.82 אהרון יחיא
 4171/83 מנחם שפירא 7.4.81 דוד שפירא 4185/83 ירמיהו פינקוס 5.1.83 המודה פינקום

 4174/83 חזקיה רבקה 16.12.70 חזקיהו דוד 4202/83 אהובה טויבס 9.6.76 טויבם שלמה
 4175/83 מרים גרינברג 28.5.83 נתן גרינברג 4204/83 סלומון חיים 7.4.83 סלומון מרדכי

 4176/83 ישראל צבי מישור 9.2.60 יוכבד מישור 4206/83 נפתלי פישצקי 21.5.83 הלנה אירמי

 4179/83 אברהם קצ׳קה 5,2.83 טובניק ישעיהו פישצק־

 4181/83 קליין נילי 10.6.83 'קליין דב בארי 4208/83 דהן סוליקה 8.5.83 דהן יורם ציון
 4182/83 שנפלד אוגן 23.6.83 שנפלד רנזינה 4210/83 אנוך שינדל 19.3,83 הרמן מרים

 4183/83 ברונר שמואל 26.3.83 גרומן רונית ע׳ זמיר, דשם

 בית המשפט המחתי בחיפה

 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזכוו

 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 מם

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

 מם׳ התיק תאריך מס׳ התיק תאריך
 (צוואות) שם המנזה הסטירה שם המבקש (צוואזח) שם המנוח הפטירה שפ המבקש

 1387/83 שניידר טוני 17.1.83 שניידר מקס 1409/83 דה־בור זיגפריד 21-5.83 דה־בור אננה
 מרדכי זיג

 1388/83 בירן יהודה. 31.5.83 בירן יהודית 1410/83 אזגריש נתן 13.4.83 אריאלה
 1393/83 מוטי לילאנה 10.8.81 בלינסקי אתי קרויטורו

 1400/83 פולנםקי חיה 3.12.82 בלהה ג לזר 1411/83 פוגלמן ברלה 14.11.82 מסד יהודית
 1401/83 רוטצקי גולדה 29.12.82 סורוז׳אן נעומי 1412/83 ברדיצ׳בסק־ רוז 10.4.83 ספיר אשר
 1402/83 ברקוביץ לאה 10.8.80 בדקוביץ אברהם 1417/83 גולדשטוב מאוריצי 29.6.83 פולה פיקד
 1403/83 שינדלר דוד 26.11.82 שינדלר דבורה 1422/83 בוים רחל דבורה 11.7.80 ׳בוים מנדל

 1404/33 נגרי אריה 29.5.83 נגרי שמחה 1426/83 לוי קורט (גבריאל) 11.6.83 לוי אוד, רחוהל
 1405/83 רוזנברג בסיד! 16.7.80 רוזנברג ניסן 1429/83 כהן סעידה 29.4.33 מגהם ורד
 1406/83 אבדיט יוסף 23.6.83 שוידר הריאטה 1430/83 כהן רוסן 5.6.83 מנחם ורד

 1407/83 פינטו צבי 20.5.83 בתיה פינטו 1715/83 רוזליזז גטדו 15,5.81 קרט ליייבוביץ

 כלהה נילאור, רשם
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 בית המשפט המחוזי בחיפה

 הזמנות כרכר ירושות ומינוי מנהלי עזמין

 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 מעם

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

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

 1386/83 הורבט גבריאל 17.12.68 הראל יעקב 1413/83 וילק עדה 14.6.83 תושיה נידה
 1389/83 הזפרץ משה־מוזס 23.1.73 פרידמן פאני 1414/83 שפיץ משה 2.4.83 שפיץ גבריאל

 1390/83 שולמן מיכאל • 30.11.82 שלמן אשר 1415/83 יצחקי אברהם 26.2.82 יצחקי זאב
 1391/83 בסיס הנציח 26.2.83 בסיס אכרם 1416/83 מאידוביץ סאיי 18.3.83 מאירוביץ טוני
 1392/83 כץ רוזינה 23.5.83 דינגרט ורדה 1418/83 אגא־באבא דוד 13.13.79 יעקוביץ דליה

