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 מינוי שופט :וער
שה ודרכי טיפול), י  לפי חוק הנוער (שפיטה, ענ

 התשל״א—1971

וער (שפיטה,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנ
ר  ענישה ודרכי טיפול), התשל׳׳א—1971/ ובהסכמת ש
ת משפט  המשפטים, אני מטיל על דן ביין, שופט בי
ב  מהוזי, לשמש שופט נוער עד יום י״ב באלול התשמ״

 (31 באוגוסט 1982),

ז התשמ״א (13 ביולי 1981)  י״א בתמו
 (חמ 686—3) משה לנדרי

א בית המשפט העליון  נשי
 1 ס״ח התשל״א, עמ׳ 133.

 מינוי יושכ־ראש ועדת שחרוריפ

ן, התשל״ז—1977  לפי חוק העונשי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 50 לחוק העונשין, התשל״ז—
,  1977 ב, וסעיף 17 א לחוק השופטים, התשי׳׳ג—1953 2
י יעצות עם נשיא בית המשפט העליון, אנ  ולאחר התי
 ממנה, את שלמה אלקיים, שופט (דימ׳) של בית משפט
ות משב־ראש ועדת השחרורים  מחוזי, בהסכמתו, להי
ז התשמ״א (8 ביילי 1981) עד יום ט׳  מיום ו׳ בתמו

י 1982). נ ו  בתמוז התשמ״ב (30 בי

 י״ב בתמוז התשמ׳׳א (14 ביולי 1981) משה נסים
ם  (חמ 101—3) שר המשפטי

 1 ס״ח התשל״ז, עמ׳ 226.

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

 אישור הפיכת מקרקעי יעוד למקרקעי ציבור

 לפי חוק המקרקעין, התשכ״ט—1969

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 110 לחוק המקרקעין,
n»1ñí—1969 / אני מאשר, כי המקרקעיןSniהתשכ״ט 

 בתוספת, הרשומים בלשכת רישום המקרקעין באר־שנמן
 כמקרקעי יעוד המהווים דרכים ונחל, חדלו לשמש ליעי־
 דם וייהפכו בשלמותם למקרקעי ציבור שאינם מקרקעי

 יעוד.
 תופפת

 עסה החלקה
 הגוש החלקה במ׳׳ר

775 3 1835 
280 4 1835 

1,885 42 1835 
17 80 1835 

2,852 88 1835 
19 90 1835 

897 95 1835 

ה נסיש ש  י׳׳ז בתמוז התשמ׳יא (19 ביולי 1981) ט
ם  (חמ 242—3) שר המשפטי

 1 ס״ה התשכ״ט, עמ׳ 259.

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

 בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק נכסי המדינה, התשי״א—
, מודיעים בזה כי הממשלה החליטה להרשות את  1951 ג
דה והייצור שבמשרד ת במכון לפריון העבו ושאי המשרו  נ
 העבודה והרווחה (להלן — המכון), המפורטים להלן,
  לייצג את הממשלה, בארץ, בכל עסקה מהעסקאות שמדו
 בר בהן בסעיפים 4 ו־5 לחוק, בתחום הפעילות של המכון,
ן ועסקה של שכירות או קבלת  למעט עסקה במקרקעי
 רשות במבנים לצרכי לימוד, עד לסכום הנקוב לצד
נה על המסמכים הנו  כל אהד מהם, ולחתום בשם המדי

 געים לעסקאות האמורות:

דה והרווחה ן ביחד עם השב משרד העבו הל המכו  1. מנ
 או עם חשב: המכון —. בלי הגבלת סכום;

חל המכון ביחד עם השב משרד העבודה  2. סגן מנ
 והרווחה או עם חשב המכון — עד לסכרם של

 1,000,000 שקלים;
א״מ במכון ביהד עם חשב משרד  3. מנהל יחידת בנ
דה והרווחה או עם חשב המכון — עד לסכום  העבו

 של 25,000 שקלים:

 ההרשאות שהודעה עליהן פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 1059, התשכ״ג, עמי 1136 — בטלות.

 י״ט בתמוז התשמ׳׳א (21 ביולי 1981) אריה נאור
ר הממשלה  (חמ 9—3) מזכי

 1 ס״ח התשי״א, עמ׳ 52.

 הודעה על קפיעת יום־מנוהה נופף לעדה הדרוזית
ן והמשפט, התש״ה—1948  לפי פקודת סדרי השלטו

 בהתאם לסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמש
, מודיעים בזה כי הממשלה קבעה  פט, התש״ח—1948 ג
ידר (אליהו הנביא) כיום מנוחה נוסף לעדה  את חג אלח׳

 הדרוזית.

ד  כ׳ בתמוז התשמ״א (22 ביולי 1981) אריה נאו
 (חמ 1459—3) מזכיר הממשלה
 ג ע״ר התש׳יח, תוס׳ א׳, עמי 1; סייח התשי״ב, עמ׳ 10.

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

 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, התשי״ג—1953 /
ע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 10 (א) (3) לחוק די י מו  אנ
 האמור, ובהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון,
תי את ישראל אפלבוים, שופט של בית משפט י נ  מי
ת  שלום, בהסכמתו, לכהונה. בפועל כשופט ראשי של בי
 משפט השלום בחיפה, מיזם ט״ו בתמוז היתשמ״א (17
 ביול- 1981) עד יום א׳ באלול התשמ״א (31 באוגוסט

.(1981 

 ט״ו בתמוז התשמ״א (17 ביולי 1981) משה נטים
 (המ 60—3) שר המשפטים

 1 ס״ח התשי״ג, עמ׳ 149.
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ו  צ

 לפי חוק נכםי גרמנים, התשי״י—1950

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק נכסי גרמנים,
 התש״י—1950 1 —

י להיות הבר מועצת י ממנה את אליהו בבא  (1) אנ
 האפוטרופסות לנכסי גרמנים וקובע אותו להיות

 יושב ראש המועצה ;

י מבטל את מינויו של בנימין לובטקץ שפורסם  (2) אנ
 בילקוט הפרסומים 1907, התשל״ג, עמ׳ 1372.

י מועצת אפוטרופסות לנכסי גרמנים ו נ  הצו בדבר מי
 שפורסם בילקוט הפרסומים 11, התשי״א, עמי 52, יתוקן

י זה.  לפ

ז התשמ״א (13 ביולי 1981) יזרמ ארידור ״א בתמו  י
 (חמ 1453—3) שר האוצר

 1 סייח התש״י, עמי 266.

 הודעה בדבר אישור מוסדות ציבור־
 לעניו תרומות מיוחדות

 לפי פקודת מס הכנסה

, ! סה נ  בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת מס הכ
ת המוסדות המפורטים להלן כמוסדות ציבור י מאשר א  אנ

ן תרומות מיוחדות: י  לענ

דה הישראלית למחקר תחבורה; ו  1. האג
ה להוראה ע״ש  2. מרכז רוחני׳ אונו — בית מדרש גבו

 קדושי קראקא;
ש חי״;  3. קרן ״בן אי

 4. מוסדות םטולין—קרלין בני ברק,

 י״א בתמוז התשמ״א: (13 ביולי 1981) יורפ ארידדר
 (חמ 152—3) שר האוצר

ת ישראל, נוסה חדש 6, עמ׳ 120; ס״ח נ י ד י מ נ י  ! ד
 התשמ׳׳א, עמ׳ 282.

 הודעה על מינוי
דה ומנוחה, התשי״׳א—951! ת עבו  לפי הוק שעו

ע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק שעות די י מו  אנ
ת הרשומים  עבודה ומנוחה, התשי״א—1951 מיניתי׳ א
דה אזורי לענין סעיף 10 ה להיות, כל אחד מפקח עבו ט  מ

 (ב) לחוק:
נה שפריר  רי
 מיכאל גליק

 יצחק נבנצאל.

 ח׳ בתמוז התשמ״א (10 ביולי 1981)
 (חמ 1318—3) ישראל כץ

 שר העבודה והרווחה

 1 ס״ ת התשי״א, עמ׳ 204; התשל״א, עמי 69.

 צו לפי סעיף 10(א)
נים ציבוריים (הוראת שעה),  לחוק רישום שיכו

 התשכ״ד-^1964

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א) להוק רישום שיכונים
י מצווה; על  ציבוריים (הוראת שעה), התשכ״ד—1964 אנ
ל מקרקעין, כמתואר ת בחלקים ש  העברת זכות הבעלו
 בתוספת, הרשומים בלשכת־ רישום המקרקעין בת־ים,
 מבעליהם לבעלים של המקרקעין הגובלים, שהיא הקרן

 הקיימת לישראל.

 תופפת
 שטח ההלקה השטח המועבר

 הגוש החלקה במ״ר במ״ר

1,310 2,910 129 6018 

252 2,460 160 6011 

׳א (16 ביולי 1981) ד בתמוז התשמ׳ ״  י
חפ 43י-3) ) 

ה נסים ש י מסכים. מ  אנ
ת שר המשפטים ו  יוםף פ

 שד הפנים

 1 ס״ח התשכ״ד, עמי 52.

 צו לפי פעיף 10 (א)
,  לחוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה)

 התשכ״ד—964!

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א) לחוק רישום שיכונים
י מצווה על , אנ  ציבוריים (הוראת שעה), התשכ״ד—1964 ג
 העברת זכות הבעלות בחלקים של מקרקעין, כמתואר
 בתוספת, הרשומים בלשכת רישום המקרקעין בת־־ים,
 מבעליהם לבעלים של המקרקעין הגובלים, שהיא רשות

 הפיתוח.

 תופפת

 שטח החלקה השטח המועבר
 הגוש החלקה במ״ר במ״ר

212 2,151 67 6485 

448 - 1,552 74 6501 

וני 1981)  ט״ו בםיון התשמ״א (17 בי
 (חמ 13—3)

 אני מסכים. משה נשיפ
 יופף בורג שר המשפטים

 ; שר הפנים

 1 ם״ח התשכ״ד, עמ׳ 52.

 ילקוט הפרסומים 2733, ו׳ באב התשמ״א, 31ם6.8.1 2335



 הודעה על הוראה להשתמש בסמכויות מנהל נמל

 לפי פקודת הנמלים

 נמסרת בזה הודעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף
 5 (א) לפקודת הנמלים [נוסת חדש], התשל״א—1971-י,
ות והגמלים  הוריתי שזאב פריד, םגז מנהל אגף הספנ
 לכוח אדם, ישתמש בסמכויות של מנהל נמל לגבי נמל
ל כלי שיט, לעגינתם, יציאה ש גע לכניסה ו ו  עכו בכל הנ
 ריתוקם, אחסונם וציודם על החוף, לבטיחות השיט וכלי
ט והימאות הטובה, לרבות  השיט, בהתאם לכללי השי
ונות ותעודות כושר שיט, תעודות ת לבדוק רשי  הסמכו
 ביטוח צד שלישי של כלי שיט, לאסור השטתו של כלי
ות תוקף, ולבדוק ן בנ נ ת אי רו דות האמו  שיט באם התעו
ט ולאסור השטתם, בשכר  היתרי השטת נוסעים בכלי שי

 או ללא שכר, שלא בהתאם להיתרם.

ן י תנה בענ י  הודעה זו מבטלת כל הרשאה קודמת שנ
 זה. תוקף ההוראה, •האמורה בהודעת זו — מיום פרםומד״

׳א (1 ביולי 1981}  כ״ט בםיון התשמ׳
 (חמ 536—3) ש׳ לוי

ות והנמלים  מנהל אגף הספנ
 במשרד התחבורה

ה על הנמלים נ _ הממו _ _ _ _ 
ת ישראל, נוסח חדש 20, עמ׳ 443. נ י מדי נ  1 די

 הודעה על החלטת המועצה

ות הגבלים עסקיים (רישום הסדר כובל, בקשה  לפי תקנ
ו והודעה על החלטת המועצה),  למתן החלטה, עלי

 ה תש״ד—1960

 בהתאם לתקנה 9א לתקנות הגבלים עסקיים (רי
 שום הסדר כובל, בקשה למתן החלטה עליו והודעה על
י מודיע כי ביום א׳  החלטת המועצה), התש״ך—1960 !, אנ

׳א (3 ביולי 1981) החליטה המועצה —  בתמוז התשמ׳

 1. בחיק מס׳ הע335/854/1 — לאשר את ההסדר הכובל
חה לעבודות טכנאי שיניים, צאת מחירון מנ  לגבי הו
ה נ ל הממו  עד לתאריד 29 במאי 1983, כפוף לתנאים ש

 וכפי שפורטו בהחלטה.;

ת הצעת הממונה על  2. בתיק מם׳ מ/362 — לאשר א
 הגבלים עסקיים, לקבוע הוראות לבעל המונופול
 (״נשר״ מפעלי מלט ישראליים בע׳׳מ, תל־אביב),

בי סדרי תשלום והספקה למלט.  לג

 ההחלטה האמורה פתוחה לעיון הציבור במשרד התע־
ן פלס, רחוב אגרון 30, י  שיה, המסחר והתיירות, בנ

 ירושלים.

 י״ת בתמוז התשמ״א >20 ביולי 1981)
ד אב גלמו  (חמ: 41—3) י ז

 הממונה, על הגבלים עסקיים

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

 צו תפיפת מקרקעין

 לפי חוק להסדר תפיסת מקרקעין בשעת חירום,
 התש״ י—1949

י סעיף 4(א) ו־(ב) לחוק להסדר  בתוקף סמכותי לפ
י  תפיסת מקרקעין בשעת חירום, התש״י—1949 אנ
ן המתוארים להלן והעמדתם  מצווה על תפיפת המקרקעי

י ונכסים. נו  לרשות משרד הבטהזן אגף בי

ם י מורה בזה מטעמי  בהתאם לסעיף 22(א} לחוק, אנ
ת ן או הבי  דחופים שאי מסירתו של הצו לבעלי המקרקעי

ב את ביצועו. כ ע  אד למחזיק בהם, לא ת

 תיאור המקרקעין:

 גוש הלקה השטח במ״ר

1,019 239 6675 

998 240 6675 

997 241 6675 

1,416 342 6675 
1,020 243 6675 

988 244 6675 

997 245 6675 
1,337 246 6675 

960 501 6675 
1,000 502 6675 

1,000 503 6615. 

1,000 504 6675 

1,000 505 6675 

ד לגדר המחנה הממוקם לפי המפה הנמצאת בתיק.  הצמו

 בהתאם לסעיף 17 לחוק האמור, רשאי הרואה עצמו
י ע על־ידי צו של הרשות המוסמכת לערער עליו לפנ פג  נ
עדת ערעור תוך 14 ימים מהיום שבו נמסר לו הצו,  ו
 ואם לא נמסר לו הצו — תוך 14 ימים מהיום שבו הגיע

 הצו לידיעתו.

י יש להגיש לועדת ערעור בכתב, בשנ ת הערעור 1  א
ן בשעת  עתקים, ובהתאם לתקנות להסדר תפיסת מקרקעי
י המען: ועדת , לפ  חירום (סדרי ערעור), התש״י—1950 2
ת משפט  ערעור לצורך חוק להסדר תפיסת מקרקעין, בי

 השלום, תל־אביב.

 י״א בתמה התשמ״א (13 ביולי 1981)
 (חמ 138—3) א׳ חיון

ז המרכז  רשות מוסמכת למחו

 1 ס״ת התש״י, עמ׳ 1.

 2 ק״ת התש״י, עמ׳ 845.
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 5. בתיק מם׳ הע/360/424/246 לאשר את ההסדר הכובל.
ל שלוש שנים פ לתקופה ש י  לגבי קידוח בארות מ
ה נ  מיום מתן החלטת המועצה, כפוף לתנאים של הממו

 כפי שפורטו בהחלטה.

 ההחלטות האמורות פתוחות לעיון הציבור במשרד
ץ פלס, רחוב אגרון 30, נ  התעשיה, המסחר והתיירות, ב

 ירושלים,

ה חתשמ״א (21 ביולי 1981) מ ת  י׳׳ט ב
ד  (חמ 41—3) זאב גלמו

נה על הגבלים עסקיים  הממו

 היתר
י חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי׳׳ח—1957  לפ

י סעיף 16ז לחוק הפיקוח על  בתוקף סמכותי לפ
י מתיר למכור נ  מצרכים ושירותים, התשי״ה—1957 א
ת המצרך המפורט בטור א׳ לתוספת במחיר העולה על  א
ר דרציפ (להלן — המחיר המותר), ובלבד שההפרש  המחי
י ת המצרך לפנ ציב שבו מכר סוחר א  ביץ המחיר הי
ה לבין המהיר המותר שבו מכר אותו ל היתר ז  תחילתו ש
ת המצרך אחרי תחילתו של היתר זה לא יעלה  סוחר א

עור הנקוב בטורי ב׳ לתוספת.  על השי

ה —  בהיתר ז
 ״סוהר׳׳ — אדם שעסקו או חלק מעסקו ייצור מצרך או

נות או בקמעונות.  מכירתו בסיטו

תר זה ביום. כ״א בתמוז התשמ״א  תחילתו של הי
 (23 ביולי 1981).

 תוספת
 המ3רך שיעור ההעלאה המותר

 .בטון מובא 3.63%

ולי 1981) ׳א (21 בי  י״ט בתמוז התשמ׳
י א ת ה ש כדי חמ 98—3) עו ) 

ל המחירים נה ע  הממו
 1 ס״ח התשי׳׳ח, עמ׳ 24; התשל״ע, עמי 32.

 הודעה בדבר בהירת פגן ראש עירית ירושלים

ות (בחירת ראש הרשות• יות המקומי  לפי חוק הרשו
ו וכהונתם), התשל׳׳ה—1975 י  וסגנ

ות מי יות המקו  בהתאם לסעיף 28(א) לחוק הרשו
ו וכהונתם), התשל״ה—1975 1 י  (בחירת ראש הרשות וסגנ

ת ירושלים רי  נמסרת בזה הודעה, כי בישיבת מועצת עי
ני 1981) ו ימה ביום י״ט בסיון התשמ״א (21 בי  שהתקי
 נבחר יהודה אריה גולדקנוף להיות סגן ראש עירית

 ירושלים לפי סעיף 15 לחוק האמור.

 ז׳ בתמוז התשמ״א (9 ביולי 1981)
יפ קוברסקי  (חמ 743—3) חי

 המנהל הכללי של משרד הפנים
 1 ם״ה התשל״ה, עמ׳ 211; י״פ התשל״ט, עמ׳ 982.

 הודעה על החלטת המועצה

ות הגבלים עסקיים (רישום הסדר כובל, בקשה  לפי תקנ
 למתן החלטה. עליו והודעה על החלטת המועצה.),

 התש׳׳ך—1960

 בהתאם לתקנה 9א לתקנות הגבלים עסקיים (רי
ו והודעה, על  שום הסדר כובל, בקשה למתן החלטה עלי
ע כי ביום די י מו  החלטת המועצה), התש׳׳ך—1960 !, אנ
׳א (10 ביולי 1981) החליטה המועצה  ח׳ בתמוז התשמ׳
נה על הגבלים ת הצעת הממו  בתיק מס׳ מ/363 לאשר א
ן (מפעלי נייר  עסקיים לקבוע הוראות לבעל המונופולי
 אמריקאיים ישראליים בע״מ, הדרה} לגביי דרכי שיווק

 והספקה של נייר המשמש לצרכים ביתיים.

ן הציבור במשדד התע־ ו  • ההחלטה האמורה. פתוחה לעי
ן פלס, רחוב; אגרון 30, י  שיה, המסחר והתיירות, בנ

 ירושלים.

ולי 1981} ז התשמ״א (20 בי  י״ת בתמו
ד אפ גלמו  (חמ 41—3) ז

 • הממונה, עלי הגבלים עסקיים
 1 ק״ת התש׳׳ך, עמ׳ 526; התשכ״א, עמי־432.

