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

 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, התשי״ג—1953-נ,
י מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 (א) (3)  אנ
יעצות עם נשיא בית המשפט העליון,  לחוק האמור, ובהתי
ל בית משפט שלום, יתי את משה חסון, שופט ש נ  מי
זי בירושלים, ת המשפט המחו נה בפועל כשופט בי  לכהו
 מיום ח׳ בניסן התשמ״ב (1 באפריל 1982) עדי יום ט׳

וני 1982).  בתמוז התשמ״ב (30 בי

 ז׳ בניסן התשמ׳יב (31 במרס 1982)
 (המ 50—3) משה נסיים

ם  שר המשפטי

 1 ם״ח התשיי׳ג, עמי 149.

 הודעה על הצורף למנות שופטים
 לפי חוק השופטים, התשי״ג—1953

 בהתאם לסעיף 7 (א) לחוק השופטים, התשי״ג—
י מודיע, כי יש צורך למנות שלושה שופטים  1953/ אנ

ת משפט שלום.  של בי

׳ב (28 במרס 1982)  ד׳ בניסן התשמ׳
פ פי  (חמ 60—3) משה נ

ם  שר המשפטי

ו ידונו בתיקי מסים ויכהנו ה : השופטים שיתמנ ר ע  ה
ז ם: במחו ו  כשופטים של בתי משפט השל
 היפה — (מקום מושבו בעכו) ; במחוז תל־
זות ; במחו ( ן ג  אביב — (מקום מושבו ברמת־
.( ן  המרכז והדרום — (מקום מושבו באשקלו

 1 ס״ח התשי״ג, עמ׳ 149.

 מינוי יושבי ראש נוםפיפ לועדת ערריפ
 לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה,

 התש״ל—1970

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 11(ב) לחוק התגמולים
 לנפגעי פעולות איבה, התש״ל—1970 / וסעיף ד1א לחוק
א , ולאחר התייעצות עם נשי  השופטים, התשי״ג—1953 2
ה את מקס צ׳רנובילםקי, י ממנ  בית המשפט העליון, אנ
 שופט (דימ׳) של בית משפט מחוזי ואת אהרן אולםקר
 שופט (דימ׳) של בית משפט מחוזי, להיות, כל אחד מהם,
 יושב־ראש נוסף בועדת העררים לתקופה עד יום כ״ז

׳ התשמ׳יד (31 במרס 1984).  באדר י

 ההודעה על הרכב ועדת עררים שפורסמה בילקוט
 הפרסומים 1966, התשל״א, עני׳ 933, תתוקן לפי זה.

 כ״ה באדר התשמ״ב (23 במרס 1982)
 (חמ 285—3) משה נםיפ

 שר המשפטים

 1 ס״ח התש״ל, עמי 126; התש״ם, עמי 194.

 2 ס״ח התשי״ג, עמ׳ 149; התשל״ח, עמ׳ 22.

 הודעה על קביעת ממלא־מקומו של שד
 לפי חוק־יסוד: הממשלה

, 1 ה ל ש מ מ ד: ה סו י ק-  בהתאם לסעיף 41(ב)(1) לחו
 מודיעים בזה, שהממשלה קבעה לפי סעיף 20 לחוק
ה והמסחר יכהן כממלא־מקומו  האמור, כי שר התעשי
״ד בניסן התשמ״ב  של שר האנרגיה והתשתית מיום י
 (7 באפריל 1982) עד שובו של שר האנרגיה והתשתית

 לארץ.

 ט׳׳ז בניסן התשמ״ב (9 באפריל 1982)
ד דו  (המ 3-60) דן מרי

 מזכיר הממשלה

 1 ס״ח חתשכ״ח, עמ׳ 226.

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

 מודיעים בזה, לענין סעיף 20 לחוק־יסוד: הממשלה,
 כי שר התיירות שב ארצה ביום ד׳ בניסן התשמ״ב

 (28 במרס 1982).

׳ בניסן התשמ״ב (29 במרס 1982) אריה נאור  ה
 (חמ 57—3) מזכיר הממשלה

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

,  בהתאם לסעיף •25 לחוק השופטים, התשי״ג—1953 !
י מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 (א) (2)  אנ
 לחוק האמור, ובהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון,
ת משפט מחוזי, פטת בי תי את שושנה נתניהו שו י נ  מי
 לכהונה בפועל כשופטת בית המשפט העליון, מיום ח׳
 בניסן התשמ״ב (1 באפריל 1982) עד יום כ״ד בתמוז

ב (15 ביולי 1982). ״ פ ש ת  ה

 ד׳ בניסן התשמ״ב (28 במרס 1982)
 (חמ 60—3) משח נ5־פ

 שר המשפטים

 1 ם״ח התשי״ג, עמ׳ 149.

י שופט ו נ י  הודעה על מ
 לפי חוק השופטים, התשי״ג—1953

 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, התשי״ג—1953 1,
י בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 (א) (1) י מודיע, כ  אנ
ת המשפט העליון, א בי  לחוק האמור, ובהתייעצות עם נשי
פט בית המשפט העליון, בהס תי את דב לוין, שו י נ  מי
י בתל־ ז פט בית המשפט המחו , לכהונה. בפועל כשו  כמתו
ן בתיק פ. ח. 908/79 שהחל ו  אביב, לצורך סיום הדי
ת המשפט המחוזי בתל־אביב.  לדון בו בהיותו שופט בי

 ד׳ בניסן התשמ״ב (28 במרס 1952)
 (חמ 60—3) משה נפימ

 שר המשפטים
 1 ס״ח התשיי׳ג, עמי 145.

2S22.4.19 ,1544 , 2304ילקוש הפרסומים כיייט בייפן התשמ״ב 



 הודעה על מינוי ועדות ערעורים
 לפי חוק בכי המלחמה בנאצים, התשי״ד—1954

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד-^1954 וסעיף 17«
ן סעיף 17א האמור,, י ן לענ ו ת המשפט העלי  לחוק השופטים, התשי׳׳ג—1953 -, ולאחר התייעצות עם נשיא בי
יתי את האנשים המפורטים מטה לחיות ועדת ערעורים לענין החוק מיום ה׳ בניסן התשמ״ב (1 באפריל נ  מי

 1982) עד יום כ״ז באדר ב׳ התשמ״ד (31 במרס 1984).
עדת ערעורים יהיה יושב ראש מן המפורטים בטור א׳ וחברים מן המפורטים בטור ל ו  בכל הרכב ש

 ב׳ ו־ג׳ כשאחד מהם לפחות מן המפורטים בטור בי.

 סוד א׳ טור ב׳ סוד ג׳
 יושב״יראש ודברים רופאים חברים

וטמן  מרדכי הנדלסמן, ד״ר סוביה גושצ׳בםקה עו״ד יצחק נ

 ד׳׳ר אלעזר זליקםון
ל בית משפט שלום פט (דימ׳) ש  שו

ר ברבר ד׳׳ר אלעזר זליקםון  ישראל כרמל, ד־׳ר מאי
ד אליעזר גבל ר אלחבן פרידלנדר ער׳ י פט (דימ׳) של בית משפט שלום ד  שו

 אליעזר לייבםון,
ת משפט שלום ד״ר שלום פרם עו״ד שלמה רוזבבאוס פט (דימ׳) של בי  שו

ד איזק  מנחם בוכוויץ, ד״ר דו

 עו״ד ליאון דיציאן
פט (דימ׳) של בית משפט שלום  שו

 בוריס רפופורט, דייר אברהם בורוביץ עו״ד ליאון דיציאן

ט שלום דייר אדם זים פ ש פט (דימ׳< של בית מ  שו

 דייר שלמה בדק
 יצחק אורן,

ט שלום דייר שלמה בדק פ ש פט (דימי) של בית מ  שו
. ייצמו 1, תל־אביב־יפו ת משפט השלום, רחוב ו : בי ת ו עד ו  מען ה

 ו׳ בזמיר התשמ״ב (1 במרס 1982) משזז נפימ
ם  (חמ 99—3) שר המשפטי

 1 ס״ח התשי״ד, עמ׳ 76; חתשל״נז, עמ׳ 88.

 2 ם״ח התשי״ג, עמ׳ 149; התשל״ח, עמ׳ 22.

 אישור מופרות ציבור לעניו תרומות מיוחדות
ס הכנסה  לפי פקודת מ

, 1 ה ס נ כ  בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת מם ה
ת המוסדות המפורטים להלן כמוסדות ציבור י מאשר א  אנ

 לענין תרומות מיוהדות, משנת המס 1981:

 ישיבת הר־עציון.

 עמותה למען מוסדות תרבות ונוער בחולון.

ן לבצלר. די מעו  חוג ידי

 קרן מהקרים רפואיים ע״י המרכז הרפואי תל־אביב.

 קלוב התעופה לישראל.

 קרן מילגות ע״ש ד״ר א. ליפשיץ וחבריו המנוחים מהחשב
 הכללי.

 כ״ת באדר התשמ״ב (23 במרס 1982)
ב ארידור ר  (חמ 152—3) מ
 שר האוצר

י מדיבת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120 ; ס״ח נ  1 די

 התשמ״א, עמ׳ 282.

 מינוי סגן רשם מקרקעין
 לפי חוק המקרקעין, התשכ״ט—1969

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 116 (ב) לחוק המקרקעין,
בש להיות סגן י ממנה את נילי קי  דיתשכ״ט—1969 אנ

ן בלשכת בת־ים.  רשם מקרקעי

 זי בניסן התשמ״ב (31 במרס 1982) משה נסים
 (המ 295—3) שר המשפטיים

 1 ס״ח חתשכ״ט, עמ׳ •259.

 מינוי שופט ראשי
ן לעבודה, התשכ״ט—1969  לפי חוק בית-הדי

ן לעבודה,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק בית־הדי
י ממנה בזה, בהסכמת שר המשפטים  התשכ״ט—1969 אנ
 ושר העבודה והרווחה, את השופט נחמיה גוטמן להיות
יסן התשמ״ב (1 באפריל 1982) שופט ראשי  מיום ח׳ בנ

ת־הדץ האזורי לעבודה בירושלים.  בבי

 כ״ב באדר התשמ״ב (17 במרס 1982)
 (חמ 1563—3) צ׳ גר־ניכ

ן הארצי לעבודה א בית־הדי  ; נשי

 1 .ם״ה החשכ״ט, עמי 70.
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ת ו ע  יליקיז ט

ו של שאמל עזאם לפי פקודת י ו נ  בהודעה בדבר מי
, שפורסם בילקוט הפרסומים 2654,  המסים (גביה) נ
נה על הגביה במחוז חיפה  התש״ם, עמ׳ 2312, במקום ״ממו

 והצפון״, צ״ל ״פקיד גביה במחוז חיפה והצפון״.

 כ״ח באדר התשמ״ב (23 במרס 1982)
 (חמ 18—3) מרפ אדידור
_ שר האוצר _ _ _ _ 

/ עמ׳ 1374; ס׳׳ח התשל״ג, עמ׳ 46.  1 חאי״י, כרך ב

ת ניקוז ו י נ כ ת ת ח נ ל ה  הודעה ע
י שטפונות, התשי״ה—1957  לפי חוק הניקוז וההגנה מפנ

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 19 לחוק הניקוז
י שטפונות, התשי״ח—1957 { .כי —  וההגנה מהי

 (1) תבנית ניקוז מס: 162115, הסדרת נחל שקמה,
 קטע מק״מ 17.585 עד ק״מ 18.585 ברור־חיל — אור־־־נר,
נחה במש , הו  שהחליטה עליה רשות ניקוז אבטח—שקמה 2
ה במשרדי הרשויות נ מ  רדי רשות הניקוז והעתקים מ

 המקומיות הנכללות בתהום רשות הניקוז.

ת ניקוז מס׳ 044—33—4, הסדרת תעלת י  (2) תכנ
 כביש ביה־מלפא, קטע מק״מ 1.114 עד ק״מ 1.833, שחח־
, הונחה במשרדי  ליטה עליה רשות ניקוז בית־שאן 3
  רשות הניקוז והעתקים ממנה במשרדי הרשויות המקו

 מיות הנכללות בתחום רשות הניקוז.

ית ניקוז מם׳ 177507, הסדרת תעלת גבול  (3) תכנ
טה עלית  טל־אור — רעים, קטע טל־אור עד רעים, שהחלי
נחה במשרדי רשות הניקוז והעת , הו  רשות ניקוז בשור 4
ות הנכללות בתחום ה במשרדי הרשויות המקומי  קים ממנ

 רשות הניקוז.

ית ניקוז מס׳ 141651, הסדרת נחל שילה,  (4) תכנ
 קטע מק״מ 0.750 עד ק״מ 2.370, שהחליטה עליה רשות
ת הניקוז נחה במשרדי דשו , הו  ניקוז יובלי חירקון־מזרח 5
ה במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות  והעתקים ממנ

 בתחום רשות הניקוז.

ת ניקוז מס׳ 3475, הסדרת נחל יפיע, קטע י  (5) תכנ
, 6 ן ו ש י  גבול מזרע—יפיע, שהחליטה עליה רשות ניקוז ק
ת במשרדי  הונחה במשרדי רשות הניקוז והעתקים ממנ

 הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות־ הניקוז.

׳ב (10 במרס 1982)  ט״ו באדר התשמ׳
 (המ 71—3) שמחה אדליד
 שר החקלאות

 1 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 4.

 2 ק״ת התשכ״ה, עמי 2554.

 3 ק״ת התשכ״א, עמי 1204.

 4 ק״ת התשל״ד, עמ׳ 483.

 5 ק״ת התשכ״ב, עמי' 254.

 6 ק״ת התשל״ד, עמי 3138.

 קביעת.מוסדות ציפור
,  לעניו סעיף 61(ד) לחוק מס שבח מקרקעין

 התשכ״ג—1963

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 61(ד) לחוק מס שבח מקר
 , ובאישור ועדת הכספים של הכנ  קעין, התשכ״ג—1963 ג
י קובע כי המוסדות המפורטים להלן הם מוסדות  סת, אנ

 ציבור לענין הסעיף האמור:

 1. אגודת ״תלמוד תורה מורשה״ — מיום ד׳ באלול
 התשמ״א (3 בספטמבר 1981);

יא״, ״טל חיים ונפש ישי״ נ בה ושיכון אטי  2. ״ישי
 ״בית יוסף אריה פלדמן״ — מיום ד׳ בטבת התשל״א

 (1 בינואר 1971);

 3. אגודת ״הסד לאברהם״.

 כ׳יח באדר התשמ״ב (23 במרס 1982) •
 (חמ 117—3) י!׳רמ אר־דוד
 שר האוצר

 1 ס״ה התשכ״ג, עמ׳ 150: התש״ם, עמי 144.

 מינוי עוזרי פקיד שומה
 לפי פקודת מס הכנסה

 בהתאם לסעיף 1 לפקודה מם הכנסה -י, מתפרסם בזה
יים של נסים אילוז, יצחק בבלי, עומר מהאגנה, ו נ  מי
ן סלע, חיים פרטוק וטנגם ציציא, רה סלע, שמעו  דבו
 להיות מיום ג׳ באדר התש&״ב (26 בפברואר 1933), עוזרי
ד שומה שהנציב הרשה אותם לשמש בסמכויותיו של  פקי
ן סעיפים 145 ו־150 עד י ו לענ מה ולמלא תפקידי ד שו  פקי

 152 לפקודה.

 כ״ה באדר התשמ״ב (23 במרס 1982)
 >חמ 171—3) מרט אריידיר
 שר האוצר

ת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120 ; ס״ח נ ני מדי  1 די

 התשמ״א, עמי 282.

 מינוי עוזר פקיד שומה
 לפי פקודת מס הכנסה

 בהתאם לסעיף 1 לפקודה מס הכנסה מתפרסם בזה
ו של מיכאל דולב, להיות מיום א׳ בשבט התשמ״ב י ו נ  מי
 (25 בינואר 1982), עוזר פקיד שומה, שהנציב הרשה אותו

מה ולמלא את תפקידיו. ש בסמכויותיו של פקיד שו מ ש  ל

 כ״ח באדר התשמ״ב (23 במרס 1982)
פ ארידור ר המ 3-171) . מ ) 
 שר האוצר

ת ישראל, נוסה חדש 6, עמ׳ 120 ; ס״ח נ י מדי נ  1 די

 התשמ״א, עמ׳ 282.
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 הודעה כרכר מבקשי רשיונות למוניות
 לפי תקנות. התעבורה, התשכ״א—1961

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 535 לתקנות התעבורה,
ת המבקשים אשר , מתפרסמים בזה שמו  .התשכ״א—11961
 הגישו בקשותיהם תוך 30 ימים מן היום שנשלחה אליהם
 בדואר רשום הודעה על דחיית בקשתם לרשיון למונית,

 לפי תקנה 537ט לתקנות האמורות:

 השם־ י מען

ד גוה יעקב, 302/2, ירושלים י דו נ ת  ב
 חאתם מנסור עוםפייה

גדות למתן רשיון למבקש, יש התנ  כל אדם רשאי להג
: המפקח הארצי על התעבורה, רחוב יפו 97, ן ע מ י ה  לפ

 בנין כלל; ירלשלים 91008,

 ה׳ בניסן התשמ״ב (29 במרס 1982)
 (חמ 83—3) ע׳ קמא

 המפקח הארצי על התעבורה
 הרשות

 1 ק״ת •התשכ״א, עמ׳ 1425; התשל״ט, עמ׳ 2.

 הודעה בדבר קג^עת מועד חדש לבחירת
 רב עיר למנחמיה

י עיר, התשל״ה—1974  לפי תקנות בהירות רבנ

י ה מודיעה בזה כ  ועדת הבהירות לרב עיר למנחמי
ר י  הבחירות לרב עיר למנחמיה יתקיימו ביום ב׳ באי
עצה  התשמ״ב (25 באפריל 1982), בשעה 16.00, במו

 המקומית מנחמיה.

י  תשומת הלב מופנית לתקנה 10 לתקנות בחירות רבנ
ר  עיר, התשל״ה—1974 •ג, הקובעת לאמור: ״10. מי שכשי
 להיבחר כרב עיר רשאי להציג לועדת הבחירות את
עד הבחירות, י מו  מועמדותו בכתב לא יאוחר מ־7 ימים לפנ
 וכן רשאים שלושה מחברי האסיפה הבוחרת לא יאוחר

 מהמועד האמור להציג מועמד שהסכים לכך בכתב.״

ם עמדי  בעלי כשירות מכל רחבי תבל רשאים להיות מו
ת לתקנת י פנ  לתפקיד רב עיר למנחמיה, ותשומת הלב מו
בחר  3 לתקנות האמורות הקובעת את אלה הכשירים להי

 לרב עיר.

ף מסמכי הכשירות בהתאם לתקנה 3, ת י צ  מועמדות ב
עד  ניתן להגיש למועצה המקומית מנחמיה, תוך המו

 הקבוע בתקנה 10 לתקנות.

 א׳ בניסן התשמ״ב (25 במרס 1982)
יץ ג פו ו א י  (חמ 44—3) שרג

ה חמי  יושב ראש ועדת הבחירות לרב עיר למנ

 1 ק״ת התשל״ה, עמי 532.

ת ו ש  מינוי ר
 לפי הלק י׳ לתקנות התעבורה, התשכ״א—1961

ה 579 לתקנות התעבורה,  בתוקף סמכותי לפי תקנ
תי י נ י מודיע כי מי (להלן — התקנות), אנ 1  התשכ״א—1961
 את משה עמירב, מנהל מינהל הבטיחות במשרד התחבורה,

ן הלק י׳ לתקנות. י  להיות הרשות לענ

י המנהל הכללי של משרד התחבורה שפורסם ו נ  מי
 בילקוט הפרסומים 2560, התשל״ט, עמי 2056 — בטל.

 כ״ז באדר התשמ״ב (22 במרס 1982)
 (חמ 766—3) חייט 5!ורפו

 שר התחבורה

 1 ק״ח התשכ״א, עמי 1425; התשל״ה, עמ׳ 1790; התשל״ט,

 עמי 1871.

 הודעה בדבר הצורך לבחור רב עיר
י עיר, התשל״ה—1974  לפי תקנות בחירות רבנ

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות בחירות רבני עיר, התשל״ה—
י ז י יש צורך. לבחור רב עיר אשכנ י מודיע כ  1974 י, אנ

 בערד.

 ג׳ באךר התשמ״ב (26 בפברואר 1982)
רג חמ 44—3) יוסף פו ) 

י דתות נ י  שר לענ

 1 ק״ת התשל״ה, עמ׳ 532.

