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ן י ע ק ר ק  מינוי םגבי רשם מ

 לפי הוק המקרקעין, התשכ״ט-1969

 1. בתוקף סמכותי לפי סעיף 116 (ב) להק המקרקעין, התשכ־יט-
 11969, אני ממנה את שמואל בר־ישראל להיות סגן רשפ

 מקרקעין בלשכה המרכזית לרישום פרצליות.

 2. בתוקף סמכותי לפי סעיף 116 (ב) לחוק המקרקעין, התשכ־ט—
נד צדקה להיות סגן רשם מקרקעין ימו  1969 ג, אגי ממנה את רי

 בלשכת רישום המקpעין בת-יפ.

ם סי  ב׳ בהשון התשמיא (12 באוקטובר 1980) משה נ
 (המ 295—3) שר המשפטים

 1 ס״ח התשכ״ט, עמ׳ 259.

ל מינוי שופט ה ע ע ד ו  ה

 לפי חול! השופטים, התשי״ג—1953

 בהתאם לסעיף 25 להוק השופטים, התשי״ג-11953, אני מודיע
 כי בתקף סמכותי לפי סעיף 10 (א)(2) לחיק האמור, ובהתייעצות
 עם נשיא בית המשפט העליון, מיניתי את יעקב אבי ברוך
 טירקל, שופט בית משפט מחוזי, לכהונה בפועל בשופט בית המשפט
 העליון, מיום י״ב בחשון התשמ׳׳א (22 באוקטובר 1980} עד יום

 ט״ז בשבט חתשמ״א (21 בינואר 1981).

ם סי  ז׳ בחשון חתשמ״א(17 באוקטובר 1980) משה נ
 (תם 3-60) שר המשפטים

 1 פ״ח התשי״ג, עמי 149,

ץ ת ד י בי ר ב  תיקון מינוי ח

 במינוי חברי בית הדין לפי צו שירות המדינה (משמעת) (שירווה
 הבטהון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים), התשל״ט—
 11979, שפורסם בילקוט הפרסומים 2560, החשל״ט, עמ׳ 2053,

 במקום ״כממלא מקום אב בית הדין״ יבוא ״אב בית הדין״.

ם סי  י״ב בחשון התשמ׳׳א(22 באוקטובר 1980) משה נ
 (תמ 3-1003) שר המשפטים

 1 ק״ת התשל״ט, ענל׳ 1750.

ף 10 (א) י ע י ס פ  צו ל

 לחוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה), חתשכ״ד—1964

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 (א) לחוק רישום שיכונים ציבו
 ריים (הוראת שעה), התשב׳׳ד—1964 *, אני מצווה על העברת זכות
 הבעלות במקרקעין המתוארים בתוספת הרשומים בלשבת רישום
 המקרקעין תל־־אביב, מבעליהם לבעלים של המקרקעין הגובלים,

 שהיא קרן קיימת לישראל.

ת פ ס ו  ת

 מספר הגוש: 6636.
 מספר החלקה: 667.

 שטח החלקה במטרים רבועים: 200.
 השטה המועבר במטרים רבועים: בשלמות.

סים  ב׳ בחשון התשמ״א (12 באוקטובר 1980) משה נ
 (המ 3-43) אני מסכים, שר המשפטים

רג סף בו ו  י
 שר הפנים

 1 ס״ה התשכ״ד, עמ׳ 52.

ת סו ת קנ ו ד ע  מינוי יושבי ראש ו

 לפי חוק המועצה לצמחי נוי(ייצור ושיווק), החשל־״ו—1976,
 וחוק מועצת הטירות (ייצור ושיווק), התשל״ג—1973

 1. בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק המועצה לצמחי נוי (ייצור
 ושיווק), החשל״ו-1976 1, וסעיף 48 (ב) לחוק מועצת חפירות
 (ייצור ושיווק), התשל״ג—21973, אני ממנה את עו״ד יצחק חביב,
 עו״ד שמואל נעמן, ועו״ד נחמן קפלן, להיות יושבי־ראש של ועדות
 קנסות לפי חלק המועצה לצמחי נוי(ייצור ושיווק), התשל״יי-1976.

 2. בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק המועצה לצמחי נוי (ייצור
 ושיווק), החשל״ו—11976, וסעיף 48 (ב) לחוק מועצת חפירות
 (ייצור ושיווק), התשל״ג-1973 2, אני ממנה את עזריאל שפי,
 שופט בית משפט שלום, להיות יושב ראש של ועדת הקנסות לפי חוק

 המועצה לצמחי נוי(ייצור ושיווק), התשל-ו-1976.

סים  י״א בהשון החשמ״א(21 באוקטובר 1980) משה נ
 (חמ 147—3) שר המשפטים

 1 ס׳׳ח התשל׳״ו, עמ־ 227.
 2 ם״ח התשל״ג, עמי 310. ־

ץ ע ק ר ק ת רישום מ כ ש ת ל מ ק ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 לפי חוק המקרקעין, התשב״ט—1969

 לפי סעיף 119 לחוק המקרקעין, החשכיט-11969, אני מודיע
 על הקמת לשכת רישום מקרקעין שתיקרא ״לשכה מרכזית לרישום

 פרצלציות״ ועל קביעת שטח המדינה כולו לאזור פעולתה.

 ט׳ בחשון התשמ״א(19 באוקטובר 1980) י משה נסים
 (חמ 295—3) שר המשפטים

 1 ס״ה התשב״ט, עמ׳ 259.
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ד גביה י ק  מיבוי פ
 לפי פקודת ממסים (גביה)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 (1) לפקודת המש ים (גביה) אני
 ממנה את עובד הציבור אברהם חי סמק להיות פקיד גביה מיום

 כ״א בתשרי התשמ״א (1 באוקטובר 1980).

ץ י ב ר ו  י׳ בחשון התשמ״א (20 באוקטובר 1980) יגאל ה
 (חמ 18—3) שר האוצר

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

ם י ח ק פ  מינוי מ
 לפי חוק הטיס, 1927

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10ג(א) לחוק הטיס, 1927 אני ממנה
 בזאת את עובדי נמל התעופה בן־גוריון ברשות שדות התעופה,
 ששמותיהם, מספרי תעודות הזיהוי שלהם ותפקידיהם מפורטים
 להלן, להיות מפקחים לענין תקנות הטיס (שמידה על הסדר בשדות
 תעופה ובמגחתים), התשל״ג—21973, כל עוד הם עובדי רשות שדות

 התעופה:

 השם מם׳ ת׳׳ז תפקיד
 ישראל הוד 776125 המשנה למגכ״ל רשות שדוח
 התעופה ומנהל נמל תעופה בן־

 מדיון
 דב ברגר 655416 סמנכ׳׳ל להנדסה ואחזקה

 מרדכי דבי 346732 מנהל חטיבת תפעול ומגצעי קרקע
 יצחק סדי 306515 מנהל חטיבת מינהל, ארגון ומשק

 אהרון שביט 349983 מנהל חטיבת בטחון
 יואל תבודי 254496 ממונה על שירותי קרקע.

ו א ד נ  חיים ל
 שר התחבורה

 י״א בחשון התשמ״א(21 באוקטובר 1980)
 (חמ 3-549)

 1 חא״י, כרך גי, עמ׳ 2551; ס״ח התשל׳׳ב, עמי 148; התשל״ז,
 עמי 192.

 2 ק״ת התשל״ג, עמ׳ 1358; התשל״ו, עמ׳ 727.

ר ד י ה ר י פ ר צ ו מ ה ל צ ע ו מ  מינוי יושב ראש ה
 לפי חוק המועצות למוצרי פירות וירקות(ייצור ויצוא),

 התשל״ג-1973
 אני מודיע כי בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 4, 11,6 ו־37 לחוק
 המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור ויצוא), התשל״ג—1973 י,
 מיניתי את מנחם פבידור לנציג הממשלה במועצה למוצרי פרי

 הדר וליושב ראש המועצה, במקום אברהם בן־משה שהתפטר.
 ההודעה על מינוי חברים למועצה, שפורסמה בילקוט הפרסומים

 2557, התשל״ט, עמי 1975, תתוקן לפי זה.

ת  כ׳־ד בניסן התש״מ(10 באפריל 1980) גדעון פ
 (חמ 3-439) שר התעשיה, המסחר והתיירות

ער ו נר שופט נ  מי

 לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול),
 התשל״א-1971

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי
 טיפול), התשל־א—11971, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטיל על
, שופט בית משפט שלום, לשמש שופט נוער עד ד ו ד ־ ן ^ ג נ  מ

 יחם י״ב באלול התשמ״ב (31 באוגוסט 1982).

י  ה׳ בחשון התשמ״א (15 באוקטובר 1980) משה לנדו
 (חמ 3-686) נשיא בית המשפט העליון

 1 ס׳׳ח התשל״א, עמי 134.

x ה צ ע ו מ ב ה כ ר ה ל שינויים ב ה ע ע ד ו  ה

 לפי חוק להסדר ההימורים במפורט, התשכ״ז-1967

 אנו מודיעים כי בתוקף סמכותנו לפי סעיף 4 להוק להסדר ההימו
 רים בספורט, התשכ״ז-11967, ובהתאם לתקנות להסדר ההימורים
 בספורט (דרכי מינוי זערי מועצה ותקופת כהונתם), התשכ״ה-
 21967, מינינו את אפרים קדמר להיות מיום י״ט באב התש״ט
 (1 באוגוסט 1980) חבר המועצה להסדר ההימורים בספורט, במקומו

 של עמיהוד אתגר שהתפטר מכהונתו. י

 ההודעה על מינוי חברי המועצה והרכבה אשר פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2570, החש״ם, עמ׳ 82, תתוקן לפי זה.

ר מ ן ה ו ל בו  ז
 שר החינוך והתרבות

 ב׳ בחשון התשפ׳׳א (12 באוקטובר 1980)

ץ י ב ר ו < יגאל ה 3 ־ 3 2 5 

 שר האוצר

 1 ם״ת החשכ״ז, עמ׳ 142; התש״ל, עמי 132.
 2 ק״ת התשכ״ח, עמי 389; חתש׳׳ל, עמי 2093.

ת חדו ו ת מי ו מ ו ר ץ ת נ ע ר ל ו ב י ת צ ו ד ס ו  אישור מ

 לפי פקודת מס הכנסה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה 1, אני מאשר את
 המוסדות המפורטים להלן כמוסדות ציבור לענין תרומות מיוחדות:

 1. ״עד מאה ועשרים״, אגודה לעזרת הורים - חדרה;
 2. גמילות חסד - ״קרן בלומה״ ע״ש בלומה שינפלד ז״ל;

 3. אגודת ׳*זכרון מאיר״ ע״ש הגה״צ רבי דב מאיר רובמן זצ״ל;
 4. בית מדרש גבוה לתלמוד ע״ש חכמי קלויז בראד;

 5. המגבית המאוחדת לישראל, קרן היסוד - קרן קיימת לישראל.

ץ י ב ר ו  ה׳ בהשון התשמ״א(15 באוקטובר 1981) יגאל ה
 (חמ 3-152) שד האוצר

 1 ס״ח התשל״ג, עמי 292.
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120; ם״ח התש״מ, עמי
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ת ו ת דתי עצו ל מו ן ש ב כ ר ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה
 לפי חוק שירותי הדת היוזודיים [ברםח משולב],

 חתשל״א-1971

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי העיף 6 (א) לחוק שירותי הדת
 היהודיים [נוסח משולב], התשל״א-11971, קבעתי שהמועצה הדתית
 בכל אחד מהמקומות המפורטים להלן, תהיה במספר החברים ובהרכב

 המפורט בצד שם כל מקום:

 אליעזר קמפא
 חיים שוורץ

 בית חלקיה — חמישה חברים:
 יהודה בלאו

 ישעיהו לוםטיגמן
 יעקב ספרא

 בני ראם — חמישה חברים:
 מרדכי גולדשטיין חיים סיאני

 ראובן וולס אברהם סלמון
 אברהם מדמון

 כ״ז בתשרי התשמ-א (7 באוקטובר 1980)
א ר י צ ח ו ב ן א ר ה  א

 שר הדתות
 (חמ 3-140)

 1 סייח ההשל״א, עמי 130,

ל מינוי ו ט י  ב
 לפי חוק רשות הנמלים, התשב״א—1961

 מודיעים בזה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 7נ(ג) לחוק רשות
 הנמלים, התשכ״א—11961, ולפי המלצת מנהל הדשות, ביטלה
 רשות הנמלים את מינויו של יוליאן דוגן2 לממלא מקום קבוע

 של מנהל נמל אשדוד.

 נתאשר.
י קינן ב  ל׳ בתשרי התשמ״א(10 באוקטובר 1980) צ

 (חמ 536—3) יושב ראש רשות הנמלים
ו א ד נ  חיים ל
 שר התחבורה

 ״ ס״ח התשכ״א, עמי 145.
 z י״פ ההשל׳׳ט, עמי 2056.

ת ו נ ו ל הגשת תל ה ע ע ד ו  ה
 לפי תקנות מניעת היצף (סדרי עבודתה של הועדה המייעצת),

 התשל״ט—1979

 1. בהתאם לתקנה 3 לתקנות מניעת היצף (סדרי עבודתה של הועדה
 המייעצת), התשל״ט—11979, אני מודיע כי הוגשה תלונה על יבוא

 בהיצף של סוליות נעליים מפוליאוריטן מאיטליה.

 2. בהתאם לתקנה 3 לתקנות מניעת היצף (סדרי עבודתה של הועדה
 המייעצת), התשל״יט—1979 נ, אני מודיע כי הוגשה תלונה על יבוא

 בהיצף של להזות אטבסט־צמנט מאיטליה.

 ה׳ בחשון התשמ״א(12 באוקטובר 1980) א' אשרי
 (חמ 604—3) יושב ראש הועדה המייעצת

ה י ו הקנ ל כוונה ליתן צ ה ע ע ד ו  ה
 לפי חוק הרשויות המקומיוה (הקניית רכוש ציבורי),

 החשיי׳ת—1958

 בהתאם לסעיף 2 (ד) לחוק הרשויות המקומיות (הקניית רכוש
 ציבורי), התשי״ח—11958, אני מודיע על כווגתי ליתן צו הקניה
 לטובת המועצה המקומית רעננה על החלקות המפורטות להלן

 והרשומות על שם המוכתר של רעננה:

 הלקה 109 בגוש 6583;
 הלקה 31 בגוש 7650;
 הללה 33 בגוש 7648.

רג סף בו ו  י
 שר הפנים

 ו׳ בתשרי התשמ״א(16 בספטמבר 1980)
 (חמ 3-194)

 * ס״ח התשי״ח, עמי 187.

ע צ ו מ מ ר ה כ ש ל שינוי ב ה ע ע ד ו  ה
ק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח-1968  לפי ה

 בהתאם לסעיף 198א לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 החשב״ה-11968 (להלן — החוק), אני מודיע כי חל שינוי בשבר

 הממוצע, כמשמעותו בחוק, כלהלן:

 תאריך השינוי השכר הממוצע אחוז השינוי

+11.4% 
 2,686 שקלים
 2,992 שקלים

1.7.1980 
1.10.1980 

ץ ל כ א ר ש  י
 שר העכודה והרווחה

 י״ג בהשון התשמ־א(23 באוקטובר 1980)
 (תמ 3-435)

 1 ס׳־ח התשכ״ח, עמ׳ 108; י״פ החש״ם, עמ׳ 1449 ו־2194.

ת ו ת דתי ו צ ע ו מ ם ב י ר ב ר מינוי ח ב ד ה ב ע ד ו  ה
 לפי הקגות המועצות הדתיות (חילופי גברי), התשב״ז—1966

 בהתאם לתקגה 4 לתקנות המועצות הדתיות (חילופי גברי),
 התשכ׳׳ז—11966, אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 פיניתי

 את -
 (1) עמרם הרוש ויהושע פולק להיות חברים במועצה הדתית
 ירושלים 2, במקום גדליה שרייבר ויוסף לייזרזון שהתפטרו.

 (2) שמואל מאיר להיות חבר המועצה הדתית בית יתיר,
 במקום עדיאל מינץנ, שעזב את המקום;

 (3) נאגיי פאטל להיות הבר המועצה הדתית רמת השרון,
 במקום פאטל שלום, שגפטר.

 י״ז בחשון התשמ״א (27 באוקטובר 1980)
א ר י צ ח ו ב ן א ר ה  (חמ 3-140) א

 שד הדתות

 1 ק״ת התשל״ט, עמ׳ 1216.

 1 ק״ת התשכ״ז, עמ׳ 135.
 2 י״פ התשליז, עמ׳ 7.

 3 י״פ התש״ם, פמ׳ 1382.
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ה במוניות ע ס ה ר ה כ ת ש א ל ע ה ר ל ת י  ה
 לפי חוק הפיקוה על ניצרכים ושירותים, התשי״וז—1957

 1. בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ז לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-11957, ולפי סעיף 2 לצו הפיקוח על מצרכים
 ושירותים (שכר מקסימלי להסעה במוגית), חתשל־*ז-21976 (להלן - הצו העיקרי), אני מתיר לנהג מונית כהכדדחו בסעיף ו*
 לצו העיקרי, להעלות מיום ח׳ באלול התש״ם (20 באוגוסט 1980), את שכר ההסעה במונית בשיעור שלא יעלה על 36 אחתים

 מהשכר שבקבע בהיתר מיום י״ת בסיון התש״ם (2 ביוני 1980)3.
 2. על אף האמור בסעיף 1 להיתר זה לא יעלה השכר המקסימלי לכל סוגי ההסעה במונית על הסכומים הנקובים במחירון במפורט

 בתוספת להיתר זה, ושאושר בידי.

