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 הודעה על מינוי חבר למועצת המים
 לפי חוק המיט, תשי׳׳ט—1959

 מודיעים בזה, בי בהתאם לסעיף 125 לחוק המים, תשי״ט-
 1-1959, מינתה הממשלה את עבדול רהיט חמדאן להיות נציג

 צרכני המיט הערביים במועצת המים, במקום חסן קאספ זיידאן2.

 י״א בהשון חש״ם (1 בנובמבר 1979) אריה נאור
 (חמ 3-882) מזכיר הממשלה

 ג ס״ת תשי״ט, עמי 16.
 2 י״פ תשל״ט, עמ׳ 1160.

 הודעה בדבר תחילתה של אמנת האג משבת 1970
 בדבר גביית ראיות בחוץ־לארץ בענינים אזרחיים

 או מסחריים
 לפי חוק העזרה המשפטית למדינות זרות [נוסח משולב], תשל״ז—1977

 בתpף סמכותי לפי חקנה 16 לתקנות לביצוע אמנת האג 1970
 (גביית ראיות), תשל״ז—1977 1 (להלן — התקנות), אני מודיע בי
 תחילתן של התקנות היא ביום כ״ה באלול תשל״ט (17 בספטמבר
 1979), שהוא גם היום שבו אמנת האג משנת 1970 בדבר גביית ראיות
 בחוץ־לארץ בענינימ אזרחיים או מםחרייט נכנסה לתוקף לגבי ישראל.

 ח׳ בחשון תש״ם (29 באוקטובר 1979) שמואל תמיר
 (חמ 3-1038) שר המשפטים

 1 ק״ח תשל״ז, עמי 1516.

 הודעה על מינוי נשיא־תורן של בית משפט מחוזי
 לפי חוק השופטים, תשי״ג—1953

 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, תשי״ג—1953 י, אני מודיע
 שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק האמור, ובהתייעצות עם נשיא
 בית המשפט העליון, מיניתי את אברהם פרידמן,שופט בית משפט
 מהחי, להיות נשיא־תורן של בית משפט מחוזי מיום י״א בחשון

 תש״ם (1 בנובמבר 1979).

 ב׳ בחשון תש״ם (23 באוקטובר 1979) שמואל תמיר
 (חמ 60—3) שר המשפטימ

 1 ס״ח תשי״ג, עמ׳ 149.

 הודעה על הצורך למנות שופט
 לפי חוק השופטים, תשי״ג—1953

 בהתאם לסעיף 7 (א) לחוק השופטים, תשי״ג—1953 1, אני מודיע
 כי יש צורך למגות שופט של בית משפט השלום.

 כ״ו בתשרי תש״ם(17 באוקטובר 1979) שמואל תמיר
 (חמ 60—3) שר המשפטים

 הערה: השופט שיתמגה יכהן בבית משפט השלום באילת.

 1 ם״ח תשי״ג, עמ׳ 149.

 הודעה על שינוי בחלוקת תפקידי השרים
 ועל צירופו של שר נוסף לממשלה

 לפי הוק־יסוד: הממשלה

 על־פי סעיף 41 להוק־יסוד: הממשלה!, אני מודיע בזה כי
 הכנסת אישרה בישיבתה ביום י״ז בחשון חש׳׳ם (7 בנובמבר 1979),
 החלטות הממשלה, על פי סעיפים 17 (א) ו־5 (ד) לחוק־יםוד:
 הממשלה, למנות את השר שמחה ארליך לתפקיד סגן ראש הממשלה
 במקום תפקיד שר האוצר׳ ועל־פי סעיף 18 לחוק־יסוד: הממשלה,

 לצרף את חבר־הבנםת יגאל הורביץ בתפקיד שר האוצר.

 ח׳ בחשון תש״ם(ד בנובמבר 1979) יצחק שמיר
 (חמ 57—3) יושב־ראש הכנסת

 1 ס״ח תשכ״ה, עמי 226.

 הודעות על קביעת ממלאי־מקומם של שרים
 לפי הוק־יםוד: הממשלה

 1. בהתאם לסעיף 41(ב)(1) לחוק־יסוד: הממשלה!, מודיעים בזה
 שהממשלה קבעה לפי סעיף 20 לחוק האמור, כי שר החינוך־והתרבות
 יכהן כממלא־מקומו של שר הפנים מיום ד׳ בהשון תש״ם (25

 באוקטובר 1979) עד שובו של שר הפנים לארץ.

 2. .בהתאם לסעיף 41(ב)(1) להוק־יסוד: הממשלה!, מודיעים בזה
 שהממשלה קבעה לפי סעיף 20 לחוק האמור, כי שר החינוך־והתרבות
 יכהן כממלא־מקומו של שר הדתות מיום ד׳ בחשון הש״ם (25

 באוקטובר 1979) עד שובו של שר הדתות לארץ.

 ז׳ בחשון תש״ם (28 באוקטובר 1979) אריה נאור
 (חמ 57—3) מזכיר הממשלה

 1 ס״ח תשכ״ח, עמי 226.

 הודעה על שובו של שר לארץ
 לפי חוק־יםוד: הממשלה

 מודיעים בזה, לענין סעיף 20 לחוק־יסוד: הממשלה, בי שר
 הבטהון שב ארצה ביום ד׳ בחשון תש״ם (25 באוקטובר 1979).

 ז׳ בחשון תש״ם (28 באוקטובר 1979) אריה נאור
 (תמ 57—3) מזכיר הממשלה

 הודעה בדבר מתן סמכות להתקץ
 תקנות־שעת-חירום

 לפי פקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948

 מודיעים בזה בי בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 (א) לפקודת סדרי
 השלטון והמשפט, חש״ח-11948, החליטה הממשלה למלא את ידי
 שר החינוך־והחרבות להתקין תקנות-שעח־חירופ שמטרתן לאפשר

 עבודה טדירה של עובדי גזברות משרד החינוך־והתרבות.

 י׳ בחשון הש״ם (31 באוקטובר 1979) אריה נאור
 (חמ 3-368) מזכיר הממשלה

 ! ע״ר תש׳״ח, תום׳ אי, עמי 1.
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 קביעת מוסדות ציבור לענץ סעיף 61
 לתיק מס שבת מקרקעין, תשכ״ג—1963

 בתוקף סמכותי לסי ׳סעיף 61 (ד) לחוק מם שבח מקרקעין,
 תשב״ג-11963, ובאישור ועדת הכספים של חכנפת, אבי קובע כי

 המוסדות המפורטים להלן הם מוסדות ציבור לענ־ן הסעיף האמור:
 1 . ״הפטריארביה הארמנית של ירושלים״;

 2. ״הפטריארכיה היוונית אורתודוכסית שר ירושלים״;
 3. ״הפטריארביה הקופטית האורתודוכסית בירושלים״;

 4. ״המשלחת הרוסית הדתית של הפטריארכט המוסקבאי״.

 יו׳ בחשון תש״ם(28 באוקטובר 1979) שמחה ארליך
 (חמ 3-117) שר האוצר

 ! ס״ח תשכ״ג, עמ׳ 150; תשכ״ה, עמ׳ 40; תשב׳׳ז, עמי 150;
 תשכ״ח, עמי 181.

 אכרזה על בית קברות צבאי
 לפי חוק בתי קברות צבאיים, תש־-י—1950

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק גתי קברות צבאיים, תש״י—
 11950, אני מכריז ששטח הקרקע המתואר להלן הוא בית קברות

 צבאי:
 חטיבת קרקע בגוש 321 בבאר־טוביה, ששטחה 1,227 מטרים

 מרובעים, המהווה חלק מחלקת 148.
 הקרקע נמצאת בין נקודות הציון המסומנות בקו אדום בתשריט
 שמספרו הסידורי 7ד/407/בט/ו, הערוך בקנה מידה 1:100 והתתום

 ביד שר הבטחון ביום ד׳ בחשון תש״ם (25 באוקטובר 1979).
 העתק מהתשריט האמור מופקד במשרדי המחלקה להנצחת החייל,
 דרך פתח־תקוה 53, תל־אביב, וכל המעונין בכך רשאי לעיין בו

 בשעות העבודה הרגילות.

 ד׳ בחשון תש״ם(25 באוקטובר 1979.) עזר ויצמן
 (חמ 3-240) שר הבטחון

 1 ס״ת חש״י, עמ׳ 258.

 אצילת סמכות
 לפי חוק הפיקוה על מצרכים ושירותים, תשי״ה—1957

 בהתאם לסעיף 42 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ה—
 11957, אני אוצל את סמכויותי לפי סעיף 5 לחוק לכל אחד מבעלי

 התפקידים המנויים להלן:

 1. מנהל חטיבת תעשיות קלות ומרב! הסרט הישראלי במשרד
 התעשיח, המסחר והתיירות.

 2. הממונה על יחידת חפצי חן ותעשיות אחרות במשרד התעשיה,
 המסחר והתיירות.

 ל־ בתשרי תש״מ (21 באוקטובר 1979) גדעון פת
 (חמ 3-974) שר התעשיה, המפחד והתיירות

 ! ס״ח תשי״ח, עמ׳ 24; תשי״ט, עמ׳ 92; תשל״ט, עמי 32.

 הסמכה בםמכרות של רשם מקרקעין וביטול מינוי
 לפי חוק המקרקעין, תשכ״ט-1969

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 116 (ב) לחוק המקרקעין, תשכ״ט—
- 11969 

 (1) אני מסמיך את חיים חן ואת ישראל מוריציו, בוחני
 עסקאות בלשכת רישום המקרקעין שבנצרת, בסמכויות של דשם

 מקרקעין לאזור הפעולה של לשכה זו.

 (2) מינויו של דוד מילשטיין להיות רשם מקרקעין ללשכת
 רישום המקרקעין תל-אביב, שהודעה עליו פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2119, תשל״ה, עמ׳ 1854 -־ בטל, עקב פרישתו

 משירות המדינה.

 ח׳ בחשון השל״ט (25 באוקטובר 1979) שמואל תמיר
 (חמ 3-295) שר המשפטים

 1 ם״ה תשכ״ט, עמי 259.

 קביעת מוסדות ציבור לענץ סעיף 61
 לחוק מם שבח מקרקעין, תשכ״ג-1963

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 61 (ד) לחוק מם שבח מקרקעין,
 תשכ״ג—11963, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע כי
 המוסדות •המפורטים להלן הם מוסדות ציבור לענין הסעיף האמור,

 החל מהיום המפורט לצד שמם:

 1. ״תלמוד תורה וישיבה דחסידי גור — בית ר׳ חיים וכטל נ״י־*
 — מיום 19 במאי 1976;

 2. ״הישיבה הגדולה ״נחלת דוד״ — על שם הרב הגאון דוד
 םלומון זצ״ל״;

 3. ״א. ח. י. ם. איחוד הדדים יוצאי מרמרוש וקרפטו־רוםיה״ —
 מיום 19 בפברואר 1976;

 4. ״קרן ילדינו״ - מיום 13 ביולי 1977;

 5. (א) ״מועדון הפועלים הותיקים - חברי ההסתדרות הכללית
 של העובדים העבריים בא״י תל־אביב ויפו״;

 (כ) ־*קופה להלוואות (גמילות חסד) ע״י מועדון הפועלים
 הותיקים — חברי הסתדרות העובדים הכללית״ - מיום

 16 ביולי 1978;

 6. ״מוריה, מכון למרגוע, השתלמות וחינוך של מחנכים,
 מורים, סופרים וחניכים׳׳ — מיום 14 בפברואר 1978;

 7. ״קרן חינוך וגמילות חסדים ע״ש צבי ומלכה וולפםון ז״ל,
 מיסודו של בנם יעקב וולפםון״ - מיום 1 ביולי 1977.

 כ״ה בתשרי תש״ם(16 באול,טובר 1979) שמחה ארליך
 (חמ 3-117) שר האוצר

 1 ס״ח תשכ״ג, עמ׳ 150; תשב־׳ה, עמי 40; תשכ״ז, עמי 150;
 ס״ת תשכ״ח, עמי 181.
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 תיקון רשימת חברי ועדות רפואיות
 לפי תקנות הביטוח הלאומי(קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה/

 תשם״ז—1956

 בהתאם לתקנה 27 (ב) לתקנות הביטוח הלאומי(קביעת דדגת נכות
 לנפגעי עבודה), תשט״ז-1956 1, אבי קובע כי הרופאיט שלהלן

 ייכללו ברשימת חברי הועדה הרפואית לערעורים:

 דיר רמה כ׳־ץ
 דייר דן צבעוני

 ישראל כץ
 שר העבודה והרווחה

 ד״ר גריגורי ברץ
 ד״ר אלכם דינבר

 ד״ר ישראל הוברם

 ח׳ בחשון תש״ם (29 באוקטובר 1979)
 (חמ 89—3)

 1 ק״ת תשט״ז, צמ׳ 864.

 תיקון צו לפי םעיף 55(1)
 לפקודת האגודות השיתופיות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 55(1) לפקודת האגודות השיתופיות!,
 שהועברה אלי, אני מתקן את הצו שפורסם בילקוט הפרסומים 1378,
 תשכ״ז, עמי 1891׳ ותוקן בילקוט הפרסומים 1482, תשכ״ט,עמ׳ 125,

 על ידי הוספת הקטע שלהלן בסופו:

 ״למעט אגודה שמכהן בה ועד ממונה. באגודה מ!מוד בשקום •אישור
 האסיפה הכללית חייב הועד הממונה לקבל אישור הרשם על גובה

 האשראי השנתי־.

 ישראל כץ
 שר העבודה והרווחה

 א׳ בחשון הש״ם (22 באוקטובר 1979)
 (חמ 3-1043)

 1 חוקי א״י, כדך אי, עמי 336.

 אכרזה על מוסד חינוך מוכר
 לפי חוק לימוד חובה, תש״ט-1949

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לימוד חובה, תש״ט-11949,
 ולאחר היוועצות בועד החינוך, אני מכריז כי מוסד החינוך המפורט

 להלן (שאינו רשמי) הוא מוסד חינוך לצורך החוק האמור:

 מם׳ בית הספר: 31176.
 המקום: היפה.

 שם המוסד: גן חובה ״יחל ישראל״ חיפה.
 המען: רחוב מק\ר ברוך 20, רמת ויזניץ, היפה.

 הבעלות: מוסד ״יהל ישראל״ חיפה.
 תחילתה של }!ברזה זו ביום ב׳ בתשרי תש״ם (24 בספטמבר

.(1979 

 י~ב בתשרי תש״ם (3 באוקטובר 1979) זבולון חמר
 (חמ 3-336) שר החינוך והתרבות

 הודעה על מינוי ממונח
 לפי חוק ההגבלים העסקיים, תשי״ט—1959

 אבי מודיע כי בהתאם לסעיף 16 לחוק ההגבלים העסקיים, תשי״ט—
 11959, ובתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לחוק שירות המדינה(מינויים),
 תשי״ט—21959, הטלתי על זאב נלמור את מילוי התפקיד של
 הממונה על ההגבלים העסקיים לתקופה של שלושה חדשים מיום ג׳

 בכסלו תש״ם (23 בנובמבר 1979).

 ז׳ בתשון תש״ם (28 באוקטובר 1979) גדעון פת
 (חמ 3-682) שר התעשיה, המסחר והתיירות

 1 ם״ח תשי״ט, עמי 152; תשל״ג, עמי 148.
 2 ס״ח תשי״ט, עמי 86; תשל״ג, עמי 110.

 הודעה על מינוי הבר בועדה מייעצת
 לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, חשב״ט—1969

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 (ב) לחוק רישום
 קבלנים לעבודות הנדטה בנאיות, תשכ״ט-1969 !, מיניתי ביום
 כ״ד באלול תשל״ט (19 בספטמבר 1979) את מיכאל שטרום

 להיות חבר בועדה מייעצת.

 דוד לוי
 שר הבינוי והשיכון

 מ״ז בתשרי תש״ם (7 באוקטובר 1979)
 (חמ 3-485)

 1 ס״ח תשכים, עמי 218; תשל״ה, עמי 82.

 תיקון רשימת פוסקים רפואיים
 לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה),

 תשט״ז—1956
 בהתאם לתקנה 1 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות

 לנפגעי עבודה), תשט״ז—1956 1 -
 1. אני קובע רשימה נוטפת של פוסקים רפואיים, במפורט להלן:
 ד״ר יצחק בזק ד״ר אלברטו ליברמן
 ד״ר ולדימיר ברגיבר ד״ר קריבוי בורברטו

 ד״ר נשקו ויינר דייר יצחק פלד
 ד״ר ירחמיאל משה זלזניקס ד״ר הניג פלדברג
 ד״ר זיגמונד זליקוביץ ד״ר אבינועם רכס

 ד״ר סידן כהן ד׳׳ר אפרים דשו
 ד״ר יצחק לוי דייר שאול שאשא
 ד׳׳ר סבינה ליבלינג ד״ר אברהם עשק

 ד״ר ליליאן גלזד

 2. אני מבטל מינוים של הרופאים שלהלן כפוסקים רפואיים:
 ד״ר גריגורי בדל 2, ד״ר דינבר אלכם 3.

 ח׳ בחשון תש״ם (29 באוקטובר 1979) ישראל כץ
 (חמ 3-89) שר העבודה והרווחה

 1 ס״ח תש״ט, עמי 287.

 1 ק״ת תשט״-ז, עמי 864.

 2 י״פ תשכ״ט, עמ׳ 704.

 3 י״פ תשל״ב, עמי 520.
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 לירות

 בכיתה ט׳ — 19,000
 בכיתה י׳ — 20,000
 בכיתה י״א — 21,000
 בכיתה י״ב - 22,000

 (ב) החל תלמיד את לימודיו בבית ספר לאחר ראשית שגת
 הלימודימ, או הפסיק את לימודיו לאחר שהחל בהם, בין שביטל מת
 החוזה בדבר לימודיו בבית הספר ובין שנעדר בנסיבות המזכות את
 בית הספר לבטל את ההוזה האמור, יעמוד שכר הלימוד לגביו על
 שליש של שכר הלימוד השנתי, לכל שליש של שנת הלימודים

 שבראשיתו למד בבית הספר.

 (ג) הורחק תלמיד מבית הספר, יעמוד שכר הלימוד לגביו
 על חלק יחסי של שכר הלימוד השנתי, ששיעורו כיחס שבין התקופה

 שבה למד בבית הספר לבין עשרת חדשי שנת הלימודים.