י ל ו א ר ד י ם ה ל ו ת ס ג י ה נ ה ל ג י ה ת רשיון נ ב ו ח ר מ ו ט  פ

 לפי תקנות התעבורה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לפקודת התעבורה,
 התשכ״א—11961 (להלן — הפקודה), ותקנה 218 לתקנות
ידת י ; אני פוטר נחג מכונה נ  התעבורה, התשכ״א—21961
,Tall Boy Mk 1 י  מסוג סולם הידראולי דגם טול בו
ן — ל ה ל ) י ל ו א ר ד י וד ה  תוצרת מחולה הנדסה ויצור. של צי
 סולם הידראולי), אשר לפי המבנה שלה אינה מסוגלת
 •לנוע במישור במהירות העולה על עשרה ק״מ בשעה,
ת  מחובת רשיון נהיגה לפי סעיף 10 לפקודה, זבלבד שנ

 קיימו תנאים אלה:

הג לא יפחת מ־16 שנים;  (1) גיל הנ

מופעל במבנה, בחצרים לי '  (2) הסולם ההידראו
 מגודרים, במטעים או בעיבוד חקלאי אחר.

 ח׳ בשבט התשמ״ב (1 בפברואר 1982)
י לנדאו ז  (המ. 469—3) עו

 רשות הרישוי

ת ישראל, נוסח חדש 7, עמ׳ 173. נ  1 דיני מדי

 2 ק״ת התשכ״א, עמ׳ 1425; התשמ״ב, עמ׳ 489.
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בת הקרקע. האמורה מסומנת, לשם זיהוי בלבד  חטי
עת גבולות, בתשריט הפ/תנ/377/3, הערוך  ולא לשם קבי

 בקנה מידה 1:2500 והחתום ביד שר האוצר.

 העתקי התשריט האמור מופקדים במשרדי מנהל אגף
נה על  רישום והסדר מקרקעין, ירושלים, ובמשרדי הממו
ן בדבר זכאי לעיין בהם י נ  המחוז, רמלה, וכל המעו

 בשעות העבודה הרגילות.

 ד׳ בניםן התשמ״ב (28 במרס 1982)
 (חמ 2—3) יורפ ארידור .

 שר האוצר

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

 וחוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965

ן ו  בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ
 והבניה, התשכ״ה—1965 ובהתאם לתכנית מפורטת מסי
 1039, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 1031, התשכ״ג, עמי 1777, מוסרת בזה הועדה המקומית
י ן ולבניה ירושלים (להלן — הועדה) הודעה, כ  לתכנו
ן לצרכי  הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטי
 ציבור, וכי הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע

 האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה —
 תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה
 על זכות־ או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה,
 בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום
, והודעה המפרטת ן  — אם ישנו — בפנקסי רישום המקרקעי
תבע  לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנ

 בכל סעיף וסעיף.

ד ונת לקנות מי  כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכו
א דרושה באופן דחוף י שהי  חזקה בקרקע האמורה מפנ
 לצרכי הציבור שלמענם עומדים לרכשה והועדה מורה
ת ד א  בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי

 החזקה בה.

פפת  תו

 הלקים מהלקות 15 ו־44 בגוש 30154, המסומנים בצבע
 אדום בתשריט התכנית.

 העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית
ן בדבר זכאי לעיין בה בשעות י נ ם וכל המעו רושלי י  ׳

 העבודה הרגילות

 י׳ באדר התשמ״ב (5 במרס 1982)
י קול?  (חמ 2—3) טד

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, ירושלים

 1 ם״ה התשכ״ה, עמ׳ 307.

 הודעה בדכר מחיקת רישומפ של סופני מכפ
 מפנקס סופני המכפ

 לפי חוק סוכני המכס, התשכ״ה—1964

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק סוכני המכס,
ע על מחיקת רישומם בפנקס די י מו  ד׳תשכ״ה—1964 ־3, אנ

י המכס של התאגידים שלהלן: כנ  סו

 קדוש מאושר בע״מ:
 א.אי.אם. — שירותי יבוא ויצוא בע״מ.

נה לצמיתות, ותקפה מיום א׳ באדר  המחיקה הי
 ריתשמ׳׳ב (24 בפברואר 1982).

׳ באדר התשמ״ב (5 ׳במרס 1982)  י
. ת ק ר  >המ 95^-3) מרדכי ב

 מנהל המכס והבלו

 3 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 16.

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

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות
י  (רכישה לצרכי ציבור), 1943 1 (להלן — הפקודה), אנ
ן ע, כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לחלוטי די  טו
 לשר האוצר לצרכי ציבור וכי שר האוצר מוכן לשאת

 דלתת בדבר רכישתה.

בע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן  כל התו
 בקרקע האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, בדרש לשלוח
ף רישום והסדר מקרקעין — תוך חדשיים מיום  לראש אג
 פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה על זכותו אז על
בת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות  טו
ו זוק תביעתו, שיכללו את פרטי הרישום — אם ישנ  לחי
 — בפנקסי רישום המקרקעין, והודעה המפרטת לפעי־
 פיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע

 בכל סעיף וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי שר האוצר מתכוון לקנות
 חזקה בקרקע האמורה בתום הדשיים מיום פרסומה
את ברשומות וכי שר האוצר הורה, ובזה ל הודעה, ז  ש
 מורים, כי כל אדם שיש להם חזקה בקרקע האמורה
 ימסרו את חזקתם בה בתום תקופת החדשיים האמורה,

 או לפני־כן.

 תופפת

 חלק מהלקות 7 בגוש 3807 ו־17 בגוש 3806 הכלולות
נה י בת קרקע ששטחה כ־2000 דונם, שהודעה בג  בחטי
י סעיפים 5 ו-7 פורסמה בי״פ 2681, התשמ״א, עם׳  לפ

.830 

 1 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.
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: ג׳ באדר התשמ׳יב (26 בפברואר צאה  2. יום ההו
.(1982 

ן שקלים. ו : חמישים מילי ב ו ק נ  3. סך כל שוויה ה

: הריבית תשולם בשיעורים ת י ב י ר  4. מועדי תשלום ה
ל  הצי־ שנתיים ביום 26 בפברואר וב־26 באוגוסט ש
גוסט ל התשמ״ב (26 באו באלו ' ׳  כל שנה, ההל ביזם ז

.(1982 

: איגרות החוב ייפדו ב ו ח ן איגרות ה ו  5. מועדי פדי
 בשנים עשר שיעורים שנתיים רצופים החל ביום
 ח׳ באדר התשמ״ח (26 בפברואר 1988). בשנים
 1988—1997 ייפדו כל שנה 8% מסכום איגרות החוב,
 בשנת 1998 ייפדו 10% מסכום איגרות החוב ובשנת

פדה יתרת סכום איגרות החוב.  1999 תי

 ב׳ בניםך התשמ״ב (26 במרס 1982)
(3—  (חמ 5̂0

ד פרידמן  מאי
 סגן בכיר לממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון

 הודעה כדבר הוצאת פדרה של איגרות חוב
 לפי חוק מילווה המדינה, התשל״ט—979!

 נמסרת בזה הודעה, כי בתוקף סמכות שר האוצר
 לפי סעיף 6 לחוק מילווה המדינה, התשל״ט—1979 1׳
 שהועברה אלי, קבעתי לגבי איגרות חוב מילווה המדינה,

נים אלה: י י  התשמ״אי-1980, סדרה מסי 9009, ענ

ו נקבעו בתקנות אי ל״ אשר תנ י י ע  1. סוג הסדרה: סוג ״
נה (סדרות מסוג ״עיבל״), התשמ״א—  מילווה המדי

.- 1980 

 2. יום ההוצאה: ג׳ באדר התשמ״ב (26 בפברואר 1982).

ון שקלים.  3. סך כל שוויה הנקוב: חמישים מילי

 4. מועדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים
ים ביום 26 בפברואר וביום 26 באוגוסט  חצי שנתי
 של כל שנה, החל ביום כ׳ באלול התשמ״ב (26

 באוגוסט 1982).

ן איגרות החוב: איגרות החוב ייפדו בשנים ו עדי פדי  5. מו
״ב באדר  עשר שיעורים שנתיים רצופים ההל ביום י
 התשב״א (26 בפברואר 1991). בשנים 1991—2000
 ייפדו כל שנה 8% מסכום איגרות החוב, בשנת 2001
  ייפדו 10% מסכום איגרות החוב ובשנת 2002 תי

 פדה יתרת סכום איגרות החוב.

 כ״א באדר התשמ״ב (16 במרס 1982)
 (המ 950—3)

 מאיר פרידמן
 סגן בכיר לממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון

 1 סייח התשל״ט, עמ׳ 112.

 2 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 344.

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

ן והבניה, התשכ״ה—1965  וחוק התכנו

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ
ת בבין ערים י  והבביה, התשכ״ה—1965 ב, ובהתאם לתכנ
רטת מס׳ 79, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בעתון  מפו
 רשמי 1947, תוס׳ 2, עמ• 887 (להלן — התכבית), מוסרת
— ן ולבביה הרצליה (להלן י  בזה הועדה המקומית לתכנו
 הועדה) הודעה, כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
 לעירית הרצליה (להלן — העיריה) לחלוטין לצרכי ציבור
 וכי העיריה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

בת הנאת כלשהן בקרקע  כל התובע לעצמו זכות או טו
עדה  האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לו
 — תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה
 על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה,
 בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרשום
ן והודעה המפרטת  — אם ישנו — בפנקסי רישום המקרקעי
ת הפיצויים שהוא תובע והישוב הסכום הנתבע  לםעיפיהם א

 בכל סעיף וסעיף.

ות נת לקנ ו  כן נמסרת בזד. הודעה, כי העיריה מתכו
י שהיא דרושה באופן ד חזקה בקרקע האמורה, מפנ י  מ
 דחוף לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה
ד רה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי  מו

 את החזקה בה.

 תופפת
 הלקה 49 בגוש 6523 בשלמות, שטה ציבורי פתוה,

 כמםומן בתשריט התכנית.
ת מופקד במשרדי הועדה בעירית הרצליה י  העתק התכנ
ן בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה י י נ  וכל המעו

 הרגילות.

 י׳ באדר התשמ״ב (5 במרס 1982)
בו  (חמ 3-2) יזפף נ

 יושב ראש הועדה המקומית
ן ולבניה, הרצליה  לתכנו

 1 םי׳ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

ב ו ת ח ו ר ג י ל א ה ש ר ד ת ס א צ ו ר ה ב ד ה כ ע ד ו  ה
נה, התשל״ט—1979  לפי חלק מ־־לווה המדי

 נמסרת בזה הודעה, ב׳ בתוקף סמכות שר האוצר
נה, התשל״ט—1979 !,  לפי סעיף 6 לחוק מילווה המדי
נה, ת חוב מילווח המדי ת ג י עברה אלי, קבעתי לגבי א  שהו

: ה ל  התשל׳יט—1979, סדרה מם׳ 9509, עניינים א

ו נקבעו ג ״גריזים״ אשר תנאי : סו  1. סוג הסדרה
נה (סדרות מסוג ״גרמים״), ו־ המדי ות מילו  בתקנ

.  התשי׳ם—1980 2

 1 ס״ח התשל״ט, עמ׳ 112.

 2 ק״ת התש״ם, עמ׳ 2208.
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 הודעה כדבר בחירת המי ראש המועצה המקומית
 טירת חברמל

ות (בחירת ראש הרשות  לפי חוק הרשויות המקומי
 וסגניו וכהונתם), התשל״ה—1975

ה הודעה, בהתאם לסעיף 28(א) לחוק  נמסרת בז
נ ות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו  הרשויות המקומי
 תם), התשל״ה^-11975 (להלן — החוק), כי בישיבות

 המועצה המקומית טירת הכרמל :

ק  (1) שהתקיימה ביום כ״ט"בתשרי התשמ״ב (27 באו
נת םגז ראש נר מכהו  טובר 1981) הועברו ראובן בי
נת  המועצה וממלא מקומו ויעקב בן אברהם מכהו

 סגן ראש המועצה לפי סעיף 25 לחוק;

ובמבר  (2) שהתקיימה ביום י״ח בחשון התשמ״ב (15 בנ
בחר דבי לוסקי להיות סגן ראש המועצה  1981) נ
 המקומית וממלא מקומו לפי סעיף 14 לחוק, ומשה
 יונה נבחר להיות סגן ראש המועצה לפי סעיף 15

 לחוק.

 י׳ באדר התשמ״ב (5 במרס 1982)
 (חמ 743—3) הי־יפ קוברפקי

 המנהל הכללי של משרד הפנים

י 982 מ ע , ט ״ ל ש ת  1 ס״ה התשל״ה, עמ׳ 211; י״פ ה

 הודעה בדבר הגשת כקשה לכיעור הומר׳ ארכיוני
 לפי תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות

ה וברשויות המקומיות), התשי״ז—1957 נ  המדי

נים (ביעור חומר ו  בהתאם לתקנה 7 לתקנות הארכי
נה וברשויות המקומיות), התשי״ז—  ארכיוני במוסדות המדי
ונים (ביעור תיקים  11957, ותקנה 2(א) לתקנות הארכי
ע די י מו , אנ , התשכי׳ו—1965 2  פליליים ומשפטי משמעת)
יש בקשה לביעור  כי בית משפט השלום בקרית־שמונה הג

 חומר ארכיוני כמפורט להלן:

 1. תיקים אזרחיים מהשנים 1961—1974, למעט תיקים
י גיל ועדרים ו נ  בעניגים של הוצאת דיבה, הכרזת גיל, שי

, 3 1 9 5 ד _ ז ״ י ש ת ׳ ה ם י צ א נ  לפי חוק נכי רדיפות ה

 2. תיקי הוצאה לפועל מהשנים 1964—1974 בתום
 שנתיים מיום סיום הפעולה (סילוק החוב).

 3. תיקים פליליים (עוונות וחטאים) מהשנים 1971—
.1973 

 4. תיקים פליליים (נוער) מהשנים 1971—1974.

 כ״ב באדר התשמ״ב (17 במרס 1982)
 (המ 82—3) א׳ אלסבדג

ז נ  הג

 1 ק״ת התשי״ו, עמ׳ 1794.

 2 ק״ת התשכ״ו, עמ׳ 40.

. ס״ח התשי״ז, עמ׳ 103; התשכ״ט, עמ׳ 90. 3 

 הודעה בדבר הוצאת פדרה של איגרות חוב
 לפי חוק מילווה המדינה, התשלי׳ט—1979

 נמסרת בזה הודעה, כי בתוקף סמכות שר האוצר לפי
 סעיף 6 לחוק מילווה המדינה, התשל״ט—1979 שהועברה
נה, התשל״ט—  אלי, קבעתי לגבי איגרות חוב מילווה המדי

 1979, סדרה מס׳ 6102, עניינים אלה:

ו נקבעו בתקנות  1. סוג הסדרה: סוג ״גלבוע״, אשר תנאי
ג ״גלבוע״), התשמ״א—  מילווה המדינה (סדרות מסו

ן — התקנות). ל ה ל ) 2 1 9 8 1 
 2. יום ההוצאה: י״ט באדר התשמ״ב (14 במרס 1982).

ון שקלים. ים מילי  3. סך כל שוויה הנקוב: מאתי

גרות החוב ישאו ריבית  4. מועדי תשלום הריבית: אי
ה אשר תשולם בשיעורים חצי שנתיים ביום  משתנ
 14 במרס וביום 14 בספטמבר של כל שנה, החל ביום

 כ״ו באלול התשמ״ב (14 בספטמבר 1982).

ן איגרות החוב: איגרות החוב ייפדו בשל ו  .5. מועדי פדי
 מותן ובתוספת הפרשי הצמדה ביום ט׳ באדר ב׳
 התשנ״ב (14 במרס 1992); אולם ניתן יהיה. לפדותן
 פדיון מוקדם ההל ביום ז׳ באדר ב׳ התשמ״ט '(14

 במרס 1989), כאמור בתקבה 11 לתקנות.

 6. מחיר המכירה: ביום הוצאת איגרות החוב • וביום
 המכירה שלאחריו יימכרו איגרות החוב ב־96% משווין

 הבקוב.

 ה׳ בביסן התשמ״ב (29 במרס 1982)
 (חמ 950^-3) מאיר פרידמן

 סגן בכיר לממובה על שוק ההון,
 ביטוח וחסכון

 ־ 1 ס״ח התשל״ט, עמ׳ 112.
 2 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 1271.

 הודעה כדבר התפטרות ובחירת ראש עירית קרית־יב
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות

 וסגניו וכהונתם), התשל״ה—1975

 ות (בחי  בהתאם לסעיף 28(א) לחוק הרשויות המקומי
ת ראש הרשות וסגניו וכהובתם), התשל״ה-1975 1  ר
 (להלן — החוק), במסרת בזה הודעה, כי ביום כ״ה בכסלו
ן אפרת, ראש ימי  התשמ״ב (24 בדצמבר 1981) התפטר בנ
נתו כראש העיריה לפי סעיף 19 ת קרית־ים מכהו רי  עי

 לחוק.

ימה ביום ג׳ בטבת  בישיבת מועצת קרית־ים שהתקי
ל להיות  התשמ״ב (29 בדצמבר 1981) בבהר בנימין שנ
 ראש העיריה לפי סעיף 26 לחוק, במקום בבימין אפרת

 שהתפטר מכהובתו.

 . ב׳ באדר התשמ״ב (25 בפברואר 1982)
 (חמ 743—3) חייה קוברפקי

 המנהל הכללי של משרד הפנים

 1 ס״ח חתשל״ה, עמ׳ 211; י״פ התשל״ט, עמי 982.
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 היתר
 לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957

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

 יעלה על השיעור הנקוב בטור ב׳ לתוספת.

 בהיתר זה —

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

 תהילתו של היתר זה ביום כ״ח באדר התשמ״ב (23
 במרס 1982).

 טור א' טור ב׳
 המצרך שיעור ההעלאה ׳המותר

בא י 4% ן מו  בטו

 כ״ה באדר התשמ״ב (23 במרס 1982)
 (חמ 98—3) עובדיה שרגאי

 הממונה על המחירים

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

 מינוי מנהל ארנונה
 לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה

 כללית), התשל״ו—1976

  נמסרת בזה הודעה, כי בהתאם לסעיף 2 לחוק הרשו
ות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל״ו—  יות המקומי
נתה מועצת עירית טבריה בישיבתה מיום כ״ב  1976 { מי
 בשבט התשמ״ב (15 בפברואר 1982) את אבי ממן להיות

נה לענין החוק האמור. ו  מנהל הארנ

י ב י  י״ז באדר התשמ״ב (12 במרס 1982) יגאל ב
 (המ 265—3) ראש עירית טבריה

 מינוי ועדת ערר
ותץערר על קביעת ארנונה מי  לפי חיק הרשויות המקו

 כללית), התשל״ו—976!

יתנת בזה הודעה, כי בהתאם לסעיף 5 לחוק הרשו־  נ
נה כללית), התשל״ו— ו  יות המקומיות (ערר על קביעת ארנ
ת טבריה ועדת ערר בהרכב רי עי עצת. תח מו נ  1976 מי

: ן ל ה  של שלושה חברים כמפורט ל
 עו״ד שלום צנעני — יושב ראש

 אלפרד לוי — חבר
 אברהם זינגר — חבר

גאל ביבי  יי׳ז באדר התשמ״ב (12 במרס 1982) י
ה  (המ 264—3) ראש עירית טברי

 1 ם״ח התשל״ו, ענד 252.

 הודעה כדבר הגשת בקשה לכיעור הומר ארכיוני
וני במוסדות י תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכי פ  ל

ה וברשויות המקומיות), התשי׳׳ז—957! נ  המדי

 בהתאם לתקנה 7 לתקנות הארכיונים (ביעור הומר
נה וברשויות המקומיות), התשי״ז— וני במוסדות המדי  ארכי
 1957 ! ותקנה 2(א) לתקנות •הארכיונים (ביעור תיקים
ע די י מו , אנ , התשכ״ו—1965 2 ים ומשפטי משמעת) לי  פלי
 בי בית משפט השלום בעפולה הגיש בקשה לביעור חומר

י כמפורט להלן: נ ו  ארכי

 1. היקים אזרחיים עד שנת 1973 למעט תיקים
י גיל ועדרים ו נ ים של הוצאת דיבה, הכרזת גיל, שי נ י  בענ

י חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי״ז—31957.  לפ

 2. תיקי הוצאה לפועל מהשנים 1967—1977 בתום
ק החוב). לו סי לה( ים מיום סיום הפעו  שנתי

 3. תיקים פליליים (עוונות וחטאים) מהשנים 1970—
.1974 

׳ב באדר התשמ״ב (17 במרס 1982)  כ׳
 >חמ 82—3) א׳ אלסברג

 הגנז

 1 ק״ת התשי״ז, עמ׳ 1794.

