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 הודעה על הארכת תקופת כהונתו של
 יושב־ראש המועצה להגבלים שמקיים

 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשי״ט—1959

 מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 13 לחוק ההגבלים
 העסקיים, התשי״ט—11959, החליטה הממשלה להאריך
 את תקופת כהונתו של יושב־ראש המועצה להגבלים
, בשנה נוספת, מיום  עסקיים, השופט (דימ׳) דוד בכור 2

 א׳ בתמוז התשמ״ב (22 ביוני 1982).

 י׳ בתמוז התשמ׳יב (1 ביולי 1982)
 (חמ 682—3) דו מרידוד

 מזכיר הממשלה

 1 ס״ח התשי״ט, עמ׳ 152.

 2 י״פ התשמ״א, עמי 2199.

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

 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, התשי״ג—1953-י,
 אבי מודיע בזה בי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק
 האמור, ובהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון,
 מיניתי את יצחק בנאי, שופט של בית משפט מחוזי,
 בהסכמתו, לכהונה בפועל בשופט של בית משפט השלום
 בבאר־שבע, לצורך סיום הדיון בתיקים האזרחיים:
 3069/80, 3575/81, 3504/81, 2554/31, ובתיק הפלילי
 3017/80, שהחל לדון בהם בהיותו שופט של בית משפט

 השלום בבאר־שבע.

 י׳ בתמוז התשמ״ב (1 ביולי 1952)
 (חמ 60—3) משה נסים

 שר המשפטים

 1 סייח התשי״ג, עמ׳ 149.

 הודעה על הצורר למנות פנן־נשיא
 בית הדין הארצי לעבודה

 לפי חוק השופטים, התשי״ג—1953
 וחוק בית הדין לעבודה, התשב׳׳ט—1969

 בהתאם לסעיף 4 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט—
, אני  1969 / וסעיף 7 לחוק השופטים, התשי״ג—1953 2
 מודיע כי יש צורך למנוח םגן־נשיא לבית הדין הארצי

 לעבודת.

 כ״א בתמוז התשמי׳ב (12 ביולי 1982)
 (חמ 1563—3) משר נפיש

 שר המשפטים

 הערה: השופט שיתמנה יכהן בירושלים.

 1 ם״ח התשכ״ט, עמ׳ 70.

 2 ם״ח התשי״ג, עמ׳ 149.

 ילקוט הפרסומי:! 5;?2, כ״ד ביז-וז התשמ״כ, 5.7.1982!

 הודעה על צירוף שר לממשלה
 לפי חוק־יסוד: הממשלה

' 1  על־פי סעיף 41(א) (3) לחוק־יסוד: הממשלה
 (להלן — החוק), אני מודיע כי הכנסת החליטה בישיבתה
 ביום י״ד בתמוז התשמי׳ב (5 ביולי 1982), לפי סעיף 18
 לחוק, לאשר החלטת הממשלה מיום י״ג בתמוז התשמי׳ב
 (4 בידלי 1982), לפי הסעיף האמור, לצרף את חבר הכנסת

 מרדכי בן־פורת כשר נוסף בהרכבה ישל הממשלה.

 ט״ו בתמוז התשמ׳׳ב (6 ביולי 1982)
 (חמ 57—3) מנזזפ פ3ידדד

 יושב־ראש הכנסת

 1 ס״ח התשכ״ח, עמ׳ 226; התשמ״א, עמי 280.

 הורעה על צירוף שר לממשלה
 לפי חוק־יסוד: הממשלה

 מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 18 לחוק־יסוד: הממ
 שלה / החליטה הממשלה לצרף את חבר־הכנםת. מרדכי

 בן־פורת לממשלה בתפקיד שר.

 ט״ז בתמוז התשמ׳׳ב (7 ביולי 1982)
 (חמ 57—3) דן מרידוד

 מזכיר הממשלה
 1 ס״ח התשכ״ח, עמי 226.

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

 בהתאם לסעיף 41(ב) (1) לחוק־יסוד: הממשלה י1,
 מודיעים בזה שהמשלח קבעה, לפי סעיף 20 לחוק האמור,
 כי סגן ראש הממשלה ושר הכינוי והשיכון יכהן כממלא
 מקומו של שר העבודה והרווחה והשר לקליטת העליה
 מיום י״ג בתמוז התשמ׳יב (4 ביולי 1982) עד שובו של

 שר העבודה והרווחה והשר לקליטת העליה לארץ.

