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 היתד לנשיאת סימון על מוניות מסויימות

 לפי תקנות התעבורה, התשכ״א—•1961

, אני מתיר למונית שניתן  בתוקף סמכותי לפי תקנות 4 ו־305 לתקנות התעבורה, החשכ׳׳א—1961 ן
 לה היתר לפי תקנה 524 לתקנות האמורות, להסיע בנסיעות שיירות נוסעים מנמל התעופה בן־גוריון לשאת

 בחזית המונית את הסימול שמידותיו, צבעו ודוגמתו מפורטים להלן:

 (א) מידות הסימול:

 אורך — 120 ס״מ ; גובה — 18 ס״מ,

 (ב) צבע הסימול:

 למוניות מיוחדות: רקע לבן וצבע האותיות כחול;

 למוניות שירות לירושלים : רקע לבן וצבע האותיות ירוק.

 (ג) דוגמת הסימול:

 (1) למוניות מיוחדות:

 (2) למוניות שירות לירושלים :

 כ״ג באדר א׳ התשמ״א (27 בפברואר 1981)
 (חמ 83—3)

 1 ק״ת התשכ״א, עמ׳ 1425; התש״ל, עמ׳ 699.
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 הודעה על הרשאה
 לפי חוק נכס־ המדינה, התשי״א—1951

) לחוק נכסי המדינה, התשי״א— 2 )  בהתאם לסעיף 0
, מודיעים בזה כי הממשלה החליטה להרשות את  1951 ו
 נושאי המשרות במשרד הפנים, המפורטים להלן, לייצג
 את הממשלה בכל עסקה מהעסקאות, למעט עסקה במקר
 קעין, שמדובר בהן בסעיף 4 לחוק, בתח!9 הפעי
 לות של משרד הפנים, עד לסכום הנקוב לצד כל־אחד
 מהם, ולחתום בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעס

 קאות האמורות:

 1. המנהל הכללי ביחד עם חשב המשרד — ללא הגבלה
 בסכום;

 2. סגן המנהל הכללי לאמר5ל1ת, מנהל מייהל התכנון,
 מנהל מינהל האוכלוסין, מנהל המינהל לשירותי
 חירום והפקידים מיוחדים, מנהל האגף לעניני מש
 טרה ושירות בתי־הםוהר, מנהל השירות לשמירת
 איכות הסביבה, מנהל האגף לניהול מוניציפלי, מנהל
 האגף לכספים ׳־לתקציבים ברשויות המקומיות, מנהל
 מחלקת בנאי-ימ או סגן מנהל מחלקת בנא׳ימ ביחד עם

 השב המ׳שדד — עד לסכום של 20,000 שקלים.

 ההרשאות שהודעה עליהן פורסמה בילקוט הפרסומים
 2550, התשל״ט, עמ׳ 2052 — בטלות.

 י״ט באב התשמ״א (19 באוגוסט 1981) אריה נאור
 (חמ 9—3) מזכיר הממשלה

 1 ס״ח התשי׳יא, עמ׳ 52.

 הודעה כדבר תנאים להגדלת תקופת השירות
 לפי חוק שירות הקבע בצבא־־הגנה לישראל (גימלאות),

 התשי׳׳ד—1954

 מודיעים בזה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 53(ב)
 לחוק שירות הקבע בצבא־הגנה לישראל (גימלאות),
 התשי׳׳ד—1954 1 (להלן — החוק), קבעה הממשלה כי
 לשם קביעת זכות לקיצבת פרישה של חייל לפי החוק,
 רשאי הרמטכ״ל להורות שתקופת שירות הקבע של חייל
 שהוא הורה שכול כמשמעותו בחוק משפחות חיילים
,  שנספו במערכה. (תגמולים ושיקום), התש״י—1950 2
 וששירת בהיותו מעל לגיל 40, כולה או מקצתה, תיחשב
 כתקופה גדולה משחיתה למעשה, עד כדי השלמה לקיצ־
 בה בשיעור 50%, ובלבד שלא תעלה על 6% למי

 שקיצבתו היא.מעל 45% ממשכורתו הקובעת.

 החלטה זו תהול על חייל שפרש לקיצבה מיום כ״ג
 באדר ב׳ התשל״ח (1 באפריל 1978) וכן על מי שפרש
 מהשירות לפני קבלתה ועל שאיריו, אולם הקיצבה המוג
 דלת כאמור לא תשולם אלא מיום כ״ג באדר ב׳ התשל״ח

 (1 באפריל 1978) או לאחר מועד זה.

 ג׳ באב. התשמ״א (3 באוגוסט 1981) אריה נ^ור
 (חמ 716—3) מזכיר הממשלה

 י• ס״ה התשי״ד, עמי 179; התשי״ה, עמי 43.
- פי׳ח התש״י, עמי 102.

 הודעה בדבר קביעת שר כשר האחראי לעניני
 חברות ממשלתיות

 לפי חוק החברות הממשלתיות, התשלי׳ה—1975

 מודיעים בזה, כי בתוקף סמכותה לפי חוק ההברות
 הממשלתיות, התשל״ד,—1975 !, ושאר סמכויותיה לפי כל
 דין, קבעה הממשלה את שר התיירות כשר האחראי.

 בנוסף לשר האוצר, לעניני החברות דלהלן:

 החברה הממשלתית לתיירות
 החברה לפיתוח מפעלי תיירות בע״מ

 חברת בית הספר לתיירות בע״מ
 בית־הספר המרכזי למלונאות בע״מ

 פיתוח מזרח ירושלים בע״מ
 אתרים — הברה לפיתוח אתרי תיירות בתל־אביב־יפו

 בע״מ
 החברה לפיתוח הוף אילת בע״מ

 פיתוח הוף ים המלה וחבל סדום וערד בע״מ
 ההברה לפיתוח עכו העתיקה בע״מ
 החברה לפיתוח יפו העתיקה בע״מ

 כפר המכביה בע״מ.
 חברת מזרה תיירות אילת בע״מ
 מרכז תיירות ונופש חיפה בע״מ.

 ההודעה בדבר קביעת שרים כשרים אחראים לעניני
 חברות, שפורסמה בילקוט הפרסומים 2368, התשל״ח,

 עמי 2, תתוקן לפי זה.

 ט״ז באב התשמ״א (16 באוגוסט 1981) $£ףיה נאדר
 (חמ 507—3) מזכיר הממשלה

. 1  1 ם״ח התשל״ה, עמ׳ »

 הודעה על מינוי מנחל בללי למשרד התיירות
 לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התעי׳׳ט—1959

 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות
, מינתה הממשלה  המדינה (מינויים), התשי״ט—1959 ו
 את רפאל פרבר לתפקיד המנהל הכללי של משרד

 התיירות.

 י״ט באב התשמ״א (19 באוגוסט 1981) אריה נעיד
 (חמ 56—3) מזכיר הממשלה

 1 פ״ח התשיי׳ט, עמ׳ 86; התשכ״ג; עמי 110.

למועצה נוי חבר לועדה המייעצת ו  הודעה על מי
יעצת של בנק ישראל  המי

 לפי חוק בנק ישראל, התשי״ד—1954

 מודיעים בזה כי בהתאם לסעיפים 20(א) ו־23(א)
 לחוק בנק ישראל, התשי׳יד—1954 / מינתה הממשלה את
 רפאל רקנאסי להיות הבר הועדה המייעצת והמועצה

. 2 י ט א נ ק  המייעצת של בנק ישראל, במקום דניאל ר
 י״ט באב התשמ״א (19 באוגוסט 1981) אריה כאור

 (חמ 778—3) מזכיר הממשלה
 1 ם״ח התשי״ד, עמ׳ 192.

 2 י״פ חתשמ״א, עמי 1700.

 2828 ילקוט הפרסומים 2744, ד׳ באלול החשמ״א, 3.9.1981



 מינוי
 לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט—1959

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק שירות המדינה
 (מינויים), התשי״ט—1959 / ולאחר התייעצות עם נציב
 שירות המדינה, אני מטיל בזה את תפקיד המנהל הכללי
 של משרד הבריאות על פרופ׳ מרדכי שני, מיום י׳׳ח באב
 התשמ״א (18 באוגוסט 1981) עד יום ל• באב התשמ״א
 (30 באוגוסט 1981) או עד שובו של המנהל הכללי

ח לארץ, לפי המוקדם יותר. ו  פרופ׳ ברוך מ

 י״ז באב התשמ״א (17 באוגוסט 1981) אליעזר שופפק
 (חמ 56—3) שר הבריאות

 נ ס״ה התשי״ט, עמ׳ 86.

 צו
 לפי חוק רכישת מקרקעין בנגב (חוזה השלום עם מצרים),

 התש״ם—1980
 מכוח סמכותי לפי סעיף 4(ב) לחוק רכישת מקרקעין
 בנגב (חוזה השלום עם מצרים), התש״ם—1980 !, אני
 קובע כי לגבי המקרקעין הכלולים בשטח המרכזי המסומן
 בתוספת הראשונה לחוק והגובל עם כביש ערד—תל־שוקת
 בצפון זעם כביש דימונה—באר־שכע בדתם, במקום
 המועד הקבוע 2 לתחילת התקופה של שלושה חדשים
 כאמור בסעיף 4(א) לחוק יבוא יום כ״ת באב התשמ״א
 (28 באוגוסט 1981); המועד למסירת המקרקעין אשר קמו
 לקנין המדינה יהיה איפוא ב׳ בכסלו התשמ״ב (28

 בנובמבר 1981).

 ו׳ באב התשמ״א (6 באוגוסט 1981) מנחם כגין
 (חמ 1263—3) שר הבטחון

 ב ס״ח התש״ם, עמ׳ 1770.
 2 י״פ התשמ״א, עמ׳ 197, עמ׳ 1276, עמי 2103.

 אישור מוסדות ציבור לענין תרומות מיוחדות
 לפי פקודת מס הכנסה

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה ב
 אני מאשר את המוסדות המפורטים להלן כמוסדות ציבור

 לעניו תרומות מיוחדות:

 1. עזרא, ארגון הנוער החרדי בא״י;
 2. ״לקידום״ — אגודה לקידום החינוך הדתי, מדעי,

 טכנולוגי בישראל;
 3. מוסדות אור שמח־,

 4. המכון הביוטכנולוגי תל־אביב.

 ו׳ באב התשמ״א (6 באוגוסט 1981) יורפ ארידור
 (חמ 152—3) שר האוצר

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120; ם״ח

 התשמי׳א, עמ׳ 282.

 מינוי
 לפי חוק הנוטריונים, התשל״ו—1976

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 50 לחוק הנוטריונים,
 התשל״ו—1976 •נ, אני ממנה את יוסף וינר, מזכיר ראשי
 מחליף בבתי משפט השלופ במחוז הצפון, להשתמש
 בסמכויות נוטריון כל אימת שהינו ממלא תפקיד בבית
 משפט השלום בעפולה או בבית משפט השלום בבית
 שאן, למעט הסמכויות לפי סעיף 7 (4), (7), (9) ו־(10)
 וסעיף 8 לחוק, אם הוכה להנחת דעתו שמבקש השירות
 הוא תושב הנפה,האדמיניסטרטיבית שבה ממוקם בית

 משפט תשלום, לפי הענין.

 תוקף המינוי בכל אהד מבתי המשפט האמורים יפוג
 בסוף החודש שאחרי קבלת ד%דעת המנהל הכללי של
 משרד המשפטים, כי נוטריון התחיל לכהן בתחום הרשות

 המקומית שבו נמצא בית המשפט.

 ר באב התשמ״א (6 באוגוסט 1981) משה נסיפ
 (חמ 165—3) שר המשפטים

 1 ם״ח התשל״ו, עמי 196.

 מינוי חבדיפ לבית הדין המקומי למשמעת בחיפה
 לפי חוק הרשויות המקומיות (:שומעת), התשל״ח—1978

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 (א) לחוק הרשויות המ
 קומיות (משכמת), התשל״ח—1978-י, ובהתייעצות עם שר
 הפנים, אני ממנה את עובדי עירית חיפה, ששמותיהם
 מפורטים להלז, להיות מיום ב׳ באלול התשמ״א (1
 בספטמבר 1981) חברים בבית דין המקומי למשמעת של

 עובדי עירית חיפה, ברשימת שר המשפטים:

 עו״ד איתי תמר _
 עו״ד פומרנץ שולמית

 עו״ד פרבר עמום

 ה׳ באב התשמ״א {5 באוגוסט 1981) משה נשים
 (חמ 1440—3) שר המשפטים

 1 ס״ח התשל״ח, עמי 153.

 מינוי
 לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט—1959

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק שירות המדינה
 (מינויים), התשי״ט—1959 ולאחר התייעצות עם נציב
 שירות המדינה, הטלתי על חיים קלוגמן, ממונה בכיר
 על חקיקה (משפט פרטי), את מילוי תפקיד המנהל
 הכללי של משרד המשפטים מיום יי׳ב באב התשמ״א
 (12 באוגוסט 1981) עד יום י״ב באלול התשמ״א (11

 בספטמבר 1981).

 י״ז באב התשמי׳א (ד1 באוגוסט 1981) משה נסים
 (חמ 56—3) שר המשפטים

 1 ם״ח התשי״ט, עמ׳ 86.
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 ה. משקי תנועת דודות — ביתר
וש אמונים —  ו. אמ:ה — תנועת התישבות של ג

 אגודה שיתופית מרכזית בע״מ.

 ארגונים יציגים של קבלנים מורשים:
 א. תנובה — מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית

 כישראל בע״מ
 ב. טנא — אגודה שיתופית מרכזית לשיווק תוצרת

 חקלאית בישראל בע״מ
 ג. !^יגוד משקי עופות לרביד.

 ד. ארגון המדגירים, משווקי ביצים, בשר ועופות
גוד יצרני ומשווקי עופות מים.  ה. אי

 2. אנו מסמיכים את יוסף וייריב, מנהל המחלקה למו־.
 עצות ייצור ושיווק במשרד החקלאות, לפנות אל
 הארגונים היציגים המפורטים לעייל ולקבל מהם
 רשימות של נציגי ציבור לצורך הקמת ועדות קנסות

 בהתאם לחוק האמור.

 י״ ח בתמוז התשמ״א (20 ביולי 1981)
 (המ 556—3)

 ארי8ל ״יי*-ן יז״£,ץ פו*
 שר החקלאות שר התעשיה, המסחר והתיירות

ת המפות ל י צ  א

 לפי הוק־יםוד: הממשלה

י מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 31 (ב) לחוק-  אנ
, אצלתי את סמכותי לפי סעיף 9;א)(2) 1 ה ל ש מ מ  יסוד: ה
, לרון  לחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי׳׳ח—1958 2

 אדלר, רשם המהנדסים והאדריכלים.

 די׳ באב התשמ״א (4 באוגוסט 1981)
 (המ 1.162—3) ישראל כץ

 שר העבודה והרווחה

 י ס״ח התשכ״ח, עמי 226; התש״ם, עמ׳ 50.

 2 ס״ה התשי׳י׳ח, עמ׳ 108; התשל״ז, עמי 39.

 הודעה על מינוי מפקחים

 לפי חוק הזדמנות שווה בתעסוקה, ה־שמ״א—1981

ות שווה בתעסו  בהתאם לסעיף 3(א) לחוק הזדמנ
י מודיע שטעיתי את זהר קרתי,  קה, התשמ״א—1981 -נ, אנ
 לאה הסיד, ורדה הראל, הנה כביש, חביבה ולינסקי

ן החלק האמור. י  ושרה זיידה להיות מפקחים לענ

 כ״ח בתמוז התשמ״א (30 ביולי 0981
 (המ 1463—3) ישראל כץ

 שר העבודה והרווחה

 ם״ח התשמ״א, עמ׳ 285.

ת אזוריים ע י ב  ק
 לענין התוספת לחוק לעידוד השקעות הון, התשי־׳׳ט—1959

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 40ד לחוק לעידוד השקעות
, ובאישור ועדת הכספים שד  הון, התשיי׳ט—1959 ו

, אנו קובעים ב• — ת ס מ  ה

 1. בקביעת האזורים לענין התוספת לחוק שפורסמה
 בילקוט הפרסומים 2415, התשל״ה, עמי 1249,
 ותוקנה בילקוט הפרסומים 2522, התשל״ט, עמ׳ 1193,
 בילקוט הפרסומים 2640, התש־-ים, עמי 1983 ובילקוט

 הפרסומים 2730, התשמ״א, עמי• 2246 —

: א ו ב  (1) בסעיף 1 (א), אחרי פסקה (1ה) י
 ״(!ו) תהום הישוב של הכפר ירכ:א;׳׳

״ ( ו ן )  (2) בסעיף 1 (ב) בסוף פסקה (1) יבוא ״
: א ו ב  ואחריה י

 ״(1א) השטה הכלול בין הקווים הישרים המחב
 רים את נקודת הציון: 15922702, 6002708¡,

 16012720, 15982720;׳׳

ד א  2. הוראות סעיף 1 לקביעה זו יחולו על תכניות מ
 שרות של מפעלים שהבקשות לאישורן ה^גשו &י
 אושרו לאחר פרסום תיקון זה ברשומות ולפני

 שעברה שנה מיום הפרסום.

 ט״ז באב התשמ״א (16 באוגוסט 1981)
 (חמ 200—3)

 גדע,ץ פת יורם אדירו ף .
 שר ה תעש יה והמסחר שר האיצר

 1 ס־־־׳ה התשי״ט, עמ׳ 234; התעלי׳׳ח, עמי 163.

ם ושל י ל ד ג ל מ ימ יציגים ש נ ו ה על ארג ע ד ו  ה
ת ר,נסדת ו ד ע ת ו מ ק פ מורשים לעניין ה י נ ל ב  ק

 לפי חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק)
 התשכ״ד—1963 ־

 1. אנו מודיעים כי הארגונים המפורטים להלן הם ארגו
 נים יציגים של המגדלים ושל הקבליים המורשים
ק סעיף 61 (ג) לחוק המועצה לענף הלול (ייצור  לענ

 ושיווק), התשכ״ד—1963 !.

 ארגונים יציגים של מגדלים:
 א. הסתדרות הפועלים החקלאים — המרכז החקלאי
 ב. האיחוד החקלאי — אגודה חקלאית שיתופית

ית בע״מ  מרכז
ת האיכרים בישראל  ג. התאחדו

גוד  ד. הסתדרות הפועל המזרחי בישראל — אי
 המושבים

 1 ס״ח התשכ״ד, עמי 12; התשל״ה, עמי 74; התשמ״א,

 עמ׳ 178.

