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ו י  הודעות על מינוי יו״ר וחברים לועדה רפואית לענ

 גימלת ניידות

לי נפש ל בהו פו זי לפי הוק לטי י פסיכיאטר מחו ו נ  מי

דה . ת בעבו חו דת הבטי ר לפי פקו ת פטו ד ו ע ת . 

ורית חבל יבנה  בחירת ראש המועצה האז

יה לבנ ן ו ו ת לתכנ י מ ו ק  מינוי חבר לועדה מ

בל לפי חוק ההגבלים העסקי-פ ת על רי^־ם הסדר כו  הודעו

ת ו ר ת בהי ו נ ק רת רב עיר לאליכין לפי ת ת מועד לבחי ע י ב  ק

י עיר נ  רב

. * אר 1982 .  מדד המהירים לצרכו לפברו

י יריה י פקיד רישוי לפי הוק כל ו נ י  כ

ן יות במקרקעי יות לפי פקודת הסדר זכו  הצגת לוחות זכו

 היתרים לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים

יה ן והבנ ו נ ת לפי חוק התכ דעו  הו

ות בתי המשפט  הזמנ

ס הרשמי נ ת מאת הכו  הודעו

ק ישראל על מח־ור המטבע נ  דו״ה שבועי של ב

 עמוד

 שוב:: של שרים •*!:רץ 1430

ה נ  ןזזנרכת מינוי של רשם מאנרי מידע לפי חיק הג

1480 . . . . . . . . ת . ו  הפרטי

1480 . . . . . י שופטים . ו נ  הוהעות על מי

ת (הגנת ו ן דיני ראי קו  מינוי חוקרי נוער •*6י חוק לתי
 ילדים) 1480

ת ו י ריס לעובדי רשו גו י י בסנ ו נ  אישור רשימת מועמדים למי

ת . 1431 ו מי  מקו

ן לפי חוק המים . . 1481 ו נ  שינוי בהרכבה של ועדת התכ

ן . . 1481  אישור הפיכת מקרקעי יעוד לפי חוק המקרקעי

ת . 1432 ת המכרו ד ו ק ת לפי פ  הארכת מינוי המפקח על המכרו

ת לפי חוק ו מי ת קיימות של רשויות מקו ו  הכרה בספרי
ות י148 רי ת הציבו ו  הספרי

ת 1483 ו ק י ת ע ת ה ו נ ק גית לפי ת לו  מינוי חברי המועצה הארכיאו

ו ן לפי צ י בתי מלו נ י  מינוי מועצה ארצית מייעצת לענ

1483 . . .  הפיקוח על מצרכים ושידות-ם .

ת באות מרפא 1483 ת מרפא לפי חוק רשו מו ת נ  מינוי הבר רשו



 הודעה על מינוי שופטים
 לפי חוק השופטים, התשי׳׳ג—1953

,  בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, התשי״ג—1953 ג
 אני מודיע שנשיא המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 5
 לחוק האמור, מינה את חיים פיזם ואת מיכה לינדנ־
 שטראדם להיות שופטים של בית משפט מחוזי, מיום

 כ״ב באדר חתשמ״ב (17 במרס 1982),

 כ״ב באדר התשמ״ב (17 במרס 1982) משה נפיפ
 >המ 60—3) שר המשפטים

 1 ם״ח התשי״ג, עמ׳ 149.

 הודעה על מינוי שופט
 לפי חוק השופטים, התשי״ג—1953

,  בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, התשי״ג—1953 ג
 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(3) לחוק
 האמור, ובהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון,
 מיניתי את יהודה היימן, שופט של בית משפט שלום,
 לכהונה בפועל כשופט בית המשפט המחוזי בבאר־שבע,
 מידם ד באדר התשמ״ב (1 במרס 1982) עד יום ט׳ בםיון

 התשמ״ב (31 במאי 1982).

 כ״ב באדר התשמ״ב (17 במרס 1982) משה נסים
 (חמ 60—3) שר המשפטים

 1 ס״ח התשי׳יג, עמ׳'149.

 הודעה על מינוי שופטיה
 לפי הוק השופטים, התשי״ג—1953

 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, התשי״ג—11953,
 אני מודיע שנשיא המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 5
 לחוק האמור, מינה את מרדכי הס, יצחק קלאוזגר ויצחק
 זלצמן להיות שופטים של בית משפט שלום, מידם

 כ״ב באדר התשמ״ב (17 במרס 1982).

 כ״ב באדר התשמ״ב (17 במרס 1982) משה נפיפ
 (חמ 60—3) שר המשפטים

 1 ס״ה התשי״ג, עמ׳ 149.

 הודעה על מינוי חוהרי נוער
 לפי חוק לתיקון דיני ראיות (הגבת ילדים),

 התשט״ו—1955

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לתיקון דיני ראיות
 (הגנת ילדים), התשט״ו—11955 (להלן — החוק), ולאחר
 התייעצות בועדה שהוקמה לפי הסעיף האמור, אני ממנה

 את הרשומים להלן להיות חוקרי נוער לעניו החוק:
 אליענה גייגר חנה הכט

 רחל ברינדט אילנה בינמן.

 כ״ו באדר התשמ״ב (21 במרס 1982) כמה נםימ
 (חמ 401—3) שר המשפטים

 1 ס״ח התשט״ו, עמי 96.

 י הודעה על שובט של שריה לארץ
 לפי חוק־יםוד: הממשלה

 1. מודיעים בזה, לעניו סעיף 20 לחוק־יסוד: הממשלה,
 כי שר הבריאות שב ארצה ביום כ״ו באדר ההשמ׳יב

 (21 במרס 1982).

 2. מודיעים בזה, לעניו סעיף 20 לחוק־יםוד: הממשלה,
 כי שר התעשיה והמסחר שב ארצה ביום כ״ו באדר

 התשמ״ב (21 במרס 1982).

 3. מודיעים בזה, לענין סעיף 20 לחוק־יפוד: הממשלה,
 כי שד החינוך והתרבות שב ארצה ביום כ״ח באדר

 התשמ״ב (23 במרס 1982).

 4. מודיעים בזה, לעבין סעיף 20 לחוק־יסוד: הממשלה,
 כי סגן ראש הממשלה ושר הביבוי־ והשיכון שב ארצה

 ביום כ״ו באדר התשמ״ב (21 במרס 1982).

 5. מודיעים בזה, כי השר ׳אהרן אבוחצירא שב ארצה
 ביום כ״ו באדר התשמ״ב (21 במרס 1982).

 ג״ט באדר התשמ״ב (24 במרס 1982) אדיה נאור
 (חמ 3-57) מזכיר הממשלה

 הודעה על הארכת מינויו של רשט מאגרי מידע
 לפי חוק הגבת הפרטיות, התשמ׳׳א—1981

 מודיעים בזה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 7 לחוק
 הגנת הפרטיות, התשמ״א—1981 החליטה הממשלה
,  להאריך את מינויו של אריה לית לרשם מאגדי המידע 2
 למשך ששה חדשים נוספים ההל ביום ו׳ באדר התשמ׳׳ב

 (1 במרס 1982).

 כ׳ באדר התשמ׳יב (15 במרס 1982) אדייוז נאור
 (המ 1480—3) מזכיר הממשלה

 1 סייח התשמ״א, עמ׳ 128.

 2 י״פ התשמ״ב, עמ׳ 2.

 הודעה על מינוי שופט
 לפי חוק השופטים, התשי״ג—1953

 ופקודת התעבורה

 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, התשי״ג—1953 /
 אני מודיע שנשיא המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף
, 2  5 לחוק האמדר, ובהתאם לסעיף 26 לפקודת התעבורה
 מינה את חנוך שילוני להידת שופט תעבורה, מיום ט״ז
 "בניסן התשמ׳׳ב (9 באפריל 1982) עד יום כ״ה בניסן

 התשמ״ג(8 באפריל 1983).
>ב (17 במרס 1982) משה נפיפ  כ״ב באדר התשמ׳

 (המ 0*—3) שר המשפטים

 1 סייח התשי״ג, עמ׳ 149.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסה חדש 7, עמ׳ 173.
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 תופפת
 החלק שחדל

 שטה החלקה לשמש ליעודו
 הגוש הדולקד. במטרים דבועים במטרים רבוע

400 10790 2 1570 
312 6153 3 1571 
35 4433 49 1572 

 1572 50 9342 בשלמות
 1572 51 9355 בשלמות
 1572 52 604 בשלמות
 1574 69 5641 בשלמות
 1574 70 428 בשלמות
 1574 71 1241 בשלמות
 1609 1 5364 בשלמות
 1609 18 4239 בשלמות
 1609 20 1280 בשלמות
 1609 39 398 בשלמות
 1610 13 3709 בשלמות
 1610 14 3266 בשלמות
 1611 22 857 , בשלמות
 1611 23 194 בשלמות

860 33240 43 1602 
1719 7446 2 1565 
1575 6078 36 1603 

 1603 61 י 199 בשלמות
 1600 11 827 בשלמות
 1600 41 442 בשלמות
 1600 55 2703 בשלמות

298 1374 64 1600 
 1549 2 5439 בשלמות
 1549 3 3928 בשלמות

70 3841 28 1606 
 1608 1 5048 בשלמות
 1608 5 2578 בשלמות
 1608 10 2366 בשלמות
 1550 73 1685 בשלמות

482 3673 112 1550 
 1597 17 15366 בשלמות
 1597 39 2775 בשלמות

1415 2296 .41 1597 
 1596 24 351 בשלמות
 1596 35 677 בשלמות
 1596 43 1459 בשלמות
 1596 48 6823 בשלמות
 1596 64 2294 בשלמות
 1596 . 80 670 בשלמות
 1596 82 1800 בשלמות

431 1382 25 1595 
 1567 14 4138 בשלמות
 1567 18 4333 בשלמות

327 4377 4 1584 

 אישור רשימת מועמדיכ למינוי כהניגורים
 לפי חוק הרשויות המקומיות (משמעת), התשל׳׳ח—1978

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק הרשויות המקו
, וסעיף 37 לחוק שירות  מיות (משמעת.), התשל״ח—1978 נ
, אני מאשר רשימת  המדינה (משמעת), התשכי׳ג—1963 ב
 המועמדים שמתוכה יתמנה סניגור על פי בקשת עובד

 עירית חיפה כלהלו:

 צבי רובן
 שושנה אברהם

 גדעון סכנין

 א׳ בניסן התשמ״ב (25 במרס 1982)
 (חמ 663—3) משה נמים

 שר המשפטים

 1 ס״ח התשל״ח, עמ׳ 158.

- ס״ח התשכ״ג, עמ׳ 50.

 הודעה על שינוי כהרפכה של ועדת מתכנון
 לפי חוק המים, התשי״ט—1959

 אני מודיע, שבתוקף סמכותי לפי סעיף 133(א) לחוק
 המים, התשי״ט—1959 שיניתי את הרכבה של ועדת

 התכנון:

 במקום ״מאיר בן מאיר, נציב המים, יושב ראש״
 בא ״צמח ישי, נציב המים, יושב ראש״

 במקום ״יונה ברגור, משרד האנרגיה והתשתית״
 בא ״מאיר בן מאיר, משרד החקלאות״.

 ההודעה על הרכבה של ועדת התכנון שפורסמה
 בילקוט הפרסומים 2550, התשל״ט, עמ׳ 1842, תתוקן לפי

 זה.

 י״ג באדר התשמ״ב (8 במרס 1982)
 (חמ 882—3) שמחה אדליד
 שר החקלאות

 ב ס״ח התשי״ט, עמ׳ 169; התשל״ו, עמ׳ 140.

כת מקרקעי יעוד למקרקעי ציבור  אישור הפי

 לפי חוק המקרקעין, התשכ״ט—1969

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 110 לחוק המקרקעין,
, כי חלקים של מקרקעין 9 6 9 ר ש א M אני מ — ט ״ כ ש ת  ה
 כמתואר בתוספת, הרשומים בלשכת רישום המקרקעין
 באר־שבע כמקרקעי יעוד המהווים דרכים ונחלים, חדלו
 לשמש ליעודם וייהפכו למקרקעי ציבור שאינם מקרקעי

 יעוד.

 1 ס״ח התשכ״ט, עמ׳ 259.
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מקה על המכרות  הארכת מינוי הנ
 לפי פקודת המכרות

, אני 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לפקודת המכרות
 מארד את מינויו של מנהל חטיבת הכימיה והמחצבים
, מיום  במשרד התעשיה והמסחר למפקח על המכרות2
 וי בטבת התשמ״ב (1 בינואר 1982) עד יום י׳ בתמוז

 התשמי׳ב (1 ביולי 1982).

