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 חוק המקרקעין, תשכ״ס-1969

ר הפיכת מקרקעי יעוד למקרקעי ציבור ב ד  אישור ב
 בתוקף סמכותי לפ־ סעיף 110 להוק המקרקעין, תשב״ט—1969 1,
 אני מאשר כי הלקים של המקרקעין המתוארים בתוספת, הרשומים
 בלשכת רישום המקרקעין חיפה כמקרקעי יעוד והמהווים דרכים,
ד.  חדלו לשמש ליעודם וייהפכו למקרקעי ציבור שאינם מקרקעי יעו

 תוספת

 החלק שחדל
 לשמש ליעודו

 במטרים רבועים
 עטה החלקה

 במטרים רבועים
 מספר
 החלקה

 מספר
 הגוש

25 167 99 18108 
20 173 100 18108 
20 53 101 18108 

1,500 2,733 105 18108 
886 2,624 29 11323 

ביולי 1978) שמואל תמיר ג בתמוז תשל׳׳ח (818 ״  י
 (חמ 242—3) שר המשפטים

 י ם״ח תשכ״׳ט, עמי 253.

 חוק שירות המדינה (מינויים), חשי״ס-959 ו

 מינוי ממלא מקום ליועץ המשפטי לממשלה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לחוק שידות המדינה (מינויים),
, המנהל הכללי של י א ב ר ג י א ה על מ  תשי׳״נו-1959 אני מטיל מ
י הפקידו של היועץ המשפטי לממשלה, לו  משרד המשפטים, את מי

 מיום כ״ב בתמוז תשל״ה (27 ביולי 1978) עד להודעה אחרת.

 כ״א בתמוז תשל״ת(26 ביולי 1978) שמואל תמיר
 ( חמ 3-642) שר המשפטים

 1 ס׳׳ח תשי׳״ט, עמי 86.

 הודעה על הצורך למנות פרקליט מחוז
 אני מודיע כי יש צורך למנות פרקליט מחוז למחוז תל־אביב

 (פלילי), משרה העומדת להתפנות בקרוב.

ו למנהל י  המבקש להגיש מועמדותו יגישנה בצירוף קורות חי
 לשכת שר המשפטים, תוך שבועיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 ב״א בתמוז תשל״ח (26 ביולי 1978) שמואל תמיר
 (חמ 56—3) שד המשפטים

 חוק מס ובוש וקרן פיצויים, תשכ״א-1961

ל ישובים חקלאיים  אכרזה ע
ם, י י צו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 42 לחוק מס רכוש וקרן פי
י קובע כי  תשכ״א—11961, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנ
 הישובים: יהל, סמר, באר־צופר, אשלים, מגן שאול, כפר רות, הם

ן הסעיף האמור. י  נקודות התיישבות חקלאיות לענ

־א בתמוז תשל׳׳ח(16 ביולי 1978) שמחה ארליך  י
 (המ 3-633) שר האוצר

, עמי 186.  נ ס״ח תשכ״א, עמי 100; תשל״ו

 חוק בנק הדואר, תשי״א-1951

 הודעה על מינוי יושב ראש בנק הדואר
 אבי מודיע בי בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק בנק הדואר,
י להיות יושב ראש ק צ י ב ר ו ם ג ח ו ר  תשי״א—11951, מיניתי את י

 בנק הדואר.

״ג בסיון תשל׳׳ח(18 ביוני 1978)  י
 (חמ 3-621)

 מאיר עמית
 שר התקשורת

׳ו, עמי 2. ־א, עמי 219׳, תשי״ח, עמי 112; תשל׳  ! סייח תשי

ב מועצת בנק הדואר כ ר ה  הודעה על שינוי ב
״א-11951, אני מודיע  בהתאם לסעיף 5 לחוק בנק הדואר, תשי
י מונה להיות יושב ראש מועצת בנק הדואר, ק צ י נ ר ו ם ג ח ו ר י י  כ

 במקום שמתה גפני.
 ההודעה על הרכב מועצת בנק הדואר 2, תתוקן לפי זה.

׳ג בםיון תשל״ח(18 ביוני 1978) מאיר עמית ׳  י
 (חמ 620—3) שר התקשורת

 חוק השופעים, תשי״ג-ג195

 הודעה על מינוי שופט

 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, תשי׳׳ג—1953 1, אבי מודיע
 שבתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק האמור ובהתייעצות עט נשיא
, שופט י ל י ו ו י ש ב ק ע ק י ח צ  בית המשפט העליון, מיניתי את י
 בית משפט מחוזי, בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט של בית משפט
 השלום בחיפה לצורך מיום הדיון בתיקים האזרחיים שלהלן, שהחל

 לדון בהם בהיותו שופט של בית משפט השלוכ בחיפה:

7477/76 .6 
1719/77 .7 
2698/77 .8 
327/78 .9 

 שמואל תמיר
 שר המשפטים

2455/75 .1 
1903/76 .2 
2946/76 .3 
4564/76 .4 
6124/76 .5 

׳ בתמוז תשל״ח(10 ביולי 1978)  ה
 (חמ 60—3)

 1 ס־׳ח תשי״ג, עמ׳ 149.

׳ו, עמי 2.  1 ם״ח תשי״א, עמי 219; תשי״ת, עמי 112; תשל׳
׳ז, עמ׳ 97. פ תשכ״ט, עמי 780; תשל׳ ״ י 2 

 חוק מס עזגון, תש״ט-1949

ר מחיקת שמאי מרשימת השמאים ב ד  הודעה ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק מס עזבון, תש׳יט-1949 1,
ר מרשימת השמאים שנקבעה לצורך מ ר ף ק ס ו י מוחק את י נ  א

 קביעת שווי של נבטי עזבון שאינם מקרקעין.

 ההודעה בדבר קביעת רשימת שמאים שפורסמה בילקוט הפר
 סומים 2302, עמי 970, תתוקן לפי זה.

 ט׳׳ז בתמוז חשל׳׳ח (21 ביולי 1978) שמואל תמיר
 (חמ 634—3) שר המשפטים

 * ס״ח תש״ט, עמ׳ 187.

 2354 ילקוט הפרסומיכ 2459, כ״ט בתמוז תשל״ה, 3.8.1978



 תקנות הביטוח הלאומי(ביעות נמת)(קביעת

 דרגת נכות), תשל׳׳ד-1974

 תיקון רשימת חברי רעדות
 בהתאם לתקנות 2(א) 16 ו־30 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח

 נכות)(קביעת דרגת נכות), תשל״ד—1974 1 —

: י קובע כי  . אנ

יכללו ברשימת חברי ועדות הנכות:  1. הרופאים להלן י

 ד״ר דוד בירן ד״ר זולטן גרוםמן
יניץ  ד״ר היים בלוםסקי ד״ר ארנסט שטי

יכללו ברשימת חברי ועדות הנבות לעררים:  2. הרופאים להלן י

 ד״ר קורט אדלר ד״ר זאב טבע
 ד״ר הדסה דין

יכללו ברשימת חברי ועדות נכות:  3. מומחי השיקום להלן י

 דב ארליך רוט יעקובוביץ
 הניה בוקםבאום דבורה כץ

 סילבי גבריאל בתיה למפרט
 טוביה גולדמן פנינה מוסקוביץ
 עתליה גרינברג גפרי סטרפילד

 אחיטוב גדשינסקי לאה עבודי
ין  רות הנדלס מוניקה רוטשטי

 אברהם ורטד חנה שפירא
 עדה זיו תמר זיטמן

 אירית זילברמן פוזן חטב

ן מומחית השיקום תיכלל ברשימת חברי ועדות י ק ל ה ג ר ו ב  4. ד
 ׳ נכות לעררים;

יכללו ברשימת חברי ועדות נכות:  5. מומחי התעסוקה להלן י
 רחמים אברהמי מאיר ישי

יזיק סלע  ניצה בן צבי אי
ן י  יוסף ברזילי צפורה קלי

 יעקב כמילי עתליה קראולניק
 גבי נרינברגר רחל רזי

 זק היימן

יכלל ברשימת חברי ועדות נכות לעררים:  6. מומחי התעסוקה להלן י
 יוסף נוסבוים יהודה שושני

 ד׳ בתמוז תשל״ח (9 ביולי 1978) ישראל כץ
 (חמ 3-614) שד העבודה והרווחה

 1 ק׳׳ת תשל״ד, עמי 1480.

 חוק הדיינים, תשט״ו־~1955

ב ועדת המינויים כ ר ה  הודעה על שינוי ב
, אני מודיע 9 5 5 U — ינים, תשט׳׳ו ( ) לחוק הדי א  בהתאם לסעיף 6
 כי הכנסת בחרה את חברי הכנסת חיים דרוקמן ומנחם סבידור להיות
י דיינים, במקום חברי הכנסת מנחם הכהן ומנחם ו נ  חברים בועדה למי

ד. די  י
 ההודעה על הרכב ועדת המינויים שפורסמה בילקוט הפרסומים

, עמ׳ 840, תתוקן לפי זה.  2296, תשל״ז

 כ״א בתמה תשל״ח (26 ביולי 1978) אהרן אבוחצירא
 (המ 3-643) . שר הדתות

׳ 68. מ ׳ו, ע  1 ס״ה תשט׳

 תקנות התעבורה, תשב״א-1961

 מינוי חבר נוסף בועדת הערר
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 537(א) לתקנות התעבורה, השכ׳׳א—
ל להיות חבר נוסף בועדת ק ס ם ד ה ר ב  11961, אני ממנה את א

 הערר למוניות.

 מאיר עמית
 שר התחבורה

 י׳׳ב בתמוז תשל״ח(17 ביולי 1978)
 (חמ 3-623)

 1 ק״ת תשכ״א, עמ׳ 1425; חשל״ז, עמ׳ 2212, 2476א.

 תקנות הטיס (ועדות לחקירת תאונות ותקריות

 כלי טיס), תשב״ט-1969

 מינוי ועדת חקירה
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 10 (ב) לתקנות הטיס (ועדות לחקירת
 תאונות ותקריות כלי טיס), תשכ״ט—11969, אני ממנה בזה ועדת
 חקירה לחקירת התאונה שאירעה ביום ט׳׳ז בתמוז תשל״ח (21 ביולי
 1978), בפרדם צפוגית לשדה תעופה הרצליה. למטוס מסוג פייפר
x של בימאויר, אגודה — A E T 4 שמםפרי הרישום שלו הם P a 18150 

 שיתופית חקלאית בע״מ.
 וזה הרכב הועדה: יצחק יבנה — יושב ראש

 יוסף בן ציון — חבר
 מיכאל חלמיש — חבר
 קברניט אמיל סרפתי — חבר

ד אלכסנדר פודור — משקיף ״  עו

 על הועדה להגיש לי את ממצאיה, מסקנותיה והמלצותיה תוך
 שבועיים מתאריך המינוי.

ט בתמוז תשל׳׳ח (24 ביולי 1978) מאיר עמית ״  י
 (חמ 3-508) שר התחבורה

׳ 368. מ ׳ט, עמי 1322; חשל״׳ג, ע  1 ק״ת תשכ׳

 חוק רשות שדות התעופה, תשלי׳ז-1977

ר השיעור המירבי של הגמול שישולם ב ד  צו ב
 ליושב-ראש מועצת הרשות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 (ב) לחוק רשות שדוח התעופה,
 תשל״ז—1977 1, ולאחר התייעצות עם שר האוצר, אני מצווה כי
 השיעור המירבי של הגמול שישולם ליושב־ראש מועצת רשות
 שדות התעופה יהיה בסכום של 4,908 לירות לחודש; סבוםיזה יהיה

 צמוד לשיעור הגידול בתוספת היוקר.

׳ בתמוז תשל״ת(21 ביולי 1978) מאיר עמית  ז
 (חמ 3-551) שר התחבורה

 הודעה על הענקת גמול ליושב־ראש מועצת הרשות
 בהתאם לסעיף 16 (ג) לחוק רשות שדות התעופה, השל״ז-1977 1,
י מודיע בי, לאחר התייעצות עם שר האוצר, הוריתי לרשות שדות  אנ
 התעופה לשלם ליושב־ראש המועצה של הרשות גמול בסכום של

 4,908 לירות לחודש.
 גמול זה יהיה צמוד לשיעור הגידול בתוספת היוקר.

 מאיר עמית
 שר התחבורה

׳ בתמוז תשל״ח(21 ביולי 1978)  ז
 (חמ 3-551)

 1 ם״ח תשל״ז, עמי 182.

 ילקוט הפרסומים 2459, כ״ט בתמוז תשל״ח, 3.8.1978 2355



 תקנוה המועצות הדתיות (חילופי גברי),
 תשכ״ז-1966

ר מינד חבר כמועצה הדתית אשדוד ב ד  הודעה ב

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות המועצות הדתיות (חילופי גברי),
יתי נ י בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 מי י מודיע, כ  תשכ״ז-1966 1, אנ
ף להיות חבר המועצה הדתית אשדוד, במקום י י ר ק ל ה א ד ו ה  את י

וסף פולטן 2.  י

 ד׳ בתמוז תשל״ח(9 ביולי 1978)
 (חמ 3-140)

 אהרון אבוחצירא
 שר הדתות

, עמ׳ 135.  1 ק־ת תשכ״ז
, עכו׳ 1257.  2 י׳׳פ תשל״ו

 תקנות בחירות רבני עיר, תשל״ה-1974

ר י ע ־ ב ר הצורך לבחור ר ב ד  הודעה ב

ר, תשל״ה־־1974 1,  בהתאם לתקנה 4 לתקנות בחירות רבני עי
 אני מודיע כי יש צורך בבחירת רב עיר במגדל.

ני 1978) אהרן אבוחצירא ו  ט״ז בסיון תשל״ח (21 בי
 (חמ 44—3) שר הדתות

 1 ק״ת תשל״ה, עמ׳ 532.

 תקנות השירותים הדתיים היהודיים (אגדות
 שירותים של חברות קבורה), תש״ל-1969

 אישור אגרת שירותים

 בתוקף סמכותי לסי תקנה 5 לתקנות השירותים הדתיים היהודיים
י מאשר  (אגרות שירותים של חברות קבורה), תש״ל—1969 1, אנ
, להטיל אגרת שירותים על מקימי ב י אנ  בקשת חברה קדישא תל־

 מצבה לפי השיעורים והתנאים שלהלן:

 לירות

6,000 
5,000 

: ה ר ג י א ר ו ע י  1. ש
 חבל א
 הבל ב׳

 2. נספה פעולות איבה 20% הנחה

 3. הורים שכולים פטור.

ת ל ו כ י י ר ס ו ח מ ד ו ע י ס ר ק  4. מ

 (א) החברה קדישא תקים ועדת ערר בת שלושה חברים לדון
ן מקימי  ולהחליט בבקשות של מקרי סעד ומחוסרי יכולת מבי

 המצבות לפטור או להנחה משיעור האגרה.

 (ב) תוך שלושים יום ממתן ההחלטה של ועדת העייר, רשאי
 המערד לערוד על ההחלטה לפני ועדת ערר עליונה בת שלושה
 חברים שמינה השר מבין עובדי משרד הדתות ואנשי ציבור;

 החלטת ועדת הערר העליונה תהיה סופית.

 אהרון אבוחצירא
 שר הדתות

ני 1978) ו  כ־יב בסיון חשל״ח(27 בי
 (חמ 3-244)

 חוק הקאדים, חשכ״א—1961

ר קביעת מקום מושבם ואזורי שיפוטם ב ד  הודעה ב
 של בתי־הדץ השרעיים

י מודיע, כי בהתאם לסעיף 10(ב) לחוק הקאדים, תשכ׳׳א— י  אנ
ן השרעי לערעורים  11961, ולאחר שהתייעצתי עם ראש בית־הדי
 ועם חבר הקאדים, קבעתי את מקום מושבם ואזורי שיפוטם של בתי־

ן השרעייפ כדלהלן:  הדי

 1. בית־הדין השרעי לערעורים, מקום מושבו ירושלים, ואזור
 שיפוטו שטח המדינה בולה.

ן השרעי בחיפה, מקום מושבו חיפה, ואזור שיפוטו:  2. בית הדי
 גפת חיפה צפונית מתהום המועצה האזורית מגידו, ונפת חדרה,
 כאמור בהחלטת הממשלה על חלוקת שטח המדינה למחוזות

 ונפוח ותיאורי גבולותיהם 2 (להלן — החלטת הממשלה).

ן השרעי ביפו, מקום מושבו יפו, ואזור שיפוטו: נפת  «. בית הדי
, נפת רמלה, נפת לוד, ונפת ירושלים, כאמור  תל־אביב־יפו

 בהחלטת הממשלה.

, ואזור שיפוטו: ן השרעי בעכו, מקום מושבו עכו  4. בית הדי
 בפת עבו לבפת צפת, כאמור בהחלטת הממשלה.

 5. בית הדין השרעי בבאר-שבע, ואזור שיפוטו: מחוז הדרום,
 כאמור בהחלטת הממשלה.

ן השרעי בנצרת, מקום מושבו נצרת, ואזור שיפוטו:  6. בית הדי
זרעאל, נפת כירת, נפת צפת, כאמור בהחלטת  נפת נצרת, נפת י

 הממשלה.

יבה, ואזור . בית הדין השדעי באזור התיכון, מקום מושבו טי  ד
,  שיפוטו: נפת חיפה דרומית מתחום המועצה האזורית מגידו

 נפת פתח־תקוה ונפת השרון, באמור בהחלטת הממשלה.

 ההודעה בדבר קביעת מקום מושבו ואזור שיפוטו של בית־
, שפורסמה - בילקוט הפרסומים 2406, תשל״ח, עמי ן שרעי  די

 969 - בטלה.

א בתמוז תשל״ח(26 ביולי 1978) ״  כ
 (חמ 3-260)

 אהרון אבוחצירא
 שר הדתות

ח תשכ״א, עמי 118. י  * ס
פ תשי״ג, עמ׳ 879. ״  2 י

 חוק שירותי הדת היהודיים [נוסת משולב],

 תשל״א-1971

ב המועצה הדתית ביקנעם כ ר ר ה ב ד  הודעה ב
 אגי מודיע, בי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 (א) לחוק שירותי הדת
 היהודיים [נוסח משולב], תשל״א-11971, קבעתי שהמועצה הדתית

 ביקנעם תורכב מתשעה חברים כלהלן;

 עמנואל יעקובוביץ מרדכי עובדיה
 אהרן כהן נסים עמוס

ן כהן סעדיה םנהס נו  י
י י יעקב שפס  אברהם לו

 מאיר ללום

 אהרן אבוחצירא
 שר הדתות

נ בתמוז תשל״ח (18 ביולי 1978) ׳ ׳  י
 (חמ 3-140)

א, פמ׳ 130. ז ק״ח תש׳-ל, עמי 10.  ! ס״ח תשלי

 2356 ילקוט הפרסומים 2459, כ״ט בתמוז תשל׳׳ח, 3.8.1978



 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965

 מקורת הקרקעות(רכישה לצדכי ציבור), 1943

ה ד ו ק פ  הודעה לפי סעיפים 5 ו-ד ל
.  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התבבון והבניה,
גהק  חשכיה—1965 1, ובהתאם לתכנית מפורטת מם׳ 618 — בחלת י
 גושים 7093, 7110 וחלקי גושים 6167, 7105 (להלן — התכנית),
 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1772, תשל־־ב,
פו י ב־  עמי 222, מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל־אבי
 י ע  (להלן — הועדה) הודעה, כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה ל
כי  דית תל־אביב־יפו (להלן — העיריה), לחלוטין לצרבי ציבור ו

 העידיה מובנה לשאת ולתת על רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זבות 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
לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את  אשרי
 פרטי הרישום — אס ישבו — בפנקסי רישום המקרקעין, והודעה
 המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסברם הבתבע

 בכל סעיף וסעיף.