 הודעה על החלטת המועצה
ות הגבלים עסקיים (רישום הסדר כובל, בקשה  לפי תקנ

ו והודעה על החלטת המועצה),  למתן החלטה עלי
 התש״ך—1960

ות הגבלים עסקיים (רי  בהתאם לתקנה 9א לתקנ
 שום הסדרי כובל, בקשה למתן החלטה, עליו והודעה על
, אני מודיע כי ביום  החלטת המועצה), התש׳׳ך—1960 ג
טה המועצה — ׳א (15 ביולי 1981) החלי  כ״ג בתמוז התשמ׳

ת ההסדר הבובל  1. בתיק מם׳ הע/351/625/10, לאשר א
/ ׳  לגבי אספקת תרופות לחברי קופת חולים ״מכבי
ובמבר 1981, כפוף לתנאים שפורטו  עד לתאריך 30 בנ

 בהחלטת המועצה;

 2. בתיק מם׳ הע/357/652/2, לאשר את ההסדר הכובל
בתי מרקחת, לגבי  בין הסתדרות הרוקחים בישראל ו
 אספקת תרופות במחירים מוזלים ובתנאי׳ אשראי,
 לתקופה, של שלוש שנים מיום מתן החלטת המועצה,

ה וכפי שפורטו בהחלטה; נ אי הממו  כפוף לתנ

 3. בתיק מס׳ הע/358/290/21, לאשר את ההסדר הכובל
ועדים לשימוש  לגבי ייצוא של החומרים הכימיים המי
 בחקלאות, לתקופה של חמש שנים מיזם מתן החלטת

 המועצה;

 י 4. בתיק מס׳ חע/359/834/5, לאשר את ההסדר הכובל
ות ״המשביר לצרכן״  לגבי עסקי האגודות השיתופי
 לתקופה של שלוש שנים מיום מתן החלטת המועצה,

 כפוף לתנאים של הממונה כפי שפורטו בהחלטה;

 1 ק״ת התש״ך, עמ׳ 526; התשכ׳׳א, עמ׳ 432.
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 הודעה בדבר אישור בדזירתפ של הפרי ועדת
ן ו ל ק ש  הבחירות שליד המועצה האזורית תוף א

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

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13(0) לצו המועצות
ות (מועצות אזוריות), התשי״ח—1958 / שהעביר  המקומי
, אבי מאשר את ועדת הבחירות שבחרה 2 ' ם י נ  אלי שר הפ
ן לצורך הבחירות הבאות  המועצה האזורית חוף אשקלו

: ן ל ה ל  למועצה האמורה, במספר החברים ובהרכב ש

ן כהן — יושב ראש הועדה  שמעו
 חיים פיין — סגן יושב ראש הועדה

 ישראל מידן — חבר
 רצון בן־שלום — חבר
 יהודה פודור — חבר

 ל׳ בסיון התשמ״א (2 ביולי 1981)
יפ קופרפקי  (המ 97—3) חי

הל הכללי של משרד הפנים  המנ

 1 ק״ת התשי״ח, עמ׳ 1236.

״פ התש״ל, עמ׳ 2018.  2 י

 הודעה בדבר הוצאת פדרה של איגרות חופ
נה, התשל״ט—1979  לפי חוק מילווה המדי

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

 התשמ׳׳א—1980, סדרה מס׳ 9004, עניינים אלה:

ו נקבעו בתקנות  1. סוג הסדרה,: סוג ״עיבל״ אשר תנאי
ה (סדרות מסוג ״עיבל״), התשמ״א— נ  מילווה המדי

.21980 

ני 1981). ו  2. יום ההוצאה: כ״ז בסיון התשמ״א (29 בי

יה הנקוב: חמישים מיליון שקלים. ו  3. סך כל שו

עדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים  4. מו
י וב־29 בדצמבר של כל נ ו ים ביום 29 בי  הצי שנתי
 שנה, ההל ביום ג׳ בטבת התשמ״ב (29 בדצמבר

.(1981 

 5. מועדי פדיון איגרות החוב: איגרות החוב ייפדו
 בשנים עשר שיעורים שנתיים רצופים החל ביום ו׳
ני 1990). בשנים 1990—1999. ו  בתמוז התש״ן (29 בי
ת ה 8% מסכום איגרות החוב, בשנ  ייפדו כל שנ
 2000 ייפדו 10% מסכום איגרות החוב ובשנת 2001

גרות החוב. פדה יתרת סכום אי  תי

 ו׳ בתמוז התשמ״א (8 ביולי 1981)
 (חמ 950—3) מאיר פרידמן

נה על שוק ההון, ביטוח וחסכון  סגן בכיר לממו

 1 ם״ה התשל״ט, עמי 112.

 2 ק״ת החשמ״א, עמי 344.

 הודעה בדבר פהירת סגן ראש עירית חדרה
ות (בחירת ראש הרשות יות המקומי  לפי חוק הרשו

ו וכהונתם), התשל״ה—1975 י  וסגנ

ות  בהתאם לסעיף 28 (א) לחוק הרשויות המקומי
,  (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה^-1975 ג
 נמסרת בזה הודעה, כי בישיבת מועצת עירית חדרה
׳א (11 במרס 1981)  שהתקיימה ביום ה׳ באדר ב׳ התשמ׳
 נבחר ברוך בוארון להיות סגן ראש העיריה לפי סעיף 15

 לחוק האמור במקום מאיר זנזורי שהועבר מכהונתו.

 ד׳ בתמוז התשמ״א (6 ביולי 1981)
 (חמ 504—3) הייפ קופרפקי

 המנהל הכללי של משרד הפנים

 1 ס״ח התשל״ח, עמ׳ 211; י״פ התשל״ט, עמי 982.

ר בחירת פ;:י ראש המועצה המקומית ב ד  הודעה ב
 אור יהודה

ות (בהירת ראש הרשות יות המקומי  לפי חוק הרשו
ו וכהונתם), התשל״ה—1975 י  וסגנ

יות המקומיות  בהתאם לסעיף 28 (א) לחוק הרשו
 (בהירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה—1975 /
 נמסרת בזה הודעה כי בישיבות המועצה המקומית אור

 יהודה —

 (1) ביום כ״ג באב התשל״ט (16 באוגוסט 1979) נבחר
 יחזקאל שבתי להיות סגן ראש המועצה המקומית
 וממלא מקומו לפי סעיף 14 לחוק האמור, וחיים
בחר להיות סגן ראש המועצה המקומית לפי  נאמי נ

 סעיף 15 לחוק האמור;

 (2) ביום י׳ בשבט התשמ״א (15 בינואר 1981) נבחר
ילי להיות סגן ראש המועצה המקו  יוסף מודזגרשו

ת לפי סעיף 15 לחוק האמור.  מי

 ד׳ בתמוז התשמ״א (6 ביולי 1981)
 (חמ 504—3) חיים קוברשקי

 המנהל הכללי של משרד הפנים
 1 ס״ח התשל״ה, עמ׳ 211; יי׳פ התשל״ט, עמי 982.

ן ראש המועצה המקומית ג  הודעה בדבר בהירת ם
 באקה אל־גרבייה

ות (בהירת ראש הרשות יות המקומי  לפי חוק הרשו
 וסגניו וכהונתם), התשל״ה—1975

יות המקומיות  בהתאם לסעיף 28(א) לחוק הרשו
 (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה—1975 /
 נמסרת בזה הודעה, כי בישיבת המועצה המקומית באקה
׳א (19  אל־גרבייה, שהתקיימה ביום ט״ו באייר התשמ׳
ל אבו מוח׳ להיות סגן ראש  במאי 1981) נבחר אסמעי
 המועצה המקומית וממלא מקומו לפי סעיף 14 לחוק

 האמור במקום מוניר דרויש שהתפטר מכהונתו.

ני 1981) ו  כ״ז בםיון התשמ״א (29 בי
 (חמ 504—3) חיים קופרפקי

 המנהל הכללי של משרד הפנים י
 1 ס״ח התשל״ה, עמ׳ 211; י״פ התשל״ט, עמ׳ 982.
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ים '1971 עד 1972.  5. תיקי חקירות םיבזת מוות, מהשנ
 ה ן כרוכות בתאונות, מ נ  6. תיקי עבירות תנועת שאי

 שנים 1976 ער 1977.
ד 1978, בתום  ד. חיקי הוצאה לפועל, מהשנים 1977 ע

 שנתיים מיום סיום הפעולה (סילוק החוב).

ז התשמ״א (6 ביולי 1981)  ד׳ בתמו
חט 3-62) א׳ אלפפרג ) 

 הגנז

 הודעה בדבר הגשת כקשה לביעור חופר ארכיוני

ני במוסדות ו  לפי תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכי
ה וברשויות המקומיות), התשי״ז—1957 נ  המדי

 בהתאם לתקנה ד לתקנות הארכיונים (ביעור חומר אר
ה וברשויות המקומיות), התשי״ז— נ וני במוסדות המדי  כי
נה הגיש מו י מודיע כי בית משפט השלום בדי , אנ  1957 ג
 בקשה, לביעור תיקי הרצאה לפועל מהשנים 1978 עד סוף
ים מיום סיום הפעולה (סילוק  יולי 1979, בתום שנתי

 החוב).

ולי 1981) ׳א (6 בי  ד׳ בתמוז התשמ׳
 (המ 82—3) א׳ אלפברג
 הגנז ־

 1 ק״ת התשי׳׳ז, עמ׳ 1794.

 הודעה ־כדבר הגשת כקשה לכיעור חומר ארכיוני

ני במוסדות ו  לפי תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכי
ה וברשויות המקומיות), התשי׳׳ז—957! נ  המדי

 בהתאם לתקנה ד לתקנות הארכיונים (ביעור חומר אר
נה וברשויות המקומיות), התשי׳יז— וני במוסדות המדי  כי
 1957/ ותקנה 2 (א) לתקנות הארכיונים (ביעור תיקים
דיע י מו , אנ , התשכ״ו—1965 2  פליליים ומשפטי משמעת)
זי בחיפה הגיש בקשה לביעור  כי בית המשפט: המחו

ני כמפורט להלן: ו  החומר הארכי

ת 1973, בתום תקופה של ד שנים נ ש  1. תיקים אזרחיים מ
נים י י ן הסופי, למעט תיקים בענ  אחר מתן פסק הדי
י גיל ועדרים לפי ו נ צאת דיבה, הכרזת גיל, שי ל הו  ש

כי רדיפות הנאצים, התשי׳׳ז—1957 3.  חוק נ

ת 1973.  2. ערעורים פליליים, משנ

 3. ערעורים אזרחיים, משבת 1973.

ן נילוות לתיק, למעט המרצות נ  4. המרצות אזרחיות שאי
ת 1973. י אפוטרופסות על רכוש, משנ נ י י  בענ

ולי 1981)  ד׳ בתמוז התשמ״א (6 בי
 (המ 3-82} א׳ אלפכרג

ז נ  הג

 1 ק״ת התשי״ז, עמ׳ 1794.

, עמ׳ 40.  2 ק״ת התשכ״ו

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

 הודעה בדבר הוצאת פדרה של איגרות חוב
נה, התשל״ט—1979 וה המדי לו  לפי חוק מי

 נמסרת בזה החועה, כי בתוקף סמבות שר האוצר
׳ י סעיף 6 לחוק מילווה המדינה, התשל״ט—979! ג  לפ
גרות חוב מילווה המדינה,  שהועברה אלי, קבעתי לגבי אי

ניים אלה: י  התשל״ט—1979, סדרה מם׳ 9504, ענ
ות ו נקבעו בתקנ  1. סוג הסדרה: סוג ״גריזים״ אשר תנאי
ג ״גריזים״), התש׳׳ם— ה (סדרות מסו נ י  מילווה, המד

. 2 1980 
ני 1981). ו א (29 בי  2. יום ההוצאה: כ״ז בסיון התשמ״

 3. סד כל שוויה הנקוב: חמישים מיליון שקלים.
בית תשולם בשיעורים עדי תשלום הריבית: הרי  4. מו
ל כל י וב־29 בדצמבר ש נ ו ים ביום 29 בי  חצי שנתי
 שנה, החל: ביום ג׳ בטבת התשמ״ב (29 בדצמבר

.(1981 
גרות החוב ייפדו גרות החוב: אי ה אי י ד עדי פ  5. מו
 בשנים עשר שיעורים שנתיים רצופים החל ביום ב׳
ני 1987). בשנים 1887—1996 ו ׳ז (29 בי  בתמוז התשמ׳
ה 8% מסכום איגרות החוב, בשנת 1997  ייפדו כל שנ
יפדו 10% מסכום איגרות החוב ובשנת 1998 תיפדה  י

 יתרת סכום איגרות החוב.

ז התשמ״א (8 ביולי 1981)  ו׳ בתמו
ר פרידמן  (חט 950—3) מאי

נה על שוק ההון, ביטוח וחסכון  סגן בכיר לממו
 1 ם״ח התשל״ט, עמי 112.

 z ק״ת התש׳׳ם, עמ׳ 2206.

 הודעה כדבר הגשת כקשה לביעור חומר ארכיוני
י במוסדות נ ו מד ארכי ונים (ביעור חו ות הארכי י תקנ פ  ל

ות המקומיות), התשי׳׳ז—957! י ה וברשו נ  המדי

 בהתאם לתקנה 7 לתקנות הארכיונים (ביעור חומר אר
# - ז ״ ה וברשויות המקומיות), התשי נ וני במוסדות המדי  כי
, ותקנה 2 (א) לתקנות הארכיונים (ביעור תיקים  1957 ג
ע די י מו , אנ  פליליים ומשפטי משמעת), התשכ״ו—1965 2
יש בקשה לביעור הומר יה הג ת משפט השלום בנתנ י  כי ב

י כמפורט להלן: נ ו  ארכי

 '1. תיקים פליליים (עוונות וחטאים), מהשנים 1971 עד
.1972 

 2. תיקים אזרחיים מהשנים 1971 עד 1972, בתום תקופה
ים לאחר מתן פסק הדין הסופי, למעט  של ד שנ
נוי ל זשי י צאת דיבה, הכרזת ג ינים של הו  תיקים בעני
כי רדיפות הנאצים, התשי׳׳ז—  גיל ועררים לפי חוק נ

? 1957 
 3. המרצות אזרחיות, מהשנים 1971 עד 1972.

נות שבהן נהרג אדם, ות דרכים, למעט תאו נ  4. תיקי תאו
ד 1972.  מהשנים 1971 ע

 1 ק״ת החשי׳׳ז, עמ׳ 1794.

 2 ק״ת התשכ״ו, עמ׳ 40.

 3 ם״ח התשי״ז, עמ׳ 103; התשכ״ט, עמי 90.
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 (3) גוש 2061 ( 2088) חלקה 321, רובע א׳, אשדוד,
 בשטח של 74.470 מ״ר.

 העתקי התכניות מופקדים במשרדי הועדה בעירית
ן בדבר רשאי לעיין בהם בשעות ני ד וכל המעו  אשדו

 העבודה הרגילות.

 י׳׳ח באייר התשמ׳יא (22 במאי 1981)
 (חמ 2—3.) צפי צילקר

ושב ראש הועדה המקומית לתכנון  י
ד  ולבניה, אשדו

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכיי ציבור), 1943
 וחוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965

ן  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנו
  והבניה, התשכ״ה—1955 י, ובהתאם לתכנית מיתאר מקו
ית מיתאר מקומית מס׳ 2א״, שהודעת ת הנקראת ״תכנ י  מ
 בדבר אישורה פורסמה• בילקוט הפרסומים 1738, התשל״א,
  עמ׳ 2189 (להלן — התכנית), מוסרת בזה הועדה המקו
ן ולבניה בת־ים (להלן — הועדה) הודעה,  מית לתכנו
 כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין
 לצרבי ציבור, וכי הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת

 הקרקע האמורה.

אה כלשהן בע לעצמו זכות או טובת הנ  כל התו
 בקרקע •האמורה, ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש
 לשלוח לועדה, — תוך הדשיים מיום פרסום הודעה זו
 ברשומות — הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה שלו
 בקרקע האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו, שיכללו
 את פרטי הרישום ~~ אם ישנו — בפנקסי רישום המקר
 קעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא

ב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף. בע וכן הישו  תו

נת לקנות ו  כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכו
י שהיא, דרושה; באופן ד חזקה בקרקע האמורה, מפנ י * 
 דחוף לצרכי הציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה
 מורה בזד, שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור

ד אח החוקה בה.  מי

ת פ פ ו  ת

 חלקות 6, 7 בגוש 7058 בשלמותן.

ת מופקד במשרדי הועדה בעירית בת י  העתק התכנ
ן רשאי לעיין בו בימים ובשעות שמשרדי י נ  ים, וכל המעו

 העיריה פתוחים.

 כ״ה בםיוז ההש״ם (9 ביוני 1980)
 (חמ 2—3) מ׳ רוטשילד

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, בת־ים

 1 ס״ה התשכ״ה, עמ׳ 307.

 הודעה לבי פעיפימ 5 ו־7
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה—1965  וחוק התכנו

ן  1. בתוקף •הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתכנו
ד (להלן — הועדה) לפי סעיפים 189 ו־190  ולבניה, אשדו
ת י ן והבניה, התשכ״ה—1965 ג, ובהתאם לתכנ ו  לחוק התכנ
 מפורטת מאושרת מס׳ 9/106/03/3 שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 2627, התש׳׳ם, עמי 1635,
ן המתוארים בסעיף 1  נמסרת בזה הודעה, כי המקרקעי
 לתוספת דרושים לועדה לחלוטין לצרכי ציבור, וכי
ה לישא וליתן על רכישת המקרקעין האמורים. כנ ־ מו עד  הו

ה לועדה המקומית לתכנון נ  2. בתוקף הסמכות הנתו
 ולבניה אשדוד (להלן — הועדה) לפי סעיפים 189 ו־190
ית ן והבניה, התשכ״ה—1965 ובהתאם לתכנ  לחוק התכנו
דעה בדבר אישורה  מפורטת מאושרת מם׳ 2/116/03/3 שהו
 פורסמה בילקוט הפרסומים 2310, התשל״ז, עמ׳ 1131,
 נמסרת בזה הודעה, כי המקרקעין המתוארים בסעיף 2
 לתוספת דרושים לועדה לחלוטין לצרכי• ציבור וכי הועדה

ה לישא וליתן על רכישת המקרקעין האמורים. כנ  מו

 3. בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתכנון
 ולבניה אשדוד (להלן — הועדה) לפי סעיפים 189 ו־190
ת י ן והבניה, התשכ״ה—1965 / ובהתאם לתכנ  לחוק התכנו
ה בדבר אישורה מ ו ה  מפורטת מאושרת מס׳ 102/03/3 ש
 פורסמה בילקוט הפרסומים 2228, התשל״ו, עמ׳ 2005,
 י נמסרת בזה הודעה, כי המקרקעין המתוארים בסעיף 3
 לתוספת דרושים לועדה לחלוטין לצרכי ציבור, וכי
 ה לישא וליתן על רכישת המקרקעין האמו כנ  הועדה מו

 רים.
בת הנאה כלשהן במקר בע לעצמו זכות או טו  כל התו
ן האמורים ורוצה לקבל פיצוי על כר נדרש לשלוח  קעי
 לועדה — תוך הדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות —
 הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו במקר
 קעין האמורים, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו
ת פרטי הרישום — אם ישנו — בפנקסי רישום המקר  א
 קעין, והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא

 תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

נת לקנות ו  כן נמסרת בזה הודעה, כ־ הועדה מתכו
י שהם דרושים באופן ד חזקה במקרקעין האמורים, מפנ  מי
 דחוף לצרכי הציבור שלמענם עומדים לרכשם, והועדה
 מורד, בזה שכל אדם המחזיק במקרקעין האמורים ימסור

ד את החזקה בהם.  מי

 תופפת

 (1) גוש 2068 חלקות 84—72, רובע הי, אשדוד.