 כ״ז באדר התשמ״ב (22 במרס 1982)
 (חמ ד83י—3) גדעון פת

 ! שר התעשיה והמסחר

 1 חוקי א״י, כרך ב׳, עמ׳ 910; י״פ התשל״ד, עמי 1236.

 2 י״פ התש״ם, עמ׳ 2234; התשמ״א, עמ׳ 2561.

 הודעה על הכרה־ בהפריות קיימות
 של רשויות מקומיות

 לפי חוק הספריות הציבוריות, התשל״ה—1975

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק הספריות הצי־
 בוריות, התשל״ה—1975 ולאחר היוועצות במועצה
 לספריות ציבוריות, אני מודיע כי הכרתי בספריות הקיי־
 מות של הרשויות המקומיות הנקובות להלן, בספריות

 ציבוריות לענק החוק האמור:

ת המקומית ו ש ר ה - י ר פ ס  שש -

 הםפריה האזורית סולם צור המועצה האזורית געתון

 המועצה האזורית הגליל הספרית האזורית
 העליון

 המועצה האזורית חבל
 אילות

 המועצה המקומית טירת
 הכרמל

 המועצה המקומית יבניאל

 המועצה המקומית כפר
 תבור

 המועצה המקומית מגיד
 אל כרום

 המועצה המקומית מנחמיה

 המועצה האזורית סולם צור
 המועצה האזורית עמק

 יזרעאל
 המועצה המקומית ראמה

 עירית שפרעם

 הספריה האזורית

 הספריה הציבורית

 הספריה האזורית הגליל
 התחתון

 הספריה האזורית הגליל
 התחתון

 'הספריה הציבורית

 הםפריה האזורית הגליל
 התחתון

 הספריה האזורית
 הספריה האזורית

 הספרית הציבורית
 הספר יה העירונית

 י״ז באדר התשמ״ב (12 במרס 1982)
 (חמ 3-718) זכולון המר

 שר החינוך והתרבות

 1 ם״ח התשל״ה, עמ׳ 230.

 החלק •ךהז״1
 לשמש ליעודו

עים  במטרימ רבו
 שטח החלקה

עיב ה במטו־ימ רבו ־ ל ח  הגוש ה

 1568 10 3132 בשלמות
 1568 11 2226 בשלמות
 1552 13 2715 בשלמות
 1576 23 3734 בשלמות
 1576 24 7520 בשלמות
 1578 43 6232 י בשלמות
 1578 58 2320 בשלמות
 1579 14 748 בשלמות
 1579 23 6197 בשלמות
 1579 44 686 בשלמות
 1573 26 5107 בשלמות
 1575 24 4475 בשלמות
 1575 26 2540 בשלמות
 1566 26 6291 בשלמות
 1566 31 2980 בשלמות
 1598 13 75 בשלמות
 1598 27 360 בשלמות
 1598 32 1118 בשלמות
 1599 5 6468 בשלמות
 1599 10 5962 בשלמות
 1599 23 3360 בשלמות
 1599 36 17530 בשלמות
 1599 39 4748 בשלמות
 1599 40 4120 בשלמות
 1601 16 9950 בשלמות
 1601 30 113 בשלמות
 1601 42 2641 בשלמות
 1601 43 319 בשלמות
 1604 1 1832 בשלמות
 1604 18 2717 בשלמות
 1604 20 5100 בשלמות
 1604 21 2981 בשלמות
 1604 40 1390 בשלמות
 1604 45 57 בשלמות
 1604 58 3212 י בשלמות
 1607 26 951 בשלמות
 1607 27 1783 בשלמות
 1634 11 175 בשלמות
 1634 20 377 בשלמות
 1634 24 13117 בשלמות
 1634 29 110 בשלמות
 1634 35 229 בשלמות
 1634 44 1240 בשלמות
 1634 45 2548 בשלמות
 1634 69 1018 בשלמות
 1634 83 903 בשלמות
 1634 84 2960 בשלמות

 ט״ז באדר התשמ״ב (11 במרס 1982) משד; ;5י3
 (תמ 242—3) שר המשפטים

 1482 ילקוט הפרסומים 2801, י״ד בניסן התשמ״ב, 7.4.1982



 הודעה כרכר מינוי חבר רשות נאוה מרפא
 לפי חוק רשות נאות מרפא, התשל״ג—1973

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 15(1.) לחוק רשות באות
 מרפא, התשל״ג—1-1973, מינינו את ד״ר שלמה ברק
 לחבר רשות באות מרפא, כנציג החברה הממשלתית לתיי

 רות במקום רפאל פרבר שהתפטר.
 ההודעה בדבר מינוי רשות נאות מרפא שפורסמה
 בילקוט הפרסומים 2600, התש״ם, עמ׳ 916 — תתוקן

 לפי זה.
 ההודעה בדבר מינוי חבר רשות נאות מרפא שפורסמה

 בילקוט הפרסומים 2759, התשמ״ב, עמ׳ 123 — בטלה.
 י״ז באדר ההשמ״ב (12 במרס 1982)

 (חמ 762—3) אליעזר שופטק אכרהפ שריר
 שר הבריאות שר התיירות

 1 ם״ח התשל״ג, עמי 181.

 הודעה על מינוי יושב ראש הועדה הרפואית לערריפ
 לעניז גימלת ניידות

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 2 של ההסכם
 בין ממשלת ישראל לבין המוסד לביטוח לאומי מיום כ״ו
 בכסלו התשל״ו (30 בנובמבר 1975) וסעיף 28 להסכם
 שבין אותם צדדים מיום ט״ו בםיון התשל׳יז (1 ביוני
, מיניתי את ד״ר חנינא קכל כיושב ראש הועדה 2 (1977. 
 הרפואית לעררים לענין ההסכמים האמורים, במקום ד״ר

.  אלכסנדר הל 3

 טי׳ז באדר התשמ״ב (11 במרס 1982) אליעזר שופטק
 (המ 3-1505) שר הבריאות

 1 י״פ התשלי׳ו, עמי 989.

 2 י״פ התשלי׳ז, עמ׳ 1813; התשמ״א, עמי 1968.

 3 י״פ התשל״ט, עמי 111.

 הודעה על מינוי חבריפ לועדה רפואית
 לענין גימלת ניידות

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 2 של ההסכם
 בין ממשלת ישראל לבין המוסד לביטוח לאומי מיום כ״ו
 בכסלו התשל״ו (30 בנובמבר 1975) !, וסעיף 28 להסכם
 שבין אותם צדדים מיום ט״ו בםיון התשל׳יז (1 ביוני
, הוספתי את דייר משה פישר ואת ד״ר הרברט 2 (1977 
 סאס לרשימת חברי הועדה הרפואית לעררים לעבין

 ההסכמים האמורים כחברים כלליים.
 ההודעה על מיבוי ועדות רפואיות לעבין גימלת

, תתוקן לפי זה.  ניידות3
 ט״ז באדר התשפ״ב (11 במרס 1982) אליעזר שופטה
 (חמ 1505—3) שר הבריאות

 1 י״פ תתשל״ו, עמ׳ 989.

 2 י״פ התשל״ז, עמ׳ 1813; התשמ״א, עמי 1968.

 3 י״פ התשל״ט, עמי 111; התשמ״ב, עמ׳ 1122.

 הודעה בדבר מינוי חגרי המועצה הארכיאולוגית
 לפי תקנות העתיקות

 אני מודיע, כי בהתאם לתקנה 2 לתקנות העתיקות /
 מיניתי את האנשים ששמותיהם מפורטים להלן להיות

 הברים במועצת הארכיאולוגית:

 פרופ׳ נחמן אביגד — יושב ראש
 אבי איתן — סגן יושב ראש

 ד״ר ש׳ אביצור ד״ר ז׳ ייבין
 י׳ אבירם פרופ׳ צ׳ יעבץ

 פרופ׳ ד׳ אוסישקין פרופ׳ מ׳ כוכבי
 פרופ׳ א״א אורבך פרופ׳ ב׳ מזר

 ד״ר א׳ אורן פרופ׳ ע״צ מלמד
 פרופ׳ י׳ אליצור די׳ר י׳ משורר

 פרופ׳ פ׳ ארצי פרופ׳ ר׳ עמירן
 פרופ׳ ע׳ בוסתנאי פרופ׳ י׳ פליכס

 פרופ׳ אי בירן פרופ׳ י׳ פראוור
 פרופ׳ י׳ בן אריה ט׳ קולק

 פרופ׳ ע׳ בר־יוסף ד״ר א׳ ו׳ קלימובסקי
 פרופ׳ ה׳ גבריהו דייר י׳ קפלן

 פרופ׳ מ׳ דותן פרופ׳ א׳ שאקי
 דייר ר׳ הכט א׳ שמואלי

 פרופ׳ ז׳ וילנאי מרים תדמור
 פרופ׳ י׳ ידין

 י״ב באדר התשמ״ב (7 במרס 1982)
 (חמ 429—3) זבולון המר

 שר החינוך והתרבות

 1 חא״י כרך גי, עמ׳ 1643; ק״ת התשמ״ב, עמי 770.

 הודעה על מינוי מועצה ארצית מייעצת
 לעני:• כתי מלון

 לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בתי מלון),
 התשכ״ז—1967

 אבי מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לצו הפיקוח
 על מצרכים ושירותים (בתי מלון), התשכ״ז—1967

 מיניתי את האנשים ששמותיהם נקובים להלן להיות הברים
 במועצה לענין הצו האמור:

 רפאל פרבר — יושב ראש אלכסנדר סופרון
 עמוס לוטן אבא קמינסקי
 אלי פלג יעקב אבינתן
 גרשון שמיר אריה בנדרלי
 חנוך שגב משולם גלילי
 מ׳ ש׳ דורות זהבה ישראלי

 כל מינויים קודמים לחברי המועצה, וכל הודעות
 קודמות על מינוי מועצה ועל שינוי בהרכבה — בטלים.

 י״ג באדר התשמ״ב (8 במרס 1982)
 (חמ 3-1000) אברהם שריר
 שר התיירות

 1 ק׳׳ת התשכ״ז, עמי 1159; התשל״ו, עמ׳ 588.
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 מינוי חבר לועדה המקומית להמון ולבניה
 תמר—רמת־ נגב

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965

 בתוקף סמכות שר הפנים לפי סעיפים 19(א)(2) ו־21
, 2 י  לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965 שהואצלה ל
 אני ממנה את יעקב שצקי להיות חבר בועדה המקומית

 לתכנון ולבני־ תמר—רמת־נגב.

3 מיום כ״ח באב התשל״ח ־זאב  מינויו של שאול בז
 (31 באוגוסט 1978) בועדה האמורה — בטל.

 י״ט באדר התשמ״ב (14 במרס 1982)
 (חמ 7—3) הייפ קוכרפקי

 המנהל הכללי של משרד הפנים

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307,

 2 י״פ התשלי׳א, עמ׳ 761.

 3 יי׳פ התשל״ח, עמ׳ 2655.

 הודעה על רישום הסדר כובל
 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשי״ט—1959

 בהתאם לסעיף 23 לחוק ההגבלים העסקיים,
 התשי״ט—1959 / אני מודיע כי נרשם הסדר כובל בענין
 ייצור, שיווק, מימון וייצוא משותף של חוטים מכותנה

 ומהמרים סינטטיים.

 הצדדים להסדר הם:
 1. כללטקס — שיווק מוצרי כותנה בע״מ — תל

 אביב.
 2. המטויות המאוחדות בישראל בע״מ — פתח־תקוה.

 3. תשלובת כיתן בע״מ — נצרת.

 4. שרון מפעלי טקסטיל בע״מ — פתח־תקוה. י

 5. סלילים — חולה בע״מ — קרית שמונה.

 6. גליל תעשיות ופיתוח (נהריה) בע״מ — נהריה.

 7. דימונה טקסטיל (1979) בע״מ — דימונה

 ^ אופ־־אר בע״מ — רמת־גן.

 מהות הכבילה :
 הסדרי ייצור, שיווק, מימון ויצוא משותף של חוטים

 מכותנה ומחמריפ סינטטיים.
 ההסדר האמור פתוח לעיון הציבור במשרד התע־
 שיה והמסחר, בנין פלס, חדר מס׳ 42, רחוב אגרון 30,

 ירושלים.

 כ״ח באדר התשמ״ב (23 במרס 1982)
 (חמ 41—1.3 ז5*ב גלמיר

 הממונה על הגבלים עסקיים

 1 ס״ח התשי״ט, עמ׳ 152; התשל״ג, עמ׳ 148.

י ז  הודעה על מינוי פסיכיאטר מחו
 לפי חוק לטיפול בחולי נפש, התשט״ו—1955

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לטיפול
 בחולי נפש, התשט״ו—1955 *, מיניתי את ד״ר פרידריך
 דיל להיות פסיכיאטר מחוז חיפה, ואת ד״ר היה יגודה־

 מיכלסקי להיות סגן פסיכיאטר מחוז חיפה.

