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 אישור תכנית מיתאר ארצית
 לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה~1965

 בהתאם לסעיף 54 לחוק התכנון והבניה, תשב״ה—1965 1,
 מודיעים בזה כי הממשלה אישרה לפי סעיף 53 לחוק האמור, תכנית
 מיתאר ארצית חלקית מם׳ ת/מ/א/10 לתחנת־כוח ורשת השמל (החלק

 !?ראשון), אתר ״השרון״ (שינוי) 2,

 אריה באור
 מזכיר הממשלה

 י״א בטבת תש״ם (31 בדצמבר 1979)
 (תמ 3-697)

 1 ם״ח תשכ״ה, עמי 307.
 3 י״פ תשל׳׳ג, עמי 1268.

 תיקון הודעה בדבר תנאי עבודה מיוחדים לגננות
 לפי חוק שירות המדינה (גימל^ית) [נוסח משולב], חש״ל—1970

 מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 100 לחוק שירות
 המדינה (גימלאות) [נוסה משולב], תש״ל—11970, קבעה הממשלה
 כי בסעיף 2 להודעה בדבר תנאי עבודה מיוחדים, שפורסמה בילקוט
 הפרסומים 983, תשכ״ג, עמי 422, במקום ״בשתי חמישיות מתקופת

 עבודתה״ יבוא ״בכל תקופת עבודתה״.
 הודעה זו תחול מיום ג׳ בהשון תש״ם (24 באוקטובר 1979) גם על

 גננות שפרשו לפני התאריך האמור.

 אריה נאור
 מזכיר הממשלה

 י״א בטבח תש״מ (31 בדצמבר 1979)
 (חמ 3-413)

 1 ס״ח תש״ל, עמ׳ 65.

 הודעה על מינוי שופטים
 לפי חוק השופטים, תשי״ג—1953

 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, חשי״ג—1953 1, אני מודיע
 שנשיא המדינה מינה בתוקף סמכותו לפי סעיף 5 לחוק האמור אה
 עדנה שצקי, משה שלגי, אליהו כהן, יעקב מלץ, חנוך אריאל ודליה
 דורנר להיות שופטים של בית משפט מהוזי, מיום ד׳ בטבת תש״ם

 (24 בדצמבר 1979).

 ד׳ בטבת תש״ם (24 בדצמבר 1979) שמואל תמיר
 (חמ 3-60) שר המשפטים

 הודעה על מינוי שופטים
 לפי חוק השופטים, תשי״ג—1953

 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, תשי״ג-11953, אני מודיע
 שנשיא המדינה מינה בתוקף סמכותו לפי סעיף 5 לחוק האמור את
 משה טרנטו, הניח שטיין, אברהם שיינפלד, משה רביד, חמן פורה
 שלח, חיים גלפז ואהרן אמינוף להיות שופטים של בית משפט שלום,

 מיום ד׳ בטבת תש״ם (24 בדצמבר 1979).

 ד׳ בטבת תש״ם (24 בדצמבר 1979) שמואל תמיד
 (חמ 3-60) שר המשפטים

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

 מודיעים בזה, לענין סעיף 20 לחוק־יסוד: הממשלה, כי שר
 הבטחון שב ארצה ביום י״א בטבת חש״ם (31 בדצמבר 1979).

 אריה נאור
 מזכיר הממשלה

 י״ג בטבת חש״ם (2 בינואר 1980)
 (המ 3-57)

 מינוי חבר לרשות הגנים הלאומיים
 לפי חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשב׳׳ג—1963

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק גנים לאומיים
 ושמורות טבע, תשב״ג-1363!־, ובאישור הממשלה, מיניתי אח צבי

 ברזל להיות חבר ברשות הגנים הלאומיים.

 מנחם בנץ
 ראש הממשלה

 י׳ בטבת הש״מ (30 בדצמבר 1979)
 (חמ 3-474)

 1 ם״ת חשכ״ג, עמי 149.

 מינוי מנהל לרשות הגנים הלאומיים
 לפי חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ׳׳ג-1963

 מודיעים בזה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 13 לחוק גנים לאומיים
 ושמורות טבע, תשכ״ג-963!1, ולפי הצעת ראש הממשלה, מינחה

 הממשלה את צבי ברזל למנהל רשות הגנים הלאומיים.
 ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 2549, השל״ט, עמ׳ 1808,

 בענין מינוי ממלא־מקוס למנהל הרשות - בטלה.

 י״א בטבת תש״מ (31 בדצמבר 1979)
 (חמ 474—3)

 אריה נאור
 מזכיר הממשלה

 1 ם״ה תשכ״ג, עמ׳ 149.

 הודעה על שינויים בהרכב מועצת מקרקעי ישראל
 לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל, תש״ך-1960

 מודיעים בזה, בי בהוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי
 ישראל, תש״ף^1960 1, החליטה הממשלה -

 (1) למנות אח אשר ולנר, יעקב דש, אל״מ דן סחו, מנחם כהן(מוקה),
 אריה מינטקביץ, צמח ישי וצדוק עזריאל, חברים במועצת

 מקרקעי ישראל;
 (2) לבטל את מינוים של שלמה אבני 2, חיים קוברסקי 3, עוזי גדור 2,

 יחזקאל זכאי * ואבנר קסוטו 5 במועצה האמורה.
 ההודעה על מינוי מועצת מקרקעי ישראל, שפורסמה בילקוט

 הפרסומים 807, תשכ״א, עמי 385 - תתוקן לפי זה.

 אריה נאור
 מזכיר הממשלה

 י״א בטבח תש״ם (31 בדצמבר 1979)
 (חמ 3-394)

 1 ס״ח תשי״ג, עמי 149.

 1 ס״ח תש״ך, עמ׳ 57.
 2 י״פ תשל״ח, עמי 1616.
 3 י״פ תש״ל, עמ׳ 2542.
 4 י״פ תשל״ו, עמי 2073.
 5 י״פ תשל״ה, עמי 1274.

 778 ילקוט הפרסומים 2596, כ׳׳ח בטבת תש״ס, 17.1.1980



 מינוי שופטי עיר לחולון
 לפי פקודת בתי המשפט העירוניים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת בתי המשפט העירוביים ־1,
 אני ממנה את הרשומים להלן להיות, מיום כ״ה בשבט תשי׳ם (15
 בפברואר 1980) עד יום י׳ באדר א׳ תשמ״א (14 בפברואר 1981),
 שופטי סיר לתולון ולהיות בית מש&ט אשר יכונה ״בית המשפט

 העירוני של תולוך:

 עו״ד פייבל זליכובסקי עו״ד ד״ר אלכסנדר אולומוצקי
 ברוך פארי תייפ צדוק

 .זאב שפירא שבתאי בהן
 ד׳׳ר יהודה גבעוני תיים פלסר

 יחזקאל סמוכה
 עו״ד פייבל זליכובסקי יכהן ביושב ראש בית המשפט.

 ד׳ בטבת חשי׳ם (24 בדצמבר 1979) שמואל תמיר
 (המ 37—3) שר המשפטים

 1 חוקי א״י, כרך בי, עמי 995.

 הרשאה
 לפי סעיף 2 לפקודת הפדוצדודד, הפלילית(עדות) -

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית(עדית) 1,
 אני מרשה בזה את צבי גולן, עובד משרד התחבורה, לערוך
 חקירות לפי הפקודה האמורה על ביצוע מבירות על פקודת התעבורה 2,

 וחלק י׳ לתקנות התעבורה, תשכ״א-1961 ג.

 ב״ו בבסלו תש״ם (11 בדצמבר 1979) שמואל תמיר
 (תמ 279—3) שר המשפטים

 נ חוקי א״י, ברך א׳, עמי 439.
 2 דיני מדינת ישראל, ניסח חדש 7, עט׳ 173; ם׳׳ת תשל״ב, עמ׳

 54; תשל״א,.עמי 83.
ת תשכ״א, עמ׳ s142חש״ל, עמי ; 899. ך י 3 

 אישור הפיכת מקרקעי ייעוד למקרקעי ציבור
 לפי חוק המקרקעין, תשכ׳׳ט—1969

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 110 לחוק המקרקעין, תשכ״ט—11969,
 אני מאשר כי חלק מהמקרקעין המתואר בתוספת, הרשומים בלשכת
 רישום המקרקעין נתניה כמקרקעי ייעוד המהווים דרך, חדל לשמש

 לייעודו וייהפך למקרקעי ציבור שאינם מקרקעי ייעוד.

 תוספת
 גוש: 8260.
 חלקה: 538.

 שטח החלקה במטרים רבועים: 1,158.
 החלק שחדל לשמש לייעודו במטרים רבועים: 66.

 ה׳ בטבת תש׳׳ם (25 בדצמבר 1979) שמואל תמיר
 (חמ 242—3) שר המשפטים

 הודעה על מינוי שופט
 לפי תוק בית הדין לעבודה, תשכ׳׳ט—1969

 ולפי חוק השופטים, תשי׳׳ג—1953

 בהתאם לסעיף 8 לחוק בית הדין לעבודה, תשב״ט—1969 !, וסעיף
 25 לחוק השופטים, תשי״ג-21953, אני מודיע שנשיא המדינה מעה
 בתוקף סמכותו לפי סעיף 4 (א) לחוק בית הדין לעבודה, תשכ״ט־*-

ת יעקב נויגבורן, 1953 א — ג ״ י ש  9G19, וסעיף 5 לחוק השופטים, ת
 להיות שופט של בית דין אזורי לעבודה מיום ד׳ בטבת תש״ם (24

 בדצמבר 1979).

 ד׳ בטבת תש״ם (24 בדצמבר 1979) שמואל תמיר
 (חמ 60—3) שר המשפטים

 1 ס״ח תשכ״ט, עמ׳ 70.
 2 ס״ת תשי׳׳ג, עמ׳ 149.

 הודעה על מינוי שופטים
 לפי חוק השופטים, תשי״ג-1953, ולפי פקודת התעבורה

 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, חשי״ג—11953, אני מודיע
 שנשיא המדינה מינה בתוקף סמכותו לפי סעיף 5 לחוק האמור ובהתאם
, אביבה ן י י ד ־ ר  לסעיף 26 לפקודת התעבורה2 את יעקב ב
ב להיותשי&פיתעבורה מיום ד׳ בטבתתש*ם י נ  טלמור ואילנה י
 24 בדצמבר 1979) עד יום ט״ז בטבת תשמ״א (23 בדצמבר 1980).

 ד׳ בטבת תש״ם (24 בדצמבר 1979) שמואל תמיר
 (חמ 60—3) שר המשפטים

 1 ס״ה תשי״ג, עמ׳ 149.
 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173.

 מינוי שופטי עיר לחיפה
 לפי פקודת בתי המשפט העירוניים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת בתי המשפט העירוניים 1,
 אני ממנה את הרשומים להלן להיות, מיום י״ב בטבח תש׳׳ם (1
 בינואר 1980) עד יום כ׳׳הבאדרב׳ חשמ״א(31 במרס 1981), שופטי

 עיר לחיפה ולהיות ״בית המשפט העירוני של חיפה״:
 אליעזר קנטר אליעזר פרום

 בן־ציון רייפר זאב שוורץ
 בנימין שוירמן יוסף צויגנבוים

 ד״ר אמיר איתן ד״ר אפרים דויטש
 יעקב קונויםר חיים נדאף

 ישעיהו פלג אירה אברמוביץ
 יצחק רפפודט יהודה נוטליב

 מרים אליעד ד״ר מרדכי לוי
 סלים ג׳ובראן אניס שקור
 אלכסנדר זילברמן משה מהרז

 מנחם איזן עו׳׳ד יעקב גורטלד
 שלמה צוקרמן

 ח׳ בטבח חמ״ם (28 בדצמבר 1979) שמואל תמיר
 (חמ 37—3) שר המשפטים

 1 חוקי א״י, כרך בי, עמ׳ 995. * ס״ח תשב״ט, עמ׳ 259.
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 אצילת סמכויות
 לפי חוק־יסוד: הממשלה

 בתוקף סמכותי לסי סעיף 31(ב) לחייךיםוד: הממשלה!, אבי
 אוצל לקצין הבטחון של משרד התחבורה את סמכותי ליתן הוראות
 לרשות שדות התעופה בדבר בקיטת אמצעים לבטחונם של שדות
 התעופה של הרשות, ושל בני האדם, הטובין, כלי הטיס, המכבים,
 המיתקנים והציוד שבהם, בהתאם לסעיף 5 (א)(3) לחוק רשות שדות

 התעופה, חשל״ז—1977 2.

 חיים לנדאו
 שר התחבורה

 ז׳ בטבת תש״ם (ד2 בדצמבר 1979)
 (חמ 17—3)

 1 ם״ח תשכ״ח, עמי 226.
 2 ס״ח תשל״ז, עמי 182.

 מינוי
 לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי-ח—1957

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16א לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 תשי״ח—1957 1, אבי ממנה את אברהם חפץ להיות הממובה לענין

 פרק שני 1 לחוק.

 מינויו של דן שפילמן שפורסם בילקוט הפרסומים 0157, תשל״ז,
 עמ׳ 2136 - בטל.

 חיים לנדאו
 שר התחבורה

 ז׳ בטבת תש״ם (27 בדצמבר 1979)

 1 ס״ח תשי״ה, עמי 24; תשל״ג, עמ׳ 26.

ר מינוי פקידי םעד ב ד  הודעה ב
 לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), תש״ך-1960

 אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער (טיפול
 והשגחה), תש״ך—1960 1, אני ממנה אח הרשומים להלן להיות פקידי

 סעד כל אחד באזור המצויין ליד שמו:

# 
 — כפר־סבא

 — רמת־גן
 — רמת־גן

 — ירושלים
 — רמת־נן

 רות זוהר
 נילי כספי
 אירית לוי

 פני לורי
 לילי שמי

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

 ישראל כץ
 שר העבודה והרווחה

 ל׳ בכסלו תש״ם (20 בדצמבר 1979)
 (חמ 3-142)

 מינוי עוזרי פקיד שומה
 לפי פקודת מס הכנסה

 בהתאם לסעיף 1 לפקודת.מס הכנסה !, מתפרסם בזד, מינויים של
 רפאל רונן ויהושע צורף להיות, מיום כ״ז בכסלו תש״ם(17 בדצמבר
 1979), עוזרי פקיד שומה, שהנציב הרשה אותם לשמש בסמכויותיו

 של פקיד שומה ולמלא תפקידיו.

 ח׳ בטבת תש״ס (28 בדצמבר 1979) יגאל הורביץ
 (חמ 3-171) שר האוצר

 נ דיני מדינת ישראל, נוסת הרש 6, עמי 120; ם״ח תשל״ח, עמ׳
.216 

 מינוי פקיד שומה
 לפי פקודת מס הכנסה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 229 לפקודת מס הכנסה!, אני ממנה
 את אליהו סיידא להיות מיום י*א בכסלו חש״ם (1 בדצמבר 1979)

 פקיד שומה.
 המינויים של אליהו סיידא שהודעות עליהם פורסמו בילקוטי
 הפרסומים 1077, תשכ׳׳ד, עמ׳ 987, ו״1698, תשל״א, עמ׳ 998 —

 בטלים.

 ח׳ בטבת תש׳׳ם (28 בדצמבר 1979)
 (חמ 3-171)

 יגאל הורביץ
 שד האוצר

 ! דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 6, עמי 120; ס״ת תשל״ח, עמי
.216 

 קביעת מוסדות ציבור לענין סעיף 61
 לחוק מם שבת מקרקעין, תשכ״ג-1963

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 61 (ד) לחוק מס שבה מקרקעין,
 תשכ-נ-11963, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע כי
 המוסדות המפורטים להלן הם מוסדות ציבור לענין הסעיף האמור,

 החל מהיום המפורט לצד שמם:
 1. ־*בית המדרש התאחדות הניבי ישיבת חברון — בני־ברק״ —

 (החל מיום 5.4.1976);
 2. ״אגודת ניידות תב״ד להפצת יהדות״;

 3. ״חברת מעונות הורים בערבון מוגבל״ (החל מיום 26.12.1978);
 4. ״מוסדות התורה יבנה ירושלים״(החל מיום 31.8.1978); ההודעה
 שפורסמה בילקוט הפרסומים 2588, תשליט, עמי 538 - בטלה.

 ח׳ בטבת תש״ם (28 בדצמבר 1979) יגאל הורביץ
 (תמ 3-117) שר האוצר

 1 ס״ח חש״ך, עמי 52.
 ! ס״ח תשכ״ג, עמי 150; חשכ״ה, עמי 40; חשכ״ז, עמי 150;

 תשכ״ח, עמ׳ 181.
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 הודעות על מינוי ועדות פיקוח

 לפי חוק הסכמים קיבוציים, תשי״ז—1957

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 33א לחוק הסכמים קיבוציים, תשי״ז—1957 מיניתי ועדות פיקוח לביצוע צווי ההרחבה בענפים המפורטים להלן:

 10. בענף המסחר בסיטונות ביבוא ויצוא:
 עו־ד אירית איינהורן — יושב ראש

 צבי סגל - חבר
 נחמה לויתן — חבר

 11. בענפי המסחר במזון ובמספוא ובחמרי בנין בחיפה והסביבה:
 דוד גולוב — יושב ראש

 נילי כץ — חבר
 עו״ד יוסף כץ - חבר

 12. בענף בחי המסחר בחיפה והסביבה:
 דוד גולו ב —יושב ראש

 עו״ד יוסף כץ - חבר
 אדיה מהולל — חבר

 13. בענפי הגומי והפלסטיקה:
 עו״ד אוגניה ברקוביץ - יושב ראש

 עו׳־ד יוסף גטניו — חבר
 חנה צוקרמן — חבר

 14. בענפי ייצור מיצים, ריבות ושימורים, שוקולד וממתקים, קפה
 במס, סיגריות ומוצרי טבק, טחנות קמח, פרמצבסיקה:

 דור גולוב — יושב ראש
 עו׳״ד מיכאל הילב - חבר
 יצחק בר־אבא - חבר

 15. בענף המרצפות:
 עו״ד אוגניד, ברקוביץ — יושב ראש

 עו־ד יוסף גטניו — חבר
 אבי בר יוסף — חבר

 16. בענפי המרסקאות וייצור הנעלים:
 עו׳״ד ליליאן פרגמנט — יושב ראש

 עויד בנימין שפי - חבר
 סעדיה שירוני — חבר

 — יושב ראש
 — חבר
 — חבר

 — יושב ראש
ר ב ח -
- חבר

 17. בענף השמירה:
 עו״ד איריח איינהורן

 יהודה אורי
 אפרים פרחן

 18. בענף הטקסטיל וההלבשה:
 עו״ד אידית איינהורן

 אמירה דרויאנוב
 עו־ד בנימין שפי

 1. בענף הקרטונג׳:
 עו״ד אברהם הולצר — יושג ראש

 עו־״ד יוסף גטביו - חבר
 מאיר גולדשטיין — חבר

 י יושב ראש
 • הבד
 חבר

 יושב ראש
 י חבר

 י חבר

 • יושב ראש
 •חבר
 •חבר

 • יושב ראש
 •חבר
 •חבר

- יושב ראש
 י חבר

 • חבר

- יושב ראש
 • חבר
 חבר

 • יושב ראש
 • חבר
 • חבר

 י יושב ראש
 • חבר
 • חבר

 2. בענפי הדפוס והציבקוגרפיה:
 עו-ד אברהם הולצר

 מאיד גולדשטיין
 עו״ד מיכאל ר׳ילב

 3. בענף המלונאות:
 עו״ד רינה גרוס

 אבא קמינסקי
 יעקב אבינתן

 4. בענפי הבניה ועבודות ציבוריות:
 עו־ד אברהם הולצר

 אניס בר יוסף
 י נחמיה הי ציון

 5. בענף הדפוס בעחונים היומיים:
 פו״ר אברהם הולצר

 מאיר גולדשטיין
 עמום שוקן

 6. בענף החקלאות:
 עו״ד רינה גרום

 אלישע בהן
 עו״ד אליהו קודח

 7. בענף תחנות הדלק:
 עו״ד אוגניה ברקוביץ

 ישראל שטריקס
 משה כלפון

 8. בענף האולמות לחתונות ומסיבות:
 1 עו״ד רינה גרוס

 אבא קמיבסקי
 מרדכי פרלוק

 9. בענף האפיה:
 דוד גולוב

 יצחק בר אבא
 מרדכי פרלוק

 1 ם״ח חשי״ז, עמי 63; תשל׳׳ו, עמ׳ 264.
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 הרכבה של המועצה הדתית מבשרת ציון
 לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], תשל־יא—1971

 אבי מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 (א) לחוק שירותי הדח
 היהודיים [נוסח משולב], תשל״א—11971, קבעתי שהמועצה הדתית

 במבשרת ציון תורכב מתשעה חברים בהרכב המפורט להלן:
 אליהו מועלם
 שלמה מרדכי

 יעקב נעים
 אסייג סלומון

 אהרן אבוחצירא
 שר הדתות

 שמעון אבלהק
 רתמים אברהמי
 אברהם בן־גיגי

 אברהם יצתקיאן
 אשר לזימי

 כ׳ בכסלו תש״ם (10 בדצמבר 1979)
 (חמ 3-140)

 1 ס״ח תשל״א, עמי 130.

 מינוי רשות חינוך מקומית בערב אלכעביה
 לפי חוק לימוד חובה, תש־ט—1949

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לימוד חובה, תש״ט—11949,
 אני ממנה את הרשומים להלן להיות רשות חינוך מקומית בערב

 אלכעביה:
 זידאן נהאד מחמד

 אברהים צאלח דבם כעביה
 םאהר נאיף םעיד

 הצו בדבר מינוי רשות חינוך מקומית בערב אלכעביה שפורסם
 בילקוט הפרסומים 1797, תשל״ב, עמי 878 — בטל.

 זבולון המר
 שר החינוך והתרבות

 י״א בטבת תש״ם (31 בדצמבר 1979)
 (חמ 336—3)

 1 ס״ח תשייט, עמי 287.

 ד

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

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לימוד חובה, תשיט—11949,
 ולאחר היוועצות בועד החינוך, אני מבטל את האכרזה2 על מוסד
 החינוך המפורט להלן (שאינו רשמי) כמוסד חינוך לצורך התו׳

 האמור:
 מס׳ בית הספר: 21337;

 שם המוסד: ״מדרש פנחס״;
 המען: רחוב טרומפלדור 136, עפולה עלית.

 זבולון המר
 שר החינוך והתרבות

 י״א בטבת תש״ם (31 בדצמבר 1979)
 (המ 336—3)

 * ס״ח חש״ט, עמי 287.
 2 י״פ חשל״ה, עמי 2480.