 (2) גוש 2064 חלקות 2—1, רובע בקמה, אשדוד, בשטח
 של 21.145 דונם.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 .2340 ילקוט ה3דסומים 2733, ר באב התשמ״א, 6.8.1981



פקד במשרדי הועדת המקומית, שד׳ ת מו י  העתק התכנ
, ובאגף נכסים ומשק, ככר ן 68, תל־אביב־יפו ו רי ו  בךג
ן בדבר זכאי ני , וכל המעו יפו  מלכי ישראל, תל־אביבי

 לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 י״ב בתמוז התשמ״א (14 ביולי 1981) שלמת להפ
ושב ראש הועדה המקומית  (חמ 2—3) י

פו ן ולבניה תל־אביב־י  לתכנו

ף 19 י ע י ס פ  הודעה ל
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

ן והבניה, התשכ״ה—1965 .  והוק התכנו

ן י סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנו  בתוקף סמכותה לפ
ן עיר ו ת תכנ י , ובהתאם לתכנ  והבניה, התשכ״ה—1965 ג
וש ד׳ פה ג ת מס׳ הפ/1060 חי י  מפורטת הנקראת ״תכנ
 בקרית אליהו״ (להלן — התכנית), שהודעה בדבר
 אישורה פודסמת בילקוט הפרסומים 781, התש״ך, עמ׳
יה ן ולבנ ית לתכנו ז  1941, ובהתאם להחלטת הועדה המחו
 חיפה בישיבתה מם׳ 69 מיום 2.5.78, מצהירה בזה הועדה
פה (להלן — הועדה), בהתאם ן ולבניה חי ו  המקומית לתכנ
 לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),
 21943 (להלן — הפקודה), כי המקרקעין המתוארים
 בתוספת, אשר ביחס אליהם פורסמה הודעה לפי סעיפים
 5 ו־ד לפקודה בילקוט הפרסומים 2491, התשל״ט, עמי
 423, יהיו לקנינה הגמור והמוחלט של עירית חיפה

 מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 תופפת
ת (הלק מחלקות 602  חלקה 4 בגוש 10917 בשלמו

י ההסדר).  ו־603 בגוש 10825 לפנ
ת מופקד במשרדי הועדה בעירית חיפה, י  העתק התכנ
 ש מ ן בדבר זכאי לעיין בו בימים ובשעות ש י נ  וכל המעו

 רדי הועדה פתוחים לקהל.

 ל׳ בםיון התשמ״א (2 ביולי 1981) אריה גודאל
 (חמ 4—3) יושב ראש הועדה המקומית

ן ולבניה, היפר ו  לתכנ
 1 ם״ח התשכ׳׳ה, עמ׳ 307.

 2 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמ׳ 32.

ת ו י ו פ ת ז ו ה ו ת ל ג צ ד ה פ ד ה ב ע ד ו  ה
ן  לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעי

 [נוסח הדש], התשכ״ט—969!

יות לגוש רישום 38093 —  מודיעים בזה כי לוה הזכו
ז התשמ״א (13  באר־שבע הוצג לעיון ביום י׳׳א בתמו
ד ל שלושים יום, בלשכת פקי  ביולי 1981) לתקופה ש
ת ן אזור הסדר • באר־שבע, רח׳ העצמאו  הסדר המקרקעי
ז באר־שבע, ה על מחו נ  36, באר־שבע, בלשכת הממו

 ובעירית באר־שבע.

״א בתמוז התשמ״א (13 ביולי 1981)  י
 יהודה לוי

ן אזור הסדר באר־שבע ד הסדר המקרקעי  פקי

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

ן והבניה, התשכ״ה—1965 ו  וחוק התכנ

ן ו  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנ
 והבניה, התשכ״ה—1965 / ובהתאם לתכנית מפורטת מס׳
פו בגושים י ב־ ה תל־אבי  1200 תכנית פיתוח שטח מנשי
 וחלקי גושים 6129—6914, 7014—7001, 7041, 7042 ו־7112,
ת מנשיה, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט נ ו  שכ
 הפרסומים 2123, התשל״ה, עמ׳ 1932 (להלן — התכנית),
ב־ אבי יה תלי ן ולבנ ת לתכנו  מוסרת בזה הועדה המקומי
 יפו (להלן — הועדה), כי הקרקע המתוארת בתוספת
ן  דרושה לעירית תל־אביב־יפו (להלן — העיריה) לחלוטי
 לצרכי ציבור וכי העיריה מוכנה לישא וליתן על רכישת

 הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
רה זרוצה לקבל פיצוי על כד, נדרש לשלוח לועדה  האמו
 — תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה
 על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה,
 בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו, שיכללו את פרטי הרי
, והודעה ן  שום — אם ישנו — בפנקסי רישום המקרקעי
 המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע, וכן חישוב

 הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

ונת לקנות  כן נמסרת בזה הודעה כי העיריה מתכו
א דרושה באופן י שהי ד חזקה בקרקע האמורה, מפנ י  מ
מדת לרכשה, והועדה א עו ף לצרכי הציבור שלמענם הי  דחו
ד רה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מי  מו

 את החזקה בה.
 תופפת

: ן פו כדלקמ ב־י  חטיבות קרקע בתל־אבי
 גוש חלקה שטח החלקה במ״ר ששח להפקעה במ״ר

 6925 (שדמה) 71/2 — כ־4,500
 6923 (שומה) 132 — בשלמות
 6932 173 — בשלמות
 7112 36 14,496 כ ־1,400

 7041 2 1,142 כ ־4
9 ב־6 4 19 7041 
 7041 20 76 כ ־5

 7041 21 78 כ־10
 7041 22 251 כ־40
 7041 24 249 כ ־50
 7041 25 160 כ־30
 7041 26 194 כ־30
 7041 27 501 כ־70

 7041 28 1,040 כ־650
 7041 42 536 כ־300

 7041 43 3,491 כ־1,200
 7041 53 י' 3,246 כ ־350

 7041 56 4,150 כ־2,000

 1 ס״ה התשכ״ה, עמי 307.
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י הצגת לוחות זפויות  הודעה בדג
ן [נוסח הדש],  לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעי

 היתשכ״ ט—1969

 מודיעים בזה, כי לוחות הזכויות לגושי הרישום
; 14268 כרס בן זמרה, נפת צפת, הוצגו ן ראו  14285 י
 לעיון ביום כ״ג בסיון התשמ״א (25 ביוני׳ 1981) לתקופה
ן י  של שלושים יום, בלשכת פקיד הסדר המקרקעין, בנ
 שו״פ, שכונה דרומית, נצרת עלית, בלשכת מינהל הנפה

 שבצפת ובמועצה האזורית מרום הגליל.

 כ״ג בסידן התשמ״א (25 ביוני 1981)
א בי  מוריה עכר אל נ

ן ד הסדר המקרקעי  פקי
 אזור הסדר צפת

 הודעה פרפר הצגת לוחות זפויות
ן  לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעי

 [נוסח הדש], התשכ״ט—1969

 מודיעים בזה כי לוחות הזכויות לגושי רישום מספר
 100222/1 פה׳ארי, 100234/2 ע׳זאלה, 100013/1 חורה,
 100014/1 סעווה, 100229/2 אבו סמארה, הוצגו לעיון
 ביום י״א בתמוז התשמ״א (13.7.1981) לתקופה של
 שלושים יזם, בלשכת פקיד הסדר המקרקעין, אזור הסדר
 באר־שבע, רחוב העצמאות 36, באר־שבע, ובלשכת

ז הדרום רחוב הנשיאים, באר־שבע.  הממונה על מחו

 י׳׳א בתמוז התשמ״א (13.7.1981)
צחק גכאי  י

ן אזור הסדר באר־שבע  פקיד הסדר המקרקעי

ו 9 6 5 - ה ״ כ ש ת , ה ה ד ג ה ן ו ו נ ק התכ ת לפי חז ו ע ד ו  ה
ן כ ר מ ז ה ו ח  מ

 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות
ות במשרדי הועדה המקומית האמורה. י  לשינויי התכנ

, נתניה  מרחב תכנון מקומי
י תאר מקומית ת מ י נ פ י ת ו נ ת שי ד ק פ  הודעה פדתד ה
ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
ית ז  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחו
- לתכנון ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
ן ולבניה נתניה, הופקד שינוי תכנית הנקרא ׳•שינוי  לתכנו
 תכנית מיתאר מקימית מם׳ נת/23/289״, ביהד עם התשריט

 המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: קביעת החלקה כאזור מגורים
ל די הוספת דירה לנכה בקומת קרקע ש י וחד על־  מי

ן.  הבני
י התכנית: גוש 8260 ו נ  ואלה השטחים הכלולים בשי

 חלקה 237, רח׳ הנגב 11, נתניה.

ית רשאי לעיין בו ללא ן בשינויי התכנ י נ  כל המעו
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

ני אחר ן או בכל 9רט תכנו י ן בקרקע, בבנ ני  כל המעו
י התכנית, וכן כל הזכאי ו נ  הרואה עצמו נפגע על ידי שי
 לכך על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום
י ו נ גדות לשי  פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנ

ית במשרדי הועדה המקומית האמורה.  התכנ

 כ״א בתמוז התשמ״א: (23 ביולי 1981)
 א׳ היון

זית לתכנון  יושב ראש הועדה המחו
 ולבניה, מחוז המרכז

, נתניה  מרחב תכנון מקומי

 הודעה בדבר הפקדת שינויי תפניות מיתאד מקומיות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכ
 נון והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המ
ן ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה  חוזית לתכנו
ה נתניה, הופקדו ביחד עם התש־ י  המקומית לתכנון ולבנ

: ה ל ות א י  ריטים המצורפים אליהם, שינוי תכנ

. י תכנית מיתאר מקומית מס׳ נת/548/א״׳ ו נ  (1) ״שי
: איחוד וחלוקה מחדש, י ו נ  עיקרי הוראות השי
ת למגורים ושטח למסחר ודר  קביעת חלקות חדשו

 כים.
: גוש ת י נ כ ת  ואלה השטחים הכלולים בשינוי ה

 8271 הלקות 79—75, 83, חלקי חלקות 82, 89.

נוי תכנית מיתאר מקומית מם׳ נת/548/ב׳״.  (2) ״שי
: איהוד וחלוקה מחדש, קבי י ו נ  עיקרי הוראות השי
 עת חלקה חדשה למגורים, מגרש למסחר, מגרש

 למוסדות ציבור ושטח ציבורי פתוח.
: גוש ת י נ כ ת  ואלה השטחים הכלולים בשינוי ה

 8259 חלקות 31, 32, 35, חלקי חלקות 163, 65.

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

 לקהל.

ני אחר ו בקרקע, בבניז או בכל פרט תכנו י נ  כל מעו
יי התכניות, וכן כל נו  הרואה עצמו נפגע על ידי שי
 הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים
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ו 9 6 5 - ה ״ כ ש ת ן והבניה, ה ו נ ק התכ ו ת לפי ח דעו  הו

ן ז הצפו  מחו

 ולבניה, מחוז הצפון, החליטה באישור שר הפנים, לאשר־
ות מפורטות אלה: י י תכנ י ו נ  שי

 י לתכנית מפו ו נ ת מפורטת מס׳ 3408 — שי י נ  (1) תכ
 רטת מס׳ 3067 — כפר תעשיה מנוף.

י פורסמה בילקוט הפר ו נ  הודעה על הפקדת השי
 סומים 2655, התש״ם, עמ׳ 2348.

 השטחים הכלולים בתכנית: גוש 17675 הלקות 3—1;
 גוש 17676 חלקה 6; גוש 8)198 חלקה 1; גוש 19809

 חלקה 11.
י התכנית: התוויית מגרשים ו נ  עיקרי מטרת שי
י קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים ו נ  לבי

נים והתוויית רשת הדרכים.  שו

 ת מפורטת מס׳ 3500 — שינוי לתכנית מפו י  (2) תכנ
ת בשלומי. נה מערבי  רטת מס׳ 3147 — שכו

י פורסמה בילקוט הפרסומים ו נ  הודעה על הפקדת השי
 2621, התש״ם, עמי 1461.

 השטחים הכלולים בתכנית: גוש 18274 חלקות
וש 18316 חלקות 4—8׳  4—12, 51 הלק מחלקה 43; ג

 20—26, 58—44, חלק מחלקות 1—3, 9, 27, 59.

ת מגורים נ י התכנית: הקמת שכו ו נ קרי מטרת שי  עי
 במסגרת ״בנה ביתך״ על כל שירותיה.

זית אישרה  השינויים האמורים בצורה שהועדה המחו
 אותם ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו
זית האמורה וכן במשרדי הועדה  במשרדי הועדה המחו
י שברה׳ לוחמי ת לתכנון ולבניה הגליל המרכז  המקומי
ז רשאי לעיין בהם ללא י נ יטאות 10, עכל, וכל המעו  הג
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

י  מרחב תכנון מקומי, הגליל המרכז
ת ט ר ו פ ת שינוי תפנית מ ד ק פ ה פרפר ה ע ד ו  ה

ן ו  נמסרת בזה• הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
זית  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחו
ן ולבניה, מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנו
ת יטאו ן ולבניה הגליל המרכזי שברחוב לוחמי הג  לתכנו
ת י ת מפורטת הנקרא תכנ י  10, עכו, הופקד שינוי תכנ
י לתכנית מפורטת מס׳ 2516 ו נ  מפורטת מס׳ 2982 — שי
הד עם תשריט י ציבור במושב יעד, בי נ  — יעוד שטה למב

 המצורף אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 19804.
י יעוד השטח ו נ  עיקרי מטרת שינוי התכנית: שי

י ציבור.  ממגורים לאזור מבנ
ית רשאי לעיין בו ללא ן בשינוי התכנ ני  בל המעו
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, בית שאן
 הודעה פרפר אישור תפנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
ת מפורטת הנקראת י נ יה מחוז הצפון, אישרה תכ  ולבנ

.  תכנית מפורטת מס׳ 3294 — קיבוץ נוה־איתן

ת פורסמה. בילקוט הפר י דעה על הפקדת התכנ  הו
 סומים 2644, התש״ם, עמ׳ 2067.

 השטחים הכלולים בתכנית: כמםומן בקו כחול
 בתשריט.

יה בקיבוץ.  עיקרי מטרת התכנית: הסדר הבנ
ת אישרה י ז עדה המחו ת האמורה, בצורה שהו י  התכנ
חד עם. התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי  אותה בי
ית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית ז  הועדה המחו
ורית בקעת ת שאן שבמועצה האז יה בי ן ולבנ  לתכנו
ן רשאי לעיין בה ללא תשלום י נ  בית שאן, וכל המעו

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקוש־, הגליל המזרחי
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאד

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
ית ז עדה המהו י במשרדי הו  והבניה, התשכ״הי—1965, כ
ן ובמשרדי הועדה המקומית ז הצפו ן ולבניה, מחו  לתכנו
ה הגליל המזרחי שברחוב; הגליל טבריה, י לבנ  לתכנון ו
ית מס׳ 3792 — ת מיתאר הנקרא תכנ י י תכנ ו נ  הופקד שי
י תוואי דרך מם׳ ו נ ת מיתאר מס׳ 1229 — שי י י לתכנ ו נ  שי
ד שטחים בכפר עילוט, ביחד עם התשריט עו  4 להסדרת י

 המצורף אליו.

וש 17484 חלקי  ואלה השטחים הכלולים בתכנית: ג
וש 17483 הלק מחלקה 12.  חלקות 5, 8, 9; ג

י תוואי הדרך ו נ י התכנית: שי ו נ  עיקרי מטרת שי
 והסדרת יעוד השטחים.

י התכנית רשאי לעיין בו ללא נו ן בשי ני  כל המעו
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

י אחר נ ו ק או בכל פרט תכנ נ ב ן בקרקע, ב י נ  כל המעו
י התכנית, וכן מהנדס ו נ ת עצמו נפגע על־ידי שי  הרואה א
 הועדה המקומית שמרחב התכנון שלה כלול בתחום
 התכנית או גובל אותו, רשאי, תוך הדשיים מיום פרסומה
ת י ת לשינוי התכנ גדו  של הודעת זו ברשומות, להגיש התנ

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

י , הגליל המרכז ן מקומי ו  מרחב תכנ
ת ו ט ר ו פ י תכניות מ י ו נ י  הודעה ברבר אישור ש

ן ו  נמסרת בזה. הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ
זית לתכנון  והבניה, התשכ׳׳ה—1965, כי הועדה המחו
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1 9 6 5 - ה ״ כ ש ת ה, ה י נ הג ן ו ו נ ק התכ ו ת לפי ח ו ע ד ו  ה

 ות ושטחים צי מי י י ציבור והתוויית דרבים פנ נ י  לבנ
 בוריים פתוחים.

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

י אחר נ ו ו או בכל פרט תכנ י ן בקרקע, בבנ ני  כל המעו
 הרואה את עצמו בפגע על־ידי התכניות, וכן מהנדס
ת י  ועדה מקומית שמרחב התכבון שלה כלול בתחום התכנ
 או גובל אותו, רשאי תוך חדשיים מיום פרסומה של
יש התנגדות לתכניות במשרדי  הודעה זו ברשומות, להג

ן ולבניה האמורה. ת לתכנו  הועדה המקומי

, הגליל המרכזי  מרחב תכנון מקומי
 הודעה פרפר אישור תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהחאם לסעיף 117 לחוק התכנ
ן זית לתכנו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחו
 ולבניה מחוז הצפון, אישרה תכנית מפורטת הנקראת
ה ומלאכה במעלות. ת מפורטת מס׳ 2193 — תעשי י  תכנ

 הודעה על הפקדת התכנית, פורסמה בילקוט הפר־
 סומים 2366, התשל״ז, עמ׳ 2390.

וש 18436, חלקי גושים  השטחים הכלולים בתכנית: ג
.18383 ,18380 ,18378 ,18377 

 עיקרי מטרת התכנית: יעוד שטחים למלאכה ותעשיה.
זית ה האמורה, בצורה שבה הועדה המחו י נ כ ת  ״
הד עם התשריט המצורף אל־ה, הופקדה  אישרה אות־ בי
זית האמורה וכן במשרדי הועדה  במשרדי הועדה המחו
ן ולבניה הגליל המרכזי שברחוב לוחמי ת לתכנו  המקומי
ן רשאי לעיין בה ללא י נ יטאות 10, עכו, וכל המעו  הג
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

, הגליל העליון  מרחב תכנון מקומי
 הודעה כדכר אישור תכנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ
זית לתכנון  והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחו
 ולבניה מחוז הצפון, אישרה תכנית מפורטת הנקראת

 תכנית מפורטת מס׳ 3368 — מושב שדה אליעזר.

 הודעה על הפקדת התכנית, פורסמה בילקוט הפר
 סומים 2608, התש״ם, עמי 1145.

 השטחים הכלולים בתכנית: גושים 13985, 13986.
 עיקרי מטרת התכנית: הסדר הבניה במושב.

זית אישרה ת האמורה, בצורה שהועדה המחו י  התכנ
 אותה ביחד עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי
ית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית ז  הועדה המחו
ורית הגליל ון שבמועצה האז  לתכנון ולבניה הגליל העלי
ן רשאי לעיין בה ללא י נ  העליון, קרית שמונה, וכל המעו
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

ני אתר ן בקרקע. בבנין או בכל פרט תכנו ני  כל המעו
י התכנית, וכן מהנדס ו נ  הרואה את עצמו נפגע על־ידי שי
 הועדה המקומית שמרהב התכנון שלה כלול בתהום
 התכנית או גובל אותו, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה
ת י י התכנ נו ת לשי גדו  של הודעה זו ברשומות, להגיש התנ

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

י , הגליל המרכז  מרחב תכנון מקומי
 הודעה כדכר אישור שינוי תכנית מיתאר

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ
ן  והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנו
 ולבניה, מחוז הצפון, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר
נוי ת מיתאר הנקרא: תכנית מס׳ 3605 — שי י י תכנ ו נ  שי
ת מיתאר מס׳ 903 — הקמת תהנה לביטון מוכן י  לתכנ

 ומוצריו — שפרעם.

 ית פורסמה בילקוט הפרסו  הודעה על הפקדת התכנ
 מים 2611, התש״ם, עמ׳ 1219.

 השטחים הכלולים בתכנית: גוש 10318 חלקה 58; גוש
 10323 חלקה 13.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: הקמת תחנה לביטון
 מוכן לניצול אגרגטים מהמחצבה הסמוכה.