ד חזקה י העיריה מתכוונת לקבות מי  בן נמסרת בזה הודעה כ
 בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרבי זזציבור
 שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה שבל אדם המחזיק בקרקע

ד את החזקה בה.  האמורה ימסור מי

 תוספת
 חטיבות קרקע בגושים 7093 ו־7110 המהוות חלקי חלקות

 כדלהלן:
 מס׳ מם׳ שטח החלקה שטח ההפקעה
 הגוש החלקה במ־יד בערך במ״ד

380 1815 17 7093 
185 901 18 7093 
100 454 19 T093 

90 453 20 7093 
140 554 22 7093 
145 557 23 7093 
160 562 26 7093 
48 714 44 7093 

290 3786 2 7110 
150 1638 10 7110 

90 444 23 7110 
100 ? 45(» 24 7110 
150 660 38 7110 
160 574 71 7110 
50 500 72 7110 

־  העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה שדי בן־גוריון 68, תל
 אביב־יפו, ובאגף גבסים ומשק של העיריה, ככר מלכי ישראל, תל״
ן בו בשעות העבודה הרגילות. י , ובל המעונין בדבר זכאי לעי  אביב־יפו

׳ בתמוז תשל״ח (14 ביולי 1978)  ט
 (המ 3-2) שלמה להט

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 תל־אביב־יפו

ה, עמי 307.  1 ס״ח חשבי

 חוק הנפט, תשי״ב—1952

 הודעה על פקיעתו של היתר מוקדם

 אבי מודיע בהתאם לסעיף 12 לחוק הנפט, תשי״ב—1952 1,
 שביום ד׳ בתמוז תשל״ח (9 ביולי 1978), פקע תקפו של היתר מוקדם
  61/יבנאל שהוענק לפז קונסירגיום לחיפושי נפט לגבי השטח שגבו

 לותיו חם כמפורט להלן:

 מנ. צ. 190/242
. צ. 204/240  לנ
 לב. צ. 202/222

 לב. צ. 190/226 ומשם חזרה
 לב. צ. 190/240.

׳ בסיון תשל״ח (5 ביולי 1978) נתן ארד  ל
 (חמ 3-629) המנהל הכללי של הרשות

 הלאומית לאנרגיה

״ב, עמ׳ 322.  1 ס״ח תשי

 הודעה בדבר פקיעתה של זכות נפט

י מודיע בהתאם לסעיף 65 . לחוק הנפט, תשי״ב—1952 1,  אנ
-שזכות הנפט שהוענק ל״נפטא- חברה ישראלית לנפט בע״מ ול׳״דלק״
ה פורסמה בילקוט הפר  חברת הדלק הישראלית בע״מ, שהודעה עלי
ה בםיון חשל״ח י , עמ׳ 2456, פקעה ביום כ  סומים 2251, תשל״ו

ני 1978). ו  (30 בי

$ ביולי 1978) נתן ארד ) ה ״ ל ש ׳ בסיון ח  ל
 (חמ 3-629) המנהל הכללי של הרשות

 הלאומית לאנרביה

 .1 ם׳׳ח תשי׳׳ב, עמי 322.

 חוק ההגבלים העסקיים, חשי״ט-1959

ל ־ ב ו ר כ ד ס ל רישום ה  הודעה ע

״ט-11959,  בהתאם לסעיף 23 לחוק ההגבלים העסקיים, חשי
ים. י נ י נרשם הסדר כובל לגבי הוצאת מחירון לטיפול בשי  אני מודיע כ

: ם ר ה ד ס ה ם ל י ד ד צ  ה

 ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל וחבריה, ששמותיהם מפורטים
 ברשימה המצורפת לבקשה.

: ה ל י ב כ ת ה ו ה  מ

י ההסתדרות ״ ניים, שיובן ז  הוצאת מחירון מנחה לטיפול בשי
ניים בישראל.  לרפואת שי

ן הציבור במשרד החעשיה, המסחר ו  ההסדר האמור פתוח לעי
 והתיירות, רחוב אנרון 30, בנין פלס, ירושלים.

 ט׳ בתמוז תשל״ח (14 ביולי 1978) זאב גלמוד
 (חמ 3-41) הממונה בפועל על הגבלים עסקיים

 1 ס״ח תשי״ט, עמי 152, תשל״ג, עמי 148.

 ילקוס הפרסומים 2459, כ׳־ס בתמוז תשל״ח, 3.8.1978 2357



 פקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציגור), 1943

 הודעה לפי סעיף 19
י ציבור), 1943 1 (להלן - הפקודה), אבי מכריז כי המקרקעין המתו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9ג לפקודת הקרקעות (רכישה לצדכ
 ארים בתוספת, שביחס אליהם פורסמה הודעה 2 לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה, יהיו לקבינה הגמור והמוחלט של מדיבת ישראל מיום פרסום

 הודעה זו ברשומות.

 תוספת חלקות חלקות ארעיות השטה בדובמים

 חטיבות קרקע ששטחן הבולל הוא 39.479 דונם בערך במפורט 12 1056 0.167

 הלן: 1057 0.505

 חלקות חלקות ארעיות השטה בדונמים 1058 0.010

 שפרעם גוש 10368: 1059 2.577
1.332 1061 
0.178 1063 1.503 10 1 

0.558 1032 0.534 18 3 

0.582 1033 13 0.197 20 

0.003 1064 0.367 22 4 

0.934 1065 0.124 24 

1.301 1066 0.136 25 5 

4.597 1067 0.364 27 

0.662 1069 0.e84 29 

0.825 1070 0.383 31 6 

0.100 1072 0.345 33 

0.680 1073 14 0.088 35 

0.247 1074 0.936 37 7 

0.429 1075 0.036 40 

0.123 1077 0.634 42 S 

0.250 1078 15 0.030 44 

0.684 1080 0.364 46 » 
0.058 1081 0.044 48 

1.884 1082 0.024 49 10 

0.732 1083 0.607 51 

0.019 1085 16 0.109 53 

1.077 1086 0.110 68 11 

0.492 1089 17 0.094 66 12 

0.376 1091 21 0.114 64 13 

0.152 1093 0.087 62 14 

0.078 1095 0-038 60 15 

0.055 1096 22 0.026 58 16 

0.335 1097 0.2Ô1 12 25 

0.007 1129 1.605 13 

 שפרעם גוש 10366: 23 1100 0.183

0.112 1130 0.033 1003 3 
0.478 1101 24 0.803 1004 4 
0.046 1102 0.728 1006 5 
0.145 1104 0.361 1008 6 
0.949 1106 25 0.054 1009 
0.168 1108 0.205 1010 
0.229 1IÏO 0.028 1011 
0.321 1112 26 0.132 1012 
 ד 1014 0.008 1114 0.147
1.239 1116 0.178 1017 9 
0.523 1117 0.968 1019 10 
0.042 1118 0.066 1020 

׳ 32.  1 ע־־-ר 1943, תוס׳ 1, פמ
 2 י׳׳פ תשל״ה, עמי 393.

 1Dip?* 2358 הפרסומים 2459כ״ט בתמוז תש>״ח, , 3.8.1978



 פקודת הקרקעות (רכישה לצדכי צימר), 1943

 הודעה לפי סעיף 19
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי
י מכריז כי המקרקעין המתו  ציבור), 1943 1 (להלן - הפקודה), אנ
ד ־  ארים בתוספת, שביהם אליהם פורסמה הודעה 3 לפי סעיפים 5 ו
 לפקודה, יהיו לקנייבה הגמור והמוחלט של מדינת ישראל מיום פרסום

 הודעה זו ברשומות.

 תוספת
 חטיבת קרקע בשטח של 95.996 דונם המהווה חלקות וחלקי חלקוה

 בגוש רישום 30020.

 חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בצבע אדום, לשם זיהוי בלבד
 ולא לשם קביעת־י גבולות, בתשריט מספר הפ/א/322/125 הערוך

 בקנה מידה 1:1250 והחתום ביד שר האוצר.

 העתקי התשריט האמור מופקדים במשרדי מנהל אגף רישום
 והסדר מקרקעין, ירושלים, ובמשרדי הממונה על מחוז ירושלים, וכל

ן בהם בשעות העבודה הרגילות. י  המעונין בדבר זכאי לעי

 ה׳ בתמוז תשל״ח(10 ביולי 1978) שמחה ארליך
 (חמ 4—3) שר האוצר

ר 1943, תוס׳ 1, עמי 32. ״  1 ע
פ תש״ל, עמי 2808. ״  2 י

 הודעה לפי סעיף 14
י בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לפקודת  נמסרת בזה הודעה, כ
י  הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 1 (להלן - הפקודה), אנ

 חוזר בי מכוונתי לרכישת הקרקע המתוארת בתוספת.

 עם פרסומה של הודעה זו תשוחרר לגמרי הקרקע האמורה מתקפה
. ד ־  של ההודעה 2 שנמסרה לפי סעיפים 5 ו

 תוספת
 חטיבת קרקע ששטחה הכולל 7,306 מ״ר המהוות חלקות מספר 27,

 333, 334 בשלמות בגוש 13698 בדהריה אל־פוקה.

 ה׳ בתמוז תשל־׳ח(10 ביולי 2978) שמחה ארליך
 (חמ 3-3) שד האוצר

ר 1934, תוס׳ 1, עמי 32. ״  1 ע
, עמי 1454. פ תשל״ו ״  2 י

 חוק רישום שיכונים צימרייפ (הוראת שעה)*
 תשכ״ד-1964

 תיקון טעות
 בהודעה על אישור שיכונים ציבוריים שפורסמה בילקוט הפר
 סומים 2439, תשל״יח, עמי 1837, בקרית ביאליק, בגוש 11589,

 במקום ״חלקות 7, 15, 159״ צי׳ל ״חלקות 157, 159״.

׳ בםיון תשל״ח(9 ביוני 1978) זאב ברקאי  ד
 (חמ 3-74) נינהל אגף הפרוגרמות

 חטיבות הקרקע האמורות מסומנות בצבע ורוד, לשם זיהוי בלבד
 ולא לשם קביעת גבולות, בתשריטים מספר הפ/725/5/9
 ו־הפ/725/5/10 המורכב מ־2 גליונוח: 1/2 ו־2/2, הערוכים בקנה

 מידה 1:2500 והחתומים ביד שר האוצר.

 העתקי התשריטים האמורים מופקדים במשרדי מנהל אגף רישום
 והסדר מקרקעין, ירושלים, ובמשרדי הממונה על המחוז, חיפה, ובל

ן בהמ בשעות העבודה הרגילות. י  המעונין בדבר זכאי לעי

 ה׳ בתמוז תשל׳׳ח(10 ביולי 1978) שמחה ארליך
 (חמ 3-4) שר האוצר

 פקודת הקרקעות (רכישה לצדכי ציבור), 1943

 הודעה לפי סעיף 19
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי
 ציבור), 1943 1 (להלן — הפקודה), אני מכריז כי המקרקעין המתו
 ארים בתוספת, שביחס אליהם פורסמה הודעה 2 לפי סעיפים 5 ו־7
ו לקנינה הגמור והמוחלט של מדינת ישראל מיום פרסום  לפקודה, יהי

 הודעה זו ברשומות.

 תוספת
 חטיבות קרקע בשטח כולל של 82.650 דונם כמפורט להלן:

 השטח
 בדונמים

 חלקה
 המקום גוש חלקה ארעית

 סכנין 19260 12 (חלק) 1 2.268
 םכנין 19261 22 (חלק) 8 2.212
ן 19261 36 (חלק) 1 8.343 י  פכנ
 סכנין 19261 42 (חלק) 15 0.129
5.802 16 

36.279 17 
0.001 18 
 דיר־חנא 19429 37 (חלק) 2 4.676
 19429 39 (חלק) ד 5.728
 19429 40 (חלק) 9 2.324

 סכנין 19261 37 בשלמות 8.356
 19261 40 בשלמות 6.532

 ס״ה 82.650 דונם

 חטיבות הקרקע האמורות מסומנות בצבע אדום, לשם זיהוי בלבד
 ולא לשם קביעת גבולות, בתשריטים מספר הפ/אי/516/26,
 הפ/ב׳/516/26, הפ/ג׳/516/26, הפ/ד׳/516/26, הערוכים בקנה מידה

 1:1250 והחתומים ביד שר האוצר.

 העתקי התשריטים האמורים מופקדים במשרדי מנהל אגף רישום
 והסדר מקרקעין, ירושלים, ובמשרדי הממונה על המחוז, נצרת
ן בהם בשעות העבודה הרגילות. י ן בדבר זכאי לעי י נ ת, וכל המעו לי  עי

׳ח(10 ביולי 1978) שמחה ארליך  ה׳ בתמוז תשל׳
 (חמ 4—3) שר האוצר

׳ 32. מ  1 ע״ר 1943, חום׳ 1, ע
 2 י׳׳פ תשל״ד, עמי 1199.

 ייקוס הפרסומים 2459, כ׳׳ט בתמוז תשל״ח, 318.1978 2359



 הוק הילווה פיתוח, תש״ך—1960

ר הוצאת סדרה של איגרות חוב ב ד  הודעה ב
ף 6(ב)  נמסרת בזה הודעה, כי בתוקף סמכות שר האוצר לפי סעי
י לגבי ת י , קב , שהועברה אלי  להוק כדלדוה פיתוה, תש־ך-1960 1

נימ אלה: י  מילווה פיתוח, תש״ך-1960, סדרה מסי 3528, ענ

ו נקבעו בתקנות מילווה פיתוח  1. סוג הסדרה: סוג ש׳ אשר תנאי
 (סדרות מסוג שי), תשל׳׳ה—1978 2.

 2. יום ההוצאה: כ־ז בסיון תשל״ח (2 ביולי 1978).

ון לירות.  3. סך בל שוויה הנקוב: מאתיים מילי

 4. מועדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים שנתיים
 התל ביום ז׳ בתמוז תשל״ט (2 ביולי 1979).

ון איגרות החוב: איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום  5. מועדי פדי
ן ו  י״ז בתמוז תשמ׳׳ה (2 ביולי 1988), ואולם ניתן לפדותן פדי
2 ביולי 1983) באמור ) ג ״ מ ש  מוקדם ההל ביום כ״א בתמוז ת

 בתקנה 11 לתקנות.

 כ׳׳ט בםיון תשל״ח (4 ביולי 1978) מאיר פרידמן
 (חמ 3-50) -סגן הממונה על שוק ההון

, עמי 18 ועמי 146.  1 ם״ה תש״ך, עמי 47; תשל״ז
 2 ק״ת תשל״ח, עמ׳ 768.

 תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (בתי־
 נות בדיני ישראל ובאתיקה מקצועית),

 תשל״ג-1972
 הודעה בדבר בחינות

 בהתאם לתקנה 1(ב) לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה
 (בחינות בדיני ישראל ובאתיקה מקצועית), תשל׳׳ג—1972 1, מודיעים
 בזה כי בחינות בדיני ישראל ובאתיקה מקצועית יתקיימו ביום ג׳ באלול
 תשל״ה (5 בספטמבר 1978), באולם הישיבות של משרד המשפטים,

 רחוב צלח אדין 29, ירושלים.

 על־־פי תקנה 3 לתקנות האמורות יש להגיש ליושב־ראש הועדה
 בקשה להיבחן לפחות 15 יום לפני מועד הבחינה.

 תשומת לבם של הנבהנים מופנית לתוספת לתקנה 5 לתקנות
 האמורות שבו מופיעה תכנית הבחינות.

 ב׳ בתמוז תשל״ת (25 ביולי 1978) מ׳ גולן, שופט (דימ׳)
 (חמ 3-333) יושב ראש הועדה

, עמ׳ 9. ג  ז ק״ת תשלי

 חוק לשכת עורכי הדין, תשכ״א- 1961

 אישור תקנות קרן גמלאות של עורכי־דץ בישראל
ן בישראל, חשב׳׳א—  בהתאם לסעיף 89ט(א) לחוק לשכת עורכי הדי
 11961, מודיעה בזה הלשכה בי תקגות של קרן גמלאות של עורכי־•
׳ח, ן בישראל בע״מ שפורסמו בילקוט הפרסזמים 2450, השל׳  די
־ י הועד המרכזי של לשבת עורכי ד  עמי 2157, אושרו כגדרש על י

 הדין בישראל ביום ה׳ באדר ב׳ תשל־יה (14 במרס 1978).

״א בתמוז תשל״ח (16 ביולי 1978)  י
 (חמ 3-342) יצחק טוניק מנחם ברגר
 ראש הלשכה מזכיר הלשכה

 1 סייח תשכ״א, עמי 178.

 צו המועצות המקומיות (א), תשי״א-950!

ר בחירת סגן ראש המועצה המקומית ב ד  הודעה ב
 מגדל העמק והתפטרות סגן ראש המועצה

״א-1950 1,  בהתאם לסעיף 117 לצו המועצות המקומיות(א), תשי
 גמסרת בזה הודעה, בי בישיבות המועצה המקומית מגדל העמק,

 שהתקיימו —

ה כ ל ד מ נ מ ר 7 ביולי 1977) נבחר א ) ז ״ ל ש  (1) ביום כ״א בתמוז ת
 להיות סגן ראש המועצה.

ט בניסן תשל׳׳ח (26 באפריל 1978) התפטר ארמנד -  (2) ביום י
 מלכה מכהונתו כסגן ראש המועצה.

 י׳־ב בתמוז תשל״» (17 ביולי 1976) חיים קוברסלןי
 (חמ 3-46) המנהל הכללי של משרד הפנים

״פ תש״ל, עמ׳  ! ק״ת תשי־׳א, עמי 178; תשכ״ב, עמי 280; י
.2194 

Aצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות 

 תשי״ח—1958
ר בחירת ראש המועצה האזורית ב ד  הודעה ב

 מטה יהודה וםגגו
 בהתאם לסעיף 32(יב) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות),
י בישיבת המועצה האזורית  תשי׳׳ח—1958 1, נמסרת בזה הודעה, כ
 מטה יהודה שהתקיימה ביום כ״ב באייר תשל״ח (29 במאי 1978)
ן כהן שהתפטר י להיות ראש המועצה במקום בנימי נ ו ל ל א ב ו  נבחר י

 מכהונתו, יצחק סייצוף נבתר להיות סגן ראש המועצה.

-ב בתמוז תשל־׳ח (17 ביולי 1978) חיים קיברסקי  י
 (חמ 3-97) המנהל הכללי של משרד הפנים

פ תש״ל, עמי 2018. ״  1 ק־ת תשי״ח, עמ׳ 1256; י

 חוק ניירות עדך, תשכ״ח-1968

י להנפקת ניירות ערך ל  אישור כל
- ח י ב ש  בתוקף סמכותי 1 לפי סעיף 39 לחוק ניירות ערך, ת

י מאשר כלהלן:  21968, אנ

 1. הנפקת מניות, כתבי אופציה ושטרי הון ניתנים להמרה במניות,
 כאשר שוויה של התמורה הכרוכה בהנפקה ביחד עם התמורות
 שנתקבלו בהנפקות קודמות של מניות, כתבי אופציה ושטרי
ן ו לי י המנפיק אינה עולה על חמישה עשר מי ד  הון שנעשו על י

 לירות.

 בהוראה זו — מניות, כתבי אופציה, ושטרי הון ניחנים להמרה
 במניות — למעט מניות למוב׳־ז, כתבי אופציה למוב״ז ושטרי

.  הון ניתנים להמרה במניות למוכ״ז

 2. הנפקת מניות חטבה בבל סכום.