 ט״ז בתמוז התשמ״ב (7 ביולי 1982)
 (חמ 57—3) דן מרידור

 מזכיר הממשלה
 1 ס״ח התשכ״ח, עמ׳ 226.

 הודעה על מינוי מנהל כללי
 לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי׳יט—1959

 מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות
 המדינה (מינויים), התשי״ט—1959 ־3, מינתה הממשלה
 את אשר אוחיון לתפקיד המנהל הכללי של משרד העבודה

 והרווחה.

 ט״ז בתמוז התשמ״ב (7 ביולי 1982)
 (חמ 56—3) דן מרידוד

 מזכיר הממשלה

 1 ס״ח התשי׳׳ט, עמי 86.
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 הודעה על הרכב מועצת השמאים
 לפי חוק שמאי מקרקעין, התשכ״ב—1962

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א) לחוק שמאי מקר
• מועצת שמאים שהר י מקי  קעין, התשכ״ב—a196 •1י, א

 כבה הוא:

 נציגי הממשלה: שמאי מקרקעין:
 אריאל וינשטיין — יושב ראש ירמיהו אלוני
 עו״ד זאב טפרברג אהוד המאיר

 ד״ר יוסף עטייה זאב כהן
 דב שטאוב אהרן חי רוסו.

 עוזי קמר

 מען המועצה: רחוב חשין 1, ירושלים.

 ההודעה, על הקמת מועצת שמאים, הרכבה ומענה 2
 — בטלה.

 ו׳ בתמוז התשמ׳יב (27 ביוני 1982)
 (חמ 972—3) משה נפיפ

 שר המשפטים

 1 ם״ח התשכ״ב, עמ׳ 72.

 2 י״פ התשכ״ו, עמי 1714; התש״ל, עמ׳ 754 ועמ׳ 995;

׳  התשל״ה, עמ׳ 1678; התשל״ו, עמ׳ 1714; התשל״ס, עמ,
 1808; התש״ם, עמ׳ 2088.

 אישור הפיכת מקרקעי יעוד למקרקעי ציבור
 לפי חוק המקרקעין, התשכ״ט—1969

 בתוקף סמכותי• לפי סעיף 110 לחוק המקרקעין,
 התישכ״ט—1969 !, אני מאשר כי חלק של מקרקעין,
 כמתואר בתוספת, הרשומים בלשכת רישום המקרקעין
 באר־שבע כמקרקעי יעוד המהווים דדו, חדל לשמש

 לימודו וייהפך למקרקעי ציבור שאינם מקרקעי ייעוד.

 תופפת

 החלק שחדל
 שטח החלקד, לשמש לייעודו

 גוש שומה החלקה במטרים רבועים במטרים רבועי0

693 3,092 134 38029 

 מס׳ הכרך 19 מס׳ הדף 181

 ד׳ בתמוז התשמ״ב (25 ביוני 1982)
 (חמ 242—3) כדמה נפימ

 שר המשפטים

 1 ס״ח התשכ״ט, עמ׳ 259.

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

,  בהתאם לסעיף 7(א) לחוק השופטים התשי״ג—1953 י
 אני מודיע כי יש צורך למנות שופט של בית משפט שלום.

 י׳ בתמוז התשמ׳׳ב (1 ביולי 1982)
 (חמ 60—3) ניטה נפיפ

 שר המשפטים

 הערה: השופט שיתמנה יכהן כשופט של בית משפט
 השלום בירושלים וכיושב ראש בית המשפט העירוני

 בירושלים.

 1 םיי׳ה התשי״ג, עמי 149.

 מינוי שופטי עיר להיפה
 לפי פקודת בתי המשפט העירונים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת בתי המשפט
 העירוניים -י, אני ממנה את האנשים ששמותיהם נקובים
 להלן, להיות מיום י׳ בתמוז התשמ׳׳ב (1 ביולי 1982)
 עד יום י״ג בתשרי התשמ׳׳ג (30 בספטמבר 1982), שופטי
 עיר לחיפה ולהוות בית משפט אשר יכונה ״בית המשפט

 העירוני של חיפה:

 אלתר (יצחק) גרםון עו״ד יעקב גורטלר
 יצחק רפופורט ד״ר מרדכי לוי

 אליעזר קנטר ד״ר אפרים דויטש
 בן ציון רייפר עו״ד אניס שקור

 ד״ר אמיר איתן אברהם צבי גבעון
 בנימין שוירמן אריה גוזיק

 ישעיהו פלג יהודה הופרט
 משה הלפרין עו׳׳ד דוד קדרון

 יעקב קונריטר מרדכי גלנטי
 הרב רפאל טולידאנו אביגדור לבנוני

 יוסף צויגנבאום פרנס חיים
 זאב שוורץ אידה מנקם

 אלכסנדר זילברמן רמי לוי
 אליעזר פרום עקיבא דוד

 מרים אליעד אהרן קליינמן
 נתן לוין ארתור כהן
 סלים ג׳ובראן אליהו רונן

 חיים נדאף עמנואל שרויאד

 כן אני ממנה את אלתר (יצהק) גרםון להיות סגן
 יושב ראש בית המשפט.