 1394/83 אלכס נדרוביץ דוד 22.5.83 אלקש נדרוביץ 1419/83 אגא־באבא סעידה 23.10.71 יעקדבוביץ ־דליה
 אברהם 1420/83 ניזר רמה 8.2.83 מג׳דל ריבה
 1395/83 והבה משה .12.1.80 בורשטיין לורט 1421/83 ראובן יצחק 27.7.82 ראובן אטל
 1396/83 חיים בלימה 14.4.83 גולדנביץ 1423/83 מזרחי אברהם 18.6.83 מזרחי לאה
 מלבינה 1424/83 יונה גרובר חנה 2.2.74 יונה בנימין

 1397/83 טישלר יהושע 7.3.79 טשלר גיטל 1425/83 בנין רבקה 31.7.82 בנין פנחס
 1398/83 הכהרץ מגדלנה 27.1.83 פטר ורדי 1427/83 גרמנגוז ארקדי 19.6.83 גרמנגוז פאינה
 1399/83 גרוט שושנה 26.9.82 גלעוז שלמה־ 1428/83 פרישלנדר משה 24.11.82 פרישלנדר חיה

 1408/83 דעבול אלויז 5.3.83 דעבול שולמית 1431/83 סולומון משה 28.4.83 אליאס שינדל

 בלהה גילאוד, רשם

 בית המשפט המחוזי בבאר־שבע

 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבוז

 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 ותצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם

 לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 «•׳ התיק תאריך מס׳ התיק תאריו
 (ירושות) «ם המנוח הפטירה שם המבקש (ירושות) שם המנוח הפעירח שפ המבקש

 262/83 שמואל אברהם 1.3.83 יעל אברהם 291/83 בזובה שושנה 25.4.83 לביאשווילי
 277/83 ראובן רחל 21.8.76 ראובן שמעון מריה

 278/83 ויזל ליפרד 9.6.77 ויזל הנה 292/83 כגנוב יצח!ק 3.5.78 סוקרניק
 281/83 שלמה שלמה 8.6.83 שלמה סמי יליזבטה

 282/83 ברון קלרה 2.6.82 ברון פטר 293/83 סיבוני שמעון 26.4.83 סבוני שושנה
 283/83 כהן ימין 27.4.83 כהן מורים 295/83 דהן שבא 31.3.83 דהן אברהם
 284/83 שלומוביץ לודויג 21.3.83 שלומוביץ 296/83 דהן אלין 31.3.83 דהן מרדכי
 גודאלה 298/83 קולב אליהו 11.1.83 קולב ששון

 285/83 אדלשטיין פרדריך 9.9.82 בראומן איזבל 299/83 זזובסקי אברהם 12.9.82 זזובסקי אבי
 286/83 אלימלך רוזלין 29.3.83 ויקטור אלימלך 300/83 נחום יהודה 16.4.80 נחום הנריאל

 287/83 שרה רוב מן 12.7.82 ג׳נט רובמן 301/83 אשכושביילי בנציון 21.5.82 אשב ושבילי
 288/83 גולד רוחלה 20.3.83 הרשקוביץ פלור

 מויסה 302/83 סבן ז׳וליס 12.6.83 סיבו אנדרי ריין
 289/83 בלקר סופי 1.3.82 בלקר יוסף 303/83 דולבדג סלומון 11.10.82 דולברג שרה

 290/83 סלומון פרירריך 31.5.83 סלומון סוזן י׳ היימן, רשם
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 הזמנות בתי הדין הרבניים

 בית הדין הרבני האזורי בתליאביב־יפו

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

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

 תיק 78ד15/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוח דוד מזל, שנפטר בתל־אביב

 ביזם א׳ באב התשל־יו(28 ביולי 1976),
 המבקשת: זימבול מזל.

 תיק 15752/התשמ״ג
 בעניו ירושת המנוהה מרים זהבי, שנפטרה בחולון

 ביום כ״ו באייר התשמ״ג (9 במאי 1983),
 המבקשת: אסתר זהבי.

 תיק 15441/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוח ארנולד שפיגלר, שנפטר בתל-

 אביב ביוב י״ג בתמוז התשמ׳׳ג (24 ביוני 1983),
 המבקשת: אדיט שפיגל.

 תיק 15685/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוח משה גרב, שנפטר בפתח־תקוה

 ביום כ״א בניסן התשמ״ג(4 באפריל 1983),
 המבקש: צבי מרדכי גרינברג.