 19. בענפי המתכת, החשמל והאלקטרוניקה:
 עו״ד רינה גרוס — יושב ראש

 בנימין אלבו — חבר
 עו״ד יוסף גטניו - חבר

 20. בענף ייצור יהלומים:
 עו״ד ריבה גרום — יושב ראש

 עשהאל עוזרי — חבר
 עקיבא זינבר - חבר

 21. בענפי הכריכה, הדפוס והליטוגרפיה, מתכת, חשמל ואלקטרוניקה,
 עץ ומוצריו(הנוער העובד):

 עו״ד ליליאן פרגמנט — יושכ ראש
 עו״ד בנימין שפי — חבר

 יעקב זלוטניק — חבר •

 — יושב ראש
 — חבר
 — חבר

 — יושב ראש
 — הבר
 — חבר

 — יושב ראש
 — חבר
 — חבר

 יושב ראש
 חבר
 חבר

 ישראל כץ
 שר העבודה והרווח־

 22. בענף השמנים:
 עו״ד ליליאן פרגמנט

 עו״ד בנימין שפי
 יצחק בר אבא

 23. בענף מכבסות הקיטור:
 עו״ד אירית איינהורן

 מרדכי פרלוק
 סעדיה שדוני

 24. בענף הנקיון והאחזקה:
 עו״ד אירית איינהורן

 דב אשד
 גרשון הרפנס

 23. בענף העץ ומוצריו:
 עו״ד אברהם הולצר

 שמשון רוט
 עו״ד יוסף גטניו

 כ״ח בחשון תש״ס(18 בנובמבר 1979)
 (חמ 3-1067)

 בחירת חברי מועצה
 לפי תקנות הבחירות למועצת הרבנות הראשית, תשל״ב-2ד19

 אני מודיע בזה, כי בהתאם לתקנה 20 (ב) לתקנות הבחירות
 למועצת הרבנות הראשית, תשל״ב-11972, בחרה מועצת הרבנות
 הראשית לישראל את הרב שאר ישוב כהן ואת הרב דב ליאור לכהן
 כחברי המועצה, במקום חרב שלמה יוסף זוין ז״ל והרב כתריאל

 פישל טכורש ז״ל.

 אהרן אבוחצירא
 שר הדתות

 ד׳ בטבת תש״ם (24 בדצמבר 1979)
 (חמ 3-31)

-י ק״ת תשל״ב, עמי 1043.

 782 ילקוט הפרסומים 2596, כ״ד! בטבת תש״ם, 17.1.1980



 17. קרן קומין, בטיפול קרן פי.אי.אפ. באמצעות מפעל הסטיפנדיות
 לחינוך בע*מ׳ ת״ד 2209, ירושלים.

 18. קרן עזבון כרמן, בטיפול קרן פי.אי,אפ. באמצעות מפעל
 הסטיפנדיות לחינוך בע״מ, ת״ד 2209, ירושלים.

 זבולון המר
 שר החינוך והתרבות

 ה׳ בטבח תש״ם (23 בדצמבר 1979)
 (חמ 876—3)

 העברת סמכויות

 לפי חוק הדרכונים, חשי״ב-1952

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הדרלונים, תשי־׳ב—•
 11952, העברתי לבעלי תפקיד עוזר בלשכות לעליה ומרשם את

 סמכויותי לפי החוק, למעט סעיפים 6(1)(3), 6א, 9 ו-10.

 יוסף בורג
 שר הפנים

 ל׳ בכסלו חש״ם (20 בדצמבר 1979)
 (חמ 692—3)

 1 ס״ח תשי׳י-ב, עמי 260; תשכ״ט, עמי 44.

 העברת סמכויות

 לפי חוק הכנימה לישראל, תשי״ב—1952

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 1.6 (א) לחוק הכניסה.
, העבדתי לבעלי חפקיד ע«ד בלשכות  ליעראל, תשי״ב—1952 ג

 לעליה ומרשם אח הסמכויות לפי סעיפים 2 עד 6 לחוק.

 יוסף בורג
 שר הפנים

 י״ד בכסלו הש״ם (4 בדצמבר 1979)
 (חמ 3-677)

 1 ס״ח תשי״ב, עמי 354; תשכ״ו, עמי 52.

 אצילת סמכויות
 לפי חוק־יםוד: הממשלה

 אני מודיע כי בהתאם לסעיף 31 להוק־יםוד: הממשלה 1, אצלתי
 לבעלי תפקיד עוזר בלשכוח לעליה ומרשם את סמכויותי -

 (1) למתן אשרת עולה ותעודת עולה לפי סעיפים 2 ו־3 לחוק
 השבות, תש״י—21950;

 (2) למתן תעודה המעידה על אזרחות ישראלית לפי סעיף 15 לחוק
 האזרחות, תשי״ב~31952.

 יוסף בורג
 שר הפנים

 ג׳ בטבת חש״ם (23 בדצמבר 1979)
 (חמ 3-17)

 1 ם״ח תשכ׳׳ח, עמי 226.
 2 פ״ח תש״י, עמי 159; תש״ל, עמי 34.

 3 סייח תשי״ב, עמי 146; תש״ל, פמ׳ 118.

 ביטול אכרזה על מוסד חינוך מוכר
 לפי חוק לימוד חובה, חש-מ-1949

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לדוק לימוד חובה, תש״ט-11949,
 ולאתר היוועצות בועד החינוך, אני מבטל אח האכרזה על מוסד
 החינוך מס׳ 413807, שפורסמה בילקוט הפרסומים 2467, תשל־ח,

 עמי 2583.

 זבולון המר
 שר החינוך והחרבוח

 ג׳ בטבח תשים (23 בדצמבר 1979)
 (חמ 336—3)

 1 םי׳ח תשיט, עמי 287.

 צו רישום קרנות
 לפי חוק מירשס מילגות, תשל״ז—1976

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 (2) לחוק מירשם מילגות, תשל״ז-
 11976, אני מצווה על רישום הקרנות שלהלן במרכז הקרנות:

 1. קרן מילגות עיש עדי יפה זיל, לילדי קרית מנחם - עיר גנים,
 ) רחוב מקסיקו 25/18, ת׳ ד 406, ירושלים.

 2. קרבות למילגוח ופרסום, ליד אוניברסיטת בר־אילן, רמת־גן.

 3. קרבות להלוואות, ליד אוניברסיטת בר־אילן, רמת־גן.

 4. קרנות למילגות ולהלוואות ליד אוניברסיטת חיפה.
 5. קרן מילגוח, עירית חדרה.

 6.,קרן פרסום לסטודנטים ערבים ליד לשכת מעץ ראש הממשלה
 לעניני ערבים.

 7. קרן מרכזית למילנות של הלשכה הגדולה של בני ברית בישראל,
 בית בני בריח, קפלן 10, תל־אביב.

 8. קרן מילגות, אגודת בית תרבות על שם אברהם עבאס ז״ל, רחוב
 ראש פינה 3, תל־אביב.

 9. קרן מילגות לסטודנטים דרוזים, משדד החינוך והתרבית.

 10. קרן לוינגרט, שבי ציון.
 11. קרן מילגות ע״ע דייר בורני ונדדה נתן, ארגון עולי מרכז אירופה,

 ת״ד 5114, חיפה.

 12. הלוואות מותנות לתלמידים במוסדות להכשרת עובדי הוראה,
 במסגרת המחלקה להכשרת עובדי הוראה, משרד החינוך והחרבות,

 רחוב דוד המלך 8, ירושלים.

 ן1.קרנות בהנהלת הטכניון או בנאמנותו, חיפה.

 11 .מפעל מילגות לחינוך וצדקה מיסודו של רב מושבי העובדים
 בישראל הרב מנחם הכהן, ליאונרדו דה־וינצ׳י 19, תל־אביב.

 15. ועד העדה היהודית הספרדית בחיפה, רחוב אחד העם 14, חיפה,
 ח״ד 4840.

 16. קרןנב׳ רודמן בטיפול קרן פי.אי.אפ. באמצעות מפעל הסטיפנדיות
 לחינוך בע״מ, ח״ד 2209, ירושלים.

 1 ם־ת חשל״ז, עמ׳ 19.
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ל כוונה ליתן צו הקנייה  הודעות ע
 לפי חוק הרשויות המקומיות(הקניית רכוש ציבורי), תשי״ח-1958

 1. בהתאם לסעיף 2 (ד) לחוק הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי), תשי״ה—1958!, אני מודיע של כוונתי ליתן צו
 הקנייה לטובת עירית ירושלים על הנכסים הנמצאים בשכונה אוהל משה בירושלים, המפורטים להלן והרשומים בספרים התור

 כיים בלשכת רישום המקרקעין בירושלים על שם הדולד הגרי הריס בן הנרי סלומון, אדתור כהן, שמואל מונטניו:

 מספר מספרי מספר מספר
 סדורי השטרות הספר מדף הערות

 1. 335, 336, 337 13 72 למעט בית הכנסת

72 13 334 ,333 ,332 .2 

78 13 517 ,516 ,515 .3 

78 13 520 ,519 ,518 .4 
78 13 523 ,522 ,521 .5 

79 ,78 13 526 ,525 ,524 .6 

78 13 529 ,528 ,527 .7 

79 ,78 13 532 ,531 ,530 .8 

 2. בהתאם לםעיף 2 (ד) לחוק הרשויות המקומיות(הקניית רכוש ציבורי), תשי״ח-11958 , אני מודיע על כוונתי ליתן צו הקנייה
 לטובת עירית ירושלים על הנכסים הנמצאים בשכונת מזכרת משה בירושלים, המפורטים להלן והרשומים בספרים התורכיים
 בלשכת רישום המקרקעי ן בירושלים על שם פרבםיס אברה•, הרולד הנרי הריס בן הנרי סולומון, שמואל מונטגיו, ארתור כהן:

 מספר מספרי מספר מספר
 סדורי השטרות הספר הדף הערות

 1. 126, 127, 128, 129 15 69 בנכם זה פרנסים
 אברהם רשום בפרנסים

 אברהם בן יוסף מאיר
 מונטיפיורי

69 15 133 ,132 ,131 ,130 .2 

 3. 744, 745, 746, 747 13 86, 87 1. בנכם זה פרנסים
 אברהם רשום כפרנסיס

 אברהם בן יוסף מאיר
 מונטיפיורי;

823 ,822 ,821 ,820 4. 

 ל׳ בכסלו תש״ם (20 בדצמבר 1979)
 (חמ 194—3)

 1 ם״ח תשי״ח, עמי 187 .

 יוסף בורג
 שר הפנים

89 13 
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 ״מחזור למי דיטוח׳׳ - ׳דמי ־ביםוח-שנתקבלר^ב^צעותיממ!^
 אתר ונרשמו בספרי החברה, למעט דמי ביטוח שקיבלת חברה
 מנהלת מעסקים שהיא מסרה לחברה משתתפת ודמי ביטוח שקיבלה

 חברה משתתפת מחברה מנהלת.

 2. השיעורים המוכרים לדמי ביטוח לגביה יחושבו בדו״מ הכספי
 השנתי של מבטח לפי האחוזים המפורטים להלן מתוך מחזור דמי ״

 ביטוח בבל אחד מהחדשים המפורטים להלן בשבת החי״ח:
 יולי — 25%
 אוגוסט — 40%
 ספטמבר — 50%
 אוקטובר — 60%
 נובמבר — 70%
 דצמבר — 80%

 3. השיעורים המוכרים לדמי ביטוח לגביה יחושבו בדו־׳ח הכספי
 החצי השנתי באחוזים המפורטים להלן מתוך מחזור דמי הביטוח

 בכל אהד מהחדשים המפורטים להלן בתקופת הדו״ח:
 ינואר — 25%
 פברואר — 40%
 מרם — 50%
 אפריל — 60%
 מאי — 70%
 יוני — 80%

 4. מבטח שהחזיק בדמי ביטוח לגביה מעל *לשיעורים המוכרים לפי
 סעיפים 2 או 3 (להלן — דמי ביטוח לגביה.מעל לשיעורים
 המוכרים), חייב להפריש, בדו״ח הכספי השנתי או בדו״ח הכספי

 החצי השבתי לפי הענין, עתודה שתשמש כיסוי לגביהם.

 5. מבטח ירשום את דמי הביטוח לגביה מעל לשיעורים המוכרים
 ואת העתודה בשל דמי ביטוח לגביה מעל לשיעורים המוכרים,
 בסעיפים המיועדים לרישום פרסים אלה בדין וחשבון כספי שעליו
 להגיש בהתאם להודעה בדבר כללים לדיווח כספי של חברות

 ביטוח 3.

 6. (א) על אף האמור בסעיף 4, מבטח שהוא חברה נכרית אינו חייב
 להפריש עתודה בשל דמי ביטוח לגביה מעל לשיעורים

 המוכרים,
 (ב) דמי ביטוח לגביה מעל לשיעורים המוכרים, של מבטח
 שהוא חברה נכרית, יופחתו מהנכסים המשמשים לכיסוי
 התחייבויותיו בישראל, לפי תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח
 (דרבי השקעת הקרנות וההון של מבטח), תשכ׳יח—1967 *,
 וסביס ההפחתה כאמור יירשם בסעיף נפרד בדינים וחשבונות

 סטטיסטיים על נכסיו והתחייבויותיו בישראל.

 7. לדו״ח הכספי השנתי והחצי שנתי יצורף חישוב דמי ביטוח לגביה
 בשיעורים מוכרים.

 8. ההודעה על קביעת תנאים בדבר דמי ביטוח לגביה בביטוח כללי
 י שפורסמה בילקוט הפרסומים 1507, תשכ״ט, עמי 907 — בטלה.

 י׳ בטבת תש״מ (30 בדצמבר 1979) בן־עמי צוקרמן
 (חמ 1101—3) המפקח על הביטוח

 3 י׳׳פ, תשב״ת, עמי 166; תשל״ח, עמי 859; תשליט, עמ׳ 10ד.
 4 ק״ת, תשכ״ח, עמי 35, עמי 698; תשל״א, פמ׳ 40; עמי 424;

 תשל״ז, עמ׳ 470, עמי 1456; תש״ם, עמי 652.

 העברת זכויות נפט
 לפי חוק הנפט, תשי״ב-1952

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 76 לחוק הנפט, תשי-ב—11952, ולאחר
international̂  התייעצות עם הרשות הלאומית לאנרגיה, הרשיתי 
 Chapman Oil Company of Israel להעביר את רשיון 170/חולות

.International Chapman Exploration^ 2 עגןף 

 ג׳ בטבת תש״ם (23 בדצמבר 1979) דוד הגואל
 (חמ 3-629) יושב ראש הרשות הלאומית לאגרגיול

 1 ס״ח תשי״ב, עמי 322.
 2 י׳״פ תש״ם, עמי 750.

 הארכת תקפו של רשיון לחיפושי נפט
 לפי חוק הנפט, תשי״פ—952 נ

 אני מודיע, שבתוקף סמכותי לפי סעיף 18 (ב)(2< לחוק הנפט
 תשי״ב-11952, הארכתי את תוקפו של רשיון 111/126 - אשדוד 2
 'לתקופה של ששה חדשים נוספים מיום י״ב בכסלו תש״ם (2 בדצמבר

.(1979 

 י׳ בטבת תש״ם (30 בדצמבר 1979) דוד הגואל
 (חמ 3-653) יושב ראש הרשות הלאומית לאנרגיה

 1 ם״ה תשי״ב, עמ׳ 322.
 2 י״פ תשל-ב, עמי 1639; תשל־ט, עמי 2121.

ר דמי ביטוח לגביה ב ד  הודעה על קביעת תנאים ב
י ל  בביטוח כל

 לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשי״א—1951

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 (א)(2) לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח,
 תשי״א—11951, אני מודיע כי קבעתי תנאים לרשיון כלהלן:

 1. בתנאים אלה —
 ״ביטוח כללי״ — כל ענפי הביטוח, למעט ענפי הביטוח המפורטים
 בפסקאות (1) ו־(3) בסעיף 1 לצו הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי

 ביטוח), תש״ם-1979 2;
 ״ביטוח משותף״־ - מתן כיסוי למבוטח על ידי מספר מבטחים

 במשותף, על פי פוליסה שעליה חתומות החברות המשתתפות;
 ן ״דמי ביטוח״ — פרמיה, דמי רישום, דמי פוליסה, דמי אשראי

 ותקבולים אחדים כיוצא באלה;

 ״דמי ביטוח לגביה״ - דמי ביטוח לגביה מלקוחות וסוכנים, כולל
 שטרות ובטחונות אחרים, בניכוי דמי ביטוח לגביה של חברת

 מנהלת המתייחסים לעסקים שהיא מסרה לחברות משתתפות;
 . ״חברה מנחלת״ — מבטח המנהל ביטוח משותף, מקיים קשר עם
 המבוטח בשל ביטוח זה, וגובה'דמי ביטוח מהמבוטח בעד החברות

 המשתתפות;

 ״חברה משתתפת״ — מבטח המשתתף בביטוח משותף ומקבל דמי
 ביטוח באמצעות החברה המנהלת;

 1 ס״ת תשי״א, עמי 221; תשכ״ג, עמי 90; תשים, עמי 26.
 2 ק״ת תש״ם, 653.
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 בנק משכנתאות לדיור של אוניקו בע״מ -
 בנק משכנתאות לשיכון בע״מ

 בנק עצמאית למשכנתאות ולפיתות בע״מ
 בנק תל־אביב למשכנתאות ולפיתוח בע״מ
 ״טפחות״• בנק למשכנתאות לישראל בע״מ

 יעםור בנק למשכנתאות בע״מ
 ״מירב״ בנק משכנתאות וחסכונות בע״מ

 אגודות שיתופיות לאשראי

 קופת אשראי וחסכון, אגודה הדדית בע׳׳מ, פתחיתקוה
 קופח העובד הלאומי לאשראי וחסכון נתניה - אגודה שיתופית

 בע״מ

 קופח ״עליה״ אנודה שיתופית לאשראי והסבון בע״מ

 מוסדות כספיים
 אוצר השלטון המקומי בע״מ

 אוצר לתעשיה בע״מ
 ״גחלת* גמול חסכון לחינוך תיכון בע״מ

 ״גמול״ חברה להשקעות בע״מ
 חברה להשקעות של בנק לאומי בע״מ

 ״חסך״ קופת חסכון לחינוך תיכון בע״מ
 ״כםפיא״ חברה למימון בע״מ

 מימונים חברה פיננסית של בנק לאומי בע״מ
 י עידוד בע״מ

 עלות — ערבויות לאשראי ולמימון חעשייחי בע״מ

 עודד מסר
 המפקח על הבנקים

 י״נ בטבת תש״ם (2 בינואר 1980)
 (תמ 40ד-3)

 היתד
 לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, חשי״ח-ד195

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ז לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים.
 תשי״ח—1957 1, אני מתיר:

 א. לבעל רבב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עד 7999 ק״ג להעלות
 את מתירי ההובלה ברכבו בשיעור שלא יעלה על 25 אחתים
 מהמחיר שגבה כדין ביום י״א בטבת תש״ם (31 בדצמבר 1979);
 ב. לבעל רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר מ־8000 ק״ג ומעלה,
 למעט רכינות, להעלות את מחיר ההובלה ברכבו בשיעור שלא
 יעלה על 25 אחוזים מהמחיר שגבה כדין ביופ י״א בטבת חש״ם

 (31 בדצמבר 1979).

 על אף האמור רשאי בעל רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר
 עולה על 10,000 ק״ג לגבות ממזמין ההובלה דמי ביטוח לכיסוי
 ביטוחי של כל נזק שייגרם למטען ששוויו 60 אלף דולר של ארצות
 הברית של אמריקה או יותר, בהובלה אתת ברכב מסתרי כאמור,
 ובלבד שלא יהא בהיתר זה בדי לפגוע באחריותו של המוביל לפי כל

 דיו•
 י״ב בטבת תש״ם (1 בינואר 1980) אהוד שילו

 (חמ 3-98) הממונה

ר תשלום אגרה שבתית ב ד  הודעה ב
 לפי פקודת הבנקאות, 1941

 אני מודיע בזה כי מוסדות האשראי ששמותיהם מפורטים להלן
 שילמו את האגרה השנתית לשנת 1979, בהתאם לסעיף 12 לפקודת

 הבנקאות, 11941:

 בנקים
 בנק אגוד לישראל בע״מ

 בנק אוצר החייל בע״מ .
 בנק אמריקאי ישראלי בע״מ
 בנק ברקליס דיסקונט בע״מ
 בנק דיםקונט לישראל בע׳-מ

 בנק הבניה לישראל בע״מ
 בנק החקלאות לישראל בע״מ

 בנק המזרחי המאוחד בע״מ
 בבק הפועלים בע״מ

 בנק ״יהב״ לעובדי המדינה בע״מ
 בנק י. ל. פויבטווננר בע״מ

 בנק כללי לישראל בע״מ
 בנק לאומי לישראל בע״מ
 בנק למימון ולסחר בע״מ

 בנק למלאכה בע״מ
 .בנק למסחר בע״מ

 בנק מסד בע״מ
 .בנק מרכנתיל לישראל בע״מ

 בנק עין חי בע״מ
 בנק ערבי ישראלי בע״מ

 בנק פולסקא קאסא אופיקי ח. מ. (בנק פ. ק. או.)
 בנק פועלי אגודת ישראל בע״מ

-בנק צפון אמריקה בע״מ
 גנק קונטיננטל לישראל בע״מ
 בנק קופת עם לישראל בע״מ

 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע״מ
 בנק אדנים למשכנתאות והלוואות בע״מ

 בנק אמפל לפיתוח החעשיה בישראל בע״מ
 בנק אפותקאי כללי בע״מ

 בנק המושבים למשכנתאות ולהשקעות בע״מ
 בנק הספנות לישראל בע״מ

 .בנק יעד לפיתוח חקלאי בע״מ
 בנק ירושלים לפיתות ולמשכנתאות בע״מ

 גנק ישראלי לחעשיה בע״מ
 בנק ישראלי למשכנחאוח בע״מ

 !בנק כרמל למשכנתאות ולהשקעות בע״מ
 בנק לחרושת בע״מ

 .בנק למימון התעשיה מיסודו של בנק דיפקונט בע״מ
 .בנק למשכנתאות ולהשקעות בבנין בע׳׳מ

 בנק לפיתוח התעשיה בישראל בע״מ
 .בנק לפיתוח ולמשכנתאות לישראל בע״מ

 בנק לקידום התעשיה מיסודו של בנק המזרחי המאוחד בע״מ
 בנק מימון ומשכנתאות בע״מ

חשי״ת, עמ׳ 24; תשל״ג, עמ׳ 26.  ! ע״ר 1941, חוסי 1, עמ׳ 69; ס״ח תשכ-ט, עמ׳ 284. 1
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י כ ר צ ן ל טי עדה לחלו ספת דרושה לו  הודעה, בי הקרקע המתוארת בתו
רה. ל רכישת הקרקע האמו ן ע ת י ל ה לישא י בנ , ובי הועדה מו ר בו  צי

רה, בת הנאה בל שהן בקרקע האפו ו טו ת א כו ע לעצמו ז ב ו ת  כל ה

ך חדשייפ ו , נדרש לשלוח לועדה — ת ך ל כ פ ע י י צו ל פי ב ק רוצה ל  ו

ת ב ו ל ט ו ע תו א כו ל ז ו ברשומות — הרצאה ע פ הודעה ז ו ס ר פ פ ו  מי

ת -. ו « כלל , שי עתו זוק תבי ף לחי רו ו בקרקע האמורה, בצי ל  ההנאה ש

 פ מ דעה ה הו , ו ן ם המקרקעי ו — בפנקסי רישו ם ישנ א — פ ו ש י ר י ה ט ר  פ

ב הםכופ הנתבע ן חישו כ ע ו ב ו ת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא ת ט  ר

. ף י ע ס ל סעיף ו כ  ב

ד חזקה בקרקע ת מי ו נת לקנ ו י הועדה מתכו  כן נמסרת בזה הודעה ב
ר שלמענם ו ב י צ י ה ף לצרכ י שהיא דרושה באופן דחו  האמורה, מפנ
רה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה , והועדה מו ה ש  עומדים לרכ

. ה ת החזקה כ ד א  ימסור מי

 תוספת
ת.  חלקה 188 בגוש 7139 בשלמו

ל כ ם ו י ־ ת ת ב רי ת מופקד' במשרדי־ הועדה בעי י נ  העתק התכ
ם י ח ו ת ת שמשרדי העירית פ ן בה בימים ובשעו י ן זכאי לעי י י נ  המעו

.  לקהל

ו תש־׳ם (9 בדצמבר 1979) ט בכסל ״  י

 (תמ 3-2) מ׳ רוטשילד
ה י נ ב ל ן ו ו נ ב ראש הועדה המקומית לתכ ש ו  י

ם י ־ ת  ב

 הודעה לפי סעיפים 5 ו״7
י ציבור), 1943  לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכ

ה תשביה—1965 י הבנ ן ו ו נ  וחוק התכ

ת בו ה רחו י לבנ ן ו ו  בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתכנ
ה, י ן והבנ ו ק התכנ י סעיפים 189 ו־190 לחו פ  (להלן — הועדה) ל
ת א ר ק נ ת המפורטת המאושרת ה י נ  תשכ״ה-965!1, ובהתאם לתכ
ר אישורה פורסמה ב ד ׳תכנית מפורטת מסי רח/194״, שהודעה ב  ׳
 ו , עמי 1417, מוסרת בזה הועדה ה  בילקוט הפרסומים 2203, תשל״ו
י ב ר צ י המקרקעין המתוארים בתוספת דרושים לועדה לחלוטין ל  דעה, כ
ל רכישת המקרקעין האמורים. תן ע לי י הועדה מובנה לישא ו כ  ציבור ו

בת הנאה כלשהן במקרקעין האמורים  כל התובע לעצמו זכות או טו
ך חדשיים מיום , נדרש לשלוח לועדה — תו ל כך י ע  ורוצה לקבל פיצו
ל זכותו או טובת ההנאה אשר  פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה ע
ת כללו א ת לחיזוק תביעתו שי ו ף ראי רו ן האמורים, בצי ו במקרקעי  ל
 הרישום — אם ישנו — בפנקס רישום המקרקעין והודעה המפרטת
ל כ בע וחישוב הסכום הנתבע ב  לםעיפיהם את הפיצויים שהוא תו

ף.  סעיף וסעי

ד חזקה ת מי ו נת לקנ ו י הועדה מתכו  בן נמסרת בזה הודעה כ

י הציבור י שהם דרושים באופן דחוף לצרכ  במקרקעין האמורים, מפנ

 ר ק מ  שלמענם עומדים לרכשם, והועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק ב

ה החזקה בהם. ד א ן האמורים ימסור מי  קעי

 ! ס״ח תשכ״ה, עמי 307.