 3. הגפקת סידרה של איגרות חוב למעט איגרות חוב למוכ״ז,
 באשר שוויה של התמורה הכרוכה בהנפקה ביחד עם שווי
 התמורות של שאר איגרות החוב ושטרי ההון המוצאים של

ון לירות. נו עולה על חמישה עשר מילי  המנפיק, אי

׳ בתמוז תשל״ח(11 ביולי 1978) p עמי צוקרמן  ו
 (חמ 3-616) הממונה על שוק ההון, ביטוח והסבון

, עמי 840. ׳פ חשל״ז ׳  1 י
ח חשכ״ח, עמ׳ 234; תשל׳׳ח, עמי 108. י  2 ס

 2360 ילקוט הפרסומים 2459, נ״ם בתמוז תשל״ת, 3.8.1978



 פקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש]
 תשכ״ס-1969

ר הצגת לוחות זכויות ב ד  הודעה ב
 בהתאם לסעיף 57 לפקודה

 מודיעים בזה, בי לוח הזכויות לגוש רישום מסי 16508 — נצרת,
ח (21 ביולי 1978) ן ביום ט״ז בתמוז השלי ו  נפת יזרעאל הוצג לעי
 לתקופה של שלושים יום בלשבת פקיד הסדר המקרקעין שבנצרת,
 בלשבת הממונה על מחוז הצפון, בית הממשלה, נצרת עילית, ובעירית

 נצרת.

ל גביא ולי 1978) מדדים עבד א 2 בי 1 ) ח - ל ס  ט׳־ז בתמוז ת
 פקיד הסדר המקרקעין

 אזור הסדר יזרעאל

ר התחלת הסדר במקרקעץ ב ד  הודעה מוקדמת ב
 מודיעים בזה כי הוצאה הודעה מוקדמת לפי סעיף 5 לפקודה
 על הסדר במקרקעין שמתכוונים לעשותו במקרקעין המפורטים להלן:

 המחוז: תל־אביב.
 תיאור השטח: המקרקעין הנכללים בגושי רישום ממספר 3948

עד בכלל לוד, נפת רמלה. ד 3966 ו ע  ו
 אזור ההסדר: רמלה.

 לשכת ההסדר: חל־אביב,
ולי 1978). ׳ בתמוז תשל״ח (14 בי  תאריך הוצאת ההודעה: ט

 תאריך התחלת ההסדר (בקירוב): י׳׳א באב תשל״ח (14 באוגוסט
.(1978 

 כל התובע טובת הנאה במקרקעין אלו או במקרקעין הסמוכים
 הגובלים איתם, צריך לפעול בהתאם להוראות הפקודה.

 ט׳ בתמוז תשל״ח (14 ביולי 1978) יצחק גבאי
 פקיד הסדר המקרקעץ

 אזור הסדר רמלה

 חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסת
 משולב], תש״ל-1970

ר חישוב תקופת שירותם של סוהרים ב ד  הוראה ב
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 100 לחוק שירות המדינה (נימלאות)
ן סעיף 20 לחוק כי י י מורה לענ  [נוסת משולב], תש״ל-11970, אנ

 תקופת שירוחם של הסוהרים —

 מסי 184 כלאי משה כהן, שהיא למעשה 28 שנים ו־4 חדשים
 תוגדל ל־35 שנים ו־10 חדשים.

 מס׳ 6016 כלאי יעקב מאור, שהיא למעשה 16 שנים ו־9 חדשים
־4 חדשים.  תוגדל ל־20 שנים ו

 מספר 1380 סמל מוחמד מולא, שהיא למעשה 15 שנים ו־6 חדשים
 תוגדל ל־22 שנים ו־10 חודשים.

׳ בתמוז תשל״ח (14 ביולי 1978) חי לוי, גונדר  מ
ב בתי המוהר  (חמ 3-373) נצי

 1 ם״ח חשי־ל, עמי 65.

 חוק לשכת עורבי הדין, תשכ״א-1961

 הודעה בדבר הוצאת הבר מלשכת עורכי־הדין

 בהתאם לסעיפים 69(6) ו־2ד לחוק לשכת עורכי הדק, תשכ״א—
, ן המשמעתי המחוזי בתל־אביב־יפו הדי חי  11961, מודיעים בזה בי בי
 בשבתו ביום י״ז באייר תשל״ח (24 במאי 1978) בתיק 53/76, גזר
ש מרחוב שינקין 9, תל־אביב, נושא ר י ר ה י א ן מ  מל עורך־די
ץ מס׳ 4111, הוצאה לצמיתות מלשכת עורבי־־הדין, מיום כ״ה י ש  ר

ני 1978). ו  בסיון תשל״ח (30 בי

ו בתמוז תשל״ח(20 ביולי 1978) יצחק טוניק  ט״
ן בישראל  (חמ 3-94) ראש לשכת עורכי־הדי

 * ס״ח חשכ״א, עמי 178.

 פקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח
 חדש],תשכ״ס-1969

ר הצגת לוחות זכויות ב ד  הודעה ב
דה  בהתאם לסעיף 57 לפקו

 מודיעים בזה כי לוחות הזכויות לגושי רישום מס׳ 29881 — נטף
״ב בתמוז חשל״ח  ומסי 5769, 5770— דיר איוב, הוצגו לעיון ביום י
 (17 ביולי 1978), לתקופה של שלושים יום בלשבת פקיד הסדר
 המקרקעין, אזור הסדר ירושלים, רחוב קרן היסוד 41, ירושלים,
 בלשכת הממונה על מחוז ירושלים, ובמועצה האזורית מטה יהודה.

י לוחות הזכויות לגושי רישום מס׳ 29777 — זנזה  מודיעים בזה כ
 (בית עיטב), מס׳ 29781 — בר גיורא (בית עיטב) ומפי 29799 —
ולי 1978) לתקופה ג בתמוז תשל׳׳ח (18 בי ״ ן ביום י ו  עלר, הוצגו לעי
 של שלושים יום בלשבת פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר ירושלים,
 רחוב קרן היסוד 41, ירושלים, בלשבת הממונה על מחוז ירושלים,

 ובמועצה האזורית מכה יהודה.

 מודיעים בזה כי לוח הזכויות לגוש רישום מם־ 34041 — כידנא,
ן ביוםי״ד בתמוז חשל״ח(19 ביולי 1978) לתקופה של שלושים ו  הוצג לעי
 יום בלשבת פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר ירושלים, רחוב
  קרן היסוד 41, ירושלים, בלשבת הממונה על מחוז ירושלים, ובמו

 עצה האזורית מסה יהודה.

 י׳יד בתמוז תשל׳׳ח(19 ביולי 1978) יהידה לוי
 פקיד הסדר המקרקעין
 אזור הסדר ירושלים

ר הצגת לוח זכויות ב ד  הודעה ב
 בהתאם לסעיף 57 לפקודה

 מודיעים בזה כי לוח הזכויות לגוש הרישום מס׳ 18450 ג׳וליס,
ני 1978) ו ן ביום כ״ה בסיון חשל״ח (30 בי ו  שבנסח עכו הוצג לעי
 לתקופה של 30 יום, בלשבת פקיד הסדר המקרקעין שבחיפה, בלשכת

 מינהל הנפה שבעכו, ובמועצה המקומית ג׳וליס.

 ב״ט בסיון תשל״ח(4 ביולי 1978) נתן גל״נור
 פקיד הסדר המקרקעין

 אזור הסדר עכו

236L ילקוט הפרסומים 2454, י״י1 בתמוז תשל־ח, 8י19.ד.6ג 
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, פורסמה ו  הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אלי
 בילקוט הפרסומים 2393, תשל״ח, עמי 630.

 השינויים האמורים בצורה שבד, הועדה אישרה אותם ביחד עם
 התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה המחוזית
 האמורה ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ובל
ן בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים י ן רשאי לעי י נ  המעו

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, מטה יהודה

ר הפקדת שינוי תכנית מפורטת ב ד  הודעה ג
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ירושלים
י ו נ  ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה יהודה, הופקד שי
י לתכניות ו נ ׳ — שי  תכנית מפורטת הנקרא: תבנית מס׳ מי/274 ו
. ו  מפורטות מם׳ יג/155 ו־מי/2ד1, ביחד עם התשריט המצורף אלי

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם: מבשרת
ון, בין קואורדינטות אורך  ירושלים, מועצה מקומית מבשרת צי
 164.680 ו־164.860 ובין קואורדינטות רוחב 134.125 ו־134.225,

י התכנית: ביטול דרך מאושרת וייעודה כשטח ו נ  עיקרי מטרות שי
 לאזור מגורים, 5 בנינים בבי דירה אחת או בני שתי דירות וכאזור

ד. ביטול גבולות תלקה וקביעת גבולות חלקה חדשים. עו  לי

ן בה ללא תשלום בימים י נוי התכנית רשאי לעי  כל המעונין בשי
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ני אחר הרואה את  כל המעונין בקרקע בבנין או בכל פרט תכנו
פי סעיף י התכנית, וכן כל הזכאי לכך על־ ו נ  עצמו נפגע על ידי שי
 100 לחוק, רשאי תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו-ברשומות, להגיש

 התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 כ״ד בםיון תשל״ה(30 ביוני 1978) ר׳ לוי
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז ירושלים

 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, המרכז

ר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכיח—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
, הופקד  המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז
י תכנית מיתאר מקומית מם׳ ממ/1236״, ו נ י תכנית הנקרא ״שי ו נ  שי

. ו  ביחד עם התשריט המצורף אלי

 כן נמסרת בזה הודעה, בי הודעה זו מבטלת אח ההודעה הקודמת
י תמי״מ האמורה, שפורסמה בילקוט הפרסומים ו נ  בדבר הפקדת שי

 2444, תשל׳׳ח, עמ׳ 1981.

׳  עיקרי הוראות השיגוי: המרת אזור מגורים ב׳ באזור מנורים א
 פתיחת דרך חדשה, פתיחת שביל להולכי רגל.

נוי התכנית: גוש 6711 הלק  ואלה הם השטחים הכלולים בשי
 מחלקה 9 מגרשים 302, 303, 304, 305, 306, רחוב אלפרט, רחוב

 םירקין, יהודה.

 מחוז ירושלים

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

ר הפקדת תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 להוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, הופקדה
 תכנית מפורטת הנקראת: ״תבנית מס׳ 2508״, ביחד עם התשריט

 המצורף אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: שכונת תל־ארזה, רח׳ פנינה,
 רת׳ אלי כהן, גוש 30080 חלקות 58, 59, 60, 204, 205, 206, 209,

 210, וחלק מחלקה 196.

 עיקרי מטרות התכנית: איחוד חלקות קיימות וחלוקת השטח ל־2
 מגרשים חדשים לאחר הפרשת שטחים לצרבי ציבור. שיעור ההפרשות

 מכל הלק וחלקה הוא 40% משטח מקורי של כל חלקה כאמור.

ן בה ללא תשלום בימים ובשעות י  כל המעונין בתכנית רשאי לעי
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי התבנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,

 להגיש התנגדות לתבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

ר אישור שינויי תכניות מיתאר מקומיות ב ד  הודעות ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
ן ולבניה מחוז ירושלים, ו  תשכ״ה—1965, בי הועדה המחוזית לתכנ
י תכניות מיתאר מקומיות י ו נ  החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שי

 אלה:

י מם׳ 32/71 לתבנית מיתאר מקומית ו נ  (1< תכנית מסי 1756 — שי
 מס׳ 52.

 ואלה השטחים הכלולים בתבנית: שכונת תל־ארזה רח׳ פנינה,
 גוש 30079 חלקות 40, 41, 42.

י תכנית מיתאר ירושלים מס׳ ו נ  עיקרי הודאות התכנית: א) שי
 י הגדלת אחוזי הבניה מ־90% ל־100% בחלקות המאו  62 ע״
 חדות 41, 40 בגוש 30079; כ) איחוד חלקות 40, 41 במש
ן ציבורי;  30079 לאחר הפרשת שטח להרחבת דרך ולבני
י יעוד שסח פתוח ציבורי ו נ י תכניות מס׳ 1701,1205 שי ו נ  ג) שי

. ן ציבורי י  וחלק מחלקה 41 בגוש 30079 לשטח להקמת בנ
, פורסמה ו  הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אלי

׳ 1945. מ  בילקוט הפרסומים 1834, תשל׳־ב, ע

י מסי 1/77 לתכנית גו י מם׳ 4/77 ושי ו נ  (2) תכנית מס׳ 2404 — שי
 מם׳ 1358.

נת רחובות  ואלה השטחים הכלולים בתבנית: שכונת גאולה, פי
 . הושע, יחזקאל ורח׳ אביגועם ילין, גוש 30083 חלקות 38, 43,

.45 ,44 

 עיקרי הוראות התכנית: א) איתוד החלקות 45—43, 38 בגוש
ד החלקות 38 ו־43 מאזור עו י י ו נ  30083 וחלוקתן מחדש; ב) שי
 מגורים 3 לשטח למקומות מיוחדים (מוסד), וחלקות 45, 44

 משטח לבנין ציבורי לשטח למקומות מיוחדים (מוסד).
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 מרחב תכנון מקומי, רחובות

ר אישור שינויי תכניות מפורטות ב ד  הודעות ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
,  תשכ׳׳ה—1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

י תכניות מפורטות אלה: י ו נ  אישרה, באישור שר הפנים, שי

י תכנית מפורטת מס׳ רח/189״. ו נ  (1) ״שי

י התבנית: גוש 3702 חלקות ו נ  ואלה הם השטחים הכלולים בשי
.235 ,227 ,9 

ן ציבורי י י התכנית: א) קביעת שטח לבנ ו נ  עיקרי הוראות שי
 (בי״ס); ב) קביעת שטח פרטי פתוח; ג) הרחבת דרכים קיימות;

 ד) ביטול דרכים קיימות.

, ו י י יגתכנית יחד עם התשריט המצורף אל ו נ  הודעה על הפקדת שי
 פורסמה בילקוט הפרסומים 1638, תש״ל, עמי 2338.

י תכנית מפורטת מם׳ רח/53/גי״. ו נ  (2) ״שי

נוי התכנית: גוש 3678 חלקה  ואלה הם השטחים הכלולים בשי
 134 וחלק מחלקות 43, 103 בקרית משה, רח׳ סרגגה ברחובות.

י התכגית: ביטול דרך קיימת, לצורך הרחבת ו נ  עיקרי הוראות שי
 שטח ציבורי, והרחבת דרך.

י התכנית יחד עם התשריט המצורף ו נ  הודעה על הפקדת שי
, פורסמה בילקוט הפרסומים 2400, תשל״ח, עמי 754. ו  אלי

י התכניות האמורות, בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית, י ו נ  שי
 ביחד עם התשריטימ המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות,
ן בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים י  וכל המעונין רשאי לעי

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, שדובים

ר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית ב ד  הודעה ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
י הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,  חשכ״ה-1965, כ
י תכנית מיתאר מקומית הנקרא: ו נ  אישרה, באישור שר הפנים, שי

י תכנית מיתאד מקומית מס׳ הצ/149״. ו נ  ״שי

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 8015 חלקות
 42,41,40, באבן יהודה בין הרחובות עצמאות והנוטר.

י התכנית: 1) התוויית שביל; 2) הרחבת ו נ  עיקרי הוראות שי
 דרך; 3) הקטנת קו בנין.

, ו  הודעה על הפקדת שינוי התבנית יחד עם התשריט המצורף אלי
 פורסמה בילקוט הפרסומים 2383, תשל״ת, עמי 334.

י התכנית האמור, בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית, ביתד ו נ  שי
, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה ו  עם התשריט המצורף אלי
כן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שרונים, וכל המעונין  ו
ן בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים י  רשאי לעי

 פתוחים לקהל.

ן בו ללא תשלום בימים י  כל המעונין בשיגוי התבנית רשאי לעי
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ני אחר הרואה עצמו  כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנו
י התכנית, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 ו נ י שי ד  בפגע על י
, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,  לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות לשינוי התבגית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, לוד

ר אישור תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,
י ו נ י תכנית מפורטת הנקרא: ״שי ו נ  אישרה, באישור שד הפנים, שי

 תכנית מפורטת מס׳ לד/616״.

נוי התכנית: גוש 4026 חלקות  ואלה הם השטחים הכלולים בשי
 12, 51, 52, 55 עד 58, 88, 89, 90, 110, 113, 119 עד 130,
 241, 244, 245, 247, 248, חלקי חלקות 37, 53, 54, 59, 64, 66,
ן רה׳ פנקס מדרום ושדי  83, 94, 96, 97, 118, 246, 249, 263, בי

 יוספטל בצפון, לוד.

 עיקרי הוראות שיבוי התכבית: קביעת אזודיט לצרכי ציבור,
יה. די אזור, קביעת הוראות בנ עו  הרחבת דרכים, קביעת י

ו, י התכנית יחד עם התשריט המצורף אלי ו נ  הודעה על הפקדת שי
 פורסמה בילקוט הפרסומים 2381, השל״ח, עמי 292.

י התכנית האמור, בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית, ביחד ו נ  שי
אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה  עם התשריט המצורף י
כן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה לוד, וכל המעונין רשאי  ו
ן בו ללא חשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים י  לעי

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, פתת־תקוה

ר הפקדת שינר תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ׳׳ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבביה פתח־תקוה, הופקד
י תכנית מפורטת מם׳ פת/8/1232״, ו נ י תכנית מפורטת הנקרא ״שי ו נ  שי

ו. ם התשריט המצורף אלי  ביחד ע

י: התוויית דרכים ושבילים, קביעת שטח נו  עיקרי הוראות השי
 לחעשיה.

י התכנית: בוש 6353 חלקות ו נ  ואלה הם השטחים הכלולים בשי
 19,18,17; גוש 6354 חלקות 133,142,140,34 (חלק), פתת־חקוה.

ן בו ללא תשלום בימים י ן בשינוי התכנית רשאי לעי י נ  כל המעו
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
י סעיף 100 י התכנית, וכן בל הזכאי לכך עפ״ ו נ  גפגע על ידי שי
, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,  לחוק, רשאי
 להגיש התגגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
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 השינויים האמורים בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותם
 ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מחוז
ין בהם ללא תשלום בימים ובשעות ן רשאי לעי י נ  חיפה, וכל מעו

 שהמשרדים האמורים פתוזזיס לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, חיפה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 י הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, החלי  תשכ״ה-1965, כ
י תבנית מיתאר מקומית הנקרא ו נ  טה, באישור שר הפנים, לאשר שי
י ו נ נלנד״, המהווה שי ית מס׳ חפ׳ו1141ז׳ — הרחבת רחוב פי  ״תכנ
ד חיפה ולתכנית  לתכנית מסי חפ/229 — תכנית המיתאר של העי

ד גנים הדד הכרמל.  הפ/1141אי עי

ו פורסמה  הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אלי
׳ו, עמי 1500.  בילקוט הפרסומים 2207, תשל׳

 השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
נין  וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה, וכל המעו
ן בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים י  רשאי לעי

 פתוחים לקהל.

 מדהב תכנון מקומי, הדרה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
ן ולבניה מחוז ו י במשרדי הועדה המחוזית לתכנ  תשכ״ה—1965, כ
 חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה, הופקד,
 כ ת ו, שינו־ תכנית מפורטת הנקרא ״  ביחד עם התשריט המצורף אלי
 נית מס׳ חד/652 — הרחבת בית ספר ניצנים״, המהווה שינוי לתכנית

ערב אל פוקארה.  מסי 35 — חפציבה ו

נוי התכנית:  ואלה הם השטחים הכלולים בשי
 גוש 10009 חלקות 299—295;

 גוש 10016 חלקות 217, 209, 206.
יצמן לבין נזה־חי,ים.  שפח התכנית משתרע בין שכונת הנשיא ו

י התכנית הם: ו נ  עיקרי הוראות שי
י נ ד הלק מהשטח ממגורים א׳ לשטח המיועד למב עו י י ו נ  א. שי

 ציבור להרחבת בית ספר ״ניצבים״;
 ב. גובה מבנה בית ספר עד 3 קומות, אחוז הבניה יהיה 75%
ו 6  ברוטו בכל הקומות יחד, והמרווחים לגבולות המגרש יהי

׳ לפחות.  מ

ן בי ללא תשלום כימים י נוי התכנית רשאי לעי  כל מעונין בשי
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את
כן כל הזכאי לבך על פי סעיף  עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, ו
, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה 7ו'ברשומות  100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה חדרה.

