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 והוצאות בחשבות משטרת ישראל - עד לסכום של 1.5
 מיליוני שקלים:

 9) ראש מינהל תכנון וארגון ביחד עם חשב משטרת ישראל -
 עד לסכום של 30 מיליוני שקלים!

 10) ראש מחלקת עיבוד נתונים, לגבי התקשרויות בתחום
 המיכון, ביחד עם חשב משטרת ישראל או עם סגנו - עד
 לסכום של 15 מיליוני שקלים, או עם ראש מדור בחשבות
 משטרת ישראל - עד לסכום של 5 מיליוני שקלים, או עם
 עוזר ראש מדור הכנסות והוצאות בחשבות משטרת

 ישראל - עד לסכום של 1.5 מיליוני שקלים.

 ההרשאות שהודעה עליהן פורסמה בילקוט הפרסומים
 3145, התשמ׳יה, עמ׳ 938 - בטלות.
 י״ח בתמוז התשמ״ה (ד ביולי 1985)

 (חמ 3-9) יוסף ביילין
 מזכיר הממשלה

 הודעה על הרשאה

 לפי חוק נכסי המדינה, התשי״א -1951
 בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק נכסי המדינה, התשיי׳א-11951,
 מודיעים בזה כי הממשלה החליטה לתקן את ההרשאה שהודעה
 עליה פורסמה בילקוט הפרסומים 3150, התשמ״ה, עמ׳ 1034,
 כך שבפסקה 2 להודעה, במקום ״350,000 שקלים״ יבוא

 ״750,000 שקלים״.

 י״ח בתמוז התשמ״ה (7 ביולי 1985)
 (חמ 3-9) יוםף ביילין

 מזכיר הממשלה
 1 ם״ח התשי׳׳א, עמ׳ 52.

נוי שופטים  הודעה על מי
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ׳׳ד-11984, אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף
 10(א)(2) לחוק האמור, ובהתייעצות עם נשיא בית המשפט
 העליון, מיניתי את מרדכי בן דרור, סגן נשיא בית משפם מחוזי,
 בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט בית המשפט העליון מיום י״ד
 באב התשמ״ה (1 באוגוסט 1985) עד יום י״ז בכסלו התשמ״ו

 (30 בנובמבר 1985).

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ״ד-11984, אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10
 לחוק האמור, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, מיניתי את
 בלהה גילאור, שופטת של בית משפט שלום ורשמת בית
 המשפט המחוזי בחיפה, לכהונה בפועל כשופטת בית המשפט
 המחוזי בחיפה מיום ב״ז בתמוז התשמ״ה (16 ביולי 1985) עד

 יום י״ט בטבת התשמ״ו (31 בדצמבר 1985).

 י״ד בתמוז התשמ״ה (3 ביולי 1985)
 (חמ 3-60) משה נסים

 שר המשפטים
 י םי׳ח התשמ״ד, עמי 198.

 ילקוט הפרסומים 3233, י״ד באב התשמ׳יה> 1.8.1985"

 הודעה על הרשאה
 לפי חוק נכסי המדינה, התשיי׳א-1951

 בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק נכסי המדינה, התשי״א-1951',
 (להלן־ החוק), מודיעים בזה כי הממשלה החליטה להרשות את
 נושאי המשרות במשטרת ישראל המפורטים להלן, לייצג את
 הממשלה בכל עיםקה מהעיסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4 ו״5
 לחוק, ואשר הן בתחום הפעולות של משטרת ישראל, למעט
 עיסקה במקרקעין, עד לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם, ולחתום

 בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעיסקאות האמורות:

 1) המפקח הכללי ביחד עם חשב משטרת ישראל - ללא
 הגבלת סכום;

 2) ראש אגף אפסנאות ביחד עם חשב משטרת ישראל - עד
 סכום של 30 מיליוני שקלים;

 3) עוזר ראש אגף כח־אדם, או ראש מחלקת האספקה, או
 ראש מחלקת התחבורה, או ראש מחלקת הרכישות
 והמכירות, או ראש מחלקת תקנים וארגון, או ראש
 המחלקה לזיהוי פלילי, או ראש מחלקת הקשר
 והאלקטרוניקה, ביחד עם חשב משטרת ישראל או עם סגנו
- עד לסכום של 15 מיליוני שקלים, או עם ראש מדור
 בחשבות משטרת ישראל - עד לסכום של 5 מיליוני
 שקלים, או עם עוזר ראש מדור הכנסות והוצאות בחשבות
 משטרת ישראל - עד לסכום של 1.5 מיליוני שקלים;

 4) ראש מחלקת הבינוי והנכסים ביחד עם חשב משטרת
 ישראל או עם סגנו - עד לסכום של 15 מיליוני שקלים, או
 עם ראש מדור בחשבות משטרת ישראל - עד לסכום של 5
 מיליוני שקלים, או עם עוזר ראש מדור הכנסות והוצאות
 במשטרת ישראל או עם קצין פיקוח תקציבי מב״ן - עד

 לסכום של 1.5 מיליוני שקלים:

 5) ראש מדור תעוד מחלקת הרכישות והמכירות ביחד עם
 חשב משטרת ישראל או עם סגנו, או עם ראש מדור
 בחשבות משטרת ישראל - עד לסכום של 5 מיליוני
 שקלים, או עם עוזר ראש מדור הכנסות והוצאות בחשבות
 משטרת ישראל - עד לסכום של 1.5 מיליוני שקלים!

 6) ראש המשמר האזרחי, או ראש מחלקת מודיעין, או ראש
 מחלקת סיור ומבצעים, או קציןיחבלה ארצי, או ראש
 יחידת יחסי קהילה״משטרה, ביחד עם חשב משטרת
 ישראל או עם סגנו, או עם ראש מדור בחשבות משטרת
 ישראל, או עם עוזר ראש מדור הכנסות והוצאות בחשבות

 משטרת ישראל - עד סכום של 1.5 מיליוני שקלים;

 ד) ראש אגף כחיאדם ביחד עם חשב משטרת ישראל, לגבי
 חוזייעבודה קיבוציים וחוזים לביצוע השתלמויות בתחום

 פעולתה של משטרת ישראל - ללא הגבלת סכום;

 8< ראש מחלקת הדרכה, לגבי התקשרויות שענינן השתלמו
 יות והדרכה לאנשי משטרה ופרסומים, ביחד עם חשב
 משטרת ישראל או עם סגנו - עד לסכום של 15 מיליוני
 שקלים, או עם ראש מדור בחשבות משטרת ישראל - עד
 סכום של 5 מיליוני שקלים, או עם עוזר ראש מדור הכנסות

 1 ס״ח התשי״א, עמ׳ 52.
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פט י שו ו נ  הודעה על מי

 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳יד-1984
 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ״ד-11984, אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף
 10(א)(3< לחוק האמור, ובהתייעצות עם נשיא בית המשפט
 העליון, מיניתי את מיכל גרי זילבד, שופטת של בית משפט
 שלום לכהונה בפועל כשופטת בית המשפט המחוזי בחיפה מיום
 ס״ו באלול התשמ״ה (1 בספטמבר 1985) עד יום י״ז בכסלו

 התשמ״ו (30 בנובמבר 1985}.

 ט״ז בתמוז התשמ״ה (5 ביולי 1985)
 (חמ 3-60) משה נסים

 — י שר המשפטים
 1 ס״ח התשמ׳׳ד, עמי 198.

נוי שופטים  הודעות על מי
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

 ולפי פקודת התעבורה
 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ״ד-1984/ אני מודיע שבשיא המדינה מינה, בתוקף
 סמכותו לפי סעיף 4 לתוק יסוד: השפיטה, התשמ׳׳ד-21984,
 ובהתאם לסעיף 26 לפקודת התעבורה3, את אשר ארבל, חיים
 לחוביצקי ומשה שמאי לשופטי תעבורה מיום ה׳ בתמוז
 התשמ׳׳ה(24 ביוני 1985) עד יום ט״ז בסיון התשמ׳׳ו(23 ביוני

.(1986 

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ^-1984/ אבי מודיע שנשיא המדינה מינה, בתוקף
 סמכותו לפי סעיף 4 לחוק יסוד: השפיטה, התשמ״ד-21984
 ובהתאם לסעיף 26 לפקודת התעבורה3, את רות זוכוביצקי
 לשופטת תעבורה, החל ביום כ׳׳ו בתמוז התשמ׳יה (15 ביולי

.(1985 
 ה׳ בתמוז התשמ׳׳ה (24 ביוני 1985)

 (חמ 3-60) משה נםים
 שר המשפטים

 1 ס״ח התשמ׳יד, עמי 198.

 2 ם׳׳ח התשמי׳ד, עמ׳ 78.

 3 דיני מדינת ישראל, נוסח חדשי 7, עמ׳ 171.

פט  הודעה על הצורך למנות שו
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

 בהתאם לסעיף 17(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ״ד-1984/ אני מודיע כי יש צורך למנות שופט בית

 משפט מחוזי.

 הערה: השופט שיתמנה יכהן כשופט של בית המשפט
 המחוזי בירושלים.

 י״ד בתמוז התשמ׳׳ה (3 ביולי 1985)
 (חמ 3-60) משה נםים

 שר המשפטים
 י סייח התשמ״ד, עמ׳ 198.

ם נוי שופטי  הודעות על מי
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 י

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ״ד-1984', אני מודיע שנשיא המדינה מינה בתוקף
 סמכותו לפי סעיף 4 לחוקייםוד: השפיטה2 את יהושע א׳ פלפל
 לשופט של בית משפט מחוזי, החל ביום ה׳ בתמח התשמ׳׳ה(24

 ביוני 1985).

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ״ד-11984, אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף
 10(א)(2) לחוק האמור, ובהתייעצות עם נשיא בית המשפט
 העליון, מיניתי את יהושע א׳ פלפל, שופט בית משפט מחוזי,
 בהסכמתו, לכהונה בפועל כנשיא של בתי משפט השלום
 בבארישבע ובמחוז הדרום מיום ר בתמוז התשמ׳׳ה (25 ביוני
 1985) עד יום י״ד בתשרי התשמ״ו (29 בספטמבר 1985).

 ה׳ בתמוז התשמ״ה (24 ביוני 1985)
 (חמ 3-60) משה נסים

 שר המשפטים
 1 סייח התשמ׳׳ד, עמי 198.

 2 ס״ח התשמ״ד, עמי 78.

ט פ ו י ש ו נ  הודעה על מי
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ״ד-4984, אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף
 10(א)(3) לחוק האמור, ובהתייעצות עם נשיא בית המשפט
 העליון, מיניתי את יפה הכט, שופטת של בית משפט שלום,
 לכהונה בפועל כשופטת בית המשפט המחוזי בירושלים מיום
 ט״ו באלול התשמ״ה (1 בספטמבר 1985) עד יום י׳יז בכסלו

 התשמ׳יו (30 בנובמבר 1985).

 ט׳׳ו בתמוז התשמ״ה (4 ביולי 1985)
 (חמ 3-60) משה נםים

 שר המשפטים
 1 ם״ת התשמ׳׳ד, עמי 198.

ט פ ו י ש ו נ דעה על מי  הו
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ״ד-1984', אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10
 לחוק האמור, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, מיניתי את
 אליהו צ׳ בךזמרה, שופט של בית משפט שלום ורשם בית
 המשפט המחוזי בירושלים, לכהונה בפועל כשופט בית המשפט
 המחוזי בירושלים, מיום י״ב בתמה התשמ״ה (1 ביולי 1985)

 עד יום כ״ג בסיון התשמ״ו(30 ביוני 1986).

 כייס בסיון התשמ״ה (18 ביוני 1985)
 (חמ 3-60) משה נסים

 שר המשפטים
 1 ס״ח התשמ״ד, עמ׳ 198.

 ילקוט הפרסומים 3233, י׳׳ד באב התשמ׳׳ה, 1.8.1985 3005



פא י רו ו נ  הודעה כדבר מי

 לפי תקנות הנכים (ועדות רפואיות), התשכ״ו-1965
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(א) לתקנות הנכים (ועדות
 רפואיות), התשכ״ו-11965, מיניתי את דיר יצחק גוטמן לרופא
 נוסף ברשימת הרופאים2, לענין התקנות האמורות מיום ח׳

 בתמוז התשמ״ה (27 ביוני 1985).

 ח׳ בתמוז התשמ״ה (27 ביוני 1985)
 (חמ 3-183) יצחק רבץ
 שר הבסחון

 1 ק״ת התשכ״ו, עמי 204.

 2 י״פ התשל״א, עמ׳ 999.

ו של רופא י ו נ  הודעה בדבר ביטול מי
 לפי תקנות הנכים (ועדות רפואיות), התשכ״ו-1965

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי תקנה 2(א) לתקנות הנכים
 (ועדות רפואיות), התשכ״ו-1965', ביטלתי מיום כ׳׳ז בסיון
 התשמ״ה (16 ביוני 1985) את מינויו של דיר מרםל טופילסקי

 כחבר בועדה הרפואית האמורה.

 כ׳׳ח בסיון התשמ׳׳ה (17 ביולי.1985)
 (חמ 3-183) יצחק רכץ
 שד הבםחון

 1 ק״ת התשכ״ו, עמ׳ 204.

ו של רופא י ו נ  הודעה בדבר ביטול מי
 לפי תקנות הנכים (ועדות רפואיות), התשכ״ו-1965

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי תקנה 2(א) לתקנות הנכים
 (ועדות רפואיות), התשכ״ו-11965, ביטלתי מיום כ׳׳ז בסיון
 התשמ״ה(16 ביוני 1985) את מינויו שלד״ר יוכל השכל כחבר

 בועדה הרפואית האמורה.

 כ״ח בסיון התשמ״ה (17 ביוני 1985)
 (חמ 3-183) יצחק רבץ
 שר הבטןזון

 1 ק״ת החשכ״ו, עמ׳ 204.

ן תגמולים ) י קצי ו נ  הודעה בדבר מי
 לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) [נוסח משולב]

 התשי״ט-1959

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הנכים
 (תגמולים ושיקום) [נוסח משולב], התשי״ט-1959 י, מיניתי את
 חיה בלפר לקצין תגמולים לענץ החוק האמור, מיום ז׳ בסיון

 התשמ״ה (27 במאי 1985).

 המען: אגף השיקום, רח׳ עמינדב 46, יד אליהו.

 כ״ח בסיון התשמ״ה (17 ביוני 1985)

ט שלום פ ש ט בפועל של בית מ פ ו י ש ו נ  הודעה על מי
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ״ד-11984, אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף
 0010(4) לחוק האמור, ובהתייעצות עם נשיא בית המשפט
 העליון, מיניתי את אילנה יניב, שופטת תעבורה של קבע,
 לכהונה בפועל כשופטת של בית משפט השלום בתל׳אביב,
 מיום ט״ו באלול התשמ״ה (1 בספטמבר 1985) עד יום י״ט

 כאדר א׳ התשמ״ו (28 כפבדואר 1986).

 משה נסים
 שר המשפטים

 כ״ז בםיון התשמ״ה (16 ביוני 1985)
 (חמ 3-60)

 סייח התשמ״ד, עמי 198.

 יצחק רבין
 שר הבטחון

 (חמ 3-42)

 1 סייח התשי״ס, עמ׳ 276.

י רופאים ו נ  הודעה בדבר מי
 לפי תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה), התשכ״ד-1964

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הנכים(ועדה רפואית
 עליונה), התשכ״ד-11964, מיניתי את הרופאים ששמותיהם
 מפורטים להלן, מיום כ״ז בסיון התשמי׳ה (16 ביולי 1985)
 לרופאים נוספים ברשימת הרופאים חברי הועדה הרפואית

 העלימה2 לענין התקנות האמותת:

 דייר צבי הררי
 ד״ר יובל השכל

 דיר מרטל מיפילסקי.

 כ׳׳ח בסיון התשמ״ה (17 ביוני 1985)
 (חמ 3-183) יצחק רבץ
 שר הבטחון

 1 ק״ת התשכ״ד, עמ׳ 870.

 2 י״פ התשכ״ט, עמ׳ 1793.

י רופאים ו נ  הודעה בדבר מי
 לפי תקנות הנכים (ועדות רפואיות), התשכ״ו-1965

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(א) לתקנות הנכים (ועדות
 רפואיות), התשכ״ו-11965, מיניתי את הרופאים ששמותיהם
 מפורטים להלן, מיום כ״ז בםיון התשמ״ה (16 ביוני 1985)
 לרופאים נוספים ברשימת הרופאים2, לעניו התקנות האמורות:

 דייר לילי אואקנון
 ד״ר שאול סוקניק
 ד״ר דוד קרייולר

 ד״ר דוד קרת.

 ב״ח בסיון התשמ״ה (17 ביוני 1985)
 (חמ 3-183) יצחק רבץ
 שר הבטחון

 1 ק״ת התשכ״ו, עמ׳ 204.

 2 י״פ התשל״א, עמ׳ 999.

 3006 ילקוט הפרסומים 3233, י״ד באב התשמ״ה, 1.8.1985



 הודעה על שינוי בהרכב ועדת רישום

 לפי חדק הפסיכולוגים, התשל״ז-1977

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק הפםיכולו׳
 גים, התשל״ז-ד1197, מיניתי את ד׳׳ר זולי זלומוגורסקי לחבר

 בועדת הרישום לענין החוק, במקום דייר דב סרידלנדר.

 ההודעה על מינוי ועדת רישום ומענה שפורסמה בילקוט
 הפרסומים 3057, התשמ״ד, עמי 2519, תתיקז לפי זה.

 י״ח בתמוז התשמ״ה (7 ביולי 1985)
 (חמ 3-400) מרדכי גור

 שר הבריאות
 1 ס״ח התשל׳׳ז, עמ׳ 158.

גים עצת הפסיכולו י בהרכב מו ו נ  הודעה על שי

 לפי חוק הפסיכולוגים, התשל״ז-ד197
 בהתאם לסעיף 47 לחוק הפסיכולוגים, התשל״ז-ד197',
 אני מודיע כי דיר זולי זלוטוגורסקי יהיה חבר במועצת
 הפסיכולוגים כנציג המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העב

 רית ירושלים במקום ד״ר דב פרידלנדר.

 ההודעה על הרכב מועצת הפסיכולוגים שפורסמה בילקוט
 הפרסומים 3006, התשמ״ד, עמי 1148, תתוקן לפי זה.

 י״ח בתמוז התשמ״ה (7 ביולי 1985)
 (חמ 3-400) מרדכי גור

 שר הבריאות
 1 סייח התשל׳׳ז, עמ׳ 158.

נוי חבר לועדה רפואית לעררים  הודעה על מי
 לפי חוק שירות המדינה (גימלאות) [נוסח משולב],

 התש״ל-1970

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 7(א) לחוק שירות
, מיניתי את  המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש״ל-970ננ
 דייר הריט דרניה לחברה נוספת ברשימה שפורסמה בהודעה על

 מינוי ועדה רפואית לעררים ועל מענה2.

 ב״ח בםיון התשמ״ה (17 ביוני 1985)
 (חמ 3-68) מרדכי גור

 שר הבריאות
 1 סייח התש״ל, עמי 65.

- י״פ התשל״ז, עמ׳ 1501: התשמ״א, עמי 1999.

ות י לת סמכו  הודעה על אצי

 לפי חוק יסוד: הממשלה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 31(ב) לחוק־יסוד: הממשלה',
 אני אוצל לכל ממונה על מחוז במשרד הפנים את סמכויותי לפי
 סעיפים 201, 206(ג), 207 וי210(ג) לפקודת העיריות2, לגבי

 עיריות שתחום שיפוטן נמצא במחוז שעליו הוא ממונה.

 1 סייח התשכ״ח, עמי 226.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.

י קצין תגמולים נו  הודעה בדבר ביטול מי

 לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) [נוסח משולב],
 התשי״ט-1959

 אני מודיע שבתוקף תפקידי לפי סעיף 25 לחוק הנכים
 (תגמולים ושיקום) [נוסח משולב], התשי״ט-11959, ביטלתי
 מיום ז׳ בסיון התשמ״ה (27 במאי 1985) את מינויה של בלהה

 בר־גיל2 כקצין תגמולים לענין החוק האמור.
 כ״ח בסיון החשמ״ה (17 ביוני 1985)

 (חמ 3-42) יצחק רכיז
 שר הבטחון

 1 ם״ח התשי״ט, עמי 276.

 2 י״פ התשמ״ב, עמי 2663.

ד שומה י עוזרי פקי ו נ  מי
 לפי פקודת מס הכנסה

 בהתאם לסעיף 1 לפקודת מם הכנסה, (להלן - הפקודה),
 מתפרסם בזה מינוים מיום יי׳ד בסיון התשמ׳יה (3 ביוני 1985)
 של מרדכי חסין ומחמוד חסן פואד לעוזרי פקיד שומה, שהנציב
 הרשה אותם לשמש בסמכויותיו של פקיד השומה ולמלא את

 תפקידיו לענין סעיפים 167 ו־181ב(ג) לפקודה.

 י״א בתמוז התשמ״ה (30 ביוני 1985)
 (חמ 3-171) יצחק מודעי
 שר האוצר

ד שומה י עוזר פקי נו  מי
 לפי פקודת מם הכנסה

 בהתאם לסעיף 1 לפקודת מס הכנסה' (להלן - הפקודה),
 מתפרסם בזה מינויו מיום כ״ג בסיון התשמ״ה(12 ביוני 1985)
 של אדריאן לב־רם לעוזר פקיד שומה, שהנציב הרשה אותו
 לשמש בסמכויותיו של פקיד השומה ולמלא את תפקידיו לענין

 סעיפים 145, 150, 151 ו־152 לפקודה.
 י״א בתמוז התשמ׳׳ה (30 ביוני 1985)

 (חמ 3-171) יצחק מודעי
 ׳ שר האוצר

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120; ם״ח התשמ״ד,

 עמ׳ 186.

י יושב ראש לועדת עררים ו נ  הודעה על מי

 לפי חוק החשמל, התשי״ד-1954

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק החשמל,
 התשי׳יד-1954, ובהמלצת שד המשפטים, מיניתי את השופטת
 דליה דורנר ליושבת ראש ועדת עררים2 במקומו של השופט

 יהודה כהן.

 י״ח בסיון התשמ״ה (7 ביוני 1985)
 (חמ 3-182) משה קצב

 שר העבודה והרווחה
 1 ם״ח התשי״ד, עמי 190; התעזי״ז, עמ׳ 140.

 2 י״פ התשל״ו, עמ׳ 789.

 ילקוט הפרסומים 3233, י״ד באב התשמ״ה, 13.1985 3007



 מס׳ ת״ז

72997653 
44054 

7464361 

528894 
5494069 

26753897 
1025758 
5053334 
748117 
556405 

5567954 
7736515 
529968 

5101281 
925331 
56501 

5558277 
576853 

5326677 
6799068 
5509508 
5045021 
885446 

4359358 
57174518 

6220004 
6810900 
5601966 
2600342 
6401582 
6827650 
4955481 
7859596 
1541887 

6175683 
6379733 
6356863 
1657108 

5188475 
5040067 

41805743 

 משרד הכינוי והשיכון
 שאול קפולי
 סמי בן וייס
 יצחק מזמור

 רשות שמורות הטבע
 אילנה אגס

 תמיד כרקין
 ירון בזר

 מוטי בלושטיין
 עודד בן שפרוט

 שמשון הלוי
 שלום זוארץ

 עופר כהן
 אריה כהן

 ברוך כפרי
 אהרון לדי

 נדב ־ליפשיץ
 אליעזר פרנקנברג

 יוסי קובלסקי
 ידידיה קפלן
 ניסים קשת

 דן קורפצ׳ניקוב
 שושנה ריכסמן

 גדעון שגיא
 יחיעם שלזינגר

 יוסי שלף
 יוסי שרירא

 עירית היית נת
 אהרון אזדלאי

 דני אלקבץ
 צבי אבנעים
 ג׳ורג׳ עטיה

 זיקי שושן
 אביגיל בוהדנה

 יהודה ורדי
 מיכאל יפרח
 סיגי טזנטג

 עירית נהריה
 רפאל שושן

 ויקטיר פדידה
 רפאל פריאנטה

 מיכאל גורמן

 עירית אשדוד
 חיים זיני

 אהובה לוי
 יעקב כהן

 ההסמכה וההודעה בדבר אצילת סמכויות שפורסמו ביל
 קוט הפרסומים 2181, התשל׳׳ו, עמ׳ 863, ובילקוט הפרסומים

 2522, התשל״ט, עמ׳ 1194 - בטלות.

 יצחק פרץ
 שד הפנים

 י״ז בסיון התשמ׳׳ה (6 ביוני 1985)
 (חמ 3-17)

 הודעה כדבר הסמכה
 לפי צו המועצות המקומיות (א), התשי״א-1950
 ולפי צו המועצות המקדמיות (ב), התשי׳יג-1953

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לצו המועצות
 המקומיות (א), התשי״»־1950ו(להלן - צו א׳), וסעיף 1 לצד
 המועצות המקומיות (ב), התשיי׳ג-21953 (להלן ־ צו ב׳),
 הסמכתי כל ממונה על מחוז לעניו סעיפים 186ג(ג), 186ד
 ו־186ה(ג) לצו(א) וסעיפים 186ג(ג), 186ד ו־186ה(ג) לצו(ב),
 לגבי מועצות מקומיות שתחום שיפוטן נמצא במחוז שעליו הוא

 ממונה.

 יצחק פרץ
 שר הפנים

 כ״ה בסיון התשמ״ה (14 ביוני 1985)
 (חמ 3-701)

 ק׳ית התשי״א, עמ׳ 127.
 ק״ת התשי״ג, 'עמ׳ 1174.

ה על מוסד חינוך רשמי  אכרז
 לפי חדק לימוד חובה, התש״ט-949נ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לימוד חובה, התש״ט-
 1949', ולאחר היוועצות בוועד החינוך, אני מכריז כי מוסד
 החינוך הנקוב להלן הוא מוסד חינוך רשמי לצרכי החוק האמור:

 מספר בית הספר: 21335:
 המקום: צפת:

 שם בית־הספר: בית ספר ממלכתי־דתי ״בית חנה״!
 המען: מלון אורנים, כנען בי, צפת.

 האכרזה על מוסד חינוך מדבר, לענין בית םפר זה,
 שפורסמה בילקוט הפרסומים 2301, התשל״ז, עמי 940 -

 בטלה.

 י״ד בתמוז התשמ״ה (3 ביולי 1985)
 (חמ 3-336) יצחק נבון

 שר החינוך והתרבות
 1 ם״ח התש״ט, עמי 287.

נוי מפקחים  מי
 לפי חוק שמירת הנקיון, התשמ״ד-1984

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק שמירת הנקיון,
 התשמ״ד-11984 (להלן - החוק), אני ממנה את העובדים
 ששמותיהם מפדרטים מטה למפקחים לעבין החוק, כל עוד הם

 משמשים בתפקידם:

 1 סי׳ח התשמ״ד, עמ׳ 142; י״פ התשמ״ה, עמי 6.

 3008 ילקוט הפרסומים 3233, י״ד באב התשמ״ה, 1.8.1985



נה ת דימו עצה הדתי  הודעה כדבר הרכב המו
 לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב],

 התשל״א-1971
 אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 (א) לחוק
 שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל׳׳א-1971', קבע
 תי שהמועצה הדתית בדימונה תורכב מחמישה־עשר חברים

 בהרכב דלהלן:

 שלום איפרגן דוד עמד
 שלמה אלמקיים יעקב פדידה
 רפאל אמזלג משה פינטו

 מריוס גולדנברג יעקב צרויה
 יוסף מדר אליהו רחליו

 ישראל נבון מרדכי רוט
 יצחק נחושתן שלום שוקרון

 אהרן םגואקר
 י״ד בתמוז התשמ׳׳ה (3 ביולי 1985)

 (חמ 3-140) יוסף בורג
 השד לעניני דתות

 1 ם״ח התשל״א, עמי 130.

ת חדרה עצה דתי נוי הבד מו  הודעה בדבר מי
 לפי תקנות המועצות הדתיות היהודיות (חילופי גברי),

 התשכי׳ז-1966
 בהתאם לתקנה 4 לתקנות המועצות הדתיות היהודיות
 (חילופי גברי), התשכ״ז-1966', אני מודיע, כי בתוקף סמכותי
 לפי תקנה 2 לתקנות האמורות מיניתי את רפאל חממי לחבר

 המועצה הדתית בחדרה2 במקום יצחק שמש שהתפטר.

 י״א בתמוז התשמ״ה (30 ביוני 1985)
 (חמ 3-140) יוסף בורג

 השר לעניני דתות
 1 ק״ת התשכ״ז, עמי 135.

 2 י״פ התשמ״ה, עמי 23.

ת חבר י  הודעה בדבר השעי
 לפי חוק לשכת עורכייהדין, התשכ״א-1961

 מודיעים בזה כי בהתאם לסעיפים 69(א)(6) ו־2ד לחוק
 לשכת עורכי־הדין, התשכ׳׳א-1961', גזר בית־הדין המשמעתי
 המחוזי של לשכת עורכי־הדין בחיפה, בשבתרביום י״ט בכסלו
 התשמ״ה בתיק בד׳מ 23/84, על עורך־דין ברוך רזניק, מרח׳
 ארלוזורוב 61, חיפה, עונש של השעיה לתקופה של 18 חדשים.

 תוקף ההשעיה מיום י״א בתמוז התשמ״ה(30 ביוני 1985)
 עד יום כ״ט בבטלו התשמ׳-׳ז (31 בדצמבר 1986).

 י״א בתמוז התשמ״ה (30 ביוני 1985)
 (חמ 3-94) מנחם ברגר

 ראש לשכת עורכי־הדץ
 1 סייח התשכ״א, עמי 178.

2811881 
6353685 

5019041 

 עירית חיפה
 אדיה קוטיק
 מרסל אורן

 מינהלת הכנרת
 אילן ברוך

 המועצה המקומית פרדם־חנה כרכור
 משה בוכריץ 478869

 אליעזר צוררו 1654494

 המועצה המקומית קרית מלאכי

 משה בןיזקן 6911914
 יוסף כדורי 947081

 עמרם בךשםואל 6407174

 עירית לוד

 ישראל טויטו 6543882
 מרסל כהן 6815600
 יוסף גרינפלד 5325827
 אבי נחום 5330420
 אשר וקנין 6818142

 אגן־יהודה
 יששכר גטד 0046593

 יבנה
 פליקס אלימלך 6207774
 אלי שטרית 7985703
 יורם םלומי 4146756

 באקה על גרבייה

 עסאם זידאן 5754939

 המועצה האזורית עמר, יזרעאל
 מיכאל וסרמן 1748084
 שלמה שבח 554102

 אמנון שחר 10199645
 אמנון ברקאי 200145/1

 עמירם הלוי 942251
 אברהם ביטון 6787865

 מיכאל ארנס 41633587
 זלמן אברמדנ 933523

 פליקס דה־פז 6263133

 חייט כר־לב
 שר המשטרה

 ב״ג בסיון התשמ״ה (12 ביוני 1985)
 (חמ 3-1823)

 ילקוט הפרסומים 3233, י״ד כאב התשמ״ה, 1.8.1985 3009



 (3) סידרה מס׳ 0745 אי:
 1. סוג הסדרה: סוג א׳ אשר תנאיו נקבעו בתקנות
 מילדוה קצר מועד (סדרות מסוג אי), התשמ׳׳ד-21984.
 2. יום ההוצאה: ז׳ בתמוז התשמ״ה (26 ביוני 1985).

 3. סך כל שוויה הנקוב: חמישה עשר אלף מליון שקלים.
 4. מועדי פדיון: איגרות החוב יפדו ביום ו׳ באב התשם׳יה

 (24 ביולי 1985).

 5. הערך הנקוב: אגרות החוב יוצאו ביחידות שערכן
 הנקוב מאה אלף שקלים.

 6. המחיר: אגרות החוב ימכרו לבנק ישראל במחיר
 89.80 אחוזים משווין הנקוב.

 י״ב בתמוז התשמ״ה (1 ביולי 1985)
 (חמ 3-1790) מאיר פרידמן

 המשנה לממונה על שוק ההון,
 ביטוח וחסכון

ת חוב גרו צאת סדרות של אי  הודעה בדבר הו
 לפי חוק מילווה המדינה, הו;של״ט-1979

 נמסרת בזה הודעה כי בתוקף סמבות שר האוצר לסי סעיף
 6 לחוק מילווה המדינה, התשל׳יט-11979, שהועברה אלי,
 קבעתי לגבי אגרות חוב מילתה המדינה, התשל״ט-1979,

 עניינים אלה:

 (1) סדרה מם׳ 6170:

 1. סוג הסדרה: ״גלבוע״, אשר תנאיו נקבעו בתקנות
 מילתה המדינה(סדרות מסוג ״גלבוע״), התשמ״א-21981.

 2. יום ההוצאה: ם״ז בסיון התשמ׳׳ה (5 ביוני 1985).
 3. סך כל שוויה הנקוב: 10,050 מיליון שקלים.

 4. מועדי תשלום הריבית: איגרות החוב ישאו ריבית
 משתנה אשר תשולם בשיעורים חצי שנתיים ביום 5 ביוני
 וביום 5 בדצמבר של כל שנה, החל ביום כ״ב בכסלו

 התשמ״ו (5 בדצמבר 1985).

 5. ^ןועדי הפדיון: איגרות החוב ייפדו בשלמותן ובתוספת
 הפרשי הצמדה ביום ז׳ בסידן התשנ״ה (5 ביוני 1995).
 6. המחיר: מחיר המכירה יקבע במכרז לפי תקנות מלווה
 המדינה (מכתים), התשמ״ד-51984, ואולם הוא לא יפחת

 r־80% מהערך הנקוב.

 (2) סדרה מס׳ 7014:

 1. םדג הסדרה: ״רמון״, אשר תנאיו נקבעו בתקנות
 מילווה המדינה (םדרדת מסוג ״רמון״), התשמ״ה-31984.

 2. יום ההוצאה: ס׳ בתמוז התשמ״ה (28 ביוני 1985).

 1 סייח התשל״ט, עמ׳ 112.

 2 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 1271; התשמ״ה, עמי 459 ועמי 1277.

 3 ק״ת התשמ״ה, עמ׳ 467.

 הודעה על גופים מתוקצבים
 לענין סעיף 3(1)(ה) לצו יבוא חופשי, התשלי׳ח-1978

 בהתאם לסעיף 3(1)(ה) לצו יבוא חופשי,- התשל׳׳ח-
 11978, אני מודיע כי בהודעה על גופים מתוקצבים2 הסתדרות

 מדיצינית הדסה - תימחק.

 י״ד בתמוז התשמ״ה (3 ביולי 1985)
 (תמ 0-552 יהושע פודי

 המנהל הכללי של
 משרד התעשיה והמסחר

 1 ק״ת התשל״ח, עמ׳ 1774; ק׳׳ת-מק״ח התשמ׳׳ד, עמ׳ 280.

 2 י״פ התשמ׳׳ה, עמ׳ 305 דעמ׳ 1353.

ת חוב גרו צאת סדרות של אי  הודעה בדבר הו
 לפי חוק מילתה קצר מועד, התשמ׳׳ד-1984

 נמסרת בזה הודעה כי בתוקף סמכות שר האוצר לפי סעיף
 8 לחוק מילתה קצר מועד, התשמ׳׳ד-11984, שהועברה אלי,
 קבעתי לגבי איגרות חוב מילווה קצר מועד, התשמ״ד-1984,

 עניינים אלה:
 (1) סידרה מס׳ 0735 א׳:

 1. סוג הסדרה: סוג א׳ אשר תנאיו נקבעו בתקנות
 מילתה קצר מועד (סדרות מסוג אי), התשמ׳׳ד-21984.
 2. יום ההוצאה: ל׳ בםיון התשמ״ה (19 ביוני 1985).
 3. סך כל שוויה הנקוב: עשרים אלף מיליון שקלים.

 4. מועדי פדיון: איגרות החוב יפדו ביום כ״ח בתמוז
 התשמי׳ה (17 ביולי 1985).

 5. הערך הנקוב: אגרות החוב יוצאו ביחידות שערכן
 הנקוב מאה אלף שקלים.

 6. המחיר: אגרות החוב ימכרו לבנק ישראל במחיר
 89.80 אחוזים משותן הנקוב.

 (2) סידרה מס׳ 0755 אי:
 1. סוג הסדרה: סוג א׳ אשר תנאיו נקבעו בתקנות
 מילתה קצר מועד (סדרות מסוג א׳), התשמ״ד-21984.
 2. יום ההוצאה: י״ד בתמוז התשמ״ה (3 ביולי 1985).
 3. סך כל שוויה הנקוב: חמישה עשר אלף מליון שקלים.
 4. מועדי פדיון: איגרות החוב ייפדו ביום י״ג באב

 התשמ׳יה (31 ביולי 1985).
 5. הערך הנקוב: אגרות החוב יוצאו ביחידות שערכן

 הנקוב מאה אלף שקלים.

 6. המחיר: אגרות החוב ימכרו לבנק ישראל במחיר
 89.80 אתוזים משווין הנקוב.

 1 ס״ח התשמ׳׳ד, עמ׳ 69.

 2 ק״ת התשמ״ד, עמי 1248.

 3010 ילקוט הפרסומים 3233, י״ד באב התשמ״ה, 1.8.1985
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 מכון התקנים' הישראלי

 בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, התשי״ג-11953, אני
 מודיעה, כי מצון״התקנןם הישראלי קבע היום, בתוקף סמכות׳ר
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 (חמ 3-96) מריס מילר
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 אכרזד על החלפוזיתלן־ רשמי;׳ י י.
 לפי חוק התקנים, התשי״ג-1953

 בהתאם להוראות סעיפים 6(ב) ו־8(ה) לחוק התקנים,
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 4. מועדי תשלום הריבית:" איגרות החוב ישאו ריבית
 בשיעור של 9 אחוזימאשי!?משואש!בשיעורים חגישנוןייים
 ביום 28יגיונרזביום 28 בדצמבר של כל שנה^ החלי ביום

 ט״1 בםכ'ת^;התש^ר־(28 בדצמבר 1985).

: איגרות החוב ייפדו בשלמותן ובתוספת ן ו י ע^פד ^ו ' *3 
ם ה׳^זמוז-התש?3>8? ביוני 1990). ־ ו  הפרשי הצמד^י

 6. המחיך;־&זזי;ר1עןכ,יררליקכעגמפרז להג תקנות מלווה
 המדינה (מכרזים), התשמ׳׳ד-51984, ־ואולם הוא לא יפחת
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 החל ביום י״ח בטבת התשמ״ו (30 בדצמבר 1985).
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 בילקוט הפרסומים 3161, התשמ״ה, עמ׳ 1427, במקום ״מיץ
 אשכוליות״ יבוא: ״מיץ תפוזים״.

 כ״ד באייר התשמ״ה (15 במאי 1985)
 (חמ 3-95) מרים מילר

 המנהלת הכללית של
 מכון התקנים הישראלי

 אכרזה על תקנים רשמיים
 לפי חוק התקנים, התשי״ג-1953

 בתוקף הסמכות של שר התעשיה והמסחר לפי סעיף 8
 לחוק התקנים, התשי״ג-11953, שהועברה אלי2, אני מכריז כי

 התקנים המפורטים להלן הס תקנים רשמיים:

 (1) סעיפים 208 ו־307 של תקן ישראלי ת״י 1215-אדר ב׳
 התשמ״ד (מרס 1984) חוטי תפירה מניילון.

 (2) סעיפים 205 ו־306 של תקן ישראלי ת״י 1198 - אדר ב׳
 התשמ״ד (מרם 1984) חוטי תפירה מפיליאסטר.

 התקנים האמורים הופקדו במקומות המפורטים בהודעה
 בדבר מקומות להפקדת תקנים רשמיים שפורסמה 'בילקוט

 הפרסומים 2223, התשל״ו, עמי 1871.

 תחילתה של אכרזה זו ששים יום מיום פרסומה ברשומות.
 ז׳ בםיון התשמ״ה (27 במאי 1985)

 (חמ 3-95) י׳ *יימלין
 ״ הממונה על התקינה

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

 2 י״פ התשמ״ג, עמי 719.

 אכרזה על תקנים רשמיים
 לפי חוק התקנים, התשי״ג-1953

 בתוקף הסמכות של שר התעשיה והמסחר לפי סעיף 8
 לחוק התקנים, התשי״ג-1953י, שהועברה אלי2, אני מכריז כי

 התקנים המפורטים להלן הם תקנים רשמיים:
 (1) ת״י 632 - תמוז התשמ״ב (יוני 1982) חגורות למסועים

 מחוזקות בסיבי טקסטיל:
 (2) ת״י 1076 - אדר התש״ם (פברואר 1980) זרנוקים
 מפוליוויניל כלורי(פי.וי.סי.) מחוזק להעברה בלחץ של
 חמרי ריטוט, מים או אויר כפי שתוקן בגליון תיקון לתקן
 ישראלי ת״י 1076- ניסן התשמ״ד(אפריל 1984) זרנוקים
 מפוליוויניל כלורי (פי.וי.סי.) מחוזק להעברה בלחץ של

 חמרי ריסוס, מים או אוויר.
 תקן זה הוכרז כתקן רשמי לשם הגנת הצרכן.

 התקנים האמורים הופקדו במקומות המפורטים בהודעה
 בדבר מקומות להפקדת תקנים רשמיים שפורסמה בילקוט

 הפרסומים 2223, התשל׳יו, עמ׳ 1871.
 תחילתה של אכרזה זו ששים יום מיום פרסומה ברשומות.

 ג׳ באייר התשמ״ה (24 באפריל 1985)
 (חמ 3-95) י׳ צייטליץ

 • הממונה על התקינה
 1 ם״ח התשי״ג, עמי 30: התשל״ט, עמי 34.

 2 י״פ התשי׳׳ג, עמי 7.19.

 התקן יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר מקומות
 להפקדת תקנים רשמיים שפורסמה בילקוט הפרסומים 2223,

 התשל״ו, עמי 1871.

 כ״ד באייר התשמ״ה (15 במאי 1985)
 (חמ 3-95) מריס מילר

 המנהלת הכללית של
 מכון התקנים הישראלי

 רשימת היתרים לסמן מצרכים בסימן השגחה
 לפי תקנות התקנים (תו־תקן יםימן השגחה), התשמ״ב-1982
 בהתאם לתקנה 13(ג) לתקנות התקנים (תו־תקן וסימן
 השגחה), התשמ״ב-1982', מתפרסמת בזה רשימת ההיתרים
 לסמן מצרכים בסימן השגחה, שניתנו בחודש אפריל 1985 מאת
 מבון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11 (ב) לחוק

 התקנים, התשי״ג-21953:
 המצרך שלגביו

 נית! ההיתר
 מס׳

 ההיתר שם בעל ההיתר

 7468 שגב עבודות מתכת בע״מ, התקן תת רכבי
 חולון

 7469 מסגריה מכנית, ח׳ גירש התקן תת רכבי
 ׳׳ בע״מ, חולון

 7470 המרץ בע״מ, חולון התקן תת רכבי
 7471 מסגרית חוויה, יהוד התקן תת רכבי
 7472 שפינר ליאון, חולון התקן תת רכבי
 7473 ישראמטל מפעל לעבודות התקן תת רכבי

 מסגרות, כפר טבא
 7474 מסגרית נחמיאם, חולון התקן תת רכבי
 7475 רוטרי, חולון התקן תת רכבי
 7476 נתנאל מסגרות מקלטים, פריטי מסגרות

 כפר אז״ר למקלטים וחלקיהם
 למעט דלת 10 טון

 ודלת מבודדת רעש

 י׳ בסיון התשמ״ה (30 במאי 1985)
 (חמ 3-95) מריס מילר

 המנהלת הכללית של
- מכון התקנים הישראלי

 נ ק״ת התשמ״ב, עמ׳ 1591.

 2 ם״ח התשי״ג, עמ׳ 30; התשל״ט, עמ׳ 34.

 אכרזה על שינויים של תקנים רשמיים (תיקון)
 לפי חוק התקנים, התשי״ג-1953

 בהתאם להוראות סעיפים 6(ב) ו־8(ה) לחוק התקנים,
 החשי״ג-11953(להלן - החוק), באישור הממונה על התקינה
 ששר התעשיה והמסחר העביר לו את סמכויותיו לפי םעיף 8(ה)
 לחוק, אני מודיעה כי באכרזה על שינד של ת״י 807, שפורסמה

 1 ם״ח התשי״ג, עמי 30; התשל׳׳ט, עמי 34.

 3012 ילקוט• הפרסומים 3233, י״ד באב התשמ׳׳ה, 1.8.1985



 מספר הבקשה: 646/84
ד ד׳ר ר׳  שם המבקש: אינק. מיקלסנס, אוהיו, ארה״ב, על י

 כהן דשות׳, ת׳׳ד 4060, תל־אביב!
 שם המטפח: גייימס סי. מיקלסן, אוהיו, ארה״ב!

 שם הגידול: קלנכואה;
 שם הזן: רויאלטי.

 מספר הבקשה: 671/84
 שם המבקש: ויסמור גךטנראי אונד באומשול, גרמניה מער

 בית, על ידי משק פרחים ״דד, משמר השבעה!
 שם המטפח: דייר ה׳ פינגר, גרמניה המערבית!

 שם הגידול: קלנבואה!
 שם הזן: סטיספקשץ.

 מספר הבקשה: 672/84
 שם המבקש: ויםמור גרטנראי אונד באומשול, גרמניה המער

 בית, על-ידי משק פרחים ״רך״, משמריהשבעה!
 שם המטפח: ד״ר ה׳ פינגר, גרמניה המערבית!

 שם הגידול: קלנכואה!
 שם הזן: אטרקשץ.

 מספר הבקשה: 673/84
 שם המבקש: ויםמור גרסנראי אונד באומשול, גרמניה המער

 בית, על־ידי משק פרחים ״דך, משמר השבעה!
 שם המטפח: דר׳ ה׳ פינגר, גרמניה המערבית!

 שם הגידול: קלנכואה;
 שם הזן: אינספירשין.

 ט״ו בתמוז התשמ״ה (4 ביולי 1985)
 (חמ 3-361) ש׳ ברלנד

 רשם זכות מטפחים

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

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965
 בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתכנון ולבניה
 חולון(להלן - הועדה) לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965י, ובהתאם להוראות תכנית המיתאר
 לחולון ח/1, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 596, התשי״ח, עמ׳ 866, נמסרה בזה הודעה כי הקרקע
 המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי
 הועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת זכויות החזקה

 והשימוש בקרקע האמורה.

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

 שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 י סייח התשכ״ה, עמי 307.

 הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות
 לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל״ג-1973

 אני מודיע בזה כי בהתאם להוראות סעיף 24 לחוק זכות
 מטפחים של זני צמחים, התשל״ג-1973/ רשמתי בספר

 הזכויות זכות מטפחים, נמפורס להלן:

 מספר הבקשה: 375/82
 שם המבקש: מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני, משרד

 החקלאות, ת״ד 6, בית־דגן!
 שם המטפח: דוד לוי!

 שם הגידול: תפוח אדמה:
 שם הזן: עידית.

 מספר הבקשה: 513/83
 שם המבקש: מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני, משרד
 החקלאות, ת״ד 6, בית״דגן, על ידי המועצה לייצור

 ולשיווק צמחי נוי, תליאביב!
 שם המטפח: א׳ אלורם וגה!

 שם הגידול: סייפן!
 שם הזן: מרטה.

 מספר הבקשה! 514/83
 שם המבקש: מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני, משרד
 החקלאות, ת״ד 6, בית־דגן, על ידי המועצה לייצור

 ולשיווק צמחי נוי, תל־אביב!
 שם המטפח: א׳ אלורם וגה!

 שם הגידול: םייפן!
 שם הזן: עליזה.

 מספר הבקשה: 515/83
 שם המבקש: מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני, משרד
 החקלאות, ת״ד 6, בית־דגן, על ידי המועצה לייצור

 ולשיווק צמחי נוי, תל־אביב!
 שם המטפח: א׳ אלורם וגה!

 שם הגידול: סייפן;
 שם הזן: שולמית.

 מספר הבקשה: 643/84
 שם המבקש: אינק. מיקלסנם, אוהיו, ארה״ב, על ידי ד״ר ר׳

 כהן ושות׳, ת״ד 4060, תל־אביב!
 שם המטפח: ג׳יימס סי. מיקלםן, אוהיו, ארה״ב!

 שם הגידול: קלנכואה:
 שם הזן! צינבר.

 מספר הבקשה: 645/84
ד דיר ר׳  שם המבקש: אינק. מיקלםנס, אוהיו, ארה״ב, על י

 כהן ושית׳, ת״ד 4060, תל־אביב!
 שם המטפח: ג׳יימם סי. מיקלסן, אוהיו, ארה״ב:

 שם הגידול: קלנבואה!
 שם הזן: פורטיניינר.

 ם״ח התשל״ג, עמי 272¡ התשמ״ד, עמי 23.
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 בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות >רכישה^צך5י ציבי76.
 21943 (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת; ואשר
 ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפק,5. ויד. לפ,ק.לדכ בילקגע

 וך,^ה.ל>^ל,עירץז ס^א^עפנימיוט^^־סום״^מןעיה 1"זו
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 חלקות 107 ויr:205. !6635 בשלמות בגוש ;-ru ״:״•

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה, שד׳ בןיגוריץ 68,
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 יושב ראש .המנדה ;י׳&ק^ית:-י
 לתכנון ולבניה,.;•חל־אביג^״-

 1 סייח התשכ״ה, עמי 307.

E>• t f c .,5rtc? .32 עמ׳ ,  1תום׳ , 1943ע״ר 2

, ״ ״ כ - . ״ ״  הודעה לפייייסעיףג.^!-^^; י

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציעוא, סעי
:•:a r,:• דלפי חוק התכנון והבניה, התשכי׳ה^$6$נן 

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ,ו־^1..להוק..הועגון;
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 הפרסומים 1515, התשכ״ט, עמ׳ 1132, מצהירה.בזה..הועד^.
 המקומית לתכנון ולבניה תליאביב יפו(להלן - הועדה), בהתאם'
 לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה.לצרכי צי.בךכ),.219.43.
 >לזלל1 ־ jxnm כל. .הקרקע.ל^וץאתת, ?תוקפה,׳'ו»של.כית£'
 אליה פורסמה' הודעה'לפו^;פים^..,כ7'״.לפקודה. בילקוט

 הפרסומים 3035^חתש.ה;;^,־ יעה׳ 1.§17)"..ת'מלה...לקני^ הגמג!־״
 והמוחלט שקי עיריית תל־אנ1;ב יפו מימן^סממםיי^ה^ 1ו.
״ . u י ' .. י ,  ברשומות. י ''".ד

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307. • —
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 כן נמסרת הודעה כי הועדה מוובוונמ׳לקגומיםוד ־חזקה
 בקרקע האמד3ה.מפנרשהיאזרושה:באופן דחנן*לצרכי£הציבוד
 שלמענם עומדים לרכשה;!הועדה סודה בזה״שכלאדם המחזיק
 בקרקע האמורהיימסוו־^יד־איתיהחזקה וזכות:• השימוש בה.

 תוספת .׳:.׳׳־י;״:״: .íf.-, :.׳;׳

 שטחי הקרקע המסומנות בתכנית במגרש ציבורי ורשומות
?fín i'£';^;M¡?*7ri173 בלשכת רישום,המקרקעין בגוש 

 העק^המכגי^&ופקמם במשזק־יך^מדד״-בעירי^^לון,
 וכל המעונין ביבף^כאי ^י-ין-בהםבשעוון הע^וךמ^ך^׳לו-ת.
>¿z ::•ט׳ בתמוז התשמ״ה (28 ביוני 985!)-״•״::״ל׳ ׳׳••יד 
 (חס 3-2) פנד>םד^לזז״ •'•'־ -״׳'

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנו* 1׳לבניה׳;^ילון'-2'־

:•o לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכ*י.צ?בור),.׳49&1׳ 
 ולפי חוק התכנון והבניה, התשפ״ה־י*^!

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189,188 ו־190 לחוק התכנון
כ7&£;  והבניה, התשכ״ה-־11965, ובהתאם לתלניית מיולאר:
'¡,!¡ffifáíiñ:v&f ש^עה״צדלר 
ה י נ ^ ן ו נ ^ ^ י ת י מ ו ק מ ה ^ ד  התש׳׳ם ־ ־*נד ^ד״מן&דתימה ^
0 % ו ^ ן י ע ן < ר ן &  קרית אתא ^
t fo í בתוספת דרושים לועדה לחלוטין למטרז5^£דדית 
 בתכנית, וכי הועדה מוכנה לישא וליתן עלרכ^ש׳ת^מיקרקע״ן

״ , . י ב rfVir.— c״״ ,)L L ד , w n .האמורים 
 כלייהתדמר לעצמו זכות או טובת הנאל־בם^ןרקעין1
 האמורים Vnrhr לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלוח לועדה,
 תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו
 או על טובת ההנא% אש^י^־-ב^קע״ץ״ו^אמדרים, בצירוף
י - נ ש ? $ ^ * ו ש ^ ו © ר  פ
ם את ה י פ א  בפנקסי רישמ1.;-ה2קדקעין^,וה^ג1ד:^?!פרטת; ל
 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

ע ז מ ׳ ג ו ל ^ ן ת ת ו ב ^ ^ ק ד נ ^ ד כ ^ ן ע ן *מןזד^גזה' ^ ב ^ ;  ״
ף י מ ^ ־ ו פ ו ^ ש ש ו ך ך , , ^ 
 לעףןין-^םור- שק$עgspasfc 133 להכשםז^נהי^ד^^ךה״מה
-ד.את החזקה ה^ד^י^י-מ^ודמי ׳ד^זיק במקר^י{;  ?£3&דס;
, ״ ״ . , . . . . ״ , . ״ - . . . ״ . . . . . ״ , , . . . . ״ . . . . H ,.-.,,בהם 

....... . . . . .  ....... .,.״״.., ״!זוקפמ.. ,.״.....- .
 חלק מחלקה 13 בגוש 11018: ברוזובדהעצמאות e דצלעה
 במזע;10.ג# .בכיינכ מורד? לכיסאות - דצועה^קוחב 5 מי.

 ־״ד־ המתק• תכמ^ ?המימאר.: כ/־150ד נמצא:-במשרדי •:הועדה
 המקדםלת במ^ת-קריתזאתא־וגלזה^וניז־,מ־בד.זבאי״ילעייךבו
 בימיט חכשעות שמשרדי הועדה. פתיתים לקהל.. י::׳ ג •י:.־
י ־ י! י : : ך י י ״

ג  ' ; ׳ • ,Ú9S5 5ב^־^תמו־ז ו^ק&י׳ה ^'ב״יוניי 
ל א י : ":  (זזמ'3-2) / x.í" ,2*^'"" ''*עקב =ז

" ־־,׳״ ־ ־'־שב ראש היעדה הימק־מית " ׳ "  ׳־" ׳'״' י
 — לתכנון ולבניה, קריתיאתא״

;טר:ז ה c י  1 סייח התשכ״ה, עמי 307- .<יז ,ד1



 בוינמד, sועגsn,עTימ׳^?^^•mאי;ï^^r.^תך>;ימ3ונן--fs•?בתמוז
WXffl ב״ג2ונ?>985^.־אתן«^לה:קג>» למנהלmsaaa (3 

we-?.: tfwf.ft.tf:: ־ י.״,׳ ! ׳ ׳ : : • ח: מן ו  ול..שז׳ ב־ג&»לעגץ־הן

, c • n.׳ s0£״rs,',״!!׳׳ : , ^ . f f l ^ c a ' i u . ' c : , : f v  ־

ץ :;!ר־ז ,ח׳^־׳ 9 ^ ו ׳ י ל ש ת ^ ז ( ^ י ל ל י ג ^ ^ ^ ־ ד : ־  •־1״* - י

כי'בהתאם ילכ״רף 5 ל^ןק^חוןקןף  י ניתנת בזה'הדדע>י
 המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל׳ייו^ד?!1,
xvaKctoto^VBsewvi. M n t WW }מינתה מועצת עירית 
י 1983), ועדת ערר לעניו החוק האמור, ; ^ . ! 3 ^ ״ מ ש ת  ה

 ,־יהחזזל׳ממיחעאע^ד - יושב־ראש
p - חבר  מורים פ

 זלמן שר - חבר.

r׳l}rtvw{&.±r-ifrfWJW2^״. &  ח׳ באייר ^
 (חמ 3-265) , יעקכ בן־דנייאל

re c-rr• י־- :-'.:m w c r r ra^n 4 עירית קרית־אתא —tyn 
C ,יי ~!r ;ן ע-־ז,׳־ רז,״־,:' ;•-.•׳ : " ! t l "  'f».׳• •
c י י - ^ 252" • •- ׳ י , ו י ׳ ל ש ת  1 ס״ח ה

g!׳*׳!״ fjgrt*• • ;;זי״)ןן:)־׳!•:׳׳ r c r r יrr׳ïיח״ .בדי״ n׳T י׳ 
-־r;־v.,.•. ,^לפי^סעו^ 7^;לנמ{ודון,.הםדך^וע.ת ^.-.״..״״",

ו ח^ש^,;התשכ*^19697 ו ^ ^ י ע ^ ר ק מ ^ ן . 
 מודיעים בזה כי לוח זכויות של גוש רישום מסי 2968 נעם
 הוצג לעיון ביום ם׳ בתמ1ז'התיש&״הtisfffo ,(2816:198^)" של
 שלושים־׳tnf״•בלשבת פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר
י 76, קומה די, תל־אביב, בלשכת ק ז מ י ו ל ח ^ ר פ ״ י ח ^  א
 rtfirWD זמ8קלו1;־זמ§רכז הנפתי אשקלון, ובמשרד המועצה

 האזורית שפיר.
 ם׳ בתמוז התשמ״ה (28 בידני 1985)

- :r״•;•ישחק גכאי • ; : ־ - ז ׳  \ *~׳:z1 ד
. פקיד הסדר המקרקעין _׳ ־ ו  ״ו
ה6דר־׳אשקלון אזור: ״ י , ' ״ , . , . . . j . ' ' , 7 " ' י " י  י

 .1 .:•55ד-עומ-:5?־גר=-זק5גוז,דל^ו^זפוי׳ות ״3-ז:
״ ׳ ; •־- ; ז^ות^; י ' ^סדר- ' ־ ־ " " _ _ ־ '  י "

 יי יי %'^rr\^^^^^^'^^yi^V^^׳-x •י'1'
י;לשו0׳׳-מס׳ .י׳שיד ג  מודיעים בזה, כי לוחות זכויות ל
 100189/1 נגב (ח׳זעלי), 100325/1 נגב (עםלוג׳), 100346
 מושב מבטחים - ה1צגו• •׳־t7^• ביום ׳׳י׳׳איבתמודמועמ׳׳ה
 (>^§30,64)-לת5ופוז־של שלושים יום בלשכת פקיד הסדר
 המקרקעין אזזו־^ד־ר-באר־שבע, רחוב העצמאות 36, באר־
 שבע>:*,בלשכת-הממונה על מחוז הדרום, רחוב הנשיאים,

 באר־שבע.

3015 

1 מ״ר 2 מ ל  תלק*ם״מחלקה• 250 3»* «66עש»ו ש
>ר שהודעודלגביו לפי סעיף 19  (בנוסף לשטח £זל •500'1'̂.
פברסמה ץ  לנקודת י הקו^עות״>רכקפה: לצדכל ^ני.בדר^,3^ד

^ ת ? ד ו * ד נ ^ ; מ ע « * ו י ^ ד ^ ו מ ^ י נ כ ^ ת ע  ׳׳"* ה
 ךוב£ג]* נכ6*3־ומש£ שליהעייייה^83ר&לני יש1!ל«ל,־׳ תליאפעז

ו מעמדמ;הר0ילוי1; מ מ ו מ 3 1 י י מ י י * ^ ד * ץ נ ^ ל כ  יפו, ו
 ת׳ בתמוז התשמ׳׳ה ח?-3*ץ^&&)\ י-^י׳ר-ד •־::־:•: י

 (חמ 13-4- ״•*׳ שלמה להט
 י ,•-.-•,־•׳־:ד• ־•;־ז״־־• ״־.־י יושב ראש הועדה המקומית
: לתכנון ולבניה, תליאביבייפו : ד ׳ ־ ~ : ->־״"׳^• ^

 מינוי חבר בועדך?$8המ!וי£^ןאנץ ולבניה לודים
 לפי חוק התכנון והבניה. התשכ״ה-1965

 עייי^ו־!* ז׳זדןמ
 בתוקף סמכות שר הפניס לפי סעיפים 19(א)(2) ו־21 לחוק
, אני ממנה ^ ל א ^ ^ ז ^ ך י ^ ^ ה ׳ ^ ה ^ נ ב ה  התכנון ו
 את יוני^לה.:ל1זבדייבגעדה־־המקה*יו21(תעוף3לכניה לודים.

 ^:.^!זמינמוי׳ש^מיבאלכאיאן^יבמנחד^תאמ^ד ־דיבםל.

 ־ המנהל הכללי ^מש°ר1 ?&נ& ־
ח מ׳חסשי* חד«י ^ י  .^״ם׳י^התש^יזד־ענד 307:! פ

 ״,־״*׳*״וןומלהאךעמי. !!76: ,;:י ח^ידז ,?10;¡? עי׳׳ז* .».)-:*

וד^״ ׳־״׳•׳ נ ו יאדנ י ^ מןהלז נ י ־ מ ל י  ״׳•!:ןל׳ ז

 "׳" ^קוק'קרמךנוח^מהןומ^רדר|^רד^ע>^י^-5..,^
י " 1 9 ^ ו ״ ל ש ת י ״" 'ארנונה' כללית),' ה  י

ף ך ^ ה ^ ^ ג י ^ י ן ס ^ ^ ס א ת ה  "נמסרת בזה~הודעה'כי ב
 המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית)\התשד״ד-476'1?,
־יע״ועח^״באלול וו־־*^• ^•?נוומ׳  פ!ינתהי מוע^נ^ •־ז^י

£ ץש״ .^־^זיד־ : ו ׳ * ^ : וה/״!ח ׳ ד ׳ ! ^^ י ;  לעניין ^מ^ף: י

ב»ן^ן^^״84^);^7 ״^״״'.,״,",״  י״ג"בתשרי" התשמ׳׳ה (9״:
 (חמ 3-265) רפאל הוכמז"

̂•׳ ע4'^תז^לח>'י״> ד־״  ••׳••^; ״ •ף|א
 1 סייח התשלייו,'עמי 252.

 מינוי מנהל ארנונה

״ ענ ז ?לי.,על*?^בי . 1;כ??י?׳נוי)!ן ח ו י י ש ר ה . ^ ו ז . .י/?,, 1  י
- ,£ ־״צ״•:״ ^ ^ ׳ ^ ש ו ו ^ י ג ת י ל ל  ־^'־־"־'" "לארנונה כ

ח מ ו ש ^ | ^ ? . . ד * «  ^;';^נמםרי^ב*^.הודעה יכ^׳^היתיאם ^
׳ ^ ^ י 5 ש ג נ ׳ ^ בללי$,',. י ת ^ י ^ י י ב ק ^ י ל נ ז י ל ר ^ ^ י ^ ^ 

 1 סייח התשל״ו, עמ׳ 252.

 'ילקוט הפרסומים 3233, י״ד באב התשמ׳׳ה, 1.8.1985



יות ת לוח זכו  הודעה בדבר הצג
 לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין

 [נופח חדש], התשכ״ט־1969
 מודיעים בזה כי לוח זכויות לגוש רישום מס׳ 100329 נגב
 (אלשקייב) הוצג לעיון ביום כ״ו בתמוז התשמ״ה (15.7.1985)
 לתקופה של שלושים יום בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזור
 הסדר באד־שבע, רחוב העצמאות 36, באר־שבע, ובלשכת

 הממונה על מחוז הדרום, רחוב הנשיאים, באר־שבע.

 כ׳יו בתמוז התשמ״ה (15 ביולי 1985)
 יצחק גבאי

 פקיד הסדר המקרקעין
 אזור הסדר באר־שבע

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

 מחוז ירושליס
 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

ת ט ר ו פ ת מ י  הודעה בדבר אישור תכנ
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית ׳לתכנון ולבניה
 מחוז ירושלים אישרה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית

 מפורםח מם׳ 3303״.
 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: ירושלים, שכ׳ בית
 חנינא, גוש 30615, חלקה 72, שסח בין קואורדינטות אורך
 137.075 - 137.125 ובין קואורדינטות רוחב 171.075 -
 171.250 ־ הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת יעוד שסח לאזור
 מגורים 5; ב) קביעת שטח פתוח צבורי: נ) התוויית דרך חדשה

 והרחבת דיך! ד) חלוקה הדשה: ה) קביעת קווי בנין.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 3108, התשס״ה, עמי 70.

 התכנית האמורה, בצורה שאישרה הועדה המחוזית, כיחד
 עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית
 האמורה, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירוש
 לים, וכל המעונין רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 ט״ז בסיון התשמ״ה (5 ביוני 1985)

 ר׳ לוי
 יושב ראש הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה, מחוז ירושלים

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים
ות מי תאר מקו ות מי י י תכנ י נו  הודעה בדבר אישור שי
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה~1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז ירושלים החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינויי

 תכניות מיתאר מקומיות אלה:

 מודיעים בזה, כי לוחות זכויות לגושי רישום מסי 38211,
 38215, ערד, הוצגו לעיון ביום י״א בתמוז התשמ״ה
 (30.6.1985) לתקופה של שלושים יום, בלשכת פקיד הסדר
 המקרקעין אזור הסדר באר־שבע, רחוב העצמאות 36, באר־
 שבע, בלשכת הממונה על מחוז הדרום, רתוב הנשיאים,

 כאר־שכע, ובמועצה המקומית ערד.

 מודיעים בזה, כי לות זכויות לגוש רישום מסי 4483 גמזו,
 הוצג לעיון ביום י״א בתמוז התשמ״ה (30.6.1985), לתקופה
 של שלושים יום, בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר
 רמלה, רחוב לוינסקי 76, קומה די, תל־אביב, בלשכת הממונה
 על מחוז המרכז רמלה, ובמשרד המועצה האזורית מודיעים

 בבני עטרות.

 י״א בתמוז התשמ״ה (30 ביוני 1985)
 יצחק נבאי

 פקיד הסדר המקרקעין
 אזור הסדר רמלה

ת לוח זכויות  הודעה בדבר הצג
 לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות

 במקרקעין [נוסח חדש], התשכ״ט-1969
 מודיעים בזה, כי לוח זכויות לגוש רישום מס׳ 34294 נתיב
 הל״ה (בית נתיף), נפת ירושלים, הוצג לעיון ביום י״א בתמוז
 התשמ״ה (30 ביוני 1985), לתקופה של שלושים יום, בלשכת
 פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר ירושלים, רח׳ הלל 6,
 ירושלים, במשרד הממונה על מחוז ירושלים, רח׳ שלדמציון

 המלכה 1, ירושלים, ובמועצה האזורית מטה יהודה.

 י״א בתמוז התשמ׳׳ה (30 ביוני 1985)
 יהודה לדי

 פקיד הסדר המקרקעין
 לאזור הסדר ירושלים

 הודעה בדבר הצגת לוח זכויות

 לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין
 [נוסח חדש], התשכ״ט-1969

 מודיעים בזה, בי לוח זכויות לגוש רישום מס׳ 20400•.
 זלפה, נפת חדרה הוצג לעיון ביום ט׳ בתמוז התשמ״ה(28 ביוני
 1985) לתקופה של שלושים יום, בלשכת פקיד הסדר המקרק
 עין, רח׳ מאיר 15, חיפה, בלשכת מינהל הנפה, בית הממשלה,
 רח׳ חסן שוכרי 11, חיפה, ובבית מוכתאר כפר זלפה עארף

 שריף אבו־בכר.

 ט• בתמוז החשמ״ה (28 ביוני 1985)
 מוריט עבד אל נביא
 פקיד הסדר המקרקעין

 אזור הסדר חדרה

 3016 ילקוט הפרסומים 3233, י״ד באב התשמ״ה, 1.8.1985



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית האמורה פורסמה כילקוט
 הפרסומים 2970, התשמ״ד, עמ׳ 192.

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

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

ת ו מי ר מקו א ת י ות מ י י תכנ י נו  הודעה בדבר הפקדת שי
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז ירושלים, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה ירושלים, הופקדו, ביחד עם התשריטים המצורפים

 אליהם, שינויי תכניות מיתאר אלה:

 (1) ״תכנית מם׳ 2612, שינוי מם׳ 9/84 לתבנית המיתאר מם׳
 עמ/9 לעיר העתיקה וסביבתה, שינוי מס׳ 2/84 לתכנית

 מם׳ עמ/16גי, שינוי מסי 2/84 לתכנית מס׳ 2639״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: ירושלים, שב׳
 ואדי ג׳וז, גוש 30519, חלקות 71, 79 וחלק מחלקוח 33,
 80, שטח בין קואורדינטות אורך: 173.010- 172.810 ובין
 קואורדינטות רוחב: 133.030 - 132.755 - הכל על פי

 הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד מאזור
 מגורים 5 לשטח למוסד - בית ספר: ב) שינוי יעוד שסח
 מאזור מגורים 5 ומשטח ציבורי פתוח לשטח לבניני
 ציבור; ג) שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאיזור מגורים
 . 5: ד) ביטול דרכים מאושרות, הרחבת דרכים קיימות או
 מאושרות: ה) קביעת הוראות בגין הריסת בנין; ו) שינוי
 יעוד קרקע בקטעים מתכנית מם׳ עמ/16ג מהרחבת דרך
 ומשטח לבניגי ציבור לשטח למוסד ולשטח לבניני ציבור:
 ז) איחוד וחלוקה חדשה! ח) ביטול ההוראה בדבר חובת
 אישור של תכנית מפורטת (שעפ״י תכנית מס׳ 2639)

 כתנאי לקבלת היתרי בניה בחלק מחלקות 33, 80.

 (2) ״תכנית מם׳ 3497, שינוי לתכנית המיתאר המקומית
 לירושלים, שינוי מס׳ 1/84 לתכנית מסי 1042 ושינוי מס׳

 1/84 לתכנית שכון צבורי מס׳ 5/08/10״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית: ירושלים, שכ׳
 קרית היובל, רח׳ זנגויל מס׳ 7, 5, גוש 30343, חלקה 28,
 שסח בין קואורדינטות אורך 130.575 - 130.440 ובין
 קואורדינטות רוחב 167.065 - 166.985 - הכל על פי

 הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי תכנית מם׳ 1042
 ע״י שינוי יעוד שטח מאזור מגורים 2 לאזור מגורים
 מיוחד: ב) שינוי תכנית שכון צבורי מס׳ 5/08/10 ע׳׳י
 שינוי יעוד מאזור מגורים בנינים בני 4-3 קומות לאזור

 (1) ״תכנית מס׳ 2610 אי, שינוי מס׳ 19/84 לתכנית המיתאר
 המקומית לירושלים״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: ירושלים, שכ׳
 עין־כרם, בתים הנמצאים בתחום שטח ציבורי פתוח על פי
 תכנית המיתאר המקומית לירושלים מסי 62, שטחים בין

 קואורדינטות אורך לבין קואורדינטות רוחב -
 166/050 ו־165/900 130/350 ו־130/250
 166/100ד־165/950 130/300 ו־130/200
130/200"! 130/300 165/700"! 165/800 
 165/250 !"165/150 130/350 ו־130/250
 165/000 !"164/800 130/450 ו־130/300
130/800"! 130/900 165/700"! 165/850 

- הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 עיקרי הודאות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד משטח פתוח
 ציבורי לאזור מגורים, עבור מבנים קיימים לעת הפקדתה
 של תכנית זו: ב) קביעת הוראות לשיפוץ, שיקום ותוםפות
 בניה למבנים הקיימים. ג) החלת הוראות תכנית מס׳ 2610,
 שהודעה על הפקדתה פורסמה בילקוט הפרסומים 2745,

 מיום 10.9.1981, על שטח התכנית.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית האמור פורסמה בילקוט
 הפרסומים 3145, החשמ׳׳ה, עמ׳ 950.

 (2) ״תכנית מס׳ 3021, שינוי מס׳ 1/82 לתכנית מס׳ 1138״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: ירושלים, שכונת
 תל ארזה, שטח בין הרחובות אלקנה, חנה, עלי הכהן• ורח׳
 ירמיהו, גוש 30079, חלקות מס׳ 7, 71-68, 84-74, 120,
 וחלק מחלקה 126 - הכל על פי הגבולות המסומנים

 בתשריט בקו כחול.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד מאזור
 מגורים 3 לאזור מגורים מיוחד, התוויית מעבר ציבורי
 להולבי רגל, הרחבת דרך ציבורית, קביעת הוראות בגין
 מעבר ציבורי קייס באזור מגורים: ב) ביטול קטעים
 מדרכים קיימות ומאושרות: ג) קביעת קווי בניה לתוספות
 עבור הבניניםיהקיימים: ד) קביעת הוראות למתן היתרי

 בניה! ה) קביעת בינוי בהתאם לנםפחי בינוי.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית האמור פורסמה בילקוט

 הפרסומים 3039, התשמ׳׳ד, עמי 1818.
 (3) ״תכנית מס׳ 3222, שינוי מסי 44/82, לתכנית מיתאר
 מקומית לירושלים ושינוי מס׳ 1/82 לתכנית מס׳ 1449״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: ירושלים, שכ׳
 קםמון ח׳, רח׳ דב הוז מס׳ 4. 2, גוש 30169, חלקות 8,7 -

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד מאזור
 מגורים 5 לאזור מגורים מיוחד: ב) י הגדלת אחוזי הבניה
 מ־50% המותרים לי80% (קיימים 48%): ג) שינוי קווי
 בנין: ד) קביעת תוספת סטנדרטית והוראות בניה לבנינים
 שברחוב דב הוז מם׳ 4, 2 בהתאם לנספחים: ה) איחוד

 וחלוקה מחדש.
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;-התשב^5׳0??•!  הודעות• למרחוק,.התבגון •זה&ניה׳

 ; ואלה •השטחים הכלולים׳בתכנית: ירושל*11,י*זור'תעשיה

 תלפיות, שטח בין דרך ביה לחםיורח׳ יד'חא£ים,'מגרשיס
y r... .... ,974 31, 32, 33, 34, שבתכנית מם׳ .. 

- ־:. עיקז5י־־זמדאית:י~הממימ£״^ד •WäniilVm» של
 ״״ . מגרשים,־31;••32, 33; 34 שבתכנית נום׳״^י־יר&אושרת.

 התבניות. האמורות' בצורה' שבדי דחתה' אותן.הועדה
 המחוזית, ביחד עם,התשריטים הנןצוךפיס״אליהן״^הופקדו
 במשדדי היעדה המחוזית האמורה, ויק. בטשךדי^הועךזז^המקו־
 מית'לתבנון ולבניה ירושלים, וכל המעונין.ר,ען«יי לעיין בהם
 ללא תשלום' בימים ובשעות שהמשרדים האמורים'פתוחים

• • •י.-'.-1] • ל ה ק  ל

̂. ירזשליפ• -. ~:- •מרחב-; תכנון ׳מ?!ומי

י איישור־׳שמוי־תכנייות־מ־פוייפזות ר כ ־  : - הודעות־ •

 י נמסרת בזה.הודעה, בהתאם לסעיף. 117. לחוק התכנון
1 לתכנון"ולבניה ו י מ ^ ק ^ - ? ג - 4 ' ז ^ ^ ש מ ) ו " < נ כ ה  ו
 מחוז ירושלים"החליטה,..באישגך-שר/ורפנים,י,לאשר. שינוי

 תכניות מפורטות אלה'־."

 (1) ״תכנית מס׳ 3341, שינוי מם׳.1/83 לתכניממפורטת מס׳
״ . ״ 3 0 5 8 

 ואלה'השטתים הכלולים בשינוי התכנית: צפון ירושלים,
י - מתחם 41; פסגת" טל,' :גוש:7s305,~ חלק '^ל^הÎ 10 גוש " 
 ־־'•'־ 608'30; חלקי״^לקות$ 12,4; 3¿ -"שטח־ביןקו^די־דינטות
' אורך ת ו ט נ י ^ ז ^  יי רוחבי ^
 0-173f540'173.20 -־; הכלי על שיי', הג^ולדת, 'המםומנים

י •י •י'""׳"  בתשריט בקו כחול. "

, "י!' 'r י" י י  ־"עיקרי הוראות שינוי ־התכנית: י

ת מ0:^&5^-ע*י •מת^ץראות י נ כ ^ •;; • 
מ?־רטו1;בנועןאי^אלה^-קפיע^יעודי : של-ש־3נית -׳ ;
 •־הקרקע״בתהום-התכנית:-2)׳קביעת •מערכת-הדרכים: 3)
 . •קביעת ^לןקתהשטחן^״קביעת-פיתוחזהקרקע־כמגרשי
 בניה^׳כזללידךכ-ים״^הנ-י׳ות, •׳מפלסי.;קדקע,-: ק?ר!» תמך
ה..בלכדיזןכגון:  ״ ״,.וכיייכ׳..5)_קביעת התנאנם ד.הוראו^בני
̂ ארכיטקטוני, ̂ קוויי היבניו^^י  זכיויות״הבניה, נפח הבניו
 חומרי בניה 'וביריב: ־6) 'קביעת י הוראות הבניה"בהתאם

׳ ' • • • ' ׳ ״ " י - - ־ - ״ ־ ־ • " ל י • ־ ־ -  ׳- לנםפחים״׳מם׳ 1-3; י

 '(בי) י לשנות את תבנית המיתאר המקומית לירושלים ע״י:
י מל י נ ¥&י ן י נ ע  "-־ ^ז
 י ביין ׳שיני• בנינים יהיה 3.0 'מ; במקום 'המותרים.

 הודעה על הפקדת שינו* התכנית פורסמה בילקום הפרסו־
: •י - י ׳ " י 1 8 1 0 V התש׳׳ד,'ע&׳ ^ 3 0 3 5 V 'י ־ימים• 

/^לתכני^2167 בי״. ̂נוי מס׳83:  (2) 7׳׳תבנלת מם׳ 7&.21ב׳,.ש
 •: י ׳ואלה׳ השט^םהכאאיםייננשינוייהה^צית^יררשלי^, שכ׳
ר מם׳ 1861 ^ י  •־־•־דמוזז פולין, '0י'ת88ים~8'0,'07, שבתכנית מ
 (רמות), שטח בין קואורדינטות אורד"005;־169^168.87

 ־" : מגורים • מייוחד1-ג}: קביעת תוספות בניה"*חיויות• לבניה
 בשטח בהתאם לנםפח הב*נוי וקביעת היריזזות לבניה.

 (3)'־״תכנית::מם׳"3502>''שינוי: •מס׳'21/84־לתכנית; המיתאר
 י י המקומית ישיימי מס׳"84/י4"'לתצנית^שכוןי-ציבורי מס׳

. ... . . . . . . . . r  '-"'5#8/7״."• ־ ..:

 "״ואלה"השטחים הכלולים כשינוי התכנית.:.ירושלים, שב׳
 קרית יובל, רח׳ ניסן מס׳ 26,24,18 ודחי גרינוולד מס׳ 1,

.14 ,12 ,10 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 

 גוש 30414, חלקות 224, 227, 228, 229, 230 231, 232,
 233, 234;״שטח בין:קואורדינטות אורך 166.700 -
-^״,,56545^,נב:ין קואורדינטות רוחב• •129,360-- 429.485-

 "'הכל על״פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 ,"!"^עיקהי,הוראזת-שינמ התכנית: א) שיעל.יעוד שטח-מאזור
2 קומות-ובניניס-בני 3 ~4קומות לאזור י נ ג ם י ע נ  מגגי־י־ס ב
קביעת שטחי. בניה לתוספות למינים  .•,-.״,מגורים־גן-יחמ;;, ב):
 הקיימים בהתאם לנספח, הבינוי מס׳ 2ג-1; •ג)קביעת-קוןי

 בנץ תדשים: ד) קביעת הוראות לבנית התוספות.

-,.-.״בל המעוני$ בשינויי •-התכניות.ר׳שאי לעיין.בהם ללא
 תשלו$.בימים !;בשעות שר&ש^ןם׳-האמורים.פתוחים •לקהל.

 כל-זהמעונין-בקרק^-בבנין-.או-;-בכל-פרט.-תכנוני אחר
 הךדאה-עצמךנפגע ;ן׳.״• ׳שינו״ התכניות, וכן כל הזכאי׳לבך על
, לחוקרשאי,- תוך חידשיים מיום. פרסומה של q o 1 ,  ,פ*. .סעיף •
 •הודיעה זו: ברשומות,. להגיש. התנגדות לשינויי התכניומ׳במשר־

 די הועדה המקומית האמור*״••,:•:.r .;״•;.׳. .

י י ־ י מרחב תיכגין מקימי, ־•ר־שלים "  ^—' "י 1

- . ; מ י נ ק ת ת י י רד כרכר- . דעה . הו / . *״ . 

התכנון  י:,: יינמםר^י״צזה הידעה, בהו׳1אבו־ לסעיף'117• לחוק :
-5־96"1;:'כ*זזזו&דה ׳המחחית •לתכנויך'ולבניה  ׳ויהגונייה, יהתשב̂׳
של^לא^ר ששמעה:'את וזהתנגדויות "שהוגשו לה, ו ׳ י י י י ז ^ 

 האליטה •לד'וז1ת!;^כניות''אלה:"׳•' י "י ¿ •'•־•

 \1) תכניה מס׳ 1849,. ביחד עם.,התשריט.המצורף. .אליה,
 "'^החןצה^ע^״הפ^ךתת פורסמה־ -כילקוט., הפרסומים מס׳

 י 72518 התשל׳׳ט, עמ׳ 1062.

 ;אלה,ר׳^טםיםגכל,ולים־.כתכנית^ יועשלים,- אזור התעשיד•
 תלפיות, גוש,,30.140י T מגרשים 15, 1-6 •׳שבתכנית 974

 (חלקי חלקות 11, 40, 46, 4,7 בגוש 30140).

 עיקרי..הו:ו־אומ׳.התכנ-ית;- א) איחוד מגרשים 15, 16
-״ •׳. שבתכנלת 974.וחלוקתס-מהדש לז4-מגרשים.״תעשייתיים
 •.ואמך- להשלמה לאחר ןזפרמגת: שטח; לדרך• צבזרית: ב)
 •איחוד המגר-ש״החזיש מס׳ •4 -עם מגרש ג׳ שבתכנית מס׳

 ^1718־.,,,״.״ r ־ י. _ ...י. .
 (42:-תכנימז:מם/; 2527/״ביזזד.--עם• ׳התשריט המצורף• •אליה,
- ־,׳ שהודעד,:ע&הפקדמה פזץלםמה:בילקוט,הפרסומים- 2481,

 ־!••^:התש^ח,;עמ׳-.-!22־. ״:.: ;:•־^: - .• ־. -
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 ה&»גות־! לצג•־ 1דמק. :־חתכמן; •׳והבנןה״^־יוזהנעמ^^^? ך

׳'׳־ ״ ז־^מחמיתל־אבים׳:־.׳: ;•-״.־-:.: ״, , ח י;  ש*ע־

 מרחב תכנון מקומי, תל־״אביב־יפו *

 ח׳0?»)נ*ז־«» הו?חטז;:; במתאם ^לםעיף:^89 לתמןכהמננין
 .והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחודת־לתפנון
 ולבניה מחוז תל אביב, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה תל־א?>ב^יפו,,הגס^ד, ביחד״ע^התשריע במצורף אליו,
 שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מיתאר ומפורטת מסי 1588, שינוי
1 ש1ל^זכנית1^ין^יר^י:44^ף1כוייורמאוחדת 9 8 3 ^ ש ל ^ • ^ 

^ד)״.'- •!־•־'•־<•"'•־••־יי־ ז !1 ו ק % ' ם י ׳ ^ ו ^ ת ע " י ב ^ : 

 ואלה' השטחים הכלולים" בשינוי'התכנית י ומקומם: גוש
, רמח״ל, שד׳ י י ו ^ל בות^ו ו ז  6939, חלקות?41^1;נ"'4'9)- רז

 עיקרי מסו*!; ^!וי^זתצבימ: קביל^ מג^״מ^חד לשם
 ו׳־קטה אגה^^ף׳-־^ןיןלהגנ^ ^קייפ^ם^נ^גניה-מיוחדיס,
 יןגמ© ש«ן׳שעל?ו.י*רשסוז:קת הנאק! לטובת ^ציבןו-״ ובהתאם
 לכף!ש«נמ ת0^ח׳בגין^ערי^מס׳-ו<4 ^תפןיתמאו^תלקביעת
 אזורים (תיקון 1941), על;שנו,ייה/-..;שהח^ה.;בדבר:־אישורה

 נתפרסמה בעתי!, ה^שמ/ מס/1142י;מיומ_20.11.1941.

 _ ,כל המעונין בשינד,התכנית רשאי לעייןבוללא תשלום
 בימים'ובשעות ^המשרדים ^אמורינ]״פתוחים •לקהלי', י""י

,המעונין בקר?)ע,״בבנ;ן או ^בכל פרט תכנונ; אחר  כל;
; ?כר על א צ ז ^ ל כ ^ ' ^ י נ כ מ ^ נ י  הדוא^ עצ^ןן נפגע על ידיי ^
& 4ו5 ^}םיהיו^עה זו י ^ ^ ^ י ^ ו ^ ^  ^לםע^ף8^1 ה
 ^ויעדה^מ^ומית האגורה.

 מרחב תכנון מקימי;' חולון ־ י

ת מי ד מקו א ת י מ , ת י נ כ מ ^ י ו ע ד^ ש ן המי ׳ ׳ ר  וזורעה כדג

89 לחוק ״התכנס ^ לסעי3י גמסדמ^ול^ממפ^מז .^ , -
 והמית^התשכ״ה^196ךכי במשרדי היושרה המחוז־ית לתכנון
 ולבניה מז?ויו ו«ל־««3!'׳ ומשרדי הועדה המקומית־ לתכנון
 ־ןל&#1 חול^וןו^י־ביוידיעםיהתשריט־־המצ־ו^אליו^^נוי
 'אוניית, מי'ו?אר:5ם^^י׳361״^י.נ••:• .:־:י!־'׳:׳ .:״;שיל־

 [ ^ת:גו£ז60'71, חלקה
ת 335, 10, 11, . ו ק | ח ^ 1 6 1 ^ 
 347, 12, 242;' 238,'13,' וחלק מחלקה 233 - רחוב חזית ח&ש:

 ,,. .עלקר־ימטרח"שינוי..התכנית א).שנוי אןור מיועד למגורים
 ודרך לאזורי בניני' צבור,'"שטח צבורי״פתוח' וז־ךך( ב<,מבני
 הצבור יכללו: מרכז תרבות נוער וספורט, י מועדון ליי^ק
 •׳>#שי#וימ0םפד*זזן «יל«ת למרכז: קהילת? ׳אולמות ומגרשי
 ^^רמםיילשרתייאתזהאזוריהגובליהמיועד
 לממודן! ׳בעמיינ׳ &י־י1»קעת־השטח בשלמותו:־ ד): אחוד חלקות
 זחלי?י«י(ל?1ות3ן^מות׳^?גרש־אחד המסומןבמספר־!־בתבנית
: .׳ ד־;::.- •׳:•׳:׳־ . : • ׳ < : ;  :כהסכמת׳מבעלים.?׳•.;׳;ז:.:־יי •

3פ^על% ^ מ&:13$ ~&&:336-ז • " א ו ס נ ^ י ו א ^ ? ^ 1 ' ״ ^ 
 * הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. • '־•!

 יי'" :?1^י"הזדאיוו?'9*8*" ו#0*ימ• אן#$ב#מ^נוי-־ חדש
^ יעון־יט ^ ע ^ י ^ ^ נ ^ ^ פ ע ׳ ש  למגרשי
, ^טחיס ן ו ^ ^ נ ו ^ ^ י ו ן מ <?8ויה$ ^  חדשמ* ו8*̂!

 <\;״•^גל״^ל^^ר^ור^ם^^^קבלע^^וה^ת ^יןחד^סיס?1
¿:•,¿21167 ^ • , ^טת ^ו - ׳ ו ן י מ^ק^^« הי ז . :ה׳ ־ ז מ י ק^«ט . 
 קביעת חלוקה חדשה: ו) שנוי מיקום של חזית מסחרית

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית האמור פורסמה בילקוט
 הפרםומ״מ־מממ־יממשן^ «ן<^300ח-!ג•

, ת י ז ל ז ז ז מ ^ ד ו ד ^ מ ד ע ^ ר ר ו צ צ ; • , ! ! ׳ ^ ^ -
ה ד ע ו ק י ^ ^ מ ק ^ ^ ה י ל ! ^ 
^ ל ן ו ך ו ^ ל ^ י ו מ ו ^ ה ^ 
^ י ^ ם ^ ן ת ן ^ י י ^ ^ ^ ^ ^ ל ן ^ ^ 
^ ׳ , פתגמים ח ס י ^ ו ^ : ^ ^ ^ ז ^ ^ מ ב .  • ו

 .־>;׳״׳׳ :-•בי •3¡!: דז־:;;;־־, -ע־ •>-!»- .-<1:»:<

ת ט ר ו פ ת מ י נ י תכ ו נ  .'הודעה כרכר הפקדת שי
! ב!יחז;י׳^״ חי^־ו ; 0 ' ׳ ׳ : מ ״ ׳ ^ ^ ז:.<̂! .:••<.! ,וי׳״.;:)״.״! ״ ״ ; ׳  י

ז ן ^ ת ה ^ ו ח : ^  .:״;גמ^י^-בז^ך^ודע^־/בהת^ל^עג^ ^
במשךד; הועדה המחוזית, לתכנון  והבנ^התשכ״ה^965^ כיי

• אץיז', ^ ו צ « ^ ^ ^ ה : ' ' 2 ע / ^ י ^ צ ^ ל ^ ^ / | ז ^  י ו
^ נ ^ ר 9 5 } ש ב ' ; ^ ^ 

י ־ : " " ' י * ' ח ך  לתכנית מפורטת מס׳ ת/2/53!5/3^.' י* !

 ^Wו^ינmtSא1רלqTM3י9a004:1^.3OTקזwןarטTrl רוחב
 50י1.ץ2ו^1806ף12י-^זכל,עלעי הגבולוממזסומני©.בתשריט
ר ^•״.׳»׳.׳.׳־׳• ..־׳־•חד •ר1ד. •־־ ־׳5 ז ׳ ^ ׳ •  :נ׳?ןרען#ל־:- ״־•״: ^

8 ^ ה ' 5 ^ ) שינוים ב & ' ! ^ י ^ ה ^ נ  ד ־ יעיקמ הוראות %

 שעפ״י תכנית מס׳ ת/5/32/53 וקביעת יעודי קרקע ל£גו3*#
 שפ׳יצ, בנייני ציבור, מסחרי וכיו״ב: ב) קביעת בינוי והוראות
 בינוי בדבריע-מו^־צפיפותחבני^^גוכ^־-ו^נינים, מספר
^: ג).חלו.קה חדשה :^ ו עי ך- ^״^ו ת׳ י - ^-מס׳ נ ג - י ^^ג מו קו  ^^ז

' מגרשי בניה\ עת י קב  ^^ו

ן בג,^א תעמיש ^ י ^ ״ ̂ יכל, הקןנעי! •?•?י,י^ר' ?^?ל יי־ י "'.^ 

 יי יכל •המעת^יבקדקעזדבבנת״-אג׳־בסליזפדטי^כנוניד־אחר
כאי לכך על מז ^ל,  .^ו^העצמנגפגז^ע^יד^שןנוי קתכננת. ו
 ;עי.).העגף".•199 ^חנק,!1.#אע"^ר !חד.שיים י^יום״'פר.ס^מה״של

 הודעה זו ברשומות״להגיש התנגדות לשינוי ה.^נ*סז'למשך^י
 הועדה המקומית האמורה.

- יד ^ ׳ " ' 1 ח״ביצ׳־יח ; ' ! ך ך ^ י י ^ ^ ^  א׳ בתמוז התשמ״ה (
 ;-;:--׳ ־׳.—־ ר׳ לוי

": יושב ראש הועדה המחוזית ׳ '"־: ' ' ' ; : ^ : י ז ך ז "׳ ! ' ! 

̂׳־׳׳• '׳•״׳יחי׳״־׳"" לתכנון ולבניה, מחוז ירושלים  ;-׳•:;מ־^ד 

 iי^Eוט¥tיפר6וJ^ff,sיי)•׳ב*::s32ב:mשמ׳:ה-sי.-&;1198



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשב״ה־ 1965

 שהודעה בדבר אישורה התפרסמה בעתון הרשמי מם׳ 976 מיום
.4.1.1940 

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

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

 מרחב תכנון מקומי, תליאביב־יפו

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורםת
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז תל אביב, ובמשרדי הועדה ומקומית לתכנון
 ולבניה תל״אביב־יפו, הופקד, ביחד עם התשריט המצורף אליו,
 שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית מס׳ 2334, שינוי מם׳ 3

 לשנת 1983 של תכנית מפורטת ״&־״ (תיקון 1943)״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6213, חלקה
 460: גוש 6212, חלקה 1233 - רחוב פנקס 4, תל־אביב.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: התרת תוספת בניה בשטח
 של 77 מ״ר לשם סידור משרד במרתף הכנין הקיים ברחי פנקס
 4, בגוש 6213 חלקה 460 ובגוש 6212 חלקה 1233 ובהתאם לכך

- שינוי התכנית הראשית ״8״.

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

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה את עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך
 על פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסום הודעה
 זו ברשומות, להגיש התנגדות במשרדי הועדה המקומית

 האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, תליאביכ־יפו

 הודעה על הכנת שינוי תכנית מיתאר
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה־־1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז תל־אביב החליטה על הכנת ״תכנית מם׳ 2220, שינוי מסי
 8 לשנת 1981 של תב״ע מיתאר 1927 (תיקון 1938) - גדם״.

 ואלה השטחים הכלולים בתהום שינוי התכנית המוצע:
 י גוש 7091, חלקות: 2, 3, 4, 5, 9 - רחובות דיזנגוף, פרישמן

 ואסתר. המלכה.

 ח׳ בתמוז התשמ״ה (27 ביוני 1985)
 מרדכי כהנא

 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז תליאביב

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

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרס תכנוני אחר
 הרואה את עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך
 על פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסום הודעה
 זו ברשומות, להגיש התנגדות במשרדי הועדה המקומית

 האמורה.

 הודעה על הכנת שינוי תכניות
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז תל־אביב החליטה על הכנת שינוי תכניות אלה:

 • מרתב תכנון מקומי, תליאביכ־יפו

 (1) ״תכנית מפורטת מס׳ 2363, שינוי מם׳ 2 לשנת 1984 של
 תכנית מסי 44, לב תל־אביב, קטע א׳׳׳.

 ואלה השטחים הכלולים בתחום שינוי התכנית: גושים
 6908, 6910, 6911, 6912, 6913, חלקות כמסומן
 בתקנות ובתשריס - בין הרחובות בוגרשוב, אליעזר בן

 יהודה, אלנבי והמלך ג׳ורג׳.

 מרחב תכנון מקומי, רמתיגן

 (2) ״תכנית מס׳ רג/758בי, שינוי לתכנית מיתאר חלקית מס׳
 רג/758א, מס׳ רג/758״.

 ואלה השטחים הכלולים בתחום שינוי התכנית המוצע: גוש
 6203 חלקי חלקות 18, 20, 24: גוש 6643 חלקות 22-20,
 24, 29, 30, 32, חלקות 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 45,
 83,48,46, חלקי חלקות 51-49, 75,54: גוש 6105, חלקי
 חלקות 26-1, 56, 58, 59, 68, ת״א - גוש 6644, חלקי

 חלקות 19, 65,64,26.

 מרחב תכנון מקומי, תליאביכ־יפו

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוקי התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז תל־אביב, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה תל־אביב־יפו הופקד, ביחד עם התשריט המצורף אליו,
 שינוי תבנית מיתאד הנקרא: ״תכנית.מס׳ 2220, שינוי מסי 8
 לשנת 1981 של ת.ב.ע. מיתאר 1927 (תקון 1938) - גדם״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: גוש
 7091, חלקות 2, 3, 4, 5, 9 - רחובות: דיזינגוף - פרישמן

 ואסתר המלכה.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: קביעת אזור מסחרי 1 לגבי
 החלקות 2, 3, 4, 9 בגוש 7091 ואיחודן עם חלקה 5 בגוש 7091
 לשם הקמת בניו למסחר למשרדים ולמגורים בגובה 16 קומות
 מדורגות מעל 4 מרתפים בתנאי בניה מיוחדים, ובהתאם לכך
 שינוי תכנית ב.ע. מיתאר 1927 (תיקון 1938) - גדם, על שנוייה

 3020 ילקוט הפרסומים 3233, י״ד כאב התשמ׳׳ה, 1.8.1985



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה המרכז, וכל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, המרכז

 הודעה בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳׳ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז אישרה, באישור שר הפנים, שינויי תכניות

 מפורטות אלה:

 (1) ״שינוי תכנית מפורטת מסי ממ/12/853אי״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6180, חלקה
 422 - גבעת שמואל.

 עיקרי הוראות שינוי התבנית: קביעת אזורים למגורים,
 בניני ציבור, שטח ציבורי פתוח, דרכים.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרםו־
 מים 2428, התש״ם, עמי 1532.

 (2) ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ ממ/4025״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6498, חלקה
 308, מגרש 946 - רחוב דימונית 6, סביון.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת קווי כנין למגורים,
 לחניה ולמחסן.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 3101, התשמ״ה, עמי 3567.

 שינויי התכניות האמורים, בצורה שאישרה הועדה המחר
 זית, ביתד עם החשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי
 הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה המרכז, וכל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, פתה תקוה

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

 הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ פת/14/1151״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6368,
 חלקות 58-52, 67-62 - רחובות: זיבוטינסקי, הלפיד.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: התוויית שבילי גישה,
 איחוד חלקות, בניה בקיר משותף, סגירת חזית המגרשים

 הפונים לרחוב ז׳בוטינסקי.

 הודעה על הפקדת שינוי התבנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 2783, התשמ״ב, עמי 916.

 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, הדרים

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה׳1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז אישרה, באישור שר הפנים, שינוי תכנית מיתאר
 מקומית הנקרא ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מם׳ הר/51״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6455,
 חלקות 414, 415 - רמתיים, רחובות שרת, השקמים בהוד

 השרון.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת שטח ציבורי פתוח,
 הרחבת דרכים, קביעת אזורים שונים והוראות בניה.

 הודעה על הפקדת שינוי התבנית פורסמה בילקוט הפרסד
 מים 3098, התשמ״ד, עמי 3514.

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

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, המרכז

 הודעה בדבר אישור שינויי תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז אישרה, כאישור שר הפנים, שינויי תכניות מיתאר

 מקומיות אלה:

 (1) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ ממ/1008׳׳.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3832, חלקה
 107, חלקי חלקות 126, 125 - באר יעקב, דחי רמב״ם.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: התווית דרך, קביעת קווי
 בנין והוראות בניה.

 1 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה כילקוט הפרסו
 מים 3050, התשמ״ד, עם׳ 2059.

 (2) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ ממ/7009״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6502,
 מגרשים 546א, 546ב - נוה מונוסון, רחוב הפנינים.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד מאזור מיוחד
 לשטח בניני ציבור, קביעת אחוזי בניה וקו בנין.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרטו׳
 מים 3098, התשמ״ה, עמ׳ 3516.

 שינויי התכניות האמורים, בצורה שאישרה הועדה המחו
 זית', ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי

 ילקוט הפרסומים 3233, י״ד באב החשמ׳׳ה, 1.8.1985 3021



 היגעות־:ל^יי;מ1ק.:־התמץן «גיה,;״התשב״ה^י&.96ז]

 מרח?:^כגזד. מקומי0 טייכה

 הודעה בדבר אישו־ ׳5זי.נניי,ה5ניו.^מיתאר מקומיות
vat^jp^u^rnnb ,^״נמסרת_.בזה. הודזמ״^בהחא 
 והבניה,' התשכ׳׳ה'-4%5"כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 :מחילוזיןםו־עז אי^דה״י^י^י^י^הפנ^ל^ינוי׳י-תכניו^מיתאר
׳ r : a ־ r . ,r:jr־: ״:־, - 1 v ־ ׳ ד • ״ . - .:r: ׳ ^  נלהוינייויז •אלה: י : :..״. ,

V. ו ״ 1  (1) , ״שינלי יעניה מי תאר ג׳ק1מזת,,ממ,טב/9|^;".,!1

ה ק ל ח r ! M j . , 4 6 j ? s ; ; ^ 

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת חזית מסחרית
.קקיזגמ.^ בנלן״ו,ר>ד&ומ,בג^ . ,  ץ.:!.״וחגל.ה ציכוכץז

 הודעה!עלהפקדת־שינגי התכנית פודםמה בילקזס הפדםד!

7 .״״,,״ ,  ..,.,,מלם.3038,..,הוזש^״ה,.^ 3515.״,,״״., ׳

 (2) ״שינוי תכנית מיתאר.מקומית׳־מס׳־־ טב/2100״,.:׳••••־ דיי.

 :r י: :ואלה.השסתים־הכלדליס. בשינוי־ התכנות׳ גוש־47847חלקה
: :״;• ץ•־־.: י י : • ׳  ־׳•?*־•32,״ג»רש׳ 32/1:ו! -•-:-צ •י—;־:־; -

^ התכנית:'לןביז^ת'*!חווילה, קוויי * , ת ו א ר ו ד ^ ק י ע ״ ' ׳ ' 1 , 

r-.-••] ..־ *;.rr־;r ,י <.׳ v, ; r י^ ׳ " מיךוהורא1ת'^נ  י י

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 3125, התשמ״ה, עמ׳ 372.

ט1!/2162׳/  (3) ״שינוי תכניתי'מיתארי'ימ^ו^^^ס?;

̂ הת15*ת': -גוש "78030 בש׳^וי " ״ ואלד3 ה$סח״ם ׳׳הכלאים;  י
 ;-.י׳לק^1׳:5׳ &?־:;'־< ׳׳־,;ג \^r׳:r :־•" i""׳p::;־

r<HnSfi זיע^קירי^וראויתי^נזי^כנית? ק!כילת קור2-1נין;• • 
r ״*׳ .וז־-כ־־־מ !rc^. ד:חז; s ׳ ד - ; ״  ־•׳'• בני־ה\:^ ׳
!אי : ״;׳.ד׳׳: : 
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרםו׳

 מים •8^30,־: ה'תש'^ה7ע0^ר135׳^ י־י»י '־!<

ו^דאנ1ורים^^ורה ש*1י&^ה:ד5ועדההמחר  "־"׳ 'שינויי הרגמי
 זי8;׳"צ^דיעם ה^ריצויפ המ&רפ^אאה^ךהופקדו במשרדי
 ^^*!דיהועחג^קומיהלהכנון
 ולבניה טייבה, וכל המעונין רשאי לזגיי־ן בהט׳ ללא-תשלום

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקה.ל;....

•:־ד׳  • •מדמביתבבוךמקנמי-^יהמרפן־ י_זד ׳

ת ו ט ר ו פ . מ  •־הודעה- בדבר^אישוד׳רשינדיי׳-מפמדת.

̂יו־ ׳117 ילתו?{ לתכנון  "נמסרת בזה'הזיד5ה־,:#וז!תאם לסי
 והבניה, ׳התשכ״ה^1965, כי־ הועדה ־המהי־זלח ולתכנון ולבניה
 מחוז המרכז־ אישרה, םאישור״שך ה&נים, ־שינויי.״תכניות

., .  מפורטות.$לה;_ , ״״״,

 (1) ״שינוי תכנית מפורטתימס׳:ממ/3021״ג ..:->•׳:•:-• •״ .:

 ־:•־״ואלה־זמזסחיע־הבלולים׳בשל^זתבנימ״ז^^^ימלקה
-T־־9l2r-־wa«r1 .שמואל^׳?־!:;״י: ;.•״••־•,:•:•-! ־0¿;:ייד- . י.

ל^ הועד!ה׳:המחין!י>1; ^/^צו^שאישן  ^:האמו
ך>פ^ במשרץ־יהועדזז :- ; <  %יי$דזנ^ה^וד«ןי 5מצו^^אלץ)
ת לןו^ןן ולבניי י 5 ^ < ^ ה ^ י ^ 5 ^ ו ? * ח ץ ו 2 8 ו 3 > ת י ח ח מ  ה
 פתח תקוה, וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

::.־־^ ־ > מדחב-דתכנ1רמ'?1ו»ד^שזך^ייןף - ׳ .  ^־״?־

 ,ד^עה־: בדבר. אישזר ׳»גיי.:תס3ית־ מימארי^ןומית
^נמ5ר^,2ב>ה ה^לה^צוזתא^,לנזעיף 11,7'לחוק.,הממס  ־״
י הו^ד־ולהמחוזית'לתכנמ',ולבניה * " 1 & 5 ^ כ ש ת  'והיבבה, ה
 מחוז המרכז אישרה, באישור שר הפנים, שינויי תכניתמיתאר
 מקומית הנקרא• .״שינו? יתכנית:ינ»תאד ;׳מקומות׳•'־ מס>*ר

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי-זדתכנית:-גוש 3928; חלק
 מח?!?גח,..7 -.רהןב.גלםי.ן. .......

 עיקרי הוראות. שילי׳^התבנית: שיניוי יעוד'&שנזח-1 אזור
״ ז ץ : / ז דר^. : הרחבת: טח.לבגלה..^יבנרי^ז לש״  מגו,ק,ס,ג;,ז

 הודעה על הפקדת שינוי התכ1ית£חיסםה 1־ילקוט;:הפרסו־
. ׳ו<, . ׳ : / .  מים 2919, התשמ״ג״.־עמ^ 1845.״,״״,^.. -

ה המחוזית, ^ ח ׳ ^ ^ ז ^ י י ^ י י ר ם ^ ^ ד ^ ^ ^ י ^ ־ י ׳ ־ ׳ ? . : -
^ אללן;; הופקד למשרדי.,. הועדה ך ו ^ ר ^ י ך ^ ד ״ ם נ ן ' ד ח י  ב
 המחוזית האמורה ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 רא^ילצייו^כליהמעיונץ רשאיילעייךבד ל^ית^לום''בימים

' ׳ ' ' ' " ' ,  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהי־י."' י

! יי ־  מרחב תצנון מקז־מל שרו?ים '"

מי תאה' מלןףמית ; ^5ר^^ת"שינו^'תכ^יון ;  הו^1ה
 ״.-*.5מסך5ג.1זק ^.עי1*׳8%;--.לחו^ה^3§ון,
^ ןזתשכ״ך--1,965-, כל:;במש^ה1געד>,:־המההו:^ לתכנון• ג ב מ  ו
המקו^ת לתכנון •ולבניה-  ולבניה ^ח.הסךבז,'-זבמש^-.הועדה-;
 שרונים, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״שינוי תכנית מיתאר
 מקומית מס׳ הצי2־[/36״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות'שינויי התבנית: ק5יע;ת אזור^מגורים א׳ ויב•
 ומגוזפמלזמנה מגורים׳ע־ומד *ביטדל:דדבי6 '*ששליטי ־מןציעת

^ , , ..: ״ ;. ! < , ״.5 ^ . כ ו ב י  עטסןע ל^בני ^

 י:,:ז.־ו׳אלד.:;ד.שםחיס*-הכלולי0י.דש-ינויןיהתכגיתריגוש ;#149;־
$812330« * » ~ ׳ מ , 9 : ־ ^ ^ ^ ^ . ׳  הלקוה-זוחלקי-־חלקדמ ^
: ׳ : ׳ , י - : ״ ! ״ . ה מ  חלקות וחלקי; חלקותר9, י6׳1, 24י־-^עפר י

לעיי?׳^; ללא •׳תשלום  • • >י 3ל המעונין:בשינוי ־התב1ית.דשאי;
" '  בימים ובשעות־ שהמשרדים־־הצמודים פתוחים .לקהל; י :

 .־׳:־;בל המעונין־ בקרקע,׳ בבניך. או״יבכל״פר^־תכנמיי״אחר
 הדיאה;עבמו־נפגע;עליד־ שינולהתכנית, וכןיכל הזכאיילכךעיל1
 פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדש^מיונ^־-פרמומה שלי:
במשרדי  הוגןגה 1ו,ברשומו.ת, -להגיש.התנגדותלשינוי.התבגית;

 הועדה המקומית האמורה. »״.. .״״....... -.

' ^ ! ^ ^ ^ ^ מ ש ^ פ א ב ד ^ י מ ג ^ ם ^ ו ס ר ט  3022 ילקוט ה



swm< ,m&tn ! n a n a החד>גו,מ״לפז/׳מדקwts~7& 

ז ׳ « 8 / « / ^ « ^ ל ם ו ^ ה ד ע ט ׳ צ ו *!מ¥ק9י^&י מין• ׳ -^ו

^ 0 ה ^ ^ 8 ^ £ - 8 י £ ^ ^ ע ^ ת י ק פ  הודעה על ה

 (2) ״תכנית מם׳ 4582, שינוי לתכנית מיתאר מ%־1^1"-
-יעוד^גו^-בכפ8כיפבא״}^^ *׳־!׳*ל.  '׳•;^•־שי3זיי

 ואלה השטתים הכלולים בשינוי התכנית^שי^ §:נו|י!.ד *

י Itfirafek דתי ^ ^ ! י ו נ ^ ^ ^ י ו נ י  ע^קרי h%)b ש
: י מ ׳ ° r c ™ * ״ ״ ״ י ׳ ׳ י״־״״״ * 3 . « ן ץ »  ל

. M n n ' i o i q 1245 מים . 
 • ה&ירסו־

Kjf!rn <y3.r£!״nc rr.ccrf " ? ח ' " " • ׳ ׳  '׳יהד־״,' ^

n £ ^ H p # י ^ מ ו ק מ  המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה ה
 הגליל המזרחי, שברחוב הגליל, טבריה, וכל המעונין רשאי
 לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

c r " c * « ז W ז . ' ״ ־ ^ . ל ה ק  פתוחים ל
nrrur srer s^&'fr ^ י ; ׳  *^t crt.׳•״־:£,״׳ ״

j g , man• 
 מרחב תכנון מקומי,
ricsrr; ח חהצי  :־ד׳ חי

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לז¥ו^ה*5^
^ ה^ןן^ת^ת^ו&^לב^ה! ^ ^ & 4 9 9 * 1 9 8 & « » ! ו  והמזהד ח
 8וTv?הafפו1זאw3^^כ^ות;מפmטתm¡קראת,£fת^נ^0^רטת

 מס׳ 4188 - שלותת הזיתים במטולה״. .׳^׳־,^ז -

^שיםז:132-11 , ח^ו;  .ז; ?^«ל0״הש^19:חכלול>פ״ב^מ^ח
ה ^ ;£ .11) ח1~^ ׳־ז׳דח .׳־׳ ח ; : ח ע-ז ־  3.2±2־1, ^

 עיקרי מטרת התכנית: התווית כבישים וחלוקה למיגרשיס
^ צי^ור^ ח צ ל 1 0 י ח ט ^ . ^ ק ^ 8 ^ ו ח ^ ר * ע ^ ^ מ ל  ו

ם י מ ו י א  הודעה עלי^פ^תיי^בני^פודסכן^ בילקוט ו
צ ^צ־הה ׳ יי״:-׳שח : ^ זז5»£:חה י  39801וה0סי»׳1,ח«י

ה •ו&&וזיו£2:יחד ^ ' מ ז ^ מ ^ ו י צ  התכנית האמורה, ב
^ ו ח ח ^ ^ ע ו 3 י י - ז ז ^ מ 3 ; ה ד ק פ ו ^ ; ה י

; ל א ^ ו  עפ־התשהמן ^
 האמורה, וכן במשרדי הועדה.ה׳מ׳קימית׳׳לת^ון־ול^נ^׳הגליל
^ רשאי לעי^ז בה ו ע מ  המזמןי, קזבךחוב הגליל, טבך^^^כקן ה
ם י ח ו £ ^ ^ ^ ^ ם *  ל7"א תשלום ^

ז ן ה,- ־ 8 ז ח י , . ,11. , י ^ . ! - ״ ^ ל ך ק  ל

, ״.״ . , ,  מרחב תכנון^מקומי^-הגל^-^קי

ת ט מ ו ק מ מ י ^ : י ו ג ו ^ ; - ת ז ^ פ ^ ז ר ב ל ז ג , : ה ק ד ו : ד ״ ; 

מ ״ל@עיף״ 89 ־׳לחוק שזתטון! מ ז ן  ז• י• י •׳מןןא־מ־ עןךןז ?מממ; י א

• ל מ פ ל ^ נ כ ת ל - ^ י ט ו ^ 
? מו פו^מןמ^י ס^עו ת׳  ^^גםאו

 עיקרי הוראות׳ ׳מינוי^מבנימגקבממת ־קווי בנין לבנינים
״ -״״ץ ^ , . ״ ט מ ע ^ 

ר ס ר ^ ר ^ ^ ^ ש ^ ך ^ י ל ^ ע ^ ך ־ י  ד - ז ״

ח ־ג־ע-ח:; יו)י1=הי . . ; ^ ז ^ ^ - ׳ ^ ׳ ^ ז י ?  ״ל'.מיב'.3098•׳' '
ח די׳״ ע : ; ^ 0 3 ^ ^ ל י ׳ ט & « ם י ^ י ׳ ת י ! ט ו ו ד ^ ש ׳ < ' ^ 

 90, מגרש 361''-^יהח־;'לחול ~קק״ל• י* "י * ״ *

# ^ % ¿ r נ ב r ו t f ! j } ^ 
ת הוראות ע ^ ק ל ^ מ ^ ^ מ £ ' ח ט 1  בקו בנין - 0. קביעת ׳

.־ חידאז ז סיח^ע׳ ז ^ « ^ ^ ^ י « ו ש י מ ז « ו ד 0 ה ו ^ י נ ^ ׳ י 1 

 הודעה על הפקדת שינו* התכנית &ורםמה קילקו^הפרסד
י . 3 5 6  מים 3101, התשמ״ה, עמ׳ 7

י שינויי התכניות ה^מ^ים^ בצורה שא^שירה״וז^דה^מחר ז י !  ך

 זית, ביחד עם התשיריטים המצורפים אליהם״־״^יופקד! במורדי
 הועדה'¥ומחו**מז?אמ1דז^מכן במשדדי^דהיהמקומימלתכנוך
ם ^?א״משלום ז ז 3 ! ך ו י ע ל . ^ א ש 3 1 « » מ « ׳ י ^ מ פ * » « ז ; 8 י ג נ ל  ז

, ^ ה ^ ם י ה נ ת ם ^ ל ^ ^ ^ ר ש ^ ה ש ^ ת ו ^ ב ו  בן&# ^

 ,ז!:-!״ י;-׳ t•, ;־;׳!•:!?י; ׳3),״ח .0 ,? ך־ייףזיה
 מרחב תכנון מקומי, שרונים

•r׳:!r׳ w r n y - j " rrncrrv ג-^ע דמזי־ז׳־ה ז  מ״
׳ ־׳׳•* ••׳- -  ־1 י־, י ׳

עךז ?<c י ו ^ ׳n^ct'rr, ra ״ז;!״ג׳ש ד^׳ ״ ,  ^זיד בזה^ ן

 והבניה,"התשכ״ה״1965, כי הועדה*"המחוזית לתכנון ולבניה
ל ה§קדת ו ^ ? 2 6 . £ ! § § 3 0 ^ # (  מ

""^"-2K&'rmrr^3Tis^'ISiF ̂ ןונו5יבי"ל'^רס^ןיפ   ^ם15:
̂׳ r ־^;^jri' r/ ׳ד:־, j r nr׳i־f*c errs arc׳ זיע׳ ::^״r^rr. ־r 
^ ^ ז ו ת ד ^ פ ה מ . ך ; מ ^ . ^  ג
, . r , ^ r l .  טלת: גוש 8124,' חלק מחלקות '1, 2'-כפר^יוג^^ ״

 ט״ז בתמוז התשמ׳יה (5 ביולי 1985)
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 מרחב תכנון מקומי, נצרת

 הודעה בדכר הפסדת שינויי תכניות מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 נצרת, שבעירית נצרת, הופקדו, ביחד עם התשריסים המצור׳

 פים אליהם, שינויי תכניות מיתאר אלה:

 (1) ״תכנית מס׳ 4721, שינוי לתכנית מתאר מם׳ 194 הגלילית
- חלוקת מגרשים לבניה, נצרת״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 16583
 חלקה 3, חלקי חלקות 12,4,2,1 (דרך}! גוש 16580, חלק

 מחלקה 23.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: קביעת יעודי קרקע, חלוקת
 מגרשים לבניה והתווית דרכי גישה.

 (2) ״תכנית מם׳ 5210, שינוי לתכנית מיתאר מם׳ 194
 הגלילית - חלוקת מגרשים לבניה ויעוד שטחים בנצרת״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 16579,
 חלקות 5, 6, חלקי חלקות 3, 7, 20-17, 22, 36.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: חלוקת מגרשים לבניה וייעוד
 שטחים למסחר ומגורים מעליו ושטח לבניה ציבורית.

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

 כל המעונין בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן מהנדס הועדה
 המקומית שמרחב התכנון שלה כלול בתחום שינויי התכניות או
 גובל אותו רשאי, תוף חדשיים מיום פרסומה של הועדה זו
 ברשומות, להגיש התנגדות לשינויי התכניות במשרדי הועדה

 המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, עמק הירדן

 הודעה כדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

! ^ ה י נ ב ל  ולבניה מחה הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ו
 עמק הירדן, שבמועצה האזורית עמק הירדן, צמח, הופקדה
 תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מם׳ 5123 - חוף

 רחצה צמח״, ביחד עם התשריט המצורף אליה.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גושים 15095, 15096,
 חלק מגוש 15091.

 עיקרי מטרת התכנית: קביעת יעודי קרקע בשטח התכנית
 עפ׳׳י תכנית מיתאר ארצית חלקית למרחב הכנרת וחופיה מסי
 תמא 13 במקטע מספר 3, 7, קביעת הוראות פיתוח ובניה

 והוצאת היתרי בניה.

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

 תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית מפורטת מם׳ 4913 שינוי
 לתכנית מפורטת מס׳ 3550 - שינוי יעוד למגורים בכפר אבו

 סנאן״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 18795, חלק
 מחלקה 63.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: שינוי יעוד השטח ממבני
 ציבור למגורים.

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

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

 המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, יזרעאלים

 הודעה בדבר אישור שינויי תכניות מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינויי תכניות

 מיתאר אלה:

 (1) ״תכנית מס׳ 1910, שינוי לתכנית מיתאר מס׳ 1707 -
 השלמה לתכנית מיתאר מסי 1707, עיירת הבדווים קישון

- זרזיר״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 17492,
 חלקה 9, חלקי חלקות 2,10,15; גוש 17496, חלק מחלקה
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 עיקרי מטרת שינוי התכנית: השלמת תכנית מיתאר מס׳
 1707, ותכנון דרכים לפי חלוקה קיימת.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 2627, התש׳׳ם, עמ׳ 1632.

 (2) ״תכנית מס׳ 4776, שינוי לתכנית מיתאר מס׳ 303 - שינוי
 יעוד למגורים ברמת ישי״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 11182,
 חלקות 18-11, חלק מחלקות 10, 25-23, 44, 45.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: יעוד השטח למגורים.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 3083, התשמ׳׳ד, עמ׳ 3038.

 השינויים האמורים, בצורה שאישרה הועדה המחוזית,
 ביחד עם התשריסים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 יזרעאלים, שבתל עדשים, וכל המעונין רשאי לעיין בהם ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ן

 האמורה, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מורדות
 הכרמל, וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ה ־־בתמוז התשמ״ה (14 ביולי 1985)
 משה גלזנר

 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז חיפה

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי, אשקלון

 הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לתוק התכנון
 והבניה, התשכ׳יה־-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 אשקלון הופקדו, ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם,

 שינויי תכניות מפורטות אלה:

 (1) ״שינוי מסי 10א׳ לתכנית מפורטת מס׳ 126/03/4- שכונת
• v שמשון״. י 

 עיקרי הוראות שינוי התבנית: א) שינוי יעוד מאזור ציבורי
 פתוח לאזור לבנייני ציבור לדיר ולחניה ציבורית;
 ב) שינוי יעוד מאזור בניני ציבור לדרך מוצעתז ג) שינוי

 יעוד מדרך קיימת לחניה ציבורית.

 ואלה השטחים הכלוליתבשינוי התכנית: 5.994 דונם, גוש
 1944 חלק מחלקה 12 - שכונת שמשון, אשקלון.

 (2) ״שינוי מס׳ 74 לתכנית מפורטת מס׳ 147/03/4 -
 אפרידר״.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד מאזור ציבורי
 פתוח לחניה ציבורית.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 18.772 דונם,
 גוש 1930, חלקי חלקה 193 - אפרידר, אשקלון.

 (3) ״שינוי מס׳ 8 לתכנית מפורטת מסי 159/03/4 - העיר
 הישנה, מגדל״.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) חלוקת מגרש א•
 למגרשים א׳/1 רא׳/2; ב) שינוי בקוי בנין של מגרש א׳,2

 למרתף בלבד.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 4.340 דונם, גוש
 1247, תלקות 1, 3, 4, 43, 51, 52 וחלקי חלקות 5, 6.

 (4) ״שינוי מם׳ 5 לתבנית מפורטת מס׳ 161/03/4 - אזור
 תעשיה דרומי״.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) ביטול םעיף 19 בתכנית
 בנין עיר מפורטת מס׳ 2/161/03/4 לעניין הגדרת סוגי
 הגדרות כלפי הדרכים; ב) קביעת סוגי הגדרות תהא
 בסמכות הועדה המקומית ובאישור הועדה המקומית ועפ״י

 מפרט שיוגש לאישורה.

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

 ולבניה האמורה.

 מרחב תכנון מקומי־מחהי, צפון

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית
 מיתאד הנקרא ״תכנית מם׳ 4975, שינוי לתכנית מיתאר מס׳

 2755 - שינוי יעוד למבנה ציבורי (מסגד) ערב כעבייה״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 12183, חלק
 למחלקה׳ 3.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: שינוי יעוד השטח ממגורים
 למבנה ציבורי (מסגד).

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 3136, התשמ״ד, עמ׳ 783.

 השינוי האמור, בצורה שאישרה הועדה המחוזית, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית
 האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון. ולבניה מחוז
 הצפון, שבבית הממשלה, נצרת עלית, וכל המעונין רשאי לעיין
 בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 ז׳ בתמוז התשמ״ה (26 ביוני 1985)
 ישראל קניג

 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז הצפון

 מחוז חיפה
 מרחב תכנון מקומי, מורדות הכרמל

 ^ודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״הי1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה, החליטה לאשר, באישור שר הפנים, שינוי תכנית
 מיתאר מקומית הנקרא ״תכנית מס׳ מכ/29(ג/985) - שינוי
 תוואי דרך מס׳ 10 בעתלית״, המהווה שינד לתכנית מס׳ ג/555

- תכנית מיתאר עתלית.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 2972, התשמ״ד, עמ׳ 260.

 השינוי האמור, בצורה שאישרה הועדה המחוזית ביתד עם
 התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית

 ילקוט הפרסומים 3233, י׳׳ד באב התשמ׳יה, 1.8.1985 3025
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 (2^״שינד־ מם׳׳5/46:׳־לתכנזמ:מפורטת מסיf0/z׳ro ^:רחוב
; • • - ^ ; : : . - : ב . י־״ ^ ^ ־ : ̂. ־.:.:׳•;;־ "  .־ •׳.׳די׳צמן.

ז צ*בות ^ מ י ״ ד ו ע י י י ^ 
 ־!r 'פתות־לשט^^ייי'^ ציבור לשציל להוליל^רג״ל" ולבניה'

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 6.824 דונם, גוש
ה א/דח;.ויצמן, מול גן נ ו כ ש  38025, חל?ןות ארעיות -

 הראשונים:'"' י

 (3) ״שינוי '8םי' 11 לתכנית מפורטת״״מס׳ 53/5)/131- נוה נוי״.

 עיהןריי.הוראות שינוי התכינית: שיינוייעוד״משטח ספורט
, S. ״״  _ '"'לשטח1צ;בורי;פתוח ולשטח לבייבי^ל3יך^ .',5

̂גוש;  ואלה-3;שטחי!2ייהכלולים ב«!י*נוי&וןת3נ:ןו*!ןי348.-ז!מ0ן
ד '׳׳•־כי - .:ד-: צ ר!:.:;־: ז ״ ״  ל׳1»3 -*והז־גמיד, •

¡ dWT-Twyaflit^«í;ron ללא • ל - ל ג מ ש מ ל -. : rsnw?! כ
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.׳:,

-בבנץ-^ &כלייסר>״ל!ממידאחר  ״״• ״כל-:המןגו^,ו׳;5קרקע,;
̂״••  הרואה עצמו נפגע על ידי שינויי התכנ?יי1ג!י3ן ׳3ל־1זז.בא?.:
 סעיף_100r לחו[?, רשאי,_ תוך, חדשיים מיש פרסומה של הודעה
 זו 'ברשומות, להג״יש' תנגדות^ לשינויי י'התכנות 'במורדי,

 הועדה המקומית האמורה.

 ־־הודע1ז-מ־ביל;^פקדמ׳שינדי־יתכד^^מעזרט1ה״:)
 ״ l r ,נמסרתי בזה. מדעה,״ בהתאם״ לכןעי! ״9? "״לחוקל^תכנמ. !
 והבניה" התשכ׳׳ה-5'496 כי במשרדי" הועדה המחוזית ליתגגנג
 ולבניה מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה'
׳ , ^ ל א  נתיבות, הופקדו, ביחד עם:י:יהתשר4טיש ה^צויר&׳ים :

 שינויי תכנ״ומ־• מטיי1ט1ת אלה:

 (1) '״שינוי. מסי' 81 לתכ;ית" מפורטת מס׳ 102/03/22״.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד ממלאכה
 ותעשיה למלאכה, תעשיה ומסחר: ב) קביעת הנחיות בניה

קוונ,ףעה וגובה). ן  כמגרשים (אחוזי בנגה,;

ש ו ג ר ״ , מ j 1 8 6 ם בשינוי התכנית 0  ואלה השטחים.״הכלולי
י ^ " "י י י '" י  39578, מגר& י 15, '16. "';

 (2) ״שינוי מס׳ 88 לתכנית מפורטת סס׳ 03/22׳,102 ״."' ^

 י עיקרי הוראות שינוי יה תבניתי: שינוי מאזורי משולב: 'מסחר_
 _ - בנייני ציבור לשטח.'למוסדות.ציבי^ ישטח למסחי,

-•ואלה השטחיםהכלולים: בתכניה1-850 דונם; גוש־39571.־ .

 י כל״המעונץ' בשייניויי״יהתמריות־יירש^־^ייך'בהיכר לליא׳
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 'פתוחים לההל.

 ־'כל״המעונץ בקרקע,׳' בבניך אי בכל פייט תכני:"•'אחי־
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינויי'התכניות, וכן כל הזבאי-לפי"'־

 סזף_ף-100 לתוק^ר^א^׳תוךי-־הזשיי^מיו־נןפחסומה של־יהודעה
 זו-ברשומות-^ ילהגיש• 1זחנגדותבלשינוי^הוז23עת־ במשרדי׳:

 הועדה המקדמית האמורה.

 ׳־•״׳ ־ואלה השטחים־הכלולים־ בשינוי •התכנית: .גוש 30י17.׳י-
-:1736; 1279׳־-אזזרתעשיה.דתמי,.אשקלמ;־• ־ ׳:::

 כל המעונין בשינוי התכניתירשאילעייץ בהט ללא 'תשלום
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים; פתוח:ם־ לקהל.־.־• י ־

 כל המעונין כקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה ז!יצמו"נ&'ע:עליידי שינויי התכניות, וכן בל הזכאי לפי
רשאי, תוך־ח־דשיים מיום פרסומה של הודעה ;  סעיין* 106 לחוק,י
 זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינו־ התכניות במשרדי הועדה

ס ח , ...... .. .״ : ה ר ן מ א  המקומית ה

 מךוזב״תכנו^מקומנ^א^קלו!..-,

. תכ:3י.ו1..מיוזאר,מקגמית י ו נ  הודעה בדבר הפקדת.שי
 •;׳;:גמסרת-.-בז*ז הודעה, .־•מלתאם;למעווף:-89־ל.חוק החכבוך
 מזבחיה; התשפ״^1.965•; כי-במשרדי;• הגעדק •המחוזית:־לתכטץ-
 ולב-ניהימהי^הזל^ם־, ובמשרד^הועדה המקומיתלתכנון ולבניה׳;
 אשקלון, הופקד שינוי תכנית הנק־רא^ש״נ^מ^י^לתמית־
 מיהאי מם׳ 101/02/4״,..ביחד עם. התשריט האצולה. .אליו. -

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד מאזךה־םגדרים
. .״....״ _ . .  ג׳ לאזור לבנייני צ־בור• .

 :-־•ואלו! השבוזים הכלולים כ׳עינוי. התבנית:׳10.562 .־דונם,
 גוש •1996, חלקות *12,-422־25ג,-:142,:1^י^שכונת;שמשון,

. , . ״ . . . . , . . , . ״ ״ - ״...,־., ^ , ׳ ; - - י .  אשקלון. . -

 : כל-המעזגק:בשיגו^ התגלה^רשאידלזדזןייבו-ללא־ תשלום
 בימים ו&שעומ ש1ןמשרז״סי.האמורים פתיתים לקהל.

ל המעו!ניו-.בקרק.ע>־:גבנץ-:אג״׳בכל1פרט:;תבנוני׳־אחר  כ
 הרואה עצמו נפגע על ידי שיני׳ התכנית, וכן כל הזכאי לס: על
 פי^םזרף 100 לתולג, .רשאי, _תןך. חדשילם, מיו_ם׳_פרס,ומ.ה של
 הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדו'ת״לשינוי התכנית במשרדי

״ "  הועדה המקומית האמורה. ״ ״ י

 מרחב תכנון מקומי, באר־שבע

י ״ ת דטנ ו ת״מפ נ י נ ר הפקדת" •עינויי תכ ב ד ב ' ה ע ד ו  ה

 ... נמסרת ..בזה ..הודעה, .,בהתאם .לסעיף.89,.לחוק-התבנון
 והבניה, ^תשכ״ה-4965..כי^במשרדי. הועדה המחוזית, לתכנון
 ולבנ״הי־מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה המקומ־ת.לתכנון ולבניה
 באר־שבע, הופקדו, ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם,

״ ־' ״ יי־ " ' • • ־ ' י י י " " ות מפורטות אלה: י : י  שינויי• טכנ

 !1) ״שינוי מס׳ 18 לתכנית מפורטת מס׳ 5 03 103״,

 עיקרי הוראות שינוי "התכנית: א) שינוי. .יעוד. משטח
 להקפאה לשטח מסחרי, משרדים, דרך ושצ״פ: ב) משצ״פ
^ימת־לשביל, שטח  י •־לשטחי'מסחרי ומשרדיסדג)־מדרך:

 : מסחרי ושצ״ז׳'.' ״ ־ יי

 .ואלה. השטמינ^הכלולים..בשינוי.,התכניתג-55-752...דונם,
 גוש 38018, חלקות 31 (ארעי). - מרכז. אזרתי,. רת-׳שז״ר

 קרוי צר.
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ק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו  הודעות לפי חו

 הכולל 67 מגרשים לבניה פרטית: מבני ציבור, שטחים
 י ציבוריים פתוחים, דרכים ומגרשי חניה.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: 116.527 דונם, גוש 47
 בייש, שכונה 33 ברהט. ,

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 2811, התשמ״ב, עמי 1670.

 (4) ״תכנית מם׳ 257/03/7 - שכונה 4 ברהט״.

 עיקרי הוראות התכנית הקצאת שטח לאזור מגורים הכולל
 150 מגרשים לבניה פרטית: מבני ציבור, שטחים ציבור

 יים פתוחים, דרכים ומגרשי חניה.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: 287.635 דונם, גוש 13
 •ב״ש, חלקות 17 - שכונה מס׳ 4, רהט.

 הודעה •על הפקדת התכנית פורממה בילקוט הפרסומים
 2572, התש״ם, עמ׳ 159.

 התכניות האמורות, בצורה שאישרה הועדה המחוזית,
 ביחד עם התשריטים המצורפים אליהן, הופקדו במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 שמעונים, וכל המעונין רשאי לעיין בהן ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י״ח בתמוז התשמ״ה (7 ביולי 1985)
 ש׳ דנינו

 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז הדרוס

 הזמנות בתי המשפט

 בית המשפט המחוזי בירושלים
 הזמנות בדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי

 מנהלי עזבון
 מתפרסמת בזה הודעה, כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו
 לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או לצו ירושה או למינוי
 מנהל עזבון. הרוצה להתנגד לבקשות מוזמן להגיש לבית
 המשפט את כתב התנגדותו תוך ארבעה עשר ימים מיום פרסום

 הודעה זו.

 תאר־ד
 מסי התיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 צוואות
 622/85 נתן פרלסון 20.4.85 מרי פרלסון
 623/85 מוס סיימתם 18.3.85 שמואל דוב

 631/85 פנחס ולטר פיק 22.5.85 חנה אלישבע פיק
 625/85 שושנה סוזן מרצבך 7.6.85 יעקב מרצבך
 628/85 צ׳רלסעזריאלמרצבך7.6.85 יעקב מרצבך

 634/85 יוסף דיינוב 14.11.75 גרייס פליישמן
 636/85 פיליפ'אלכסנדר זקס5.12.84 אנט זקס

 מרחב תכנון מקומי, דימונה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה~1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 דימונה, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״שינוי מס׳ 38 לתכנית
 מפורטת מסי 102/03/25״, ביתד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי משצ״פ לאזור
 מגורים גי, מדרך מוצעת לשצ״פ ולדרך משולבת, מאזור
 מגורים א׳ שיקום לשצ״פ, מאזור מגורים ג׳ לשביל להולכי רגל

 ושינוי בקווי בניה.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 10.207 דונם,
 גוש 39507.

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

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

 האמורה.

 מרתב תכנון מקומי, שמעונים

-הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מתח הדרום החליטה לאשר תכניות מפורטות אלה:

 (1) ״תכנית מם׳ 243/03/7 - שכונה 20, רהט״.

 עיקרי הוראות התכנית: הקצאת שטח לאזור מגורים
 הכולל 51 מגרשים לבניה פרטית: מבני ציבור, שטחים

 ציבוריים פתוחים, דרכים ומגרשי חניה.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: 89.498 דונם, גוש 48
 ב״ש, שכונה 20 ברהט.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ^ 2817, התשמ״ב, עמ׳ 1822.

 (2) ״תכנית מס׳ 246/03/7 - שכונה מס׳ 34, רהט״.

 עיקרי הוראות התכנית: הקצאת שטח לאזור מגורים
 הכולל 128 מגרשים לבניה פרטית, מבני ציבור, שטחים

 ציבוריים פתוחים, דרכים ומגרשי חניה.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: 239.227 דונם, גוש 47
 ב״ש, שכונה 34.

 הודעה על הפקדת התכניח פורסמה בילקוט הפרסומים
 2735, התשמ״א, עמ׳ 2544.

 (3) ״תכנית מם׳ 252/03/7 - רהט״.

 עיקרי הוראות התכנית: הקצאת שטח לאזור מגורים
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 תאריך
 מה• התיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 אסא שלמה
 זינגר רחל
 פורת יוסף

 ורשאי אביבה
 גאון יוסף שבחינה

 בטי שטילר
 קצנלנבייגנס רבקה

 גאוי ויקטור
 מרקביץ הלנה

 לבון פאול
 הלנה מרקו
 מקיטן שרה
 עזגד בנדל

 צילה ארביב
 צילה ארביב

 ניידורוף שלמה
 גלבלום מיכאל

 קם אברהם
 סגל רקפת

 שימשה אולמר
 קברית יוסף

 שושנה ביגלר
 פרידמן יורם
 ויסמן רבקה

 סבינה גפן
 שללאשולי דוד

 רחל ורדי
 ברנד יעקב
 חגי זמירה

 יובט אלזה פרידמן
 שיער ישראל
 שעבל• יחיא

 ריימונד מונס
 גולדברג יורם

 אלברט יוסף
 רכטמן שרה

 גמרמן לאה ^
 חגואל מזל מתילדה 1

 תיכוני קלרה
 אילנה בן טובים

 טורקלטאוב שרה
 חירושינה בריינה
 רכניצר חיה קלרה

 אשר זילנר
 רוזה אשכנזי
 אברהם רוסו

 כהן מרים
 פתלה גיטה

 ליה רחל גרוס
 גיטה יוסף ליפשיץ

5.5.85 
30.10.84 
22.10.84 

2.5.85 
2.6.85 
6.5.85 

21.5.85 
1.1.85 

29.12.81 
3.6.85 

19.5.85 
20.5.85 
24.3.85 
?5.4.82 
22.9.82 
4.6.85 
2.6.85 

21.2.84 
22.4.85 
2.6.85 

26.4.85 
30.4.85 
9.8.83 

12.4.85 
16.4.85 
28.5.85 
11.5.85 
9.1.85 
9.2.85 

19.10.84 
26.5.84 
18.4.77 
31.5.82 
6.5.85 

11.6.85 
23.3.85 
12.1.85 
20.3.85 
24.4.85 
12.9.82 
18.8.80 
20.8.84 
1.6.85 

11.6.85 
28.1.85 

11.12.84 
25.2.81 
7.3.85 

24.4.85 
16.12.84 

 טאום אםא אליהו
 פרץ זינגר
 פורת רחל

 יעקב ורשאי
 אסתר גאון

 שטילר אהרון
 קצנלבייגנם שמעון

 גאוי ויקטור
 מרקביץ אברהם

 ליזר שטולריו
 רובין צפורה

 דאמרי סעודה
 ברטה אמירה
 מושמן משה
 מושמן מרים

 ניידורף יעקב
 דוברושץ גניה

 תם יחיא
 סגל יחיאל

 אולמר •צחק
 אסרת קברי ת

 שקלרזבסקי רבקה
 דבורה פרידמן

 ויסמן יוםף
 גפן אהרון

 שללאשוילי אברהם
 מזרחי אליעזר

 יונה טויבה ברנר
 זלמן זמירה

 קרנלי הירש
 גניה שייער

 שעבלי יעיש
 ריימונד סופי

 שטיינברג גולדה
 פפו יוסף

 רכטמן זאב
 בן דור צפורה

 כהן אםתר
 תיכוני שלום

 רוזנבלט לודיה
 מה טורקלטאוב
 חירושינה חיים
 רכניצר אפרים

 זילמר חיה
 שמואל אשכנזי

 רוסו טובה
 וובר שרה

 פתלה זלמן
 ברינקה האוזר

 בודנבדי• בנימן

3647/85 
3648/85 
3653/85 
3654/85 
3658/85 
3661/85 
3663/85 
3667/85 
3672/85 
3676/85 
3677/85 
3678/85 
3680/85 
3682/85 
3683/85 
3684/85 
3691/85 
3692/85 
3693/85 
3698/85 
3700/85 
3701/85 
3703/85 
3705/85 
3707/85 
3712/85 
3713/85 
3714/85 

 85׳3715
371685 
3717/85 
3719/85 
2595/85 
3721/85 
3723/85 
3726/85 
3729/85 
3733/85 
3736 85 
3737 85 
3742 85 
3743/85 
3745/85 
3746/85 
3748/85 
3749 85 
 85׳3751
3753 85 
3754 85 
3764 85 

 בית המשפט המחוזי בירושלים

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 תאריך
 מם׳ התיק שם המ1־ח הפטירה שם המבקש

 ירושות
 590/85 דוד ראוםר 3.3.85 מרגט זנקר

 591/85 נחמן מורהדין 1.4.85 ליובוב מורהדין
 592/85 דבורה טור־כספא 1.8.82 נעמי אביייצחק
 593/85 אהרון טור־כספא 13.12.84 נעמי אבי־יצחק

 594.85 דויטש ברוך 3.12.84 אלה דויטש
 595/85 דבורה בר־׳טשטיין 1.4.77 שמואל בריטשטיין

 596/85 אסתר ימיני 17.12.82 מנצור יוסף חי
 598/85 אסתר אויםטרייכר 31.12.70 פנחס אםטרייכר

 599/85 יעקב אליאב 25.2.85 עירית אבולעפיה
 624/85 דוד חסון 23.1.85 ג׳ינה חסון

 621/85 יחזקאל שפיצר 28.4.85 חנה וינטרוב
 632/85 דוכן סאלם 5.4.85 דוכן 2תיה

 633/85 רוברטג׳ורג• דיינוב 31.12.77 גרייס פליישמן
 635/85 יטה דיינוב 24.9.77 גרייס פליישמן

 אליהו צ׳ כךזמרה, רשם

 בית המשפט המחוזי בתליאביב־יפו
 הזמנות בדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי

 מנהלי עזבון
 מתפרסמת בזה הודעה, כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו
 לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או לצו ירושה או למינוי
 מנהל עזבון. הרוצה להתנגד לבקשות מוזמן להגיש לבית
 המשפט את כתב התנגדותו תוך ארבעה עשר ימים מיום פרסום

 הודעה זו.

 תאריך
 מס• התיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

ת או ו  צו

 3587.85 כהנא שרה 85 4 26 שושנה רזין
 3588/85 שפילר מינה 85 2 14 רוזמרין חנה
 85׳3614 אופיר זהבה 85 6 4 יורם שליין

 85׳3616 פירר אזידור יצחק 85 3 19 דר פררט יוסף
 85 3619 עמיהוד נחמני 85 4 20 סילביה נחמני
 85 3620 פרוש טומש אוזיאס 85 5 28 אבידוב אילנה

 85 .3622 פוזמנטיר ישראל 85 2 28 רבקה דב
 3631.85 גרינפלד חוה 85 2 24 מרקוביץ אירנה

 85׳3636 ארווץ קליין 76 9 7 קליין רוזה
 85•3638 שטרן יוסף 84 9 18 שלומית טפר
 /3639 אולריך שנפ 85 4 15 ציטרי קלרה
 2T5 7109 2רטה גולדמן 84 8 26 ארפד ג ולדמן

 85 3642 מינם חנה 85 5 31 דנין יוסף
 85 3643 בריקר ברוריה 85 5 12 עדנה מור

 85 3644 פאול הריינר 85 3 29 ריינר זיגפרוד
 85 3646 גרשון שרף 85 5 22 בנימן שרל
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 תאריך
 סס׳ התיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

ת (המשך) ו נ מ ז  ה
 3662/85 פת מלכה 4.2.85 מינרובסקי מאשה

 3664/85 עלפי סאלח 26.4.84 עלפי דרד
 3665/85 נעמיה עלפי 14.8.84 דוד עלפי

 3666/85 גרשון קחלובסקי 26.5.85 יותן יחזקאל
 3668/85 רקובםקי דוד 18.3.85 רקובסקי •פילציה

 3669/85 קרוסונםקי טרזה 28.3.81 קדוםונסקי
 פקטורמריד

 3670/85 קרוסונסקי יצחק 1.6.84 קרוסונםקי פ^טור
 מריו

 3659/85 אבנו יעקב נחום 3.9.44 אילי נחום
 3660/85 אסתר נחום 8.4.68 אילי נחום

 3671/85 ידל דסקלי 7.4.85 דםקלי יאנ־נה
 3674/85 לבקוביץ פני 30.9.84 סמואל $בלו שרה

 3675/85 לוי מטילדה 21.4.85 מרים שנהב
 3679/85 לודבינובסקי יעקב

 חיים 12.4.85 לודבינובסקי בועז
 3690/85 סעדון גבריאל ־' 25.8.74 סעדון-רגינה

 3685/85 אברהם זלמן
 קריסטל 19.5.85 עמנואל נלבקריםסי

 3686/85 הלפוען בנימין 10.11.84- הלפרין עוזי
 3687/85 אלקה ריים 23.10.85 שמואל דיים

 3688/85 אליס נעים 5.5.85 אלים חתון
 3689/85 ניםדורלי עמנואל 25.12.84 רות גל

 3690/85 םעדון גבריאל 25.8.74 סעדין רגינה
 3694/85 רוזנולד שמואל 19.3.85 .רוזנולד לאה

 3695/85 נתן מדניק ־ 31.5.84 אווה קליין
 3696/85 שפירא מרקום הרמן85.ג.25. אלפרדה שפירא

 3697/85 איתן אבירם 18J0.84 חגית יוניה רמלר
 3702/85 אורה מירדנה 19.1.85 מירדנה שאול

 3704/85 גולוד שושנה 13.9.84 גולוד גיורא
 3706/85 רובינשטיין שלמה 23.6.84 דוד רובינשטיין'

 1486/85 אדם יעקב 21.11.84 אדס אפתר
 3708/85 רחבי לוי 11.2.85 רחבי שלמה

 3709/85 פרייפלד בחיה 23.7.84 פרייפלד שלמה
 3710/85 אלראי רחל 5.6.85 אלי יעקב אלראי
 3711/85 לומברג מניה 11.8.80 קופרוואםר ליזה

 3718/85 טובים רחל 13.10.83 טובים מנחם
 3720/85 לחון משה 2.3.85 לחון קלימה

 3722/85 רנדל אהרן 19.4.83 רבקה ורטדימר
 3724/85 ויטלין קרול 3.6.85 לוטה טפיק

 3725/85 ברקוביץ יצחק
 איזיק 20.9.81 ברקוביץ טובה

 3727/85 זיםמן אולגה
 ידכיגה 29.7.82 זוסמן אדם

 85׳3728 ריינר מקסי מילאן 8.1.69 ריינר איגור
 85׳3730 רונן צבי 21.5.85 רינן חנה

 85׳. 3731 שמשי משה 23.9.84 שמשי ויולט
 85 3734 אליאם דבורה 23.12.83 יצחק אליאס

 85 3735 טרושינסקי משה 11.6.35 טרושיבסקי לאה
 2501/85 הורביץ בן ציון 17.4.85 רחמן רחל

 תאריך
 מס׳ התיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 26.12.62 אברמוב ישראל אהרן
 22.3.85 פםויג מיכאל
 15.9.84 כהנא שושנה
 15.6.85 סרגוסי משה

 28.4.85 שולמית מולינה ־

 12.1.85 יעקב מנשס
 23.4.85 חסיה עדה זביאב

 7.1.82 יעקב יוסף
 13,5.85 אימרה מילנר

 אסתר ברנר
 רחמיו נעימה
 לייבה שמעון

 אריה פיינברג
 אריה פיינברג

 פינקלשטיין יפה
 שטיינמץ שרה

 עזרא חיים
 גניט משה

 אברהם נסים
 דק רבקה

 םקורניק רוזה
 פרל כהן
 פרל כהן

 סלאר ברונסלבה
 אורנשטיין חנה

 פרידמן חנה
 נחום ציינה

 רבקה כוכבי
 קבילי רמת הכובש

 גלפרין נתן
 רייז אסתר

 שוורץ הרשקוביץ
 חייב נפתלי הידקא

 רנה גפין
 ליברמן צבי
 ליברמן צבי

 שרה אדלה ארדמן
 שרוני נתן
 יוסף פורת

 ביזרנו סלומון
 ביזרנו סלומון
 גלדה נויהאוז

 צוואות
 3767/85 אוריאל אברמוב

 3768/85 פםויג נחמיה
 3769/85 טשויק׳ משה
 3770/85 סרגוסי דוד
 3776/85 נוריק חינה

 3777/85 אסטלה לנדאורה
 בירשסין

 3780/85 דוד •שפירא
 3738/85 לולו אבו אל דגב

 3741/85 זכי אסתר

 ירושות
 3417/85 קיהל עמליה 1941

 3077/85 רחמין יצחק 17.2.84
 3589/85 לייבה לייבה 11.1.85
 3609/85 פיינברג רבקה 12.5,77
 3610/85 פיינברג(פרומר) רחל4.1.81
 3613/85 גורא מרים 7.7.84

 3615/85 שטיינמץ אלק 4.12.85
 3617/85 משה חיים 11.2.85
 3618/85 חוה גניט 28.2.85

 3621/85 אברהם אברהם 30.11.84
 3623/85 פוזמנטיר פלה 27.4.80
 3624/85 סקורניק בנימין 12.5.85
 3625/85 הלם פנחס 19.3.85
 3626/85 הלם הניה 6.4.85

 3627/85 סילאר מרט 21.5.85
 3628/85 אנגר בנוב 20.12.84

 3629/85 סטמפלר שושנה 3.1.83
 3630/85 לבי חאטה 12.4.85
 6559/85 גיטלמן מרדכי 6.10.84
 ^/6448 אירמה מרים 1.8.83
 3632/81 גלפרין מירה 6.4.85
 3633/85 רייז בנימין 2.2.85
 3634/85 סלומון שוורץ 2.4.85

 85׳ 3635 ויסמן משה יהודה 16.11.83
 3637/85 נימט גינאי 14.5.85
 3640/85 ליברמן אסתר, 3.7.76

 3641/85 ליברמן דוד 15.6.77
 3645/85 אוליבה חיה 8.4.85

 3651/85 פסילוב דב 22.4.85
 85׳3652 פוארטו יעקב 22.10.76
 85 3655 ביז׳רנו בבור 26.3.85
 3656/85 ביזרנו אסתר 23.8.74
 85 3657 לודיביט נויפאיז 7.6.73
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 תאריך
 מם׳ התיק שם המנוח הפסידה שם המבקש

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

 תאריך 226/85 אדרי שלום 11.12.84 אדרי אברהם

 הפטירה שם המבקש 227/85 כהן דן 31.1.85 כהן גרלדין

 229/85 םרויה עמרם 13.1.85 סרויה אולגה
 230/85 זיטונה שימון 15.12.84 אבוטבול עמליה

 14.12.84 הר זהב יששכר 231/85 יוסף סויסה 31.3.85 חנה סויסה
 9.3.85 סרבניק יעקב 232/85 חנינה פרץ 11.4.77 אברהם פרץ

 30.3.85 גנץ חיים 233/85 כורש אסתר 1.5.85 גולן נאוה
 14.4.85 בידרמן יעקב 234/85 לאיבה ינקו 12.5.85 לאיבה רוזה
 8.12.84 ראובן אידלוביץ 235/85 יפרח משה 18.2.81 אסולין םימי
 28.3.85 דוד לויט 236/85 סלם מרים 19.10.84 כוהנא דינה

 11.11.84 שגיא אברהם 237/85 לסרי עזיזה 6.1.83 לסרי פני
 13.4.85 נרקיס עובדיה 238/85 לסרי משה 17.12.67 למרי פני

 לשלי אברהם 239/85 ליפשיץ דיב 6.4.85 בתיה ליפשיץ
 בוברוב אליהו

14.3.85 
25.4.85 

 וייס מאיר י׳ היימן, רשם
 שכטר תמר

3.6.79 
7.5.83 

 26.9.82 מדיני שושנה הזמנות בתי הדין הרבניים
 20.6.66 פלישר פני

 18.5.85 פלישר פני בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
 23.11.83 גבאי שלמה ה ז מ נ וית

 מם׳ התיק שם המנוח

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן,
 בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת הנאה או המעונין
 בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא
 לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום

 הזמנה זו, שאם לא בן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

 תיק 14521/התשמ׳׳ה
 בענין ירושת המנוח חיים יחזקאל אושפיז, שנפטר בתל

 אביב ביום ג׳ בסיון התשמ״ה (23 במאי 1985),
 המבקשת: שרה בריינדל אושפיז.

 תיק 14522/התשמ״ה
 בעניף׳ירושת המנוח אהרן אליקים, שנפטר בתל אביב

 ביום ז׳ בשבט התשמ״א (14 בינואר 1951),
 המבקשת: מזל אליקים.

 תיק 14642/התשמ״^^
 בענין ירושת המנוח יחיאל מיכאל וסרמן, שנפטר בחולון ־

 ביום ח׳ בסיון התשמ״ה (27 במאי 1985),

 8.1.62 מנדלאוי ניזחה
 19.3.85 דוידי משה
 23.2.77 גרין אריה
 24.10.84 שלמה ובר

 30.3.85 רוני אלנברג
 21.4.85 םרנצקי פייגה בנאלי

 ע׳ זמיר, רשם

 הר זהב ־דבורה
 םרבניק ברוניה

 גנץ מנדל
 בידרמן יעקב
 איזלוביץ חוה
 מנבאד לויים

 שגיא שרה
 נרקיס עזרא מאיר

 לשלי לובה
 בוברוב אליהו

 וייס רחל
 דוד שכטר

 מדיני שלמה
 הורשנזון רבקה

 הירשנזון אברהם
 גבאי סוני

 מנדלאוי ליטה
 אליהו

 דויד־ צבי
 גרין פני

 יעקב גורי
 דוד כץ

 סרנצקי שלום

 ירושות
3744/85 
3747/85 
3750/85 
3752/85 
3755/85 
3756/85 
3759/85 
3757/85 
3758/85 
3760/85 
3761/85 
3762/85 
3763/85 
3765/85 
3766/85 
3772/85 
3774/85 

3778/85 
3779/85 
6466/84 
3739/85 
3740/85 

 בית המשפט המחוזי בבאר־שבע
 הזמנות בדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי

 מנהלי עזבון
 מתפרסמת בזה הודעה, כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו
 לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או לצו ירושה או למינוי
 מנהל עזבון. הרוצה להתנגד לבקשות מוזמן להגיש לבית
 המשפט את כתב התנגדותו תוך ארבעה עשר ימים מיום פרסום

 הודעה זו.

 תאריך המבקש: יט׳ וסרמן.

 תיק 14434/התשמ״ה
 בענין ירושת המנוחה אסתר זנזורי, שנפטרה ברמת גן

 תיק 14434/התשמ״ה מם׳ התיק שם המנוח הפטירה שם המבקש
ת בענין ירושת המנוחה אסתר זנזורי, שנפטרה ברמת גן ו ש ו ר  י

 ביום כ׳ בניסן התשמ״ה (11 באפריל 1985),
 מרשה בישקו המבקש: יוסף זנזורי.

 פרידה מרזיוף
27.9.84 
10.7.76 

 טפט לאונרד
 בן ציון מרזיוף

206/85 
220 '85 

 221/85 אליהו מרים 18.5.82 שמחה אליהו תיק 14626/התשמ״ה
 222/85. אדלר כלה 18.3.85 שמואל אדלר בענין ירושת המנוח יהושע ציבי ישראלי, שנפטר בהרצ׳

 85 ..223 ברוידה יעל 30.4.85 הרי ברוידה ליה ביום ב״ה באייר התשמי׳א (29 במאי 1981),
 224/85 מוסקוביץ לאון 27.12.75 מוםקוביץ רחל המבקשת: רבקה לאה ישראלי.
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 בית הדין הרבני האזורי ברחובות
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן,
 בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת הנאה או המעונין
 בעזבון שאתת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא
 לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום

 הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

 תיק 3132/התשמ״ה
 בענין ירושת המנוח גולדנברג אדולף שנפטר בבאר יעקב

 ביום י״ז באייר התשמ״ה (8 במאי 1985),
 . המבקשים: אלמנתו, בניו ובתו.

 תיק 3134/התשמ׳יה
 בענין ירושת המנוח צוייג חונה, שנפטר בגדרה ביום י׳׳א

 באדר ב׳ התשמ״ד (15 במרס 1984), •
 המבקשים: אלמנתו, בנו ובתו.

 תיק 3135/התשמ״ה
 בענין ירושת המנותה לנדסמן לאה, שנפטרה ברחובות

 ביום א׳ בסיון התשמ׳יה (21 במאי 1985),
 המבקשים: בעלה ואחיותיה.

 תיק ד315/התשמ״ה
 בענין ירושת המנוחה אלגור שושנה, שנפטרה בראשון

 לציון ביום י׳ באייר'התשמ״ה (1 במאי 1985),
 המבקשים: בעלה, בנה ובתה.

 תיק 3165/התשמ״ה
 בענין ירושת המנוח פרץ יצחק, שנפטר ביום י״ח בכסלו

 התשל״ד (13 בדצמבר 1973),
 המבקשים: אלמנתו ובנו.

 חנוך גרנביץ, מזכיר ראשי

 בית הדין הרבני האזורי בצפת ובטבריה
ת ! ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן,
 בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת הנאה או המעונין
 בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא
 לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום

 הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

 תיק 21ד/התשמ״ה
 בענין ירו,שת המנוח נחום ג׳ני, שנפטר ביום ט׳ בטבת

 התשמ״ה (2 בינואר 1985),
 המבקשים: בנה ובנותיה.

 שלמה דירי, המזכיר הראשי

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

 תיק 14433/התשמ״ה
 בענין ירושת המנוח אברהם כהן, שנפטר בחולון ביום ט״ו

 בסיון התשמ״ה (3 ביוני 1985),
 המבקשת: אנה כהן.

 תיק 24523/התשמ״ה
 בענין ירושת המנות יעקב לוי, שנפטר בארה״ב ביום י״ט

 באדר התשמ״ג (4 במרס 1983),
 המבקש: חיים משה לוי.

 תיק 14643/התשמ״ה
 בענין ירושת המנוח ידידיה מערבי, שנפטרה בפתח תקוה

 ביום כי׳ח באייר התשמ׳יה (19 במאי 1985),
 המבקש: חיים מערבי.

 תיק 14641/התשמ״ה
 בענין ירושת המנוח אליקים שטראובר, שנפטר ברמת גן

ם כ״ב באדר התשמ״ה (15 במרס 1985), ו י כ 4 ^ 
^ המבקשת: איטה שטראובר. P 

 עובדיה׳ לד
 מנהל היחידה לעזבונות דרושות

 בית הדין הרבני האזורי באשקלון
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע בי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן,
 בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת הנאה או המעונין
 בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא
 לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום

 הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

 ׳ תיק 3430/התשמ״ה
 בענין ירושת המנוח שמיר יעקב, שנפטר בירושלים ביום

 כ״ז בסיון התשמ״ה (16 ביוני 1985), .
 המבקשות: אלמנתו ובתו.

 תיק 3433/התשמ״ה
 בענין ירושת המנוח צייטל אלכסנדר, שנפטר באשקלון

ם כ״ד באייר התשמ״ה (15 במאי 1985), ו י ^ ^ 
 המבקשות: אלמנתו ובנותיו.

 תיק 3442/התשמ״ה
 בענין ירושת המנות כהן לייזיר, שנפטר באשקלון ביום י׳.

 בשבט התשמ״ד (14 בינואר 1984),
 המבקשים: אלמנתו, בניו ובנותיו.

 תיק 3445/התשמ״ה
 בענין ירושת המנוח פרג׳י אורי, שנפטר ברעננה ביום

 כ׳יד בניסן התשמי׳ד (26 באפריל 1984),
 המבקשים: אביו ואמו.

 נמים אדרי, המזכיר הראשי
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 הודעות מאת האפוטרופוס הכללי

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

 התשל״ת-1978

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות האפוטרופוס הכללי(סדרי דין
 וביצוע), התשל״ח-1978, ניתנת בזה הודעה כי בכוונת
 האפוטרופוס הכללי להגיש לבית המשפט בקשה לתת לו צו
 ניהול ביחס לנכסים הרשומים להלן. על בל אדם הרוצה להתנגד
 למתן הצו להגיש לאפוטרופוס הכללי, במשרדו ברח׳ שמריהו
 לוין 3, חיפה, כתב התנגדות בשני עותקים הנתמך בתצהיר
 ומפרט את נושא התנגדותו ונימוקיו, תוך שבועיים מיום פרסום

 הודעה זו.

:̂  רשימת נכסי נעדרים שזהותם ידועד

 1. אברהם סמואל לוי
 2. סולומון זקס |

 3. גללר חיה
 4. לואים כץ י

 5. קנטור בן־ציון
 6. איסק פרד סולומון

 ד. רבקה טורמן ברנשטיין
 8. לואיס ברון

 9. וינברג יצחק
 10. אוה אדלשטיין
 11. ביאטריס גאלי

 12. סמואל ד׳ שמידס - המנוח סמואל ברנרד כהן ליורשים
 נעדרים - כ״א 1/6

 13. אלק כהן
 14. איזידור כהן

 15. פלורי דיאמונד
 16. אן מגדל

 17. סילביה גולדברג
 18. ברברה ציאט

 19. יוסף כהן עג׳מי
 20. סבח יוסף

 21. מהם י׳ סלונים.

 נכשי עזבונות:

 1. וירשבוביץ שמעון (וירצבוביץ או וורצבוביץ):
 2. פלדמן אסתר, ת״ז 1-725505;
 3. מנסון שלמה, ת״ז 0239717;

 4. טריגר אוגוסטה רות בת לודויג, ת״ז 0110443;
 5. רוסטיקר קלרה, ת״ז 04187920;

 6. דיאמנט יהושע, ת״ז 3070325.

 י״ד בתמוז התשמ״ה (3 ביולי 1985)

 י׳ י^ותיאלי
 סגן האפוטרופוס הכללי

 הודעות לפי פקודת השותפויות
 הודעה בדבר רישום שותפויות מוגבלות

 המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה;

 1. שם השותפות
 2. מטרות השותפות

 3. מען השותפות
 4. שמות השותפים הכלליים

 5. שמות השותפים המוגבלים והסכום שהכניסו
פת השותפות  6. תקו

 7. השותפים הכלליים המורשים לנהל את עניני השותפות ולח־
 תום בשמה

 8. תאריך הרישום
 9. מספר התיק

 1. ״פולג״ - פוליפילם גבים
 2. ייצור יריעות פלסטיק בשיטת הפיה השטוחה.

 3. קיבוץ גבים, ד״נ חוף אשקלון 79-165.
 4. גבים קבי פועלים להתישבות שיתופית בעי׳מ, אגודה

 שיתופית, ד״נ חוף אשקלון.
 5. זמיר תעשית חלילים בגבים, שותפות, גבים' ד״נ חוף

 אשקלון, השקיעה 100 שקלים.
 6. מיום 31.5.1985: בהתאם להחלטת השותף הכללי. .

 7. קבוץ גבים, קבוצת פועלים להתישבות שיתופית וכל אדם
 שהשותף הכללי יחליט עליו כעל בעל זכויות חתימה בשם

 ״פולג״ פוליפילם גבים.
 8. י״א בתמוז התשמ״ה (30 ביוני 1985).

55-000806-4 9. 

. מפעל גרבים יסעור ג\  1. מ.
 2. ייצור חוטים, גרבים, בגדים ושיווקם.

 3. קיבוץ יסעור, ד״נ משגב.
 4. קבוץ יסעור, אגודה שיתופית, ד׳נ משגב.

 5. עץ הדעת (1979) שותפות, קיבוץ יסעור, ד״נ משגב,
 השקיעה 100 שקלים.

 6. מיום ו׳ בתמוז התשמ״ה (25 ביוני 1985): סופה בהתאם
 להחלטת השותף הכללי.

 7. קיבוץ יסעור וכל אדם שקיבוץ יסעור יחליט עליו כבעל
 זכות חתימה בשם השותפות מ.ג.י. מפעל גרבים יסעור.

 8. מיום י״ב בתמוז התשמ״ה (1 ביולי 1985).
55-000807-2 9. 

 1. מדגרית משואות
 2. ניהול מדגריה, הדגרת ביצים וכל הכרוך בתפעול מדגריה.

 3. משואות יצחק.
 4. חברת חוות משעולים בע״מ, משואות יצחק, ד״נ לכיש

 צפון.
 5. משואות יצחק מושב להתישבות של הפועהמ״ז, מושב,

 ד״נ לכיש צפון השקיע 250,000 דולר של ארה״ב.
 6. מיום 1.5.1985 עד להודעה של משואות יצחק על פירוקה.
 7. שמעון לאופר, מיכאל רייך, בצירוף חותמת השותפות.

 8. י״ד בתמוז התשמ׳יה (3 ביולי 1985).
. 55-000808-0 9. 

 י״ד בתמוז התשמ״ה (3 ביילי 1985< ישראל גלובופ
 רשם השותפויות המוגבלות
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 הודעות אלה מתפרסמות על אחריות המודיעים דאין
 בפרסומן משוס מתן תעודה על נכונתן

 ליאורה בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המנץ של
 החברה הנ״ל שנתכנסה כהלכה ביום 5 בפברואר 1985 נתקבלה
 החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את עח־ד־דין
 מיכאל פוש, רח׳ אבןיגבירול 68, תליאביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעה נגד החברה הנ״ל יגישה בצירוף
 הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק

 הנ״ל, כל תביעה לאחר המועד הנ״ל - לא תיענה.

 מיכאל פוש, עו״ד, מפרק

 חברת חלקה 155 בגוש 6182 בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית

 ניתנת בזה הודעה, שאסיפה כללית אחרונה של החברים
 .בחברה הב״ל תתכנס ביום 22.9.1985, בשעה 09.00, במשרד
 עו״ד ח׳ דלטי, דח׳ אלנבי 62, תל׳אביכ, לשם הגשת דו״ח סופי
 של המפרק המדאה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה נעשה
 בנבםי החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק
 ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל

 המפרק.
 ח׳ זולטי, עו״ד, מפרק

 בנימין שינד הבלנים לצבע ובידוד בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית

 ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית אחרונה של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 18.9.1985 בשעה 13.00 במשרדו של עו״ד
 דניאל פרידמן, רח׳ ביאליק 52, רמת גן, לשם הגשת דו״ח סופי
 של המפרק המראה כיצד התנהל פירוק העסקים של החברה ומה
 עשה בנכסי החברה, וכן לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק
 ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובמסמכים של החברה והמפרק.

 בנימין שינד, מפרק

 פולידב בע״מ

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית יוצאת מן הכלל של
 החברה אשר נתקיימה ביום 4.6.1985, הוחלט לפרק את החברה
 מרצון, ולמנות את אליהו קיםלניק, רח׳ האשל 14, חולון,

 למפרק החברה.

 על נושי החברה להגיש את תביעותיהם למפרק תוך 21
 יום מתאריך הודעה זו.

 אליהו קיסלניק, מפרק

 הודעה מאת בנק ישראל
 דין וחשבון שבועי

 לפי חוק בנק ישראל, התשי״ד-1954

 לפי סעיף 58(1) לחוק בנק ישראל, התשי״ד-1954',
 מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
 המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום בי׳ח בתמוז התשמ״ה

 (17 ביולי 1985):

 א. סך כל המטבע במחזור בשקלים
 ב־ום 17 ביולי 1985 364,373,096,516.90
 ב. היתרה ביום 10 ביולי 1985 359,083,165,293.90

 ג. העליה או הירידה (-) במשך
 השבוע האחרון 5,289,931,223.00

 ד. הנכסים ביתרות מטבע חוץ וזהב 364,373,096,516.90

 כ״ט בתמוז התשמ׳׳ה (18 ביולי 1985)
 ש׳ סירקיס

 . סגן מנהל מחלקת המטבע
 י' ם״ח התשי״ד, עמי 192.

 הודעה על תוצאות ההגרלה הראשונה של
 מילווה חסכון, התשל״ו-1976

 בהגרלה הראשונה לפדיון קבוצה אחת מתוך שלוש
 הקבוצות של תעודות ב׳ ממילווה חסכון, התשל״ו-1976,
 שהתקיימה בבנק ישראל, תל־אביב, ביום י׳יב בתמוז התשמ״ה

 (1 ביולי 1985), עלתה בגורל קבוצה ״1״ (אחת).

 לפיכך כל תעודות המילווה הנ״ל מקבוצה ״1״ (אחת)
 שעלו בגורל תעמודנה לפדיון מיום חמישי, י״ד באב התשמ׳יה

 (1 באוגוסט 1985).

 י״ג בתמוז התשמ״ה (2 ביולי 1985)
 בנק ישראל

 מינהל מילוות המדינה

 הודעה על תוצאות ההגרלה השניה של
 מילווה חסכון, התשל״ה-5ד19

 ^ בהגרלה השניה לפדיון קבוצה אחת מתוך שלוש הקבוצות
 של תעודות ב׳ ממילווה חסכון, התשל״ה-1975> שהתקיימה
 בבנק ישראל, תליאביב, ביום י״ב בתמוז התשמ״ה (1 ביולי

 1985), עלתה בגורל קבוצה ״2״ (שתיים).

" (שתיים) 2  לפיכך כל תעודות המילווה הנ״ל מקבוצה ״
 שעלו בגורל תעמודנה לפדיון מיום חמישי, י״ד באב התשמ״ה

 (נ באוגוסט 1985).

 י״ג בתמוז התשמ״ה (2 ביולי 1985)
 בנק ישראל

 מינהל מילוות המדינה
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 למפרק החברה נתמנה עמנואל הירשהררן, רחבת אילן 6,
 גבעת שמואל.

 כל נושי ההברה מוזמנים בזה להגיש את תביעותיהם
 בצירוף הוכתות תוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו לחתום מטה

 לפי המען הנ״ל.
 עמנואל הירשהורן, מפרק החברה•

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

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של
 בעלי המניות של החברה הנ״ל, שהתכנסה כחוק ביום
 9.6.1985, התקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון
 ולמנות את סיינבלם רומן, רח׳ דובנוב 30, תליאביב, למפרק

 החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות לחברה יגיש אח תביעותיו
 בצירוף הוכחותיו תוך שלושים יום מיום פרסום הודעה זו

 למפרק הנ״ל. ^

 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו תוך המועד
 הנ׳יל - לא ייענה.

 סיינבלס דומן, המפרק

ס ו פ ת ד ו י ו ע ן ט קו  תי

 בהזמנות בתי הדין הרבניים, שפורסמו בילקוט הפרסומים
 3215, התשמ״ה, עמ׳ 2738, בטור השמאלי, תיק מס׳ 3369/
 התשמ״ה שייך לבית הדין הרבני אשקלון, ותיקים מט׳
 565/התשמ״ה ו־571/התשמ״ה שייכים לבית הדין הרבני

 טבריה, ולא כפי שפורסם בטעות.

 בהודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי
 ציבור), 43&1, שפורסמה לענין תכנית הר/1108א׳ בילקוט
 הפרסומים 3190, התשמ״ה, עמ׳ 2103, בתוספת, במקום ״חלק
 מחלקה 48 בגוש 6540״ צ״ל ״חלק מחלקה'48 בגוש 6530״.

מ ״ ע ן כ י נ ה לב ר ב  זיו רם ד

 הודעה על קבלת החלטה מיוחדת לפירור, מרצון

 ניתנת בזאת הודעה, בהתאם לסעיף 118 לפקודת החברות
 [נוסח חדש],התשמ״ג-1983, כי באסיפה הכללית שלא מן המנין
 של החברה שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 27 ביוני 1985
 ברחוב מקוה ישראל 18, תל־אביב, נתקבלה החלטה מיוחדת
 לפרק את החברה בפירוק מרצון ע״י נושים, למנות את אהרן
 פוטשניק למפרק החברה בפירוק מרצון ולהציע באסיפת
 הנושים של החברה, אם תתקיים, לאשר את מינויו של אהרון

 פוטשנ־ק למפרק החכרה בפירוק מרצון.

 חתימתו של אהרון פוטשניק תחייב את החברה שבפירוק
 לכל דבר.

 יושב ראש האסיפה

מ ״ ע ץ ב נ ב ה ל ר ב  זיו רם ח
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על מינוי מפרק החכרה

 ביום 27,6.1985 התכנסה אסיפת נושים של החברה, אשר
 זומנה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות [נוסח חדש],

 התשמ״ג-1983, ונתכנסה כדין בתל־אביב.

 לאסיפת הנושים לא הופיעו נושים של החברה או נציגים
 מטעמם, ועד מועד כינוס אסיפת הנושים הנ״ל לא הוגשו
 במשרדי החברה תביעות או פניות אחרות ע״י נושים כלשהם.

 בהתאם להחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית שלא מן
 המנץ של החברה שנועדה בתל־־אביב ביום 27.6.1985 נתמנה
 אהרון פוטשניק, רחוב מגידו 8, חיפה, למפרק החברה וחתימתו

 תחייב את החברה.
 יושב ראש האסיפה

מ ״ ע ר ב ו פ מ י ת ד ו ו ר  פ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, כי אסיפה כללית שלא מן המנץ של
 החברה הנ״ל שנתכנסה ביום 30 ביוני 1985 החליטה פה אחד

 לפרק את החברה מרצון.
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