 תנאים

 2. שיעורי שכר הלימוד הנקובים בסעיף 1 מותנים בכך שלא יגבו
 מתלמיד ולא יחייבו את חשבונו -

 (1) תמורת טובין או שירותים שאינו רשאי שלא
 לקבלם, זולת שירותי פנימיה, אלא אם היו אלה אספקה
 או שירותים שאושרה גביה בעדם לפי סעיף 6 (ד) לתוק

 לימוד חובה, תש״ט—1949 3, ובשיעורים שאושרה;
 (2) תמורת תכנית לשעות נוספות על השעוה שנקבעו
 כתכנית הלימודים, אלא אם מספר שעות הלימודים
 הדרושות להפעלת התכנית הנוספת ומחירה של תכנית
 נוכפת כאמור אושרו בידי מנהל הלשכה המחוזית של

 משרד החינוך והתרבות שבתחומה מצוי בית הספר.

 סדרי גביה
 3. (א) מי שנתקבל לבית ספר על־יטודי, והוא לומד בו בהתאם
 לצו שניתן לפי סעיף 6 (ג) לחוק לימוד חובה, תש״ט—1949 , יגבו
 את שכר לימודיו מאוצר המדינה, על פי הודעות שניתנו בדרך הקבועה
 בתקנות לימוד חובה (חינוך שלא במוסד חינוך רשמי), תשל״ח—

.•*1978 

 (ב) שכר לימוד שנועד להיגבות כאמור בסעיף קטן(א), לא
 יתנה בית ספר קבלתו של תלמיד במתן התחייבות להבטחת גבייתו.

 מס ערך מוסף
 4. לענין הוראת סעיף 6 לחוק מס ערך מוסף, תשל״ו—1975 5,
 שיעורי שכר לימוד שנקבעו בהודעה זו הט מהירים שאין העוסק

 רשאי לדרוש מהקונה את סכום המם על העסקה.

 ז׳ בתשרי תש״ם (28 בספטמבר 1979)
 (חט 3-1037) אליעזר שמואלי

 המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות

 3 ם״ה תש״ט, עמי 287; תשל״ו, עמ׳ 99; תשל״ה, עמ׳ 146.
 1 ק״ת, תשל״ח, עמ׳ 1200.

 5 ם״ח תשל״ו, עמ׳ 52.

 מיבוי
 לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל״ב~1972

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לחוק חוקרים פרטיים ושירותי
 שמירה, תשל׳׳ב—11972, אני ממנה את רפ׳׳ק איתן גולן להיות

 בודק לבדיקת ענינים הנוגעים להתנהגותם של חוקרים פרטיים.
 מינויים של בודק לבדיקת ענינים הנוגעים להתנהגותם של חp־

 רים פרטיים שפורסמו לפני מינוי זה — בטלים.

 ב״ז בתשרי תש״ם (18 באוקטובר 1979) יצחק זמיר
 (חמ 3-415) היועץ המשפטי לממשלה

 1 ם״ח תשל׳׳ב, עמי 90.

 הודעה בדבר מתן היתר לעריכת הגרלות
 לפי חוק העונשין, תשל״ז—1977

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי טעיף 231 (א)(1) לחוק
 העונשין, תשל״ז~1977 !, נתתי היתר לעריכת הגרלות למועצה

 להסדר ההימורים בספורט.

 ב״ג בתשרי חש״פ (14 באוקטובר 1979) עמירם סיון
 (חמ 831—3) המנהל הכללי של משרד האוצר

 1 ם״ח תשל״ז, עמי 226.

 הםמכה
 לפי תקנות הפסיכולוגים (אישור תואר מומחה), תשל״ט—1979

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הפסיכולוגים (אישור תואר
 מומחה), תשל״ט—1979 1, »בי מסמיך את ראש שירותי בריאות
 הנפש במשרד הבריאות להיות המנהל לענין התקנות האמורות,

 למעט תקנה 28.

ץ ח ך מ ו ר  כ״ח בתשרי תש׳׳ס (19 באוקטובר 1979) ב
 (חמ 875—3) המנהל הכללי של משרד הבריאות

 1 ק׳׳ת תשל״ט, עמי 754.

 הודעה בדבר אישור דרגות שכר לימוד
 לפי תקנות החינוך

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 28 (ג) לחוק הפיקוח על בתי ספר,
 תשכ״ט-11933, ולפי תקנה 9 (י) לתקנות החינוך 2, אני מודיע כי
 אישרתי דרגות שכר לימוד לשנת הלימודים תש״ם בשיעורים, בתנ

 אים ובסדרי גביה אלה:

 שיעורים
 1. (א) שכר הלימוד השנתי בבית־ספר שבו ניתן חינוך על־
 יסודי שמסתיים בבחינות ממשלתיות במסגרת המוסד יהיה בשיעורים

 אלה;

 1 ס״ח תשכ״ט, עמ׳ 180; תש״ל, עמ׳ 150; תשל״נ, עמ׳ 3̂3
 תשל״ו, עמי 48.

 2 חא״י, כרך ג׳, עמי 1713, עמי 1710; ק׳׳ת תשכ׳׳ח, עמי 116,
 עמי 186.
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 המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע, וחישוב הסכום הנתבע
 בכל סעיף וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה •
 במקרקעין האמורים, מפני שהם דרושים באופן דחוף לצרכי הציבור
 שלמענם עומדים לרכשם, והועדה מורה בזה שבל אדם המחזיק

 במקרקעין האמורים ימסור מיד את החזקה בהם.

 תוספת
 1. שטחים המצויינים במגרשים מספר 19, 15, 7, 5, 6 + 17, 10,
 4,12, לפי תכנית מאושרת לחלוקה לצרכי רישום מספד יק/78/8
 (ב.ע. 3689אי) בשטח של כ־19,908 מ״ר בערך; שטחים המצויינים
 כמגרשים מטפר 4, 5, 6, 2,8, לפי תכנית מאושרת לחלוקה לצרכי
 רישום מס׳ יק/8/א/78 (ב.ע. 3̂689 בשטח של כ־4,075 מ״ר בערך;
 השטה הבולל של כל המגרשים המצויינים לעיל הוא ב־23,983 מ׳-ר
 בערך; כמםומן בצבעים חול, אדומ, חום מותחם בקו כהה, ירוק,

 ירוק עם קווים אלכסוניים בצבע שחור בתשריט התכנית.

 2. הלקה 43 בשלמות, וחלקים מחלקות 42, 53, 54, 87 בגוש
 30135, חלקים מחלקות 2, 8 בגוש 30145, חלקים מהלקות 251,
 254/15, 254/16, 252 בגוש 30146, חלקים מחלקות 1, 2, 3, 4,
 5, 6, 7, 8, 20, 47, 48, 50 בגוש 30180, חלקה 169 וחלק מחלקה
 157 בגוש 30181, חלקה 55 בשלמות וחלקים מחלקות 12, 14, 15,
 40, 42, 54, 67, 68, 69, 70, 71, 73 בגוש 30336. כמםומן בצבעים

 חול ואדום בתשריט התכנית המאושרת.

 3. מקרקעין בשטח של כ־54,090 מ״ר והמסומנים במגרשים מספר
 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 56, 57, 60, 61, 62, וכמטומן בצבעים
 אדום, חום מוחחם בקו חום כהה, ירוק, >prv עם קווים, בתשריט

 התכנית המאושרת.

 העתקי התבניות מופקדים במשרדי הועדה בעירית ירושלים ובל
 המעונין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

 ג׳ בתשרי תש׳׳ם (24 בספטמבר 1979)
 (חמ 3-2) טדי קולק

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 ירושלים

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

 וחוק התכנון והבניה, השכ״ה—1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 190-188 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ־ה-11965, ובהתאם לשינוי תבנית מפורטת הנקרא ״תבנית
 מם׳ חפ/1387 — הרחבת רחוב הגפן מערבית לשדרות הכרמל״•
 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 1638, תש׳׳ל, עמי 2340, מוסרת בזה הועדת המקומית לתכנון ולבניה
 היפה (להלן — הועדה) הודעה, כי המקרקעין המתוארים בתוספת
 דרושים לועדה לחלוטין למטרה ציבורית שלה נועדו בתכנית וכי

 הועדה מובנה לישא וליתן על רכישת המקרקעין האמורים.

 1 ס*ח חשכ״ה, עמ׳ 307.

 ביטול הסמכות
 לפי צו הטיס (הגבלות על הטיסה והכרזת אזור אסור),

 תשל״ב—1972
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לצו הטיס (הגבלות על הטיסה והכרזת
 אזור אסור), תשל״ב-1972 1, אגי מבטל את הסמכתם של גיורא
 בגיד ושל אורי עובד 2 להיות המנהל לעגין סעיפים 3, 4 ו־5

 לצו האמור.

 כ׳׳ג בתשרי תש״ם (14 באוקטובר 1979)
 (הכל 3-1951) נפתלי בן־יהודה

 ראש מיבהל התעופה האזרחית בפועל

 1 קי׳ח תשל״ב, עמי 654; תשל״ג, עמי 157.
 2 י״פ תשל״ז, עמי 358.

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

 וחוק התכנון והבניה, תשכ׳יה—1965

 1. בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965 1, ובהתאם לתבנית מס׳ 1739א׳ — שינוי מס׳ 10/76
 לתכנית מיתאר מקומית מס׳ 62 ירושלים (להלן — התכנית), שהודעה
 בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2456, תשל״ח, עמי 2296,
 מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים (להלן - הועדה)
 הודעה, כי הקרקע המתוארת בסעיף 1 לתוספת דרושה לועדה לחלוטין
 לצרבי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע

 האמורה.

 2. בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק החבנון והבניה,
 תשב״ה—11965, ובהתאם לתכנית מספר 1118 א׳ — שיבוי מספר 1/71
 לתכבית מפורטת מספר 1118 — שבובת בוה שאנן, גושים 30145,
 30146, 30180, 30181, 30336, 30135, שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 2010, תשל*ד, עמי 1463, מוסרת בזה
 הועדה הודעה, כי הקרקע המתוארת בסעיף 2 לתוספת דרושה לועדה
 לחלוטין לצרבי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת

 הקרקע האמורה.

 3. בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־pr^ 190 התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965!, ובהתאם לתכנית מספר 2263 — שינוי מספר 1/78
 לתכנית מיתאר מקומית מספר 1861 (רמוה), שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 2541, תשל״ט, עמ׳ 1589, מוסרת בזה
 הועדה הודעה, כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין
 לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע

 האמורה.

 כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כל שהן במקרקעין האמורים
 ורוצה לקבל פיצוי על בך, נדרש לשלוח לועדה — תוך חדשייט מיום
 פרםום הודעה דו ברשומות — הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה
 אשר לו במקרקעין האמורים, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו, שיכללו
 את פרטי הרישום — אם ישנו - בפנקסי רישום המקרקעין, והודעה

 1 ס״ח תשכ״ה, עמ׳ 307.
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 תוספת
 חטיבת קרקע בשטח של 583 מ״ר המהווה את חלקה 207 בגוש

 6355 בשלמותה, פתח־תקוה.

 העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה המקומית בעירית פתח־
 תקוה ובל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 כ׳ בתשרי תש״ם (11 באוקטובר 1979)
 (חמ 3-2) ד׳ תבורי

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 מרחב תכנון פתח־תקוה

 הודעה בדבר שינוי בהרכב בית־הדין למס־עסקים
 בגוש־ ח לב

 לפי פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945

 נמסרה בזה הודעה, בי הרבב בית-הדין למס עסקים שהקימה
 המועצה המקומית גוש־חלב, שונה מיום כ״א בכסלו תשליט (21

 בדצמבר 1978) כמפורט להלן:

 במקום ״מוסא חדאד — חבר״
 יבוא ״ג׳מאל חליחל — חבר׳׳

 ההודעה בדבר הקמת בית דין למס עסקים שפורסמה בילקוט
 הפרסומים 2015, חשל״ד, עמי 1625, תתוקן לפי זה.

 כ״ו בתשרי תש׳׳ם(17 באוקטובר 1979) זכי גובראן
 (חמ 34—3) ראש המועצה המקומית 'גוש־חלב

 1 עיר 1945, חוס׳ 1, עמ• 115.

 הודעה בדבר התחלת הסדר במקרקעין
 לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש], תשכ״פ—1969•

 מודיעים בזה כי הוצאה הודעה מוקדמת לפי סעיף 9 לפקודה,
 על הסדר שמתכוונים לעשותו במקרקעין המפורטים להלן:

 המחוז: תל־אביב.
 תיאור השטה: המקרקעין הנכללים בנוש שומה 6943, תל־אביב,

 אזור ההסדר: תל־אביב־יפו.
 לשכת ההסדר: תל־אביב.

 תאריך הוצאת ההודעה: כ״ד בתשרי תשים (15 באוקטובר 1979).
 תאריך התחלת ההסדר (בקירוב): ד׳ בחשו; תש״ם (25 באpטובר

.(1979 
 כל התובע טובת הנאה במקרקעין אלו, או המקרקעין הסמוכים

 הגובלים איתם, צריך לפעול בהתאם להוראות הפקודה.

 כ״ד בתשרי תש״ם (15 באוקטובר 1979) יצחק גבאי
 פקיד הסדר המקרקעין

 אזור הסדר תל־אביב־־יפו

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

 בכל סעיף וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה, כי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
 במקרקעין האמורים, מפני שהם דרושים באופן דחוף לצרכי הציבור,
 שלמענם עומדים לרכשם, והועדה מורה בזה שבל אדם המחזיק

 במקרקעין האמורים ימסור מיד את החזקה בהם.

 תוספת
 חלק מחלקה 17 בגוש 10811.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית היפה, וכל המעונין
 בדבר זכאי לעיין בו בימים ובשעות שמשרדי הועדה פתוחים לקהל.

 י״ג בתשרי תש״ם (4 באוקטובר 1979)
 (תמ 3-2) אריהגוראל

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 היפה

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

 וחוק התכנון והבניה, תשב׳׳ה—1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965 1, ובהתאם לתכנית המיתאר פה/13/1209 שהודעה
 בדבר הרשאה לתת לה תוקף פורסמה בילקוט הפרסומים 2447,
 תשל״ח, עמ׳ 2080, מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 פהח־תקוה (להלן — הועדה) הודעה, כי הקרקע המתוארת בתוספת
 דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לשאת ולתת

 על רכישת הקרקע האמורה.

 בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כל שהן בקרקע האמורה
 ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלוח לועדה — תוך חרשיים
 מיום פרםום הודעה זו ברשומות — הרצאה על זכותו או על טובת
 ההנאה אשד לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו,
 שיכללו את פרטי הרישום — אם ישנו — בפנקסי רישום הקרקעות
 והודעה המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום

 הנתבע בכל סעיף וסעיף.

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

 ימסור מיד את החזקה בה.

 1 ס״ת תשכ־ה, עמ׳ 307.
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 2. שני ארונות פנימיים העשויים מעץ בוק בצבע חום כהה, עם
 ריבועי זכויות שנמצאו ליד בנק דיםקונט בבכר צה״ל, ירושלים,

 בתאריך 25.6.1979 וערכם כ־6,000 לירות.

 היחידה המטפלת: לשכת סיור/מטה מרחב ירושלים,

 3. מעטפה לבנה עליה רשום למר ברנד אהרן מזילברגר ציריך ובה כסף
 בסך 1,500 דולר אמריקאיים (10 שטרות ע״ס 100 דולר כל אחת
 ו־10 שטרות ע׳׳ס 50 דולר כל אחת) שנמצאו בתאריך 12.7.1979,
 שעה 18.00 באוטובוס קו 61 מספר 36-875, פנימי 1077.

 4. שרשרת זהב עבה בצורת שמיניות, אורך 70 ס״מ, עם תליון
O M N בצורת מטבע אנגלי(כנראה מזהב) עליו חרוטG. Briit 33 

 .Rex. F.Ind Imp. George IV S.V.D וציור של פרש על סום —
 1914׳ שנמצאה בתאריך 10.7.1979, שעה 22.15 ברחוב שבטי
 ישראל 98, רמת השרון, ליד פחי האשפה וערכה ב־6,000 לידות.

 5. נרתיק למשקפיים בצבע בז׳ ובו כסף בסך 200 דולר (2 שטרות
 על סך 100 דולר כל אחת) חוג עגילים צבע כסף, דוגמה לא
 סימטרית שנמצאו בתאריך 8.7.79 בחדר הכספות, סניף בנק

 הפועלים, בית אסיה, תל־אביב וערכם 5,000 לירות,

 6. שעון יד לאשה, צבע זהב, (כנראה מזהב), בצורה מלבנית, פירמה
 ™Ei-mat, לוח ספרות בצבע לבן והספרות בצורת קווים מצבע שחור
, השעון מורכב K 14 0525 וזהב. גב השעון עגול ועליו חרוט 
 בתוך צמיד צבע זהב (כנראה מזהב) עשוי כעין חוליות בצודה
 רשת בשוליים וקווים לרוחב, נסגר באמצע ס׳׳י אבזם ושרשרת
 ביטחון קרועה, שנמצאה בתאריך 10.7.1979, שעה 21.30 ברחוב

 רוטשילד פינת בלםור, בת־ים וערכו כ־6,000 לידות.

 7. שקית מבד בצבע צהוב־תכלת ובה 10 קסטות, 2 קופסאות מעוד
Optical Colto Eiectret Condenser ובהן אוזניות לטייפ פירמה 
 Microphone oiympus, 2 נרתיקים בצבע תכלת ובהם קסטות
 קטנות של ״סוני״, 6 קסטות טייפ עם נרתיק שחור, פירמה ״סוני״
 Cassette Corder, דדיו טרנז־סטור פירמה ״סוני״, מתקפל, מייבש
 שיער עם חוט חשמל, נרתיק חום ובו שפופרת דבק ותרופות, אולר,
 נרתיק לטרנזיםטור, צבע שחור Pearicoroer, פנקס כתובות, ספר
 Thompson Carlos, קופסה מפלסטיק עם 6 מברגים, 2 חולצות ו־3
 בקבוקי תמרוקים ערכם 7,000 לידות, שנמצאו בתאריך3.7.1979,

 שעה 02.10 במלון בן עמי, רחוב עם ישראל חי 4, תל־אביב.

 היחידה המטפלת: משרד אבדות/מטה מחוז תל־אביב.

 כ״ז בתמוז תשל״ט (22 ביולי 1989) י' לוי
 (חמ 3-51) סגךניצב

 הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
 לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],

 תשכ׳׳ט—1969

 מודיעים בזה כי לוחות הזכויות לגושי הרישום מס׳ 34118 בית־
 ניר, 34119 ב־ת גוברין (דיר נחאס), 34049 בית־ניר (כידנא),
 34053 כידנא וגוש 3008 חל־קשת (איתן), הוצגו לעיון ביום ג׳
 בחשון תש״ם לתקופה של שלושים יום בלשכת פקיד הסדר המקרקעין
 אזורי הדרום, רחוב לוינסקי 76, קומה די, תל־אביב, בלשכת מינהל
 נפת אשקלון, המרכז הנפתי אשקלון, במשרד המועצה האזורית לכיש
 (גושי דיר־בחאס), במשרד המועצה האזורית יואב (גושי כידנא)

 ובמשרד המועצה האזורית שפיר (גוש איתן).