י סעיפים 5 ו־ 7  הודעה לפ
1943 , י ציבור) רכישה לצרב ת( ת הקרקעו ד ו ק פ  ל

ג —1965 ״ כ ש ה, ת י נ הב ן ו ו נ כ ת  וחוק ה

, ה י נ הב ן ו ו י סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ קף םמכותח לפ  בתו
ת 1964 י מם׳ 1 לשנ ו נ י ת מס׳ 647 ש י נ כ ת בהתאם ל  תשכ״ה—11965, ו
ב י ב א ־ ל ת מזרח ת ״ (תיקון 1943 - אדמו C - D רטת ״ ת מפו י נ כ ת  ל
ת 14-9,7,4-1, ו ק ל ת 751-748, גוש 6108 חלקי ח  גוש 6212 חלקו
, ת 227-225,274 (להלן - התכנית) ש 6213 הלקו ו  200,196, 201, נ
ט הפרסומים 1439, חשכ״ח, לקו ר אישורה פורסמה בי ב ד  שהודעה ב
ו פ י ־ ב י ב א ־ ל ה ת י נ לב ן ו ו י 1131, מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנ מ  ע
ת בקרקע דעה, כי זכוה החזקה והשימוש לצמיתו  (להלן — הועדה), הו
ן — העיריה) ל ה ל ) ו פ י ־ ב י ב א - ל  המתוארת בתוספת דרושה לעירית ח
ל רכישת ן ע ת י ל כנה לישא ו י העיריה מו ב ר ו ו ב י צי ן לצרכ  לחלוטי

ת. בו תה ז  או

ת הנאה כלשהן בקרקע האמורה ב ו ת או ט כו ע לעצמו ז ב ו ת  כל ה
ך חדשיים מיום ו עדה - ת , נדרש לשלוח לו ך ל כ י ע ל פיצו ב ק צה ל רו  ו
ת ההנאה ב ו ל ט ו ע תו א כו ל ז מות — הרצאה ע ו ברשו ם הודעה ז ו ס ר  פ
ת ו א כלל ו שי ת ע י ב ת לחיזוק ת ו ף ראי רו ו בקרקע האמורה, בצי ר ל ש  א
ן והודעה י הרישום — אם ישנו — בפנקסי רישום המקרקעי ט ר  פ
ב הסכום הנתבע ע וחישו ב ו א ת ת הפיצו-־ים שהו  המפרטת לםעיפיהפ א

ף. סעי ל סעיף ו כ  ב

ת מיד חזקה ו ת לקנ נ ו ו כ ת י העיריה מ  כן נמסרת בזה הודעה כ
ר בו י שהיא דרושה באופן דחוף לצרבי הצי ע האמורה מפנ ק ר ק  ב
ל אדם המחזיק בקרקע כ רה בזה ש , והועדה מו ם לרכשה ם עומדי נ ע מ ל  ש

ת החזקה בה. ר מיד א מסו  האמורה י

 תוספת
וה חלקים בחלקות 1, 2 ו־3 ו המהו פ י ־ ב י ב א ־ ל ת בת קרקע ב  חטי

ש 6108. ו ג  ב

ם ומשק של פקד במשרדי הועדה ובאגף נכסי ת מו י נ  העתק התכ

ר זכאי ב ד ן ב י נ כל המעו , ו ו פ י ־ ב י ב א ־ ל , ת , כבר מלכי ישראל ה י ר י ס  ת

. ת ו ל י ג ו בשעות העבודה הר ן ב י  לעי

ר 1979) ב מ ב ו נ ו תש״ם (28 ב ׳ בכסל  ח

 >חמ 3-2) שלמה להט
ה י נ לב ן ו ו נ  יושב ראש הועדה המקומית לתכ

ו פ י - ב י ב א ־ ל  ת

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד
י ציבור) 1943, ת(רכישה לצרכ דת הקרקעו  לפקו

ה, תשכ״ה—1965 י נ הב ן ו ו  וחוק התכנ

ה, י הבנ ו . ן ו י סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ קף סמכותה לפ  בתו
ת י נ ת הנקראת ״תב י נ כ ת  תשכ״ה-11965 (להלן — החוק), ובהתאם ל
 ר ו ת מפורטת 30אי״ שהודעה בדבר אישורה פ י נ י לתכ ו נ  &ס׳ 226 שי
, עמ׳ 2412 (להלן — התכנית), ט הפרסומים 2461, תשל״ף לקו  סמה בי
ם (להלן - הועדה) י ־ ת ה ב י נ לב ן ו ו  ,מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנ

׳ 307. מ ע , ה ־ כ ש ת ח ״  1 ם
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־ד  הודעה לפי סעיפים 5 ו
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 וחוק התכנון והבניה, תשכ״ה-1965

 בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתכנון ולבניה השומרון
 (להלן - הועדה) לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—11965, ובהתאם לתכנית מיתאר זברוךיעקב ג/451 (ש/11)
 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1082, תשכ׳׳ד,
 עמ׳ 1081 ותכנית ש/168 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2345, תשל״ז, עמ׳ 1923, נמסרת בזה הודעה בי הקרקע
 המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה

 מוכנה לישא וליתן על רכישתה.

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

 בבל 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 שכל אדם המחזיק בקרקע האמו

 רה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת
 חטיבת הקרקע בזכדון־יעקב ששטחה הכולל הוא 7,980 מ״ר,
 והמהווה חלק מחלקה רשומה מס׳ 11 בגוש 11307 כמםומן ומוההם
 בקו בצבע בחיל בתשריט (55) 03-0, הערוך בקנה מידה 1:2500

 וחתום בידי יושב ראש הועדה.

 העתק התשריט האמור מופקד במשרדי הועדה המקומית, וכל
 המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 ו׳ בכסלו תש״ם (26 בנובמבר 1979)
 (חם 3-2) י׳ גזית

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 השומרון

 1 ס״ח תשכ״ה, עמ׳ 307.

ר הצגת לוח זכויות ב ד  הודעה ב
 לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקpעין {נוסה חדש],

 תשכ״ט—1969

 מודיעים בזה כי לוח הזכויות לגוש רישום מספר 6916 תל־אביב־
 יפו, הוצג לעיון ביום ח׳ בטבת תש״ם (28 בדצמבר 1979), לתקופה
 של שלושים יום, בלשבת פקיד הסדר המקרקעין, אזור תל־אביב־יפו,
 רחוב לויגםקי 76, קומה די, תל־אב־ב, בלשכת הממונה על המחוז,

 תל־אביב ובמשרדי עירית תל־אביב־יפו.

 ח׳ בטבת תש׳׳ם (28 בדצמבר 9ל19) יצחק גבאי
 פקיד הסדר המקרקעין

 אזור הסדר חל־אביב־יפו

 תוספת
 גוש 3703, חלקים מחלקה המסומנת בתשריט כמס׳ ארעי(1)
 חמצויינים במם׳ ארעי 2 וי4 (חלקה 581 חלק מחלקות 582, 589

 ו־590), ברחוב א׳ בן־יהודה, פינת רחוב הרצל, רחובות.
 העתקי התכנית מופקדים במשרדי הועדה וכל המעונין בדבר

 רשאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

 ל׳ בכסלו תש״מ (20 בדצמבר 1979)
 (חמ 3-2) יחזקאל הרמלך

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 רחובות

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

 וחוק התכנון והבניה׳ חשכ״ה—1965
 בתוקף הסמכות הנתינה לועדה המקומית לתכנון ולבניה השומרון,
 (להלן — הועדה) לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—11965, ובהתאם לתכנית ש/72 — דרכים בשטחים חקלאיים
 גבעת עדה, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1747
 תשל׳־א, עמי 2474, נמסרת בזה הודעה בי הקרקע המתוארת בתוספת
 דרושה לועדה לחלוטין וכי הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישתה.
 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כל שהן בקרקע האמירה
 ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה - תוך חדשיים מיום
 פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה על זכותו או על טובח ההנאה
 אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו, שיכללו את
 פרטי הרישום — אם ישנו — בפנקסי רישום המקרקעין והודעה
 המפרטת לסעיפיהם את הסיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע

 בכל סעיף וסעיף.

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

 רה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת
 חטיבות הקרקע בגבעח־עדה, ששטחן הכולל הוא 47,718 מ״ר

 והכולל חלק מחלקות רשומות:
 4,2עד 11,10,8, 13, 14, 16, 28, 30, 32עד 34 בגוש 10128;

 1 בגוש 10129;
 26, 27, 31, 33, 38 עד 40, 43, 46, 47׳ 50 עד 52, 59 עד 61,

 64 בגוש 10134;
 1, 16, 18, 20 עד 23, 30, 32 בנוש 10135;

 1 עד 15, 17 עד 31 יבוש 10137;
 44 עד 50, 53 עד 67, 85, 87, 88 בגוש 10137, כמסומן בקו
 כחול בתשריט (53) 0—03, הערוך בקבה מידה 1:2500 החתוס בידי

 יושב ראש הועדה.
 העתק התשריט האמור מופקד במשרדי הועדה המקומית השומרון,

 וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 ו׳ בכסלו תש־׳ם (26 בנובמבר 1979) י׳ גזית
 (חמ 2—3) יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 השומרון

 788 ילקוט הפרסומים 2596, ב״ח בטבח תש״ם, 57.1.1980



ל מתן היתרים לסמן מצרכים בתו־תקן  הודעה ע
 לפי תקנות התקנים (תו־תקן וסימן השגחה}, תשם׳׳ו—1955

 בהתאם לסעיף 9 נג) לתקנות התקנים (תו־תקן וסימן השגחה),תשט״ו-11955, מתפרסמת בזה רשימת ההיתרים לסמן מצרכים
 בחו־חקן, שניתנו בחדשים ספ«מבר-אוקטובר 1979, מאת מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11 (ב) לחוק התקנים

 חשי״ נ ־1953 2:
 מס׳

 ההיתר שם בעל ההיתר המצרך שלגביו ניתן ההיתר

מ (לא 15 ״ ס x 1  968 הרסה בע״מ, באר־שבע אריחי קרמיקה מזוגגים לציפוי קירית 5
 מעוטרים).

 969 כרומנן, קיבוץ שער העמקים אוגרים למערכת ביתית לחימום מים עיי אנרגיית השמש,

 200 לי, אבבי.
 970 כרומבן, קיבוץ שעד העמקים אוגדים למערכת ביתית לחימום מים ע״י אנרגיית השמש,

 150 לי, אופקי.
 971 וולקן הנדסה בע״מ, מפרץ חיפה קבוצת קולטי שמש מדגם ״הליו־־היט״.

 972 זאב שמעון, תל־אביב תנורי הסקה חשמליים קורנים דגם (אמבטיה) שטראוס
.2000 

 973 הרשטאר 1978 בע׳׳מ, תעשיית ברזל, ראשון-לציון פלדה מעורבלת ומפותלת לזיון בטון.
 974 אמנור בע״מ, בית שמש מכובות כביסה חשמליות לשימוש ביתי דגם גרנדה.

 975 צינומטל בע״מ, נתניה צנורות פלדה מתאימים לחריטת הבריג וויטוורת לצנורות
 דרג ב׳ ו־ג׳ בקוטר נומינלי — ״2.

 976 בלוק השרון, כפר יונה בלוקים הלולים מבטון לבניה — סוג ג׳ בהתאם לחוזק
 ללחיצה.

 977 אלקטרוזן, פרדס כץ מנורות קיר או תקרה לנורות פלואורםצנטיות, דגם
.4588 

 י״א בחשון תש״פ(1 בנובמבר 1979) מרים מילר
 (חמ 3-95) מנהלת הכללית של המכון

 1 ק״ת תשט׳׳ו, עמי 693; תשל׳׳ה, עמ׳ 1970.
 2 ס״ח תשי״ג, עמי 30; תשי״ח, עמי 2; תשל״א, עמי 22; תשל׳׳ט, עמי 34.

 אכרזה על החלפתם של תקנים רשמיים
 לפי חוק התקנים, תשי״ג-1953

 בהתאם להוראות סעיפים 6 (ב) ו־8(ה) לתוק התקנים, תשי״ג—
 11953, ובאישור הממונה על התקינה, ששר התעשיה, המסחר והתיירות
 העביר לו את סמכויותיו על פי סעיף 8 (ה) לחוק, אני מודיעה כי מכק

 התקנים הישראלי החליף את התקנים הרשמיים שלהלן:

 ״ת׳* י 96 - כרוב חמוץ״ מפברואר 1961,
 במקומו בא: יתיי 96 — כרוב חמוץ: כבוש או בחומץ״.

 ת״י 52 — מיץ פרי הדר טבעי(במיכלים אטומים) מינואר 1969 בפי
 שתוקן בגליון תיקון מאוגוסט 1976״,

 במקומו בא: *ת״י 52 - מיץ הדרים (במיכלים אטומים)״.

 התקנים יופקדו במקומות המפורסמים בהודעה בדבר מקומות
 להפקדת תקנים רשמיים שפורסמה בילקוט הפרסומים 2223, תשל״ו,

 עמ׳ 1871.

 י׳ בחשון תש-ם (31 באוקטובר 1979) מרים מילר
 (חמ 3-95) מנהל המכון

 1 ס״ח חשי״נ, עמ׳ 30; תשל-ט, עם׳ 34.

ל שינויים של תקנים רשמיים  אכרזה ע
 לפי חוק התקנים, תשייג—1953

 בהתאם להוראות סעיפים 6 (ב) ו־8(ה) לחוק התקנים, תשי״ג—
 11953, ובאישור הממונה על התקינה, ששר המסחר התעשיה, והתיי
 רות העביר לו אמ סמכויותיו על־פי סעיף 8 (ה) לחוק, אני מודיעה

 כי מכק התקנים הישראלי שינה את התקנים הרשמיים האלה:

 ת״י 146 — אסלות ישיבה רגילות לבתי־בםא, משנת 1972, ואת
 ן בליין התיקון מס׳ 1 מאוקטובר 1977, ע״י פרסום גליון

 תיקון מם׳ 2.
 ת״י 900 — כללי בטיחות למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים
 דומים, משנת 1974, ואת גליונות התיקון מסי 1
 ממרס 1977, ומם׳ 2 מאוגוסט 1979, עיי פרסום גליון

 תיקון. מס׳ 3.
 גליונות התיקון יופקדו במקומות המפורסמים בהודעה בדבר
 *קומות להפקדת תקנים רשמיים שפורסמה בילקוס הפרסומים 2223,

 •תשל״ו, עמי 1871.

 •י׳ בחשון תש־ם (31 באוקטובר 1979) מ׳ מילר
 >חמ 3-95) מבהלת המכון

 1 סיח תשי״נ, עמ׳ 30; תשל׳׳ט, עמי 34.
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 הודעות לפי חוק התכנון העניה, תשכ״ה-1965
 מחת ירושלים

 עיקרי הוראות התכנית:

 א. שינוי תכנית המי תאר המקומית לירושלים כמפורט:
 1. שינוי ייעוד חלק מחלקה 9, 12, 14 בגוש שומה 30105

 מאזור תעשיה לאזור מגורים 2;
 2. שינוי ייעוד חלקות 82,81, 83 וחלקי חלקות 196,192,80

 בגוש 30080 מאזור תעשיה לאזור מגורים 2;
 3. שינוי ייעוד חלקי חלקות 9, 19 בגוש שומה 30105 מאזור

 תעשיה לשטח להקמת בנץ ציבורי;
 4. שינוי ייעוד חלק מחלקות 9, 12, 19 בגוש שומה 30105

 מאזור תעשיה לשטח ציבורי פתוח.

 ב. שינוי תכנית מס׳ 1138 כמפורט:
 1. ׳שינוי גבולות האזורים שנקבעו בתכנית 1138 כאזור

 לשיקום ובינוי מחדש ואזור לתכנון מהדש;
 2. שינוי ייעוד חלק מחלקה 7 בגוש 30240 משטח ציבורי!
 פתוח לאזור מגורים 2; ״

 3. שינוי ייעוד חלק מחלקה 7 בגוש 30240 משטח להקמת בנין
 ציבורי לאזור מגורים 2.

 4. שינוי ייעוד חלק מחלקה 4 בגוש שומה 30105 מאזור
 מגורים 2 לשטח להקמת בנין ציבורי;

 5. שינוי ייעוד תלקי הלקות 4, 11,9, 12 בגוש שומה 30105
 מאזור מגורים 2 לשטח למקומות מיוחדים (מוסד);

 6. שינוי ייעוד חלקות 42, 43, 50,46, וחלקי חלקות 41, 45,
 51, 53, 54, 57, 59 בגוש 30080 מאזור מגורים 2 לאזור

 מגורים 1.

 ג. איהוד חלקות קיימות וחלוקת השטח למגרשים חדשים, לאחר
 הפרשת שטחים לצרכי ציבור. שיעור ההפרשות מכל חלקה

 והלקה הוא 40% מהשטח המקורי של כל חלקה;

 ד. התוויית דרכים חדשות, הרחבת דרכים קיימות או מאושרות,
 וביטול דרכים מאושרות;

 ה. קביעת הנהיות בינוי כלליות לאזורי מגורים;

 ו. קביעת שטחים לבניני ציבור;

 ז. קביעת שטחים ציבוריים פתוחים; ^

 ח. שינוי מיקום שטח פתוח ציבורי המאושר בתכנית מם׳ 2386,
 תוך שמירת השטח כשטח פתוח ציבורי.

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

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

 להגיש התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב ־תכנון מקומי, ירושלים

ר הפקדת שינויי תכניות מיתאר מקומיות ב ד  הודעות ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאםד לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 ירושלים, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, הופקדו
 ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, שינויי תכניות מיחאר

 מקומיות אלה:
 (1) ׳תכנית מסי 2360, שינוי מסי 1/78 לתכנית מס׳ 1244, ושינוי

 מס׳ 1/78 לתבנית־מס׳ 2138״.
 ואלה השטחים הצלולים בשינוי התכנית: שכונת שערי חסד,
 פינת הרהובות קק׳׳ל ורחוב בית־הכנסח. גוש 30039 חלקות
 229, 183, הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 עיקרי הוראות התכנית: 1) איחוד החלקות 229, 183 בגוש
 30039; 2) ביטול דרך קיימת או מאושרת (בת.ת.ע. 1244);

 3) קביעת ייעוד השטח כאזור מגורים 3.

 (2) ־׳תכנית מם׳ 2640, שינוי מם׳ 45/78 לתכנית המיתאר המקומית
 לירושלים׳.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית: פינת הרחובות: רכבת,
 אשר, נפתלי, גוש 30014, חלקה 81.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד חלקה 81 בגוש 30014
 משטת פרטי פתוח לשטח להקמת בביני ציבור ואזור מגורים 1;
 ב) חלוקת השטח, לאחר הפרשות לצרבי ציבור. ג) הרחבת

 הדרך.

 (3) ״תכנית מס׳ 2768, שינוי מם׳ 5/79 לתבנית מיתאר מקומית,
 ירושלים, שינוי מט׳ 1/79 לתכנית מפורטת מם׳ 1048 אי״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: מרכז העיר, רחוב

 נרקיס מם׳ 8, גוש 30043 חלקה 79.
 עיקרי הוראות התכנית: הגדלת אחוזי הבניה מ־90% המותרים

 ל־109.7% לשם השלמת קומה שלישית.

 (4) ״תכנית מם׳ 2748, שינוי מס׳ 22/79 לתכנית מיתאר מקומית,
 ירושלים, שינוי מס׳ 2/79 לתכנית מס׳ 1138״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 שכונת תל ארזה; גוש 30080 חלקות 1—57, 65—83, 121-85,

 192, 197, 201, 202, חלקי חלקות 58, 59, 196.
 גוש 30101 חלקות 1—18, 30, 31, 47, 48, 49, 51, 81, 82,

 וחלק מחלקה 76.
 גוש 30105 חלקות 1, 2, 3, 4, 11,9, 12, 13, 14, 15, 16,

.19 ,18 
 גוש 30240 חלק מחלקה 7.

 גוש 30241 הלקות 20—30. שטח התכנית: 127.5 דונם
 בקירוב. הכל על פי גבולות התכנית המסומנים בקו כחול,

 בתשריט.

 750 ילקוט הפרסומים 2596, כ״ח בטבת תש״ם, 17.1.1980



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965

 (5) ״תבנית מס׳ 2745 (רמות מיו/חמים 9, 13, פ־8 ע־3), שינוי
 מס׳ 2/79 לתכנית המיתאר מם׳ 18.61 (רמות)״.

 ואלה השטתים הכלולים בשינוי התכנית: ב־163 דונמים המהווים
 את המיתחמים 13,9, פ־8,ע־3 בתכנית המיתאר המקומית 1861
 רמות). שטח זה נמצא בצדיה55וני של רמות, על רכס הגבעה
 בין קואורדינטות הרוחב: 135.000-135.800, וקואורדינטות
 האורך: 169.200 — 168.600, הכל עלפי הגבולות המסומנים

 בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הוראותהתכנית: 1) שינוי בגבולות אזוריהמגורים שעל פי
 תכניה המיתאר המקומית. מס׳ 1861 (רמות); 2) פירוט גבולות
 מגרשי הבניה למגורים, קביעת שטחים לבניני ציבור, התוויית
 דרכים וכיו׳׳ב; 3) קביעת בינוי; 4}-קביעת שטת של כ־25 דונם

 בשטח בלל־עירוני עבור מרכז רפואי.