, 2  מינויו של ד״ר אלברט חפץ כפסיכיאטר מחת חיפה
 ו&ינויו של ד״ר פרידריך דיל כסגן פסיכיאטר מחוז

3 — בטלים. פה  חי
 הודעה על מינוי פסיכיאטרים מחוזיים, שפורסמה
 בילקוט הפרסומים 1978, התשל״ד, עמ׳ 578, תתוקן לפי

 זד״
 י״ד באדר התשמ׳׳ב (9 במרס 1932)

 (חמ 658—3) אליעזר שופט?
 שר הבריאות

 1 ס״ת התשט״ו, עמי 121.

 2 י״פ התשמ״א, עמ׳ 2246.

 3 י״פ התשל״ה, עמי 179.

 תעודת פטור
 לפי פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש],

 התש״ל~1970

 בתוקף סמכותי לפי.סעיף 117 לפקודת הבטיחות
 בעבודה [נוסח הדש], התש״ל—11970 (להלן — הפקודה),
 אבי פוטר בזה דוד קיטור מס׳ 60 בתחנת הכוח אשכול
 חברת החשמל הישראלית באשדוד, מהוראת סעיף 104(א)
 לפקודה, לעניו מועד בדיקת הדוד, בכפוף לתנאי שלהלן:
 הדוד ייבדק בידי בודק מוסמך לא יאוחר מיום ז׳ בניסן

 התשמ״ב (31 במרס 1982).

 כ״ו באדר התשמי׳ב (21 במרס 1982)
 (המ 339—3) פצר מגנוש

 ־ מפקח עבודה הראשי בפועל

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 16, עמ׳ 337.

 הודעה כדבר בחירת ראש המועצה האזורית
 חבל יבנה

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

 בהתאם לסעיף 32(יב) לצו המועצות המקומיות
 (מועצות אזוריות), התשי״ח—1958 נמסרת בזה הודעה,
 כי בישיבת המועצה האזורית חבל יבנה שהתקיימה ביום
 כ״ח בתשרי התשמ״ב (26 באוקטובר 1981) נבחר שרגא

 שמר להיות ראש המועצה.
 י״ז באדר התשמ״ב ;12 במרס 1982)

 (חמ 97—3) חיים קוכרשקי
 המנהל הכללי של משרד הפנים

 1 ק״ת התשי״ח, עמי 1256; י״פ התש״ל, עמ׳ 2018.
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 הודעה על עיבוד סנשיפטיקה
 לפי פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל״ב—1972

 אני מודיע בהתאם לסעיף 16 לפקודת הסטטיסטיקה
 [נוסח חדש], התשלי׳ב—1972 !, כי מדד המחירים לצרכן
 לחודש פברואר 1982 היה 335.8 נקודות על בסים מדד

 המהירים לצרכן לשנת 1980, שהיה 100 נקודות.

 על בסיס מדד המחירים לצדכן לשבת 1976, שהית
 100 נקודות, מראה החישוב כי מדד המהירים לצרכן לחודש

 פברואר 1982 היה 2803,594 נקודות.
 על בסים מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר
 21951, שהיה 100 נקודות, מראה החישוב כי מדד המחי^

 רים לחודש פברואר 1982 היה 52,882.474052 נקודות.
 כ״ד באדר התשמ״ב (19 במרס 1982)

 (חמ 892—3) משה פיקדון
 הסטטיסטיקן הממשלתי

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 24, עמ׳ 500; ס״ת

 התשל״ח, עמ׳ 201.
 2 י״פ התשל״ט, עמ׳ 1384.

 מינוי פקיד רישוי
 לפי חוק כלי יריה, התש״ט—1949

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 1 לחוק בלי יריה, התש״ט—
, אני ממנה את אברה0  1949 שהעביר אלי שר הפנים 2
 הומינר להיות פקיד רישוי במחוז הדרום לצורך החוק

 האמור.
 י״ב באדר התשמ״ב (7 במרס 1982)

 (חמ 497—3) יעקכ מיקוביץ
 סגן המנהל הכללי לשירותי חירזמ
 ולתפקידים מיוחדים במשרד הפני0

 1 ס״ח התש״ט, עמ׳ 143; התשל״ח, עמ׳ 124.

 2 י״פ התשל״ז, עמ׳ 609.

 הודעה כרכר הצגת לוחות זכויות
 לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין

 !נוסח הדש], התשכ״ט—1969
 מודיעים בזה, כי לוחות הזכויות לגושי רישום מס׳
 100316 בארי, 100317/1 הבל אשכול (שלאלה), 100318
 כסופים, הוצגו לעיון ביום ב־ באדר התשמ״ב (25
 בפברואר 1982) לתקופה של שלושים יום, בלשכת פקיד
 הסדר המקרקעין אזור הסדר באר־שבע, רחוב העצמאות
 36, באר־שבע ובלשכה׳ הממונה על מחוז הדרום, רחוב

 הנשיאים, באד־שבע.

 ב׳־באדר התשמ״ב (25 בפברואר 1982)
 יצחק גבאי

 פקיד הסדר המקרקעין
 אזור הסדר באר־שבע

 הורעה על רישוט הסדר כוכל
 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשי״ט—1959

 בהתאם לסעיף 23 לחוק ההגבלים העסקיים,
 התשי״ט—1959 / אני מודיע כי נרשם הסדר כובל לגבי

 קווי פעולה בענין מחירים לשירותי אירוח.
 הצדדים להסדר הם:

 1. התאחדות המלונות בישראל.
 2. הברי ההתאחדות.

 מהות הכבילה:
 קביעת מחירי מקסימום ושיעורי הנחות לאירוח
 ולמתן שירותים לתיירים מחוץ לארץ (בלבד) בבתי

 מלון ובכפרי נופש.

 ההסדר האמור פתוח לעיון הציבור במשרד התע־
 שיה •והמסחר, בנין פלס, חדר מס׳ 42, רחוב אגרון 30,

 ירושלים.

 ב״ח באדר התשמ׳־ב (23 במרס 1982)
 (חמ 41—3) זאכ גלמוד

 הממונה על הגבלים עסקיים

 1 ס״ח התשי״ט, עמי 152; התשל״ג, עמי 148.

 הודעה כדבר קביעת מועד לבחירת רב עיר לאליבץ
 לפי תקנות בהירות רבני עיר, התשל״ה—1974

'מועד  ועדת הבחירות לרב עיר לאליכין מודיעה, כי
 בחירת רב עיר לאליכין נקבע ליום ראשון, א׳ בסיון
 •ההשמ״ב (3 במאי 1982), בשעה 14.00, בבית הספר

 אל יכין.

 תשומת הלב מופנית לתקנה 10 לתקנות בחירות רבני
 עיר, התשל״ה—1974 !, הקובעת לאמור: ״מי שכשיר להי
 בחר רב עיר רשאי להציג לועדת הבחירות את מועמדותו
 בכתב לא יאוחר מ־ד ימים לפני מועד הבהירות, וכן
 רשאים שלושה מחברי האסיפה הבוחרת, לא יאוחר

 מהמועד האמור, להציג מועמד שהסכים לכך בכתב״.

 בעלי כשירות מכל רחבי תבל, דשאים להיות מועמדים
 לתפקיד רב עיר לאליכין ותשומת הלב מופנית לתקנה 3
 לתקנות האמורות, הקובעת את אלה הכשירים להיבחר

 לרב עיר.

 מועמדות בצירוף מסמכי הכשירות, בהתאם לתקנה
 3 האמורה, ניתז להגיש למועצה הדתית אליכין תוך

 המועד הקבוע בתקנה 10 כאמור.

 כ״ט באדר התשמ״ב (24 במרס 1982)
 (המ 44—3) אברהם משה שאול

 יושב ראש ועדת הבחירות לרב עיר
 לאליכין

 1 ק״ת התשל״ה, עמי 532.

יסן התשמ׳־ב, 7.4.1982 1485 • 2801, י״ד בנ י מ ו ס ר פ ט ה לקו  י



 בהיתר זה —
 ״סוחר״ — אדם שעסקו אד חלק מעסקו ייצור מצרך או

 •מכירתו בסיטונות או בקמעונות;
 ״פיתה״ — כמשמעותה בצו הפיקוח על מצרכים ושירו

,  תים (פיתה), התשכ״ב—1962 2

 תהילתו של היתר זה ביום כ״ג באדר התשמ״ב
 (13 במרס 1982).

 תופפת
 טור א׳ טור ב׳

 המצרך שיעור ההעלאה. המותר

 פיתה במשקל 100 גרם 8%
 פיתה במשקל 150 גרם או יותר 8%

 א׳ אשרי
 הממונה

 כ״ב באדר התשמ״ב (17 במרס 1982)
 (חמ 98—3)

 2 ק״ת התשכ״ב, עמי 2354.

 היתר
 לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ז לחוק הפיקוח על
 מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 / אני מתיר לקמ
 עונאי למכור מצרך במהיר העולה על המחיר היציב
 (להלן — המחיר המוהר), ובלבד שלא יעלה על המהיר

 המותר הנקוב לצד המצרך בטור ב׳ לתוספת.
 בהיתר זה —

 ״מצרך״ — מצרך מן המצרכים המפורטים בטור א׳
 בתוספת.

 ״מע״מ״ — מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס־ערך
 מוסף, התשל״ו—975! 2.

 תופ5ת
 טור ב•

 המחיר המותר
 במכירה לצרכן

 בשקלים כולל מע׳׳מ
 טור א׳
 המצדד

0.37 
1.60 
3.70 

 מחברת בת 12 דפים
 מחברת בת 16 דפים
 מחברת בת 40 דפים

 ההיתר לגבי המצרך האמור, שפורסם בילקוט הפר
 סומים 2766, התשמ״ב, עט׳ 314 — בטל.

 ע׳ שרנאי
 הממונה

 ז׳ באדר התשמ״ב(2 במרס 1982)
 (חמ 98—3)

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

 2 ם״ח התשל״ו, עב7 52.

 היתר
 לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ז לחוק הפיקוח על
 כערכים ושירותים, התשי״ח—1957-י, אבי מתיר לסוחר
 למבור את המצרך המפורט בטור א׳ לתוספת, במחיר
 העולה על המחיר היציב (להלן — המחיר המותר), ובלבד
 שההפרש בין המחיר היציב שבו מכר סוחר מצרך לפני
 תחילתו של היתר זה לבין המחיר המותר שבו מכר
 סוחר אותו מצרך אתרי תחילתו של היתר זה לא יעלה

 על השיעור הנקוב בטור ב׳ לתוספת.

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

 מכירתו בסיטונות או בקמעונות;
 ״לחמניה״ — לחמניה עם או בלי פרג או שומשום,
 המכילה הומר יבש, סוכר או שומן או שניהם כאחד,

 בשיעור לא פחות מ־5% ממשקלה.
 תחילתו של היתר זה ביום כ״ג באדר התשמ״ב

 (18 במרס 1982).

 תוספת
 טור ב׳

 שיעור ההעלאה המותר
 טור א׳
 המצרד

 א׳ אשרי
 הממונה

 לחם מהסוגים שלגביהם לא נקבע
 מהיר מרבי, למעט להם מסוג

 ״בגט״ מתוצרת ״לה־גבונז׳״

 לחמניה מהסוגים שלגביהם -לא
 נקבע מתיר מרבי

 ב״ב באדר התשמ״ב (17 במרס 1982)
 (חמ 98—3)

 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 24; התשל״ט, עמ׳ 32.

 היתר
 לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957

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

 השיעור הנקוב בטור ב׳ לתוספת.

 י ס״ח התשי־׳׳ח, עמ׳ 24; התשל״ט, עמ׳ 32.

 1486 ילקוט הפרסומים 2801, י״ד בניסן התשמ״ב, 7.4.1982
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ב ת תל־אבי ח  מ

 (4) ״שינוי תכנית מס׳ 2170, •שינוי מס׳ 1 לשנת 1981
 של תכנית מפורטת מם׳ 250 י תל־אביב־יפו״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: חלק מגוש
 7087; גוש 7053 חלקי חלקות 8, 9, 10, 21, 22/1,
 22/2, 41, 42, 44, 45, 55, 57, 58, 131 — בין

 הרחובות היסוד, הזרם, הפלך ורחוב מס׳ 3426.
 עיקרי מטרת שינוי התכנית: שינוי תכנית הבינוי•
-בגוש 7053 בהתאם למסומן בתשריט, ובהתאם לכך
 — שינוי תכנית מפורטת מס׳ 250, שהודעה בדבר
 אישורה פורסמה בי״פ 418 מיום 2.6.1955, על

 שינוייה.