 ג׳ בהשון תש״ם (24 באוקטובר 1979) יצחק גבאי
 פקיד הסדר המקרקעין
 אזור הסדר אשקלון

 הודעות בדבר הצגת לוחות זכרות
 לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש]

 תשכ־ט—1969

 1. מודיעים בזה כי לוחות הזכויות לגושי רישום מס׳ 29966 — מבוא
 ביתר (אל קבו), 34121 — נחושה (דיר נחם), 29890 — בית תול,
 29720 — רמת רזיאל (בסלה), 34491 — מבשרת ציון(בית םוריק),
 הוצגו לעיון ביום ד׳ בחשון תש״ם (25 באוקטובר 1979), לתקופה
 של שלושים יום בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר ירושלים,
 רחוב קרן היסוד 41, ירושלים, בלשכת הממונה על מחוז ירושלים

 ובמועצה האזורית מטה יהודה.

 2. מודיעים בזה כי לוחות הזכויות לגושי רישום מס׳ 34045 -
 כידנא, 34047, 34048, 34050, 34051 — בית ניר (כידנא), הוצגו
 לעיון ביום ט׳ בחשון תש״ם (30 באוקטובר 1979) לתקופה של
 שלושים יום בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר ירושלים,
 רחוב קרן היסוד 41, ירושלים, בלשכת הממונה על מחוז ירושלים

 ובמועצה האזורית מטה יהודה.

 ט׳ בחשון תש״ם (30 באוקטובר 1979) יהודה ליי
 פקיד הסדר המקרקעין
 אזור הסדר ירושלים

 הודעות בדבר אבדות שלא נתבעו
 בהתאם לתקנה 10 לתקנות השבת אבדה, תשל״ג—11973, מתפרסמת
 בזה הודעה כי הטובין המפורטים להלן הם אבדות שלא נתבעו והם
 יועברו למוצא בתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות,

 אם לא יימצא מי שיטען לזכות עליהן.

 1. טבעת מזהב לבן, עגולה, במרכזה יהלום עגול 2 קארט, ובתושבת
 היהלום חרוטים עיגולים, שנמצאה בתאריך 12.12.1978 בשופר־

 טל ברחוב אגרון 1, ירושלים וערבה 50,000 לירות.

 1 ק״ת תשל׳׳ג, עמי 1839; תשל״ו, עמ׳ 51.
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 הודעה על מחיקת היתרים לסמן מצרכים בתו תקן ובסימן השגחה
ת התקנים (תו הקן וסימן השגחה), תשט׳׳ו—1955 ו  לטי תקנ

י מודיעה בי ביום ב׳׳ד בתמוז תשל׳׳ט נ ת התקנים (תו תקן וסימן השגחה), השט״ו-11955, א ו  בהתאם לתקנה 10 (ב) לתקנ
ו בסימן השגחה וההיתרים האמורים לי 1979), בוטל תוקפם של ההיתרים המפורטים להלן לסמן מצרכים בהו תקן א ו  (19 בי

 נמחקו מרשימת ההיתרים:

ך מתן ההיתר  מט׳ ההיתר שם בעל ההיתר המצרך תארי

׳ בניםן תשכ״ח ט 70—10 ממ״ר ב ם ולחוטי חשמל בע״מ, היפה בבלים (ח) טמנ  יי 334א׳ חב׳ לבבלי

 (31 במרס 1968)2

. ט״ז באלול תשל״ג םי . י ו . ף פי ר ם, עבו ש  יי 528 פרוטארו

 (13 בספטמבר 1973) 3

׳ו ל ב״א בטבת תשל׳ ם יצוקים ע י י נ פי ־ ׳ תקעים דו ה ב , הרצלי ן  יי 632 אמרו

ל דגם 2—053 (25 בדצמבר 1975)4  פתי

׳ו ת זרע מחסומים מחומר פלסטי ״2 ב״ה בחשון תשל׳ , בי ל ק ר  י 7110 א

 טפום P 1״s (30 באוקטובר 1975)5

׳ תשכ״ז ר ב ד ׳ בא רים דגם 102 ז  262 ישראפלסט, פתח־חקוה תקעים למכשי

 (19 במרס 1967) 6

ו רות פליטה ג־ בתמוז תשל״ ו ב צנ י ב א י ל  ״ 7137 הפולט, ת

לי 1976) 7 ו  (1 בי

ב כ״ט בחשון תשל״ה ו . קשיח לבי םי . י ו . ת פי רו ו אל צנ  ״ 566 ברמיפלם, כרמי

ובמבר 1974)8.  ותיעול (4! בנ
.  י ההיתרים בוטלו עקב הפסקת הייצור או בקשת היצרן

. צר יים במו ו עקב ליקו טל  •יי ההיתרים בו

ל חשל״ט (2 בספטמבר 1979) מרים מילר ו ׳ באל  י

 (חמ 3-95) מנהלת המכון

, עמי 1354. ו ׳ 693; תשל׳״ז, עמ׳ 499; 5 י*פ תשלי ׳ מ , ע ת תשט״ו  1 ק י

פ תשכ׳ ׳ז, עמ׳ 1744. ־  תשל״ח, עמי 494; תשל״ח, עמי 1970. & י
, עמ׳ ל44. פ תשכ׳־ט, עמי 1896. י י״פ תשל״ז ״  2 י

, עמ׳ 1619. ה פ תשלי י ״ , עמ׳ 400. 8 י ד י ל ש  נ י׳יפ ת
פ תשל׳״ו, עמ׳ 1997. ״  * י

 צו המכריז על שטחים!גועים
י חיים, 1945 י פקו דת מחלות בעל  לפ

י סעיף 17 לפקודת מתלות בעלי חיים, 11945,  בתוקף פמבותי לפ
, ן ת עזרא, המועצה האזורית חוף אשקלו ל הישוב מושב בי ז ע י מכרי  אנ

 כעל שטח נגוע הואיל ומצויה בו מחלת הניוקסל.

 ב״ז בתשרי תש׳־-ם(18 באוקטובר 1979) א' שמשובי

 (חמ 3-126) מנהל השרותים הוטרינריים

ם׳ 1, עמי 155. ר 1945, תו ״  ג ע

 הודעה על מינוי קצץ ביקורת הגבולות
, חשי־׳ב—1952 י חוק הכניסה לישראל  לפ

י סעיף 15 (ב) לחוק הכניסה פ י בתוקף הסמכות ל י מודיעה כ  אנ

יתי את פקד אריה נ , מי י , תשי־׳ב—1952 1, שהועברה אל  לישראל

ן החוק האמור. י רת הגבולות לענ קו ן בי י להיות קצי  כספ

 כ׳׳א בתשרי חש״ס (12 באוקטובר «197) יהודית היבנר

י  (חמ 3-284) סגן המנהל הכלל

 וראש מינהל אוכלוסין

 • במשרד הפנים

 1 ס״ח תשי״ב, עמ׳ -354,
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1 9 6 5 -  החועות לסי וזוק חמכגון והבגיה, תשכ״ ה

 מחוז ירושלים

רושלים ׳ י ן מקומי ו ג תכנ ח ר  מ

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
/ ה י נ הב ן ו ו ף 89 לחוק התכנ י ע ס  נמסרת בזה הודעה, בהתאם ל
ז ה מחו י לבנ ן ו ו י במשרדי הועדה המחוזית לתכנ  תשב״ה-1965׳ כ
׳ הופקדה ם י רושל ה י י נ לב ן ו ו נ ם ובמשרדי הועדה המקומית לתכ י רושל  י
ם ׳תכנית מפורטת מסי 2656*׳ ביהד ע רטת הנקראת ׳ ת מפו י נ כ  ת

ה,  התשריט המצורף אלי

. נת עיטוויה׳ הרחוב הראשי ית: שכו  ואלה השטחים הכלולים בתכנ
י ם׳ הכל על פ נ צ. 134125/124020, שטח התכנית 13.600 דו .  נ

ל. ט בקו כחו  הגבולות המםומנים בתשרי

ת הספד הקיים; לות לבי ת התכנית: א) קביעת גבו ראו קרי הו  עי
. ם י כ ר ן ציבורי; ג) הרתבח ד י ד שטה לבנ עו י  ב) י

ת א תשלום בימים ובשעו ל ן בה ל י ת רשאי לעי י נין בתבנ  בל המעו
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ת ר הרואה א ח י א נ ו ט תכנ ר ׳ בבנין או בבל פ נין בקרקע  כל המעו
׳ ק ו ח ף 100 ל ל פי סעי ך ע כ ית/ ובן כל הזכאי ל די התכנ ל י  עצמו נפבע ע
ו ברשומות להגיש ך חדשיים מיום פרסומה של הודעה ז  רשאי תו

ת במשרדי הועדה המקומית האמורה. י נ כ ת  התנגדות ל

, ירושלים ן מקומי ו ב תכנ ח ר  מ

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
יה, ן והבנ ו ף 89 לחוק התכנ י ע ס  נמסרת בזה הודעה, בהתאם ל
ה, מהוו י לבנ ן ו ו י במשרדי הועדה המחוזית לתכנ  תשכ׳יה—1965, כ
ם, הופקדה רושלי ה י י לבנ ן ו ו  ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנ
ם רטת מם׳ 2585״, ביחד ע ת מפו י נ רטת הנקראת ״תכ ית מפו  תבנ

 התשריט המצורף אליה.

נא, גוש 30609 י ת חנ  ואלה השטחים הכלולים בתכנית: שכונת בי
 חלקה 37.

ור מגורים 5; ב) יעוד שטח לאז קרי הוראות התכנית: א) י  עי
ם. ; ד) הרחבת דרכי רי בו  חלוקת השטח; ג) קביעת שטח פתוח צי

א תשלום בימים ובשעות ל ן בה ל י ית רשאי לעי יין בתכנ ל המעו  כ
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ת אה א ר הרו ח י א נ ו נ נין בקרקע, בבנין או בכל פויט תכ ל המעו  כ
ק, ל פי סעיף 100 לחו ך ע כ כן כל הזכאי ל ת, ו י ל ידי התכנ  עצמו גפגע ע
ך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות להגיש , תו  רשאי

ה במשרדי הועדה המקומית האמורה, י נ  התנגדות לתכ

ם רושלי , י ן מקומי ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
יה, ן והבנ ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
ה מחוז י לבנ ן ו ו נ י במשרדי הועדה המחוזית לתכ  תשכ״ה-1965, כ
ם הופקד י רושל יה י ן ולבנ ו  ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנ

ם רושלי ׳ י ן מקומי ו ב תכנ ח ר  מ

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
יה/ ן והבנ ו ת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ ר ס מ  נ
ם׳ רושלי ז י יה מחו ן ולבנ ו נ כ ת י הועדה המחוזית ל  תעכ״ה-1965/ כ

ת מפורטת מם׳ 2378. י רטת הנקראת: תבנ ה מפו י נ כ  אישרה ת

ת צפפה ם לבי ית: השטת המשתרע מדרו ם בתכנ לי  השטחים הכלו

. ל ט בקו כחו ל פי הגבולות המסומנים בתשרי ׳ הבל ע ת פ ר ש  ו

ית: 1) קביעת מקום לדרכים; 2) קביעת ת התבנ ראו י הו ר ק י  ע
י פתוח; ר ו ב י ים כמסומן בתשריט; 3) קביעת שסח צ ם קדמי חי ו  מרו
ם לפיתוח ם׳ תנאי י נ י ת הבניה/ גובה הבנ פו ת לגבי צפי ראו עת הו  4) קבי
ר׳ בו י צי נ י נ ם לב ור המגורים; 5) קביעה מגרשי י באז ו נ בי  השטח ו
. ר מקומות מיוחדים{מוסד) והשימוש בו ו  והשימוש בהם; 6) קביעה אז

ה פורסמה י ם ההשריט המצורף אל ד ע ת ל הפקדתה י  הודעה ע
׳ עמי 1573. ט ־ ל ש ט הפרסומים 2540׳ ת לקו  בי

ם זית ביחד ע ת האםורד./ בצורה שאישרה הועדה המחו י נ כ ת  ה
ה׳ הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה רף אלי  התשריט המצו
כל המעונין ׳ ו ם י רושל ה י י נ לב ן ו ו נ ן במשרדי הועדה המקומית לתכ כ  ו
ם ובשעות שהמשרדים האמורים מי א תשלום בי ל ן בה ל י י לעי א ש  ר

. ל ה ק  פתהןים ל

ם רושלי ׳ י ן מקומי ו נ  מרחב תכ

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
ה׳ י הבנ ן ו ו ת בזה הודעה/ בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ נ ת י  נ
׳ ם י רושל יה י ן ולבנ ו נ כ ת י במשרדי הועדה המחוזית ל  תשכ״ה-1965׳ כ
י ו נ ם׳ הופקד שי יה ירושלי ן ולבנ ו נ  ובמשרדי הועדה המקומית לתכ
י מס׳ 1/77 ו נ ת מס׳ 2052אי — שי י נ ב ת מפורטת הנקרא: ת י נ כ  ת
׳ עקב ה י ו ורים נ בע מנ " ברו ° ר " ו ת מפורטת מס׳ 2052 לאז י נ ב ת  ל

. ו י ם התשריט המצורף אל  ביתד ע

יחסת אליהם: השטח נמצא ת מתי י נ  מקומם של השטחים אשר התכ
ית לכביש מסי 1 שבתכנית נ רושלים — רמאללה׳ צפו  מזרחה לכביש י

ת. י ט מהווה את גבול התכנ  2052, הקו הבהול בתשרי

י נ י נ י בגבולות ובשטח החלקות לב ו נ ית: א) שי קרי מטרה התכנ  עי
י בגבולות וכשטח החלקה שיעודה שטת ו נ ׳ כ״ה; ב) שי ד ״ ר כ ו ב  צי

לוח החלקה 87. י בגבו ו נ . 26; ג) שי פ רי פתוח צ. בו  צי

א תשלום בימים ל ו ל ן ב י ת רשאי לעי י נ י התכ ו נ נין בשי ל המעו  כ

. ל ה ק  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים ל

ת ר הרואה א ח י א נ ו ט תכנ ר ין או בבל פ נין בקרקע כבנ ל המעו  כ
י טעיף 100 ל פ ך ע כ ל הזכאי ל ן כ כ ת, ו י די התבנ ל י  עצמו נפגע ע
ו ברשומות׳ להגיש ך הדשיים מיום פרסום הודעה ז ו ׳ ת  לחוק׳ רשאי

גדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.  התנ
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ק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965  הודעות לפי חו

 גוש 30193 חלק מחלקה 1; גוש 30194 חלקות 1—7׳ ד3׳ 38

 (חלק); גוש 30195 חלקות 32-36׳ 135׳ 157-146׳ 161,

/ ם נ ו  175-173; גוש 30341׳ חלקה 41 בשטח של 148.629 ד

ל. ל פי הגבולות המטומנים בתשריט בקו בהו  הכל ע

ת׳ ו מאושרו ת קיימות א ית: א) איחוד חלקו ת התכנ ראו קרי הו  עי

ף ו פ כ ׳ ב ר בו י צי  וחלוקת השטח מחדש לאחר הפרשות לצרכ

ל טו בי ם הדשות ו יית דרכי ו ת מסי 1042; ב) התו י  להוראות תבנ

י לכ יית שבילים חדשים להו ו ו מאושרות׳ התו ימות א ם קי  דרכי

ית מם׳ 1042; י תבנ ל שעל פ ג לכי ר ל וביטול שבילים להו ג  ר

ת ע י ב י ציבור; ד) ק נ י ם 5 לשטח לבנ רי ו ד מאזור מנ עו י י י ו נ  ג) שי

ר ו ב י י צ נ י נ ד משטה לב עו י י י ו נ ן מפורט; ה) שי ו  שטח לתכנ

ר מגורים 1. ו  לאז

ת מי ת מיתאר מקו י נ י מסי 5/78 לתכ ו נ ת מסי 2522 — שי י נ כ  (2) ת
ת מטי 1682. י נ י מסי 1/78 לתכ ו נ ם, ושי י רושל  י

ב ו ח ׳ ר ו ת רסק נ ית: שכו י התכנ ו נ ם בשי לי  ואלה השטחים הכלו

ת י 51׳ גוש 30122 הלקות 77׳ 8ל בשלמות ותלקים מחלקו נ  שמעו

. ב רו ל שטח של 3000 מ׳׳ר בקי ת משתרעת ע י נ  88׳ 108׳ התכ

י ו נ ת ושי רי בו ע מדרך צי ט קרי הוראות התבנית: א) ביטול ק  עי

ך ר ד ח ל רי פתו בו י שטח צי ו נ ר מגורים 1; כ) שי ו דו לאז יעו  י

ל י בנין; ד) איחוד וחלוקה מחדש ש ו עת קו  ציבורית; ג) קבי

 חלקות 77׳ 78 בגוש 30122.

תאר מפי 1848 ת מי י נ כ ת י מס׳ 8ד/3 ל ו נ ת מס׳ 2626 - שי י נ כ  (3) ת
׳ ׳ 1885 ב ס רטת מ ת מפו י נ כ ת ׳ 1/78 ל ס  (תלפיות מזרח) ושינוי מ

ת מזרח). ו י ם תלפ רי ו  (רובע מנ

ית: העמק המרכזי של י התכנ ו נ ם בשי לי  ואלה השטחים הכלו
ת ו י ן תכנ ן 05 — בי ו ת׳ ביחידת תכנ ו בע המגורים מזרת תלפי  רו
ת מסי 1995א׳/ 1885אי׳ ו י נ ׳ תכ ׳ 2074, 2074אי במערב ס  מ
צ. 172250/128500. הקו . . נ ן ית 2560 בצפו  1848 במזרח ותבנ

ית. ת גבולות התכנ  הכחול בתשריט מהווה א

ים רי בו ם צי י נ קרי הוראות התכנית: א) קביעת מגרשים למב  עי
ת הספר המקיף והמתנ״ם של השכוגה; ב) קביעת שטח י  עבור ב
ת י נ כ ר מגרשי הספורט השכונתיים; ג) שינוי ת רי פתוח עבו בו  צי
׳ וקביעת שטח חדש לגן ילדים; ד) קביעת שטח  מסי 1885 ב
ם ; ה) קביעת מעברי י נתי מרכז ן שכו ר ג ה עבו רי פתו בו  צי
י ע ק ר ק ־ ת ר ת ב ע ך שטח המתנ״ס׳ מ ר ים להולכי רגל ד  ציבורי
ם; ו) קביעת מגרש ן וגישה לגן ילדי י ב פיינשטי  מתחת לרחו
ים; ז) קביעת 5טטח למקומות מיוחדים (מוסד) רי ם ציבו י  למבנ

ת אבות.  לשם הקמת בי

תאר מקומית ת מי י נ י מם׳ 4/78 לתכ ו נ  (4) תבנית מם׳ 2662 — שי

 מס׳ 1861.