 ט׳ בתמוז התשמ״ב (30 ביוני 1982)
 (an משה נפימ (3—37
 שר המשפטים

 1 חוקיי א״י, כרך ב׳, עמי 995.

 ילקוט הפרסומים 2835, כ״ד בתמוז התשמ׳יב, 15.7.1982 2471



 הורעה ברגר מינוי קצינת מבחן לנוער
 לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ״ט—1969

 אבי מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת
 המבחן [נוסח חדש], התשכ״ט—1969 * מיניתי'את גילה

 מדר להיות קצינת. מבחן לנוער במחוז הצפון.

 ההודעה בדבר מינוי קציני מבחן לנוער, שפורסמה
 בילקוט הפרסומים 1949, התשל׳׳ד, עמ׳ 43, תתוקן לפי זה.

 כ״ד בסיון התשמ״ב (15 ביובי 1982)
 (חמ 141—3) אהרן אוזן

 שר העבודה. והרווחה
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4¿ עמ׳ 312.

 הודעה כרכר מינוי פקידי סעד
 ופיצול מינוי פקיד פער

 לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש״ך—1960

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער (טיפול
 והשגחה), התש״ך—1960 י, אני ממנה את הרשומים להלן
 להיות פקידי סעד לעניו החוק האמור, כל אחד באיזור

 המצויין ליד שמו:

 אבו חטוב נואף — נצרת
 בראון עדנה — אור־יהודה

 גרבי שמחה — לוד
 מילוא פנינה — בת־יב

 שורץ פנינה — טירת כרמל

 אני מבטל את מינויו של גידי חפר 2 כפקיד סעד
 לענין החוק האמור.

 ההודעה בדבר מינוי פקידי סעד שפורסמה בילקוט
 הפרסומים 793, התשכ״א, עמי 2, תתוקן לפי זה.

 כ׳יז באייר התשמ״ב (20 במאי 1982)
 (חמ 142—3) אהרן אוזן

 שר העבודה והרווחה

 1 ס״ח התש״ך, עמ׳ 52.

 2 י׳׳פ התשמ׳׳א, עמ׳ 1045.

 ביטול מינוי פקידת פעד
 לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש״ך—1960

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער (טיפול
 והשגחה), התש׳׳ד—1960 אני מבטל את מינויה של

 שולמית כץ 2 כפקידת סעד לעבין החוק האמור.

 ההודעה בדבר מינוי פקידי סעד שפורסמה בילקוט
 הפרסומים 793, התשכ״א, עמ׳ 2, תתוקן לפי זה,

 כ״ד בם־ון התשמ׳׳ב (15 במאי 1982)
 (חמ 142—3) אררן אוזן

 שר העבודה והרווחה

 1 ס״ח התש׳׳ך, עמי 52.

 2 י״פ התשמ״ב, עמי 1399.

 מינוי רשפ בית־הדיז הארצי לעבודה
 לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט—1969

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(א) לחוק בית הדין
 לעבודה, התשכ׳׳ט—1969 ־1, לאחר התייעצות עם שר העבו
 דה והרווחה ובאישור שר המשפטים, אני ממנה את מנחם
 מירון להיות רשם בית־הדין הארצי לעבודה, עד יום ׳־״ג

 בתשרי התשמי׳ג (30 בספטמבר 1982).

 ד׳ בתמוז התשמ״ב (25 ביוני 1982)
 >חמ 526—3) צבי כר־ניב

 נשיא בית־הדין הארצי לעבודה

 1 ם״ח התשכ״ט, עמ׳ 70.