 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 אח
 עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,

 להגיש התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 כ״ט בחשון תש״ם (19 בנובמבר 1979)
 ר׳ לוי

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז ירושלים

 מחה חיפה
 מרתב תכנון מקומי־מחוזי, חיפה

ר הפקדת תכניות מפורטות ב ד  הודעות ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 89 ו־12(א) לחוק התכנון
 והבניה, תשב״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה,
 מחוז חיפה, הופקדו, ביחד עם החשריטים המצורפים אליהן, תכניות

 מפורטות אלה:

 (1) ״חכניח מס׳ ג/645ב׳ — הרחבח תחום בניה סאלם״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 20715 הלקוח 10
 עד 16; גוש 20716 חלקות 22 עד 24; גוש 20718 הלקוח 16

 עד 26, 28.
 עיקרי הוראות התכנית: קביעת תחום בניה לכפר סאלם, בולל

 חלקות 15, 16 בגוש 20715 בשלמות.

 (2) ״תכנית מטי ג/924 — כביש גישה לכפר סאלם״.
 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 10715 חלק מהלקה 19;
 גוש 10716 חלקי חלקית 4, 5; גוש 20718 חלקה 51 בשלמות,

 חלקי חלקוה 11,9 עד 15, 37, 47, 49.
 עיקרי הוראות התכנית: ייעוד שטח לדרך גישה אל מרכז הכפר

 (בית הספר).

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

ר הפקדת שינויי תכניות מיתאר מקומיות ב ד  הודעות ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק החכנון והבניה,
 חשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 ירושלים, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, ירושלים,
 הופקדו, ביחד עם התשריטיס המצורפים אליתם,שינויי תבניות מיתאר

 מקומיות אלה;

 (1) ״תכנית מס׳ 2636, שינוי מס׳ 1/78 לתכנית 889 ב׳ 2077״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי ההכניח: בין שטח הבידור בעמק
 המצלבה לבין שכונת ניות, גוש 30145 חלקה מחלק 8, הכל

 על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטת הניה ציבורית
 לשטח ציבורי פתוח; ב) שינוי ייעוד שטת פרטי פתוח למעבר

 ציבורי.

 (2) ״חכנית מסי 2292, שינוי מם׳ 54/78 לתכנית מיחאר מקומית
 ירושלים״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: נוש 30072 חלקות 129
 עד 136, פינת הרחובות יפו והטורים, הכל כמםומן בתשריט

 בקו כחול.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד אזור מגורים 3 לאזור
 מסחרי; ב) קביעת עקרונות הבינוי; ג) קביעת תנאים לבניה;

 ד) קביעת אחוזי בניה עד 25% משטח המגרש נטו.

 (3) ״תכנית מם׳ 2698, שינוי מסי 2/79 לתכנית מיתאר מקומית
 עמ/9 ושינוי מס׳ 1/79 לתבניות מפורטות 1199,1759, 1152״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: שכונת אבו־טור, רחוב
 ישי ורחוב עמינדב, גוש 30018 הלקוח 9, 10, 16, 44, 149,
 169, 3, 43 והלק מחלקה 135; גוש 30019 חלקוח 74, 76, 77,

 1, 136, הכל על פי המסומן ע״ג התשריט בקו כחול.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מאזור מגורים 5 לאזור
 מגורים 4; ב) שינוי ייעוד מאזור מגורים 1 לאזור מנורים 4;
 ג) שינוי ייעוד מאזור מגורים 1 לשטח ציבורי פתוח(חלקה 10);

 ד) ביטול דרך ציבוריחוהחווייח שביל להולכי רגל.

 (4) ״תכנית מסי 2717, שינוי מסי 36/79 לחכנית מיתאר מקומית
 ירושלים״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: קרית יובל, בשטח
 בין רחובות זבגויל, ורבורג ושמורק,גוש 30412 חלקות 10—16,
 18, 22-20, 90, 96-94 וחלקי חלקות 91 93. הקו הכחול

 בתשריט מהווה את גבולות התכנית.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מאזור מגורים 6 לאזור
 מגורים 5 מיוחד; ב) קביעת הוראות לתוספות בניה.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-965ו

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת שטחי קרקע הדרושים לעיר
 לאוכלסיה, קביעת הדרכים, מסילות הברזל ותתבותיהן, נמלים וקביעת

 שטחים לפיחות בעתיד.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: שטח העיר אילת.

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

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

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, אילת

ר הפקדת שינוי תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ת—1965, כי במשרדי הועדה המתוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אילת, הופקד
 שינוי תכנית הנקרא: שינוי מם׳ 16 לתכנית מפורטת מם׳ 135/03/2-

 שפונת האשל, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי דוראות השינוי: א) שינוי אזור ממרים, מקומה אחת ל־2
 קומות; ב) תוספת בניה לבתים דו־קומתיים קיימים; ג) הסדרת כבישים

 וחניות על פי המצב הקייס בפועל.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 1—6 דונם, גוש 40003,

 שכונת האשל, אילת.

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

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

 התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקימי, אילת

ר אישור תכנית מפורטת ב ד  הודעות ב
 ושינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ׳׳ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,

 החליטה לאשר תכניות אלה:

̂ 165/03/2 - מיתקן הנדםי צפונית מערבית  (1) תכנית פפורסת מם
 לשכינה מע׳ 2, אילת.

 עיקר הוראותיה: ייעוד שטח לבריכת מים בנפח 1500 קוב
 ומכון שאיבה לאספקת מים עירונים.

 הודעה על הפקדתה פורסמה בילקוט הפרסומים 2463, תשל״ח,
 שפ׳ 2463•

 כל מעונין בתפניות רשאי לעיין בהן ללא חשלום בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפנע על ידי התכניות,-!ען כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאים, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
 להגיש התנגדות לתכניות במשרדי הועדה המתתית לתכנון ולבניה,

 מחוז חיפה. . י;

 מרחב תכנון מקומי, קרית טבעון

ר הפקדת שינוי תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה,• בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשנ׳׳ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 חיפה, ובמשרדי-הועדה המקומית לחבנון ולבניה קרית טבעון, הוסקד,
 ביחד עם התשריט הממירף אליו, שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא:
 ״תכנית מס׳ טב/17 - שיפור תנאי המגורים בשכונת הגפן בטבעון״,

 המהווה שינוי לתבנית מם׳ ג/405 - חכניח מאוחדת טבעון,

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכניח: גוש 10592 חלקות
 398 עד 411 וחלק מחלקה 338; גוש 10593 הלקוח 109 עד 124,
 149, 154, 155, 171, «17, 174, 178, 179, 181 עד 219, 221 עד
 235, 237, 238, 240 עד 262, 261 עד 295, חלקי חלקות 151,

 147, 175,172; גוש 10594 חלקות 47 עד 67 וחלק מחלקה 45.
 עיקרי הוראות שינוי התבנית: קביעת קווי בנין ואחוזי בניה

 שיאפשרו הרחבת הדירות ושיפור תנאי המגורים,

 כל מעונין בשינוי התבנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
 ובשפות שהמשרדים האמורים פחוהיס לקהל.

 בל מעונ«ן בקרקע, בבנין או בכל פרט חכנוני אתר, הרואה אח
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי, תוך חדשייס מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
 להניש התנגדות לשינוי התבנית במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה קרית טבעון.

 כיד בכסלו תש׳׳ם(14 בדצמבר 1979)
 נפתלי אילתי

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה

 מחוז הדרום
 מרחב תכנון מקומי, אילת

ר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון זהבניה,
 תשביה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מהוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אילת, הופקדה
 תכנית מיתאר מקומית מם׳ 101/02/2 - חכנינ מיתאר לעיר אילת,

 ביחד עמ התשריט המצורף אליו.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965

 למיני ציבור לשם הגדלת שטת בתי הכנסת הסמוכים (עוזיאל
 ואור חיים).

 הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים 2555, תשל׳׳ט,
 עמ׳ 1947.

 השינויים האמורים בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותם ביתד
 עם התשרי«ים המצורפים אליהם, יופקדו במשרדי הועדה המחוזית
 האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, אשקלון, ובל
 המעוניין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, אופקים

ר אישור שינר תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזח הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה- מחוז הדרוס,
 החליטה, באישורה שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:
 שינוי מס׳ 1 לתכנית מפורטת מם׳ 107/03/23 - גוש 39558,

 אופקים.

 עיקרי הוראות התבנית: ייעוד שטת לבתי מגורים קומה אחת או
 קוטני, בתי מגורים 4 קומית על קומת עמודים, שטחים דיבורייפ

 פתוחים, שטח למסחר משטח למוסדות ציבור, דרכים וחניות.

 הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים 2163, תשל״ו,
 עמ׳ 445.

 השינוי האמור בצורה מהועדה המחוזית אישרה אותו, ביחד עם
 התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן
 במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אופקים, ובל המעוניין רשאי
 לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, באר־־שבע

ר אישור שינויי תכניות מפורטות ב ד  הודעות ב
 נמסרת בזח הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז הדרום,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינויי תכניות מפורטות אלה:

 (1) שינוי מס׳ 7 לתכנית מפורטת מם׳ 103/03/5 - מרכז באר־
 שבע.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד משטח חניה לבניני ציבור
 (הרחבת בנין ממרד הפנים).

 הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים 1970, תשל־ד,
 פמ׳ 473.

 (2) שינוי מס׳ 29 לתבנית מפורטת מסי 107/03/5 — שכונה א׳
 באר־שבע.

 עיקרי הוראות התכנית: ביסול שני מבנים שתוכננו לציפוף שכ׳
 א1, וחלוקה מחדש של המגרשים, שינוי ייעוד משטה ציבורי

 פתוח לדרך.
 הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים 2555׳ תשל׳׳ט,

 עמ׳ 1947.

 (2) שינוי מם׳ 12 לתכנית מפורטת מס׳ 115/03/2 - צופית עילית,
 אילת.

 עיקרי הוראות התכנית: ייעוד שטח לבתי מנורים 6 קומות +
 עמודים, שטחים ציבוריים, חניות ודרכים.

 הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים 2553, תשליט,
 עמ׳ 1908.

 שינויי התכניות האמורים בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותם
 ביחד עם החשריטיס המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, אילת,
 וכל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנק מקומי, אשקלון

ר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 , תשכ״ה-־1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרוס,
 'החליטה, באישור ער הפנים, לאשר שינוי תבנית מיתאר הנקרא:
 שינוי מס׳ 10 לתכנית מיתאר מקומית מם׳ 101/02/4 - אשקלון,

 בנושים 1941, 1942, 1948, 1958.

 עיקר הוראות התכנית: תכנון מפורט של שטח 228.700 מיד,
 הקצאת מגרשים לבניית מגורים, למוסדות ציבור, הקצאת שטחים
 למסחר, לדרכים וחניה ציבורית, לשבילים להולכי רגל, לשטחים

 ציבוריים.
 הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפדםוסמים 2415, תשליח,

 עמי 1265.
 השינוי האמור בצורה שהועדה המחוזית אישרה אוחו ביחד עם
 התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן
 במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון, ובל המעונין רשאי
 לעיין בו ללא תשלופ בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, אשקלון

ר אישור שינויי תכניות מפורטות ב ד  הודעות ב
 נמםרח בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 להוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזיח לחכנון ולבניה מחוז הדרום,

 לחליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינויי תכניות מפורטוח אלה:

 (1) שינוי מס׳ 8 לתכנית מפורטת מס׳ 126/03/4 — שכונת שמשון,
 אשקלון.

 עיקרי הוראות התבנית: קביעת אזור מגורים (8—1 קומות) עם
 שטחי חניה פרטיים, שטחים מסחריים, שטחים לבניני ציבור,
 שטחים ציבוריים פתוחים, מגרשי משחקים ודרכים, שטח

 התכנית 450 דונם.
 הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים 2443, תשל״ח,

 עמי 1950.

 (2) שינוי מסי 8 לתכנית מפורטת מם׳ 149/03/4 — שכ׳ שמשון.
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוה לאזור

 ילקוט הפרסומים 2596, ב״ח בטבח תש׳׳ם, 17.1.1980 793



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ ה-1965

 עיקרי הוראות התכנית: תיקון בקו בנין אחורי והנחיות לתוספת
 בניה אחידה.

 הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים 2566, תשל׳׳ט,
 עמי 2197.

 (10) שינוי מס׳ 9 לתכנית מפורטת מם׳ 167/03/5 — אזור התעשיה,
 עמק שרה.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לאזור
 תעשייה ומלאכה עם התוויית דרך גישה.

 הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים 2515, תשל״ט,
 עמ׳ 992.

 השינויים האמורים בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותם ביחד עם
 החשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה המחוזית
 האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה באר־שבע,
 וכל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי־מחוזי, הדרום

ר הפקדת שינויי תכניות מפורטות ב ד  הודעות ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המתוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,
 הופקדו, ביחד עם התשריטיס המצורפים אליהם, שינויי תבניות אלה:

 (1) שינוי מס׳ 5 לתבנית מפורטת מס׳ 107/03/26— שכונה דרומית,
 מועצה מקומית ירוחם.

 עיקרי הוראות השינוי: לקבוע את גבולות מגרשי המגורים א׳
 בהתאם לתכנית הבינוי, וייעוד שטחים ציבוריים למסחר,

 לדרכים וחניות.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 39539, שכונה
 דרומית, ירוחם.

 (2) שינוי מס׳ 2 לתכנית מפורטת מס׳ 123/03/11 — נחל ערוער.

 עיקרי הוראות השינוי: שינוי תוואי דרך הגישה והוםפת שטה

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית: נחל ערוער בגוש
 39782 חלקות 8, 11, 22, 24, 25, 27.

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

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה עצמו
 נפגע על ידי שינוי התכניות, וכן כל הזכאי על פי סעיף 100 לחוק,

 רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות להגיש י
 התנגדות לשינויי התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 (3) שינוי מס׳ 51 לתבנית מפורטת מס׳ 108/03/5 — שבונה גי,
 באר־שבע.

 עיקריהוראות התכנית: שינוי תוואי, ייעוד קטע מאזור מגורים נ׳,
 מוסדות ציבור ואזור מסחרי לצורך שינוי תוואי דרך, ושינויים

 בקווי בנין קדמיים. ״ .
 הודעה על הפקדתו פורםמה בילקוט הפרסומים 2555, תשל׳׳ט,

 עמי 1947.

 (4) שינוי מס׳ 52 לתבנית מפורטת מם׳ 108/03/5 - שכונה גי,
 באר-שבע.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד משטח למוסדות ציבור
 למשרדים ומלונאות.

 הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים 2566, תשל״ט,
 עמ׳ 2197.

 (5) שינוי מס׳ 11 לתכנית מפורטת מם׳ 110/03/5 - שכונה אי,
 באר־שבע.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד מאזור למוסדות ציבור
 לשטח ציבורי פתוח לגינון מגרשי משחקים.

 הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים 2555, תשל׳׳ט,
 עמ׳ 1947.

 (6) שינוי מס׳ 12 לתכנית מפורטת מס׳ 110/03/5 — שבונה א׳
 באר־שבע.

 עיקןןיי הוראות התכנית: שינוי ייעודו של מגרש למוסדות ציבור
 ממרפאה לגן ילדים וקביעת שביל גישה להולכי רגל.

 הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים 2566, תשל״ט,
 עמי 2197.

 (7) שינוי מס׳ 5 לתבנית מפורטת מסי 111/03/5 - שכונה די,
 באר־שבע.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד מאזור מוסדות ציבור
 לשטח ציבורי פתוח, ביטול שביל ציבורי ושינויו למוסדות
 ציבור, וממוסדות ציבור לשביל ציבורי, חלוקה שונה של
 המגרשים באזור מוסדות ציבור, במגרש מס׳ 1 יוקמו בית־

 כנסת ומרכז קהילתי במגרש מס׳ 2 בית־ספר.
 הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים 2555, תשל״ט,

 עמי 1948.

 (8) שינוי מס׳ 17 לתכנית מפורטה מם׳ 119/03/5 — שכונה וי,
 גוש. 38061.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בחלוקת מגרשים למגורים,
 מוסדות ציבור, ותוספת לבית־מגורים מגרש 23.

 הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים 2529, תשל״ט,
 עמי 1339.

 (9) שינוי מס׳ 10 לתכנית מפורטה־ מם׳ 151/03/5 - שכונה ד׳,
 גוש 38072.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965

 עיקרי הוראות השינוי: שינוי יעוד: ממגרש מגורים למנרש
 מם חדי.

 ואלת השטחים הכלולים בשינוי התכנית: שטח התכנית 0.500
 דונם, מגרש 905, ליד מגרש החניה של בנינים 14, 15.

 (2) שינוי מס׳ 42 לתכנית מפורטת מס׳ 102/03/22 - גוש 39575,
 נתיבות.

 עיקרי הוראות השינוי: ריכוז קטעי הקרקע וקביעת ימוד למגו
 רים א׳ הקצאת מגרשים לבניה עצמית, קביעת דרך נישה

 למגרשים, קביעת שביל להולכי רגל.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: שטח 3740 מ״ר בגוש

 39575 חלקות 46,63, רח׳ שבטי ישראל, נתיבות.

 (3) שינוי מסי 43 לתכנית מפורטת מסי 102/03/22 — גוש 39571,
 נתיבות.

 עיקרי הוראות השינוי: שינוי יעוד משטח בניני ציבור לאזור
 מגורים א׳ - מגרש לבניה עצמית ושביל להולכי רגל.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית: שטח 771 מ־ר בגוש
 39571 חלקות 133, 63, רח׳ הרב קוק, נתיבות.

 (4) שינוי מם׳ 44 לתבנית מפורטת מסי 102/03/22 — גושים
 39575, 39574, נתיבות.

 עיקרי הוראות השינוי: א) ריכוז קטעי הקרקע וקביעת יעוד
 למגורים א׳ להקצאת 2 מגרשים לבניה עצמית; ב) קביעת

 שביל גישה ברוחב 3 מ׳ למגרשים הנ״ל.
, J ר ״  ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: שטח 337 מ

 רח׳ שבטי ישראל, בתיבות.

 (5) שינוי מס׳ 45 לתכנית מפורטת מם׳ 102/03/22 — רה׳ ירושלים
 פינת מלבי ישראל.

 עיקרי הוראות השינוי: א) ריכוז קטעי הקרקע וקביעת יעוד
 למגורים א׳ להקצאת מגרשים לבניה עצמית; ב) קביעת יעוד
 לחמישה מגרשים למגורים א־ קביעת דרך גישה למגרשים

 הנ״ל, קביעת שביל להולכי רגל.
 ואלה השטחים הכלולים בשיגוי התכנית: 5150 מ״ר בגוש

 39574, רה׳ ירושלים פינת רה׳ מלכי ישראל.

 (6) שינוי מס׳ 47 לתכנית מפורטת מס׳ 102/03/22 — אזור וילות,
 נתיבות.

 עיקרי הוראות השינוי: שינוי מאזור מגורים א׳ (קומה אחת)
 לאזור מגורים 2 קומות (קוטג׳), הגדלת אחוז הבניה, קביעת
 קווי בנין ביטול שטח לתכנון בעתיד וקביעת אזור מסחרי,

 התוויית דרכים וחניות.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: הלק מגוש 39578,

 000 26 דונם, אזור הוילות, נתיבות.

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

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

 מרחב תכנון מקומי־מתוזי, הדרום

ר הפקדת תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרוס, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,
 הופקדה תכנית מפורטת מס׳ 138/03/11 — נחל ערוער, ביחד עם

 התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות התכנית: פיתוח השטח למחצבה ומיתקנים הקשורים
 בה.

 ואלה השטחים הכלולים •בתכנית: כ־22000 דונם באזור נחל
 ערוער, בנ.צ. 0579—14794, 05864—14938, 05697—14988,

.14820-05657 

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

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

 לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, טובים

ר הפקדת שינוי תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ׳־ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, טובים, הופקד
 שינוי תבנית הנקרא שינוי מס׳ 3 לתכנית מפורטת מס׳ 118/03/8 -

 מושב ביצרון, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: חלוקת חלקה (48) 137 בגוש 2763 לשתי
 חלקות א/137, ב/137, שינוי ייעוד חלקה א/137 מאזור מגורים

 ומשקי עזר לאזור בניני ציבור.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית: שטח התכנית 4.080

 דונם במושב ביצרון, מועצה אזורית באר־טוביה.

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

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

 התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, נתיבות

ר הפקדת שינוי־ תכניות מפורטות ב ד  הודעות ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מהוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתיבות, הופקדו

 ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, שינויי תכניות אלה:

 (1) שינוי מס־ 1 לתכנית מפורטת מס׳ 106/03/22 — נתיבות.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, חשכ״ה-1965

 מרחב תכנון מקומי, ערד

ר אישור שינויי תכניות מפורטות ב ד  הודעות ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף ד11 לתp התכנון והבניה
 תשכ׳׳ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינויי תבניות מפורטות אלה:

 (1) שינוי מסי 5 לתכנית מפורטת מסי 104/03/24— אזור התעשיה,
 ערד.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בתקנון לגבי מרווח אחורי בשטה
 חצרות, מבנים פסנדרמיים של הב׳ מבני תעשיה.

 הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים 2564, תשל׳י׳ט,
 עמ׳ 2161,

 (2) שינוי מם׳ 1 לתכנית מפורטת מסי 198/03/24 - רובע טללים,
 פרד.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי הבינוי עיי הקמת בנין בן 8
 קומות + עמודים במקום 2 בנינים *מודים בני 4 קומות +

 עמודים, סה״׳כ 32 יחידות דיור.

 הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים 2560, תשל־מ,
 עמי 2065.

 (3) שינוי מס׳ 1 לתכנית מפורטת מסי 114/03/24 — מרכז מסחרי,
 ערד.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי יעוד שטח באזור מסחרי לבית
 מלון, חניה ושטה ציבורי פתוה — גן ציבורי.

 הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרומים •256, תשל־ט,
 עמ׳ 2065.

 השינויים האמורים בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותם ביחד
 עם התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה המחוזית
 האמורה ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ערד, וכל
 המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, ערד

ר הפקדת שינוי תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 השכ״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ערד, הופקד שינוי
 תכנית הנקרא: שינוי מם׳ 2 לתבנית מפורטת מס׳ 114/03/24 —

 מרכז מסחרי אי, ערד, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: הפיכת אזור «םתרי לאזור מסחרי ומלונאות
 ב־2 הקומות העליונות.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: שטח התכנית 1342 מ״ר,
 מרכז מסחרי אי, רחוב חברון, ערד.

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

 מרחב תכנון מקומי, עומר

ר אישור שינויי תכניות מפורטות ב ד  הודעות ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז הדרום,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינויי תכניות מפורטות אלה:

 (1) שינוי מסי 11 לתכנית מפורטת מסי 101/03/14 — גוש 38558,
 עומר.

 עיקרי הוראות התכנית: שינויים בחלוקת המגרשים לצורך
 הקמת בתים דו־משפהתייס, דו־קומתייפ, שבילים להולכי דגל,

 שטח ציבורי פתוח.
 הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים 2463, תשל״ח,

 עמי 2465.

 (2) שינוי מס׳ 16 לתכנית מפורטת מס׳ 102/83/14 - רה׳ פלפלון,
 עומר.

 עיקרי הוראות התכנית: שינויים בקווי בנין ואחוזי בניה למג
 רשים בודדים, קומה אחת או שתיים.

 הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים 2560, תשל״ט,
 עמי 2064.

 (3) שינוי מסי 18 לתכנית מפורטת 102/03/14 - עומר.
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד מנעורים למוסד ציבורי —

 גן ילדים.
 הודעה «ל הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים 2560, תשל״ט,

 עמי 2064.

 השינויים האמורים בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותם ביחד עם
 ההשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנק ולבניה עומר, וכל המעונין
 רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, עומר

ר הפקדת שינוי תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכיח—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, עומר, הופקד
 שינוי תכנית הנקרא: שינוי מס׳ 4 לתכנית מפורטת מס׳ 103/03/14-
 בנה ביתך שלב אי, עומר, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: שינוי ייעוד חלק ממגרש מסחרי למגורים.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: שטח התבנית 1008 מ״ד

 רחוב הרוב, זומר.

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

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

 התנגדות לשינוי התבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה—965ו

, שדרות ן מקומי ו  מרחב תכנ

ר הפקדת שינויי תכניות מפורטות ב ד  הודעה ב

יה, ן והבנ ו ף 89 לחוק התכנ י ע ס  נמסרת בזה הודעה, בהתאפ ל
ה נלחיז י לבנ ן ו ו נ י במשרדי הועדה המחוזית לתכ  תשכ״יז-1965, כ
ת, דופקדו יה שדרו לבנ ן ו ו נ  הדרומ, ובמשרדי הועדה המקומית לתכ

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

ת. ת מפורטת ולם׳ 101/02/21 - שדרו י נ י מסי 5 לתכ ו נ  (1) שי

רי בו ר, שטח צי בו  עיקרי הוראות השינוי: יעוד שמח למוסדות צי
יות. ם וחנ  פתוח דרבי

ית: 14.219 ית: שטח התכנ י התכנ ו נ  ואלה השטחים הכלולים בשי

ת. ם, גוש 1897, דחי הברוש, שדרו נ  דו

ת. רטת מסי 102/03/21 — שדחי ת מפו י נ כ ת י מפי 26 ל ו נ  שי

ת מקלט, י י ם, בנ ד במגרשי עו י י ו נ  עיקרי הוראות השינוי: שי
. ר יסודי פ ת ס סת, חדר לבי כנ ת־ ת בי י י  בנ

ית: גוש 1886, חלקה 1, י התבנ ו נ  ואלה השטחים הכלולים בשי
ם, שדרות. נ  40.4 דו

א תשלום ל ן בהם ל י יות דשאי לעי י התבנ י ו נ ן בשי י נ ל המעו  כ
ם ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. מי  בי

, הרואה י אחר נ ו נ ט תכ ר ו בכל פ ן א י ן בקרקע, בבנ י נ  כל המעו
י סעיף 100 ל פ ת, ובן כל זכאי ע ו י י התכנ י ו נ די שי ל י  עצמו נפגע ע
ו ברשומות, ים מיום פרסומה של הודעה ז ך חודשי ו , ת ק, רשאי  לחו
ות במשרדי הועדה המקומית האמורה. י י התכנ י ו נ גדות לשי  להגיש התנ

ים נ , שמעו ן מקומי ו ב תכנ ח ר  מ

ר אישור שינוי תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב

, ה י הבנ ן ו ו נ ף ל11 לחוק התכ י ע ס  נמסרת בזה הודעה, בהתאם ל
, ם, ז הדרו ה מחו י נ לב ן ו ו נ י הועדה המחוזית לתכ  תשכ׳׳ה—1965, ב
רטת הנקרא; ת מפו י נ כ י ת ו נ ם לאשר שי י ר הפנ  החליטה באישור ש
רת טבע גוש 5 ת מפורטת מסי 153/03/7 — שמו י נ כ ת י מם׳ 1 ל ו נ  שי

 חלקות 1, 15, 33.

ק י חו ד השטח לשמורת טבע לפ ע י י ת: ל י ת התכנ ראו  עיקרי הו

ן ו ק התכנ י חו פ ל רות טבע, השכ״ג — 1963, ו  הגנים הלאומיים ושמו

ה, תשכ״ה-1965. י נ הב  ו

ט הפרסומים 2524, תשל״ט, לקו ל הפקדתו פורסמה בי  הודעה ע

 עמי 1246.

ם זית אישרה אותו ביחד ע ר בצורה שהועדה המחו י האמו ו נ  השי
ן כ זית האמורה ו פקד במשרדי הועדה המחו , הו ו י ל רף א ט המצו  התשרי
ן י נ ל המעו כ ם, ו י נ ה שמעו י נ לב ן ו ו נ  במשרדי הועדה המקומית לתכ
ת שהמשרדים האמורים ם בימים ובשפו ו ללא תשלו ן ב י  רשאי למי

. ל ה ק ם ל חי  פתו

אה עצמו , הרו ר ח י א נ ו נ כ ט ת ר ל פ כ ו ב ן א י ן בקרקע, בבנ י נ ל המעו  כ

י סעיף 100 לחוק, ל פ ל הזכאי ע כן כ , ו ת י נ כ ת י ה ו נ י שי ד ל י פגע ע  נ

ת, להגיש מו ו ברשו ל הודעה ז ם פרסומה ש ו י ם מ י י ש ו ך ח ו , ת י א ש  ד

ת במשרדי הועדה המקומית האמורה. י נ י התכ ו נ ת לשי גדו  התנ

ת ג ־ ת י ר , ק ן מקומי ו ב תכנ ח ר  מ

ר הפקדת שינוי תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
יה, ן והבנ ו ף 89 לחוק התכנ י ע ס  נמסרת בזה הודעה, בהתאם ל
ה מחוז י לבנ ן ו ו נ י במשרדי הועדה המחוזית לתכ  תשכ״ה—1965, כ
ת הופקד ג ־ ת י ר ה ק י נ לב ן ו ו נ , ובמשרדי הועדה המקומית לתכ ם  הדרו
׳ 107/03/9— ם ת מפורטת מ י נ ב ת י מסי 1 ל ו נ ת הנקרא: שי י נ כ י ת ו נ  שי

. ו י ם התשריט המצורף אל , ביחד ע ת ת ג ה ביתך בקרי  שבי בנ

ת ב-274 יה עצמי ת מגורים לבנ נ  עיקרי הוראות השינוי: לפתח שכו

. ר ו י  יחידות ד

ית כ־204 י התבנית: שטת התכנ ו נ ם בשי לי  ואלה השטחים הכלו
־ ת י ר , ק י נ נה משדרות מבצע מי ם בגושים 1564,1565, 1563, צפו נ ו  ד

. ת  ג

ם י מ י ם נ א תשלו ל ן בו ל י ית רשאי לעי י התכנ ו נ ק בשי ת ע מ ל ה  ב
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ה עצמו א מ , ה י אחר נ ו נ ט תכ ר ל פ כ ן בקרקע, בבבין או ב י נ ל המעו  כ
ף 100 לחוק, י סעי ל פ ל הזכאי ע כן כ ת, ו י די שינוי התכנ ל י פגע ע  נ
ו ברשומות, להגיש ך חדשיים מיום פרסומה של הודעה ז ו , ת  רשאי

ית המשרדי הועדה המקומית האמורה. י התכנ ו נ  התנגדות לשי

ח ג ת־ , קרי ן מקומי ו ב תכנ ח ר  מ

ר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית ב ד  הודעה ב
יה,  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנ
ה, מחוז י נ לב ן ו ו נ כ ת זית ל י במשרדי הועדה המחו  תשכיה-1965, כ
בת, הופקד ת־ ה קרי י נ לב ן ו ו נ ם, ובמשרדי הועדה המקומית לתכ  הדרו
ת מיתאר מקומית מס׳ 101/02/9 — ביחד מם י י מסי 7 לתבנ ו נ י  ש

. ו י רף אל  התשריט המצו

׳ ושטח ר מגורים ג ו ד מאז עו י י י ו נ קרי הוראות השינוי: א) שי  עי
ר; ז רפואגז ומוסדות ציבו , מרכ ר פ ת ס , בי ר בו י צי נ י נ ר ב ו רי לאז בו  צי
עת הוראות בניה ך חדשה; ג) קבי ר ך קיימת והתווייה ד ר  ב) ביטול ד

 'ושימוש קרקע; ד) איחוד וחלוקת השטח מחדש.

נם בערך, חלק י התכנית: 143 דו ו נ  ואלה השטחים הכלולים בשי
 מחלקה 52 בגוש 1902, חלק מחלקות 63 ו־86 בגוש 1901, שדרוח

ת גת. י ר  העצמאות, ק

א תשלום בימים ל ין בו ל ית רשאי לעי י התכנ ו נ נין בשי ל המעו  כ

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

, הרואה עצמו י אחר נ ו נ ט תכ ר ן או בבל פ י נין בקרקע, בבנ ל המעו  כ
י סעיף 100 לחוק, ל פ ל הזכאי ע ת, וכן כ י ל ידי שינוי התכנ פגע ע  נ
ו ברשומות להגיש ך חדשיים מיום פרסומה של הודעה ז , תו  רשאי

ית במשרדי הועדה המקומית האמורה. י התכנ ו נ  התנגדות לשי
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ׳׳ה—1965

 מרחב תכנון מקומי, תמר ~ רמת־נגב

ר הפקדת תכניות מפורטות ב ד  הודעות ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תמר — רמת־נגב,

 הופקדו, ביחד עם החשריטימ המצורפים אליהם, תכניות אלה:

 (1) תכנית מפורטת מס־ 161/03/10 — הר סעד, מועצה אזורית
 רמת־נגב.

 עיקרי הוראות התכנית: יעוד השטח להקמת מחצבה.
 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: שטח כ־990 דונם ממזרח
 לכביש שדה בוקר - מצפה דמון, ב־12 ק״מ צפונה ממצפה

 דמון ו־11 ק״מ דרומה מחורבות עבדת.

 (2) תכנית מפורטת מסי 182/03/10 — הר ציפרים.
 עיקרי הוראות התכנית: פיתוח שטח למחצבה, שטח למפעלים

 ודרך גישה.
 ואלה השטחים הכלולים בתבנית: באזור רכס הר־ציפרימ,

 מועצה אזורית רמה נגב.

 כל המעונין בתכניות רשאי לעיין בהן ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנק או בבל פרט תכנוני אחר הרואה
 עצמו נפגע על ידי התכניות, ובן בל הזכאי על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות להגיש

 התנגדות לתבניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, תמר — רמת־נגב

ר הפקדת שינוי תבנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון' והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מתח
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תמר — רמת־נגב
 הופקד שינוי תכנית הנקרא: שינוי מם׳ 1 לתכנית מפורטת מפי

 9/03/10T1.רמת מטרד, ביחד עם התשריט המצורף אליו —

 עיקרי הוראות העינוי: ייעוד שטחים לחיצוכ, לכרית, לעיבוד
 החומר הנכדה, דרכי גישה לשירותים הנדסיים.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: כ־17,000 דונם במועצה
 אזורית רמת ננב — רמת מטרד.

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

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

 התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, שמעונים

ר אישור תכניות מפורטות ב ד  הודעות ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

 החליטה לאשר תכניות מפורטות אלה:

 (1) תכנית מפורטת מס׳ 115/03/7 — מושב נבטים.

 עיקר הוראות התכנית: קביעת יעודי קרקע, רשת דרכים והו
 ראות בניה באזורים המיועדים לבניה.

 הודעה על הפקדתה פורסמה בילקוט הפרסומים 2541, תשל׳׳ט,
 עמי 1593.

 (2) תכנית מפורטת מס׳ 240/03/7 - התיישבות בידואית, חורא.

 עיקר הוראות התכנית: פיתוח השטח לביצוע התיישבות בידו-
 אית, לייעד שטחים לצדכי מנורים, מוסדות ציבור, מסחר

 ופיתוח שטחים ירוקים פתוחים ומערבת דרכים.

 הודעה על הפקדתה פורסמה בילקוט הפרסומים 2524, תשל״ט,
 עמ־ 1245.

 התכניות האמורות, בצורה שאישרה הועדה המחוזית ביחד עם
 התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה המחוזית
 האמורה ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים,
 וכל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, שקמים

ר אישור ש־נוי תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:

 שינוי מס׳ 4 לתכנית מפורטת מס׳ 109/03/6 — קיבוץ כרמיה.

 עיקרי הוראות התכנית: ביטול ואיחוד הלקות קיימות וחלוקתן
 מחדש בהתאם למצב הקיים ופיתוח השטח בעתיד, קביעת יעדים

 ואזורים, ביטול דרכים קיימות וההוויית דרכים חדשות.

 הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים 2527, תשל״ט,
 עמ׳ 1299.

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

 לקהל.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, תשב״ ה-1965

 הודעה על הפקדתה פורסמה בילקוט הפרסומים 2549, תשל״ט,
 עמ׳ 1821.

 התבנית האמורה בצורה שאישרה הועדה המחוזית ביתד עם
 התשריט המצורף אליה הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה, ובן
 במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבבית תמר - רמת־ננב, וכל
 המעונין רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ח בבטלו תש״ם (18 בדצמבר 1979) י' ררדימון
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי, תמר - רמת־נגב

ר אישור תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום
 החליטה לאשר תכנית מפורטת הנקראת: תכנית מפורטת מם׳

 168/03/10 - איסוף אשפה במועצה האזורית חמר.

 עיקר הוראות התכנית: קביעת שדה, אזור לסילוק אשפה למושבים
 של המועצה האזורית המר וצפון ים המלח.

 הזמנות בת* המשפט

 בית המשפט המחתי בירושלים
ר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון ב ד  הזמנות ב

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשביהם, כמפורט להלן. כל
 המתנגד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, את טעמי התנגדותו, שאם לא כן יחן בית המשפט צו בטוב

 בעיניו:

 מסי התיק מקום מגוריו תאריך
פ המנוח האחרון הפטירה שם המבקש  (צוואות) ש

ץ צילה ירושלים 9.11.79 פלם מרק ל ו ת  831/79 מ

 בפקודת בית המשפט
 אפרים לוי, מזכיר

ר ירושות ומינוי מנהלי עזבון ב ד  הזמנות ב

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

 תוך ארבעה עשר יופ מיופ הדסופ הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו:

 מסי החיק מקופ מגוריו תאריך
פ המנוח האחרון הפטירה שם המבקש  (ירושות) ש

- 16.7.79 מודדוך מוניר  820/79 מורדוך נג׳יה
 20.4.79 ברלינםקי הדסה

-
 823/79 רביבוביץ עקיבא

- 1.2.79 שבה ישראל  824/79 שבח משה
 20.7.79 םפיאשווילי שרה

-
 826/79 םפיאשווילי יוסף

 832/79 דיינו אידה — 25.5.77 דייגו סידני
 833/79 הורוביץ רבקה _ 13.12.79 הורוביץ דן

 835/79 קרמיול אברהם — 20.11.79 הולצמן שרה
 836/79 שרים יום טוב — 8.2.79 בורנשטיין אורה
 2.10.79 גבאי זדה מרדכי

-
 837/79 יונפור צפורה

 בפקודת בית המשפט
 אפרים לוי, מזכיר
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
ר קיום צוואות ומינד מנהלי עזבון ב ד  הזמנות ב

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליחן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם, כמפורט להלן. כל
 המתנגד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרכוס הזמנה זו, את טעמי התנגדותו, שאם לא כן יתן ביה המשפט צו בטוב

 בעיניו:

 מ&׳ התיק •וקום מגוריו תאריך

ן הפטירה שם המבקש ו ר  צוואות שם ממנוח המז

- 12.10.79 יעקב כץ  5281/79 נחמה כהן
 19.1.78 צ׳יםקי רבקה

-
 6141/79 ציים קי משה

- 4.2.75 דבורה טביב  6146/79 הוידה טביב
 18.1.79 מקם פורקוש

-
 6147/79 יצחק(איזיק) פורקוש

- 2.2.76 ציון יחזקאל  6152/79 שרה רחימוב
 79 6155 אולגה קפלן 20.11.79 צבי קלמנטינובסקי

״ 11.1.76 מרניט (מרים) לחמן  6156/79 שמואל לחמן י
 6161/79 סולומץ ברים ~ 21.10.76 ליליאן אגגלנדר
- 25.3.66 ליליאן אננלבדר  6162/79 אנה ברים

 6164/79 אברהם אלפיטל 4.4.74 אבלין אלפיסל
- 3.6.79 מתילדה אהרון  6170/79 ישעיהו אהרון

 «6172/7 יהודית בילד 10.5.79 דב בילד
 6173/79 ניסן נתן בילר 26.8.79 דב בילד

ר 28.10.75 ששון לוי  6183/79 צדוק ל
- 14.10.79 דבקה גריבשטיין  6184/79 אריה גרינשטיין

 15.4.65 קמי ויזן

-
ל בראץ ר  6186/79 פ

- 29.5.79 יהושע רייך  6188/79 רייאנארט ריצארד
- 20.11.79 בת־שבע בורמן  «6190/7 יוסף בורמן

- 17.8.79 פ1pליטות מחוז חל|א  3/79«61 דבורה כהן
 14.2.73 נפתלי בללר

-
ר ד ל  «6163/7 חמדה ב

- 10.9.77 אנטה יולזרי  6188/79 אםתריה יולזרי
- 12.1.79 ארנה אלטמן  6199/79 משה אלטמן

ואמב 31.10.79 ברוכה גולומב  6210/79 יהודה נ
- 4.7.79 אלפרד אלשולר  «6216/7 רוז אלשולר

 6218/79 רוזה דרדוף 1.11.79 דוד מושנוב
- 26.11.79 בדטה גודודצקי  6219/79 מיכאל גורודצקי

- 9.10.79 דוד בן־שהם  6220/79 רמה בז שהם
 6221/79 שרה זלמה פרלמוטר 15.4.79 יחזקאל פדלמוטר

- 1.11.79 יוסף אלקלעי  6222/79 אסתר אלקלעי
- 8.11.79 אננה אלבז  6224/79 אדולף שיץ
- 14.11.79 חדוה שדה  6225/79 צבי שורץ

- 14.7.79 סרולמה קופלר  6228/79 אדולף קופלר
 23.11.79 ליברמן פולה

-
 6229/79 וינשטוק מורים

 6241/79 צפורה(פיגה) קליינפלץ 23.9.79 אברהם לנדא
- 9.8.79 מרים מוסקוביץ  6242/79 סוניה אלפרוביץ

פלד 10.11.79 יצחק קופלד  6243/79 בנימץ קו
 6245/79 גיטל ניסנוביץ 7.3.79 הלן(הלנה) לנגן

- 19.11.79 שני אריה  6248/79 הלה־הלנה שניטקץ
- 23.10.79 קרולינה אסטרוק  6250/79 אסטרוק אסטרוק

 27.9.79 איטה קרסן פרסול

-
ל  6247/79 אריה פרסו

- 8.8.79 בטי מילר  6258/79 קורט מילר
- 26.11.79 גילה פדל ל ר  6267/79 שאול פ
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 בית המשפט המתתי גתל־אביב־יפו
ת והמשך) ו נ מ ז  ה

 מם׳ התיק מקום נעוריו תאריך
ז הפטירה שם המבקש י ד ח א  (צוואות) שם המבדח ה

 6269/79 מרים שואף - 5.6.79 דדגאן סוזין
 6270/79 אסתר לבבט - 26.10.79 דקי לבנם
 6275/79 הדסה גולדברט - 24.8.79 גינה כהנא
 6276/79 סופיה צוקר - 6.11,79! צבי צוקר

 ע׳ זמיר, רשם

ר ירושות ומינוי מנהלי עזבון ב ד  הזמנות ב
 להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי עזבון׳
 או לשניהם. כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה

 תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא בן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו: •

 מם׳ 1ע/יק מקום מגוריו תאריך
 (ירושות) שם המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

 16.10.79 צפורה זילברשטיין

-
 5169/79 מיכאל זילברשטיין

 27.9.79 לאה קפון

-
 6176/79 אליהו קפץ

 10.10.79 לואיז שהין

-
 5478/79 נזם שהין

 6.9.79 סמנודי אנתדאד

-
ד אל רחמן סמנודי ב  6157/79 ע

 17.12.77 חוה (אגסי) שוסטק

-
 6158/79 אגסי שדה

 2.9.79 מטילדה שטרן

-
 6159/79 יצחק וויזעל

 1.7.79 שי מרגולין

-
 6160/79 בועז מרגולץ

 8.9.79 מרדכי גרשנזון
-

 6165/79 מרים גרשנזון
 11.10.79 סלינגר מכלה

-
 6169/79 זלינגר אולגרט

 26.8.78 כץ שלום

-
 6171/79 כץ מריאנה

 15.9.79 גיטרודה זילברמן

-
 6174/79 הנריך(צבי) זילברשטיין

 17.6.79 שושנה בירנבוים

-
 6175/79 יצחק בירנבוים

 6167/79 לוין זלמן 26.2.79 לוין רעיה
 15.7.79 בטי רודלינסקי

-
 6177/79 אליהו רודלינסקי

 6178/79 יצחק אדם 3.9.79 בלה אדם
 3.12.79 אדית קםלר

-
ר ל ם  6179/79 איגנץ ק

 15.10.79 יעקב ליב בקרמן

-
 6180/79 בקרמן פלורה

 14.3.78 ברוך מאיר
-

 6181/79 מאיר אסתר
 12.8.76 לאה זקצר

-
 «6182/7 פנינה שדני

 28.7.79 שושנה מאיר

-
 6185/79 אולגה אלמשי

 5.8.79 יעל טל
-  6187/79 נחמה פומרנץ

 19.10.79 יפה טיטלבאום

-
 6189/79 פנח6 טיטלבאום

 23.8.79 רוזנבום משה

-
 6191/79 רוזנבום שולמית

 23.11.79 אוחנונה יעקב

-
 מכלוף אוחנונה

 יעקב קרומהולץ
«194/79 

 26.5.79 בדניה קרומהולץ

-
 מכלוף אוחנונה

 6195/79 יעקב קרומהולץ
 26.11.79 רות קרימולובםקי

-
 «6196/7 שמעץ קרימולובםקי

 6197/79 עמיאל הדרי — 29.7.79 מלבה הדרי
 4.11.79 מדים רותם

-
ה אוםטרובםקי ק ב  6192/79 ר

 19.5.77 יהודה ברות

-
ה ברות ר ל  6200/79 ק

 18.10.73 אלחנן יורוביץ

-
 6201/79 (דב) ברנט יורוביץ

 6201/79 שרה יורוביץ — 27.5.79 אלחנן יורוביץ
p מרייטל - 14.9.79 פ  6202/79 חולדה טרייטל

ה לבקוביץ — 18.11.79 זאב לביא ל ר  6203/79 פ
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
ת (הםשן) ו נ מ ז  ה

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

 6204/79 יוסף דוד אלטבאראר _ 27.2.79 אלונה דרימר
 6205/79 אלזה שלום — 12.5.74 אריה קרובקה

ל 23.6.79 רבקה נריברבג ח  6206/79 שחר ר
 12.5.79 גביה פינברג

-
 6207/79 זוסא צירלין

- 12.6.79 שמהה אל  6208/79 והבה משה
 16.9.79 שמואל אליעז

-
 6209/79 אברהם אליזרוביץ

 30.11.79 רחל טננהויז

-
ב טננהויז  6215/79 ד

 17.10.79 יצחק פריים
-

 6217/79 הדסה פריים
 26.6.79 רחל פומרנץ

-
 6211/79 פומרבץ שמעון

 6212/79 משה קמחי — 6.8.73 לואיזה קמחי
 6223/79 זלוף דוד 25.11.79 זלוף עליזה

 30.7.79 הרשקוביץ חנה
-

ל ח  6226/79 שוסטר ר
- 17.4.79 מרי וינוקור  6227/79 . יוליוס ויבוקור
לף(אברהם) _ 30.7.79 לייב צפורה  6230/79 לייב אדו
 7.12.78 קורט וייגל