זית אישרה י האמור, בצורה שהועדה המחו ו נ  השי
 אותו ביהד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי
זית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית  הועדה המחו
ב לוחמי הגיטאות ן ולבניה הגליל המרכזי שברחו ו  לתכנ
ץ רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים נ ו  10, עכו, וכל המע

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

י , הגליל המרכז  מרחב תכנון מקומי
 הודעה כדבר הפקדת תפניות מפורטות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
זית  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחו
ן ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית  לתכנו
י שברחוב לוחמי הגיטאות ה הגליל המרכז י מ ל ן ז  לתכנו
 10, עכו, הופקדו ביחד עם התשריטים המצורפים אליהן,

ות מפורטות אלה י  תכנ

ת מפורטת מס׳ 3856 — מצפה גיתה. י  (!) תכנ
 השטחים הכלולים בתכנית: כמסומן בקו כחול

 בתשריט.
 עיקרי מטרת התכנית: קביעת תהום המצפה וקביעת
י ציבור נ י  חלוקת השטח לאזורי מגורים, לבנ

 והתוויית דרכים.

ת מפורטת 3859 — מצפה כמון. י  (2) תכנ
 ואלה, השטחים הכלולים בתכנית: גוש 18850.

 עיקרי מטרת התכנית: קביעת איתור וגבולותיו
 של מצפה. כמון וקביעת חלוקת השטה למגורים,

 2344 ילקוט הפרסומים 2733, ו׳ באב התש׳מ׳יא, 6,8.1981



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965

, יזרעאלים  מרחב תכבה מקומי
 הודעה כדבר אישור שינוי תפנית מפורטת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ
ן ו זית לתכנ  והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחו
טה באישור שר הפנים, לאשר  ולבניה, מחוז הצפון, החלי
ת מפורטת הנקרא: תכנית מפורטת מס׳ 3128 י  שינוי תכנ
 — שינוי לתכנית מפורטת מס׳ תרש׳׳צ 2/14/1 — חלוקת

 מגרשים לבניה ביקנעם עלית.

י פורסמה בילקוט הפרסומים ו נ  הודעה על הפקדת השי
 2595, התש״ם, עמ׳ 762.

 השטחים הכלולים בתכנית: גוש 11093 חלקות 118,
;171—168 ,157 ,155 ,153 ,142 ,132 ,129 ,127 ,124 ,121 

 חלקי חלקות 11—18, 56, 135, 138, 180, 184.
עת אזורי מגורים  עיקרי מטרת שינוי התכנית: קבי

 וחלוקתם למגרשי בניה.
זית אישרה י האמור, בצורה שהועדה המחו ו נ  השי
חד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי  אוחו בי
ת מי ית האמורה וכן במשרדי הועדה המקו ז  הועדה המחו
ן י נ ה יזרעאלים שבתל עדשים, ובל המעו י  לתכנון ולבנ
ם  רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדי

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, יזרעאלים
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תפנית מיתאד

ן ו  נמסרת בזת הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
ית ז  והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחו
ת מי ז הצפון ובמשרדי הועדה המקו ן ולבניה, מחו  לתכנו
י ו נ ה יזרעאלים שבתל עדשים, הופקד שי י ן ולבנ  לתכנו
ת י י לתכנ ו נ ית מם׳ 3575 — שי ת מיתאר הנקרא תכנ י  תכנ
ד לתחנת תידלוק עו י י נו לית — שי  מיתאר מם׳ 194 הגלי
ט חד עם התשרי  ושרותי דרכים, הסוללים—טורעאן, בי

 המצורף אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 17608 חלק
 מחלקה 1.

י יעוד השטה ו נ  עיקרי מטרת שינוי התכנית: שי
 מחקלאי לתחנת תידלוק ושרותי דרכים.

י התכנית רשאי לעיין בו ללא ו נ ן בשי י נ  כל המעו
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.
ני אחר ן בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנו י נ  כל המעו
ת עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס  הח־אה א
 הועדה המקומית שמרהב התכנון שלה כלול בתהום
ית או גובל אותו, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה  התכנ
ת י י התכנ נו גדות לשי יש התנ  של הודעת זו ברשומות, להג

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.
 י״ט בסיון התשמ׳יא (21 ביוני 1981) י׳ קניג

זית  יושב ראש הועדה המחו
ז הצפון  לתכנון ולבניה, מחו

ה  מרחב תכנון מקומי, טברי

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר
ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ
ן זית לתכנו  והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחו
טה, באישור שר הפנים, לאשר ז הצפון, החלי  ולבניה, מחו
י ו נ ית מס׳ 3476 — שי ת מיתאר הנקרא: תכנ י נ י תכ ו נ  שי
 לתכנית מיתאר מם׳ 287 טבריה — גן ילדים, מעון יום

 ומועדון נוער, טבריה.

ת פורסמה בילקוט הפר י  הודעה על הפקדת התכנ
 סומים 2644, התש״ם, עמ׳ 2067.

וש 15062 חלקה 152,  השטחים הכלולים בתכנית: ג
 חלקי חלקות 55—53, 154; גוש 15035 חלקי חלקות 1,

.37 

י התכנית: יעוד והקצאת שטח ו נ  עיקרי מטרת שי
ים ציבוריים.  להקמת מבנ

ית אישרה ז י האמור, בצורה שהועדה המחו ו נ  השי
חד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי  אותו בי
ת מי זית האמורה וכן במשרדי הועדה המקו  הועדה המחו
ן י נ ת טבריה, וכל המעו רי יה טבריה שבעי  לתכנון ולבנ
 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

, יזרעאלים  מרחב תכנון מקומי
 הודעה כדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

ן ו - נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
זית  והבניה, התשכ״ה—1965, כי, במשרדי הועדה המחו
י הועדה המקומית ז הצפון ובמשרד ן ולבניה, מחו  לתכנו
י ו נ ל עדשים, הופקד שי ת ב ה יזרעאליס ש י ן ולבנ  לתכנו
י ו נ ת מפורטת מס׳־4054 — שי י  תכנית מפורטת הנקרא תכנ
ית מפורטת מס׳ 3360 •— מרכז מסחרי ביקנעם  לתבנ

 עלית, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

וש 11084 חלק  ואלה השטתים הכלולים בתכנית: ג
 מחלקה 16 ; גוש 11093 חלקי חלקות 7, 59 ; גוש 11078

 חלקי חלקות 161, 70; גוש 11495 הלקי חלקות 55,52.
י התבנית: יעוד שטחים למסחר, ו נ  עיקרי מטרת שי
  למשרדים, בידור, מוסדות ציבור, מגורים, שטחים צי

 בוריים פתוחים, דרכים וחניות.
ית רשאי לע־ין בו ללא י התכנ נו ן בשי ני  כל המעו
 השלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

ני ן בקרקע, בבבין או בכל פרט תכנו ני  כל המעו
 אחר הרואה את עצמו נפגע על־ידי שינוי התכנית, וכן
 מהנדס הועדה המקומית שמרחב התכנון שלה כלול
ת או גובל אותו, רשאי, תוך הדשיים מיום י  בתחום התכנ
י נו  פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשי

ית במשרדי הועדה המקומית האמורה.  התכנ
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 הזמנות גוני המשפט

ו £ ־ ב ״ י ב י בתל י א ז ו ח מ ו ה ^ נ ש מ ח ה י  ג

 הזמנות כדבר קיומ צוואות ומינוי מנהלי עזבון

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

 לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

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

ד שמיאן 29.3.81 יצחק שפירא 3452/81 קלרה אדלר 21.2.81 קיבק מנחם  2954/81 דו
לדה גוטין  3372/81 דוד כץ 22.5.81 נעמי כץ 3457/81 גוטין שמואל 24.6.80 מטי

זנברג יהודה 18.5.81 איזנברג  3373/81 לאה קושניר 27.4.81 מיכל אורון 3458/81 אי
 3378/81 ברוורמן שחורה 24.1.81 גילה טולידבו לאוקודיה

ה גן־שרון 15.8.79 עליזה שרה  3381/81 קלרה שיל 7.6.81 יהושע שדמי 3463/81 שושנ
 3383/81 צפורה פלק 29.1.81 אברהם פלק פריד

ה אריון 3464/81 משה גן־שרון 4.4.81 עליזה שרה  3392/81 סלה גולדמן 5.3.72 חנ
 3394/81 אסתר קרמר 20.5.81 יוסף פרמינגר פריד

ני  3395/81 כהן םלמן 11.1.81 סעדיה כהן 3465/81 כהנא לזר 22.3.81 טוני בנימי
 3396/81 כהן אב ט 22.12.80 כהן יעקב 3466/81 אלתר זילברשלג 20.12.80 מרים ברגר
ה 3468/81 עוקשי שלום 14.4.81 יוסף עוקשי  3398/81 נגרין אלברט 1.5.81 נגרין מרי

 3399/81 שטנדר בת־שבע 13.5.68 אהוד דור 3473/81 קופרבאום שרה 15.6.81 קופרבאום
 3400/81 יעקב ערב 13.12.80 דב ערב שלמה

ה פרנקל 3474/81 רייכבק חנה 10.11.80 רייכבק חיים  3401/81 דבורה וייסמן 15.12.73 חנ
ין זלה רט 2.4.80 חיה וינשטי  3407/81 יוסף ברכה 8.3.81 ברכה מרי 3477/81 גי

 3408/81 צפורה שרף 25.5.81 רענן אבי 3480/81 חמילניצקי צילה 19.4.81 חמילניצקי
 3413/81 אוסקר מרגוליס 21.5.46 רות פריים יהודה

 3414/81 אילזה מרים 3481/81 אלזה קרסו 4.5.81 דוד פלורנטין
 מרגוליס 17.6.59 רות פריים 3482/81 טראב טיופיק 7,7.65 כהן טראב

 3415/81 אוטו קוגלמן 17.5.81 בר ונהי לדה חיים
 קוגלמן 3482/81 טראב ביטה 15.1.74 כהן טראב

 3418/81 יונס משה 12.5.81 ערב פרלה חיים
 3420/81 ברו רבקה 15,6.81 שרק יהושע 3483/81 אוםטרובסקי ודה 3.3.81 מושל קימה
ה ורשבםקי 3484/81 הלהולץ מלכה 13.3.80 עדאן יוסף ז  3432/81 יצחק ורשבםקי 19.5.81 ח

 3434/81 אלי קדוש 24.6.81 לאה קדוש 3485/81 אלזרקי סמואל 9.6.81 אלזרקי ריטה
ה דרנס 3490/81 שטינמיץ צבי 21.5.81 שטינמיץ חיה ה אברמוביץ 8.8,80 מי נ  3435/81 מי
ן מרדכי ה דרנם 3495/81 מנחם מנדל 3.3.80 שמעו  3436/81 חיים אברמוביץ 1.6.81 מי

ניקה יודלביץ׳ יודלביץ׳  3439/81 וינברג היינריך 28.5.81 שפלר מו
 3441/81 ראובן פרנקפורט 4.5.81 רון שלם 3498/81 יחזקאל פרלמוטר 1,3.81 מרים רוזנווסר

 3442/81 זהבה גפן 2.2.81 ישראל גפן 3499/81 טראוציאנו אליהו 21.6.79 טראוציאנו
נה זיס איטה  3446/81 שמואל זים 12.5.81 רגי

 3448/81 רבקה סוקולוב 3.2.81 אלן סוקול 5590/77 גרטרוד קראוס 23.11.77 אנטול גורביץ
נדר  3451/81 תאודור רוזנגרטן 27.3.81 פני רוזנגרטן 3508/81 אהרון בינדר 28.5.81 מיכל בי
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 בית המשפט המחוזי בתל״ אביב־ יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 שם המבקש
 האריך

 שם המנוח הפסידה
 מס׳ התיק
 שם המבקש (צוואות)

 תאריך
 שם המנוה הפטירה

 מס׳ התיק
 (צוואות)

ה גולן 1.5.81 דן סיון  3513/81 אלפדד גרשון 16.5.81 רות גרשון 3571/81 שמרי

ה רובשיץ ש עקב ג׳רסי 3574/81 פרימה רובשיץ 4.11.80 מ  3514/81 אהרון רפאל 10.5.81 י

ה שוורץ 27.4.81 • דבורה שוורץ ש ן 3576/81 מ  3523/81 מרדכי בר־און 25.6.79 יעקב בר־או

ה ברגר וביץ 11.6.81 מי  3524/81 נעמי בר־און 15,1.79 יעקב בר־און 3579/81 בוניה שיפמנ

 3527/81 אלגרטה גרינברג 18.4.81 לאון חסון 3582/81 בצלאל מילוא 1.3.81 רוזנה מילוא

ונה יב לוין 11.5.81 עצי ן שרבן 6.4.81 אנליה שרבן 3584/81 אריה לי  3528/81 אנטו

 3529/81 ורטמן ראובן 5.6.81 רבקה ורטמן פולושקי

ה כהן ה מנספלד 26.12.80 זופיה ירוד 3587/81 רבקה כהן 17.4.81 ארי ל ע  3530/81 ר

י 13.6.81 אלה צי דני ה 3592/81 רודולף צירנ ה חבי י  3532/81 עזרא כהן 16.1.81 דל

ה כרמל מ ל דמן 3595/81 שפדה כרמל 5.5.70 ש  3533/81 אסתר פרידמן 10.12.80 נתי פרי

 3537/81 שוורץ ברוך 5.6.81 שוורץ סרג׳ 3597/81 קרסנר שרה 6.8.80 קרסנר דוד

ה עזרא 8.3.78 משה מוזלי 3600/81 אריה ורדי 25.3.81 רחל ורדי ש  3538/81 מ

ה כרמלי 3602/81 עזרא דותן 16.5.81 איריים דוחן ש  3545/81 פרימה כרמלי 21.4.81 מ

 3546/81 חומה מילמן 12.5.80 שמואל צחור 3603/81 בסס הרצברג 26.4.81 רם הרצברג

נד 6.11.80 אסתר לייב ן 3605/81 לייב אדמו ץ ציטרו  3548/81 לאה ציטרון 6.12.80 ארו

ן 9.11.80 םמנטה סביבה 3609/81 גרינבלט גוטלה 27.3.78 אלה ברייר  3553/81 סמנטה לאו

׳אמי 3612/81 סופי יצהקובה 29.3.81 מרי רפאל לנה עז  3558/81 שאול עז׳אמי 17.3.81 אי

 3561/81 ארבסט יעקב 29.4.81 ברטי יעקב ע׳ זמיר, ר

 הזמנות כדבר ירושות ומינוי מנוזלי עזס־ו
 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה
יחסת ש לו טובת הנאה בעזביז שאחת הבקשות מתי  או למיבוי מנהלי עזבון או לשניהם. כל אדם הטוען שי
גדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם גיש התנ ד לה, י ג  אליו ורוצה להתנ

 לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

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

ן ה ששו ש ה הלמן 4.6.78 פודז־רםקי פרץ 3388/81 הלגה ששון 27.5.81 מ נ  729/79 מי

ה רייך 15.7.79 אוח רייך־פירט  3374/81 מלמד שלמה 26.1.81 שרה מלמד 3389/81 נטלי

לה לרנר 28.4.81 צפורה גרנות  3375/81 חבה לוריא 1936 יצחק מראם 3390/81 צי

ה שדמי נ י ונה 11.5.81 פנ  3376/81 שר דב 29.8.76 שר אידה 3391/81 שכטר צי

 3377/81 שר שרה 30.12.80 שר אידה 3393/81 אסתר לבל 24.1.81 יוסף איל

י ח ואט 3396/81־ כהן אנט 29.6,81 יעקב כהן  3379/81 לוי צברי 24.1.81 לו

נה 5.3.81 חדיק עמליה ה ישראלי 21.4.81 שושנה חקלאי 3397/81 בינדר סבי  3380/81 חי

ב ערב ן יהודה 81׳ן 3400 יעקב ערב 29.6.81 ד  3382/81 אלטן אברהם 13.10.68 אלטו

ת דגו רי ו  3384/81 המר חיים 15.5.80 אטלה מיאר 3402/81 שמחה קלמפנר 31.12.80 נ

נץ 12.6.81 תמרה מינץ 3403/81 שוורץ אפרים 29.8.80 שצופק אילנה  3385/81 נחום מי

 3386/81 אליהו אליהו 11.3.66 שמחה אליהו 3404/81 מרדכי צרפתי 3.6.81 אסתר צרפתי

י שרה ז י צבי 17.2.78 אשכנ  3JST7/81 גרשון קמיל 14.8.79 גרשון יאקו 341/81 אשכנז
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ו פ י ־ ב י ב א ־ ל ת י ב ז ט המחו פ ש מ ת ה י  ב
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מס׳ התיק תאריו מס׳ התיק תאריך
 (ירושות) שם המנוח הפסידה שם המבקש (ירושות) שם המנוה הפטירה שם הסבקש

ן פירה ן ויקטור 25.3.81 דאי י 22.3.80 היה אזולאי 3453/81 דאי  1937/80 שביץ פאנ

ה מוצאפי 6.6.75 יצחק דרורי יגה 6.3.81 הלמוט 3454/81 הנ  3405/81 יעקובוביץ פי

י טרואן 10.5.81 חיים טרואן  יעקובוביץ 3455/81 נאג׳
לנה רוזנפלד 3456/81 טיר שינה 1.5.80 ישראל טיר  3406/81 שמואל רוזנפלד 17.2.81 אי

 3409/81 חייטי שמואל 3459/81 צוקרן שרה 13.5.79 צוקרן םלבון

ה רהב 3460/81 לייבוביץ ל ופו 21.12.79 י וזי לייבוביץ  שלמה 9.2.79 חדו
ד עמוס 3461/81 שמואל ציון 15.3.80 שמואל סלים נה 23.11.80 בן דו ד שרי  3410/81 בן דו

ורג׳יה 4.1.66 שמואל סלים ן אילן 3461/81 שמואל ג׳ ה אילן 25.5.81 בנימי  3411/81 חנ

 3412/81 בדי אליעזר 1.10-66 בדי רחל 3462/81 חיים ברילדיאנו 2.10.80 גיטל

 3416/81 ויסקירק חיים 20.4.81 ויסקירק שרה ברלאדיאנו

ה בן חיים ליפ רחמיאל 14.5.77 עמלי  3417/81 הרטוב צבי 8.4.79 אליעזר הרטוב 3467/81 פי

י 2.2.77 יצחק אמיתי  3419/81 יוסף רייך 9.9.80 יהודית בן 3469/81 שרה גטלנ

ישטי 16.8.78 שלי קמחי  כוזרי 3470/81 שמואל בנבנ
בה 3471/81 אסתר חסון 15.1.81 לוי יפה  3421/81 שולם סמי 13.3.81 שולם אבי

 3421/81 שולם חרמן 2.6.81 שולם אביבה 3472/81 פרידלה בראומן 1.12.80 יחיאל בראומן

ג 1.5.81 שמואל הראל 3475/81 שרלוטה גולדרייך 4.5.81 מאשה ישראלי י נ  3422/81 יוסף הו

 3423/81 דוידוביץ וולף הרש 16.4.81 איטה דוידוביץ 3476/81 רחל פישר 17.10.80 וורטמן ארנולד

ינגרטן ני 3478/81 יהושוע וינגרטן 3,6.80 בלה ו  3424/81 סבדו סולומון 17.5.81 סולומון טו

יס כהן 3.3.79 אהרון כהן 3479/81 דוד קצנסקי 24.4.81 אהובה רייכנטל  3425/81 דגנ

ן מאיר ימי  3426/81 מירב כהן 3.3.79 אהרון כהן 3486/81 רנה מאיר 5.5.81 בנ

גנצי פינם ה ליפשיץ 6,3.80 אי נ  3427/81 יוסף בודיסקי 17.11.78 ברנרד בודיםקי 3487/81 אנ

ה טיץ 23.1.81 אווה ויסמן  3427/81 ארנה בודיםקי 1.3.81 ברנרד בודיסקי 3488/81 חנוך אלי

 3428/81 ישראל יוסף 3489/81 שאול זמיר 28.11.80 בלה זמיר

 לוינסון 30.11.55 שלום לויגםון 3491/81 יכפם יוסף 1.8.79 יכבס לאה

 3429/81 פישל בן יהודה 22.1.81 מרים בן־יהודה 3492/81 אורז׳חובסקי מיצי 1.4.81 לילי כהן