 מינוי• עוזרי פקיד שומה
 לפי פקודת מס הכנסה

 בהתאם לסעיף 1 לפקודת מם הכנסה מתפרסם
 בזה מינויים של האנשים המפורטים להלן, להיות מ־ום
 ב׳ בסיון התשמ׳׳ב (11 ביוני 1982), עוזרי פקיד שומה

 לענין סעיפים 145 ו־150 עד 152 לפקודה:
 אליהו אזר משת זילכה

 אליהו שושנה דליה חכם
 םוזן אברהם יצהק לופטה
 דניאל אברהמסון צבי מצקביץ

 יטי ברימשאן אברהם מקמל
 אפרים בגז׳ י ישראל עפר

 משה ברברס פימה פוסטלניק
 ויקטוריה בר חיים משה פילברג

 יואל גלי אחי קרן
 ישראל דשל נפתלי רובין

 משה דורי שושנה שורק
 אליה ולטר אריאל שנן

 ז׳ בתמוז התשמ״ב (28 ביוני 1982)
 >חמ 171—3) יורפ ארידוד

 שר האוצר
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120; ס״ח

-התשמ״ב, עמי 158.

 צו כדבר אישור תשלומים לקופת תגמוליפ
 פפיצויי פיטורים

 לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג—1963

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 להוק פיצויי פיטורים,
 התשכ״ג—1963 אני מאשר כי תשלומי איגוד הבנקים
 בישראל לקרן פנסיה ״גילעד׳׳ גימלאות לעובדים דת־־ם
 בע^ימ ול״תעוז״ קופת תגמולים לשכירים ליד בנק לאומי
 לישראל בעי׳מ, בעד העובדים המבוטחים בפנסיה מקיפה,

 יבואו במקום פיצויי פיטורים.

 י׳ בתמוז התשמ׳׳ב (1 ביולי 1982)
 (חמ 327—3) אהרן אוזן

 שד העבודה והרווחה
 1 סייח התשכ״ג, עמ׳ 136.
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 מינוי חברי ועדת ערר רפואית
 לפי תקנות הסיס (רשיונות לעובדי טיס),

 התשמי׳א—1981

60 לתקנות הטיס (רשיונות  בתוקף סמכותי לפי תקנהי
 לעובדי טיס), התשמ׳׳א—1981 אני מנעה את המפורטים
 להלן לשמש חברי ועדת ערר רפואית לעניו תקנה 70

 לתקנות האמורות:
 ד״ר שאול מרגליות

 ד״ר ישראל גלזר
 ד׳׳ר יוסף ריבק

 מינוי ועדת ערר רפואית שהודעה עליו פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2165, התשל״ו, עמ׳ 478, יתוקן לפי זה.

 כ״ת באייר התשמ״ב (21 במאי 1982)
 (חמ 669—3) חיים קורפו

 שר התחבורה
 1 ק״ת התשמ׳׳א, עמ׳ 510; התשמ״ב, עמי 196 ועמ׳ 276.

 מינוי חפר ועדת ערר רפואית
 לפי תקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס),

 התשמ״א—1981

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 60 לתקנות הטיס (רשיו
 נות לעובדי טיס), התשמ״א—1981 אני ממנה את
 קברניט מיכאל בן־יוסף כחבר ועדת הערר הרפואית לענין

 התקנות האמורות.
 מינויו של קברניט יעקב רומן (נציג האיגוד הארצי
 לטייסי נתיבי אויר) כחבר ועדת הערר הרפואית — בטל.
 מינוי ועדת ערר רפואית שהודעה עליו פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2165, התשל״ו, עמי 478, יתוקן לפי זה. .

 ז׳ בתמוז התשמ״ב {28 ביוני 1982)
 (חמ ©6—3) חיים קורפו

 שר התחבורה
 1 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 510; התשמ״ב, עמי 196 ו־276.

 הודעה על שינוי ברשימות נציגי הציבור
 בועדת הקנפות

 לפי חוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל״ג—1973

 בתוקף הסמכויות הנתונות לנו בסעיף 48 לחוק מועצת
, אנו מודיעים  חפירות (ייצור ושיווק), התשל״ג—1973 ג
 כי לרשימת נציג ארגונים של מגדלים בועדות הקנסות

 יווסף צבי שצמן, בנימינה.

 ההודעה על הקמת ועדת קנסות וקביעת רשימות של
 נציגי ציבור, שפורסמה, בילקוט הפרסומים 2151, התשל״א,

 עמ׳ 119, תתוקן לפי זה.

 כ״ז בסיון התשמ״ב (18 ביוני 1982)
 (חמ 390—3)

 שמחה ארליך גדעון פת
 שר החקלאות שר התעשיה והמסחר

 1 ס״ח התשל״ג, ענד 310; התשמ״א, עמ׳ 181.