ת פ ס ו  ת
 (סעיף 2)

נית ה במו ע ס ה ן ל  מחירו

 חלק א׳ - נסיעה מיוחדת לפי מונח

 בחלק זה ״יחידת תוספת״ - 53 אגורות הדשות.

 (1) שכר ההסעה באזורי מונה בכל הארץ יהיה —

 תעריף מסי 1 תעריף מם׳.2 תעריף קריאה שכר הסעה
 במים (במטרים) (במטרים) (במטרים) (בשקלים)

 8 דקות 964 642.67 1,928 7.00
 2 רקות 241 160.67 482 0.53

 (2) בעד הסעה מרציף נמל חיפה ישולט השכר שנקבע להסעה בחלק זה בתוספת 5.30 שקלים.

 (3) שכר ההסעה כאמור בחלק זה כולל הובלת מזוודה או מטען יד אחד של הנוסע; בעד הובלת מזוודה או מטען יד נוספים על
 הראשונה — 2 יחידות תוספת; בעד הובלת עגלת ילדים - 3 יחידות תוספת.

 (4) לא יגבה נהג המונית שבר הספה בעד הובלת עגלת נכה שנוטע במונית, אולם רשאי גהג המונית שלא להוביל יותר מעגלת
 נכה אחת.

 חלק ב׳ - נטיעה מיוחדת שלא לפי מונה

 בנסיעה במונית ללא הפעלת מונה ובנסיעה מאזור מונית לאזור אחר לרבות בסיעה מנמל התעופה בןיגוריון ואליו יהיה
 שכר ההסעה -

 (1) בעד הסעה בשעות שבין 05.30 לבין 21.00 - עד ק״מ אחד - 7.20 שקלים; לבל ק״מ נוסף על הק״מ ו!ראשון 2.30 שקלים.

 (2) בעד הסעה לפי חוק זה למעט סעיפים קטנים (ב) ו־(ג) של סעיף(9) בשעות בין 21.01 לבין 05.29, או במועדים ובמקומות
 שאין פועלת בהם תחבורה ציבורית באוטובוסים - תיווסף לשבר ההסעה שנקבע בחלק זה תוספת של 25 אחוזים.

 (3) בשכרה מונית לנסיעה הלוך ושוב, ישולט בעד הנסיעה בכיוון אהד שכר הסעה כאמור בסעיף (1) ובעד הנטיעה בחזרה לפי
 1.40 שקלים לכל יך&, ובלבד שהנסיעה בחזרה תיחשב ממקום היעוד האחרון בכיוון האחד אל ניקום שבתחום רדיום של פד

 ק״ה אהד ממקום יציאת המונית בתהילת הנסיעה.

 (4) בנסיעה שבה חוזמגה המונית למקום היציאה, ייווסף לשכר ההסעה המפורט בחלק זה סכום של 1.30 שקלים לכל ק״מ שבין
 המקום שממנו הוזמנה המונית לבין מקום היציאה עפ הנממין, ובלבד שההוספה לא תעלה על 5.20 שקלים.

 (5) בנסיעה שכללה המתנה לנוסע ישולם סכום של 16.00 שקלים לשעה.

 (6) בנסיעה שבה הצטרפו נוסעיה בהסכמת המזמין, לא יעלה שכר ההסעה הכולל בעד הנסיעה על השכר המפורט בסעיף זה,
 הכל לפי העגין.

 (7) בגסיפה שסוכם בה על תשלום שכר הסעה לפי זמן הגסיעה, ישולם סכום של 25.50 שקלים בעד כל שעה, אם מרתק הנסיעה
 תוך אותה שעה לא פלה על 12 ק״מ; פלה מרתק הנסיעה על 12 ק״מ, ישולם בעד כל ל׳׳מ נוסף סכום של 1.30 שקלים.

 1 ס״ח התשי״ה, עמי 24; התשל״ג, פמ׳ 26.
 2 ק״ת התשל״ו, עמ׳ 271, עמי 2760; התשל״ז, עמי 547; התשל׳׳וז, עמי 280א.

 3 י״פ התש״ם, עמי 1760.
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 (8) על אף האמור בחלק זה יהיה שכר ההסעה בנסיעה ממקרמ למקום המצוייניפ להלן כאמור בלוה שלהלן:
 שכר ההסעה בשקלים בבל כיוון משעה 05.30 עד שעה 21.00:

 רחובות הרצליה
 נמל התעופה
 ירושלים היפה תל־אביב בן־גוריון

 אוויה (מלון) 143.30 234.90 36.10 27.90 55.30 53.20
 אילת 722.50 989.30 819.10 809.90 745.50 842.10
 אשדוד 156.70 308.50 99.40 98.10 60.10 124.50
 אשקלון 172.80 353.70 133.70 131.20 87.80 172.80
 בית־שמש 79.60 318.30 122.20 90.00 75.90 142.90
 בית־שאן 276.30 165.90 274.00 280.90 310.80 231.50
 באר־שבע 203.50 458.00 257.90 225.70 195.80 278.60

-
 הרצליה 175.30 200.60 38.60 70.60 83.10

 זברון יעקב 276.30 80.20 152.30 165.90 191.20 127.00
 הדרה 234.90 125.80 117.60 124.50 159.00 92.30

200.60 271.70 241.80 223.40 
-

 חיפה 348.40
 טבריה 366.00 163.60 308.50 313.10 347.60 285.50
175.30 120.50 133.70 150.20 348.40 -  ירושלים

-
 כפר־סבא 172.80 195.80 60.10 62.40 94.60

 נהריה 425.80 78.50 300.40 315.40 340.70 274.00
 נצרת 318.30 85.40 239.50 244.10 280.90 216.50
 נתניה 223.40 150.20 79.10 106.10 127.00 52.90
 נמל התעופה ב ־גוריון 133.70 241.80 62.40 48.60 70.60

 סדום 284.10 579.90 402.80 378.80 349.90 418.90
 עזה 223.40 400.50 188.50 175.30 142.90 220.10
 עין גדי 188.90 464.90 322.30 294.90 280.90 349.90
 עכו 399.10 57.20 274.00 292.40 317.70 251.90
 עפולה 322.30 99.20 214.20 218.80 257.90 188.90
39.40 71.60 37.10 -  פתה־תקוה 142.90 214.20

 צפת 421.00 170.50 367.10 393.60 430.40 341.90
 קיסריה 248.70 108.40 124.50 133.70 170.50 108.40
 קרית־גת 146.10 349.90 150.20 126.80 89.80 170.50
 קרית־שמונח 465.50 260.20 435.00 439.60 469.50 391.76
 ראש-פינה 423.50 191.20 366.00 377.50 400.56 337.80
 ראשון־לציון 133.70 251.00 39.90 46.30 23.39 64.70
S3.10 48.60 57.20 271.70 120.50 רחובות 
 רמלה 101.50 251.80 47.90 27.60 27.90 78.50
38.60 57.20 62.40 

-
 תל־אביב 150.20 223.40

 (9) (א) שבר ההסעה כאמור בהלק זה כולל הובלת מזוודה או מטען יד של הנוסע;
 (ב) בעד הובלת כל מזוודה או מטען יד נוספים ישולם סכום של 1.00 שקל;

 (ג) בעד הובלת עגלת ילדים ישולם סכום של 1.60 שקלים;
 (ד) לא •גבה נהג המונית שכר הסעה בעד הובלת עגלת נכה שנוסע במונית, אולם רשאי נהג המונית ש לא להוביל

 מעגלת נכה אחת.
 (10) נקבע בחלק זה תשלום בעד זמן נסיעה או המתנה, ישולם תשלום יחסי בעד כל רבע שעה הקרוב.

 (11) נקבע בחלק זה תשלום בעד נסיעה לפי מרתק בק״מ, יהיה התשלום האמור גם בעד חלק של ק״מ לפי חישוב של הק״מ הקרוב.
 (12) בעד הסעה מרציף נמל חיפה אל מחוץ לאזור מונית 2, ישולם השכר שנקבע להסעה בסעיף זה בתוספת 5.30 שקלים, הבל

 לפי הענין.

 הלק ג׳ - נסיעת שירות
 (1) שכר הסעה:

 (א) (1) בנסיעת שירות יהיה שכר ההסעה לכל נוסע משעה 05.00 עד 23.30 באמור להלן:
 עד 6 ק״מ י- 1.60 שקלים, על כל ק״מ נוסף - 16 אגורות חדשות.
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 (2) בנסיעה עירונית במונית שיש לגביה היתר עירוני כמשמעותו בתקנה 490א לתקנות התעבורה, התשכ״א-1961*,
 יהיה שכר ההסעה:

 משעה 05.00 משעה 23.31
 עד שעה 23.30 עד שעה 04.59

 (שקלים) (שקליפ)

 בקו 4 בתל־אביב 40.! 1.70
 בקו 5 בתל־אביב 1-70 2.00

 (3) בעד הסעה לפי סימן(1) שבוצעה אחדי השעה 23.30 ועד השעה 04.59 - תיווסף לסכומים שנקבעו באמור
 תוספת בשיעור של 25%.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א) יהיה שכר ההסעה ב!.סיפה ממקום למקום המצויינים להלן שבה משלם כל גומע בעד
 נסיעתו בנפרד — כאמור בלוח שלהלן:

 שכר ההסעה בשקלים שכד ההסעה בשקלים
 לנוסע בבל כיוון לנוסע בכל ביוון

 משעה 05.00 משעה 23.31 משעה 05.00 משעה 31.
 עד פד עד עד

 שעה 23.30 שעה 04.59 שפה 23.30 שעה 4.59(

 מירושלים.ל 3. מרחובות ל־
 חיפה 27.00 33.80 ראשוךלציון 2.20 2.80

 תל־אביב־־יפו 14.70 18.40 4. מפתח־תקוה ל־
 דמת־גן(רמה) רמלה 11.50 14.40 דמת־גן(רמה) 2.20 2.80

 אשקלון 14.60 18.30 5.
 אשקלון 5. מבני-ברק צומת
 באר־שבע 20.00 25.00 מבני-ברק צומת

2.80 2.20 
 רח׳ רכי־עקיבא לבנין

 בורסת היהלומים

20.00 
 מתל־אביב ל

 מבאר״שבע ל
 רמלה 3.60 4.50

 לוד ״ 4.10 5.10 6. מבאר״שבע ל
 ראשון־לציון 3.20 4.00 מצפה דמון 16.60 20.80
 רחובות 4.10 5.10 אילת 45.00 56.30

 אשדוד 7.00 8.80 7. מחי6ה ל
 אשקלון - אםרידר 11.60 14.50 גבעת אולגה 8.30 10.40
 קרית־גת 9.50 11.90 חדרה 8.30 10.40
 גאר־שבע 18.00 22.50 צומת נתניה 11.60 14.50
 אילת 55.40 69.30 עבו 4.70 5.90
 הרצליה 3.30 4.10 נהריה 6.20 7.80
 בפר־סבא 3.80 4.80 עפולה 6.80 8.50

 נתניה — מסעף 6.00 7.50 צפת 15.00 18.80
 נתגיה - מרכז 6.00 7.50 טבריה 14.60 18.30
 חדרה 8.20 10.30 נצרת 6.40 8.00

 :בעת אולגה 8.20 10.39 נמל התעופה
 חיפה 16.60 20.80 בן־גוריון 24.00 30.00

ך  עפולה מרכז 16.00 20.00 8. מנמל התעופה ב
 עפולה פילית גוריון לירושלים:
 (בית־זזולימ) 16.60 20.80 (א) שירות צמוד:

 טבריה 26.20 32.80 כיוון אחד. 26.00 26.00
 צפת 28.30 35.40 הלוך וחזור 39.00 39.00

 פתח־תקוה 3.30 4.10 (ב) שירות מיוחד:
 רמת־גן(משטרה) 2.20 2.80 כיוון אחד 39.00 39-00

.2 

 * ק״ת התשכ״א, עמי 1425.
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 בסעיף זה —
 ״שירות צמוד״ - בסיעת שירות הצמודה למועדי ההמראה והנחיתה של מטוסים בנמל התעופה בךגוריון והכוללת הובלת

 מטענו של הנוסע;
 ״שירות מיוחד״ — שירות צמוד מבמל התעופה בךבוריוץ אל המקום בירושלים שיעד בל נוסע באותה נסיעה, לפעט נוה־
 יעקב ובית החולים הדסה בעין כרם, או לפי הזמנת כל בוםע מכל מקום בירושלים, למעט בוה־יעקב ובית החולים הדסה

 בעיךכרם לבמל התעופה בן־גוריון.

 י 40x40x (2)שכר ההסעה האמור בחלק זה בולל הובלת מזוודה או מטען יד של הנוסע בגודל שלא יפלה על 80 פ״מ; בעד -
 הובלת בל מזוודה או מטען יד נוספים או העולים בגודלם על x40 x40 80 ס״מ ישולם —

 לא) 1.90 שקלים כששכר ההסעה של הנוסע באותו בסיעה הוא עד 7.39 שקלים.
 (ב) 3.30 שקלים כששכר ההסעה של הנוסע באותה נסיעה הוא מ־7.40 עד 14.19 שקלים.

 (ג) 4.70 שקלים כששכר ההסעה של הנוסע באותה נסיעה הוא 14.20 שקלים או יותר.

 (3) שכר ההסעה לילדים יהיה כמפורט להלן:
 (א) בפד ילד שמלאו לו חמש שגימ ישולם שכר הסעה של נוסע באמור בהיתר זה.

 (ב) בעד ילד אחד שטרם מלאו לו חמש שנים ומבוגר המלווה את הילד ישולם שכר הסעה של נוסע אחד ויינתן להם מקום
 ישיבה אחד.

 (ג) היו פס נוסע מבוגר יותר מילד אחד שטדם מלאו להם חמש שנים, ישולם בעד בל ילד נוסף לילד הראשון שכר הסעה
 בפד בוםפ מבוגר וייגתן לו מקום ישיבה.

 (ד) על אף האמור בפיםקאות(ב) ו־(ג) לא יסיע גהג במונית יותר משני ילדים שלא ניתן לכל אחד מהם מקום ישיבה אהד.
 (ה) בעד ילד שטרמ מלאו •לו חמש שנים ואשר ניתן לו מקום ישיבה ישולם שכר הסעה של נוסע כאמור בחלק זה,

 (4) לא יגבה גהג הנ.ונית שבר הסעה בעד הובלת עגלת נכה שנוסע במונית, אולם רשאי נחג המונית שלא להוביל יותר מעגלת
 נכה אחת.

 (5) על אף האמור בסעיף (1) לחלק זה שכר ההסעה במועדים ובמקומות שאין פועלת בהמ תהבורה ציבורית באוטובוסים, יהיה
 גבוה בשיעור של פד 60 אחוזים משכר ההסעה שבין השעות 05.00 לבין 23.30 הקבוע בסעיף האמור, ובלבד שהמועדים,

 המקומות ושכר ההסעה נקבעו במחירון שאישרתי ושיימצא בכל עת במוגית.

ל מ ר  כ״ה בתשרי התשמ׳׳א(5 באוקטובר 1980) אורי כ
 (חמ 842—3) הממונה

 אה פרטי הרישום - אם ישנו - בפנקסי רישופ המקרקעין, והודעה
 המפרטת לסעיפיהם 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 לצדבי הציבור שלמענם
 עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה

 ימסור מיד את החזקה בה.

ת פ ס ו  ת

 חלק מחלקה 40 בגוש 30003 בגודל של כ־1,368 מ״ר, כמסומן
 בצבעים חול וירוק בתשריט התכגית.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית ירושלים וכל
 המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 י״א בסיון התש״מ (26 במאי 1980)
ק ל ו י ק ד  (המ 3-2) ט

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 ירושלים

ם 5 ו־ד י י פ י ע י ס פ ה ל ע ד ו  ה
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 1943

 וחוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבגיה,
 החשכ״וז—11965, ובהתאם לתכנית מס׳ 1539א׳ — שיגוי מם׳ 1/78
 לתכנית מיתאר מקומית ירושלים ושינוי מס׳ 1/78 לתכנית מס׳
 1539 (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה כילקוט
 הפרסומים 2574, התש״ם, עמי 198, מוסרת בזה הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה ירושלים (להלן - הועדה) הודעה, כי הקרקע המתו
 ארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה

 לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

 בל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כל 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 הראיות לחיזוק תביעתו, שיכללו

 1 ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.
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ת פ ס ו  ת

 (1) הלק מחלקה (93/1 ישנה) חלקה חדשה 110 בגוש 30/33 בגודל
 של כ־420 כדר, כמסומן בצבע חום מותחמ בקו חום בהה בתשריט

 התכנית.

 (2) מקרקעין בשהה של כ־4250 מ״ר והמסומגים בתכנית כמגרשים
 מס׳ 39, 56, 57, כמםומן בצבע חום מותהם בקו תום כהה בתשריט

 התכנית המאושרת.

 (3) חלקים מחלקה 176 בגוש 30078 (מספר מגרשים 1, 2 ו־4),
 כמסומן בצבעים חול וחום מותחם בקו חום כהה בתשריט התכנית.

 (4) חלקים מחלקות 63 ו־64 בנוש 30169, במםומן בצנע ירוק,
 וירוק עם קווים אלכסוניים בצבע שחור בתשריט התכנית.

 (5) חלקות 19 ו-23 וחלקים מחלקות 3, 4 ו־93 בגוש 30412,
 כםםומן בצבעים אדום, חום מותחם בקו חום כהה, וירוק עפ קווינ!

 אלכסוניים בצבע שהוד בתשריט התבנית.