 2830 ילקוט הפרםונליס 2744, ד׳ באלול התשמ״א, 3-9.1981



 החלק עוז־! ל
 לי:-נ:ש ליעי

 גוש הלקה במ״ד ב ד״׳ ר

 488 14 8,398 בשלמות

 488 15 2,590 בשלמות

 488 16 613 בשלמות

 477 31 3,780 בשלמות

 477 32 5,521 בשלמות

 477 33 2,880 בשלמות

 477 34 8,519 בשלמות

 493 5 126 בשדמות

 493 6 2,605 בשלמות

 493 7 1,990 בשלמות

 493 8 י 4,894 בשלמות

 493 9 2,510 בשלמות

 494 10 5,516 בשלמות

 494 11 3,773 בשלמות

 494 12 4,858 בשלמות

 491 13 7,370 בשלמות

4,190 8,709 23 2218 

21 2,529 24 2218 

135 5,228 23 3554 

 4992 3 2,078 בשלמות

 4992 4 2,132 בשלמות

 5009 2 2,163 בשלמות

 5009 3 2,725 בשלמות

 497 53 2,666 בשלמות

 497 54 1,286 בשלמות

 497 55 13,161 בשלמות

- בשלמות 2,883 56 497 

 492 15 4,458 בשלניות

 492 16 5,787 בשלמות

 484 5 572 בשלמות

 480 20 6,342 • בשלמות

 480 21 2533 בשלמות

 479 42 2,929 בשלמות

 479 43 772 בשלמות

 505 18 5,266 בשלמות

 505 19 2,306 בשלמות

 505 20 1,039 בשלמות

 505 21 3,177 בשלמות

 באב התשמ״א (7 באוגוסט 1981) משת נסי8
 (חמ 242—3) שר המשפטים

ך ת מ ד י ק י גז־יני־י פ מ ר ה ה ע ד ו  ה
י קטינים, חולי נפש נ י  לפי• חוק הסעד (סדרי דין בענ

 ונעדרים), התשמ״ו—1955

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד (סדרי דין
פש ונעדרים), התשט״ו—1955 !, י קטינים, הולי נ נ י  בענ
ת רמת־ י ממנה את שרה טל להיות פקידת סעד בעירי  מי

 גן לענין החוק.

י פקידי סעד שפורסמה בילקוט ו נ  ההודעה בדבר מי
 הפרסומים 1502, התשכי-׳ט, עמ׳ 744, תתוקן לפי זה.

 כ״ט בתמוז התשמ״א (31 ביולי 1981)
 (המ 143—3) ישראל כץ

 שר העבודה והרווחה

 י פ״ח התשט״ו, עמ׳ 126.

כת מקרקעי יעוד למקרקעי ציבור  אישור הפי
י חוק המקרקעין, התשכ״ט—1969  לפ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 110 לחוק המקרקעין,
 התשכ״ט—1969 •י, אני מאשר, כי הלקים של מקרקעין,
 כמתואר בתוספת, הרשומים בלשכת רישום המקרקעין
 רחובות כמקרקעי יעוד המהווים דרכים ונחלים, חדלו
 לשמש ליעודם וייהפכו למקרקעי ציבור שאינם מקרקעי

 יעוד.

 תושפת
 ההלק שחדל
 לשמש ליעוד

 במ״ר
 שמה ההלקה

 גוש הלקה במ״ר

 553 36 3,060 בשלמות

 553 37 3,472 בשלמות

 553 38 1,985 בשלמות

767 2,479 40 553 

 550 1 651 בשלמות

 551 7 11,548 בשלמות

 551 8 10,433 בשלמות

3,847 6,487 3 555 

 485 19 5,335 בשלמות

 485 20 6,448 בשלמות

 485 21 1,408 בשלמות

 485 22 5,194 בשלמות

2,122 3,918 15 489 
 489 ־ 16 1,773 בשלמות

 489 17 •1,372 בשלמות

 489 18 2,007 בשלמות

 488 13 6,601 בשלמות

 1 ס־׳׳ח התשכ״ט, עמ׳ 259.
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י במועצה להפמכת ימאים  הודעה כדבר מינוי הב
 לפי חוק הספנות (ימאים), התשל״ג—1973

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21 ו־23 לחוק הספנות
 (ימאים), התשל״ג—1973 / אני ממנה את רב חובל גד
 הילר להיות הבר במועצה. להסמכת ימאים, כנציג מטעם

 בעלי כלי השיט, במקום רב חובל דב ברסלר.

 ההודעה בדבר מינוי מועצה להסמכת ימאים שפור
 סמה בילקוט הפרסומים 2585, התשי׳ם, עמ׳ 436, תתוקן

 לפי זה.

 ד׳ באב התשמ׳׳א (4 באוגוסט 1981) היי£ לנדאו
 (המ 1060—3) שר התחבורה

 1 ס״ח התשל״ג, עמ׳ 329.

 הודעה בדבר קביעת ערכו הנקוב של מעה
 ושאר פרמיה

 לפי חוק בנק ישראל, התשי״ד—1954

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 31 (ב) לחוק
 בנק ישראל, התשי״ד—1954 קבעתי, בהתייעצות עם
 המועצה ובאישור שר האוצר, את ערכו הנקוב, תרכובתו,
 משקלו, תבניתו ושאר פרטיו של מטבע מיוחד חנוכה
 התשמ״ב—1981, בערך נקוב של שקל אהד הנושא חנוכיה

 מפולין, אשר דוגמתו שמורה בבנק.

 י״ב באב התשמ״א (12 באוגוסט 1981)
 (המ 105—3) ארגיז גפני

 נגיד בנק ישראל

 1 ם״ח התשי״ד, עמ׳ 192.

 אכרזה על מטבע מיוחד
 לפי חוק בנק ישראל, התשי׳׳ד—1954

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 33א (א) לחוק בנק ישראל,
 התשי״ד—1954 •י, ולאחר התייעצות עם הממשלה, אני
 מכריז על מטבע חנוכה התשמ״ב—1981, בערך נקוב של
 שקל אהד הנושא חנוכיה מפולין, כמטבע מיוחד לענין

 הסעיף האמור.

 י״ב באב התשמ״א (12 באוגוסט 1981) .
 (המ 3-105) ארנון גפני

 נגיד בנק ישראל

 1 ם״ח התשי״ד, עמ׳ 192 ; התשכי׳ח, עמ׳ 48 ; התשי׳ל,

 עמ׳ 125.

כת מקרקעי יעור למקרקעי ציבור  מישור הפי
 לפי חוק המקרקעין, התשכ״ט—1969

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 110 לחוק המקרקעין,
 התשכ״ט—1969 !, אני מאשר, כי המקרקעין המתוארים
 בתוספת, הרשומים בלשכת רישום המקרקעין באר־
 שבע כמקרקעי יעוד המהווים דרך ונחל, חדלו בשלמות
 לשמש ליעודם וייהפכו למקרקעי ציבור שאינם מקרקעי

 יעוד.

 תוספת

 החלק שחדל
 שסח החלקה לשמש ליעודו

 גוש הלקה במ״ר במ״ד

 1071 16 8,296 בשלמות
 1080 70 2,213 בשלמות

 באב: התשמי׳א (7 באוגוסט 1981) בדעה נפימ
 (המ 242—3) שר המשפטים

 1 ס״ה התשכ״ט, עמ׳ 259.

 אישור הפיכת מקרקעי יעוד למקרקעי ציבור
 לפי חוק המקרקעין, •התשכ״ט—1969

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 110 לחוק המקרקעין,
 התשכ״ט—1969 אני מאשר, כי המקרקעין המתוארים
 בתוספת, הרשומים בלשכת רישום המקרקעין תל־אביב,
 כמקרקעי יעוד המהווים תעלת ניקוז, חדלו לשמש ליעודם

 וייהפכו למקרקעי ציבור שאינם מקרקעי יעוד.

 תוספת
 החלק שהדל

 שסח ההלקה לשמש ליעודו
 גוש הלקה במ״י במ״ר

 6982 7 1,723 בשלמות

 ז׳ באב התשמ״א (7 באוגוסט 1981) משה נםימ
 (חמ 242—3) שר •המשפטים

 1 ס״ח התשכ״ט, עמ׳ 259.

 מינוי
 לפי פקודת התעבורה

 אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לפקודת
, מיניתי את אריה גרוזבורד להיות ממלא  התעבורה ג

 מקום מנהל אגף הרישוי במשרד התחבורה.

 כ״ד בתמוז התשמ״א (26 ביולי 1981) חיים לנדאו
 (חמ 641—3) שר התחבורה

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ׳ 173.

 2832 ילקוט הפרסומים 2744, ד׳ באלול התשמ׳יא, 3-9.1981



 הודעה בדבר אישור שיכונים ציבוריים
 לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה), התשכ״ד—1964

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1א לחוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה), התשכ״ד—1964 / אני
 מאשר כי בנינים שהוקמו בידי המדינה או מטעמה או ביזמתה או שנרכשו על ידי המדינה ובנייתם החלה
 לפני יום כ׳ בניסן התשל״ה (1 באפריל 1975) על המקרקעין המתוארים בתוספת, המותחמים בצבע כחול

 בתשריט התכנית, הם שיכונים ציבוריים.

 התשריטים מופקדים באגף פרוגרמות במשרד הבינוי והשיכון, רחוב הלל 23, ירושלים, וניתן לעיין
 בהם בימים ובשעות שהמשרד פתוח לקהל.

 תופפת

: 3/57/16 ; גוש : 4430 ; חלקי חלקה : 151.  (1) המקום : רמלה ; השכונה : אזור התעשיה ; תרש״צ מס׳

: 3/48/9 ; גוש: 4242 ; חלקי הלקות: 22,  (2) המקום : ראשון לציון; השכונה: מזרח ; תרש״צ מם׳
.20 ,21 

 (3) המקום: קרית גת; השכונה: אזור התעשיה; תרש7׳צ מס׳: 5/39/9; גוש: 5841; חלקות: 33—2; גוש:
 5842; חלקות: 36—4; גוש 5843; חלקות: 22—2.

 (4) המקום: כרמיאל; השכונה: אזור תעשיה; תרש״צ מפי: 1/18/11; גוש: 18982: חלקי חלקות:
 30—;24, 32, 36, 37, 42—39 , 50—44; גוש 19145; חלקות: 3—1, 63—5, 65, 68, 91—88, 93, 99—97,
 108, 115; חלקי חלקות: 4, 62, 69, 72, 86, 87, 110, 114; גוש 19146; חלקות: 30—1, 34, 89—45;

 חלקי חלקות: 35—44,31; גוש: 19148; חלקי חלקות: 26,25,22, 49.

 (5) המקום: אשקלון; תרש׳׳צ מסי: 5/45/19; גוש 1727; הלקות: 25, 15, 14; גוש: 1728; 24, 22, ־20,
̂ 24, 23, 12; גוש: 1929; חלקות: 183, 53, 52, 15—11, 3, 2; גוש: 1944;  • 10—5, 2, 1; גוש: 1729; חלקות

 חלקות: 40,42,55,57,62—ד25,2, 12,24; גוש: 1945; הלקות: 29—14.

 י״ב בתמוז התשמ״א (14 ביולי 1981) זאב בדקאי
 (חמ 74—3) מנהל אגף הפרוגרמות

 1 ם״ח התשכ״ד, עמי 52 ; התשל״ה, עמ׳ 244 ; י״פ התשל״ז, עמ׳ 1717.

 הודעה בדבר בחירת ראש המועצה האזורית
 בקעת בית שאן וסגניו

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

 בהתאם לסעיף 32(יב) לצו המועצות המקומיות (מו
 עצות אזוריות), התשי״ח—1958 •י, נמסרת בזה הודעה,
 כי בישיבת המועצה האזורית בקעת בית שאן שהתקיימה
 ביום י׳׳ט בסיח התשמ״א (21 ביוני 1981) נבחר אורי
 יפה להיות ראש המועצה האזורית, ומשה גורן ושלמה

 לוי נבחרו להיות סגני ראש המועצה.

 י״ח בתמוז התשמ״א (20 ביולי 1981)
 (חמ 97—3) חיים קובדפקי

 המנהל הכללי של משרד הפנים

 ב ק״ת התשי״ח, עמי 1256; י״פ התש״ל, עמ׳ 2081.

 הודעה בדבר בחידת ראש המועצה האזורית
 מטה יהודה וסגניו

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

 בהתאם לסעיף 32 (־ב) לצו המועצות המקומיות
 (מועצות אזוריות), התשי״ח—1958 נמסרת בזה הודעה,
 כי בישיבת המועצה האזורית מטה יהודה שהתקיימה
 ביום כ״א בסיון התשמ׳׳א (23 ביוני 1981) נבחר דוד
 צור להיות ראש המועצה האזורית, ויצחק סיידוף, סעדיה
 חדד ואברהם ליטמן נבחרו להיות סגני ראש המועצה.

 כ״ז בתמוז התשמ׳׳א (29 ביולי 1981)
 (חמ 97—3) חיימ גןוברפקי

 המנהל הכללי של משרד הפנים

 י ק״ת חתשי״ח, עמ׳ 1256; י״פ התש״ל, עמ׳ 2018.
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 היתר
 לפי חוק הפיקוה על מצרכים ושירותים, התשי׳יה—1957

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ז להוק הפיקוח על
 מצרכים ושירותים, התשי־־ח—1957-י, אבי מתיר לסוהר
 למכור מצרך המפורט בטור א׳ לתוספת, במחיר העולה
 על המהיר היציב (להלן — המהיר המותר), ובלבד שלא
 יעלה המהיר המותר על המהיר הנקוב בטורים ג׳ ו־ד׳

 לתוספת.

י מתיר לסוחר למכור מוצרי פסטה שלא פורטו  כן אנ
 בהוספת במחיר העולה על המהיר היציב, ובלבד שההפרש
 בין המחיר היציב שבו מכר אדם מוצרי פסטה כאמור
ו מכר אדם  לפני תחילתו של היתר זה, והמהיר שג
 מוצרי פסטה מאותו סוג אחרי תחילתו של היתר זה, לא

 יעלה על 3%.

 בהיתר זה —
 ״סוחר״ — אדם שעסקו או הלק מעסקו ייצור מצרך או

ות ; נ  מכירתו בסיטונות או בקמעו
נאי  ״המחיר״ — כולל היבלת המצרך להצר הקמעו

; קתו פרי  ו
 ׳׳מע״מ״ — מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מם ערך

;  מוסף, התשל״ו — 1975 2
 •׳׳פסטה״ — איטריות, פתיתים ומקרוני.

 תהילתו של היתר זה ביום. י״ב באב התשמי׳א (12
 באוגיסט 1981).

 תוככר:

 טור ג׳ סור ד׳
 המחיר המותר

 טור ב׳ בשקלים במכירה
 יחידת לקמעונאי לצרכן

 המשקל ללא מע״כ כולל מע״מ
 טור א׳
 המצרך

 איטדיות ופתיחים ״מובהר״
 מתוצרת ״אשם״ 250 גרם 3.76 5.05

 פתיתים אפויים ״מובחר״
 מתוצרת ״אטם״ 250 גרם 4.13 5.55

 איטריות ופתיחים ״מובחר״
 מתוצרת ״אסם״ 500 גרם 6.55 8.80

ים ״מובהר־״ י  פתיתים.אפו
 מוזיצרת ״אסם״ 500 גרם 7.29 9.80

 י״א באב התשמ״א (11 באוגוסט 1981) ע׳ שרגאי
 (הפ 98—3) הממונה

 הודעה על עיבוד הצציכםיקה
 ד:1־ פקוד־. ד־סטטיםטיקה ן נוסה ־ודע], הת:״ל״ב—נד9;

 אני מודיע, בהתאם לסעיף 16 לקקידת הסטטיסטיקה
, כי מדד המהירים לצרכן  [נוסח הדש], התע־ל־״ב—1972 ן
 לחודש יולי 1981 היה 215.2 נקודות על בסיס מדד המחי־

 ר ״ם לצרכן לשנת 1980 שהיה 100 נקודות.

 על בסיס מדד המחירים לצרכן לשנת 1976, שהיה
י מדד המהירים לצרכן  100 נקודות, החישוב מראה נ

 לחודש יולי 1981 היה 1796.705 נקודות.

 על בסים מירד המהירים לצרכן לחודש ספטמבר
־  1551-, שהיד: ico נקודות, החישוב מראה כי מדד ־מהי
ם לצרכן לחודש יולי 1931 דיה 33890.138225 נקודות. י  ו

 י״ט באב התשמ״א (19 באוגוסט 1981)
 (חמ 3—892) fi&'s 3יסר.־ז

 1יקן הממשלתי

נת ישראל, נוסה הדש 24, עמ׳ 500;  1 דיני מדי

 התשל״ה, עמי 201.
- י־;׳ס התשלי׳ט, עמ׳ 1384.

ד ת י  ה

 לפי הוק • הפיקוה על מצרכים ושירותים, התשייי׳ה—1957

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ז לחוק הפיקוח על
, אני מתיר למכור  מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 ו
 את המצרך המפורט בטור א׳ לתוספת במחיר העולה על
 המחיר היציב (להלן — המהיר המותר), ובלבד שההפרש
י תהילתו  בין המהיר היציב שבו מכר יצרן מצרך לפנ
 של היתר זה לבין המחיר המותר שבו מכר אותו יצרן
 את המצרך אחרי תחילתו של היתר זה, לא יעלה על

 השיעור הנקוב בטור ב׳ לתוספת.

 בהיתר זה —

 ׳׳סוחר״ — אדם שעסקו או הלק מעסקי ייצור מצרך או
 מכירתו בסיטונות או בקמעונות.

 תהילתו של היתר זה ביום י״ט באב התשמ״א (19
 באוגוסט 1981).

 תוהפת

 ש־עור ההעלא־ המותר

 בטון מובא 3.23%

 י״ז באב התשמ״א (17 באוגוסט 1981)
 עובדיה שרגאי

 הממונה
 (חמ 98—3)

 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 24; התשל״ט, עמ׳ 32.
 1 ם״ח התשי״ה, עמ׳ 24 ; התשל״ט, עמ׳ 32. ם״ח התשל״ו, עמי 52.

1S3.9.19 ,2834 , 2744ילקוט הפרסודיס ד׳ באלול התשמ״א 



 הודעה בדבי קביעת וזקנים
 ׳לפי יתוק התקנים, התשי׳׳ג—1953

,  בהתאם לסעיף 6(ב< לחוק התקנים, התשי״ג—1953 1
 אני מודיעה, כי פכון התקנים הישראלי קבע בתוקף
 סמכותו לפי סעיף 6(א) לחוק האמור, תקנים ישראליים

 אלה:
 ת״י 192 — שרטוטים טכניים: שלטים וקני מידה,

 בא במקום המהדורה ממאי 1956;
 ת״י 466 — חלק 1 — חוקת הבטון: עקרונות, גליון

 תיקון מס׳ 1 למהדורת ממאי 1980;
 ת״י 753 — חבלים עשויים פזליפרופילן, בא במקום

 המהדורה מאוקטובר 1969;
 ת״י 1078 — מרפד גזה, גליון תיקון מם׳ 1 למהדורה

 מינואר 1980;
 ת״י 1084 — סרט מידבק מאליו המכיל אבץ חמצני
 והמיועד לשימוש רפואי (פלסטר), גליון תיקון מס׳ 1

 למהדורה ממרס 1980;
 ת״י 1103 — קפה קלוי;

 ת׳׳י 1127 — חלק 1 — תיקיפ: הגדרת מונחים
 וסימון;

 ת״י 1131 — ירקות מוקפאים מעורבים;
 ת׳׳י 408 — פלפל שחור ופלפל לבן, בא במקום

 המהדורה ממאי 1967;
 ת״י 567 — לוחות פוליאסטר מחוזק, בא במקום

 המהדורה מיוני 1965;
 ת״י 671 — שימורי פטריות בר, בא במקום. המהדורה

 מיוני 1968;
 ת״י 747 — םלילים של נייר טואלט, בא במקום

 המהדורה ממאי 1970;
 ת״י 762 — יריעות מתאית משוחזרת, בא במקום

 המהדורה מאפריל 1970;
 ת״י 770 — נייר לייצור נייר טואלט, בא במקום ת״י

 766 ממאי 1970 ות״י 770 מיוני 1970;
 ת״י 1111 — עיבוד מידע: ייצוג זמן היממה;

 ת״י 1128, חלק 1 — תבריגי איס״ו (150) מטריים
 טרפזואידיים — פרופיל יסוד ופרופילים של מקסימום

 חומר־,
 ת׳י-י 1128, חלק 2 — תבריגי איס׳׳ו (150) מטריים

 טרפזואידיים — תכנית כללית ;
 ת״י 1128, חלק 3 — תבריגי איס׳׳ו (150) מטריים

 ערפזואידיים — םבולות;
 ת״י 1128, חלק 4 — תבריגי איס״ו (150) מטריים

 טרפזואידיים — מידות יסוד;
ת מיובשים: שזיפים. מ י פ  ת״י 1130 —

 י״ג בתמוז התשמ״א (15 ביולי 1981)
 (חמ 96—3) מרים מילד

 המנהלת הכללית של מכון התקנים הישראלי

 1 סייח התשי״ג, עמ׳ 30; התשל״ט, עמ׳ 34.