ל ית משתרעת ע  ואלה השטתים הכלולים בשינוי התכנית: התכנ
י של ־מערג ן ו נם הנמצא בחלק הצפ י שטח בגודל 567 דו נ  פ
ל ל ו ית כ ם. תחום התכנ רושלי ת שבצפון י בע המגורים רמו  רו
ת י נ ׳ 3 שבתכ ס ת הנמצא דרום מערב לכביש מ  שטה של רמו
ן י י ׳ 1861, הכל בהתאם למצו ס ת מ  המיתאר המאושרת לדמו
ן י . ג ת י נ ף 4 לתכ ד בסעי ף לאמו בכפו ת ו י נ ט התכ  בתשרי
ך ר ו ת רוחב: 135/700-137/000 וקואורדיבטות א נטו רדי  קואו

.167/500-168/600 

ת מיתאר מקומית הנקרא: י נ כ , שינוי ת ו י ם התשריט המצורף אל  ביחד ע
הרה והמושבה האמריקאית, ז באבא־ , ז ו ׳ ר ואדי ג ו ית מטי2639 לאז  ״תבנ
ית מם׳ י מט׳ 1/78 לתכנ ו נ ת מם׳ עמ/9, שי י מס׳ 6/78 לתכנ . י ו נ  שי

ת מס׳ 2084׳׳. י נ כ ת ׳ 1/78 ל ס  1473 ושינוי מ

וז, באב ת ואדי ג׳ נ ית; שכו  ואלה השטתים הכלולים בשינוי התכנ

ד 30527, זהרה, והמושבה האמריקאית. גושים 30518, 30523 ע  א־
 חלקי גושים 30505, 30506, 30516 (29998), 30517 (29997) 30519,

י הגבולות המסומנים ל פ ם, הכל ע נ  30057, 30058, 30090, כ־697 דו
ט.  בקו בחול בתשרי

ת התכנית: ראו  עיקרי הו

ת עמ/9 עי׳י: י ת תכנ ות א  1. לשנ

ר ו לאז ור מגורים 5 ו רי פתוח לאז בו ד משטח צי יעו י י  א) שינו
ור מגורים 1 ד מאזור מגורים 5 לאז עו י י י ו נ  מגורים 4; ב) שי

ור מגורים 4.  ולאז

: ית מם׳ 2048 ע״י ת התכנ ות א  2. לשנ
י ייעוד שטח ו נ רי פתוח; ב) שי בו ך והפיכתה לשטח צי ר  א) ביטול ד

 מאזור מסחרי לשטה למקומות מיוחדים.

ין ד משטח להקמת בנ יעו י י ו נ ת מט׳ 1437 ע״י שי י ת תכנ  3. לשנות א
רי לשטח למקומות מיוחדים (בית יתומים). בו  צי

ינים הבאים: ע הוראות בענ  4. לקבו

רי מגורים, למקומות מיוחדים ו ן לאז  א) קביעת ייעודים של מקרקעי
ת ציבוריות; ב) שיפור  (מוסדות) לשטחי מלונאות ולשטחים למטרו

ף. ו ים ומבטי נ נ י נת מגורים, בנ  שכו

ת ו י קביעת הוראות להכנת תכנ רט ו ן מפו ו נ  5. תחימת שטחים לתכ
 מפורטות.

ם. י נ  6. קביעת הוראות מיוחדות לבניה באזורים שו

ו ם קיימות א ם וביטול דרכי י ם חדשות, הרחבת דרכ יית דרכי ו  7. התו

 מאושרות.

ם מי א תשלום בי ל ו ל ין ב ית רשאי לעי י התכנ ו נ נין בשי ל המעו  כ

ת שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.  ובשעו

ת ר הרואה א ח י א נ ו נ ט תכ ר ו בכל פ ן א י ל מעונין בקרקע, בבנ  כ
י מעיף 100 ל פ כן כל הזכאי לבך ע ת ו י נ די שינוי התכ ל י  עצמו נפגע ע
, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, ק, רשאי  לחו

ת במשרדי הועדה המקומית'האמורה. י נ י התכ ו נ  להגיש התנגדות לשי

׳ ירושלים ן מקומי ו  מרחב תכנ

 הודעות בדבר הפקדת שינדי תכניות מיתאר מקומיות
ה׳ י ן והבנ ו  נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

יה מחוז ן ולבנ ו נ י במשרדי הועדה המחוזית לתכ  תשב״ה-1965׳ כ

׳ ם, הופקדו רושלי ה י י לבנ ן ו ו נ ם ובמשרדי הועדה המקומית לתכ רושלי  י

ות ת מיתאר מקומי ו י י תכנ י ו נ ם התשריטים המצורפים אליהם, שי  ביחד ע

 אלה:

ת מיתאר י נ כ ת י מסי 53/78 ל ו נ ׳ — שי ׳ 2022 א ס ת מ י נ  (1) ״תכ

׳ 1042׳׳. ס ת מ י נ כ ת ם ושינוי מם׳ 2/78 ל י רושל  מקומית י

ת נ ו כ ם נמרח ש ו ר ית: ד י התכנ ו נ  ואלה השטחים הכלולים בשי

ת וגן; גוש 30192 חלקות 1—44׳ 50׳ 51׳ 89-57׳ 96-91;  בי
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 הודעות לפי תוק התכנון והבגיה, תשכ״ה—1965

 עמי 1827, והמותחם בקו־כחול בתשריט המצורף, להוציא מועצה
 מקומית מבשרת ציון, מועצה מקומית אבו־־גוש ומועצה מקומית בית

 שמש.
 עיקרי מטרת התכנית: א) פיקוח על פיתוח הקרקע במרחב התכנון
 המקומי תוך שמירה על ייעוד חקלאי של קרקעות, המתאימות לבך;
 ב) הבטחת תנאים נאותים מבחינת הבריאות, התברואה, הכקיון,
 הבטיחות, הבטחון, התחבורה והנוחיות ומניעת מפגעים ע״י תכנון
 הקרקע ושימוש בה, ובכלל זה ייחוד אזורים למגורים לחעשיה
 ולמסחר; ג) שמירה על כל בנין ודבר שיש להם חשיבות אדריכלית
 היסטורית, ארכיאולוגית וכיו״ב; ד) שמירה ופיתוח של מקומות

 חשובים מבחינת הטבע או ה-ופי.

 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2097, תשל״ה, עמי 1327.

 השינוי האמור בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו ביחד עם
 התשריט המצורף, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן
 במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, וכל המעונין
 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 י׳׳ז בתשרי תש״ם (8 באוקטובר 1979) ר׳ לוי
 יושב ראש הועדה המתוזית לתכנון ולנניה

 מחוז ירושלים

 מחוז תל־ אביב
 מדתב תכנון מקומי/ רמת השרון

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 ניתנת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה
 תשב״ה-1965׳ כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 תל־אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון׳
 הופקד׳ ביתד עם התשריט המצורף אליו׳ שינוי תכנית הנקרא: תבנית
 בנין עיר מס׳ 550 — שינוי מסי 161 לתכנ-ת מיתאד מם׳ 210אי׳

 רמת השרון.

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם: גוש 6415
 חלקה 123׳ בין רחובות שד׳ ביאליק - ב״ט בנובמבר.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: ביטול חלקה קיימת וחלוקתה לשטח
 מגורים ושהה מכורים מייחד תוך הפרשת ששה ציבורי ודרכים/ הכל

 בהתאם לתשריט,

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

 כל המעונין בקרקע׳ כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית׳ ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק׳ רשאי׳ תוך חדשיים מיום םרםום הודעה זו ברשומות׳ להגיש

 התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 כ׳׳ה בתשרי תש־׳פ (16 באוקטובר 1979)
 ד׳ רזניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז תל־אביב

 עיקרי הוראוח התכנית: א) שינוי בגבול המערבי של שטח
 התבנית; ב) הגדלת השטח המיועד ל׳׳בנה ביתך״; ג) ביטול חלק
 מדרכים מאושרות; ד) התוויית דרכים חדשות; ה) החלת שינויים
 באיזורי היעוד ובגבולותיהם מבלי להרוג מן המסגרת העקרונית
 של הייעוד למגורים וצפיפות הדיור לאיזוריהם השונים וכן של

 כמות הדירות הכללית המיועדת לרובע רמות.

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

 כל המעונין בקרקע׳ בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינויי התבניות׳ ובן בל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק׳ רשאי׳ תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות׳
 להגיש התנגדות לשינויי התבניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, הופקד
 שימי תכנית מיתאר מקומית הנקרא: ״תכנית מם׳ 2613 - שינו־ מם׳
 1/1978 לתכנית מיתאר מקומית ירושלים״, ושינוי מם׳ 1/78 לתכנית

 מפורטת מטי 1657, ביחד עט התשריט המצורף אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: שכונת גבעת שפירא,
 יובע מנורים 4 ם ״צמרת הבירה״, שטח בין רחוב החי״ר ומלוא הררי,

 התכנית משתרעת על שטח של 578 מ״ר.
 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד מאזור מגורים לשטח
 להקמת בנין ציבורי במיתחם 4ם, ב) שינוי שימוש במגרש להקמת
 בנין ציבורי מגן ילדים לבית כנסת; ג) קביעת צורת בינוי בשטה ע׳׳י

 נספה הבינוי; ד) קביעת עדיפות לתכנית.

 כל הנלעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
 ובשפות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפנע על ידי שינוי התכנית וכן כל הזכצי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,

 להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, מטה־יהודה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 להוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המהוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מיתאר מקומית
 הנקרא: תכנית מיתאר מקומית מטה־יהודה מס׳ מי/200. תכנית זו
 מבטלת את תכנית מיתאר הרי יהודה ינ/116 ותכנית מיתאר גיזו

 יג/125 .

 מקום התכנית: מרחב תכנון מקומי מטה־יהודה שעליו הכריז שר
 הפנים בצו שפורסם בקובץ תקנות מסי 1713, תשכ״ה, מיום 14.4.65׳
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965

 כל המעונין בהתליית התכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום׳ בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל מעונין בקרקע׳ בבבין או בבל פרט תכנוני אחד הרואה עצמו
 נפגע על ידי התליית התכנית׳ ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף «10
 לחוק׳ רשאי׳ תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות

 להגיש התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכגון מקומי׳ זמורה

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

 תכנית מפורטת מם׳ זמ/53/571״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3797 חלקות 38—
 41׳ 46-50׳ 53-57׳ 91—87׳ גוש 3813 חלקי חלקות 1-3׳ 5׳ 6׳

 13—8׳ 21—18׳ סמוך לאזור התעשיה׳ קריח עקרון.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: הרחבת דרבים קיימות׳ התוויית
 דרכים חדשות ורציפי חניה׳ שינוי מאזור מגורים לאזור מלאכה׳
 קביעת אזורים למבני ציבור׳ שטחים ציבוריים פתוחים ומרכזון

 מסחרי.
 הודעה על הפקדת שינוי התבנית יחד עם התשריט המצורף אליו׳

 פורסמה בילקוט הפרסומים 2419׳ תשל-ח׳ עמ׳ 1336.

 שינוי התבנית האמור׳ בצורה שאישרה הועדה המחוזית׳ ביחד עם
 התשריט המצורף אליו׳ הוטקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן
 במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה׳ וכל המעונין רשאי
 לעיין בו ללא תשלוט ביטים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי׳ זמורה

 הודעה בדבר אישור שינוי תקנון תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה׳
 תשכ״ה—1965׳ כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה׳ מחוז המרכז,
 א־שרה׳ באישור שר הפנים ״שינוי תקנון תכנית מפורטת משי

 זמ/9/332אי״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 4573 מגרשים
 'ארעיים 4׳ 5׳ 40—42׳ רחוב לילינבלום׳ גדרה.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי הוראות הבניה בהתאם
 להוראות תכנית המיתאר של גדרה.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף אליו
 פורסמה בילקוט הפרסומים 2511׳ תשל״ט׳ עמי 886.

 שינוי התבנית האמור׳ בצורה שאישרה הועדה המחוזית׳ ביחד עם
 התשריט המצורף אליו׳ הופקר במשרדי הועדה המחוזית האמורה ובן
 במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה׳ וכל המעונין רשאי
 לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, המרכז

 הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז, הופקדו,

 ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, שינויי תכניות אלה:

 (1) ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ ממ/17/507״.
 עיקרי הוראות השינוי: הקטנה בקווי בניין.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית: גוש 6502 הלקה 440,
 רחוב האתרוג, נוה־מונוסון.

 (2) ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ ממ/8/727״.
 עיקרי הוראות השינוי: שינוי ביעודי שטחים ציבוריים, שינוי
 במיקום מבנים וחנויות פרטיות, קביעת תכנית בינוי ושימוש

 חריג למבנים קיימים בשטח הציבורי הפתוח.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכגיה: גוש 6185 חלקות 4,

 9, 22, רמת אילן, מועצה מקומית גבעת שמואל.

 (3) ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ ממ/1/1170״.
 עיקרי הוראות השינוי: קביעת קוו בנין קדמי, קביעת קו בנין

 אחורי, קביעת אחוזי בניה.
 ואלה השטחים• הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6503 חלקה 557

 (208 א׳ זמני) בנוה מונוסון.

 (4) ״שינוי תבנית מפורטת מם׳ ממ/1341״.
 עיקרי הוראות השינוי: ביטול הדרך והמרתה למגורים בי, ג׳

 וקביעת קיל־דה־םאק.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 4259 חלקה 52,

 ראשון־לציון.

 בל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל מעונין בקרקע, בבבין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
 נפגע על ידי שינויי התבניות, וכן כל הזכאי לכך על פי טעיף 100
 לחוק, רשאי, תוך חדש״ם מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
 להגיש התנגדות לשינויי החכניוח במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי המרכז

 הודעה בדבר התליית תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה׳
 תשב״ה-1965׳ כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה׳ מחוז
 המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז׳ הופקדה
 התליית תכנית מפורטת הנקראת ״התליית תבנית מפורטת מס׳

 ממ/323׳,4ב׳״׳ ביחד עם התשריט המצורף אליה.

 עיקרי הוראות התבנית: התליית כל התבניות בשטחים הרשומים
 מטה.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 6720 חלקות א׳ ב, ג׳ ד׳
 ה׳ ו׳ ז׳ ח׳ 922 עד 925 בנני־חקוה.
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 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית: גוש 6360 חיזקה 3׳
 פתח־תקוה.

 עיקרי הוראות שינוי התבנית: שינוי אזור ממגרש ציבורי
 לחעשייתי.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית יתד עם התשריט המצורף אליו׳
 פורסמה בילקוט הפרסומים 2451׳ תשל״ח׳ עמי 2180.

 שינוי התכנית האמור׳ בצורה שאישרה הועדה המתוזית׳ כיחד עם
 התשריט המצורף אליו׳ הופקד במשרדי הועדה המחוזית האגורה וכן
 במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־תקוה׳ וכל המעונין
 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי׳ רחובות

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה׳
 חשכ״ה-1965׳ בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז׳ ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות׳ הופקד
 שינוי תכנית הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מסי רח/6/450״׳ ביחד

 עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: הקמת בנין בן 3 קומות + קומת עמודים׳
 6 יחידות דיור 3x =225.9677.7 מ״ר סה״כ שטה בניה׳ 105% משטה
 המגרש נטו — 645.45 מ״ר׳ בקומת עמודים ה׳ משאבות ת׳ עגלות

 אשפה וח׳ גיגון בשטח; 30 מ*ר לשימוש הדיירים.
 ואלה השטתים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3694 חלקה 131׳

 רחוב האר״ז 6׳ רחובות.

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

 כל מעונין בקרקע׳ בבנין או בכל פרט תכנוני אוזר הרואה עצמו
 נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי פעיף 100 לחוק,
 רשאי׳ תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות׳ להגיש

 התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי׳ רעננה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה׳
 תשכ־ה-1965׳ כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה׳ מחוז המרכז׳
 אישרה׳ באישור שר הפנים׳ שינוי תכניה מפורטת הנקרא: ׳׳שינוי

 תכנית מפורטת מטי רע/182/1״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: נזש 6586 חלקוה 373׳
 374׳ 375; גוש 6586 חלקה 428׳ רחוב סולד 18׳ רחוב קסין 19.

 עיקרי הוראות שינוי התבנית: איחוד וחלוקה של מגרשים׳ קביעת
 דרך וביטול דרך׳ קביעת שטח ציבורי פתוח׳ קביעה אזור מגורים׳

 בניה בקיר משותף.

 הודעה על הפקדת שינוי התבנית יחד עם התשריט המצורף אליו׳
 פודטמה בילקוט הפרסומים 2449׳ תשל׳׳ח׳ עמ׳ 2131.

 מרחב תכנון עקומי׳ פתח־תקזה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה׳
 תשב״ה—1965׳ כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה׳ מחוז
 המרכז׳ ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־תקוה׳ הופקד
 שינוי תכנית הנקרא ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מם׳ פתן1211ן4״׳

 ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: שינוי ייעוד שטה ציבורי פתוח לשטח
 למוסד ציבורי ושטח לבניני ציבור׳ קביעת הוראות בינוי בשטח

 למוסד ציבורי.
- ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: נוש 6384 חלקה 1׳

 ברחובות אחד העם׳ ושרעבי בפתח־תקוה.

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

 בל מעונין בקרקע׳ בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
 בפגע על ידי שינוי התכנית׳ וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק׳
 רשאי׳ תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות׳ להגיש

 התנגדוה לשינוי ההבניה במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי׳ פתח־תקוה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרה בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה׳
 תשכ״ה—1965׳ בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנו( ולבניה׳ מחוז
 המרכז׳ ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־תקוה׳ הופקד
 שינוי תכנית הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ פת/3/1222״׳ ביחד

 עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: שינוי ייעוד שטח לבניני ציבור לשטח
 למלאכה עבור פינוי מטרדים.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6640 חלקי חלקות
 109׳ 84׳ 87׳ 90׳ פתה־תקוה.