 תיק 15485/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוחה הקור! אורינובסקי, שנפטרה
 במגדיאל ביום כ״ג בחשון התשכ״א (13 בנובמבר 1960),

 המבקש: חיים ארנון,

 תיק 15665/התשמ״ג
 בענין ירושה המנוח דוד שויגר, שנפטר בפתה־תקוה

 ביום כ״ב בניסן התשמ״ג(5 באפריל 1983),
 המבקשת: צילה שויגר.

 תיק 15697/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוח ראובן צרף, שנפטר בתל־אביב

 ביום כ״ח בטבת התשמ״ג(13 בינואר 1983),
 המבקשת: יפה צראף.

 תיק 15624/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוח סאלם (שלום) מדמון, שנפטר

 בתל־אביב ביום ה׳ באב התשמ״ב (23 ביולי 1982),
 המבקש: שלמה מדמון.

 תיק 15517/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוחה אירית מהרבן, שנפטרה בכפר־

 סבא ביום ט׳ באייר התשמ״ג (22 באפריל 1983),
 המבקש: יצחק מהרבן.

 תיק 15498/התשמ״ג
 בעניז ירושת המנוחה רבקה מזרחי, שנפטרה באור

 יהודה ביום ז׳ בםיון התשמ״ג (19 במאי 1983),
 המבקש: ישראל מזרחי.

 תיק 16013/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוח אלחנן שניצר, שנפטר ברמת־גן

 ביום י״ב בתמוז התשמ״ג(23 ביוני 1983),
 המבקשת: נירה אדיב,•

 תיק 16017/ד,תשמ״ג
 בענין ירושת המנוחה חבצלת שרון, שנפטרה ברמת־

 גן ביום כ״ג בסיון התשמ׳׳ג(4 ביוני 1983),
 המבקשת: דבורה בידרמן.

 תיק 16020/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוח יהושע נחום, שנפטר ברמת־גן

 ביום ח׳ בסיון התשמ״ג(19 במאי 1983),
 המבקשת: פורטונה נחום.

 ־׳ תיק 16029/תתשמ״ג
 בענין ירושת המנוח יהושע טוגנטמן, שנפטר בהוד

 השרון ביום י״ח באייר התשמ״ג (1 במאי 1983),
 המבקש: משה טוגנטמן.

 תיק 15053/ר.תשמ״ג
 בענין ירושת המנוחה לבנה מזרחי, שנפטרה בתל־

 אביב ביום ב״ה בשבט התשמ״ג (11 בפברואר 1983),
 המבקש: יצחק מזרחי.

 ו
 תיק 15977/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוחה קלרה קינט, שנפטרה בתל־

 אביב ביום כ״ז באייר התשמ״ג (10 במאי 1983),
 המבקש: יעקב קינט.

 תיק 2ד158/התשמ״ג
 בענ־ן ירושת המנוח סעדיה מנצור, שנפטר בצריפין

 ביום ד׳ בפיון התשמ״ג (16 במאי 1983),
 המבקשת: נעמי מנצור.

 תיק 15862/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוה שלום לוי־ננר, שנפטר בהוד

 השרון ביום ד׳ בשבט התשמ״ג (18 בינואר 1983),
 י המבקש: נסים נגר־לוי.

 תיק 15816/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוחה יונה גבר, שנפטרה בהוד

 השרון ביום ד׳ בסיון התשמ״ג (16 במאי 1983),
 המבקש: שמואל גבר.

 תיק ד1581/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוח יעקב חיון, שנפטר בדמת־גן

 ביום י״ד בתמוז התשמ״ג(25 ביוני 1983),
 המבקשת: שפרה היון.
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 בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 תיק 15487/התשמ״ג תיק 15497/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוח אליעזר גליק, שנפטר בנתניה בענין ירושת המנוח איליה גגולשוילי, שנפטר בהו־

 ביום ו׳ בניסן התשמ״ג (19 במרס 1983), לון ביום י״ט בםימ ההשמ״ג(31 במאי 1983),
 המבקשת: שושנה גליק. המבקשת: הנה גגולשוילי.