 2 ק״ת התשכ״ו, עמ׳ 40.

 3 ם״ח התשי״ז, עמ׳ 103; התשכ״ט, עמ׳ 90.

 הודעה כדבר הגשת בקשה לביעור חומר ארכיוני
ני במוסדות ו י תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכי  לפ

נה וברשויות המקומיות), התשי״ז—1957  המדי

 בהתאם לתקנה 7 לתקנות הארכיונים (ביעור חומר אר
נה וברשויות המקומיות), התשי״ז— י במוסדות המדי נ ו  כי
פה י האזורי חי ן הרבנ ע כי בית הדי די י מו  1957 אנ
וני מהשנים 1925—1950, ש בקשה לביעור הומר ארכי י  הג

רט להלן:  כמפו

 1. משפטי גירושין

 2. תיקי בוררות
 3. שלום בית

י מזונות ־ נ י י  4. ענ
 5. משפטי נישואין, למעט ביטול נישואין

 6. החזקת ילדים
ת 1931 י חליצה, עד שנ נ י י  7. ענ

 8. תיקים למתן פסקי דין הצהרתיים
 9. אישורי רווקות

 (בס״ה — 2,250 תיקים).

נואר 1982)  כ״ב בטבת חתשמ״ב (17 בי
ג ר כ פ ל א . ׳ ט ׳3-83) א ח ) 

 הגנז

 •י ק״ת חתשי״ז, עמ׳ 1794.
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1 9 6 5 - ה ״ כ ש ת  הודעות ל3י חוק התכנון והבניה, ה
ה ירושלים ח  מ

 ה) שינוי העקרון שנקבע בתכנית מיתאר מקומית
יה  לירושלים' בדבר קביעת שטחי בניה המותרים לבנ
ת זו י  לפי חישוב של אחוזי בניה, באופן שלפי תכנ
יה כפועל יוצא  ייקבעו שטחי הבניה המותרים לבנ
 של גובה הבניה, ומספר הקומות כפי שנקבעו
ו בתשריט; ן כפי שסומנ י  בתקנון תכנית זו וקווי הבנ
 ו) הרחבת דרכים; ז) ביטול דרכים והפיכתן למעב
י תכנית מס׳ ו נ  רים ציבוריים להולכי רגל; ח) שי
י יעוד השטח מאזור מגורים 3 ו נ  950 על ידי שי
וחד בהתאם להוראות המפורטות  לאזור מגורים מי
 בסעיפים 6 ו־9; ט) שינוי תכנית מס׳ 950 על ידי
י ו נ  ביטול הרחבת קטע מרחוב מלכי ישראל; י) שי

 תכנית מס׳ 950 על ידי תוספת חזית מסחרית.

ית מס׳ 2896 — שינוי מס׳ 1/80 לתכנית מם׳  (3) ״תכנ
 2063״.

נת י התכנית: שכו נו  ואלה השטחים הכלולים בשי
 גבעת מרדכי, רחוב שח״ל, גוש 30184, חלקות
 40, 41, 42, חלקי חלקות 36, 37, 38, 39, 91 —
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
י התכנית: א) תיקון תוואי קטע ו נ  עיקרי הודאות שי
 מרח׳ שה״ל לאחר ביצוע הכביש; ב) שימור קו
ן הקדמי המאושר בתכנית מם׳ 2063, לאורך י  הבנ

 רחוב שח״ל בחלקות 40, 41 , 42.

ית מס׳ 2918 — שינוי מס׳ 1/80 לתכנית מס׳  (4) ״תכנ
 1473״.

י התכנית: אזור נו  ואלה השטחים הכלולים בשי
 התעשיה תלפיות, בין רהוב מעשה הושב, רחוב
 יד חרוצים ודרך בית־לחם, גוש 30140, חלקות
 61—63 חלקי חלקות 2, 58, 60, 62, 64, 65, 71—74,
 בין קואורדינטות רוחב 128.730—128.800 וקואורדי־
 נטות אורך 170.580—170.740 — הכל על פי הגבולות

 המסומנים בתשריט בקו כחול.

ן י י התכנית: שינוי קווי הבנ ו נ  עיקרי הוראות שי
ץ חדשים נ  המאושרים בתכנית 1473 וקביעת קווי ב
ן יהיו י  כמפורט להלן: א) במגרש 10 קווי הבנ
, בצו המזרחי ואחורי 5 מ׳ ובצד  בחזית 5 מ׳
ית ן בחז  המערבי אפס; ב) במגרשים 11, 12 קווי הבני
 יהיו 5 מ׳ בצדדים ואחורה אפס; ג) במגרש 13
ן יהיו 5 מ׳ בחזית לרחוב מעשה חושב, י  קווי הבנ
 10 מ׳ בחזית לרחוב יד חרוצים ו־5 מ׳ בצד הדרומי.

י מם׳ 1/81 לתכנית מס׳ ו נ  ־(5) ״תכנית מס׳ 3017 — שי
 1358״.

נת י התכנית: שכו ו נ  ואלה השטחים הכלולים בשי
יה 27, גוש 30084, הלקה  כרם אברהם, רחוב צפנ
 40 — הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט

 בקו כחול.

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעה כדכר הפקדת שינויי תכניות מיתאר מקומיות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
ן ולבניה, מחוז ירושלים, ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנו
ן ולבניה, ירושלים, הופקדו, ביחד עם ההשריטים ו  לתכנ
ות אלה: ות מיתאר מקומי י יי תכנ נו  המצורפים אליהם, שי

 (1) ״תכנית מס׳ 2714, שינוי מס׳ 58/79 לתכנית מיתאר
ת ירושלים״.  מקומי

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: שכונת
, גוש  זכרון יוסף, רחוב אגריפם ושדרות בן צבי
 30044, חלקה 382 וחלקי חלקות 175, 179 — הכל

 על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

י יעוד מאזור נו י התכנית: א) שי ו נ  עיקרי הוראות שי
 מגורים 3 לשטח למקומות מיוחדים (מוסד); ב)

יה בהתאם לנספח הבינוי.  קביעת תוספת בנ

 (2) ״תכנית מס׳ 2874, שינוי מס׳ 52/80 לתכנית מיחאר
ת ירושלים, שינוי מס׳ 1/80 לתכנית מס׳  מקומי

 950״.

 ואלה השטתים הכלולים בשינוי התכנית: שכונת
 אחווה, זכו־ון־משה ויגיע כפיים, בין רחוב מלכי
ן הרחובות עזר יולדות,  ישראל לרחוב דוד ילין, ובי
 אפרים כהן לבין רחוב רלב״ה ורחוב יוסף בן
 מתתיהו. גוש 30066, הלקות 32 עד 56, 58, 60 עד 62,
 64 עד 82, 84 עד 88, 90 עד 93, 106 עד 115, 117,
 חלק מחלקה 105; גוש 30067, חלקות 7 עד 15, 17,
 21 עד 33, 36 עד 48, 50 עד 66, 69, 77 עד 85,
 87 עד 99, 102, 110 עד 112, 118 עד 134, 136,
 137, 139, חלק מחלקה 138; גוש 30068, הלקות 1,
 2, 3, 5 ע1 28, 30 עד 36, 38, 39, 41 עד 47,
 51 עד 62, 64, 65, 102 עד 107, 124, 125, 139, 156
 עד 162, חלק מחלקה 163; גוש 30070, חלקות
 14 עד 19, 66, 67, 69, 70, 73 עד 108, 115, 116,
 חלק מהלקות 114 ו־117 — הכל על פי הגבולות

 המסומנים בתשריט בקו כחול.

ת י  עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי תכנ
 מיתאר מקומית לירושלים על ידי שינוי יעוד
 השטח מאזור מגורים 4 לאזור מגורים מיוחד; ב)
ת לירושלים על ידי  שינוי תכנית מיתאר מקומי
י יעוד השטח מאזור מגורים 3 לאזור מגורים ו נ  שי
נות אחווה,  מיוחד; ג) תכנון מפורט של הלק משכו
 זכרון־משה ויגיע כפיים כאזור לשימור וטיפוח עם
 הוראות עיצוב מיוחדות; ד) קביעת קווי בנין לבניה
; ה נ ו כ ש נה בהתאם לבנינים .הקיימים ולאופי ה  בשכו
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ק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965  הודעות לפי חו

 4 ו־2; ה) התווייה והרחבה של דרכים ציבוריות;
 ו) ביטול דרך קיימת או מאושרת.

ץ בהן ללא תשלום ות רשאי למי י ן בתכנ ני  כל המעו
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

י אחר נ ו ן או בכל פרט תכנ י ן בקרקע, בבנ ני  כל המעו
 הרואה עצמו נפגע על ידי התכניות, וכן כל הזכאי לכך
 על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי תוך תדשיים מיום פרסומה
ות במשרדי י  של הודעת זו ברשומות להגיש התנגדות לתכנ

 הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעה בדכר אישור שינויי תכניות מיתאר מקומיות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117'לחוק התכנון.
ן  והבניה, התשכ״ה^-1965, כי הועדה המחוזית לתכנו
 ולבניה, מחוז ירושלים, החליטה, באישור שר הפנים,

י תכניות מיתאר אלה: י ו נ  לאשר שי

י מס׳ 1/80 לתכנית מם׳ ו נ ת מס׳ 2406 א׳, שי י  (1) ״תכנ
 2406״.

נת גבעת שאול, בין י התכנית: שכו ו נ  מקום שי
 הרחובות עמרם גאון ואונקלוס, גוש 30094, חלקות
 27—31, 36—39, 45—47, הלקי חלקות 16, 17, 32,
 33, 34, 40, 44; גוש 30151, חלק מחלקה 64 —
 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
י גבולות המגרשים; ו נ י התכנית: א) שי ו נ  עיקרי שי
פת חלב במגרש מס׳  ב) תוספת בית כנסת מעל טי

 1; ג) קביעת בינוי בהתאם לנספחי הבינוי.
 הודעה על הפקדת השינוי האמור פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2720, התשמ״א, עמ׳ 2038.

ת מיתאר י ת מס׳ 2757, שינוי מס׳ 26/79 לתכנ י  (2) ״תכנ
ת לירושלים ושינוי מס׳ 1/79 לתכנית שיכונים  מקומי

 ציבוריים מס׳ 5/03/2״.

 מקום שינוי התכנית: ירושלים, שכונת רוממה,
ה שמחה ורחוב גדרה, מגרשים מס׳ 19,  רחוב מענ
ית שיכונים  20, 21, 46, 122, 123, 124, 125, בתכנ
 ציבוריים מ.ס׳ 5/03/2, גוש 30234, חלקות 17, 18, 19,

.25 ,24 ,23 ,22 ,20 
 עיקרי שינוי התכנית: א) איפשור הרחבה מבוקרת
ת רישום י ו על פי תכנ נים שנבנ י  של דירות הבנ
ית י הוראות תכנ ו נ  שיכונים ציבוריים בהתאם לשי
 המיתאר; ב) קביעת תנאים והוראות למתן היתרי

ית זו. ה בדבר הרחבת דירות בתחום תכנ י  בנ
י האמור פורסמה בילקוט ו נ  הודעה על הפקדת השי

 הפרסומים 2662, התשמ״א, עמ׳ 119.

י התכנית: א) הגדלת אחוזי ו נ  עיקרי הוראות שי
ה מ־90% המותרים ל־110% לשם הוספת קומה י  הבנ
 שלישית; ב) שינוי קווי בנין למדרגות חיצוניות.

י מס׳ 1/81 לתכנית מס׳ ו נ ית מס׳ 3094 — שי  (6) ״תכנ
 2696״.

י התכנית: שכונת ו נ  ־ ואלה השטחים הכלולים בשי
 גונן, רחוב יהודה הנשיא, גוש 30143, חלקות 6,
 7, 8, 150 (חלק), (חלקות 8, 150 (הלק) מגרש

ית 2696).  מס׳ 2 בתכנ

י התכנית: א) קביעת קווי בנין ו נ  עיקרי הוראות שי
 חדשים לחלקות 6, 7, 8 בגוש 30143 (הלקות 8
 150 (חלק), מגרש מס׳ 2 בתכנית 2696); ב) ביטול

ית 2696. ן המאושרים בתכנ י  הלק מקווי הבנ

ות רשאי לעיין בהם ללא י ן בשינויי התכנ ני  כל המעו
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

ני אחר ן או בכל פרט תכנו י ן בקרקע, כבנ י נ  כל המעו
יי התכניות וכן כל הזכאי נו  הרואה עצמו נפגע על ידי שי
 לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי תוך הדשיימ מיום
גדות לשינויי  פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש מתנ

ות במשרדי הועדה המקומית האמורה. י  התכנ

, •ירושלים  מרחב תכנון מקומי

 הודעה כדבר הפקדת תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק •התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
ן ולבניה, מחוז ירושלים, ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנו
ן ולבניה, ירושלים, הופקדו ביחד עם התשריטים ו  לתכנ

ות מפורטות אלה: י  המצורפים אליהן, תכנ

ית מפורטת מס׳ 2915״.  (1) ״תכנ
 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: שכונת בית צפפה,
וש 30280, חלקה 131 — הכל על פי הגבולות  ג

 המסומנים בתשריט בקו כחול.
 עיקרי הוראות התכנית: א) ״ יעוד השטח לאזור

 מגורים 6 מיוחד; ב) חלוקת החלקה.

ית מפורטת מס׳ 2916״.  (2) ״תכנ
 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: שכונת שועפט,
 גוש 30544 הלקה 6 — הכל על פי הגבולות המסו

ים בתשריט בקו כחול.  מנ
 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת •יעוד השטח
 כאזור מגורים 5; ב) חלוקה הדשה; ג) קביעת שטח
 להשלמה; ד) קביעת קווי בנין במגרשים חדשים
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

ר פורסמה בילקוט י האמו ו נ  הודעה על הפקדת השי
 הפרסומים 2732, התשמ״א, עמי 2307.

 (6) ״תכנית מם׳ 2981, שינוי מס׳ 5/81 לתכנית מיתאר
ת מס׳ י  מס׳ 1861 (רמות) ושינוי מס׳ 2/81 לתכנ

 2644״.

 מקום שינוי התכנית: שכונת רמות, מיתחם 02,
ת מס׳ י  מגרשים ״ה״ דרומית לכביש 101 שבתכנ
 2644, בין קואורדינטות רוחב 320*135—135.220,
י  וקואורדינטות אורך 168.600—168,400 — הכל על פ

 הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

ית מס׳ 1861 י תכנ ו נ י התכנית: א) שי ו נ  עיקרי שי
ן וקביעתם, כמפורט בנספח י קווי בני ו נ  על ידי שי
י מס׳ 1, 2; ב) קביעת צורת המבנים והוראות ו נ  הבי
ת מס׳ י י על פי נספח הבינוי; ג) שינוי תכנ ו נ  בי
די קביעת הוראה בדבר שימוש בחלל גג  2644 על י

 הרעפים בגלריה למגורים.

 הודעה על הפקדת השינוי האמור פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2755, התשמ״ב, עמ׳ 38.

זית  השינויים האמורים, בצורה שאישרה הועדה המחו
חד עם התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי י  י
ן  הועדה האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנו
נין רשאי לעיין בהם ללא  ולבניה, ירושלים, וכל המעו
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, מטה יהודה

ת מפורטת י נ כ  הודעה בדבר הפקדת ת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז ירושלים, ובמשרדי הועדה המקומית
ן ולבניה, מטה יהודה, הופקדה תכנית מפורטת  לתכנו
ית מפורטת מס׳ מי/278, מושב מטע״, ביחד  הנקראת ״תכנ

 עם התשריט המצורף אליה.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: כ־280 דונם בתהום
ו  המועצה האזורית מטה יהודה — מושב מטע, שמרכז
י הגבולות המסומנים  בנ״צ 124.9/155.9 — הכל על פ

 בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הוראות התכנית: א) תיחום שטח הפיתוח של
 מושב מטע כישוב חקלאי; ב) קביעת יעודי הקרקע

 שבתחום התכנית: ג) התוויית רשת הדרכים.

ן בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום ני  כל המעו
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

י נ ו ן או בכל פרט תכנ י ן בקרקע, בבנ ני  כל המעו
 אחר הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי
 לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום
גדות לתכנית  פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנ

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

י מס׳ 1/79 לתכנית מפורטת ו נ ית מס׳ 2835, שי  •(3) ״תכנ
 מס׳ 1895״.

נת רמות, רחוב שבי ציון,  מקום שינוי התכנית: שכו
ת מפורטת מס׳ 1895 י  מגרשים 18, 20, 53 שבתכנ
 גוש 30220 (מגרש ארעי 18), בי? קואורדינטות רוחב
 169.100—169.200 ובין קואורדינטות אורך 135.900—
י הגבולות המסומנים בתשריט  136.200 — הכל על פ

 בקו כחול.

י גבולות מגרשי ו נ י התכנית: א) שי ו נ  י עיקרי שי
י ו נ ה והקצאת שטחים לצרכי ציבור; ב) שי י נ  ב
נוי ת מפורטת מס׳ 1895 וקביעת בי י י שבתכנ ו נ  הבי
ן ה פרטית והוראות בגי י  חדשי; ג) קביעת שטח חנ

 זכויות החניה.

 הודעה על הפקדת השינוי האמור פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2662, התשמ״א, עמי 118.

י מם׳ 3/79 לתכנית מיתאר ו נ ית מס׳ 2845, שי  (4) ״תכנ
ית מפורטת  מס׳ 1861 (רמות) ושינוי מס׳ 1/79 לתכנ

 מס׳ 2264״.

י התכנית: כ־144 דונם המהווים את ו נ  מקום שי
ת מיתאר י  המיתחמים מס׳ 05, 06, צ—1, פ—1 בתכנ
ת 1861 (רמות). שטח זה נמצא מדרום לראס־ מי  מקו

תי ן לחרבת בית איכסא, ממזרח לבי  אל־בד, מצפו
 איכסא וממערב לחרבת תיליליה, בין קואורדינ
ת רוחב 136.200—136.800 וקואורדינטות אורך ו  ט
 169.800—169.200 — הכל על פי הגבולות המסומנים

 בתשריט בקו כהול.

י מאושר ו נ י התכנית: א) ביטול חלק מכי ו נ  •עיקרי שי
י הדש; ו נ ית מפורטת מס׳ 2246 וקביעת בי  בתכנ
 ב) תיקון גבולות מיתחמים; ג) התוויית דרכים חד־
 שות; ד) ביטול מעברים ציבוריים להולכי רגל;
י יעוד מאזור נו ן ציבורי; ו) שי  ה) קביעת שטה לבני

 מגורים 6 לשטח ציבורי פתוח.

י האמור פורסמה בילקוט ו נ  הודעה על הפקדת השי
 הפרסומים 2730, התשמ״א, עמ׳ 2255.

ית מס׳ 2857, שינוי מס׳ 1/80 לתכנית מיתאר  >5) ״תכנ
נוי מס׳ 1/80  מס׳ 2185 לעיר העתיקה וסביבתה ושי

ית מפורטת מס׳ 2135״.  לתכנ
 מקום שינוי התכנית: הרובע היהודי בעיר העתיקה,
 רחוב בית אל, קואורדינטות רוחב 131.370—131.350
 וקואורדינטות אורך 172.060—172.010 — הכל על־פי

 הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 עיקרי שינוי התכנית: א) קביעת השימושים המותרים
ת  בשטח התכנית כמפורט להלן: 1) שטח לבי
 כנסת; 2) קביעת חזית מסחרית; 3) קביעת שטח
י ו נ  בתחום אזור מגורים כשטח עתיקות. ב) שי
י שטח מאזור מגורים ו נ  תכנית מס׳ 2135 על ידי שי
י ציבור, מרפאה בקומת נ י לב כבנ  לאזור מגורים משו

 קרקע ומגורים בקומות העליונות.
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ו 9 6 5 - ה ״ כ ש ת  הודעות לפי חוק התכנון והבניה, ה

ית ז  השינוי האמור, בצורה שאישרה הועדה המחו
עדה  ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הו
ן ו  המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנ
ן רשאי לעיין בו ללא י נ  ולבניה, הל־אביב־יפו, וכל המעו
ה חי  תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתו

 לקהל.