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

 כל מעונין בקרקע׳ בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
 נפנע על ידי שינוי התכנית׳ וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק׳
 רשאי׳ תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות׳ להגיש

 החננדות לשינוי התבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי׳ פתח־תקוה

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

 תכנית מפורטת מפי פח/798״.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965

ית מקומית מם׳ הצ/10/38־.  (1) ״שינוי תבנ

- י התכנית: גוש 8002 חלקות 9 ו נ ם בשי לי  ואלה השטחים הכלו

 31, 71-65, 130, 189, 147, 131, 147, חלקי חלקות 181

יה. ב שלום שבזי בפרדסי רחו ב יונה פישר ו  187, 206, ברחו

, ר מגורים חקלאי ו קרי הוראות שינוי התבנית: ביטול אז  עי

ר ושטח ציבורי פתוח. בו י צי נ י נ ׳ ב ור מגורים א  והפיכתו לאז

, ו ם התשריט המצורף אלי ת יחד ע י י התכנ ו נ ל הפקדת שי  הודעה ע

, עמי 1726.  פורסמה בילקוט הפרסומים 2336, תשל״ז

ת מטי הצ/11/43״. ט ר ו פ ת מ י י תכנ ו נ  (2) ״שי

ם בשינוי התכנית: נוש 7793 חלקות 90, לי  ואלה השטחים הכלו
 107, 108, 109, אבן־יהודה.

א הסכמה, ל י התכנית: איחוד והלוקה ל ו נ  עיקרי הוראות שי
 קביעת שטחים ציבוריים.

, ו י י התבנית יחד עם התשריט המצורף אל ו נ ל הפקדת שי  הודעה ע
 פורסמה בילקוט הפדפומים 2383, תשל״ח, עמי 334.

ות האמורות בצורה שאישרה הועדה המחוזית, ביחד י י התכנ י ו נ  שי
, במשרדי הועדה המחוזית ם התשריטיש המצורפים אליהם, הופקדו  ע
ל כ ם, ו י נ ה שרו י לבנ ן ו ו כן במשרדי הועדה המקומית לתכנ  האמורה ו
ם בימים ובשעות שהמשרדים א תשלו ל ן בהם ל י  המעונין רשאי לעי

.  האמורים פתוחים לקהל

ן דרומי , שרו ן מקומי ו  מרחב תכנ

 הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה

ה מחוז י לבנ ן ו ו  תשכ״ה-1965, כי במשרד- הועדה המחוזית לתכנ
ן הדרומי הופקדו, ן ולבניה שרו ו , ובמשרדי הועדה המקומית לתכנ  המרכז

ת אלה: ו י י תכנ י ו נ ם התשריטים המצורפים אליהם, שי  ביחד ע

רטת מם׳ שד/2/562 אי״. ת מפו י י תכנ ו נ  (1) ״שי

 עיקרי הוראות השינוי: איחוד וחלוקה מחדש, פתיחת קיל־־דה־

v .סאק 

י התבנית: בוש 6688 חלקות 108, ו נ פ בשי לי  ואלה השטחים הכלו

י יהודה. נ  109, 129 (הלק), נ

רטת מם׳ שד/1351״. ת מפו י י תכנ ו נ  (2) ״שי

ו בנין אחורי בחלקה למטרת  עיקרי הוראות השינוי: לשנות קו

 הקמת בריבת שחיה ביתית.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6683 חלקה 226,

ב הדרום, סביון.  רחו

א תשלום בימים ל ל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ל  כ

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ו מ צ י אחר הרואה ע נ ו נ ט תכ ר ל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פ  כ
ף 100 י סעי ל פ ך ע כ ל הזכאי ל ן כ כ ת, ו ו י י התכנ י ו נ די שי ל י ע ע נ פ  נ
ת, ו ברשומו ך חודשיים מיום פרסומה של הודעה ז , תו  לחוק, רשאי

ות במשרדי הועדה המקומית האמורה. י יי התכנ ו נ  להגיש התנגדות לשי

ם ר׳ בצורה שאישרה הועדה המחוזית׳ ביתד ע ת האמו י י התכנ ו נ  שי
׳ הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה ובן ו י ל  התשריט המצורף א
ן רשאי י נ כל המעו ׳ ו ה נ נ ע ה ר י לבנ ן ו ו  במשרדי הועדה המקומית לתכנ
א תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים ל ו ל ן ב י  לעי

.  לקהל

נה , רענ ן מקומי ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
יה, ן והבנ ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
ה מחוז י נ לב ן ו ו נ כ ת י במשרדי הועדה המחוזית ל  תשב״ה—1965, כ
ה, הופקדה נ ה רענ י לבנ ן ו ו נ , ובמשרדי הועדה המקומית לתכ  המרכז
ביחדעם 220/1״, רע/ ת מפורטת מס׳ י נ ת מפורטת הנקראת ״תכ י נ כ  ת

ה.  התשריט המצורף אלי

ים, איחוד וחלוקה  עיקרי הודאות התבנית: קביעת שטחים ציבורי
. ר בו  מחדש של חלקות למגורים ולשטתי צי

ית: גוש 6583 חלקות ל36, 191, ם בתכנ לי  ואלה השטחים. הכלו
ס משותף. ד ר ב פ ת רחו נ , פי י ב יהודה הלו  רחו

א תשלוט בימים ובשעות ל ין בה ל ת רשאי לעי י נין בתבנ ל המעו  כ
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

י אחר הרואה עצמו נ ו נ ם תכ ר ל פ כ ו ב ן א י ן בקרקע, כבנ י נ ל מעו  כ
י סעיף 100 לחוק, ל פ כן כל הזכאי לבך ע ית, ו ל ידי התכנ  נפגע ע
ו ברשומות, להגיש ך חדשייט מיום פרסומה של הודעה ז , תו  רשאי

ת במשרדי הועדה המקומית האמורה. י  התנגדות לתכג

, רמלה ן מקומי ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
ן והבניה׳ ו ק התכנ ף 117 לחו י ע ס  נמסרת בזה הודעה, בהתאם ל
׳ ה, מחוז המרכז י לבנ ן ו ו נ י הועדה המחוזית לתכ  תשכ״ה—1965, כ
ית מפורטת הנקרא: ׳׳שינוי י תבנ ו נ ם, שי י ר הפנ  אישרה, באישור ש

ית מפורטת מסי לה/5/100״.  תכנ

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית: גוש 4346 חלקה 507׳

ב םטרומה 3, רמלה.  רחו

ת מגורים, בן 5 קומות ת בי י י  עיקרי הוראות ש־־נוי התבנית: בנ

. ר ו י ת ד דו  מעל קומת עמידים, סה״כ 10 יחי

, ו פ התשריט המצורף אלי ית יחד ע ל הפקדת שינוי התבנ  הודעה ע
, עמי 242.  פורסמה בילקוט הפרסומים 2289, תשל״ו

ר, בצורה שאישרה הועדה המחוזית, ביחד עם  שינוי התכנית האמו
, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן ו י  התשריט המצורף אל
כל המעונין רשאי ה רמלה, ו י לבנ ן ו ו  במשרדי הועדה המקומית לתכנ
ם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים א תשלו ל ו ל ין ב  לעי

,  לקהל

ים נ ן מקומי, שרו ו  מרחב תכנ

 הודעות בדבר אישור שינוי תכניות מפורטות
ן והבניה, ו ק התכנ ה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחו ז  נמסרת נ
, ה, מחוז המרכז י נ לב ן ו ו נ  תשכ״ה—1965, בי הועדה המחוזית לתכ

ת אלה: רטו ת מפו ו י נ י תכ י ו נ ם, שי י  אישרה, באישור שד הפנ

 ילקוט הפרסומים 2578, כ״ה בחשון תש״ם> 15.11.1979 287



ק התכנוו והבניה, תעוכ״ה-1965  הודעות לפי חו

 ״תכנית מסי ג/871 — אזור תעשיה בטירת הכרמל - בית לעם״,
 המהווה שינוי לתבנית מס׳ ג/578 - אזור תעשיה ב׳ בטירת הכרמל.
 הודעה על הפקדתו׳ ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2350׳ תשל״ז׳ עמי 2022.

 השינוי האמור׳ בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו ביחד עם
 התשריט המצורף אליו׳ הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה׳
 וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי־־מחוזי׳ היפה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמםרח בזה הודעה׳ בהתאם לסעיפים 117 ו־12(א) לחוק התכנון
 והבניה׳ תשכ״ה—1965׳ כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה׳
 החליטה לאשר תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מס׳ ג/942 — בית

 פםר דגניה בטירת הכרמל.

 הודעה על הפקדתה פורסמה בילקוט הפרסומים 2538׳ תשל״ט׳
 עמי 1530.

 התכנית האמורה בצודה שהועדה המחוזית אישרה אותה ביתד עם
 התשריט המצורף אליה׳ הופקדה במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז חיפה׳ ובל המעונין רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי׳ חדרה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמםדת בזד, הודעה׳ בהתאם להעיף 117 לחוק התכנון והבניה׳
 תשב״ה—1965׳ בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה׳ החליטה
 לאשר תכנית מפורטת הנקראת: ״תכנית מם׳ חד/664 — החאן בחדרה״.

 הודעה על הפקדתה׳ ביחד עם התשריט המצורף אליה׳ פורםמה
 בילקוט הפרסומים 2515׳ תשל״ט׳ עמי 988.

 התכנית האמורה׳ בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותה׳ ביחד
 עם התשריט המצורף אליה׳ הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה, ובל המעונין
 דשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי׳ קרית טבעון

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה׳
 תשכ״ה—1965׳ כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה׳ מחוז חיפה׳
 החליטה׳ באישור שר הפנים; לאשר שינוי תכניה מפורטת הנקרא
 ״תכניה מם׳ טב/21 - שינוי ייעוד של שטח חלקה 75 בגוש 11410
 בקרית־טבעון״ המהווה שינוי לתכנית מס׳ ג/222 - קרית עמל

 המזרחית.

 מרחב תכנון מקומי, שדונים

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה דודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שרונים, הופקד
 שינוי תכנית הנקרא ״שינוי תבנית מיתאר מקומית מם׳ הצ/179״,

 ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: שינוי ייעוד של חלק מחלקה מאזור
 חקלאי לאזור מגורים.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 8024 חלקה 39,
 מועצה מקומית אבן־יהודה.

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

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

 התנגדות לשיגוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 כ׳ בתשרי תש״ם (12 באוקטובר 1979)
 דב שיש

 ממלא מקום יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 מחוז חיפה
 מרחב תכנון מקומי, חיפה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, החליטה
 באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא:
 ״תבנית מסי הפ/1194 — גבעת דוממה״, המהווה שינוי לתבנית מם׳
 חפ/229 — תבנית מיתאר של העיר חיפה, ולתכנית מס׳ חפ/219ב׳ —

 הגדלת אחוזי הבניה באזור מגורים אי.

 הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2378, תשל״ח, עמי 238.

 השינוי האמור, בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו ביחד עם
 התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה ובן
 במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה, וכל מעונין רשאי
 לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי־מחוזי, חיפה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיפים 117 ו־12(א) לחוק התכנון
 והבניה׳ חשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז היפה׳
 החליטה׳ באישור שר הפנים׳ לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא
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ק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965  הודעות לפי חו

 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי חכניח מיתאר הנקרא:
 תכנית מס׳ 2702 - שינוי לתבנית מיתאר מס׳ 552 צפת - איתור

 שטח לבנק בצפת.

 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2523, תשל״ט, עמ׳ 1224.

 ואלה השטחים הכלולים בתבנית: גוש 13052 חלקה 9, לאורך
 כביש ירושלים.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: שינוי יעוד השטח ממלונאוח ונופש
 למסחרי.

 השינוי האמור בצורה שהועדה המחוזית אישרה אוחו, ביחד עם
 התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן
 במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה צפת שבעירית צפת, ובל
 המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי־מחוזי, הצפון

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 חשב״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז הצפון,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מיתאר הנקרא:
 תכנית מס־ 3214 - שינוי לתכגית מיתאר מט׳ 194 הגלילית - שינוי

 ייעוד לתעשיה זעירה אדמות ריבה.

 השטחים הכלולים בתכנית: גוש 17507 חלק מחלקה 20.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: שינוי ייעוד השטח מחקלאי לאזור
 תעשיה זעירה.

 הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים 2547, תשל״ט,
 עמ׳ 1758.

 השינוי האמור נצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו, ביחד עם
 התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה ובן
 במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, שבבית הממשלה,
 נצרת עלית, וכל המעובין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ו בתשרי תש״ם (17 באוקטובר 1979)

 ישראל קניג
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הצפון

 הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2462׳ תשל״ח׳ עמ׳ 2443.

 השינוי האמור׳ בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו ביחד עם
 התשריט המצורף אליו הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן
 במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה קריה טבעון׳ וכל מעונין
 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, חדרה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאד מקומית
 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 חדרה, הופקד, ביחד עם
 התשריט המצורף אליו, שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא: ׳תכנית
 מסי חד/693 — אברהם לביא בע״מ, גוש 10037 חלקה 132 בחדרה״,
 תבנית זו מהוות שינוי לתכנית מיתאד חדרה משנת 1941 ומשפיעה על

 תכנית מפורטת חד/18.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי: חלקה 132 בנוש 10037, בין
 רחונ זיבוטינסקי ורחוב ביאליק בחדרה.

 עיקרי הוראות השינוי: ייעוד שטח של 1459 מ״ר לשם הקמת
 בנין מגורים בן שתי קומות הכולל 6 דירות, וייעוד שטח של
 130 מ״ר לשם הרחבת הדרך ברחוב ביאליק, אחוז הבניה המותר הוא

 70% ברוטו.

 בל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
 ובשעות שבהן המשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין אי בכל פרט תכנוני אתר, יכל הרואה
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיוט פרסומה של הודעה זו ברשומות,
 להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה חדרה.

 א׳ בחשון תש״ם (22 באוקטובר 1979)
 נפתלי אילתי

 יושב ראש הועדה המוזווית לתכנון ולבבית
 מחוז חיפה

 מחוז הצפון
 מרהב תכנון מקומי, צפת

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
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ט נ ש מ  הזמנות בתי ה
 בית המעופש המחוזי בתל־ אביב ־יפו

 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
ל . ב ן ו לשניהם, במפורט להל ן א י מנהל עזבו ו נ ו למי ואה א ם צו ו ם לקי י מ תן צ ת המשפס בקשות לי י ב י הונשו ל י ידוע כ ו  להו
ב ח המשפט צו כטו א כן יחן כי , שאם ל נדותו י התנ מ ע ת ט , א ו ם הזמנה ז ם מיום פרסו ו ך ארבעה עשר י ניש, תו ת י  המתנגד לבקשו

ניו:  בעי

ך י ד א ו ת רי ו ם מנ  מסי התיק מקו

ן הפסידה שם המבקש  (צוואות) שם המנוח האחרו

 4740/79 רודולף זקס — 30.7.78 יונה לייב
- 2.10.78 אברהם מרים  4741/79 גרשון אברהם
- 22.7.79 הלנדה לינדה  4742/79 אמיל לינדה
- 18.7.79 בני גרידאני  4743/79 אוריאן זיגמונד

 4747/79 פייגה חומט _ 1.8.79 הלנה וייבשטוק
 4751/79 חנה בצון 30.5.78 כוכבה בזר

- 28.8.79 יעקב קוזלובםקי  4752/79 רחל קוזלובםקי
- 13.1.78 היימן קופל  4756/79 אברהם קופל
 24.5.79 יהודית כהן

-  4758/79 יוסף כהן
 15.5.79 מריס שכטר

-  4759/79 פליכס ביהם
ב טנר ו  19.4.79 ד

-  4768/79 חדוה טנר
 4771/79 יצחק םולונסקי — 23.5.79 ישראל סולונסקי

 3830/79 אלפי שמואל 1.3.78 אלפי אניאר
- 18.8.79 צבי שילדהאוז  4781/79 זליג ברמן
- 28.3.79 צבי שילדהאוז  4782/79 איטה ברמן
- 12.5.78 גבריאל דאון  4783/79 מליטה גלזנר
 4784/79 חנה פוכטמן 17.8.79 הרמן פובטמן

 7.8.79 אלכסגדר פלוריאן
-  4789/79 מריה סטאר

י - 13.9.79 רבקה לו  4792/79 יוסף שמעון לוי
 4794/79 עזיזה משה . - 3.1.78 הללי עמום

 4801/79 דאובר לוטי 8.8.79 אברהם דאובר
 4804/79 חוה(אוה) סולק _ 25.8.79 אמנון פולק
- 3.8.79 קלמן טיגמן  4808/79 שמעון טיגמן

 4811/79 יהושע גוטויצר — 11.9.79 זלדה כולודוכין
- 27.7.79 מרקו בהן  4817/79 נסים אלמוזלינו

 21.12.78 מימון אוחיון
-  4825/79 אוחיון חביבה

- 26.8.79 לאה (עליזה) צופיוף  4828/79 קטן צופיוף
 4829/79 משה בר — 7.9.79 לידיה וסינגר

- 8.7.79 פרידה גולדנברג  4831/79 ברקו גולדנברג
- 23.8.79 סימון גרוסמן  4835/79 גרוםמן רייף לאה

- 8.10.79 יוסף ישראל גרש  4838/79 טאובה גרש
 27.8.79 יצחק נחום זוטא

-  4839/79 לאה זוטא
 4840/79 עליזה ברמן 22.7.79 גרדה שפיגלר
 4841/79 ויקטוריה רוסו 1.2.79 רוז לוסי ויט

- 27.3.79 אסתר סרברניק  4851/79 לייב סרברניק
 23.9.70 יוסף עיזרי

-  4853/79 חיים עיזרי
 22.7.79 שטאוב עזיאס

-  4854/79 שרה שטאוב
- 21.9.79 ידידיה צרפתי  4857/79 יוסף צרפתי
 4862/79 אברהם שלמה אורבך 28.8.79 פיניה אורבך
 10.2.79 יהודית פרימן

-  4865/79 אבא ניפומנישצי
 9.9.79 גרינברג רבקה

-  4867/79 גרינברג אברהם אלכסנדר
 8.9.79 פרידה גורביץ

-  4869/79 ויטה מינקוב
 4884/79 זאב(וויליאם) שטדלר _ 20.6.79 אלקה שטדלר

 4890/79 לאון בזנר 20.6.79 רוח בזנר
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מטי התיק מקום מגוריו תאריך
 (צוואות) שם המנוח האחרק הפטירה שם המבקש

 4895/79 . דניאל אהרון מנס — 11.6.79 מנס נוטה הרש
- 7.9.78 עצמון צבי  4896/79 עצמון נחמן

- 26.7.79 אדליס ארנה  4897/79 אדלים שלום
- 2.9.79 אסתר ניר  4898/79 משה ניר

 4907/79 פרלה מנור _ 2.9.79 דוזה טרנטו-]]
- 24.8.79 טולומונוב שמחה  4916/79 אלאלוף משה