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

 לקהל.
I 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 הדשיים]
 מיום פרסום הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות במשרדי

 הועדה המקומית האמורה.
0 

 מרחב תכנון מקומי, תל אביב יפו
 וזורעה כרכר אישור שינוי תכנית מפורטת

I נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון 
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתבנון|
 ולבניה, מחוז תל־אביב, החליט־, באישור שר הפנים,

 לאשר תכנית מס׳. 1984, שינוי מס׳ 1 לשנת 1977 של|
 תכנית מפורטת 577 ג׳ תל אביב יפו.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 1,7000
 חלקות 34, 31—28 — רחוב יפת פינת רחוב הגבול.

 עיקרי הוראות השינוי: יצירת אפשרות להקים מעונות!
 לעדות הנוצריות, על ידי שינוי יעוד חלק משטחו של
 בית הקברות המרוניטי הקיים (חלקה 31) ושל אזור
 בנינים ציבוריים, הלקות 34, 30, 29, 28, ובהתאם לכך —1
 שינוי תכנית מפורטת מס׳ 7ד5ג׳, שהודעה בדבר אישורה)

 פורסמה בי״פ 2181 מיום 1.1.1976.
 * הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומימ|

 2726, התשמ״א, עמ׳ 2168.

 השינוי האמור, בצורה שאישרה הועדה המחוזית!
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי'הועדה
 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה, תל־אביב־יפו, וכל.המעונין רשאי לעיין בו

 ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוהים|
 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, תל־אביב־יפו

 הודעה בדכר הפקדת שינויי תכניות מפורטות

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז תל־־אביב, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, תל־אביב־יפו, הופקדו, ביחד עם התש־
 ריטים המצורפים אליהם, שינויי תכניות מפורטות אלה:

 (1) ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ 1400בי, שינוי מס׳ 2
 לשנת 1980 של תכנית מפורטת מס׳ 1200 — תכנית

 פיתוח שטח מנשיה״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: חלקי גושים

 7007,7006, 7009 — מנשיה.
 עיקרי מטרת שינוי התכנית: תכנון השטח האמור
 תוך ביטול מגרש מס׳ 10 בתכנית מפורטת 1200
 כשטח מיוחד והעברתו לשטח ציבורי פתוח, קביעת
 מגרש למרכז עסקים, קביעת תקנות בניה והוראות
 מחייבות בשטח תכנית זו, ובהתאם לכך — שינוי
 תכנית מפורטת מס׳ 1200, תכנית פיתוח שטח מנשיה
 על שינוייה, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בי״פ

 2123 מיום 3.7.1975.

 (2) ״שינוי תכנית מס׳ 2147, שינוי מס׳ 1 לשנת 1980
 של תכנית מפורטת מס׳ 11/188 ״יד המעביר״ ״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גדש 6623,
 חלקה 447 — רתוב משמר הירדן פינת רחוב פתחיה

 מרגנשבורג.
 עיקרי מטרת שינוי התכנית: הקטנת קד בנין לצד
 מזרח לחזית רחוב משמר הירדן והרחבת רחוב
 פתחיה מרגנשבורג לגבי חלקה 447 בגוש 6623,
 ובהתאם לכך — שינוי תכנית מפורטת מם׳ 11/188
 ״יד המעביר״, על שינוייה, שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בעתרן הרשמי מם׳ 1579 מיום 15.5.1947.

 (3) ״שינוי תבנית מס׳ 2163, שינוי מם׳ 1 לשנת 1981
 של תכנית מפורטת מס׳ 622 תל־אביב־יפו״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6956,
 חלקות 133, 134 וחלק מחלקות 144, 149; גוש
 6955, הלק מחלקה 111; גוש 6214, הלק מחלקה
 398 — בין הרחובות פקיעין, ז׳בוטינסקי וםוקולרב.
 עיקרי מטרת שימי התכנית: שינוי צורת ההרחבה
 של רחוב ז׳בוטינסקי בקטע שבין רחוב פקיעין
 לרחוב • סוקולוב בחזית החלקות 133, 134 בגוש
 6956, ובהתאם לכך — שינוי תכנית מפורטת מסי
 622, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בי״פ 864

 מיום 3.8.1961.

 ילקוט הפרסומים 2301, י״ד בניסן ד,ו1שמ״ב, 7.4.1982 1487
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 השינוי האמור, בצורה שאישרה הועדה המחוזית,
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה, בני ברק, וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוהים

 לקהל.

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

 אלה:

 מרהב תכנון מקומי, תל־אביב־יפו
 תכנית מיהאר מקומית מס׳ 1111/א׳, שינוי מם׳ 2
 לשנת 1981 של תכנית מיתאר מס׳ 1111, שטחים מעבר

 לירקון.
 השטחים הכלולים בתחום שינוי התכנית המוצע:
 גוש 6900; חלקי גושים 6630, 6632, 6634 , 6635, 6649,
 6896 — בין רחוב לוי אשכול במזרח, נהר. הירקון בדרום,

 ים התיכון במערב.

 תכנית מיתאר מסי 2166, שינוי מפי 1 לשנת 1981
 של תכנית בנין ערים מס׳ 44, תכנית מאוחדת לקביעת

 אזורים (תיקון 1941).
 השטחים הכלולים בתחום שינוי התכנית המוצע:
 גוש 7092, חלקה 131 — רחוב בוגרשוב פינת טשרני־

 הובסקי.

 תכנית מס׳ 2192, שינוי מם׳ 1 לשנת 1981 של תבנית
 מס׳ 1347 תל־אביב־יפו.

 השטחים הכלולים בתהום שינוי התכנית המוצע:
 גוש 7104, חלקות 139—142, 163, 164, 176, 177, 182

 ו־214 — רחוב סעדיה גאון.

 תכנית מפורטת מס׳ 1297 א׳, שינוי מס׳ 1 לשנת
 .1981 של תכנית מס׳ 1297.

 השטחים הכלולים בתחום שינוי התכנית המוצע: גוש
 6627, חלקי חלקות 403,385; גוש 6629, חלק מחלקה 14—

 רחוב קלאוזנר.

 תכנית מפורטת מס׳ 2179, שינוי מס׳ 1 לשנת 1981
 של תכנית מס׳ 1374 תל־אביב־יפו.

 חשטח־ם הכלולים בתחום שינוי התבנית המוצע: גוש
 6623, חלקות 245, 247 — בין רחוב רביבים ורחוב תירוש.

 מרחב תכנון מקומי, בני ברק
 תכנית מם׳ 2/415, שינוי לתכנית מפורטת מם׳ 242,

 קרית הרב הרצוג.
 השטחים הכלולים בתחום שינוי התכנית המוצע: גוש
 6195, חלק מחלקה 131 — בין רחוב גניחובםקי ורחוב

 קובלסקי.

 מרחב תכנון מקומי, בבי ברק
 הודעה כדבר אישור שינוי תכנית מיתאד מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 :והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה,. מחוז תל־אביב, החליטה, באישור שר הפנים,
 לאשר ״תכנית מם׳ 467, שינוי לתכנית מיתאר מקומית

 מס׳ 105ב׳ ולתכנית מפורטת מס׳ 93—א׳״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6123,
 הלקה 264, ברחוב ארזים.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי תוואי דרך
 רחוב ארזים וביטול הלק מהדרך המופקעת; ב) שינוי

 קווי בנין בהתאם למסומן בתשריט.
 הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים

 2731, התשמ״א, עמ׳ 2300.

 השינוי האמור, בצורה שאישרה הועדה המחוזית
 ביהד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה, בני ברק, וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, בני ברק

 הודעה כדבר אישור שינוי תכנית מיתאד מק.ומי£

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 . ולבניה, מחוז תל־אביב, החליטה, באישור שר הפנים,
 לאשר ״תכנית מס׳ 164, שינוי לתכנית מיתאר מקומית

 מס׳ 105א׳ ולתכניות מפורטות מס׳ 68 ו־19״.

 השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: גוש 6123
 I הלקות 346—352 , 355—360, 653, 654, 657—659, 736,
 737, 770, 771, 773, 774, 791 , 852—856; גוש 6196 חלקות
 42, 43, 54, 55, 75—77, 78-*8, 88, 89, חלקי חלקות

 85,90, בין רחובות מודיעין — טבריה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה מחדש של
 חלקות מם׳ 42, 43, 75, 78—84, 88, 89, 90 (חלק), לפי
 לוח ההקצאות המצורף המהווה חלק בלתי נפרד מתכנית
 זו; 2) הפקעת חלקה מס׳ 349 בגוש 6123, על מנת להבר
 את רחוב מירון לרה׳ צפת;' ג) שינוי יעוד החלקות מם׳
 75—77, 82 לאזור מגורים בי, וחלקות 42, 43, 78—80,
/ והלקה מס׳ 358 לאזור מיוחד (בנין  83, לאזור מגורים ג
 ישיבה); ד) יעוד שטחי החלקות החדשות מם׳ 6 ו־8
 לבניני ציבור (בית ספר וגני ילדים); ה) הועדה תשלם

 פיצויים לבעלי.החלקה 349 המופקעת.

 הודעה על הפקדה השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים
 1 2296, התשל״ז, עמ׳ 857.

 1488 ילקוט הפרסומים 2801, י״ד בנ־סן התשמ״ב, 7.4.1982
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ה המרכז ח  מ

 מרחב תכנוץ מקומי, הדרים

 הודעה כרכר אישור שינוי תכנית שיתאר מקומית

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

 מקומית מם׳ הר/3/294״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי •התכנית: גוש 6443,
 חלקי הלקות 69 , 63, 59 בהוד השרון.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: המרת שטח ציבורי
 פתוח לאזור בניני ציבור וביטול דרך קיימת.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2702, התשמ״א, עמי 1333.

 שינוי התכנית האמור, בצורה שאישרה הועדה המחו
 זית ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי

 הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית.
 לתכנון ולבניה, הדרים, וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, המרכז
 הודעה כרכר אישור שינוי תכנית מפורטת

 נמםךת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז. המרכז, אישרה, באישור שר הפנים, שינוי
 תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מם׳

 ממ/57/534״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6691, •

 חלקה 33 (מגרש 760), בסביון.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: הקלה בקו בנין צדדי

 ואחורי.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2739, התשמ״א, עמ׳ 2626.

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

 לקהל.

 מרחב תכנה מקומי, בת־ים

 תכנית מס׳ 177א׳, שינוי לתכנית מיתאר 2א׳
 (בהתאם לתכנית מיתאר מקומית מם׳ 200).

 השטחים ־הכלולים בתחום שינוי התכנית המוצע: גוש
 7146, חלקות 16,15, 17, 18, 19, 20, 23,21, והלק מחלקה

 184 ברחוב הים ורחוב חנה סנש.

 מרחב תכנון מקומי, גבעתיים

 תכנית מיתאר מס׳ 306 א׳, שינוי לת.ב.ע. מם׳ גב/306.
 השטחים הכלולים בתחום שינוי התכנית המוצע:

 גוש 6164, חלק מחלקה 249 רחוב ילדי טהרן..

 מרחב תכנון מקומי, הרצליה

 תכנית מיתאר מס׳ הר/1586, שינוי לתכנית מיתאר
 מם׳ הר/410א׳'על כל תיקוניה.

 השטחים הכלולים בתחום שינוי התכנית המוצע:
 גוש 6665, חלקות 43, 45—49, 375, 50 (דרך) — ברחוב

 המעפילים ודרך השדות בכפר שמריהו.

 מרחב תכנון מקומי, חולון

 תכנית מיתאר מס׳ 342, שינוי י לתכנית. מיתאר
 ח/132/ב/2 חולון.

 השטחים הכלולים בתהום שינוי התכנית המוצע:
 גוש, 6043, חלקות א/1, א/2, ב; גוש 6740, חלק מהלקה
 203 (דרך) — בין רחוב אהרונובי׳ן לרחוב העליה השניה.

 מרחב תכנון מקומי, רמת־השרון

 תכנית מפורטת מם׳ 590, שינוי מס׳ 1 לתכנית מם׳
 381א׳, רמת השרון. ־

 השטחים הכלולים בתחום שינוי התכנית המוצע:
 גוש 6599, הלקות 5, 85 (חלק) — נוח רום, רמת השרון.

 תכנית מפורטת מם׳ 598, שינוי מס׳ 1 לתכנית
 מפורטת מס׳ י483.

 השטחים הכלולים •בתהום שינוי התכנית המוצע:
 גוש 6416, חלקות 16, 17, 114, 115, 118 (חלק) —

 בין שדרות ביאליק ורחוב הפלמ״ח.