נו  מרחב תכנון מקומי, או

ת ט ר ו פ ת מ י נ כ י ת ו נ י ת ש ד ק פ ר ה ב ד ה ב ע ד ו  ה

ן ו יתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ  נ
ת י ז  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחו
ן ולבניה, מחוז תל־אביב, ובמשרדי הועדה המקומית ו  לתכנ
ן ולבניה, אונו, הופקד, ביחד עם התשריט המצורף  לתכנו
י לתכנית מם׳ ו נ י תכנית מם׳ תממ/156, שי ו נ  אליו, שי

 R/6 ומם׳ תממ/2.

י התכנית: גוש 6177, נו  ואלה השטחים הכלולים בשי
 חלקות 8, 26—34, 38—72 , 74—79, 82, 84—99, 185, 204,
 207, 216, 242, 244, 246, 248, 255, 261—291, חלקי
 חלקות 172, 239, 256; גוש 6178, חלקות 8—16, 35—43,
 45—49, 51—56; 125—146, חלקי חלקות 7, 19, 26, 30 —

 בכפר אז״ר.

ל ש : ל ו צ י נ  עיקרי מטרת שינוי התכנית: קביעת יעוד ו
 הקרקע לצרכים אלה: א) מגורים; ב) חקלאי; ג} חקלאי

 למחצה; ד) בנינים ציבוריים; ה) שטח ציבורי פתוח.

ית רשאי י לעיין בו ללא י התכנ נו ן בשי ני  כל המעו
ם חי  תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתו

 לקהל.

ני אחר, ן בקרקע, בבבין או בכל פרט תכנו י נ  כל המעו
כאי י התכנית, וכן כל הז ו נ  הרואה עצמו נפגע על ידי שי
ום  לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מי
י  פרסום הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות במשרד

 הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, רמת גן

ת י מ ו ק ר מ א ת י ת מ י נ פ ת ת ד ק פ ר ה 2 ד ה 3 ע ד ו  ה

ן ו נ  ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכ
ת י ז  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחו
ת מי ב, ובמשרדי הועדה המקו ן ולבניה, מחוז תל־אבי  לתכנו
ט  לתכנון ולבניה, רמת גן, הופקדה, ביחד עם התשרי
י ו נ  המצורף אליה, תכנית מיתאר חלקית מם׳ רג/740, שי

 לתכנית מיתאר רג/340.

ת  ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 6204, חלקו
 43, 49, 50, 143—140, 213, 229, 231, 232, 236, 342, חלקי
ן בין רחוב הפודים  חלקות 233, 345 ו*501, ברהוב מודיעי

 ודרך ז׳בוטיבסקי.

 מרחב תכנון מקומי, מטה יהודה

ת י מ ו ק ר מ א ת י ת מ י נ כ י ת ו נ י ר ש ו ש י ר א ב ד ה כ ע ד ו  ה

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנו
ן  והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנו
 ולבניה, מחוז ירושלים, החליטה, באישור שר הפנים,

- ית מס׳ ת הנקרא ״תכנ מי מקו תאר.  לאשר שינוי תכנית מי
י לתכנית מיתאר ו נ  מי/450 — קיבוץ מעלה החמישה, שי

 מקומית מם׳ מי/200״.

 מקום שינוי התכנית: כ־11,400 מ״ר במערב קיבוץ
 מעלה החמישה, בין קואורדינטות אורך 160.000—160.130
ן קואורדינטות רוחב 136.000—136.200 — הבל על פי  ובי

 הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

י יעוד שטח מקרקע נו  עיקרי שינוי התכנית: שי
ה אשר יהווה חלק משטח הפיתוח  חקלאית לאזור תעשי

 של קיבוץ מעלה החמישה.

י האמור פורסמה בילקוט ו נ  הודעה על הפקדת השי
 הפרסומים 2754, התשמ״ב, עמ׳ 7.

זית י האמור בצורה שאישרה הועדה המחו ו נ  השי
 ביחד עפ התשריטים המצורפים אליהם, הופקד במשרדי
 הועדה האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון,
ן רשאי לעיין בו ללא י נ ה יהודה, וכל המעו ט  ולבניה, מ
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 ב״ד באדר התשמ׳יב (19 במרס 1982)
 י ר׳ לוי

זית  יושב ראש הועדה המחו
ן ולבניה, מחוז ירושלים  לתכנו

 מחוז תל־ אביב

 מרחב תכנון מקומי, תל־אביב־יפו

ת ט ר ו פ ת מ י נ פ י ת ו נ י ר ש ו ש י ר א ב ד ה ב ע ד ו  ה

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנו
ן  והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנו
 ולבניה, מחוז תל־אביב, החליטה, באישור שר הפנים,
ת י י מס׳ 1 לשנת 1979 לתכנ ו נ  לאשר ״תכנית מס׳ 2075, שי

 מפורטת מס׳ 1430 ותכנית מפורטת מס׳ 60/1״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: חלקי גושים
 6905, 6907, 6909, 6967 — ברציף הרברט םמואל.

 עיקרי הוראות השינוי: קביעת פיתוח הדש של רציף
ילת להולכי  הרברט סמואל בין הרחובות גורדון ואלנבי. טי
 רגל, כבישי שירות וחניה, מרכזים לשירותי חוף, קיר
 תומך לאורך החוף, הכל כמסומן בתשריט, ובהתאם

ית מס׳ 60/1. י תכנית מסי 1430 ותכנ ו נ  לכך — שי
 הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים

 2695, התשמ״א, עמ׳ 1145.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

י התכנית: גוש 7776, נו  ואלה השטחים הכלולים בשי
 חלקה 54.

י התכנית: שינוי תוואי שביל, ו נ  עיקרי הוראות שי
 קביעת חזית מסחרית וחלוקה למגרשים לפי בעלויות.

י התכנית פורסמה בילקוט ו נ  הודעה על הפקדת שי
 הפרסומים 2738, התשמ״א, עמ׳ 2598.

 ת האמור, בצורה שאישרה הועדה המחו י התכנ ' י ו נ  שי
 זית ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי
 הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית
ין בו ללא ן רשאי לעי י נ  לתכנון ולבניה, טירה, וכל המעו
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

ן מקומי, יבבה ו  מרחב תכנ

ת כמורם ת י נ כ י ת ו נ י ר ש ו ש י  • הודעה כדבר א

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ
ן  והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנו
י ו נ  ולבניה, מחוז המרכז, אישרה, באישור שר הפנים, שי
נוי תכנית מפורטת מם׳  תכנית מפורטת הנקרא ״שי

 יב/167״.

י התכנית: גוש 4943, נו  ואלה השטחים הכלולים בשי
 הלקות 32—25.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: הרחבת דירות.
ת פורסמה בילקוט י י התכנ ו נ  הודעה על הפקדת שי

 הפרסומים 2738, התשמ״א, עמ׳ 2598.

ת האמור, בצורה שאישרה הועדה המחו־ י י התכנ ו נ  שי
 זית ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי
 הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית
ן רשאי לעיין בו י נ ן ולבניה, יבנה, וכל המעו  לתכנו
 ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוהים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, כפר סבא

ת י מ ו ק ת מיתאר מ י נ ב  הודעה כדבר אישור שינוי ת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 להוק התכנ
ן זית לתכנו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחו
י ו נ  ולבניה, מחוז המרכז, אישרה, באישור שר הפנים, שי
י תכנית מיתאר ו נ  תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״שי

 מקומית מס׳ כס/249/גי״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6435,
 חלקות 1, 2, 3, 5, 54, 60, 61, ברחובות נורדאו, הגליל

. דצמן  ו
 עיקרי הוראות התכנית: קביעת מערכת דרכים, שטחים
 לצרכי ציבור, קביעת בינוי, אזורים שונים והוראות

 בניה.

י יעוד קרקע •בתחום ו נ  עיקרי מטרת התכנית: א) שי
ה למגרשים  .התכנית מאזור מגורים ג׳ מפולש ואזור תעשי
וחדים לשם הקמת משרדים; ב) קביעת אזורי תכנון  מי

 1v.-1 לתכנון מפורט.

ית ללא תשלום בימים ן רשאי לעיין בתכנ י נ  כל המעו
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ני אחר ן או בכל פרט תכנו י ן בקרקע, בבנ ני  כל המעו
 הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך
 על פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום
 פרסום הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות במשרדי

עדה המקומית האמורה.  הו

 ט״ז באדר התשמ״ב (11 במרס 1982)
א ת  מרדכי כ

 יושב ראש הועדה המחוזית
ז תל־אביב  לתכנון ולבניה, מחו

ח המרכז ת  מ

יבה  מרהב תכנון מקומי, טי

י תכנית מפורטת ו נ י ר ש ו ש י ה כדבר א ע ד ו  ה

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנו
ן  והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנו
י ו נ  ולבניה, מחוז המרכז, אישרה, באישור שר הפנים, שי
י תכנית מפורטת מס׳ ו נ ת מפורטת הנקרא ״שי י נ  תכ

 שב/2024״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7846,
 חלקה 19 (29) בטייבה.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת הוראות בניה,
 קווי בנין, אחוזי בניה, ומספר יחידות דיור.

ית פורסמה בילקוט י התכנ ו נ  הודעה על הפקדת שי
 הפרסומים 2755, התשמ״א, עמ׳ 42.

י התכנית האמור, בצורה שאישרה הועדה המחו ו נ  שי
ית ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי  ז
ת מי עדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקו  הו
ן רשאי לעיין בו י נ ן ולבניה, •טייבה, וכל המעו ו  לתכנ
 ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, טירה
 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית טיתאר מקומית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ
ן  ז־הבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנו
י ו נ  ולבניה, מחוז המרכז, אישרה, באישור שר הפנים, שי
ת מיתאר י נ י תכ ו נ ת מיתאר מקומית הנקרא ״שי י נ כ  ת

ת מס׳ טר/2002״. מי  מקו
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התעוכ״ה—965ו

 בנינים נפרדים על חלקה בקרית חיים המזרחית —
 תיקון מס׳ 1.

ית פורסמה בילקוט י התכנ ו נ  הודעה על הפקדת שי
 הפרסומים 2738, התשמ׳יא, עמ׳ 2602.

ת מס׳.חפ/1726 — בית הדר ברהוב םהיון״ — י  (2) ״תכנ
ית ית מס׳ חפ/229 — תכנ  המהווה. שינוי לתכנ

 המיתאר של העיר חיפה.
ית פורסמה בילקוט  הודעה על הפקדת שינוי התכנ

 הפרסומים 2561, התשל״ט, עמ׳ 2095.

 השינויים האמורים, בצורה שאישרה הועדה המחוזית,
 ביחד עם התשריטים והנספחים המצורפים אליהם, הופקדו
 במשרדי הועדה המחוזית האמורה• וכן במשרדי הועדה
ן רשאי לעיין י נ ן ולבניה, היפה, וכל מעו ו  המקומית לתכנ
 בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, חוף הכרמל

ת י מ ו ק ר מ א ת י ת מ י נ כ י ת ו נ י ת ש ד ק פ ר ה ב ד ה כ ע ד ו  ה

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
ן ולבניה, מחוז חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנו
ה ולבניה, הוף־הכרמל, הופקד, ביחד עם התשריט נ  לתכ
י תכנית מיתאר מקומית הנקרא ו נ  המצורף אליו, שי
ן ספורט בחוף קיסריה״, המהווה ית מסי׳ חכ/159, מעג  ״תכנ
י לתכנית מס׳ חכ/43 (ג/462), תכנית מיתאר קיסריה, ו נ  שי
ת מפורטת מס׳ ג/382 — חוף רהצה י  ומשפיעה על תכנ

 קיסריה.

י התכנית: חלק מחלקת נו  ואלה השטחים הכלולים בשי
 1 בגוש 10619, בסמוך לאמת המים העתיקה בקיסריה.

י יעוד משטח ציבורי ו נ  אלה עיקרי הוראות השינוי: שי
 פתוח וחוף רחצה לשטח המיועד למעגן ספורט, הכולל
ועד  חלק משפת הים הקיימת ושטח. נוסף מהים המי

 לייבוש.

ן בשינוי התכנית דשאי לעיין בו ללא י נ  כל המעו
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.
ני אחר ן בקרקע, בבבין או בכל פרט תכנו י נ  כל המעו
פגע על ידי שינו־ התכנית, וכן כל הזכאי  הרזאה עצמו נ
 לכך על פי סעיף 100 לחוק רשאי, תוך חדשיים מיום
נוי  פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשי

 התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה

 , כ׳יג באדר ד־תשמ״ב (13 במרס 1982)
 פשה גלזנר

 יושב ראש הועדה המחוזית
ז חיפה  לתכנון ולבניה, מחו

ית פורסמה בילקוט י התכנ ו נ  הודעה על הפקדת שי
 הפרסומים 2704, התשמ״א, עמ׳ 1385.

 י התכנית האמור, בצורה שאישרה הועדת המחו ו נ  שי
 זית ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי
 הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית
נין רשאי לעיין בו ן ולבניה, כפר סבא, וכל המעו  לתכנו
 ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

ונה  מרחב תכנון מקומי, נס צי

ת ט ר ו פ ת מ י נ כ י ת ו נ י ש , ר ו ש י ר א ב ד ה ב ע ד ו  ה

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ
ן זית לתכנו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחו
י ו נ ז המרכז, אישרה, באישור שר הפנים, שי  ולבניה, מחו
נוי תכנית מפורטת מס׳  תכנית מפורטת הנקרא: ״שי

 נס/6/22״.

י התכנית: גוש 3845, נו  ואלה השטחים הכלולים בשי
 הלקות 1, 157 (חלק).

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת אזור מגזרים
 מיוחד, אזור מסחרי, שטח לצרכי ציבור ומערכת דרכים.
 הודעה על״ הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2739, התשמ״א, עמי 2628.

 ת האמור, בצורה שאישרה הועדה המחו י י התכנ ו נ  שי
 זית ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי
 הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית
נין רשאי לעיין בו ן ולבניה, נס־ציונה, ובל המעו ו  לתכנ
 ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

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

ן ולבניה, ית לתכנו ז  יושב ראש הועדה המחו
 מחוז המרכז

ה חיפה ח  מ

, חיפה  מרחב תכנון מקומי

ת ו י מ ו ק ר מ א י מי ת י ו נ י ר ש ו ש י ר א ב ד ה ב ע ד ו  ה

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנו
ן זית לתכנו  והבניה, התשב״ה•—1965, כי הועדה המחו
 ולבניה, מחוז חיפה, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר

י תכניות מיתאר אלה: י ו נ  שי

ית .מס׳ חפ/1499 ג׳ — הגבלת מספר יחידות  (1) ״תכנ
 דיור על חלקה בקרית חיים מזרחית״ — המהווה
י  שינוי לתכנית מס׳ חפ/1499 ב׳ — חקמת שנ
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 הזמנות בתי המשפט
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 הזמנות בדכר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
י ו נ  להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים •להלן, בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למי
גד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום  מנהל עזבון או לשניהם, כמפורט להלן. כל המתנ

ב בעיניו.  הזמנה זו, את טעמי התנגדותו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטו

 מס׳ התיק תאריך מס׳ התיק תאריו
 (צוואות) שם !;מנוה הפטירה שם המבקש (צוואות) שם המנות הפטירה שם המבקש

 226/82 שרה פדר חפץ 9.1.79 שולמית הלפרין 244/82 שבתאי שמחה 11.11.81 יעקב נורי
ן  234/82 ריטוב אברהם 6.1.82 קלרה בלנקה 246/82 םולטאנה 18.9.60 קונסטנטי

 ריטוב פאפאדופולום ניקולם
 236/82 הלקין (ברלין) 8.1.82 אברהם שלמה פאפאדופולום

וברן וברן 18.7.78 סמי אםא ג׳  שולמלת הלקיו 253/82 אבלין אסא ג׳
ן אברהם  239/82 ורדה• רוני נסתר 21.2.82 רבקה (ריאה) 257/82 ורנר יעקב ניסל 7.12.81 גדעו

 כץ ניסל
ד מורג 259/82 עמוס ולנר 17.8.81 צילה ולבר  242/82 נחום הלפרין 15.12.80 דו

ה רט  243/82 אטקח (אטל) 264/82 אסתר ויםוצקי 7.3.82 חנ
 הלפרין 2.9.81 דוד מורג •מ׳ חסון, רשם

 הזמנות צדכד ירושות ומינוי מנהלי עזבדז
זים על ירושה  להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכרי
יחסת ן שאחת הבקשות מתי ש לו טובת הנאה בעזבו י עזבון או לשניהם. כל אדם הטוען שי הל י מנ ו נ  או למי
גדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאס גיש התנ גד לה, י צה להתנ רו ו ' ו י  אל

 לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 גום׳ התיק תאריך מס׳ התיק תאריך
 (ירושות) שם המנוח הפטירה שם המבקש (ירושות) שם המנוח הפסידה שם המבקש

דלה 254/82 אן (רחל) נ  227/82 אסתר מי
ן מקוב ן 10.10.60 אבלי י  קולבר 28.12.80 הרי קולבר בורשטי

ב יהודה 13.7.76 דוד טביב  229/82 מזל כהן 18.5.16 מישאל חיימוף 255/82 טבי
יטש אלימלך  235/82 רובני סולימן 30.6.81 הרצל ראובני 258/82 דויטש יולנדה 9.7.80 דו

 237/82 כהן מאיר ׳. 13.10.81 שולמית הר 260/82 גולדמן נתנאל 16.2.82 יונה גולדמן
נדה (אהובה) ד אטיאס 261/82 לי  238/82 נהון אסתר י 25.2.82 דו

 240/82 כהן רחמים 16.10.79 מזל כהן פלדמן 21.2.82 דוד פלדמן
י נ ג  241/82 ורצברגר 262/82 אדלברט דב בישיץ 10.2.82 חיים מ

זיק־מנדל 15.8.81 ורצברגר אודליה 263/82 אסתר (פולין) י  אי
י  247/82 שמחה טייטלבוים 13.8.75 אלי טייטלבוים בישץ (קופל) 10.2.82 חיים מגנ

ה 267/82 אסתר נהון 25.2.82 יעקב כרמלי י ניאזוף .17.1.82 ניאזוף דלי  249/82 דנ
ן וייץ 23.1.82 דבורה סגל 270/82 סלנט יעקב 7.2.82 אברהם סלנט  250/82 בנימי

 252/82 ג׳בר אודן נאסר 25.3.79 שרלי נאסר 271/82 יעקב גלם 19.1.82 דוד גלם
 מ׳ חסון, רשם
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

 הזמנות כדבר קירה צוואות ומיינוי מנהלי עזכון

י ו נ  להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למי
ד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום ג  מנהל עזבון או לשניהם, כמפורט להלן. כל המתנ

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

 שם המבקש
 תאריך

 ש• המנוח הפטירה
 םב׳ התיק
 שט המבקש (צוואות)

 תאריך
 שם המנוח הפטירה

 מסי התיק
 (צוואות)