- 8.7.79 שושנה רגב  4917/79 יהודה רגב
- 2.7.79 קלאודיו שיפטן  4920/79 וולטר שיפטן

- 23.12.77 חיים אברהמי  4931/79 רחל אברהמי
- 14.9.79 שרה וכטנברג  4933/79 פםיה הלבן

- 30.4.79 אוה אזרכס  4934/79 דוד אזרכם
- 31.7.79 טובה ויונפבלט  4937/79 יוסף בלט

- «22.1.7 עוד המר  4959/79 רחל פרידמן
- 19.1.79 עוד עזרא  4961/79 סולומון רומנו
- 9.3.77 עוד עזרא  4961/79 אסתר רומנו

 4983/79 שלמה רונצוויג — 2.7.79 אליהו רוזנצווינ
- 17.2.77 אנה מד  4985/79 צלינה חנלס

- 4.7.79 בקסלר פריקו  4988/79 שניידר בנימין
p - «31.5.7 חיים פ  4990/79 רחלי פרץ

 4994/79 קמחי דוד — 19.6.77 קמחי יעקב
- 25.7.79 שמואל לב  5000/79 רוזליה ימפולםקי

- 25.10.78 רודולף (ראובן) דוברין  4986/79 עדה דוב רץ
- 27.7.79 סעדה מועלם  5008/79 משה יחיא מועלם

 4966/79 בלהה ויסמן _ 14.10.78 מרדכי מיכאלי
- 7.9.79 קלין אליזבטה  אלכסנדר קליין

 יצחק גולדה
4967/79 

- 30.9.79 מינה גולדה
 אלכסנדר קליין

 4972/89 יצחק גולדה
- 3.4.79 הלנה יזמרה  4974/79 בנימין אלקלעי
- 8.5.79 זאב ויליאם  4977/79 ביאנקה יעקובםון

- 27.8.79 אסתר מחניה  4981/79 אליעזר מתניה
- 11.9.79 נרינברג אהרון  4984/79 גרינברג הרש־צבי

- 3.4.79 יוסף סלונימסקי  5011/79 אסתר םלונימםקי
- 5.2.77 שלמה לונדנר  5012/79 אדולף לונדנר
 5017/79 פרל בתיה 8.6.79 סבוביץ אילנה

- 5.8.78 צוקר רווה  5018/79 מנםסה יפה
- 19.9.79 לאב לינה  5023/79 מלכה לאב

- 16.10.79 אסף נמרוד  5027/79 שלומי ברוריה
- 29.11.78 חיים לב  5030/79 אנה לב

 5034/79 שטפניה שימלביץ _ 25.3.79 דורית בוסיק .
- «17.7.7 רבקה הסר  5036/79 לאה אליאס

- 12.12.78 שלמה נעים  5038/79 משה נעים
- 31.8.78 רחל סימון  5039/79 מדיניצקי שרה

 5041/79 שרה שבפל 20.9.79 חיים שכפל
 20.9.79 חיים שבפל

- י  5042/79 שמואל שבפל
- 25.8.79 טלי מיכאלי  5050/79 אהרון קפלן

- 22.7.79 אטתר צבי  5051/79 שמואל צבי
- 22.5.79 פייג רנה  5053/79 ישראל ברוך פייג
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 בית המשפט המחוזי בתל־ אביב-יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

ו תאריך ׳ התיק מקום מגורי ם  מ

ן הפטירה שם המבקש  (ירושות) שם המנוח האחרו

 5056/79 שמעון זיגפריד _ 26.9.79 לילי הירש
- 26.6.77 מירה בולשקוב  5055/79 פוזץ חנה

- 26.9.79 זרי עזרא  5057/79 זאדה מנשה
- 16.5.79 יוסף קלוםורוזה קראום  5069/79 גו׳ בורגידה

- 11.9.79 מרים זפט  5070/79 עובדיה צייטיאר
- 29.3.78 ישראל הללרינג  5075/79 אברהם קופל הללרינג

 5078/79 משה ערוב _ 6.8.79 ערוב מנתם
 5080/79 משה רונן 3.7.79 ניצה רונן

- 28.10.77 בלומה צברי  5085/79 מרים הרשקוביץ
- 13.7.79 גולדברג אברהם  5090/79 זינגר אדלר

- 7.10.78 אריה מרום  5091/79 יעקב מרכוס
- 19.8.78 בראון מלכה  5095/79 בראדן פסח

 ע׳ זמיר, רשם

 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון
י מנהלי עזבון ו נ ו למי ל ירושה א י הונשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתץ צווים המכריזים ע י ידוע כ ו  להו
ד לה, יניש התנגדות להכרזה נ רוצה לחתנ ו ו י ו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אל ל אדם הטוען שיש ל יהם. כ  או לשנ

ב בעיניו: ו בטו ת המשפט צ תן בי ן י , שאם לא כ ו ם הזמנה ז ם מיום פרסו ו ך ארבעה עשר י  תו

ו תאריך ׳ התיק מקום מגורי ם  מ

 (ירושות) שם המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

 3740/79 גרינשטיין אליהו 2.12.78 אברהם גרינשטיין
- 26.11.77 אנבר עליזה  1739/79 בן אליהו(רזוב) אליהו

- 11.9.74 לאה טאוב  4372/79 ליבה סנדל
- 6.11.77 הרמן יוסף  4634/79 הרמן סרנה

 23.12.73 בודינגר קלרה
-  4643/79 בודינגר שמייסד שמריהו

 4644/79 ברנר ישראל יוסף _ 1.9.78 ברנר אלה
 4655/79 חמדה זמיר — 24.1.79 נחמיה זמיר

- 6.10.78 טילו קלונובר  4656/79 ישראל(הלמוט) קלונובד
 4658/79 מורחי חביב 14.8.59 מזרחי שמחה

- 8,8.79 סלניץ ישעיהו  4659/79 םלינץ מרים
- 22.3.71 אריה לוי  4660/79 רחל לוי

- 9.7.79 אדלה פפר  4681/79 חיים פפר
- 2.4.79 קוזלובםקי יוסף  4662/79 קוולובסקי חנוך

 4663/79 אטיאס אהרון 4.9.79 כליף םוניה
- 10.5.79 אליעזר קפלוטו  4669/79 קדן קפלוטו
- 26.4.79 אליעזר קפלוטו  4670/79 יעקב קפלוטו

- 2.7.79 חנום בייבי  4601/79 יונני יעקבי
- 23.4.79 האובן רגינה  4664/79 האובן ברוך

 18.7.78 אברהם אברהם
-  4671/79 אברהם קילה

- 26.6.77 אברהם אברהם  4672/79 אברהם פסח
- 15.9.79 עזרא שפילמן  4673/79 אליעזר שפילמן
 15.4.79 גאולה סטופאי

-  4674/79 עזריאל סטופאי
- 2.8.79 משה עטר  4675/79 דודים עטר
 4677/79 עמי פז 21.8.79 דבורה פז
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 בית המשפט המחוזי בתל״ אביב י יפו
ת {המשך) ו נ מ ז  ה

 מסי התיק מקום מגוריו האריך
 (ירושות) שם המנות האחרון הפטירה שפ המבקש

 4678/79 רחל טטנבוים _ 30.5.79 שמחה טטנבוים
- 9.4.70 לייביברטיץ לאה  4679/79 פוקס מריה
- 25.1.79 קח־יטירו פרידה  4680/79 קרויטורו חיים

- 28.8.79 יצחק יזרעאלי  4681/79 יעקב יזרעאלי
- 2.2.79 נעים סאלמה  4683/79 נעים יהודה
 4684/79 ישראל שפרחמן 3.12.78 שרון שמעון

 4688/79 מרכוס פיגל ליברמן — 11.4.74 חוסה ליברמן
- 19.12.77 יצחק ברם  4686/79 אסתר גולדמן י
 4689/79 ברני אלגרה 18.10.66 ברני דוד

- 3.5.67 אליעזר פורן  4541/79 רות בלושטיין
 4692/79 גלית חבבה 19.11.75 סמי חבבה

- 21.6.79 קופטיאב יוזיק  4693/79 קופטיאב אסתר
- 24.5.79 צילה הוכשטד  4694/79 זיבל מלצר
 4696/79 םבאג יצחק _ 10.6.79 נלי אםחרהזי

 4697/79 צפורה וילוז׳ני 13.6.79 בינימין וילוזיני
 4699/79 אברהם זרה 8.9.79 רחל זרח

- 9.11.77 משה ינאי  4700/79 איל ינאי
 4701/79 מרתה מאיר _ 22.5.79 הלנה מאיר

- 23.9.79 לאה סלומונצייק  4702/79 יעקב סלומונצ׳יק
- 22.5.76 שלמה כגן  4703/79 אנה כגן

- 8.9.79 שושנה סימון  4704/79 יצחק סימון
- 27.10.78 אידה מיבלסון  4705/79 מירקין מרים

- 8.4.76 גל אליה  4706/79 קרוק שמעון
 4707/79 פרנקה מטארק _ 20.12.62 רבקה לוי

- 8.9.79 אמיל ופאולה גרינבאום  4708/79 ליאורה שוסט
 4925/78 וילהלמינה גרפינקל — 6.10.78 גרטרוד יוםפינה

- 28.8.79 דליה קגטור  4712/79 דב(בורים) טייץ
- 27.4.79 פני ישוביץ  4714/79 מרטין שיוביץ

- 29.10.78 וילדר שמעון  4715/79 ווילדר אנשל
- 8.7.58 רגינה אגג׳ל  4718/79 ישראל אדטו

- 7.10.78 רחל פרחי  4719/79 יוסף הבדלה
 4724/79 לבנה משולם _ 18.6.79 אלעזר משולם

 4722/79 רובינשטיץ דוד _ 10.11.78 דב רובינשטיין
- 21.9.79 עידית כלב  4723/79 שרלוטה בר
- 25.6.79 ברקני יפה  4720/79 ברקני משה

 4729/79 פרומה חסידה רובינשטיץ 4.8.79 חיים רובינשטיין
- 26.7.79 יונה מנם  4730/79 יונה מטילדה

- 16.5.78 ליטבק א. לנה  4731/79 ליטבק ירמיהו
 4732/79 פישמן רוסה _ 4.7.79 משה גיטרמן

- 3.9.79 חנה בר  4417/79 ישראל חיים בר
- 29.4.79 הדסה אלברט  4691/79 אביגדור אלברט
 4736/79 עובדיה שלום 17.10.78 עובדיה זכריה

- 3.9.79 שלמה גבאי  4737/79 עזורי גבאי
 4738/79 מכפש יעקב 14.10.78 מכפש שולמית

- 29.8.79 נייגו שושנה  4739/79 נייגו יעקב
 4744/79 אנוצה אנה רוזנפלד 1.9.79 גווליטה יהודית שקולניק
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 בית המשפט המחוזי בתל-אביב־יפו
ת (המשח ו נ מ ז  ה

ו תאריך רי ו  מם׳ התיק מקום מג
ן הסטירה שם המבקש  (ירושות) שם המנוח האחרו

 4745/79 יהושע גרוסמן — 26.9.79 יהודית גדוםמן
 4746/79 פאול יוקנם — 17.5.79 יונה יוקנס

- 15.7.79 אייננץ לנדםמן  4748/79 רגינה לנדסמן
 10.1.79 פרידה ברנה

-  4749/79 רפאל חלפץ
- 22.4.70 כוכבה בזר  4750/79 בצון ציון
- 22.11.78 אסתר כהן  4753/79 כהן יעקב

- 27.8.79 מרים קופולוביץ  4754/79 חיים ברוקנר
- 7.6.79 בורשטיין שושנה  4755/79 בורשטיץ משה

- 22.10.78 שמואל שלום  ־ 4757/79 דוקטורי(פטל) נעימה
- 21.2,79 דורית זיטמן  4760/79 זוםמן אנריקו חורחה
 4761/79 קורט(יעקב) טאוםיג 26.8.79 נעמי טאוסיג

- 9.5.79 עיזי מורג  4762/79 צפורה זמונסקי
 4763/79 מרדכי יוסף הוניגםפלד 29.3.79 חנה הוניגספלד

 4764/79 משה םינטו 7.4.79 אניטה סינטו
- 10.5.78 קרטו מרים  4765/79 קרסו חיים

- 18.7.79 נעמי שומינר  4766/79 מאיר שומינר
- 16.11.78 שולמית הרשקוכיץ  4767/79 מנחם נחום פרםטנוב

 4769/79 גרימברג אוניאס 23.8.79 גרימברנ זינט
- 11.12.65 סלים חיו  4770/79 פרחה חיו

- 4.9.79 סקורקה מלי  4772/79 םיקורקה אברהם
- 1.3.78 אלפי אנואר  3830/79 אלפי שמואל
- 15.5.79 הנה אנוליק  3031/79 צבי אלימלך קניג

- 1.9.79 רוזה בן־אברהם  4773/79 מיכאל בן־אברהם
- 15.12.77 דיאמנט חנוך  4774/79 צילה דיאמנט

 4775/79 יצחק יהודה ריף 3.4,71 הנה ריף
- 13.3.79 אריה וקם  4776/79 אהובה וקס

- 11.3.79 הנדיאט קונן  4777/79 הרמן דבורה
 4778/79 דינה קסטוריאני _ 3.9.64 חיים קטטוריאני

- 4.9.77 שמעון יהב  4779/79 יפת יהב
- 21.6.79 נינה שבידו  4780/79 עובדיה שבירו

 4785/79 לוי ג׳ ויה 22.6.79 גינטיל (לילי) כהן
- 2.7.75 דורה זיו  4786/79 זיוה יונה
- 26.3,79 דורה זיו  4786/79 זיוה טל

 4787/79 קמחי מואט 21.7.79 אסתר קמחי
- 22.6.78 זילקה מרםל  4788/79 זילקה נדיח
- 12.12.75 סימון אורל  4790/79 סימון סנדלה

- 13.12.78 רחמים לביא  4791/79 יעקב לביא
- 5.5.78 יוסף אפין  4793/79 אסתר אפץ

- 13.10.76 רוזה קרמר  4795/79 אלתר קרמד
- 21.1.79 יצחק דב  4796/79 חדוה דב

- 13.6.79 מורני מיוחס  4797/79 בטי מיוחס
- 21.7.71 חנן בלה  4798/79 חנן אשר

- 5.9.79 מלכה סלע  4799/79 אריה סלע
- 21.2.71 ברמלה בלאט  4800/79 חנה פרידליך
- 7.9.79 תמר טליתמן  4802/79 ניסן טליתמן
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 בית המשפט המחוזי בחל־אביב־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

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

 4803/79 אהרון מנדלבלט — 21.1.79 בילה מנדלבלט
 22.1.79 בוטר חיה

-  4805/79 בוטר ישראל
 4806/79 יזי מיזנה — 29.6.79 אמילית מיזנה

 4807/79 מגדל וולקוביץ — 31.5.79 לובה וולקוביץ
 4809/79 אלכסגדר ארבל _ 12.2.79 לידיה ארבל

 4810/79 לוי שאס _ 24.9.78 לוי רודה
 1693/79 לים רינה — 15.8.78 ליט חיים

 4812/79 רחל ג׳דלי 13.9.79 ישראל גדליה
- 18.6.79 יעקב פייגר  4813/79 לאה פייגר

 4814/79 אלפרד רוזנפלד _ 1.6.79 םטלה צימיבי
 4815/79 הוניגבאום ישראל _ 4.2.79 הוניגבאום מרים
- 2.6.79 משה יעקב שרבו  4816/79 אריאלה שרבו
 4816/79 ראול שרבו 2.6.79 משה יעקב שרבו

- 3.7.79 משה זגר  4819/79 טובה זגר
- 12.6.47 נפתלי דרזנר  4820/79 אפרים זלמן זאבי

- 10.9.79 הניה אנגל  4821/79 מרדכי רוסמן
 4822/79 מרים אילין 21.7.76 נחהום אילוץ
 22.7.79 נחום אילון

-  4822/79 חיים בן ציץ אילון
 4823/79 דוד יואלי _ 11.10.75 הנה יואלי

 4824/79 מאשה גרשנבל ־ - 19.9.79 חיים גרנשנבל
 4818/79 קוג׳מן משה _ 16.7,79 יורם קוגימן

 4826/79 טוםטיג מרגרטה 29.9.76 יוםפזין אננטה
 4827/79 חיה אלסתר 1.5.79 יורם אלסתר
 4830/79 אדלברט לזר — 2.6.79 אליזבטה לזר

 4832/79 אלתר אברהם — 10.12.78 לאה אלתר
 4833/79 קוזימינסקי חנוך — 14.6.79 קוזימינסקי רבקה

- 14.7.76 ויטו היון  4834/79 ברנקה(ברראגה) מסיכה
 4836/79 פרינט רות הזל — 1.11.78 פרינט ולטר

 4837/79 חסיד שלמה _ 13.12.74 רחל (חסיד) ענבר
- 1.10.64 דנוך ציון  4842/79 דנוך יוסף

 3880/79 מרדכי שחורי — 20.7.79 יובל שחורי
- 1.6.79 בורך טלמנדר  4844/79 םלמנדר אסתר

 4845/79 הרי צבי ליפא 19.7.77 סופי ליפא
 4846/79 ישראל סיני — 20.9.79 מרגרט סיני

 4847/79 אסתר בכר 16.9.77 אריה בכר
 4848/79 מזל ארגס — 19.4.61 משה מתתיהו
- 27.6.70 ביין יהודית  4850/79 קרליק מיכאל
 4858/79 מוזס זהבה 26.7.79 מוזם יהודה

- 5.9.79 פורטגוי טוסיה  4859/79 פורטנוי יעקב
- 27.3.79 מרים שטרייב  4860/79 פרינטה רבקה

 4861/79 בהארי ניסיפ _ 3.7.79 בהארי נעימה •
 4855/79 אלוני דוד 19.7.79 אלוני יהודה

- 13.7.79 פרצוביץ בחיה  4863/79 פרצוביץ יוסף
- 31.7.79 סופיה אברהם  4864/79 אלברט אברהם

- 4.7.79 אסחר םוםנוביץ  4866/79 יצחק סוסנוביץ
 4868/79 מתילדה חלד _ 3.8.76 הלר מלכה משה
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 בית המשפט המתתי בתל־ אביב־ יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 «ס- החיק מקום מגוריו תאריך
 (ירושות) שם המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

 4870/79 מקם לרר — 1.9.79 יפה לרד
- 7.9.79 עלזיה צובארי  4871/79 בניהו צובארי

- 25.7.79 מירי נעמתי  4872/79 ויצמן נעמתי
- 16.4.79 רבקה קררי־קרסו  4873/79 יוסף קררי־קרסו

- 7.7.78 שטרול אייל  4875/79 גבעין שט רול
- 30.7.79 צ׳ארשר משה  4874/79 צ׳אושו בטי
- 7.7.79 שטרול אייל  4876/79 מיכאלה שטרול