 מרחב תכנון מקומי, שורקות

ר אישור תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 השכ־׳ה—1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,

יה מפורטת מס׳ בר/89״.  אישרה תכבית מפורטת הנקראת: ״תכנ

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
 גוש 196 חלקה 9 אזור המשק מושב בני דרום.

 עיקרי הוראות דתכנית: קביעת הודאות בניה להקמת מבני משק.
 הודעה על הפקדתה, ביחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2370, תשל״ה, עמי 62.

 התבנית האמורה, בצורה שבה אישרה אותה הועדה המחוזית,
 ביחד עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית
 האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שורקות, וכל
ן בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים י  מעונין רשאי לעי

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, רעננה

 תיקון טעות
י תכנית מפורטת מם׳ רע/94/1״, ו נ  בהודעה בדבר אישור ״שי
, עמי 2647, בפיסקה  שפורסמה בילקוט הפרסומים 2258, תשל״ו
נוי התכנית, צ״ל חלקות ״5, 69, 83״ ולא  השטחים הכלולים בשי

 כפי שפורסם בטעות ״5, 96, 83״.

׳ בתמוז תשל״ח(13 ביולי 1978) א׳ חיון  ח
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז המרכז

 מחוז תיפה
 מרחב תכנון מקומי, חיפה

ר אישור שינרי תכניות מפורטות ב ד  הודעות ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה—1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, החליטה

י תכניות מפורטות אלה: י ו נ  באישור שד הפנים, לאשר שי

 (1) ״תבנית מם׳ הפ/1662 — הרחבת רחוב אופיר״.

י לתכניות הבאות: ו נ  תכנית זו מהווה שי

 תכנית מם׳ חפ/146 — ארד אל דמל;
 תכנית מם׳ חפ/310 — תבנית רפרצלציה של ברונשווינ אדלר;

; י ו נ  תבנית מם׳ חפ/615 — ארד אל דמל — שי
; a n — ז למלאכה ולתעשיה זעירה כ ר מ í 1 1 1  תכנית מסי 2

 תכנית מסי חפ/1513 - שטח להעשיד, בהמשך רחוב אופיר.
 הודעה על הפקדתו ביחד עס התשריט המצורף אליו פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2306, השל״ז, עמי 1070.

ן ציבורי ברחוב איבשטיין 52״. י ת מס׳ חפ/1677—אתר לבנ י  (2) -תכנ
ו פורסמה  הודעה על הפקדתו ביתד עם התשריט המצורף אלי

׳ 453.  בילקוט הפרסומים 2278, תשל״ח, עמ

 2364 ילקוט הפרסומים 2459, כ״ט בתמוז חשל״ה, 3.8.1978



 חוק התכנון והבניה, תשכ׳׳ה~1905

 מחוז הצפון
 מרחב תכנון מקומי, הגליל המרכזי

ר הפקדת שינוי תכנית מיתאר ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
׳ה-1985, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז  תשכ׳
 הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל ממרכזי
י תכנית מיתאר הנקרא ו נ , הופקד שי  שברחוב לוחמי הגיפאות 10, עכו
י ו נ  תכנית מס׳ 3132 - שינוי לתכנית מיתאר מס׳ 194 הגלילית - שי

. ו  י עוד למגורים בכפר פסוטה, ביחד עם התשריט המצורף אלי

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכניה: גוש 19691 חלק מחלקה 1.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית: שינוי יעוד השטח מחקלאי למגורים.

ן בו ללא חשלום בימים י י התבנית רשאי לעי ו נ  בל המעונין בשי
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ו בכל פרט תכנוני אחר הרואה את  בל המעונין בקרקע בבנין א
י התבנית, וכן"מהנדס הועדה המקומית שמרחב ו נ י שי ד  עצמו נפגע על י
ימ , תוך חדשי  התכנון שלה כלול בתהום התבנית או גובל איתו, רשאי
ת י י התכנ ו נ  מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשי

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכגון מקומי, בית שאן

ר אישור תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 להול! התכנון והבניה,
 תשכי׳ה—1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
ז  אישרה תבנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ 2117 — מעו

ים״.  חי

 נושים: 22940, 22941, 22959.
 עיקרי מטרות התכנית: הסדר הגביה בקיבוץ.

 הודעה על הפקדתה, יחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה
, עמי 1154.  בילקוט הפרסומים 2311, תשל״ז

 התבגית האמורה, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותה, ביחד
 עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה בית שאן שבבקעת
ין בה ללא תשלום בימים ובשעות  בית שאן, וכל המעונין רשאי למי

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, נהריה

ר הפקדת שינוי תכנית מיתאר ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נהריה שבעירית
י תבנית מיחאר הנקרא: תכנית מס׳ 3245 — ו נ  בהריה, הופקד שי
ד שטת לבית ספר בנהריה, עו  שינוי לתכנית מיתאר מם־ 852 — י

. ו  ביחד עם התשריט המצורף אלי

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
 גוש 18134 חלקה 18.

י התכנית: יעוד השטח לבית־םפר. ו נ  עיקרי מטרות שי

ן בו ללא תשלום בימים י נוי התכנית רשאי לעי  בל המעונין בשי
 ובשעות שהמשרדים הא«ירים גנתוהים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, חוף הכרמל

ר הפקדת תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל, הופקדה,
 ביחד עם התשריט וחנספח המצורפים אליה, תכנית מפורטת הנקראת,
. ׳ ן מיכאל׳ בוצי—מענ  תכיית מס׳ תכ/9 — תכנית מפורטת לישוב קי

 ואלה הם השטחים הכלול*ס בתבנית:
 גוש 10185 חלקות 63—43, 33—1, 71, 70, 68, 65, חלקי חלקות

;69 ,72 ,34-42 ,64 ,66 ,67 
 גוש 10186 חלקות 4—1;

 גוש 10189 חלקות 68, 34—1, חלקי חלקות 67—36;
 גוש 10957 חלקה 4, חלקי חלקות 5, 3;

 גוש 10959 חלקה 3, חלק מחלקה 2;
 גוש 10960 חלקי חלקות 2, 2.

 עיקרי הוראות התכנית הם: א) קביעת אזורים ועתודות קרקע
 לשימושים השונים; ב) התוויית רשת דרכים; ב) קביעת תקבות

 הבביה.

ן בה ללא תשלום בימים ובשעות י  כל מעונין בתבנית רשאי לעי
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ני אחר, הרואה את  כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנו
י התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף ו נ  עצמו נפגע על ידי שי
, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,  100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות לשינוי התבנית במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 לבניה חוף הכרמל.

 מרחב תכנון מקומי, קריח טבעון

ר הפקדת שינוי תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ־׳ה~1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולכניה מחוז
 חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה קריר! טבעון הופקד,
י תכנית מפורטת הנקרא: ו נ ו, שי  ביחד עם התשריט המצורף אלי
, ״ ׳ ד שטח ממלונאוח לאזור מנודים א עו י י ו נ  ״תבנית מס׳ טב/3 — שי
. ׳ ן ו י לתכנית ג/405 - תכנית מאוחדת טבעון, קרית טבע ו נ  המהווה שי

 ואלה הס השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 גוש 10497 חלקה 102, חלק מהלקה 103.

י התכנית הם: ו נ  עיקרי הוראות שי

 א. שינוי יעוד שטח ממלונאות לשטח למנודים.

 ב. שטח התבנית משתרע בפינת הרחובות הכלניות והרקפות
 בטבעון.

ן בו ללא חשלום בימים י  כל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעי
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 בל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
כן בל הזכאי לכך על פי סעיף י התכנית, ו ו נ י שי ד  עצמו נפגע על י
, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,  100 לחוק, דשאי
 להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה טבעון.

׳ בתמוז תשל״ח(14 ביולי 1978) נפתלי אילתי  . ט
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז חיפה

2365 918S.J.3 ,2459ילקוט הפרסומים , כ״ט בתמוז תעול״ח 



 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-1965

 מרחב תכנון מקומי, אילת

ר אישור תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
י הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מהוז הדרום,  תשב״ה-1965, כ
ית מפורטת מס׳ 123/03/2׳׳.  אישרה תוכנית מפורטת הנקראת: ״תכנ

 עיקרי הוראות התכנית: תיבנון האזור למטרת הקמת שכונת
ני ציבור הדרושים י ני מגורים ולבנ י  מנורים, יעוד השטחים לבנ

 כמםומן בתשריט, לשבילים להולכי רגל, לכבישים וחניות.

 הודעה על הפקדתה, יחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2009, תשל״ד, עמ׳ 1418.

 התכנית האמורה, בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית ביחד עם
 התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
כן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אילת, וכל המעונין  ו
ן בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים י  רשאי לעי

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, טובים

 הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכניז והבניה,
 תשכ׳׳ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה טובים, הופקדו,
י תכניות מפורטות י ו נ  ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, שי

 אלה:

 (1) שינוי מס׳ 4 לתבנית מפורטת 119/03/8 — אזור תעשיה באר־
 טוביה.

 עיקרי הוראות השינוי: הסדרת חלוקת המגרשים, להופידם
ני ציבור, דרכים וחניות  לאזורי תעשיה, מלאכה, מסחר, בני

 וביטול כל התכניות הקודמות בשטח.

נוי התכנית: שטח של '621.7  ואלה הם השטחים הכלולים בשי
 דונם בגושים 312, ו־301 בשטה המועצה האזורית באר־

 טוביה.

 (2) שינוי מס׳ 1 לתכנית מפורטת 126/03/8 — מושב גבעתי,
 מועצה אזורית באר־טוביה.

י: שינוי יעוד שטחים מאזור מנורים נו  עיקרי הוראות השי
ני ציבור, לצורך הקמת מקלטים  בישוב חקלאי לאזור בני

 ציבוריים.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התבנית: חלקי חלקות
 במושב גבעתי, מועצה אזורית באר־טוביה.

ן בהם ללא תשלופ• י יי התכניות רשאי לעי נו  כל המעונין בשי
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בבל פרט תכנוני אחר, הרואה
י התבניות, וכן בל זכאי על פי סעיף 100 י ו נ  עצמו נפגע על ידי שי
 לחוק, רשאי, תוך חדשייס מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
י התכניות במשרדי הופדר המקומית האמורה. י ו נ  להגיש התנגדות לעי

 בל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה אח
י שינוי התכנית, וכן מהנדס הועדה המקומית שמדחב ד  עצמו נפגע על י
יס , תוך חדשי  התכנון שלה כלול בתחום התבנית או גובל איתו, רשאי
י התכנית ו נ  מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשי

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, עפולה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
י ו נ ית מפורטת מס׳ 2343 — שי  אישרה הבניה,מפורטת הנקראת ״תכנ

ד ל־7 קומות בגוש 16707, עפולה (רחוב אורנים). עו  י

 גוש 16707 חלקה ארעית 1 (לשעבר 46—44).

 עיקרי מטרות התכנית: בניית בית מגורים בן 6 קומות + קומת
 עמודים מפולשת מעל לקומה מסחרית + מרתף

 הודעה על הפקדתה, יחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה
, עמ׳ 1695.  בילקוט הפרסומים 2216, תשל״ו

 התכנית האמורה, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותה, ביחד
 מם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
כן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עפולה שבפירית עפולה,  ו
 וכל המעונין רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 א׳ בתמוז תשל״ח (6 ביולי 1978)
 ישראל קניג

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון

 מחה הדרום
 מרחב תכנון מקומי, אילת

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״׳ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,
י תכנית מיתאר הנקרא: ו נ  החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שי

י תבנית מיתאר מקומית מם׳ 7/101/02/2 — אילת. ו נ  שי

 עיקר הוראות התכנית: יעוד שטח למפעל עיבוד מלח ושטח פרטי
 י נית לאזור התי  פיתוח, איחור בריבות סולריות ליצור אנדגיה, צפו

 רות ובריכות המלח באילת.

, פורסמה ו  הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אלי
 בילקוט הפרסומים 2400, תשל״ח, עמ׳ 758.

נוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו, ביחד  השי
, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה ו  פם התשריט המצורף אלי
כן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אילת, וכל המעונין  ו
ן בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים י  דשאי לעי

 פתוחים לקהל.
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 חוק התכנון והבניה, תשכ״ ה—1965

 הודעה על הפקדתה, יחד עט התשריט המצורף אליה, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2415, תשל״ח, עמ׳ 1265.

 התבנית האמורה, בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית ביחד עם
 בתשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
ן י נ  וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים, וכל המעו
ן בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים י  רשאי לעי

 פתוחים לקהל.

׳ בתמוז תשל״ת (11 ביולי 1978) י' ורדימץ  ו
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי, שמעונים

ר אישור תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב

 עזסדת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
י הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,  תשב״ה-1965, כ
 אישרה תכנית מפורטת הנקראת ׳־תכנית מפורטת מם׳ 210/03/7״,

 תחנת דלק בצומת תל־שוקת.

יעד שטח לאזור מסחרי לי  עיקרי הוראות התכנית: לקבוע מקום ו
 במטרה להקים בו תחנת דלק ושירותי דרכים.

 הזמנות בתי המשפט

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון

. כל ץ או לשניהם, כמפורט להלן כ ז י מנהל ע נו י הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למי  להווי ידוע כ
ב ו בכו ן יתן בית המשפט צ גיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמגה זו, את טעמי התנגדותו, שאם לא כ  המתנגד לבקשות י

. ו י נ  בעי

 מט׳ התיק מקום מגוריו תאריך
 (צוואות) שם המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

 2677/75 סלומון א סט _ 17.3.75 צילה פדימן

 3062/78 רוז(שושנה) כהן _ 27.12.77 רות ל. דינים

ן י ד  3362/78 טורק עמוס 20.4.78 רחל טו
ן חברוני ו  3204/78 מאיר חברוני _ 2.6.78 בן צי

- שרה קרוניק 2.5.77 
-  3657/77 גוטקובסקי אברהם

- 20.5.78 אנטואנטה קנדלר  3379/78 אברהם קנדלר
- 9.4.78 ציונה שילה  3318/78 אריה שילה

 15.6.78 זאב קיסמן
-  3321/78 משה קופל קיסמן

י ואה׳ ז  8.5.78 ציונה קנ
-  3322/78 יפה (נסים) מרדכי

 24.5.78 דב שקד
-  3324/78 גרציג צילה

 3325/78 ארצ׳י מטלוב _ 6.3.65 גולדה בת יעקב מטלוב
ה םטופינסקי — 6.5.78 רות גונן ר ל  3326/78 ק

 7.2.78 אנגלה ויס
-  3329/78 הינריך וים

. ך־ - 31.12.77 אברהם אבן שפרו  3335/78 טובה רחל שפרוך
יזנר  פרו

 טובה רחל שפרוך

 3338/78 מרים(מניה) פבזנר _ 22.1.78 ישעיהו פבזנר׳
 3346/78 אלזה גרינוולד _ 5.5.78 אוח שרץ

ים מאיר פרלמן - 27.10.77 חי  3349/78 עמליה פרלמן
י יעקב - 4.6.78 לו ל ל  3364/78 משה ה

ן - 30.5.78 שושנה (םוזנה) פי  3365/78 הנס(חיים) פין
דמן  22.12.75 שמואל פרי

-  3368/78 חנה פרידמן
 3.2.69 מנדל גולדברג

-  3369/78 איטה גולדברג
אן קורפוס  3374/78 רוברט קורפס 31.5.77 אדרי

ר) נ י ׳ רצ נ ) י כר«י  3383/78 רגינה גרציינר _ 20.6.78 מד
- 4.5.78 מנחם (אליהו) לוס ואח׳  3388/78 משה לום
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 בית המשפט המחוזי בתל* אביב־ יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

ו תאריך  מם׳ התיק מקום מגורי

 (צוואות) שם המנוח האחרון הפנ,ירה שם המבקש

י ל א ך י 3389/78 פאול בן אלי — 28.5.78 טיאה ב ל א ך  טיאה ב

 3396/7S שלמה לוביטובםקי
- 12.5.78 יעקב בזזנא  (לוביאטובסקי)
- 24.10.77 מנשה בלץ  3400/78 אברהם ב לץ

- 29.5.78 אריוז צאל  3401/78 בלומה אשכנזי

- 28.5.78 לונה גילאון  3411/78 קורט גילאון

- 28.3.78 גליה נתיב  3414/78 גרינברג צבי

- 6.7.77 יצחק אברמוביץ  3415/78 מאיר טביסל

- 11.2.77 דוד מיני  3422/78 זכריה סיני(סיאני)

 3427/78 דוד קוסיוף — 29.1.78 בצלאל בן דוד (קוסיוף)

 דאהי
- 9.3.78 אינם צוקרן  3432/78 משה צוק רן

יאן ליבוביץ ׳ - 14.5.78 ז  3436/78 מורים ליבוביץ

 _ סולומון משל ואח׳
-  3441/78 משה גויס ר(גביסד)

ו דניאל ואח׳ • רנ ׳ - 3.3.78 בנ  3444/78 רחל אשר

- 5.1.78 מרכוס גינסברג  3445/78 חנה גינסברג

- 14.5.75 יחזקאל שטרנשוס  3448/78 שטרנשוס יקותיאל

י דבורה נ - 26.5.78 עצמו  3453/78 קראום אירן

רלי וייסגל  3455/78 מאיר ריםגל 29.9.77 שי

- 4.6.77 קלרה בנאסייג  3463/73 אברהם בנאסייג

- 14.6.78 פדדריקח מנקס  3466/78 ליזה שיקלר

 3467/78 שניאור זלמן יצחקי
 (איציקוביץ) 6.5.77 יצחק רינגולד

נדר  6.6.78 אברהם עודד מו

-
 3471/78 הנרי מונדר

ין  3473/78 יעקב ברנשטיץ _ 19.3.78 אפרים ברנשטי

 10.6.78 לובה בסר

-
 3478/78 שמעון בסר

 3479/78 צפורה יפת _ 14.3.78 תרצה יפת

- 12.2.78 שלום (איזידור) יצחק  3480/78 שיינה אטנה מירקיץ
 מירקין

 שיינה אטנה מירקיץ

( נברג גרי ) - 10.5.78 אסתר הרבי  3481/78 בנימץ הרבי(גרינברג)

- 22.10.77 שוורץ אילנה  3483/78 רבקה הדדיה

 3484/78 חיה בינדר ־ - 11.4.78 פנחס אביגור

 3490/78 עליזה שאלתיאל 30.8.77 שדה כהן

 ע׳ זמיר, דשס

ר ירושות ומינוי מנהלי עזבק ב ד  הזמנות ב
ן ו ג ז י מנהלי ע נו ו למי וים המכריזים על ירושה א , בקשות ליתן צו י הונשו לבית המשסה, בתיקים המפורטים להלן ע כ דו י י ו  להו
גיש התנגדות להכרזה ו ורוצה להתנגד לה, י ען שיש לו טובת הכאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אלי  או לשניהם. כל אדם הטו

ך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.  תו

 מם׳ התיק מקום מגוריו תאריך
 (ירושות) שם המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