 ה׳ באדר התשמ״ב (3 במרס 1982)
 מרדכי כהנא

 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז תל אביב
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 שינויי התכניות האמורים, יצורה שאישרה הועדה
 המחוזית ביהד עם התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו
 במשרדי הועדה המחוזית האמורה רכז במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה, טייבה, וכל המעונין רשאי לעיין
 בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, כפר סבא

 הודעה כרכר אישור שינויי תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המהוזיח לתכנון
 ולבניה, מחוז המרכז, אישרה, באישור שר הפנים, שינויי

 תכניות מפורטות אלה: ־

 (1) ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ כס/22/3ג׳״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6438,

 חלקות 47—51.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת מערכת דרכים,
 שטחים לצרכי ציבור, בינוי, אזורים שונים, הוראות

 בניה, איחוד לחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2744, התשמ״א, עמ׳ 2840.

 (2) ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ כס/39/3אי״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6439,
 חלקות 26, 110—113, 115—120, 180, 181, ברחובות

 החלוץ, הרצל והגלבוע.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: הרחבת דרך קיימת,
 קביעת שטחים לצרכי ציבור, קביעת בינוי, קביעת
 אזורים שונים, הוראות בניה ואיחוד חלקות באותה

 בעלות.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2702, התשמ״א, עמ׳ 1336.

 (3) ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ כס/11/71/א׳״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7607,

 חלקות 112, 115, 118, 119 והלק מחלקה 116.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד משטח
 ציבורי פתוח למגרש לבנין ציבורי, התוויית דרך

 הדשה זםימזן קו ניקה.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2730, התשמ״א, עמ׳ 2263.

 שינויי התכניות האמורים, בצורה שאישרה הועדה
 המחוזית בי־הד עם התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו
 במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה, כפר סבא, וכל המעונין רשאי
 לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, המרכז

 הודעה כרכר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחת המרכז, אישרה, באישור שר הפנים, שינו־
 תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״שינוי תכנית מיתאר

 מקומית מס׳ ממ/5/1253״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3628,
 הלקה 97, בנחלת יהודה.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד לאזור
 מגורים אי, הלוקה למגרשים ושינוי בזכויות בניה.

 הודעת על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2720, התשמ״א, עמ׳ 2042.

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

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, טייבה

 הודעה כרכר אישור שינויי תכניות מיתאר מקומיות

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

 תכניות מיתאר מקומיות אלה:

 (1) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ טב/1005״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7842,

 הלקות 34—41,36, 42 (חלק).
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד משטח
 בינוי ציבורי למגורים ולשטח ציבורי פתוה, קביעת
 שבילים, הלוקה למגרשים, שינוי יעוד משטח ציבורי

 פתוח לחניה וממגורים ג׳ לדרך.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2740, התשמ״א, עמ׳ 2655.

 (2) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ טב/1361״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7825,

 חלק מחלקה 35.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד מאזור
 חקלאי לשטח ציבורי פתוח המיועד לאזור נופש

 וספורט ופתיחת דרך הדשה.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2720, התשמ״א, עמ׳ 2043.
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 שינויי התבניות האמורים, בצורה שאישרת הועדה
 המחוזית ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו
 במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה, עמק הפר, וכל המעונין רשאי
 לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, צפזן השרון

ית מפורטת נוי תכנ  הודעה כדבר אישור שי

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

 צש/9/21/10״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7868,
 חלקי חלקות 5, 6, 8, 10; גוש 7821, חלקי חלקות 1, 2,

 3, מושב פורת.
 עיקרי׳ הוראות שינוי התכנית: התוויית תעלת מים

 ושינוי גבולות מגרשים.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2628, התש״ם, עמ׳ 1664.

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

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, רחובות

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, רחובות, הופקדו ביחד עם התשריסים

 המצורפים אליהם, שינויי תכניות מלתאר אלה:

 (1) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מם׳ רח/2/223ב׳״.
 עיקרי הוראות השינוי: שינוי רוחב רחוב פנימי

 מ־12 מ׳ ל־11 מ׳.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3700,

 הלק מחלקה 18.

 (2) ״שינוי תכנית מיתאד מקומית מס׳ רח/402״.
 עיקרי הוראות השינוי: שינוי וביטול של תכנית
 רח/26, קביעת מערכת דרכים, קביעת שטחים לפי
 שימושים שונים, חלוקה למגרשים, שטחים לצרכי

 ציבור.

 מרחב תכנון מקומי, נתניה ־
נוי תכנית מיתאר מקומית  הודעה בדבר אישור שי

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

 מקומית מם׳ נת/23/289״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 8260,
 חלקה 237, רחוב הנגב 11.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת החלקה כאזור
 מגורים מיוחד על ידי הוספת דירה לנכה בקומת קרקע

 של הבנין.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2733, התשמ״א, עמי 2342.

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

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, עמק חפר
ות מיתאר מקומיות י  הורעה בדבר אישור שינויי׳ תכנ

 נמסרת בזה. הודעה, בהתאם לסעיף ד11 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז המרכז, אישרה, באישור שר הפנים, שינויי

 תכניות מיתאר מקומיות אלה:

 (1) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מסי עח/4/31״. .
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גושים
 7896, 7918, 7920, 7921, 7925, קיבוץ גבעת חיים

 איחוד.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי גבולות התכנית
 עח/200, שינוי יעוד קרקעות, חלוקה מחודשת של
 שטח התכנית, ביטול ואיחוד של חלקות קיימות,
 תוספת כביש גישה לבית העלמין, ביטול ת.ב.ע.

 עח/1/31.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2625, התש״ם, עמ׳ 1557.

 (2) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מסי עח/1/88״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 8091,

 חלק מחלקות 11, 13, בקיבוץ מעברות.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: הרחבת אזור התעשיה.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2704, התשמ״א, עמי 1386.
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 לתכנון ולבניה, הגליל המזרחי שברחוב הגליל, טבריה,
 הופקד שינוי תכנית מיתאר הנקרא ״תכנית מס׳ 3812,
 שינוי לתכנית מיתאר מס׳ 194 הגלילית — יעוד שטח
 לתחנת תידלוק בכפר דבוריא״, ביחד עם התשריט

 המצורף אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 16969,
 חלקה 2.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: יעוד שטח לתחנת
 תידלוק.

 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 מהנדס
 הועדה המקומית שמרחב התכנון שלה כלול בתחום שינוי
 התכנית או גובל אותו, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה
 של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרהכ תכנון מקומי, הגליל המזרחי

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת•

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, הגליל המזרחי שברחוב הגליל, טבריה,
 הופקד שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית מפורטת
 מס׳ 3781, שינוי לתכנית מפורטת מס׳ 3276 ותכנית
 תרש״צ מס׳ 1/06/1 — יעוד שטחים למבני ציבור בחצור

 הגלילית״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה השטתים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 13856,
 חלקה 46, חלקי חלקות 67, 69; גוש 13893, חלק מחלקה

.84 
 עיקרי מטרת שינוי התכנית: יעוד השטח לבניני
 מגורים בני 3 קומות מעל עמודים ושטח לבניני ציבור

 וכבישים.

 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
 מהנדס הועדה המקומית שמרחב התכנון שלה כלול
 בתחום התכנית או גובל אותו, .רשאי, תוך הדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי

 התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3698,
 חלקות 18, 19. ממערב — המשך רחוב מנוחה ובחלה;
 ממזרח — רחוב נצר סירני; מצפון — חלקה 19

 (שכונת דניה); מדרום — חלקה 18 (חלקה 17).

 כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא
 השלום 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 הדשיים
 מיום פרסומה של הורעה זו ברשומות, להגיש התנגדות

 לשינויי התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 י״ז באדר התשמ״ב (12 במרס 1982)
 א׳ היון

 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז

ה הצפון ח  מ

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המזרחי

 הודעה כדבר הפקדת תכנית מיתאד
 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 המורהי שברחוב הגליל, טבריה.,
 הופקדה תכנית מיתאר הנקראת ״תכנית מיתאר מס׳ 396 —

 מושבת כנרת״, ביחד עם התשריט המצורף אליה.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: חלקי גושים: 15307,
.15308 

 עיקרי מטרת התכנית: הכנת תכנית מיתאר בהתאם
 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965.

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

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אהר
 הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן מהנדס ועדה
 מקומית שמרחב התכנון שלה כלול בתהום התכנית או
 גובל אותו, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית במשרדי

 הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המזרחי

 הודעה כדכר הפקדת שינוי תכנית מיתאר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית
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 ואלה השטחים הכלולים־בשינוי התכנית: גדש 15408,
 הלק מחלקה 11.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: שינוי יעוד השטח
 מחקלאי לשטח מגורים ב׳.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2583, התש״ם, עמ׳ 392.

 השינויים האמורים, בצורה שאישרה הועדה המחוזית
 ביחד עם ההשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי
 הועדה המחוזית האמורה.וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, הגליל המזרחי שברחוב הגליל, .טבחית,
 וכל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פחותים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המזרחי

ית מפורטת  הודעה כרכר אישור תכנ

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף ד11 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז הצפון, אישרה תכנית ־מפורטת הנקראת

 ״תכנית מפורטת מס׳ 3506 — קיבוץ הר רביד״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: חלקי גושים 15601,
.15459 ,15618 

 עיקרי מטרת התכנית: קביעת אזורים שונים ועתודות
 קרקע לשימושים שונים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 2653, התש״ם, עמ׳ 2287.

 התבנית האמורה, בצורה שאישרה הועדה המחוזית
 ביחד עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי
 הועדת המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, ׳הגליל המזרחי שברחוב הגליל, טבריה,
 וכל המעונין רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 • מרהב תכנו? מקומי, הגליל התחתון
 הודעה כדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית .לתכנון
 ולבניה, מחוז הצפון, אישרה תכנית מפורטת הנקראת
 ״תכנית מפורטת מם׳ 3255 — מזנון דרכים בצומת גולני״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 16620, חלקות
 193, 198, 205, 208, 211, חלקי חלקות 108, 293.

 עיקרי מטרת התכנית: התוויית תכנית בינוי לשירותי
 דרכים וחניון לבאי האנדרטה בצומת גולני.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 2611, התש״ם, עמ׳ 1220.

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המזרחי

ית מפורטת  הודעה כרכר הפקדת תכנ

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 זהבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחה הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, הגליל המזרחי שברחוב הגליל, טבריה,
 הופקדה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳
 37381 — חלוקת מגרשים מחדש לשכונת חיילים משוח
 ררים בכפר מג׳אר׳/ ביחד עם התשריט המצורף אליה.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 15566, חלקות
 32, 39, חלקי חלקות 4, 28, 34, 38, 40, 41; גוש 15567,
 |הלקי חלקות 12, 62; גוש 15581, חלקה 5, חלקי חלקות

 |4—1, 6; הלק מגוש 15582. י

 עיקרי מטרת התכנית: חלוקת השטח מהדש להקמת
 !שכונת חיילים משוחררים על שירותיה.

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

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 והרואה עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן מהנדס ועדה
 מקומית שמרהב התכנון שלח כלול בתחום התכנית או
 ]גובל אותו, רשאי, תוך חדש־יס מיום פרסומה של הודעה
 1זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הרעדה

 |המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המזרחי
 הודעה כדכר אישור שינויי תכניות מיתאר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 ןוהבניה,• התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון,
 !ולבניה, מחוז הצפון, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר

 [שינויי תכניות מיתאר אלה:

 |(0 ״תכנית מס׳ 3104, שינוי לתכנית מיתאר מם׳ 194
 הגלילית — שינוי יעוד למגורים בכפר טורעאך.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 16628,
 חלקי חלקות 29, '36, 39; גוש 16635, חלקי חלקות

 4—1; גדש 16597, חלקי חלקות 10—8.
 עיקרי מטרת שינוי התכנית: שינוי יעדד השטח
 מחקלאי לאזור מגורים והרחבת דרך הגישת לחלקות

 האמורות.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית־ פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2696, התשמ״א, עמ׳ 1166.

 (2) ״תכנית מס׳ 3138, שינוי לתכנית מיתאר מם׳ 194
 הגלילית.— שינוי יעוד למגורים בכפר עילבוך.
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 כל המעונין בתכנית דשאי 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 מהנדס
 ועדה מקומית שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית
 או גובל אותו, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית במשרדי

 הועדה המקדמית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, נצלת

ית מיתאר נוי תכנ  הודעה כרכר אישור שי

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז הצפון, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר
 שינוי תכנית מיתאר הנקרא ״תכנית מסי 3593, שינוי
 לתכנית מיתאר מס׳ 50/42/?11 — שינוי יעוד השטר

 לאזור ציבורי־מסהרי, נצרת״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 16519
 חלקי חלקות 106, 107; גדש 16530, חלק מחלקה 123

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: שינוי יעוד השטח מאזוו
 מגורים לשטח לבנין ציבורי־מסחרי המיועד להקמת ביו

 קולנוע וחנויות למסחר.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקמ
 הפרסומים 2673, התשמ״א, עמ׳ 621.