 אישור
 לפי חוק חופשת שבתית, התשי״א—1951

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(ג) לחוק חופשה שבתית,
 התשי״א—1951 •י, אני מאשר לענ־ן הסעיף האמור, את
 ההסכם הקיבוצי הכללי שנחתם ביום כ״ד בטבת התשמ״ב
 (19 בינואר 1982) בין ממשלת ישראל, מרכז השלטון
 המקומי, שלוש הערים הגדולות, הסוכנות היהודית בשמה
 ובשם ההסתדרות הציונית, קרן היסוד וקרן קיימת ליש
 ראל, המוסדות להשכלה גבוהה בישראל, לבין ההסתדרות
 הכללית של העובדים בארץ ישראל שמספרו בפנקס ההס

 כמים הקיבוציים הוא 7004/82.

 י׳ בתמוז התשמ״ב (1 ביילי 1982)
 (חמ 1595—3) אהרון אוזן

 שר העבודה והרווחה

 1 ס״ח התשי״א, עמ׳ 23; התשכ״ז, עבד 100.

 ביטול אכרזה על מוסד חינוך מוכר
 לפי חוק לימוד חובה, התש׳׳ט—1949

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לימוד חובה,
 התש׳׳ט—1949 / ולאחר היוועצות בועד החינוך, אני
 מבטל את האכרזה 2 על מוסד החינוך שלהלן (שאינו

 רשמי), כמוסד חינוך מוכר לצורך החוק האמור.

 מס׳ בית הספר: 413955
 המקום: גדרה

 שם המוסד: בית הספר ״מוריה״ (כתות ז—ח)
 המען: רה׳ לוינזון 3, גדרה

 הבעלות: מרכז החינוך העצמאי.

 ל׳ בסיון התשמ״ב (21 ביוני 1982)
 (חמ 336—3) זכולון המר

 שר החינוך והתרבות

 1 ס״ח התש״ט, עמי 287.

 2 י״פ התשמי׳א, עמי 108.

 הודעה על מינוי מנהל נמל טבריה
 לפי פקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל״א—971!

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לפקודת הנמלים [נוסח
 חדש], התשל״א—1971 אני מודיע שמיניתי את רב

 חובל נחום דודים להיות מנהל נמל טבריה.

 מינוי מנהל נמל טבריה, שהודעה עליו פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2298, התשל״ז, עמי 878 — בטל.

 ז׳ בתמוז התשמ״ב (28 ביוני 1982)
 (חמ 1510—3) חיים קורפד

 שר התחבורה

 1 דיני מדיבת ישראל, נופח חדש 20, עמי 443.
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 מועדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים
 חצי שנתיים ביום 31 במאי וב־30 בנובמבר של בל
 שנה, החל ביום י״ד בכסלו התשמ״ג (30 בנובמבר

.(1982 

 מועדי פדיון איגרות החוב: איגרות החוב ייפדו
 בשנים עשר שיעורים שנתיים רצופים ההד ביום
 י״ח בםיון התשנ״א (31 במאי 1991). בשנים 1999—
 2000 ייפדו כל שנה 8% מסכום איגרות החוב,
 בשנת 2001 ייפדו 10% מסכום איגרות החוב ובשנת

 2002 תיפדה יתרת סכום איגרות החוב.

 (4) סדרה מס׳ 5136.
 סוג הסדרה: סוג ״כרמל״ אשר תנאיו נקבעו בתקנות
 מילווה המדינה (סדרות מסוג ״כרמל״), התשל״ט—

. 5 1979 
 יום ההוצאה: ח׳ בםיון התשמ״ב (30 במאי 1982).
 סך כל שוויה הנקוב: חמש מאות מיליון שקלים.

 מועדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים
 חצי שנתיים ביום 30 במאי וב־30 בנובמבר של כל
 שנה, החל ביום י״ד בכסלו התשמ״ג (30 בנובמבר

.(1982 

 מועדי פדיון איגרות החוב: איגרות החוב ייפדו
 בשנים עשר שיעורים שנתיים רצופים החל ביום
 י״ד בסיון התשמ״ח (30 במאי 1988). בשנים 1988—
 1997 ייפדו כל שנה 8% מסכום איגרות החוב, בשנת
 1998 ייפדו 10% מסכום איגרות החוב ובשנת 1999

 תיפדה יתרת סכום איגרות החוב.

 (5) סדרה מס׳ 3624 א׳.
 סוג הסדרה: סוג ״גליל״, אשר תנאיו נקבעו בתקנות
 מידווה המדינה (סדרות מסוג ״גליל״), התש״ם—

 61980 (להלן — התקנות).
 יום ההוצאה: י׳ בסיון התשמ׳׳ב (1 ביוני 1982).