 3207/78 מרים יעקב זדה שבן - 1.2.68 אסתר יוסיפון

ן די י י  2927/78 אברהם שניידץ - 18.5.78 רבקה שנ

 1905/78 יוסף קאופמן - 29.9.76 בלה קאופמן
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 בית המשפט המתתי בתל״ אגיב־ יפו
 ה ז מ ב ו ת והמשך)

ו תאריך  מס׳ התיק מקום מגורי
 (ירושות) שם המגוח האחרון הפטירה שם המבקש

- 27.7.75 ברבה ברגר  669/78 אברהם ברגר

 23.12.78 יפה סיסים

-  3338/78 מזרחי נעימה

 6.4.69 חיים סדי

-  3339/78 בתיה סרי

 3341/78 אברהם,אלפסי _ 28.4.78 שושגה אלפסי

- 28.2.78 מזל אליעזר  3342/78 ז׳אק אליעזר

 22.8.72 זלמן שמש
-  3343/78 חנה שמש

 4.5.78 פרנץ שורץ
-  3344/78 חנה שורץ

 3345/78 שדמן אריה _ 16.5.78 שדמן לאה

ל מלאך 16.3.77 אברהם מלאך ח  3347/78 ר

 25.10.71 זהבה לובדט
-  3348/73 ברוך לוברט

- 24.6.78 שושנה פוגלמן  3350/78 זאב פיגלמן

 28.10.77 גרינפלד פרומה
- (  3351/78 בוכנר מרכוס(מרדכי

ן י  מרים רבקה ברונשטיץ 26-2.77 דוד ברונשטי
 חנה קישונקו(לבית

3352/78 

3353/78 
ן יודקובסקי  יודוקובםקי) — 19.11.77 גרשו
ן י  17.3.77 אסתר ברנשטי

-  3354/78 פרידה ליבוביץ

- 26.6.78 ראובן נסים  3355/78 נאג׳י נסים

י  3356/78 אברהם לוי 20.3.78 יעקב לו

 3357/78 מועלם יוסף — 1.10.77 מלמד חיים
 5.6.78 בחמאיר בתיה(ברנדלה)

-  3358/76 בחמאיד משה(מושק פישל)

ן ואח׳  2.5.78 מלה מנדלסו

- ל מנדלםון א פ  3359/78 ר

ן ברוך  20.5.78 ליאו

-  3360/78 נסים ברוך

 14.1.78 אושרו בייבקה

-
 3361/78 רוטרו לאה

 3363/78 יצחק םידי _ 10.9.75 גסים סירי

ן - - 1.6.78 מטה הרו  3366/78 מרדכי הרק

 3.6.74 הב0 גולדברגר

-  3367/78 שרה גולדברגר

- 3.2.69 מנדל גולדברג  3369/78 איטה גולדברג

- 14.4.78 סלם רחל  3370/78 פדטוש מסעודה

 3371/78 שלמה בוימן 11.4.78 הנה שלוסברג
- 6.2.78 צפורה דגוני  3372/78 שרה מנקה

נבוים - 29.4.78 מרקו נדי  3375/78 גרינבוים רבקה

- 10.6.78 יורם טוביה חיים טל  3376/78 הרצל טל

- 9.5.78 שרה רחמים (ג׳אן)  3377/78 ניסים ג׳אן

 8.6.77 רוזה גרפיבקל
-  3378/78 פנחס קורמן(כפינקוס)

 (זרונסקי)
 פנחס קורמן(כפינקוס)

- 30.1.78 ברכה אברמוביץ  3380/78 חיים אברמוביץ

- 24.3.78 סוניה קז  3381/78 מנחם טייטלבאום
- 5.6.78 רוחמה ילוז  3382/78 רחל בוטון

 19.2.78 םרנה איזקםון

-  3384/78 שלדון איזקסון
 3385/78 קרפטי יעקב י- 8.4.78 שרינה קרפטי

 22.4.78 פלדמן שרה
-  3386/78 פלדמן אהרון

 3387/78 ייטה צפורה כהן 16.8.65 מיכאל יעקב כהן
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 שם המבקש
 תאריך

 הסטירה
 מקום מגוריו

 שם המנוח האחרון
 מם׳ התיק
 (ירושות)

 3387/78 ודלף כהן _ 2.2.70 מיכאל יעקב כהן

- 4.3.78 שרה קנמון  3390/78 יצחק מיכאל גליקמן

יה מלכה (עמלימ)  3391/78 לודויק(לודויג) אוםטרובסקי _ 19.4.73 הי

 אוםטרובסקי (לבית
 שרנצל)

ן י - 9.1.78 רות אפשטי  3392/78 דבורה(דובה) גליקסברג

- 16.4.77 זלמנוביץ םידוביה  3393/78 זלמנוביץ ינקו

- 12.5.78 שרה רזזק ק ז  3394/78 יעקב ח

- 15.2.77 בדור שבתאי ר ב ר  3395/78 סופיקה ב

ן ואה׳ י - 22.1.78 חיים אליהו שלו  3397/78 אלקה שלוין

- 9.9.77 אפרים קראום  3402/78 פרחה קראום

- 15.5.78 עמירם צמה  3404/78 יוסף צמח

- 4.12.77 הלזה פודטפיאן  3405/78 שלמה פורטפיאן

י קורן - 25.12.77 פנ  3406/76 יעקב קורן

- 19.5.78 זלבה יחזקאל  3407/78 זלכה אולגה

- 4.5.78 ויקטוריה קורדובה  3408/78 נסים קורדובה

- 30.7.69 בוקלר לונה  3409/78 בוקלר לייבה

- 10.3.78 ישראל דוד נבנצאל  3410/78 מנשה יוסף נבנצאל

- 16.11.76 מיכאל יצהר ת שריג) י לב צהר(  3412/76 אריאלה י

(גולדה) פלד - 18.8.77 גוסטי ר ל  3413/78 יהודית פ

- 17.4.73 חיים םטרבץ  3416/78 מינה סטרנץ

- 25.6.78 מלכה רנה  3417/78 שלמה רנה

- 11.5.78 אסתר גנדי  3418/78 יוסף גנדי

- 30.8.76 חיים אלעזר מיבץ ואח׳  3419/78 יחיאל מאיר מינץ

- 10.6.77 חיים אליעזר מיגץ ואח׳  3420/78 רבקה מרים מינץ

- 8.5.78 סנדור יוסף  3421/78 סנדנר יוסף סניורה

 3423/78 יחיאל קליגר 3.5.76 מנחם קליגר

- 9.5.78 דליה שוורץ  3424/78 אברהם שוורץ

- 5.11.76 פתחי פלורה - פתחי עובדיה 3425/78 

- 3.8.70 לאו8ר רחמן  3426/78 לאופר מרים

- 5.4.78 שרה ברטס  3428/78 מאיר אברהם דיםקלו

דר ריקי פרידה י י - 3.4.78 שנ  3429/78 שניידר פנחס

- 12.6.78 יהודית טננבוים  3430/78 משה טננבדם

- 24.2.75 פרומה פולק (לבית  3431/78 זאב יחיאל לנדאו
 לנדאו)

- 7.4.78 אוםטרוביץ רחל  3433/78 אוסטרוביץ יוסף

- 17.5.78 ארז יהודה ד צילה ר ל ס ק  3435/78 א

- 10.5.78 באור הילדה  3437/78 באור רודולף

- 6.11.68 אגאברא חנה  3438/78 אהרן פרידמן

 2.2.78 לידיה שמולקה
-

 3439/78 אוטו ילינק

- 21.6,58 צילה פרדס  3440/78 ראובני בכורה

- 9.7.75 רוזה רשף (רישביץ)  3442/78 רפאל רשף(רישביץ)
 ואח׳
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 בית המשפט המחוזי בתל-אביב־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

ו תאריך  מס׳ התיק מקום מגורי

 (ירושות) שם המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

- 17.3.78 משה פלורבטין  3443/78 גולדה אהרן

יבר - 28.4.75 אברהם שרי  3446/78 אדלה שרייבר

- 9.11.77 רוזנה צאדםון (לרמן)  3447/78 הלגה לדמן

- 23.5.78 צינר רוזה  3449/76 צינריצחק

 19.4.70 חיבימה חביבה (חכם)

-  3450/78 חוכימה משה(חכם)

- 30.3.76 נח ליטמן  3451/78 חנה גוטנברג

 3452/78 מטלה גרוי־ס _ 13.10.77 שמואל נרויס

- 13.5.78 גולדמן נורית  3454/78 זהר גולדמן

 11.5.78 מדצלה ראונד

-
 3456/78 צימרמן אלנה

 3460/78 חזמה דוד _ 19.10.77 חזמה שמואל

יב וולף  3461/78 רחל וולף _ 2.3.78 ־ניסן לי

 25.5.78 ורה גולני ואח׳
- י  3462/78 פרידה לביץ שוברסקי כספ

 13.3.78 חנה חודיר

-  3464/78 נדרה(נדיה) חודיר

ר ׳ - 17.10.77 יצחק תנ  3465/78 צפורה תגיר

ן אנדרי - 1.7.67 דרמו  3468/78 דרמון אהרון

 3469/78 יצחק אלרואי(הבדלה) _ 17.10.75 דוד אלרואי

 3470/78 אפרים זאבי 8.8.77 יוסף זאבי

ן י  30.6.78 יוסף יהושוע שי

-  3472/78 שיין גרשון

ניצקי  3474/78 רבקה גרינבלט _ 20.2.75 חוה קרי

- ׳ 6.9.73 חוה קריניצקי  3475/78 נפתלי נתן גרינבלט

- 2.5.78 שמחה לולו  3476/78 זכריה לולו

- 29.8.77 פריימן שינה  3477/78 פריימן אהרון יצחק
- 7,9.77 סולומון ורה מרים  3482/78 שורץ אנשקה חנה

- 24.3.77 דוריס יצחק ואח׳ בת אסלן) גיבני בה(  3485/78 טו

- 15.1.77 דב צל  3486/78 רוזה(שושנה) צל
ר פנחס נ  23.11.64 קדי

-  3487/78 קרינר וולף
 10.9.77 אנה לידיה זגל

-  3488/78 זגל מאיר

 3489/78 ביג׳יאום דוד 18.10.77 טוביאס דוד

 ע׳ זמיר, רשם

 בית המשפט המחוזי בחיפה
 הזמנות בדבר קיום צוואות וממרי מנהלי עזבון

י מנהל עזבון או לשניהם, כמפורט להלן. כל נו י הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למי  להווי ידוש כ
ום מיום פרסום הזמנה זו, את טעמי התנגדותו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב גיש, תוך ארבעה עשר י  המתנגד לבקשות י

. ו י נ  בעי

 שם המבקש
 תאריך

 הפטירה
 מקום מגוריו

 שם המנוח האחרון
 מם׳ התיק
 (צוואות)

 פרוס שמואל

נדל  קלר שי

 פרידל גורלניק

16.10.43 

2.5.78 

19.3.78 

 ארה״ב

 עתלית

 קרית טבעון

 פרום יעקב
ר יצחק ל  ק

 גודלניק יצחק

1117/78 

1118/78 

1119/78 
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 בית המשפט המחוזי בחיפה
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מס׳ התיק מקום מגוריו תאריך
 (צוואות) שש המניח האחרון הפטירה שם המבקש

ן מ י ו  1122/78 כהן מקם דרום אפריקה 27.2.76 כהן נ

 1123/78 אשר אורי חיפה 25.2.78 אשר אהובה

 1124/78 בושקביץצבי חיכה 11.12.76 בלה בושקביץ

 1126/78 . שמע ג׳ק נהריה 28.5.77 שמע צ׳לרס

 1127/78 נודל רוזלה קרית טבעון 9.4.78 שטראוסברג אלקה

ן ח  1132/78 מאיר נדהויז י חיפה 31.5.78 שרה ד

 1134/78 רגר שלמה חיפה 21.5.78 רגר יואל

יזמן  1139/78 האופטמן פני חיפה 31.3.78 מ:חם רי

 1142/78 סידוניה יעקב חיפה 3.7.78 יוחנן קמני

 1148/78 אלטשולר מאיר נהריה 26.12.77 אלטשולר מרדכי

 78׳׳ 1153 אידיקום אמיל חיפה 10.6.78 ברוך מילר

ינברג  1154/73 שטיינברג צבי חיפה 18.12.77 פלה שטי

 ט׳ שטרםברג־כהן, רשמת

ר ירושות ומינוי מנהלי עזבון ב ד  הזמנות ב

ן י מנהלי עזבו ו נ  להווי ידוע בי הונשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליחן צווים המכריזים על ירושה או למי
ו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה  או לשניהם. בל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחמת אלי

חן בית המשפט צו כטוב בעיניו. ם לא כן י א  תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, מ

 מסי התיק מקום מבוךיו תאריך
 (ירושות) שם המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

ד ד דשיד דאו י ׳  1120/78 דאוד אלין תרשיחה 23.6.78 מג

ד דאוד  1121/78 דאוד חביב. חרשיחא 23.6.78 . מגייד רשי

 1125/78 צירקר אריה בהריה 22.1.78 צירקר יוהגה

ח מצוקין 1.3.78 צבי בדכר ר משה קדי כ ר  1128/78 ב

 1129/78 פורטה רוזץ קרית שפריבצק 8.5.78 ויקטור פורטה

ן הולדר  1130/78 הולדר מלכה חיפה 17.2.75 שמעו

 1131/78 אשכנזי אורה חיפה 23.11.77 אלקלעי שרה

ב ישראל כפר תבלה 8.5.71 אסתר בלב ל  1133/78 כ

 1135/78 רוסנק מרטה חיפה 1.5.78 אלפרד רוסגק

 1136/78 לביא זאב חיפה 7.6.78 הלגה לביא

 1137/78 מזאי ברוך קריה ביאליק 20.5.70 טיקוצקי אילגה

ינטראוב רבקה  1138/78 וינטרוב וולף היפה 25.5.78 ו

ו ולי  1140/78 סטרולוביץ מרגיט חיפה 24.11.77 ססרולוביץ י

 1141/78 מאיר צבי חיפה 23.11.77 מאיר כרמלה

 1143/78 גידלי משה חיפה 2.5.78 הירש הלנה

י אורה  1144/78 פרנק שמעון כפר חסידים 12.3.78 לו

 1145/78 לאוד־ליכטנשטיץ ליאץ קרית מוצקין 12.2.78 רגיבה לאור

 1146/78 זק שרה חיפה 2.5.78 זק בנימין

 1147/47 טויטו נסים מושב צרופה 1.5.78 טויטו יעקב

י יששכר רד  1149/78 רוזנברג יעקב חיפה 24.7.74 י ו
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ה פ י ח י ב ז ו ח מ ט ה פ ש מ ת ה י  ב
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מסי החיק מקום מגוריו תאריך
ם המבקש  (ירושות) שם המנוח האחרון הפטירה ש

 1150/78 מיוחס אליהו חדרו, 10.12.77 מיותם יוסף

 1151/78 אלנברג מלים קרית טבעון 12.3.74 אלנברג שמואל

ב פרדס חבה 12.3.74 זלדה גורפינקל  ׳1152/78 זיסמן ד

 ט׳ שטרםברג־כהן, רשמת

ע ב ש י ר א ב י ב ז ט המחו פ ש מ ת ה י  ב

ר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבץ ב ד  הזמנות ב

ן או לשביהם, כמפורט להלן. כל י ידוע בי הוגשו לבית המשפט כקשות ליחן צווים לקיום צוואה או למיבוי מנהל עזבו ו  להו
ת המשפט צו כטוב בי תן ן י ב א ום מיום פרסום הזמנה זו, את טעמי התנבדותו, שאס ל  המתנגד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר י

 בעיביו.

ט המבקש  ש
 תאריך

 הפטירה
 מקום מגוריו

 שם המנות האחרון
 מם׳ התיק
 (צוואות)

 בוי תמר
נדל יצחק י י  ברי

 ש׳ אלקיים

30.5.78 

16.3.78 

 אשקלון

 אשדוד

 בשיא בית המשפט המחוזי באד שבע

 יעקב פייגה לולה
 בריינדל עוזיאם

176/78 

184/78 

ר ירושות ומינוי מנהלי עזבק ב ד  הזמנות ב

וים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי עזבון  להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צו
ו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה י ו לשניהם. בל אדם הטוען שיש לו סובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אל  א

. ו י נ  תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאס לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעי

ו תאריך  מסי החיק מקום מגורי
 (ירושות) שם המנוח האחרון הםטירה שם המבקש

 174/78 קוגן נחה ערד 24.4.78 קוגן לייב
 175/78, רוט יקותיאל אשקלון , 19.2,63 רוט מגדה

ן מסעודה ו רי  177/78 אוחיון דוד אשדוד 5.5.78 או

 178/78 רפופורט מינה אשקלון 22.4.78 עוזרוביץ חנה

 179/78 רוזנפלד יעקב מושב עשרת 10.8.75 רוזנפלד דינה

 180/78 הפאן אלפונםי אשקלון 7.4.78 חסאן מיכל
בטרו דבורה ו י ׳  181/78 ציובוטרו לופו אשקלון 2.2.78 צ

 182/78 משה חייה אשקלון 28.11.77 משה כרמל
ן ו י צ ך  183/78 קלי שלום דימונה 28.4.78 קלי ב

 185/78 גיאת יוסף אשקלון 21.1.78 גיאת זהרה

 186/78 גליק ראובן קרית־גת 19.5.78 גליק רחל
 187/78 מזרחי לאה אשדוד 19.10.77 מזרחי משה

 188/78 שרצר מינה באר־שבע 5.6,78 להב סילביה
 189/78 אוזן בישי באר־שבע 14.4.74 אוזן נינה

 ש׳ אלקיים

 נשיא בית המשפט המחוזי באר שבע
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 בית המשפט המחוזי בנצרת
 הזמנות בדבר קיום צוואור. ומינוי מנהלי עזבק

. כל י מנהל עזבון או לשניהם, כמפורט להלן ו נ ים לקיום צוואה או למי ו י ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן *ו ו  להו
, את טעמי התנגדותו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כסוב ו גיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה ז  המתנגד לבקשות י

. ו י נ  בעי

 שפ המבקש
 תאריך

 הפטירה
 מקום מגוריו

 האחרון
 מס׳ התיק
 (צוואות)

 לידיה שולמן

 עמירם חרל׳׳פ

ין  משה רובינשטי

, רשם ט פ ז /  י

24.2.78 

14.5.78 

4.10.77 

 תר־אביב

 עפולה

 עפולה

 פינשטיץ ברטה
 בט מרים

 רובינשטיין חיים

246/78 

258/78 

259/78 

ר ירושות ומינוי מנהלי עזבון ב ד  הזמנות ב

, ן  להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי עזבו
ו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה  או לשניהם. כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אלי

ום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.  תוך ארבעה עשר י

ו תאריך  מס׳ החיק מקום מגורי
 (ירושות) שם המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

ינוקודוב  245/78 לינוקורוב מאיר כפר תבור 12.4.60 מרים ו

 247/78 בן־ דוד משה עפולה 9.1.7S גליה בן דוד

 248/78 יצחקי כרים מושב דובב 19.7.77 באיה יצהקי

 249/78 אלמוז אברהם נצרת עלית 6.6.78 ויקטוריה (ויקי) אלמוז

 250/78 אליהו אברהם צפת 6.11.77 אליהו מאיר

לה ן 28.11.67 כמאל חסן עטי ׳  251/78 חסן קאםם עטילה בית ג

 252/78 בוכמן מרים חיפה 11.11.77 מיכל לילק

 353/78 שינרוך ראובן עפולה 5.4.76 רבקה שינרוך

ן י  254/78 מילשטיץ פנחס עפולה 23.4.77 משה מילשטי

ין  255/78 מילשטיץ צילה עפולה 7.10.77 משה מילשטי

ן מאהל 1946 נואף םעיד מטר  256/78 אחמד קאםם מטר עי

ן מאהל 1947 נואף סעיד מטר  257/78 אמינה אחמד מטר עי

זפט, רשם '  י

 הזמגות גתי הדין הרגני*ם

 בית הדיי הרבני האזורי בתל־אביב־יפז
ת ח א ן ש ן בעזבו י נ י ירושה. כל התובע פובת הנאה או המעו ו , בקשות למתן צו , בתיקים המפורטים להלן ן י הוגשו לבית הדי  להווי ידוע כ
ן ת ום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא"כן י ו תוך חמישה עשר י תי ו ן וימסור טענ א לבית הדי בו ו ורוצה להתנגד לה, י י  וזבקשות מתייחסת אל

. ו י נ ו כטוב בעי ן ג ת הדי י  ב

 תיק 13318/תשל׳״ח
ל מאיר, שנפטר בבת־ים ביום ט׳ ן ירושת המנוח מלו  בעני

 בתמוז תשל״א (2 ביולי 1971).
ל גוהר פרלה.  המבקשת: מלו

 חיק 12465/תשל׳׳ת
ן ירושת המנוח נאכט לודויק, שנפטר בקרית מלאכי  בעני

״ח בשבט השל״ח (26 בינואר 1978).  ביום י
 המבקש: רומן באכט.