י 3493/81 פרדיבנד ברנד 6.9.46 מרקו ברנד  3430/81 שרה המר 11.12.79 נעמי דפנ

 3431/81 יעקב המר 22.6.81 אריה המר 3494/81 רבקה זנדמיר 16.7.80 פאולה לידור

גג י שפרלי  3433/81 גיזלה זקם 17.5.81 מרים דויסש 3496/81 לאה שפרליבג 12.9.77 צב

יה נכטר 3497/81 קבדלר נחמן 12.5.81 קבדלר ברכה  3437/81 אברהם וכטר 25.12.78 סטפנ

ן אנגלישר 3500/81 אברהם טנקום 13.2.81 נחמה טנקוס  3438/81 אריה אנגלישר 1.12.80 שמעו

 3440/81 יששכר חיים 5.9.79 יששכר טובה 3501/81 פרייטג משה 13.5.81 פרייטג יוסף

 3443/81 אולה בוקשפן 31.5.80 אלדה בוקשפן 2604/81 שלמה קדף 15.11.80 חיה קצב

 3444/81 פרלמן אורה 14.4.81 פרלמן אברהם 3502/81 הנדלר שרה 28.4.81 הנדלר שמואל

נה פנפיל 3503/81 יוסף רביניוביץ׳ 12.6.81 עלמה בקלצייק ו  3445/81 כספי דב 5.9.76 י

יק זה בקלצ׳ ה פנפיל 3504/81 אסתר רבינוביץ׳ 29.7.78 עלי נ ו נדל 1.9.80 י  3445/81 כספי שי

בה מנצור  3447/81 ריר נחמה 6.6-81 רוך יהושע 3505/81 יוסף מנצור 3.2.81 אבי

נגולד 3506/81 חיים ג׳רבי 16.5.81 יהודה ג׳רבי נגולד 20.4.81 רוזה גי  3449/81 אפרת גי

נפלד 14.5.81 גרשון שטייבפלד 3507/81 נקש דבקה 13.6.80 בקש אריח י  3450/81 גולדה שטי

1S6.8.19 ,2348 , 2733ילקוט דפרסימים ו׳ באב התשמ״א 



ב •יפו י ב א ־ ל ת י ג ז ט המחו פ ש מ ת ה י  ב
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מס׳ התיק תאריך מם׳ התיק תאריו
 (ירושות) שס המבוח הפסירו־ו שש המבקש (ירושות) שם המנוח הפסידה שם ממבקש

י רגינה 22.4.75 שמחי מרים  3509/81 פישל וקסלר 27.11.67 שושנה דוד 3562/81 מגבאג׳

י 5.2.81 שמחי מרים י באבאנ ׳ ב . 3.1.81 ספורקה 3563/81 מגנאג נדו  3510/81 יונתן מולקו

ר מאיר ר יהושוע 19.5.79 מאי  מולקונדוב 3564/81 מאי

י 14.6.81 דבורת ויזן דנ לו י ה ו ק משה 3565/81 חי  3511/81 קםטנבאום חנה 22.5.79 שנ

ן  3512/81 דברמן גוסטב 5.1.80 אסתר דברמן 3566/81 מזל לחמן 1.4.81 לחמן אילו

ה רוזנווסר  3515/81, למנט זלטה 29.3.80 אברהם שרמן 3567/81 שרה מש 22.3.77 חנ

בה ביצר 2.1.81 אלי ביצר  3516/81 רטוביץ רחל לאה 20.5.80 שוםטר ברכה 3568/81 רי

ן י ן 15.6.81 שרה אפשטי י ה אפשטי ש  3517/81 יוסף ברקאי 28.4.81 אהרון ברקאי 3569/81 מ

נה טנצר 9.2.81 שלמה טנצר בו אלימלך 3570/81 ברי  3518781 בוסבוים יהושוע 19.1.75 נ

 3519/81 נוסבוים אסתר 1.4.81 נבו אלימלך 3572/81 ציקוושווילי יעקב 30.4.81 דוד ציקוושווילי

דה 7.7.76 ב וטבול עמרם 3573/81 נורי עבדו 28.3.81 רבקה עבדו  3520/81 בוטבול מסעו

גל 3575/81 שלמה ברסלב 22.10.80 יעקב ברםלר גל יצחק 10.4.77 שפי  3521/81 שפי

נה פרידמן עקב בז 22.5.80 פאולי  אלפרדה 3577/81 י

צחק דוברוביץ 2.8.80 מלכה דוברוביץ  3522/81 נוימן שמואל 20.3.81 נוימן לאה 3578/81 י

ה ברגר ו 3580/81 חיים דומי 24.3.81 אי ניאנ  3526/81 גרוניאני עמנואל 25.5.80 מריה גרו

ה ששון נ י נ  3525/81 ביקובםקי מנחם 1.5.81 ביקובסקי רבקה 3581/81 נעים ששון 27.3.81 ח

דה פורר 13.12.80 נילי אוםטוינר 3583/81 בר־חיים רם 9.6.81 בר־היים נ  3531/81 הי

ן ויקטוריה  3534/81 מזרחי יוסף 1.3.81 מזרחי שמעו

 3535/81 אברהם דיקר 17.3.81 זיסל דיקר 3585/81 שלמה פרםט 18.1.80 בג׳אן פרםט

יכלר מלכה 3586/81 לוי שבתאי 15.4.81 נעמי נוזנבםקי  3536/81 אייכלר ברוך 21.5.81 אי

בה 3588/81 ביטון רינה 10.4.81 רבקה חנן  3539/81 קורט פרר 9.4.81 פאר אבי

 3540/81 אפרים מססה 20.11.77 צבי מםםה 3589/81 ביטון יעקב 22,4.80 רבקה חנן

גאר 3590/81 אנדל מרקו 3.12.80 אנדיל טובה מה נ עי גר 21.2.81 נ  3541/81 אברהם נ

יטה אשש 3591/81 בן נון יוסף 9.9.76 •פרדון(בן נון) ג׳  3542/81 דוד צביאקובסקי 4.3.79 ברי

יטה אשש שושנה ג׳  3542/81 דורה צביאקובסקי 30.6.80 ברי

בה הבר 10.3.81 שרה רייכפלד 3593/81 ויסמן רוחמה 10.1.73 רענן בן נון  3543/81 טו

ן י ן 20.2.81 יעקב אפשטי י לנה 14.7.67 גולדר אדית 3594/81 זיוה אפשטי  3544/81 פרדו אי

פה בויאר 3596/81 יפה משה 3.3.81 יפה שאול  3547/81 אברהם בויאר 1.11.80 י

י בסון 15.6.81 פרחה בסון  3549/81 שלום כהן 1.5.80 נתן כהן 3598/81 נאג

י נ  3550/81 סלבה ארונוביץ׳ 28.2.81 בת שבע 3599/81 אבו בסל השפרך 5.5.81 אמבסלה אלו

 ארונדביץ׳ 3601/81 אבישי קחלון 10.10.79 אראילה עפרון

י 19.3.79 דבורה ליכטר ת קנז למי דה 3604/81 שו  3551/81 משה מעודה 29.3.80 רחמים מעו

טה ורגון 3606/81 צוברי אסתר 28.9,80 צוברי אבשלום  3552/81 שלום ורגו ן 6-4.81 אי

ן י ן אברהם 5.6.81 אדלשטי י  3554/81 יהודה זרגרוב 1.4.81 טובה זרגרוב 3607/81 אדלשטי

ה רוזלנה  3555/81 מלמד יששכר 18.6.81 מועלם שושנ

 3556/81 רחל קאופמן 4.10.79 מרדכי קאופמן 3608/81 רייספלד שנדור י 3.12.77 רייספלד מרגוט

ת גרוםמן 3610/81 פלדבלום יהודה 15.7.75 פלדבלום הנדל  3557/81 לדיםלב גרוסמן 25.1.81 אדי

נה רחל קלפר 81', 3611 ויקטוריה פרדל 19.4.81 שלמה (פרדל)  3559/81 גבריאל קלפר 3.7.78 מי

 3560/81 לובליגםקי ברטה 1.6.81 גרדה רור פרי
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 ה ז מ ג ו ת (המשך)

 מש׳ התיק תאריך מס׳ התיק האריך
 (ירושות) 'שם המנוח הפטירה שם המבקש (ירושות) שם חממת הפטירה שם המבקש

 3613/81 זלמה ערב 26.4.81 דוד ערב 3623/81 יחיא אברהם 18.4.81 דמול רהל

 3616/81 קבלירו מאיר 10.7.81 קבלירו אלגרה 81'3524 טומיסיט מקס 18.5.81 טימםים

נה ה קליין 7.6.81 הרצל חלדה סממו  20/81^3 מלבנ

ן יעקב  S1/3621 אהרון שמש 12.2.80 מרסל שמש 3625/81 שמעו

י נ י 9.5.81 רבקה שמעו נ  3622/81 צבח ליטו 8.12.70 צבח דוד שמעו

 ע׳ זמיר, רשם

ע ב ש ־ ר א ב י ב ז ט המחו פ ש מ ת ה י  ב

 הזמנות בדגר ירושות ומינוי מנהלי שזבוו

זים על ירושה  להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכרי
ו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת ל ש י י מנהלי עזבון או לשניהם. כל אדם הטוען ש נו  או למי
גדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם גיש התנ  אליו ורוצה להתנגד לה, י

 לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 מס׳ התיק תאריך מס׳ התיק תאריך
 (ירושות) שם המנוח הפטירה שם ::מבקש (ירושות) שם המנוח הפטירה שפ המבקש

 !143/8 גלבר יוסף 21.1.81 גלבר אברהם 234/81 וסרמן אפריים 21.3.69 או ה א טון

יזיק קריגל 15.5.81 צילה שטרכמן פלד רבקה 30.4.81 סטפן ינקו 238/81 אי נ  222/81 שי

יאל קריגל 1.2.81 אםפרנס קריגל נזי מרגלית 245/81 דנ פלד ברנרד 31.12.72 שכי נ  223/21 שי

 223/81 לוציאו הופמייר 21.4.81 יולנדה •הופמייר 259/81 לישע עובדיה 16.9.80 לישע איבון

ה קדמי 260/81 ברד (גין) יעקב 23.2.81 ברד דורה  250/81 מרדכי קדמי 27.7.80 צבי

ת רון נ  251/81 כהן ישי 14.2.81 פנהם כהן 262/81 אריה רון 24.3.81 ע

 252/81 דזורייב אריה 21.3.81 דזורייב אלבסיי 263/81 אברהם רביבו 7.3.81 יצחק רביבו

 253/81 הוק איגנץ 2.3.81 הוק אקטרינה 264/81 מאיר שלוש 28.10.76 יצחק שלוש

 254/81 ברבי מימה 29.5.80 ברבי כליפה 265/81 ח נא אברהם 22.6.81 רוזן אברהם

ך צור ן 266/81 בן־צור דוד 2.5.81 תקוה ב י  255/81 מגנזיק טובה 21.12.79 קלרה ברנשטי

ין ברוך 25.4.66 לב רוזה ד שטרן 268/81 גולדשטי  257/81 שטרן ברוניםלבה 17.5.81 דו

ה ן דבקה 30.12.77 רז טרו אנ י  258/81 אדרי שלמה 19.6.81 אדרי םימי 269/81 גולדשטי

, רשם  י׳ כנאי
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 הזמנות בתי הדץ הרגניים
 בית הדין הרבני האזורי בירושלים

ת הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת  להווי ידוע כי הוגשו לבי
ת הדין וימסור ו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבי יחסת אלי ן בעזבון שאחת הבקשות מתי י נ  הנאה או המעו

ן צו כטוב בעיניו. ת הדי ו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בי  טענותי

 תיק 3903/התשמ״א
מי ביטון, שנפטרה בירושלים וחה סי ן ירושת המנ י  בענ

 ביוט כ׳ בשבט התשמ״א (25 בינואר 1981),
: ״ג׳קלין אמסלם, רה׳ הנשיא 213, בית־ ת ש ק ב מ  ה

 שמש.
 תיק 3984/התשמ״א
פטרה ברמלה ן ירושת המנוחה בתיה אלקלעי, שנ  בעני

ני 1981), ו  ביום ט״ז בסיון התשמ״א (18 בי
ד העברי 6, : אריה אלקלעי, רח׳ הגדו ש ק ב מ  ה

 ירושלים.
 תיק 3985/התשמ״א
פטר ן ירושת המנוח ויסנשטרן יעקב, שנ י  בענ

נואר 1981),  בירושלים ביום ב׳ בשבט התשמ״א (ד בי
: עמנואל ויסנשםרן, רח׳ מרדכי נרקיס, ש ק ב מ  ה

 ירושלים.

 תיק 3989/התשמ״א
ן עזרא, שנפטר בירושלים ן ירושת המנוח שמעו י  בענ

 ביום ז׳ בניסן התשל״ט (4 באפריל 1979),
: עזרא מזל, מושב תעוז 34, ירושלים. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 4066/התשמ״א
ו ירושת המנוח ארטור (עקיבא) פישר, שנפטר י  בענ
 בגרמניה ביום י״א באדר א׳ התשמ״א (15 בפברואר

,(1981 
ן 175, : יהודה רשף (פישר), דרך חברו ש ק ב מ  ה

 ירושלים.

 תיק 4079/התשמ״א
פטר בירו ן ירושת המנוח אברהם אפרתי, שנ י  בענ

ני 1981), ו  שלים ביום ה׳ בםיוו התשמ״א (6 בי
 המבקשת : יהודית אפרתי, רח׳ בן ציון 2, ירושלים.

 תיק 4087/התשמ״א
פטרה ן ירושת המנוחה קלארה אבולעפיה, שנ י  בענ
 בירושלים ביום ה׳ באלול התש״ם (17 באוגוסט 1980),
 המבקש : יצחק חביב, רח׳ משמר הגבול 2, ירושלים.

 תיק 4095/התשמ״א
פטר בגדרה ן ירושת המנוח שמואל כהן, שנ י  בענ

 ביום כ״ה בניםן התשל״ח (2 במאי 1978),
: שושנה כהן, רח׳ פנקס 3, ירושלים. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 90ד3/התשמ״א
ן ירושת המנוחה שרה הדוש, שנפטרה בירושלים  בעני

וני 1981),  ביום י׳ בסיון התשמ״א (13 בי
: זכריה חרוש, רח׳ נסים בכר 1, ירושלים. ש ק ב מ  ה

 רפאל הדם־עדפ, המזכיר הראשי

 תיק 3665/התשמ״א
פטר בירושלים ו אוחיון, שנ ימי ן ירושת המנוח בנ י  בענ

 ביום ג׳ באייר ד׳תשמ״א (ד במאי 1981),
: יצחק אוחיון, רח׳ נפתלי 24/46, ירושלים. ש ק ב מ  ה

 תיק 3809/התשמ״א
פטר ו ירושת המנוח משה אליגולאשוילי, שנ י  בענ

 בירושלים ביום י״ז באייר התשמ״א (21 במאי 1981),
ת 23/28, : תמרה אליגולאשוילי, רה׳ פ ת ש ק ב מ  ה

 ירושלים.
 תיק 3837/התשמ״א
פטרה ן ירושת המנוחה זלפה בן עמרם, שנ י  בענ
נואר 1981), א (21 בי  )בירושלים ביום כ״ב בטבת ההשמ״

: ציון בן עמרם, שד׳ הרצל 70, ירושלים. ש ק ב מ  ה

 תיק 3838/התשמ״א
וחה זיסל שטרן, שנפטרה בידו־ ן ירושת המנ י  בענ

 שלים ביום כ׳ באלול התש״ם (21 בספטמבר 1980),
: צבי שטרן, רח׳ בורוכוב 6, ירושלים. ש ק ב מ  ה

 תיק 3848/התשמ״א
פטר ביום ו ירושת המנוח ליאון ליאונוב, שנ י  בענ

 ז׳ בםיון התשמ״א (29 ביובי 1981),
: י׳ קובו. ש ק ב מ  ה

 תיק 3867/התשמ״א
ן ירושת המנוח דב (קורט) דאוס, שנפטר י  בענ

 בירושלים ביום ב׳ באייר התשמ״א (6 במאי 1981),
: אסתר דאוס, רח׳ האר״י 3, ירושלים. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 3895/התשמ״א
ן ירושת המנוחה אמל דורי, שנפטרה בירושלים י  בענ

נואר 1981),  ביום כ״א בשבט התשמ״א (26 בי
: יוסף דורי, רה׳ ים־סוף 11, ירושלים. ש ק ב מ  ה

 ׳ תיק 3638/התשמ״א
ן ירושת המנוחה פורטונה הרוש, שנפטרה  י בעני
יסן התשל״ד (21 באפריל 1974),  בירושלים ביום כ״ט בנ

ן חרוש, כפר הנוער, קרית־־יערים. : שמעו ש ק ב מ  ה

 תיק 3649/התשמ״א
 בעבין ירושת המנוחה מריה פייבברג, שנפטרה
וני 1974),  בירושלים ביום ה׳ בתמוז התשל״ד (25 בי
 המבקש : סימון פיינברג, רה׳ ים־סוף 14/6, ירושלים.

 תיק 3804/התשמ״א
ד קליין, שנפטר בירושלים ן ירושת המנוח דו  בעני

״ד בשבט התשל״ט (11 בפברואר 1979),  ביום י
ובמבר 14, : חיים קליין, רח׳ כ״ט בנ ש ק ב מ  ה

 ירושלים.
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 בית הדין הרבני האזורי בתל-אביכ־יפו
ת ו נ מ ז  ה

בע טובת  להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התו
ו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור יחסת אלי ן בעזבון שאחת הבקשות מתי י נ  הנאה או המעו

ן צו כטוב בעיניו. ו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית הדי ותי  טענ

 תיק 13924/התשמ״א
ן ירושת המנוח קפלן איליה, שנפטר בבת־ים י  בענ

״ד באייר התשמ׳יא (18.5.1981),  ביום י
: קפלן דינה. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 14044/התשמ״א
ן ירושת המנוח שאול משה, שנפטר בתל־אביב י  בענ

 ביום ט״ז בשבט התשמ״א (21.1.1981),
: חביבה שאול. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 14266/התשמ״א
, שנפטרה בפתח־ ה ז מן ח י ן ירושת המנוחה שטי  בעני

 תקוה בידם ח׳ בניסן התשמ״א (12.4.1981), ן
מן רובין. 1 י : שטי ש ק ב מ  ה

 תיק ד1460/התשמ״א
ן ירושת המנוח אברמוביץ ברוך, שנפטר בתל־ י  בענ

ב ביום כ״ב בחשון התשכ״ג (19.11.1962),  אבי
: ברטה אברמוביץ. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 14386/התשמ״א
פטר ן אברהם, שנ י ן ירושת המנוח אידלשטי  בעני

ב באייר התשמ״א (16.5.1981), ״ ב ביום י  בתל־אבי
. ן י : בלה אידלשטי ת ש ק ב מ  ה

 תיק 11534/התשמ״א
 בענין ירושת המנוח אלבז חנניה, שנפטר ביום א׳

 בתשרי התשמ״א (11.9.1980),
: ליליאן אלבז. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 14635/דaשמ׳יא
וח אלקריף יהודה, שנפטר בבאר־  בענין ירושת המנ

 יעקב ביום כ״ו בחשון התש״ם (16.11.1979),
: רחל אלקריף. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 14308/התשמ׳׳א>
ן ירושת המנוח בסון מאיר, שנפטר בתל־אביב י  בענ