 11.1.82 לוסי שטרבברג
ה זכרין נ  9.12.81 די

י בוקסרמן  20.5.81 אנ
 27.2.81 טווס פור

נה בה כרטו  29.9.81 טו
 4.12.81 משה ישורון

 21.2.82 דן סלומון
 23.3.80 מלכה ברקוביץ

 10.2.82 קלארה
 רגנשטרייף

ן  27.10.81 אורי אברמסו
 26.4.81 אורי אברמםון

 1.11.80 יעקב קדם
 11.2.78 רחל גבירץ

ה קרן נ  31.12.81 רי
 2.2.82 זיסל שלזינגר
 25.2.82 . יהודית לביא

נה אורן ו  6.2.82 י
ך כץ  18.2.82 הערי

 25.1.82 אליעזר •תל־פז
 3.2.82 עליזה שחרל

 12.2.82 אברהם אלינקי
ת סנובית  22.5.76 אסנ
 18.4.81 יהודה טולדו

ה כהן  31.1.82 דלי
ה בורגר נ י  2.3.82 ד
 14.2.82 רובין שורץ
 20.1.80 אדואר סקף

ן מיכאל  19.2.82 מרטי
ה כץ  18.1.82 חנ

 16.11.80 רוגלה בר
י > נ  9.2.82 טל שמחו

 26.1.82 ליבליך פלה
ה בן יעקב  9.2.82 שושנ

 6.1.82 . צבי כץ
 3.2.82 מרטה גרינברג

 ע׳ זמיר, רשם

 1434/82 גלוביצ׳ובר אליזבט
 1439/82 יוסף זכרין

ת ריביץ  1442/82 מרגלי
 1448/82 יצחק אסתר

 1449/82 יוסף כרמונה
 1452/82 אליעזר ישורון

 1453/82 סלומון מרים
 1456/82 אברהם ברקוביץ

 1459/82 אברהם רגנשטרייף

ן י  1472/82 יהודית אברמסו
 1473/82 יעקב אברמסון

 1478/82 מיכאל שוגם
 971/79 יהודה לייב גבירץ

 1481/82 פודהורף אריקה
 1488/82 שלזינגר אישטון
נה י  1491/82 יעקובוביץ רג

 1495/82 ריחה אורן
 1496/82 תומאס קזין

 1497/82 שבתאי הרפז
בוש  1500/82 אברהם פי

 1501/82 מרים אלינקי
 1504/82 מרים ולנסי
ה טולדו  5005/81 חנ

ן גרינולד  1502/82 ארמי
ן זלטה  1511/82 כצנלסו
 1513/82 ליבוביץ רחל

 1515/82 סקף מילו
ן זלה טובה מרטי  1516/82 גי

 1520/82 אברהם כץ
נה י  1524/82 רוגלה נ

י נ יה שמחו נ ג  1525/82 עו
 1529/82 צבי אריה שפור

 1531/82 דב בן׳ יעקב
 1533/82 אליעזר כץ

 1807/82 ברטה רוזנהפט

 29.6.80 טופלברג יוסף
 12.1.82 שטינוורף

 בן עמי
 13.6.81 שטינוורף

 בן עמי
 2.8.79 מגרם מרי

 14.5.81 רפאל רפאלין

 25.11.81 אבנר ברוש
 14.10.81 אפרים גורן

ין  29.12.81 א. גרינשטי
 14.3.76 אלוין קרנר

ן אברהם  21.2.81 דובי
 זאב

י נ  13.3.82 שולמית אלו
ה גולדנברג  24.6.76 עד

זה מלכת  16.1.82 עלי
 26.12.80 יצחק אברמוביץ

 19.1.82 זאב קופפר
 17.9.70 סולומון

 זילברבלום
ה זינגר  26.3.81 חנ

 2.5.76 משה, גיל בורד
 16.4.81 עדה קרופר

 2.2.82 מרים פאונץ
 10.2.82 אברהם

 אהרונוביץ
 17.2.82 אליס חבה

 7.1.82 רוזן גיל
 8.11.80 • בועז רווה

זה לוקץ  7.2.82 עלי
 22.12.70 נעים עלי מחמד

 חמד
 14.2.82 . םייפן אורנה

 13.10.81 לאה אלטוסקי
 29.1.81 עליזה, ארבאלי

ן  9.2.82 פינקלשטי
 פלוריקה

 1376/82 יהודה טופלברג
 1380/82 שטינוורף ישראל

 1381/82 שטינוורף תמר

 1382/82 מגרם גדליה
 1174/82 לאה רפאלין

 1379/82 בורודובםקי זהבה
 גולדינה

 1387/82 צ׳רבהגרוביק
 1391/82 יוסף גוטמן
 5488/81 שרה קרבר

ן אלחבן הנריך  1392/82 דובי

 1394/82 י סייג דוד
 1398/82 שלום הובא

 1399/82 רבקה ועבובו
 1401/82 שרה צלביץ
ה קופפר ש  1403/82 מ

 1407/82 חנה זילברבלום

 1410/82 בח זיבגר
נדלה  1413/82 חזינס מי

 1414/82 קרופר צבי
נץ אלגה  1416/82 פאו

ינסקי  1418/82 מרדכי קוצ׳

 1419/82 ברונו קינברג
 402/82 רוזבבוים משה

 5698/81 םטיפן מרק הייג
 1421/82 אסתר צרפתי

 1422/82 עלי מחמד האמד
 עיסא

 1423/82 מרדכי רוטר
 1424/82 דבורה כגן

נה שלוסברג  1425/82 בי
ן מאיר  1428/82 פינקלשטי
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

 הזמנות כדבר ירושות ומינוי מנהלי עזכון
ים על ירושת ז  להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכרי
ש לו טובת הבאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת י עזבון או לשביהם. כל אדם הטוען שי הל י מנ ו נ  או למי
ם פרסום הזמנה זו, שאם ו י גדות להכרזת תוך ארבעה עשר יום מ גיש התנ ד לה, י ג  אליו ורוצה להתנ

ב בעיניו.  לא בן יתן בית המשפט צו כטו

 מס׳ התיק תאריך
 (ירושות) שם המנוה הפטירה שם המבקש

נברג י נברג 1.2.82 יעקב שטי י  1443/82 רחל שטי
 1444/82 ברכה רזניק 18.8.81 שמחה רזניק
 1445/82 פרץ יצהק 10.11.78 פרץ מסעודה

 1446/82 יעקב הולצר 14.1.82 הגר הולצר
ה פייק י  1166/82 יעקב פייק 21.2.82 חנ
זה חוגי 9.12.81 יצחק חוגי  1450/82 עלי

 1451/82 מרכוס קליינר 13.2.79 אפרים קליינר
מס וולף 29.9.78 לאה ילן  1454/82 מו

 1455/82 קרן פנחס 16.1.82 נהמה קרן
ה 8.8.81 יהודית שגב  1457/82 קנצ׳פולםקי חי

 1458/82 הרץ רות ואפרים 3.1.81 משה הרץ
נה שבתאי 4.12.81 אלבה  1460/82 הרמי

י צ׳  אברמבי
 1461/82 סלים קוםטא

ית מבצור ורג׳  מנצור 19.5.81 ג׳
זן  1462/82 יוסף פריזן 12.9.81 רוחלה פרי

נה 2.1.82 אליכין שפרה  1463/82 ברוך די
ן יעקובוביץ׳ 3.3.82 חבן יעקובוביץ׳  1464/82 שמעו
 1465/82 רוזיליו גרטי אסתר 7.4.81 רחל פוהורילס

 1466/82 קרידו פרנקה TO.17.12 קרידו מרדכי
זרי 11.10.81 מורים- פרטוש  1467/82 םולנג בנאי

זנברג צפורה 31.8.79 שרה ישפה  1468/82 אי
ד הרברט 24.8.80 יצחק הרברט  1469/82 דו
ה הרברט 20.1.82 יצחק הרברט נ  1470/82 עדי

 1471/82 יוריש בלנקה 4.9.81 יוריש יוסף
טע רחבבלט  1475/82 רוזנבלט מאיר 30.1.82 נ
ן יהונתן ן 9.3.81 דוני  1476/82 יהושע דוני
 1477/82 מר אליזבט 21.6.81 מר מיקלוש

 1479/82 יוםפוביץ׳ טובה 13.5.81 יוספוביץ אריה
ינה מאירי 26.12.81 מאירה שדמן  1480/82 ז

ה אריון נ  1487/82 משה הדס 6.12.73 ה

גר פולה גר משה 2.2.82 שטרנ  1490/82 שטרנ
נה 20.9.81 גרינולד יצחק  1482/82 גרינולד מי
ה בשנה ה 12.11.81 עמלי  1483/82 ברנדו בשנ

 1484/82 עזקי יחיא 5.12.80 עזקי יוסף
ה לוי נ י  1485/82 ציטרין שושנה 19.12.81 פנ

 1492/82 רבקה קדיש 22.10.76 אהוד קדיש
ד שזר 9.2.82 מרים שזר  1493/82 דו
 1494/82 יה יאל מלצר 15.9.81 צבי מלצר

 מם׳ התיק תאריך
 (ירושות) שם המנוח הפטירה שם המבקש

ן  1378/82 היינריך לאון 1.1.11.81 הנריאט לאו
 1388/82 יחזקאל אלישע 10.1.81 יחזקאל וילט

י י 21.9.81 יוסף אלגז  1383/82 סרינה אלגז
ד יורם  1384/82 סמוכה יחזקאל 21.1.82 סמוכה דו

 1385/82 זוהרי אברהם 22.12.81 זוהרי דוד
ן 30.1.82 אסנת קשי י  1386/82 ראובן מעי

 1389/82 רפאל יעקב סרויה 22.7.81 פורטונה סרויה
 1390/82 זכריה עשרי 24.12.81 שלום עשרי

ניה דו מנטל סי  1393/82 שומנטל אשר 27.12.81 שו
 1395/82 יצחק גולדמן 1.4.81 גולדיה גולדמן

נוב מרדכי 11.1.82 זיליימה ׳ ז  1396/82 בבאג
נוב ׳ ז  באבאג

ה  1397/82 שלום מרים 26.8.73 גולדנברג חי
 1400/82 פוקרס משה 12.12.81 וינוגרדוב אולגה
 1401/82 שרה צלביץ 26.12.80 יצחק אברמוביץ

 1402/82 מועלם אברהם 3.1.82 בנארי רונית
 1403/82 משה קופפר 19.1.82 זאב קופפר

דן דן עובדיה 9.4.77 אלגרה אבי  1405/82 אבי
 1406/82 אסתר רציה

ור־לי 22.2.82 אהובה גלפז  מז
לי בה שבי  1408/82 מיכאל שבילי 8.2.82 טו

 1409/82 קופלר קלרה 28.1.82 ביטרמן מלכה
 1411/82 ברל בקרמן 22.12.81 משה בקרמן
ה גולדה ווייזר 27.11.80 לאון זילברג בי  1412/82 צי

 1415/82 גוריביץ משה 26.7.76 גוריביץ נסיה
 1420/82 ליבוביץ מרקו 20.2.82 ליבוביץ רבקה

 1426/82 בתיה שוחט 8.2.82 ראובנה
 אלטשולר

 1432/82 מנשה יצחק 17.11.82 םוהם יצחק
 1404/82 ווסרמן שושנה 31.1.82 ווסרמן חיים

נה גרציניאנו 15.12.71 מרים אסא  1427/82 חו
 1429/82 בן משה בצלאל 17.11.81 בן משה צביה

 1430/82 פיליפ פוגר 5.1.82 משה פוגר
ן י ן 12.2.82 מרים גולדשטי י  1431/82 יהודה גולדשטי

ה שפירא  1435/82 שפירא יוסף 27.12.81 אדי
ינו נחמן 13.4.81 פובדוין קלרה  1437/82 סונדו

 1438/82 עזרא בן ארי 28.12.81 אפרים בן ארי
 1440/82 טוריקה רפאל 25.2.82 מרדכי טוריקה
 1441/82 ווייסבלט ברנרד 6.1.82 וויסבלט רוזה
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
ת (המשח ו נ מ ז  ה

 תאריך
 הפטירה שם המבקש

 10.2.82 שרה הבדיק
וב שמואל  6.2.82 אשנ

 26.1.82 וגמן אנדרי
 12.5.76 שמואל יוסף

 פרסה
 27.12.81 דוד נחמן

 15.9.80 לגזיאל יוליד.
יג  13.8.74 רחל פי

 19.10.81 חיים גראפי
 22.1.82 דוד חיים משיח•

 26.1.82 ליבליך פלח

 ע׳ זמיר, רשם

 פ0׳ התיק
 (ירושות) שם המנוח

 1512/82 אברהם הנדיק
ה  1517/82 יעקוביץ הי

 1518/82 וגמן יולן
 1519/82 רחל פרסה

 1521/82 רחל נחמן
 1522/82. לגזייל מסעודה
 1523/82 מאיר ברל פייג

 1526/82 שלום גרופי
 1527/82 משיח בוליםה

י אריה שפיר  1529/82 צב

 תאריך
 הפטירה שם המבקשו

׳ אג  20.12.81 עזרא נ
 27.12.81 שלומאר׳ כץ

 10.3.55 אברהם מזרחי
 13.4.70 יהודית חריף
 4.6.81 מיכאל חולין
 19.10.79 אברהם וקם

ן חנה י  25.1.80 אנגלשטי
ה ן הנ י  5.9.71 אנגלשטי

 13.1.77 אוטילוה איזינגר
 9.3.81 ברוניצקו יהודית

 11.2.82 רחל סומך

 מס׳ התיק
 (ירושות) שם המנות

 1499/82 עזרא תפחה
 1498/82 רוזה כץ

 1503/82 חיים מזרחי
 2521/81 צבי חרפ

 1436/82 זיגמונד חולין
 1505/82 וקס מטיל

 1506/82 גליקמן ברקו
 1507/82 גליקמן פסיה

 1508/82 אברמוביץ חנה
 1509/82 ונצר מרדכי

 1510/82 שמואל סומך

 בית המשפט המחוזי בתיפה

 הזמנות כדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עובדן

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

ת המשפט צו כטוב בעיניו.  התנגדותו, שאם לא כן יתן בי

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

ן 486/82 רות גיזלר 29.1.82 אליאש טובח י ינשטי י ין 2.12.76 סול ו לי ויינשטי  437/82 טי
ין יהודה 7.2.82 ויבשטיין יפה ה 3.1.77 פרידה פלג 487/82 ויינשטי  439/82 סין הנ
ד ד רשי  440/82 מן יוחנן 19.1.82 מן רחל 489/82 יונים יוסור 30.1.82 מחמו

ה 17.10.74 וידר יוסף סלאמה י  447/82 וידר בדנ
 448/82 פנחס אריקה 7.12.81 מרים נוה 490/82 וייס יוסף 6.1.82 וייס ציפורה

 451/82 ילן עמנואל 7.10.81 יהודית ילן 493/82 זוהר יהודה 28.6.81 זוהר םימי
 453/82 איסלנד מרים 19.10.78 אהרון איסלנד 495/82 בקוביםי איציק 16.4.81 סני רבקה

י - 497/82 קימל משה 31.1.82 ברוריה קימל בנ דית ראו  456/82 פלר שמואל 29.1-1.81 עי
ה 499/82 איזיק סטרול ברוך 29.5.81 הוס בלה  462/82 ליברמן אסתיל 28.1.82 ביטריס אלנ

ה יסלוביץ נ  469/82 אלפרן גיזה 5.12.79 אלפרן צבי 500/82 קרבלויקוב פרניה 25.1.82 טי
 (הרמז) 501/82 באק ליובה 20.1.82 זמיר אורה

ינגר רני 15.12.81 באמטר דסידריו בץ משה 503/82 ז  473/82 קרינדלר מאיר 14.11.81 רו
ת ישראל 29.12.81 מרגלית מרים 504/82 קרון רהל 7.11,81 קרון אלטר י ל ג ר  480/82 מ
ן 4.2.82 מרים עדי  481/82 גולמן ריבה 5.2.82 אלפינר חס־ה 509/82 עדי שמעו

 485/82 ניםנהולץ צפורה 17.1.82 אסתר זרמי 514/82 טישלר דבורה 2.2.82 יורם טל

 מ׳ =ן־יאיר, רשם
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 בית המשפט המחוזי בחיפה

 הזמנות בדכר ירושות ומינוי מנהלי עזבון

ת הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת  להווי ידוע כי הוגשו לבי
ן וימסור ת הדי גד לה, יבוא לבי ן בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנ י נ  הנאה או המעו

. ו י נ ן צו כטוב בעי ו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית הדי  טענותי

 מס׳ התיק האריך פס׳ התיק תאריו
 (ירו־זות) שם המנוח הפטירה שם המבקש (ירושות) שם המנוח הפטירה ש• המבקש

ה 22.12.82 פנקס תמר  גרפונקל עמלי
 בלומנפלד אסתר 20.5.75 בלומנפלד יצחק

 שטרן •יוסף 1944 שרוני (שטרן)
 אברהם

ים יעקב 19.5.81 דרור לאה  פלמנבו
ה קלאוס  נידרברג לוי 19.2.82 חנ

 וסרמן אליהו 4.2.82 רעיה וסרמן
 אורבך מנחם 7.2.82 אירית אורבך

) 5.1.82 זגגי גניה ן מ ר ה ) י ב  ברנפלד צ
 שמלי גרשון 11.2.82 מדם יעל

דה ן 21.1.82 פרי י  לאור ליכטנשטי
נה זילברגלבג  רגי

 הירש יעקב 16.6.81 הירש צפורה
דל טה 14.1.66 אידלוביץ אי  אידלוביץ אנ

 פלדמן זאב וילם 29.3.81 פלדמן יהודה
 יונגפר משה 22.1.82 יונגפר דב

ן י  ברנשטיין שמחה 9.11.80 מרים ברנשטי
חי שפק  שפק יהודה 16.2.81 עמי

ה נ י נ  ירמולובסקי שמואל 24.1.82 פ
 ירמולובסקי

מץ נ  שטינמץ מכס 24.2.82 לוטה שטי
 כץ פנחס 4.11.76 בלומה כץ

טה  אהרון קמילה 1.11.81 גלעד רי
 ק דלה

יה 18.7.81 רפי דגן  דגן גנ
 קוטלנסקי גריגוריו 27,8.81 לוטן לוי

ה נ י  סגל דבורה 6.3.81 בחיר פנ
 בלל יוסף 12.11.81 עלוני מנחם

 פלישמן פלה 10.10.80 פלישמן מרדכי

 מ׳ גן-יאיר, רשם

 23.12.78 מרים ברק 476/82
 I.11.57 477/82 נמר

 עבדאלמאלק ותד 466/82
דל  8.3.79 ברקוביץ מנ

דל ברקוביץ 478/82  25.5.80 מנ
ה שפר 479/82 נ  20.12.81 מי
 30.11.48 זיוה שילוביצקי 482/82
ה פלד 483/82 י נ  8.8.81 חנ
 26.8.81 רות קפ 484/82
 17.1.82 בריקר אתיה 488/82
 6.2.82 אורן אורי 491/82

 20.5.80 רחל מילניק
 3.1.82 מרים טרן 492/82
 21.7.81 לנדסמן צבי 494/82
 20.1.82 שמואל גולן 496/82
גה רז 438/82  29.11.81 נ
5 0 2 / 8 2 ן ז  II.2.82 איטה ח
 23.12.81 דורה עמלן 505/82
 1.10.80 קובריגו גדליהו 506/82

 25.1.81 יוםיפוביץ טוביה
ילמה 507/82  6.1.82 ברוקר ו
 22.11.81 מרקו ינקו 508/82
 8.5.76 עוזרי יוסף 510/82

 4.11.81 סימי בן זקן
 20.1.82 ד״ר רוברט 511/81
י לבנה 512/82 ז  9.8.79 אשכנ
 6.11.81 נגר מרגרטה 513/82
ד דוד 515/82 נ  15.10.81 אדמו
 קליין 516/82

יגה  8.12.81 יהודית פי
 ליבוביץ

 הזמנןת בתי הדין הרבניים
 בית הדין הרבני האזורי בירושלים

ין מאיר  בראונשטי
 ותד עבד אל מלך

 ברלה בויומ
 ברלה אטלה

י  לאונר פנ
 מרקמן יהודה

 פלד רחל
 פריסטר אלי יוהנה

 ברוקר גריגורי
 ארנטראוט יהודית

 מילניק יצחק יעקב
י  טרו חג

 גרום פרל
ה ן חנ י  זילברשטי

 רז איל
 חזן משה

 עמלן אהרון
 הרשקוביץ רוייקה

 יאספוביץ ריזל
 פולקמן יוליום

 מרקו יטי
 עוזרי זוהרה

 בהון יונה
 גוטליב פטרי
י חיים ז  אשכנ

 נגר אדולף
 קליין ארנקה

436/82 
441/82 

442/82 
443/82 
444/82 
445/82 
446/82 
449/82 
450/82 
452/82 
454/82 
455/82 
457/82 
458/82 
459/82 
460/82 
461/82 
463/82 
464/82 
465/82 
467/82 
468/82 
470/82 
471/82 
472/82 
474/82 
438/82 

 475/82 ליבוביץ זליג

בע טובת ת הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התו  להווי ידוע כי הוגשו לבי
ן וימסור ן שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדי ן בעזבו י נ  הנאה או המעו

ן צו כטוב בעיניו.  טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאס לא כן יתז בית הדי

 תיק 2494/התשמ״ב
ח' יהושע פישל. זקס, שנפטר ו ן ירושת המנ י  בענ

׳א (10 בינואר 1981),  בירושלים ביום ז׳ בשבט התשמ׳
 המבקשת: רחל ניימן. -

 תיק 2484/התשמ״ב
ן ירושת המנוח נסים ביטון, שנפטר בירושלים י  בענ

 ביום י״ז בשבט ההשמ״ב (7 בפברואר 1982),
ן ביטון. מ  המבקשת: ס
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 בית הדין הרבני האזורי בירושלים
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 המבקש: יחזקאל קליין.

 תיק 2579/התשמ״ב
ן ירושת המנוח דוד איתן (סוקולקה), שנפטר י  בענ
 בירושלים ביום כ״ו בחשון התשל״ט (25 בנובמבר 1978),

דה איתן. הו  המבקש: י

 תיק 2588/התשמ״ב
ן ירושת המנוח אברהם בורוכוב, שנפטר בידו־  בעני

 שלים ביום י״ט באדר התשל״ח (26 בפברואר 1978),
 המבקשת: דבורה פרץ.