 תיק 11162/תשל״ח
 בענין ירושת המנוחה איבנר מלגחטה, שנפטרה בדמת־גן

״ט באדר ב׳ חשל״ח(28 במרס 1978).  ביום י
 המבקשת: כווט מריה.

 תיק 2475/חשל״ח
 במנין ירושת המנות אמר ארמנד, שנפטר בתל־אביב ביום

(11 באפריל 1977).  כ״ג בניסן תשל״ז
 המבקשת: טרז אמר.
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 בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 חיק 12879/תשל״ח
ן ירושת המנוח זלוציבסקי חנוך, שנפטר בפתה תקוה י  בענ

׳ בחשון תשל״ח (17 באוקטובר 1977).  ביום ו
 המבקש: יצחק זלוצ׳בסקי.

 תיק 12118/תשל־ח
ן ירושת המנוח זליכה סולימאן, שנפטר בפתח תקוה  בעני

ז(21 בדצמבר 1976). ׳ ׳  ביום כ״ט בכסלו חשל
 המבקשת: זליכה אהובה.

 חיק 12200/תשל״ח
ן ירושת המנוחה חיימזץ איטה, שנפטרה בפרדם־חנה  בעני

 ביום ב׳ באייר חשל״ת (9 במאי 1978).
 המבקש: חיימוץ יצחק.

 תיק 11071/תשל״ח
ק ירושת המנוח כלש נסים, שנפטר בבאר-יעקב ביום נ  בע

(23 באוקטובר 1975). ו  י״ח בהשון תשל״
 המבקשת: כלש באש.

 חיק 13054/תשל״ח
ן ירושת המנוח: משאל עלמה, שנפטרה בבני־ברק ביום  בעני

׳ז(16 בדצמבר 1976).  כ״ד בכסלו תשל׳
 המבקשים: משאל נעים.

 תיק 10608/תשל״ח
ן ירושת המנוחה פנחס ויקטוריה, שנפטרה בתל־אביב  בעני

׳ חשל״ח (11 במרס 1978).  ביום ב׳ באדר ב
 המבקשת: ביבס פנינה.

 תיק 7302/תשל״ח
ק ירושת המנוח שורצמן אליעזר, שנפטר ברמת־גן ביום נ  בע

 כ״ב בשבט תשל״יח (30 בינואר 1978).
 המבקשת: שרה שורצמן.

 תיק 10990/תשל־ח
 בענין ירושת המנוח שטרן בלה, שנפטרה ביום ב׳ בשבט

 תשל״ז (21 בינואר 1977).
 המבקשת: שטרן רלמה.

 עובדיה לוי, אחראי לעזבונות וירושות

 תיק 13292/תשל״ח
׳ ק ירושת המנוחה עמון שושנה, שנפטרה ביפו ביום ג נ ע  ב

 באדר תשב״ט (21 בפברואר 1969).
 המבקש: עמון דוד.

 תיק 13345/השל״ח
ן ירושת המנוחה פינקו אבן־צור רמי, שנפטרה ברמת־  בעני

4 בספטמבר 1977). ) ז ״ ל ש  גץ ביום כ־א באלול ח
 המבקש: משה פינקו אבן־צור.

 תיק 12291/תשל׳׳ח
ב ביום ק ירושת המנוחה קפלן רבקה, שנפטרה גתל-אבי נ ע  ב

; באייר תשל״ח (24 במאי 1978). ״  י
.  המבקש: אלחנן קפלן

 תיק 13298/תשל״ח
ק ירושת המנוח רוםטוקר דוד, שנפטר בגדרה ביום כ״ה נ ע  ב

 באב חשל״ד (16 באוגוסט 1974),
 המבקשת: שורץ בתיה.

 תיק 12878/תשל״ח
 בעבין ירושת ולמנות אלינגר שלמה, שנפטר בהרצליה ביום

 כ״ג באדר חשל״ה (6 במרס 1975).
 המבקש: בן־ציון אריה אלינגר.

 תיק 11808/תשל״ה
׳ ר נגיי, שנפטר ברמת־גן ביום כ ק ירושת המנוח בדו נ ע  ב

 בניסן תשל״ח (27 באפריל 1978).
 המבקשת: בדור סלימה.

 חיק 11783/תשל״ח
 בעגין ירושת המנוח בן יעקב יצחק, שנפטר בבאר־שבע

8 באוגוסט 1977). ) ז ״  ביום ב״ד באב תשל
 המבקשים: רבקה בן־יעקב.

 תיק 13061/חשל״ח
ק ירושת המנוחה גולדנברג מלכה, שנפטרה בגדרה ביום נ ע  ב

2 בספטמבר 1975). 6 ) ו ״ ל ש א בתשרי ת ־  י
 המבקש: משה גולדנברג.

 תיק 12472/תשל״ח
ק ירושת המנוח וילנצייק יוסף, שנפטר בפתח תקוה ביום נ  בע

(20 ביולי 1977).  ה׳ באב תשל״ז

ל וילנצייק. ח  המבקשת: ר

 בית הדין הרבני האזורי ברחובות
ת ו נ מ ז  ה

ןשאחת בו י ירושה. כל התובע טובת הנאה או המעונין בעז ו , בקשות למתן צו י הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים.להלן ע כ דו י י ו  להו
ו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא בן יתן ן וימסור טענותי ו ורוצה להתננד לה, יבוא לבית הדי  הבקשות מתייחסת אלי

. ו י נ ן *!ו כטוב בעי ת הדי י » 

 תיק 2011/תשל*׳ח
ק ירושת המנוח אספריץ יחיאל, שנפטר ברחובות ביום נ ע  ב

ב בניסן תשל״ח (29 באפריל 1978), י  כ
 והמבקשים: מלי אםפריץ והני אשדוב.

 חיק 2018)תשל״1ז
׳ ק ירושת המנוח יטה יוסף, שנפטר ברחובות ביום א נ  בע

 באדר א׳ תשל״ח (8 בפברואר 1978),
 והמבקשים: סוליקה, אברהם, שדלי, אסתר ומזל

 יטה.

 • תיק 1987/תשל״ח
ק ירושת המנוחה גוטמן אסתר, שנפטרה בנם־ציובה ביום נ  בע

8 בינואר 1977). ) ז ״ ״ח בטבת תשל  י

 המבקשים: אילן, עמנואל ושמעון גוטמן.

 תיק 1988/תשל״ח
ק ירושת המנוח בן״עוזץ ברוך, שנסטר בבאר-יעקב נ ע  ב

 ביום ה׳ באדר ב׳ תשל״ח (14 במרט 1978).

 המבקשים: שרה, חיים ומרדכי בן־עודן.
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 בית הדין הרבני האזורי ברחובות
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

״ח באדר ב׳ תשל״ח (27 במרס 1978),  י
 המבישים: רחל, יעקב, חנה ושולמית הדרי.

 תיק 1933/תשל״ח
ק ירושת המנוח פיינשטיין פישל, שנפטר בגדרה ביום נ  בע

 ב״ה בניסן תשל״ח (2 במאי 1978),
 המבקשים: אסתר ונתן פיינשטיין.

 חיק 2050/חשל״ח
ן ירושת המנוח סמוק יואל, שנפטר במושב סתריה ביום  בעני

 ז׳ בניסן תשל״ח (14 באפריל 1978),
 והמבקשים: גיזלה, עובדיה, שפרינצה ושושנה סמוק.

 א. שמואלי, המזכיר הראשי

 חיק 2049/תשל״ח
ן ירושת המנוח ליבוביץ יצחק, שנפטר ברחובות ביום  בעני

 כ״ב באייר תשל״ת (29 במאי 1978),
 המבקשים: ליבה, ירוחם, מרים, וטובה ליבוביץ.

 תיק 1888/תשל״ח
 במבין ירושת המנוח קוקובזה דוד, שנפטר בבאר־יעקב ביום

״ט בכסלו תשל״-ז(10 בדצמבר 1976),  י
 והמבקשים: פולט, אברהם, גדי בוקובזה, ושמלה

 מישל.

 תיק 1957/תשל״ח
ן ירושת המנוח הדרי יהושע, שנפטר בבאר־יעקב ביום  בעני

 בית הדין הרבני האזורי בפתח־תקוה
ת ו נ מ ז  ה

ן בפזבון שאחת י נ י ירושה. כל התובע טובת הנאה או המעו ו  להווי ידוע בי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צו
ו תוך חמישה פשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא בן יתן ן וימסור טענותי ו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדי  הבקשות מתייחסת אלי

. ו י נ  בית הדי צו כטוב בעי

 תיק 1973/חשל״ח
ק ירלשח המנוח ביסטדיצר שרגא, שנפטר בדמת־גן  בענ

״ד באדר ב׳ חשל״ח (23 במרס 1978).  ביום י
. ו״ט 3, ישמח־  המבקשת: ביסטריצר פאני, מרחוב קדושת י

 משה.

 תיק 2080/תשל״ה
ן ירושת המנוח גנדור הרמן, שנפטר בפתח תקוה ביום  בעני

 ב״א בניסן תשל״ח (28 באפריל 1978).
 המבקשת: צציליה הרמן, מרחוב הרב גולד 4, פתח־תקוה.

 ש׳ שילוביצקי, המזכיר הראשי

 חיק 1894/תשל״ח
ק ירושת המנוחה להק דבורה, שנפטרה בבאר־שבע  בענ

 ביום ט׳ באדר א׳ תשל״ה (16 בפברואר 1978).
 המבקשים: דורהום עזיז, ונסרת, מרחוב ד״ר שיפר 7,

 פחח־תקוה.

 חיק 1944/תשל״ח
ק ירושת המנוח בצראיי יוסף, שנפטר בבפר־סבא ביזם  בענ

׳ בניסן תשל׳׳ח (17 באפריל 1978).  ו
ן קפלן רח׳ הושע 262, בו  המבקשת: בצראוי גורדזיה, משי

 בפר־סבא.

 בית הדין הרבני האזורי בחיפה
ת ו נ מ ז  ה

י ירושה. כל התובע טובת הנאה או המעונין בפזבון שאחת ו ן, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צו ע כי הונשו לבית הדי דו  להווי י
ום מיום פרסום הזמבה זו, שאם לא כן יתן ו תוך חמישה עשר י ן וימסור טענותי ו ורוצה להנתגד לה, יבוא לבית הדי  הבקשות מתייחסת אלי

. ו י נ ו כטוב בעי  בית הדין צ

 תיק 4573/תשל״ח
| מ ט פ נ ק ירושת המנוח ינקו (יצחק) אברמוביץ, ש נ  בע
W ,(1978 13 במרס) ׳ באדר ב׳ תשל׳־ה  בקרית אתא ביום י

 המבקשת: רבקה אברמוביץ.

 תיק 4580/תשל״ח !
I ק ירושת המנות אלטד בודוקובסקי, שנפטר בחיפה נ  בע

 ביום כ״ח באדר ב׳ תשל״ח (6 באפריל 1978).
 המבקשת: שיינדלה סגל. |

 תיק 4585/תשל״ה
ק ירושת המנוח שלום אביקסיס, שנפטר בחיפה ביום נ  בע

ח (24 באפריל 1978), ! ח בניסן תשלי ״  י
 המבקשת: יקוט אביקסיס.

 תיק 4522/תשל״ח
ק ירושת המנות קרול ק3יג, שבפטר בחיפה ביום יי׳ב נ  בע

 באדר א׳ חשל״ח (19 בפברואר 1978),
 המבקשת: גרינה קניג.

 תיק 4523/חשל״ח
׳  בעבק ירושת המבוח חיים קיזמכר, שנפטר בחיפה ביום ל

 בשבט תשל״ח (ד בפברואר 1978),
 המבקש: יצחק קיזמכר.

 תיק 4542/תשל״ח
ק ירושת המנוח שמעון אברהם, שנפטר בבהריה ביום נ  בע

 ב״זיבביםן חשל״ח (3 במאי 1978),
 המבקשת: טובה אברהם.
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 בית הרץ הרבני האזורי בחיפה

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 תיק 4905/חשל׳״ח
עת המנוה משה איל, שנפסד בחיפה ביום י״-ח באדר רי  בענין י

 א׳ תשל״ה (25 בפברואר 1978),
 המבקש: ציץ אייל.

 תיק 4910/חשל״ח
ן ירושת המנוח אשר זליג ארגינסרו, שנפטר בעפולה  בעני

ני 1978), ו א בניסן תשל׳׳ח (18 בי ״  ביום י
.  המבקשת: ג׳נט אתינטרו

 תיק 4911/תשל״ח
ן ירושת המנוחה פרידה נתבשטיץ, שנפטרה ברמת־ י  בענ

׳ בטבת תשל״ח (14 בדצמבר 1977),  ביום ד
 המבקשת: אביטל גרובשסיץ.

 תיק 4921/תשל״ח
ן ירושת המנוח יהודה גרוסהיים, שנפטר בחיפה ביום י  בענ

׳ בשבט תשל׳״ח (7 בפברואר 1978),  ל
 המבקשת: רבקה גרוסהיים.

 תיק 4923/חשל״ח
ן ירושת המנוח משה וולף, שנפטר בבפר חסידים ביום  בעני

׳ בטבח חשי״ח (7 בדצמבר 1953),  א
 המבקש: צבי וולף.

 תיק 4925/חשל״ה
 בעבין ירושת המנוח אמין מלך, שנפטר בתיפה ביום ב׳־ג

ת (31 בינואר־1978),  בשבט חשלי
 המבקשת: פאני מלך.

 תיק 4974/תשל־ח
ן ירושת המנוח אברהמ אמואל, שנפטר בחיפה ביום  בעני

 ס״ז באייר תשל־יח (23 במאי 1978),
 המבקשת: פרחה אמואל.

 תיק 4977)תשל־ח
, שנפטר בחיפה ביום ן ירושת המנוח שמואל אהלבו  בעני

 ס׳׳ז בטבת תשל״ח (26 בדצמבר 1973),
 המבקשת: נעמה אוזלבו.

 תיק 5013/קשל״ח
ן ירושת המנוח צבי גדינהולץ, שנפטר בחיפה ביום  בעני

ח בטבת חשל״ה (28 בדצמבר 1977), ״  י
 המבקשת: תקוה גרינהולץ.

 תיק 5023/חשל׳־ח
, שנפטרה בקרית בנימין ן ירושת המנוחה פרידה פרל י  בענ

(27 בדצמבר 1976), ז - ׳ בטבת תשל  ביום ו
.  המבקש: אלי פרל

 תיק 5029/תשל-ח
ן ירושת המנוח מיכאל פליישר, שנפטר בקרית טבעון  בעני

״ט באייר תשל״ח (26 במאי 1978),  ביום י
 המבקשת: ינטה פליישר.

 תיק 5035/תשל״ח
ן ירושת המנוח שמעון גלברג, שנפטר בחיפה ביום ט׳  בעני

יר תשל״ח (16 במאי 1978),  באי
 המבקש: אברהם גולדברג.

 תיק 4608/תשל־ח
ז ״ ן ירושת המנוח דוד אלימלך, שנפטר בחיפה ביום י י  בפנ

 בניסן תשל״ת (24 באפריל 1978),
 המבקשת: תמר 'אלימלך.

 תיק 4609/תשל״ת
ן ירושת המנוחה גלרגיט חיים, שנפטרה בחיפה ביום ב״ב  בעני

 בשבט תשל״ח (30 בינואר 1978),
 המבקש: חיים חיים.

 היק 4661/תשל״ח
ן ירושת המנוח שלמה (סולומון) רבינוביץ, שנפטר  בעני

׳ בניסן תשל״א (27 באפריל 1978),  בחיפה ביום כ
ל רבינוביץ. ח  המבקשת: ר

 תיק 4612/תשל״ח
ל וייסמן, שנפטרה בחיפה ביום כ׳׳ב ב ן ירושה המנוח פ י  בענ

 בחשון חשב״ח (3 בנובמבר 1978),
 המבקשת: ביילה וייסמן.

 תיק 4648/תשל״ח
ן ירושת המנוחה חוה (פינקה) שפלר, שנפטרה בחיפה י  בענ

ט בשבט חשל״ח (27 בינואר 1978), ־  ביום י
 המבקש: ישראל שפלר.

 תיק 5654/תשל׳׳ח
ן ירושת המנוח אשר יוטריים, שנפטר בחיפה ביום י״ח  בעני

 באדר א׳ חשל״ח (26 במרס 1978),
 המבקש: מרדכי יונגריים.

 תיק 4664/תשל״ח
 בענין ירושת המנוח דוד פופלינגר, שנפטר בחיבה ביום א׳

 בניסן השל״ח (8 באפריל 1978),
 המבקשת: אידה פופלינגר.

 חיק 4685)תשל״ח
ן ירושת המנוח שמואל שמואל, שנפטר בחיפה ביום י  בענ

(4 באוגוסט 1977), ז ׳ ׳  כ״א באב תשל
 המבקשת: קלינה שמואל.

 חיק 4691/חשל״ח
ן ירועית המנוח לייב בירמן, שנפטר בחיפה ביום ב״ט  בעני

1 במאי 1973). ) ג ״ ל ש  בניסן ת
 המבקשת: יטי בירמן.

 תיק 4718/תשל״ח
ט ״  בעבין ירושת המנוח אנדריי קלמן, שנפטר בחיפה ביום י

 בשבט תשל״ח (26 בינואר 1978),
ה שבק. ר ל  המבקשת: ק

 תיק 4741/חשל׳׳ח
ן ירושת המנוחה רשל (רחל) חסון, שנפטרה בחיפה  בעני

׳ בניסן תשל״ח (17 באפריל 1978),  ביום י
ה מלכה. ז  המבקשת: ת

 תיק 4826/תשל״ח
ן ירושת המנוח צבי אשכנזי, שנפטר בחיפה ביום ה־ י  בענ

 בכסלו חשל״ת (18 בנובמבר יל19),
 המבקשת: רבקה אשכנזי.

 ילקוס הפרסומים 2459, כ״ט בתמוז תשי״ח, 3.8.1978 2377



 בית המשפט המחוזי בחיפה
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 תיק 5094/תשל״ה
, שנפטרה ן ירושת המנוחה שושנה פתקפה־טר  בעני

 בחיפה ביום י׳יז באדר ב׳ תשל״ח (26 במרס 1978),
 המבקש: אהרן פרנקפורטר.