 השינוי האמור, בצורה שאישרה הועדה המחוזיו
 ביהד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועח
 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנו
 ולבניה, נצרת שבעירית נצרת, וכל המעונין רשאי לעיי
 בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורינ

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, עכו
 הודעה כדבר אישור שינויי תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק חתכנו
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנז
 ולבניה, מחוז הצפון, החליטה, באישור שר הפניפ

 לאשר שינויי תכניות מפורטות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מס׳ 3653, שינוי לתכנית מפורטו
 מם׳ 946 — תעשיה זעירה, בית חרושת ״מן״, עכו׳

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 18006
 חלקות 110, 111 חלקי חלקות 51, 64—62, 85, 16.
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 התכנית האמורה, בצודה שאישרה הועדה המחוזית
 ביחד עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי
 הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, הגליל התחתון שבמרכז אזורי כדורי,
 וכל המעונין רשאי לעיין בק ללא תשלום בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, יזרעאלים
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר

 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, יזרעאלים שבתל עדשים, הופקד שינוי
 תכנית מיתאר הנקרא ״תכנית מם׳ 4058, שינוי לתכנית
 מיתאר מם׳ 1707 — שינוי יעוד למגורים וחלוקה למגרשים,

 זרזיר״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 17490,
 חלקי חלקות 16—20, 13—45, 49; גוש 17585, חלק

 מחלקה 44.
 עיקרי מטרת שינוי התכנית: חלוקה למגרשים ושינוי

 יעוד השטח למגורים, דרך ושבילים להולכי רגל.
 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא
 השלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

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

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, יזרעאלים
ית מפורטת  הודעה כדבר הפקדת תכנ

 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, יזרעאלים שבתל עדשים, הופקדה תכנית
 מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ 3655 — מושב

 מרחביה״, ביחד עם התשריט המצורף אליה.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: חלקי גושים 16809,
.16810—16814 

 עיקרי מטרת התכנית: עריכת תכנית מסודרת של
 הישוב, יעוד שטחים לדרכים, ־מבני ציבור, שירותים
 משקיים, שטח ציבורי פתוח, ספורט, מגורים וחקלאות.

יסן התשמ״ב, 1.1982 ט הפרסומים 2801, י״ד בנ לקו  1494 י



1 9 6 5 - ק התכנון והבניה, התשכ״ ה  הודעות לפי חו

 מרהב תכנון מקומי, עמק• הירדן
 הודעה כדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם.לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳׳ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, ׳מחוז הצפון, אישרה תכנית מפורטת הנקראת
 ״תכנית מפורטת מס׳ 2294 — מהצבת גשר בגוש 15392״.

 ואלד. השטחים הכלולים בתכנית: גוש 15392, חלק
 מחלקה ד.

 עיקרי מטרת התכנית: יעוד השטח להציבה.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 2540, התשל״ט, עמ׳ 1576.

 התכנית האמורה, בצורה שאישרה הועדה המחוזית
 ביחד עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה

 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון.
 ולבניה, עמק הירדן שבצמח, וכל המעונין רשאי לעיין
 בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, קרית שמונה

 הודעה ברבר אישור שינוי תכנית מיתאר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז הצפון, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר
 שינוי תכנית מיתאר הנקרא ״תכנית מם׳ 4053, שינוי
 ׳לתכנית מיתאר מט׳ 194 הגלילית — שינוי יעוד לישיבת

 הסדר בקרית שמונה״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 14020,
 הלקה 1.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: יעוד השטח להשלמת
 מבנים מרכזיים ומבני מגורים לישיבת ההסדר הקיימת

 'בסמיכות.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמת בילקוט

 הפרסומים 2729, התשמ״א, עמ׳ 2236.
 השינוי האמור, בצורה שאישרה הועדה המחוזית ביהד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחו
 זית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה,
 קרית שמונה שבעירית קרית שמונה, וכל המעונין רשאי
 לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמו־

 רים פתוחים לקהל.

 י״ז באדר התשמ״ב (12 במרס 1982)
 א. קדייצלד

 ממלא מקום יושב ראש הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה,

 מחוז הצפון

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: א) איחוד חלקות הבניה
 וחלוקתן מחדש; ב) הרחבת שטח האיחסון; ג)
 ימתן אפשרות גישה מכביש מם׳ 129 לרחוב גדוד 22;
 ד) חניה בחצר המפעל בהתאם לתקן משרד התח

 בורה.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2696, התשמ״א, עמ׳ 1169.

 (2) ״תכנית מפורטת מם׳ 3967, שינוי לתכנית מפורטת
 מס׳ 1619 — שכונת רמת״ל, רובע דבורה, עבו־

 מזרח״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 18108,

 חלקי חלקות 70,67,66 , 78, 164,90.
 עיקרי מטרת שינוי התכנית: תכנון מחדש של השטח
 הבלול בתכנית וקביעת שטחים להקמת בניני מגו
 רים בני 2 ו־3 קומות, יעוד שטחים למסחר, הרחבת
 דרכים קיימות, שבילים להולכי רגל וחניות ציבוריות.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2683, התשמ״א, עמי 895.

 השינויים האמורים, בצורה שאישרה הועדה המחוזית
 ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי
 הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, עכו שבעירית עכו, וכל המעונין רשאי
 לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, עמק הירדן
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״די-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית,
 לתכנון ולבניה, עמק הירדן שבצמח, הופקד שינוי תכנית
 מפורטת הנקרא ״תכנית מפורטת מס׳ 3995, שינוי לתכנית
 מפורטת מם׳ 2261 — שינוי יעוד למגורים בסוריה

 עלית״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 15325,
 חלקה 65.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: שינוי יעוד השטח משטח
 תכנון בעתיד לשטח מגורים.

 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 מהנדס
 הועדה המקומית שמרחב התכנון שלה כלול בתחום
 התכנית או גובל אותו, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה
 של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

יס; התשמ׳׳ב, 7.4.1982 1495  ילקוט הפרסומים 2801, י׳׳ד בנ



 הזמנות בתי המשפט
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 הזמנות כרכר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי
 מנהל עזבון או לשניהם, כמפורט להלן, כל המתנגד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרםום

 הזמנה זו, את טעמי •התנגדותו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 &«׳ התיק תאייר מס׳ התיק תאריך
 (צוואות) שם המנוח הפטירה שמ המבקש (צוואות) שם המנוח הפטירה שס המבקש

 206/82 שפירו ליאון 13.12.81 החברה לנאמנות 204/82 אברהמיאן מרים 16.2.81 מרדכי אברהמי
 של בל״ל בעי׳מ 217/82 שורצמן לאון 16.1.82 יוליה (יולי)

 205/82 מחמד אחמד חליל 28.12.74 מחמד עבד אללה שורצמן
 אלעלאן מחמד אלעלאן 224/82 יוסף אנגלהרד 5.1.82 יגאל אלעד

 215/82 טרוומן יוסף 5.1.82 אסתר טרוזמן % חפון, רשם

 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזכוז

 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, שאס

 לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 פ0׳ התיק תאריך מס׳ התיק תאריך
 (ירושות) שם המנוח הפטירה שם המבקש (ירושות) שם המנוח הפטירה שם המבקש

 200/82 רובין ויטאלי 18.10.81 רובין אינם 213/82 סיאני ידידה 20.12.75 םיאני רחל
 201/82 יצחק רפאל מלכו 19.3.76 רפאל מלכו ואח׳ 214/82 סיאני שלום 10.12.79 סיאני רחל

 202/82 יעקב סייג 8.1.82 ויולט סייג 218/82 דניאל ינובסקי 22.11.77 אסתר ינובסקי

 203/82 פני לינדנבאום 25.8.64 קרל לינדנבאום 155/82 םליימאן שבאני 17.9.31 ברוך שני

 205/82 מחמד אחמד חליל 28.12.74 מחמד עבד אללה 219/82 וילמוש וייס 1944 אלכסנדר וייס

 אלעלאן מחמד אלעלאן 220/82 בוצ׳קו אברהם 1.2.82 חוה בוציקו
 208/82 צרלס ללוש 14.9.81 ללוש םוליאן ־ 222/82 צוקמן אהרן 31.10.76 מרים דותן

 209/82 רחמים רבקה 7.8.68 משה רחמים 223/82 מוחמד סולימאן 13.3.71 זינב עומר מחמד
 211/82 כהן יהודה 30.3.80 אשר כהן אבו אלהוא אבו אלהוא

 212/82 כהן חבוש 5.7.76 אשר כהן ימי חפון, רשם

 בית המשפט המחוזי בתל״אביב־יפו
 הזמנות כדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזכוו

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי
 מנהל עובון 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.

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

 1186/82 עמינצה רובינשטיין 26.12.81 אלפרדה 1204/82 הלנה צ׳רנוברודה 6.1.82 מנשה כדיר
 רובינשטיין 1208/82 יטי שורץ 8.12.81 שרה צביאלי

 1197/82 דוד ויצמן 12.12.81 יהודית ויצמן 1209/82 אתל לוי 1.1.82 הרברט לוי
 1198/82 אמיל וינברגר 2.1.82 ברטה וינברגר 1211/82 אטל רוג׳ר 15.10.81 אטל דז׳ט

 1202/82 אסולין אליהו 16.1.82 אסולין רחל 1212/82 חנה קופפרמן .31.12.81 קלמן קופפרמן

 1496 ילקוט הפרסומים 2801, י״ד בניסן התשמ״ב, 7.4.1982



 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

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

 1214/82 רחמים הרונוף 9.12.79 באייר המנוף 1300/82 לאתפל שמואל 2.1.82 בלומה גולדפרב
 1216/82 רוזה בלול 9.7.79 מאיר זכריה 1304/82 מלכה הרשקוביץ 27.1.82 חיה אלבחרי

 1217/82 פריחוצקי יונה 15.12.81 שמואל פריהוצקי 1306/82 ברנרד גרופר 26.10.81 מרסלה קורפ
12.1̂ קמליאש מרית 1307/82 אלנה ליפשיץ 17.1.82 רוזה ז׳לזניב  1225/82 גליק בלה 82

 1226/82 חנה פליישר 16.1.82 חיה גולדפרב 1309/82 דוד פינקלשטיין 4.2.82 איל״ן — איגוד
 1231/82 משה זינגר 10.1.82 פרל זינגר ישראלי

 1234/82 פוגל דוד 18.12.81 פ וגל פרידה 1321/82 פנצר מוראי 31.1.77 מצגר יעקב
 1236/82 דוד רנין 6.1.82 מרדכי שרה 1327/82 יצחק סיגל 1.7.76 יעקב סגל

 1241/82 יורי שוורץ 12.12.81 טטיאנה שוורץ 2/82 פייט אברהם יעקב 15.10.81 פייט מרים עדינה
 1243/82 בנימין שלונםקי 30.1.82 רות מנור 1330/82 לנדאו סברין 10.11.81 אליזבט יצחקי
 1250/82 מאיר מרצר 5.2.82 ישראל קוצר 1331/82 לנדאו עדנה 28.3.81 אליזבט יצחקי

 1253/82 אמיל שעורם 20.4.81 רחל כשר 1333/82 מקם םיגנוף 12.12.79 םםיל ברי סיגנוף
 1254/82 מירה שוקן 10.1.82 שולמית שוקן 1334/82 משה יעקב אונטרמן 21.1.82 חנה אייל

 1260/82 רגינה לוי 17.7.81 ראובן חודרה 1335/82 גולדנברג לאה 25.1.82 עו״ד טייטלבאום
 1261/82 דב גוזביץ 16.10.78 משה גוזביץ 5610/81 יצחק פרידנטל 13.8.81 בת עמי אופיר

 1262/82 נטע רוטשטיין 18.8.81 חנה רוטשטיין 1340/82 חיים צאלח 1.2.82 בינת צאלה

 1270/82 שלום ורגון 2.1.82 לוי בריל 1343/82 ליברמן זאב 4.1.82 ליברמ? מאיר
 402/82 רוזנבוים משה 7.1.82 רוזן גיל 1345/82 לביא לאה 11.81;25 לביא ישעיהו
 1172/82 מחמוד אבו חגלה '14.6.81 עבדאל אבו חגלה 1346/82 בעמי כהן 19.2.81 שרה אחרוני

 1272/82 דוד רוטברד 13.11.76 ברוך חתם 1350/82 פנינה שפירא 8.2.82 חז שפירא
 1277/82 אבישי חנה 11.11.81 אבישי מנשה '1355/82 אברמוביץ שמואל 19.12.81 רחל אברמוביץ

 1281/82 שטאוב עזיאם 19.12.81 חרותי חנה 1358/82 איגר ברוד 4.10.81 איגד פניה
 1282/82 שמוקלר זאב 26.11.81 שמוקלד אדית 1359/82 מקם רוזמן 24.2.82 יעקב בלטמן

 1287/82 שושנה דמארי 14.2.82 יוסף דמארי 1360/82 סלי שלמה 27.3.81 שמואל שוורץ
 1289/82 ויסלברג גולדה 9.2.82 טובה זהבי קורשטיין

 1292/82 רוזנבלט וילהלם 26.11.81 רוזנבלט פרנצי 1360/82 ארנה רוזליה 12.1.82 שמואל שוורץ
 1293/82 רבהון צ׳רנה 23.11.81 פרלאן הרברט קורשטיין

 1294/82 מיידנברג צ׳רנה 13.5.81 מיידנברג חיים 1365/82 מטה הלו 3.1.82 הילדה ולך
 1299/82 עובדיה רוזה 24.1.82 אליהו קלדרון 1375/82 שאול טורקניץ 23.8.81 שרה טורקניץ.