 ביום י״ב באייר התשמי׳א (16.5.1981),
יה בסון, גי : נ ת ש ק ב מ  ה

 תיק 14800/תתשמ״א
ד חביבה, שנפטרה בחולון ן ירושת המנוחה דו  בעני

 ביום כ״ז בטבת התשמ״א (3.1.1981),
: דוד םבטינו. ש ק ב מ  ה

 תיק 14643/התשמ״א
ן ירושת" המנוח ורזגר צבי, שנפטר בתל־אביב  בעני

 ביום כ״ח באייר התשמ״א (1.6.1981),
. ה ל ח : ורזגר מ ת ש ק ב מ  ה

 תיק 14052/התשמ״א
וחה אפרתי רחל, שנפטרה בפתח־ ן ירושת המנ י  בענ

 תקוה ביום א׳ בניסן התשמ״א (5.4.1981),
: אפרים אפרתי. ש ק ב מ  ה

 תיק 13960/ד,תשמ״א
ו ירושה המנוחה גולוברודה פסיה, שנפטרה י  בענ

 בבני־ברק ביום כ״ב באלול התש״ם (3.9.1980),
: משה גולוברודה. ש ק ב מ  ה

 ^ תיק 14086/התשמ״א
ן ירושת המנוחה דביר דבורה, שנפסרה ברמת־ י  בענ

יסן התשמ״א (16.4.1981),  גן ביום י״ב בנ
ת רוזינר. : שלומי ת ש ק ב מ  ה

 תיק 14015/התשמ״א
ן ירושת המנוחה דלה־טורע אידה, שנפטרה  בעני

 בפתח־תקדה ביום כ״ב בשבט התשמ״א (27.1.1981),
: דלה־טורע סילויו. ש ק ב מ  ה

 תיק 14024/התשמ׳־א
ן ירושת המנוח הרבסט אברהם יהושע, שנפטר י  בענ

ן ביום כ״ו בניסן התשמ׳׳א (24.4.1981),  ברמת־ג
: לאה הרבסט. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 14233/התשמ״א
ו ירושת המנות ישכיל אריה, שנפטר בבאר־ י  בענ

 יעקב ביום כ״א בניסן התשמ״א (25.4.1981),
: ישכיל מתילדה. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 14035/התשמ״א
ן ירושת המנוחה מזרחי חנה, שנפטרה ברמת־ י  בענ

 גן ביום י״ג באייר התשמ״א (19.5.1981),
: מזרחי יוחנן. ש ק ב מ  ה

 תיק 14111/התשמ״א
ו ירושת המנוח מליהי שלמה. שנפטר בתל־ י  בענ

 אביב ביום ר בניסן התשל׳׳ח (13.4.1978),
: מלאכי שלום. ש ק ב מ  ה

 תיק 14176/התשמ״א
ן ירושת המנוחה סעד שולמית, שנפטרה בתל־ י  בענ

ב ביום ר בניסן •התשמ״א (10.4.1981),  אבי
: סעד מרדכי. ש ק ב מ  ה

 תיק 14108/התשמ״א
 בעגין ירושת המנוחה קאולי רחל, שבפטרה בבאר־

 יעקב ביזם ו׳ בתשרי התשל״ד (6.10.1973),
: קאולי משה. ש ק ב מ  ה
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 בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 תיק 14724/התשמ׳יא
וח סינואני רצון, שנפטר בתל-  בעני! ירושת המנ

ב ביום כ״ד באלול התשל״ז (7.9.1977),  אבי
נואני ראובן. : סי ש ק ב מ  ה

 תיק 14423/התשמ״א
ו ירושת המנוחה פידלר שרה, שנפטרה בפתח־ י  בענ

 תקוה ביום כ״ב באייר התשמ״א (26.5.1981),
: אברהם פידלר. ש ק ב מ  ה

 תיק 14033/התשמ׳יא
פטר ן אברהם, שנ י ו ירושת המנוח פינקלשטי י  בענ
 בבאר־יעקב ביום כ״ח באדר א׳ התשמ״א (4.3.1981),

: יהודית מילבאור. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 14836/התשמ״א
פטר ברמת־גן  בעני! ירושת המנוח פריצקר אלי, שנ

 ביום ת׳ בםיוו התשמ״א (10.6.1981),
ת פריצקר. למי : שו ת ש ק ב מ  ה

 תיק 14782/התשמ״א
ח צדוק יהודה, שבפטר בבאר־ ו ו ירושת המנ י  בענ

 יעקב ביום י׳׳ג בשבט התש״ם (31.1.1980),
: מזל צדוק. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 26ד14;התשמ״א
וחה קובלנץ אסתר, שנפטרת ברמת־ ן ירושת המנ י  בענ

יר התשמ״א (12.5.1981),  גן ביום ח׳ באי
י קובלנץ. : צב ש ק ב מ  ה

 תיק 14375/התשמ״א
ן ירושת המנוחה קליין יוכבד, שנפטרה בחיפה י  בענ

א (14.4.1981), ״ מ ש ת  ביום י׳יב בניסן ה
: קליין ברל. ש ק ב מ  ה

 תיק 14409/התשמ׳׳א
ן ירושת המנוח רכטשפט יוסף, שנפטר בתל־  בעני

 אביב ביום י״ח בשבט התשל״ח (26,1.1978),
: רכטשפט שרה. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 14364/התשמ״א
ן ירושת המנוח שיוביץ אברהם, שנפטר בפתח־ י  בענ

 תק־ה ביום כ״ג באדר א׳ התשמ״א (27.2.1981),
ה שיוביץ. : חי ת ש ק ב מ  ה

 תיק 14334/התשמ״א
ן ירושת המנוח שריבר סמיון (שמעון), שנפטר י  בענ

 ברמת־גן ביום ד׳ בניסן התשמ״א (8.4.1981),
וק נדז׳דפ. י : י שריבר שכטמנ  המבקשת

נות וירושות  עובדיה לוי, אחראי לעזבו

 תיק 14584/התשמ״א
ח זבידה משה, שנפטר בפתח־ ו ן ירושת המנ י  בענ

 תקוה ביום י״ח בניסן התש״ם (4.4.1980),
יה. ׳ : זבידה נדז ת ש ק ב מ  ה

 תיק 14393/התשמ״א
פטר בתל־אביב וח הזן שלמה, שנ  בעני! ירושת המנ

 ביום א׳ בסמן התשמ״א (3.6.1981),
ן ברמן. : חז ת ש ק ב מ  ה

 תיק 14813/התשמ״א
ח טאובר בנימין, שנפטר בגבעתיים ו ז ירושת המנ י  בענ

 ביום ט׳ בסיון התשמ״א (11.6.1981),
ר לאה. ב ו א ט . : ת ש ק ב מ  ה

 ן תיק ד1485/התשמ״א
וח כהן אוטו, שנפטר ברמת־גן ן ירושת המנ י  ״ בענ

 ביום כ׳ בסיון התשמ״א (22.6.1981),
: כהן נדה. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 14623/התשמ״א
וח כהן שמואל, שנפטר בבת־ים ן ירושת המנ י  בענ

׳א (16.3.1981),  ביום י׳ באדר ב׳ התשמ׳
: כהן רבקה. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 14720/התשמ׳יא
ו ירושת המנוחה לוין לאה, שנפטרה בתל־אביב י  בענ

 ביום י״א בסיון התשמ״א (13.6.1981).
: יהודית רייזמן. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 14739/התשמ״א
רושת המנוחה מהלר טובה, שנפטרה בגדרה ן י י  בענ

׳א (1.12.1980),  בלום כ״ד בכסלו התשמ׳
ד מחלד. ו  המבקש: ד

 תיק 15ד14/התשמ״א
ן ירושת המנוח מיכאלוביץ דוד־יוםוב, שנפטר י  בענ

ן ביום י״א באייר התשמ״א (15.5.1981), ו ל ו ח  ל
: מיכאלוביץ נכה. ת ש ק ב מ  י ה

 תיק 62ד14/התשמ״א
ן ירושת המנות משעל יוסף, שנפטר בחולון י  בענ

ב׳ התשמ״א (30.3.1981), ד באדר '  ביום כ״
: משעל פרחה. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 14725/התשמ׳׳א
פטרה בתל־ נואני רחל, שנ ן ירושת המנוחה סי י  בענ

ב ביום כ״ח בתמוז התשל״ט (23.7.1979),  אבי
: ראובן םינואני. ש ק ב מ  ה
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ה פ י ח ורי ב ת הדין הרבני האז י  ב
ת ו נ מ ז  ה

ת הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת י הוגשו לבי  להווי ידוע ג
ן וימסור ת הדי יחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבי ן בעזבון שאחת •הבקשות מתי י נ אה או המעו  הנ

ו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.  טענותי

 תיק 85ד5/התשמ״א
וחה חיה פקרמן, שנפטרה בקרית־ ן ירושת המנ  בעני
 ים ביום י״ט באדר א׳ ההשמ״א 22.2.1980), והמנוח
פ־ ביום ד׳ בכסלו התשמי׳א  נאום בונדר, שנפטר בהי

,(12.11.1980) 
: יעקב בונדר. ש ק ב מ  ה

 תיק 5853/התשמ״א
ז ירושת המנוח יצחק גייסינסקי, שנפטר בחיפה י  בענ
 ביום ד׳ בחשון התשמ׳יא (14.10.1980), והמנוחה ריבה
 גייסינסקי, שנפטרה בחיפה ביום ט״ו באב התש״ם

,(29.7.1980) 
: גריגורי גייסינסקי. £ ש ק ב מ  ה

 תיק 5868/התשמ״א
נה שורץ, שנפטרה בטירת  בעב־ן ירושת המנוחה שמעו

 הכרמל ביום א׳ בכסלו התשמ״א (9.11.1980),
: יעל שורץ. ת ש ק ב מ  ה

ק 5869/התשמ״א  תי
 בעבין ירושת המנוחה חיה נבון, שנפטרה בחיפה

 ביום ד׳ בחשון התש״ם (24.10.1979),
: אורי נבון. ש ק ב מ  ה

 תיק 5871/התשמ״א
 בעבין ירושת המנוח מנדל ביטר, שנפטר בנצרת

 עלית ביום כ״ט בניסן התשמ״א (3.5.1981),
: יוסף עודד. ש ק ב מ  ה

 תיק 5882/התשמ״א
ז ירושת המנוח אברהם חרמן, שנפטר בחיפה י  • בענ

 ביום י״ז בהשוז התשמ״א (27.10.1980),
: סלי חרמן. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 5888/התשמ״א
 בעבין ירושת המנוח אלי ברקו, שנפטר בחיפה ביו

א (17.2.1981), ״ מ ש ת  י״ג באדר א׳ ה
: ישראל ברקו. ש ק ב מ  ה

 תיק 5894/התשמ״א
ו ירושת המנוח אליאם דלל, שנפטר בטירת י  בענ

 הכרמל ביום ט׳ באייר התשמ׳׳א (14.5.1981),
: מסעד דלל. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 5928/התשמ״א
ן ירושת המנוח יחזקאל רוטגרבר, שנפטר בנצרת  בעני

 עלית ביום ט׳ בניסן חתשמ״א (13.4.1981),
: רחל רוטגרבר. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 1ד56/התשמ״א
יאה פיליפווציאנו, שנפטרה  בעניז ירושת המנוחה הנ

ז (19.1.1977),  בחיפה ביום כ״ט בטבת התשל״
: בטי שפר. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 2ד56/התשמ״א
ן ירושת המנוח משה סקורי, שנפטר בחיפה י  בענ

 ביום ז׳ באייר התשמ״א (11.5.1981),
: אלברט סקורי. ש ק ב מ  ה

 היק 5692/התשמ״א
ו ירושת המנוח לייב הרשקוביץ, שנפטר בחיפה י  בענ

 ביום כ״ט בטבת התשמ״א (27.12.1980),
 המבקש : ריקו אופיר (הרשקוביץ).

 תיק 5695/התשמ׳׳א
ן ירושת המנוח חיים קוטנר, שנפטר ביום ט״ו י  בענ
 בניסן התשמ׳׳א (19.4.1981), והמנוחה לאה רחל קוטנר,
 שנפטרה בחיפה ביום ט״ו בניסן התשמ״א (19.4.1981),

: נורית אטלס. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 02ד5/התשמ״א
פה ביום ן ירושת המנוח יוסף לוי, שנפטר בחי י  בענ

 כ׳יח באדר ב׳ התשמ״א (3.4.1981),
: מזל לוי. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 03ד5/התשמ״א
ן ירושת המנוח שמעדן שלמה, שנפטר בחיפה י  בענ

 ביום יי׳ב בשבט התש״ם (30.1,1980),
: אורה שלמה. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 5709/התשמ״א
ן ירושת המנוחה שרה רובינגר, שנפטרה בחיפה  בעני

 ביום י׳־א באייר התשמ״א (15.5.1981),
: מאיה רדבינגר. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 5753/התשמ״א
ץ ירושת המנוחה אדיט אנסוה, שנפטרה בחיפה נ ע  ב

ד באדר א׳ חתשמ״א (28.2.1981),  ביים כ״
: שדלוטה מלון. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 5771/התשמ״א
ן ירושת המנוחה רחל פרידמן, שנפטרה בחיפה י  בענ

 ביום כ׳ בניסן התשמ״א (23.4.1981),
 המבקש : אברהם פרידמן.

 תיק 5777/התשמ״א
ו ירושת המנוח אלי אוחיון, שנפטר ביום ט״ז י  בענ

א (24,11.1980),  בכסלו התשמ״
: שי אוחיון. ש ק ב מ  ה
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 בית הדין הרבני האזורי בחיפה
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 תיק 6060/התשמ״א
ן ירושת המנוחה סולטנה בוזגלו, שנפטרה י  בענ
ע ביום כ״ד באדר א׳ התשמ״א (28.2.1981), ב  בבאר ש

: יחיא בוזגלו. ש ק ב מ  ה

 תיק 6070/התשמ״א
ן ירושת המנוחה קלרה זהבי, שנפטרה בחיפה י  בענ

 ביום י״ג באייר התשמ״א (17.5.1981),
: יוסף זהבי. ש ק ב מ  ה

 תיק 6102/התשמ״א
וחה שושנה מוזם, שנפטרה בחיפה  בעניו ירושת המנ

 ביום כ׳ באדר ב׳ התשמ״א (26.3.1981),
: שמואל מוזס. ש ק ב מ  ה

 תיק 6103/התשמ״א
פטר בקרית ו ירושת המנוח יצחק עמית, שנ  בעני

 שמואל ביום כ״ז באייר התשמ״א (31.5.1981),
: שרה עמית. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 6152/התשמ״א
וח יעקב קאפמאר, שנפטר במגדל ו ירושת המנ  בעני

ם י״ח באייר התשמ״א (22.5.1981), ו בי  העמקי
 המבקשת : פרידה קאפמאר.

 תיק 6160/התשמ״א
פטר בחיפה ו ירושת המנוח זלמן עמית, שנ  בעני

 ביום כ״ו באייר התשמ״א (30.5.1981),
: מרים עמית. ת ש ק ב מ  ה

 רפאל טילידאנו, המזכיר הראשי

 תיק 5957/התשמ״א
וחה נעימה מועלם, שנפטרה ו ירושת המנ י  בענ

 בחיפה־ ביום ט״ו באדר התשל״ט (14.3.1979),
: שלמה מועלם. ש ק ב מ  ה

 תיק 5973/התשמ״א
חה יבגניה גרטשטייו, שנפטרה ו ו ירושת המנ י  בענ

 בקרית חיים ביום כ״ו בניסן התשמ״א (30.4.1981),
אנה שילוביץ, : טטי ת ש ק ב מ  ה

 תיק 5996/התשמ״א
וח מקס קריגל, שנפטר בחיפה ן ירושת המנ  בעני

 ביום י׳׳ט בניסן חתשמ״א (23.4.1981),
. : לילי שימנסקי  המבקשת

 תיק 5999/התשמ״א
פטר בחיפה ו ירושת המנוח יצחק׳ מימון, שנ י  בענ

 ביום ט״ו בניסן התשמ״א (19.4.1981),
: נחמה מימון. ת ש ק ב מ  ה

ק 6000/התשמ״א  תי
ן ירושת המנוח מרק פיבוד, שנפטר בקרית ים י  בענ

 ביום כ״ג בניסן התשמ״א (27.4.1981),
: יוסף פיבוך. ש ק ב מ  ה

 תיק 6021/התשמ״א
ן ירושת המנוח עזרא כהן, שנפטר בקרית  בעני

 שמריהו ביום כ,׳ בכסלו התשכ״ב-(28,11.1961),
: לולו כהן. ת ש ק ב מ  ה

 תיק 6023/התשמ״א
 בעבין ירושת המנוחה הרטה לזובסקי, שנפטרה

א (11.4.1981),  בחיפה ביום הי• בניסן התשמ״
: יצחק אלפרדו, ש ק ב מ  ה

ד ו ד ש א רי ב ו י האז ת הדין הרבנ י  ב
ת ו נ מ ז  ה

בע טובת . כל התו ה ש ח  להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי י
ן וימסור ת הדי גד לח, יבוא לבי ו ורוצה להתנ יחסת אלי ן בעזבון שאחת הבקשות מתי ני  הגאה או המעו

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

ענת יזרעאלי.  תיק 1ד14/התשמ"א המבקשים : ורדי רחל, חיים ואיתן, ו
ו ירושת המנוח עמוס אליהו, שנפטר באשקלון י  בענ

 ביום ב״ג באייר התשמ״א (27.5.1981), תיק 1366/התשמ-׳א
ד יח עשת מרק, שנפטר באשדו ק ירושת המנ ׳ בענ ה פ ׳ י ׳ ג י י ׳ ׳ ג ם י ל ׳ ש ט ר ב ל ׳ א ה ל ר  המבקשים ־ עמים פ

• ביום כ״ד בכסלו חתשל״ט (24.12.1978), ה ב י מ י ס ה י ר ד : ׳ ס ה ק ב  ר

, אוסנת ליוסי.  תיק 1071/התשמ״א המבקשים : עשת מימי
פטר באשדוד ך ירושת המנוח ורדי יוסף, שנ י  בענ

 ביום כ׳ באדר בי• התשמ״א (25.3,1981), ב״צ נהוראי, המזכיר הראשי
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 הודעות לפי תוק הצהרות מוות, התשל״ח~978ו
יצב תי גד להצהרת המוות י ן הרוצה להתנ י נ  אדם מעו
ת־המשפט במועד הנקוב לעיל, אם בעצמו ואם י בי  לפנ
ת די בא כוחו, וינמק את התנגדותו או ימסור לבי י  על־
יתנה על ידיד שיבה פורטו  המשפט הצהרה בשבועה שנ
י נציג דיפלומטי דעה בפנ  טעמי ההתנגדות, או ימסור הו
ה יפרט את טעמי ההתנגדות, ב  או קונםולרי של ישראל ש

ת המשפט כטוב בעיניו.  שאם לא כן יחליט בי

א (18.6.81) בלשה חפון, רשפ  ט״ז בםיון התשמ״

זי כירדשליפ  פפיית המשפט המחו
ות 33/81  תיק הצהרות מו

 בענין: חוק הצהרות מוות, התשל״ח~8ד19
 : הצהרת מותם של גםפי שנות השואה המפו ן י  ובענ

 רטים להלן:
ר מרח׳ אברהם 59, יטל מאי  והמבקשת: איטה־ג
י 35, עד מרח׳ נחמנ ״ד מנחם עמי  בני־ברק, ע״י ב״כ עו

 תל־ אביב.
 הודעה

ע כי המבקשת פבתה אל בית־המשפט דו  להווי י
י בירושלים בבקשה להצהיר על מותם של נספי ז  המחו
ת השואה המפורטים להלן שנעלמו ומשערים שהם ו  שנ
ט ידון בבקשה ביום ז׳ בתשרי ת המשפ  מתו וכי בי

 התשמ״ב (5.10.81) בשעה 08.30.