 תיק 2928/ד,תשמ״ב
פטר בירושלים ן ירושת המנוח ראובן לוי, שנ י  בענ

׳ב (6.3.1982), י  ביום י״א באדר התשמ׳
 המבקשת: דבקה לוי.

 רפאל הדט־־עדה, המזכיר הראשי

 תיק 2496/התשמ״ב
וחה חיה סימה זקם, שנפטרה׳ בבאר־ ן ירושת המנ י  בענ

ב ביום י״ז בתשרי התש׳ים (8 באוקטובר 1979), ק ע  י
 המבקשת: רחל ניימן.

 תיק 2527/התשמ״ב
ן ירושת המנוח יעקב רפאלי, שנפטר בירושלים י  בענ

 ביום ג׳ באדר התשמ״ב (26 בפברואר 1982),
 המבקשת: אסתר רפאל.

 תיק 2604/התשמ״ב
פטר בירושלים ו ירושת המנוח זיסו זיסו, שנ י  בענ

 ביום כ״ה בשבט התשמ״ב (18 בפברואר 1982),
ה לאה זיםו.  המבקשת: חי

 תיק 2577/התשמ״ב
פטרה בירושלים ה קליין, שנ נ י ן ירושת המנוחה מ י  בענ

 ביום י״ג בטבת התשמ״ב (9 בינואר 1982),

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

בע טובת  להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים "להלן, בקשות למתך צווי ירושה. כל התו
ת הדין וימסור גד לה, יבוא לבי יחסת אליו ורוצה להתנ ן י בעזבון שאחת הבקשות מתי י נ  הנאה או המעו

ב בעיניו. ן צו כטו ת הדי ה זו, שאם לא כן יתן בי מנ ו תור חמישה עשר יום מיום פרסום הז תי ו  טענ

 תיק 8181/התשמ״ב
ך, שנפטר בחולון ארלי אל. תנ ן ירושת המנוה נ י  בענ

 ביום ט׳ בתשרי התשמ״ב (7 באוקטובר 1981),
גה ארליך. י  המבקשת: פי

 תיק 8284/התשמ״ב
וח הארון בן דזד, שנפטר בתל־אביב ן ירושת המנ  בעני

 ביום י״ג בשבט התשמ״ב (6 בפברואר 1982),
 המבקש: שאלתיאל בן דוד.

 תיק 7944/התשמ״ב
ן ירושת המנוח דוד גולדנברג, שנפטר בפתה י  בענ

 תקוה ביום כ״ד בכסלו התשמ״ב (20 בדצמבר 1981),
נה גולדנברג. י  המבקשת: פנ

 תיק 8243/התשמ״ב
נה פטרה ברענ ה אבגי, שנ ר ן ירושת המנוחה ש י  בענ

 ביום כ״ב בטבת התשמ״ב (17 בינואר 1982),
ן אבגי. ימי  המבקש: בנ

 תיק 8051/התשמ״ב
וחה מסעודה אברהם, שנפטרה ן ירושת המנ  בעני
ובמבר 1981),  בהדלוך ביום כ״ט בחשון התשמ״ב (26 בנ

 המבקש: אהרן אברהם.

 תיק 8081/התשמ״ב
ן ירושת המנוחה רויטל אוחנה, שנפטרה בפתח י  בענ

 הקוד, ביום ט״ו בטבת התשמ״א (22 בדצמבר 1980),
 המבקש: חיים אוחנה.

 תיק 7856/התשמ׳יב
וחה אלגרא דובינסקי, שנפטרה ן ירושת המנ י  בענ
 בבאר־יעקב ביום ז׳ בכסלו התשמ״ב (3 בדצמבר 1981),

 המבקש: חיים דובינסקי.

 תיק 7983/התשמי׳ב
פטרה בפתח ן ירושת המנוחה מזללה אליתים, שנ י  בענ

ה ביום כ׳׳ו בטבת התשמ״ב (16 בינואר 1982),  תקו
 המבקש: ציון אלי־תים.
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 בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 תיק 8266/התשמ״ב
וחה מרגלית עוזרי, שנפטרה בתל־ ן ירושת המנ י  בענ

 אביב ביום כ״ז בשבט התשמי׳ב (20 בפברואר 1982},
 המבקשת: שמחה (עוזרי) בוטל.

 תיק 8265/התשמ״ב
רושת המנוח שלום עוזרי, שנפטר בתל־אביב י ' ן י נ  בע

 ביום י׳׳א באלול התשל״ה (18 באוגוסט 1975),
 המבקש: ח עוזרי.

 תיק 8355/התשמ״ב
ן ירושת המנוח שלמה פינצי, שנפטר בתל־אביב י  בענ

 ביום י״ד בחשון התשי׳ם (4 בנובמבר 1979),
.  המבקשת: ברטה פינצי

 תיק 8084/התשמ״ב
ן ירושת המנוח אברהם פינקוביץ, שנפטר בפתח י  בענ

 תקוה ביום כ״ט באייר התש״ם (15 במאי 1980),
 המבקשת: שולמית פיבקוביץ.

 תיק 8340/התשמ״ב
ן ירושת המנוח מאיר קאופמן, שנפטר בפתח י  בענ

 תקוה ביום ד׳ בשבט ההשמ״ב (28 בינואר 1982),
 המבקשת: רנה קאופמן.

 תיק 8288/התשמ״ב
ן ירושת המנוח ברוך קוטנר, שנפטר בתל־אביב  בעגי

״ד בחשון התשמ״ב (11 בנובמבר 1981),  ביום י
ה קוטנר.  המבקשת: חי

 תיק 8270/התשמ״ב
וח יעקב קוקלנסקי, שנפטר ברמת־ ן ירושת המנ  בעני

 גן ביום כ״ג בכסלו התשמ״ב (18 בדצמבר 1981),
 המבקש: שלמה קוקלנסקי.

 תיק 8143/התשמ״ב
י־ברק ה רפאלי, שנפטרה בבנ ן ירושת המנוחה חי י  בענ

נואר 1982),  ביום כ׳ בטבת התשמ״ב (1-5 בי
,  המבקש: אורי רפאלי

 תיק 8142/התשמ״ב
וח חיים רפאלי, שנפטר בפתח תקוה ן ירושת המנ י  בענ

 ביום י״ט בחשון התש״ם (9 בנובמבר 1979),
 המבקש: אורי רפאלי.

 תיק 8213/התשמ״ב
ן שליט, שנפטר בתל־אביב ן ירושת המנוח שמעו י  בענ

 ביום ב׳ בתשרי התשמ״ב (30 בספטמבר 1981),
 המבקשת: לאה שליט.

 תיק 7873/התשמ״ב
ן ירושת המנוח מנדל דומברוביץ, שנפטר בהדרה י  בענ

 3יום כ״א באדר א׳ התשמ״א (25 בפברואר 1981),
 המבקש: דב דומברוביץ.

 תיק 7874/התשמ״ב
וחה רחל דומברוביץ, שנפטרה ן ירושת המנ י  בענ

 צחדרה ביום ה׳ באייר התש״ם (21 באפריל 1980),
 המבקש: דב דומברוביץ.

 תיק 8154/התשמ״ב
ן ירושת המנוחה מרי וקסמן, שנפטרה ברמת־ י  בענ

 גן ביום כ״ח בטבת התשמ״ב (22 בינואר 1982),
 המבקש: שרגא וקסמן.

 תיק 7979/התשמ״ב
ן ירושת המנוח מאיר יעקב טייץ, שנפטר בתל־ י  בענ

ב ביום ט״ו בכסלו התשמ״ב (11 בדצמבר 1981),  אבי
 המבקשת: אלה טייץ.

 תיק 7881/התשמ״ב
ה ביום י ן יוסף, שנפטר בנתנ  "בענין ירושת המנוח גדעו

 ב׳ בסיון התשמ״א (4 בלוני 1981),
 המבקשת: אריאלה יוסף.

 תיק 7882/התשמ״ב
ב י וחה גיטל יוסף, שנפטרה בתל־אבי ן ירושת המנ י  בענ

 'ביום ח׳ בתשרי התשל״ד (4 באוקטובר 1973),
 המבקשת: אריאלה יוסף.

 תיק 7939/התשמ״ב
ן ירושת המנוח דוד כובש, שנפטר בתל־אביב י  בענ

 ביום כ״ט בחשו! התשמ״ב (26 בנובמבר 1981),
 המבקשת: שרה כובש.

 תיק 8159/התשמ״ב
ן ירושת המנוח חיים לנדאו, שנפטר ברמת־גן י  בענ

 ביום ט׳ בתשרי התשמ״ב (6 באוקטובר 1981),
 המבקשת: אולגא לנדאו.

 תיק 8131/התשמ״ב
ן ירושת המנוחה, מרים מועלם, שנפטרה ברמת־ י  בענ

 גן ביום י״ט בתשרי התשמ״ב (17 באוקטובר 1981),
 המבקש: נסים מועלם.

 תיק 8130/התשמ״ב
ן ירושת המנוח עווד מועלם, שנפטר בתל־אביב י  בענ

 3יום כ״ב בחשון התש״ם (12 בנובמבר 1979),
 המבקש: נסים מועלם.
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 בית הדין הרגני האזורי בתל־אביב־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 המבקשת: אהובה כהן.

 תיק 8354/התשמ״ב •
פטרה ברמת־ וחה רבקה פלדמן, שנ ן ירושת המנ י  בענ

 גן ביום כ׳ בטבת התשמ״א (27 בדצמבר 1980),
,  המבקש: נחמן פלדמן

נות וירושות ה לוי, מנהל היחידה לעזבו  עובדי

 תיק 8261/התשמ״ב
ן שמוע, שנפטר בפתח ן ירושת המנוח שמעו י  בענ

ובמבר 1981),  תקוה ביים כ״ז בחשון התשמ״ב (24 בנ
 המבקשת: שושנה. שמוע.

 תיק 8402/התשמ״ב
ח יוסף חיים כהן, שנפטר בתל־ ו ן ירושת המנ י  בענ

ב ביום כ״ו בשבט התשמ״ב (19 בפברואר 1982),  אבי

ה ו ק ת ־ ח ת פ  בית־ הדין הרבני האזורי ב
ת ו נ מ ז  ה

בע טובת. ת הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התו  להווי ידוע כי הוגשו לבי
ו וימסור ת הדי גד לה, יבוא לבי יחסת אליו ורוצח להתנ ן בעזבון שאהת הבקשות מתי י נ  הנאה או המעו

. . ו י נ י ע ן צו כטוב ב ת הדי ח זו, שאם לא כן יתן בי מנ ו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הז ותי  טענ

 תיק 1313/ התשמ״ב
ן ירושת המנוח גרין םלומאה, שנפטר ביום כ״ו י  בענ

נואר 1982),  בטבת התשמ״ב (22 בי
 המבקשת: מלכת טרנרוצקי.

 תיק 1356/התשמ״ב
י טובים, שנפטר ביום ג׳ ורג׳ ן ירושת המנות ג׳  בעני

״ג(17 במאי 1953),  בםיון התשי
 המבקש: יחזקאל טובים.

 תיק 1357/התשמ״ב
זח בלאג לולז, שנפטר ביזם י״ד ן ירושה המנ  בעני

 באלול התש״ך (6 בספטמבר 1960),
 המבקשת: רחל גוניק.

 תיק 1369/התשמי׳ב
, שנפטר ביום א׳ ד גוטמן ן ירושת המנוח דו י  בענ

 בטבת התשמ״ב (26 בדצמבר 1981),
.  המבקשת: רחל גוטמן

 תיק 1382/התשמ״ב
פטר ביום כ״ד ן ירושת המנוח חלפון לוזון, שנ י  בענ

 בשבט התשמ״ב (17 בפברואר 1982),
 . המבקשת: זולה. לוזון.

 תיק 1396/התשמ״ב
ן ירושת המנוח לודויג דייםש, שנפטר ביום י״ד י  בענ

 בשבט התשמ״ב (8 בינואר 1982),
 המבקשת: אליזבט שפויבר.

 תיק 1074/התשמ״ב
ן ירושת המנוח מנסור כהן, שנפטר ביום ו׳ באב י  בענ

 התשמ׳יא (6 באוגוסט 1981),
לנה גולן.  המבקשת: אי

 תיק 1205/התשמ״ב
ח יונה פילין, שנפטר ביום י״ב ו ן ירושת המנ י  בענ

 בניסן התש״ם (29 במרס 1980),
ן.  המבקשת: יפה פילי

 תיק 1273/התשמ״ב
פטרה ביזם י״א חה דחל נפחא, שנ ו ן ירושת המנ  בעני

 :בטבת התשמ״ב (6 בינואר 1982),
: חנוך נפחא. ש ק ב מ  ה

 תיק 1215/התשמ״ב
ן ירושת המנוח הנה בריסטמן, שנפטר ביום י״ג י  בענ

 בטבת התשמ״ב (8 בינואר 1982),
ה וינריך.  המבקשת: חי

 תיק 1237/התשמ״ב
, שנפטר ביום ילי וח ללי דזאנאשו ן ירושת המנ י  בענ

 א׳ בשבט התשמ׳׳א (6 בינואר 1981),
. ילי  המבקש: אהרן דזאנאשו

 תיק 1255/התשמ״ב
ן ירושת המנוח נסים לוי, שנפטר ביום ט׳ בתשרי י  בענ

 התשמ״א (19 בספטמבר 1980),
 המבקשת: מרים לוי.

 א׳ פייער, המזכיר הראשי
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 הודעות בדבר בקשות לפירוק וזבחת

 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עררך
ינתן לכל נושה או משתתף  הדין שלו. העתק מן הבקשה י
 של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת התשלום

 הקבוע בעדו. .
״ד , עו ן  מירי כנטי

 ב״כ־המבקש

: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה ה ר ע  ה
 האמורה חייב למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום
והמען  לעיל הודעה על רצונו זה. ההודעה, בציון השם 1
מת בא כוחם,  של האיש או הפירמה ובחתימתם או בחתי
ע אל ההתום י  צריכה להימסר או להישלח באופן שתג

 לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 5 במאי 1982.

פו זי בתל־אפיכ־י  בבית המשפט המחו

 תיק אזרחי 330/82
 בענין: פקודת החברות,

־מנשה בע״מ מרח׳  ובענין: פירוק החברה שיא תלמי
 ז׳בוטינסקי 14, רמלה

רי ״ד מי  והמבקש: המוסד לביטוח לאומי, ע״י ב״כ עו
 בנטין,

 נמסרת בזה הודעה כי ביום 1 בינואר 1982 הוגשה
ב לפרק את החברה  בקשה לבית המשפט המחוזי בתל־אבי
ת  הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בי

 המשפט היושב בדין ביום 6.5.1982 בשעה 08.30.

 כל נושה או משתתף של ההברה האמורה הרוצה
 לתמוך במתן צו בענין בקשה זו או להתנגד לבד, רשאי
ת עורך  להופיע בשעת הבירור אם בעצמו או באמצעו
ינתן לכל נושה או משתתף  הדין שלו. העתק מן הבקשה י
 של ההברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת התשלום

 הקבוע בעדו.

, עו״ד ן י ט נ  מירי ג
 ב׳׳כ המבקש

 ו  הערר: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמ
י הדואר, לחתום לעיל,  רה חייב למסור, או לשלוח ע״
 הודעה על רצונו זה. ההודעה, בציון השם והמען של
 האיש או הפ־רמה ובהתימתם או בחתימת בא־כוחם,
ע אל החתום י  צריכה להימסר או להישלח באופן שתג

 לעיל לא יאוהר משעה 13.00 של יום 5.5.1982.

פו י ב־  23לת המשפט המחוזי בתל־אבי
 תיק אזרחי 328/82

ן: פקודת החברות,  בעני
 ובעגין: פירוק החברה עומרים אספקה ושירותים לחקלאות

 בע״מ,
 והמבקש: המוסד לביטוח לאומי, ש״י ב״כ עוה״ד מירי

ן, י , ו/או ב. גולדשטי ן  בנטי

 נמסרת בזה הודעה כי ביום 19 בפברואר 1982 הוגשה
 בקשה לבית המשפט המחוזי בתל־אביב לפרק את ההברה
י בית  הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפנ

 המשפט היושב בדין ביום 6.5.1982 בשעה 08.30.

ושה או משתתף של י החברה האמורה הרוצה  כל נ
 לתמוך במתן צו בעבין בקשת זו או להתנגד לכך, רשאי
 להופיע בשעת הבירור אם בעצמו או באמצעות עורך
ן שלו. העתק מן הבקשה יינתן לכל נושה או משתתף  הדי
 של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת התשלום

 הקבוע בעדו.
ז, עו״ד  מירי בנטי

 ב׳יכ המבקש

 העדה: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה
 ־האמורה חייב למסור, או לשלוח ע״י הדואר לחתום לעיל,
 הודעה על רצונו זה. ההודעה, בציון•• השם והמען של
 האיש או הפירמה ובחתימתם או בחתימת בא־כוחם,
ע אל החתום י  צריכה להימסר או להישלח באופן שתג

 לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 5.5.1982.

זי כתל ־אביב* יפו ת המשפט המחו י  פב
 תיק אזרחי 329/82

ן פקודת החברות, י  י בענ
ן פירוק חברת עומרים קרית גת, אספקה י  ובענ
 ושירותים לחקלאות 1977 בע״מ מרחוב מרכוס 4, איזור

 התעשיה, פתח תקוה.

די ב״כ עו״ד  והמבקש: המוסד לביטוחי לאומי על י
ן ו/או ב׳ גולדשטיין, שדרות וייצמן 13, ירושלים.  מ׳ בנטי
גשה  נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1 בפברואר 1982 הו
 בקשה לבית המשפט המחוזי בתל־אביב לפרק את החברה
י בית  הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפנ

 המשפט היושב בדין ביום 6 במאי 1982 בשעה 08.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
גד לכך, רשאי ן הבקשה או להתנ י  לתמוך במתן צו בענ
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 הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות

ת ד צ נ זי כ ת המשפט המחו  כבי
 תיק אזרחי 17/82

 בעניז: פקודת החברות,
 ובעבין: פירוק החברה מלון גרנד רומנו בע״מ

ן ועבו  והמבקשת: קרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבני
דה שיתופית בע״מ, ע׳׳י בא׳י־־כוחה ו ת ציבוריות אג  דו
או גורמן / ד ו  עוה״ד, יוסף חזקיה ו/או גורביץ דו
י בי־־דין הוא: רחוב  שמחה שמענם להמצאת כתב

 ארלוזורוב 93, תל־אביב.

 נמסרת בזה הודעה כי ביום 5 בינואר 1982 הוגשה
זי בנצרת לפרק את ההברה  בקשה לבית־המשפט המחו
י בית  הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפנ

 המשפט היושב בדין ביום 6 במאי 1982, בשעה 08.30.
- כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
ד לכך, רשאי ג  לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנ
 להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות- עורך־
ינתן לכל נושה או משתתף  \זריך שלו. העתק בן הבקשה י
ה תמורת התשלום ט  של החברה שידרוש זאת מן החתום מ

 הקבוע בעדו.
 גורכיץ דוד, עו״ד

 ב״כ המבקשת

 הערה: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה
 האמורה חייב למסור, או לשלוח על ידי הדואר לחתום
 לעיל הודעה על רצונו זה. ההודעה, בציון שם והמען של
 האיש או הפירמה ובחתימתם או בחתימת בא־כחם, צריכה
ע אל החתום לעיל לא י  להימסר או להישלח באופן שתג

 יאוחר משעה 13.00 של יום 5.5.1982.

פו זי בתל־אביכ־י  בכיית המשפט המחו

 תיק אזרחי 3013/81
דת החברות,  בענין פקו

ן פירוק חברת בר ישראל — אמריקה לבניה י  ובענ
 בע׳׳מ,

ן עובדים בע״מ, על ידי ב״כ  והמבקשת: חברת שיכו
ב. י 21, תל־אבי נצ׳ י  עו״ד י׳ אהרנםון מרח׳ ליאונרדו דה־ו

גשה ה הודעה, כי ביום 4 במרס 1982 הו  נמסרת בז
ב לפרק את החברה זי בתל־אבי  בקשה לבית המשפט המחו
י בית  הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפנ

 המשפט היושב בדין ביום 6 במאי 1982 בשעה 08.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
ן הבקשה או להתנגד לכך, רשאי י  לתמוך במתן צו׳ בענ
ת עורך  להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעו
ינתן לכל נושה או משתתף  הדין שלו. העתק מן הבקשה י
 של ההברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורה התשלום

 הקבוע בעדו.
ד , ער׳ ן  י׳ אהרנםו

 ב״כ המבקש

: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה ה ר ע  ה
יב למסור, או לשלוח על ידי הדואר לחתום  האמורה חי
 לעיל הודעה על רצונו זה. ההודעה, בציון השם והמען
 של האיש או הפירמה ובחתימתם או בחתימת בא כוחם,
ע אל החתום י  צריכה להימסר או להישלח באופן שתג

 לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 5 במאי 1982.