 ע׳ זמיר, רשם

 הזמנות כדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבול
 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות. ליתן צווים המכריזים על ירושה
 או למינו״ מנהלי עזביז או לשניהם. כל אדם הטועו שיש לו טובת הגאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת
 אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה יעד ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם

 לא כן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו.

 סס׳ התיק תאריך מס׳ התיק האריך
 (ירושות) שם המנוח הפטירה שם המבקש (ירושות) שם המנוח הפטירה שם המבקש

 1191/82 יחיא שער 28.4.81 שלמה שאער 1195/82 יהודית אגסי 26.4.80 מנחם אגסי
 2211/80 זהבה בס 17.7.80 משה בס 1196/82 פנינה אידלשטיין 18.11.81 יעקב אידלשטיין

 1192/82 הופמן נתן 21.4.81 הופמן צבי נוח 1199/82 ישראל פרל 9.1.71 מרים קסירר
 1193/82 עובדיה נופארבר 22.7.81 דוד נופארבר 1199/82 רצה פדל 24.11.80 מרים ק מירר
 1194/82 נתן בולל 19.1.82 רבקה בולל 1200/82 דבורה זמיר 23.11.80 אפרים זמיר
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
ת (המשד) ו נ מ ז  ה

 מס׳ התיק תאריך סם׳ התיק .תאריך
 (ירושות) שפ המנוח הפטירה שם המבקש (ירושות) שם המנוח הפטירה שם המבקש

 1201/82 קורץ מלכה 21.8.81 אפרים קורץ 1269/82 ביאטצקי ויקטור 26.11.80 ביאצטקי
 1203/82 ארנסטיבה פולבר 18.8.78 דולפי ברון אליאונורה

 1205/82 טובה רפאלוביצ׳י 29.3.77 אברהם 4130/80 מוסקט גילה 18.7.80 חייט בלומגפלד
 רפאלוביצ׳י 5417/81 רוז יעקובי 20.9.81 רבקה קאופמן

 1206/82 אברהם תגיר 24.1.82 דליה אדלסבורג 1271/82 שרבני סמיר 21.9.80 ויולט שמיע
 1210/82 אטל רדג׳ר 45.10.81 אטל דניאל 1273/82 מלכה אנוקוב 9.1.82 אלי מיטל

 1213/82 ג׳ק פרסיאדו 21.9.81 אדל פרסיאדו 1274/82 אליאנורה מנשה 9.12.81 רפאל מנשה
 1215/82 ציון קםנטיני 19.4.79 נריה לגזאל 1275/82 זיגו סגל 18.1.82 ליה אסתר סגל

 1218/82 טוביה מורר 7.1.82 ברוך מורד 1276/82 חיים פרי־און 9.10.81 ביאטריס פרי־און
 1219/82 סנדלמן אברהם 26.11.81 אסא רחל 1278/82 פרידה לנדוי 12.2.80 רות שולץ

 1220/82 סנדלמן גולדה 26.11.81 אסא רחל 1279/82 צבי יער 23.4.81 שולמית יער
 1221/82 ניסים יאיה 1.4.75 יאיה מזל טוב 1280/82 אליעזר דיםקין 5.2.82 יצחק ריסקין

 1222/82 זיסקין גניה 15.7.81 דיאמנשטיין אלה 1283/82 גלעד זלמן 1.1.82 גלעד ליא
 1223/82 לטיפה בלנגה 10.8.79 מורד בלנגה 1284/82 צבי פולק 11.2.82 שפרה פולק

 1224/82 גולדפישר אדית 11.4.79 יורם גולדפישר 1285/82 לוציה וייסמן 3.12.81 פוקס גולדנר
 1227/82 זהבה פלררנטין 23.10.81 עליזה מנו 1286/82 מרטין מרדכי 14.10.81 מלכה גולדשטיין

 1228/82 בטי טשעאדושו 3.9.79 שרלוטה לובטקין גוטליב
 1229/82 סול בוטבול 16.2.69 קולט רחמים 1288/82 מרגרטה לופטקה 11.9.80 אריאלה לוסטהוז

 1230/82 חיים טשעאוושו 1973 רנה צ׳אושו 1290/82 צבי פוגל 4.11.80 ליובה פוגל
 1232/82 עגם עשיר 13.11.79 נזימת עזם 1291/82 דדוש ויטו 31.12.81 זמירנדה דדוש
 1233/82 ישראל בן עויזר 14.1.82 יצחק בן עויזר 1295/82 זלמן שחור 6.9.81 יוסף דוד שחור

 1235/82 מריאן פרשטנדג 22.12.81 בלה פרשטנדיג 1296/82 ישעיהו שמש 21.8.81 רינה שמש
 1237/82 לאופולד זניה 8.10.79 ליאופולד אלי 1297/82 אברהם בללי 5.12.81 שרה בל לי

 1238/82 משה דורפםמן 16.3.60 גדליה דורפסמן 1301/82 דוד היד 6.1.82 דוד חונצ׳ה
 1239/82 שושנה דורפםמן 22.3.75 גדליה דורפסמן 1302/82 עובדיה כהן 12.6.81 עליזה כהן

 1240/82 סוזן סייח 14.12.82 רבקה ביטון 1303/82 רינה חלפו 19.32.81 ליזטטה תמם
 1242/82 רבקה רוזנברג 21.7.78 ברנרד רוזנברג 1305/82 אליהו שטיין 12.2.81 שרית שטיין

 1244/82 קפלינסקי אריה 11.1.82 קפליבםקי יהודה 1308/82 מלר רומניה 12.2.81 הנריאט העליון
 1245/82 נודל! גרשון 24.1.77 נודל מרים 1310/82 נורית רחל 29.1.82 ריקה חיה
 1246/82 עבדאלכרים חמד 16.7.80 סעדה רוזנבאדם רוזנבאום

 עבדאלכרים 1311/82 מאיר שורצבורד 5.1.82 מלכה שורצבורד
 1247/82 עליזה שן 16.1.82 עמירם גולדבלט 1312/82 גולדפישר מנדל 25.10.80 קלרה גולדפישר

 1248/82 בדם סולומון 6.12.82 מזור אמיליה 1313/82 רחל דיין 24.10.81 אוהד דיין
 1249/82 בלדוט שבתאי 18.1.82 יעקב בלדוט 1314/82 בכורי אברהם 12.3.81 בכורי יצחק
 1251/82 פלומנהפט נפתלי 12.4.76 פלומנהפט חנה 1315/82 בכורי סולטן 25.1.82 בכורי יצחק
 1252/82 זהבה שוחט 15.4.81 חפץ בתיה 1316/82 שלמה בכר 31.12.81 סניורה בכר

 1255/82 ברברה גדין 1.11.78 פרוך גדין 1317/82 קלרה חיה 23.1.82 אליהו הראל
 1256/82 אסתר רוטברג 29.12.81 יוסף גולדשטיין דובינסקי

 1257/82 אלימלך סימון 15.3.77 אלימלך ארמנד 1318/82 מילה הרשקוביץ 20.7.81 ישראל
 1259/82 מרי רביד 1.12.81 אהרון צבי הרשקוביץ

 ארדיטי 1319/82 בן ציון ארדנבאום 15.1.82 אסתר ארדבבאום
 1263/82 אברהם םיטון 28.12.81 מרסל םיטון 1320/82 עזרא סויצקי 9.2.82 כספי אביבה

 1264/82 ישועה שלום 9.1.82 ישועה מזל 1298/82 פיינמסר אברהם 2.2.82 פיינמסר יהודה
 1265/82 רחל יחזקאל 14.8.75 םוהם דניאל 1322/82 יצחק דוידוביץ 8.12.78 סמדר דוידוביץ
 1266/82 גולדברג רחל 20.10.81 גולדברג זלמן 1323/82 לופו פיינרו 15.2.82 פלורנס פיינרו

 1267/82 לזר יוסף 10.1.81 לזר קלרים 1324/82 כץ רבקה 18.1.82 דורון כץ
 1268/82 אסולין יעקב 17.4.81 אסולין אסתר 1325/82 מוםקוביץ מיכאל 15.10.81 קוסטין םבסטיאן
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 בית המשפט המחוזי בתל־ אביב־ יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

ך מס׳ התיק תאר-ך  מס׳ התיק תארי
• המבקש ות הפטירד, ש ח הפטירו. שם המבקש (ירושות) שם המנ ו  (ירושות) שם המנ

 1326/82 פריבם פנינה 28.12.80 אברהם מג־ם 1353/82 יושבה יושבייב 2.12.81 מניה יושבייב
 נהיר 1354/82 חנה ק ולין 21.6.81 מנחם קולין

 1328/82 מרים אזולאי 8.1.81 פרידה בשורי 1356/82 זינרייך צבי 26.2.69 ביסקי אריקה
 1329/82 יעקב אזולאי 12,2.81 פרידה בשורי 1357/82 שעיו ויקטוריה 23.9.62 מצרי יעקב

 1332/82 דובקובםקי נתן 25.1.82 דובקובסקי משה 1361/82 ליבוביץ פרלה 5.4.80 ליבוב יץ יוסף
 1336/82 צבי אריה שפיר 26.1.82 משה שפיר 1362/82 ברקוביץ אסתר 8.7.80 ברקוביץ יוסף

 1337/82 קוליק רחל 25.1.82 מלמד לאה 1363/82 חיים עמר 10.12.81 מרגלית יונה רגב
 1339/82 חיה מינקובסקי 28.5.81 דרור מעוז 1364/82 אלה קסטנר 8.8.81 אלסה גרנוף
 1341/82 איזידור שוורץ 18.11.81 חנה שוורץ 1366/82 אויאר שולמית 5.12.81 אויאר יעקב
 1342/82 קורצקי הנה 8.6.80 קורצקי יצחק 1367/82 רחל שואף 30.12.81 נורית ג׳רסי
 1344/82 דן ידיו 15.2.82 סימה ידין 1370/82 ויצבודל פניה 27.11.81 זרצקי חיה

 1347/82 בן צבי אריה 7.7.78 בן צבי רבקה 1371/82 לגזיאל גבריאל 16.1.82 לגזיאל עמוס
 1348/82 אלהרר יצחק 21.12.81 אלחרר פרחה 1372/82 משה אדלר 8.9.65 יורה אדלר
 1349/82 אליהו יעקובי 6.6.81 רבקה קאופמן 1373/82 •פייגה אדלר 22.10.81 יורה אדלר

 1351/82 מוםקופ מרים לאה 22.4.80 מוסקופ משה 1374/82 אבשלום מרגלית 19.4.79 רינה מרגלית
 יוסף 1377/82 מרים קוקלנםקי 30.7.81 אילנה גולני

 1352/82 דובזינםקי בתיה 2.12.81 שרה שמחי 1377/82 אהרון קוקלנסקי 29.12.81 אילנה גולני •

 ע׳ זמיר, רשם

 בית המשפט המחחי בחיפה
 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבה־

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או
הן כמפורט להלן. כל המתנגד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום י  למינוי מנהל עזבון או לשנ

 מיום פרסום הזמנה זו, את מעמי התנגדותו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

ך ך מס׳ התיק תארי  מס׳ התיק תארי
ח הפטירה שם המבקש ו  (צוואות) שם המנוח הפטירה שם המבקש (צוואות) שם המנ

 411/82 פרקש אנה חנה 23.2.82 יהודית אבן 427/82 זלטמן הרש 22.5.81 זלטמן אריה
 412/82 ינקו מרסל 17.1.82 ינקו לאה ליקוצה 428/82 מררו הרש לייבה 15.7.81 מרת שרה

 405/82 פיטוסי אלי 23.1.81 פרנםואה פיטוסי 430/82 גרוס יוסף 26.12.81 דינה ישראל
 418/82 מרגוליות מאיר 7.9.63 מרגוליות מרטין 431/82 שפיגל הדוח ינקה 22.1.82 יוחנן שפיגל

 423/82 סלע מלכה אסתר 24.6.80 יצחק סלע מ׳ בן־ יאיר, רשם

 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון
 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה
 או למינוי מנהלי מזבון 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.