 סך כל שוויה הנקוב: מאתיים מיליון שקלים.
 מועדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים
 שנתיים ההל ביום כ׳ בםיון התשמ״ג (1 ביוני 1933).

 מועדי פדיון איגרות החוב: איגרות החוב ייפדו
 בשלמותן ביום כ״ט באייר התשני׳ב (1 ביוני 1992),
 אולם ניתן יהיה לפדותן פדיון מוקדם החל ביום ט״ז
 בסיון התישמ״ח (1 ביוני 1988), כאמור בתקנה 11

 לתקנות.

 מחיר המכירה: ביום הוצאת איגרות החוב וביום
 המכירה שלאחריו יימכרו איגרות החוב ב־96%
 משווין הנקוב. לאחר מכן תיווסף למחיר המכירה
 ריבית של 3% לשנה מיום ההוצאה עד ליום המכירה

 בפועל.

 ק״ת התשל״ט, עמי 1551.
 ק״ת התש״ם, עמ׳ 2281.

 הודעה בדבר הוצאת בדרות של איגרות חוב
 לפי חוק מילווה המדינה, התשל״ט—1979

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

 1980, כמפורט להלן, עניינים אלה:

 (1) סדרה מס׳ 9010.
 סוג הסדרה: סוג ״עיבל״ אשר תנאיו נקבעו בתקנות
 מילווה המדינה (סדרות מסוג ״עיבל״), התשמ״א—

.21980 
 יום ההוצאה: ח׳ בסיון התשמ״ב (30 במאי 1982).

 סד כל שוויה הנקוב: מאה מיליון שקלים.
 מועדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים
 חצי שבתי־־ם ביום 30 במאי וב־30 בנובמבר של כל
 שנה, החל ביום י״ד בכסלו התשמ״ג (30 בנובמבר

.(1982 
 מועדי פדיון איגרות החוב: איגרות החוב ייפדו
 בשנים עשר שיעורים שנתיים רצופים החל ביום י״ז
 בסיון התשנ״א (30 במאי 1991). בשנים 1991—
 2000 ייפדו כל שנת 8% מסכום איגרות החוב, בשנת
ת החוב ובשנת 2002 ת ג י  2001 ייפדו 10% מסכום א

 תיפדה יתרת סכום איגרות החוב.

 (2) סדרה מם׳ 9510.
 סוג הסדרה: סוג ״גריזים״ אשר תנאיו נקבעו בתקנות
 מילדה המדינה (סדרות מסוג ״גריזים״), התש״ם—

. 3 1980 
 יום ההוצאה: ח׳ בסיון התשמ״ב (30 במאי 1982).

 סך כל שוויה הנקוב: מאה מילון שקלים.
 מועדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים
 חצי שנתיים ביום 30 בנובמבר וב־30 במאי של
 כל שנה, החל ביום י״ד בכסלו התשמ״ג (30 בנו־

 במבר 1982).
 מועדי פדיון איגרות החוב: איגרות החוב ייפדו
 בשנים עשר שיעורים שנתיים רצופים החל ביום י״ד
 בסיון חתשמ״ח (30 במאי 1988). בשנים 1988—
 1997 ייפדו כל שנה 8% מסכום איגרות החוב, בשנת
 1998 ייפדו 10% מסכים איגרות החוב ובשנת 1999

 תיפדה יתרת סכום איגרות החוב.

 >3) סדרה מס׳ 5317.
 סוג הסדרה: סוג ״מירון״ אשר תנאיו נקבעו בתקנות
 בעלווה המדינה (סדרות מסוג ״מירון״), התש״ם—

.41980 
 יום ההוצאה: ט׳ בסיון התשמ״ב (31 במאי 1982).

 סך כל שוויה הנקוב: ארבעים מיליון שקלים.

 1 ס״ח התשל״ט, עמ׳ 112.

 2 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 344.

 3 ק״ת התש״ם, עמ׳ 2208.
 4 ק״ת התש״ם, עמ׳ 1764.