- 1.3.79 רפאל יעקבלביץ  4877/79 דורה יעקבלביץ
- 11.3.79 מנדלסון בתיה  4878/79 וקס אתל

 4879/79 טובה שורץ 30.4.79 אריאלה טיםונה
 4880/79 דוב סידרר _ 17.9.79 יונה טידרר

 4881/79 פרלברגר ישראל יוסף 3.9.79 פרלברגר שושנה תזה
- 19.8.78 אסולין פרוטונה  4882/79 אסולין פרוםפר

- 15.6.79 דוד טרנגה  4883/79 ליזה ס רננה
- 16.9.79 זרח מאייק  79)4885 לאה מאייק

- 29.8.79 קריספל אלי  4886/79 קריספל מסעודה
- 10.6.79 פישטון סעדיה  4887/79 פיטשון יהודית

- 3.11.71 עמנואל אפטטין  4888/79 פניה אפםטין
 4889/79 ישעיהו דרור — 6.11.78 נורמה רוזן דרור

- 12.11.75 עובדיה יעקב  4891/79 עובדיה יצחק
- 11.1.79 זילבדפרב הינדה  4892/79 זילברפרב שמואל

 4893/79 פבלובםקי יונה 29.12.78 פבלובסקי צלי
 4894/79 שניבלג דוד הרש 8.1.68 שניברג מטיל

- 11.6.79 מנט נוטה הרש  4895/79 דניאל אהרון מנס
- 7.9.78 עצמון צבי  4896/79 עצמון נחמן

 4899/79 ליבה גליקמן — 17.7.76 משה גלאון(גליקמן)
 26.7.79 משה גלאון(גליקמן)

-  4900/79 יצחק גליקמו
- 18.9.77 טוריקאשווילי דוד  4901/79 טוריקאשווילי מיכאל

- 23.1.79 חיה ויזל  4902/79 אליעזר מרגלית
- 4.6.78 בן־ישראל מרדכי  4903/79 בן־ישראל מרגלית

- 15.5.75 מרטה בן־צבי  4904/79 שלמה בן־צבי
- 1.8.79 רפאל טופר  4905/79 סופר גורג׳

- 20.8.79 נרוםטיין ארנולדו  4906/79 יצחק גרוםטיין
- 1.2.79 ינינה אודם  4908/79 ישראל קורצמן

- 15.4.79 עמנואל בראל  4909/79 מיכל בר־אל
- 16.3.78 צזר דבונו  4910/79 אמיליה דבמו

 4912/79 בלס רבקה 22.5.79 בלס אדולף
 26.9.79 יעקב הרציק

-  4913/79 גדליהו הרציק
- 26.3.77 גרהרד שמידמאייר  4914/79 קרל מרטץ שמידמאייר

- 18.7.79 ורה לינדשטיין  4915/79 צבי לינדשטיין
-- 4.8.79 יוסיפוביץ יפה  4918/79 יוםיפוביץ צבי

 4919/79 היבא בתיה — 8.8.75 היבא זכריה
 4921/79 קזם מאיר — 6.2.79 קזס לבנה

 4922/79 קרינסקי שושנה 1.12.77 רחל סגלוביץ
- 14.6.73 רחל מנלוביץ  4923/79 משה קרינסקי
 4924/79 צפורה קפלן 26.8.79 אברהם קפלן
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

ו האריך  מם׳ התיק מקום מגורי
 (ירושות) שם המנות האחרון הפטירה שם המבקש

 4925/79 מרים ברםלר _ 10.5.79 משה ברסלר
- 21.4.79 מושקדביץ מרםל  4926/79 מושקוביץ אלה

 4927/79 ברםלר דוד ־- 25.4.67 משה ברםלר
- 24.4.79 בן חמד משה  4928/79 בן חמו יוםף

- 23.11.76 אברמוביץ אהרון  4929/79 אברמוביץ שפרה
- 23.2.72 ביאלי רנה  4930/79 ולנצירו רחל(חנצה)
- 17.12.75 ביאלי רנה  4930/79 ולנצירו חיים

- 27.12.71 פרידמן ברנשטיין  4932/79 דוד פרידמן
 4935/79 אסתר בילדר _ 11.11.79 בילדר אברהם
- 31.8.79 ראויה שרצקי  4936/79 יצחק שרצקי

- 10.9.79 פוגל רחל  4939/79 פוגל בן ציון
 4940/79 רוזנראור(טרלו) עליזה _ 2.3.79 חיים רוזנראור

 4941/79 יוסף וודני — 25.8.79 אדיה וודני
 4942/79 משה אבלמן 16.3.79 חיה אבלמן

- 21.6.79 יעקב שוורץ  4943/79 פרל שוורץ
- 14.9.79 און גילדה  4944/79 און קרול

- 18.12.78 ארגון נכי צה״ל  4945/79 חוה פוטנריאון
- 9.8.79 חיה דיאמנט  4946/79 מנדל־פנחס דיאמנט

 19.2.78 דוד ורסנו
-  4949/79 תינה ורסנו

- 11.6.79 קרולין ירום  4950/79 חקו משה
 4950/79 חקו רשל 24.11.74 קרולין ירום

 4951/79 אליהו כהן _ 3.8.79 חנה כהן
- 21.8.78 זלמה אלעזר ומזל אפר  4952/79 שרה ברסבר

 4953/79 מרדכי לאופר _ 11.8.79 עליזה לאופר
 4954/79 יונה רייכמן 2.10.79 דוב רייכמן

- 18.11.79 אבנר שקרוב  4955/79 מיכאל שקרוב
- 12.7.79 בריהוינר .  4956/79 מרדכי וינר
- 8.10.79 שלמה קופל  4957/79 מרים קופל

 4962/79 גרשון קונורטי 9.3.47 אברהם גרשוני
- 15.9.79 משה סלמן  4963/79 לואיזה סולומון
 4964/79 מרדכי גובר 8.9.78 חיה גובר

 4885/79 בנון יצחק 21.9.79 בנון בנימין
- 12.9.79 ראובן לוי  4968/79 מרים לוי

 4969/79 מאיר בר יוסף 16.9.79 מינה בר יוסף
- 16.9.79 פרלמוטר הנה  4970/79 פרלמוטר זבולון

- 7.3.79 אדמונד יפת  4971/79 אדמונד יוסף
- שולמית רוזנשטיין 30.8.78 -  4973/79 שלמה רוזנשטיץ

- 29.8.78 ציון או3קוב»  76/79־4975 אנקונא מרים
- 15.8.79 עזרא משולם  4978/79 דינה משולם
 4979/79 מינאם מדק 13.8.79 יוצר אברהם

- 12.3.67 רוחי אללן הופשטטר  4980/79 מיכאל וירכט
- 2.7.79 גליה מקוז  4982/79 מקוז יוסף

 4948/79 אורץ דמור 8.8.57 אריה דמור

ה רשם י מ  3" ז
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 הזמנות בתי הדין הדגנ״ס
 בית הדין הרבני האזורי בירושלים

 להווי ידוע כי הונשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובח הנאה או המעונין בעזבון שאחת
 הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרטום הזמנה זו, שאם לא כן יתן

 בית הדין גו כטוב בעיניו:
 חיק 401/תש~ם
 בעבין ירושת המנוחה יונה פרננדס, שנפטרה בירושלים ביום

 כ״ט באב תשל״ט (22 באוגוסט 1979),
 המבקש: אליהו פתנדס, רחוב המשוררת רחל 26, בית הכרם,

 ירושלים.
 תיק 411/הש״ם
 בענין ירושת המנוח יצחק רוזנטל, שנפטר בירושלים ביום

 י״ת באב תשל״ט(11 באוגוסט 1979),
 המבקש: שבתאי רוזנטל, רחוב דש״י 41, ירושלים.

 תיק 436/תש״ם
 בענין ירושת המנוחה מינה גולדברג, שנפטרה בתל־אביב

 ביום ו׳ בתמוז תשל״ט (1 ביולי 1979),
 המבקש: מרדכי גולדברג, רחוב קוסובסקי 9, ירושלים.

 רפאל הדם־עדם, המזכיר הראשי

 תיק 3820/תשל״ח
 בעיין ירושת המנוח יעקב זאב בוך יצחק, שנפטר בירושלים

 ביום ו׳ בסיון תשל״ח (11 ביוני 1978),
 המבקש: אברהמ בוך.

 תיק 74/תש״ם
 בענין ירושת המנוח מיכאל סורוצקי, שנפטר בירושלים

 ביום ב״ז באלול תשל׳׳ט (19 בספטמבר 1979),
 המבקשת: אידה 0ורוצקי, תלפיות מזרח 103/4, ירושלים.

 תיק 335 /תש׳׳ם
 בענין ירושת המנוחה מרים בן חמו, שנפטרה בירושלים ביום

 כ״ז באלול תשל״ט (19 בספטמבר 1979),
 המבקש: בן חמו יוסף, רחוב עולי הגרדום 502/29, ירושלים.

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

 להווי ידוע כי הוגשו •לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובח הנאה או המעונין בעזבון שאחת
 הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה׳ יבוא לבית הדין וימטור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא בן יחן

 בית הדין צו כטוב בעיניו:

 תיק 465/תש״ם
 בענין ירושת המנוח נוביק מיכאל, שנפטר בתל־אביב ביום

 כ״ד בחשון תשל״ח (5 בנובמבר 1977)׳
 המבקש: נוביק אברהם.

 תיק 14422/תשל״ט
 בענין ירושת המנוח נוגרד ישראל, שנפטר בפתח־תקוה ביום

 ב׳ באב חשל״ט (26 ביולי 1979),
 המבקש: נוגדד זאב.

 תיק 13545/תשל״ט
 .בענין ירושת המנוח עוזיאל שלמה, שנפטר ביפו ביום כ׳

 בניסן תשל״ט (16 באפריל־1979)׳ -
- ־המבקשת: דגינה עוזיאל.

 תיק 11943/תשל׳׳ט
 בענין ירושח המנוח רובינשטיין יעקב, שנפטר בפתח־תקוה

 ביום י׳ בטבח השל״ו(14 בדצמבר 1975)׳
 המבקשת: רובינשטיץ מרגלית.

 תיק 14489/תשל״ט
 בענין ירושת המנוח שומסקי יעקב, שנפטר ברמת־גן ביום

 י״ח באייר תשל״ט (15 במאי 1979)׳
 המבקשת: שומםקי דיטה.

 תיק 13680/תשל״ט
 בענין ירושת המנוחה תורקי שושנה, שנפטרה ביום כ״ב בטיון

 תשל״ט (17 ביוני 1979)׳
 המבקשת: כהן רחל-

 תיק 669/תש״ם
 בעבין ירושת המנוח אוחנה אהרן, שנפטר בתל־אביב ביום

 י״ז בניסן תשל״ח (24 באפריל 1978)׳
 המבקש: אוחנה דוד.

 תיק 13722/חשל״ט
 בענין ירושת המנוח בדאון פייבל, שנפטר בפתח־תקוה ביום

 ט׳ בניסן תשל״ט (6 באפריל 1979)׳
 המבקשת: דורה בדאון.

 תיק 796/תש״ם
 בענין ירושת המנוחה בד־אלי לונה, שנפטרה בהרצליה ביום

 ט׳ באדר תשל־יה (20 בפברואר 1975),
 המבקש: בר־אלי קדמה חיים•

 תיקfi5T4^rחשל״ט
 בענין ירושת המנוח גליק ךוד,־־ ־שנפטר בפרדס־חנה ביום

 ה׳ באדר חשל׳׳ט (4_כ«ח*־1979),
 —המבקש: גל״אורי.

 תיק 13781/השל״ט
 בענין ירושת המנוחה יעקב מזל, שנפטרה ביפו ביום כ״ה

 בחשון תשל׳׳ט (25 בנובמבר 1978),
 המבקש: ישראל יעקב.

 תיק 114/תש״ם
 בענין ירושה המנוחה מלצקוביץ רהה, שנפטרה בתל־אביב

 ביום ייא באלול תשל״ט (2 בספטמבר 1979)׳
 המבקש: מלצקוביץ הרש דוד.
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 בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 תיק 909/חש״ם
 בענין ירושת המנוחה פיבלןלשטיין אסתר, שנפטרה בעפולה

 ביום ט׳׳ז בחשון תשלי׳ט (15 בנובמבר 1978)׳
 המבקש: נתן פינקלשטיין.

 עובדיה לוי, אחראי לעזבונות וירושות

 בית הדין הרבני האזורי ברתובות
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
 הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא בן יתן

 בית הדין צו כטוב בעיניו:

 תיק 2474/תשל״ט
 בענין עזבון המנוח וים בדקו, שנפטר ביום ב״ח בתשרי תשל״ז

 (22 באוקטובר 1976),
 המבקשים: וים מלכה, בנימץ, נתן, חדוה וטובה.

 תיק 16/חש״ם
 בענין עזבון המנוח הנובר יהודה, שנפטר ביום ב׳ באב

 תשל׳-ט (26 ביולי 1979),
 המבקשים: הנובר יטה, צביה ואסתר.

 תיק 27/תש״פ
 בענין עזבון המנוחה אברמסץ אלישבע ליזה, שנפטרה

 ביום י״ג באדר א׳ תשל״ח (20 במרס 1978).
 המבקש: אברמםץ זמרי.

 תיק 42/תש־*ם
 בענין עזבון המנוח חיקי אברהם, שגפטר ביום ט׳ באלול

 תשל׳״ט (1 בספטמבר 1979),
 המבקשים: יצחק, שלמה ועליזה.

 המבקש: רפאאביץ לוי. א׳ שמואלי, המזכיר הראשי

 בית הדין הרבני האזורי בצפת
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין׳ בתיקים המפורטים להלן׳ בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
 הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרםום הזמנה זו׳ שאם לא כן יתן

 בית הדין צו כטוב בעיניו:

 תיק 19/תש״ם תיק 20/תש״ם
 בענין ירושת המנוח יצחק בן שמעין אסולין, שנפטר ביום בענין •ירושת המנוח אליהו בן אברהם ביטון, שנפטר ביום

 י׳ באלול תשל״ט (2 בספטמבר 1979). י׳ באלול תשל״ט (2 בספטמבר 1979).
 המבקשים: פיבי אסולין, בניו ובנותיו. המבקשים: סולטנה ביטון, בניו ובנותיו.

 שלמה דידי, המזכיר הראשי

 תיק 885/תש״ם
 בענין ירושת המנותח מאירי דבקה, שנפטרה בתל־אביב ביום

 כ״ב באלול תשל״־ט(14 בספטמבר 1979)׳
 המבקש: מאירי חיים.

 תיק 2377/תשל״ט
 בעבין עזבון המנוחים זיסו שמחה ואוטיליה, שנפטרו בשנים

 תשל״ח ותשל־ט,
 המבקשת: טל עדה.

 תיק 2387/חשל~ט
 בענין עזבון המנוחה חקו נורית, שנפטרה ביום ו׳ בטיון תשל״ט

 (1 ביוני 1979),
 המבקשים: אברהם וגליה חקו.

 תיק 2395/תשל״ט
 בענין פזבון המנוחה מנדלוביץ סלומון, שנפטר ביום כ״ג

 בסיון תשל״ט (24 ביוני 1979),
 המבקשת: מנדלוביץ לאה.

 תיק 2466/חשל״ט
 בענין עזבון המנוחה רפאלוביץ מניה, שנפטרה ביום א׳

 באייר תשל״ט (28 באפריל 1979),

 יקיקוט הפרסומים 2578, ב״ה בחשון תש״ם, 15.11.1979 299



 הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות
 בבית המשפט המחוזי ב תל־־ א ביב ־יפו־

 תיק אזרחי 2222/79
 בענין פקודת החברות,

ץ פירוק החברה חברת קודחים ״המחנה״ בע׳׳מ, נ מ  ו
 רחוב בר־כוכבא 1, פתח-תקוה.

 והמבקש: המוסד לביטוח לאומי ע״י ב״כ עוה״ד א׳ מאיר
 ו/או ר׳ הורן ו/או מ׳ בנטין, שמענם למסירת כתבי בי־דין הוא:

 שד׳ וייצמן 13, ירושלים.
 נמסרת בזה הודעה בי ביום 27.9.1979 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל־־אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת
 פירוק זו תישמע בפגי בית המשפט היושב בדין ביום 10.12.1979

 בשעה 08.30.

 בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
 בענין בקשה זו או להתנגד לבך, רשאי להופיע בשעת הבירור אם
 בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לכל
 נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן ההחום מטה תמורת

 התשלום הקבוע בעדו.
 רות הורן, עי׳ד
 ב״כ המבקש

 הערה: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האנלורה חייב
 למסור, או לשלוה ע״י הדואר, לחתום לעיל, הודעה על רצונו זה.
 ההודעה, בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או
 בחתימת בא כוחם, צריכה להימסר או להישלח ב;:ופן שתגיע אל

 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 9.12.1979.

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב״יפו
 תיק אזרחי 2223/79

 בעבין פקודת החברות,
 ובענין פירוק החברה נעלי רמץ בע״מ, רחוב בני־ברק 26,

 תל־אביב,
 והמבקש: המוסד לביטוח לאומי ע״י ב״כ עוה״ד א׳ מאיר
 ו/או ר׳ הורן ו/או מ׳ בנטיי, שמענס למסירת כתבי בי־דין הוא:

 שדי וייצמן 13, ירושלים.
 נמםרה בזה הודעה כי ביום 27.9.1979 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל־אביב לפרק את ההברה הנזכרת לעיל, וני
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 10.12.79

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

 התשלום הקבוע בעדו.
 רות הורן, עו״ד

 ב״כ המבקש

 הערה: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חיינ
 למסור, או לשלוח ע״י הדואר, לחתום לעיל, הודעה על רצונו זה.
 ההודעה, בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתםאו בחתימת
 בא כוחם, צריבה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל החתום לעיל

 לא יאוחר משעה 13.00 של יום 9.12.1979.

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

 תיק 1974/תשל״ט
 בענין ירושת המנוח זנטי יצחק, שנפטר באשקלון ביום כ״א

 באב תשל׳׳ט (14 באוגוסט 1979},
 המבקשים: יוסף ופיבי זבטי.

 כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
 הנ׳׳ל, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום

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

 ביצי נחוראי, המזכיר הראשי

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

 תיק 43/תש״ם
ל חנינה בת מרדכי, שנפטרה  בענין ירושת המנוחה אבת׳

 ביום י״א באלול תשל״ט (2 במרס 1979),
 המבקשים: בעלה ובניה מנתיבות.