 עסי התיק תאריך מסי התיק תאריך

- שם המנוח הפטירה שכ המבקש  (ירושות) שם המנות הפטירה שם המבקש (ירושות)

 406/82 מננה אברהם 27.1.82 צילי מננה 407/82 ברנטל קורנליה 11.1.82 גלאובאק םתפניה
 402/82 שלום שמואל 3.7.80 שלום מרי 408/82 הרשקוביץ יהודה 6.12.80 הרשקוביץ אדלה

 403/82 בן־דב הדסה 9.2.82 בן־דב חיים 409/82 ביטמן שפרינצה 29.1.82 היה אמםלם
 404/82 אבן דוד 3.1.82 אבן(לימור) 410/82 זיםו פאולינה 26.5.81 בן־ציון זיסו
 מרגלית 413/82 נוימן יוסף 13.2.82 מרים נוימן
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 בית המשפט המחוזי בחיפה
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מס׳ התיק תאריך מס׳ התיק תאריך
 (ירושות) שם המנוח הפטירה שם המבקש (ירושות,! שס המנוח הפטירה שם המבקש

 414/82 מזרחי גורגיני 27.7.81 נעים מזרחי 424/82 טוב פרומה 15.8.81 אוראל טוב
 415/82 מזרחי מיכאל 10.12.51 נעים מזרהי 425/82 בן־חמי זימיל 29.1.82 אברד& בלחמו

 416/82 אדולף פרייברג 27.10.75 פאול לוריאן 426/82 כהן דוד 27.2.81 כהן סלומון
 פרייברג 429/82 כהן דוד 1.1.82 כהן אברהם

 417/82 סילביה פרייברג 21.1.82 פאול לוריאן 432/82 גנון רפאל 28.12.81 גנון ארמובד
 פרייברג 433/82 רודלניק מרים 18.3.80 רודלניק ישראל
 419/82 גאון אלה 4.1.81 אוךב ברגר 434/82 בן־ אשר חנה 26.11.81 שלמה בן־אשר
 420/82 אייז דוד 5.10.81 מויסי צילה 435/82 בךאשר בנימין 26.11.81 שלמה בן־אשר

 422/82 בן־סיטון יהודה 7.8.81 עליזה בן־סיטון
 מ׳ בן־יאיר, רשם

 בית המשפט המחוזי בבאר־שבע
 הזמנות ברבר היופ צוואות ומינוי מנהלי עזפוו

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן,'בקשות ליונן צווים לקיום צוואה או
 למינוי מנהל עזבון או לשניהם, כמפורט להלן. כל המתנגד לבקשות יג־ש, 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 שה המבקע (צוואות) שם המנוח הפטירה שם המבקש

 55/82 דארי חביב 3.7.78 אדרי שלום 69/82 אילייב שמחה 1.2.82 אילייב מזלות
 62/82 רוקה חלפו 24.6.81 רוקח מסעודה 70/82 זפדנסקי מיכאל 13.1.82 זפדנםקי

 63/82 דאודי חיים 2.1.82 דאודי אברהם ליודמילה
 64/82 מדמוני סוגיה 10.5.81 מדמוני דוד 71/82 מנדל יוסף 26.1.82 מנדל חנה

 65/82 עמר מכלוף 24.10.80 עמר חנה 72/82 ליפו אהרון 31.1.66 לפידות יהושוע

 68/82 הופמן וולף 15.7.81 טסלר אליעזר י׳ בנאי, רשם

 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון

 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.

 מם׳ התיק תאריך מס׳ התיק תאריך
 (ירזשות) שם המנוח ה פט ירד. שם המבקש (ירושות) שם המנוח הפטירה שם המבקש

 418/81 הנרי שיפמן 13.3.81 אנה שיפמן 77/82 מנדל אייזיק 25.6.81 רבקה רומלט
 61/82 םולומונוביץ אלפרד 13.9.81 סולומונדביץ 78/82 אשטמקר מנשה 1.1.82 אשטמקר סגולה

 סופיה שמשון
ה 79/82 משיח משיח 13.1.75 משיח ניםים ט י  66/82 פישר משה 12.10.81 בוברוב א
ה 24.1.77 כץ דוד 80/82 משיח זכי 9.9.80 משיח ניסים י  67/82 פישר מנ

 73/82 סרוסי סילבן יואל 6.7.81 סרוסי כמוס 81/82 מצליח שלום 20.8.81 מצליח פורטונה
 74/82 גמרה אוזן 7.4.80 אלי אוזן 82/82 איכמן ריבה 23.8.81 איכמן מניה

 75/82 דסקלו קלמן 3.1.82 בנדק לריסה 83/82 סיפטון אברהם 2.5.78 םיפטון אסתר
 76/82 דסקלו רחל 1.6.81 בנדק לריסה 84/82 הוברט הורצקי 29.12.81 רות הזדצקי
י נעים נ  86/82 ברזני גדעון 23.12.81 בת
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 בית המשפט המחוזי בבאר־ שבע
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מס׳ התיק תאריך מס׳ התיק תאריך
 (ירושות) שם המנות הפטירה שם המבקש (ירושות) שם המנות הפסידה שם המבקש

 88/82 דםקלו שיינדל 8.5.81 איליה מסי 93/82 רביבו סלומון 27.11.81 רביבו רבקה
 (מרים) (משה)

 89/82 ברוד רויזמן 8.2.82 פסח שושני 94/82 יוסף לוי 4.2.81 גיורג׳ט לוי
 90/82 רימונד רחמים 97/82 ברנה מדידת משה 18.8.72 גרשון אהרונוביץ

 פרטוק 25.12.81 סוזי שרה פרטוק 99/82 בלבול אברהם . 6.10.81 זמיר דוד
 91/82 שטיינברג הרש 13.2.82 שטיינברג מורים 101/82 דוד בנדרםקי 3.2.82 אידה בנדרםקי

 92/82 מושיעשווילי יהודה 18.2.82 מושיעשווילי 102/82 יוסף הירשברג 9.2.82 גדעון הראל

 י׳ בנאי, רשם
 ראובן

 בית המשפט המחוזי בנצרת
 הזמנות כדבר סידמ צוואות ומינוי מנילי שבון

 להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט, בתיקיב! המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי
 מנהל עזבון או לשניהם, כמפורט להלן. כל המתנגד לבקשות יגיש, תור 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

 (צמאות) שט המנוח הפטירה שם המבקש (צוואות) שם המנוח הפטירה שם המבקש

 108/82 טנבבאום יעקב 28.10.81 ברייר צלה 117/82 ברוידא רבקה 17.2.82 ברוידא מתתיהו

 110/82 מייקלר מיכאל • 7.12.81 מייקלר חינה ראובן ג׳יניי, רשם

 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזכון
 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלך, בקשות ליתן צווים המכריזים על
 ירושה או למינוי מנהלי עזבדן 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, שאס לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 סס׳ התיק תאריר פס׳ התיק תאריך
 (ירושות) שס המנוח הפטירה שם המבקש (ירושות) שס המנוח הפטירה ש0 המבקש

 דיריני תאופיק
 מיארה תמר

 הקר תחיה
 נסאר םעיד
 אלישע דוד

 ראובן ג׳יג׳י

 דיריני טאהא אחמד 1947
9.4.66 

19.1.82 
30.6.81 
26.1.81 

 מיארה שמעון
 הקר שבתאי

 נסאר עלי חוםין
 אלישע פנחס

115/82 
119/82 
120/82 
.121/82 
122/82 

 קוטר מטילדה
 שובר אסתר
 נעים ניסים
 ורה וולדנר

 בדיע סארג׳י
 שהות ראג׳י

17.11.81 
22.12.81 

3.5.81 
8.11.78 
2.2.82 
5.2.82 

 11.4.76 חוםייני חוסין

 מדיאנו ארמון
 הגן ׳עקיבא
 נעים רחל

 דויטש שגדור
 קובטי לוטפיה

 שחות אחמד ראג׳י
 חוסייבי מוחמד

 מחמוד

102/82 
105/82 
106/82 
107/82 
112/82 
113/82 
114/82 
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ת הבונס הרשמי א  ה1דעןה מ

 שם החייב, תיאורו ומענו: (לוציביצר) אלמוג יעקב, ת״ז
 3036538, נהג, רח׳ קיבוץ גלויות 312, אופקים.

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

 דיבידנד ראשמ או אחר: שני.
 זמז פרעונו: י״ב באייר התשמ״ב (5.5.1982).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: הכונס הרשמי, רחוב החלוץ
 117, באר־שבע.

 י״ג באדר התשמ״ב (8 במרס 1982)
 ש׳ אנקור-שניר

 סגן הכונס הרשמי

 הודעה על ביטול צו קפלת נכפים ופשיטת רגל
 ושחרור נאמן

 שם החייב ומענו: מאיר קריף, ת״ז 6179241, בלוק 21/44,
 קרית־שפרינצק.

 בית־המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1442/72.
 תאריך צו קבלת הנכסים ופשיטת רגל: 17 בנובמבר 1972.
 תאריך ביטולו: כ״ה בתשרי התשמ״א (5 באוקטובר 1980).

 סיבת הביטול: ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: יהודה כהן, עו״ד, רח׳ הרצל

 53, חיפה.

 תאריך שחרורו: כ׳׳ח בשבט התשמ״ב (21 בפברואר 1982).

 בי בניסן התשמ״ב (26 במרס 1982)
 י׳ יקותיאלי

 סגן הכונס הרשמי

 דין והשכון שבועי

 לפי חוק בנק ישראל, התשי״ד—1954

 לפי סעיף 58(1) לחוק בנק ישראל, התשי״ד—1954 !,
 מתפרסם בזד, דין וחשבון שבועי על מהזור המטבע
 והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום ז׳

 בניסן התשמ״ב {31 בפרס 1982) :
 בשקלים

 א. סך כל המטבע במחזור
 ביום 31 במרס 1982 6,656,932,496.99
 ב. היתרה ביום 24.3.1982 6,437,295,729.24

 ג. העליה במשך השבוע האחרון 219,636,767.75
 ד. הנכסים ביתרות מטבע חוץ וזהב 6,656,932,496.99

 ח׳ בניסן התשמ״ב (1 באפריל 1982)
 ש׳ פירקיפ

 י סגן מנהל מחלקת המטבע

 1 ס״ה חתשי״ד, עמ׳ 192.

 לפי פקודת החברות

 הודעה על תשלום דיבידנד

 שם החברה: עילית סנטר אילת בע״מ — בפירוק,
 חפ/75887.

 מען המשרד הרשום: אצל רו״ח נ׳ דוידוב, רחוב מאז״ה
 31, הל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: באר שבע, ת.א. 206/78.
 הסכום לכל שקל: 250 אגורות חדשות (250%).

 דיבידנד ראשון או אחר: שני — הפרשי הצמדה בשיעור
.250% 

 זמן פרעונו: כ׳׳ט בניסן התשמ״ב (22.4.1982).
 מקום פרעונו במשרד המפרק: רו״ה ניסים דוידוב, רה׳

 מאז״ה 31, תל־אביב.

 י״ט באדר התשמ״ב (14 במרס 1982)
 עז׳- אנקדר-שניר

 סגן הכונס הרשמי

 לפי פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש], התש״ם—1980

 הודעות כדבר כוונה להכריז על דיבידנד

 שפ החייב, תיאורו ומענו: גנזל היה, ת״ז 193395, סוחרת,
 שד׳ הנשיאים 113/23, באר שבע.

 בית המשפט המחוזי של: באר שבע, ה.א. 50/70.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: כ״ו בניסן התשמ״ב

.(19.4.1982) 
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: י׳ זמיר, עוי׳ד, רחוב הרצל

 72, באר שבע.

 שם ההייב, תיאורו ומענו: זאב איזן, ת״ז 6842817, איש
 בטחון, ר׳ אליעזר בן יאיר 43/12, ערד.

 בית המשפט המחוזי של: באר שבע, ת.א. 540/74.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: כ״ז באייר התשמ״ב

.(20.5.1982) 
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: הכונס הרשמי, רחוב החלוץ

 117, באר שבע.

 הודעות על תשלום דיבידנד

 שם החייב ומענו: מרדכי שוימר, ת״ז 278618, נוה זוהר,
 סדום.

 בית המשפט המחוזי של: באר שבע, ת.א. 468/73.
 הסכום לכל שקל: 100%.

 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון.
 זמן פרעונו: כי׳ח בניסן התשמ״ב (21.4.1982).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: הכונס הרשמי, רחוב החלוץ
 117, באר שבע.
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