ית נ ש רשיון למו ק ב ר מ ב ד  הודעה ב
 לפי תקנות התעבורה, התשכ״א—1961

 בהתאם לתקנה 535 לתקנות התעבורה, התשכ״א—
 1961 אני מודיע כי המבקש שהמליץ עליו המשרד
 לקליטת העלית לפי תקנה 531 לתקנות האמורות, ושפר־

 טיו להלן, הגיש בקשה עד למועד הקובע:

 שם המבקש: יעקב שימנוב
 מענו: קפלן 39/30, אור יהודה

 כל אדם רשאי להגיש התנגדות למתן הרשיון למבקש,
 לפי המען: משרד התחבורה, המפקח על התעבורה, בנין

 כלל, רח׳ יפו 97, ירושלים.

 ד׳ באב התשמ׳׳א (4 באוגוסט 1981) יהודה תמרי
 (חמ 83—3) המפקה על התעבורה

 הרשות

 1 ק׳ית התשכ״א, עמ׳ 1425.

בל  הודעה על אישור הםדר כו
 לפי תקנות הגבלים עסקיים (רישום הסדר כובל, בקשה

 למתן החלטה עליו והודעה על החלטת המועצה),
 התש׳׳ך—1960

 בהתאם לתקנה 9א לתקנות הגבלים עסקיים (רישום
 הסדר כובל, בקשה למתן החלטה עליו והודעה על החלטת
 המועצה), התש׳׳ד—1960 י, אני מודיע כי ביום ט׳׳ו בתמוז
 התשמ׳׳א (17 ביולי 1981) החליטה המועצה בתיק מם׳
 הע־346/361/2 לאשר הסדר כובל לגבי ימי סגירת המו
 סכים בחדשי הקיץ, כפוף לתנאים של הממונה וכפי

 שפורטו בהחלטת המועצה.

 ההחלטה האמורה פתוחה לעיון הציבור במשרד
 התעשיה והמסחר, בנין פלס, רחוב אגרון 30, חדר מם׳

 42, ירושלים.

 כ״ב בתמוז התשמ״א (24 ביולי 1981)
 (חמ 41—3) ז»2 גלמוד

 הממונה על ההגבלים העסקיים

 1 ק״ת התש״ך, עמ׳ 526; התשכ״א, עמ׳ 432.

ל וזקן ר ביטו ב ד  הודעה ב
 לפי חוק התקנים, התשי״ג—1953

 בהתאם לסעיף 6 (ב) לחוק התקנים, התשי״ג—
 1953 !, אבי מודיעה, כי מכון התקנים הישראלי ביטל
 בתוקף סמכותו לפי סעיף 6 (א) לחוק האמור, את התקן
 ־הישראלי ת״י 332 — אלמנטים נושאים מבטון טרום

 מזוין, מאפריל 1972.

 י״ג בתמוז התשמ״א (15 ביולי 1981)
 (חמ 96—3) מרים מילר

 המנהלת הכללית של מכון התקנים הישראלי

 1 ס״ה התשי״ג, עמ׳ 30; התשל״ט, עמי׳ 34. •

 ילקוט הפרסומים 44ל2, ד־ באלול התשמ״א, 3.9.1981 2835



ו תקן ובסימן השגחה ת ס לסמן מצרכן ב קת היתרי  הודעה על מחי

 לפי תקנות התקנים (תו תקן וסימן השגחה), התשט״ו—1955

 בהתאם לתקנה 10 (ב) לתקנות התקנים (תו תקן וסימן השגחה), התשט״ו—1955 1, אני מודיעה כי ביום
 י׳ באייר התשמ״א (14 במאי 1981), בוטל תקפם של ההיתרים המפורטים להלן לסמן מצרכים בתו תקן או

 בסימן השגחה וההיתרים האמורים נמחקו ברשימת ההיתרים :

ת הייצור  היתרים ש3וטל1 על,פ הפטלי

 תאריך מתן והיתר

 י״ז בשבט התשי״ח ־
 (ד בפברואר 1958)

 י״ב בניסן התשי״ט 3
 (20 באפריל 1959)

 כ״א בחשון התשל׳׳ג ״
 (29 באוקטובר 1972)

 ו׳ בשבט התש״ם •-
 (24 בינואר 1980)

 י״ח בטבת התשמ״א 6
 (25 בדצמבר 1980)

 ה׳ באייר התשל״ג 7
 (10 במאי 1973)

 ב• בסיון התשל״ז 8
 (19 במאי 1977)

 ב׳ בסיון התשל״ז 9
 (19 במאי 1977)

 כ׳ בסיון התשל״א 0׳
 (13 ביוני 1971)

ו  י״ה בטבת התשמ״א-ו
 (25 בדצמבר 1980)

ב 2 ו י ׳ ל ש ת ה ׳  ב׳ באדר ב
 (4 במרס 1976)

 המצרך

 מחממי מים חשמליים בעלי ויסות
 תרמוםטטי ובידוד תרמי שקיבולם

 80—150 ליטר ועמידה)

 מחממי מים חשמליים בעלי ויסות
 תרמוסטטי ובידוד תרמי שקיבולם

 60 ליטר (תליה)

 מכלי הדחה חד־כמותיים נמוכים

 תנורי חימום דירתיים המוסקים בגז
 פחמימני מעובה טיפוס ״אינפרא״

 דגמים: 5000—01; 5000—,£1

 תנורי חימום דירתיים המוםקימ בגז
 פחמימני מעובה דגם: 5000 סופר

 מחממי מים חשמליים בעלי ויסות
 תרמוםטטי ובידוד תרמי שקיבולם
 80—120 ליטר, עמ־דה, דגם 03—161

 מחממי מים חשמליים בעלי ויסות
 תרמוסטטי ובידוד תרמי שקיבולם 60

 ליטר, תליה, דגם 161.1

 מחממי מים חשמליים בעלי ויפות
 תרמוסטטי ובידוד תרמי שקיבולם

 60 ליטר, שכיבה, דגם 161,2

 מחסומים מםגסוגת נחושת

 מחממי מים חשמליים בעלי ויסות
 תרמוסטטי ובידוד תרמי שקיבולם

 120 ליטר, תליה, דגם 12 1£

 שסתומי בטיחות למחממי מים חשמ
 ליים ללחצים 6 ו־8 בר, ״ג/1

 מריב מילר
 המנהלת הכללית של מכון התקנים הישראלי

 7 י״פ התשקי״ג, עמ׳ 2177.

 8 י״פ התשל״ז, עמ׳ 2163.

 9 י״פ התשלי׳ז, עמ׳ 2163.

1 י״פ התשל״ב, עמי 342. 0 

1 יי׳פ התשמ״א, עמ׳ 1915. 1 

י י״פ התשל״ז, עמ׳ 1997. 2 

 היצרן

 הבונה, תל־אביב

 הבונה, תל־אביב

 חוליות תעשיות פלסטיק,
 שדה נחמיה

 אלקטרה, ראשון־לציון

 אלקטרה, ראשון־לציון

 אמאץ (אמקוד) בע״מ,
 תל־אביב ־

 אמאץ (אמקור) בע״מ,
 תל •אביב

 אמאץ (אמקור) בע״מ,

 תל־אביב

 חמת בע״מ, חולון

 יואל בע״מ, חולון

 מיל בע״מ, תל־אביב

 מספר
 ההיתר

018 

109 

473 

999 

1131 

510 

742 

743 

412 

1139 

637 

 י׳׳א בתמוז התשמ״א (13 ביולי 1981)
 (ה מ 290—3)

 1 ק״ח התשט״ו, עמ׳ 693; התשלי׳ח, עמי 1970.
 2 י׳יפ התשי׳יח, עמ׳ 671.

 3 י״פ התשי״מ, עמ׳ 1733.

 4 י״ס התשל״ב, עמ׳ 1273.

 6 י״פ וזתש״ם, עמ׳ 1626.

 6 י״פ התשמ׳׳א, עמי 1119.

 2836 ילקוט הפרסומים 2744, ד׳ באלול התשמ״א. 3.9.1981



ו תקן ובפימן השגחה ת ת הי׳תריפ לסמן מצרכן ב ק י ח  הודעה על מ

 לפי תקנות התקנים (תו תקן וסימן השגחה), התשט״ו—1955

 בהתאט לתקנה 10 (ב) לתקנות התקנים (תיו תקן ומימן השגחה), התשט-״ו—1955 / אני מודיעה כי ביום
 י׳ באייר התשמ״א (14 במאי 1981), בוטל תקפם של ההיתרים המפורטים להלן לסמן מצרכים בתו תקן או

 בסימן השגחה וההיתרים האמורים נמחקו ברשימת ההיתרים :

 הימריס שהוטלו עק= הפסקת מייצור

 מספר
 ההיתר היצרן המצרך תאריך מתן ההיתר

 7204 מעדני מזרע, קיבוץ מזרע חזה הודו מעושן ו׳ בשבט התש״ם 2
 (24 בינואר 1980)

 308 ה. מ. שיינגוט בע׳׳מ, חיפה נטלים 40 וט לשפופרות פלואורסצנ־ ב׳ בניסן התשפ״ח 3
 טיות עם מדלק טיפוס slender (31 במרס 1968)

choke heavy duty 

 676 . זק׳־ש ובניו, תל־אביב י מצבם כריכים השמלי דגם רויאל, ל׳ באדר התשל״ו *
 1600 וט, 230 וולט (26 באוגוסט 1976)

 7156 זק׳יש ובניו, תל־אביב תנורי הסקה חשמליים קורנים דגם י״ב בטבת התשל״ח 5
 109: 600, 1200, 2000 וט; דגם 107 — (22 בדצמבר 1977)

 1200 וט

 1108 סוגת בע״מ, קרית גת סוכר לבן גבישי ו׳ בחשון התשמ״א 6
 (16 באוקטובר 1980)

 791 עין השופט, תעשית נטלים לשפופרות פלואורסצנטיות 20 ו׳ באב התשל״ז י
 אבזרי חשמל, עין השופט וט, 230 וולט, דגם מיני U 20, 0.37 (21 ביולי 1977)

 אי, אינדוקטיבי; פרפקט־סטרט, 20 י
G T 

 335 פליז(אמקור) בע״מ, חולון מאוררי שולחן חשמליים דגם 8־12־M י״א בניסן התשכ״ט 8
 (30 במרס 1969)

 368 פליז (אמקור) בע״מ, חולון תנורי הסקה חשמליים ביתיים, דגם כ״א באדר ב׳ התש״ל 9
 קמין (29 במרס 1970)

1 0 ז  7141 פליז (אמקור) בע״מ, חולון מסחטות חשמליות למיצי פרי הדר, כ״ה בטבת התשל״
 דגם 3800 (31 בינואר 1977)

 י״א בתמוז התשמ״א (13 ביולי 1981) מרים מילר
ז המנהלת הכללית של מכון התקנים הישראלי 3 ־ 2 9  >חמ 0

 1 ק״ת התשט״ו, עמי 693; התשל״ח, עמ׳ 1970,

 2 י״פ התש״ם, עמי 2061.

 3 י״פ התשכ״ח, עמי 1525.

 4 י״פ התשל״ו, עמי 448.

 5 י״פ התשל״ח, עמ׳ 1679.

 6 י״פ התשמ״א, עמי 1118.

 7 י״פ התשל״ח, עמי 422.

 8 י״פ התשכ״ט, עמ׳ 1423.

 9 י׳יפ התש״ל, עמ׳ 2276.

1 י״פ התשלי׳ו, עמי 1191. 0 

 ילקוט מפרסומים 2744, ד׳ באלול התשמ״א, 3.9.1981 2837



ז 9 6 5 - ה ״ כ ש ת  הודעות ל0> חוק התכנון והבניה, ה

 מחוז תל־ אביב

 השמחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת: גוש
 6106, חלקי חלקות: 10, 11, ד1, 20 , 352, 354, 356,

 358, 361, 370, 373, מזרחה לשיכון בבלי.

 תכנית מם׳ 2118 — שינוי מספר 1 לשנת 1980, של
 תכנית מפורטת מם׳ 806 ותכנית שיכון ציבורי מס׳

.3/06/1 
 השטחים הכלולים בתהום התכנית המוצעת: גוש
 7242, חלקות 24, 29, 42, חלקי חלקות 45, 47, שד׳

 ששת הימים, כפר שלם.

 תכנית מס׳ 2147 — שינוי מס׳ 1 לשנת 1980 של
 תכנית מפורטת מם׳ 188 ״יד המעביר״.

 השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת: גוש
 6623 חלקה 447, רח׳ משמר הירדן, פינת רח׳ פתחיה

 מרגנשבורג, שיכון דן.

 תכנית מפורטת מס׳ 2174 — שינוי מם׳ 2 לשנת
 1981 של תכנית מפורטת מס׳ 1722.

 השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת: גוש
 6628, חלקי חלקות 1, 2, 22, 23, רה׳ מרדכי אלקחי.

 תכנית מס׳ »21 — שינוי מס׳ 3 לשנת 1980 של
 תכנית מיתאר ״ל״.

 השטחים הכלולים בתהום התכנית המוצעת: גוש
 6637, חלקות 247—250, 571, 678, 679, ברחובות

 ישראל אשכנזי, אליהו מפירארה.

 מרחב תכנון מקומי, אור־יהודה

 תכנית מפורטת מאא/ד9 — שינוי לתכנית מפורטת
 מאא/66.

 השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת: גוש
 6484, חלקי חלקות 60, 46, 36, 35, 34, בין רה׳ שרת

 רה׳ אסירי ציון ורח׳ קפלן.

 מרחב תכנון מקומי, בני ברק

 תכנית מיתאר 105 ד׳ — שינוי תכנית מיתאר 105 בי.
 השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת: מרחב

 תכנון מקומי, בני ברק.

 תכנית מס׳ 409 א׳ — שינוי לתכנית מס׳ 50, תכנית
 מיתאר מס׳ 105 ותכנית מס׳ 455.

 השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת: גוש
 6190, חלקות 287 חלקי חלקות 228, 229, 580, 581,

 ברח׳ קיבוץ גלויות.

 תכנית מס׳ 470 — שינוי לתכנית מיתאר מס׳ 105
 א׳ ולתכנית מפורטת מסי' 111.

 השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת: גוש
 6190, חלקה 833, ברחוב דון יוסף הנשיא.

 הודעות על הכנת שינויים לתכניות

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז תל־אביב, החליטה על הכנת שינויים לתכ

 ניות, כמפורט להלן:

 מרחב תכנון מקומי, תל־אביב

 תכנית מס׳ 807 ב׳ — שינוי מס׳ 1 לשנת 1980 של
 התכנית מס׳ 807, חלק מאדמות כפר שלם.

 השטחים הכלולים בתהום התכנית המוצעת: גושים
 חדשים (בהכנה): 7244 7241, חלקי גושים 6129,
 6146; רחובות: דרך הטייסים, דרד ששת הימים, רה׳

 מח״ל, כפר שלם.

 תכנית מס׳ 1400 ב׳ — שינוי מס׳ 2 לשנת 1980
 של תכנית מפורטת מס׳ 1200 — תבנית פיתוה שטח

 מנשיה.
 השטחים הכלולים בתהום התכנית המוצעת: חלקי

 גושים 7007, 7009, 7010, במנשיה.

 תכנית מס׳ 1881 א׳ — שינוי מם׳ 1 לשנת 1980 של
 תכנית מס׳ 1881.

 השטחים הכלולים' בתהום התכנית "המוצעת: גוש
 6939 הלקות 65, 55 , 79 , 82, 113, 114, 136, ברחובות

 אחד העם, יבנה ושדרות רוטשילד.

 תכנית מס׳ 1749 ב׳ — שינוי מס׳ 1 לשנת 1979 של
 תכנית מפורטת מס׳ 757 תל־אביב.

 השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת: גוש
 6335, חלק מחלקה 242, מגרש 11, בנוה שדת.

 תכנית מס׳ 1749 ג׳ — שינוי לתכנית מפורטת מם׳
 1749 ב׳.

 השטחים הכלוילים בתהום התכנית המוצעת: גוש
 6335, חלק מחלקה 242, מגרש 11, בנוה שרת.

 תכנית מם׳ 1993 — שינוי מס׳ 1 לשנת 1981 של
 תכניות מפורטות מם׳ 514 ומס׳ 515.

 השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת: גוש
 7085, חלקות 21, 23, 24, 26, 27, 53—56, 59, 62—
 68, 70, 71, 83, 84, 189—194, חלקי חלקות 166,

 174, 176, ברח׳ מרמורק.

 תכנית מם׳ 2109 — שינוי מס׳ 2 לתכנית מפורטת
 מס׳ 301 ותרש׳׳צ 3/04/4.

 השטחים הכלולים בחחים התכנית המוצעת: גוש
 6135, חלק מחלקה 60, מגרש 904, שכ׳ נוה צה״ל

 רה׳ אלוף.

 תכנית מס׳ 2094 — שינוי מס׳ 1 לשנת 1980. של
 ת. ב. ע. 1205.

 2838 ילקוט הפרסומים 2744, ד׳ באלול החשמי׳א, 3.9.1981



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה~965ן

 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז הופקדה תכנית מפורטת
 הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ מח/48״, ביחד עם. התשריט

 המצורף אליה.

 עיקרי הוראות התכנית: ביטול ואיחוד חלקות קיימות
 וחלוקתן מחדש, קביעת יעדים ואזורים.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 568 חלקה 26,
 אדמות קיבוץ חדוה.

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

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על־יז־י התבנית, וכן כל הזכאי לכד
 על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה
 שלי הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות •לתבנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, המרכז

ר הפקדת שמוי תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב

 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 המרכז, הופקד שינוי תכנית הנקרא
 ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ ממ/61/534״, ביחד עם

 התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: קביעת קו בנץ צדדי לחדר
 מכונות.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6691
 חלקה 1134/1; גוש 6493 חלקה 299 בסביון.

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

 לקהל.
 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני

 אהר הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל ן
 הזכאי לכך על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות

 לשינוי התבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, המרכז

ר הפקדת שינויי תכניות מיתאר מקומיות ב ד  הודעה ב

 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. המרכז, הופקדו ביחד עם התשריטים

 המצורפים אליהם שינויי תכניות אלה:

 מרחב תכנון מיקומי, גבעתיים
 תכנית מס׳ גב/281' א׳ — שינוי לתכנית מס׳ גב/281

 גבעתיים.
 השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת: גוש
 6161 חלקה.9; גוש 6162 חלק מחלקה 130, בגבעתיים.