זה תיאורם של הנספים לפי הצהרת המבקשת:  ו
פ מנורמזם ת ודנעדרימ, מקום יתארך לידתם, מקו  שמו
ו דוע האחרון, אזרהותפ, התאריך האחרון שפ ל והי י  הרנ

: ו א צ מ  נד*8״ מחיים דהמקופ בי נ
ינדל פרלו רדאוץ, בוקוביבה, 1890, ורשה, פולין,  שי

 פולנית, 1939¡
ה אוסטיח,  אסתר בריגר, רדאוץ, בוקובינה, 1892, מחנ

ה אוסטיה;  רומנית, 1942, מחנ
 ברטה בריגר, רדאוץ, בוקובינה, 1894, ברלין, גרמניה,

 גרמנית, 1939, ברלין, גרמניה;
 איזק־יצחק • בריגר, רדאוץ, בוקובינה, 1889, ברלין,

 גרמנית, 1939, ברלין, גרמניה;
, דל בריגר, רדאוץ, בוקובינה, 1887, שפנדאו  מקס מנ

, גרמניה;  גרמניה, גרמנית, 1939, שפנדאו
, , גרמניה, גרמנית, 1939, שפנדאו ה בריגר, שפנדאו מ  א

 גרמניה;
 יחזקאל בריגר, רדאוץ, בוקובינה, 1883, ברלין, גרמניה,

 גרמנית, 1939, ברלין, גרמניה;
 מרטה בריגר, ברלין, גרמניה, גרמנית, 1939, ברלין,

 גרמניה;
 הרברט יחזקאל בריגר, ברלין, גרמניה, גרמנית, 1939,

 ברלין, גרמניה;
 ציפה שכנר, רדאוץ, בוקובינה, 1885, רומנית, 1941,

 מתנה שרגרוד;
 יעקב שכנר, רדאוץ, בוקוביבה, צ׳רנוביץ, רומנית, 1941,

 רוסיה.

פ ד פירושלי ו ה מ ת המשפט ה י  הפ
ק הצהרות מוות 29/81  תי

 בענין: חוק הצהרות מוות, התשל״ח—1978,
ק: הצהרת מותה של הנםפית צפורה מזרחי, בענ  ו

נה הפצדי מרחוב התללים 6, ירושלים.  והמבקשת: נבו
 הודעה

נה חפצדי פנתה אל בית בו  להווי ידוע כי המבקשת נ
י בירושלים בבקשה להצהיר על מותה ז  המשפט המחו
 של צפורה מזרחי שנעלמה במלחמת השחרור בירושלים
 ומשערים שנספתה וכי בית המשפט ידון בבקשה הנ״ל

 ביום ז׳ בתשרי התשמ״ב (5.10.81) בשעה 0.30.
ת זה תיאורה של צפורה מזרהי: נולדה בעיראק בשנ  ו
 1930, בשנת 1948 התגוררה עם משפחתה ברחוב הקישון
 0נ, ירושלים, באחד מ-־מי הקרבות בירושלים ב־1948

 נעלמה ולא שבה לביתה.

דיעות על צפורה מזרחי ודע ושיש לו י  כל מי שי
 מתבקש בזה להמציא לבית המשפט, בין בכתב עד לידם
ן בעל־פה לפני בית המשפט במועד הנקוב  הדיון ובי
ד להצהרת המוות ג ן הרדצה להתנ י נ  לעיל, דכל אדם מעו
י בית המשפט במדעד הנקוב לעיל, אם בעצמו יצב לפנ  י יתי
 ואם על־ידי בא כוחו, וינמק את התנגדותו או ימסדר
תנה על ידו שבה י  לבית המשפט הצהרה בשבועה שנ
י נציג  פורטו טעמי ההתנגדות, או ימסור הודעה בפנ
ה יפרט את טעמי ב  דיפלומטי או קונםילרי של ישראל ש
ו. ב בעיני ת המשפט כטו  ההתנגדות, שאם לא כן יחליט בי

 י״ט בסיון התשמ״א (21.6.81) משה חסון, רשם

י פירושליפ ז ת המשפמ המחו י ב  כ
 תיק הצהרות מוות 32/81

 בענין: חוק הצהרות מוות, התשלי׳ח—1978,
 ובענין: הצהרת מדתם של הנספים יוסף יהודה פרםול,
ה פרסדל, שרה פרסול, חנה נ  קופל פרסול, אברהם חו

 פרסול,
 והמבקשת: איטה קרםן פרסול.

 הודעה
 להווי ידוע כי המבקשת איטה קרסן פרסול פנתה
י בירושלים בבקשה להצהיר על ז  אל בית המשפט המחו
 מותם של הנספים הנ״ל שנעלמו ומשערים שהם נספו
״ל ביום ז׳ בתשרי ט ידון בבקשה הנ כי בית המשפ  ו

 התשמ״ב (5.10.81) בשעה 08.30.

 וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרת המבקשת:
 אין כל ידיעה ביחס למקום ותאריך לידתם, מקום
 מגוריהם הרגיל והאחרון, אזרחותם והתעםקותם, ידוע
דוע האחרון היה בעיר נשלסק  רק שמקום המגורים הי

 בפולין.
 כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ״ל, מתבקש
ד ליום הדיון ובין  להמציאן לבית המשפט, בין בכתב ע
ת המשפט במועד הנקוב לעיל, וכל י בי  בעל פת לפנ
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דיעות על הנספים הנ״ל או מי מהם  כל מי שיש לו י
 מתבקש בזה להמציאן לבית המשפט בין בכתב עד ליום
ת המשפט במועד הנקוב י בי ן בעל־פה לפנ  הדיון, ובי
גד להצהרת •המוות  לעיל, וכל אדם מעונין הרוצה להתנ
י בית המשפט במועד הנקוב לעיל, אם יצב לפנ תי  י
די בא כוחו, וינמק את התנגדותו, אד  בעצמו ואם על־י
יתנה על ידיו  ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה שנ
י דעה בפנ  שבה פורטו טעמי ההתנגדות, או ימסור הו
 נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל, שאם לא כן

ב בעיניו.  יחליט בית המשפט כטו

ה חפוז, רשם ש  כ״ג בםיון התשמ״א (25 ביוני 1981) מ

ות 35/81 י כידושל־יפ תיק הצהרת מו ז  גמה המשעמ המחו
 בענין: חוק הצהרות מוות, התשל״ה~1978,

נה  ובענין: הצהרת מותם של הנעדרים: שרת טבת, לו
 טבת, אברהם טבת, מטיקה טבת, רגינה ־טבת,

 והמבקשת: שמואל גרשון, ת״ז 1082555 משד׳ הר־ציון
די ב׳׳כ עו״ד רפאל צ׳קרוב, מרה׳  42, תל־אביב, על־י

 הרצל 28, תל־אביב.'

ה ע ד ו  ה
ת אל גרשון פנה אל בי י ידוע כי המבקש שמו ו  להו
זי בירושלים בבקשה להצהיר על מלתם  המשפט המחו
ת  של הנעדרים הנ״ל, שנעלמו ומשערים שהם מתו וכי בי
׳ב ן בבקשה הב״ל ביום ז׳ בתשרי התשמ׳ ז  המשפט מ

 (5.10.81), בשעה 09.00.

זה תיאורם של הנעדרים לפי הצהרת המבקש: 1.  ו
נה  שרה טבת, אלמנה, כבת 63—62 בזמן היעלמה; 2. לו
 טבת, בת שרה טבת, כבת 13—42 בזמן היעלמו>;-3.
טבת בן 39 בעת היעלמו; 4. מטיקה  אברהם טבת, בן שרהי
 טבת, בת שדה טבת, כבת 37 בעת היעלמה-, 5. רגינה
 טבת, בת שרה טבת, כבת 35 בעת היעלמה; כולם ילידי

 העיר סאראס, ־וון, תושבי קבע בדראמה, יוון.
 כל הנ״ל היו אזרחים יווניים; בחודש מרס 1943
ל די הגרמנים ונשלחו עם הטרנספורטים ש  נלקחו על־י
ש מהם לא הזר יהודי יוון למחנות ההשמדה בפולין; אי ' 
עד האחרון שראו אותם  ומאז לא שמעו עליהם דבר. המו

 מרס 1943, בעיר דראמה, יוון.
 שמו וכתובתו של בן משפחה הקרוב ביותר: שמואל

 גרשון, שד׳ הר־ציון 42, תל־אביב.

ש לו ידיעות על הנ״ל מתבקש בזה  כל- מי שי
ד ליום הדיון, ובין  להמציאן לבית המשפט, בין בכתב ע
ת המשפט במועד הנקוב לעיל, וכל אדם  בעל פה לפני בי
י גד להצהרות המוות יתייצב לפנ  מעונין הרוצה להתנ
די ב לעיל. אם בעצמו ואם על־י קו עד הנ ת המשפט במו  בי
 בא־כוחו, וינמק את התנגדותו, או ימסור לבית המשפט
ו שבה פורטו טעמי די יתנה על י  הצהרה בשבועה שנ
נציג דיפלומטי או י ' נ  התנגדותו, או ימסור הודעה בפ
, י התנגדותו ת טעמ  קונםולרי של ישראל שבה יפרט א

ו, ב בעיני ת המשפט כטו  שאם לא כן יחליט בי

ני 1981) ד׳ 0יין, רשם ו  י״ז בסיון התשמ״א (19 בי

: ר ת ו י  השם והכתובת של ס המשפחה הקרוב ב
 1. איטה־גיטל מאיר, רח׳ 59, בני־ברק.

 כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ״ל, מתבקש
ון ד ליום הדי  בזה להמציאן לבית־המשפט, בין בכתב ע
י בית־המשפט במועד הנקוב לעיל,  ובין בעל־פה. לפנ
גד להצהרת המוות יתייצב ן הרוצה להתנ י י נ  וכל אדם מעו
י בית־המשפט במועד הנקוב לעיל, אם בעצמו ואם  לפנ
א כוחו, וינמק את התנגדותו, או ימסור לבית־ די ב  על־י
יתנה על־ידיו, שבה פורטו  המשפט הצהרה בשבועה שנ
פלומטי ג די י נצי  טעמי ההתנגדות, או ימסור הודעה בפנ
 או קונסולרי של ישראל שבה יפרט את טעמי ההתנגדות,

ב בעיניו.  שאם לא כן יחליט בית־המשפט כטו

 ט״ז בסיון תתשמ״א (18.6.81)
ה חפון, רשם ש  מ

י בירושלים • ז ת המשפט המהו י ב  כ
 תיק הצהרות מוות 34/81

 בענין: הןק הצהרות מוות, התשל׳׳ה—1978,
ל הנספים: 1. אדוארד : הצהרת מותם ש ן י  ובענ
ד (לבית ביברינג) בעלה וילדיה;  ביברינג: 2. קלרה בלו

נג), בעלה וילדיה.  3. גיזלה שרייר (לבית ביברי
 והמבקשת: קרולינה ביברינג, ת״ז «»2704, מככר
חה עוה״ד ד. א כו די ב י  מלכי ישראל 17, תל־אביב, על־
או י. פישר / מל ו/או ד. פרידמן ו ו מ. רי א /  רימלט ו

.  מרח׳ ביאליק 52, רמת־גן

 הודעה
נג פנתה אל -להווי ידוע כי המבקשת קרולינה ביברי
י בירושלים בבקשה להצהיר על מותם ז ת המשפט המחו  בי
ת כי בי  של הנספים הנ״ל שנעלמו ומשערים כי מתו, ו
׳ב ״ל ביום ז׳ בתשרי התשמ׳  המשפט ידון בבקשה הנ

 (5.10.81) בשעה 08.30.
 וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרת המבקשת:

ת 1918 או 1919 ולד בשנ נג: נ  1. אדוארד ביברי
 קלרה בלוך נולדה בשנת 1906

 גיזלה שרייר נולדה בשנת 1903 או 1904.
• .  כולם נולדו בסטניסלאו

 ו  2. מקום המגורים הרגיל והידוע האחרון: אדוארד: שכ
ת וולדיניץ ליד סטניםלאו, קלרה וגיזלה: סטניסלאו.  נ

 3. אזרחותם פולנית.
נה בו נראו הנספים בחיים דוע לאחרו  4. התאריך הי

 והמקום בו נמצאו אז:
ני 1941 ברכבת מסטניסלאו לקייב; קלרה ו  אדוארד: י
י משפחתם: אוקטובר 1941 בגיטו בסטני־ מ  וגיזלה ו

 סלאו.
 בני המשפחה הקרובים ביותר:

 בדנרדו ביבדינג, אח, רח׳ קורדובה, בואנום איירם,
 ארגנטינה; ב) זיגיסמונדו וינטר — בן אחות, שד׳
נה: ג) מיקי (מנואלה)  גנרל רוקה 15, ריו קוורטו, ארגנטי
ו קוורטו, נטר — בת אחות, שד׳ גנרל רוקה 879, די י  ו

נה.  ארגנטי

 ילקוט הפרסומים 2733, ו׳ באב התשמ״א, [6.8.198 2357



 הודעה לפי חוק הצהרות מוות, התשל״ח-978ו

 תיק הצהרות מווו! 21/81
י בירושלים הצהיר ז  להווי ידוע כי בית המשפט המחו
ו ת השואה 1. דוד דגי ו  בצד סופי על מותם של נספי שנ
ד  (דגידריו), 2. דוד שרה (סרנה) לבית הבדל, 3. דו
ה ן זולטז, שמקום מגוריהם הי י  אדלברט (בלה), 4. שטי

 ברומניה.

י 1944; מם׳ 3 — ־4 — מא  תאריך המוות: מם׳ 1, 2, ו
.1944 

 תאריך ההצהרה: 29.6.81.

 תיק הצהרת מוות 22/81
י בירושלים הצהיר ז  להווי ידוע כי בית המשפט המחו
ות השואה. טקלה (פילדי)  בצו סופי על מותם של נםפי שנ
ה בלבידה,  לפקדביץ, יולן לפקוביץ, שמקום מגוריהם הי

 סלובסקיה.
 תאריך המוות: 1944.

 תאריך ההצהרה: 14.7.81.

 תיק הצהרת מוות 23/81
ם הצהיר י תשל י בי ז  להווי ידוע כי בית המשפט המחו
ות השואה משה שוורץ,  בצו םופי על מותם של נםפי שנ
י שוורץ, זוזי ן), אדנ י  אירמה שוורץ (לבית גולדשטי
לגה וינברג (לבית שוורץ),  שוורץ, גיבור שוורץ, או
זבת פרידמן, שמקום מגוריהם היה בא וינברגר, אלי  עקי
י שוורץ שהיה במחנה  בגיטו מישקולץ, למעט ארנ

א 31.12.42. יה בקייב, שתאריך פטירתו הו  כפי
 תאריך המוות: 31.12.44.
 תאריך ההצהרה: 13.7.81.

 תיק הצהרות מזות 25/81
זי בירושלים הצהיר  להווי ידוע כי בית המשפט המחו
ה ו הי  בצו סופי על מותם של יוסף ובר שמקום מגורי
 בקרקוב, וחנה לופהייט (ובר) שמקום מגוריה היה

 בלובציוב.

 תאריך המוות: 31.12.43.
 תאריך ההצהרה: 13.7.81.

 תיק הצהרות מוות 26/81
י בירושלים ז ת המשפט המחו  להווי ידוע כי בי
 הצהיר בצו סופי על מותם של נספי שנות השואה קרנר
, קרנר שמואל נחום שמקדם מגוריהם היה ד  חיים ח

 בסוסנוביץ, פולין.
 תאריד המוות: 31.8.43.

 תאריך ההצהרה: 13.7.81.

״ד בתמוז התשמ״א (16 ביולי 1981) מ׳ חפוז, רשם  י

זי בירושלים ת המשפט המחו י  פב

: הדק הצהרת מוות, התשל׳יח—&197, ן י נ ע  ב

 ובעינין: הצהרת מותם של נספי שנדה השואה,
: ן ל ה  כמפדרט ל

 הודעה

ן), ה 14(א) לתקנות הצהרות מוות (סדרי הדי  לפי תקנ
 התשי״ג—1952

 תיק הצהרות מדות 53/80
זי בירושלים הצהיר  להווי ידדע כי בית המשפט המחו
ות השואה 1. יצחק ל נספי שנ  בצו סופי על מותם ש
נדה ויסמן, 3. הנה צפורה סודוביצ׳ר, 4. רחל,  ויסמן, 2. הי
ה ויסמן, ד ע ה  שלום ומרדכי ויסמן — בניהם שיל יצחק ו

 שמקום מגוריהם היה באלכסנדריא שבפולין.
 תאריך המוות: מס׳ 1—3 — 13.12.42; מס׳ 4 — 31.5.45.

 תאריך ההצהרה: 25.2.81.

ת 57/80 ו  תיק הצהרת מו
י בירושלים הצהיר ז ת המשפט המחו  להווי ידוע כי בי
ת השואה בלבינה בלו־  בצו סופי על מותם של נספי שנ
נדה בלדמבזון, אליעזר םירקוס, חנה פושט, , מי ן  מנזו
 ליאון םירקוס, אסתר סירקום, לאה קוטנר, אסתר קוטנר,

ה בטרבלינקה.  גבריאל קוטנר, שמקום מגוריהם הי

 תאריך המוות: 31.12.43.

 תאריך ההצהרה: 13.7.81.

ת 6/81 ו  תיק הצהרת מו
ע כי בית המשפט המחוזי בירושלים הצהיר דו  להווי י
ן  ־בצו סופי על מדתם של נספי שנרת השראה אברהם שמעו
 דודסון, כיילת טובה דודסון, יצחק דודסון, נחמן דודסון,
ה דודםון, שמקום מגוריהם היה בבלז׳ץ, ר ב  לאה דודסון, מ

 לרבלין.

 תאריך המוות: 8.5.43.
 תאריך ההצהרה: 24.6.81.

 תיק הצהרות מוות 7/81
י בירושלים הצהיר ז ת המשפט המחו  להווי ידוע כי בי
ות שואה בלה טיק,  בצו סופי על מותם של נספי שנ
ק ושלושת ילדיהם שמקום מגוריהם היה: ב־  ישראל טי

 אוסטרוב״מאזוביצק.

 תאריך המיות: 31.5.45.
 תאריך ההצהרה: 23.6.81.

י התע־יי״א, 6.8.1981 א  2353 ילקוט הפרסונליב 3'27, ו׳ ב



 הודעות מאת הכונס הרשמי

: תשלום כל החובות. ל ו ט י ב  סיבת ה
: ח׳ בסיון התשמ״א (10.6.1981). ל טו  תאריך הבי

־יהודח 14, : הכונס הרשמי, רח׳ בן ו נ ע מ  שם הנאמן ו
 תל־אביב.

ר: ח׳ בםיון התשמ״א (10.6,1981).  תאריך השחרו

: מרדכי זנדני, ת״ז 3005788, ו נ ע מ  שם חהייב, תיאורו ו
ן 64. ו נ  פועל, מושב י

: תל־אביב־יפו, ת״א 282/73. ל  בית המשפט המחוזי ש
: 100 אגורות חדשות בצירוף ריבית. ל ק  הסכום לכל ש

ן וסופי. ד ראשו דנ בי : די ד ה ד ראשון או א דנ בי  די
: ב׳ באב התשמ״א (2.8.1981). ו נ ו  זמן פרע

: כ״ה בשבט ל ג ר  תאריך הצו לקבלת הנכם־ם ופשיטת ה
 . התשל״ג (31.1.1973).

: תשלום כל החובות. ל ו ט י ב  סיבת ה
: כ״ד באייר התשמ״א (28.5.1981). ל סו  תאריך הב־

־יהודה 14, : הכונס הרשמי, רה׳ בן ו נ ע מ  שם הנאמן ו
 תל־אביב.

 תאריך השחרור : כי׳׳ד באייר התשמ״א (28.5.1981).

: רחמים סרוסי, ת״ז 0108244, ו נ ע מ  שם החייב, תיאורו ו
לד 20, נתניה. . נ  פועל, רה׳ מקדו

א 1974/67. ״ : ת ו פ י ב־ : תל־אבי ל  בית המשפט המחוזי ש
: 100 אגורות חדשות בצירוף ריבית, ל ק  הסכום לכל ש

ן וסופי. ד ראשו דנ בי : די ר ח דנד ראשון או א בי  די
: ב׳ באב התשמ״א (2.8.1981). ו נ ו  זמן פרע

: ו׳ בניסן ל ג ר  תאריד הצו לקבלת הנכסים ופשיטת ה
 התשכ״ז (16.4.1967).

: תשלום כל החובות. ל ו ט י  סיבת הב
: ט״ו בםיון התשמ׳יא (17.6.1981). ל ו ט י ב  תאריך ה

: הכונס הרשמי, רח׳ בן־־הודה 14, ו י ע מ  שם הנאמן ו
 תל־אביב.