 עובייה לוי, מנהל היחידה לעזבונות וירושות

 בית הדין הרבני האזורי באשקלון
ת ו נ מ ז  ה

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

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

 •תיק 2295/התשמ״ג תיק 2306/התשמ״ג
 בענין ירושת המנוח אברהם מרסיאנו, שנפטר באש־ בענין ירושת המנוח דוד אמסלם, שנפטר ביבנה

 קלון ביום י״ח בסיון התש״ם (2 ביוני 1980), ביום כ״ד בתשרי התשמ״ב (22 באוקטובר 1981),
 המבקשת: אסתר מרסיאנו. •המבקש: יחיאל אמסלם.

 כפים אדרי, המזכיר הראשי

 בית הדין הרבני האזורי בטבריה
ה נ מ ז  ה

 תיק 645/התשמ״ג כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה
 בענין ירושת המנוח דוד לוגםי, שנפטר ביום י׳ להתנגד לבקשה הג״ל יבוא לבית הדין וימסור טענותיו
 בסיון התשמ״ג(22 במאי 1983), תוך 15 ימים מתאריך פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן

 המבקשים: בניו, מומי ואלברט. גית הדין צו כטוב בעיניו.

 שלמה דירי, המזכיר הראשי

 הודעה בדבר בקשה לפירוק חברה

 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.
 מיכל שפרן, עו״ד

 ב״כ המבקשת

: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה ה ר ע  ה
 האמורה חייב למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום
 לעיל הודעה על רצונו זה. ההודעה, בציון השם והמעז
 של האיש או הפירמה ובחתימתם או בחתימת בא כוחם,
 צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל החתום
 לעיל לא יאוהר משעה 13.00 של יום 14 בספטמבר 1983.

 בכית המשפט המחוזי כתל־אכיב־יפו

 תיק אזרחי: 3140/82

 בעניין פקודת ההברות,

 ובענין פירוק חברת מ.ר.ם. חב׳ לייצור מראות בע״מ,
 רח׳ המש ביר 17, אזור התעשיה, חולון.

 והמבקשת: חב׳ ״חירות״ בע׳׳מ, ע״י ב״כ עו״ד מיכל
 שפרן, רח׳ בלוך 41, תל־אביב.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8 בנובמבר 1982 הוגשה
 בקשה לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את
 החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני
 בית המשפט היושב בדין ביום 15 בספטמבר 1983 בשעה

.08.30 
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 הודעות מאת הכונס הרשמי

 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 09.30; 2) משתתפים
 בשעה 10.00.

 י״ז באב התשמ״ג(27 ביולי 1983)
 י׳ יקותיאלי

 סגן הכונס הרשמי

 לטי פקודת פשיטת רגל !נוסת חדש], התש׳׳ם—1980

 הודעות כדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 שם החייב: המנוח (אייזיק) כרמל לזר, ת״ז 1003820.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, ת. א. 384/74.
 היום האחרון לקבלת. הוכחות: י׳ באלול התשמ״ג (19

 באוגוסט 1983).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: הכונס הרשמי, רח׳ שמריהו

 לוין 3, חיפה.

 שם החייב. ומענו: הייל כשאן, ת״ז 2109923, כפר מגאר.
 בית המשפט המוזי של: נצרת, ת. א. 189/74.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: י׳ באלול התשמ׳׳ג (19
 באוגוסט 1983).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב
 שמריהו לוין 3, חיפה.

 צווי קבלת נככיפ והכרזת פשיטת רגל
 ואסיפות ראשונות

 שם החייב ומענו: סאיל סאלם, ת״ז 05018846, ואדי
 חמאם, ליד טבריה.

 בית המשפט המחוזי של: נצרת, ת. א. 444/83.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת הרגל: י״ד

 בסיון התשמ״ג(26 במאי 1983).
 בקשת נושד, או חייב: חייב.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: כ״ח באלול
 התשמ״ג (6 בספטמבר 1983) בשעה 0.30, במשרד

 הכונס הרשמי, רחוב שמריהו לוין 3, חיפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: זלמן כוגן, ת״ז 0900131, מסגר
 מכני, רח׳ בר אילן 39, רמלה.