 העתקי התבניות מופקדים במשרדי הועדה בעידית ירושלים וכל
 המעונין בדבד זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

 ט״ז באב התש״ם (29 ביולי 1980)
ק ל ו י ק ד  (חמ 3-2) ט

 יושב ראש הועדה המקומית לתכגון ולבניה
 ירושלים

ד ־ ם 5 ו י פ י ע י ס פ ת ל ו ע ד ו  ה

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943
 וחוק התבגון והכגיה, התשכ״ה-1965

 1. בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 התשב״ה—11965, ובהתאם לתכנית מפורטת הנקראת ׳׳תכנית מסי
 מי/4ל2״, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2378,
 התשל׳יח, עמי 235, מופרת מה הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 מטה־יהודה (להלן — הועדה) הודעה, כי הקרקע המתוארת בסעיף 1
 לתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרבי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא

 וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

 2. בתוקף סמכותה לפי טעיפיט 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-11965, ובהתאם לתבנית מפורטת הנקראת ״תכנית מס׳
 מי/274/אי״, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 התשל״ת, עמ׳ 1137, מוסרת בזה הועדה הודעה, כי הקרקע המתוארת
 בסעיף 2 לתופפת דרושה לועדה לחלוטין לצדכי ציבור וכי הועדה

 מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

 3. בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 חתשכ״ה-11965, ובהתאם לתכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מם׳
 מי/274/בי״, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 2499, התשל״ט, עמי 618, מוסרת בזה הועדה הודעה, כי הקרקע
 המתוארת בסעיף 3 לתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור

 וכי הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

־ ד ם 5 ו י פ י ע י ס פ ת ל ו ע ד ו  ה
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 1943

 וחוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965

 1. בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 התשב״ה-11965, ובהתאם לתכנית שיכון ציבורי מס׳ 5/14/4שהודעה
 בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2088, התשל״ה, עמ׳ 1057,
 מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים (להלן—הועדה)
 הודעה, כי הקרקע המתוארת בסעיף 1 לתוספת דרושה לועדה
 לחלוטין לצרבי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת

 הקרקע האמורה.

 2. בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-11965, ובהתאם לתכנית מס׳ 1269ג׳ - שינוי מם׳ 1/77
 לתכנית 1269, שינוי לתכנית מיתאר מקומית לירושלים, שהודעה
 בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2474, התשל״ט, עמי 67,
 מוסרת בזה הועדה הודעה, בי הקרקע המתוארת בסעיף 2 לתוספת
 דרושה לועדה לחלוטין לצרבי ציבור, וכי הועדה מובנה לישא וליחן

 על רכישת הקרקע האמורה.

 3. בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התבגון והבניה,
 התשכ״ה—11965, ובהתאם לתבנית מס׳ 1329אי — שינוי מס׳ 1/78
 לתכנית מפורטת 1329, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2630, החש׳׳ם, עמי 1731, מוסרת בזה הועדה הודעה,
 כי הקרקע המתוארת בסעיף 3 לתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי

 ציבור, ובי הועדה מובנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

 4. בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-11965, ובהתאם לתכנית מס׳ 2659 — שינוי מם׳ 3/78
 לתכנית שיכון ציבורי מסי 5/06/1, שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2614, התש׳׳ם, עמי 1312, מוסרת בזח הועדה
 הודעה, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 לתוספת דרושה לועדה לחלוטין
 לצרכי ציבור, וכי הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע

 האמורה.

 5. בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התבנין והבניה,
 התשב״ה—1965 1, ובהתאם לתבנית מפורטת מס׳ 2588, שהודעה
 בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2557, התשל׳׳ט, עמ׳
 1981, מוסרת בזה הועדה הודעה, כי הקרקע המתוארת בסעיף 5
 •לתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור, וכי הועדה מוכנה

 לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

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

 ־הנתבע בכל סעיף וסעיף.

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

 האמורים ימסור מיד את החזקה בחם.

 1 ם״ה התשכ״ח, עמי 307.
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 וחלקות 71, 72 ד־86; בין חלקות 77, 78 ו־49 וחלקות 51, 53,
 60, 61, 63, 65, 80, 81 ו־79, בין חלקות 65, 67 ר־69, וחלקה 81;
 בין חלקות 69, 81, 79 וחלקות 84, 85 ו־82; בין הלקח 21 וחלקה
 23 — בשטח של כ־6,600 מ״ר, כמסומן בצבע ירוד! בתשריט התכנית.
 אזורי בניני ציבור מם׳ 76, 77, 78, 79, 80, 83 ו־85 — בשטח של
 כ־14,250 מ״ר, כמכומן בצבע חום מותחם •בחום כהה בתשריט

 התכנית.

 (3) דרך ציבורית מם׳ 65 והלק מדרכים 42, 50 ו־66 בשטח של
 ב־7,700 מ״ר, כמסומן בצבעים אדום וחום בתשריט התבנית. שטח
 ציבורי פתוח על יד חלקות 32 ו־74; בין חלקות 59, 76, 77 ו־78
 וחלקות 37, 39, 41, 43 ו־57 בשטח של כ־660 מ״ר, כמסומן בצבע

 ירוק בתשריט התכנית.

 (4) דרך ציבורית מס׳ 64 וחלק מדרך 41 - בשטח של ב־10,550
 מ״ר, כמםומן בצבעיס אדום וחום בתשריט התכנית. שטח ציבורי
7 וחלקות 51, 53 ו־55, בין חלקות 83, 85, ־  פתוח בין חלקות 5 ו
 87, 91 ו־93, על יד חלקה 99 - בשטה של כ־730 מ׳׳ר, במסומן
 בצבע ירוק בתשריט התכנית. ואזור בניני ציבור חלק מחלקה 101 -
 בשטח של כ־330 מ״ר, במסומן בצבע חום מוחחם בחום כהה בתשריט

 התכנית.

 (5) דרך ציבורית מם׳ 52 ו־53 והלק מדרכים 40, 41, 50 ו־51 —
 בשטח של כ־2,630 מ״ר, כמםומן בצבעים אדום וחום בתשריט התכ
 נית. שטח ציבורי פתוח מס׳ 13, על יד חלקה 8; בין חלקה 3 ודרך
 מס׳ 50; בין חלקה 11 ודרך מס׳ 50; בין חלקה 12 ודרך מס׳ 50 -
 בשטח של ב־2,100 מ״ר, כמםומן בצבע ירוק בתשריט התכנית. אזור
 בניני ציבור מם׳ 9, 10 ו־15 - בשטח של כ־3,070 מ״ר, במםומן

 בצבע חום מותחם בחום כהה בתשריט התכנית.

 (6C דרך ציבורית מה׳ 53, 54, 55 ו־56, וחלק מדרכיס 5040,
 ו־51 ודרך בין חלקה 102 וחלקה 103 בשטח של כ־26,200 מ״ר,
 במםומן בצבעים אדום וחוס בתשריט התכנית המאושרת. שטח ציבורי.
 פתוח מם׳ 107; חלק מחלקה 108, 109, 110 ו־111; בין חלקות 33
 ו־104 וחלקות 34 ו־38; בין חלקות 46 ו־47 וחלקות 48 ו־49; בין
 חלקה 43 וחלקה 45; בין חלקות 60 ו־61 וחלקות 62 ו־63; חלק
 מש.צ.פ. בין חלקות 19, 20 וחלקות 21 ו־22; בין חלקה 108 וחלקות
 76 ר־78 ׳:ל יד חלקה 64 - בשטחי של כ־58,550 מ׳׳ר, במםומן
 בצבע ירוק בתשריט התכנית המאושרת. אזור שירותים קהילתיים
 מס׳ 103, 104 ו־105 — בשטח של כ־15,250 מ״ר, כמסומן בצבע

 חום מוחחם בחום כהה בתשריט התכנית.

 (7) חלקים מחלקות 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 31, 53,
 54, 56, 77, 78, 96, 97, 98, 99, 55 ו־8 בגוש 30463 וחלק מכפר
 מנדטורי צובה, כמםומן בצבעים חום, אדום וירוק בתשריט התבנית.

 העתקי התשריטים המופקדים במשרדי הועדה, רחוב רש״י 113,
 ירושלים, ובמועצה מקומית מבשרת־ציון, וכל המעוניין בדבר זכאי

 לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

 י׳׳ב באלול התש״ם (24 באוגוסט 1980)
י מ ל ל א ב ו  (חמ 3-2) י

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבגיה
 מטה־יהודה

 4. בתוקף סמכותה לפי םעיפים 189 ו־190 להק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-1965 1, ובהתאם לתכנית מפורטת הנקראת ׳׳תכנית מם׳
 מי/274/ג׳״, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 2431, התשל״ח, עמי 1623, מוסרת בזה הועדה הודעה, כי הקרקע
 המתוארת בסעיף 4 לתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי

 הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

 5. בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה—11965, ובהתאם לתבנית מפורטת הנקראת ״תכנית מס׳
 מי/288״, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2345,
 התשל״ז, עמ׳ 1920, מוסרת בזה הועדה הודעה, כי הקרקע המתוארת
 בטעיף 5 לתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרבי ציבור וכי הועדה

 מובנה לישא וליהן על רכישת הקרקע האמורה.

 6. בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-11965, ובהתאם לתכנית מפורטת הנקראת ״תבנית מס׳
 מי/320״, שהודעה בדבר אישורה פורכמה בילקוט הפרסומים 2419,
 התשל״ח, עמי 1333, מוסרת בזה הועדה הודעה, כי הקרקע המתוארת
 בסעיף 6 להוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה

 מוכנה לישא וליתן על רכישה הקרקע האמורה.

 7. בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 החשכ״ח-11965, ובהתאם לחנניה מפורטת הנקראת ״תכנית מס׳
 מי/340״, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2563,
 התשל״ט, עמ׳ 2133, מוסרת בזה הועדה הודעה, כי הקרקע המתוארת
 בסעיף 7 לתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרבי ציבור ובי הועדה

 מוכנה לישא וליחן על רכישת הקרקע האמורה.

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

 וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 בן נמסרת בזה הודעה כי!״•צרח מ,י:כוו:ת לקנות מיד חזקה במקר
 קעין האמורים, מפני שהם דרושים באופן דחוף לצרבי הציבור
 שלמענם עומדים לרכשן, והועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק במקר

 קעין האמורים ימסור מיד אח החזקה בהם.

ת פ ס ו  ת

 (1) דרכים ציבוריות מם׳ 43, 44, 45 ו־46, וחלק מהדרכים 41
 ו־42 — בשטה של כ־21,900 מ״ר, כמסומן בצבעים אדום וחום
 בתשריט התכנית המאושרת; שטח ציבורי פתוח בין הלקה 121 וחלקה
 123; בין חלקות 8-16 וחלקות 37, 52, 54, 55 ו־57; בין חלקה 54
 וחלקה 55; בין חלקות 15, 37 ו־38 וחלקות 17, 35 ו־36; בין הלקה
 69 וחלקה 71 — בשטח של כ־1050 נדר, כמםומן בצבע ירוק בתש

 ריט התכנית.

 (2) דרך ציבורית מס׳ 63 וחלק מדרכים 41, 42 ו־50, ושטח חניה
 על ידי חלקה 51 — בשטח של ב־12,400 מ״ר, כמםומן בצבעים

 אדום וחום בתשריט התכנית. שטח ציבורי פתוח בין חלקות 73 ו־76,

 508 ילקוט הפרסומים 2670, כ״ז בחשון החשמ׳׳א, 6.11.1980



ת פ ס ו  ת

 (1) חטיבת קרקע בתל־אביב־יפו המהווה חלקים מהלקה 5 בגוש

.6982 

 (2) חלק מחלקה 23 בגוש 6955 בשטח של ב־43 מ״ר,

 (3) חלקה 141 בגוש 6634 בשלמות.

 (4) הלקים מחלקות 13 ו־14 בגוש 6631 בשטח של כ־1,500 מייד.
 העתקי התבגיות מופקדים במשרדי הועדה המקומית, שדי בן
 גוריון.68, ובאגף גכסים ומשק של העיריה, כבר מלבי ישראל, תל־
 אביב־יפו, וכל המעוגיין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה

 הרגילות.

 ב״ג באב התש״ם (5 באוגוסט 1980)
ט ה ה ל מ ל  >חמ 3-2) ש

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה,
 תל־אביב־יפו

ד ־ ם 5 ו י פ י ע י ס פ ה ל ע ד ו  ה

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 1943
 וחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 188 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 התשב״ה~1965־נ, ובהתאם לשינוי תבנית מיתאר מקומית הנקראת
 תבנית מם׳ הפ/ד126 - ״מלון בהמשך רחוב שמשוך (להלן -
 התכנית) שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2591,
 החש״ם, עמ׳ 661, מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה
 (להלן - הועדה) הודעה, בי המקרקעין המתוארים בתוספת דרושים
 לועדה לחלוטין למטרה ציבורית שלה נועדו בתכנית, וכי הועדה

 מוכנה לישא וליתן על רכישת המקרקעין האמורים.

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

 הנתבע בהל סעיף וםעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה בי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה במקר
 קעין האמורים, מפני שהם דרושים באופן דחוף לצרכי הציבור
 שלמענם עומדים לרכשם, והועדה מורה בזה שכל אדפ המחזיק

 במקרקעין האמורים ימסור מיד את החזקה בחפ.

ת פ ס ו  ת

 חלקות 18, 19 ו־20 בגוש 10771, בשלמות.

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

 א׳ באלול התש״ם (13 באוגוסט 1980)
ראל ו ה ג י ר  (המ 3-2) א

 יושב ראש הועדה המהומית לתכנון ולבניה
 היפה

 ג 0״ח התשכ״ה, עמי 307.

ד ־ ם 5 ו י פ י ע י ס פ ת ל ו ע ד ו  . ה
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 וחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 1. !:תוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 312Vhnâir-11965ובהתאם לתכנית םניודטח מס׳ , - גושים
 6983-6981, וחלקי גושים 7065, 7066, 6988-6986, 6980, 6984,
 6970, 6973, 6971, 6013, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 719, התש״ך, עמי 304 (להלן-התבגית), מוסרת בזה הועדה
 המקומית לתכנון ולבגיה תל־אביב־יפו(להלן - הועדה) הודעה, כי
 הקרקע המתוארת בסעיף 1 לחוטפת דרושה לעירית תל־אביב־יפו
 (להלן - העיריה) לחלוטין לצרבי ציבור ובי העידיה מובנה לישא

 וליתן על רכישת הקרקע האמורה,

 2. בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-11965, ובהתאם לתכנית מס׳ 887 - שינוי מם׳ 1 לשנת
 1964 לתכנית מפורטת מסי 1927 (תיקון 1938) גדס, שהודעה בדבר
 אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1341, התשכ׳׳ז, פמ־ 989,
 מוסרת בזה הועדה הודעה, כי הקpע המתוארת בתוספת דרושה
 לעיריה לחלוטין לצרכי ציבור וכי אין העיריה חייבת בתשלום פיצו

 ׳ יים בגין ההפקעה האמורה.

 3. בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-11965, ובהתאם לתכנית מס׳ 111 — שינוי מס׳ 1 לשנת
 1966 לתכנית מיתאר מקומית מס׳ ׳׳ל״ - שטחים מעבר לירקון —
 גושים 6634, 6635, 6900, 6896, חלקי גושים 6630, 6632, 6648,
 6649, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1515,
 התשב׳׳ט, עמי 1133, מוסרת בזה הועדה הודעה, כי הקרקע המתוארת
 בסעיף 3 לתוספת דרושה לעידיה לחלוטין לצדכי ציבור וכי העיריה

 מוכנה לישא וליתן על רבישח הקרקע האמורה.

 4. בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-11965, ובהתאם לתכנית מפורטת מסי 1722 - הלק
 מתכנית מיתאר מקומית 815אי, גוש 6628 חלקות 303,304,525, 23,
 1,2,4,22, חלק מחלקה 315; גוש 6631 חלקות 13,14,15,25, 12,
 חלק מחלקה 16, צפונית מרחוב רשפון על יד אפקה, שהודעה בדבר
 אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2176, התשל״ו, עמי 759,
 מוסרת בזה הועדה הודעה, כי הקpע המתוארת בסעיף 4 לתוספת
 דרושה לעידיה לחלוטין לצרכי ציבור ובי העיריה מוכנה לישא וליתן

 על רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כל שהן במקרקעין האמו
 רים ורוצח לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה - תוך חדשיימ
 מיום פרסום הודעה זו ברשומות - הרצאה על זכותו או על טובת
 ההנאה אשר לו במקרקעין האמורים, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו,
 שיכללו את פרטי הרישום — אם ישנו — בפנקסי רישום המקרקעין,
 והודעה המפרטת לפעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע, וכן הישוב

 הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי העיריה מתכוונת לקנות מיד חזקה
 במקרקעין האמורים, הואיל והס דרושים באופן דחוף לצרבי הציבור
 שלמענם היא עומדת לרכשם, והועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק

 במקרקעין האמורים ימסור מיד את החזקה בהם.

 ג סייח התשכ״ה, עמי 307.

ן התשמ׳׳א, 6.11.1980 509 ם 2610, כ״ז גחשו מי ט הפרסו לקו  י



 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כל שהן בקרקע האמורה
 ורוצה לקבל פיצוי על בך, נדרש לשלות לועדה - תוך תדשיים מיום
 םרםום הודעה זו ברשומות - הרצאה על זכותו או על טובת ההבאה
 אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו, שיכללו את
 פרטי הרישום — אם ישנו — בפנקסי רישום המקpעין, והודעה
 המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע

 בכל סעיף וסעיף.