 לפי פקודת האגודות השיתופיות
ת לנושיפ ו ע ד ו ה י פירוק ו ו ו  צ

 לפי פקודת האגודות השיתופיות

 ערטל מושב עובדים להתישבות חקלאית שיתופית
ת  בע״מ (מספר תיק: 7־002623־57<, וממנה למפרקים א
ה יהב, שמענפ: ברית פיקוח חקלאית, י י ואת טנ  אורי חמנ

 רהוב החשמונאים 93, תל־אביב.

 בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות (פירוק),
עה מן האגודה להגיש  התשל״ב—1972, נדרש כל בעל הבי
 את תביעתו בכתב למפרק תיד חודש ימים מיום פרסום

 הודעה זו לפי המען הנ״ל.

פגע  בהתאם לסעיף 51 לפקודה, רשאי כל צד שנ
דה והרווחה תוך י שר העבו ה לערער עליו בפנ  על ידי צו ז

 חודשיים מיום פרסומו ברשומות.

 כ׳ באדר התשמ״ב (15 במרס 1982)
 יאיר יקיר

 רשם האגודות השיתופיות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46(1), לפקודת האגודות
דות כמפורט  השיתופיות, אני מצווה בזה על פירוק האגו

 להלן:

 יבולות אגודה שיתופית לשיווק תוצרת חקלאית וע
 בודה בע״מ (מספר תיק: 4־002064־57), וממנה למפרק
: משרד העבודה והרווחה, רחוב  את עזרא דגן, שמענו

 קרן היסוד 38, ירושלים;

ד פרדס בו  פרדס חבר אגודה שיתופית חקלאית לעי
 משותף בגוש חבר בע״מ (מספר תיק: 1־002287־ד5),
: ברית פיקוח חקל ו  וממנה. למפרק אח מנחם לבב, שמענ

 אית, רחוב החשמונאים 93, תל־אביב;

ה חקלאית בע״מ י  מושבי חול אגודה שיתופית מרכז
י  (מספר תיק: 3־002427־57), וממנה למפרק את אורי חמנ
ה יהב עו״ד, שמענם: ברית פיקוח חקלאית, רחוב י  ואת טנ

 החשמונאים 93, תל־אביב;
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 הודעות מאח הכונס הרשמי
 לפי פקודת החברות

: 80 אגורות חדשות לנפגעים ו־40 ל ק  הסכום לכל ש
 אגורות חדשות לנושים אחרים.

דנד שני. בי  דיבידנד ראשון או אחר : די
: ב׳ באייר התשמ״ב {25.4.1982). ו נ ו  זמן פרע

 מקום פרעונו במשרד המפרק : עו״ד ע׳ דורון, רח׳
 אחוזת בית 1, תל־אביב.

ת על מינוי מפרק וכוונה להכריז ו ע ד ו  ה
 על דיבידנד

: טרוסו ישראל בע״מ — בפירוק. ה ר ב ח  שם ה
ם: רחוב התעשיה 10, תל־אביב•  מען המשרד הרשו

, ת. א. 1728/80. י של : תל־אביב־יפו ז  בית המשפט המהו
: משה סובל, עו״ד, רח׳ ו נ ע מ  שם המפרק, תיאורו ו

 סוקולוב 26, חולון.
: ט׳׳ו באדר א׳ התשמ״א (19.2.1981). י ו נ י מ  תאריך ה

ת: ד באייר התשמ״ב כחו ם האחרון להגשת הו ו י -
.(30.4.1982) 

: ״יפרון״ חברה לעבודות פיתוח וכבישים ה ר ב ח  שם ה
 בע״מ — בפירוק.

 מען המשרד הרשזם : רחוב אלנבי 128א', תל־אביב,
: תל־אביב־יפו, ת. א. 2319/71. ל זי ש ת המשפט המחו  בי
: עזריאל ברק, עו״ד, רה׳ ו נ ע מ  שם המפרק, תיאורו ו

 השופטים 27, תל־אביב.
: כ׳ באייר התשמ״א (24.5.1981). י ו נ י מ  תאריך ה

: ז׳ באייר התשמ״ב ת ו ח כ ו ן להגשת ה  היום האחרו
.(30.4.1982) 

 כ״ב באדר התשמ״ב (17 במרס 1982)
 ז׳ בתה

ן הכובס הרשמי  סג

ו פירוק ואסיפות ראשונות  צ
 שם ההברה : נגרית ״שקמה״ אופקים בע״מ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום : אופקים.
: באר שבע ת. א. 378/80. ל זי ש  בית המשפט המחו

ק: 1.5.1981. רו י  תאריך צו הפ
.4.7.1980 : ה ש ק ב  תאריך הגשת ה

ב ת: ר באייר התשמ״ ו נ  היום והמקום לאסיפות ראשו
 (29.4.1982) אצל הכונס הרשמי, רחוב החלוץ 117,

 באר שבע.
 שם •האסיפות: 1) נושים בשעה 10.00 ; 2) משתתפים

 בשעה 12.00.

 ב׳ בניסן התשמ״ב (26 במרס 1982)
 ש׳ אנקור־שניר
 סגן הכונס הרשמי

 הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד

: אד־גג בע״מ — בפירוק. ה ר ב ח  שם ה
 מען המשרד הרשום : רח׳ נורדאו 44, תל־אביב.

: תל־אביב־יפו, ת. א. 77/81. ל  בית המשפט המחוזי ש
ת: כ״א באייר התשמ״ב כחו  היום האחרון לקבלת הו

.(14.5.1982) 
ת המפרקים, תיאורם ומענם : (1) חיים שפרן, עו׳׳ד,  שמו
: (2) עמיתי סגל, עו״ד, ב י ב א ־ ל  רח׳ בלוד 41, ת

 רה׳ יואל 6, תל־אביב.

: מפעלים מושלמים בע״מ — בפירוק. ה ר ב ח  שם ה
״ד י׳ הירש, רח׳ שאול  מעך המשרד הרשום : אצל עו

 המלך 39, תל־אביב.
: תל־אביב־יפו, ת. א• (2356/8. ל  בית המשפט המחוזי ש
: ז׳ באייר התשמ״ב ת כחו ן לקבלת הו  היום האחרו

.(30.4.1982) 
ד לב, עו״ד, : (1) דו ם נ ע מ ת המפרקים, תיאורם ו  שמו
ונתן מילר, עו׳׳ד, ; (2) י ב י ב א י ל  רה׳ ויצמן 49, ת

 שד׳ שאול המלך 39, תל־אביב.

 הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד לנושים
 כדין קדימה בלבד

: י״א את י״ד בע״מ — בפירוק. ה ר ב ח  שם ה
ם: רת׳ הגבעה 4, סביון, אצל יוסף  מען המשרד הרשו

ן,  אפשטי
 ב־ת המשפט המחוזי של : תל־אביב־יפו, ת. א. 1452/67.
ת: ז׳ באייר התשמ״ב כחו  ה־ום האחרון לקבלת הו

.(30.4.1982) 
: ל׳ ד׳ קומיסר, עו״ד, שד׳ ו נ ע מ  שם המפרק, תיאורו ו

 דוד המלך 1, תל־אביב.

 שם החברה : ר׳ אםא פלדות בע״מ — בפירוק.
 מען המשרד הרשום : רה׳ אחוזת בית 3, תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של : תל־אביב־יפו, ת. א• 2107/80.
: ז׳ באייר התשמ״ב ת כחו  היום האחרון לקבלת הו

.(30.4.1982) 
: אריה כהל, רו״ח, רח׳ נחלת ו נ מע  שם המפרק, תיאורו ו

 בנימין 44, תל־אביב.

 הודעה על תשלום דיבידנד
פ החברה: ישראם—ישראל אמריקה חברה לביטוח  ש

 בע״מ — בפירוק.
ן המשרד הרשום : רה׳ שפר 20, תל־אביב•  מע

: תל־אביב־יפו, ת. א. 1488/79. ל זי ש  בית המשפט המחו
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ת הכונס הרשמי א  הודעות מ

. : עובדיה חכים, רח׳ שמעון 9, רמת־גן ו נ ע מ יב ו  שם החי
זי של : תל־אביב־יפו, ת. א. 5741/67. ה המשפט המחו  בי
: ז׳ באייר התשמ״ב ת כחו  היום האחרון לקבלת הו

.(30.4.1982) 
: שאול עידה, עו״ד, רח׳ ו נ מע  שם הנאמן, תיאורו ו

 ביאליק 59, רמת־גן.

 הודעות על תשלדפ דיבידנד
: יוסר קשת, סוהר, רה׳ ו נ ע מ ' תיאורו ו  שפ החייב,

 סוקולוב 4, ראשון־לציון.
, ת. א. 1443/79. : תל־אביב־יפו ל ת המשפט המחוזי ש  • בי

: 30 אגורות חדשות. ל ק  הסכום לכל ש
דנד ראשון. בי : די ר ח ן או א ד ראשו דנ בי  די

: ב׳ באייר התשמ״ב (25.4.1982).  זמן פרעובו
ך ״ד .ר׳ סלע, רח׳ ב : עו ן מ א נ  מקום פרעונו במשרד ה

 יהודה 74, תל־אביב.

: הנם זקס, רו״ח, רח׳ מזא״ה ו נ ע מ  שם החייב, תיאורו ו
 51, תל־אביב.

, ת. א. 353/76. : תל־אביב־יפו ל  בית המשפט המחוזי ש
: 100 אגורות חדשות. ל ק  הסכום לכל ש

ד ראשון וסופי. דנ בי : די ר ח ד ראשון או א דנ בי  די
: ב׳ באייר התשמ״ב (25.4.1982). ו נ ו  זמן פרע

: הכובס הרשמי, ירח׳ בן־ ן מ א נ  מקום פרעונו במשרד ה
 יהודה 14, תל־אביב.

ב (24 במרס 1982) ז׳ כונח ׳  כ״ט באדר התשמ׳
נס הרשמי  סגן הכו

 הודעות על תשלופ דיבידנד
 שמות ההייביש, תיאורם ומענם: שמואל הומינר, ת״ז
 392833, נהג: שרה הומינר, ת״ז 61888, אחות, רחוב

 יזרעאל 14, נצרת עלית.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, ת.א. 469/69.

 הסכום לכל שקל: 100%.
ד ראשון או אחר: ראשון. דנ בי  די

 זמן פרעובו: כ״ג באייר התשמ״ב (16.5.1982).
: הכובס הרשמי, רחוב החלוץ  מקום פרעונו במשרד הנאמן

 117, באר שבע,

 שם החייב, תיאורו ומענו: אדרי יוסף, ת״ז 6858028, פועל,
 שכ׳ ד׳ 400/14, באר־שבע.

 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, ת.א. 117/73.
 הסכום לכל שקל: 25%.

ד ראשון או אחר: שני. דנ בי  די
׳ב (23.5.1982).  זמן פרעונו: א׳ בםיון התשמ׳

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

 ט׳ בניסן התשמ׳׳ב (2 באפריל 1982)
 ש׳ אנקור־שניר

 סגן הכובס הרשמי

 לפי פקודת החברות

 הודעה על תשלופ דיבידנד

 שם החברה: בונר בע״מ — בפירוק.
ן המשרד הרשום: שד׳ הנשיא 124, חיפה.  מע

ת המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 675/77. י  ב
 הסכום לכל שקל: 100%.

ד ראשון או אחר: ראשון. נ ד בי י  ד
 זמן פרעונו: ל׳ בניסן התשמ״ב (23 באפריל 1982).

 מקום פרעונו במשרד המפרק: מ׳ לוינסון, עו״ד, רה׳
 ביאליק 17, היפה.

ז בניסן התשמ״ב (9 באפריל 1982)  ט״
 י׳ יקזתיאלי

ן הכונס הרשמי  סג

ת ו נ ו ש א ת ר ו פ י ס א ק ו רו י  צו פ

 שם החברה: כ.ר.ג. בע״מ — בפירוק, חפ/51/77213.
ן המשרד הרשום: רחוב בית הכרם 12, ת״ד 5087,  מע

 ירושלים.
י של: ירושלים, תיק אזרתי 298/80. ז ת המשפט המחו  בי

 תאריך צו הפירוק: ב׳ בםיון התשמ״א (4.6.1981).
 תאריך הגשת הבקשה: י״ח באדר התש״ם (6.3.1980).

 היום והמקום לאסיפות ראשונות: י״ז באייר התשמ״ב
ה 4, די די , רחוב י  (10.5.1982) במשרד הכונס הרשמי

 ירושלים.
ת האסיפות: 1) נושים בשעה 09.00; 2) משתתפים ע  ש

 בשעה 09.30.

ז בניסן התשמ״ב (9 באפריל 1982)  ט״
 יצדק צודיאלי

 סגן הכונס הרשמי

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

ז על דיבידנד י ר ת כדבר כוונה להפ ו ע ד ו  ה

: שלמה הדני, יהלומן, רח׳ ו נ ע מ ם החייב, תיאורו ו  ש
 הס 11, נתניה.

זי של : תל־אביב־יפו, ת. א. 3675/67. ת המשפט המחו י  ב
: ז׳ באייר התשמ״ב ת כחו  היום האחרון לקבלת הו

.(30.4.1982) 
: עודד קלמרו, עו״ד, רה׳ ו נ ע מ , תיאורו ו  שם הנאמן

 •הירקון 171, תל־אביב.

: דורון קרמץ, טכנאי אלק ו נ ע מ  שם החייב, תיאורו ו
 טרוניקה, רח׳ אהרונוביץ 29, חולון.

: תל־אביב־יפו, ת. א. 134/80. ל ת המשפט המחוזי ש י  ב
: ז׳ באייר התשמ״ב ת ו ח כ ו  היום האחרון לקבלת ה

.(30.4.1982) 
, עו״ד, רח׳ בארי : אבנר עדיני ו נ ע מ , תיאורו ו ם הנאמן  ש

 5, תל־אביב.
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נות  נכשי עזבו

; חיים  ש2 הנפטר: רומז בן איסאק (אובינםקו) דובינסקי
 פרוימוביץ בן ברקו; יוליום בן גדליה רוזנברג.

 נכפים נעדרים שזהותם ידועה
 שמות הנעדרים: רהל פיטרו, פייגה פיטרו; גדליהו סטו־
גל (סטנגל); יונה דודו; אלברט מ׳  לוביצקי; זולטן שטנ
נדל (שובל); ארנה קריגר: .שובל; שניידר שי  רומנו; זלמן
י;  רוזנברג זיגמונד; גל יוחנה לבית רוזנברג; טיבריו סילג׳
י; אטלקה טירק; רומן גוםטב.  קלרה אנשל; לדיסלאו סילג׳

 נככי יורשים כלתי ידועים
 שם חמדר׳־עז:

 יורשים בלתי ידועים בעזבון המנוח סגן בריש.
ן  יורשים שלגביהם אין הוכחות — 1/6 חלקים בעזבו

 אברהם בן ברד לאופר.
 יורשים בלתי ידועים — 1/6 חלקים מעזבון של יצחק בן

 אברהם קריגל.
 1/6 חלקים ליורשים שלגביהם אין הוכחות מעזבון דבורה

 בת מנחם־מנדל רטיג.
 1/6 הלקים ליורשים בלתי ידועים מעזבון של פייביש בן

 הינריך צימבל.
ן של ן הוכחות, מעזבו  1/6 חלקים ליורשים שלגביהם אי

 אורל בן נתן רוזנטל.
 יורשים בלתי ידועים חלק 17/144 בעזבון סולומון לוין.

 כ׳ באדר התשמ׳׳ב (15 במרס 1982) י׳ יקותיאלי
 סגן האפוטרופוס הכללי

ש בקשה למתן צו ניהול י ג ה ה על כוונה ל ע ד ו  י ה

ן וביצוע), י די ר ד ס ) י ל ל כ  לפי תקנות האפוטרופוס ה
 התשל״ה—1978

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי
יתנת בזה הודעה, כי ן וביצוע), התשלי׳ח—1978, נ  די
י ז  בכוונת האפוטרופוס הכללי להגיש לבית המשפט המחו
 בירושלים בקשה לתת צו ניהול ביחס לנכסים הרשומים
גד למתן הצו להגיש  להלן. על כל אדם הרוצה להתנ
 לאפוטרופוס הכללי, במשרדו בירושלים, ת.ד. 1254, כתב
ושא י עותקים •הנתמך בתצהיר המפרט את נ גדות בשנ  התנ
 התנגדותו ונימוקיו, תוך שבועיים מיום פרסום הודעה זו.

נות  נכסי עזבו
: ן  שם הנפטר ומקום מגוריו האחרו
 יחזקאל יוסף בן ששון, ירושלים

 מרדכי שוורצמן בן מאיר, ירושלים
 רוזליה רחל אורגל, ירושלים. ־

ם שזהותכ ידועה י ר ד ע ; י פ כ  נ
 שם הנעדר: אליעזר סמאהל.

 שם המוריש: רבקה גולדשמידט.
 מקום מגורי המוריש: ירושלים.

 כ״א באדר התשמ״ב (16 במרס 1982) י׳ צוריאלי
 סגן האפוטרופוס הכללי

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

 הודעות על תשלום דיבידנד
 שמות החייבים, י תיאורם ומענם: אסור אלברט, ת״ז
 6400139, עובד צה״ל; אסור דינה, ת״ד 4954791, עקרת

 בית, שכ׳ ד׳ 475/2, באר־שבע.
ת המשפט המחוזי של: באר־שבע, ת.א. 91/74. •  בי

 .הסכום לכל שקל: 55%.
ד ראשון או אחר: שני. דנ בי  די

 זמן פרעונו: כ״ח באייר התשמ״ב (21.5.1982).
: הכונס הרשמי, רחוב החלוץ ו במשרד הנאמן נ  מקום פרעו

 117, באר־שבע.

יבת ומענה: חדד שרה, ת״ז 6943027, רחוב  שם החי
 הקנאים 37/12, ערד.

זי של: באר שבע, ת.א. 124/76. ת המשפט המחו  בי
 הסכום לכל שקל: 100%.

ד ראשון או אהר: ראשון. דנ בי  די
ב (9.5.1982).  זמן פרעונו: ט״ז באייר התשמ״

: הכונס הרשמי, רחוב החלוץ מ במשרד הנאמן ו  מקום פרע
 117, באר שבע.

 הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד

: ברוש חיים, ת״ז 6400953, ו נ ע מ  שם החייב, תיאורו ו
, רח׳ עדעד 4, עומר.  טכנאי

: באר־שבע, ת. א. 357/72. ל ת המשפט המחוזי ש  בי
ת: י״א בסיון התשמ״ב כחו  חיום האחרון לקבלת הו

.(2.6.1982) 
: הכונס הרשמי, רח׳ החלוץ ו נ ע מ , תיאורו ו  שם הנאמן

 117, באר־שבע.

 ט׳ בניסן התשמ״ב (26 באפריל 1982)
 ש׳ אנקדד־שניר

 סגן הכונס הרשמי

 הודעות מאת האפוטרופוס הכללי

 הודעה על כוונה להגיש בקשה למתן צו ניהול
ן וביצוע),  לפי חקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי די

 התשלי׳ח—1978

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי
יתנת בזה הודעה, כי ן וביצוע), התשל״ח—1978, נ  די
 בכוונת האפוטרופוס הכללי להגיש לבית המשפט המחוזי
יהול ביחס לנכסים הרשומים  בחיפה, בקשה לתת לו צו נ
 להלן. על כל אדם הרוצה להתנגד למתן הצו להגיש
 לאפוטרופוס הכללי, במשרדו ברח׳ שמריהו לוין 3, חיפה,
י עותקים, הנתמך בתצהיר ויפרט בו  כתב התנגדות, בשנ
ת נושא התנגדותו ונימוקיו, תוך שבועיים מיום פרסום  א

 הודעה זו.
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 ״אבי״ — הכרה לעבודות עפר, כבישים ופיתוזז בע״מ
ן  הודעה על פירוק החברה מרצו

יתנת בזה הודעה, שבאסיפה הכללית היוצאת מן  נ
ימה ביום 15 במרס  הכלל של חברי החברה הנ״ל שהתקי
וחדת לפרק את החברה בפירוק  1982, נתקבלה החלטה מי
נועם גמר למפרק  מרצון ע״י החברים ולמנות את אבי

 החברה.