: נצרת, ת. א. 505/83.  בית המשפט המחוזי של
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: ד׳ באב

 התשמ״ג(14 ביולי 1983).
 בקשת נושה או חייב: חייב.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: כ״ח באלול
 התשמ״ג (6 בספטמבר 1983) בשעה 10.00, במשרד

 הכונס הרשמי, רח׳ שמריהו לוין 3, חיפה,

 י״ט באב התשמ״ג(29 ביולי 1983)
 י׳ יקותיאלי

 סגן הכונס הרשמי

 לפי פקודת החברות

 הודעות כדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 שם החברה: דאוד חברה לבנין בע״מ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום: כפר יסיף.
 בית המשפט המחוזי של: היפה, ת. א. 315/79.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: ג׳ באלול התשמ״ג (12
 באוגוסט 1983).

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

 שם החברה: טל מיקס הברה לשיווק והפצה בע״מ —
 בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רה׳ דניאל 2, חיפה.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, ת. א. 1264/71.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: • י׳ באלול התשמ״ג (19
 באוגוסט 1983).

 שם המפרק, תיאורו ומענו: עו״ד מ׳ לוינסון, רחוב
 ביאליק 17, היפה.

 שם החברה: בונר בע״מ — בפירוק.
 מען המשרד הרשום: שד׳ הנשיא 124, היפה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, ת. א. 675/77.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: י׳ באלול התשמ״ג (19

 באוגוסט 1983).
 שם המפרק, תיאורו ומענו: מ׳ לוינסון, עו״ד, רח׳ ביאליק

 17, חיפה.

 הודעה כרכר כוונה להכריז על דיבידנד
 לנושיס בדיל קדימה.

 שם ההברה: קבוצת בנאים ״יפה״ בע״מ — בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רח׳ זייד 26, קרית ביאליק.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, ת. א, 1499/80.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: כ״ו באב התשמ״ג (12

 באוגוסט 1983).
 שם המפרק, תיאורו ומענו: הכונס הרשמי, רח׳ שמריהו

 לוין 3, חיפה.

 צו פירדק ואםיפות ראשונות
 שם החברה: בית בית בע״מ, בפירוק, הפ/713050.

 מען המשרד הרשום: רחוב כבירים 28, חיפה.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, ת. א. 417/83.

 תאריך צו הפירוק: כ״ו בתמוז התשמ״ג (ד ביולי 1983).
 תאריך הגשת הבקשה: ט״ז באדר התשמ״ג (1 במרס

.(1983 
 היום והמקום לאסיפות ראשונות: כ״ח באלול התשמ״ג
 (6 בספטמבר 1983) במשרד הכונס הרשמי, רחוב

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

 הודעה על ביטול צווי קבלת נבפיפ
 שם החייב, תיאורו ומענו: מרדכי מקס, ת״ז 85472, קבלן

 שיפוצים, רחוב הסנהדרין 34, חולון,
: ירושלים, ת. א, 363/78.  בית המשפט המחוזי של

 תאריך מתן צו קבלת הנכסים: כ״ד באדר התשל״ם
.(23.3.1979) 

 תאריך ביטול הצו: ב׳ בתמוז התשמ״ג (13,6.1983).
 סיבת הביטול: תשלום כל החובות + רווחים.

 שם החייב, תיאורו ומענו: דוד ברקוביץ, ת״ז 5264112,
 יצרן משקאות קלים, רחוב הישיבה ־19; ירושלים.

 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, ת. א. 410/78.
 תאריך מתן צו קבלת הנכסים: ו׳ בכסלו התשל״ט

.U0.12.1978) 
 תאריך ביטול הצו: כ״ו באלול התשמ״ב (14.9.1982).

 סיבת הביטול: תשלום החובות + רווחים.

 י׳ באב התשמ״ג(20 ביולי 1983) י׳ צוריאלי
 סגן הכונס הרשמי

דעה כרכר כקשת דלפטד  הו

 שם החייב, •תיאורו ומענו: דוד בוזגלו, ת״ז 6344621,
/ באר־שבע.  סוחר, רחוב מונטיפיורי 237/3, שיכון א

: באר־שבע, ת. א. 444/74.  בית המשפט המחוזי של
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: הכונס הרשמי, רחוב החלוץ

 117, באר־שבע.
 היום והמקום לדיון בבקשת ההפטר: ט׳ בחשון התשמי׳ד

 (16.10.1983), בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע.