 מרחב תכנון מקומי, הרצליה
 תכנית מיתאר — מס׳ הר/412 א׳ — שינוי לתכנית

 מיתאר מס׳ הר/412.
 השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת: גוש
 6666, חלקות 656—667, ־דחי הוורדים, כפר שמריהו.

 תכנית מם׳ הר/1399, א׳ — שינוי לתכנית מיתאר
 מס׳ הר/253 א׳.

 השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת: גוש
 6526, חלקות 16 (חלק), 17, 18, 29, 23 (חלק), 75—
 90, 128 (חלק), ברחובות דב הוז,. מלכי יהודה,

 גולומב, כנפי בשרים.

 תבנית מיתאר מם׳ 'הר/1635 — שינוי לתכנית
 מיתאר הר/253 אי.

 השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת: שטח
 שיפוט העיר הרצליה.

 מרחב תכנון מקומי, חולון
 תכנית מס׳ 345 — שינוי לתכנית מיתאר ח/5.

 השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת: גוש
 6021, חלקה 294, ברח׳ חבקיץ 116.

 תכנית מם׳ ח/352 — שינוי לתבנית מיתאר ח/98.
 השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת: גוש 6020

 חלקות 852—851, ברח׳ בני משה.

 מרחב תכנון מקומי, רמת־השדון
 .• תכנית מם׳ 600 — איקון מס׳ 195 לתכנית המיתאר

 210 א׳.
 השטחים הכלולים בתהום התכנית המוצעת: גוש
 6415, חלקה 319, רח׳ אז״ר פינת רה׳ הפלמ״ח, פינת

 רח׳ המחתרת.

 י״א באב התשמ״א (11 באוגוסט 1981)
 מרדכי פהנא

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז תל־אביב

ז כ ר מ ז ה ו ח  מ

 מרחב תכנון מקומי, המרכז

 הודעה בדבר הפקדת תפנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית

 ילקוט הפרסומי• 2744, ד׳ באלול התשמי׳א, 3.9.1981 2839



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

 מרהב תכנון מקומי, כפר סבא

 הודעה כדכר הפקדת שינוי תכנית מפודטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המהוזיה
 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקו
 מית לתכנון ולבניה כפר סבא, הופקד שינוי תכנית
 הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת כס/22/3/ג״/ ביחד עם

 התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: קביעת מערכת דרכים,
 שטהיט לצרכי ציבור, בינוי, אזורים שונים, הוראות

 בניה, איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6438

 חלקות 47—51.

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

 לקהל.
 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אדר
 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 התנגדות לשינוי

 התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, כפר סבא

 הודעה כדכר 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 המקו
 מית לתכנון ולבניה כפר סבא, הופקד שינוי תכנית
 הנקרא ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ כס/41/3״,

 ביהד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: קביעת דרכים, שטחים לצרבי-
 ציבור, בינוי, אזורים שובים והוראות בניה.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש
 6426 חלקות 136—143, 146—171, 177—179, 180 (חלק),
 181 (חלק), 230—236, 238—240, 242—278, 297, 298,
.586 , 535 ,332 ,331 ,328 ,314 , 313 ,310 , 309 ,305—304 

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

 לקהל.
 כל המעונין בקרקע, בבני! 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.

 0) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ ממ/865/א״•.
 עיקרי הוראות השינוי: הגדרה מדוייקת של הוראות
 בניה, תכסית קרקע של 30% בניה מירביים ו־60%

 בשתי קומות.
 השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גושים 6684,
 6685, 6692, 6694, 6733—6728; חלקי גושים 6693,
,6710 ,6696 ,6693 ,6296 ,6727 ,6725 , 6697—6695 

 6711, 6727, 6310 ביהוד.

 (2) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ ממ/2/1170״.
 עיקרי הוראות השינוי: השלמות להוראות הבניה

 של תכנית ממ/0ד11.
 השטתים הכלולים בשינוי התכנית: חלקי גושים
 6697, 6695, 6504—6502, 6500, 6499, מרחב שיפוט

 של המועצה המקומית נוה מונוסון.

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

 לקהל.
 כל המעונין בקרקע, בבניו 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, אפיקי הירקון

 הודעה גדכר 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 אפיקי הירקון, הופקד שינוי תכנית
 הנקרא ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ אפ/12/830״,

 ביחד עמ התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: שינוי הוראות בניה בשטחים
 ציבוריים פתוחים.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: כל תהום
 שיפוט המועצה המקומית ראשי העין.

 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פחוח־ים

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

 התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 2840 ילקוט הפרסמ׳יב 2744, ד׳ באלול התשמ״א, 3.9.1981



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 6325 חלקות
.295 ,268 ,274 ,50 ,51 

 עיקרי הוראות התכנית: הרחבת דרכים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 2677, התשמ׳׳א, עמי 713.

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

 רים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, שרונים

 הודעה בדבר הפקדת שינויי תפניות• 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 שרונים, הופקדו ביחד עם התשריטים

 המצורפים אליהם, שינויי תכניות אלה:

 (1) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ הצ/11/644״.

 עיקרי הוראות השינוי: קביעת 2 מבנים נפרדים
 על מגרש וקו בנין אחורי.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7861
 חלקה 44 (21) בקלנסואה.

 (2) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ הצ/14/1/7״.

 עיקרי הוראות השינוי: קביעת חלוקה למגרשים,
 אחוזי בניה וקווי בנין.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש
 7873 חלקה 26 (חלק 4) בקלנסואה.

 (3) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ הצ/1—62/1״.

 עיקרי הוראות השינוי: יעוד מגרש למבני ציבור
 עבור גן ילדים, הלוקה למגרשי מגורים א׳, קביעת

 קווי בנין ותנאים למתן היתרי בניה.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 8018
 חלקות 63, 62 באבן־יהודה.

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

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

 התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, לודים

 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 המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה •לודים, הופקד שינוי תכנית הנקרא
 ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ גז/14/509״, ביחד עם

 התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: איחוד והלוקה של חלקות
 בתחום התכנית.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: חלקי גושים
 6054, 6055, 6056 בגנות.

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

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

 התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, פתח תקוה

ת תכנית מפורטת ד ק פ  הודעה בדבר ה
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה פתח הקוה, הופקדה תכנית מפורטת
 הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ פת/848״, ביחד עם

 התשריט המצורף אליה.

 עיקרי הוראות התכנית: אישור קומת חניה מפולשת
 ורמפת חניה.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 6367 הלקה 28,

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

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

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, פתח תקוה •
ת ט ר ו פ  הודעה כדכר אישור תכנית מ

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

 ״תכנית מפורטת מס׳ פת/838״.

 ילקוט הפרסומים 2744, ד׳ באלול התשמ״א, 3.9.1981 2841



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

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

 חים לקהל,

(t193 באוגוסט )ז׳ באב התשמ״א 7 
 משה גדזנר

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה,
 מחוז חיפה

ה הצפון ת  מ

 מרחב תכנון מקומי, הגליל־העליזן

ת שינוי תכנית מיתאר ד ק פ  הודעה כדבי־ ה

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הגליל העליון שבמועצה האזורית הגליל
 העליון בקרית־שמונה, הופקד שינוי תכנית מיתאר הנקרא :
RP/50/42 תכנית מס׳ 3844 — שינוי לתכנית מיתאר מס׳ 

 — כפר ורד הגליל, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

ית: חלקי גושים 13928,  ואלה השטחים הכלולים בתכנ
.15642 ,15641 ,13934 ,13929 

י התכנית: קביעת תיחום הישוב  עיקרי מטרת שעו
 שליד החווה ורד הגליל, קביעת מערכת הדרכים, אזורי

 מגורים וקביעת יעודים שונים.

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

 לקהל.
 כל המעונין בקרקע, !בבנין או בגל פרט תכנוני
 אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן
 מהנדס הועדה המקומית שמרהב התכנון שלה כלול
 בתהום התכנית או גובל אותו, רשאי, חוד חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי

 התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 ד׳ באב התשמ״א (4 באוגוסט 1981)

ג  ישראל מי
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה,

 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי, צפון השרון

ת ט ר ו פ  הודעה כדבר הפקדת שינוי תכנית מ

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והמיה, התשכ׳׳ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה צפון השרון, הופקד שינוי תכנית הנקרא
 ״שימי תכנית מפורטת מס׳ צש/3—6/21״, ביהד עם

 התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: שינוי־קו בנין קדמי מ־10 מ׳
 ל־5 מ׳.

 ואלת השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7811,
 חלקי חלקות 1, 2, כפר עבודה, בתחום המועצה האזורית

 הדר השתן.

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

 לקהל.

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

 התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 ט״ז באב התשמ״א (16 באוגוסט 1981)
 א׳ היון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז המרכז

ת חיפה ח  מ

 מרחב תכנון מקומי, השומרון

ת מי תאר מקו ת מי י נ כ י ת ו נ ר אישור שי ב ד  הודעה ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכ
 נון והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז חיפה, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר
 שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא: ״תכנית מס׳
 ש/213 — אזור מלאכה ותעשיה זעירה בזכרון יעקב״,
 המהווה שינוי לתכנית מס׳ ש/11 — תכנית מיתאר זכרון

 יעקב.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 •הפרסומים 2469, התשל״ח, עמ׳ 2661.
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 הזמנות בת* המשפט

 בית המשפט המחוזי בירושלים

 הזמנות כדבר קיופ צוואות ומינוי מנהלי עזגגון
ע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם, ח  להווי י
 כמפורט להלן. כל המתנגד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, את טעמי

 התנגדותו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 מס׳ התיק תאריך מס׳ התיק תאריך
 (צוואות) שם המנוח הפטירה שס המבקש (צוואות) שם המנוח הפטירה שט המבקש

 535/81 למון ברנט 10.1.80 למון אדי ת 557/81 זהבי איילה 25.8.80 צפרא גלילי
 536/81 באשר מזרחי דוד 2.7.81 באשר משה 561/81 מרקלם אנה 28.3.80 םילבר מרתת

 בפקודת בית המשפט
 אפרים לוי, מזכיר -

 פרחודניק
 זבולון

 539/81 אוקון אברהם 13.6.81

 . הזמנות כדבר ירושות ומינוי מנהלי עזכון
 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה
 או למינוי מנהלי עזבון או לשניהם. בל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת
 אליו ותצה להתנגד לה, יגיש .התנגדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם

 לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 מס׳ התיק תאריך מס׳ התיק תאריך
 (ירושות) שם המנוח הפטירה שם המבקש (ירושות) שמ המנוח הסטירה שם המבקש

 533/81 לפידות (לפידרס) 559/81 אספיס יצחק 10.1.81 םקליסוב הידי
 יוסף 25.1.76 לפידות משה לאה

 534/81 שוגנגה (שוגן) 560/81 בוגופולםקי אוטליה 21.4.81 נוטלם קלרה.
 מריה ־ 17.2.80 גורדון בלה הילדה

 537/81 זגורי מרים 18.10.78 זגורי יצחק
 555/81 צדוק רוזה 19.4.81 צדוק ישראל בפקודת בית המשפט

 556/81 וינטר חיה 3.4.79 מרים קרן זמרים לוי, מזכיר

 בית המשפט המתתי בתליאביב־יפו

 הזמנות כדכר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזכון

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם,
 כמפורט להלן. כל המתנגד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, את טעמי

 התנגדותו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

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

 3875/81 ברונו גולדשטיין 5.5.81 איילזה חנה רוז 3891/81 אסתר דובז׳ינסקי 30.5.81 צבי דובז׳ינםקי
 3878/81 אהובה שחור 5.6.68 אנוי׳ בר־אילן 3892/81 אדלה פיידמן 11.4.81 גיורא פיידמן
 3886/81 הילדה הולצר 9.6.81 מרים הולצר 3892/81 לוי פיידמן 10.12.80 גיורא פיידמן

 3889/81 ארטוד רייך 1.3.81 ורדה נח 3893/81 רויטמן בטי 7.10.79 נגויצה אנה
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 גית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 ה ז מ ג ו ת (המשך)

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

 14.5.81 יעל שלמה חזן
 11.6.81 פנינה חפר
 21.8.75 מאיר כהן

 8.6.81 רחמים זביז־ה
 13.4.80 ליזה ברבוט
 24.9.80 אלדו חביב

 28.12.80 מיכאל חיימסון
 17.6.81 מירה שרין

 10.7.81 שושנה אקשטיין
 23.11.79 זוהדי סיכסימ

 12.11.57 שושנה יעדוני
 14.12.66 שושנה יעדוני

 10.6.81 ליויה ניב
 11.6.81 דבורם קי דדי
 10.5.81 צפורה קצור

 21.5.81 אהוד נהיר
 30.12.80 משה גיטרמן

 23.6.81 אזובל יעל
 4.6.81 שלום כספי

 18.7.81 רות וינטראוב
 19.7.81 זוקוביץ

 הנריאטה
 22.2.81 כרמל ברוך

 29.4.81 הרי ז קם
 18.12.80 ליקה פרי

 8.6.81 רנה שמואל
 22.6.81 תמה הייזלווד
 17.5.81 יחיאל שקלים

 25.7.81 חנן ליברמן
 24.4.81 סוויסבוך

 קורפרשיין
 27.11.80 רבקה קורלסקי

 24.6,81 נעמי רומי
 30.4.81 ג׳ורג׳ גאבור
 18.7.81 אברהם ירון

 14.6.81 ישראל עמרם
 29.3.81 אברהם וינשטיין

 20.6.81 רבקה גודם
 10.8.80 שאול בלנדר

 19.2.81 סופיה םר
 17.2.80 פמלה

 רובינשטיין
 20.9.80 סולומון דבורה

ינירגר  31.5.80 דוד ו
 26.9.80 אניטה נירגד

 29.10.80 יששכר אנסבכר

 4008/81 גוסטה סימקן
 4009/81 שרה וייס
 4011/81 רהל כהן

 4013/81 יוסף זבידה
 4014/81 אלברט ברבוט
 4017/81 ביאטרים חביב

 4019/81 אלברט הובר
 4020/81 לידיה שר

 4027/81 יצחק נחום זוטא
 4032/81 עזיזה בנאת

 4033/81 צבי פרידלנדר
 4033/81 מרגלית. פרידלנדר
 4036/81 אלינורה ביירנובה

 4037/81 דבורסקי מרדכי
 4038/81 טובה קרים

 4039/81 נובוםילצקי בתיה
 4042/81 חנה גיטרמן

 4043/81 גרינדייגר גלה
 4045/81 וילמא וייס

 4046/81 יהודית מוצרי״
 4049/81 ליבוב״ן׳ מריה

 4051/81 קורנמל ג׳אורג׳
 4057/81 דליה רבקה זקם

 4058/81 רחל גולדנברג
 4059/81 הינדה ויסמן

 4060/81 יהושוע אושפיצין
 4051/81 אליס שקלים

 4052/81 פישל ליברמן
 4065/81 ישראל מסדה

 4066/81 נתנאל לנדס
 4067/81 יצחק רומי

 4068/81 אלברט ליברמן
 4069/81 רחל ירון

 4071/81 להבה חממת
 4073/81 וינשטין פאני

 4076/81 צבי גודם
 4082/81 דוד בלנדר
 4083/81 חיה פולמן

 4084/81 ספוקוני נחמה

 4086/81 סולומון אריה
 4088/81 שרה וינברגר

 4095/81 רם נירגד
 4103/81 דורה ינקלביץ׳

 11.5.81 דניאל אפגין

 3.6.81 מרדכי שמיר
 14.6.81 מאיר בכר

 16.7.81 צפורה פיבדלר
 2.5.80 יעקב הדרי

 21.4.81 מרגוט
 אופנהיימר

 15.7.81 מרדכי רוגובין
 5.11.78 פרומוביץ

 אפרים
 5.7.81 אנדרמן לידיה

 22.8.80 מנחם פריאל
 23.4.81 אמללה וולמן
 9.9.80 ברוך קייקוב

 5.5.80 רות רובין
 20.3.81 אסתר לינברג
 4.5.81 ברשדי ירדנה
 12.4.81 אורי ג וטלי ב

 15.6.81 פרבשטיין
 שיינדל

 23.6.81 רות בדאון
 8.6.81 פני לויטין
 8.12.80 ולדר מילן

 20.1.77 רגינה מועלם
 יצחק

 6.7.81 רבקה רונן
 16.11.80 משה פרנק ו

 25.10.20 צציליה מנדל
 13.6.81 מאיר פורמן

 26.6.76 רבקה הוד
 8.3.73 שולמית סבן

 3.7.81 אירבה פלד
 22.6.81 וינברג לוטה
 7.7.31 גדעון ברנר
 5.6.80 אמליה אוזן

 5.5.81 ליאונורה קרנר
 9.6.81 גולדברג שרה

 19.6.81 אסתר ירושלמי
 9.6.81 דוד סדר

 15.6.81 פולד גולדמן
 29.11.80 רחל שוורץ

 14.7.81 אהרון גוז
 14.11.80 אהרון מנור

 6.12.75 פרנקל קרינדה
 29.10.80 אברהם הוכמז

 3895/81 מריס אפגין
 3897/81 חיה הניה

 יעקובוביץ׳
 3899/81 בכר מרדכי

 3900/81 פוגצקי לאה
 3906/81 ברוך הדרי

 3911/81 הרמן אופנהיימר

 3919/81 רבקה בקמן
 3920/81 פרומוביץ יהושוע

 3924/81 גרוביך רודולפינה
 3925/81 דוד פרובילד
 3926/81 אברהם וולמן

 3930/81 אברהם זקן קייקוב
 3931/81 פרומה כץ

 3935/81 אלימלך הופמן
 3937/81 מנםור יחזקאל

 3945/81 דוד כהן
 3940/81 משה פרבשטיין

 3948/81 אסתר פיינשטיין
 3955/81 טוני לויטין
 3956/81 ולדר אולגה

 3961/81 דייזי שלמה ששון

 3965/81 ישי רונן
 3971/81 סולטנה פרנקו

 3973/81 מקסים מנדל
 3974/81 דב פורמן
 3975/81 יוסף הוך

 3977/81 רחל מאיר
 3980/81 בלומה אפלקר

 3982/81 כהן אוטו
 3986/81 גרדהם ברנר

 3988/81 אוזן פליקס
 3992/81 רחל ק,רנר ־

 ־3995/81 במי רחל
 3996/81 רוברט בד

 3997/81 סידרסקי אברהם
 3998/81 פני אפשטיין

 4000/81 זיק שוורץ
 4001/81 משה גוז

 4003/81 דב מנוםוביץ
 4004/81 פרנקל יחזקאל

 4007/81 מאיר הוכמן
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מס׳ התיק תאריו
 (צוואות) שם המנוח הפטירה שם המבקש

 4163/81 דבורה מישקין 15.7.81 דליה אייל
 4171/81 וילם אברהם 8.3.81 אהרון הרמן
 4171/81 חוה ון חלדר 15.8.78 אהרון הרמן

 4173/81 רט משולם 24.4.81 עליזה טילי רט
 4176/81 פרינץ משה 30.10.78 פריבץ שפירא

 4177/81 ג׳םל לויק 23.6.81 ג׳סל אתל
 4183/81 בלטיק הלבה 2.6.81 דב ברטולד

 גלאובך
 4194/81 צבי קראסיקוב 10.10.77 דדבה

 קראסיקוב
 4196/81 לייזרוביץ׳ אליעזר 19.6.81 לייזרוביץ׳

 שלמה
 4197/81 צילה שבתון 14.7.81 גד שבתון

 4203/81 בעטי סולומון 9.1.79 דוד זומרפרונד
 4212/81 מיל טון ברין 30.1.81 םילבי׳ה ברין