 בן נמסרת בזה הודעה בי הועדה מתכוונת לקנות מיד תזקה בקרקע
 האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרבי הציבור שלמענם
 עומדיי׳ לרכשה, והועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה

 ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת
 הטיבות קרקע המחוות חלקות וחלקי חלקות 35, 15, 37, 39,

 25, 27, 18 בגוש 6189, בשטח של 242 מ״ד.
 העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה, רתוב וולפסון 10, פתח־
 תקוה, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 י־׳ט באב התש׳׳ם (1 באוגוסט 1980<
) מ׳ גלזנר a n 3 - 2 ) 

 יזשב דאש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 המרכז

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

 וחול) התכנון והבניה, התשכ־ה—1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 התשכיה-1965 1, ובהתאם לתכנית מס׳ 686א׳ - שינוי מס׳ 2
 לשבת 1972 של תכנית מס׳ 256 ושל תכנית מיתאר •ל* שטחים
 מעבר לירקון, חלקי גושים 6625, 6626, 6627, אדמות עבר הירקון
 (מזרח אפקה), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 2403, ד־חשל-׳ה, עמ׳ 866 (להלן - התכנית), מצהירה בזה הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה תל־אביב־יפו (להלן - הועדה), בהתאם
 לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 21943 (להלן —
 הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת שביחס אליה פורסמה הודעה
 לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה בילקוט הפרסומים 2625, התש״ם, עמ׳
 1552, תהיה לקניגה הגמור והמוחלט של עידית תל־אביב״יפו מיוע

 פרסום הודעה זו בדשומית.

 תוספת
 הלקה 460 בגוש 6627 ששטחה 36 מייד (מקודם חלק מחלקה 166.
 העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה המקומית, שד׳ בן־גוריון
 68, ובאגף נכסים ומשק של העיריה, ככר מלכי ישראל, תל־אביב-

 יפו, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 י׳׳ט באב התש״ם (1 באוגוסט 1980)
 (חמ 3-4) שלמה להט

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 • תל־אביב־יפו

 ! סייח התשב״ה, עמ׳ 307.
 2 ע״ר 1943, תופ׳ 1, עמ׳ 32.

 הודעה לפי'סעיפים5ו־7
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 וחוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 188, 189 ו־190 לחוק התכנון
 זהבניד״ זזתשביה—1965 !, ובהתאם לתבנית תכנון עיר הנקראת
 ׳•תכנית מיתאר כ/150״, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2595, התש׳׳ם, עמ׳ 760, מוסרת בזה הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה קרית־אתא (להלן - הועדה) הודעה, כי המקרקעין
 המתוארים בתוספת דרושים לועדה לחלוטין למטרה ציבורית שלה
 נועדו בתבנית, וכי הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת המקרקעין

 האמורים.

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

 הנתבע בבל סעיף וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה, כי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה במקר
 קעין האמורים, מפני שהם דרושים באופן דחוף לצרכי הציבור של
 מענם עומדים לרכשם, והועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק במקר

 קעין האמורים ימסור מיד אח החזקה בהם.

 תוספת
 חלק מחלקה 17 וחלק מחלקה 18 בגוש 10257 (מגרש 910).

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעידית קרית־אתא וכל
 המעוגין בדבר זכאי לעיין בו בימים ובשעות שמשרדי הועדה פתוחים

 לקהל.

 ז׳ בתשרי התשמ״א (17 בספטמבר 1980)
 >חמ 3-2) נתן שפיצר

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 קדית־אתא

 1 ס״ח התשכ׳׳ה, עמי 307.

 הוךעה לפי סעיפים 5 ו־ד
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 וחוק התכבון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף הסמכות הבתונה לועדה המקומית לתכנון ולבביה, המרכז
 (להלן — הועדה), על פי מעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבביה,
 התשכ׳׳ה—11965, ובהתאם לתכנית מפורטת ממ/5/853א׳ (להלן —
 התכנית) שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2293,
 התשל״ז, עמי 754, מוסרת בזה הועדה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 21943, כי הקרקע המתו
 ארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרבי ציבור ובי הועדה מוכנה

 לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

 1 ם״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.
 2 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

ן התשמ״א, 6.11.1980 ט הפרסומים 2670, כ״ו בחשו לקו  510 י



 הודעות לפי תוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים 2619
 התש־־׳ם, עמי 1424.

 השינוי האמור, בצורה שהועדה המחוזית אישרה אוחו, הופקד־
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים וכל המעונין
 רשאי לעיין בו ללא תשלום כימים ובשעות שהמשרדים האמודימ

 פתותינ! לקהל.

י ׳ לו  ד׳ בחשון התשמ״א(14 באוקטובר 1980) ר
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז ירושלים

ז כ ר מ ז ה ו ח  מ

 מרחב תכנון מקומי, אפיקי הירקון

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לםפיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 החשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אפיקי הירקון,
 הופקד שינוי תבנית הנקרא ״שינוי תבנית מיתאר מקומית מסי

 אפ/1/830בי״, ביחד עפ התשריט המצורף אליו.'

 עיקרי הוראות השינוי: המרת שטח ציבורי פתוח באזור מגוריה,
 שטה לבניני ציבור, שטהיס למסחר, דרבים, וביטול דרכיס קיימות,
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכגית: גוש 4270 הלקות 28,
 33, 85, 87, 88, חלקי חלקות 134, ל13, 138; גוש 5508 חלקה 93,

 מועצה מקימית ראש העין.

 כל המעונין בשינוי התבנית 1 רשאי לעיין בו ללא תשלומ בימימ
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 בל מעונין בקרקע, בבבין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה עצמו
 בפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש

 התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, אפיקי הירקון

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשב״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אפיקי הירקון
 הופקד שינוי תכנית הבקרא ׳׳שינוי תכנית מפורטת מס׳ אפ/1414׳/

 ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: קביעת קווי בנין ואחוזי בניה על פי מצב
 הקייס.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי חתבגית: גוש 7508 חלק מחלקה 1,
 מגרש אי, ג־לניוליה.

 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלופ בימיפ
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מחוז ירושלים
 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבגון והבניה,
 התשב״ה-1965, ניי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, הופקדה
 תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ 2684״, ביחד עפ

 התשריט המצורף אליה.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: שכונת שועפת, גוש 30559
 חלקה 20.

 עיקרי הוראות התכנית: א) חלוקה תלשה; ב) הקצאות לצמי
 ציבור (הרחבת דרך וגינה ציבורית); ג) קביעת בנין להריסה; ד)

 קביעת קווי בנין.

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

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי התכנית, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, דשאי תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זז ברשומות להגיש

 התנגדות לתבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרתב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 •נמסרת בזה הודעה, בהמאמ לסעיף 117 לחוק החבבון והבניה,
 החשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מיתאר מקפמית
 הנקרא:.תכנית מם׳ 1347 ד/ה - שינוי מסי 24/79 לתבנית המיתאר
 המקומית, ושינוי מס׳ 3/79 לתכנית מס׳ 1042, ושינוי מס׳ 1/79

 לתבנית מ:׳ 1347ני.

 מקום התכנית: שכונת בית וגן, בין הרחובות הרב עוזיאל ושחראי,
 גוש 30166 חלקות 71, 88, 185, 186, 187, 188, 191, 225, 226;
 בשטח של כ־14.4 דונם, הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט

 בקו כחול.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי תכנית המיתאר המקומית בדב
 רים כגון: 1) שינוי יעוד חלקות 71, 185 ו־186 בגוש 30166, מאזור
 מגורים 1 לאזור מלוגאות; 2) הגדלת אחוזי הבניה בשטר המאוחד
 המיועד על פי תכנית זאת למלונאות מ־75% (בחלקות 71, 185,
 ו־186 בגוש 30166) ומ־225.9% (חלקות 88, 187, 188 ו־226 בגוש
 30166 על סי תכנית 1347גי) ל־253%, וקביעת שטת רצפות של
 25,775 מ׳׳ר לבגיה; 3) קביעת יעוד מיוחד של שטח ציבורי פתוח
 הבולל חניה ציבורית תתיקדקעית בחלקות 191 ו־225 בגוש 30166
 (בענין זה מהווה התכנית שינוי לתבנית 1347ג׳); ב) קביעת הוראות
 של תכנית מפורטת בדברים כגון: 1) קביעת בינוי בהתאם לנספחי
 הבינוי המצוררים לתבנית 1347 ד/ה; 2) קביעת הוראות בינוי בדברים
 בגון: מספר הקומות, עיצוב ארכיטקטוני, .מפלסי בניה, קווי בנין,
 תמרי הבניה של הקירות החיצוניים וביו״ב; 3) קביעת הוראות באשר

 למקום החניה; 4) איחוד וחלוקה מחדש.

 ילקוט הפרסומים 2670, כ״ז בחשון התשמ׳׳א,(6.11.198 511
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 ואלה השטחים חכלוליט בשינוי התכנית; חלק מגוש 7776,
 גוש 7758, חלקות שונות, טירה.

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

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

 מרחב תכנון מקומי, טייבה

ת • ט ר ו פ ית מ ר אישור שינוי תכנ ב ד ה ב ע ד ו  ה

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

 תכנית מפורטת מסי טב/8/844״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7849 חלקה 35.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: ביטול דרך, חלוקת השטח למגרשי
 בניה, קביעת קווי בנין, שני מבנים על חלקה, ביטול מפרץ חניה

 ופתיחת שביל.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 2209, החשל״ו, עמי 1532.

 שינוי התכנית האמור בצורה שאישרה הועדה המחוזית, ביחד
 עפ התשריט המצורף אליו הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לחכגון ולבניה טייבה, וכל המעונין
 רש.*י לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמוריפ

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, כפר סבא

ת ט ר ו פ ת מ י נ ר אישור שינוי תכ ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק החבגון והבניה,
 התשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז,
 אישרה, באישור שר הפנים, שינוי תבנית מפורטת הנקרא: ״שינוי

 תכנית מפורטת מם׳ בס/249/אי״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית: גוש 6436 חלקה 22,
 רח׳ ויצמן, רח׳ העמק מסי 32—26, רח׳ הגליל מסי 1—11, בפר

 סבא.
 עיקרי הוראות שינוי התבנית: קביעת שימושי קרקע שונים,

 קביעת בינוי והוראות בניה.
 הודעה מל הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 2595, התש״ם, עמי 758.

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

 פתוחים לקהל.

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
 נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לבך על ניי סעיף 100
 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
 י להגיש התנגדות לשינוי התבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב חכמי ממומי, חוף השרון

ת מי ר מקו א ת י ת מ י נ ת שינוי. תכ ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 . התשב״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף השרון, הופקד
 שינוי תבנית הנקרא ״שינוי תכנית מיחאר מקומית מס׳ חש/5/28״,

 ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: התוויית דרך הדשה, המרת שטח מגרש
 ציבורי למגורים, קביעת הוראות בגיה וביטול דרכים.

 .ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית: גוש 7692 חלקות 18,
 40; גוש 7734 חלק מהלקה 2; גוש 7735 חלק מחלקה 1; גוש 7696

 חלק מחלקה 1, כפר חרוצים.
 בל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלור בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 בל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
 נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
 להגיש התנגדות לשינוי התכגית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרהב תכנון מקומי, טירה

ות ר מקומי א ת י ות מ י ת שינויי תכנ ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה טירה, הופקדו

 ביחד עס התשריטים המצורפים אליהם, שינויי תכניות אלה:

 (1) ״שינוי תכנית מיהאר מקומית מס׳ טר/1068״.
 עיקרי הוראות הדיינוי: ביטול דרכים, המרתם באזור מגורים,

 התוויית דרבים, קביעת הוראות בניה.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גושים 7765, 7774,

 חלקות שונות, טירה.

 (2) ״שימי תכנית כיהאר מקומית מס׳ םר/1209/א׳״.
 עיקרי הוראות השינוי: ביטול דרבים, שינוי ייעוד מצינורי
 למגורים, חלוקת מגרשים, קביעת הוראות בניה, ביטול שטח

 ציבורי.
 ואלה השטתים הכלולים בשינוי" התכנית: גוש 7782 חלקות

 28-26, 31, 32, 11, 12 (חלק), מועצה מקומית טירה.

 (3) ״שינוי תכנית מיחאר מקומית מם׳ טר/1276״.
 עיקרי הוראות השינוי: איתוד וחלקה מהדש, ביטול דרך

 קיימת, התוויית דרך חדשה, קביעת הוראות בניה.

ן התשמ׳׳א, 6.11.1980 לקוט הפרסומים.2670, כי׳ז בחשו  512 י
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 (1) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מם׳ נס/79־.
 עיקרי הוראות השינוי: איחוד וחלוקה לפי סימן ז׳ לחוק, הסדרת
 גבולות בתים קיימים על פי המצב הקייפ כשטח, הוראות בניה.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גושים 3637 חלקות
 176-156, 200-195, 203, 204, 213 (הלק), 244-253,
 257-247, בין הרחובות רמז, נורדאו, הפלמ׳׳ה וכצנלםון,

 נס ציונה.

 (2) •שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ נס/80״.
 עיקרי הוראות השינוי: קביעת שביל מעבר ציבורי.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3637 חלקה 154,
 רח׳ ביאליק, החלוץ, ולוחמי הגיטאות, נם ציוגה.

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

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

 מרחב תכנון מקומי, נתניה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז,
 •אישרה, באישור שר הפנים, שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא:

̂ית מיתאר מקומית מסי נת/459״.  ׳׳שינוי תב

 ואלה השטחים הכלילים בשינוי התכנית: גוש 8253 חלקות 99/1,
 99/5, 28 (חלק) מלון עינבר, דחי פרופ׳ קלויזנר.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: הפיכת דרך קיימת לשביל להולבי
 רגל, יעוד חלקות לשטח ציבורי פחות ולמבנה אשר ישמש למלון רב

 קומות.

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

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, עמק חפר

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשב״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק חפר הופקד
 שינוי תכנית הנקרא ״שינוי תבנית מיתאר מקומית מסי עח/4/200״,

 ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הודאות השינוי: הרחבת תחום המחנה של קיבוץ עין החורש,
 הפרדה בין תכנית מפורטת עח/2/55 לבין החלק הנוחר של התכנית

 המקורית עח/55/ 1 — מוסד חינוכי מעין.

 מרחב תכנון מקומי, כפר סבא

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזח הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחתית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה בפר סבא הופקד
 שינוי תכנית הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ כט/1/372״, ביחד

 עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: פתיחת דרכים והרחבת דרכים קיימות,
 קביעת שטחים ציבוריים פתוחים למגרש לבניני ציבור, הוראות בניה

 למגורים.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6434 חלקה 147

 וחלק מחלקה 148, רה׳ נורדאו, כפר סבא.

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

 כל מעוגין בקpע,"בבנין או בכל פרט תכנוני אהד הרואה עצמו
 נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי, תוך הדשיים מיום פרסומה של הודעה וו ברשומות,
 להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, כפר סבא

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא הופקד
 שיגוי תכנית הנקרא ״שינוי תבנית מיתאר מקומית מס׳ כס/1/252אי״,

 ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: חלוקת שטח מיועד לתעשיה, שינוי בהת
 וויית דרכים, קביעת חזית מסחרית ושטחים ציבוריים פחוח־ם, קביעת

 הודאות בינוי.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גושים 7607, 7606,

 חלקות 81, 83 (חלק), 75 (חלק), 62 (חלק), כפר סבא.

 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא חשלום 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 לכך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי, תוך חדשיימ מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
 להגיש חתננדוח לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, נס ציוגה

 הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נס ציונה, הופקדו

 ביחד עם התשריטימ המצורפים אליהם, שינויי תכניות אלה:

 ילקוט הפרסומים 2670, כי־ז בחשון התשמ״א, 6.11.1930. 513
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 כל המעונין בשינוי התבנית דשאי לעיין בו ללא חשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

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

 התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, פתח תקוה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק •התכנון והבניה,
 התשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתבגון ולבניה, מחוז המרכז,

 אישרה תבגית מפורטת הנקראת: ״תכנית מפורטת מם׳ פת/826״.

 ואלה השטחים הכלולים בתבנית: גוש 6394 חלקות 120, 145,
 160, 146, רח׳ פיק״א 15, רה׳ פרבקפורטר 20,18, פתה תקוה.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת הפקעות לדרך, הרחבת רחובות,
 קביעת הוראות בניה, ומבנים להריסה, איחוד וחלוקה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 2564,
 התש׳-ם, עמי 2154.

 התבנית האמורה בצורה שאישרה אותה הועדה המחוזית, ביחד עם
 התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח חקוה, וכל מעונין
 רשאי לעיין בה ללא תשלופ בימים ־ובשעות שהמשרדים האמורים

 פחותים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, ראשון לציון

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשב״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון,
 הופקד שינוי תכנית הנקרא ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מסי

 רצ/5/11/1״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: שינוי אזור מחקלאי לציבורי לדרך הקמת
 בית ספר.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3927 חלקה 88
 (חלק), רה׳ ארלוזודוב, ראשון לציון.

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

 בל מעונין בקרקע, בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
 נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
 להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 8377 חלקות 25-28,
 21-22, 23 (חלק); גוש 8375 חלקות 15, 5, חלקי הלקות 4, 1;
 גוש 7963 חלקות 17-21, 4-7, חלקי חלקות 68, 3; גוש 7919 חלק
 מחלקה 3; גוש 7897 חלקי חלקות 14-18; ג׳ 8378 חלקי חלקות

 1-4, קיבוץ עין החורש.

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

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכגוגי אחר הרואה עצמו
 נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
 להגיש התגגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכגון מקומי, פתח תקוה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה—1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז,
 אישרה, באישור שר הפנים, שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא:

 ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מם׳ פת/11/1232״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית: גוש 6356, חלקות 33
 רח׳ פיינשטיין, פתח תקוה.