 ג׳ באב התשמ׳׳ג (13 ביולי 1983)
 ל׳ כדנע

 סגן הכונס הרשמי בפועל

 דיל והשכול שבועי
 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 כ״ד

 באב התשע״ג (3 באוגוסט 1983) :
ם י י ק ש :  א. סך כל המטבע במחזור 1

 ביום 3 באוגוסט 1983 349,722,557.67; 21
 ב. היתרה ביום 27 ביולי 1983 20,384,345,075.39

 ג. העליה במשך השבוע האחרון 965,377,482.28

 ד. הנכסים ביתרות מטבע חוץ וזהב 21,349,722,557.67

 כ״ו באב התשמ״ג (5 באוגוסט 1983)
 ש׳ סירקיס

 . סגן מנהל מחלקת המטבע
 1 ם״ח התשי״ד, עמ׳ 192.

 הודעה על כיטול צווי קבלת נכפים ופשיטת רגל
 שם החייב, תיאורו ומענו: יצחק גנון, ת״ז 238691, רחוב

 סעדיה גאון 10, קרית שפרינצק.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, ת. א. 1399/72.

 תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת הרגל: 8 בנובמבר 1972.
 תאריך ביטולו: א׳ בניסן התשמ׳יג (15 במרס 1983).

 סיבת הביטול: ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.

 שם החייב ומענו: פרג׳ גירים אליאם רושרוש, ת״ז
 2081071, דרך כפר 102, ליד נצרת.

 בית המשפט המחוזי של: נצרת, ת. א. 37/72.
 תאריך צו קבלת נכסים: 19 במרס 1972.

 תאריך ביטולו: י״ג בשבט התשמ״ג (27 בינואר 1983).
 סיבת הביטול: ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.

 צווי הפטר
 שם החייב תיאורו ומענו: פחמאוי אחמד, ת״ז 2019078,

 רח׳ גוש עציון 28/8, חיפה.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, ת. א. 919/75.

 'תאריך הצו: כ״ו בסיון התשמ״ג (7 ביוני 1983),
 מהות הצו: צו הפטר.

 שם החייב ומענו: שלמה פלץ, ת״ז 163488, בלוק 3/11,
 קרית נורדאו, נתניה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, ת. א. 676/68.
 תאריך הצו: ב׳ בתמוז התשמ״ג (14 ביוני 1983).

 מהות הצו: צו הפטר.

 שם החייב ומענו: פרץ לביא, ת״ז 7321163, שביל התאבה
 9, נהריה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, ת. א. 1715/77.
 תאריך הצו: ח׳ בםיון התשמ״ג (20 במאי 1983).

 מהות הצו: צו הפטר.

 י׳׳ט באב התשמ״ג (29 ביולי 1983)
 י׳ יקותיאלי

 סגן הכונס הרשמי

 הודעה על ביטול צו הנהלת עזבון בפשיטת רגל .
 שם החייב ומענו לשעבר: המנוח ניסים מועלם, ת׳׳ז

 478911, ררך העצמאות 17, יהוד.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, מסי תיק ירושות:

.4527/70 
 תאריך הצו להנהלת העזבון בפשיטת הרגל: י״ט בשבט

 התשל״א (14.2.1971).
 סיבת הביטול: תשלום כל החובות.

 תאריך הביטול: כ׳ בסיון התשמ״ג(1.6.1983).
 כ״ה בתמוז התשמ׳׳ג (6 ביולי 1983)

 ח׳ כרב
 סגן הכונס הרשמי
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 הודעות אלה מתפרסמות על אחריות המודיעיס יאמ בפרסומו טשופ מתן תעודה על נמ־גותן.

 תכנון הנרפה ובניו משה עפר בע׳׳מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 206(3) לפקודת
 החברות, כי אסיפה כללית סופית של החברה הנ״ל הת
 כנסה ביום 18 ביולי 1983 בשעה 12.00, ברחוב מונטיפיורי
 39, תל־אביב, ובה הוגש דין וחשבון סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה.