ון התשמ״א (17.6.1981). ר: ט״ו בסי  תאריך השחרו

: מקפ גולדנברג, ת״ז 3074818, ו נ ע מ  שם החייב, תיאורו ו
 פועל בנין, רח׳ הצנחנים 3, גבעתיים,

, ת״א 1463/72. : תל־אביב־יפו ל י ש ז  בית המשפט המחו
: 30 אגורות חדשות בצירוף ריבית. ל ק  הסכום לכל ש

י וסופי. דנד ראשון או אחר : דיבידנד שנ בי  די
: ב׳ באב התשמ״א (2.8.1981). ו נ  זמן פרע־

: ל׳ בםיון ל ג ר  תאריך הצו לקבלת הנכסים ופשיטת ה
 התשל״ב (12.6.1972).

: תשלום כל החובות. ל ו ט י ב  סיבת ה
 תאריך הביטול : ח׳ בתמוז התשל״ח (13.7.1978).

: ברנרד כהן־קוסטין, עו״ד, ו נ ע מ  שם הנאמן, תיאורו ו
 רח׳ לויד ג׳ורג׳ 3, תל־אביב.

א (19.5.1981). ז באייר התשמ״ ״ ט .  תאריך השחרור :

י 1981) נ ו  כ״ז בסיון התשמ״א (29 בי
ה נ  ז׳ כו

ן הכונס הרשמי ־  סג

 לפי פקודת ההברות

ק רו י י פ כ י ל ב ה ו כ י ו ע  צ

ן וגדרות י  שם החברה: גדרות רון — חברה לפיתוח בנ
 בע״מ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום: מרכז מסחרי רסקו 20, עכו.
ת המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 127/78. י  ב

ב הליכי פירוק: ג׳ בתמוז התשמ״א (5 כו  תאריך צו עי
 ביולי 1981).

 סיבת עיכוב הליכי הפירוק: לפי סעיף 157(1) לפקודת
 החברות.

ד ר ב ר ה ו ז פי ק ו ר פ ר מ ו ר ח ה על ש ע ד ו  ה

 שם החברה: פוטו ספורט בע״מ — בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רח׳ הספורט 14, חיפה.

י של : היפה, תיק אזרחי 558/71. ז  בית המשפט המחו
 שם המפרק, תיאורו ומענו: הכונס הרשמי, רח׳ שמריהו

 לוין 3, חיפה.
י 1981). נ ו א (14 בי  תאריך השחרור: י״ב בםיון התשמ״
י 1981). נ ו מ התשמי׳א (14 בי ״ב בםי  תאריך צו הפיזור: י

׳א (10 ביולי 1981)  ח׳ בתמוז התשמ׳
׳ יקותיאלי  י

 סגן הכונס הרשמי

ק ר פ ר מ ו ד ה ה על ש ע ד ו  ה

 שם החברה: ״קדם״ בית חרושת לרהיטים בע״מ —
חק. י  בפ

ן ויצמן 25/8, הרצליה, אצל  מען המשרד הרשום: שיכו
 מוסקוביץ.

, ת.א. 6282/67. יפו ת המשפט המחוזי של: תל־אביבי  בי
 שם המפרק, תיאורו ומענו: הכונס הרשמי, רח׳ בן־

 יהודה 14, תל־אביב.
 תאריך השחרור: ל׳ בניסן התשמ״א (4 במאי 1981).

 כ״ז בסיזן התשמ״א (29 ביוני 1981)
נה  ז׳ בו

ס הרשמי ע כ  סגן ה

טת הרגל, [נוסח הדש], התש״ם—1980  לפי פקודת פשי

ת ל פ י ק ו ו ל צ ו ט י , ב ד נ ד י ב י ם ד ו ל ש ל ת ת ע ו ע ד ו  ה

ם י נ מ א ד נ ן ר ה ש ל ו ג ת ד ט י ש פ ם ו י פ פ  נ

: אליה־ מזרחי, ת׳׳ז 3009046, ו נ ע מ  שם החייב, תיאורו ו
 טייח, סימטת חכמי ישראל 7, תל־אביב.

: תל־אביב־יפו, ת״א 3412/70. ל  בית המשפט המחוזי ש

: 100 אגורות חדשות בצירוף ריבית. ל ק  הסכום לכל ש
: דיבידנד ראשון וסופי. ר ח ד ראשון או א דנ בי  די

: ב׳ באב התשמ״א (2.8.1981). ו נ ו  זמן פרע
: כ״ג באלול ל ג ר  תאריך הצו לקבלת הנכסים ופשיטת ה

ל (24.9.1970).  התש״
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י מ ש ר ס ה נ ו כ ת ה א ה מ ע ד ו  ה

 לפי פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש], התשי׳ם—1980

ז טת רגל: ז׳ בתמו  תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשי
׳א (9 ביולי 1981).  התשמ׳

 בקשת נושה או חייב: חייב.
ם: ג׳ באלול המקו  תאריך האסיפה הראשונה, השעה ו
 התשמ״א (2 בספטמבר 1981), בשעה 09.30, במשרד

 הכונס הרשמי, רה׳ שמריהו לוין 3, חיפה.
 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: ד׳ באלול
 התשמ״א (3 בספטמבר 1981), בשעה 08.30, בבית

י בנצרת. ז  המשפט המחו

 שם החייב; תיאורו ומענו: לוסיאן מלול, נהג, ת״ז
 4352950, שיכון קנדי, עתלית,

ת המשפט המחוזי של: היפה, תיק אורחי 1065/81.  בי
טת רגל: י׳ בתמוז  תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשי

 התשמ״א (12 ביולי 1981).
: חייב. ב י י  בקשת נושה או ח

׳ בתשרי  תאריך האסיפה. הראשונה, השעה, והמקום: ו
ב (4 באוקטובר 1981), בשעה 10.00, במשרד  התשמ״

 הכונס הרשמי, רה׳ שמריהו לוין 3, חיפה.
 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: ז׳ בתשרי
 התשמ״ב (5 באוקטובר 1981), בשעה 11.00, בבית

 המשפט המחוזי בה־פה.

 שם החייב׳, תיאורו ומענו: צמח (בכור) ססי, פועל תעשיה,
 ת״ז 5033328, רה׳ נורית 42, בנימינה.

ת המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 901/81.  בי
ז טת רגל: י׳ בתמו  תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשי

 התשמ״א (12 ביולי 1981).
 בקשתי נושה או חייב: חייב.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ו׳ בתשרי
 התשמ״ב (4 באוקטובר 1981), בשעה 10.30, במשרד

 הכונס הרשמי, רח׳ שמריהו לוין 3, חיפה.
 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: ד בתשרי
 התשמ^׳ב (5 באוקטובר 1981), בשעה 11.00, בבית

זי בחיפה.  המשפט המחו

: עלי גיגיני, טפסן, ת״ז ו נ מע  שם החייב, תיאורו ו
 2076225, כפר דבוריה.

י של: נצרת, תיק אזרחי 495/81. ז  בית המשפט המחו
טת רגל: י׳ בתמוז  תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשי

 התשמ׳׳א (12 ביולי 1981).
 בקשת נושה או חייב: חייב.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ג׳ באלול
 התשמ״א (2 בספטמבר 0981, בשעה 10.00, במשרד

 הכונס הרשמי, רח׳ שמריהו לוין 3, חיפה.
 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: ד׳ באלול
 התשמ״א (3 בספטמבר 1981), בשעה 08.30, בבית

 המשפט המחוזי בנצרת.

׳ יקותיאלי  כ״ב בתמוז התשמ״א (24 ביולי 1981) י
נס הרשמי  סגן הכו

ד נ ד י ב י ה להכריז על ד נ ו ו ר כ כ ר ת כ ו ע ד ו  ה

 שם החייבים ומענם: ברכת זלדינג, ת״] 3/145574; אליהו
 זלדינג, ת״ז 3/386383, רח׳ פינםקר 24, חיפה.

: חיפה, תיק אזרחי 566/71. ל זי ש  בית המשפט המחו
״ד באב ההשימ״א (14  היום האחרון לקבלת הוכחות: י

 באוגוסט 1981).
: ע׳ חרלף, עו״ד, רה׳ המגינים ו נ מע , תיאורו ו  שם הנאמן

 42, חיפה.

,048566C ז ״ ת ( , ר ב י ר ש ב ומענו: חיים אמרה ( י  שם החי
 רח׳ הנריאטה סולד 15, קרית ביאליק.

י של: חיפה, תיק אזרחי 1/75. ז ת המשפט המחו  בי
״ד באב התשימ׳יא (14  היום האחרון לקבלת הוכחות: י

 באוגוסט 1981).
: הכונס הרשמי, רח׳ שמריהו ו נ ע מ , תיאורו ו  שם הנאמן

 לוין 3, חיפה.

ב ומענו: נפתלי בק, ת״ז 0624818, רה׳ ורד 14, י  שם החי
 קרית מוצקין.

י של: חיפה, תיק אזרחי 14/75. ז ת המשפט המחו  בי
׳א (14 ת: י״ד באב התשמ׳ כחו  היום האחרון לקבלת הו

 באוגוסט 1981).
: הכונס הרשמי, רה׳ שמריהו ו נ ע מ , תיאורו ו  שם הנאמן

 לוין 3, חיפה.

ב ומענו: אורי שטיינץ, ת״ז 150711, רה׳ צה״ל י  שם החי
 33א׳, כרמיאל.

י של: חיפה, תיק אזרחי 1102/75. ז ח המשפט המחו  בי
׳א (14  היום האחרון לקבלת הוכחות: י״ד באב התשמ׳

 באוגוסט 1981).
: הכונס הרשמי, רח׳ שמריהו ו נ ע מ , תיאורו ו  שם הנאמן

 לוין 3, חיפה.

 הודעה על תשלום דיבידנד ־
יב ומענו: דוד טאוזר, ת״ז 3022445, רח׳ עליה  שם החי

 9/4, נצרת־עילית.
 בית המשפט המחוזי של: בצרת, תיק אזרחי 963/79.

 הסכום לכל שקל: 50%.
דנד ראשון או אחר: ראשון. בי  די

ב התשמ״א (7 באוגוסט 1981). א  זמן פרעונו: ז׳ ב
: הכונס הרשמי, רח׳ שמריהו ו בפגשרד הנאמן נ  מקום פרעו

 לוין 3, היפה.

 צווי קבלת נכפים והכרזת פשיטת דגל,
 אפיפות ראשונות וחקירות פומביות

 ד אבו סאלם, קבלן לעבו : מאג ו נ ע מ  שם החייב, תיאורו ו
 דות בגין, ת״ז 525740, רה׳ 1029, נצרת.

זי של : בצרת, תיק אזרתי 170/81. .  בית המשפט המחו
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 חודעית »לה מתפרסמות סל אזוריות המח־יעיס
 ואין בפרסומן משום םתן תמ71ה על נכונותן

 א. ופ. גוט בעי׳מ
 הודעה על אסיפה הכללית הסופית

יתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 206 לפקודת  נ
 החברות, כי האסיפה הכללית הסופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 11 בספטמבר 1981, בשעה 12.00, ברחוב
״ח סופי של  שלום עליכם 8, תל־אביב, לשם הגשה דו
מה  המפרק המראה כיצד התנהל פירוק עסקי החברה ו
די המפרק  נעשה בנכסי החברה: הדו״ח הסופי יבואר על־י
ל החברה  וכן יוחלט כיצד לנהוג בפנקסים ובמסמכים ש

 הטל המפרק.
פ ו  3טר גונז אנדרה ג

 מפרקים

 צוהר פע״מ

תנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן י  נ
נתכנסה כהלכה ביום ן של ההברה הנ״ל שנועדה ו י  המנ
ן וחדת לפרק את החברה מרצו  3.8.81, נתקבלה החלטה מי
י 147, תל־ ״ד מרחוב יהודה הלו  ולמינות את ח דורי, עו

 אביב, למפרק ההברה.

ד ההברה הנ״ל יגיש ג עות נ  כל נושה שיש לו תבי
ום פרסום ו בצירוף הוכחותיהן תוך 21 יום מי ת תביעותי  א

 הודעה זו למשרד המפרק הני׳ל.
ו כאמור, ש תביעותי י ג א י ה או אדם אחר אשר ל ש ו נ ; 

עד הנ׳׳ל, לא ייענד״  תוך המו
 דן דורי, עריד, מפרק

 תחנת דלק הגשר בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על האסיפה הסופית

ת בזה הודעה, שהאסיפה הכללית הסופית האח תנ י  נ
ס ביום 21.8.1981 בשעה נה של החברה הנ״ל תתכנ  רו
 09.00, במשרד ד׳ רוזנטשיין ישות׳ רר׳ח, רח׳ אחוזת בית
 3, תל־אביב, לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק, המראה
 כיצד התנהל פירוק העסקים ומה. עשה בנכסי ההברה,
כדי לשמוע ביאורים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג  ו

ל החברה ושל המפרק. ו  . בפנקסים ן

, רו״ח, מפרק ן  איתן הורנשפי

ן הפרה לשווק פיטיקלים בע״מ ת י  א
 הודעה על פירוק החברה מרצון

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 216 (1) לפקודת
ו של חברי י ן המנ  החברות, שבאסיפה הכללית שלא מ
ימה במשרדה הרשום של החברה  החברה הנ״ל, שהתקי
 ביום 18 ביולי 1981, נתקבלה כדין ההחלטה המיוחדת,
 לפרק את ההברה מרצון ולמנות את מורים לויז מרחוב
 מונטיפיורי 39, תל־אביב, למפרק למטרות פירוק זה.
 מורייפ לוץ, מפרק

 הודעה על כוונה להגיש פקשה למתן צו ניהול

ן וביצוע),  לפי תקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי די
 התשל״ח—1978

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות.האפוטרופוס הכללי (סדרי
תנת בזה הודעה כי י ן וביצוע), התשל״ה—197.8, נ  די
י ז ונת האפוטרופוס הכללי להגיש לבית המשפט המחו  בכו
  בירושלים בקשה לתת לו צו ניהול ביחס לנכסים הרשו
 מים להלן. על כל אדם הרוצה להתנגד למתן הצו
יש לאפוטרופוס הכללי, במשרדו רח׳ ידידיה 4, ירו  להג
י עותקים, הנתמך בתצהיר  שלים, כתב התנגדות, בשנ
 ויפרט בו את נושא התנגדותו ונימוקיו, תוך שבועיים

 מיום פרסום הודעה זו.

 נכפי נעדרים שזהותפ ידועה
י ר ו  מקום מג

 שמות הנעדרים שם המוריש המוריש

ן ירושלים י ים ברנשטי ) גלפרין חי ה(משה סי  מו
ן ירושלים י  בנה של אסתר נימרובםקי חיים ברנשטי

 יצחק בן אברהם גד
הו מ ורדוף  מתתי

יבנשיץ  לאה פינקל אי
ת ישעיה עטיה ב ר י ל  ב
ת מיכאל כהן ש  שרה א

 נכסייורשים כלתי ידיסיפ
ם: רושלי י בי ז  לפי צו הניתן בבית המשפט המחו

 תיק מסי: עזבונות 431/80 יר/ 965
 שם המוריש: אסתר אסקוזידו.

 מקום מגוריו האחרון: ירושלים.
 תאריך צו הירושה: 10.4.81.

 י״ז בסיון התשמ״א (19 ביוני 1981)
 י׳ צוריאלי

 סגן האפוטרופוס הכללי

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

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

 בתמוז התשמ׳׳א (29.7.1981)
ם י ל ק ח ש ״ ג  א

ע במחזור ביום 29.7.81 4,432,984,472.18 ב ט מ  א. סך כל ה
 ב. היתרה ביום 22.7.1981 4,301,109,984.29

 ג. העליה במשך השבוע האחרון 131,874,487.89
ע חוץ וזהב 4,432,984,472.18 ב ט  ד. הנכסים ביתרות מ

 כ״ח בתמוז התשמ״א (30.7.81) ש׳ פידקיפ
 יועץ למנהל מחלקת המטבע

 1 ם״ח החשי״ד, עמ׳ 192.
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 מפעל הפיס
 שינוי תפנית ההימורים ״לוטו״ מפי 1981אי

ית  1. מפעל הפיס מודיע בזה, בהתאם לסעיף 40 לתכנ
 ההימורים ״לוטו״ מס׳ 1981/א׳, שפורסמה בילקוט
׳א  הפרסומים מס׳ 2684 מיום י׳ בשבט התשמ׳
 (11.1.81), עמ׳ 910 ואילך (להלן — ״התכנית״), על

: ן מ ק ל ד  שינוי בתכנית כ

ית —  (א) בסעיף 8 לתכנ
 (1) בסעיף — קטן (א), במקום ״עד 39״ יבוא

 ״עד 40״.
 (2) בפיסקה (ג) (3), במקום ״על 39״ יבוא

 ״על 40״.
 (ב) בסעיף 10 לתכנית, בסעיפים הקטנים (ג), (ד),
 (ה) ו־(ו), במקום ״מ־39 משבצות״ (בכל
בוא ״מ־40 י זה), י ע ביטו פי  מקום שבו מו
ד 39 (ועד בכלל)״ (בבל ע  משבצות״, ובמקום ״
ד 40 ע בוא ״ ע ביטוי זה) י פי ו מו  מקום שב

 (ועד בכלל}״.

 (ג) בסעיף 13 לתכנית, בפיסקאות (א) (1), (ב) (1)
 ו־(ג) (1), במקום ״מתוד 39 המספרים״ (בכל
ע ביטוי זה), יבוא ״מתוך 40 פי  מקום שבו מו

 המספרים״.

עלה בגורל 00 הוא יהיה 40.  (ד) במידה שי

ה במועד שיקבע י זה תהי ו נ  2. תחילת תוקפו של שי
 מפעל הפיס בהודעה שתפורסם בילקוט הפרסומים

י עיתונים יומיים לפהות.  וגם/או בשנ

 גדעון גדות
 יושב ראש הדירקטוריון

 תיקוני טעויות דפופ
 בצו הרחבה לפי חוק ההסכמים הקיבוצים, התשי״ז—
 1975, שפורסם בילקוט הפרסומים 2725, התשמ״א, עמ׳

— 2134 

וגעת לעובדי ״המשקם״ תסומן  (1) בסעיף 1, הפסקה הנ
 (1) ולא כפי שפורסם;

 (2) בפסקה (3), במקום ״שתשולם״ צ״ל ״ששילם״ ;
י ביבוא נ  (3) בתוספת השניה., במקום ״מסחר סיטו

 וביצוא״ צ״ל ״מסחר״.

 פדדם סינדיקט מיכלי אריזה (1961) כע״מ
 (בפירוק מרצח)

 הודעה לנושים

דעה לנושים, כי כל נושה שיש לו תנת בזה הו י  נ
ו ד החברה הנ״ל, מתבקש להגיש את תביעותי ג עות נ  תבי
 בצירוף הוכחותיהן תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו

: רח־ קפלן 8, תל־אביב. ן ע מ  למשרד המפרקים לפי ה

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

 צפי א׳ פלמון, יופןי שיקלר
 מפרקים

 ״פולידד״, מפעל למוצרי נוי ופרפומת כע״מ
 (בפירוק)

 הודעה על האסיפה הסופית

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 206 לפקודת
 החברות, שהאסיפה הכללית האחרונה של החברים של
 החברה הנ״ל תתכנס ביום 26.8.1981, בשעה 17.00,
 במשרדו של עו״ד ש׳ פרחי, ברח׳ סוקולרב 77, חולון,
 לשם הגשת דו״ח סופי על המפרק, המראה כיצד התנהל
 פירוק העסקים ומה עשה בנכסי החברה, וכדי לשמוע
 ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.

, מפרק  מיקלועו רדפני

 פרקת אודן בע״מ
 {בפירוק מרצון)

 הודעה על האסיפה הסופית

יתנת בזה י הודעה שהאסיפה הכללית האחרונה של  נ
 החברים של ההברה הנ״ל תתכנס ביום 3 בספטמבר 1981,
 בשעה 16.00, במשרדי המפרק שמואל בריליאבט, ברחוב
ל המפרק ו 6, תל־אביב, לשם הגשת דו״ה סופי ש י  אפשטי
צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה  המראה כי
 וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובמסמכים של ההברה ושל המפרק.

 שמואל פרילייאנט, מפרק
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