-
 6232/79 טריז ודגל

 6233/79 רוסק רבקה 4.7.79 רוטברד אלינה
- 1947 משיח שם־טוב  6234/79 ניאז שם טוב

 6235/79 אלטמן וולף 22.5.64 אלטמןרבקה
 9.3.79 יופיטר אלכסנדר

-
 6236/79 יופיטר פליקס

 6237/79 צ׳ובוטרו אטי 29.9.77 צ׳ובוטרו אברהם
 8.8.79 יצחק אולנסקו

-
 6238/79 אסתר אולנסקו

- 1.10.78 קרני אהרון  6239/79 יצחק משה קודציק
- 16.2.78 קרול כגן ה כהן ר ל  6240/79 ק

- 14.10.79 תמרה שהמרם  6244/79 רחמן שה מ רם
 8.3.79 דיגה גבאי

-
 6081/79 מאיר גבאי

 25.11.78 נעים דנוס

-
 6186/78 דנוס משה

- 25.9.77 בלה רום  6154/79 רום משה
 25.2.78 רוזה חננאל

-
 6251/79 זוהר ליאון

 6253/79 יוליה שפנלנג — 22.5.79 הדני שפנלגג
 9.11.79 ארנקה ולטר

-
לף) ולטר  6254/79 אברהם(אדו

 5.6.79 ראובןזבידה

-
 6255/79 משה זבידה

 27.12.72 פרידמן שלמה

-
 6256/79 פרידמן שרה

 14.1.73 פרידמן שלמה

-
 6257/79 אריה פרידמן

- 27.8.78 שושנה רוביבפלד  6259/79 שמעון רובינפלד
- 10.5.79 שאול לוי  6260/79 אהרון לוי

 6261/79 חג׳בי אליעזר — 29.11.79 חג׳בי שושנה
- 24.11.79 יונה פודליבסקי  6262/79 ניסן פודליבסקי

 4.8.79 אהובה שפירא

-
 6263/79 יעקב שפירא

- 30.3.74 אריאלה בהבא  6265/79 שרה קנוט
- 24.3.79 אריאלה כהנא  6266/79 שמעון קנוט

- 21.11.79 יהודית אידה מבור  6268/79 עמוס מנור
 לפני 1948 הימלבלאו פרידה

-
 6264/79 זייד סנדר

- לפני 1948 הימלבלאו פרידה  6264/79 זייד אטל
- 30.5.79 ברקוביץ מרים  6271/79 ברקוביץ אוזיאם

 6273/79 מובשוביץ יצחק — 18.9.79 דגון אורית
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 שם המבקש
 תאריך

 הפטירה
 מקום מגוריו

 שם המנוח האחרון
 פס׳ מ/יק
 (ירושוו&

- 14.5.79 סידני רינה  6274/79 סידני גזה(גדליה)
 שולמית קניג
 ברטה מלווה

3.9.79 
29.1.79 

 רבקה קירשנבוים —
 מטיאס מלווה

6277/79 
6278/79 

 מיכאל אדדיאן
 זוליאט הירש

3.1.79 
24.6.79 

 אריק מוס
דר הירש  אלכסנ

6279/79 
6280/79 

 22.3.79 חזקיה בתיה

-
ר נבון  252/80 בכו

 ע׳ זמיר, רשם

 בית המשפט המחחי בחיפה
ר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון ב ד  הזמנות ב

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט כקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם, כמפורט להלן. כל
 המתנגד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמגה זו, את טעמי התנגדותו, שאס לא כן יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיניו:

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

 1872/79 וינגיזץ חיה חיפה 9.3.77 יוסף ויגרצין
 1873/79 וינג׳זץ זיגמונד חיפה 10.9.79 יוסף ויגרצין
 1874/79 כללי הנדיאטה קרית שמריהו 14.10.78 שבתאי בללי

 1876/79 קלינג אדית חיפה 1.11.79 דן בן יונה קלינג
 1882/79 סימי פרץ חדרה 17.3.76 סולנג־ אטיאס

ו קדון(לואיזה) חיפה 1.11.79 משה דילול ו  1885/79 דקל
 1887/79 זינגר דבורה חיפה 28.9.79 גיזה שמולביץ

 1690/79 בראק אשר חיפה 15.11.79 ראול קוזלובסלוי
 1891/79 צ׳רנה אפלויג קרקס 25.9.79 דוד אישוני

 1893/79 נויגבורן סלמה חיפה 13.11.79 י רזי נויגבורן
 1901/79 חדסקי אסתרה קריה חיים 25.9.79 חדסקע שמואל

ה זילמן חיפה 11.11.79 הארי זילמן ז  1903/79 ח
 1905/79 שיינרמן אבשלום נהריה 17.4.79 שיינרמן מדים

 1906/79 אליאס משה חיפה 17.11.78 אנטל רגינה
ל אליהו חיפה 4.10.79 שרה וינברג . ד  1907/79 פ

 ח׳ פיזם, רשם

ר ירושות ומינר מנהלי עזבין ב ד  הזמנות ב
 להווי ידוע כי הונשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ידועה או למינוי מנהלי עזבון
 או לשניהם. כל אדם הטוען שיש לו טוגת הנאה בעזכון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש וזתנגדות להכרזה

 תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו:

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

 1868/79 קוגן מיכאל קרית עמל 28.7.79 פ^ני ק־גן
:  1871/79 בן חמו יוסף עכו • 24.4.79 בן דומ מע,
ר איטו ברמץ חיפה 30.10.79' יהודית ־;>ר ל  1875/79 ה
 1877/79 הורי משה חיפה 23.3.79 לטיפה חודי

 1878/79 מזרחי עזור היפה 12.8.79 גרציה מזרחי
לאי מאיר חיפה 27.2.79 יעקב אזולאי ו  1879/79 אז
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 בית המשפט המחוזי בחיפה
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

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

 1880/79 בר םילביה חדדה 8.9.79 מרכוס בר
 1883/79 גולדשטיץ רמלה חיפה 23.3.74 ז׳אנה גולדשטיין
 1884/79 גולדשטיין ווילהלם חיפה 1,6.79 זיאבה גולדשטיין

 1886/79 חרעובה יעקב חיפה 3.1,56 אניס יעקב ברפובה
 1888/79 היציג פריץ חדרה 1.6.79 רבקה היציג

 1889/79 םיםו יעקב חיפה 19.9.79 דלילה לוי
 1892/79 שמעון עובדיה נהריה 28.4.74 חנה שמעון

 1894/79 ברזל משה חיפה 9.3.78 ברזל אוטליח
 1895/79 גינדל ירוחם קריח מוצקין 27.10.79 זהר גינדל

דר קרית ביאליק 16.10.79 מרים מאיר  1896/79 מאיר אלכסנ
ל יעקב צור שלום 1.5.79 יהודה אלול  1897/79 אלו
 1899/79 שרה מזרחי קרית חיים 6.7.79 יצחק מזרחי

 1900/79 פרחי מיהו נהריה 7.10.79 פרחי דוד
 1902/79 רוסנטל לוציו קרית ים 20.8.69 שמילוביץ פפי

 1904/79 שורץ קרול חיפה 16.11.79 שורץ אוה
ר רגינה חיפה 28.10.79 פישלר םרננצה ר ד  1908/79 ל

 1909/79 בן חמו נסים חיפה 25.5.79 בן אמו שרל
 1910/79 בן המו בידא היפה 21.2.76 בן אמו שרל

 1911/79 אונגר יעקב חיפה 5.11.79 הנה הרמינה אונגר
 1912/79 לוי מאיר עכו 20.9.60 לוי אלברט

 ח׳ פיזם, רשם

 !ממנמו נתי הדיו הרבניים
 בית הדיי הרבני האזורי בתל־אביב־יפו

 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 להתננד לה, יבוא לבית הדין וימסור פענותיו תוך חמישה ע«ר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן

 גית הדין צו בטוב בעיניו:

 תיק 1940/תש״ס
 בענין ירושת המנוח אמר זייס, שנפטר בתל־אביב ביום י״א

 בשבט חשל״ח (19 בינואר 1978),
 המבקשת: אמר אלים.

 תיק 3795/תש״ם
 בענין ירושת המנוח בורשטיין שמואל, שנפטר ברעננה ביום

 י״ב באלול תשל׳׳ט (4 בספטמבר 1979),
 המבקש: ז׳ואל פריד.

 תיק 3920/תש״ם
 בפנין ירושת המנוחה בלנדר עיה, שנפטרה בחולון ביום כ״ה

 בניסן תשכ־ג (22 באפריל 1963),
 המבקש: בלנדר ישראל יעקב.

 תיק 4046/תש״ם
 בענין ירושת המנוח גולדברג מיכאל, שנפטר ביום ב״ו

 בשבט תשל״ה (9 בינואר 1975),
 המבקשת: הניה לייטמן.

 תיק 13255/תשל״ט
 בענין ירושת המנוח אברמוב אברהם, שנפטר בתל־מונד

 ביום י״ג בסיון תשל״ט (8 ביוני 1979),
 המבקשת: יפה אברמוב.

 תיק 4097/תש״ם
 בענין ירושת המנוחה אובכר וידה, שנפטרה בפתח־תקוה ביום

 כ״ב בתשרי חשל״ח (4 באוקטובר 1977),
 המבקש: יוסף אלדד.

 תיק 249/תש*ם
 בענין ירושת הםנוחה אוקסנהורן חנה, שנפטרה בתל־אביב

 ביום ה׳ באדר תשל״ט (4 במרס 1979),
 המבקשת: גלוריה אורן.

 תיק 3511/תש״ם
 בענין ירושת המנוח אכנשטיץ וולף, שנפטר בהרצליה ביום

 כ״ו בתמוז תשל״ט (21 ביולי 1979),
 המבקשת: אכנשטיין בלה.
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 בית הדין הרבני האזורי בתליאביב־יפו
ת (חמשו) ו נ מ ז  ה

ünwí 1572*חיק 
ם, שנפטרה בתל־אביב ביום ר מרי פ ו  בשני! ירושת המנוחה ס

 י׳ בתשרי תש״ם (1 באוקטובר 1979),
. ר פ ו  המבקש: משה ס

 תיק 1164/תש״ם־
זם אשר, שנפטר בטבריה ביום א׳ באייר  בענין ירושת המנוח פי

 תש״י(18 באפריל 1950),
 המבקשת: צפורה שרפםקי,

 חיק 3997/תש״ט
י פנינה, שנפטרה בתל־אביב ביום  בשנין ירושת המנוחה צירנ

 ב׳ בתשרי הש״ם (23 בספטמבר 1979),
 המבקש: צירני אליקים.

 חיק 19$4זחש״&
 במבין ירושת המנוח קהי שבתאי, שנפטר בתל־אביב ביום

 י״ט באדר ב׳ תשל-ח(28 במרס 1978),
. ה ע י ת ה  המבקשת: ק

 חיק 3743/ג1מ״מ
 בענין ירושת המנוח קופרשמTט לייב, שב&טד בםחגרתקוה

 ביום ד׳ בכסלו חשים (24 בנובמבר 1979),
ה קופרשמידט. ל י  המבקשת: צ

ts7271״í חיקjM 
 במנין ירושת המנות קיזלר משד,, שנפטר בנני־ברק ביום ל־ב

 בתשרי חשים (3 באוקטובר 1979),
. ב  המבקש: קיזלר ד

 תיק 3700זתש״ס
 במבין ירושת המנוח קיבד אליהד, שנפםר בבני־ברק בידם כ׳

 בניסן חשכ׳׳ז(30 באפריל 1967),
 המבקש: קינד מנחם,

 תיק 3988/תש״ס
 בענין ירושת המנוח קינד יוסף, שנפטר בנס־ציונה ביום י״ח

 בתמוז תשל״מ (13 ביולי 1979),
 המבקש: קינד מנחם.

 תיק 4074/תשים
 בענין ירושת המנוח קדועברג נחום, שנפטר בפתח־תקוה

 ביום ו׳ בתשרי תשים (27 בספטמבר 1979),
ה קרוננברג. פ  המבקשת: י

 עובדיה לוי
 אחראי לעזבונות וירושוח

 תיק 4047/חש״ט
 בענין ירושת המנוחה גולדברג רבקה, שנפטרה בחדרה ביום

 כ׳ באדר ב׳ תשל״ח (28 במרס 1978),
 המבקשת: ןעיה לייטמן.

 חיק 3696/חש״ם
ר אברהם, שנפטר בפתח־תקוה ביום מ ר  בענין ירושת המנוח ד

 כ־ה בתמוז תשל״ט (20 ביולי 1979),
 המבקשת: דרמר בדטה.

 י חיק 3645/תש״ם
 בעבין ירושת המנוח הלוי ישראל יעקב, שנפטר בפתח־

 חקוה ביום ג׳ באלול תשל״ט (26 באוגוסט 1979),
 המבקשת: הלוי פניה.

 תיק 3994/תש״ם
4 בענין ירושת המנוח וירצר ארתור, שנפטר ברמת־נן ביום • 

נ בכסלו חשים (2 בדצמבר 1979), - ^ ^ 
 המבקשח: א1ה חוה וידצר.

 חיק 3814/תש״ם
 בענין ירושת המנוחה זיתוני נזירה, שנפטרה בתל־אביב ביום

 כיב בכסלו תשים (12 בדצמבר 1979),
 המבקשת: פרידה גניך.

 תיק 3713/תש״ם
 בפנין ירושת המנוח חנוכה דוד, שנפטר בתל־אביב ביום י״ח

 בשבט תשל״ת (26 בינואר 1978),
 המבקשת: חנוכה בת שבע.

 י תיק 3803/תש״ם
 בענין ירושת המנות כהנא יום טוב, שנפטר בתל־אביב ביום

 י״ג בכסלו תשים (2 בדצמבר 1979),
 המבקשת: שרה כהנא.

 תיק 3877/חש״ם
 בענין ירושת המנוח לוי אידיה סלבטור, שנפטר בבני־

 ברק ביום י׳ בטבח תשל״ט (9 בינואר 1979),
 המבקשת: לילי לוי.

 תיק 3567/תש״מ
 בענין ירושת המנוח לוי מאיר מעתוק, שנפטר בבת־ים ביום

 י״ב בסיון תשל״ט(7 ביוני 1979),
 המבקשת: לוי רחל.

 תיק 4077/תש״ם
 בענין ירושת המנוחה מלישבסקי נטליה, שמטרה ביפו ביום

 ייז באלול תשל׳׳ט (9 בספטמבר 1979),
דר מלישבסקי.  המבקש: אלכסנ
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 בית הדין הרבני האזורי גחיפה
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע בי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטיפ להלן, בקשות למתן צווי ירושה. בל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
 הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיופ פרסופ הזמנת זו, שאם לא כן יתן

 בית הדין צו בטוב בעיניו:

 תיק 1323/תש״ם
 בענין ירושת המנוחה הלנה הלר, שנפטרה בחיפה ביום י״ט.

 באלול תשל״ט (11 בספטמבר 1979),
 המבקשת: דליה ברנע.

 תיק 1392/תש״מ
 בענין ירושת המנוחה פנינה לוםטיג, שנפטרה בחיפה ביום ב׳

 נחשון תש״מ (23 באוקטובר 1979),
 המבקש: יהושע לוםטיג.

 תיק 1396/תש״ם
 בענין ירושת המנוח כדורי אברהמי, שנפטר בנהריה ביום

 ת׳ באלול תשל״ב (18 באוגוסט 1972), ^
 המבקש: ששון אברהם. (

 תיק 1460/תש־׳ם
 בענין ירושת המנוחה נורית יעקבי, שנפטרה בפתח־תקוה ביום

 י׳ בחשון תש״ם (31 באוקטובר 1979),
 המבקש: דוד יעקבי.

 תיק 1469/תש׳׳ם
 בענין ירושת המנוחה זינט תקרט, שנפטרה בחיפה ביום כ״ה

 באלול תשל״ח (27 בספטמבר 1978),
 המבקש: איזק ונקרט.

ל טולידאנו, המזכיר הראש א פ  ר

 תיק-1238/תש״ם
 בענק ירושת המנוח שלמה איגר, שנפטר בגדרה ביום יי

 בתשרי תש״ס (1 באוקטובר 1979),
 : המבקש: שמואל איגד.

 תיק 1257/תש״ם
 בענין ירושת המנוח חיים ברזנםקי, שנפטר בחיפה ביום ט״ז

 בטבת תשל״ט (14 בינואר 1979),
 המבקשת: שושנה ברזנסקי.

 תיק 1283/תש״ם
 בענין ירושת המנוחה אלינקה לוםטיג, שנפטרה בחיפה ביום

 •כיב באלול תשל״ט (14 בספטמבר 1979),
 : המבקש: צבי לוםטיג.

 היק 1315/תש״ם
 בענין ירושה המנוחה ויולה לוי, שנפטרה בחיפה ביום ב״ג

 :באלול תשל״ח (25 בספטמבר 1978),
 המבקש: משה לוי.

 תיק 1317/תש׳*ם
ה פנינה קופמר, שנפטרה ברעננה ל ר  בענק ירושת המנוחה פ

 ביוגן •כ״ד־באב תשל״ז(8 באוגוסט 1977),
-י המבקש: בנימץקופמר.

 3. מקום מגוריה הידוע האחרון: טרנוב, פולין;
 4. אזרחותה: פולנית;

 5. התעסקותה: עקרת בית.
 6. נעלמה עם כיבוש פולין על־ידי הנאצים ועד אז התגוררה בטרנוב,

 פולין.
 7. קרובתה הקרובה ביותר רבקה ביגלאייזן, מרחוב פינסקר 5, תל־

 בל מי שיש לו ידיעות על מלכה פלד מתבקש בזה 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 צת התנגדותו, או ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה
 שניתנה על ידיו שבה פורטו טעמי ההתנגדות, או ימסור הודעה בפני
 נציג דיפלומטי או קונסולרי ׳.של ישראל, שבה יפרט את טעמי

 ההתנגדות, שאם לא כן יחליט ביה המשפט כטוב בעיניו.

 כ״ו בכסלו תש״ם (16 בדצמבר 1979) די ביין, דשם

 בבית המשפט המחוזי בירושלים
 תיק הצהרות מוות 22/79

 בענין חוק הצהרות מוות, השל״ח-1978,

,  ובענין הצהרת מותה של הנספית מלכה פלד
 והמבקש: ישראל טלמץ, עו״ד, בתור מנהל זמני של עזבון
 המנוח חיים פלד ע״י פוה״ד ד. אלון ו/או י. קפלן מרחוב המעלות 8,

 ירושלים.
 הודעה

 להווי ידוע כי ישראל טלמון פנה אל בית המשפט המחוזי בירושלים
 בבקשה להצהיר על מותה של מלכה פלד שנעלמה ומשערים שהיא
 מתה וכי בית המשפט ידון בבקשה הנ״ל ביום ה׳ באדר תש״ם (22

 בפברואר 1980) בשפה 09.00.

 וזה תיאורה של מלכה פלד לפי הצהרת המבקש:
 1. נולדה בשנת 1892 (בפרך) בטרנוב, פולין;

 2. נרה בטרנוב, פולין;
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 הודעות בדבר בקשות לפירוק וזכרות
 בבית המשפט המחוזי בירושלים תיק אזרתי 550/79

 בענין פקודת החברות/
 ובפנין פירו? החברה: -מ. ריבקן, נ. גלקופ, קכלבים

 לעבודות בנין וכבישים בע-מ־,
 והמבקשת: חברת החשמל לישראל בע״מ, ע״י ב׳׳כ

 י״י ל• נייביץ׳, פו״ד׳ רחוב המלך ג׳ודג׳ 25׳ ירושלים.
 נמסרת בזה הודעה בי ביום 2 בנובמבר 1979 הוגשה לבית המשפט
 המחוזי בירושלים בקשה לפרק את החברה הנזכרת לעיל וכי בקשת
 פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 1 בפברואר

 1980 בשעה 08.30.

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

 התשלום הקבוע בעדו.
 י ל• ניוביץ/ עו״ד
 בא־כוח המבקשת

 הערה: כל הרוצה להופיע בשעת הבירור של הבקשה האמורה
 חייב למסור או לשלוח על ידי הדואר׳ לחתום לעיל׳ הודעה על רצונו
 זה. ההודעה בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובהתימתס׳ או
 בחתימת בא־בוחם׳ צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל

 התחום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 31 בינואר 1980. •

ו פ י ב־  בבית המשפט המחוזי בתל־אבי
 תיק אזרחי 2219/79

 בענין פקודת החברות,

 ובענין פירוק החברה ״סיגל אלקטרוניקה״ בע״מ
 חפ/51/061189/0,

 והמבקשים: פקיד שומה לגביה מיוחדת, ע״י ב׳׳כ היועץ
 המשפטי לממשלה, רחוב דרך יפו־ח״א 9, תל״אביב.

 נמסרת בזה תודעה כי ביום 11 באוקטובר 1979 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו, לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
 ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 11

 בפברואר 1980 בשעה 8.30 בבוקר.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה, הרוצה לתמוך במתן צו
 בפנין 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.
 דוד זמיר, עו״ד

 ב׳׳כ היועץ המשפטי לממשלה

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

 החתום לפיל לא יאוחר משמה 13.00 של יום 10 בפברואר 1980.

 בבית המשפט המחוזי בירושלים
 תיק הצהרות מוות 23/79

 בענין: חוק הצהרות מוות, תשל״ח-1978,
 י ובענין, הצהרת מותם של הנספים י: משה פוגל, נפתלי פוגל,

 שמעון פוגל, לייזר פוגל, £למה פוגל,
 והמבקש: ישראל טלמןן, עדיד, בתור מנהל זמני של עזבון
 המנוח היים פלד, עיי עו״ד ד, אלון ו/או י. קפלן מרחוב המעלות 8,

 ירושלים.
 הודעה

 להווי ידוע כי ישראל טלמון, עוי׳ד, פיה לבית המשפט המחוזי
 בירושלים בבקשה להצהיר על מותם של משה, נפתלי, שמעון, לייזר
 ושלמה פוגל שנעלמו ומשפרים שמתו, וכי בית המשפט ידון בבקשה

 הנ״ל ביום ה׳ באדר תש״ס (22 בפברואר 1980) בשעה 09.00.

 וזה תיאורם של משה, נפתלי, שמעון, לייזר ושלמה פוגל ־לפי
 הצהרת המבקש:

 התאריך הידוע
 תאריך מקום האחרון
 ומקום המגורים והמקום

 הולדתו הרגיל שבו נראה
 שם הנעדר ואזרתותו והאחרון התעסקותו בחיים

 משה פונל פולין/ טרנוב, סוחר 1939,
 1900 פולין טרנוב, פולין

 נפתלי פוגל 1906, םרנוב, סוחרי 1940,
 פולין פרים, צרפת

 פריס, צרפת
 פולין

 שמעון פוגל 1910, טרנוב, לא ידועה 1939,
 פולין פולין טרנוב, פולין

 לייזר פוגל 1910, שרנוב, לא ידועה 1939,
 פולין פולין טרנוב, פולין

 שלמה פוגל 1912, טרנוב, רופא 1940,
 פולין צרפת

 צרפת
 פולין

 שמות וכתובות של בני משפחה הקרובים ניותד: רבקה ביגלאייזן,
 מרחוב פינםקר 5, תל־אביב, אשר אימם של הנעדרים חודס פוגל,

 יתה דודתה.