 4214/81 מערלינג מנדל 20.9.79 מערלינג אלה
 4218/81 ברוד בורנשטיין 6.1.78 מרים מיכלסקה

 4223/81 שולם גדין 18.8.79 פני גרין

 ע׳ זמיר, רשם'

 מס׳ התי? תאריך
 (צוואות) שם המנוח הפטירה שם המבקש

 4104/81 אלישבע וינשטיין 20.7.81 שלום ויבשטיין
 4106/81 אפשטיין הלל 15.6.81 אפשטיין הינדה

 4107/81 אלכסנדר גתמון 6.7.81 כרמית גתמון
 4111/81 קסלברגר פיגה 23.6.81 אייזנברג חובב
 4112/81 קסלברגר יעקב 2.11.77 אייזנברג חובב
 4121/81 וולף קוסובר 7.2.80 רוזליה קוםובר
 4129/81 חיים רוזליה 26.7.81 יעקובסון רנה

 4134/81 זאב תפוחי 11.2.78 נחמה תפוחי
 4136/81 אליהו ויטנברג 8.4.81 מלכה ויטנברג

 4142/81 הר־נשר נעמי 20.5.81 הר־ נשר עמי
 4143/81 ציונה זלצברג 1.6.81 אפרים מנצר
 4144/81 זלצברג ירחמיאל 27.7.76 אפרים מנצר

 4147/81 ידידיה חרוזי 21.6.81 דליה כספי
 4149/81 לאה אמבורסקה 22.7.81 אוגניה שמש

 4150/81 בינה שניטובסקי 25.9.72 שמואל
 שניטובסקי

 4154/81 אוםטרן סימה 16.4.81 א וסטרן משה
ל הילדה ח נ ל 30.4.80 י ה ח נ  4156/81 יעקב ה

 4162/81 ג׳ק אברמסון 15.12.80 אלינור
 אברמםון

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

 לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 מס׳ התיק תאריך מס׳ התיק תאריר
 (ירושות) שם המנוח הסטירה שם המבקש (ירושות) שם המנוח הפטירה שם המבקש

 3870/81 יוכבד נידיץ 18.6.81 בנימין ניידיץ 3888/81 פרימט הולנדר 6.4.81 נפתלי גרינבאום
 3871/81 דניאל יעקב 23.10.70 אבלין פיזנטי 3890/81 נתן יצחק 2.6.81 אליגון כרמלה
 3872/81 דניאל דודה 8.6.80 אבלין פיזנטי 3890/81 נתן ויקטוריה 10.1.80 אליגון כרמלה

 3873/81 דרי אלי 9.3.80 דרי מסע 3894/81 שושנה חורגין 10.6.81 יעקב חורגין
 3874/81 גולדשטיין משה 26.6.81 לאטמן מרים . 3898/81 רוזנשיין טאובה 24.10.80 רוזנשיין נתן

 3876/81 פרנק דוד 25.1.73 מלכה פרנק 3901/81 אברהם סידרםקי 9.6.81 יונה צ׳ רני
 3877/81 דוד דהלמן 20.1.81 חבצלת סולל 3902/81 מלי אדלר 1.7.81 שמואל אדלר
 3879/81 לודויג בלאיטי 17.4.81 סוזנה אלון 3903/81 זלמן לביא 16.6.81 שושנה לביא

 3880/81 לטיפה משיח 18.9.80 יחזקאל משיח 3904/81 יעקב מימרן 10.5.72 מזל מימרן
 3881/81 שמעון בראנץ 12.1.79 תג׳וליה בראנץ 3905/81 ברטה ריפקיננה 7.4.81 חנוך ריפקין

 3882/81 יעקב רחל 15.12.79 יעקב אברהם 3907/81 סלומון גילדו 3.12.77 תמרה מייטלים
 3883/81־ אקאזדה לטיף 28.4.81 אקאזדה אהובה 3908/81 וםרמן זאב 19.5.81 צוקלר אדלה
 3884/81 היינריך סלקסקי 21.4.80 מרים סלקסקי 3909/81 אדם אירליך 11.7.81 אוגניה ברנר

 3885/81 מנחם פריימן 1.2.81 צפורה פריימן 3910/81 ציבנר ארמין 24.3.81 עמנואל צובנר
 3887/81 בוריפ כהנוף 30.5.74 אלכסנדר כהנוף
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 בית המשפט המחוזי בתל־ אביב-י3ו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מס׳ התיק תאריך מס׳ התיק תאדיך
 (ירושות) שם המבוה הפטירה שם המבקש (ירושות) שם המנוח הפטירה שם המבקש

 3912/81 ניסים ג׳ ק 5.5.80 ניסים גיולייט 3979/81 רבקה צין דהשר S1.14.3 אבה דהראטקפף
 3913/81 מרדכי ספרא 1.9.80 יצחק ספרא 3981/81 יהודה קאופמן 18.10.80 יגטלה קאופמן

 3914/81 ברף יצחק 27.10.80 איידל ברף 3983/81 שואל מינה 29.4.81 שואל דוד
 3915/81 ונטורה מרדכי 11.2.71 ונטורה שרה 3984/81 ברוך צוררו 5.12.67 אברהם הרצנו
 3916/81 פרו קדון 29.5.81 פרו יוסף 3985/81 פיגר. צוררו 18.4.69 אברהם הרצנו

 3917/81 עובדיה סלה 20.11.77 שושנה ארז 3987/81 הינדה גולדשטיין 12.1.81 עמידה
 3917/81 עובדיה. רחל 22.5.81 שושנה ארז גולדשטיין

 3918/81 פנקס שמואל 1.1.81 קלינה פנקס 3989/81 קדרי ארז׳י־
 3921/81 אליהו נחמיאס 16.3.81 חנה פייביש אליזבט 6.1944 מיקלוש קדר

 3922/81 זינגר אהרון 21.8.80 זינגר סימה 3990/81 דוד דדו 5.1944 שטיין יולן
 3923/81 ליבמן פבינה 21.4.81 שלמה ליבמן 3991/81 שרה בוימוביץ׳ 17.3.79 צפורה פרץ

 3927/81 חרוש אליהו 22.3.74 מרק אורה 3993/81 יוסף כרמל 20-6.81 אסתר כרמל
 3928/81 הדוש סימי 18.1.81 מרק סולונג 3994/81 אסתר פודקוברי 4.5.81 פודקוברו חיים

 3929/81 אלישע ביתן 11.6.81 ביתן משה 3999/81 אשר קולט 8.6.81 לילי קולט
 3932/81 אברהם ליכטיג 17.5.81 יונה ליכטיג 4002/81 ניםים צאיג 7.7.81 לאה שמיד

 3933/81 כהן אליעזר 28.3.81 ניס ים א טי 4005/81 מרקוביץ סופיה 15.5.81 רוזנברג רחל
 3934/81 ניסים אברהם 8.3.79 כהן אלדה 4006/81 חנה ג׳ורג׳י 21.8.79 מנשה ג׳ורג׳י
 3835/81 שלום קרבר 24.3.81 פנינה קרבר 4010/81 פליישמן יצחק 22.5.81 יוסף פליישמן

 3936/81 אורבך שרה 17.3.81 אורבוך יעקב 4012/81 צבי זילברברג 18.7.81 ברניס
 3938/81 מרקוביץ פייגה 26.5.81 יצחק רחל שטייבפלד

 3939/81 בטיטו חבה 9.5.81 משה רווח 4015/81 ישראל ליאור 7.5.81 זהבה ליאור
 3941/81 הני קייזר 10.7.81 עדנה כהן 4016/81 ורטמןיפנינה 25.1.81 יוסף ורטמן

 3942/81 מרקו ריס 26.5.81 אדריאנה ליזר 4018/81 אופק ירחמיאל S1.22.10 דוידוב בלהה
 3943/81 מדגר אליעזר 11.3.80 מדגיר ניסים 4021/81 אטלקה גרונולד 5.3.78 איזידור גריבולד

 3944/81 שמלין מהס 29.10.64 גיזלה קניג 4022/81 קלומירה שיקיאר 19.3.81 אלגרה בן זקן
 3946/81 יוסף לדור 23.11.57 חנה פסטרנק 4023/81 שרה יעקובי 15.6.79 אורי יעקובי

 3949/81 היזמי שלמה 8.3.81 היזמי שרה 4024/81 שנברג רבקה 7.3.81 הר־יפה ישראל
 3950/81 שוורץ קלרה 23.4.81 ס וממר מריה 4025/81 שנברג זיגמונד 3.3.77 הרייפה ישראל

 3951/81 מרדכי קלמן 23.8.80 קלמן אהרון 4026/81 קורח ימין 19.5.71 קודח יוסף
ן יעל 4028/81 יחזקאל לוי 17.11.80 שרה לוי מ ל  3952/81 אלרון אליהו 14,2.80 א
 3281/78 לאה רוזנבלט 3.9.77 שאול רוזנבלט 4029/81 שרה קירשנבאום 1.7.81 צבי קרן

 3957/81 צוקרמן אלקה 2.6.81 מרדכי צוקרמן 4030/81 אוםס משה 10.12.67 אוסס אישה
 3958/81 צוקרמן מאיר 12.2.61 פרט אדלה 4031/81 פתחיה מילר 19-1.76 מבחם מלר

 3959/81 פינס דב 19.3.81 פינם ז׳קלין 4034/81 משה אורפז 5.2.81 נעמה אורפז
 3962/81 שאול קרסנוב 25.3.81 שרה קרםנוב 4035/81 אורלי חבאני 7.2.81 חבאני יחיאל

 3963/81 סעדיה כהן 16.3.66 משה כהן 4040/81 הרמן גנז 22.1.80 שלמה גלזר
 3964/81 טוב־ נעמי 13.4.81 משה כהן 4041/81 קרזבסקי יעקב 15.4.80 קרזבסקי אברהם
 3966/81 אוסרל אמיר 26.5.78 םטפן אמיר 4044/81 אפשטיין סוזן 26.8.80 אמנון אפשטיין

 3967/81 רן משה 28.11.80 רן היה 4047/81 אסתר מיבאלוב 30.3.70 רחל רודריג
 3968/81 רחנר אטל 24.5.81 רהנר יוסף 4048/81 אלפסי יצחק 10.12.78 אלפסי עליה

 3969/81 סעדי־ מסאמי S1.12.6 צביה מסאמי 4050/81 יעקב אבניאון 20.3,78 מלכה אבניאון
 3970/81 יעקוב משה 27.2.80 ל וי ה לוי 4052/81 חוה מלכית 29.9.74 חיים מלכית
 3947/81 צפורה מקוב 20.10.80 מרדכי מקוב 4052/81 מנחם מלכית 16.12.80 חיים מלכית

 3972/81 פרידה יזדי 19.4.80 רפאל יזדי 4053/81 הרשקוביץ ברכה 27.5.81 הרשקוביץ םבינה
 3976/81 איזידור מאיר 15.12.80 שולמית סבן 4054/81 יהודה טל 16.5.81 דפנה טל־בורן

 3978/81 שרה סודרי 13.2.81 שולמית סבן 4055/81 כהן ביסים 1.12.78 כהן לונה
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 בית המשפט המתתי בתל־ אגיב־ יפי
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מס׳ התיק תאריו מס׳ התיק תאריו
 (ירושות) שם המנוח הפטירה שם המבקש . (ירושות) שם המנוח הסטירה שם המבקש

 4056/81 לוי בוציה 28.5.81 •לוי יעקב 4124/81 תיאודור הרצל 8.5.81 ליבושור יהודית
 4063/81 אלדורף נילי 10.3.80 אלדורף יוסף 4125/81 בויום איםק 2.9.80 דונקל רולנדה

 4064/81 בלנקיטני רבקה 6.1.81 בלנקטיני ישראל 4126/81 פרידה שיל 20.7.81 חוה קובץ
 4070/81 יעקב שמאי 3.3.81 אהוד שמאי 4127/81 וייס אלפרד 20.5.81 וייס סילביה
 4072/81 יפת שרה 1.9.78 יפת בנימין 4128/81 אוגוסט יצחק 17.7.81 אוגוסט רחל

 4074/81 אבשלום לויטה 11.7.81 מנחם לויטה 4130/81 אברהם חנוך 15.4.81 שולמית חנוך
 4075/81 זהבה לויטה 28.7.81 מנחם לויטה 4131/81 משה מרקוביץ 5.9.80 נעמי לזרוביץ

 4077/81 יעקב קרני 21.5.81 . פולה קרני ׳4132/81 סודי ברוניסלב 6.2.75 פרישר אדם
 4078/81 רוזנברג פני 20.3.81 רוזנברג אידל 4133/81 םויז׳י אוגניה 1.10-80 פרישר אדם
 4081/81 רבקה גרטי 12.9.79 מלכה לגו 4135/81 סובר לופו 11.6.81 סוכר משה

 4085/81 אהרונוביץ דן 25.6.81 אהרונוביץ 4137/81 פרומה פישביין 23.5.80 יעקב דרור ־
 חיים 4138/81 ירחמיאל קרמקימל 2.2.78 סושר קרמקימל
 4087/81 דוד אוזן 17.7.81 מאיר אוזן 81-/4138 מאשה קרמקימל 26.1.81 סושר קרמקימל

ה ד ׳ ח  4087/81 נורית אוזן 18.7.81 מאיד אוזן 4139/81 סופי ן מרדכי 20.5.81 סופין נ
ה סלע ד  4089/81 שפיגלבלט שמואל 22.10.80 שפיגלבלט 4140/81 לבקובםקי נחום. ־ 7.7.81 פ

 י אלכסנדר 4141/81 ניסים אדוט 18.11.68 ברטה נעים

 4090/81 גברא ניםים 5.4.81 גברא ליאורה 4145/81 יצחק בורנשטיין 3.1.81 שמואל
 4091/81 שהרבני עזרא 9.3.81 שהרבני עליזה בורנשטיין

 4092/81 שטרנפלד שלמה 28.8.80 שטרנפלד סלה ׳4146/81 דאור רבקה 7.11.80 אברון גיטה
 4093/81 פא נום אברהם 16.12.80 פאנום ירדנה 4148/81 האם משה 4.7.81 האס רבקה

 404/81 עמנואל בוחבוט 10.7.81 יוסף בוחבוט 4151/81 נייגר גיזה 28.4.81 נייגד מרגוט
 4096/81 הסדאי יצחק 14.7.81 יום טוב 4152/81 מוסד. חסונה 13.11.76 אשר חסון

 הסדאי 4153/81 יוסף מימון 22.10.75 אוסטרן משה
 4097/81 אמון אלברט 30.8.79 אמון רמי 4155/81 בן דוד נורית 12.7.81 גולדברג דליה

 98/81» שרה מיכאלוביץ׳ 11.6.80 אתי סל ובה 4157/81 אליהו תאומים 14.6.81 שירלי תאומים
 סגל 4158/81 אהרון שטר 9.7.81 אביבה שטר

 89/81)4 הלה שלזינגר 25.4.79 חיים ישראלי 4159/81 אהרון אשכנזי 4.11.71 •שולמית אייכנר.
 4100/81 אריה שלזינגר 7.6.80 רחל גולדהר 4160/81 בצלאל אשכנזי 1.9.60 שולמית אייכנר

 4101/81 מיכלה שפיק 11.3.81 יצחק שפיק 4161/81 גרשון חנוך הרינג 17.12.75 חנה הרינג
 4102/81 לוי רבקה 17.5.81 בז׳רנו אביבה - 4164/81 דונר רחל 20.2.81 בתיה דונר

 4105/81 ביבי סלח 24.3.81 קטי ביבי 4165/81 דרייהורן צבי 19.6.81 רחל דרייהורן
 4108/81 שטיר שאול 10.7.71 ארתור שטיר 4166/81 •הלינה שרשבסקי 22.6.80 דן דשף
 4109/81 ישראל קופיש 23.5.81 משה קופיץ 4166/81 פנחס שרשבםקי 30.6.81 דן רשף

 4110/81 שטיר רחל 22.11.64 ארתוד שטיר 4167/81 יחיה חרון 21.1.81 רפאל אהרון
 4113/81 מנהים שרה 22.10.78 מנהים משה 4168/81 מרדכי גולן 12.5.80 לאה גולן

 4114/81 מרים דלוז׳נובסקי 15.7.81 יפה לוסטגרטן 4169/81 חיה טיקוצקי 26.6.80 אמיק טיקוצקי
 4115/81 ראובן דוד 3.3.81 נעמה'דוד 4170/81 יוספי אברהם 14.5-69 יוספי שושנה

 4116/81 סול בכר 29.4.81 משה בכר 4172/81 צבי ויפליך 3.6.81 לוזיאל נחמיאם
 4117/81 קלרה שוורץ 17.5.81 רינה מירסקי '4174/81 אסתר בן משה 16.4.74 אריאלה עצמון

 4118/81 וולמן בנימין 24.11.78 חנה הורוביץ 4175/81 אהרון רייך 9.2.81 ויגמונד רייך
 4119/81 וולמן יחזקאל 22.3.74 הדסה גוז 4178/81 שמתה מטרני 30.6.81 מנחם פטרני

 4120/81 איזקוב סיניורה 18.4.81 םלינם ביסים 4179/81 שטמלר שמואל 18.7.81 שטמלר רתליה
 4122/81 רחל פישר 26,3.79 פבחם פישר 4180/81 •חיים דיזיצר 17.7.80 לאה רט
 4123/81 אבודרהן יעקב 15.7.81 אבודרהן פינגלר

 ז׳קליז 4181/81 פולה די,זיצר 1.3.81 לאה רט
 70/81(2 דוד סמדג׳ה 8.3.81 מרי םמדג׳ה פינגלר
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ים בי  בית המשפט המתתי בתל־ אבי
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מם׳ התיק תאריך מס׳ התיק תאריך
 (ירושות) שם המנוח הסטירה שס המבקש (ירושות) שם המנות הפטירה שם המבקש

 4182/81 נייהאוז זינדל 6.12.80 נייהאוז מרים 4202/81 משה נגר 25.5.81 לאה נגר
 4184/81 יפה זאבי 12.3.81 יוסף זאבי 4204/81 מנשה חסין 5.7.62 לאה לוי

 4185/81 אלטשולר הירש 14.10.80 אלטשולר חיה 4205/81 זיוה ברק 10.7.81 רומן ברק
 4186/81 דניאל רםקין 20.7.80 סופיה רסקין 4206/81 משה דוד ויזנפלד 28.2.81 צפורה ויזנפלד

 4187/81 שרה גיטל הורביץ 7.6.81 רם הורביץ 4207/81 שמעון בנימין רץ 2.2.76 יעקב רץ
 4188/81 אברהם דומנקביץ 16.4.81 משה דומנקביץ 4208/81 וייצמן שמריהו 8.6.81 מחלד, וייצמן
 4189/81 יצחק פרץ 1.7.81 חמדה בן 42109/81 אברהם כודרי 3.11.80 קלמבס כודרי