 באסיפה הוחלט: א) לאשר את דו״ה המפרק, את
 פעולותיו ואת התשלומים שביצע; ב) כל מסמכי החברה
 וספריה במידה והם קיימים יוחזקו בידי המפרק עד תום
 שנה מיום כינוס האסיפה הסופית, לאחר מכן רשאי
 להשמידם; ג) להודיע לרשם ההברות על קיום אסיפה זו;
 ד) להודיע לרשם התבדדת לרשום דו״ח זה, ולנקוט בכל

 הצעדים לחיסול החברה באופן פורמלי.

 לוין מורים, מפרק

 משה עפר בנין וציוד במוך כע׳ימ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 206(3) לפקודת
 החברות, כי אסיפה כללית סופית של החברה חנ״ל הת
 כנסה ביום 18 ביולי 1983 בשעה 12.00, ברחוב מונטיפיורי
 39, תל־אביב, ובה הוגש דין וחשבון סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה.

 באסיפה הוחלט: א) לאשר את דו׳׳ח המפרק, את
 פעולותיו ואת התשלומים שביצע! ב) כל מסמכי החברה
 וספריה, במידה והם. קיימים, יוחזקו בידי המפרק עד
 תום שנה מיום כינוס האסיפה הסופית, לאהד מכו רשאי
 להשמידם; ג) להודיע לרשם החברות על קיום אסיפה זו;
 ד) להודיע לרשם :החברות לרשום דו״ח זה־ ולנקוט בכל

 הצעדים לחיסול החברה באופן פורמלי.
 לוין מוריפ, מפרק

 הכרת חלקה 20 כנוש 7021 כע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של בעלי זכות החברות של החברה הנ״ל שהתכנסה
 .כחוק ביום 8.7.1983, התקבלה החלטת מיוחדת לפרק את
 החברה מרצון ולמנות את עו״ד אביבה םוכובולםקי,

 שד׳ דוד המלך 1, תל־אביב, למפרקת החברה.

 כל נושה שיש לו תביעה לחברה יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיו, תוך שלושים ימים מיום פרסום הודעה

 זו למפרקת.הנ״ל.

 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו תוף
 המועד הנ״ל — לא ייענה.

 א׳ םובובולפיןי, עו״ד, מפרקת

 מגרש 158 בגוש 6145 בע״מ,
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנתכנסה כהלכה ביום 19 ביולי 1983,
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
 את יהושע נהרי, דזד דיזנגוף 198, תל־^ביב, למפרק

 . החברה.

 כל נושה שיש לו תביעה נגד החברה הנ״ל יגישה
 בצירוף הוכחותיו תוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו

 למשרד המפרק הנ״ל.

 כל תביעה לאחר המועד הנ״ל — לא תיענה.

 יהושע נחרי, מפרק

 לוב זאב חברה קבלנית לבנין ועבודות צכוריות כע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, כי אסיפה כללית שלא מן המניז
 של החברה הנ״ל שנועדה כהלכה ביום 30.4.1983 נתקבלה
 החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב

 לוס, רה׳ הגלבוע 3, תל־אכיב, למפרק החברה.

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

 הודעה זו למשרד המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר אשר לא ייגש תביעותיו כאמור
 תוך המועד הנ״ל — לא ייענה.

 זאב לופ, מפרק

 משה עפר (דירות) בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 206(3) לפקודת
 החברות, כי אסיפה כללית סופית של החברה הנ״ל התכנ
 סה ביום 18 ביולי 1983 בשעה 12.00, ברחוב מונטיפיורי
 39, תל־אביב, ובה הוגש דין וחשבון סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה.

 באסיפה הוחלט: א) לאשר את דו״ח המפרק, את
 פעולותיו ואת התשלומים שביצע; ב) כל מסמכי החברה
 וספריה, במידה והם קיימים, יוחזקו בידי המפרק עד
ם כינוס האסיפה הסופית, לאחר מכן רשאי ע  תום שנה מ
 להשמידם; ג) להודיע לרשם החברות על קיום אסיפה זו;
 ד) להודיע לרשם •ההברות לרשום דו״ח זה ולנקוט בכל

 הצעדים לחיסול החברה באופן פורמלי.