 2474 ילקוס הפרסומים 2635, כייר בתמוז התעומ״ב, 15.7.1982



 הודעות כדבר אבירות שלא נתבעו
 לפי תקנות השבת אבידה, התשל׳יג—1973

 בהתאם לתקנה! 10 לתקנות השבת אבידה, התשל״ג—
 1973 מתפרסמת בזה הודעה כי הטובין-המפורטים להלן
 הם אבידות שלא נתבעו, והם יועברו למוצא בתום ששה
 חדשים מיום *יסונן הודעה זו ברשומות, אם לא יימצא מי

 שיטען לזכות עליהם:

 1. היחידה המטפלת — מרחב חיפה/אבידות
 ־ ב־15.2.1982 נמצא בחיפה, במעגן הדייגים קישון,
 תיק בד ובו בגדי צלילה; ערך המציאה. כ־5,000

 שקלים.

 2. היחידה המטפלת — מחוז תל־אביב/אבידות
 ב־7.5.1982 נמצאו באוניברסיטת בר־אילן בתל־אביב

 300 דולרים ו־50 שקלים.

 3. היחידה המטפלת — נמל התעופה בךגוריון/אבידות
 ב־2.5.1982 הובאו ליחידת נתב״ג 775 דולרים במזומן

 שנמצאו ביד אליהו, תל־אביב ב־30.4.1982.

 4. היחידה המטפלת — מרחב ירושלים/ אבידות
 (1) ב־8.3.1982 נמצאה בחדר הכספות של בנק הפו
 עלים בדרך חברון 105, ירושלים, טבעת זהב משו
 בצת ב־54 אבני יהלומים קטנות, ערכה; כ־20,000

 שקלים;
 (2) ב־27.4.1982 נמצא בבנק ״עליה לאומי״ סניף
 מחנה יהודה, רח׳ יפו 119, ירושלים, אדבק ובו 366

 דולרים ו־100 שקלים.
 (3) ב־7.5.1982 נמצאה טבעת בצבע זהב ועליה אבן
 יהלום ומסביב 8 אבני יהלום קטנות ערכה כ־8,000

 שקלים;
 (4) בתחילת חודש אפריל 1982, בשדה ליד בית ספר
 גאולים בשכונת בקעה בירושלים נמצאו הפריטים
 הבאים: (א) מקרן שיקופיות תוצרת מערב גרמניה:
 (ב) מאוורר מדגם ״פרקיטה״, (ג) זוג נעלים לבבות;

 ערך המציאה כ־6,000 שקלים.

 5. היחידה המטפלת — תחנת םאר־שבע/אבידות
 ב־27.4.1982 נמצא בבאר־שבע צמיד זהב לגברת 18

 קרט; ערכו כ־12,350 שקלים.

 6. היחידה המטפלת — תחנת הדרה/אבידות
 א. ב־22.4.1981, באור עקיבא נמצאו 2 טבעות
 לגבר, טבעת נישואין דקה, מדליון עם אבן בצבע
 תכלת, תליון בצורת הספרה 5, תליון עליון רשום
 שם פרטי בלטינית, תליון שצורתו אות אנגלית ועוד

 תליון קטן — ערכם עולה על 1,000 שקלים.

 7. היחידה המטפלת — תחנת מעונה/אבידות
 ב־28.3.1982 הובאה לתחנת מעונה מציאה• שנמצאה
 באיזור המונפורט, המציאה כוללת ציוד קומפלט

 לטיפוס הרים; ערכה כ־10,000 שקלים.

 י״ז בסיון התשמ״ב (8 ביוני 1982) חיים שקדי
 (חמ 51—3) סגן־ניצב

 1 ק״ת התשל״ג, עמ׳ 839; התשל״ו, עמ׳ 51.

 (6) סדרה מם׳ 8548.
 סוג הסדרה: סוג ״עצמוף׳ אשר תנאיו נקבעו בתקנות
 מילווה המדינה. (סדרות מסוג ״עצמון״), התשל״ט—

 11979 (להלן — התקנות).
 יום ההוצאה: ט׳ בסיון התשמ״ב (31 במאי 1982).

 סך כל שוויה הנקוב: חמישה עשר מיליון שקלים.
 מועדי פדיון הקרן והריבית: איגרות. החוב ייפדו
 בשלמותן ביום ט״ו בסיון התשמ׳׳ח (31 במאי 1988)
 בתוספת ריבית והפרשי הצמדה, לפי הברירה הקבו

 עה. בתקנה 8 לתקנות.

 ז׳ בתמוז התשמ׳׳ב (28 ביוני 1982)
 (חמ 950—3) מאיר פרידמן

 סגן בכיר לממונה על שוק ההון,
 ביטוח וחסכון

 7 ק״ת התשל״ט, עמ׳ 1542.