 4190/81 אמסל ויליאם 9.4.80 אמסל סילביה 4210/81 לנקרי דוד 11.8.80 ימנה לנקרי
 4191/81 אלתרוביץ ארקדי 12.5.81 אלתרוביץ נשה 4211/81 ברוך בית אור 23.5.80 בן ציון בית אור
 4192/81 הופברייך דב 2.5.81 זהבה האח 4213/81 אסתר ילומיציאנו 31.7.80 מריאטה בטלר

 4193/81 אלשה מטל 4.8.80 אברהם אלוני• 4215/81 וידה בלי 26.6.81 איסטריה
 4195/81 יצחק אבגרםט 21.7.81 טובה אבגרסט אלפנדא

 4198/81 לאובר דב 3.12.81 לאובר שפינדה 4216/81 יצחק ג׳רסי 16.5.81 ויזה ג׳רסי
 4199/81 אביהו אשרי 26.5.74 משה אשורי 4217/81 ז׳ורנם דוד 14.7.81 ז׳ורבם בילה

 4200/81 שמואל גיל 24.4.81 אילנה גיל 4268/81 אטי סוכר 15.10.79 אהובה. יוסיפוביץ
 4201/81 אברהם אברמוביץ 24.5.81 רחל נילי

 אברמוביץ׳

 ע׳ זמיר, רשם

 בית המשפט המחוזי בבאר־שבע

 הזמנות כדכר ירושות ומינוי מנהלי עז2ול

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

 לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 מס׳ התיק תאריך מס׳ התיק האריך
 (ירושות) שם המנוח הםמירד. שם המבקש (ירושות) שם המנוח הפטירה שם ך,מב?ש

 256/81 ישראל שמיר 26.12.80 מנשה שמיר 279/81 שמואל גולדשמידט 12.2.81 רה ה
 261/81 אניטה גרינרוי 9.6.81 שמואל ג רו בר גולדשמידט

 267/81 יוסף בר אשר 7.6.81 ציפורה בר־אשר 280/81 פישר ורדה 9.5.81 פישר אפריים
 270/81 ברנדים יוסף 24.7.80 ברנדים מרים 281/81 יאיר דמתי 13.12.78 מסלם יעקב

 272/81 כהן מרדכי 8.6.81 כהן חוה דמתי
 273/81 יוסף ליסון 17.5.81 שושנה ליסון 282/81 מור־יוםף מאיר 26.4.81 מור יוסף מרי

 274/81 בר־שאול פרומה 19.1.74 שולמית דרורי 283/81 אברג׳ל אורנה 28.5.81 גדליה אברג׳ל
 275/81 חקון רשל 28.6.80 אוחיון אסתר 284/81 קייזרמן מאוריציו 13.2.81 ק יק רמן בטי
 276/81 חקון ציון 13.12.80 אוחיון אסתר 287/81 ברדיק מנדל 11.12.79 ברדיק ליליה
 277/81 רחל סבג 24.12.80 מצר קמונה 288/81 בוקובזה מאיר 4.4.80 רחל בוקובזה

 י׳ 2נאי, מזכיר
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 הזממת בתי הד*ן הדב1««ם

 בית הדין הרבני האזורי בירושלים

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת
 הבאה או המעונין בעזבון שאהת 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.

 המבקש: לארי ריזינשוילי, רח׳ יפו 210/24, ירו

 שלים.

 תיק 11ד4/התשמ׳׳א
 בענין ירושת המנוח אנגל־ארוין יצחק, שנפטר בירו

 שלים ביום ו׳ באייר התשמ״א (10 במאי 1981),
 המבקשת: אנגל מרים, רה׳ בר אילן 25, ירושלים.

 תיק 4757/התשמ״א
 בענין ירושת המנוח עובדיה מזרחי, שנפטר בירו

 שלים ביום י״א בםיון התשמ״א (13 ביוני 1981),
 המבקשת: יפה מזרחי, רח׳ דוד ילין 31, ירושלים.

 תיק 4812/התשמ״א
 בענין ירושת המנוח מאיר חפץ, שנפטר בירושלים

 ביום ט״ו בסיון התשמ״א (17 ביוני 1981),
 המבקשת : יפה חפץ, רח׳ יפו 153, ירושלים.

 תיק 4829/התשמ״א
 בענין ירושת המנוהה ברטה ברכת בלומנטל, שנפ
 טרה באשקלון ביום א׳ בניסן התשמ״א (4 באפריל

,(1981 
 המבקשת: עדינה בלומנטל, רמות 36/26, ירושלים.

 תיק 4874/התשמ״א
 בענין ירושת המנוחה מלכה איזבצקי, שנפטרה בע

 פולה ביום כ״ו בטבת התשמ״א (2 בינואר 1981),
 המבקשת: סדניה. מיוחם, רח׳ איסלנד 19, קרית־מנהם,

 ירושלים.

 תיק 4828/התשמ״א
 בענין ירושת המנוחה ויקטוריה לוי, שנפטרה בירו

 שלים ביום ב׳ באב התשמ״א (2 באוגוסט 1981),
 המבקש: אהרון לוי, רח׳ כי״ח 5, ירושלים.

 רפאל־הדס־עדס, המזכיר הראשי

 תיק 4343/התשמ״א
 בענין •ירושת המנוח יעקב בלילה, שנפטר בירושלים

 ביום ה׳ בניסן התשמ״א (9.4.1981),
 המבקשת: גילה בלילה, רה׳ הנורית 108/13, ירו

 שלים.
 תיק 6ד43/התשמ״א
 בענין ירושת המנוח משה יהושע לנדאו, שנפטר

 בירושלים ביום ה׳ באדר התש״ם (22.2.1980),
 המבקש: דוד פרנקל, רה׳ החבצלת 5, ירושלים.

 תיק 4407/התשמ״א
 בענין ירושת המנוחה מינה ליכטמן שנפטרה בירו

 שלים ביום כ״ח באייר התשמ״א (1.6.1981),
 •המבקשים: נחום וחיה ליכטמן, רה׳ טהון 13, ירו

 שלים.

 תיק 4522/התשמ״א
 בענין ירושת המנוח יהודה היון שנפטר בירושלים

 ביום כ״ט באדר ב׳ התשמ״א (4.4.1981),
 המבקש: שמואל נעמן.

 תיק ד452/התשמ׳׳א
 בענין ירושת המנוחה בת־שבע רובם שנפטרה בירו

 שלים ביום כ״ו בסידן התשמ״א (26.6.1981),
 המבקש: סלומון רובם, קרית מנחם 62/34, ירו

 שלים.

 " תיק 4530/התשמ״א
 בענין ירושת המנוח ברוך שמחה בנדלוביץ שנפטר

 בירושלים ביום ג׳ באדר א׳ התשמ״א (7.2.1981),
 המבקש: אברהם מרדכי בנדלוביץ, קריה חסידית

 410/11, הצור הגלילית.

 תיק 4620/התשמ״א
 בענין ירושת המנוחה רבקה ריזינשוילי שנפטרה

 בירושלים ביום כ׳ בתמוז התשמ״א (22.7.1981),

יל התשמ״א, 3.9.1981 2849  ילקוט הפרסומים 2744, ד׳ באי



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

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע 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 בית הדין צו כטוב בעיניו.

 תיק 16555/התשמ״א
 בענין ירושת המנוח גליק שמעון, שנפטר בבני־

 ברק ביום י״ג בשבט התשמ״א (18.1.1981),
 המבקש: צבי גליק.

 תיק 15906/התשמ״א
 בענין ירושת המנוח גפני שמעון, שנפטר בפתח

 תקוה ביום כ״ו׳ באב התש״ם (8.8.1980),
 המבקשת: דבורה גפני.

 תיק 16680/התשמ״א
 בענין ירושת המנוח דמשק אליהו, שנפטר בתל־

 אביב ביום י״ד בשבטהתשמ׳׳א (19.1.1981),.
 המבקשת: רבקה דמשק.

 תיק 16751/התשמ״א
 בענין ירושת המנוח העליון יצחק, שנפטר בפתח

 תקוה ביום ד׳ באב התשל״ט (29.7.1979),
 המבקשת: שרה העליון.

 תיק 16433/התשמ״א
 בענין ירושת המנוח הרשלר שלמה, שנפטר בפתח

 תקוה ביום ו׳ בחשון •התשל״ט(6.11.1978),
 המבקש: יהודה אריה הרשלר.

 תיק 15641/התשמ״א
 בענין ירושת המנוח וגנר יעקב, שנפטר בתל־י־אביב

 ביום כ״ב בסיון התשמי׳א (24.6.1981),
 המבקשת: שושנה וגנר.

 תיק 14939/התשמ״א
 בענין ירושת המנוחה וינברג אהובה, שנפטרה בבאר־

 יעקב ביום ז׳ באייר התשכ״ח (5.5.1968),
-המבקשת: לוי עליזה.

 תיק 14938/התשמ״א
 בענין ירושת המנוח וינברג חיים, שנפטר ברמת־

 גן ביום י״ד בכסלו התשל״ט (14.12.1978),
 המבקשת: גולדה וינברג,

 תיק 15469/התשמ׳יא
 בענין ירושת המנוח חביב שלמה, שנפטר בתל•־

 אביב ביום י״ג בטבת התשמ״א (20.12.1980),
 המבקשת: טובה חביב.

 תיק 16395/התשמ״א
 בענין ירושת המנוח יפה משה, שנפטר בפתה תקוה

 ביום כ״ד באדר א׳ התשמ״א (28.2.1981),
 המבקשת: סופיה זילברמן.

 תיק 15570/התשמ׳׳א
 בענין ירושת המנוח אדבוקט מירלה, שנפטרה ברמת־

 גן ביום ט׳ בניסן התשמ״א (13.4.1981),
 המבקשת: יהודית לליולד.

 תיק 15926/התשמ״א
 בענין ירושת המנוחה אופטובסקה אידה, שנפטרה

 בתל־אביב ביום י״ג באלול התשל״ג (10.9.1973),
 המבקשת: רגינה שוורץ.

 תיק 16219/התשמ׳׳א
 בענין ירושת המנוח אליה עוני, שנפטר ביום ח׳

 בתמוז התשמ״א (10.7.1981),
 המבקשת: מרים אליה.

 תיק 16052/התשמ״א
 בענין ירושת המנוח ארמל צבי, שנפטר בחולון ביום

 י״ד בטבת התשמ״א (1980. 21.12),
 המבקשת: פנינת בינשטוק.

 תיק 15472/התשמ״א
 בענין ירושת המנוח בן־דוד ראובן, שנפטר בחולון

 ביום כ״ב באייר התשמ׳׳א (26.5.1981),
 המבקשת: חנה בן־דוד.

 תיק 16076/התשמ״א
 בענין ירושת המנוחה ברכה רחל, שנפטרה בפתח

 תקוה ביום ח׳ בניסן התשל״ו(8.4.1976),
 המבקש: דוד בראל.

 תיק 15936/התשמ״א
 בענין ירושת המנוחה ברסלבםקי חנה־אנה, שנפטרה

 בתל־אביב ביום כ״ז בטבת התש׳׳ם (16.1.1980),
 המבקש: סלומון אלכסנדר ברסלבסקי.

 תיק 16652/התשמ״א
 בענין ירושת המנוח גולדוג יחיאל, שנפטר בתל־

 אביב ביום י״ח באב התש״ם (31.7.1980),
 המבקשת: דבורה גולדוג.

 תיק 16388/התשמ״א
 בענין ירושת המנוח גולדפישר מונדק, שנפטר בפתח

 תקוה ביום י״א באדר התש׳׳ם (28.2.1980),
 המבקשת: לאה גולדפישר.

 תיק 16656/התשמ״א
 בעני! ירושת המנוח גולן אבי, שנפטר בחיפה ביום

 ד בתמוז התשמ״א (8.7.1981),
 המבקשת: מאיה גולן.

 2850 ילקוט הפרסומים 2744, ד׳ באלו?1 התשמ״א, 3,9.1981



 בית הדיי הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
ת (המשד) ו נ מ ז  ה

 תיק 15627/התשמ״א
פטר בפתח ן ירושת המנוח סולם ישראל •פרץ, שנ  בעני

 תקרה ביום כ״ט באייר התשמ״א (2.6,1981),
: מאיר סולם. ש ק ב מ  ה

 תיק 15927/התשמ׳׳א
חה סיטון רחל, שנסטרה בתל־ ו  בענין ירושת המנ

 א כ־ ב ביום ו׳ בכסלו התש״ם (26.11,1979),־
: יהושע סיטון ש ק ב מ  ה

 תיק 15664/התשמ״א
ן ירושה המנוח סיםם שמעון, שנפטר בתל־אביב י נ « 

ם ב׳ בשבט התשל״ד (25.1.1974), ו י  נ
 המ״קש : סימם מרדכי.

 תיק 15763/התשמ״א
 בענין ירושת המנוח סנדלר אברהם, שנפטר בחולון

 ביום י״ב בתמוז התש׳׳ם (2.7.1980),
: לובה סנדלר. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 16372/התשמי׳א
ן ירושת המנוח עזרא דוד, שנפטר בתל־אביב  בעני

 ביום ה׳ באדר התש״ם (22.2.1980),
: רחל עזרא. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 15905/התשמ״א
 בענין ירושת המנוחה פרישברג פייגה, שהפטרה

ב ביום י״ג באדר התש״ם (1.3.1980),  גתל־אבי
ן פרישברג. : שמעו ש ק ב מ  ה

 תיק 88ד15/התשמ״א
ו ירושת המנוחה צנטנר חיה, שנפטרה בתל־  בעני

ב ביום ב׳ בניסן התשל״ו(2.4.1976),  אבי
: אסתר קוק. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 15787/התשמ׳יא
ן ירושת המנוח צנטנר ישראל, שנפטר בחולון  בעני

 ביום י״ח באייר התשמ׳׳א (22,5.1981),
: אסתר קוק. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 15711/התשמ״א
ן ירושת •המנוח קדי־שזון אהרן, שנפטר בבני־ י  בעי

 .בדק ביום ב׳ באב התש״ם (15.7.1980),
: רחל קדישזון. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 15620/התשמ״א
וחה קופמז פרידה, שנפטרה בפתה ן ירושת המנ  בעני

 תקוה ביום ח׳ באב התשל״ט (1.8.1979),
 •המבקש: אברהם קופמן.

 תיק •15748/התשמ׳׳א
ן ירושת המנוחה קנובליך אסתר, שנפטרה  בעני

 בבני־ברק ביום ח׳ בסיון התשמ״א (10.6.1931),
 המבקש : יוסף קנובליך.

 תיק 16644/•התשמ״א
ן ירושת המנוח לובצובר אליהו, שנפטר בתל־  בעני

ום כ״׳ה בטיון התשמ״א (27.6.1981), י  אביב י
: לאה שלום. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 16139/החשמ״א
י ירושת המנוח לויט אהרן, שנפטר בחולון  בעני

 ביים י״ז בםיון התשמ״א (19.6.1981),
: חנה לויט. ת ש ק ב מ  ה

 י תיק 16383/התשמ״א
־ בתל פטר. ן ירושת המנוח לרמן־אובל זאב, שנ י י ע  ג

 אביב ביום י״א באדר ב׳ התשמ״א (17.3.1981),
 . המבקש : אדם לרמן־אובל.

 תיק 16737/התשמ״א
 בעי-יז ירושת המנוח מוצפי יחזקאל, שנפטר בתל־

 השומר ביום ח׳ באדרהתשכ׳׳ו(27.2.1966),
: שלום מוצפי. ש ק ב מ  ה

 תיק 16738/התשמ״א
וחה מוצפי מסעודה, שנפטרה ן ירושת המנ  בעני

 כפתח תקוה ביום ד׳ בתמוז התשמ״א־ (6.7.1981),
: שלום מוצפי. ש ק ב מ  ה

 תיק 16591/התשמ״א
 בעי׳־ן ירושת המנויה מורדוך דוד, שנפטר בתל־אביב

 ביום כ״א באייר התש״ם (7.5.1980),
: לילי מורדוד. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 16036/התשמ״א
ן ירושת המנוח מלוב מנחם, שנפטר בבני־  בעני

ק ביום כ״ג באייר התשמ״א (31.5.1981), ר  ב
ה מלוב. : חנ ת ש ק ב מ  ה

 תיק 16697/התשמ״א
וחה מלכה שוליקה, שנפטרה בתל־  בענין ירושת המנ

ב ביום כ״\ בניסן התשמ״א (27.4.1981),  אבי
ה בר־נתן. י  המבקשת : או

 תיק 16698/התשמ״א
 בענין ירושת המנוח מלכה שמעון, שנפטר בתל־

ב ביום ו׳ בסידן התשל״ט (1.6,1979),  אבי
. ־ יר־נתן ר ד  המבקשת : א

 תיק 16420/התשמ״א
 בעניו ירושת המנוח מרקוםזון מריאטה, שנפטרה

 בירושלים ביום ב״ט בסיון התשמ״א (1.7.1981),
: עמליה רוזן. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 8ד155/התשמ״א
 בענין ירושת המנוח סולימנוב אפרים, שנפטר ברמת־

 גן ביום כ״ד בסלון התשמ׳׳א (26.6.1981),
: לאה סולי־מנוצ. ת ש ק ב מ  ה
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 בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 תיק 3ד159/התשמ״א
ן ירושת המנוח שכטר ישראל, שנפטר בפתח י  בעי

 תקוה ביום ה׳ באייר התש״ם (20.4.1980),
: ביילה שכטר. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 15706/התשמ״א
, שנפטרה בתל־ ני  בעגין ירושת המנוחה חנה שמעו

 אביב ביום ך בסיון התשמ״א (9.6.1981),
. י נ : שמעון שמעו ש ק ב מ  ה

 תיק 16758/התשמ״א
ן ירושת המנוח שמר דוד, שנפטר בכפר־םבא  בעני

 ביום י״ב בטבת התשמ״א (19.12.1980),
: רחל שמר. ת ש ק ב מ  ה

 עובדיה לוי, מנהל העזבונות והירושות

 תיק 15846/התשמ״א
ן ירושת המנוח שוורץ אדולף, שנפטר בתל־  בעני

ב ביום י״ח באלול התש״ם (30.8.1980),  אבי
: חנה בן־דוד. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 15847/התשמ״א
 בעבין ירושת המנוחה שוורץ חיה טובה, שנפטרה

 ברמת־גן ביום כ״ז באב התש״ל (28.8.1970),
: חנה בן־דוד. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 16379/התשמ״א
גלר מאיר, שנפטר בתל־ ן ירושת המנוח שטי  בעני

ב ביום י״ג בתמוז התשמ׳׳א (15.7.1981),  אבי
: רחל שטיגלר. ת ש ק ב מ  ה

 בית הדין הרבני האזורי בחיפה
ת ו נ מ ז  ה

 להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת
ן וימסור  אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדי

ן צו כטוב בעיניו.  , שאס לא כן יתן בית הדי

 תיק 6543/ד!תשמ״א
ת המנוח יצחק פרופר, שנפטר בחיפה ש ו ר ן \  בעני

׳ באייר התשמ״א (11.5.1981),  ביום ז
: חוה פרופר. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 6563/התשמ״א
ן ירושת המנוח פנחס שטן, •שנפטר בחיפה  בעני

 ביום כ״ב באייר התשמ׳׳א (26.5.1981),
: דינה שטן. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 6648/התשמ״א
ן ירושת המנוח אהרון הר שלג, שנפטר ברמת  בעני

 גן ביום י׳ בניסן התשמ״א (14.4.1981),
 המבקשת : גיזה הר שלג.