 עיקרי הוראות שינוי התבנית: שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח
 ספורט עבור אגודת ספורט למען מכבי אבשלום.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 2568, התש״ם, עמ׳ 42.

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

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, פתח תקוה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מהוז
 המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה, הופקד
 שיגוי תכנית הנקרא ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מסי פת/1252״,

 ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השיגוי: קביעת שטחים לאיחוד וחלוקה מחדש,
 הוראות בינוי, יעוד שטחים לצרכי ציבור.

 ואלה השטחים הכלולים בשיגוי התכנית: גוש 6193 חלקות 327-
,503 ,502 ,391 ,390 ,385—380 ,378—372 ,332—270 ,330 

 505, 506, רח׳ ז׳בוטינסקי ורה׳ עין גדי, פתח־חקוה.

 514 ילקוט הפרסומים 2670, כ״ז בחשון התשמ״א, 6.11.1980



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ ה -1965

 שינוי תכנית הנקרא ׳*שינוי תכנית מיתאר מקומית מסי רע/238/1״״
 ביהד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: איחוד והלוקח לפי סימן 1׳ לחוק, קביעת
 הוראות בניה, מגורים ג׳ ובניה בקיר משותף, חרחבת דרך, וקביעת

 שביל להולבי רגל.
 ואלה השטחים הכלולים בשיגוי התבגית: גוש 6586 חלקות 77,
 9ל, 122, 314 - 319, 359-357, דה׳ אוטמדובסקי, בין הרחובות

 רמב״ם וברנד, רה׳ אדלחורוב מס׳ 22 וחזי ברנד מם׳ 21, רעננה .

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

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו:
 נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
 להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, השרון הדרומי

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 'נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף ל11 לחוק התכנון והבניה,
 התשביה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז,
 אישרה חכגית מיתאר מקומית הנקראת: ״תכנית מיתאר מקומית

 מס׳ שד/1000״.

 השטחים הכלולים בתכגיח: כל מרחב החכגון'המקומי השרון
 הדרומי, הכולל את תחומי השיפוט של שלוש המופצות האזוריות

 הירקון, השרון התיכון, ומפעלות אפק.
 עיקרי הוראות התכנית: א) פיקוח על שימושי הקרקע; (ב) הבטחת
 תנאים נאותים מבחיגת הבריאות, התברואה, הבטיחות, התחבורה,
 הנוחות ומגיפח מפגעים; ג) שמירה ופיתוח מקומות בעלי חשיבות
 מבחינת הטבע או היופי; ד) יצירת מסגרת פחית להבטחת תנאי
 המגורים, אופי הבניה, רווחה חברתית, כלכלית, וסביבתית ומניעת

 ההליך עיור בישובים החקלאיים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 2392,
 התשל״ח, עמי 545.

 התבנית האמורה בצורה שאישרה אותה הועדה המחוזית, ביחד
 עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה השדון הדרומי,,ובל
 מעונין רשאי לעיין בה ללא חשלום בימיט ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, שרונים

 הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ׳׳ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שרונים, הופקדו

 ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, שינויי תבניות אלה:

 מרחב תכנון מקומי, רחובות

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 התשב״ה->)198, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז,
 אישרה, באישור שר הפגים, שינוי תבנית מפורטת הנקרא: ״שינוי

 תבנית מפורטת מקומית מם׳ רח/2/14״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3705 חלקות 370,
 367, (חלק), רח׳ התקוה, רחובות.

 עיקרי הוראות שינוי התבנית: קביעת שטחים לבניני ציבור,
 לבית בנסח, למועדון למוגבלים, חלוקת השטח, ביטול שביל והרחבת

 "ו
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 2598, התש״ם, עמי 877.

 שיגוי התכנית האמור, בצודה שאישרה הועדה המחוזית, ביחד עם
 התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות, וכל המעונין
 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, רמלה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשב״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזיה לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמלה, הופקד שינוי
 תכנית הנקרא ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס־ •לה/8/260״, ביחד

 עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: שינוי בקווי בנין על מנת לאפשר הרחבת
 דירות והגדלת אחוזי הבניה.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 4446 חלקות שונות,
 בין הרחובות הרב הרצוג ומסדה ברמלה.

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

 בל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
 נפגע על ידי שינוי התבנית, וכן בל הזכאי לבך על פי סעיף 100
 לחוק, דשאי, תוך הדשייפ מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
 להגיש התנגדות לשינוי התבגיח במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכגון מקומי, דענגה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה, הופקד

515 fi.11.1980 ,״זקוט הפרסומים 2670, כ״ז בהשיז התשמ׳׳א 
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 מתוז הצפין־

 מרהב ועיון מקומי, הגליל המזרחי

 הודעות בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 ושינוי תכנית מיתאר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנ־ה
 התשכ׳׳ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מהוו הצפון,

 החליטה באישור שר הפנים, לאשר שינויי תכניות אלה:

 (1) תכנית מפורטת מם׳ 3063 - שינוי לתכנית מפורטת מסי
 1369 — הרהבה הקלאית במושבת כנרת.

 הודעה על הפקדת השיגוי פורסמה בילקוט הפרסומים 2435,
 התשל־״ח, עמי 1715.

 דזשטהים הכלולים בתכנית: גוש 15308 חלקי חלקות 167, 170.
 עיקרי מטרת שינוי התכנית: א) קביעת אזורים ועתודות קרקע
 לשימושים שדנים בששה ההרחבה של גרעין מושבת כברת;
 ב) התוויית רשת דרכים; ג) קביעת היראות בניה המסדירות את

 בגיית המגורים ומכניס אחרים באזורים בהם מותרת בניה.

 (2) תכנית מיתאר מס׳ 2905 — שינוי לתבנית מיתאר מסי 194
 הגלילית - שינוי יעוד השטח לשירותי דרך — מסעדה, עילבון.
 הודעה על הפקדת השינוי, פורסמה בילקוט הפרסומים 2604,

 התש״ם, עמ׳ 1069,
 השטחים הכלולים בתכגית: גוש 15409 מלק מהלקה 69.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: שיגוי יעוד השטח מהקלא• למסעדה
 והסדרת דרכים.

 השינויים האמורים בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותם, ביחד
 עם התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה המחוזית
 האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי
 שברחוב הגליל טבריה, יכל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, הגליל העליון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
 אישרה תכנית מפורטת הנקראת: תכנית מפורטת מם׳ 2617 - מכון

 לטיפול בשפכים, קדית שמונה.

 הודעה על הפקדה התכנית, פורסמה בילקוט חפרםומים 2316,
 התשל׳׳ז, עמי 1269.

 השטחים הכלולים בתכנית: גוש 13153 חלק מחלקה 1; גוש 13150
 חלק מחלקות 2, 3, 7.

 עיקרי מטרת התכנית: שינוי יעוד השטח מחקלאי לשטח להקמת
 מכון לטיפול בשפכים שמשרת אד. קרית שמונה, אזורי התעשיה

 הכמוכים לה וכן את כפר גלעדי ובעתיד הרחוק את מטולה.

 (1) ״שינוי תבנית מפורטת מסי הצ/8/1/6״.

 עיקרי הוראות השינוי: קביעת שטח לבית־עלמין ולהקמת
 בית־טהרה, קביעת דרבי גישה וחניה.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7922 הלקות
 241, 242, 272 (חלק/ 276, מועצה מקומית אליכין.

 (2) ״שינוי תבנית מפורטת מסי הצ/27/1/2״.

 עיקרי הוראות השינוי: ייעוד שטת ממגורים ומבניני ציבור
 לציבורי פתוה, התוויית שביל.

 ואלה השטתים הכלולים בשינוי התבנית: גוש 8150 חלקי
 חלקות 13-7, מועצה מקומית כפר יונה.

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

 כל מעונין בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
10a נפגע על ידי שינויי התכניות, ובן בל הזכאי לכך על פי סעיף 
 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשמיות,
 להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 ב־ בחשון התשמ״א(12 באוקטובר 1980)
 א׳ היון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 מחה חיפה

 מרחב תכנון מקומי, חיפה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה,
 החליטה, באישור שר הפבים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:
 ״חכגית מס׳ חפ/1058בי — הרחבת שטה מפעל פ־ליגוך — המחווה
 שינוי לתכנית מם׳ הפ/1058א׳ — ״דנו״ חברה לניצול אשפה עירונית

 ארד אל רמל.

 הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים 2541,
 התשל״ט, עמי 1591.

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

 לקהל.

 ל׳ בתשרי התשמ״א (10 באוקטובר 1980)
 ישעיהו בדזל

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה

ן התשמ״א, 6.11.1980 ו ש ח ב ז ״ ט הפר&ומים 2670, כ לקו  516 י
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 מרחב חכבון מקומי־מתהי, הצפון

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-1965, לי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מד!וז
 הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מחוז הצפון שבבית
 הממשלה, נצרת עלית. הופקד שינוי תבנית מיחאר הנקרא: תכנית
 מם׳ 3338 — שינוי לתבנית מיתאר מם׳ 194 הגלילית — שינוי יעוד

 למגורים בנצרת, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה השטתים הכלולים בתכנית: גוש 17511 תליות 29-35, 44;
 גוש 17526 חלקות 18, 31; גוש 16535 הלק מחלקה 1 (דרך); גוש
 16508 חלק מחלקה 146 (דרך); גוש 16507 הלק מחלקה 39 (דרך).

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: שינוי יעוד השטת מחקלאי למגורים.

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

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נ&גע על ידי שינוי התמיה, וכן מהנדס הועדה המקומית שמדחב
 התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו, רשאי, תוך חדשייט
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, נצרת עלית

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשב״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנק ולבניה, מחוז
 הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נצרת עלית שבעיריח
 נצרת עלית, הופקד שינוי תכנית מיתאר הנקרא: תכנית מם׳ 3032 —
 שינוי לתכנית מיתאר מם׳ 3057 — מפעל לביטון מוכן, חברת

 ״פיוביר״, נצרת עלית, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: בוש 17533 חלק מחלקה 14,
 (כביש לעין מאהל).

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: שינוי יעוד השטח מאזור לשימוש
 חריג לאזור תעשיית ביטון.

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

 כל המעובין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחד הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן מהבדם הועדה המקומית שמרחב
 התכנון שלה כלול בתחום התבנית או גובל אותו, רשאי, תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 התכנית האמורה, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותה, ביחד
 עט התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל העליון שבמועצה
 האזורית הגליל העליון, קרית שמונה, ובל המעונין רשאי לעיין בה

 ללא חשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב חכנון מקומי, יזרעאלים

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהחאם לסעיף 117 לחוק החכנון והבניה,
 התשב׳׳ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז הצפון,
 החליטה באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:
 תכנית מפורטת מס׳ 3450 — שינוי לתכנית מפורטת מם׳ 2266 —

 שבונה דרום מערבית, יוקנעט.

 הודעה על הפקדת השינוי, פורסמה בילקוט הפרסומים 2583,
 התש״ם, עמי 393.

 השטחים הכלולים בתכנית: גוש 11083 חלקי הלקות 9-15;
 גוש 11495 חלקי הלקות 41, 50.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: יעוד שםחיפ למגורים (במסגרת
 ״בנה ביתך׳׳), מסחר, מוסדות ציבור, שטחים ציבוריים פחוחימ,

 דרכים וחניות ושבילים להולכי רנל.

 השינוי האמור, בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים שבתל עדשיב,
 וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא חשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, יזרעאלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחרק החכנון והבניה,
 החשכ־ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
 אישרה תכנית מפורטת הנקראת: תכנית מפורטת מסי 2357 — מרכז

 מוסדות וספורט, מגדל העמק.

 הודעה על הפקדת התכנית, פורסמה בילקוט הפרסומים 2230,
 התשל״ו, עמי 2054.

 השטחים הכלולים בתכנית: חלק מגוש 17441 (דרך רמת יזרעאל).
 עיקרי מטרת התכנית: שינוי יעוד השטח על מנת לאפשר הקמת

 מרכז מוסדות וספורט.

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

 האמורים פתוחים לקהל.
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 שינוי לתבנית מפורטת מם׳ 1619 — הטבת תנאי דיור ברובע דבורה,
 עכו, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בתבנית: גושים 18108—18103; חלקי
 גושים 16023, 18049, 18051, 18057-18055.

 עיקרי מטרת שינוי התבנית: תכנון השטח לבניה תדשה והטבת
 תנאי הדיור בשכונות חמימות.

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

 כל המעונין בקרקע, בבבין או בבל סרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס הועדה המקומית שמרהב
 התכנון שלה כלול בחחום התבנית או גובל אותו, רשאי, תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התבנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, עמק הירדן

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר
 נמסרת י בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשב״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק הירדן שבצמיז,
 הופקד שינוי תכנית מיתאר הנקרא: תכנית מם׳ 3685 — שינוי לתכנית
 מיתאר מס׳ 194 הגלילית — שינוי יעוד לשטח לבניבי ציבור, בית

 החולים הממשלתי כוריה, ביחד עפ התשריט המצורף אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בתבנית:
 גוש 15345 חלקי חלקות 14, 15, 17, 18, 20, 22, 26; גוש

 15318 חלקי חלקות 1, 12, 13, 25—23, 28, 233, 237.
 עיקרי מטרת שינוי התכנית: שינוי יעוד הקרקע משטח חקלאי

 לשטח לבביגי ציבור (בית חולים).

 בל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא חשלום בימיפ
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, ובן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
 התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו, רשאי, תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, עמק הירדן

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשב״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחו:
 הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק הירדן שבצמח,
 הופקדה תכנית מפורטת הנקראת: תבנית מפורטת מסי 3591 - בית־

 קברות של הבהאים ליד עין גב, ביחד עפ התשריט המצורף אליה.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 15185 חלקה 2 (מדרון
 מערבי של חל סוסיתא).

 מרחב תכנון מקומי, נצרת עלית

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נצרת עלית שבעידית
 נצרת עלית, הופקד שינוי תבנית מפורטת הנקרא: תכנית מפורטת מס׳
 2610 - שינוי לתכנית מפורטת מס׳ 2924 - שכונת בן גוריון, נצרת

 עלית, ביחד עפ התשריט המצורף אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בתכגית: גוש 16555 תלקה 11:
 גוש 16556 הלקוח 22, 27; גוש 16557 חלקה 6.

 עיקרי מטרת שיגוי התכנית: שינוי בתחומי שימושי הקרקע וגבו
 לות החלקות, בתוצאה משינוי הבינוי.

 כל המעונין בשינוי התבנית רשאי לעיין בו ללא תשלוט בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתותים לקהל.

 בל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה אח
 עצמו גפגע על ידי שינוי התכנית, ובן מהנדס הועדה המקומית שמדחב
 התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו, רשאי, תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, עכו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשב״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עכו שבעירית עכו,
 הופקדה תבנית מפורטת הנקראת: תכנית מפורטת מסי 1415 — אתר
 לאומי, בית הכנסת רמח׳־ל, עכו, ביחד עם התשריט המצורף אליה.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 18012 הלקה 187 חלקי
 חלקות 178-184, 188-190, 192.

 עיקרי מטרת התבנית: יעוד השטח כאתר לאומי, שימור, שיחזור
 ואחזקה של האתר.

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

 בל המעונין בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 מצלו ופגע על ידי התבנית, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
 שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו, רשאי, תוך הדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית במשרדי

 הועדה המקומית לחכנון ולבניה האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, עבו

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזח הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ׳׳ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מתוז
 הצפון ובמשרדי הועדח המקומית לתכנון ולבניה עבו שבעירית עכו,
 הופקד שינוי תכנית מפורטת הנקרא: תכנית מפורטת מס׳ 3658 —
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 התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו, רשאי, תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 י׳׳ב בתשרי התשמ״א(22 בםפטמבר 1980)
 קנינ

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנק ולבניה
 מחוז הצפון

 מחה הדרום

 מרחב תכנון מקומי, אילת

 הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ־ה~1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מדוז
 הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אילת, הופקדו

 ביחד עם התשריסים המצורפים אליהם, שינויי תכניות אלה:

 (1) שינוי מם׳ 8 לתכנית מפורטת מם׳ 111/03/2.
 עיקרי הוראות התכנית: א) ביטול חלוקה קיימת וקביעת חלוקה
 חדשה; ב) שינוי יעוד משטח פרטי פתוח למלונאות(בחלקה מסי
 19) ופשטה ציבורי פתוח (חלק מחלקה 20) לשטח עבור מלו־

 נאות ונופש.

 השטחים הכלולים התכנית: כ־35,8 דונם, חלקות מס׳ 19 א׳
 19,1א 2, 19 ב, 20, חוף אלמוג, אילת.

 (2) שינוי מס׳ 20 לתבנית מפורטת מס׳ 135/03/2.
 עיקרי הוראות התכנית: יעוד שטח לבניגי ציבור: בית ספר

 ערבה, בית כנסת שערי צדק, גן־ילדים.
 השטחים הכלולים בתבנית: 12,136 דונמ, שבונה ג׳(שכונת

 ערבה), אילת.

 (3) שינוי מס׳ 3 לתבנית מפורטת מס׳ 136/03/2 — שכונה די,
 מערב 1.

 עיקרי הודאות התכנית: לשנות ולעדכן את התכנון של השכונה
 בעקבות מימצאים ועובדות קיימות בשטח, וכן בעקבות דרישות
 הג״א בנושאי מקלטים עבור הקוטנ׳יפ הטודיים, לקכוע שטחים

 לבניני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים דרכים וחניות.

 השטחים הכלולים בתכנית: 18,150 דונם, גוש 40003.