 כל הנעדרים היו אחים ובניהם של חודם ונחמיה פוגל.

 כל מי שיש לו ידיעות על משה, נפתלי, שמעון, לייזר ושלמה
 &וגל מתבקש בזה להמציאן לבית המשפט, בין בכתב עד יום הדיון
 ובין בעל פה, לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל, וכל אדם המעוניין
 הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית המשפט במועד
 הנקוב לעיל, אם בעצמו ואם עיי בא־כוחו, וינמק את התגגדותו, או
מ שבד. פורטו  ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה שניתנה על י
 טעמי התננדותו, או ימסור הודעה בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי
 של ישראל, שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם לא כן יחליט בית

 המשפט כטוב בעיניו.

ם ש  כ׳׳ו בכסלו תשים (16 בדצמבר 1979) ד׳ ביץ, ר
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 הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצת 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.
 בן־צמי עמי־רן, עו״ד

 בא־כוח המבקשת

 הערה: בל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
 למסור, או לשלוח על ידי הדואר לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.
 ההודעה בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימחס או
 בחתימת בא־כוחם, צריבה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל

 החתום לעיל לא יאוחר משפה 13.00 של יום 10 בפברואר 1980.

ו פ י ב־  בבית המשפט המחוזי בתל־אבי
 תיק אזרחי 2583/79

 ממין פקודת החברות,
 ובענין פירוק החברה פילטקס בע״מ,

 והמבקשת: מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של
 העובדים בע״מ, מרחוב אבן-גבירול 30, תל־אביב, ע״י ב״ב
 עוה״ד בן־עמי עמירן ו/או חנה גדבל, שמענם למסירת כתבי בי־דין

 הוא: מבטחים, ח״ד 274$, תל־אביב.
 נמסרת בזה הודעה בי ביום 23 בדצמבר 1979 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל־אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת
 פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 11 בפברואר

 1980 כשעה 08.30.

 ומדעות מאת כונס הנכסים הרשמי
 לפי פקודת החברות

ת על דיבידנד ר כ ה ר כוונה ל ב ד  הודעה ב
 לנושים בדץ קדימה

 שם החברה: אשור ושיש בע״מ — בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רחוב צהיון 3/אי, היפה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1322/74.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: יי׳ד בשבט תש״ם (1 בפברואר 1980).
 שם המפרק, תיאורו ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב שמריהו לוין

 3, חיפה.

 הודעה על תשלום דיבידנד לנושים בדץ קדימה
 שם החברה: ארבל חב׳ לאמנות ודקורציה בע״מ.

 מען המשרד הרשום: רחוב הרצל 18, חיפה. (אצל עו״ד לבקוביץ).
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1153/72.

 הםכום לכל לירה: 28%.
 דיבידנד ראשון או אתר: שני.

 זמן פרעונו: ז׳ בשבט תש״ם (25 בינואר 1980).
 מקום פרעונו במשרד המפרק: בונם הנכסים הרשמי, רחוב שמריהו

 לוין 3, חיפה. ^

 צו להעמדת הליכי הפירוק ושחרור מפרק
 שם החברה: עבודות פתוח ואבן בעי׳מ, אריה סנדרוביץ.

 מען המשרד הרשום: רחוב הגליל 134, חיפה.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 170/76.

 שם המפרק, תיאורו ומענו: יצחק נתן, עו״ד, רחוב החלוץ 16, חיפה.
 תאריך השחרור: 22.12.1977.

 תאריך צו להעמדת הליכי פירוד!: 2.7.1978.

 ט״ו בטבת חש׳׳ם (4 בינואר 1980) י׳ יקותיאלי
 טגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעה על מועד חקירה פומבית
 שם *חברה: ח.ב.ב. חברת בונים בירושלים בפ״מ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רחוב ישעיהו 12, ירושלים.
 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, תיק אזרחי 240/77 (בפני כב׳

 השופט נתן).
 שמות המנהלים: 1. יוסף יעקב, 2. מרדכי םקיזדה.

 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: ה׳ באדר תש״מ(22 בפברואר
 1980), בשעה 08.30 בבית המשפט המחוזי בירושלים.

 צו פירוק ואסיפות ראשונות
 שם החברה: אשד חברה לעבודות אינסטלציה והסקה בפ״מ - בפירוק.

 מפן המשרד הרשום: רחוב וורבודנ 3, ירושלים.
 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, תיק אזרחי 117/79.

 תאריך צו הפירוק: כ״ד בכסלו תש״ם (14 בדצמבר 1979).
 תאריך הגשת הבקשה: י״ט באדר השל׳׳ט (18 במרס 1979).

 היום והמקום לאסיפות ראשונות: כ׳׳ח בשבט תש״מ (15 בפברואר
 1980), במשרד כונס הנכסים הרשמי, רחוב ידידיה 4, ירושלים.

 שעת האסיפות: 1) נושים — בשעה 09,00;
 2) משתתפים — בשפה 09.30. .

 י״ב בטבת תש״ם (1 בינואר 1980) י׳ צוריאלי
 סגן כונס הנכסים הרשמי

ר כוונה להכריז על דיבידנד ב ד  הודעה ב
 שם החברה: צנרת סניטרית ותעשיתית בע״מ - בפירוק.

 מען המשרד הרשום: דרך עכו 35, קרית־מוצקין.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרתי 411/75.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: י״ד בשבט תש״ם (1 בפברואר 1980).
 שם המפרק, תיאורו ומענו: בונם הנכפים הרשמי, רחוב שמריהו לוין

 3, חיפה.
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 הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי
 לפי פקודת פשיטת הרגל, 1936

, מורה, מושב חמד, דיב p v שם החייב, תיאורו ומענו: אהרן דוד 
 בית־דגן, תיז 982700.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, חיק אזרתי 4016/68.
 תאריך הצו לקבלת הנכסים ופשיטת הרנל: י״ד באב תשכיח (8

 באוגוסט 1968).
 סיבח הביטול: פשרה עם הנושים.

 תאריך הביטול: כ׳ בתשרי תשים (11 באוקטובר 1979).

 שם החייב ומענו: יצחק דהאן, רחוב ארלוזורוב 11, תל־אביב, ח״ז
.6274951 

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, חיק אזרחי: 2370/73.
 תאריכי הצווים לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל: כיו בחשון חשל״ד(21

 בנובמבר 1973), י״ג באדר תשליד (7 במרם 1974).
 סיבת הביטול: ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.

 תאריך הביטול: י״א נחשון תשים (1 בנובמבר 1979).

 שם החייב, תיאורו דמענו: שלום קליין, נהג, רחוב ריינס 5, ראשון־
.TI/89098 לציון, ת״ז 

 ביח המשפט המחוזי ׳€ל: תל־אביב־יפו, חיק אזרחי: 1219/62.
 תאריכי הצווים לקבלת הנכסים ופשיטה הרגל: ביב בניםן תשכיב

 (26 באפריל 1962), נ׳ באלול תשכ״ב (2 בספטמבר 1962).
 סיבת הביטול: תשלום כל החובות.

 תאריך הביטול: י״ז בחשון תשים (7 בנובמבר 1979)..

 שם החייב ומענו לשעבר: עזבון המנות פנחס בוקובסקי, מוסד הכנסת
 אורחים, מאה שערים, ירושלים, ת״ז 452620.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי: 1314/60.
 תאריכי הצווים לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל: ט׳ בתמוז תשיך (4

 ביולי 1960), כיה באב תש״ך (18 באוגוסט 1960).
 סיבת הביטול: העדר תועלת לנושים (פטירת החייב).

 תאריך הביטול: י־ג בתשרי תש״ם (4 באוקטובר 1979).

 שמות החייבים, תיאורם ומענם:
 1. ליאון לוי, סוחר, רחוב פרץ 32, תל־אביב, ת׳׳ז אי/25919;
 2. רפאל לוי, סוחר, רחוב ליבורנד 9, בח־ים, תיז 044828.

 ביח המשפט המחוזי של: חל־אביב־יפו, חיק אזרחי: 3622/71.
 תאריך הצו לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל: כ״א בחשון השל״ב (9

 בנובמבר 1971).
 סיבת הביטול: פשרה עם הנושים.

 האריך הביטול: ב״ה בחשון הש״ס (15 בנובמבר 1979).

 שם החייב, תיאורו ומענו: משה טננבוים, נגר, ככר ויצמן 13, חולון,
 ח׳׳ז 5088671.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב-יפו, תיק אזרחי: 159/78.
 תאריך הצו לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל: ח׳ באדר א׳ תשל״ח (15

 בפברואר 1978).
 סיבת הביטול: ניצול לדעה של הליכי פשיטת הרגל.

 תאריך הביטול: י״ח בחשון תשים (8 בנובמבר 1979).

׳ בונה  כיח בכסלו תש״ם (18 בדצמבר 1979) ז
 סגן כונס הנכסים הרשמי
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ל ביטול צו הנהלת עזבון ופשיטת רגל  הודעה ע
 שפ החייב ומענו לשעבר: עזבון המנוח משה מוריה םטופיציבםקי

 רחוב אילון 25, רמת־גן.
 בית המשפט המחוזי של: תל״אניב־יםו, תיק עזבון: 1460/68.

 תאריך הצו להנהלת עזבון ופשיטת הרגל: י״ח באדר ב׳ תשליג(22
 במרס 1973).

 סיבת הביטול: חשלום כל החובות.
 תאריך הביטול: ב׳ בכסלו תש״פ (22 בנובמבר 1979).

ת נכסים ל ב ל ביטול צווי ק  הודעות ע
 שם החייב ומענו: משה בן־אדרת, רחוב גאולה 21, הוד־השרון,

 ת״ז 1029893.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, חיק המרצה: 3849/77.

 תאריך הצו לקבלת הנכסים: ל׳ בתשרי חשל־־ח(12 באוקטובר 1977).
 ןןסיבח הביטול: ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.

 יחאריך הביטול: י״א בחשדן חשים (1 בנובמבר 1979).

 שם החייב ומענו: דוני בן־ציון, רחוב יהושע בן־נון 11, פתח־חקוה,
 ת״ז 0410077.

 ביה המשפט המחוזי של: הל־אביב־יפו, חיק אזרחי: 1742/78.
 תאריך הצו לקבלת הנכסים: י״ג בכסלו תשלים(13 בדצמבר 1978).

 סיבת הביטול: מאחר שלא היה מקום לתתו.
 תאריך הביטול: א׳ בכסלו תשים (21 בנובמבר 1979).

ת נכסים ופשיטת רגל ל ב ל ביטול צור ק  הודעות ע
 שם החייב, תיאורו ומענו: מרדכי אלקייס, פועל בנין, רחוב ההסתדרות

 1059/8, אשדוד, ת״ז 6419124.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי: 834/68.

 חאריך הצו לקבלה הנכסים ופשיטת הרגל: ט״ו בשבט תשכ״ח (4
 בפברואר 1968).

 סיבת הביטול: חשלום כל החובוח.
 תאריך הביטול: י׳ בחשון תש״ם (31 באוקטובר 1979).

 שם החייב, תיאורו ומענו: צבי שטרייזנד, רחוב יעבץ 15, תל־אביב,
 ת״ז 6849381.

-בית המשפט המחוזי של: תל־־אביב־יפו, תיק אזרחי: 3934/70.
 |תאריך הצו לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל: h׳ בתשרי תשל״א

 (30 באוקטובר 1970).
 סיבת הביטול: תשלום בל החובות.

 תאריך הביטול: ח׳ בחשון תשים(29 באוקטובר 1979).

 שם החייב ומענו: ישראל אושפיז, שדי רוקח 206, מעוז־אביב,
 תל־אביב, ח״ז 0816033.

 בית המשפט המחוזי של: חל־אביב־יפו, חיק אזרחי: 263/68.
 תאריכי הצווים לקבלת הנכסים ופשיטת הדגל: כיב באייר תשכיח
 (20 במאי 68*1) בתוקף מיום 20.7.1968; ביג בחשון חשכ״ט

 (14 בנובמבר 1968).
 סיבת הםיטול: פשרה עם הנושים.

 תאריך הביטול: י״ח בחשון תשים (8 בנובמבר 1979).

 ילקוט הפרסומים 2596, כ״ח בפבת תש״ם, 17.1.1980



 הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי
 לפי פקודת פשיטת הרגל, 1936

 שם הנאמן ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב בן יהודה 14, תל־
 אביב.

 תאריך השחרור: י״ג בתשרי תש״ם (4 באוקטובר 1979).

 שם החייב, תיאורו ומענו: יהודה מזין, טכנאי, נוה־מונםון 162, לוד.
 ח״ז ז׳/11271.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי: 1459/65.
 תאריך הצו לקבלת הנכסים ופשיטת הרנל: כי׳ב באייר תשכ״ה (24

 במאי 1965).
 סיבת הביטול: תשלום כל החובות.

 תאריך הביטול: י״א בחשון תש״ם (1 בנובמבר 1979).
 שם הנאמן ומענו: כונס הנכםיס הרשמי, רחוב בן־יהודה 14, חל־

 אביב.
 תאריך השחרור: י׳׳א בחשון תשים (1 בנובמבר 1979).

 ש0 החייב, תיאורו ומענו: אלכסנדר מסעוד בהן, פועל, רחוב טבריה|
 230, פמישב, פתח־תקוה, ת״ז 4819961.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי: 5099/66.
 תאריך הצו לקבלה הנכסים ופשיטת הרגל: כ׳ג בכסלו תשכ״ז (6

 בדצמבר 1966).
 סיבה הביטול: פשרה עם הנושים.

 תאריך הביטול: כ״ד בתשרי תש״ם (15 באוקטובר 1979).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: בנימין שלמון, עו״ד, רחוב המאספים 6,

 חל־אביב.
 תאריך השחרור: י״ט בכסלו תש״ם (9 בדצמבר 1979).

 שם החייב ומענו לשעבר: עזבון המנוח דוד מחאלד, רחוב 88 מס׳
 34, יפו.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי: 2849/65.
 תאריך הצו לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל: כ״ד באלול תשכ־ה (21

 בספטמבר 1965).
 סיבת הביטול: העדר תועלת לנושים (פטירת החייב).

 תאריך הביטול: י׳ בחשון תש״ם (31 באוקטובר 1979).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: כמאל ס׳ שינה, פו״ד, דרך יפו 45,

 תל־אביב.
 תאריך השחרור: כ׳׳א בכסלו תש״ם (11 בדצמבר 1979).

 שם החייב ומענו: רודולף גמטוולגי, רחוב דיזנגוף 35, תל־אביב,^
 ת״ז 6383501.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי: 3068/64.
 תאריך הצו לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל: י״ז באלול חשכ״ד (25

 באוגוסט 1964).
 סיבת הביטול: העדר תועלת לנושים.

 תאריך הביטול: י׳ בחשון תש״ם (31 באוקטובר 1979).
 שם הנאמן ומעני: כונס הנכסים הרשמי, רחוב בךיהודה 14, תל־

 אביב.
 תאריך השחרור: י׳ בחשון תש״ם (31 באוקטובר 1979).

 ב׳׳ח בכסלו תש׳׳ם (18 בדצמבר 9ד19) ד בונה
 סגן בונם הנכסים הרשמי

ת נכסים ופשיטת רגל ל ב  הודעות על ביטול צווי ק
 שם החייב, תיאורו ומענו: עודד לייבל, נהג, רחוב שינקין 12,

 גבעתיים, ת״ז 0118155.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי: 1642/67.

 תאריך הצו לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל: י״ז באדר ב׳ תשכ״ז(29
 במרס 1967).

 סיבת הביטול: תשלום בל החובות.
 תאריך הביטול: י״ג באלול תשל״ט (5 בספטמבר 1979).

 שמוח החייבים, תיאורם ומענם:
 1. הרצל אורקין, מסגר, רחוב יהושע בן־נמלא 15, הוד השרון,

 ח״ז 496507;
 2. ישראל אורקין, מסגר, רחוב ביאליק 7, רמת־גן, ת״ז 0122472.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיקים אזרחיים:
.1951/72 .2 ;1926/72 .1 

 תאריך הצו לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל: כ־א ב*ב תשל״ב (1
 באוגוסט 1972).

 סיבת הביטול: תשלום כל החובות,
 תאריך הביטול: א׳ בכסלו תש׳׳ס (21 בנובמבר 1979).

 שם החייבת, תיאורה ומפנה: גלינה גורנשטיין, תופרת, רחוב מסדה 8,
 גבעתיים, ח״ז 4670382.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי: 2852/68.
 תאריך הצו לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל: ח׳ בםיון תשביח (4 ביוני

.(1968 
 סיבת הביטול: העדר תועלת לנושים.

 תאריך הביטול: י״ג בתשרי תש״ס (4 באוקטובר 1979).

ת נכםים ופשיטת רגל ל ב  הודעות על ביטול צור ק
 ושחרור נאמנים

 שם החייב, תיאורו ומענו: מרדכי אבירם, מנהל תחבורה, רחוב
 קפלנםקי 27, נוה־עוז, פחח־חקוה, חיז 256684.

 ביה המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, חיק אזרחי: 1265/70.
 תאריך הצווים לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל: כ״ז בסיון תש׳׳ל (1

 ביולי 1970), ב״ג בטבת חשל״א (20 בינואר 1971).
 סיבת הביטול: פשרה עם הנושים.

 תאריך הביטול: א׳ בכסלו תש״ם (21 בנובמבר 1979).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: יורם וםיצוג, פו״ד, רחוב סוטין 12,

 תל־אביב.
 תאריך השחרור: ט״ז בתשרי תש׳׳ם (7 באpטובר 1979).

 שם החייב, תיאורו ומענו: יצחק בן־יעקב סרנו, נהג, רחוב מרכז
 בעלי-מלאכה 24אי, תל־אביב, ת״ז 290854.

 ביה המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי: 2277/56.
 תאריכי הצווים לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל: ב״ג בתשרי תשי׳׳ז
 (28 בספטמבר 1956), כ״ד בחשון תשי״ז(29 באוקטובר 1956).

 סיבת הביטול: העדר תועלת לנושים.
 תאריך הביטול:-י״ג בתשרי תש״ם (4 באוקטובר 1979).
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ת כובס הנכסים הרשמי א  הודעות מ
 לפי פקודת פשיטת הרגל, 1936

ל שחרור נאמנים  הודעות ע

 שט החייב, תיאורו ומענו: אקדם (יצחק) סייג, פועל דפומ, רחוב דגי
 עקיבא 22, בני־ברק.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי: 4591/70.
 שמות הנאמנים, תיאורם ומענם:

 1. יצחק שמשי, פו״ד, רחוב שד״ל 8, חל־אביב;
 2. מנחם קליין, עו״ד, רחוב םירקין 3, הרצליה.

 תאריך השחרור: י״ב בחשון תשים (2 בנובמבר 1979).

 שט מחייב, תיאורו ומענו: הירש (צבי) יודקביץ, חרט עץ, רחוב:
 אוטישקין 52, תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרתי: 718/62. .
 שם הנאמן: תיאורו ומענו: משה קשח, עו״ד, רחוב בצלאל 1, תל־

 אביב.
 תאריך השחרור: כ״ג בחשון תש״ם (13 בנובמבר 1979).

,  שם החייב, תיאורו ומענו: יוסף ואטורי, זבן, מעוז־אביב, בלוק 2
 חל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, חיק אזרחי: 2671/64.
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: אדם מאירי, עו״ד, רחוב צייטלין 29.

 חל־אביב.
 תאריך השחרור: כיח בחשון תשים (18 בנובמבר 1979).

 שם החייב, תיאורו ומענו: ויטלי פקיורוק, סבל, רחוב קמינסקה 10,
 תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי: 1820/69.
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: רומן קסלר, עו׳׳ד, רחוב אחד העם 30,

 תל״אביב.
 האריך השחרור: ט״ז בחשון תש״ם (6 בנובמבר 1979).

 שם החייב ומענו לשעבר: עזבון המנוח זרובבל בן שם־טוב מזרחי,
 רחוב פיארברג 11, חולון.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק עזבונות: 2221/70. •
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: אברהם נ. גיל, עו״ד, רחוב מקוה ישראל

 16, תל־אביב.
 האריך השחרור: ח׳ בחשון תש׳׳ם (29 באוקטובר 1979).

 שם החייב, תיאורו ומענו: יקותיאל בינשטוק, פקיד, רחוב הורדים 6,
 גבעתיים.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, חיק אזרחי 69/-1757.
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: יצחק פיקהולץ, עו״ד, רחוב אלנבי 134,

 תל־אביב.
 תאריך השחרור: ל׳ בתשרי תש״ם (21 באוקטובר 1979).

 ב״ח בכסלו תש״ם (18 בדצמבר 1979) ז׳ בתה
 סגן בונם הנכסים הרשמי

ת נכסים ופשיטת רגל ל ב  הודעות על ביטול צווי ק
 ושחרור נאמנים

 שם החייב, תיאורו ומענו: אמנון ז׳קונם, פקיד> רחוב בךיהודה 81,
 חל־אביב, ת״ז 0135597.

 ביח המשפט המחוזי של: חל־אביב־יפו, חיק אזרהי: 2338/76.
 תאריך הצו לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל: י׳ בבטלו חשל״ז (2

 בדצמבר 1976).
 םיבח הביטול: תשלום כל החובות.

 תאריך הביטול: ו׳ בחשרי חשים (27 בספטמבר 1979).
 שם' הנאמן ומענו: כונם הנכסים הרשמי, רחוב בךיהודה 14, תל־

 אביב.
 תאריך השחרור: ו׳ בתשרי תשים (27 בספטמבר 1979).

 ^^ממות החייבים, תיאורם ומענם:
 1. אסתר בכר, שרתת, ת״ז 0849236;

 2. אלברט בכר, שרח, ת״ז 3076028, רחוב צקלג 17, תל־אביב.

 ביח המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, חיקים אזרחיים: 1880-1/77.
 תאריך חצו לקבל1ן הנכסים ופשיטה הרגל: י״ח באלול חשל״ז (1

 בספטמבר 1977).
 סיבת הביטול: חשלום בל החובוח.

 תאריך הביטול:.כיו בחשרי חש״ם (17 באוקטובר 1979).
 שם הנאמן ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב בךיהודה. 14, תל־

 אביב.

 האריך השחרור: כיו בתשרי תשים (17 באוקטובר 1979).

ת נכסים ושחרור נאמן ל ב  הודעה על ביטול צו ק
 י שם החייב ומענו: הוני עתמי, רחוב עובדיה 10, שעריה, פתח־תקוה,

 ת׳־־ז 360432.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי: 1577/72.

 תאריך הצו לקבלת הנכםים: ביד באדר ב׳ תשליג (28 במרס 1973),
 בתוקף מיום 2.1.1974.

 סיבת הביטול: תשלום כל החובות.
 תאריך הביטול: י׳ בחשון תשים (31 באוקטובר 1979).

 שם הנאמן וממנו: כונס הנכפים הרשמי, רחוב בן־יהודה 14, תל־
 אביב.

 P^אריך השחרור: י׳ בתשון תשים (31 באוקטובר 1979).

ל ושחרור נאמן  צו שחרור מפשיטת רנ

 שם החייב, תיאורו וממנו: פטרול מנינגר, פועל, רחוב יצחק בךצבי
 37/7, רמלה, ת״ז 6/823332.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי: 2126/70.
 תאריך צו השחרור: י׳ בתשון תש״ם (31 באוקטובר 1979).

 מהות הצו ותנאיו: שחרור החלטי וסופי.
 שם הנאמן ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב בן יהודה 14, תל־

 אביב.
 תאריך השחרור: י׳ בחשון חשים (31 באוקטובר 1979).
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ת כונס הנכסים הרשמי א  הודעות מ
 לפי פקודת פשיטת הרגל, 1936

ת נכסים ופשיטת רגל ל ב  הודעות על ביטול צווי ק

 שם החייב, תיאורו ומענו: איוב סובוזי, ת״ז 2078746, כפר־ערערה.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 412/79.

 תאריך צו קבלת הנכסים ופשיטת דגל: י״ז באדר תסל״ט (16 במרס
.(1979 

 תאריך ביטולו: כ״ו בכסלו תשים (16 בדצמבר 1979).
 סיבת הביטול: ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.

 שט החייבת, תיאורה ומפנה: ינקו רביטה, ת״ז 907984, רחוב כרמל
 22, נהריה,

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1285/75.
 תאריך צו קבלת הנכסים: 9.10.1975.

 תאריך ביטולו: ד׳ באייר תשל״ט(1 במאי 1979).
 סיבת הביטול: ניצול לרפה של הליכי פשיטת הרגל.

 שם החייב, תיאורו ומענו: רפאל מלבה, ת״ז 7949653, רחוב זבולון
 767/7, מנדל־העמק.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרחי 663/73.
 תאריך צו קבלת נכסים: 23.5.1973.

 תאריך ביטולו: כ׳׳ה באייר תשל״ט (22 במאי 1979).
 סיבת הביטול: סעיף 29 — תשלום החובות.

 שמות החייבים, תיאורם למענם: דדון דוד, חיז 70811623, דדון רוזא,
 תיז 60557028, רחוב הראשונים 969/21, מגדל־העמק.

 בית המשפט המחוזי של: נצרת, תיק אזרחי 34/73.
 תאריך צו קבלת הנכסים: 30.1.1973.

 תאריך ביטולו: כ׳ בתשרי חשים (11 באוקטובר 1979).
 ס-יבת הביטול: סעיף 29 — תשלום החובות.

 שמות החייבים, תיאורם ומענם: עזרא מזרחי, ת׳״ז 3070432, אבלינה
 מזרחי, ת״ז 7444503, שיבוץ 16/4, טירת־הברמל.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 837/70.
 תאריך צו קבלת נכסים: 13.7.1970.

 תאריך ביטולו: י״ב בכסלו תשים (2 בדצמבר 1979).
 סיבה הביטול; סעיף 29 - תשלום החובות. ^

 שמות החייבים, תיאורם ומענם: סבסטיאן שמחם, ת״ז 1312637,
 אילנה שמחם, ת־ז 1312638.

 בית המשפט המחוזי של: נצרת, תיק אזרחי 362/72.
 תאריך צו קבלת נכסים: 31.12.1972.

 תאריך ביטולו: ד׳ בחשון תשים (25 באוקטובר 1979).
 סיבת הביטול: סעיף 29 — תשלום החובות.

 י׳ יקותיאלי
 סגן כובס הנבםים הרשמי

 ט״ו בטבת תש״ם (4בינואר 1979)

 הודעות על שחרור נאמנים
 שם החייב, תיאורו ומענו: מיכאל ארנברג, יהלומן, רחוב ראב״ד 26,

 בני־ברק.
 בית המשפט המחוזי של: הל־אביכ־יפו, תיק אזרחי: 3025/68.

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: הרי קב, עו״ד, דרך יפו 41, תל־אביב.
 תאריך השחרור: י׳ בחשק תשים (31 באוקטובר 1979).

 שם החייב, תיאורו ומענו לשעבד: המנוח יעקב מנדלוביץ, נגר, רחוב
 יעבץ 39, חל־אביב.

 בית המשפט ה«זוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי: 1509/60.
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: דב שלמון, עו״ד, רחוב בארי 5, תל־אביב.

 תאריך השחרור: כ״ח בחשון תש־ם (18 בנובמבר 1979).

 כיה בכסלו תשים (18 בדצמבר 1979) ד בתה
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 שם החייב, תיאורו ומענו: ניקולא בחום עיסא, שפרעם, ת״ז 2048832.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרחי 539/76.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ייד בשבט תשים (1 בפברואר 1980).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: רענן רון עו״ד, רחוב שמריהו לוין 5,

 • חיפה.

ל תשלום דיבידנד  הודעות ע
 שם החייב: עזבון קאניבאלאוי חרבי.

 בית המשפט המחוזי של: נצרת, חיק אזרחי 90/74.
 הסכום לכל לירה: 100% + 20% ריבית.

 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון.
 זמן פרעונו: זי בשבט תשים (25 בינואר 1980).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי, רחוב שמריהו
 לוין 3, חיפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: סעיד מוחמד ייסף, ת״ז 2087048, בפר־
 גיוליס.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1369/72.
 הסכום לכל לירה: 100% + ריבית בשיעור 100%.

 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון.
 יזמן פרעונו: כ״ט בטבת חשים (18 בינואר 1980).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: י׳ בהן עו״ד, רחוב הרצל 55, חיפה.

 ביטול צו לפי סעיף 29(1) ופשיטת דגל
 שם החייבת, תיאורה ומפנה: מדים זכי, שיכון.בן צבי 75/אי, טירת־

 הכרמל, תיז 0598586.
 בית המשפט המהוזי של: חיפה, תיק אזרחי 224/72.

 תאריך צו קבלת הנכסים: 23.2.1972.
 תאריך ביטולו: כיא בכסלו תש״ם (11 בדצמבר 1979).

 סיבת הביטול: סעיף 29 — תשלום החובות.
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 מהות השחרור: שחרור החלטי וסופי.
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: עו׳׳ד ש׳ סלומון, רחוב ירושלים 1, חיפה.

 תאריך השחרור: י׳ בכסלו תשים (30.11.1979).

 בקשת שחרור
 שם החייב, תיאורו ומענו: סמיר תורי, ה׳׳ז 2084926, רחוב עבאס ־32,

 חיפה.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 4/75.

 היום והמקום לדיון בקשת השחרור: ב׳ בשבט חש״ם (20 בינואר
 1980), בשעה 09.00, בבית המשפט המחוזי בחיפה.

 ט׳׳ו בטבת תש״ט (4 בינואר 1980) י׳ יקותיאלי
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעה על תשלום דיבידנד
 שמות החייבים, תיאורם ומענם: מימון מלול, ת״ז 6548511, נהג;
 מימון אלים, ת׳׳ז 6548512, עקרת בית, רחוב החרמון 1266/1,

 קרית־גת.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק זמרתי 237/73.

 הסכום לכל לירה:20%.
 דיבידנד ראשון או אחר: שני.

 זמן פדעונו: י״ז באדר תש״ם (5 במרם 1980).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי, רחוב החלוץ 117,

 באר־שבע.

ת נכסים ופשיטת רגל ל ב  הודעות על ביטול צו ק
 שפ החייב, תיאורו ומענו: ראובן שמעון, ת״ז 0704126, מסגר,

 רחוב ההסתדרות 20/4, אשדוד.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 434/72.

 תאריך צו קבלת הנכסים ופשיטת דגל: כ״ה בכסלו תשל״ג(1 בדצמבר
.(1972 

 תאריך ביטולו: ו׳ בכסלו תשים (26 בנובמבר 1979).

 שמות החייבים, תיאורם ומענם: אבידוב דן, ת״ז 0622757, מסגר;
 אבידוב יהודית, ת״ז 0598019, פקידה, רחוב התלמוד 93/14,

 שיכון ד׳, באר־שבע.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, חיק אזרתי 494/71.

 תאריך צו קבלת הנכסים ופשיטת הרגל: כ״ט בתשון תשליב (17
 בנובמבר 1971).

 תאריך ביטולו: ד׳ בטבת תשים (24 בדצמבר 1979).

 שם החייב, תיאורו ומענו: בן שטרית משה, ת״ז 6317711, רחוב
 הרצל 27/1, אופקים.

 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 223/70.
 תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל: י״ד במיון תש״ל (18 ביוני

.(1970 
 תאריך ביטולו: כ׳ בכסלו תשים (10 בדצמבר 1979).

 י׳ בטבת תש״ם (30 בדצמבר 1979) ש׳ אנקור־שגיר
 סגן כונס הנכסים הרשמי

י סעיף 29 ת נכסים ופשיטת רגל לפ ל ב  ביטול ק
 ושחרור נאמן

 שם החייב, תיאורו ומענו: דוד שלום, ת-ז 4472353, מושב רויה,
 ד״נ עמק בית שאן.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 394/68.
 תאריך צו קבלת נכסים: 28.2,1968.

 תאריך ביטולו: ז׳ בשבט תשל״ט (4 בפברואר 1979).
 סיבת הביטול: סעיף 29 — תשלום החובות.

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: עו״ד י־ ועטר, רחוב שמריהו לוין 6,
 היפה.

 תאריך השחרור: י״ג בכסלו תש״ם (3 בדצמבר 1979).

ת נכסים ופשיטת רגל ושחרור נאמן ל ב  ביטול צו ק

 &0 החייב, תיאורו ומענו: מוחמד חיר יוסף עראבי, ת״ז 2100449,
 1 עכו־העתיקה, 10/60.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרחי 989/66.
 האריך צו קבלת הנכסים: 27.6.1966.

 תאריך ביטולו: ו׳ בתשרי תש״ם (27 בספטמבר 1979).
 סיבת הביטול: ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל:

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: עו״ד ש׳ סלומון, רחוב ירושלים 1, חיפה.
 תאריך השחרור: כ״נ בכסלו תש״מ (13 בדצמבר 1979).

 שם החייב, תיאורו ומענו: בליל אברהיס יוסף, ת״ז 2113030, רועה,
 כפר־דבוריה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 890/66.
 תאריך צו קבלת חנכטים; 20.6.1966.

 תאריך ביטולו: י״ז באלול תשל׳׳ט (9 בספטמבר 1979).
 סיבת הביטול: גיצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: ש׳ סלומון, עו״ד, רחוב ירושלים 1,
 חיפה.

 האריך השחרור: י״ג בכסלו תש״ם (3 בדצמבר 1979).

 שחרור סופי ושחרור נאמן

 ום החייב, תיאורו ומענו: יוסף פינטו, ת׳׳ז 6421552, קריח־עשור
 י 509/4, נהריה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1298/63.
 תאריך צו השחרור: כ״ג בתשרי תשים (15 באוקטובר 1979).

 מהות הצו: שחרור החלטי וסופי.
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: עו״ד, ח׳ מוץ, רחוב הגעתון 19, נהריה.

 תאריך השחרור: כ׳ בכסלו תשים (10 בדצמבר 1979).

 צו שחרור ושחרור נאמן

 שם החייב, תיאורו ומענו: טוביה םפראי, ת״ז 247185, רחוב טרישט
 13, תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 822/66.
 האריך צו השחרור: כ״א בחמוז תשליט (16.7.1979).
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 הודעות אלה מתפרסמות על אחריות המודיעים
 ואיו בפרס1מן משום מתן תעודת על נכונותן

 פביס חברה להשקעות בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה כללית סופית
 ניתנת בזה הודעה, לפי מעיף 206 לפקודת החברות, כי האסיפה
 הכללית האחרונה של החברה למתן דויח סופי של המפרק והסבריו
 תתקיים ביום 23.1.1980 בשעה 10.00, במשרדי החברה, רחוב בך

 יהודה 32, חדר 711, תל־אביב.
 שרה ארבטמן, מפרקת

 נילי טורם בע׳׳מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על האסיפה הסופית

 ניתנת בזה הודעה, שהאסיפה האחרונה של החברים של החכרה
 הנ״ל תתכנס ביום 14.3.1980, בשעה 12.00, במשרד המפרק ברחוב
 הבעש׳׳ט 16, רמת־גן, לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק, המראה

^ ^ נ ש  כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשה בנכסי החברה, ובדי ל
 ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירו^^

 של החברה ושל המפרק.
 יעקב שלמון, מפרק

 זבמירובסקי עצים בע״מ
 הודעה על מינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה, כי ביום 19 בנובמבר 1979 אושר ע״י רשם
 החברות מינויו של רו״ח סודני יעקב מרחוב רמברנדט 6, תל־אביב,

 כמפרקה של החברה.
 בשם ההנהלה, זנמירובסקי יחיאל

 קולנוע עדן בע״מ
 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
 הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 15.11.1979 נתקבלה החלטה מיוחדת
 לפרק את החברה מרצון, ולמנות אח אלה לעדנבאומ, מרחוב שדי

 הנשיא 8, חיפה, כמפרקת החברה.

 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל, יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחות, תוך 5 ימים מיום פרסום הודעה זו למפרקת החברה

 לפי המען הנ״ל.

^ ^ ו מ  נושה או אדם אחר, אשר לא יגיש תביעותיו כאמור בתוך ה
 הנ״ל, לא ייענה.

 א׳ לינדנבאום, מפרקת

 שירותי ניהול ופיקוח דב לדת בע״מ
 ניתנת בזאת הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המנץ של החברה
 הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 30.11.1979 במשרדי החברה
 בתל־אביב, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את ההברה הנ״ל מרצון,
 ולמנות את נהר פרץ, עו״ד, מרחוב אחד העם 36, הרצליה, ואת
 אברהם פנירי, רו״ח, מרחוב גרוזנברג 15, תל־אביב, במפרקי החברה.

 פרץ נחר, עו״ד אברהם פנירי, דו״ח
 מפרקים

ת כונס הנכסים הרשמי א  הודעות מ
 לפי פקודת פשיטת הרגל, 1936

 צו שחרור מוחלט
 שם החייב, היאות ומענו: לטיף אלי, ת״ז 7476017, טפסן, רחוב

 וינגייט 499/24(7), שיכון גי, באר־שבפ.
 בבית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 407/73.

 תאריך מתן הצו: כ׳ בכסלו תש״ם (10 בדצמבר 1979).
 מהדת הצו: שחרור סופי ומוחלט.

ר בקשות שחרור ב ד  הודעות ב
 שם החייב, תיאורו ומענו: ביאלולינגר וולף, ת״ז 6885193, מרכיב

 תריסים, רחוב וינגייט 22/1, באר־שבע.
 ביח המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 425/70.

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

 היום והמקום לדיון בבקשת השחרור: י״ז בשבט חש״ם (4 בפברואר
 1980), בבית המשפט המחוזי בבארישבע.

 שט החייב, תיאורו ומענו: חיים מידם, ת״ז 6251165, ־קצין בטחון,
 רחוב בלפור 9/11, שיכון אי, באר־שבע.

 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, חיק אזרחי 195/76.
 שם הנאמן, חיאורו ומענו: כובס הנכסים הרשמי, רחוב החלוץ 117,

 באר־שבע.
 היום והמקום לדיון בבקשת השחרור: י״ז בשבט חש׳׳ם (4 בפברואר

 1980), בבית המשפט המחוזי באר־שבע.

 ג׳ בטבת תש״ם (23 בדצמבר 1979) ש׳ אנקור־שניר
 סגן כונס הנכסים הרשמי

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

 לפי סעיף 58(1) לחוק בנק ישראל, השי״ד—11954, מתפרסם
 בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו

 בסיום העבודה ביום י״ג בטבת תש׳׳ם (2 בינואר 1980).
 סך הכל המטבע במחזור 13,862,532,529.26 לירות
 הנכסים ביחרוח מטבע חוץ וזהב . . . .13,852,532,529.26 לירות

 י״ט בטבתחש״ם(8 בינואר 1980) ד׳ אשבל
 סגן מנהל מהלקת הבנקאות (הוצאה)

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

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

 בסיום העבודה ביום כ׳ בטבת תש׳׳ם (9 בינואר 1980).
 םך הבל המטבע במחזור 14,280,014,875.26 לירות
 הנכסים ביתרות מטבע חוץ וזהב . . . .14,280,014,875.26 לידות

 כ״ב בטבת תש״ם(11 בינואר 1980) ד׳ אשבל
 סגן מנהל מחלקה הבנקאות (הוצאה)

 1 ס״ח תשי״ד, עמי 192.
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 דירה 6 ברחוב מזא-ה 54 בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על האסיפה והספית
 נית:ת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 206 לפקודת החברות, שהאסיפה
 הסופית של חברי החברה תתכנס ביום 22 בינואר 1980, בשעה 16.30,
 במשרדו של עוה׳יד ד״ר ויקטור פ׳ רייך, רחוב פרישמן 80, תל־^ביב,
 לשם הגשה הדו׳׳ח הסופי של המפרק המראה כיצד התנהל פירוק
 העסקים ומה עשה בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת
 המפרק ולהחליט כיצד לנהונ בפנקסים ובניירות של החכרה ושל

 המפרק.
 ד״ר אריה גור, מפרק

 בית קךם בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על שינוי במפרקים

 ניתנת בזה הודעה, שבאסיפה כללית יוצאת מן הכלל של החברה
 שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 23.12.1979, נתקבלה ההחלטה הבאה:
 למנות אח אורי מקוב, עו״ד מרחוב גרחנברג 13, תל־אביב,
 במפרק החברה במקום מורנו מיוחס שהתפטר מתפקידו כמפרק,

 לפיכך מפרקי החברה יהיו נחום קלקא ואורי מקוב, עו״ד.

 אורי מקוב, עו״ד נחום קלקא
 מפרקים

 שמאי באום בע׳׳מ
 (בפירוק מרצון-נושים)

 ניתנת בזה הודעה, שהאסיפה הכללית שלא מהמנין של החברה הנ״ל
 שנועדה ביום 31.12.1979 החליטה לפרק את החברה מרצון ולמנות
 את שמאי באום מרחוב רמברנדט 11, תל־אביב, כמפרק החברה.
 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הב״ל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק

 הנ״ל.
 נושה או אדם אחד אשר לא יגיש את תביעותיו באמור תוך המועד

 הנ״ל, לא ייענה.
 שמאי באום, מפרק

 הודעה
 לפי תקנה 4 לתקנות האפוטרופוס הכללי(סדרי דין וביצוע),

 חשל״ח—1978

 ניתנת בזה הודעה כי הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בירושלים
 בתיק בקשות 21/80 ליחן צו ניהול על נכס העזוב שהוא מחצית חלקה

 76 בגוש 30115 של המנוח אמיל תיימסון.
 כל המתנגד לבקשה יגיש כתב התנגדות לבית המשפע האמור,

 תוך 14 יום מיוה פרסום הודעה זו.
, עו״ד ן ו ר ׳ דו  י

 ב״כ המבקש

 ״תפעול״, חברה לפיתוח שיטות בנץ בע־מ
 הודעה על פירוק החברה מרצון

 ניתנת בזאת הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה
 הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 30.11.79 במשרדי ההברה
 בתל״אביב, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון, ולמנות
 את פרץ נתר, עו״ד, מרחוב אחד העם 36, הרצליה, ואת אברהם

 פנירי, רו״ת, מרחוב גרוזנברג 15, תל־אביב, במפרקי החברה.

, רו״ה פרץ נחר, עו״ד י ר י נ  אברהם פ
 מפרקים

 שירות מנהלים יועצים בע׳׳מ
 (בפירוק מרצון)

 נמסרת בזה הודעה, בי האסיפה הכלליה הסופית של בעלי חמניות
 של החברה הנ״ל תתקיים ביום 10 בפברואר 1980 בשעה 16.00
 אחה״צ במשרד ויםברג, שחטר ושות׳ רו״ח, רחוב מקוה ישראל 10,
 חל־אביב, לשם הגשת דין וחשבון סופי של המפרק המראה כיצד
 ^תנהל פירוק העסקים ומה עשה בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאורים
ם מאה המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירוח של י פ « | 

 החברה ושל המפרק.

 שלמה שחטר, מפרק

 קסם חברה קבלנית לבנץ ושיכץ בע־׳מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על שינוי במפרקים
 • ניתנת בזה הודעה, שבאסיפה כללית יוצאה מן הכלל של החברה
 שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 23.12.1979, נתקבלה ההחלטה הבאה:
 למנות את אורי מקוב, עו״ד מרחוב גרוזנברג 13, תל־אביב,
 כמפרק החברה במקום מורנו מיוחם שהתפטר מתפקידו כמפרק, לפיכך

 מפרקי החברה יהיו נחום קלקא ואורי מקוב, עו״ד.
 אורי מקוב, עו״ד נחום קלקא

 מפרקים

 י׳ ול. הרמן בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על האסיפה הסופית
 , ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 206 לפקודת החברות, כי
 וסיפח הכללית האחרונה של החברה תתקיים ביום 22.2.1980 בשעה
 10.00 במשרד עו״ד נחמן אמיתי, רחוב יהודה הלוי 90, תל־אביב,
 לשם הגשת דו״ח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל פירוק
 העסקים ומה עשתה בנכסי ההברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים של
 המםpת וכן לקבל החלטה מיוחדת המאשרת את החלטת המפרקת
 בדבר חלוקת נכסי החברה ואה הדו״ה הסופי שהגישה, ולהחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרקת.

 לאה הרמן, מפרקת
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 זילמה חברה בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעת על אסיפה סופית

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 206 לפקודת החברות כי האסיפה
 הכללית הסופית על התבדה דב״ל תתכנס ביום 20 בפברואר 1980
 בשעה 10.00 לפני הצהרים, במשרדי המפרק ברחוב בן יהודה 13,
 ירושלים, לשם הגשת דין וחשבון סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפידוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים
 מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל

 המפרק.
 ע׳ רוקח, עו״ד, מפרק

 תיקון טעויות דפוס

 בהודעה על הוצאות־ ההגרלה העשירית של מילווה פ-תוח, סדרה
 ב״ו, שפורסמה בילקוט הפרסומים 2591, תש״פ, עמי 679, במקום

r״לפדיון החוב״ צ״ ל ״לפדיון איגרות ההוב״ ובמקום •כ~ה בשב 
 צ״ל ״ב״ה בטבת״.

 בהודעה על ניהול נכסים עזובים לפי תקנה 12 לתקנות האפוטרופוס
 הכללי (סדרי דין וביצוע), תשל״ח—1978, שפורסמה בילקוט
 הפרסומים 2585, תש״ם, עמי 462, במקום ״ברכה הואטה״ צ״ל
 ״ברכה הואטו״, במקום -שימינקא לזרה״ צ׳יל ״שימינקא לורה״

 ובמקום ״לבב צפורה״ צ״ל ״לבל צפורה״.

 מעונות הס 16 בע״מ
 ניתנת בזה הודעה, בי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
 הניל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 17.12.1979 נתקבלה החלטה
 מיוחדת לפרק את החברה מרצון, ולמנות את עו״ד יצחק פרוינד

 מרחוב םוקולוב 77, רמת־השרון, כמפרק החברה.

 בל נושה שיש לו תביעות נגד ההברה הנ״ל, יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיהן תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק

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

 הב״ל, לא ייענה.
ד, מפרק נ י  יצחק פרו

 ״פיקוד״ מוצרים אלקטרו מכניים בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזאת הודעה, כי האסיפה הכללית שלא מץ המנין של החברה
 הנ״ל, שנתכנסה ביום 30 בדצמבר 1979, החליטה פה אחד לפרק את

 החברה מרצון ולמנות את קליגר מרסל ופוני יעקב למפרקי ההברה.

 כל נושי ההברה מוזמנים בזה להגיש את תביעותיהם בצירוף
 הוכחות במשך 14 יום מיום פרסום הודעה זו למפרקי החברה לפי
 המען: ״פיקוד׳׳ מוצרים אלקטרו מכניים בע״מ, רחוב לבנדה 36,

 תל־אביב.
 קליבר מרסל פוני יעקב
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