ל טולי־דאנו, המזכיר הראשי א פ  ר

 תיק 5033/תשל״ח
ן ירושת המנוחה חיה וינוקור, שנפטרה בחיפה ביום  בעני

(10 במאי 1977),  כ״ב באייר תשל״ז

 המבקש: בנימין וינוקור.

 בית הדין הרבני האזורי בבאר־ שבע
ת ו נ מ ז  ה

ן בעזבון שאחת י נ ן, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת הנאה או המעו  להווי ידוע כי הוגשו לבית הדי
ן יתן ו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כ ן וימסור טענותי ו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדי י  הבקשות מתייחסת אל

. ו י נ ן צו כטוב בעי ת הדי  בי

 תיק 2148/תשל״ח
יר ׳ באי ן ירושת המנוח עדרי יוםף, שנפטר ביום ו  בעני

 תשל״ח (13 במאי 1978),
 והמבקשים: אלמנתו ובניו מבאר־שבע לירושלים.

 תיק 2229/חשל~ה
 בענין ירושת המנוח מיאדא לזד, שנפטר ביום ב׳ינ בניסן

 חשל״ח (30 באפריל 1978),
 והמבקשים: אלמנתו, בניו, ובתו מבאר-שבע, תל־אביב

 וצרפת.
 מ. כהן, המזכיר הראשי

 תיק 2131/חשל״ח
 בענין ירושת המנוח גיילאקי שלמה, שנפטר ביום 9 ביולי

,1958 

 והמבקשים: אלמנתו ובניו מבאר־שבע.

 תיק 2079/חשל״ח
ד אורנשטיץ, שנפטר ביום כ״ה ר פ ל ן ירושת המנוח א  בעני

3 באוקטובר 1975), ) ו ״ ל ש  בתשרי ח

 זדמבקשות: אלמנתו ובתו מבאר־שבע.

 בית הדיו הרבני האזורי בטבריה
ת ו נ מ ז  ה

י ירושה. בל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת ו ן, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צו  להווי ידוע כי הוגשו לבית הדי
ום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן ו תוך חמישה עשר י ן וימסור טענותי ו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדי י  הבקשות מתייחסת אל

. ו י נ ו כטוב בעי  ביה הדין צ

 תיק 446/תשל״ח
 בענין ירושת המנוח מלןלוף הדוש, שנפטר ביום ב׳־ז בניסן

 תשל״ה (4 במאי 1978),
 המבקשים: רבקה, יורם, יהודה ועופרה הדוש.

 שלמה דידי, המזכיר הראשי

 תיק 455/תשל״ח
ב באייר ״ ן ירושת המנוח משה אדר, שנפטר ביום כ  בעני

 תשל״ח (31 במאי 1978),

 המבקשים: דינה ויוסף אדר.

 בית הדין הרבני האזורי בצפת
ת ו נ מ ז  ה

 תיק 488/חשל״ח
 הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוח
״א באדר א׳ תשל״ח (18 בפברואר  פרחן מוראד, שנפטר ביום י

.(1978 
 המבקשים: פרחן מרים ואחי.

ן שיש לו סיבה להתנגד לבקשה י נ  כל חתובע טובת הנאה ובל מעו
 הנ״ל יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום

. ו י נ ן צו כטוב בעי  פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית הדי

 אהרן מושקט, המזכיר

 בית הדין הרבני האזורי לנפת אשקלון
ת ו נ מ ז  ה

 תיק 1691/תשל״ח
 בענין ירושת המנוח חוברה סלח, שנפטר ברמת־גן ביום ח׳
 באייר תשל״א (3 במאי 1971) והמנוחה חוברה גנה, שנפטרה

 באשקלון ביום ב״ג בשבט תשל״ח (31 בינואר 1978),
 המבקשים: יוסף, שמעון, ברכה, יהודית, אסתר ותמר.
 כל התובע טובח הנאה או המעונין בעזבון שהבקשה מתיחסה
ן וימסור טענותיו תוך חמישה  אליו ורוצה להתנגד יבוא לבית הדי
ן צו כטוב  עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא בן יתן בית הדי

ו. י נ  בעי
 ב. צ. נהוראי, המזכיר הראשי

 2378 ילקוט הפרסומים 2459, כ״ט בתמוז תשל׳׳ח, 8.1978&



 הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות

 כל נושה או משתתף של ההברה הנ׳׳ל הדורש העתק מן הבקשה
 הזאת יקבלנה מן החתום מטה בשלמו את התשלום הקבוע בעד ההעתק.

״ד  מיכאל כספי, עו
 רחוב אחד העם 9, מגדל שלום, תל־אביב

: כל אדם המתכוון להופיע בשעת בירור בקשת הפירוק ה ר ע  ה
 חייב למסור או לשלוח בדואר לב״כ המבקש הודעה בכתב על כוונתו
 זו. ההודעה חייבת לכלול את שמו וכתובתו של האדם או הפירמה
 וחייבת להיות חתומה על ידי אוחו אדם או פירמה או על ידי באי
 כוחם, ותימסר לב״ב המבקשים לא יאותר מאשר שעה 13.00 ביום

 12 בספטמבר 1978.

ו פ י ב־  בבית המשפט המחוזי בתל־אבי
 תיק מספר 2382/77

ן פקודת החברות, י  בענ
ן פירוק החברה ר.מ.ג.ב. בינוי ופרתוח בע״מ, י  ובענ

 והמבקשת: קרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבנץ
- י באי ״  ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע״מ, ע
/או דוד גורביץ ו/או שמחה גורמן שמענם  כוחה עוה״ד יוסף חזקיה ו

ב. ן הוא: רחוב ארלוזורוב 93, תל־אבי ־די  להמצאת כתבי בי

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7 בנובמבר 1977 הוגשה בקשה לבית
כי ל, ו  המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק אח החברה הנזכרת לעי
ן ביום 13  בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדי

 בספטמבר 1978 בשעה 08.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה חרוצה לתמוך במתן צו
 בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם
נתן לכל י ן הבקשה י . העתק מ ן שלו  בעצמו או באמצעות עורך הדי
ן החתום מטה חמורת  נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מ

.  התשלום הקבוע בעדו

״ד  דוד גורביץ, עו
 בא־־כוח המבקשת

יב : כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חי ה ד ע  ה
י הדואר לחתום לעיל הודעה על רצונו זה. ד  למסור, או לשלוח על י
 ההודעה, בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובתתימתם או
 בחתימת בא כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל

 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 12 בספטמבר 1978.

 מכירת מקרקעין

 מספרי הרישום: גוש 8244 חלקה 7.

 השטח: 430 מ״ר.

ו  תיאור המקרקעין, סוגם, טיבם והשימוש בהם: מגרש פינתי ועלי
ן עליה רשיון לשאיבת אי  מבנה ישן ובאר. הבאר לא נובעת מים ו
 מים. בהתאם להחלטת הועדה לשימור קרקע נמצאת החלקה באזור

 חקלאי.

 שעבודים והגבלות: אין.

 פרטים נוספים: קרקע חקלאית ואינה מיועדת לבניה.

 המקרקעין נשומו בסך 21,500 לירות.

 כ׳׳א באייר תשל־׳ח(28 במאי 1978) ציון לביא
 מוציא לפועל, נתניה

ו פ י ב־  בבית המשפט המחוזי בתל־אבי
 תיק אזרחי 956/77

 בענין פקודת החברות,
ן פירוק החברה נאות אביב בע״מ, י  ובענ

 והמבקשים: 1. אהרון רובינשטץ; 2. רבקה רוביגשטץ,
׳ /או ד ׳ מיתר ו ן ו/או צ ׳ עבדו ׳ המבורגר ו/או א י ב״כ עוה״ד א ׳  ע׳
׳ ברוך, שמענם להמ /או י ׳ גולן ו  רביב־ברסון ו/או ר׳ בילס ו/או ד

 צאה כתבי בי־דין הינו: ברחוב אבן גבירול 24, תל־אביב.

 גמסרת בזה הודעה, כי ביום 4 במאי 1977 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בהל־אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ובי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 6 בספ

 טמבר 1978 בשעה 08.30.
 בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
ן הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם י  בענ
ן שלו. העתק מן הבקשה יינתן לכל  בעצמו או באמצעות עורך הדי
 נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת

ד  התשלום הקבוע במדו
״ד  אמנץ עברון, עו

 ב״כ המבקשים

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

 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 5 בספטמבר 1978.

884/78 . א ו ת. פ י ב־  בבית המשפט המחוזי בתל־אבי

 בענין פקודת החברות,
ן פירוק החברה נירו תעשיות בע״מ. י  ובענ

 נמסרת בזה הודעה שבקשה לפירוק החברה הנ״ל על ידי בית
 המשפט המחוזי בחל-אביב־יפו הוגשה לבית המשפט הנ״ל ביום 21

1  במאי 1978 על ידי המבקשים ניסן אריאל וליאור רוזנברג וכי ניתנה
ן ביום  הוראה שבקשת פירוק זו תתברר בפני בית המשפט היושב לדי

 13 בספטמבר 1978.

 כל נושה או משתתף של החברה הנ״ל הרוצה לתמוך במתן צו
ן הבקשה או המתגנד לכך, יבול להופיע לשם כך בשעת הבירור, י  בענ

 אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו.

 הודעה בדבר

 לשכת ההוצאה לפועל, נתניה תיק מספר 1775/73
ר מכירת מקרקעין ב ד  ^ הודעה ב

ן  מוצעים בזה למכירה המקרקעין המתוארים •להלן על פי פסק די
 לחלוקת המקרקעין השייכים לחב׳ לשיכון עממי בפ״מ ואחי.

 על המעונין בקניית המקרקעין להגיש ללשכה זו הצעה בכתב תוך
 שלושים יום מפרסום הודעה זו, ההצעה תפרש את שמו, מענו ומספד
ן בסכום יצורף להצעה ערבו  זהותו של המציע, ואת הסכום המוצע, ו

 שלא יפחת מ־10% מהמחיר המוצע.

 פירוט המקרקעין
ן ון לשיכון דורה ובי  המקום: דרום מזרח נתניה, בין שכ׳ בן צי

 כביש החוף לשד׳ בן צבי.

2379 8.1978L3 ,2459ילקוט הפרסומים כ״ט בתמוז תשל״ח , 



 טקודת החברות

י סעיף 242 (5) פ  הודעה ל

ת: ו  נמסרת בזה הודעה כי שמוח החברית המפורטות להלן נמחקו מפנקס החבי

 שט החברה מם׳ ההברה

 חברה חלקה 183 בגוש 6192 בפ׳׳מ
 גחלת דבורה ודוד בע״מ

 בן ציון ליפשיץ הנדסה ובניה בע׳׳מ
 אוארגו בע״מ

 בית חלקה 77 בגוש 7ד69 בע״מ
 בכםי גוטליב 16 בע״מ

 חלקה 11, 49 בגוש 6961 בע״מ
 טירת גוש מס׳ 8018 חברה בע״מ

 חלקה 84 בגוש 7093 בע׳׳מ
 נחלת מיםי בע״מ

m היכל יהודית מס׳ 2 בע״מ 
נלי בפ״מ  הברח אי
 נוה לובריה בע״מ

 חברח דירה 7 ברח׳ עקרון 7 בע״מ
 נאות משה בע״מ

 בית חלקה 186 בגוש 6159 בע׳׳מ
 י הלקות 34/6 ו-3417 בגוש 10882 בע״מ

 חברת חלקה 177 בגוש 6747 בע״מ
 מעונות חלקה 238 גוש 6207 בפ׳׳מ

 חברת הלקה 26 בגוש 8257 בע׳׳מ
 אדמת אליהו בגוש 6590 בע׳׳מ

 חלקת הר עיבל בע״מ
 גוש 7135 חלקה 79 בע׳׳מ

 הברת שלדר בגוש 3947 בע׳׳מ
 חלקה 63 בגוש 7166 בע״מ

 קרקע בנושים 6052, 6053, 6744, 6752 בע״מ
 מגרשים בגוש 6745 בע׳׳מ
דת אמציה נתניה בע״מ  מי

 חברת חלקה 75 בגוש 7130 בע״מ
מ י ע  דירת ביטר ברחי עלומים 36 בר״נ ב

 מגרשי אפרים על הכנרת בע״מ
 מגרשי חוה על הבנרת בע״מ

 מגרשי יעקב על הכנדת בע״מ
 חלקה 104 גוש 8248 בע״מ

 חלקה 219 בגוש 6043 בע״מ
 חלקה 86 בגוש 3633 בע׳׳מ
 חלקה 24 בגוש 7169 בע״מ

מ  תעשית שיש גרבוב ואמן אבן בעי
 היכל 19, 32 בגוש 8242 בע״מ

 חלקה 250 בגוש 6675 בע״׳מ
 אתרים לתעשיה בע׳׳מ

 חברת גוש 3012 חלקה 14 בע־־׳מ
 חברת גוש 30121 חלקה 13 בע*מ

 יעקבי אברהם חב׳ קבלניח לבנין בע׳׳מ
 אחוזת חלקה א/108 בגוש 6123 בע׳״מ

 מעונות חלקה ב׳ 108 בגוש 6123 בע״מ
 טירוח חלקה ג/108 בגוש 6123 בע׳׳מ

 נחלאות חלקה ד/108 בגוש 6123 בע׳׳מ

 שם החברה מס׳ החברה

 אינה בע״מ 0—003726—51
 מזכרת אילן בע״מ 51-005469-5
 גוש בע״מ 51-005830-8
דות שמואל בע־־מ 51-007576-5  די
 מגרש 497 בגוש 6580 בע״מ 51-010253-6
 רענן בע״מ 51-010640-4
 בית רחוב מודיעין 2 בע״מ 51-011329-3
 אחוזת איסטום בע״מ 51-011539-7
 מעונית נתיב האופקים בע״מ 51-011647-8
 בצל האורן בע׳׳מ 7—013270—51
 מעונות הלקה 63 בגוש 6958 בפ״מ 51-017414-7
 רחוב חרות 39 בע״מ 51-017672-0
 שלומציון נתניה בע״מ 3—018397—51
 דירה ברח־ שינקין 34 קומה ד׳ בע׳׳מ 5—019353—51
 הברח חלקה 55 בגוש 6181 בע׳׳מ 51-019477-2
 נוה אריה בפ״מ 020022-3—51
ון בפ״מ 51-020040-5  למען צי
 םביין טקסטיל בע״מ 51-020049-6
 אחוזה רחוב החלוצים 35 בע־מ 2—51-020051
 חלקה 229 בגוש 6204 בע׳-מ 3—020060—51
 חבדת גוש 6192 חלקה 23 בפ״מ 6—020068—51
51-O20073-6 חלקה 391 בגוש 6666 בע״מ 
51-A20077-7 בית הרמ׳׳א זצ׳׳ל בעי׳מ 
 חברת חלקה 124 בגוש 7141 בע״מ 8—51-020086
 חברת חלקה 275 בגוש 6145 בע״מ 3—020098—51
 חברת חלקה 208 בגוש 6204 בע״מ 51-020113-0
 גוש 7137 חלקה 77 בע׳׳מ 51-020120-5
 חברת הלקה 65 בגוש 7149 בע׳׳מ 51-020131-2
 משכן גלילות בגוש 6610 בע-מ 51-020136-1
 אחוזת גוש 8266 חלקה 88 בע״מ 9—020142—51
 הלקה 182 בגוש 6518 בפ״מ 51-020160-1
 ל.א.ל. בע״מ 51-020167-6
 מוסך ושות׳ בע״מ 4—020192—51
 פסג׳ יעקובם בע׳׳מ 51-020200-5
 •בית חלקה 158 בגוש 7136 בפ״מ 020208-8—51
 בית חולים רמת ים בפ״מ 51-020215-3
 מפונות פרידה בת מרים בע״מ 51-020234-4
 רחוב הגבודים בע׳׳מ מעונות 51-020240-1
 הברח חלקה 117 בגוש 7135 בע״מ 51-020247-6
 חברת חלקה 134 בגוש 6195 בפ״מ 51-020265-8
 חלקה 502 בגוש 6145 בע״מ 6—020266—51
 חלקה 659 בגוש 6212 בע־י׳מ 020290-6-־51
מ 020291-4—51 ן אורםביר וחלקה 502 בבוש 6127 בעי  מעו
 חלקה 71 בגוש 6207 בע״מ 51-020317-7
 נכסי בני יהודה בע־מ 51-020344-1
 מפונות שבט דן בע״מ 51-020346-6
 אדמת יצחק ופרידה בע״מ 51-021305-1
 חלקה 80 בגוש 7093 בע״מ 51-021378-8
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 שם החברה מם׳ ההברה שם ההברה מסי החברה

51-036722-0 
51-037480-4 
51-037870-6 
51—039268—1 
51-041368-5 
51-041895-7 
51-043471—5 
51-044161—1 
51-045624-7 
51-046182-5 
51-048185—6 
51—048483—5 
51-049259-8 
51-050772-6 

 »־־51-052709
 »־־51-054689
51-057235—7 
51—058368—5 
51-058384-2 
51-058437-8 
51-058444-4 
51-058842-9 
51-059370-0 

51-061324-3 
51-065417-1 
51-066108-5 
51-066175-4 
51—066986-4 
51—067690-1 
51—072664—9 
51-074326—3 
52-002717-8 

 נכסי חלקה ה/108 6123 בע״מ 51-030225-0 חלקה 140 בגרש 6181 בע״מ
 חצרות חלקה ז/108 בגוש 6123 בע״מ 8—51-030226 הברת גבעת הדר בע״מ

 ארמונות חלקה ו/108 בגוש 6123 בע״מ »-030227—51 קול יהודה בע״מ
 חברת הלקה 564 בגוש 6043 בע׳׳מ 51-030229-2 היכל אפרים בע״מ

 חלקה 282 גוש 6756 בע״מ 51-030234-2 חברת חלקה 67 בגוש 29539 בע״מ
 הברח חלקה 810 בגוש 6122 בע״מ 51-030247-4 הברח חלקה 69 בגוש 6517 בע״מ

 חלקה 348 בגוש 6048 בע״מ 0—51-030254 נכסי רפיח בע׳׳מ
 חלקות 196, 195 גוש 6052 בע׳׳מ 51-030259-9 אחוזת רמה 6 בע״מ

יעקב בע״מ 3—51-030262 ישטח — חב׳ קבלנית לבנין בע״מ  חברת עמיבדב ו
 חלקה 80 גוש 6713 בע״מ 51-030269-8 אורבים, חברה לנאמנות ולהשקעות בע׳׳מ

מ 51-030273-0 לשרוחך בע״מ ״ ע י ב  אחוזה בתיה ירדנ
 מגרשי גוש 6187 בע״מ 51-030275-5 פאול אח אולגה בע״מ

 מעון שלשה בגוש 3947 בע״מ 51-030301-9 מלונות אסתר בע״מ
י קבלנים אדם שטרן ושות׳ בע״מ  מעון חמשה בגוש 3947 בע״מ 51-030303-5 נאמנ
ייס — רוז סוכנויות באד־שבע בע״מ  מעון ששה בגוש 3947 בע״מ 51-030305-0 ו

 מרפםול בע״מ 51-030312-6 מ. ברקוביץ ובנו בע״מ
 נכסי רחוב מצדה 7 בע״מ 9-^51-030315 טלגם מערכות בפ״ימ

 גוש 6043 חלקה 263 בע״מ 51-030318-3 שלח למסחר בע״מ
מ 4—51-030332 חוגי צלילה במרכז בע״מ י ע  הברח חלקה 735 בגוש 6668 ב

 חלקה 44 בגוש 7155 בבת־יס בע״מ 1—030343—51 אבנד לאוטומטים בע״מ
 חלקה 200 גוש 6667 בע׳׳מ 51-030400-9 חמ. גף. חב׳ למסחר בע״מ