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

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט חכנוני אחד, הרואה
 עצמו גפגע על ידי שיגויי התבניות, 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.

 כ״ט בתשרי התשמ״א (9 באוקטובר 1980)
 י׳ ורדימוץ

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הדרום

 עיקרי מטרת התכנית: הקצאת שטת אשר ישמש כבית־קברוח
 לכת הבהאים.

 בל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא חשלום בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין sppa, כבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי התבנית, וכן מהנדס ועדת מקוניית שמרתכ התכנון
 שלה בלול בתהום התכנית או גובל אותו, רשאי, תוך 'חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית במשרדי

 הועדה המקומית לתכנון ולבניה האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, עמק הירדן

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 התשב־׳ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז הצפון,
 החליטה באישור שר תפנים, לאשר שינוי תכנית מיתאר הנקרא:
 תכנית מם׳ 3673 — שינוי לתכגית מיתאר מטי 194 הגלילית ־־

 יעוד שטח לתעשיה באשרות יעקב מאותד.

 הודעה על הפקדת השינוי, פורסמה בילקוט הפרסומים 2604,
 התש׳ים, ממ׳ 1071.

 השטחים הכלולים בתכנית: חלקי גושים 15102, 15107.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: שינוי יעוד השטח מחקלאי לשטח
 תעשייתי ולשימוש הדיג.

 השינוי האמור, בצורה שהועדה המחוזית אישרה אוחו, ביחד עם
 התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחחית האמורה וכן
 במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק הירדן שבצמח, וכל
 המעונין רשאי לעיין בו ללא חשלום בימים ובשעוח שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, צפת

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשב״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה צפת שבעירית צפת,
 הופקד שינוי תבנית מיתאר הנקרא: תכנית מסי 3650 — שינוי לתכנית
 מיתאר מם׳ 552 - אתר ואדי חמרה, צפת, ביחד עם התשריט המצורף

 אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גושים 13065, 13066, 13092,
 14093; חלקי גושים 13050, 13052, 13061, 13064, 13067,

.13095 ,13073 
 עיקרי מטרת שינוי התכגית: הקצאת שטחים מתאימים לאזור
 המע־׳ר של צפת, יעוד שטחים למגורים, שירותים ציבוריים, שטתים

 , ציבוריים פתוחים ופיתוח פארק פעיל בפיחחת הואדי.

 כל המעוגין בשינוי תחכגית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
 | ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 !עצמו נפגע על ידי שינוי התבנית, ובן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
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 הזמנות בת* המשפט
יפו אביב־  בית המשפט המחוזי בתל־

 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון

 להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבוץ או לשניהם, כמפורט להלן. כל המתנגד לבקשו*!
 יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, את טעמי החגגדותו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 מס׳ התיק תאריך מסי התיק תאריך
 (צוואות) שם המנוח הפטירה שם המבקש (צוואות) שפ המנוח הפטירה שם המבקש

 4751/80 אדלה זלצר 11.8.78 ג׳רום זלצר 4830/80 אדוט חיים 10.7.80 פלומה אדוט
 4753/80 ארקדיוס קוגן 16.8.80 טובה קוגן 4801/80 ישראל פיכמן 6.7.80 מידה ניר

 4754/80 עקיבא אייק 31.7.80 צבי אליכן 4803/80 קרויטורו מרלנה 4.12.79 קלרים גרד
 4756/80 דוד שר 2.12.79 אנה שער 4806/80 יוסף יצחק 22.10.79 רבקה יוסף

 4757/80 ,אסתר משיח 31.1.78 ניס־ם משיח 4807/80 קליימן יורם 31.7.80 קליימן ישעיהו
 4759/80 אליעזר זילברשיין 6.5.80 חיה זילברשטיין 4809/80 סלח נקש בן יעקב 6.11.79 עזרא נקש
 4762/80 יוסף פיזנהולץ 6.3.80 אלקה פיזבהולץ 4810/80 הברמן יוסף 22.4.80 הברמן זני

 4763/80 מרקוביץ מויסה 10.11.75 מדקוביץ יצחק 4811/80 אסתר חולי 23.12.79 מלכה ויגטר
 4764/80 משה סימיס 10.9.80 אריה סימיס 4812/80 רבקה ירושלמי 29.6.80 יוסף ירושלמי

 4765/80 קירשנבאום אידה 4.7.80 קידשנבאום 4817/80 אהובה גרינשטיץ 22.8.80 גרינשטיין מרדכי
 אפרים 4819/80 לוי רחל 10.3.80 נעמי מעודד

 4767/80 קירשנבאום קירשנבאום 4820/80 לוי מיוחם 21.4.80 לוי מרםל
 יחזקאל 9.12.78 אפדיפ 4821/80 משה מושקוביץ 21.4.78 שרה םביגה

 זלצברג
 משה מושקוביץ

 4769/80 עדה דה־שליט 4.8.80 מאיר דה שליט
 4773/80 שינפלד משח 5.5.80 יוסף שני 4823/80 רוזנצוייג יהיאל 22.9.79 שרה רוזגצוייג

 4774/80 בר דוד 2.10.77 סגל בבי 4825/80 יום טוב לוי 13.5.80 לוי יעקב
 4774/86 בר קיינה 10.11.78 סגל בבי 4828/80 קרניבד נח 2.8.80 קרניבד רון

 4775/80 חיה אשכנזי 25.4.80 וייסר משה 4832/80 קלמי למה 1.8.75 גור מרים
 4776/80 יצחק יצחקוב 17.6.80 שרה יצהקוב 4833/80 הנה סמואל 29.10.79 סנור רומו
 4778/80 אהרון אגמון 3.8.80 יצחק אגמון 4835/80 זכריה אחריך 12.6.48 שרה ארז
 180/80 שולמן דוד 3.12.79 שולמן רחל 1835/80 ברכה אחרך 27.12.65 שרה ארז

 4783/80 דוד מירז 7.8.80 לאורה מ־רז 4836/80 פאולה הוילץ 17.4.80 זיגמונד הולין
 4787/80 שלמה גרינבוים 11.2.80 גרינבוים בלח 4838/80 רחל עובדיה 8.7.80 שלום בר־עד

 4788/80 מקס בלומשטיין 1.8.80 דבורה לובצקי 4839/80 יצחק שטלצר 22.7.75 רות שביון
 4789/80 ויליאם זאב למפל 2.8.80 יהודית למפל 1417/80 ברוך דובצקי 27.12.79 מלבה דובצקי

 4790/80 טורם בניקו 17.2.75 טורם אלי 4843/80 אליעזר וויזל 20.4.80 טוביה וויזל
 4790/80 טורס חבה 23.3.80 טורם אלי 4844/80 םאדה רחל 6.2.79 סאדה אליס
 4792/80 יהודה הרשקוביץ 16.5.80 שרה הרשקוביץ 4851/80 מנחם ציטרון 6.80',22 חוה ציטרון

 4793/80 ברטה ירמיאש 23.8.67 אאוק ירמיאש 4852/80 תקוה םקלויט 25.5.80 שלמה רפאל
 4795/80 רחנטל סימה 9.1.80 רעה הנדלםמן םקלויט

 4796/80 ברוריה קרפל 23.8.80 תמר כהן 4854/80 יוסף רוזנברג 23.6.80 קלרה רוזנברג
 4797/80 שרמץ מרים 12.8.80 ויקטור רפאל 4856/80 בלה גוז 24.4.80 צפורה דרזנר

 שדמן 4858/80 זליג בלובשטיין 31.7.80 דרורה רובנשטיין
 שרמץ מרים

 ע׳ זמיר, רשפ
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 בית המשפט המתתי בחיפה

 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון
 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי שזבון או לשניהם.
 כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום מיופ

 פרסום הזמנה זו, שאט לא בן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו:

 מסי התיק תאריך מסי התיק תאריך
 (ירושות) שם המגוה הפטירה שם המבקש (ירושות) שם המנוח הפטירה שט המבקש

 1574/80 שמהון נזירה 19.7.80 שמחון משה 1592/80 בקרינג תהיה 16.8.80 בקרינג צבי
 1575/80 מקמל אליהו 18.4.80 מקהל חביבה 1594/80 אבוטבול דוד 6.12.79 אבוטבול חנה
 1576/80 תורגימן יהודה 25.5.80 תורג׳מן אסתר 1538/80 פסקץ פרומה 26.1.79 אברהם פםקין
 1577/80 חממי אבנר 12.6.80 אפרת חממי 1598/80 פלדקלין שמעון 23.6.79 פלדקלין יפה

 1579/80 בנדח דוד 31.7.80 עובדיה רינה 1599/80 שטרנהיים אויג׳ן 20.8.80 שטדנחייט מגדה
 1580/80 בנדה נזלי 14.5.78 עובדיה רינה 1600/80 קטרון זאב משה 5.7.80 יעקב קטרון

 1581/80 בינשטוק ירח&יאל 5.1.66 רחל.בנשטp 1601/80 כהן צביה 22.9.43 כחן מיכה
 J582/80 פנטופל מלכה 20.6.80 פנטופל משה 1602/80 כהן יצחק 13.2.79 כהן מיכה

 1584/80 וייס אילנה 5.12.75 חיים וייס 603/80ז גרזון עלמה 26.6.80 נועה פוארשטיין
 1585/80 שוורץ סלי 19.8.80 הרשקו סילביה 1605/80 פוטר דבקה 18.7.80 יוסף פוטר
 1587/80 בהן פייגה 7.12.79 בהן אריה 1606/80 שולמן רעיה 22.8.80 שיה מלקין

 1588/80 יאםץ מחמוד 10.1.70 פבדאל פאתח 1607/80 מאירפלד יוסף
 יאםין שמואל 11.10.79 דינה מאירפלד

 יאםץ מחמוד

 1589/80 כהן רפאל 11.6.76 כהן ג׳וני 1609/80 אנשל שיינה 12.7.80 מנשל נתן

, חרםונםקי, רשם  ר

 הזמנות בתי הדין הרבניים

 בית הדין הרבני האזורי בירושלים

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

 בית הדין צו כטוב בעיניו:

 תיק 168/התשמ״א
 בענין ירושת המנוח דוד מאיר קלייבמן, שנפטר בירושלים

 ביום כ״ד בכסלו התש״ם(14 בדצמבר 1979),
 המבקשת: שולמית רוזנברג, רחוב חיים ויטל, ירושלים.

 חיק 191/התשמ״א
 בענין ירושת המנוחה אסתר קופרמן, שנפטרה בירושלים

 ביומ ח׳ באב חתש״ם (21 ביולי 1980),
 המבקש: אליעזר קופרמן, רח׳ קובובי 38, ירושלים. ־

 תיק 201/התשמ״א
 בענין ירושת המנוח יואל מושקוביץ, שנפטר במונטריאול

 קנדה, ביום י״ז בתשרי החש״מ (8 באוקטובר 1979),
 המבקש: יעקב יצחק מושקוביץ, רה׳ ירמיה A ירושליפ.

 תיק 212/התשמ״א
 בענין ירושת המנות יוסף פרץ, שנפטר בחיפה ביום כ״ט

 בשבט התש״ם (14 בפברואר 1980),
 המבקש: יעקב פרץ, רת׳ רייכמן 27, ירושלים.

 תיק 108/התשמ״א
 בענין ירושת המנות אהרון־שלום סלים בנימין, שנפטר

 בירושלים ביום ג׳ בתשרי התשמ״א (13 בספטמבר 1980),
 המבקש: אליעזר אהרוךשאם, רח׳ אפרסמון 46/2,

 ירושלים.

 תיק 158/התשמ״א
 בענין ירושת המנוח גבריאל רלנץ, שנפטר בירושלים ביום

 י״ט באלול התש״ם (30 באוגוסט 1980),
 המבקשת: עליזה וילנץ, מרחוב קרית משה 16, ירושלים.

 תיק 160/ד׳תשמ״א
 בענין ירושת המגוהה רחל םפורטה, שנפטרה בירושלים

 ביום כ״ו בניסן החש״ם (12 באפריל 1980),
 המבקש: משה סלע (ספורטה), רחוב דודזון 4, ירושלים.

 תיק 171/התשמ*א
 בענין ירושת המנוח דזנדלסקי יעקב, שנפטר בתל אביב

 | ביום י״ט בתשרי התשמ״א (29 בספטמבר 1980),
 המבקש: צולב צבי, רחוב השומר 9, רמת גן.
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 בית הדין הרבני האזורי בירושלים

 ה ז מ ב ו ח (המשך)

 המבקשת: אסתר p אהרן, רח׳ גוטמלה 4, קרית היובל,
 ירושלים.

 תיק 332/התשמ״א
 בענין ירושת המנוחה דתה יעל, שנפטרה בירושלים ביופ

 כ״א בתשרי התשמ״א (1 באוקטובר 1980),
 המבקש: יעקב יעל, רה׳ דבקה 22/14, ירושלים.

 תיק 346/התשמ״א
 בענק ירושת המנוחה גולה (גרשון) והנר, שנפטרה בירושלים

 ביום ט׳ באדר התשים(26 בפברואר 1980),
 המבקש: יוחנן והנר, ירושלים.

 רפאל הדס־עדס, מזכיר ראשי

 תיק 4547/התש״ם
 בענין ירושת המנוח אהרן בש, שנפטר בירושלים ביום כ״ח

 באב התש״ם (10 באוגוסט 1980),
 המבקש: אברהם בש, דתי בית וגן 95, ירושלים.

 תיק 244/תשמ־א
 בעבין•ירושת המנוח חיים בק, שנפטר בחיפה ביום ח׳ באלול

 התש״ם (20 באוגוסט 1980),
 המבקשת: פנינה בק, נוה צוף.

 תיק 315/התשמ״א
 בענין ירושת המנוח משה בן אהרן, שנפטר בירושלים ביום

 ס׳׳ז בתשרי התשמ״א (26 בספטמבר 1980),

יפו אביב־  בית הדין^הרבני האזורי בתל־

ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת הנאה או ח&עונין בעזבון שאתי!
 הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה זמר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן

 בית הדין צו כטוב בעיניו:

 חיק 538/התשמ״א
 בענין ירושת המנוח יצרי צבי, שנפטר בחולון ביום כ׳׳ד

 באב התש״ם (6 באוגוסט 1980),
 המבקש: אליאן לבנטר.

 תיק 410• התשמ׳׳א
 בענין ירושת המנוח יפה מאיר, שגפטר בפתח תהוה ביום

 י׳ בתשרי התש״ם (1 באוקטובר 1979),
 המבקשת: יפה חיה.

 תיק 253/התשמ״א
 בענין ירושת המנוחה ירושלמי בתיה, שנפטרה בגדרה ביום

 ג׳ בשבט התש״ם (21 בינואר 1980),
 המבקש: יעקב ירושלמי.

 תיק 537/התשמ״א
 בענין ירושת המנוחה לבנטר דוריאנה, שנפטרה ברמת־גן

 ביו• ב״ד באלול התש׳׳ם (5 בספטמבר 1980),
 המבקש: אליאן לבנטר.

 תיק 704/התשמ״א
 בענין ירושת המנוח ליפשין חיימ, שנפטר בהרצליה ביום כיח

 בתמוז התש״ם (12 ביולי 1980),
 המבקשת: חנה ליפשין.

 תיק 665/התשמ״א
 בענין ירושת המנוחה מוםקוביץ ליליאנה, שנפטרה ברמת-

 גן ביום ל׳ בכסלו התש־ס (22 בדצמבר 1979),
 המבקש: מוסקוביץ מורים.

 תיק 627/התשמ״א
 בענין ירושת המנוח בלידשטיין ליבה, שנפטר בפתח תקוה

 ביום ד׳ באייר חתש״ם (20 באפריל 1980),
 המבקשת: חוה בלידשטיץ.

 תיק 254/התשמ״א
 בענין ירושת המנוחה בסן סופי, שנפטרה בתל אביב ביום י׳׳ז

 בסיון חתש״ם (1 ביוני 1980),
 המבקש: יעקב בסן.

 תיק 188/התשמ״א
 בענין ירושת המנוח גרינברג בצלאל, שנפטר ברמת-נן ביום

 ו׳ בםיון התשל״ח (11 ביוני 8ד19),
 המבקשת: גרינברג פרומקא.

 תיק 867/ההשמ״א
 בענין ירושת המנוחה זנרנםקי שושנה, שנפטרה ברמתיאפעל

 בידם י״ב באב התשים (25 ביולי 1980),
 המבקשת: רות שרון(זגרנסקי).

 תיק 12993/התש׳׳מ
 בענין ירושת המנוח חזיזה אלישע, שנפטר בתל אביב ביום

 ז׳ באייר התש־ם (23 באפריל 1980),
 המבקשת: חזתה לונה.

 תיק 428/התשמ״א
 בענין ירושת המנוח יוסף עובדיה, שנפטר בחולון ביום י״א

 בשבט התשל״ב(27 בינואר 1972),
 המבקשת: מייה סופר.

 522 ילקוט הפרסומים 0ד26, כ״ז בחסון התשמ״א, 6.11.1980



 בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יטו
 הזמנות (המשך)

 היק 16165/התש״ם
 בענין ירושת המנוחה נחום רחל, שנפטרה בירושלים ביום

 ב׳ בתמוז החש׳׳ם (16 ביוני 1980),
 המבקש: נחום ציון.

 חיק 827/התשמ״א
 בעבין ירושת המנות נחומי יעקב, שנפטר בפתח תקוה ביום זד

 באב החש־ם (21 ביולי 1980),
 המבקשת: נחומי יהודית.

 חיק 199/החשמ״א
 בעני! ירושת המנוח מורד משה, שנפטר בגדרה ביום י׳׳ז

 באייר התשים (3 במאי 1980),
 המבקש: מורד נסים. .

 תיק 200/התשמ״א
 בענין ירושת המנוחה מורד נגייה, שנפטרה בחולון ביום ט׳

 במשון התשכ-ח (11 בנובמבר 1967),
 המבקש: מורד נסים.

 עובדיה לוי, אחראי לעזבונות וירושות

 בית הדין הרבני האזורי ברחובות
ות  הזמנ

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

 גיו! הדין צו כטוב בעיניו:

 תיק 2730/התש״ם
 בענין ירושת המנוח אמיר דב, שנפטר בראשון־לציון ביום

 כיב באייד התש״ם (8 במאי 1980),
 המבקשים: אמיר מרים ודן ומלר נועה.

 תיק 2752/התש״ם
 בענין ירושת המנוחה כהן מזל, שנפטרה כבאר־שבע ביום

 כ׳׳ג בסיק התשל׳׳ט(17 ביוני 1979),
 המבקשים: כהן יהודה, יעקב, נסים, משה ועוזי, להב

 לידיה ואסתר חדד.

 תיק 2753/התש״ם
 בענין ירושת המנוח כהן יוסף, שנפטר ברחובות ביום ט׳

 בכסלו התשל״ח (19 בנובמבר 1977),
 המבקשים: כהן יהודה, יעקב, נסים, משה ועוזי להב

 לידיה, ואסתר חדד.

 תיק 1/התשמ־א
 בענין ירושת המנוח גרנביץ מרדכי מנחם, שנפטר בחל־

 אביב ביום ה־ באב התש״ם (18 ביולי 1980),
 המבקשים: בניו ובנותיו.

 חיק 26/התשמ״א
 בענין ירושת המנוחה יונה ורדה, שנפטרת ברחובות ביום כ״ו

 בתמוז התשל״ט (21 ביולי 1979),
 המבקשים: יונה ניסן, אמנון, גדעץ, שמואל, שמעון,

 רפי, יגאל ההרית.
 א' שמואלי, המזכיר הראשי׳

 תיק 2380/החש־ם
 בענין ירושח המנוח מואיז דוד, שנפטר בדאשון־לציון ביום

 א׳ באדר א׳ החשל״ו(2 בפברואר 1976),
 המבקשים: מואיז אסתר ושם־טוב חוה.

 תיק 2599/התש״פ
 בענין ירושח המנוחח פנחס גיורגיה, שנפטרה בגדרה ביום

 י״ב באייר התש״ם (28 באפריל 1980),
 המבקשים: פנחס יצחק, נעמ, יעקב, משה, אליהו,

 יוסף, דוד, יאיר ורחל וקטן אהובה.

 תיק 2611/התש״ם
 בענין ירושת המנוחה שמש סרח, שנפטרה בנס־ציונח ביום

 ז׳ באייר התש״ם (23 באפריל 1980),
 המבקשים: שמש ששון, שלמה ורפאל וחביבה יעקב.

 תיק 2656/התש״ט
 בענין ירושת המנוח שכטר מיכאל, שנפטר ברחובות ביום

 כ״ה בחשדי התש״ם (16 באוקטובר 1979),
 המבקשים: שכטר רחל, נתן, ליאור ולאה.

 תיק 2676/התש״ם
 בענין ירושת המנוחה גינזבורג גולדה, שנפטרה בגדרה ביום

 כ״ת באב התש״ם (10 באוגוסט 1980),
 המבקשים: גינזבורג יחזקאל, חיים ובתיה רימרט.
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 הודעות גדנד בקשות לפירוק חנחת

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 תיק אזרחי 1714/80

 בענין פקודת החביות,
 ובענין פירוק החברה שהקים שירותי תעופה בע״מ,

 והמבקש: בנק לאומי לישראל בע״מ, ע״י ב״כ עוהיד
 בנימין לוינבוק מרחוב נחלת בנימין 75, חל־אביב.

 נמסרת בזה הודעה כי ביום 2 ביולי 1980 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ובי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב כדין כיום 17 בנו

 במבר 1980 בשעה 08.30.

 כל נושה או משתתף של התבדה האמורה חרוצה לתמוך במתן צו
 בענין הבקשה או להתנגד לכך, דשאי 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.
 בנימין לוינבוק, עו״ד

 ב״כ המבקש

: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הכקשה האמורה ה ר ע  ה
 חייב למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום לעיל הודעה על רצונו
 זה. ההודעה, כציון השם והמען של האיש או הפירכה ובחתימתם או
 בחתימת בא־בותם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל

 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 16 בנובמבר 1980.

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 תיק אזרחי 1838/80

 בענין פקודת ההברות,
 ובענין פירוק החברה נגרית עץ בר בע״מ חפ/74631,

 והמבקשת: מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העוב
 דים בע״מ, מרח׳ אבן־גבירול 30, תל אביב, ע״י ב״ב עוה״ד
 בן־עמי עמירן ו/או חנה גרבל שמענם למסירת כתבי בי־דין הוא:

 מבטחים, ת.ד. 2746, תל־אביב.

 נמסרת בזה הודעה בי ביום 27 ביולי 1980 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בחל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת
 פירוק זו תישמע בפני ביח־המשפט היושב בדין ביום 17 בנובמבר

.1980 
 בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
 בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם
 בעצמו או באמצעות עורך הלין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לכל
 נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת

 התשלום הקבוע בעדו.
 בן־עטי עמירן, עו״ד

 ב״כ המבקשת

: בל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב ה ר ע  ה
 למסור, או לשלות על־ידי הדואר לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.
 ההודעה בציון השם והטען של האיש או הפירמה ובתתימחם או בחתי
 מת בא־בוחפ, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל החתום

 לעיל לא יאותר משעה 13.00 של יום 16 בנובמבר 1980.

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 תיק אזרחי 1450/80

 בענין פקודת החברות,
 ובענין פירוק ההברה אהרון גיבור הב׳ קבלנית לבנין

 בע״מ,
 והמבקשת: קרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבנין
 עבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע׳׳מ, ע׳׳י באי־כחה
 עוה׳׳ד יוסף חז־קיה ו/או נורביץ דוד ו/או גורמן שמחה שמענם להמ

 צאת כתבי בי־־דין הוא: רחוב ארלוזורוב 93, חל־אביב.

 נמסרת בזה הודעה כי ביום 26 במאי 1980 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל־אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 17 בנו

 במבר 1980 בשעה 08.30.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
 בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם
 בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לכל
 נושה או משתתף של ההברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורח

 התשלום הקבוע בעדו.
 גורביץ דוד, עו״ד

 ב״ב המבקשת

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

 לא יאותר משעה 13.00 של יום 16 בנובמבר 1980.

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 תיק אזרחי 1777/80

 בענין פקודת החברות,
 בענין פירוק החברה המדגרה בכפר חב״ד בע״מ,

 והמבקש: יחיאל קווץ, ע״י ב״כ עוה״ד מ׳ יזרעאלי מרח׳
 פניו׳ מאירות 3, ירושלים.

 נמסרת בזה הודעה כי ביום 3 ביולי 1980 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב״יפו, לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בבית המשפט היושב בדין ביום 17 בנובמבר

 1980 בשעה 08.30.
 בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
 בענין הבקשה או להתנגד לבך, רש&י להופיע בשעת הבירור, אם
 בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה ינחן לכל
 נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת־

 התשלום הקבוע בעדו.
 מ׳ יזרעאלי, עו״ד

 ב״ב המבקש

: בל הרוצה להופיע בשעת הבידור בבקשה האמורה ה ר ע  ה
 חייב למסור, או לשלות על ידי הדואר, לחתום לעיל הודעה על רצונו
 זה. ההודעה, בציון השם והמען של האיש או הפירמה וכחתימתס או
 בחתימת בא כוחם, צריבה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
 מהחום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 16 בנובמבר 1980.
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 בבית המשפט המתתי בתל אביב־יפו
 חיק אזרחי 1715/80

 בענין פקודת החברות,
 ובענין פירוק חחברה אמפלםט בע״מ מרחוב הזורע 2,

 חולון.
 והמבקשת: ריפאל כימיקלים ופלםטיקים בע*מ,
 ע״י ביב עו״ד יוסף זאבי, בית אמריקה, שדרות שאול המלך 35,

 תל־אביב.
 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 3 ביולי 1980 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל־אביב לפרק אה החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת
 פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 11 בנובמבר

 1980 בשעה 30*08.
 בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה להמוך במתן צו
 בענין הבקשה או להתגנד לבך, רשאי להופיע בשעה הבירור, אם
 בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לבל
 נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתופ מטה תמורת

 התשלופ הקבוע בעדו.
 יוסף זאבי, עו״ד

 ב־ב המבקשת
: בל הרוצה להופיע בשעת בירוד הבקשה האמורה חייב ה ר ע  ה
 למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.
 ההודעה, בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או
 בחתימת בא כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל החתום

 לעיל לא יאוחר משפה 13.00 של יום 10 בנובמבר 1980.

 בבית המשפט המחוז בתל־אביב־יפו
 חיק אזרחי 1703/80

 בענין פקודת החברות,
 ובענין פירוק החברה אריה המר תעשיות מתכת בע״מ,

 מרחוב רמז 29, גבעתיים,
 והמבקשת: חצם בארות יצחק שותפות רשומה, ע״י
 ביב עוה״ד מיכה ויתקון ו/או צבי דויזן מרחוב לילינבלום 41, תל־

 אביב.
 נמסרת בזח הודעה, בי ביום 1 ביולי 1980 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל־אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת
 פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 17 בנובמבר

 1980 בשעה 08.30.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
 בענין הבקשה או להתנגד לבך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אס
 בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לבל
 נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה חמורת

 התשלום הקבוע בעדו.
 מיכה דתקון, עו׳׳ד

 ב״כ המבקשת

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

 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 16 בנובמבר 1980.

 הודעות בדבר בק?

 בבית המשפט המחוזי בתל״אביב־יפו
 תיק אזרחי 1728/80

 בענין פקודת החברות,
 ובענין פירוק החברה טתסו ישראל בע״מ,

 והמבקשים: 1) אהרן קריסטל חברה קבלנית לעבודות
 צבע בע״מ, רח׳ ז׳בוטינםקי 11, תל אביב; 2) חנוך קריסטל,
 מושב רשפון; 3) עמוס שמיע, רחוב נדדיפין 160, גבעתיים; בולם

 עיי ב״ב רמי להבי, פו״ד, מרחוב החשמל 29, תל־אביב.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6 ביולי 1980 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל־אביב לסרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת
 פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביים 11 במבמכד

 1980 בשעה 08.30.
 כל נושה או משתתף.של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
 בענין הבקשה או להתנגד לבך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם
 בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לכל

 נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת.
 התשלום הקבוע בעדו.

 רמי להבי, עו״ד
 ב״כ המבקשים

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

 לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 10 בנובמבר 1980.

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 תיק אזרחי 1827/80

 בענין פקודת החברות,
 י ובפנין פירוק החברה מ׳ גוטמן חברה להספקה טכנית

 וכלי עבודה בע״מ,
/ אבימור מרחוכ בלוך 25, חל־אניב.  והמבקש: עו׳׳ר י

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 24 ביולי 1980 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל־אביב״לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת
 £ירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 17 בנובמבר

 )198 בשעה 08.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
 :פנין הבקשה או להתגגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם
 :עצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לכל
 ושה או משתתף של ההברה שידרוש זאת מן החתום מטה חמורת

 זתשלום הקבוע בעדו.
 אוק שדמי, עו״ד

 ב״כ המבקש

: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב ה ר ע  ה
 מסוד, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום לפיל הודעה על רצונו זה.
 הודעה, בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימחם או
 זתימת בא כוחם, צריבה להימסר או להישלח באופן שתניע אל

 זתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 16 בנובמבר 1980.
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 הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב־יפו ת.א. 1576/80
 בעבין פקודת החברות,

 ובענין פירוק החברה משחק ותוכנה (ישראל) בע״מ,
 אשר משרדה הרשום הוא: רה׳ אבן גבירול 40, תל־אביב או ברת׳

 הדר 7, רמת גן,
 והמבקשת: ״גשר״ למימון ולהשקעות בע״מ, ע״י ב-כ

 עו׳׳ד יולנדה נלברד, משד׳ ויצמן 4, נתניה.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11 ביוני 1980 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל־אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת
 פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 10 בנובמבר

 1980 בשעה 08.30.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
 בענין הבקשה או להתנגד לבך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם
 בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לכל
 נושה או משתתף של החברה שידרוש זאח מן החתום מטה תמורת

 התשלום הקבוע בעדו,
 י׳ גלברד, עו״ד

 ב״כ המבקשת

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

 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 9 בנובמבר 1980.

 בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע תיק אזרחי 540/80
 בענין פקודת ההברות,

 ובענין פירוק החברה טופר אליאפ, עבודות חשמל
 בע״מ, חפ/60171, משעול מעלה עקרבים 22, המשולש, באר־שבפ.
 והמבקש: ברוך רנר, ת.ז. 6468031, רח׳ דוד אלעזר 215/58,
 שכ׳ עופר, צפת, על ידי בא כוחו עו׳׳ד מ. רםיוק מרה׳ הרצל 72,

 באר־שבע.
 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6 באוקטובר 1980 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק אח החברה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 17 בנובמבר 1980 בשעה 08.30.
 בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
 בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם
 בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לבל
 נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת

 התשלום הקבוע בעדו.
 מ׳ רסיוק, עו״ד

 ב״כ המבקש

: כל הרוצה להופיע בשעת בידור הבקשה האמורה חייב ה ר ע ה . 
 למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.
 ההודעה, בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או
 כחתימה בא כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יופ 16 בנובמבר 1980,

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 תיק אזרחי 1569/80

 בענין פקודת החברות,
 בענין פירוק החברה צלילית חברה לשירותי נגינה בע׳׳מ

 מרח׳ ביאליק 18, ראשון־לציון.
 והמבקשת: ס.ט.ם. אלקטרוניקה בינלאומית בע״מ,
 חברה רשומת, מרח׳ לונץ 10, ירושלים, על־ידי ב״כ פנחס מנדלוביץ,
 עו״ד שמענו למסירת כתבי בי־דין הוא: שדי רוטשילד 135, תל־

 אביב־יפו.

 נמסרת בזח הודעה, כי ביום 11 ביוני 1980 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק אח החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 13 בנו

 במבר 1980 בשעה 08.30.
 בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
 בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם
 בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העהק מן הבקשה יינתן לכל נושה
 או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת התשלום

 הקבוע בעדו.
 פ. מנדלוביץ, עו״ד

 ב״כ המבקשת

: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב ה ר ע  ה
 למסור, או לשלוח על־ידי הדואר, לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.
 ההודעה, בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או
 בחתימת בא־כחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
 התחום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 16 בנובמבר 1980.

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב־יפו
 תיק אזרתי 1464/80

 בעבין פקודת החברות,
 ומנין ־פירוק החברה טרגא חברה לבנץ בע״מ,

 והמבקש: א. מי־טל עו״ד, מרחוב רמז 14, חל־אביב.

 נמסרת בזת הודעת כי ביום 26 במאי 1980 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל-אביב לפרק אח החברה הנזכרת לעיל וכי בקשת
 הפירוק תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביופ 10 בנובמבר 1980

 בשעה 08.30.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן הצו
 בעגין הבקשה או להתגגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם
 בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, העתק מן הבקשה ינתן לכל
 נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת

 התשלופ הקבוע בעדו.
 א' מי־טל, עו״ד

 ב״כ המבקש

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

 לא יאוחר משעה 13.00 של יום 9 בנובמבר 1980.
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 הודעות מאת מנס הנכסים הרשמי

 היום והמקום לאסיפות ראשונות: י״ז בכסלו התשמ״א (25 בנובמבר
 1980) כמשרד כונס הנכסים הרשמי, רה׳ שמריהו לוין 3, היפה.

 שעת האסיפות:
 1) נושים בשעה 09.30;

 2) משתתפים בשעה 10.00.

 שם החברה: קבוצת ברד הבי לעבודות בנין ופיתוח בע״מ — בפירוק
 (הפ/9615ד).

 מען המשרד הרשום: רחוב טרומפלדור 25, עכו.
.so/736 בית המשפט המחוזי של: חיפה, ח־ק אזרחי 

 תאריך צו הפירוק: ד׳ בתשון התשמ׳׳א (14 באוקטובר 1980).
 האריך הגשת הבקשה: ו׳ באייר התש״ם (22 באפריל 1980).

 היום והמקום לאסיפות ראשונות: ב׳ בטבת התשמ-א (9 בדצמבר
 1980) במשרד כונס הנכפים הרשמי, רח׳ שמריהו לוין 3, חיפה.

 שעת האסיפות:
 1) נושים בשעה 10.30;

 2) משתתפים בשעה 11.00.

 י״ד בחשון התשמ׳׳א(24 באוקטובר 1980) י׳ יקותיאלי, עו״ד
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 לפי פקודת פשיטת הרגל, 1936

 צו קבלת נכסים והכרזת פשיטת רגל,
 אסיפה ראשונה וחקירה פומבית

 שמות החייבים, תיאורם ומענם: יצחק כהן, ת״ז 5534564, פרסומאי,
 דרך בית לחם 31, ירושלים; משח ויטאל, תיז 523156, פקיד,

 רחוב אברהם שדון 5, ירושלים.
 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, תיפיפ אזרחיים 1) 152/80;

.153/80 (2 
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: ד.׳ בתשרי התעמיא

 (15 בספטמבר 1980).
 תאריך הגשת הבקשה: י״ד בשבט התש״ם (1 בספטמבר 1980).

 בקשת נושה או חייב: בקשת החייבים.
 האריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: י״ג בכסלו התשמ״א (21
 בנובמבר 1980) בשעה 9.00, במשרד כונס הנכסים הרשמי,

 רחוב ידידיה 4, ירושלים.
 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: י׳ בשבט התשמיא (15

 בינואר 1981) בשעה 8.30, בבית המשפט המחוזי בירושלים.

 צו שחרור החלטי
 שמות החייבים, תיאורם ומענם: רנה ולנסי, ה״ז 4192789, שוטר
 לשעבר; דעזי ולנסי, ת״ז 7818441, רחוב ברזילי 115/50,

 ירושלים.
 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, תיק אזרחי 245/73.

 תאריך צו השחרור: ג־ כחשון ד׳תשמ״א(13 באוקטובר 1980).
 מהות הצו: שחרור החלטי וסופי.

 י׳ בחשון התשמ-א(20 באוקטובר 1980) י׳ צוריאלי
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 לפי פקודת החברות

 צו פירוק ואסיפות ראשונות
 שט החברה: הד־ים חברד, לשיווק מוצרי דלק וכימיקליים בע״מ -

 בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רחוב החבצלת 6, ירושלים.

 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, תיק אזרחי 238/77.
 תאריך צו הפירוק: כ׳׳ז בתשרי התשמ״א (7 באוקטובר 1980),

 האריך הגשת הבקשה: כ״ה בסיון החש׳׳ם (9 ביתי 1980).
 היומ והמקום לאסיפות ראשונות: יינ בכסלו התשמ״א (21 ב:וב מבר
 1980) במשרד כונס הנכסים הרשמי, רחוב ידידיה 4, ירושלים.

 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 09.00;
 2) משתתפים בשעה 09.30.

 י״ג בהשון התשמ״א(23 באוקטובר 1980) י' צוריאלי
 סגן כובס הנכסים הרשמי

 הודעה על תשלומ דיבידנד
 שם החברה: יזום בנגב חברה מרכזית למסחר השקפות ופיתוח בע״מ -

. ( 5 7 .45Zבפירוק (ח.פ 
 מען המשרד הרשום: רחוב הפלפ״ח 66, באר שבע.
 בית המשפט המחוזי של: באר שבע, ח.א. 188/68.

 הסכום לכל שקל: 100%,
 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון וסופי.

 זמן פרעונו: ט־־׳ו בשבט התשמ״א(20 בינואר 1981).
 מקמי פרעונו במשרד המפרק: כובס הנכסים הרשמי, רחוב החלוץ 117,

 באד־שבע.

 ה׳ בחשק התשמ־א(15 באוקטובר 1980) ש׳ אנקור־שניר
 סנן כובס הנכסים הרשמי

 צווי פירוק ואסיפות ראשונות
 שם התבדה: קישון חבדה לייצור רהיטים בע״מ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום: דרך יוליוס סימון, psn חיפה.
 בית המשפט המחוזי של: היפה, תיק אזרתי 925/80.

 תאריך צו הפירוק: ל׳ בתשרי התשפ־א (10 באוקטובר 1980).
 תאריך הגשת הבקשה: י״ג בשבט התש״ם (31 בינואר 1980).

 היום והמקום לאסיפות ראשונות: ב׳ בטבת התשמ״א (9 בדצמבר
 1980) במשרד בונם הבכמים הרשמי, רח׳ שמריהו לוין 3, חיפה.

 שעת האסיפות:
 1) נושים בשעת 09.30;

 2) משתתפים בשעת: 10.00.

 שפ התבדה: עידבית תברת לבניה והשקעות בפ־ימ - בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רחוב אחד העפ 15, תיפה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1028/79.
 תאריך צו הפירוק: י״ב בתשרי התשמ׳׳א (22 בספטמבר 1980).

 האריך הגשת הבקשה: 29 בינואר 1978.
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 הודעות מאת כמס הנכסים הרשמי

 לפי פקודת פשיטת הרגל, 1936

 שם החייב, תיאורו ומענו: מיסטר הרמן, ת.ז. א׳/75726, תלמי
 אליעזר, ד.נ. השומרון,

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרחי 933/68.
 הסכום לבל שקל: 251%.

 דיבידנד או אחר: תשלום אחרון על חשבון ריבית.
 זמן פרעונו: כ״ח בחשון ההשמ״א (7 בנובמבר 1980).

 מקוש פרעונו במשרד הנאמן: ע. חרלף, עו״ד, רה׳ המגינים 42,
 חיפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: יצחק גולדשטיין, ח.ז. 6530555, ש.י.
 עמון 4/10, צור שלום.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 101/77.
 הסכום לכל שקל: 25%.

 דיבידנד ראשון או אתר: שגי.
 זמן פרעונו: כ״ח בחשון התשמ״א (7 בנובמבר 1980).

 מקום פרעובו במשרד הנאמן: ע. הדלף עו׳׳ד, רח׳ המגינים 42, חיטה.

 הודעות בדבר כוונה להכרת על דיבידנד
 שם החייבת תיאורה ומענה: מלכה סיסי, ת.ז. 7242213, רה׳ אסף

 שמחוני 27, קריח אחא.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרחי 1033/79.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: ו׳ בכסלו התשמ״א (14 בנובמבר 1980).
 שם הנאמן תיאורו ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רח׳ שמריהו לוין 3,

 חיםה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: אפרים שאנן, ת.ז. 4280007, דחי
 לילינבלום 38, קרית אתא.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1029/69.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ו׳ בכסלו התשמ״א (14 בנובמבר

.(1980 
 שם הנאמן תיאורו ומענו: ש. סלומון, עו״ד רה׳ ירושלים 1, חיפה.

 צו קבלת נכסים והכרזת פשיטת רגל
 אסיפה ראשונה וחקירה פומבית

 שם החייב, תיאורו ומענו: םמית אגרהים אבו מוך, טרקטוריםט,
 ת.ז. 5033475, בקה אל גרביה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1075/80.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: כ״ה בתשרי התשכד׳א

 (5 באוקטובר 1980).
 בקשת נושה או חייב: חייב.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ט״ו בכסלו החשמ״א
 (23 בנובמבר 1980) בשעה 09.00 במשרד כונס הנכסים הרשמי,!

 רח׳ שמריהו לוין 3, חיפה.
 תאריך התקירה הפומבית, השעה וחמקוב: י״ז בכסלו התשמ־א (25|

 בנובמבר׳1980) בשעה 10.30 בבית המשפט המחוזי חיפה.

 הודעה על תשלום דיבידנד

 שם החייב, תיאורו ומענו: דניאל מזרחי, ח״ז 30328, נהג, רחוב
 חירם 7, קמונה, ירושלים.

 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, היק אזרחי 208/76.
 הסכום לכל לירה: 100%.

 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון.
 זמן פרעוני: ב״ג בחשון התשמ״א (2 בנובמבר 1980).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: ר׳ קסובסקי, עו״ד, רחוב הלל 6,
 ירושלים.

 הודעה על שחרור נאמן
 שם החייב, תיאורו ומעגו לשעבר: אריה גורבשטיין, ת׳׳ז ד׳/570381,

 רחוב רפאלי 6, ירושלים.
 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, תיק אזרחי 19/70.

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב ידידיה 4,
 ירושלים.

 תאריך. השחרור: ד׳ בתשרי התשמ״א (14 בספטמבר 1980).

 הודעה על ביטול צו קבלת נכסים

 שם החייב, תיאורו ומענו: אבנר מזרחי, ת״ז 15586, קבלן שיפוצים,
 רחוב אושא 10, נחלאות, ירושלים.

 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, תיק אזרהי 50/80.
 האריך מתן צו קבלת הנכפים: ט׳ בניסן ההשימ (26 במרב 1980).

 האריך ביטול הצו: ג׳ בהשון התשמ״א (13 באוקטובר 1980).
 סיבת הביטול: אי ציות להוראות פקודת פשיטת הרגל.

 י'צוריאלי
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 ז׳ בחשון התשמ״א (17 באוקטובר 1980)

 י״ד בחשון התשמ״א(24 באוקטובר 1980) קותיאלי
 טגן כובס הנכסים הרשמי!

 הודעות על תשלום דיבידנד
 שם החייב, תיאורו ומעבה רבקה לאל, ח.ז. 0106653, שד׳ דגניה 47,

 קרית חיים.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרחי 208/73.

-הסכום לבל שקל: 100%.
 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון.

 זמן פרעונו: כ״ח בחשון החשמ״א (7 בנובמבר 1980).
 מקום פדעונו במשרד הנאמן: יהודה כהן עו״ד, רח׳ הרצל 55, חיפה.

 עם החייב, תיאורו ומענו: פרץ לביא, ת.ז. 321163?, שביל החאנה
 9, נהריה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, היק אזרחי 1715/77.
 הסכום לכל שקל: 4%.

 דיבידנד ראשון או אחר: שני.
 זמן פרעובו: כ׳׳ח בהשון התשמיא (7 בנובמבר 1980).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: פ. הדלף, עו״ד, רה׳ הפנינים 42,
 חיפה.
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 הודעות מאת מגס הגכסים הרשמי
 לפי פקודת פשיטת הרגל, 1936

 הודעה על ביטול צו קבלת נכסים ופשיטת רגל
 שם החייב, תיאורו ומענו: אנדרה סולטן, ת׳׳ז 6335509, סדרן,

 באות ספיר 520/3, אשדוד.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרהי 286/79.

 תאריך צו קבלת הנכסים ופשיטת רגל: ט״ו בכסלו התש׳׳ם (6 בדצמבר
.(1979 

 תאריך ביטולו: ה׳ בתשרי התשמ״א (15 בספטמבר 1980).

 י׳ בחשון התשמ״א(20 באוקטובר 1980) ש׳ אנקור־שניר
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעה על כוונה להגיש בקשה למתן צו ניהול
 לפי תקנות האפוטרופוס הכללי, (סדרי דין וביצוע),

 החשל״ח-1978
 בהתאם לתקנה 4 לתקנות האפוטרופוס הכללי(סדרי דין וביצוע),
 התשל״ח-1978, ניתנת בזה הודעה, כי בכוונת האפוטרופוס הכללי
 להגיש לבית המשפט בקשה לחת לו צו ניהול ביחס לנכסים הרשומים
 להלן. על כל אדם הרוצח להתנגד למתן הצו להניש לאפוטרופוס
 הכללי, במשרדו ברחוב החלוץ 117, באר־שבע, כתב התנגדות בשבי
 עותקים, הנתמך בתצהיר ויפרט בו את נושא התנגדותו ונימוקיו, תוך

 שבועיים מיום פרסום הודעה זו.

 נכסי עזבונות
 שם הנפטר שם האב מקום מגוריו האחרון

 שפ״ס לב אליהו אשקלון;
 הידושקח בלה רודולף קיבוץ גירים, ד.נ. נגב;

 שמוליאן רחל יצחק רחוב הכותל המערבי 30/1,
 באר-שבע;

 שך אשר יחזקאל רחוב ההגנה 24, באר־שבע.

 ט׳ בהשון התשמ׳׳א(19 באוקטובר 1980) ש׳ אנק ור־שניר
 סגן האפוטרופוס הכללי

 דין וחשבון שבועי
 לפי חוק בנק ישראל, התשי״ד—1954

 לפי סעיף 58 (1) לחוק בנק ישראל, התשי״ד—1954 מתפרסם
 בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו

 בסיום העבודה ביום י״מ בחשון התשמ״א (29 באוקטובר 1980):
 אג״ח שקלים

2,397,432,762.45. . . . . . . . . . . .  סך הכל המטבע במחזור .
 הנכסים ביתרות מטבע חוץ וזהב .2,397,432,762.45

 כ׳׳א כחשון התשמ״א(31 באוקטובר 1980) ש׳ םירקים
 יועץ למנהל מחלקת המטבע

 1 ס׳׳ח התשי״ד, עמ׳ 192.

 הודעות על תשלום דיבידנד
 שם החייב, תיאורו ומענו: יהב שבתאי, ח.ז. 4179933, קורא מונים,

 רחוב כיט בגובמבר 48, בת־ים.
 בית המשפט המחוזי של: באר שבע, ה.א. 347/73.

 הסכום' לכל שקל: 100%.
 דיבידנד ראשון או אחר: שגי.

 זמן פרעונו: י״ג בכסלו התשמ״א (21 בנובמבר 1980).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: בונם הנכסים הרשמי, רחוב החלוץ

 117, באד שבע.

 שם החייב, תיאורו ומענו: מימוני דוד, ה.ז. 7819463, נהג, רחוב
 אוסבלדו אדניה 1645, באר שבע. -

 בית המשפט המחוזי של: באר שבע, ת.א. 302/75.
 הסכום לכל שקל: 100%.

 דיבידנד ראשון או אחר: שני.
 זמן פדעונו: י״ח בכסלו ההשמ״א (26 בנובמבר 1980).

 מקופ פרעונו במשרד הנאמן: כונס הנבטים הרשמי, רחוב החלוץ
 117, באר שבע.

 שמות החייבים, תיאורם ומענם: דונדח חיים, ח.ז. 580544, רחוב
 האוניברסיטה 78, תל־אביב; אלמוג שושנה, ת.ז. 6043048,

 רחוב צבר 7/18, ערד.
 בית המשפט המחוזי של: באר שבע, ת.א. 138/73.

 הסכום לבל שקל: 100% בדין קדימת 50% לחוב רגיל.
 דיבידנד ראשון או אחד: ראשון.

 זמן פרעובו: כ״ח באלול התש״ם (9 בספטמבר 1980).
 מקום פרעובו במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי, רחוב החלוץ

 117, באר שבע.

 שם החייב, תיאורו ומעגו: אלמוג (לוצינצר) יעקב, ת.ז. 3036558,
 רחוב קיבוץ גלויות 312, אופקים.

 בית המשפט המחוזי של: באר שבע, ת.א. 481/71.
 הסכום לבל שקל: 92%.

 דיבידנד ראשון או אחר: שני.
 זמן פרעונו: ב׳ בכסלו התשמ״א (28 בנובמבר 1980).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי, רחוב החלק 117,
 באד־שבע.

 שם החייב, תיאורו ומענו: פרניה (אפריפ) שוסברגד, ת.ז. 0082677,
 פקיד, 73/13 מצפה רמון.

 בית המשפט המחוזי של: באר שבע, ח.א. 231/72.
 הסכום לבל שקל: 10%.

 דיבידנד ראשון או אחר: שלישי.
 זמן פרעונו: י״ח בכסלו החשמ״א (26 בנובמבר 1980).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי, רחוב החלוץ 117,
 באר״שבע.
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 הודעות אלה מתפרשטית על אחריות המודיעים ואין כפרפומז משום מתן תעודה על נכונותן.

 גי. אי. ר. (ישראל) בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על האסיפה הסופית
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לם5יף 206 לפקודת החברות, שהאסי
 פה הכללית האחרונה של החברים של החברה חנ״ל תתכנס ביום
 30 בדצמבר 1980, בשעה 10.00, במשרדי המפרק א. ציטרון, רחוב
 אלפסי 22, ירושלים, לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל פירוק העסקים ומה עשה בנכסי החברה, וכדי לשנ־וע ביאו
 רים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה ושל המפרק.

 א. ציטרון, מפרק י

 אישור יעוץ הנדסי(1972) בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 206 לפקודת החברות, כי
 האסיפה הכללית הסופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 20 בנובמבר
 1980 בשעה 9.00 אצל משה שני, רחוב דבי בנימין 6, בית הכרם,
 ירושלים, לשם הגשת דין וחשבון סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק, מה עשה בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים
 מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה

 ושל המפרק.!
 משה שני, מפרק

 תיקון טעות
 בהודעה מאת מפעל הפיס בדבר תכנית הימורים ״לוטו* מסי
 1978/ב (שינוי מסי 4) שפורסמה בילקוט הפרסומיפ 2662, התשמ׳׳א,
 עמי 136, בסופה, במקום ״11 סימונים 356.5 שקל־״ צ׳׳ל ״11

 סימונים 346.5 שקל״.

 שבטה חברה למסחר בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על האסיפה הסופית
 ניתנת בזה הורעה לפי סעיף 206 לפקודת החברות, בי האסיפה
 הכללית הסופית של החברה תתקיים ביום 30 בדצמבר 1980, במשרד
 הדשופ של החברה, ברחוב ההסתדרות 6, חולון, למטרת הגשת דו״ח
 על העירוק, מסירת הסברים שיידרשו וקבלת החלטות יוצאות מן

 הכלל כיצד לנהוג בפנקסי החברה ובניירותיח.

, מפרק  יוסף טרלובסקי

 אינטרום
 הודעה על אסיפת נושים

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 207 (2) לפקודת ההברות, כי
 אסיפה כללית של נושי החברה הנ״ל תתכנס ביום 7 בנובמבר 1980
p ושות׳, רחוב הרצל 76, חיפה, ו  בשעה 08.00 במשרד שורץ פ
 על מנת לאשר החלטה בדבר פירוק החברה, מינוי מפרק ואישור

 דויח המנהלים על מצב העסקים.

 בשם המנהלים: יעקב שורץ, רו״ה

 החברה הישראלית לשעונים בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 206 לפקודת החברות, שהאסיפה
 הכללית האחרונה של החברים (או הנושים) של החברה הנ״ל התכנס
 ביום 21 בדצמבר 1980 בשעה 10.00 במשרדי החברה, לשם הגשת
 דו־ח סופי של ה&םרקח, המראה כיצד הועחל פירוק העסקים ומה
 נעשה בגכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרקת
 ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרקת.

 מלכה טבנבוים, מפרקת
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