 לוין מורים, מפרק
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 השקעות כלנית בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן ־מנין
 של החברה הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 14.7.1983 נת
 קבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה בפירוק מרצון
 ולמנות את עו״ד ל׳ אקר ואת עו״ד פ׳ וולובלםקי, רח׳

 אחד העם 30, תל־אביב, למפרקי ההברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל, מוזמן
 להגיש את תביעתו, בצירוף הוכחות, תוך 21 ימים מיום

 פרסום הודעה זו למשרד המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעתו תוך
 המועד כאמור — לא ייענה.

 פ׳ וולוכלפהי, עו״ד, מפרק

ת חרושת לכלי שולחן ״דרור״ כע״מ י  ב
 הודעה על פירוק ההכרה מרצון

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של ההברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כדין ביום 31.5.1981
 נתקבלה החלטה, מיוחדת לפרק את החברה בפירוק מרצון
 ולמנות את יעקב קמינצ׳יק, רה׳ ויתקין 44, חיפה, ואת
 אדם קמינצ׳יק, רח׳ ויתקין 37, חיפה ואת חווה זהבי,
 רה׳ רפברנדט 34, תל־אביב, ביחד ולחוד למפרקי החברה,.

 י׳ סמינצייק א׳ קמינצ׳יק ח׳ זהכי
 מפרקים

 ״ישרא״ חכרה לאריגה כע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה כרכר אפיפה סופית
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 206 לפקודת ההב
 רות, שאסיפה כללית אחרונה של בעלי המניות של החב
 רה הנ״ל תתכנס ביום 30.9.1983 בשעה 10.00, במשרד
 הרשום של החברה לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה נעשה בנכסי׳

 החברה.

 יהושע טוגנדהפט, מפרק

 כנפל חכרה להשקעות בע״מ
 . (בפירוק מרצון)

 הודעה על,אסיפה פומית
 ניתנת בזה הודעה, שאסיפה כללית ואחרונה של
 הברי החברה הנ״ל תתכנס ביום 2.10.1983 בשעה 12.30
 במשרדי המפרק, רה׳ יהודה הלוי 61, תל־אביב, לשם
 הגשת דד׳ח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל
 פירוק העסקים ומה עשה בנכסי החברה, וכדי לשמוע
 ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנ

 קסים ובניירות של החברה ושל המפרק.

 מ׳ אורנשטיין, עו״ד, מפרק
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 השקעות י.י.ח.א, בע״מ.
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 20.7.1983
 נתקבלה החלטה מיוהדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
 את עו״ד היים דינשטיין, שד׳ חן 44, תל־אביב, למפרק

 החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד ההברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו בצירוף הוכהויתיו תוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו למשרד המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו
 כאמור תוך המועד הנ״ל — לא ייענה.

 חייפ די־נשטיין, עו״ד, מפרק

 א׳ שטרנבדג בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 206 לפקודת החב
 רות, כי אסיפה כללית אחרונה של חברי החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 30.9.1983 בשעה 10.00 במשרדו של רו״ח
 א׳ לוי, דרך יפו 53, חיפה, לשם הגשת דו״ח סופי של
 המפרקים, המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפר
 קים ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה

 ושל המפרקים.
 אברהם שטרנבדג ניסן זלמנוב

 מפרקים

ה 276 בגוש 1937 כע׳׳מ ק ל ת ח ר ב  ח
 (בפירוק מרצון ע״י נושים)
 הודעה על אסיפת נושים

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שנתכנסה כהלכה ביום 21 במרס 1983,
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון, ולמ
 נות את עו״ד דוד מרטין, שדרות רוטשילד 113, תל־

 אביב, למפרק של ההברה.

 כל נושה הרוצה לטעון נגד ההחלטה או נגד מינוי
 המפרק או להגיש תביעות מוזמן בזה לאסיפת נושים של
 החברה אשר תתקיים ביום 30 באוגוסט 1983, בשעה

 «.14, במשרדי המפרק הנ״ל.
 דוד מרטין, עו״ד, מפרק

 עפרוני שיינכרג בע״צ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה,, כי אסיפה כללית לשם קבלת
 דיווח על פירוק ההברה תתקיים ברחוב אליפסי׳ 39,

 ירושלים, בשעה 12.00.
 חייפ בן דהן, מפרק

2658 
 המחיד 32 שקלים ISSN 0334 — 2980 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים


