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 עמוד עמוד

 הודעות בדבר בחירת ראשי מועצות וסגניהם ברשויות
 מקוביות • 1891

 אצילת סמכויות והסמכה לפי חוק מס ערך מוסף . . 1891

 העברת זכויות ברשיונות נפט לפי חוק הנפט . , . 1 1891

 בחירת רב עיר ספרדי בקרית ים 1891

 הודעות לפי פקודת הקרקעות !רכישה לצרכי ציבור) . 1892

 היתר לחברות ביטוח לפי חוק הפיקוח על המטבע . . 894נ

 פטור לפי תקנות התעבורה 1895

 קביעת נוסה תעודה יפי הקמת התעבורה . . .. 1895

 מתן רשיון מודד 1895

1895 . . . .  הצגת לוחות זכויות במקרקעין . .

 רשימת מבקשי רשיונות לפי תקנות חוקרים פרטיים

 ושירותי שמירה (רשיונות) 1.896

 אכרזה על ביטול תקנים רשמיים לפי חיק התקנים . , 1895

 אכרזה על קרקע חקלאית 1896

 הודעות לפי חוק התכנון והבניה 1897.

 הזמנות בתי המשפט 1904'

 הזמנות בתי הדין הרבניים 1906

 הודעות לפי חוק הצהרות מוות 1909

1912 . . .  בקשות לפירוק חברות ע״י בתי המשפט .

1913 . . .  הודעות' מאת כמס הנכסים הרשמי .

1913 . . . .  הודעה מאת האפוטרופוס הכללי .

 1890 דו״ח חדשי של בנק ישראל 1914

 1890 דו״ח שבועי של בנק ישראל על מחזור המטבע . . 1915

.1915 .  הודעות מאת הציבור י

 1890 תיקון טעות דפוס . . . י 1916.

 לקביעת ממלא מקומו של שר .

 מינוי סגן שר .

 פקיעת כהונתו של שר .

 שובו של שר ׳לארץ .

 הרשאה לפי' חוק נכסי המדינה

 מינוי הברים בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה

 אישור מועמד ברשימת מועמדים למינוי סניגור .

 הסמכה בסמכויות רשם מקרקעין .

 מינוי חברי ועדות ערר לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים

 הסמבה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) .

 מינוי ועדת היתרים י לפי תקנות שירות הציבור (מתנות)

 מינוי פקידי מכס לפי פקודת המכס .

 קביעת מוסד ציבור לפי חוק מס שבת מקרקעין .

 אישור גביית תשלומים בעד אספקה ושירותים נוספים
 ושיעורם לפי חוק לימוד חובה

 ההלטח האקדמיה ללשון העברית בעניני מינוח .

י נציג שר התעשיה המסחר והתיירות במועצה האר ו נ ^ 
 צית לתכנון ולבניה

 מינוי הבר במועצת רשות שדות התעופה והעברת הבר
 מכהונתו

 מתן רשיונות מנחתים ומקומם לפי הוק הטיס .

 הודעות בדבר מינוי פקידי סעד

 פנרת בתי הדין הרבניים

 מינוי חברים וממלאי מקומם בועדות מקומיות לתכנון
 ולבניה



 1. המנהל הכללי ביחד עם חשב המשרד - ללא הגבלת סכום;

 2. המשנה למנהל הכללי ביחד עמ חשב המשרד — עד סכום של
 50,000 שקל;

 3. סגן המנהל הכללי לאמרכלות ביחד עם חשב המשרד אר סננו —
 עד סכום של 15,000 שקל;

 4. עוזר ראשי לסגן המנהל הכללי לאמרכלות ביחד עם חשב המשרד
 או סגנו — עד סכום של 1,000 שקל;

 5. מנהל אגף התכנון והכלכלה ביחד עם חשב המשרד או סגנו -
 עד סכום של 7,500 שקל;

 6. מגהל אגף הספנות והנמלים ביחד עם חשב המשרד או סגנו -־
 עד סכום של 7,500 שקל;

 7. מנהל השירות המטאורולוגי ביחד עם תשב המשרד או סגנו —
 עד סכום של 25,000 שקל;

 8. המפקה על התעבורה ביחד עם חשב המשרד או סגנו — עד סכום
 של 7,500 שקל;

 9. עוזר ראש^ למפקח על התעבורה ביחד עם חשב המשרד או
 סגנו — עד סכום של 1,000 שקל;

 10. מנהל אגף הרישוי ביחד עם חשב המשרד או סגנו — עד סכום
 של 7,500 שקל;

 11. מנהל אגף הרכב ושירותי תחזוקה ביחד עם חשב המשרד או
 סגנו — עד סכום ש׳ 7,500 שקל;

 12. ראש מיהל התעופה האזרחית ביחד עם חשב המשרד או סגנו —
 עד סכום של 25,000 שקל;

 13. אחראי למינהל כוח־אדם ואבטחה ביחד עם מנהל מדור הנהלת
 החשבונות של א;ף הספנות והנמלים — עד סכום של 1,000

 שקל;

 14. סגן מנהל השירות המטאורולוגי לארגון ולמינהל ביחד עם עוזר
 מקצועי ראשי למיהל השירות המטאורולוגי - עד סכום של

 1,500 שקל;

 15. מנהל אגף הרישוי ביחד עם עוזר מקצועי ראשי למנהל אגף
 הרישוי — עד סכום של 1,000 שקל;

 16 . ראש מינהל התעופה האזרחית ביחד עם עוזר מקצועי ראשי לראש
 מינהל התעופה האזרחית או ביחד עם כלכלן מינהל התעופה

 האזרחית — עד סכום של 1,000 שקל;

 17. כל אחד מנושאי המשרות האמורים ביחד עם מנהל מחלקת הכנסות
 ותקציב במקום חשב המשרד או סגנו, מנהל מדור הנהלת חשבונות
 כלכלן או עוזר ראשי - עד סכום של 2,500 שקל, או ביחד עם
 האחראי לתקציב ופרוייקטים במקום בעלי התפקידים האמורים —

 עד סכום של 1,000 שקל.

 ההרשאה בסעיף 6 להודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 1677,
 חשל״א, עמי 414, וההרשאות שהודעות עליהן פורסמו בילקוט
 הפרסומים 1832, תשל׳׳ה, עמ־ 1882, בילקוט הפרסומים 2398,
 חשל׳׳ח, עמ׳ 700 ובילקוט הפרסומים 2436, תשל׳יח, עמ׳ 1736 —

 בטלות.

 י׳ בםיון חש״מ (25 במאי 1980) מיכאל ניר
 (חמ 3-9) ממלא־מקופ מזכיר הממשלה

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

 בהתאם לסעיף 41 (ב)(1) לחוק־יסוד: הממשלה 1, מודיעים בזה
 שהממשלה קבעה, לפי סעיף 20 לחוק האמור, כי סגן ראש הממשלה
ן יכהן כממלא־־מקומו של שר החוץ מיום י״ט בסיון חש״ם י ד ל י א ג  י

 (3 ביוני 1980) עד שובו של שר התוץ לארץ.

 י״ט בסיון תש״ם (3 ביוני 1980) מיכאל ניר
 (חמ 3-57) ממלא־מקום מזכיר הממשלה

 הודעה על מינוי סגן שר
 לפי חוק-יםוד: הממשלה

 בהתאם לסעיף 41 (ב)(3) לחוק־יסוד: הממשלה 1, מודיעים בזה
 בי לפי סעיף 34 לחוק האמור, מינה שר הבטחון, באישור הממשלה

י לסגן שר הבטחון. ר ו פ י י צ כ ד ר  את תבר־הכנסת מ

 הודעה על המינוי נמסרה לכנסת בישיבתה ביום י״ת בסיון הש״ם
 (2 ביוני 1980).

 ב״א בסיון תש״ם (5 ביוני 1980) מיכאל ניר
 (חמ 57—3) ממלא־מקום מזכיר הממשלה

 הודעה על פקיעת כהונתו של שר
 לפי חוק־יסוד: הממשלה

 מודיעים בזה, בי בהתאם לסעיף 21(א) לחוק־יסוד: הממשלה!,
, ביום י״ג בסיון תש״ם ן מ צ י ר ו ז  נפסקה כהונתו של שר הבטחון, ע

 (28 במאי 1980).

 י־יט בסיון תשי׳ס (3 ביוני 1980) מיכאל.ניר
 (חמ 57—3) ממלא־מקופ מזכיר הממשלה

 1 ס״ח תשכ״ח, עמי 226.

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

 מודיעים בזה בי שר התעשיה, המסחר והתיירות שב ארצה
 במוצאי־שבת, ט״ז בסיון תש״ם (31 במאי 1980).

 י״ז בםיון תש״ם (1 ביוני 1980) מיכאל ניר
 (תמ 3-57) ממלא־מקומ מזכיר הממשלה

 הודעה על הרשאה
 לפי חוק נכסי המדינה, תשי״א—1951

 בהתאם לסעיף 6 (ב) לחוק נכסי המדינה, תשי״א-11951,
 מודיעים בזה כי הממשלה החליטה לחדשות כל אחד מנושאי המשרות
 במשרד התחבורה המפורטים להלן, לייצג את הממשלה בארץ בכל
 עסקה מהעסקאות שמדובר בהן בסעיף 4 לחוק, למעט עסקה במקרקעין
 שהיא בתחום הפעילות של משדד התחבורה, עד לסכום הנקוב לצד
 כל אחד מהם, ולחתום בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות

 האמורות:

 ! ס״ח תשי׳׳א, עמי 52.

 1886 ייוקוט הפרסומים 2636, ה׳ בתמוז תש׳׳ם, 19.6.1980



 הודעה על מינוי חברי ועדות עדר
 לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, חשב׳*א-1961

ן פיצויים, ר  בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לחוק מם רכוש ק
 תשכ״א-1961 *, אני ממנה אחהאנשים המפורטים להלן, להיות חברי

 ועדות ערר במותבימ באזורי השיפוט כמפורט להלן:

ם י ל ש ו ר ר י ו ז  א

 יושב ראש שאינו עובד המדינה ״ עו״ד יעקב דורון
 חבר שאינו עובד המדינה - צבי דישפון

ב י ב א ־ ל ר ח ו ז  א

 חבר שאינו עובד המדינה — אורי רום
 בעלי נםייז במקרקעין שאינם עובדי המדינה -

 עמירם ברבקוב יצחק חליפי־ליםבסקי
 יעקב בן־םירא מאיר הברמן
 ראובן גולדנברג זאב ו־ יצחק

 יובל דנום

ז כ ר מ ר ה ו ז  א

 בעלי נסיון במקרקעין שאינם עובדי המדינה -

 הינץ כרוך מרגליה מנשה
 יוסף כהן בן־ציון פוליבוי
 זאב כהן דניאל שמוקלר

 יוסף מרנולין

ה ר ד ר ח ו ז  א

 יושבי ראש שאינם עובדי המדינה —

 עו׳׳ד גבריאל שחטמן עו״ד נחמיה להב
 עו״ד יורם ברזילי עו״ד צבי לוטן

ה פ י ר ח ו ז  א

 יושב ראש תורן - עו״ד יצחק ליבר
 יושבי ראש שאינם עובדי המדינה —

 עו׳׳ד יצחק ליבר עו״ד רפאל לוריג

 עו״ד יואב קדוש

 בעלי נסיון במקרקעין שאינם עובדי המרינה —
 גבריאל קדוש חיים בינקנ

 מינוים של עו״ד שלום בדנר ועודד אלישר 2 ומינוים של עו״ד
 מנתם אביגדור ועמנואל רוקח 3 - בטלים, לפי בקשתם.

 ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 2194, תשל״ו, עמ׳ 1179,
 תתוקן לפי זה.

 י״א בסיון תש״ם(26 במאי 1980) שמואל תמיר
 (חמ 3-501) שד המשפטים

 ג ס״ח תשכ״א, עמי 100; חשכ״ז, עמי 26.
 2 י״פ תשל״ו, עמ׳ 1179.

 3 י״פ תשל״ז, עמ׳ 297.

 מינוי הבדים בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה
 לפי חוק שירות המדינה (משמעת), תשב״ג-1963

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 (א) לחול, שירות המדינה (משמעת),
 תשכ״ג-1963 1, ובהתייעצות עם שר האוצר, אני מודיע כי מיניתי
 את עובדי המדינה ששמותיהם נקובים להלן, להיות חברים בבית הדין

 למשמעת של עובדי המדינה —

: ם י ט פ ש מ ר ה ת ש מ י ש  ר

 1. יצחק דויטש 2. שרה גרינברג

: ה נ י ד מ ת ה ו ר י ב ש י צ ת נ מ י ש  ר

 1. מרדכי דרורי 2. יצחק אלוני

 שמואל תמיר
 שר המשפטים

 כ״ד בסיון תש״ם(8 ביוני 1980)
 (המ 3-399)

 1 ס״ח תשכ״ג, עמ׳ 50.

 אישור מועמד למינוי סניגור
 לפי חוק שירות המדינה (משמעת), תשב״ג-1963

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 37 לחוק שירות המדינה (משמעת),
, רחוב דיזנגוף ע ב ן ג ב ו א  תשכ״ג-1963 1, אני מאשר את עו׳׳ד ר
 28, תל־אביב, להיות כלול ברשימת המועמדים שמתוכה יתמנה

 סניגור על פי בקשת עובד מדינה.

 ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 2625, תש״ם, עמי 1547,
 תתוקן לפי זה.

 שמואל תמיר
 שר המשפטים

 י׳יט בסמן תש״ם(3 ביוני 1980)
 (חמ 399—3)

 1 ס״ח תשכ״ג, עמי 50.

 הסמכה בסמכויות רשם מקרקעין
 לפי חוק המקרקעין, תשכ״ט-1969

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 116 (ב) לחוק המקרקעין, תשכ׳״ט-
, בוהן עסקאות בלשכת י ב ע ר ם ש ח נ  1969!, אני מסמיך את מ
B̂& המקרקעין דהובות, בסמכויות של רשם מקרקעין לאזור  ׳1

 ^פעו

 שמואל תמיר
 שר המשפטים

 הפעולה של לשבה זו.

 י״ח בסיון תש״ם (2 ביוני 1980)
 (חמ 3-295)

 1 ס״ח תשכ״ט, עמי 259; תשל״ד, עמ׳ 135.

 ילקוט הפרסומים 2636, ה׳ בתמוז תש׳׳ם, 19.6.1980 1887



 הסמכת עובדי נ{שרד התחבורה ששמותיהם פורסמו בילקוטי
 הפרסומים תשל״ו, עמי 424; תשל״ז, עמ׳ 1850 ותש״ם, עמי 779 -

 בטלה.

 שמואל תמיר
 שר המשפטים

 י״א בסיון תש״ם (26 במאי 1980)
 (תמ 3-279)

 הודעה בדבר מינוי ועדת היתרים
 לפי תקנות שירות הציבור (מתנות), תש״ם-1980

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 3 לתקנות שירות הציבור (מתנות),
 תש״ם-11980, וסעיף 17 א לחוק השועטים, תשי׳׳ג—21953, ולאחר
 התייעצות בנשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את האנשים שלהלן

 להיות ועדת היתרים לענין התקנות האמורות:.
 אליהו מני,

 שופט (דימי) של בית משפט מחוזי — יושב ראש
 עו״ד חיים קלוגמן — חבר
 מרדכי רענן - חבר

ן29, ירושלים.  מען הועדה: משרד המשפטים, רחוב צלאח א־די

 כ׳ בסיון תש״ם (4 ביוני 1980) שמואל תמיר י
 (חמ 1131—3) שר המשפטים

 1 ם״ח תשי״ג, עמי 149; חשל׳יח, עמי 22.
 2 ק״ת תש״ם, עמי 1646.

 מינוי פקידי מכס
 לפי פקודת הפכם

 בתוקף סמכותי לפי כל דין, אני ממנה את עובדי משרד החקלאות,
 ששמותיהם מפורטים להלן, להיות פקידי מכס לצורך הסעיפים 184,
 185, 186, 187, 88), 189 ו־190 לפקודת המכס!, כל עוד הם

 עובדי משרד החקלאות:

 מסי תעודת זחוח

 גונן הולצמן 5476379
 מאיר בן שושן 5538346
 יואב שרוני 5497703
 דורון עקיבא 5450178
 מנחם פוק 5364713
 אלי שטרית 2708682
 בנגיי אדלר 6506258
 דוני ויינברגר 5331862
 מרדכי בלושטיין 1075758
 יואל דוב 0047352
 משהאל לוי 5334795
 שלמה קניאס 5272620
 אלון גלילי 1021114

 יגאל הורביץ
 שר האוצר

 י״ת בסיון תש״ם (2 ביוני 1980)
 (המ 1098—3)

 1זםמכה
 לפי פקודה הפרוצדורה הפלילית (עדות)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות) 1
 (להלן - הפקודה), אני מסמיך את עובדי משדד התחבורה ששמותיהם
 נקובים להלן, לערוך חקירות לפי הפקודה על ביצוע עבירות על
 פקודת התעבורה 2 והתקנות שהותקנו על פיה, ועל עבירות על חוק
 הפיקוה על מצרכים ושירותים, תשי״ה-1957 3, והתקנות והצווים

 שניתנו על פיו, הנוגעים לתעבורה ולבלי רכב:

 זאב כהן
 רחמים מנדל

 יהודה זלוצייסטי
 אמנון הדר
 אריה קרני

 אהרון שביט
 אברהם הולצמן

 אברהם שפץ
 יעקב מגן

 יריב קדומר
 רות רז

 עומרי עבדאללה
 משה אוםיאן

 דוד ארבץ
 אהרון נהרדעה
 דבורה פריבנר

 אליהו ששון
 אברהם ורניקובסקי

 אלכס פרייס
 משה גדליה
 גוסטב סטיל

 שלוט גנט
 שולי וינברג

 עמנואל אדיב
 זלמן דוד

 אברהם אפלבויים
 שבתאי אשכולי

 חיים בללי
 צבי אדלשטיין

 אפרים שכטר
 שמעון ולינםקי

ק רון  יצו
 אריה רובין

 משה בלובשטיין
 ישעיהו שושני

 דוד יכין
 ישעיהו סולמי

 זלמן בהן
 שמואל דותן

 צבי גנות
 אליעזר כהן

 יהודה זקה
 דב קוטנר

 משה קוטף
 מיכאל •שטרן
 יעקב תייקה
 דב בן־עמי

 שמעון פרימן
 יעקב מנדל
 חיים וגנר

 אברהם הימלפרב
 יוסף בירנכוג

 יעקב פתיה
 יהודה קצנלבוגן

 צבי זידובר
 איזידוד נתבאלי
 עובדיה בשארי

 אליעזר זרזר
 משה בצראי

 נחום גבאי
 צבי גולן

 אפרים רלטפן
 •גדעון גיל
 צבי יוזנט

 משה סמן טוב
 שמעון אברהם

 אריה גרוס
 יוסף גפן

 ישראל אברבוך
 צבי גולדמן
 עודד לנדאו

 ז דיני מדינת ישראל, נוסה הדש 3, עמי 39.

 1 חוקי א״י, עמ׳ 439.
 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ׳ 173; ס״ח תשל״ב, עמ׳ 54;

 תשל״א, עמי 83; תש״ם, עמ׳ 18.
 3 ס״ת תשייח, עמי 24.

 1888 ילקוט הפרסומים 2636, ה׳ בתמוז תש״מ, 19.6.1980



 הודעה על החלטת האקדמיה ללשון העברית
 בענייני מינוח

 לפי חוק המוסד העליון ללשון העברית, תשי״ג-1953

 בהתאם לסעיף 10 לחוק המוסד העליון ללשון העברית, תשי״ג—
 11953, אני מודיע כי מליאת האקדמיה ללשון העבריה, בישיבתה
 מיום 1׳ בניסן תשל״ט(4 באפריל 1979), החליטה לאשר את המונחים
 במילון למונחי הפסיכולוגיה, חלק אי, בהוצאת האקדמיה ללשון

 העברית.

 זבולץ המד
 שר החינוך והתרבות

 י״ג במיון תש״ם (28 במאי 1980)
 (חמ 3-980)

 1 ס״ח תשי״ג, עמ׳ 168; תשל״ה, עמ׳ 150.

 הודעה על מינוי נציג שר התעשיה, המסחר והתיירות
 במועצה הארצית לתכנון ולבניה
 לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965

־48א לחוק  אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 (ב) ו
ת להיות ו ד י פ ן ל ר ה  התכנון והבניה, תשכ״ה-1965 1, מיניתי את א
 נציגי במועצה הארצית לתכנון ולבניה, במקום חיים חכמ, ואת גרשון

 שמיר כממלא מקומו.

 י״ח בסיון חש״ם (2 ביוני 1980) גדעון פת
 (חמ 3-7) שד התעשיה, המסחר והתיירות

 1 ס״ח תשכ׳׳ה, עמי 307.

 הודעה בדבר מינוי חבר מועצת רשות שדות התעופה
 לפי תוק רשות שדות התעופה, תשל׳־ז—1977

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק רשות שדות
ו א ד נ י ל ל  התעופה, תשל״ז—1977 1, מיניתי, באישור הממשלה, את א
 להיות חבר מועצת רשות שדות התעופה, מקרב עובדי המדינה,

 במקומה של יהלומה שחורי 2.

 ד׳ בםיון תש״ם (19 במאי 1980) חיים לנדאו
 (חמ 421—3) שר התחבורה

 1 ם׳׳ח תשל״ז, עמי 182.
 2 י-פ תשל׳׳ז, עמי 1651.

 הודעה בדבר העברת חבר מועצת
 רשות שדות התעופה מכהונתו

1977 - ז  לפי חוק רשות שדות תעופה, תשל״

 אני מודיע בזה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 (ב) לחוק רשות
 שדות התעופה, תשל״ז^7ד19 <, העברתי מכהונתו את חבר מועצת
, לאחר שחדל למלא תפקידו ט י ב  רשות שדות התעופה, משה ש
 בשירות חברת אגרקסקו הברה ליצוא חקלאי בע״מ, אותו מילא

 בעת מינויו כחבר מועצת הרשות.

 ד־ במיון תש״ם (19 במאי 1980) ח״ם לנדאו
 (חמ 3-421) שר התחבורה

 1 ס׳׳ח תשל״ז, עמ׳ 182.

 קביעת מוסד ציבור לענץ סעיף 61
 לחוק מס שבח מקרקעין, תשכ״ג-1963

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 61 (ד) לחוק מם שבח מקרקעין,
 תשכ״ג-11963, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע כי
 חברת פי.אי.אף. ישראל אנדאומנט פנדס אינק׳, היא מוסד ציבור

 מיום ב׳ באדר חשל״ט (1 במרס 1979).

 יגאל הורביץ
 שר האוצר

 י״ז בסיון תשים(1 ביוני 1980)
 (חמ 3-117)

r תשכיג, עמי 156; תשביה, עמ׳ 40; תשכ׳־ז, עמי 105; r o 1 
 תשכ״ח, עמ׳ 181.

 הודעה בדבר אישור גביית תשלומים בעד אספקה
 ושירותים נוספים ושיעורם

 לפי חוק לימוד חובה, תש״ט—1949

ק לימוד חובה, ה ף סמכותי לפי סעיף 6 (ד) ל ק ת  . אני מודיע, בי ב
 תש״ט—1949 !, ולאחר התייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של
 להכנסת, אישרתי לכל רשות חינוך מקומית לגבות בשנת הלימודים
 יו^שמ״א, בעד אספקה שהיא נותנת לילד או לנער הלומד במוסד חינוך
 רשמי שבתחום שיפוטה, ובעד שירותים שהיא נותנת לילד או לנער,
 נוסף על השירותים שהוגדרו בתקנות לימוד חובה(שירותים מקובלים),

 תשי״א—21950, תשלומים בשיעורים אלה:

 שקלים

50.80 
17.70 
9.90 

ם י ד ל י י נ  ג

 חמדי מלאכה, משתקים וציוד אישי
 שירותי בריאות

 ריפוי שיניים

ם י י נ י ת ב ו ב י ט ח ם ו י י ד ו ס ר י פ י ס ח  ב
 חומר לימודי(בולל ספרי לימוד) 84.10

 חמדי מלאכה 26.50
 מחברות ומכשירי בחיבה 18.70
 שירותי בריאות 17.70
 ריפוי שיניים 9.90

84.10 
18.70 
9.90 

ם י י ד ו ס ל י ר ע פ י ס ת  ב
 חומר לימודי(בולל ספרי לימוד)

 מחברות ומכשירי כתיבה
 ריפוי שיניים

 בהודעה זו, ״שירותי בריאות״ - כל השירותים שלהלן:

 (1) בדיקות מוקדמות, שיגרתיות ומיוחדות; בדיקות למניעת מחלות
 מידבקות; בדיקות שינייס;

 (2) טיפול במחלות מידבקות של העיניים והעור;

 (3) זריקות מונעות והרכבות.

 זבולון המר
 שר החינוך והתרבות

 י״ג במיון תש״ם (28 במאי 1980)
 (חמ 3-304)

 ! ס״ח תש״ט, עמי 287; תשל״ח, עמ׳ 129, 146.
 2 ק״ת תשי״א, עמי 160; תשל״ז, עמי 2534.
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 הודעה בדבר פגרת בתי הדין הרבניים
 אני מודיע כי בית הדין הרבני הגדול ובתי־הדין הרבניים האזוריים
 יצאו לפגרה מיים י־ באב תש״מ (23 ביולי 1980) עד יום י׳ באלול

 תשי׳ם (22 באוגוסט 1980).

 הודעה מפורטת אודות סדרי התורנות של בתי הדין לגבי מקרים
 דחופים תפורסם בנפרד.

 שמחה מירון
 מנהל בתי הדין הרבניים

 כ׳ בסיוי חש׳׳ם (4 ביוני 1980)
 (חמ 0ז6—3)

 הודעה בדבר מינוי ממלאי מקום לחברים
 בועדה המקומית לתכנון ולבניה שרונים

 לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965

 בתוקף הסמכות, לפי סעיפים 19 (א)(2) ו־48א לחוק התכנון
 והבניה, תשכ־״ה-1965 1, שהועברה אלי 2, אני ממנה את האנשים
 ששמותיהם מפורטים להלן להיות ממלאי מקום לחברים בועדה

 המקומית לתכנון ולבניה שרונים:

t משה מנטין ממלא מקום לאפרים דדעי 
w יואב ללי ממלא מקום ליצחק ימיני 

 מיכאל ציון ממלא מקום לדוד ללבד
 משה ברונר ממלא מקום לאביחו קפלן

 אברהם כהן ממלא מקום לנהום משה
 יעקבי משה ממלא מקום למשה שאול אברהם

 כ״ז בניסן תש״ם (13 באפריל 1980) מאיר שחם
 (חמ 7—3) ממלא מקום המנהל הכללי של משרד הפנים

 1 ם״ח תשכ׳׳ה, עמ׳ 307.
 2 י״פ תשל״א, עמ׳ 761.

 הודעה בדבר מינוי חברים בועדה המקומית
 לתכנון ולבניה לודים

 לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-1965

 בתוקף הסמכות, לפי סעיפים 19 (א) (2) ו־21 לחוק התכנון
 והבניה, תשכ״ה—11965, שהועברה אלי 2, אני ממנה את האנשים
 ששמותיהם מפורטים להלן, להיות חברים בועדה המקומית לתכנון

 ולבניה לודים:

 משה דוקטורי
 אריה פק

 יחיאל דמתי
 יוסף שדוני

 דוד דוידוביץ יאיר מרגלית
 זלמן סטמבלר

 מינוים של מנחם ערמון ומאיר פריימן 3 בועדה האמורה - בטל.

 כ״ז באייר תש״ם (13 במאי 1980) חיים קוברסקי
 (המ 3-7) המנהל הכללי של משרד הפנים

 1 סייח תשב״ה, עמ׳ 307.
 2 י״פ תשל־׳א, עמי 61ד.

 3 י״פ חשל״ה, עמי 1016.

 הודעה בדבר מתן רשיונות מנחתים ומקומם
 לפי חוק הטיס, 1927

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(7) להוק הטיס, 11927, אני מודיע
 על מתן רשיונות מנחתים ועל מקומם כמפורט להלך.

 סוג תאריך מתן
 המנחת הרשיון

 שם מקום המנחת בעל
 המנחת בנ.צ. הרשיון

30.4.1980 

30.4.1980 

 עין יהב 1693000035 מושב עין יהב רגיל

 מצדה 18700819 אלרום - יעוץ רגיל
 השקעות ותעופה

 בע״מ

 י״ד באייר תשי׳ם (30 באפריל 1980) חיים לנדאו
 (חמ 569—3) שר התחבורה

 1 חוקי א׳׳י, כדך גי, עמי 2561; ס״ח תש״י, עמי 73; תשל״ב, עמי
.148 

 הודעה בדבר מינוי פקידי סעד
 לפי חוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים),

 חשט״ו—1955

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסער (סדרי דין בעניני קטינים,
 חולי נפש ונעדרים), תשט-׳ו—11955, אני ממנה את הרשומים מטה
 להיות פקידי סעד לענין החוק האמור, כל אחד באזור הרשום ליד

 שמו:.
- אילת  משה רונן

 סלצזה בלום — אשקלון
 בילי םלצברג — אשקלון
- אשקלון  דב קליין
- אשקלון  יצחק שורר
 משחשטייגברג — אשקלון

 הינו אמיר — עכו
- עכו  חינו סלימאן
 אסעד ריאד — עכו
- עכו  כמיליה גרייפ

 ההודעה בדבר מינוי פקידי סעד שפורסמה בילקוט הפרסומים

 ישראל כץ
 שר העבודה והרווחה

 1502, תשכ״ה, עמי 744, תתוקן לפי זה.

 י־ בסיון תש׳׳ם (25 במאי 1980)

 (חמ 3-143)

 1 ם״ח תשט״ו, עמי 126.

 הודעה בדבר מינו״ פקידת סעד
 לפי חוק אימוץ ילדים, תש״ך—1960

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 35 לחוק אימוץ ילדים,
ם להיות פקידת ו א ב ל ק ת ד י ל ג ר  תש״ך-11960, מיניתי את מ

ק החוק האמור במחוז ירושלים. נ ע  סעד ל

 ההודעה בדבר מינוי פקידי סעד שפורסמה בילקוט הפרסומים
 1135, תשכ״ה, עמ׳ 644, תתוקן לפי זה.

 י״ד באייר תש״ם (30 באפריל 1980) ישראל כץ
 (חמ 475—3) שר העבודה והרווחה

 1 מ״ה חש״ך, עמי 96.

0Ê19.6.19 ,1890 , 2636ילקלט הפרסומים ה׳ בתכלז תשים 



 הודעה על אצילת סמכויות והסמכה
 לפי וזרק ניס פרך מוסף, חשל״ו-1975

 אני מודיע, שבתוקף סמכותי לפי סעיף 107 לחוק מס עדך מוסף,
 תשל״ו—1975 ! (להלן — החוק), ולפי כל דין אחר, אצלתי,את
 סמכויותי לבעלי המשרות באגף המכס והבלו המפורטים להלן בטור אי,
 והםמכתי אותם, הכל לפי הענין, לצורך סעיפי החוק המפורטים

 בטור בי:

 טור א׳ טור ב׳

,95 ,82 ,79 ,77 
 108 ו־111

95 ,82 ,79 ,77 
 ו־ 108

 מרדכי ברקת
 מנהל המכס והבלו

 אחראי מס ערך מוסף גביה ובקורת
 חשבונות (מזרח ירושלים)

 ראש לשבת בקורת חשבונות

 כ״ז באייר תש״ם (12 במאי 1980)
 (חמ 3-181)

 1 ם״ח תשל״ו, עמי 52; תשל״ט, עמ׳ 52.

 הודעה בדבר העברת זכויות ברשיונות נפט
 לפי חוק הנפט, תשי״ב—1952

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 76 לחוק הנפט, תשי״ב-11952, ולאחר
 התייעצות עם הרשות הלאומית לאנרגיה, הרשיתי העברות של זכויות

 נפט כדלקמן:

 ברשיון 167/מצדת5% בלתי מסויימים, מחיפושי נפט (השקעות)
 בע״מ לאבג׳ק אנרגיי קורפורציון. ההודעה שפורסמה בילקוט

 הפרסומים 2527, תשל״ט, עמ׳ 1291, תתוקן לפי זה.

 ברשיונות 142/פתח תקוה, 143/דמלה ו־144/גדרה 2.5% בלתי
 מסויימים, מחיפושי נפט של ra לבנק לאומי לישראל בע״מ; ובמובלעת
 ברשיון 144/גדרה 7.5% בלתי מםויימים, מגפידי גזלשפט פור
 ישראלים—דויטש אינוסטיטיונן מב״ה אבד קו׳ אוילאקספלוריישן ק״ג

 לאדם פולק.

 ההודעות הפורםמו בילקוט הפרסומים 2238, תשל״ו, עמי 2185;
 2350, תשל״ז, עמ׳ 2011; 2483, תשליט, עמ׳ 269; 2619, תש״ם,

 עמ׳ 1422, יתוקנו לפי זה.

 ח׳ בסיון תשים (23 במאי 1980) דוד הגואל
 (חמ 653—3) יושב ראש וממלא מקום המנהל הכללי

 של הרשות הלאומית לאנרגיה
 1 ס׳׳ה תשי״ב, עמ׳ 322.

 הודעה בדבר בחירת רב עיר ספרדי בקרית־ים
 לפי תקנות בחירת רבני עיר, תשל״ה—1974

 ועדת הבחירות לרב עיר ספרדי בקרית־ים מודיעה בי ביום ג־
י ק ר ב י א ו ל ף ה ס ו  בסיון תש׳״ם (18 במאי 1980), נבחר הרב י

 לרב עיר ספרדי בקרית־ים.

 ז׳ בםיון תש״ם (22 במאי 1980) בנימין שנל
 (חמ 3-44) יושב ראש ועדת הבחירות

 לרב עיר ספרדי בקריח־ים

 הודעה בדבר בחירת ראש המועצה האזורית
 חוף־השרון וסגנו

 לפי צו הייועצות המקומיות (מועצות אזוריות),
 תשי״ח-1958

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 32 (יב) לצו המועצות המקו
 מיות (מועצות אזוריות), תשי׳׳ח—11958, כי בישיבת המועצה
 האזורית חוף־השרון שהתקיימה ביום ח׳ באדר תשים (25 בפברואר
א לד׳יוה ראש המועצה, ומילן שלד נבחר י ג ף ש ס ו  1980) נבהד י

 להיות סנן ראש המועצה.

 י״ד באייר תש״ם(30 באפריל 1980) חיים קוברםקי
 (חמ 97—3) המנהל הכללי של משרד הפגים

 1 ק״ת תשי״ה, עמ׳ 1256; י״פ תש״ל, עמי 2018.

 הודעה בדבר בחירת סגן לראש המועצה המקומית
 בית שמש

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם),
 תשליה-5ד19

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 28(א) לחרק הרשויות המקומיות
 (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה-־1975 1, בי בישיבת
 המועצה המקומית בית שמש שהתקיימה ביום ג׳ בניסן תש״ם (20
ד להיות סגן ראש המועצה לפי סעיף ד ף ח ס ו  במרס 1980) נבחר י

 15 לחוק האמור.

 ט״ו בםיון תש״ם (30 במאי 1980) חיים קוברסקי
 (חמ 3-504) המנהל הכללי של משרד הפנים

 1 ם״ח תשל־ה, עמ׳ 211; י־ם תשל״ט, עמ׳ 982.

 הודעה בדבר בחירת סגנים לראש המועצה המקומית
 באקה אל־גרבייה

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וםגביו וכהונתם),
 תשל״ה-1975

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 28 (א) לחוק הרשויות המקומיות
 (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה—11975, כי בישיבת
 המועצה המקומית באקה אל־גרבייה, שהתקיימה ביום י״א באייר
 'תשים (27 באפריל 1980), נבחרו אחמד עוביד מוואםי ואברהים
 פריד גנאים להיות סגני ראש המועצה המקומית לפי סעיף 15 לחוק
 האמור, במקום סעיד רםמי אבו חוסיין ושריף עבד אל רחמן שהחפטרו

 מכהונתם.

 א׳ בסיון תש־׳ס (16 במאי 1980) חיים קוברסקי
 (חמ 504—3) המנהל הכללי של משדד הפנים

 1 ם״ח תשל״ה, עמ׳ 211; י״פ תשל״ט, עמי 982.

 ילקוט הפרסומים 2636, ה׳ בתמוז תש״ם, 19.6.1980 1891



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

 י״ח באייר תש״ם (4 במאי 1980) טדי קולק
 (המ 3-4) יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 ירושלים

 הודעה
 לפי מעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 1943

 וחוק התכנון והבניה, תשב״ה-1965

 (1) בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה—1965 1, ובהתאם לתכנית הנקראת ״תכנית מם׳ 124 .שינוי
 לתבניות מפורטות 47 א׳״, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 1673, תשל״א, עמי 283, מצהירה בזה הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה בת־ים (להלן — הועדה), בהתאם להוראות סעיף 19
 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 21943 (להלן — הפקודה),
 בי הקרקע המתוארת בסעיף 1 לתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה
 הודעה לפי סעיפים 5 ו-ד לפקודה בילקוט הפרסומים 2604, תש״ם,
 עמ׳ 1063, תהיה לקנינה הגמור והמוחלט של עירית בת־ים מיום

 פרסום הודעה זו ברשומות. ^

 (2) בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 תשב׳׳ה—1965 1, ובהתאם לתכנית הנקראת ׳*תכנית מסי 275 שינוי
 לתכניות מפורטות 28 א׳״, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2595, תש״ם, עמ׳ 755, מצהירה בזה הועדה בהתאם
 להוראות סעיף 19 לפקודה, כי הקרקע המתוארת בסעיף 2 לתוספת,
 אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה
 בילקוט הפרסומים 2604, חש״ם, עמי 1063, תהיה לקנינה הגמור

 והמוחלט של עירית בת־ים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 (3) בתוקף סמכותה לפי. סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
, ובהתאם לתבנית הנקראת ״תכנית מס׳ 226 שינוי  תשכ״ה-1965!
 לתכניות מפורטות 30א״, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2461, תשל׳׳ה, עמי 2412, מצהירה בזה הועדה בהתאם
 להוראות סעיף 19 לפקודה, כי הקרקע המתוארת בסעיף 3 לתוספת,
 אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה בילקוט
 הפרסומים 2596, תש״ם,.עמ׳ 787, תהיה לקנינה הגמור והמוחלט של

 עירית בת־ים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוספת
 1) חלקה 145 בגוש 7147 בשלמות;
 2) חלקה 252 בגוש 7130 בשלמות;
 3) חלקה 188 בגוש 7139 בשלמות.

 העתקי התבניות מופקדים במשרדי הועדה בעירית בת־ימ וכל
 המעונין זכאי לעיין בהם בימים ובשעות שמשרדי העיריה פתוחים

 לקהל.

 כ״ט באייר חשים (15 במאי 1980)
 (חפ 3-4) מנחם רוטשילד

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
י בת־ים — 

 ! ם״ח תשכ״ה, עמי 307.
 2 ע״ר 1943, תום׳ 1, עמי 32.

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

 וחוק התכנון והבניה, תשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים• 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965 1, ובהתאם לשינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא
 ״תכנית מספר 1662 - שינוי מספר 54/70 לתכנית מיתאר מקומית
 מס׳ 62״ (להלן — התבנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 1924, תשל״ג, עמ׳ 1800, מצהירה בזה הועדה המקומית
 'לתכנון ולבניה ירושלים (להלן — הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת
 הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 2 (להלן - הפקודה), כי
 הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי
 סעיפים 5 ו־7 לפקודה בילקוט הפרסומים 2114, תשל״ה, עמי 1748,
 תהיה לקנינה הגמור והמוחלט של עירית ירושלים מיום פרסום הודעה

 זו ברשומות.

 תוספת
 שטחי קרקע שהיוו חלקוה 74 ו־75 בשלמות וחלק מחלקה 50
 בגוש רשום 30154, ומיום 11.3.1980 ידועים כחלקה 107 בגוש
 30154, וחלק מחלקות 55 ו־76 בגוש רשום 30154, כמםומן בצבע

 חופ ומותחם בקו חום כהה מסביב בתשריט התכנית.

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

 י״ח באייר תש״ם (4 במאי 1980) טדי קולל!
 (המ 3-4) יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 ירושלים

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

 וחוק התכנון והבניה, חשכ״ה—1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965 1, ובהתאם לשינוי תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית מם׳
 1630א — שינוי מס׳ 1/72 לתכנית מפורטת מסי 1630 — ביטול
 חלוקת מגרשים וחלוקתם מחדש, ביטול קטע מדרך ציבורית מאושרת
 והתוויית מעבר ציבורי להולכי רגל (להלן - התכנית), שהדעה בדבר
 אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1927, תשל״ג, עמי 1878,
 מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים(להלן—הועדה)
 בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 2
 (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה
 פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה בילקוט הפרסומים 2563,
 תשליט, עמי 2125, תהיה לקבינה הגמור והמוחלט של עירית ירושלים

 מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוספת
/ ירושלים,  3 מגרשים הנמצאים בשכונת קרית־מנחמ, גבעה ג
 והמסומנים בתשריט התכנית במספרים 8, 9א, ו־9בי, ובצבע חום
 מותחםיבקו חום כהה מסביב, ירוק עם קווים אלכסוניים שחדרים,

 חול ואדום.

 1 ס״ח השב״ה, עמי 307.
 2 ע״ר 1943, תום׳ 1, עמ־ 32.

 1892 ילקוט הפרסומים 2636, ה׳ בתמוז תש״ם, 19.6.1980



 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבבית
 רמת־השרון, ובל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בימים ובשעות

 העבודה הרגילות.

 י״ד באייר תש״ם (30 במאי 1980)
 (חמ 0-4 מנחם שדמן

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 • רמת־השרון

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

 י בתוקף ההרשאה שניתנה לרשות הפיתוח לפי סעיף 22 (2) לפקודת
 הקיקעות(רכישה לצרבי ציבור), 1943 ג(להלן - הפקודה), שהודעה
 עליה פורסמה בילקוט הפרסומים 1031, תשכ״׳ג, עמי 1770, מצהירה
 בזה רשות הפיתוח, בהתאם לסעיף 19 לפקודה, בי הקרקע המתוארת
 בתוספת, ואשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה
 בילקוט הפרסומים 1032, תשכ״ג, עמי 1795, תהיה לקביינה הגמור

 והמוחלט של רשות הפיתות מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוספת
 חטיבת קרקע בנצרת בשטח כולל של 408.493 דונם כמפורט

 להלן:

 החלק
 החלקים המוקנה

 שטח החלקה
 גוש חלקה בדונמים

 16546 1 32.623 בשלמות 32.623

 16547 1 257.763 בשלמות 257.763

 17527 35 91.139 חלק 10.500

 17527 36 52.178 חלק 44.678

 17528 11 5.891 בשלמות 5-891

 17528 11 5.891 בשלמות 5.891

 7) 48.012 חלק 6.473
12 

 (ארעית 6,
17528 

 17528 25 39.160 בשלמות 39.160

 17528 28 11.405 בשלמות 11.405

 חטיבות הקרקע האמורות מסומנות בצבע כחול בתשריטים
 מם׳ חפ/1/נצ/560/20, הפ/2/נצ/560/20, הפ/3/נצ/560/20,
 הפ/4/נצ/560/20, הערוכים בקנה מדה 12500: והחתומים ביד יושב

 ראש רשות הפיתוח.

 העתקי התשריטים האמורים מופקדים במשרדי מנהל אגף רישום
 והסדר מקרקעין, ירושלים, ובמשרדי הממונה על המחח, בצרת־
 עילית, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בחם בשעות העבודה הרגילות.

 ג׳ בסיון תש״ם (18 במאי 1980) יעקב עקנץ
 (חמ 3-4) מנהל רשות הפיתוח

 1 עייר 1943, תום׳ 1, עמי 32.

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

 וחוק התכנון והבניה, תשכ-ה—1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 188 עד 190 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ-ה—11965, ובהתאם לתכנית בנין עיר מספר 392/1 (להלן -
 התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2374,
 תשל״ה, עמי 133, מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת
 השרון(להלן — הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות(רכישה
 לצרבי ציבור) 1943 2 (להלן - הפקודה), כי המקרקעין המתוארים
 בתוספת אשר ביחס אליהם פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה
 בילקוט הפרסומים 2604, תש״ם, עמ׳ 1063, יהיו לקנינה הגמור
 והמוחלט של המועצה המקומית רמת־השרון, מיום פרסום הודעה זו

 ברשומות.

 תוספת
 חלק מחלקה 26 בגוש 6416, בשטח של 3.700 דונם בקירוב.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדח המקומית לחכבון ולבניה
 רמת השרון, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בימים ובשעות

דה הרגילות, ו ענ נ | 

 י׳׳ד באייר תש״ם (30 במאי.1980)
 (חמ 3-4) מנחם שדמן

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 רמת־השרון

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

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

 וחיק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 188 עד 190 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965 ז, ובהתאם לתכנית בנין עיר מס׳ 405 (להלן -
 התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2068,
 תשל*ה, עמ׳ 507, מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 רמת־השרון (להלן — הועדה), בההאס לסעיף 19 לפקודת הקרקעות
 (רכישה לצרכי ציבור), 21943 (להלן — הפקתה)/ בי המקרקעין
 המתוארים בתוספת אשר ביחס אליהם פורסמה הודעה לפי סעיפים
 ו־ד לפקודה בילקוט הפרסומים 2598, תש״ם, עמי 869, יהיו
ה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית רמת־השרון, מיום נ י נ ק ו ^  ׳

 פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוספת
 גוש 6418, חלקי חלקות: 173 ב־171 מ״ר, 175 כ־ד16 מ״ר.

 ג ס״ח תשכ״ה, עמ׳ 307.
 2 ע״ר 1943, חום׳ 1, עמי 32.

 ילקוט הפרסומים ־2636, ד,׳ בתמוז תש׳׳ם, 19.6.1980 1893



 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה בל שהן גקרקע האמורה
 ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לחברת נתיבי אילון בע״מ י
 הוד חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה על זכותו או
 על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק
 תביעתו, שיכללו פרטי הרישום — אם ישנו — בפנקסי רישום
 המקרקעין, והודעה המפרטת קפעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע

 וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 תוספת

 הלקה 72 בגוש 7066 בשלמות.

 י׳ בסיון תש״ם (25 במאי 1980) דן חירם
 (חמ 2—3) המנהל הכללי של חברו! נתיבי אילוץ בע-מ

 היתר לחברות ביטוח
 לפי הוק הפיקוח על המטבע, תשל״ה-1978

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הפיקוח על המטבע, תשל״ח—
 1978 *, אני מתיר למבטה —

 (1) לכרות פוליסת ביטוח במטבע חוץ עפ תושב ישראל;

 (י) להעביר מטבע־תוץ םפקדון תושב שלו לפקדון תושב של מבוטח
 . כתשלום בעד תביעות ודמי ביטוח הנובעים מפוליסה במטבע־

 חוץ, ומותר לאחרון לקבל העברה זו —

 הכל על אף האמור בסעיף 5 (א)(1) להיתר הפיקוה על המטבע,
 תשל״ח—1978 2.

 בהיתר זה, ״מבטח״ —

 (א) מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשייא—31951 ;

 (ב) מי שהוכר כסוכן או מורשה של חתמי ללויד על פי הוראות
 הפיקוח על עסקי ביטוח (ללוידס), תשי״ב-41952, במסגרת

 עסקיו כסוכן או מורשה ללוידס בלבד;

 (ג) מי שהוכר כמורשה של חברה נכרית כמשמעותה בחוק הפיקוח על
 עסקי ביטוח, תשי״א—1951, במסגרת עסקיו כמורשה של

 החברה הנכרית בלבד;

 (ד) מאגר ביטוח של מבטחים אשר קיבל מישור מאת המפקח על
 מטבע־חוץ לצורך היתר זה;

 (ה) מרכז הסליקה ליד איגוד חברות הביטוח בישראל.

• ג י ר  י״ג בסיון תש־ים (28 במאי 1980) יי ס
 (חמ 3-419) המפקח על מטבע־חוץ

 ! ס״ה תשל״ח, עמי 108, עמי 206.
 2 ק״ת תשל״ח, עמי 1006; חש״ם, עמי 675.

 3 ס״ח תשי״א, עמי 221; תשכ׳׳ב, עמי 94; תשכ״ג, עמי 30.
 4 ק״ת תשי״ב, עמי 371.

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

 בתוקף ההרשאה שניתנה לרשות הפיתוח לפי סעיף 22 (2) לפקודת
 הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 11943 (להלן — הפקודה), שהודעה
 עליה פורסמה בילקוט הפרסומים 1488, תשב״ט, עמ׳ 299, מצהירה
ע המתוארת p ק  בזה רשות הפיתוח, בהתאם לסעיף 19 לפקודה, כי ה
 בתוספת, ואשר ביתס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה
 בילקוט הפרסומים 1517, תשב״ט, עמי 1174, תחיה לקביינח הגמור

 והמוחלט של רשות הפיתוח מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוספת
 חטיבת קרקע בשטח כולל של 2.720 דונם, המהווה חלקות

 4, 9 בגוש 18008, עכו.

 ג׳ בסיון הש״ם (8נ במאי 1980) יעקב עקנץ
 (חמ 3-4) מנהל רשות הפיתוח

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

 בתוקף ההרשאה שניתנה לרשות הפיתוח לפי סעיף 22 (2) לפקודת
 הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 11943 (להלן - הפקודה), שהודעה
 עליה פורסמה בילקוט הפרסומים 1645, תש׳׳ל, פמ׳ 2544, מצהירה
 בזה דשות הפיתות, בהתאם לסעיף 19 לפקודה, כי המקרקעין
 המתוארים בתוספת, ואשר ביחס אליהם פורסמו הודעות לפי סעיפים
 5 ו־7 לפקודה בילקוט הפרסומים 1663, תש״ל, ממ׳ 2989, יהיו
 לקניינה הגמור והמוחלט של רשות הפיתוח מיום פרסום הודעה זו

 ברשומות.

 תוספת
 1) חטיבת קרקע בשטח בולל של 128,650 מ״ר המהווה הלקות 5

 ו־18 בגוש 18857 וחלקה 33 בגוש 18859;

 2) חטיבת קרקע אשר שטחה 400 מ״ר המהווה חלקה 64 בגוש
 18005, עכו.

 ג׳ בםיון תש׳׳ם 18 במאי 1980) יעקב עקנץ
 (חמ 4—3) מנהל רשות הפיתוח

 1 ע־׳ר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

 הודעה
 לפי סעיף 5 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943

 בתוקף ההרשאה 1 שניתנה מאת שר האוצר לחברת גתיבי אילון
 בע״מ, נמסרת בזה הודעה, כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
 לחלוטין לחברת נתיבי אילון בע״מ לצרבי ציבור, וכי חברת נתיבי

 אילון בע״מ מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישתה.

 1 י״פ חשל״א, עמי 2555.

 1894 ילקוט הפרסומים 2636, ה׳ בתמוז תש׳׳ם, 19.6.1980



 הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעץ
 לפי סעיף 37 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [ניסח חדש},

 תשכ״ט-1969

 מודיעים בזה כי לוחות הזכויות לגושי רישום 30485, 30430 —
 ירושלים, הוצגו לעיון ביום ג׳ בסיון תש״ם 181 במאי 1980) לתקופה
 של שלושים יום, בלשבת פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר ירושלים,
 רחוב קרן היסוד 41, ירושלים, בלשכת הממונה על מחוז ירושלים

 ובעירית ירושלים.

 מודיעים בזה כי לוחות הזכויות לגושי רישום 29889, 29891 —
 בית תזיל, הוצנו לעיון ביום נ׳ בסיון תש״ם (18 במאי 1980) לתקופה
 של שלושים יום, בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר ירושליםד

 בלשכת הממונה על מחוז ירושלים ובמועצה האזורית מטה יהודה.

 מודיעים בזה כי לוחות הזכויות לגושי רישום 29869'— נחל
 שורק (דיר א׳ שיחי), 29872, 29873 - נס הרים (דיר א׳ שיח),
 הוצגו לעיון ביום ז׳ בפיק תש״ם (22 במאי «198) לתקופה של
 שלושים יום, בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר ירושלים,
 רחוב קרן היסוד 41, ירושלים, בלשבת הממונה על מחוז ירושלים

 ובמועצה האזורית מטה יהודה.

 יהודה לוי
 פקיד הסדר המקרקעין
 אזור הסדר ירושלים

 ז׳ בסיון תש״ם (22 במאי 1980)

 הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעץ
 לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],

 תשכ״ט—1969

 מודיעים בזה כי לוח הזכויות לגוש רישום 38080 — באר־שבע,
ד בסיון תשים (29 במאי 1980), לתקופה של י  הוצג לעיון ביום י
 שלושים יום, בלשכת פקיד והסדר המקרקעין אזור הסדר באד־שבע,
 רחוב העצמאות 36, באר־שבע, בלשכת הממונה על מחוז באר־שגע,

 ועירית באר־שבע.

 יהודה לוי
 פקיד הסדר המקרקעין
 אזור הסדר באר-שבע

 י״ד בסיון חש״ם (29 במאי 1980)

 הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעץ
 לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],

 תשכ״ט—1969

 מודיעים בזה, כי לוחות הזכויות לגושי הרישום 14304, 14316,
 14323 - עלמה; 14225 — סאסא ו־14284 - יראון, נפת צפת,
 הוצגו לעיק ביום ט״ו בסיון תש״ם (30 במאי 1980), לתקופה של
 שלושים יום, בלשכת פקיד הסדר המקרקעין שבנצרת עלית, בלשכת

 מינהל הנפה שבצפת ובמועצה האזורית מרום הגליל.

 מורים עבד אל נביא
 פקיד הסדר המקרקעין

 אזור הסדר צפת

 ט״ו בסיון תש״ם (30 במאי 1980)

 פטור
 לפי תקנות התעבורה, תשב״א-1961

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לפקודת התעבורה! (להלן—הפקודה),
 ותקנה 218 לתקנות התעבורה, תשב״א—21961, אני פוטר גותג
 מכובה ניידת מסוג סולם מתנייע דגם אפרון, תוצרת מיכון למטע
 בע״מ, אשד לפי המבנה שלה אינה מסוגלת לנוע במישור במהירות
 העולה על חמישה עשר ק״מ בשעה, מחובת רשיון נהיגה לפי סעיף

 10 לפקודה, ובלבד שנתקיימו תנאים אלה:

 (1) גיל הנוהג לא יפחת מ־16 שנה;

 (2) המכונה הניידת מופעלת במבנה, בחצרים מוגדרים, במטעים
 או בעיבוד חקלאי אחד.

 ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים חש״ם, עמי 1307 — בטלה.

 דוד יכין
 רשות הרישוי

 י״א באייר תש״ם (ל2 באפריל 1980)
 (חמ 3-469)

 ! דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 7, עפ׳ 173.
 2 ק״ת תשכ״א, עמי 1425.

 הודעה
 לפי תקנות התעבורה, תשב׳׳א—961!

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לפקודת התעבורה A ותקנה 273 ב
 לתקנות התעבורה 2 (להלן — התקנות), אני מודיע כי קבעתי את נוסה
 התעודה בדבר תקינות מערכת הבלמים לפי תקנה 273ב(ג) לתקנות,

 כאמור להלן:

 תעודה בדבר תקינות מערכת הבלמים
 לפי תקנה 273 ב לתקנות התעבורה, תשכ־א—1961

 אבי החתום מטה, מנהל מקצועי במוסך
 שמעבו:

ל מ  המורשה לבצע עבודות מכונאות ברכב מנועי על פי רשיון מ
 מספר .מאשר בזאת כי בדקתי
 ביום ברכב מס׳ את מערכת הבלמים

 והרפידות ומצאתים תקינים.

 חתימה וחותמת תאריך

 דוד יכץ
 רשות הרישוי

 שם המנהל מס׳ כתב ההסמכה
 המקצועי

 כ״ב בסיון תש״ם (6 ביוני 1980)
 .(חמ 83—3)

 ! דיני מדיבת ישראל, בוסח חדש 7, עמי 173 ; ס״ח, תשל״א, עמי 82.
 2 ק״ת תשכ״א, עמי 1425; תש״ם, עמי 1617.

 הודעה בדבר מתן רשיון מודד
 לפי פקודת המדידות

 אני מודיע שנתתי לחיים סרברו רשיון לעסוק במקצוע המדידה
 מיום ב׳ באייר תש־׳ס (18 באפריל 1980).

 רון אדלר
 מנהל אגף המדידות

 ב׳ באייר תשים (18 באפריל 1980)
 (המ 3-256)

 ילקוט הפרסומים 2636, ה׳ בתמוז תש״ם, 19.6.1980 1895



 הודעה בדבר רשימה של מבקשי רשיונות
ם פרטיים ושיר1תי שפירה(רשיונות), תשל״ב-1972 י ר ק  לפי תקנות ה

 בהתאם לתקנה 8 לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רשיונות), תשל׳׳ב—11972, מתפרסמת בזת רשימת מבקשי רשיו-
. תוך 15 ידם מפרסום הודעה זו רשאי בל אדם להגיש התנגדות מנומקת בכתב למתן רשיון למבקש מםויים לפי המען: ועדת ת  מ

 הרישוי לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, רחוב צאלח א־דין 29, ירושלים.

 השפ המען סוג הבקש.ז
 מס׳

 הבקשה

 1588/80 שמעוני פרץ שכ׳ פת 2/4, ירושלים מארגן שמירה שכיר
ר פרטי ק  1589/80 נאון רפאל הלוחמים 3, חולון ח
 1590/80 פטקובסקי ליאור סוקולוב 78, הרצליה חוקר פרטי

ר מתאמן ק  1591/80 גגב יגאל צבי בפקין 6, באר־שבע׳ ח
 1592/80 כהן חיים קאפ״ה 21, חולון משרד לשירותי שמירה

 1593/80 גושן חיים יוכבד 5, חיפה מארגן שמירה שכיר
 1594/80 ברר אורי המרגנית 51, רמת־גן חוקר פרטי

 1595/80 מגיני פנחס דוד שמעוני 38, ירושלים משרד לשירותי שמירה
 6/76 אבוטבול אפרים ששת הימים 51, ירושלים משרד לשירותי שמירה

 מ׳ גולן
 שופט (דימ׳) של בית משפט מחוזי

 יושב ראש הועדה

 י ״ח באייר תש״ם(4 במאי 1980)
 (המ 3-333)

ת תשל״ב, עמ׳ 1230; תשליט, עמי 122. י -נ ק

 הודעה בדבר אכרזה על קרקע חקלאית
 לפי חוק התכנון והבניה, תשביה—1965

ף סמכותה לפי סעיף 5 לתוספת הראשונה ק ת  מודיעים בזה בי ב
 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה-65ס11, ועל יסוד הוות דעת ועדת
 המומחים, הבריזה הועדה לשמירה על קרקע חקלאית על הקרקעות

. ק ח  המתוארות בתוספת כקרקע חקלאית לענין ה

 תוספת
 הקרקע כאמור נמצאת בתחומי הרשויות המקומיות: עירית אילת
 והמועצה האזורית הבל־אילות, וסומנח בצבע ירוק במפות בקנה מדה
 1:20.000, החתומות בידי יושב ראש ועדת המומחים ויושב ראש
 הועדה לשמירה על קרל!ע תקלאית, והעתקים מתן הופקדו במשרד
 החקלאות, אגף המפוי, רחוב יהודה הימית 35, חל־אביב־יפו, בלשכת
 התכנון של משרד הפנים במחוז הדרום, באר־שבע, ובמחלקה לסקר

 התיישבותי וייעוד קרקעות, מינהל התכנון, משדד הפנים, הקדיחו
 ירושלים. ־ •

 כל המעונין רשאי לעיין בהם בימים בשעות שהמשרדים האמורים
 פתוחים לקהל.

 הקרקעות כאמור אינן מוםדרות בגושים והן כפי המפורט במפות
 האמורות.

 ה׳ בסיון חשים (20 במאי 1580) י׳ דש
 (חמ 135—3) יושב ראש הועיד,

 לשמירה על קרקע חקלאית

 1 ס״ח תשביה, עמי 307.

 אכרזה על ביטול תקנים רשמיים
ק התקנים, תשי״נ—1953  לפי ח

 בתוקף הסמכות של שר התעשיה, המסחר והתיירות לפי סעיף 8
 לחוק התקנים, תשי״ג-1953 1, שהועברה אלי, אני מכריז כי

 תאכרזות של תקנים חרשמייפ המפורטים להלן בטלות:

 1. ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 51 - אדר א׳ תשייט (פברואר
 1959) - מטפים מיטלטלים של פחמן טטרבלורי המופעלים ע״י

 משאבת־יד), תשל״ד-5ד219י;

 2. ״אכרזת תקנים(תקן ישראלי 114- ניסן תשכ״א(מרם 1961) -
 מטפי פחמן טטרכלורי מופעלים מ״י גז דחום, קיבול 0.5 ליטר),

 תשכ־ב—1902 3י;

 3. ״אכדזת תקנים (תקן ישראלי ת״י 213 — טבת תשי־ז (דצמבר
 1956) מילויים למטפי פחמן טטרבלורי מיטלטלים), תש״ך—

 41960׳׳;

 4. ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי ת״י 460 — אלול תשכיב(ספטמבר
י גז מעובה),  1962) - מטפי פחמן טטרכלורי המופעלים עי

 תשב״ד—51964״;

 5. ״אברזת תקנים (תקן ישראלי ת״י 873 - שבט תשל״ו (ינואר
 1976) ילקוט לתלמיד), תשל״ו-1976 6״.

 ד׳ בסיון תש״ם (19 במאי 1980) י׳ צייטלץ
 (חמ 3-95) הממונה על התקינה

 1 ס״ח תשי״ג, עמי 30, 4 ק״ת תש״ך, עמי 1250.
ת תשל״ה, עמ׳ 80»!, 5 ק״ת תשכ״ד, עמי 1252.  2 קי
 3 ק״ת תשכיב, עמי 2532, 6 ק׳־ת תשל״ו, עמי 2749.
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1 9 6 5 - ה ״ ב ש  הודעות לפי חוק הווכנוו והבניה״ ת

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם: גוש 6213
 חלקה 1144, בין רחוב בלקינד וחנקין.

 עיקרי מטרת שינוי התבנית: לבטל את דירות הגג בבנינים מסי 1,
 2, קביעת גובה הבנינימ דנ׳־׳ל ל־8 קומות מעל קומת עמודים מחולשת;
 ביטול דירת הגג בבנין מס׳ 3 וקביעת. 4 דירות בשני מפלסים בקומה
 ה־19 בקווי בנין כמםומן בתשריט; קביעת שינוי בכניסה לחניה התו/
 קרקעית מצד רחוב חנקין, לשנות בהתאם לבך את תכנית מפורטת
 מס׳ 1650 אשד פורסמה למתן תוקף בילקוט הפרסומים מם׳ 2255

 מיום 16.9.1976.

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

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

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, גבעתיים

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מיתאד הנקרא:
 תכנית מס׳ גב/341 - שינוי לתכנית מיתאר מקומית מם׳ נב/53,

 בגוש 6167, הלקות 447,29, ברחוב השומר פינת רחוב המעורר.

 עיקרי הוראות השינוי: להרחיב דרכים קיימות, להגדיל שטח
 קיים לבניני ציבור, לקבוע מגרשי בניה למגורים ע״י איחוד וחלוקת
 חלקות 447 ו־29 בגוש 6167, בהתאם למםומן בתשריט, ולשנות
 בהתאם לבך את תכנית המיתאר לגבעתיים מסי 53 על שינוייה,
 שהודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בי׳׳פ מס׳ 761 מיום 6 במאי 1960.

 הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים 2540,
 תשל״ט, עמי 1574.

 השינוי האמור, בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו ביתד עם
 התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן
 במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעתיים וכל המעונין רשאי
 לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, רמת השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 תל־אביב ובמשרדי הועדה המק מית לתכנון ולבניה רמת השרון,
 הופקד, ביחד עם התשריט המצורף אליו, שינוי תכנית הנקרא: תכנית

 מפורטת מס׳ 457 א׳ - בהתאפ לת.ב.ע. 457 רמת השרון.

 מקומט של השטתים אשר התכנית מתייחסת אליהם: גוש 6418
 הלקוח 33-30,28,26,22, 41 (חלק), 43 (חלק), 72, 77, 79, 101-
,169 ,168 ,163-161 ,157-154 ,146 ,137-123 ,116-110 ,107 

 בין הרחובות ביאליק - אוםישקין - הנצח.

 מחוז ירושלים

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, הופקדו,
 ביחד עם החשריטים המצורפים אליהם, שינויי תכניות מיתאד מקומיות

 אלה:

 (1) ״תכנית מס׳ 2501 — שינוי מס׳ 1/78 לתכנית מיתאר מקומית
 ירושלים ושינוי מס׳ 1/78 לתכנית מס־ 1816״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי־התבנית: שכונת גונן, רחוב
 חזקיהו המלך מם׳ 28, גוש 30007 חלקה 157, הכל על פי

 הגבולות המוםמנים בתשריט בקו כחול.
 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת אחוזי הבניה מ־75% המותרים
ת השטח; ג) קביעת תוספת הבניה בהתאם ק ל  ל־94%; ב) ח

 ^ לנספח בינוי ופיתוח.

 (2) ״תכנית מסי 2786 - שינוי מס׳ 42/79 לתכנית מיתאר מקומיח
 ירושלים״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבניף: שב׳ זברון משה, רחוב
 מיכל פינס 27 פינת אלגזי, גוש 30070 הלקה 3, הכל על פי

 הגבולות המסומנים בתשריט בקו־בחול.
 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת קווי בנין לחלקה 3 (קיר
 משותף עם חלקה 4)ז ב) הגדלת אחוזי חבניח מ־93% המותרים
 ל־129.8%; ג) קביעת שטחי בניה בכל קומה; ד) קביעת בינוי

 בהתאם לנספח הבינוי.

 כל המעונין בשינויי התבניות רשאי־לעיין בהפ ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחיפ לקהל.

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

 ט״ז באדר תש״ם (4 במרס 1980) ר׳ לוי
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז ירושלים

 מחוז תל־אביב
 מרחב תכנון מקומי, תל־אביב־־יפו

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״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 הנקרא: תכנית
 מס׳ 1650 א׳ — שינוי מם׳ 1 לשנת 1979 של תכנית מפורטת מש׳

.1650 
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ק התכנון והבניה, תשכ״ה—965ן  הודעות לפי חו

-153 ,151-143 ,141 ,129-61 ,76-74 ,55-54 ,31 ,26 ,24 
,245-236 ,225-220 ,217 ,215 ,213 ,219 ,195-177 ,170 
 262—281, 314—321; גוש 6419 הלקות 4, 5, 8, 10—12, 14, 16;
 גוש 6590 חלקה 1; ברחובות רמת־הים, שדרות הגלים, וינגיט,
 סטרומה, אלכסנדר ינאי, יהודה ׳המכבי, זבולון, מדינה היהודים,

 קדושי השואה, זהר טל, אצ״ל, ניל״י, חבצלת השרון.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית:

 א) קביעת תכנית מיתאר לרצועת החוף המרכזית של הרצליה;
 ב) חלוקה למקומיפ בתחום התכנית; ג) קביעת זכויות בניה ואופן
 הבינוי; ד) השימושים חמוחריפבבל מקוף ושלבי ביצוע; ה) שינוי
 יעודים וקביעת יעודים חדשים; ו) תיו׳ום שטח לבית מלון; ז) תיחום
 חלקות מנויות לשימושים מוגדרים בחגנית; ה) תיחום מגרש לבנין
 ציבורי; ט) התוויית דרכים ושבילים חדשים; י} קביעת אזור מגורים
 מיוחד; יא) קביעת שטח מיועד לשירותי חוף ומרינה; יב) קביעת חזית
 מסחרית; יג) קביעת אזור מסחרי; יד) קביעת יחידה מסחרית בסכר
 טיראן; טו) קביעת מגרש מיוחד(למטדה ציבורית); טז) הרהנת דרכים
 קיימות וביטול דרכים; יז) קביעת אזור לאיחוד וחלוקה מהדש;
 יח) קביעת תואי טיילת החוף; יט) קביעת חזית ארכיטקטונית; ב) יעוד
 שטחים ציבוריים פתוחים; כא) קביעת שלבי ביצוע התכנית; הבל

 באמור בתכנית המופקדת.

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

 כל המעונין בקרקע, בננין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לבך על פי םעיף
 100 לחוק, רשאי תוך חדשיים מיום פרסופ הודעה זו ברשומות,

 להגיש התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 הודעות על הכנת שינויים לתכניות
ק התכנון והבניה, ה  ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 ל
 תשב״ה-1965, כי הועדה רמחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב,

 החליטה על הכנת שינויים לתכניות כמפורט להלן:

 מרחב תכנון מקומי, רמת־גן

 (1) תכנית בנין ערים מם׳ רג/792 - שינוי לתכנית מיתאר מס׳
 רג/340, רמת־גן.

 ואלה השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת: גוש 6207
 חלקות 256, 260-258, 277-265, 331-329, חלקי חלקות
, \ ,vtV2v t:, 166-165,139 :6109676,336גוש ; חלקות 

 168, 169, 274 חלק1 זמני באזור התעשייה.

 מרחב תכנון מקומי, רמת השדון

 (2) תכנית מס׳ 580—שינוי לתכנית המיתאד 210א׳ רטח־השרון.
 ואלה השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת: גוש 6552,

 חלקה׳ 156.

 ד׳ בסיון תש״פ (19 במאי 1980)
 מרדכי כהנא

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז תל־אביב

 עיקרי מטרת שינוי התבנית: א) ביצוע חלוקה, הפקעת והרחבת
 דרכים בהתאם לתכנית מיתאר 457; ב) ביצוע הלוקה חדשה בהסכמת

 הבעלים בחלקות המסומנות בתשריט.

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

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחד 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, הרצליה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 תל־אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה, הופקדה
 ביחד עם התשריט המצורף אליה, תכנית הנקראת: תכנית מפורטת מם׳

 1598 - הרצליה.

 מקומם של השטחים אשר התבנית מתייחסת אליהם: גוש 6536
 חלקות 115—102, 116 (דרך), ברחוב הבריגדה היהודית.

 עיקרי מטרת שינוי התבנית: א) הרחבת דרבים קיימות; ב) קביעת
 קווי בנין.

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

 ,בל המעונין בקרקע, בבניןיאו בבל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו־נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, הרצליה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ׳׳ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 תל־אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה, הופקד
 ביחד עם התשריט המצורף אליו שינוי תכנית הנקרא: תכנית מיתאר
 מקומית לחוף הים מם׳־01ט2/מ — שינוי לתכנית מיחאר הרצליה

 253/אי, על כל שינוייה.

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם:

 גוש 6668 חלקות 476, 477, 481—483, 480, 484—485, 490-
,750 ,726—672 ,634—633 ,598—597 ,560—558 ,549—545 ,513 
,842 ,840-839 ,833-831 ,800 ,789 ,775-773 ,768-753 
,991-981 ,970-965 ,920-897 ,894-891 ,883 ,867-862 
,1085-1081 ,1062-1061 ,1042-1041 ,1036-1035 ,998-995 
,1312-1275 ,1111 ,1105 ,1102-1101 ,1097 ,1093—1089 
-1355 ,1352 ,1350-1349 ,1339-1326 ,1324 ,1322-1321 

 1356, 1360-1358; גוש 6517 חלקות 6, 9, 14-12, 20-17, 22,

 1898 ילקוט הפרסומים 2636, ה׳ בתמוז תש־׳ם, 19.6.1980



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965

 מרחב תכנון מקומי, הדדים

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

 ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ הד/196״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית: גוש 6442 חלקה 61
 בהוד השרון.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי ייעוד מאזור פיתוח לאזור
 מגורים ואזור חקלאי; הרחבת דרך.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית, פורסמה בילקוט הפרסומים
 2598, תש״מ, עמי 874.

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

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, לוד

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה חודער, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ח—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה לוד, הופקדה תכנית
 מפורטת הנקראת ׳־תכנית מפורטת מס׳ לד/515״, ביחד עפ התשריט

 המצורף אליה.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת צומת אחיסמך.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: חלק מגוש 4342.

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

 בל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחד הרואה עצמו
 נפגע על ידי התכנית, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי, תוך חדשייפ מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש

 התנגדות לתבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, ראשון לציון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעח, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז,
 אישרה תכנית מפורטת הנקראת: ״תבנית מפורטת מס׳ רצ/4/7/1״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 3925 חלקת 445, רחוב
 הפלמ״ח, ראשון לציון.

 מרחב תכנון מקומי, הרצליה

 הודעה על הכנת תכנית מפורטת
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף דד לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ח-1965, כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחוב הרצליה
 בישיבתה מסי 135 ביום 4.4.1979, החליטה על הכנת תכנית מפורטת

 מס׳ 1577.

 ואלה השטחים הכלולים בתחום התבנית המוצעת: גוש 6525,
 הלקוח 45, 26, 169, 170; גוש 6527, חלקות 71, 70, 29, 81, 76,
 82 (חלק), 47, 48, 49, 50, 46, 45, 51 (דרך), 39, 40, 41, 37, 38,
 33; גוש 6535, חלקות 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 65, 66, 74;
 גוש 6538, חלקות 241, 166, 167, 452, 453, 522, 523, 46, 45,
 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 151; גוש 6546,

 חלקה 1, ברחובות הרב קוק — שבעת הכוכבים.

׳ בסיון תש״ם (25 במאי 1980)  י

 יוסף נבו
 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 מרחב ילרצליה

ת המרכז ח  מ

 מרחב תכנון מקומי, הדרים

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון להבניה,
 תשכ״ה-,1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז,
 אישרה, באישור שר תפנים, שינוי תכנית מפורטת הנקרא: ״שינוי

 תכנית מפורטת מם׳ הר/8/482״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6453 חלקות 103,
 104(חלק); גוש 6454 חלקות 156-149, 179, 187-185, 194,

 196, 197, 181, דחי השלום ורח׳ גורצין, הוד השרון.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) ביטול החלוקה המאושרת
 וחלוקה מחדש של התכנית, ללא הסכמת בעלים לפי פרק ג׳ סימן ז׳
 לחוק; ב) קביעת אזור מגורים א׳ לבתים חד משפחתיים או דו מש־
ם בני קומה אחת או קוטג׳; ג) הקצאת שטח ציבורי פתוח; ד) הר־ י י ת ח פ ^ ^ 

nn̂< או ביטול דרכים קיימות, פיתוח דרבים חדשות. B 
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 2538, תשל״ט, עמי 1525.

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

 פתוחים לקהל.

 ייקוט הפרסומים 2636, ה׳ בתמוז תש״ם, 19.6.1980 1899



ק התכנון והבניה, תשכ״ ה—1965  הודעות לפי חו

-במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות, וכל המעונין רשאי
 לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחיפ

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, רעננה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
ה הודעה, בהתאם לסעיף 117 להול התכנון והבניה,  נמסרת מ
 חשב״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מתת המרכז,
 אישרה, באישור שר הפנים, שינוי תכנית מפורטת הנקרא: ״שינוי

 תכנית מפורטת מס׳ רע/157/1״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6581 חלמה 12,
 רה׳ עקיבא פינת נחשון, רעננה.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: חלוקת המגרש לשטח מגורים ושטח
 לדרך לבנין ציבורי.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית, פורסמה בילקוט הפרסומים
 2449, תשל״ח, עמ׳ 2131.

 שינוי התכנית האמור בצורה שאישרה הועדה הםתוזית, ביחד עם
 התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן
 במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה, וכל המעונין דשאי
 לעיין בו ללא תשלו ם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, שרונים

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה. הודעה,- בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון. והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז,
 אישרה, באישור שר הפנים, עינוי תכנית ממורטת הנקרא: ״שינוי

 תכנית מפורטת מס׳ הצ/14/43״.

 ואלה השטח־ם הכלולים בשינוי התבנית: גוש 7793, תלקות 163,
 164, 165, דח׳ קיבוץ גלויות, מועצה מקומית אבן יהודה.

 עיקרי הודאות שינוי התכניה: בניית 3 יחידות למגרש והתאמה
 להפקעת מע״צ בפועל.

 הודעה על הפקדת שינוי התבנית, פורסמה בילקוט הפרסומים
 2568, תש״ם, עמ• 44.

 שינוי התכנית האמור בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האכ<ורה
 ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שרונים, ובל המעונין
 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 י״ז בסיון תש״ם(1 ביוני 1980)
 א׳ היון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחה המרכז

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת שטחים לצרכי ציבור וקביעת
 תכנית בינוי.

 הודעד. על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 2574,
 תש״ם, עמ׳ 203.

 התכנית האמורה בצורה שבה אישרה אותה הועדה דמחוזית, ביחד
 עם התשריט דמצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, ראשון לציון, ובל
 מעונין רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, ראשון לציון

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

 תכנית מפורטת מס־ רצ/14/132״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7282 חלקה 70,
 בקרבת רח׳ ספינת־השלושה בראשון לציון.

 עיקרי הוראות שינוי התבנית: שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח
 לשטח לבניני ציבור.

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

 שינוי התכנית האמור בצורה שאישרה הועדה המחוזית, ביתד עם
 התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן
 במשרד*1חוע^ה־המקומית- לתכנון ולבניה ראשון ־לציון, וכל המעונין
 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, רחובות

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

 תכנית מפורטת מס׳ רה/8/135א׳״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3703 חלקות 194,
 985, דחי א׳ גולדנברג 6, רחובות.

 עיקרי דוראות שינוי התכנית: המרת שטח מאזור מגורים ג׳
 לאזור לבנין ציבורי עבור גן ילדים ובית כנסת.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 2172,. תשל׳׳ו, עמ׳ 662-

 שינוי התכנית האמיר, בצורה שאישרה הועדה המחוזית, ביחד עם
 התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן

0S19.6.19 ,1900 , 2636ילקוט הפרסומים ה׳ בתמה ת^״ם 



 הידעות לפי חוק חתכמו והבניה, תשכ״ה—1965

 מרחב תכנון מקומי, חדרה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה חיפה,
 ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה, הופקד ביחד עם
 התשריט המצורף אליו, שינוי תבנית מפורטת הנקרא: ״תכנית מס׳
 חד/558א׳ — אזור אחסנה לתנובה״׳, המהווה שינוי לתכנית חד/1 —

 תכנית מיתאר חדרה, ולתכנית מפורטה הד/33.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית: גוש 10027 חלקה 23
 מזרחית לדה׳ צה״ל מצפון לשכונת אפרים.

 עיקרי הוראות השינוי: יעוד שטח לאזור אחסנה, לאזור למבני
 ציבור ולדרך ציבורית.

 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, ובן כל הזכאי לבך על פי סעיף
 100 לחוק, רשאי, תוך חדשייפ מיום פרסומה של הודעה זו ברשו
 מות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית לחכ־

 נון ולבניה, חדרה.

 מרחב תכנון מקומי, קרית מבעדן

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז חיפה, החליטה, באישור שר
 הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא: ״תכנית מפי טב/18 —
 אודים — מרכז להכשרה מקצועית בקרית טבעון, המהווה שינוי

 לתכנית מם׳ 84 — ישוב עירוני כפרי בית שערים׳׳.

 הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים 2439,,
 תשל״ח, עמי 1843.

 השינוי האמור, בצורה שבח הועדה המחוזית אישרה אותו, ביתד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית טבעון, ובל-מעונין
 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, מנשה

 ביטול הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, כי ההודעה בדבר הפקרת תכנית מפורטת
 הנקראת ״תבנית מם׳ מ/2ד - בית קברות מלב״ן, שער מנשה״,

 שפורסמה בילקוט הפרסומים 2302, תשל״ז, עמ׳ 982 - במלה.

ל ת  כ״ח באייר תש״ס 14( במאי 1980C ישעיהו ב
 • יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז חיפה

 מחוז חיפה
 מרחב תכנון מקומי, חיפה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 חשב״ה-1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, הח
 ליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״תכ
 נית מם׳ תפ/1692 - דרך נזאל - שלב א׳ קטע מבנק ישראל עד
 רחוב תירם״ — המהווה שינוי לתכניות הבאות: תכנית מס׳ חפ/146 —
 ארד אל רמל; תכנית מס׳ חפ/428 — התכנית המאוחדת מס׳ 9; תכנית
 מס׳ חפ/615 — שינוי בארד אל רמל; תכנית מס׳ הפ/803 - החום
 שיקום מרכזי חיפה; תכנית מס׳ חפ/1142א׳ — בנק ישראל בשטח

 שיקמונה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 2547,
 תשל״ט, עמי 1756.

 השינוי האמור, בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו ביחד עם
ט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן י ר ש ת ? ^ ^ 
רדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, חיפה, וכל מעונין רשאי  במו
 לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שחמשרדים-האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי־מחוזי, חיפה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 , .נמסרה בזה הודעה, בהתאם. לסעיפים.89 ו־12(א) לחוק התכנון
 וה5ניה, חשכ״ה—1965, כי בנזשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה,
 מחוז היפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מחוז חיפה,
 הופקד, ביחד עפ התשריט המצורף אליו, שינוי תכנית מיתאר מקומית
 הנקרא: ״תכנית מס׳ ג/976 - אזור ספורט (מטווחים) בקיסריה״,
 המהווה שינוי לתכנית מס׳ נ/400 — תכנית המיתאר לשטח הנלילי

 לתכנון עיר, מחוז חיפה.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 10645 חלק מחלקה
 1; גוש 10647 חלק מחלקה 1; גוש 10648 חלק מחלקה 1; גוש 10652

 חלק מחלקה 1.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: יעוד השטח לספורט, הקמת מטוו-
ם שונים וכן בנין למועדון. י ח ^ ^ 

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

 כל מעונין 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 פרסומה של הודעה זו ברשומות
 להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה, מחוז חיפה.

1901 0S19.6.19 ,2635ילקוט הפרסומים ה׳ בתמוז תש״ם , 



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, תשב״ ה—1965
 מחוז הצפון

 מועצה האזורית הגליל העליון, קרית שמונה, הופקדה תכנית מפורטת
 הנקראת תכנית מפורטת מם׳ 2857 - בריכות חימצון בקיבוץ מחניים,

 ביחד עם התשריט המצורף אליה.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 13779.

 עיקרי מטרת התכנית: יעוד שטת לבניית בריכות שקוע חימצון.

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

 כל המעונין בקרקע, ובכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו
 גפגע על ידי התכנית, ובן מהנדס ועדה מקומית שמרתב התכנון שלה
 כלול בתחום התכנית או גובל אותו, רשאי תוך חודשיים מיום פרסומה
 של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה האמורה.

 מרחב תכנון מקומי־מחוזי, הצפון

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,*

 תשב״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שבבית הממשלה,
 נצרת עלית, הופקד שינוי תכנית מפורטת הנקרא: תכנית מפורטת מס׳
 3559 - שינוי לתכנית מפורטת מס׳ 1087 ותכנית 1622 - הגדלת

 שטח לתחנת דלק בנצרת, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 16564 חלקות 26, 30,
 31, 33 וחלק מחלקה 34.

 עיקרי מטרת שינוי התבנית: הגדלת השטח המיועד לתחנת דלק
 ומוסך.

 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 את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, ובן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
 התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו, רשאי, תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זד ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכ־

 ניה במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרתב תכנון מקומי, עכו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה

 תשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עכו שבעירית עכו,
 הופקדה תבנית מפורטת הנקראת תבנית מפורטת מם׳ 2778 — שמורת

 טבע חולות המפרץ, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 10412 חלקה 8; גוש 18025
 חלקות 3, 4.

 עיקרי מטרת התכנית: א) לייעד השטח בשמורת טבע לפי חוק
 גנים לאומיים ושמורות טבע, חשכ״ג-1963, וחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה-1965; ב) לשמור על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי.

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המרכזי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה—1963, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המרכזי
 שברח׳ לוחמי הגיטאות 10, עכו, הופקדה תכניר מפורטת הנקראת
 תכנית מפורטת מם׳ 3564 - כפר תעשיה רקפת, ביחד עם התשריט

 המצורף אליו.

- ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 19285 חלקות 3-5, 12;
 גוש 19299 תלקות 1, 2; גוש 19816 הלקוח 5, 7.

 עיקרי מטרת התכנית: התוויית מגרשים לבינוי, קביעת אזורים
 ועתודות קרקע לשימושים שונים והתוויית רשת הדרבים.

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

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

 הועדה המקומית לתכנון ולבניה האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המרכזי

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ־׳ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המרכזי
 שברח׳ לוחמי הגיטאות 10, עבו, הופקד שינוי תכנית מיתאר הנקרא
 תבנית מסי 3355 — שינוי לתכנית מיתאר מם׳ 194 הגלילית — שינוי
 יעוד למגורים וחלוקת מגרשים בכפר עבלין, ביחד עם התשריט

 המצורף אליו.

 • ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 12210 חלקה 11אי.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: שינוי יעוד השטח מחקלאי לאזור
 מגורים וחלוקתו למגרשי מגורים.

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

 כל המעונין בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה את
 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, הגליל העליון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 חשכי׳ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל העליון שב

 1902 ילקוט הפרסומים 2636, ה׳ בתמוז תש״ם, 19.6.1980
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 כל המעונין בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אתר, הרואה
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, ובן כל זכאי על פי סעיף 100
 להוק, דשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות
 להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרהב תכנון מקומי, עומר

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 השכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עומד, הופקד
 שינוי תכנית הנקרא: שינוי מס׳ 7/א לתבנית מפורטת מס׳
 103/03/14 — דחי צפצפה, עומר, ביהד ?נם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: שינוי יעוד מאזור למשקי פזר לשטח
.z3 ציבורי פתוח תוספת למגרש מסי 

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: שטת התכנית 500 ם״ר,
 גוש 38581, מגרש מם׳ 13.

 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 ירי שינוי התכנית, וכן כל זכאי על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי, תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות להגיש

 התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, קרית־גת

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ׳׳ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכגון ולבניה קדיה־גת, הופקד
 שינוי תכנית הנקרא: שינוי מסי 5 לתכנית מפורטת מם׳ 109/03/9,

 ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: שיגוי יעוד מאזור מגורים מיוחד (8
 קומות על עמודים), לאזור מגורים מיוחד עם חזית מסחרית.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: שטח התכנית 2960
 דונם, גוש 1830, חלקי חלקות 18, 17, רחוב השופטים, שד׳ לכיש,

 קרית־גת.

 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים
 ובשפות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחד, הרואה עצמו
 נפגע על ידי שינוי התכנית וכן כל זכאי על פי סעיף 100 לחוק,
 דשאי, תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות לחניש

 התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 י׳׳ח בסיון תש״ם (2 ביוני 1980)
 י׳ ורדימון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הדרום

 כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא חשלום בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקחל.

 כל המעונין בקרקע,־ ובכל פרט תכנוני אחר הרואח את עצמו
 נפגע על ידי התכנית, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון שלח
 בלול בתהום התכנית או נובל אותו, רשאי תוך חדשיים מיום פרסומה
 של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, צפת

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה צפת שבעירית צפת,
 הופקד שינוי תכנית מפורטת הנקרא: תכנית מפורטת מס׳ 3768 -
 שינוי לתבנית מפורטת מס׳ 1968 — שינוי אחוזי בניה למגורים,

 פיר העתיקה, צפת, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 13054 חלקה 65.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: שינוי אחוזי חבניה בבית מגורים.

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

 כל המעונין בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפנע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
 התכנון שלה כלול בתתום התכנית או גובל אותו, רשאי תוך חודשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכ

 נית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 כ׳׳ז באייר תש״ם(13 במאי 1980) י' קניג
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחח הצפון

ת הדרום ח  מ
 ג־רחב תכנון מקומי, באר־שבע

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזח הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 ^ףכ״ז$-1965, כי במשרדי הועדה המחחית לתכנון ולבניה מחוז
, ובמשרדי מעדה המקומית לתכנון ולבניה באר־שבע הופקד, ם ו ר " 
 ביתד עם התשריט המצורף אליו, שינוי תכנית הנקרא: שינוי מס׳ 25
 לתבנית מפורטת מס׳ 104/03/5— אזור התעשיה ליד תחנת הרכבת.

 עיקרי הוראות השינוי: איחוד 2 מגרשי תעשיה מם׳ 124, 125
 למגרש 1 זמני שגודלו הכללי לפי החוזה עם מיבהל מקרקעי ישראל

 חינו 9817 מ״ר.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: שטח התכנית 9817
 מ־ר, גוש 38064, אזור התעשיה, באר־שבע.

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

 ילקוט הפרסומים 2636, ה׳ בתמוז חש״ם, 19.6.1980 1903



 הזמנות במי המשפע

 בית המשפט המחוזי בירושלים

 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
 להווי ידוע בי הונשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם, כמפורט להלן. כל המתנגד לבקשות

 יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, את טעמי התנגדותו, שאם לא כן יתן בית המשפ;ז צו בטיב בעיניו.

 מס׳ התיק תאריך מס׳ התיק תאריך
 (צוואות) שם המנוח הפטירה שמ המבקש (צוואות) שם המנוה הפטירה שם המבקש

 385/80 ברגר אליעזר 30.12.79 לוריא יעל 390/80 פרידנברג בלה 26.1.80 דוד אטון
 390/80 פרידנברג מרדכי־ 14.2.78 דוד אטון

 בפקודת בית המשפט
 אפרים לד, מזכיר

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

 פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו.

 מש׳ התיק תאריך מסי החיק תאריך
 (ירושות) שם המנוח הפטירה שמ המבקש (ירושות) שם המנוח הפטירה שם המבקש

 383/80 שביד דוד 28.4.80 שויד אילזה 422/80 צור אברהם 6.4.78 צור אסתר
 384/90 חוגיה נפתלי 20.2.80 חוגיה רמזיה 423/80 כהן שמואל 25.4.80 בהןוקטוריה

ה ש  386/80 קוק עיבדיה ri.5.80 קוק עמליח 425/80 כה{ בכורה 30.7.78 כהן מ
 387/80 ששון שאול אהרן 1944 ששון מש.ז 4Z6/80 כהן יוסף 29.3.67 בהן מנשה
 388/80 מזרחי צביה 17.12.75 חפצדי נבונה 427/80 נקר מסעודה 22.2.80 סעד רחל

 389/80 אלמקייס עליה 11.11.79 אדרי מכלוף 428/80 אליאס״זדה מרים 18.12.79 שמואל שמאי
 391/80 קיטייקשר דבורה 29.4.80 קציר אדיה 429/80 אסאל לתה 7.3.57 עמונאל זיסמן

 421/80 גלזר יעקב 10.5.78 ולק יופך־
 בפקודת בית המשפט

 אפרים לוי, מזכיר

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם, כמפורט להלן. כל המתנגד

 לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום סרסום הזמנה זו, את טעמי התננדותו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 מם׳ התיק תאריך מש׳ התיק האריך
 (צוואות) שם המנוח הפטירה שם המבקש (צויאית) שם המנוח הפטירה שפ המבקש ן

 2312/80 ששון שדה 16.11.69 אברהם ששון 2394/80 פאולה אברהמםון 20.10.79 שמואל טויסיק
 2312/80 ששון אברהם 24.10.7fi אברהם ששון 2396/80 פאול קווי טין 8.10.78 מדגרט קוורטין

 2043/80 אברהם וינדמץ 1)18.2.8 אילנה צרפתי 2397/80 שושנה פודם 12.2.80 אוניברסיטת ת״א
 cO/2301 לוי מאיר 8.4.80 לוי אטליה 2402/80 יהודה כץ 5.4.80 ריטה כץ

 2329/80 דוד עזריאל 6.12.79 אירה עזריאל 2406/80 שרלוטה ק־ראלי־ 12.1.78 אביגדור ק-ראלי
 2356/80 מרים סלים 7.7.77 רחל לוי 2409/80 חיים קייזמן 4.2.79 לאה מלמן

 2112/80 עליזה גולדמן 18.10-79 שושנה קם 2410/80 פנחס גודליק 13.4.80 פרידה גורליק
 2118/80 הדיג׳ה חוסיין 23.1.79 הודיה עיראקי 2414/80 שמואל פינצי 1.4.80 חנה אלפנדרי

 2303/80 יהודה גלז S.2.78 מרים היה כלז 2417/80 שאול אגרוורקר 6.1-80 ס:ולה אגרוורקר

 1904 ילקוט יפרסומים 2636, ה׳ בתמוז תש״ם, 19.6.1980
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 בית המשפט המחוזי בתל-אביב־ יטו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מסי התיק האריך מסי התיק תאריך

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

 2421/80 פיי הירש 11.3.80 הרי הירש 2552/80 דב גוטמן 22.12.78 גרשון גוטמן

 2425/80 מונד פרידריך 19.12.79 מוגד מרגרטה 2554/80 לוםטיג לאופולד 6.10.78 הבי גן החיות
-שיבדל קראלי 13.3.80 דוד אנגל 2556/80• פלדהיים משה 3.5.79 פלדהיים יולאנה 2427/80 

 2437/80 רגינה כרמלץ 1.4.80 אוגניה לנדמן 2559/80 דינה זילברמן 12.1.80 זילברמן ליאון
 2438/80 גולדשמידט דבורה 14.7.74 גולדשמידט אריה 2561/80 בדוניה שלומר 31.5.78 דבורה גולדשטיין

 2444/80 גדטרוד מאיינץ 28.1.80 תיאודור יעקב 2561/80 בתיה שלום ר 31.5.78 דבורה גולדשטיין

 מאיינץ 2565/80 צציליה מנדל 7.3.80 עזרת תורה
 2446/80 מרקובצקי אברהם 13.11.79 יעקב מדקובצקי 2574/80 •חיה קוטלר 15.2.80 שלמה קוטלר

 2447/80 מרים ברבע 6.4.80 אברהם אברהמסון 2576/80 הבל יוספינה 2.4.80 . הבל קרל

 2450/80 מנשה אייכנהולץ 21.3.80 יהודה אלון 2578/80 קוז׳ושנר אברהם 26.3.80 שינדל קוזיושנר

 2451/80 אברהם גטגיו 4.2.80 משה גטניו 2581/80 חיה ברקוביץ 7.4.80 רולה אלמן

 2452/80 ברוך משה 4.10.79 ברוך רחל 2589/80 גרבר אלוידה 13.3.80 דינה גרום .

 2455/80 גיולה קולטאי 1.2.80 ברטה קולטאי 2593/80 אינדיק רוזה 26.4.80 קרמר עדנה

 2457/80 ולדנר אסתר 20.3.80 משה ולדנר 2595/80 שרה ליבוגד 18.4.80 אליעזר דגני

 2462/80 אילנה לוטדמן 2.4.80 פרחיה בן יהודה 2596/80 חביבה הרטר 11.3.79 עוז הרטר

 2465/80 פסיה הוברק 14.12.78 שושנה דבנר 2598/80 יוכבד מזרחי 22.9.74 אסתר מידזינםקי

 2466/80 לאה לובינםקי 12.3.78 דוד לוביבסקי 2599/80 מקם רתנבאום 7.5.80 רות רוזנבאום

 2475/80 משה מילר 25.2.78 שילה מילר 2600/80 עדה בן שי 1.4.80 זליג בן שי

 2476/80 שיינדל מילר 29.4.78 שילה מילר 2602/80 אברהם אבדהמםון 29.6.68 עמיזכאי

 אברהמםון
 אברהם אבדהמםון

 2477/80 ינטה ירכי 5.4.80 ראובן רימפלר י

 2479/80 ישראל מאיר 21.5.79 עליזה מאיר 2605/80 לאה דישמן 1.2.80 שולמית טרייבי-יש

 2480/80 דיםלר שרה 19.2.80 וים וירה 2612/80 סירל מקם רום 15.4.80 ריצרד ג׳ון רום

-איזיק פרלמן 2818/80 אסנת בלזם 6.4.80 הרקצה הלר  2485/80 דורה פרלמן 9.1.80

 2486/80 יחזקאל קרני 12.6.79 מרים קרני 2623/80 איי ב הירש 30.12.79 ז׳בט םוניה הירש

 2487/80 רויטמן מלכה 31.3.80 מירקים שלמה 2628/80 ציון א ר די 20.4.80 נעמה ארדי
 2489/80 יעקב פואסון 11.4.80 היה פואםון 2630/80 מכלוף אלקובי 16.1.80 חסידה אלקובי

 2491/80 סטלה מנדלי 17.4.80 אדם מנדלר 2631/80 הרשקו אברהם 8.12.79 אנטואנטה גוטמן

 2499/80 שלום ליגום 8.5.80 אורה ליפשיץ 2632/80 ברטנשניידר קרל 11.10.79 קלרה ברטשביידר

 2507/80 אלפרד דברייך 17.12.79 רבקה זינרייך •2638/80 שלום זיו 20.2.80 צבי זיו

 2508/80 ג׳p מר 25.5.71 בלומי מר 2639/80 מרים בת אהרון 6.7.77 חיים אזולאי

 2524/80 שמעון קאופמן 20.12.65 ג׳ון יוסף קאופמן 2641/80 אלקולומבדה

י שמואל 21.2.80 אלקולומברה נסים  2531/80 אברהם לוי 2.4.80 אםטריך לו

 2540/80 שמואל טננבאום 19.2.80 - טננבאום היה 2642/80 אליעזר הורוביץ 22.3.80 צפורה לייבמן

 2542/80 צילה ליפשיץ 24.12.77 חיה שנבל 2646/80 ברבי פדל 11.12.80 פדל ריבה

 2543/80 רחל אכטמן 18.2.80 אלי אבטמן 2649/80 ברוך עמיקם 19.4.80 אלדד עמיקם

 2544/80 יחזקאל אכטמן 31.3.80 אלי אכטמן 2657/80 לוי אננה 18.11.79 יוסף סיני
 2545/80 יוליוס שיף 1.5.80 שי ף אריה 2658/80 לייב יעקוביץ 25.1.80 פייגה יעקבוביץ

 2547/80 רוזה הולנדי 7.4.80 חיים פוקס 2660/80 דוד קפון 17.4.80 לבנה בת־און
 2548/80 משה וינשטוק 13.4.80 יחיאל אלחנן נגל 2661/80 ברטה פרייבר 17.4.80 פרידה רדביל

 2549/80 יוליה מילצקי 15.3.80 דוד שחור 2665/80 קלרה רוגציבסקי 6.3.80 קרני אליהו

 2551/80 אליעזר רויזמן 29.3.80 נתן רויזמן 2638/80 דוד דן אייבל 16.2.79 רוזה אייבל

 ע׳ זמיר, רשם

 ילקוט מפרסומים 2636, הי בתמוז תש״ם, 19.6.1980 1905



 הזמגות גת* הדין הדבנייס
ם י ל ש מ  בית הדין הרבני האזורי מ

 להווי ידוע כי הונשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן גווי ירושה. כל התובע טובת הנאה או המפוגין בעזבון שאזזמ
 הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לח, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן

 בית הדין צו כטוב בעיניו:

 תיק 3185/חש״ם
 בענין ירושת המנוח הברי (חיים) נרסץ, שנפטר בירושלים

 ביום ב׳׳ד באייר תש״ם (10 במאי 1980),
 המבקשת: אולץ מירון מרחוב פן 2, ירושלים.

 רפאל הדס־עדם, המזכיר הראשי

 תיק 2659/תשים
 בענין ירושת המנוה זלמן לייב לרנטל, שנפטר בארה׳׳ב

 ביום ה׳ בםיון תש״ב,
 המבקשת: לאה אטיגגר, רחוב משמר העם 14, ירושלים.

 בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
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 בן יתן

 בית הדין צו כטוב בעיניו:

 חיק 10763/תש־ם|
 בענין ירושת המנוח טישםרוביץ מיכאל, שנפטר ברמת־גן

ס באדר תש״ם (7 במרס 1980), ־  ביום י
 המבקשת: טישבורוביץ רות.

 תיק 10806/תש״ם
 במנין ירושת המנות טמוולד פנחס, שנפטר בתל־אביב ביום

 ד׳ בתשרי תשל״ה (19 בספטמבר 1974),
 הממש: יעקב רולף טננוולד.

 חיק 10967/תש״ם
 בענין ירושת המנוחח כץ חיה, שנפטרה בפחח־תקוה ביום כ-ז

 באדר תשל״ט (26 במרס 1979),
 המבקש: כץ זאב.

 תיק 11137/תש״ם
 בענין ירושת המנוחה לוינםון חנה, שנפטרה בחולון כיום ט־ז

 באייר תש־פ (2 במאי 1980),
 המבקש: משה לוינסון.

 חיק 11204/תש־ם
 בענין ירושת המנוחה מטוס שרה, שנפטרה בפתח־תקוה ביום

 כ״ה באלול תשל״ט (17 בספטמבר 1979),
 המבקש: דוד מטום,

 תקי 10938/תש״ם
 בענין ירושת המנות מלים ליב, שנפטר בתל־אביב ביום י־ב

 בטבת תש״פ (1 בינואר 1980),
 המבקשת: מלים מרים.

 חיק 11095/תש״ם
 בענין ירושת המנוחה מנדלבוים סופי, שנפטרה במגדיאל

 ביום כ*ח בניסן תש׳׳מ (14 במרס 1980),
 המבקשת: קמינצקי פדל.

 תיק 11222/תש״ם
 בענין ירושת המנות אביבי שמואל, (אמיל), שנפםר בתל־

 אביב ביום ט״ז באייר תש״ם (2 במאי 1980),
 המבקשת: צפורה אביבי.

 תיק 10783/תשייט
 בענין ירושת המנוחה אפרים שרה, שנפטרה בפתח־תקוה ביום

 י״ט בכסלו תש״ם (9 בדצמבר 1979),
 המבקשת: אבישי רבקה.

 תיק 11284/תש״ם
ק ירושת המנוחה בובליל מנטינה, שנפטרה ביפו ביום ד־  בענ

 באב תשל״ט (28 ביולי 1979),
 המבקש: בובליל ציץ.

 תיק 11263/חש״מ
 בענין ירושת המנוחה בצק נדרה, שנפטרת בגדרה ביום ג׳

 בשבט הש׳׳ם (21 בינואר 1980),
 המבקש: בצון אליהו.

 תיק 10973/תש״מ
 בענין ירושת המנוח גבעתי עמישדי, שנפטר בבאר־יעקב ביום

 כ״ג בכסלו תש׳יפ (13 בדצמבר 1979),
 המבקש: גבעתי יוסף.

 תיק 10876/תשים
 בענין ירושת המנוחה ג׳רסי (גרציאני) ברטה, שנפטרה

 בתל־אביב ביום כ״ד באייר תשל׳׳ב (8 במאי 1972),
 המבקשת: סטמפו אדלה.

 תיק 10962/תש״ם
 בענין ירושת המנוחה הירש זיני, שגפטרה בחולון ביום י״ג

 באייר תש׳׳מ (29 באפריל 1980),
 המבקשת: עליזה דרזגר.

׳ בתמוז תש״ם, 9.6.1980נ  1906 ייקוס הפרסומים 2636, ה



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

 היק 9508/חש״ם
 בענין ירושה המנוח פתיון שלום, שנפטר בתל־־גבורים ביום

׳ בניסן הש״ם (5 באפריל 1980),  כ
 המבקשת: פרגיץ לילי.

 תיל 10988/הש״ס
 בענין ירושת המנח־ז תזין אפרים, שנפטר בכפר ויתקין ביום

 ט״ו באדר א׳ חשל׳׳ח (22 בפברואר 1978),
 המבקשת: שדה וינר.

 היק 10989/תש״פ
 בענין ירושה המנוחה ריזץ חיה, שנפטרה בפתת־תקוה ביום

 ב״ו בחשון השל״ח (7 בנובמבר 1977),
 המבקשת: שרה וינר.

 עובדיה לד
 אחראי לעזבונות וירושות

 היק 11210/תש״פ
 בענין יו־ושת המנוח,עודד חנוך, שנפטר בחל־אביב ביום ג׳

 באייר תש׳-ם (19 באפריל 1980).
 המבקשת: עודד מזל.

 תיק 11092/תש״ם
 בענין ירושת המנוחה עמתי שפרה, שנפטרה בתל-אביב ביום

 י״ד באדר תש״ם (1 במרס 1980),
 המבקש: ברוך עמתי.

 תיק 10888/הש״ם
 בענין ירושת המנוחה פוקס דבורה, שנפטרה בחולון ביום

 כ״ב באדר הש״ים (10 במרס 1980),
 המבקש: פוקס נחום,

 בית הדין הרבני האזורי בחיפה
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. בל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון עאהה
 הבקשות מתייחסת אליו ורוצח להתנגד לה, יבוא לבית הלין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא בן יתן

 בית הדין צו בטוב בעיניי:

 תיק 4191/תש״ם
 בענין ירושת המנוח יוסף סולומון, שנפטר בחיפה ביום כ״ג

 באדר תש׳׳ם (11 במרס 1980),
 המבקשת: זיוה םולומק.

 תיק 4201/תש״פ
 בענין ירושת המנוחה שושנה וייס, שנפטרה בחיפה ביום ,ב׳

 בניסן תש״ם (6 באפריל 1980),
 המבקש: אברהם וייס.

 תיק 4205!תש״ס
 בענין ירושת המנוחה גלדים בתר, שנפטרה בחיפה ביום ו׳

 באייר תש׳ים(22 באפריל 1980),
.  המבקש: ראובן בתר

 תיק 4228/תש״ם
 בענין ירושת המנוה יעקב בכר, שנפטר בקרית חיים ביום

 כ״ז בניסן תשל־יט (20 באפריל 1979)
 המבקשת: דבקה כהן.

 תיק 4238/תש״ם
 בעני! ירושת המנות סימון פרוקופף, שנפטר בנצרת ביום

 י״ז בחשון תש״ם (7 בנובמבר 1979),
 המבקשח: אנה פרוקופף,

 היק 4242/חש״ם
 בענין ירושת המנוח ברוך איצקוביץ, שנפטר בחיפה ביום ד׳

 בשבט תש״ם (22 בינואר 1980),
 המבקש: פנחם־שלמה איצקוביץ.

 תיק 5145/חש״ם
 בענין ירושת המנוח אליהו ינאי, שנפטר בפרדם חנה ביום ה׳
 בשבט תשל׳׳ו(10 בינואר 1976), והמנוחה בלומה׳ ינאי, שנפטרה

 בפרדס חנה ביום ט־יו באדר א׳ תשל״ו(11 בפברואר 1976),

 המבקש: אזרחי ינאי.

 תיק 4156/תש״ם
 בענין ירושת המנוח משה חכם, שנפטר בחיפה ביום כ׳ בשבט

 חש״ם (7 בפברואר 1980),
 המבקש: פני חכם.

 חיק 4182/תש״פ
 בענין אישור צוואת המנוח פנחס פינקו, שנפטר בחיפה ביום

 י׳׳ב בחשון תשי׳ם (2 בנובמבר 1979),
 המבקשת: שרה פיגקו.

 4 תיק 4185/תש־ם
 בענין ירושת המנוח אידק תט״כץ, שנפטר בחיפה ביום ג׳

 באדר חש׳׳ם (20 בפברואר 1980),
 המבקשת: סרלה רוט־כץ.

 תיק 4187/תש״ם
 בענין ירושת המנוח יוסף תקינגלוז, שנפטר בחיפה ביום ח׳

 בטבת תש״ם (25 בדצמבר 1979),
 המבקש: צבי לת.

 ילקוט הפרסומים 2636, ה׳ בתמוז תש׳׳ם, 19.6.1980 1907



 בית הדין הרבני האזורי בחיפה
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 חיק 4339/תש״פ
 בענין ירושת חמנית שוקרולה חקשוריאן, שנפטר בצפת

 ביום ו׳ באלול תשל״ט (29 באוגוסט 1979),
 המבקש: שמואל חקשוריאן.

 תיק 4394/תש״ם
 בענין ירושת המנוח סימון סלמון, שנפטר בחיפה ביום כ״ב

 בהשון תש״ם (12 בנובמבר 1979),
 המבקשת: אירנה סלמון.

 תיק 4447/תש*ם
 בענין ירושת המנוח דוד־רפאל אוחנה, שנפטר בחיפה ביום

 י״ה בטבת תש״ם (6 בינואר 1980),
 המבקשת: מזל אוהבה.

 תיק 4465/תש״ם
 בענין ירושת המנוחה רחל זומר, שנפטרה בחיפה ביום י״ג

 בניסן תשל״ט (10 באפריל 1979),
 המבקשת: חנה אופק.

 תיק 4490/תש״ם
 בענין ירושת המנוחה צריבה קירשברג, שנפטרת באשקלון!

 ביום י״ג בניסן תש״ם (30 במרס 1980),
 המבקש: ארנסטץ נפתלי.

 תיק 4539/תש׳׳ם
 בענין ירושת המנוח יוסף עוזיאל, שנפטר בטירת הכרמל ביום

 ט׳׳ז באייר תשכ״ז(26 במאי 1967),
 המבקשת: בלה עוזיאל.

 תיק 4547/תש״ם
 בענין ירושת המנוח מיכאל ציקוואשווילי, שנפטר בעפולה

 ביום י׳ באדר תש״ם (27 בפברואר 1980),
 המבקשת: מזלה ציקוואשוילי.

 תיק 4557/תש״ם
 בעני! ירושת המנוח הרץ שטיין, שנפטר בעפולה ביום י-ב

 בתשרי תשל״ז (6 באוקטובר 1976),
 המבקשת: רחל שטיץ.

 תיק 4256/תש״ם
 בענין ירושת המנוחה אסתר לאופר, שנפטרה בתל־השומר

 ביום י׳׳ב בשבט תש״ם (30 בינואר 1980),
 המבקשת: יפה כהן.

 תיק 4258/תש״ם
 בענין ירושת המנוחה רחל ברכה, שנפטרה ביום ב״ו בטבת

 תש׳׳ם (16 בינואר 1980),
 המבקש: בצלאל ברכה.

 תיק 4263/תש״ם
 בענין ירושת המנוח יצחק בנםל, שנפטר בחיפה ביום ל׳

, ( 9 8 0 Í 1  בשבט תש״פ ( בפברואר 7
 המבקשת: רחל בנסל.

 תיק 4288/תש״ם
 בענין ירושת המנוחה קרניה וידדק, שנפטרה בחיפה ביום ב׳

 בניסן תשל״ט (30 במרס 1980),
 המבקשת: מלכה מרחב.

 תיק 4290/תש״ם
 בענין ירושת המנוח אבי״חיים חכים, שנפטר בתל־אביב

 ביום ת׳ באדר תש׳׳פ (25 בפברואר 1980),
 המבקש: חנניה חכים.

 תיק 4313/תש״ם
 בענין ירושת המנוח אליעזר הדמס, שנפטר בחיפה ביום י״ד

 באדר תש־ה (2 במרס 1980),
 המבקשת: צפורה וורמם.

 תיק 4315/תש״ם
 בענין ירושת המנוח אהרן אוריאן־זהדה, שנפטר בעפולה

 ביום ה׳ באלול תשל״ט (28 באוגוסט 1979),
 המבקשת: גולסטן אוריאן־זדה.

 תיק 4334/תש״ם
 בענין ירושת המנוח יוסף ניםים, שנפטר בחיפה, ביום כ׳ בניסן

 תש״פ (6 באפריל 1980),
 המבקשת: אסתר נסים.

 בלת הדין הרבני האזורי טבריה
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתי צווי ירושה. כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
 הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימםור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן*
 בית הדין צו כטוב בעיניו: י

 המבקשים: דוד ומרים נתר.

 תיק 363/חש־ם
 בענין ירושת המנוח מנדל בן שלום חזקלוביץ/ שנפטר

 ביום ט׳ בכסלו תשל״ב (6 בנובמבר 1971),

 המבקשים: שרה וגולדה חזקלוביץ/

 שלמה דידי, המזכיר הראשי

 תיק 285/תש״ם
, שנפטר ר ד ־ ק  בענין ירושת המנוח שמחה p מיכאל א

 ביום ט״ז בתשרי תש״ם (6 באוקטובר 1979),

 המבקשים: איטה, מיכאל ונתן אבן־דר.

 תיק 360/חש״ם
 בענין ירושת המנוח אבנר p דוד גתר, שנפטר ביום ה׳ באייר

 חש״ם (21 באפריל 1980),

 1908. ״וקוס הפרסומים 2636, ה׳ בתמוז תש׳׳ם, 19.6.1980



 בבית המשפט המחוזי כירושלים תיק הצהרות מוות 22/80
 . ־בענין: חוק הצהרות מוות, תשל״ח~1978,

 ובענין: הצהרת מותם של בספי שבות השואה המפורטים להלן,

 והמבקשים: 1. בן־ציון הימלפרב מדרך הגנים, בפר שמריהו; 2. משה־יעקב הימלפרב מרחוב ירושלים 40,
/או ו׳ בן־יעקב מרחוב נהרדעא 15, תל־אביב. /או י־ רוזובםקי ו ^ ע״י ב״ב עוה״ד ז׳ רהובסקי ו ב ־ י נ  ב

 הודעה
 להווי ידוע כי המבקשים פנו אל בית המשפט המחוזי בירושלים בבקשה להצהיר על מותם של נספי שנות השואה המפורטים

 להלן שנעלמו ומשערים שהם מתו וכי בית המשפט ידון בבקשה הנ״ל ביום כ׳׳ז בתמוז תש״ם (11 ביולי 1980) בשעה 10.00.

 וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרות המבקשים:

 התאריך הידוע לאחרונה
 שם הנעדר, מקום מקום מגורים התעמקות שבו נראו בחיים והמקום

 ותאריך לידתו רגיל וידוע אחרון ואזרחות שבו נמצאו

 1. רחל טנדלר,
 פולין, לא ידוע צינסטוחובון, פולין, טרבלינקה • עקרת בית, פולין 1942, טרבלינקה

 2. יואל טנדלר,
 צינםטוחובה, פולין, 1907 דומברובה, פולין, אושוויץ מלטש, פולין 1942, מםוםנוביץ לאושוויץ

 3. בנו של יואל טנדלר,
 דומברובה, פולין, 1939 דומברובה, פולין, אושוויץ פולין 1942, מסוסנוביץ לאושוויץ

 4. מרים-צילה גרטנר,
 סוסנוביץ, פולין, 1883 םוסנוביץ, פולין, אושוויץ עקרת בית, פולין נפטרה מסוסנוביץ ב־1940

 5. יואל גרטנר,
 פומנוביץ, פולין, 1920 סוסנוביץ, פולין, אושוויץ פולין 1942, מסוסנוביץ לאושוויץ

 6. דב גרטנר,
 סוסנוביץ, פולין, 1922 סוסנוביץ, פולין, אושוויץ פולין 1942, מםוסנוביץ לאושוויץ

 7. מרדכי גרטנר,
 סוסנוביץ, פולין, 1923 טוסנוביץ, פולין, אושוויץ. פולין 1942, מסוסנוביץ לאושוויץ

 8. שלמה הימלפדב,
 סוסנוביץ, פולין, 1885 בנדין, פולין, אושוויץ סוחר, פולין 1942, מסוסנוביץ לאושוויץ

 9. יחזקאל הימלפרב,

 בנדין, פולין, 1915 בנדין, פולין, אושוויץ י פולין 1942, מסוסנוביץ לאושוויץ

 10. יואל הימלפרב,
 בבדין, פולין, 1917 בנדין, פולין, אושוויץ פולין 1942, מסוסנוביץ לאושוויץ

 11. קלמן הימלפרב,
 בנדין, פולין, 1919 בנדין, פולין, אושוויץ פולין 1942, מסוסנוביץ לאושוויץ

 12. חנה (צפורה) הימלפרב,

 בבדין, פולין, לא ידוע בנדין, פולין, אושוויץ פולין 1942, מסוסנוביץ לאושוויץ

-קלמן הימלפרב, ,13 

 סוסנוביץ, פולין, 1890 סוסנוביץ, פולין, אושוויץ • סוחר, פולין 1942, מסוסנוביץ לאושוויץ

 14. לוי־יצהק הימלפרב,

 םוסנוביץ, פולין, 1924 סוםנוביץ, פולין, אושוויץ פולין 1942, מםוסנוביץ לאושוויץ

 15. שלמה-יחודה הימלפרב,

 סוסנוביץ, פולין, 1926 םוסנוביץ, פולין, אושיויץ פולין 1942, מסוםנוביץ לאושוויץ

 ילקוט הפרסומים 2636, ה׳ בתמוז חעו״ם, 19.6.1980 1909



 התאריך הידוע לאחרונה
 שבו נראו בחיים והמקום

 שבו נמצאו
 התעסקות
 ואזרחות

 מקום מנורים
 רגיל וידוע אחרון

 שפ הנעדר, מקום
 ותאריך לידתו

 1942, מסופנוביץ לאושוויץ

 1942, מסוסנוביץ לאושוויץ

 1945, בלכהמד, שלזיה

 1942, מםוסנוביץ לאושוויץ

 1942, מםוסנוביץ לאושוויץ

 1942, מסוסנוביץ, לאושוויץ

 1944, טייבן, גרמניה

 1942, מסוםנוביץ לאושוויץ

 1942, מסוסנוביץ לאושוויץ

 פולנית

 פרוון, פולנית

 פולנית

 פולנית

 פולנית

 עקרת בית, פולנית

 פולנית

 פולנית

 פולנית

 סוםנוביץ, פולין, אושוויץ

 סוםנוביץ, פולין, אושוויץ

 סו&נוביץ, פולין, בלבהמר

 םוםנוביץ, פולין, אושוויץ

 סוסנוביץ, פולין, אושוויץ

 סוםנוביץ, פולין, אושוויץ

 סוםנוביץ, פולין, טייבן

 סוםנוביץ, פולין, אושוויץ

 פוסנוביץ, פולין, אושוויץ

 16. יואל הימלפרב,
 סוםנוביץ, פולין, 1926

 17. אברהם יואל הימלפרכ,
 סוסנוביץ, פולין, 1892

 18. משח־יעקב הימלפרב,
 סוסנוביץ, פולין, 1921

 19. מרדכי־דוד הימלפרב.
 סוסנוביץ, פולין, 1924

 20. רוזה הימלפרב,
 סוסנוביץ, פולין, 1926

 21. ריזל מרובקה,
 סוסנוביץ, פולין, 1889

 22. משה־יחזקאל מרובקה,
 סוםנוביץ, פולין, 1919

 23. אברהם־יצחק מרובקה,
 םוסנוני־ן, פולין, 1922

 24. חיים־דב מרובקה,
 סוםנוגיץ, פולין, 1924

 השמות והכתובות של בני משפחתם הקרובים ביותר:

 משה יעקב הימלפרב, רחוב ירושלים 40, בני־ברק (אחיין ובן־דוד); בן־ציון הימלפרב, רחוב דרך הננים 2, כפר־שמריהו
 (אחיין ובן־דוד); אסתר פטרזייל, ארה״ב (אחיינית ובת־דודה); סימה עמליה הימלפרב, רחוב מיכאל 9, חיפה (אשת אחיין).

 כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ״ל, מתבקש בזה להמציאן לבית המשפט, בין בכתב עד ליופ הדיון ובין בעל פה לפני
 בית המשפט במועד הנקוב לעיל וכל אדם מעונין הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל,
 אם בעצמו ואם על־ידי בא־כוחו וינמק את התנגדותו, או ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה שניתנה על ידיו, שבה פורטו
 טעמי ההתנגדות או ימסור הודעה בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם לא בן יחליט

 בית המשפט כטוב בעיניו.

 ד׳ ביין רשם

 חיק הצהרות טווח 21/80

 י׳ בםיון תש״ם (25 במאי 1980)

 בבית המשפט המחוזי בירושלים
 בענין: חוק הצהרות מוות, תשל׳׳ת-1978,

 ובענין: הצהרת מותם של הנספים שנות השואה המפורטים להלן,

 והמבקשת: שרה ריגר מכבר מלכי ישראל 11, תל־אביב.

 הודעה
 להווי ידוע, כי המבקשת שרח ריגר פנתה אל בית המשפט המחוזי בירושלים בבקשה להצהיר על מותם של אברהם ריגר,
 ברטה ריגר, שרה רוזנשטראוך לבית ריגר, שמעון ריגר ופילים ריגר שנעלמו ומשערים שהם מתו וכי בית המשפט ידון בבקשה

 הנ״ל ביום כ׳ בתמוז תש״ם (4 ביולי 980נ) בשעה 09.00.

 1910 ייקוט הפרסומים 2636, הי בתמה תשי׳ם, 19.6.1980



 ואלה תיאורם של הנספים הנ״ל לפי הצהרת המבקשת:

 מקום מגוריו התעסקותו התאריך הידוע לאחרונה
 הרגיל והידוע ואזרתותו שבו נראו הנעדרים בחיים

 האחרון והמקום שבו נמצאו

 שם הנעדר
 מקום ותאריך

 לידתו

 גיטו, למברג, 1941

 גיטו, למברג

 ניטו, למברג

 גרודנו, פולין, 1941

 סוחר, פולנית

 עקרת בית, פולנית

 עקרת בית, פולנית

 רוקח, פולנית

 למברג, פולין
 1. אברהם דיגר,

 קלוש, פולין, 1888

 2. גרטה ריגר,
 זלוצ׳וב, פולין, 1885 למברג, פולין

 למברג, פולין

 גדודנו, פולין

 3. שרה רוזנשטראוך,
 למברג, פולין, 1906

. שמעון ריגר, 4 
 למברג, פולין, 1908

 5. פיליפ ריגר,
 למברג, פולין חייל, פולנית הצבא הפולני, 1941 למברג, פולין, 1913

 השמות והכתובות של בני משפחתו הקרובים ביותר: שרה ריגר מככר מלכי ישראל 11, תל־אביב.

 בל מי שיש לו ידיעות על אברהם רינר, ברעה דיגד, שרה רוזנשטראדך לבית ריגר, שמעון ריגר ופיליפ דינר מתבקש בזה
 להמציאן לבית המשפט, בין בכתב עד ליום הדיון ובין בעל-פה לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל, וכל אדם מעונין הרוצה
 להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל, אם בעצמו ואם על־ידי בא כוחו וינמק את התנגדותו, או
 ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה שניתנה על ידיו שבה פורטו טעמי ההתנגדות, או ימסור הודעה בפני נציג דיפלומטי או

 קונסולדי של ישראל, שבה יפרט אח טעמי ההתנגדות. שאם לא כן יחליט בית המשפט כטוב בעיניו.

 י׳ בסיון תש״ם (25 במאי 1980) ד׳ ביץ, רשם

 בפרוזיני, פולין, אזרת פולין, ומקום מגוריו הקבוע היה בפרוזיני,
 פולין, תלמיד; ד) אלי קפלן, בנם של דורה ופנחס, יליד 1926,
 בפרוזיני, פולין, מקום מגוריו הקבוע פרוזיני, פולין, תלמיד; ה)
 פירא קפלן, בתם של דורה ופנחס, ילידת 1929, בפרוזיני, פולין,
 מקום מגוריה הקבוע פרוזיני, פולין, תלמידה; ו) מיכאל קפלן, בנם של
 דורה ופנחס, יליד 1932, בפרוזיני, פולין, מקום מגוריו הקבוע

 בפרוזיני, פולין, תלמיד.

 כל הנעדריפ הנ׳׳ל נספו במלחמת העולם השניה במחנה הריכוז
 אושוויץ בשנת 1944.

 כל מי שיש לו ידיעות על הנעדרים הנ־ל מתבקש בזה לחמציאן
 לבית המשפט או לכל נציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינת
 ישראל, בין בכתב ונין בעל־פה. לכל המאוחר חמישה עשר יום לפני
 מועד הדיון הנקוב לעיל, ובל אדם מעונין הרוצה להתנגד להצהרת
 המוות יתייצב לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל, אם בעצמו ואס
 על ידי בא־כוהו, וינמק את התנגדותו, או ימסור לבית המשפט הצהרה
 בשבועה שניתנה על ידיו שבה פורטו טעמי ההתנגדות, או ימסור
 הודעה בפני נצ״ג דיפלומטי או קלנםולדי של ישראל שבר. יפרט מעמי

 ההתנגדות, שאם לא כן יתן בית המשפט החלטה כטוב בעיניו.

 י״ג בסיון תש״ם (28 במאי 1980) ד׳ ביין, רשפ

 בבית המשפט המחוזי בירושלים
 תיק הצהרות מוות 23/80

 בענין חוק הצהרות מוות, תשל״ח-8ד19,

 ובענין הצהרת מותם של הנעדרים: דורה קפלן׳ פנחס
 קפלן, שעיה קפלן, אלי קפלן, מירה קפלן ומיכאל

 קפלן.
 והמבקשת: אידה מיכלםון, ת״ז 1495032, מרחוב קפלן 43,

 פהח־תקוה.

 הודעה
 להווי ידוע כי המבקשת פנתה אל בית המשפט הפחתי בירושלים
 ^בקשה להצהיר על מותם של הנעדרים הנ״ל שנעלמו ומשעריפ שהם
 8תו וכי בית המשפט ידון בבקשה הנ״ל ביום ב״ד באלול תש״פ (5

 בספטמבר 1980) בשעה 09.00.

 וזה תיאורם של הנעדרים הנ״ל לפי הצהרת המבקשת:

 א) דורה קפלן לבית מיכלסון יוסף וצירנה, אחות המבקשת,
 ילידת 1903 בעיר מינסק בריה־מ, מקום מגוריה הקבוע האחרון:
 פרוזיני, פולין, אזרחית פולית, עקרת בית; ב) פנחס קפלן, בעלה של
 דורה קפלן הנ״ל, יליד 1900, בפרוזיני, פולין, אזרח פולין, בעל
 חנות מכולת; ג) ישעיה קפלן, בנם של דורה ומנחם, יליד 1942,
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 הודעות בדבר בקשות לפ*דוק חברות

 בבית המשפט המחחי בחיפה תיק אזרחי 832/80
 בענין פקודת ההברות,

 ובענין פירוק החברה סנסור אלקטרו מרקט בע״מ,
 מרחוב קרן היסוד 63, קרית ביאליק.

 והמבקשת: ט.ט.ס. אלטקרוניקה בינלאומית בע״מ,
 חברה רשומה בישראל מרחוב לונץ 10, ירושלים.

 נמסרת בזה הודעה בי ביוב! 8.5.1980 הוגשה בקשה לבית המשפט
 המחוזי בחיפה לפרה את החברה הנזכרת לעיל וכי בקשת פירוק זו
 תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 1980.ד.6בשעח 09.00.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצח לתמוך במתן צו
 בענין בקשה זו או להתנגד לה, רשאי להופיע בשעת הבירור, אפ
 בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לבל
 נושה או משתתף של ההברה שידרוש זאת מן החתופ מטה תמורת

.  התשלום הקבוע בעדו

 אהוד כהן, עו״ד
 מפרק זמני

^ ^ י : כל הרוצד להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה ח ה ר ע  ה
 למסור או לשלוח על ידי הדואר לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.
 ההודעה בציון השם והטען של האיש או הפירמה ובחתימתפ או
 בחתימת בא־כוחפ צריכה לדימסד או להישלח באופן שתגיע אל

 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 5.7.1980.

 בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע י תיק אזרחי 323/80
 בענין פקודת החברות,

 ובענין פירוק החברה ב.כ.פ. בניה כבישים ופיתוח
 בע״מ,

 והמבקשת: קרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבנין
 עבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע״מ, ע״י באי־בוחה
 עוה״ד יוסף הזקיה ו/או גורביץ דוד ו/או גורמן ש.ץחה שמענם להמצאת

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

 נמסרת בזה הודעה כי ביום 26 במאי 1980 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בבאר־שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ובי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביוט 7 ביולי

 1980 בשעה 08.00.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
^ ^  בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, א
^ ^  בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן ל

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

 גורביץ דוד, עו״ד
 ב״כ המבקשת

: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב ה ר ע  ה
 למםור, או לשלוח על ידי הדואר לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.

 ההודעה, בציון שם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או בחתימת,
 בא כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל החתום לעיל

 לא יאוחר משעה 13.00 של יום 6 ביולי 1980.

 בבית המשפט המחוזי בירושלים תיק אזרחי 20/80
 בענין פקודת ההברות,

 ובענק פירוק החברה מאפיה אזורית בית שמש בע־׳מ,

 והמבקשת: מדינת ישראל (מנהל מס רכוש) מרחוב כורש 14,
 ירושלים, ע״ י פרקליטות מחוז ירושלים שמענה למסירת כתבי בי־דין

 הוא: רחוב ידידיה 4, ירושלים.

 נמסרת בזח הודעה, כי ביום 3.1.1980 הוגשה בקשה לבית המשפט
 חג־חוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל. וכי בקשת פירוק
 זו רישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 25.6.1980, בשעה

.10.30 

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

 התשלום הקבוע בעדו.

 אילתה זיסקינד, עו״ד
 עוזר ראשי לפרקליט מחוז ירושלים

 ב״כ המבקשת

: כל הרוצה לוופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב ה ר ע  ה
 למסור, או לשלוח על ידי הדואר לחתום לעיל הודעה על רצונה זה.
 ההודעה בציון השם והמעז של האיש או הפירמה בחתימתם או בחתימת
 בא כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל החתום לעיל

 לא יאוחר משעה 13.00 של יום 24.6.1980.

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 חיק אזרחי 2979/79

 בענין פקודת החברות,

 ובענין פירוק החברה נירוניקס בע״מ,

/או צבי יעקבי  והמבקש: משה אור ע״י ב״כ עוה״ד שיפי האז ו

או חגית צמחי, מרחוב אלנבי 108, חל־אביב. /  ו

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.12.1979 הוגשה בקשה לבית
 המשפט הניחוזי בתל־אביב לפרק את ההברה הנזכרת לעיל וכי בקשת
 פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 14.7.1980

 בשעה 08.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן הצו
 בענין הבקשה או להתנגד לבך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם
 בעצמו או באמצעות עורך־הדין שלו; העתק מן הבקשה יינתן לכל
 נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתומ־ מטה תמורת

 התשלום הקבוע בעדו.

 ח׳ צמחי, עו״ד
 ב״ב המבקש

: בל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב ה ר ע  ה
 למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לתחומה לעיל הודעה על רצונו זה.
 ההודעה, בציון השם וחמען של האיש או הפירמה ובתהימתם או
 בחתימת באי כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל

 התחומה לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 13.7.1980.

ה חשי׳ם, 980 19.64 מ ת ׳ ב ם 2636, ה י מ ו ס ר פ ט ה ו ק י  1912 י



 ביחס לנבסלם הרשומים להלן. על כל אדם הרוצה להתנגד למתן הצו
 להגיש לאפוטרופוס הכללי, במשרדו ברחוב בן יהודה 14, תל־אביב,
 כתב התנגדות, בשני עותקים, הנתמך בתצהיר ויפרט בו את נושא

 התנגדותו ונימוקיו, תוך שבועיים מיופ פרסום הודעה זו.

ת ו נ ו ב ז י ע ס כ  נ

 שם הנפטר ומקום מגוריו האחרון:

 בדר שמואל

 מטאוצן אלנה, תל־אביב
 באזמאגדה שמואל, תל־אביב

 םולומוניקה אניקה בת ניקולס, ראשון־לציון •
 ווחל משה בן יעקב, גבעתיים

 אדיסון סם, רמת־גן
 נוימן מלבה

 פוקס עלי
 קוטלר מרים, תל־אביב

ה ע ו ד ם י ת ה ו ז ם ש י ר ד ע י נ ס כ  נ

 מקום מגורי
 שפ הנעדר שם המוריש המוריש

 מושקין אהרן •תל־אביב
 לוין צילה שימילביץ אתי בלן־ים

 זיידלר מרי פליט שרה
 פ1טל ליליאן לבית פלייט פליט שרה

 כהן יופף אברהם
 בהן היימן
 כהן אידל

 ניקוליצה מלבינה לאון רחל חולון
 גוטמן שמריה ברטה מוסקוביץ כפר־סבא
 לובפקייה ריבה פלוקסמן משה תל־־אביב
 פינקלשטייןיעקב־קופל פלוקסמן משה תל-אביב
 פינקלשטיין גרשון פלוקםמן משה תל־אביב

 ד״ר ווגשל או ווגשאל פרנה
 סימון אמלה

 ליוויו סילוויה חנה בלכנר גבעת יקגעס
 גודביץ אסתר שלפר אליעזר(לייזר)

 ליפובסקי גדעון
 בהן יוסף אהרן

ם י ע ו ד י י ח ל ם ב י ש ר ו י י ס כ  נ

 לפי צו הניתן בבית המשפט המחוזי בתל־אביב:

 מקום מגוריו תאריך צו
 תיק מס׳ שם המוריש האחרון הירושה

 יר/2034/78 לביא אברהם גבעתיים 11.9.79
 יר/6118/78 שימילביץ אטי בת־ים 5.6.79

 יר/1245/77 פורטנוי יעקב ראשוךלציון 13.11.79
 יד/9ד/854 דרילינגר מקם תל־אביב 15.1.80
 יר/5226/78- קרמר דורה הרצליה 29.5.79

ת כונס הנכסים הרשמי א  הודעות מ
 לפי פקודת פשיטת הרגל, 1936

 הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 שם החייב, תיאורו ומענו: יעקב טובול, ת״ז 259942, מסגר תריסים,

 רחוב ריבלין 14, ירושלים.
 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, תיק אזרחי 267/72.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: י׳׳ג בתמוז תש״ם (27 ביוני 1980).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: זלמן סגל, עו״ד, רחוב המלך ג׳ורג׳ 14,

 ירושלים.

 הודעה על תשלום דיבידנד
 שמות החייבים, תיאורם ומענם: רנה ולנסי, ת׳׳ז 4192789; ודעזי

 ולנסי, ת׳׳ז 7818441, שומר, רחוב ברזיל 115/50, ירושלים.
 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, תיק אזרחי 245/73.
 הסכום לכל לירה: 7 אגורות (חדשות) + 100% ריבית.

 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון וסופי.
 זמן פרעונו: ח׳ בתמוז תש״-מ (22 ביוני 1980).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: כונפ הנכסים הרשמי, רחוב ידידיה 4,
 ירושלים.

 הודעה על מינוי נאמן
 שם החייב, תיאורו ומענו: מאיר שחד, ת״ז 4290788, כוהר, רחוב

 לינקולן 9, ירושלים.
, חיק אזרחי 645/71. ו ירושלי  בית המשפט המחוזי של:

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: אורי חופרט, עו*ד, רחוב הלל 23, מגדל
 רסקו, ירושלים.

 הודעה על שחרור נאמן
 שם החייב, תיאורו ומענו: יוסף בן סימון, ת״ז 19790, פקיד, אזור ב׳

 44, עין כדם, ירושלים.
 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, תיק אזרדי 179/71.

 שם הנאמן, תיאורו ומשנו: אהרן רוזן, עו״ד, רחוב החבצלת 6,
 ירושלים.

 תאריך השחרור: כ״א בסיון תש׳׳ם(5 ביוני 1980).

 הודעה על ביטול צו קבלת נכסים

 שם הדייב, תיאורו ומענו: טויטו הלן, ת״ז 6799346, עקרת בית,
 רחוב הרצל 705/2, בית שמש.

 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, תיק אזרחי 610/71.
 ~fc]T^ מחן צו קבלת הנכסים: כ״ד בכסלו תשל־ב(12).1971 בדצמבר

ך ביטול הצו: ב״א באייר תש״-ם (7 במאי 1980). י ר ! 1 ^ 
 םיבח הביטול: תשלום החובות בשיעור 100%.

 כ״ב בפיון הש׳׳ט(6 ביוני 1980) י' צוריאלי
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 ז׳בונה
 המשנה לאפוטרופוס הכללי

 ב׳ באייר תש״ם (6 במאי 1980)

 הודעה על כוונה להגיש בקשה למתן צו ניהול
 לפי תקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע), חשל״ח-1978

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות האפוטרופוס הכללי(סדרי דין וביצוע),
 0^^-1978, ניתנת בזה הודעה כי בכוונת האפוטרופוס הכללי
 להגיש לבית המשפט המחוזי בתל־אביב, בקשה לתת לו צו ניהול

 ילקוט הפרסומים 2636, ה־ בתמוז תש״ם, 19.6.1980 1913



 דין וחשבק על נכסי הבנק והתחייבויותיו עם סיום העסקים ביום י־״ד באדר תש׳׳ם(29 בפברואר 1980)
 לפי סעיף 58(2) לחוק בנק ישראל

 נכסים (במיליונים) התחייבויות

 תביעות כלפי חוץ לארץ שטרי כסף ומעות במחזור 15,841

 זכויות משיכה מיוחדות שהוקצו 4,421

 התחייבויות כלפי חוץ לארץ
ת 2 3,746 י מ ו א ל נ י ב ע ה ב ט מ ן ה ר ק ת ל ו י ו ב י י ח ת  ה

ח 1,478 ו ר ח ת א ו י ו ב י י ח ת  ה

122,429 

559 

122,988 

ץ ו ע ח ב ט מ ך ב ר ת ע ו ר י י נ ץ ו ו ע ח ב ט , מ ב ה  ז

ץ ו ע ח ב ט מ ם ב י ר ח מ א י ס ב  נ

 אשראי לממשלה
ד 1 26,812 5,224 ע ו ך מ ו ר ב א ו  ח

 פקדונות של הממשלה ושל המוסדות הלאומיים 12,981

 פקדונות מטבע חוץ של מוסדות בנקאיים בישראל
ם 108,723 י י ו צ י ב — פ ש ו ת ת ו נ ו ד ק ד פ ג נ  כ

22,796 

49,608 

ת ו י ע ר ת א ו מ ד ק  מ

 הלוואות ושטרות
ם 91,199 י ר ח ב - א ש ו ת ת ו נ ו ד ק ד פ ג נ ץ 78,305 כ ו ע ח ב ט מ  ב

ב 20,227 ש ג ת ־ א ח ל ו נ ו ד ק ד פ ג נ ת 13,951 כ ו ר י ל  ב
220,149 92,256 

 ניירות ערך פקדונות של מוסדות בנקאיים וכספיים בישראל 10,397
 10,573 פקדובות אחרים 2,216

7,869 

ם י ר י ח  ס

ם י ר י ח י ס ח ל  ב

 18,442 חשבונות אחרים 17,354

 חשבונות אחרים 10,289 הון הבנק וקרן שמורה 5,000
293,583 293,583 

ת ו ב י י ח ת ה ה ן .S.D.R), ו ו י ל י ן ל״י(205 מ ו י ל י ן 10,607 מ ר ק ה ב ס כ מ ת ה ר ת ה י ת י , ח ן ז א מ ך ה י ר א ת : ל ם י ר ו א  ב

י ו־10,003 ״ ן ל ו י ל י ר 1980: 10,003 מ א ו נ י י (כ־31 ב ״ ן ל ו י ל י ה - 10,607 מ ס כ מ ת ה ר ג ס מ ן ב ו י ל י ך 33 מ ס ב ב ו ח , ו ת ו ע ב ט מ ל ה ס ד ל ו מ י צ ״ ן ל ו י ל י ך 25,004 מ ס ב ב ו : ח ר ק י ע ל ב ל ו ה כ ף ז י ע  1. ס

. ( ה מ א ת ה , ב י ״ ן ל ו י ל י ל מ ס ד ל ו מ צ ב ה ו ח ל ה ה ע ד מ צ י ה ש ר פ ם זהים) ה י מ ו כ ר 1980: ס א ו נ י ב (ב־31 ב ״ ח ד ל א ר ש ל ו  ד

ר 1980: א ו נ י ם 31 ב ו י ל ) י ״ א 39.5520 ל ו ן ה ז א מ ך ה י ר א ת ב ל ״ ה ר ר א ל ו ל ד ג ש י צ י ר ה ע ש . ה ם) כסי נ ם ( י ר ח ת א ו נ ו ב ש ף ח י ע ס ם ב י ל ו ל ר 1980, כ א ו נ י 1 ב ־ ו מ ר ב ט צ ה  ש

.( י ׳ . 37.0596 ל׳ ד ח ו י מ ה ה צ פ מ ן ה ו מ י מ ת ה ר ג ס מ ת ב י מ ו א ל נ י ב ע ה ב ט מ ן ה ר ק ת ל ו ב י י ח ת ה ת ה ו ג צ ו ה מ ף ז י ע ס  2. ב



 עובץ המנוחה דבורה גרשמן
 הודעה לנושים לפי סעיף 99 לחוק הירושה, תשכ״ה—1965

 ניתנת בזה הודעה כי על פי צו קיום צוואה שניתן ע״יי בית
 המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו ביום 30.4.1980, תיק עזבונות 558/80.
 נתמנה דוד אלדור, עו״ד מ־חוב יהודה הלוי 4, תל־־אביב, במנהל

 העזבון הנדון.

 כל נושה של העזבון הנ״ל מתבקש להודיע לי על תביעתו בכתב,
 וזאת תוך שלושה חדשים מיום פרסום הודעה זו.

ן בו . עו״ד, מנהלהעז ר ו ד ל ד א ו  ד

מ ,  חברת חמישה יוד תכשיטנים בע״
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק החברה מרצון

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המניין של החברה
 הנ״ל, שהתקיימה ביום 19.5.1980 נתקבלה החלטה מיוחדת על
 פיריק החברה מרצון וכי שלמה תוםייה־־כהן, עו״ד מרחוב יפו 97,
 בנין כלל, ירושלים, ואברהם ברקת, עו״ד, מרחוב אבן גבירול 83,

 תל־אביב, נתמנו במפרקי החברה הנ״ל .

 כל נושי החברה מתבקשים להמציא את. תביעותיהם למשרד אחד
 מהמפרקיס הנ״ל, הוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו.

 ש׳ תוסייה־כהן, עו״ד אברהם ברקת, עו׳׳ד
 מפרקים

 חברת הנכס ברח׳ ויזל 5 בע״מ
 ניתנת בזה הודעה, בי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
 הנ״ל שנועדה ונתכנסה בהלכה ביום 14,5.1980, נתקבלה החלטה
 מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את י׳ לומברוזו, עו״ד, מרחוב
 אברבנאל 21, ירושלים, ואת מ׳ קרת מרחוב פייבל 19, תל־אביב,

 במפרקי החברה.

 כל גושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיהן תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרדי

 המפרקים הנ״ל.

 נושה או אדם אחר, אשר לא יגישו תביעותיהם כאמור תוך המועד
 הנ״ל, לא ייענו.

׳ לומברוזו, עו״ד מ׳ קרת, עו״ד  י
 מפרקים

 שדרת אייזיק בךאפרים בע׳׳מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזאת הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המיין של החברה
 הנ׳׳ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 15.5.1980 נתקבלה החלטה
, עו״ד תן  מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל פי

 משדרות רוטשילד 43. תל־אביב. כמפרק החברה.

 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש. את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיהן תוך 21 יום מיום פרםופ הודעה זו למשרד המפרק

 הנ״ל.
 נושה או בל אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד

 הנ׳׳ל, לא ייענח.
, עו״ד, מפרק ן ו ר י ל פ א כ י  מ

 דין וחשבון שבועי
 לפי חוק בנק ישראל, חשי״ד־-1954

 לפי םפיף 58 (1) לחוק בנק ישראל, תשי״ד-11954, מתפרסם
 זה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו

 בסיום העבודה ביום כ״ז בסיון תש״פ (11 ביוני 1980).

 סך הכל המטבע במחזור 18,811,434,603.70 לירות
 הנכסים ביתרות מטבע חוץ וזהב 18,811,434,603,70 לירות

 כ׳* ט במיון חש׳׳ם (13 ביוני 1980) די אשבל
 סנן מנהל מחלקת הבנקאות (הוצאה)

 1 ם״ח תשי׳׳ד, ממ׳ 192.

ת מל אחריות הנזודינניס  הודעות אלה מתפרסמו
 ואין בפרסומן משוס מתן תעודה על נכונותן

 חברה להשקעות ברכה בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה כללית סופית

ח בזח הודעה, לפי סעיף 206 (8) לפקודת החברות, כי האסיפה נ ת י ^ ^ 
ת האחרונה של החברה הנ־יל תתקיים ביום 27.7.1980, בשעה י ! ^ ^ 
 17.00, במען המפרק, רתוב נחלת בנימין 52, תל־אביב, לשם מתן
 דו״ח סופי המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה נעשה עם נכסי
 החברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובמסמכים של החברה ושל המפרק.

, עו״ד, מפרק ל ג י ׳ ו ׳ צ  ה

 ספידירג החברה הישראלית לאריגת שטיחים בע״מ
 הודעה על פירוק החברה מרצון

 ניחנת בזח הודעה, שבאסיפה הכללית שלא מן חמנין של החברה
 הנ״ל, שנועדה ונתכנסה בהלכה ביום 17.3.1980, נתקבלה החלטה
 מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות אח יעקב שורץ, רו״-ח מרחוב

 החלוץ 27, חיפה, כמפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעה נגד החברה חנ״ל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק

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

 לא ייענה,
, מפרק ץ ר ו ב ש ק ע  י

 £ שלו גדידי בע״מ
 (בפירוק מרצון) .

 הודעה על האסיפה הסופית

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 206 לפקודת החברות, שהאסיפה
 הכללית האחרונה של חברי החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 15.7.1980
 בשעה 16.00 ברתוב טרומן 34, רמת^גן, לשם הגשת דו׳׳ח סופי של
 המפרקים המראה כיצד התנחל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה,
 וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרקים ולהחליט כיצד לנהוג

. ם  בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפpי

 אברהם שלו נדן גדידי
 מפרקים

1915 19.6.1980 , ם ״ ש ז ח ו מ ת ם 2636, 71• ב י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  י



 ר.ג.ר. השקעות מוצרי גנץ בע״מ
 הודעת על פירוק מרצון

 ניתנת בזההודעה, בהתאםלםעיף 67לפקודתהחברות,כיבאסיפה
 כללית שלא מן המנין של החברה הנ־׳ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה
 ביום 20 במאי 1980 במשרדי החברה ברחוב החשמונאים 105, תל־
 אביב, התקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון, ולמנות את
 פרץ נתר, עו״ד, מרחוב הניצנים 14, הרצליה, ואת אברהם פנירי,

 רו״ח, רחוב גרוזנברג 15, תל־אביב, במפרקי החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות לחברה הנ״ל, מיש את תביעתו למפר
 קים, בצירוף הוכחות תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו, לפי המען

 של משרדי החברה הנ״ל.

, רו״ח י ר י נ ם פ ה ר ב , עו״ד א ר ח ץ נ ר  פ
 מפרקים

 נ.נ.א. סוכנויות בע״מ
 הודעה על פירוק ההברה מרצון

 ניתנת בזה הודעה, בי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברמן
 הנ־׳ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 5 במאי 1-980- נתקבלה החלטה
 מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את נסיפ אלון ואת עו״ד
 אריה לוין במפרקי ההברה. כל אחד ממפרקי החברה יהיה רשאי

 לפעול ולחתום לבד בכל ענין הנוגע לפירוק.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיהן תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק,

 רחוב המגיד 4, תל-אביב.

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

ן י ה ל י ר ן א ו ל ם א י ס  נ
 מפרקים

 תיקון טעות דפוס
 בהודעה על מועד ומקום ההגדלה חאחת־עשדה של מילווה פיתוח,
 תש״ך—1960, סדרה כ״א, שפורסמה בילקוט הפרסומים 2630, תש״ם,
 עמ׳ 1751, במקום ״ביום י׳ בתמוז תש״פ״ צ״ל״ביום ו׳ בתמוז תש׳׳ם״.

 ריבולי בע״מ
 הודעה על פירוק החברה מרצון

 נמסרת בזה הודעה, שבאסיפה הכללית שלא מן.המבין של חברי
 החברה שהתקיימה ביום 29 במאי 1980, נתקבלה בדין החלטה מיוחדת
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את רואה החשבון ברוך ברוידא,

 מרחוב מונטיפיורי 39, תל־אביב, כמפרק החברה.

 בל מי שיש לו תביעה נגד החברה הנ״ל, נדרש להגישה לידי
 המפרק לא יאוחר מ־21 יום מיום פרסום הודעה זו.

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

ק ר פ , מ א ד י ו ר ך ב ו ר  ב

 חברת צלאל בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על האסיפה הסופית

 ניתנת בזה הודעה כי האסיפה הכללית הסופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 20.7.1980 בשעה 12.00 בביתו של המפרק זלמן ליפשיץ
 מרהוב הלסינסקי 5, תל־אביב,לשם הגשת הדו״ח הסופי של המפרק
 המראה כיצד התנהל פירוק הפסקים ומה עשה בנכסי החברה וכדי
 לשמוע ביאורים נוספים מאח המפרק ולהחליט כיצד לגהונ בספרי

 החברה.
, מפרק ץ י ש פ י ן ל מ ל  ז

 אשראי לצרכן חיפה בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, בי באסיפה כללית שלא מן חמנין של החברה
 הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 7 בפברואר 1979, נחקבלה
 החלטה מיוהדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף זלצר ואח

 אוריאל גבריאלי, במפרקי החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש תביעותיו בצירוף
 הוכחותיהן תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למפרקים לפי המען:

 ת״ד 4851, חיפה.

 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמ־ר תוך המועד
 הנ״ל, לא ייענה.

י ל א י ר ב ל ג א י ר ו ר א צ ל ף ז ס ו  י
 מפרקים
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