 • תיק 6676/התשמ״א
ו ירושת המנוחה סלי שמורק, שנפטרה בחיפה  בעני

 ביום י״ב באייר התשמ״א (16.5.1981),
: יוסף שמורק. ש ק ב מ  ה

 תיק 6724/התשמ״א
ן ירושת המנוח יעקב פטשניק, שנפטר בקרית  בעני

 חיים ביום ו׳ באדר א׳ התשמ״א (10.2.1981),
: ברוריה פטשביק. ת ש ק ב מ  ה

 היק 6755/התשמ״א
 בענין ירושת המנוה שלמד, ויזמן, שנפטר בחיפה

 ביום א׳ בסידן התשמ״א (3.6.1981),
: לונה ויזמן. ת ש ק ב מ  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים
יחסת ן בעזבון שאחת הבקשות מתי י נ  הנאה או המעו

 טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו

 תיק 6178/התשמ״א
ן ירושת המנוחה צפורה אלוני, שנפטרה בחיפה  בעני

 ביום י״ד בתשרי התש״ם (24.9.1980),
: יצחק אלוני. ש ק ב מ  ה

 היק 6187/התשמ״א
ן ירושת המנוה פרץ מעיני, שנפטר בחיפה  בעני

 ביום כ״א באדר א׳ התשמ״א (25.2.1981),
: יהודית מעיני. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 6218/התשמ׳־א
ן ירושת המנוח אברהם רוזן, שנפטר בנהריה  בעני

 ביום ל׳ בתשרי התשמ״א (10.10.1980),
: קלרה פישר. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 6222/התשמ״א
ן ירושת המנוח אהרון פלדמן, שנפטר ביום  בעני

״א באייר התשמ״א (15.5.1981),  י
: נתן פלדמן. ש ק ב מ  ה

 תיק 6376/התשמ״א
ן ירושת המנוח ליבוש תזנפרץ, שנפטר בקרית  בעני

ן ביום י״ג באייר התשמ״א (17.5.1981),  בנימי
: חיים שטרן. ש ק ב מ  ה

 תיק 2ד64/התשמ״א
ו ירושת המנוח יחיאל שפרגל, שנפטר בחיפה  בעני

 ביום י״א בניסן התשמ״א (14.4.1981),
: חיה שפרגל. ת ש ק ב מ  ה
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 בית הדין הדבני האזורי בחיפה
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 תיק 6872/התשמ״א
 בענין ירושת המנוחה ברכה בלינדר, שנפטרה בחיפה

 ביום ז׳ בשבט התשל״ה (19.1.1975),
 המבקש: צבי בלינדר.

 תיק 6937/התשמ׳יא
 בענין ירושת המנוח איסק צירקוס, שנפטר בעכו

 ביום כ״ג במיון התשמ׳׳א (25.6.1981),
 המבקשת: אניטה צירקוס.

 תיק 6959/התשמ״א
 בענין ירושת המנוח אפרים מרשלקוביץ, שנפטר

 • בקרית מוצקין ביום כ׳יח בםיון התשמ״א (30.6.1981),
 המבקשת: רינה מרשלקוביץ.

 תיק 6964/התשמ״א
 בענין ירושת המנוחה אהובה רפפורט, שנפטרה

 בחיפה ביזם ט׳ בסיון התשמ״א (11.6.1981),
 המבקש: יצחק רפפורט.

 תיק 6986/התשמ״א
 בענין ירושת המנוחה לוציה מנדלזון, שנפטרה בחיפה

 ביום י״ז באייר התשל״ה (27.4.1975),
 המבקש : מיכאל קרמר.

 תיק 6991/התשמ״א
 בענין ירושת המנוחה רבקה טאבוק, שנפטרה בקויבק,

 קנדה ביום ג׳ בתמוז התשמ״א (5.7.1981),
 המבקש : יוסף טאבוק.

 תיק 064ד/התשמ״א
 בענין ירושת המנוחה לובה קזנוביץ, שנפטרה בחיפה

 ביום ו׳ בתמוז התשמ׳י׳א (8.7.1981),
 המבקשת: ליזה ליטבק.

 תיק 7077/התשמ״א
 בענין ירושת המנוחה דורה מילינקוב, שנפטרה בצפת

 ביום ט״ו בסיון התשמ״א (17.6.1981),
 המבקש: שלום מילינקוב.

 תיק 7138/התשמ״א
 בעניז ירושת המנוח אברהם לוי, שנפטר בקרית

 מוצקין ביום כ״א באדר א׳ התשמ״א (25.2.1981),
 המבקשת: נעמי לוי.

 תיק 7164/התשמ׳׳א
 בענין ירושת המנוח דוד אלמקיים, שנפטר בחיפה

 ביום כ״ט בסיון התשמ״א (1.7.1981),
 המבקשת: רחל אלמקיים.

 רפאל נזוליראנו, המזכיר הראשי

 תיק 6756/ד.השמ״א
 בענין ירושת המנוח יוסי דוד מועלם, שנפטר בעפולה

 ביום כ״ב באייר התשמ״א (26.5.1981),
 המבקשת: מריס יצחק.

 תיק 6778/התשמ״א
 בענין ירושת המנוחה וילמה מן, שנפטרה בקרית

 בנימין ביום ה׳ באדר א׳ התשמ״א (9.2.1981),
 המבקש: אויגן מן.

 תיק 83ד6/התשמ״א
 בעניו ירושת המנוח שלמה בהלול, שנפטר בחיפה

 ביום י״ד באייר-התשמ״א (17.5.1981),
 המבקשת: מזל בהלול.

 תיק 85ד6/התשמ״א
 בענין ירושת המנוח זאב מרקוביץ, ׳שנפטר בחיפה

 ביום כ״ד בסיון התשמ״א (26.6.1981),
 המבקשת: מרים מרקוביץ.

 תיק 6795/התשמ״א
 . בענין ירושת המנוח יחזקאל ברקוביץ, שנפטר בחיפה

 ביום א׳ בניסן התשמ״א (5.4.1981),
 המבקשת: איטה ברקוביץ.

 תיק 6797/התשמ׳׳א
 בענין ירושת המנוחה פרומה שמילוביץ, שנפטרה

 במגדל העמק ביום י״ד בסיון התשמ״א (16.6.1981),
 המבקש: ברנרד שמילוביץ.

 תיק 6831/התשמ״א
 בעבין ירושת המנוח יצחק הגואל, שנפטר בחיפה

 ביום ה׳ באדר א׳ התשמ״א (14.3.1981),
 המבקשת: גרציה הגואל.

 תיק 6845/התשמ״א
 בענין ירושת המנוחה חיה גרינברג, שנפטרה ברעננה

 ביום י״ז בניסן התשמ׳׳א (21.5.1981),
 המבקש: דוד גרינברג.

 * תיק 6846/ה.תשמ״א
 בענין ירושת הממחה פלה פלישמן, שנפטרה בחיפה

 ביום ל׳ בתשרי התשמ״א (10.10.1980),
 המבקש: מרדכי פלישמן.

 תיק 6871/התשמ״א
 בענין ירושת המנוח יונה רצוני, שנפטר בחיפה

 ביום ל׳ בניסן התשמ״א (4.5.1981),
 המבקשת: לאה רצוני.

 ילקוט הפרסומים 44ד2, ד׳ באלול וזתשכ״א, 3.9.1981 2853



ת הכוג?ו הרשמי א  הודעות מ

ת ו ר ב ה ת ה ד ו ק י פ פ  ל

־ הבי־;־; לביטויו־* ־ / י י כ . י־•.יראם — י־:ר;1ל ״ ה ר ב ה  שט ה
ק. רו י מ — בפ ״ ע  ב

. ב י אב ־ י י ר 20, ה פ ׳ ש ח : ר ם ו ש ר ד ה ר ש מ  מעץ ה
, ת, א. 79/?143. הו י ב־ י של: תל־אבי ז מחו ; ט ׳ פ ש מ ת ה  ב־

. ת ו ש ד ת ה ו ר ״ : ico א ל ק ם לכל ש י כ ס  ה
, י פ סו ן ו ו ש א ד ר נ ד י ב י : ד ר ח ! או א דבד ראשו ב־ י  ד

ל התשמ׳ד! ו81?13.9.1). ו ל א ן ;־־יעונו: י־׳ד ב מ  ז
, דחי אחוז,ז ת ר י ר ע. ד ד : ע ? ר פ מ ד ה ר ש מ ו ב ת ע ר ם ב י ק  מ

 בי.־ 1, תל־אביב.

 זזידעומ על מ*3וי מפרלץ2

. ק ו ר י פ ימ — ב ר בע׳ ת צ : א ה ר ב ה ! ה י  ע
. ק י ב ״ י ג י ד, ב ק ס ג י ט ו ב ׳ ׳ ז ה : ר ם ו ש ר ד ה ר ש מ ן ה ע  מ

, ת. א. 2674/80. ו כ י ־ ב י ב א ־ ל ^ : ל י ש ז ו ה מ ט י פ ש מ ת ה י  ב
ד היות, ער־׳ד, רה׳ שרת י ו ומענו: ד ר ו א י ם ־מפרק, ת  ע

 33, תל־אביב,
א (8.7.1531). ״ מ ש ת ז ה ו מ ת ן ה:?יניי: ו׳ ב  תללרי

. ק ו ר י מ — בפ ׳ ע ן ב י נ ב ל ר ו ו פ י ש ה ל ד נ ו ה ם הה.הרה: ״  ש
ן JÍתל־אביב, . י ק ״ י ס ו : רה׳ א ם י ש ר ד ר ר ש מ  מ״ל: ה

. Ü .744/8ה. א , י של: תל־־אביב־יפי ז ו ה מ ט ״ פ ש מ  בלית ה
ה 14, ד י ה ־ ך ׳ ב , רה י מ ש ר ם ה נ י ק ומענו: הב ר פ מ ם ה  ש

. ב י ב א ־ ל  ת

א (!4.7.198?). ״ מ ש ת ז ה ו מ ת : יי׳ ב ב י ו נ י מ ך ה י ר 8  ת

ת ו ע ן ט ו ק י  ת
ת ו ר ב ח ת ה ד ו ק י פ פ י ל מ י ג ד ס ה נ ו כ ת נ.־;־;ת ה ו ע ד ו ה  ב
ה ״רמ־טרופ ר ב ח ל ה ד ש נ ד י ב י ל ד ז ע י ר כ ה  .מדבר כ: ובה ל
ם 2739, ד י י כ ר פ ט ה ו ק ל י ח ב מ י ר ו פ , ש ה״ ן ף י  ::•־י״מ — בה
: ק ר פ מ ם ה ע ״ ל ״ ׳ :/:0׳2, צ מ , ע s 9 ם !20.8, ¡ ו י ^, מ ׳ מ׳  החדי
ב מזא״ה 1, תל׳ ו ח , עוי־ד, ר ה י ה אל מ ל : ש ו י ע מ ו ו ר ו א י  ת

. ם ס ר ו פ י ש פ א כ ל ״ — ו ב י ר 8 

(s19¡ ט ס ו ע ^ וי 24; ב ׳ ב התעומ׳ א ד ב  כי;
 ז׳ 3ונדז

י מ ע ר ן הכונס ״  סג

ר 3יוגה לה3ףיז עלי די3ידגד 5 ד r r t 3  דזוד *

, ק ו ר י פ ת בע׳־מ — ב י ת כ ת ה מ י נ ל ב י ט ס א ר ש : י ה ר ב ה פ ה  ש
 חפ/67233.

ם. י של רו ן בן זכאי 66/3, י נ ח ו י י ל ד ד הרשום: ו ר ש מ  מז־ן ה
, ת. א. 471/76. ם י ל ש ו ר י של: י ז ו ח מ  בית המ־םפט ה

א י מ ש ת ם האחרון לקבלת הובזזות: י־׳ב באלול ה ו י  ה
.(11.9.1931) 

ה י ד י ד ב י ו ה , ר י מ ש ר ס ה נ ו כ ו ומ;־;י: ה ר ו א י , ת ק ר פ מ  ׳..ים ה
 4, ירושלים.

M&81 ב־׳א באב הח&מ״יא (!2 כאוגוכש 
י מל י ר י ׳ צ  י

ס הרשמי נ ו כ ן ה  סג

ד מ ־ ^ ל ד ז ״ י ר ב ה י 3,:שד; ל ^ ד ת ב ד ע ד ^  ת

ם (1969) בזנ״מ י ט י ה ת ר י ש ע ר ת פ ו ם !•חברה: ג  ש
 בפירוק.

. , ן י ־ ת מ ! 6, ד ד ל ח י ה ח : ד ט י ש ־ ד ־ ר ש מ  מען ה
; ה. א, 776/73. ו פ י - ב י ב א - ל : ת ל י ש ז ו ח מ ט ה פ ש מ ת ה י  ב

א ״ מ ש ת ל ה ו ל א ׳ ש ב : י ת ו ה כ ו ת ה ל ב ק ן ל ו ר ח א  דרום ה
.(18,9.1951) 

ר י ׳ ג , רה ד ״ ו : צב־ גוטצי׳״־, ע ו נ ע מ ר־ ו אי , תי ק ר פ מ ם ה  ש
. ב י ב א ־ ל  8, ת

ת ו ד ו ב ע תי הבי־ה ל ב &:ז גילן ישו ו א ד ט נ י : י ה ר ב ח  שח ה
. ק רו - המי ר בע׳י׳מ - כ  ע

׳ , רה ב ו א ר ט נ י ל ־:?שה ו ד : מ ל ה צ : א ם י ע ר ד ה ר ש מ ן ה ע  מ
 גלוםקין 34. ראשון־לצ־ון.

, ח, א, 79׳• 401. פו ב־י י של: .?ל־אבי ז ו ה מ ט ״ פ ש מ ת ה י  ב
א י ׳ מ ש ת ל ה ו ל א ן לי־בלת הוכחות: י־׳ ט ב ו ר ח א  היום ה

.(18,9.1981) 
ה 4¡•, ־ ו ה י ־ ן , י~׳ ב י מ ש ״ ק ומענו: הכונס ד ר פ מ  שם ה

. ב י ב א ־ ל  ת

ת על ־[ישלוט דיפידגד ו ן י ד ו  ד

ה בע״מ — ר י י ח ת ם ו י ע ו נ מ ת ל ו ש ר ב ס מ ק ט ו : מ ה ר ב ה  שפ ה
 בפירוק.

, ב י ב א ־ ל י 2!, ת ק ס ר ב ׳ ט : רה ם ו ש ר ד ה ר ש מ ן ה ע  מ
: ה״־.י׳5ביביל&י, ה. א. 2/78׳־10. ל י ש ז ו ח מ ט ה פ ש מ ת ה י  ב

. ת ו ש ד ם ל;;ל ירקד: 00 • ;-:,;־רות ר ו כ ס  ה
־ : וסופי ד ראשו נ ד י ג ־ : ד ר ח ן א־ « ו ש א ד ר נ ד י ב י  ד

ל דירשמ׳׳-א ;13.9.1931). ; : ׳•יו באל ו נ י ע ר ן פ מ  ז
׳ ״ רה ! י ו ל ד מ. ג ״ ו : ע ל ־ פ מ ד ה ר ש מ ל ב נ ם פרעו ו ק  מ

ב.  בלפיד 51, תל־אבי

. ק ו ר י ה מי״מ — הפ ל ב י ה ח ל ר י : גב! 2• ה ה ר ב ח  שט ה
ד 53, תל״אביב. ל מ ה ה מ ל ׳ ש ח ד ה! •לוש: ד ר ש מ ן ה ע  מ

ת דמשעזט המו!, •י &ל: תל־אביב־־יפו, ת. א. 1608/76. י  ב
. ת י ב י ף ר ו ר י צ ת ב ו ש ד ת ח ו ד ו ג : 00י א ל ק ׳ לבל ש י  הםכ־

, י פ י כ י ו י ש א ו ז-!קר: דיבידנד ר ן * ו ש א ד ר נ ד י ב י  ד
א (91?¡.13,9). ׳ ׳ מ ש ת ל ר ו ל א ד י ׳ : ־ ו נ י ע ר  זמין פ

, !־ח ץ י ט ש נ ר י : עו״ד מ. א ק ר פ מ ד ה ר ש מ ו ב נ ו ע ר ם פ ו ק  מ
ה הלוי 61, רל־אביב. ד ו ה  י

ל תיצלוט די3י1נד לנושים . ע ד י דעו  מו
ן קדי5ה 3ל3ד י ד  כ

, ק ו ר י פ ס סוכנות לביטוח בעי־ מ — כ כ ר — ף י  שם החברה: ש
. ב י ב א ־ ל ר 20, ת פ ׳ ש ה : ר ם ו ש ר ד ה ר ש מ  מען ה

, ת. א, 1487/79. ו פ י ־ ב י ב א י ל : ת ל ט ר,י.?־הי ש פ ש מ ת ה י  ב
. ת ו ש ד  הסכום לכל עק>; 100 אגורות ח

. י נ : : ; ן ! ו ש א ד ר נ ד י ב י : ד ר ה ן ייו * י ש ^ ד ר נ ד י ב י  ד
מ״א (13.5.1531). ל התעז י ל ״ ד ב ״ ן פרעונו: י מ  ז

ם פרעונו במשרד המברק: עו׳־ד ע, דדר-ץ, דת־ ;!ה• וח ו ק  מ
ב. ת 1, תל־אבי י  ב

; 2744, ד׳ באליל ד״תשמ״א, 9.1961.:׳  2854 'דוני הפיםוכי



י מ ש ר ס ה נ ו כ ת ה א ת מ דעו  !הו

דנד שבי וסופי, בי  דיבידנד ראשון או אהד: די
 זטן פרונונו: יי׳ד באלול חתשמ׳־א (13.9.1981).

: הכונס הרשמי, רח׳ בן־  מקום פרעינו במשרד הנאמן
 יהודה 14, תלי־אביב.

ד הסיב, נגר, כפר־טירה.  שם דה־יב, תיאורו ומענו: דאו

, ת. א. 1987/80.  בית המשפט המחוזי של: תל״אביב־יפו
 הסכום לכל שקל: 60 אגורות הדשות.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון וסופי (בהתאם
 לפשרה).

״ד באלול חתשמ׳׳א (13.9.1981).  זמן פרעונו: י
 מקום פרעויו במשרד הנאמן: שאול אהרן, עו״ר, רה׳

י 134, בבי־ברק. ק ס ע ט ו ב  ד

 שם החייב, תיאורו ומענו: אברהם חמילבסקי, פקיד,
 רה׳ צירלסון 20, תל־אביב.

 ביית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת.א. 961/78.

 הסכום לכל שקל: 100 אגורות חדשות בצירוף׳ ריבית.
דנד ראשון וסופי. בי  דיבידנד ראשון או ־אחר: די
 זמן פרעונו: י״ד באלול התשמ״א (13.9.1981).

: ד״ר צ. בן־שלמה, עו״ד,  מקום פרעונו במשרד הנאמן
דה 32, תל־אביב. הו בךי  דחי׳ ׳

 שם החייב, תיאורו ומענו: גבריאל אלוש, נהג, רח׳
 ויצמן 1 !/392, קרית־מלאכי.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אייב־־יפו, ת. א. 848/77.
 י הסכום לכל שקל: 15 אגורות הדשות בצירוף ריבית,

ד שלישי וסופי, דנ בי דנד ראשון או אחר: די בי  די
 זמן פרעוני: ׳״׳׳׳ד באלול התשמ׳יא (13.9.1981).