 כל התובע טובת הנאה ובל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
 הנ׳׳ל יבוא לבית הדין וימטור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום

 פרםום הזמנה זו, שאם לא בן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

 מיכאל כהן, המזכיר הראשי

 בבית המשפט המחוזי בירושלים
 תיק הצהרות מוות 21/79

 בענין חוק הצהרות מוות, חשל״ח—1978,
 ובענק הצהרת מותה של הנספית שרה וינריב,

 המבקש: זילבר יהודה מרחוב הרצל 89, הל־אביב.
 להווי ידוע כי יהודה זילבר פנה אל בית המשפט המחוזי בירושלים
 בבקשה להצהיר על מוחה של שרה וינריב שנעלמה ומשערים שהיא
 מתה ובי בית המשפט ידון בבקשה הנ״ל ביום כ״ב בכסלו תש״ם (14

 בדצמבר 1979) בשעה 09.00.

 וזה תיאורה של שרה וינריב לפי הצהרת המבקש:
 1) מקום לידתה ותאריך לידתה: לוחי, פולין, 1925

 2) מקום מגוריה הרגיל: פיוטריקוב, פולין
 3) מקום מגוריה הידוע האחרון: פיוטריקוב, פולין

 4) אזרחותה: פולנית
 5) התעסקותה: ללא מקצוע

 6) התאריך הידוע לאחרונה שבו נראתה שרה וינריב עדיין בחיים
 והמקום שבו נמצאה אז: שנת 1943, בגיטו פיוטריקוב.

 7) השם והכתובת של בני משפחתה הקרובים ביותר: המבקש,
 שהוא גיסה של הנספיח.

 כל מי שיש לו ידיעוח על שרה וינדיב מחבקש בזת להמציאן לבית
 המשפט, בין בכתב עד ליום הדיון, ובין בעל פה לפני בית המשפט
 במועד הנקוב לעיל, וכל אדם מעונין הרוצה להתנגד להצהרת המוות
 יתייצב לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל, אם בעצמו ואם על ידי
 בא־כוחו, וינמק את התנגדותו, או ימפור לבית המשפט הצהרה בשבועה
 שניתנה על ידו שבה פורטו טעמי ההתנגדות, אד ימטור הודעה בפני
 נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל, שבה יפרט את טעמי

 ההתנגדות, שאם לא כן יחל־ט בית המשפט בטוב בעיניו.

 ב״ג בתשרי תש״ם (14 באוקטובר 1979) ד׳ ביין, רשם

 300 ילקוט הפרסומים 2578, כ״ה בחשון תש׳׳ס, 15.11.1979



 הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות

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

 התשלום הקבוע בעדו.
 עמיר אלמגור, עו״ד

 ב׳׳כ המבקשת

 הערה: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה, חייב
 למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לחתומ לעיל הודעה על רצונו זה.
 ההודעה, בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתפ או
 בחתימת בא כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 25 בנובמבר 1979,

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 תיק פירוק חברות 1960/79

 בענין פקודת החברות,
 ובענין פירוק החברה מירוטל בע״מ מרחוב הרצל 85, ראשון־

 לציון.
 והמבקשת: אמפא בע״מ מדרך פתח־תקוה 16, חל־אביב,

 ע״י ב״ב עוה״ד עמיר אלמגור, משד׳ רוטשילד 2, תל־אביב.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 29 באוגוסט 1979 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל־אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 26 בנובמבר 1979 בשעה 08.30.

 הודעות מאת כונס הנכסים הרשם*
 לפי פקודת פשיטת הרגל, 1936

 שם החייב, תיאורו ומענו: מנתם הכתן, פקיד, ת״יז 0732361, שכ׳
 אשטרומ 54, ראש־פינה.

 בית המשפט המחוזי של: נצרת, תיק אזרחי 746/79.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל; כ׳׳ו בתשרי הש״ם (17

 באוקטובר 1979).
 בקשת נושה או חייב: חייב.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: כ״ג בכסלו תש״פ (13
 בדצמבר 1979), בשעה 08.30 במשרד כונס הנכסים הרשמי, בבנין

 בית המשפט המחוזי בנצרת.
 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: ב׳׳ג בכסלו תש״ם (13
 בדצמבר 1979) בשעה 09.45, בבנין בית המשפט המחוזי בנצרת.

 ב״ב בחשון תש־״ם (2 באוקטובר 1979) י׳ יקותיאלי
 סגן כונם הנכסים הרשמי

 דין וחשבון שבועי
 לפי חול! בנק ישראל, תשי״ד—1954

 לפי סעיף 58(1) להוק בנק ישראל, תשי״ד—11954, מתפרסם
 בזה דין וחשבון על מחזור המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום

 העבודה ביום י׳׳ז בחשון תש״ם (7 בנובמבר 1979).

 סך הכל המטבע במחזור־ 14,315,060,173,04 לירות
 הנכסים ביתרות מטבע חוץ וזהב . . . .14,315,060,173.04 לירות

 ° לא כולל מטבעות זכרון מזהב בערך נקוב כולל של 37,585,900
 לירות שתכולת הזהב הכלול בהם שווה או עולה על ערכם הנקוב.

 י״ט בחשון תש׳׳ם (9 בנובמבר 1979) ד׳ אשבל
 סגן מנהל מחלקת הבנקאות (הוצאה)

 1 ם״ח תשי״ד, עמ׳ 192.

 צו קבלת גכסים והכרזת פשיטת רגל, אסיפה ראשונה
 וחקירה פומבית

 שם החייב, תיאורו ומענו: סולטן אנדרה, ת׳׳ז 6535509, סדרן,
 רחוב נאות ספיר 520/3, אשדוד.

 בית המשפט המחוזי של: באד־שבע, תיל! אזרחי 286/79.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: כ״ה בסיון תשל״ט (20

 ביוני 1979).
 בקשת נושה:. חזות שולמית.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ט־ז בכסלו תש־ם (6
 בדצמבר 1979).

 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: ד׳ בטבת הש״ם (24
 בדצמבר 1979), בשעה 08.30 בבpר בבית המשפט המחוזי,

 באר־שבע.

 י׳ בחשון תש״ט (31 באוקטובר 1979) ש׳ אנקור־שניר
 סגן כובס הנכסים הרשמי

 צווי קבלת נכסים והכרזות פשיטת רגל אסיפות
 ראשונות וחקירות פומביות

 שם החייב, תיאורו ומענו: יצחק כפרי, ת״ז 0946135, חקלאי, רחוב
 הגפן 23/21, נצרת עלית.

 בית המשפט המחוזי של: נצרת, תיק אזרתי 750/79-
 האריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: כ״ז בתשרי תש״ם (18

 באוקטובר 1979).
 בקשת נושה או חייב: חייב.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ב׳׳ג בכסלו תש׳׳ם (13
 בדצמבר 1979), בשעה 08.30, במשרד כונס הנכסים הרשמי,

 בבנין בית המשפט המחוזי בבצרה.
 תאריך החקירה הפומביח, השעה והמקום: כ״נ בכסלו חש״ם (13

 בדצמבר 1979), בשעה 08.45, בבית המשפט המחוזי בנצרת.

 ילקוט הפרסומים 2578, כ״ה בחשו! תש״ם, 15.11.1979 301



 התחייבויות

 דץ וחשבון על נכסי הבנק והתחייבויותיו עם סיום העסקים ביום 31 באוגוסט 1979 (חי באלול תשל־׳ט)
 לפי מעיף 58(2) לחוק בנק ישראל, חשי׳׳ד — 1954

 נכסים (גמי ליונים)

13,337 

2,260 

2,622 

16,596 

133,465 

9,611 

1,641 

18,542 

20 
198,094 

2,115 
315 
192 

 שטרי כסף ומעות במחזור
 זכויות משיכה מיוחדות שהוקצו

 התחייבויות כלפי חוץ לארץ
 התחייבות לקרן המטבע הבינלאומית 2

 התחייבות למוסדות בםפיים בינלאומיים
 סקדונות מטבע חוץ של בנקים מחוץ לארץ

 פקדונות של הממשלה ושל המוסדות הלאומיים
 פקדונות מטבע חוץ של הממשלה ושל המוסדות הלאומיים 7,971
 פקדונות הממשלה 8,625

 פקדונות מטבע חוץ של מוסדות בנקאיים בישראל
 כעד פקדונות תושב — פיצויים 71,838
 בנגד פקדונות תושב — אחרים 48,891
 כעד פקדונות לא־תושב 12,736

 פקדונות של מוסדות בנקאיים וכספיים בישראל

 פקדונות אחרים

 חשבונות אחרים

 הון הבנק וקרן שמורה

91,021 

25,401 

56,394 

7,696 

343 

16,239 
198,094 

83,892 

7,129 

44,640 
11,754 

5,378 

2,318 

 תביעות כלפי חוץ לארץ
 זהב, מטבע חוץ וניירות ערך במטבע חוץ

 נכסים אחרים במטבע חוץ

 אשראי לממשלה
 חוב ארוך מועד 1

 הלוואות ושטרות
 במטבע חוץ

 בלירות

 ניירות ערך
 סחירים

 בלתי סחירים

 השתתפות במוסדות כספיים בינלאומיים

 חשבונות אחרים

 ביולי 1979: 8,957 מיליון ל״י), בניכוי סכום המכסה בקרן בסך 7,225 מיליון ל״י (ב־31 ביולי
 1979: 6,929 מיליון ל״י).

 הרבב כלל ההתחייבות לקרן: 31 באוגוסט 1979 (מיליוני ל״י): משיכה מנחת הרזרבה 708;
 התחייבות בגין יחרח המכסה 6,080; משיכה במסגרת המימון המפצה 2,552; סך הכל: 9,340.

 ביאורים:
 1 סעיף זה כולל בעיקר: חוב בסך 25,004 מיליון ל״י צמוד לסל המטבעות, וחוב בסך 33 מיליון
 דולר של ארה״ב (ב־31 ביולי 1979: סכומים זהים). הפרשי הצמדה על החוב הצמוד לסל

 שהצטברו מ-1 בינואר 1979, בלולים בסעיף חשבונות אחרים (נכסים).
 2 סעיף זה משקף את כלל ההתחייבות לקרן המטבע הבינלאומית בסך 9,340 מיליון ל״י(ב־31



 הודעה בדבר זכיה במכח
 בהתאם לסעיף 13.402 (ג) לתקנון ענייני כםפימ ומשק (תב״מ), מתפרסמת בזה ההודעה הבאה, בדבר חוזי מ שנחתמו על־ידי

 משרד התקשורת בחודש אוגוסט 1979:

 בסכום
 תיאור העבודה הקבלן הזוכה בלירות

 מספר
 המכרז

 עק--31/79 רשת תת־קרקעיח מחוז חיפה והצפון מרדכי בנימין ובניו,
 שכה תרומות 4,466,350

 עק- ־32/79 רשת חת־קרקעית מחוז חיפה והצפון לוי יוסף,
 התשבי 32, קריח טבעון 2,625,640

 עק- ־33/79 רשת חת־קרקעית מחוז תל־אביב הטנה עזרא,
 הירדן 15, רמת־גן 2,320,800

 עק--34/79 רשת תת־קרקעית מחוז תל־אביב מפ״ל ושות׳ בע״מ,
 הראשונים 7, פתח־תקוה 638,450

 עק- ־35/79 רשת תת־קרקעית מחוז תל־אביב מפ׳׳ל ושות׳ בע״מ,
 הראשונים 7, פחח־חקוה 4,123,473
 עק- ־36/79 רשת חת־קרקעית מחה היפה מרדכי ישראל, שדה תרומות 1,981,000

 עק--37/79 דשת תח־קרקעית מחוז חיפה שירותי חשמל ותקשורת בע״מ,
 ת״ד 866, ירושלים 1,105,100

 עק--38/79 רשת תת־קרקעית מחוז חיפה שירותי חשמל ותקשורת בע׳׳מ,
 ת״ד 866, ירושלים 2,155,000

 עק--39/79 רשת תת־קרקעית בירושלים מניבט בע״מ,
 ז׳בוטינסקי 7, תל-אביב 2,103,586

 עק--40/79 רשת תת־קרקעית בנתיבות אקדיש יוסף,
 שכון דרומי 707ב׳, אשקלון 2,526,685

 עק--41/79 רשת תת־קרקעית מחוז חל־אביב מם״ל ושות׳ בע״מ 850,045
 עק- ־42/79 רשת תת־קרקעית מחוז תל־אביב מפ׳׳ל ושות׳ בע־׳מ 2,793,383

 (חמ 3-952)
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 הדרי הרצל חי בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניחנת בזה הודעה, שהאסיפה הכללית האחרונה של החברה הנ״ל,
 חחכנס ביום 31 בדצמבר 1979 בשעה 09.00, במשרד עו״ד יואב
 אדם ברחוב הקליד 22, תל־אביב, לשם הגשת דו׳׳ח סופי של המפרק,
 כיצד התנהל פירוק העסקים, ומה עשה בנכסי החברה, וכדי לשמוע

 ביאורים נוספים מאת המפרק.
 יואב אדם, עו׳׳ד, מפרק

 פדיהו בע־׳מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית

 ניחנת בזה הודעה, שהאסיפה הכללית האחרונה של החברה הנ״ל
 תחכנס ביום 31 בדצמבר 1979 בשעה 11.00 במשרדו של עו״ד
 ברנושטיין, שד׳ רוטשילד 20, חל־אביב, לשם הגשת דו״ח סופי של
 המפרק המראה כיצד החנהל הפירוק ומה עשה בנכטי החברה, וכדי
 לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה ושל המפרק.

 חברת הלקה 22 בגוש 12261 בע״מ
 הודעה על אסיפת נושים

 ־ נמסרת בזה הודעה על פירוק מרצון של חברת חלקה 622 בגוש
 12261 בע״מ. אסיפת נושים תתקיים במשרדי החתום מטה ברחוב
 הבנקים 3, חיפה, ביום 25 בנובמבר 1979, שעה 17.00, בה ידונו

 בפירוק החברה מרצון ובמינוי מפרק מטעם הנושים.

, עו׳׳ד ו ואנ  זר אח ו

 אשהם בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 206 לפקודח החברוח,
 שהאסיפה הכללית האחרונה של חברי החברה הנ״ל תתקיים ביום 30
 בדצמבר 1979, בשעה 09.00 לפני הצהרים, במענה של מפרקת
 החברה שרה שהם, רחוב ברנדים 4 תל־אביב, לשם הגשת דין וחשבון
 סופי של המפרקת המראה כיצד החנהל פירוק העסקים ומה נעשה
 בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאה המפרקת ולהחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובגיירות של החברה ושל המפרקת.

 שרה שהם, מפרקת יוסף ברונשטיין, עו־׳ד, מפרק
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 ״טלסטר תל־אביב״ אלקטרוניקה ותקשורת בע׳׳מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעת על אסיפה סופית
 ניתנת בזה הודעה, לפי סעיף 206 (8) לפקודת החברות, כי אסיפה
 כלליה אחרונה של החברה הנ״ל תתקיים ביופ 26.12.1979, בשעה
 12.00, במען המפרק: רהוב בחלת בנימין 52, תל־אביב, לשם מתן
 דו״ח סופי המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה בעשה עם נכסי
 החברה וכדי לשמוע ביאורים בוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובמסמכים של החברה ושל המפרק.

 רפאל י׳ ויגל, עו״ד, מפרק

 מ׳ כתן מהנדסים בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על האסיפה הסופית
 ניתבת בזה הודעה, שהאסיפה הכללית האחרובה של החברים של
 החברה הנ״ל תתכנס ביום 2.12.1979, בשעה 10.00, במשרד עו׳׳ד
 ג׳ פרייטג, שדרות שאול המלך 35, תל־אביב, לשפ הגשת דו״ח סופי
 של המפp המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשה בגכסי
 החברה, ובדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה והמפרק.

 ג׳ פרייטג, עו״ד, מפרק

 חלקה 77 בגוש 7138 בת־ים בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית
 ניתנת בזה הודעה, כי ביום 15.12.1979 בשעה 09.00 תתקיים
 ברתוב יהדות הדממה 12, הרצליה, האסיפה הסופית אשר בפניה יובא
 לאישור הדו״ח הסופי של המפרק ובה יוחלט מה לעשות במסמכים

 ובפנקםים של החברה.
יך, מפרק  יואל רי

 תיקוני טעויות דפוס
 בהודעה של מפעל חפים על שינוי תכנית ההגרלה מס׳ 1979/א,
 שפורסמה בילקוט הפרסומים 2572, תש״ם, עמי 176, בסעיף 14,
 בשלב השני, במקום ״בפרס בסך 50 לירות״ צ״ל ״בפרס בסך 60

 לירות״.

 בהודעה לפי סעיף 19 לפקודה הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),
 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 2553, השל״ט, עמ׳ 1898,
 במקום ״הפ/560/40׳׳ צ״ל ״הפ/א׳/560/40״, ולא כפי שתוקנה

 בי״פ 2566, תשל״ט, עמ׳ 2010.

 געלי עתיד בע״מ
 הודעה על סירוק החברה מרכין

 ניתנת בזה הודעה, כי אסיפה כללית שלא מן המנין של החברה
 הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 12 בספטמבר 1979 נתקבלה
 החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את שוהם צבי מרחוב
 חיבת ציון 12, רמת־גן, ולבני צבי מרחוב שלמה המלך 50, הל־אביב,

 במפרקי החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיהן תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למפרקים הנ״ל,

 לפי המען: רחוב חיבת ציון 12, רמת־גן.
 נושה או אדם אחר, אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד

 הנ״ל, לא ייענה.
 צבי שוהם צבי לבני

 מפרקים

 חבתן גג׳יב וילה רמה בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניחנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית מיוהדת של ההברה הנ״ל,
 שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 2 באוקטובר 1979, נתקבלה החלטה
 מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את הבתן גג׳יב, שאול ספיר,

 משה שמש משה בלקין, במפרקי החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד ההברה הב-ל יגיש את חביעות-ו
 למפרקים הנ״ל לפי ו^ען: רחוב סוקולוב 71, רמת השרון, בצירוף

 הוכחותיהן תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו.
 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור תוך המועד

 הנ״ל,לא ייענה.

 חבתן נג׳יב שאול ספיר משה שמש משה בלקין
 מפרקים

 ליפשיץ את יפת - קבלנים לעבודות גינון בע״מ
 הודעה על פירוק החברה מרצון

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
 הנ״ל שנועדה ונתכנסה בהלכה ביום 28.10.1979 נתקבלה החלטה
 מיוהדת לפרק את ההברה מרצון ולמנות את עו״ד יהודה מאור מרחוב

 לבונטין 24, חל־אביב, כמפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הב״ל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיהן תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק

 הנ״ל.
 נושה או אדם אתר, אשד לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד

 הנ״ל, לא ייענה.
 י׳ מאור, עו״ד, מפרק
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