 חלקה 552 בגוש 6043 בע׳׳מ 5—030751—51 אחים בלילה בע״מ
 חלקה 327 בגוש 6189 בע״מ 51-031887-6 חלקה ־178 בגוש 6931 בע׳׳מ

נט אסטבלישמנט  משרד חלקת משנה 2 1174 בגוש 6158 בע״מ 51-032135-9 חברה להשקעות מיסודה של פלי
 מרצפות אבני נתניה בע״מ 51-032823-0 ודוז בע״מ

 חברת חלקה 1174/3 בגוש 6158 בע״מ 51-032917-0 חברת יעקב מצא לבנין בע״מ
 הברח גוש 30023 חלקה 92 בע״מ 9—51-033875 יוז אבולפיה מבנים מונוליטיים בע״מ

 הלקה 35 בגוש,6715 בע״מ 51-034155-5 ח.ח. שלום חברה להשקעות בע׳׳מ
 נוה חלקה 23 בגוש 6049 בע״מ 51-034197-7 שקדיה ברמת גן חברה להשקעות בע־׳מ

 חברת דורית בחלקה 573 גוש 6043 בע״מ 51-034784-2 ז. איזנמן — השקעות בע״מ
 חלקה 130 בגוש 6608 בע־־מ 7—035069—51 ברק עמית יבוא ויצוא בע־׳מ

 אחוזת בוקסר בגוש 8245 בעי׳מ 51-035358-4 סנא־יורא בע׳׳מ
 טירת גוש 8264 חלקה 29 בע״מ 51-035487-1 הברה לפיחוח מגדל העמק בע״מ

 יעקב לוי
 רשם החברות

 מסי החברה

51-025230-7 
51-025485—7 
51-028583—6 
51-041522—7 
51-045192—5 
51-047650-0 
51—051678-4 
51-060887-0 

 יעקב לוי
 רשם החברות

ד בניסן תשל״ח(1 במאי 1978) ״  כ

ר סיום הליכי פירוק ב ד  הודעה ב

 נמסרת בזה הודעה כי פירוקן של החברות המפורטות להלן גםתיים:

 שם החברה

 דירה 36 אפשטיין 8 בע״מ
 הנכס ברח׳ מונטיפיורי 6 בע״מ

 פרדס יונה בגוש 3634 בע״מ
 חברה שטרק בע׳׳מ

 משה מנדלזים בע״מ
ן בע״מ  מישי י

פ. תעשית עורות בעי׳מ מ.  ר.
 בר שילו מימון בע״מ

 מס׳ החברה

51-005589-0 
51-010289-0 
51—012297—1 
51-014181—5 
51-015791-0 
51-015978—3 
51—017591-2 
51-023565—8 
51-024564—0 

 שם החברה

 a פאר הצפון חב׳ לנאמנות בע׳׳מ
ש 394 בגוש 6157 בע״מ ר נ מ ^ 

 פלטרין השדרות ב׳ בע־׳מ
 חלקה 151 גוש 6210 בע״מ

 בית לודיה בע״מ
 אחוזת ויבשטיין בע״מ

 מדן בע־מ
 רוז׳ אחד העם 6 בע״מ

 חברת חלקה 16 בגוש 10768 בע״מ

׳ד באדר ב׳ תשל׳־ה (2 באפריל 1978)  כ׳

 ילקוט הפרסומים 2459, בייט בתמוז תשל״ח, 31.8.1978 2331



 הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי

 פקודת פשיטת הרגל, 936 ו

 שם ההייב, תיאורו ומענו: עטיף נחלה, אליאם נתלה, כפר ראמה.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1435/65.
 תאריך צו השחרור: ד׳ בתמוז תשל״ח (9 ביולי 1978).

 מהות הצו: שחרור בחגאי (פעיף 26 (2) לפקודה).

ן. י  שם החייב, תיאורו ומענו: זאב (סלומון) גולדשטי

 בית המשפט המחוזי של: ה-פה, תיק אזרחי 461/78.
 תאריך צו השחרור: ד׳ בתמוז תשל-ח (9 ביולי 1978).

ף 26 (2) לפקודה). (סעי אי  מהות הצו: שחרור בתנ

 ט״ז בתמוז תשל״ח(21 ביולי 1978) י'יקותיאלי
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד סופי

׳ כ : שמואל דורון, ת׳׳ז 1086710, ש  שפ החייב, תיאורו ומענו
 1307/22, דימונה.

 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 87/68.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: י״ח באב השל״ח (21 באוגוסט 1978).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: כובס הנכסים הרשמי, רחוב החלוץ 117,

 באר־שבע.

׳ בתמוז תשל׳׳ה(11 ביולי 1978) ש׳ אנקור  ו
 סגן כונס הנכסים הרשמי

ל תשלום דיבידנד וצו שחרור בתנאי  הודעה ע

 שם החייב, תיאורו ומענו: משה מורים חזן, ת״ז 6441267, יבואן
, רחוב בלזך 26, תל־אביב.  כללי

 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, תיק אזרחי 63/76.
 הסכום לבל לירה: 13,12 אגורות.

 דיבנדנד ראשון או אחר: ראשון.
׳ באב תשל״ח (6 באוגוסט 1978).  זמן פרעונו: נ

״ד אהוד גוט, רמב״ן 43, ירושלים.  מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו
׳ בתמוז תשל״ח (11 ביולי 1978).  תאריך צו השחרור: ו

ף 26 (2) (4) לפקודה). (סעי אי  מהות הצו: שחרור בתנ

 הודעה על תשלום דיבידנד וצו שחרור החלטי

, ת״ז 6426210, במאי, רחוב י  שם החייב, תיאורו ומענו: בונדי לו
 אונקלום 12, גבעת שאול, ירושלים.

 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, תיק אזרחי 75',484.
 הסכום לכל לירה: 100 אגורוח.

 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון לסופי.
׳ באב תשל״ח (6 באוגוסט 1978).  זמן פרעונו: ג

ן 43, ירושלים. י ״ד אהוד גוט, דמב  מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו
׳ בתמוז תשל״ח (11 ביולי 1978).  תאריך צו השחרור: ו

 מהות הצו: שחרור החלטי וסופי.

 עמרם בלום
 ט״ז בתמוז תשל״ח(21 ביולי 1978) כונס הנכסים הרשמי

 הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
.  שם החייב, תיאורו ומענו: היים זמיר, רחוב עליה 6/15, קרית־טבעון

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, חיק ^זרחי 1388/72.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ח׳ באב חשל׳׳ח (11 באוגוסט 1978).
ד, רה׳ המגינים 42, חיפה.  שם הנאמן, תיאורו ומענו: ע׳ הדלף, ער׳

 שם החייב, תיאורו ומענו: םלאמה ג׳אד מקלדה, דלית אל כרמל.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרחי 710/72.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: ח׳ באב חשל׳׳ח (11 באוגוסט 1978).

׳ הדלף, ער׳ד, רת׳ המגינים 42, חיפה.  שם הנאמן, תיאורו ומענו: ע

ת נכסים ושחרור נאמן ל ב  ביטול צווי ק
 שם החייב: המנוח גרשון אקרמן.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 352/71.
 תאריך צו קבלת הנכסים: 17 במרס 1971.

 תאריך ביטולו: ג׳ באייר תשל״ח (10 במאי 1978).
 שם הנאמן, חיאורו ומענו: אליהו שילה, עו״ד, רחוב החלוץ 18,

 היפה.
 תאריך השחרור: ט־׳ז בםיון חשל״ח (21 ביוני 1978).

: אברהם שוסטר, רחוב חרמון 30, חיפה. ו  שם החייב, תיאורו ומענ
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרתי 1068/75.

 תאריך צו קבלת הנכסים ופשיטה הרגל: 20 בפברואר 1976.
ני 1978). ו  תאריך ביטולו: כ״ט באייר תשל-ח (5 בי

 שפ הנאמן, תיאורו ומענו: יואל גולדברג, רחוב הרצל 44, חיפה.
 תאריך השהרור: כ׳׳ח בסיון תשל״ת (3 ביולי 1978).

 צווים המתלים שחרור

 שם החייב, תיאורו ומענו: אוטו שב, רחוב הספורט 14, חיפה.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 350/78.

׳ בתמוז תשל״ח (12 ביולי 1978).  תאריך צו השחרור: ז
ף 26 (2) לפקודה). (סעי אי  מהות הצו: שחרור בתנ

 שם החייב, תיאורו ומענו: מוזס (משה) שמלצר.
 רחוב הרואה 19, קרית שמואל.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרחי 179/76.
 תאריך צו השחרור: ב״ז בסיון תשל׳׳ח (2 ביולי 1978).

 ׳מהות הצו: שחרור בתנאי (סעיף 26 (2) לפקודה).

 שם החייב, תיאורו ומענו: ישראל גביש (גולדשטיין), רחוב אבא
 הלל הילבר 11, חיפה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 526/71.
׳ בתמוז תשל׳-ח (9 ביולי 1978).  תאריך הצו השחרור: ד

 מהות הצו: שחרור בתנאי (סעיף 26 (2) לפקודה).

 שם החייב, תיאורו ומענו: עזבון המנוח יהודה טאוב.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 672/67.

 תאריך צח השחרור; ד׳ בתמוז חשל״ה (9 ביולי 1978).
ף 26 (2) לפקודה). (סעי אי  מהות הצו: שחרור בתנ

 2382 ילקוט הפרסומים 2459, כ׳׳ם בתמוז תשל״ח, 3.8.1978



 תקנות שטרי אזצד, תש״ע-1948

 הםכום הכולל של שטרי אוצר
י ׳ י ל׳ ״  ל

165,000,000 

69,400,000 

 םה״כ 234,400,000

׳ג בניסן תשכ׳׳מ ׳  1. שהיו במחזור ביום י
 (1 באפריל 1969) —

 על פי סעיף 1(ב)(1) לפקודת
 שמרי אוצר, תש״ט—1948

 על פי סעיף 1 (ב)(2) לפקודת
 שטרי אוצר, תש״ט~1948

165,000,000 
69,400,000 

 סה״כ 234,400,000

 2. הוצאו אתרי התאריך האמור —
 על פי סעיף 1 (ב)(1) 165,000,000

 על פי סעיף 1 (ב)(2) 69,400,000

 3. נפדו אחרי התאריך האמור —
 על פי סעיף 1 (ב)(1) 165,000,000
 על פי סעיף 1 (ב)(2) 69,400,000

 4. נמצאים במחזור ביום כ״ח בתמוז
2 באוגוסט 1978) - ) ח י ל ש  ת

 על פי סעיף 1(ב)(1)
 על פי סעיף 1 (ב)(2)

 ין וחשבון לפי סעיף 58(1) של חוק בנק ישראל, תשי״ד—1954,

 על מחזור המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום העבודה

 כ״א בתמוז תשל״ח (26 ביולי 1978)

י ״ ׳ | ל  אג

8,806,497,237 

8,806,497,237 79 

8,806,497,237! 79 

 שטרי כסף במחזור •
ר . . ו ז ח מ  מעות (לרבות מטבעות קטנים) ב

 סד כל המטבע במחזור*

 זהב י

. . . . . .  יתרות במטבע חוץ וזהב .

 שטרי מקרקעין של הממשלה . . . .

 שטרי אוצר ושטרי התחייבות של הממשלה
 שטרי חוב ושטרי חליפין

 סד כל הנכסים

 * לא כולל מטבעות זכרון (מזהב) בערך נקוב כולל של 43,585,900

 ל׳׳י שתכולת הזהב הבלול בהם שווה אד עולה על ערכם הנקוב.

תן ו נ ו כ ה מל נ ד ו ס ם נותן ח ו ש ן מ מ ו ס ר פ ם ואין ב עי י ד ת המו ו דעות אלה נותפו־סמות על אחרי  הו

 נחלת יוחנן יהודה בע״מ
 הודעה על פירוק החברה מרצון

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
 הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 27.7.1978 נתקבלה החלטה
ן ולמנות את אפרים סנד, יצחק חקק  מיוחדת לפרק את החברה מרצו

 ויעקב גפני, במפרקי החברה.

 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל, יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרקים,

: יעקב גפני, רחוב אילה 11, גבעתיים.  לפייהמען

 נושה או אדם אתר אשר לא יגיש תביעותיו באמור חוך המועד
יענה.  הנ״ל, לא י

, מפרק י נ פ ב ג ק ע  י

 ״טלסטאר תל־אביב״ אלקטרוניקה ותקשורת בע״מ
 הודעה על פירוק החברה מרצון

 ניחנת בזה הודעה, לפי סעיף 216(1) לפקודת החברות, בי
 באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה הנ״ל שנתקיימה בתל־
ן  אביב, ביום 2.7.1978, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את ההברה מרצו
.תל-אביב, יגל, מרחוב נחלת בנימין 52, ׳ ו  ולמנות את עו׳׳ד רפאל י

 למפרק החברה.

 כל מי שיש לו תביעה נגד ההברה מתבקש להגישה תוך שלושים
 יום מיום פרסום הודעה זו.

״ד, מפרק , עו ל ג י ׳ ו ל י א פ  ר

 אליאב בע׳׳מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אטיפה סופית

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 206 לפקודת החברות, שהאסיפה
 הכללית האחרונה של החברה הנ״ל תתכנס ביום 14.9.1978, בשעה
ד המלך 1, תל־אביב, , בשדרות דו ״ד אליקיס הררי  17.00, במשרד עו
ן וחשבון סופי של המפרקת המראה כיצד התנהל פירוק  לשם הגשת די
 העסקים, ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים
 מאה המפרקת ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה

 ושל המפרקת.
, מפרקת ן ו ר ט י ת צ י ל ג ר  מ

 ליואי ושות׳ חברה בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, שבאסיפה הכללית יוצאת מן הכלל שנתקיימה
ן ובן ם 5 ביולי 1978, הוחלט פה אחד לפרק את החברה מרצו ו י ^ 
ן בעלי המניות לפי חוק ק את רכוש המקרקעין של החברה בי ל ח * 

 מם שבח מקרקעין (הוראות מעבר), חשל׳׳ו—1976.

, משדרות ן ליואי  במו כן, הוחלט למנות את אליעזר ליואי וירו
 דוד המלך 1, תל־אביב, למפרקי החברה, חתימת בל מפרק לחוד

 תחייב אח החברה בפירוק.

ן ליואי  אליעזר ליואי ירו
 מפרקים

 ילקוט הפרסומים 2459, כ״ט בתמוז תשל״ח, 31.8.1978 2383



 י.ס.ל. חברה לנאמנות בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק החברה מרצון
י באסיפה הכללית שלא מן זזמנין של החברה  ניתנה בזה הודעה, כ
 הנ׳״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 2.7.1978 נתקבלה החלטה
ד אברהם דורם ״ ן ולמנות את עו  מיוחדת לפרק את החברה מרצו

ד אדיה שחס במפרקי החברה. ׳ ׳  ועו

ו  כל נושה שיש לו תביעות ננד החברה הנ׳י׳ל יגיש את תביעותי
 בצירוף הוכחותיהן תוך 21 יום מפרסום הודעה זו למשרד המפרקים

 הנ״ל ברחוב השופטים 39, תל־אביב.

 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
. ה. ענ י  הב׳׳ל, לא י

ד ״ י  אברהם דורם, עו׳׳ד אריה שחם, ע
 מפרקים

 חברת חלקה 396 בגוש 6125 (מרגוע 16) בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית
 ניחנת בזה הודעה, לפי סעיף 206 (8) לפקודת החברות, כי אסיפה
 כללית אחרונה של החברה הנ״ל תתקיים ביום 4.9.1978, בשעה
 12.00, במשרד המפרק ברחוב נחלת בנימין 52, תל־אביב, לשם מתן
 דו״ח סופי של המפרק המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה
 נעשה עם נכסי החברה, וכד ילשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק

 ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובמסמכים של החברה ושל המפרק.

^ ק ד פ » , ד ״ ו , ע ל ג י ׳ ו  ד״ר ה׳ צ

 תיקוני טעויות

י חברים לועדות משמעת של עובדי המדינה נו  בהודעה על מי
 שפורסמה בילקוט הפרסומים 2430, תשל״ח, עמ׳ 1576, ברשימת

, לצד״ גוד עובדי המדינה, במקום ״זאב זלצר״ צ׳׳ל ״זאב ו  אי

ן בישראל בע״מ, ־די  בתקנות ההתאגדות של קרן גמלאות של עורבי
 שפורסם בילקוט הפרסומים 2450, תשל׳׳ח, עמ׳ 2158, חתימת שר
 המשפטים לאישורן של התקנות, שהופיעה בעמי 2157, יש להעביר

 לסוף התקנות בעמי 2159.

 בהודעות לפי חוק התכנון והבניה, שפורסמו בילקוט הפרסומים
 2456, תשל-ה, עמ׳ 2298, בנוגע למרחב תכנון מקומי, כפר סבא,
י ו נ , במקום ״שי ( ! ף( י תבניות מפורטות, סעי י ו נ  בדבר הפקדת שי
• נ י תבנית מפורטת מ ו נ ״ צ״ ל ״שי  תבנית מפורטת מם׳ בם/4/11א׳

 בס/4/22/א׳״.

ב בע״מ  בנין מלץ מטרופול תל־אבי

 הודעה על פירוק ההברה מרצון

 ניתנת בזאת הודעה, בי באסיפה הכללית שלא מן המנין של
ני 1975 נתקבלה ו  החברה הו׳׳ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 29 בי
 החלטה מיוחדה לפרק את החברה מרצון ולמנות במפרקי החברה
ד דב ״ ו ד גנדלר שמענם אצל ע דו  את עמינדב ריביצקי, יוסף טץ ו
ין, ד רפאל שטי ״  מילמן, שררות רוטשילד 2, תל־אביב, או אצל עו

 רחוב מקוה ישראל 18, תל־אביב.

 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרדי המפר

 קים הנ״ל.

 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
ענה. י  הנ״ל, לא י

ר ל ד נ ד ג ו ץ ד ף ט ס ו י י ק צ י ב י ב ר ד ב י מ  ע
 מפרקים

ר אפרים בן יצחק בע״מ א  נוה פ

 הודעה על פירוק החברה מרצון

ץ של החברה  ניחנת בזאת הודעה, כי באסיפה הכללית של מן המנ
 הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 29 ביוני 1978, נתקבלה ההלטה
 מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות במפרקי החברה, עמנידב
ד דב מילמן, י ו , יוסף טץ את דזד גנדלר שמענם אצל ע  ריביצקי
ן, רחוב י ״ד רפאל שטי  שדרות רוטשילד 2, תל־אביב, או אצל עו

 מקוה ישראל 18, תל־אביב.

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

 המפרקים הנ״ל.

 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
ענה. י  הנ״ל, לא י

ר ל ד נ ד ג ו ץ ד ף ט ס ו י י ק צ י ב י ב ר ד נ י מ  מ
 מפרקים

 חברת גוש 6957 חלקה 63 בע״מ

 ניתנת בזה הודעה, בי באסיפה הכללית שלא מן המבין של ההברה
ן בתל־אביב ביום 16.7.1978 נתקבלו  הנ״ל שנועדה ונתכנסה כדי
ן ולמנות את עליזה אקרמן,  החלטות מיוחדות לפרק את ההברה מרצו

ן 53, תל־אביב, למפרקת ההברה. ו י ר ו  משדרות בךג

 על נושי החברה להגיש את תביעותיהם בצירוף הוכחות למפדקת
 הנ׳׳ל, תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו.

יענה.  נושה אשר לא יגיש תביעותיו באמור תוך המועד הנ״ל, לא י

, מפרקת ן מ ר ק ה א ז י ל  ע

978T.3.8 ,2459ייקוט הפרסומיכ , ב״ט גתמיז תשל״ח 

 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים
2384 

 המחיר 8 ליתת