 : הכונס הרשמי, רה׳ ס  מקום פרעוגו במשרד הנאמן
דה 14, תל־אביב. ו   י

 מודעה על תשלופ דיבידנד, ביטול צו ?כלת ;גפיה
ן אמ  ושחרור :

ך  שם ההייב, תיאורו ומענו לשעבר: המנוח אברהם ב
 יהודה, ת״ז 0886817, עו״ד, רה׳ אירים 1, קיראון.
, ת. א. 1289/72. יפו  הית המשבש המה; י! י של: תל־אביבי

 הסכום לכל שקל: 100-אגורות חדשות בצירוף ריבית,
דנד ראשון וסופי. בי ן או אחר: די דנד ראשו בי  די

 זמן פרעובו: י״ד באלול התשמ״א (13.9.1981).
 תאריך הצו לקבלת הנכסים: ט״ו בסימ התשל״ב

.(23.5,1972) 
 סיבו• הביטול: חשלום כל החיבות.

 תו^ריך הביטול: כי׳ב ב&ייר התשמ״א (26,5.1981),
, רה׳ בן־ יהודה  שם הנאמן. תיאורו ומענו: הכונס הרשמי

 14, תל־אביב.
 תאריך השחרור: כ״ט בםיון התשמ״א (1.7.1981).

 ט׳׳ז באב התשמ״א (16 באוגוסט 1981)
 ח 2ונד

 סגן הכונס ררשמי

 לפי פקודת החברות

ד נ ד י ב י  הודעה' בדבר כוונה להכוימ סל ד

 שט ההברה: ״•ענבל- הברה לייצור פסנתרים בעי־ מ —
 בפירוק,

 מען המשרד הרשום: וחי הנשיא 2.1;, הי£ה.
 בית המשפט המתח י של: היפה, תיק אזרחי 1343/77.

 היום האהרזן לקבלת הוכחות: י״ב באל;;, החשמי־א ;11
 בספטמבר 1981).

 שם המפרק, תיאורו ומעכו: הכונס הרשמי, רה• שמריהו
 לוין 3, חיפה.

 כ״א באב התשמ־׳א (21 באוגוסט 1981)
 יי י^ותיאל״

 היש הכונס הרשמי

 לפי פקודת פש־טת רגל :נוסח חדש], התש״מ-1980

ד נ ד י ב י ז על ד י ר - להכ נ ו ו ר צ ב ד ה ב ס ר ו  ר

 שם החייב, תיאורו ומענו לשעבר: המנוח ציון בוביל,
 קבל; בני;, רה׳ יואב í2רמת־גן, ,

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת. א. 930/67.
 היום וזאהרין לקבלת הוכחות: יי׳׳ט באלול התשמ״א

.(18,9.1981) 
: אפרים כהן, עו׳׳ד, רח׳ הגדיר ו  שט ה:אמן תיאורו !מענ

 העברי 2, תל־אביב.

ד נ ד י ב י ת על תשלום ד ו ע ד ו  ה

ק נשטי  שמות ־חייבים ומענם: 1. ב־לרמו שליידר, רה׳ אי
 9, רפת־יצחק; 2. פאול קרל, רה׳ נוה־יהושע 33,

 רמת־יצהק. •
, היקים אזרחיים:  בית המשפט המחוזי של: תל־^ביב־יפו

.3825/65 .2 ;3824/65 .1 
 הסכום לכל שקל: 100 אגורות חדשות בצירוף ריבית,

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון ופיפי.
׳ד באלול התשמ״א (13.9.1981), י  זמן פרעונו: י

: עו׳י׳ד א: מולידיק, דה׳  מקום פרעוני במשרד הנאמן
 שדייל 0, תל-אביב.

 שם החייב, תיאורו ומעני: מאיר קובלייו, רוכל גלנטריה,
 רח׳ שרעבי 10, תל־אביב.

, ת. א. 2774/65.  בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו
 הסכום לכל שקל: 40 אגורות הדשות.

ד שלישי. דנ בי דנד ראשון או אחר: די בי  די
 זמן פרעונו: יי־ד באלול התשמי־יא (13.9.1981).

ך  מקום פרעוני במשרד הנאמן: הכובס הרשמי, רח׳ ב
 יהודה 14, תל-אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: פלאה עבד אל רהים באשף,
 סוהר, כפר־טייבה.

. h ת המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפד, ת. *1066/78 .  בי
ט לכל שקל: 25 אגודות חדשות בצירוף ריבית. ו  הסי

יקוט הפרסומים 2744, ד׳ באלו?, התשמ׳׳א, 3.9.1981 2855  י



ת הכונס הרשמי א  הודעות מ
 לפי פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש], התש״ם—1980

 היום האחרת לקבלת ־!ונהזת; י״נ בז!למ התשפ״מ (11
ר 1981). ב מ ט פ ס  ב

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: עו״ד א׳ שילה, רה׳ החלוץ
 18, היפה.

, תיאורו ומענו: בר סיני (בלאושטיין) מיכאל, ב י י ח  שם ה
׳ היסמין 11/1, קרית מוצקין. ח  ת״ז 656560, ר

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרחי 8ל/479.
״ב באלול התשמ׳יא {11  היום האחרון לקבלת הוכחות: י

 בספטמבר 1981).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: עו״ד י׳ וינטר, רה׳ שמריהו

 לוין 6, היפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: משה ריבקס, ת״ז 0562235, רה׳
 גוש עציו־ 6, קרית אתא.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 994/71.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: י״ב באלול התשמ״א (11

 בספטמבר 1981).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: עו״ד א׳ שילה, רח׳ החלוץ

 18, חיפה.

 הודעות על השלום דיבידנד
 שם החייב, תיאורו ומענו: בק נפתלי, ת״ז 6624818, רח׳

 ורד 14, קרית מוצקין.
 בית המשפט המחוזי של: היפה, ת. א. 14/75.

 הסכום לכל שקל: 50%.
 דיבידנד ראשון או אחר: שלישי.

 זמן פרעונו: ה׳ באלול התשמ״א (4 בספטמבר 1981).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי, רה׳

 שמריהו לוין 3, חיפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: יוסף בן פואז אברהם זועבי,
 ת״ז 2075181, כפר נאעורה. ־

 בית המשפט המחוזי של: נצרת, ת. א. 426/79.
 הסכום לכל שקל: 100%.

 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון.
 זמן פרעונו: ה׳ באלול התשמ״א (4 בספטמבר 1981).

 מקום פרעונו במשרד י הנאמן: כונס הנכסים הרשמי, רה׳
 שמריהו לוין 3, חיפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: גאבם סלמאן, ת״ז 2109519,
 כפר מג׳אר.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, ת. א. 199/78.
 הסכום לכל שקל: 50%.

 דיבידנד ראשון או אחר: שני.
 זמן פרעונו: ה׳ באלול התשמ״א (4 בספטמבר 1981).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי, רה׳
 שמריהו לוין 3, היפה.

 כ״א באב התשמ׳׳א (21 באוגוסט 1981)
 י׳ יהותיאלי

 סגן הכונס הרשמי

 הודעות על תשלוט דיבידנד, ניטול צווי ר,כל,ז
 נכסיה ופשיטת דגל ושחרור נאמנים

 שם החייבת, תיאורה ומענה: שולמית בן־יהודח, ת״ו
 0886818, עקרת־בית, רח׳ איריס 1, קיראון.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת. א. 3564/74.
 הסכום לכל שקל: 100 אגורות הדשות בצירוף ריבית.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון וסופי.
 זמן פרעונו: י״ד באלול התשמ״א (13.9.1981).

 תאריך הצו לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל: י׳ בטבת
 התשל״ה (24.12.1974).

 סיבת הביטול: תשלום כל החובות.
 תאריך הביטול: כ״ט בסיון התשמ״א (1.7.1981).

 שם הנאמן, ומענו: הכונס הרשמי, רח׳ בן־יהודה 14,
 תל־א^יב.

 תאריך השחרור: כ״ט בסיון התשמ״א (1.7.1981).

 שם החייב, תיאורו ומענו: דוד אשכנזי, ת״ז 1064817,
 מסגר, רמת־טבריה 29, טבריה.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת. א. 1916/78.
 הסכום לכל שקל: 100 אגורות -דשות בצירוף ריבית.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון וסופי.
ד באלול התשמ״א (13.9.1981). ״  זמן פרעונו: י

 תאריך הצו לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל: כ״א באדר
׳ ההשלי׳יה (30.3.1978).  ב

 סיבת הביטול: פשרה עם הנושים.
 תאריך הביטול: י׳יב בתמוז התשמ״א (14.7.1981).

 שם הנאמן ומענו: הכונס הרשמי, רה׳ בן־יהודה 14,
 תל־אביב.

 תאריך השחרור: י״ב בתמוז התשמ״א (14.7.1981).

 הודעה על ביטול צו קבלת נכבים ופשיטת רגל

 שמות החייבים ומענם: שמואל טפר, ת״ז 7990011, כפר־
 אז״ר; יוסף טפר, ת״ז 4369051, כפר־אז׳׳ר.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיקים אזרחיים:
.1146—7/76 

 תאריכי הצווים לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל: י׳ בתמוז
 התשל״ו (8.7.1976), י״א בהשון התשל״ז (4.11.1976).

 סיבת הביטול: תשלום כל החובות.
 תאריך הביטול: י״ג בתמוז התשמ״א (15.7.1981).

 ט״ז באב התשמ״א (16 באוגוסט 1981)
 ז׳ כונה

 סגן הכונס הרשמי

 הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד

 שם החייב, תיאורו ומענו: נח לובקו, ת״ז 6432721, רח׳
 ששת הימים 6/10, תל־חנן.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 354/71.

 2856 ילקוט הפרסומיפ 2744, ד׳ באלול התשמ״א, 3.9.1981



 חוועות אלה נותפרםמות על אזזריות הנזודיעים
 ואין בפרסומן משוס מתן תעודה ע5 נכוגותן

 ציו הוגלה גוזמזורת כע״מ
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף ד20(3) לפקודת
 החברות, כי אסיפת נושים של החברה הב״ל, תתקיים
 ביום 2.10.81 בשעה 09.00 במשרדו של עו״ד נדב סער

 ברחוב ארלוזורוב 74, תל־אביב.
 נדב סער, עו׳־ד

 שיי ממגורות כע״מ
 הודעה על פירוק החברה מרצון

 נית5ת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן
 המנין של החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה במם
 11.8.81 נתקבלה החלטה מיוהדת לפרק את החברה מרצון
 ולמנות את דניאל יצחקי, יוסף שרף ודניאל רזימוב,

 עו״ד, במפרקי החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה ד,נ״ל יגיש
ם ס ר  את תביעותיו בצירוף הוכחותיו תוד 21 יום מיום פ

 הודעה זו למשרד המפרקים הנ״ל.

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

 דניאל רזומוכ, עו״ד, מפרק

 אחוזת משה גרמן גע״נז
 הודעה על פירוק החברה מרצון

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן
 המבין של החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה במם 5
 באוגוסט 1981, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את
 ההברה מרצון, ולמנות את משה ברמן מרחוב יוכבד

 12, חיפה, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש
 תביעותיו בצירוף כל הוכחותיהן תוך' 21 יום מיום פרסום

 הודעה זו למשרד המפרק הנ״ל.

 בושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור
 תוד המועד הב״ל, לא ייענה.

 כמצה גרמן, מפרק

 אידאל החכרה הישראלית לאופטיקה בע״מ
 הודעה על האסיפה. הסופית

 ניתנת בזאת הודעה, שהאסיפה הכללית האחרונה
 של החברים בחברה הנ״ל תתכנס ביום 10.10.81 בשעה
 17.00 רח׳ הר סיני 17, הרצליה, אצל משפ׳ גבאי, לשם
 הגשת מ״ח סופי של המפרק, המראה כיצד התנדיל פירוק
 העסקים ומה עשה בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאורים
 נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקס־ם

 ובניירות של החברה והמפרק.
 ארמנד כבאי, מפרק

ת הכו^ס הרשמי א  הודעות מ

 לפי פקודת פשיטת רגל (נוסח חדש), התש״ם—1980

 הודעות על תשלוט דיכימד

 שם ההייב, תיאורו ומעגו: שוורץ אברהם, ת״ז 4266908,
 רה׳ טרומפלדור 37, עכו.

 בית המשפט המחוזי של: היפה, ת. א. 1702/77.
 הסכום לכל שקל: 400%.

 דיבידנד ראשון "או אחר: ראשון.
 זמן פרעונו: ה׳ באלול התשמ״א (4 בספטמבר 1981).

 מקום פרעובו במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי, רה׳
 שמריהו לוין 3, היפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: שטיינץ אורי, ת״ז 150711, רה׳
 צה״ל 33אי, כרמיאל.

 בית המשפט המהוד של: חיפה, ת. א. 1102/75.
 הסכום לכל שקל: 10%.

 דיבידנד ראשון או אחר: רביעי. •
 זמן פרעונו: ה׳ באלול התשמ״א (4 בספטמבר 1981¡.

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי, רה׳
 שמריהו לוין 3, חיפה.

 ח׳ בתמוז התשמ״א (10 ביולי 1981)

 י׳ י5!ותיאלי
 סגל הכונס הרשמי

 דיו וחשבון שבועי

 לפי חוק בנק ישראל, התשי״ד—1954

 לפי סעיף 53(1) לחוק בנק ישראל, התשי׳׳ד—954! !
 מתפרסם בזח דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע
 והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום כ״ו באב

 התשמ״א (26.8.1981)

 אג״וז שקלים

 א־ סך כל המטבע במחזור ביום 26.8.81 4,688,664,932.43

 ב. היתרה ביום 19.8.81 4,667,086,180.08

 ג. העליה במשך השבוע האחרון 21,578,752.35

 ד. הנכסים ביתרות מטבע הוץ וזהב
 ביום 26,8.81 4,688,664,932.43

 כ״ז באב התשמ״א (27.8.81) ש׳ סירקיפ
 סגן מנהל מחלקת המטבע

 1 ס״ח התשי״ד, עמ׳ 192.
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 מפעל הפיס

V1981 תכני־ר. הגדילה ״היש־ גד״ 
 . (כעל־פדפ — פדרה 3)

• Í B 1 5 / ¡ r ? n s n r ¡ ״ח־יש־גו־•׳B ג ו ־ נ כ ל ת ח ש י ת ו « י ר ר ;  ג־ל ו

• מס׳ 2704 , שפורסמה בילקוט הפרסומי ס) י י נ ־ ^י ג ; 
 משב ic.4.01, י־מרר 1938 ואילך, על כל סעיפיה —
 •::!-ט דסע-־ף־הקטן 3 (א) שבה — יחילו גם על כל
׳ כפל־פרפ — סדרה 3, ד ג ־ ״ ־ ה  כרשסי ההגרלה ״
ם על בי נדים המחרי  שיונפקו על ־2־ תפנית זו, בשי

 פי הענין.
 גדעון• גדות

 יושב־ראש הדירקטוריון

 המפעל ינפיק סדרה של כרטיסי הגרלה ״חי־ש־גר״
 שתיקרא ־׳־•נפל ״פרס — סדי ה 3״, לשבה ־היו קרוב

 >י0:יג/0^1,י ררטיםים (כהות אי יותר עד 5%).
ת של הבדטיהים שיונפקו בסדרה זו ק י י מ מ  הכמות ה
 תפורסם על־״ד׳׳־ המפעל לפני תחילת מכירתם של
 הכרטיסימ, וזאת במודעות שיוצגו במקומות המכירה

 ושיפירסמי בשני עיתונים י״ניייפ לפחות.

 דמי ר־ת*מה על ושוימות ודמי׳ §

 1. החל בשנת התשמ״ב יהיו דמי החתימה על רשומות לפי המפורט להלן. ריבוי הצירופים האפשריים
 נ יעד לאפשר למנויים להזמין את הנחוץ להם בלבד, ועל־ידי זה למנוע בזבוז.

 (12) מק״ה 300

 (13) ילקוט הפרסומים 440
 141) ספר החוקים, נוס־ חדש, הצעות חוק.

 הצעות נוסה הדש 380
 (15) ספר החוקים, נוסה הדש 320

 (16) הצעות חוק, הצעות נוסח חדש 320
 (17) הוקי׳ תקציב והצעות חוקי תקציב 160

 (18) יומן הפטנטים 1,200
 (19) יומן סימני מסחר 320
 (20) כתב־ אמנה 320

 2. ואלה דמי הפרסום ברשומות החל ביום ג׳
 בתשרי התשמ״ב 0 באוקטובר 1981):

ר: בו  בעד הודעות מאת הצי

ו  רבע טור או חלק ממנ

 למעלה מרבע טור עד הצי טור

 למעלה מחצי טור עד שלושת רבעי טור

ד טור אה־  למעלה. משלושת רבעי עור ע

ות בתי משפט ובתי דין רבניים  בעד הזמנ
ירושה או קיום צוואה, או הו . י ו  למתן צו
רה אחת בלבד מאת רשם החברות  דעות עו

 והשותפויות או רשם האגודות השיתופיות 105

 ׳:*'־לים

210 

420 

630 

840 

 י~מ־ :״•״.ימה כילללפ מס ערך מוסף.

 (1) ספר החוקים, נוסה חדש, קובץ התקנות,
ם קניה ותשלומי חובה  שיעורי מפס, מ
 (להלן — פק׳יה), היקוקי שלטון מקומי
ן — הש׳יע), ז־שי1ות הרק, הצעות נוכה  (להי

 חדש, ילקוט הפרסומים 1,100
 (2) ספר החוקים, נוסח חדש, קובץ התקנות.
 הצעות היק. הצעות נוסה חדש, ילקוט

 הפרסומים 1,000

 (3) ספר החוקים, נוסה הדש, קובץ התקנות,
 מק״ה, ילקוט הפרםימים 900

 (4) ספר החוקים, נוסה הדש, קיבץ התקנות,
 חש״ם, ילקוט הפרסומים 950

 (5) ספר החוקים, נוסח הדש, קובץ התקנות,
 ילקוט הפרסומים, מקייח, הש״ם 1,050

 (6) ספר הזזוקים. נוטה הדש, קובץ התקנות,
 ילקוט הפרסומים 800

 (7) ספר החוקים, נוסה הדש, קובץ התקנית,
 מק״ה 560

 (8) ספר החוקים., נוסה הדש, קובץ התקנות,
 חש״ ם 600

 (9) ספר החוקים, נוסח חדש, קובץ התקנות,
 חש״פ, מק״ה 650
 (10) ספר החוקים, נוסה חדש, קובץ התקנות 440
 (11) חש״ם 500

 את דמי הפרסום יש לשלם רק בבנק ;״דואר — חשבון :?ס׳ e—24086—0 — לזכות ״משרד המשפטים
,7S10 או ת״ד , 2 9 - ח א־ז־ין < ז ת רשומות״, ולהעביר את העתק הקנייה למשרד המשכטיפ, רחוב צל כ י ע  מ
 ירושלים (;9100, יחד י1ם נוסה הפרסום המבוקש, בשני עותקים, כשנושא הפרהו״ מצליין על גבי הקבלה.

 משרד המשפטי פ

י התשמ״א, 3.9.1981 ו י  2858 ילקוט הפרסומים 2741, ד׳ בא
ם בדסרם הממשלה, ירושלים פ ר  המחיר 80.;׳- שקלים ISSN 0354 — 2980 נ