 על נושי החברה, אם יש כאלה, להגיש תביעותיהם,
 תוך עשרים ואחד ימים מיום פרסום הודעה זו, למפרק
י משה 1, חולון. נ  החברה לפי המען: אבינועם גמר, רח׳ ב

ועם גמד, מפרק נ  אבי

 אמניס מאוחדים כע״ט
ן  הודעה על פירוק החברה מרצו

ן הכלל ה הודעה, שבאסיפה כללית יוצאת מ תנת בז י  נ
ב ביום נתכנסה כהלכה בתל־אבי  של החברה שנועדה, ו
 25.2.1982 נתקבלו ההחלטות הבאות: לפרק את החברה
 מרצון ולמנות את עזרא חפיף מרח׳ קריניצי 45, רמת־גן,

 למפרק ההברה.

 על נושי החברה להוכיח את חובותיהן או להגיש את
 תביעותיהן במשך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו למשרד

 המפרק הנ״ל.
 עזרא חפיף, מפרק

ינו ת בעי ו ע ק ש  ל. ר. ה
ן  הודעה על פירוק החברה מרצו

ן י יתנת בזה הודעה, כי באסיפת הכללית שלא מן המנ  נ
ועדה ונתכנסה כהלכה ביום 10.3.1982  של החברה הנ״ל שנ
ה החברה מרצון ולמנות  נתקבלה החלטה מיוהדת לפרק א
ה 22, תל־אביב, למפרק  את בצלאל בן דוד, עו״ד מרח׳ דפנ

 החברה.
גיש ד החברה הנ״ל י ג עות נ  כל נושה שיש לו תבי
ום ו בצירוף הוכחותיהן תוך 21 ימים מי  את תביעותי

 פרסזם הודעה זו למשרד המפרק הנ״ל.
ו כאמור א יגיש תביעותי  נושה, או אדם אחר, אשר ל

 תוך המועד הב״ל, לא ייענה.
 בצלאל בן דוד, עו״ד, מפרק

 מעונות חלקה 277 בגוש 6205
 הודעה על האסיפה הסופית

יתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 206 לפקודת החברות,  נ
ל נה של החברים (א7 הנושים) ש פה הכללית האחרו  שהאסי
 ההברה הנ״ל תתכנס ביום 1.6.1982 בשעה 08.00 ברחוב
ל המפרק,  מטולה 4, רמת־גן, לשם הגשת דו״ח סופי ש
 המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשה בנכסי
ע ביאורים נוספים מאח המפרק ולהח  ההברה וכדי לשמו
ג בפנקסים ובניירות של החברה ושל  ליט כיצד לנהו

 המפרק.
 יחזקאל כן־צור, מפרק

 הודעה.על תוצאות ההגרלה השכדנית
 של .מילווה פיתוח, התש׳׳ך—(»19, סדרה קל׳׳ב

ת לפךיון י נ תנת בזה הודעה, כי בהגרלה השמי י  נ
גרות חוב של מילווה פיתוח, התש״ך—1960, סדרה  אי
ימה במשרדי בנק ישראל ביום שישי, ב׳  קל״ב, שהתקי
ת  בניסן׳ התשמ׳יב (26 במרס 1982), עלתה בגורל האו

״ (הא). ה  ״

יכות  לפיכך, כל תעודות המילווה הנ״ל המשתי
 לקבוצה "״ה״ (הא), עלו בגורל ותעמודנה לפדיון החל

 מיום שלישי, ד׳ באייר התשמ״ב (27 באפריל 1982).

ב (31 במרס 1982) ׳ בניסן ההשמ״  ז
ק ישראל נ  ב

נה הל מילוות המדי נ  מי

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

 לפי סעיף 58(1) לחוק בנק ישראל, התשי״ד—1954
ן שבועי על מחזור המטבע ן וחשבו  'מתפרסם בזה די
׳  והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביזם כ

 בניסן התשמ״ב (13 באפריל 1982):
 בשקלים

 א. סך כל המטבע במחזור י
 ביום 13 באפריל 1982 7,173,317,708.12
 ב. היתרה ביום 7.4.1982 • 7,252,424,253.70

 ג. הירידה במשך השבוע האחרון 79,106,545.58
ע חוץ וזהב י 7,173,317,708.12 ב ט  ד. הנכסים ביתרות מ

 כ״ב בניסן התשמ״ב (15 באפריל 1982)
 ש׳ פירקיס

ע ב ט מ  סגן מנהל מתלקת ה

 1 ם״ח התשי׳׳ד, עמ׳ 192.

 הודעות אלה מתפרסמות על אחריות המודיעים
מתן תעודה על נכונותן.  ואין כפרפומן משום .

 מ׳ קליר ושזת׳ בע״מ
 (בפירוק מרצון)

יתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן  נ
ן ביום נתכנסה כדי ועדה ו ץ של החברה הנ״ל אשר נ נ מ  ה
חדת לפרק את ו  15 במרס 1982, נתקבלה החלטה מי
ב השנים 22, ן ולמנות את מרדכי קליר מרחו  ההברה מרצו

 גבעתיים, למפרק החברה.
ד החברה הנ״ל יגיש ג עות נ ש לו תבי  כל נושה שי
ו בצירוף הוכחות תוך 21 יום מיום פרסום ת תביעותי  א

ו למשרד המפרק הנ״ל. דעה ז  הו
ו, גיש את תביעותי ושה או אדם אחר אשר לא. י  נ

 תוך המועד הנ״ל — לא ייענה.
י קליד, מפרק  מדרג
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 בד־אול בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית
נה של  ניתנת בזה הודעה, שהאסיפה הכללית האחרו
ס ביום 5.5.1982, בשעה 08.00,  החברה הנ״ל תתכנ
 בשדרות רוטשילד 26, תל־אביב, לשם הגשת דו״ח סופי
 של המפרקים, המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה
ת א  עשו בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מ
ל ג בפנקסים ובניירות ש  המפרקים ולהחליט כיצד לנהו

 החברה ושל המפרקים.
, מאירי ושות׳  רוז׳נפקי, חליפי

 מפרקים

 בית האחים מנזלי בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה עד אסיפה סופית
יתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 206 לפקודת  נ
פה הכללית האחרונה של חברי החברה  ההברות, שהאסי
 הנ״ל תתכנס ביום 20 במאי 1982, בשעה 18.00, ברחוב
ד ל עוה״ד דו  איתמר בן אב״י 2, תל־אביב, במשרדו ש
 סירוטה, לשם הגשת דו׳׳ח סופ־ של המפרקים המדאה
צד התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה,  כי
ע ביאורים נוספים מאת המפרקים ולהחליט  וכדי לשמו
ג בפנקסים ובמסמכים של החברה ושל  כיצד לנהו

 המפרק.

 דניאל מנזלי, מפרק

 מיקדו כע׳׳«
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית
 ניתנת בזה הודעה, שהאסיפה הכללית האחרונה של
 חברי החברה הנ״ל תתכנס ביום 20.5.1982, בשעה 17.00,
ד מ׳ קרש, רח׳ פרישמן 63, תל־אביב,  במשרדו של ער׳
 לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק המראה כיצד התנהל
 פירוק העסקים ומה עשה בנכסי החברה, וכדי לשמוע
ג ת המפרק ולהחליט כיצד לנהו א  ביאורים נוספים מ

 בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.

 מ׳ קרש, עו״ד, מפרק

 עז הפצי בע״פ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית
 ניחנת בזה הודעה, שהאסיפה הכללית האחרונה של
 חברי ההברה הנ״ל תתכנס ביום 20.5.1982, בשעה 17.00,
ז קרש, רה׳ פרישמן 63, תל־אביב,  במשרדו של עו״ד מ
 לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק המראה כיצד התנהל
 פירוק העסקים ומה. עשה בנכסי החברה, וכדי לשמוע
ג  ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהו

 בפנקסים ובניירות של ההברה ושל המפרק.
 מ׳ קרש, עו׳׳ד, מפרק

 מפעלי תעשיה שירדת הצמיג גע׳׳מ
 (בפירוק מרצון)

תנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 216(1) לפקודת י  נ
ן של ההברה י ן המנ  החברות, בי באסיפה הכללית שלא מ
עדה ונתכנסה כדין ביום 29 במרס 1982 נתקבלה ו  הנ״ל שנ
ן ולמנות את ת החברה מרצו וחדת לפרק א  החלטה מי
גן חיים מילר ואת אברהם שטמר מרחוב ויםוצקי 3, י י  או

ב, למפרקי ההברה.  תל־אבי

ד החברה הנ״ל ג עות כלשהן כנ  כל נושה שיש לו תבי
גיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום  י

 פרסום הודעה זו למשרד המפרקים הנ״ל.

ו תוך  נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותי
עד הנ״ל — לא ייענה.  המו

 אוייגן חיימ מילר א3רזל3 שממר
 מפרקים

 מגיש חכרה לשווק מוצרי מזון כע״מ
 הודעה על פירוק החברה מרצון

ץ נ מ תנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן ה י  נ
נתכנסה כהלכה ביום 19 במרפ ועדה ו  של החברה הני׳ל שנ
וחדת לפרק את החברה מרצון  1982 נתקבלה החלטה מי
׳ וודג׳ווד 13, חיפה, ואת  ולמנות את עו״ד דן שפר משד
 רו״ח נחום ולנשטיין מרח׳ ביאליק 131, רמת גן, למפרקי

 החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש
ו בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום ת תביעותי  א

 הודעה זו למשרדי המפרק עו׳׳ד דן שפר הנ״ל.

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

, רו״ח ן י  דן שפר, עו״ד נדוש ולנשטי
 מפרקים

 אברהם פרידמן גע״מ
ן  הודעה על פירוק החברה מרצו

ץ נ מ יתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן ה  נ
עדה ונתכנסה כהלכה ביום 15 ו ל החברה הנ״ל שנ  ש
וחדה לפרק את החברה  במרס 1982, נתקבלה החלטה מי
 מרצון, ולמנות את אברהם פרידמן, מרחוב הורב 21א׳,

 חיבה, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש
ו בצירוף הוכחותיהן תוך 21 ימים מיום  את תביעותי

 פרסום הודעה-זו למשרד המפרק הנ׳׳ל.

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

 אברהם פרידמן, מפרק
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ש 6370 בע׳׳מ ו ג  הברת דולקות 17,18 ב
ן  הודעה על פירוק החברה מרצו

ה הודעה, בהתאם לסעיף 216(1) לפקודת יתנת בז  נ
ל החברה ת יוצאת מן הכלל ש  החברות, כי באסיפה כללי
 הנ״ל, שהתכנסה ביום 5.11.1981 במשרדה הרשום של
 החברה, הוחלט לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף

 אוםטפלד למפרק החברה.

 כל נושי החברה יגישו את תביעותיהם למפרק תוך
 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, לפי המען: רחוב גור 4,

 תל־ אבי ב.
עד האמור _ לא גשנה לאחר המו עות שתו  תבי

נה. י ענ  תי
 יוסף אוםכופלד, מפרק

ש 6351 בע״מ • • ו ג ה 10 ב ק ל ת ח ר כ  ח
 הודעה על פירוק החברה מרצון

ת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 216(1) לפקודת תנ י  נ
 החברות, כי באסיפה כללית יוצאת מן הכלל של החברה
 הנ״ל, שהתכנסה ביום 26.11.1981, במשרדה הרשום של
 החברה, הוחלט לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף

 אוסטפלד למפרק החברה.
 בל נושי החברה יגישו את תביעותיהם למפרק תוך
ב גור 4,  21 ימים מיום פרסום הודעה זו, לפי המען: רחו

 תל־אביב.
עד האמור — לא גשנה לאחר המו  תביעות שתו

 תיענינה.
 יוסף אופטפלד, מפרק

מ ״ ע ר כ ח ב מ ש ל ע ת ו ל  ג
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית

ת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 206 לפקודת תנ י  נ
נה של חברי החברה הנ״ל פה האחרו  ההברות, שהאסי
 תתכנס ביזם 18.5.1982 בשעה 10.00 במשרדי א׳ בן-ישראל,
 רו״ח, ברה׳ פיירברג 22, תל־אביב, לשם הגשת דו״ח
 סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל פירוק העסקים
 ומה עשה בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים
 מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה ושל המפרקים
־ישראל, מפרק ן  א׳ ג

מ ״ ע ת ב ל י א ג ב י ד ה ל ר ב ם שדף ה  י
 (בפירוק מרצון)

 הזמנה לאסיפת נושים
יתנת בזה הודעה, לפי סעיף 207 לפקודת החברות,  נ
 כי ביום 2.5.1982 בשעה 08.00 תתקיים אצל זאב יוםוביץ
כה 15, תל־אביב, אסיפת נושים של החברה  מרהוב מי

י מפרק מטעם הנושים. ו נ  הנ״ל, לשם הצעת מי

 זאב יופוביץ, בשם הנושים

 סוגיה צוהר טקסטיל בע״מ
 הודעה על אסיפה כללית

ן י ת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית שלא מן המנ תנ י  נ
 של החברה הנ״ל תתקיים ביום 17.4.1982 בשעה 08.30,
יה צוקר, רח׳ יחזקאל 6, תל־ נ ת מנהלת החברה בו  בבי
ן על י  אביב, לצורף דיון בקבלת ההחלטה שלא מן המנ

י מפרק. ו נ  פירוק החברה מרצון ועל מי

 שוניה צוקר, מנהלת

 טבנומטיק חברה לאוטומציה כע״מ
יתנת בזה הודעה לפי סעיף 216(1) לפקודת החברות,  נ
ן של החברה הנ״ל י  כי באסיפה הכללית שלא מן המנ
נתכנסה כהלכה ביום 19.3.1982 נתקבלה החלטה  שנערכה ו
ת אלמגור 1שות׳ ות א וחדת לפרק את החברה מרצון ולמנ  מי

 רו״ח מרח׳ הרצל 29, חיפה, במפרקי החברה.

ת ד החברה הנ״ל יגיש א ג ת נ עו ש לו תבי  כל נושה שי
ו בצירוף הוכחותיהן תוך 21 יום מיום פרסום  תביעותי

 הודעה זו למשרד המפרק הנ״ל.

ו כאמור א יגיש תביעותי ל . ד ש  גושה או אדם אחר א
יענה.  תוך המועד הנ״ל, לא י

ור ושדת׳ רו״ח, מפרקים  אלמנ

 אליעזר ויםכדדד ושות׳ בעי׳מ
ן י יתנת בזה הודעה, כי באסיפת הכללית שלא מן המנ  נ
עדה ונתכנסה כהלכה ביום 21 ו  של החברה הנ״ל שנ
וחדת לפרק את החברה  בפברואר 1982 נתקבלה החלטה מי
 מרצון ולמנות אח אליעזר ויסבורד מרח׳ קרן היסוד 22,

 עפולה, למפרק החברה.

ד החברה הנ״ל יגיש את ג ת נ עו  כל נושה שיש לו תבי
ו בצירוף הוכחותיהן תוך 21 ימים מיום פרסום  תביעותי

דע־ זו למשרד המפרק הנ״ל.  הו

ו  נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותי
 כאמור תוך המועד הנ״ל, לא ייענה.

 אליעזר ויסבורר, מפרק

 מעונות גוש 10054 הדרה בע׳ימ
ן דעה על פירוק החברה מרצו  הו

ה הודעה, בהתאם לסעיף 216(1) לפקודת יתנת בז  נ
ל החברה  ההברות, כי באסיפה כללית יוצאת מן הכלל ש
 וע״ל, שנתכנסה ביום 18.11.1981 במשרדה הרשום של
 החברה, הוחלט לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף

 אוסטפלד למפרק החברה.

 כל נושי החברה יגישו את תביעותיהם למפרק תוך
 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, לפי המען: רחוב גור 4,

 תל־אביב.

 תביעות שתוגשנה לאחר המועד האמור _ לא
נה. י  תיענ

 יופף אושטפלד, מפרק
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 עזפון המנוחה פרידה האוספטר
 הודעה לפי סעיף 99 לחוק הירושה, התשכ״ה—1965

 נמסרת בזה הודעה, כי יצחק וולד, עו׳׳ד מרח׳ אבן
ת ה ביום 31.1.1982, לפי צו בי  סינא 13, חיפה, נתמנ
זי בחיפה בתיק ירושה מס׳ 703/81, למנהל  המשפט המחו
 עזבון של המנוחה פרידה האוספטר, שנפטרה בחיפה ביום

.17.3.1961 

ן הנ״ל מוזמנים בזה להודיע בכתב עי{  נושי העזבו
 תביעותיהם למנהל העזבון תוך 3 חדשים מיום פרסום

 הודעה זו.

עה שתוגש לאחר המועד האמור — לא תתקבל.  הבי

ן  יצחק וולד, עו״ד, מנהל עזבו

 מ.ש.כ. — מרכז שירותים כלכליים כע״מ
 הודעה על פירוק החברה מרצו?

יתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן  נ
עדה ונתכנסה כהלכה ביום ו ץ של החברה הנ״ל שנ נ מ  ה
וחדת לפרק את החברה  10.3.1982 נתקבלה החלטה מי
נים י ׳ המג  מרצון ולמנות את מנחם רניאל, עו״ד משד

 41—39, היפה, כמפרק ההברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
ו בצירוף הוכחותיהן תוך 21 ימים מיום פרסום  תביעותי

 הודעה זו למשרד המפרק חנ״ל.

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

 מנחם דניאל, מפרק

 כניו והנדסה מילשטיין זינגר 1961 בע״מ
 הודעה על אסיפה סופית

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 200 לפקודת
 ההברות, כי האסיפה הכללית והסופית של החברה הנ״ל
 תתקיים ביום 15.5.1982 בשעה 08.30 במשרדו של המפרק,
 רחוב בלוך 41, תל־אביב, לשם הגשת דו״ח סופי של
 המפרק המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשה
 בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק
ג בפנקסים ובמסמכים של החברה  ולהחליט כיצד לנהו

 ושל המפרק.
 משול שליבז, עו״ד, מפרק

 עוזיאל מאיר כע״מ
ן  הודעה על פירוק החברה מרצו

יתנת בזה הודעה בי האסיפה הכללית היוצאת מן  נ
 הכלל של החברה הנ״ל שהתכנסה ביום 15.3.1982 הח
 ליטה פה אחד לפרק את החברה מרצון ולמנות למפרקה

 את עוזיאל מאיר.

זמנים בזה להגיש את תביעותיהם  נושי החברה מו
 בצירוף הוכחות תוך 14 ימים מיום פרסום הודעה זו
ב, : רח׳ בן אביגדור 18, תל־אבי  למפרק החברה לפי המען

־ שתוגש לאחר המועד האמור — לא תתקבל. ע י ב  ת

 עוזיאל מאיר, מפרק

כ אוטוכזוטיב בע״מ ו רנ פו ו ג  אי
 הודעה על פירוק החברה מרצון

ן י פה כללית שלא מן המנ יתנת בזה הודעה, כי באסי  נ
ועדה ונתכנסה כהלכה בידם 3 בדצמבר  של החברה הנ״ל שנ
וחדת לפרק את החברה מרצון  1981 נתקבלה החלטה מי
, רו״ח, מרחוב• אחד העם 9, ברמן הו סרי  ולמנות את אי

 תל־אביב, למפרק החברה,

 כל נושה שיש לו תביעות נגד ההברה הנ״ל יגיש
ו בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום  את תביעותי

 הודעה זו למשרד המפרק הנ״ל.
ו כאמור,  נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותי

 תוך המועד הנ״ל — לא ייענה.
, רו״ח, מפרק  איפר הובדמן

מל ר,ראופ י ה ג ח ו נ מ ן ה ו כ ז  ע

 הודעה לפי סעיף 99 לחוק הירושה, התשכ״ה—1965

 נמסרת בזה הודעה, כי יהודה בלזס מרה׳ חרמון 29,
ו  היפה והדסה מנדלבאום מרח׳ חרמון 24, חיפה, נתמנ
זי בחיפה בתיק  ביום 7.2.1982, לפי צו בית המשפט המחו
 ירושה מספר 185/81, למנהלי עזבון המנוחה גיטל קראוס,

 שנמהר־ בחיפה ביום 1.1.1981.

דיע בכתב על  נושי העזבון הנ״ל מוזמנים בזה להו
 תביעותיהם למנהלי העזבון תוך שלושה הדשים מיום

 פרסום הודיעה זו.
עד הנ״ל — לא תתקבל. עה לאחר תום המו  כל תבי

 ידזודה כלזם, דרכה מ:—יכאיב
 מנהלי עזבון
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