 הודעה בדבר מועד נופף להגשת בקשות
 לרשיונות למוניות לעולים חדשים

 לפי תקנות התעבורה, התשכ״א—1961

 בהתאם לתקנה 531(ד) לתקנות התעבורה, התשכ״א—
 11961, אני מודיע כי המועד הנוסף להגשת .בקשות
 לרשיונות למוניות לעולים חדשים לפי תקנה 531 לתקנות
 האמורות, הוא יום ט״ו בחשון התשמ״ג (1 בנובמבר

.(1982 

 ד בתמוז התשמי׳ב (28 ביוני 1982)
 (חמ 83—3) עזרא קמא

 המפקח הארצי על התעבורה
 הרשות

 1 ק״ת התשכ״א, עמ׳ 1425; התשמ״א, עמ׳ 1073.

 הורעה בדבר דהיית בקשה של מבקש רשיון למונית
 לפי תקנות התעבורה, התשכ״א—1961

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 536 (ב) לתקנות התעבורה,
 התשכי׳א•—1961 !, אני מודיע כי דחיתי את בקשתו של
 המבקש רשיון למונית שהולמץ על־ידי המשרד לקליטת

 העליה כמפורט להלן:
 רפיק (רפאל) אברמוב־מרחוב התבור 6/15, קרית־ים.
 המבקש!, שבקשתו נדהתה, רשאי להשיג על דחיית
 בקשתו תוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו ברשומות,
 לפני ועדת הערר לעניני מוניות, בהשגה, מנומקת בכתב.
 ההשגה תוגש בחמישה עותקים למזכירות ועדת הערר
 לעניני מוניות, משרד התחבורה, רחוב יפו 97, בנין כלל,

 ירושלים 94342.

 כ״ט בסיון התשמ״ב (20 ביוני 1982)
 (חמ 83—3) ע׳ קמא

 המפקח הארצי על התעבורה
 הרשות

 * ק״ת התשב״א, עמ׳ 1425; התשל״ז, עמ׳ 2120.

 ילקוט הפרסומים 2835, כ״ד בתמוז התשמ״ב, 15.7.1932 2475



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965
 מחה ירושלים

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד השטח
 מאזור מגורים 3 לשטח לבני! ציבורי (בית־כנסת)

 ב) שינוי קזוי בנין בהתאם לבנין הקיים בשטח;
 ג) קביעת קווי בנין למקלט תת־קרקעי; ד) קביעת

 אחוזי בניה ל־130.27%.

 (5) ״תכנית מסי 3060, שינוי מס׳ 1/81 לתכנית מם׳ 2595
 ושינוי מם׳ 1/81 לתכנית מס׳ 1269״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: שכונת
 בית וגן, בין קרית נוער לרמת שרת, גוש 30192,
 חלק מהלקה 17 ; גוש 30193, חלק מהלקה 1 ; חלק
 מגוש לא מוסדר 30191 — הכל על־פי הגבולות

 המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי תוואי דרך
; ב) ביטול דרך ושינוי היעוד ך ר  מאושרת והרחבת ך

 לאזור מגורים 2 ולשטח לבניני ציבור.

 (6) ״תכנית מם׳ 3062, שינוי לתכנית מיתאר מקומית
 מם׳ 1905״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: שכונת
 גילה, מיתחם 04, בין קואורדינטות רוחב 168.600—
 168.650 ובין קואורדינטות אורך 127.350—127.650 —
 הכל על־פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) הלוקת המיתחם
 לשני מגרשים; ב) שינוי יעוד הלק משטח מאזור
 מגורים 2 לשטח למלונאות; ג) קביעת הוראות לגבי

 היעודים השונים.

 (7) ״תכנית מס׳ 3064, שינוי מס׳ 1/81 לתכניות מם׳
 1445, 1446, 2332״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: שכונת
 רסקו, רחוב יעקב כהן, גוש 30122, חלקות 127,
 128 — הכל על־פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו

 כחול.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א} שינוי יעוד משטח
 ציבורי פתוח לדרך ציבורית (חניה ציבורית, חלק
 מהלקה 128) ; ב) איחוד והלוקה מחדש ; ג) הרחבת
; ד) שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח למעבר  דרך

 ציבורי להולכי רגל.

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

 לקהל.
 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות,"וכן כל הזכאי
 לכך על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך הדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינויי

 התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 זזודעד כדבר זזפקדת שינויי תכניות מיתאד מקומיות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוקן התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז ירושלים, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, ירושלים, הופקדו, ביחד עם התשריטים
 המצורפים אליהם, שינויי תכניות מיתאר מקומיות אלה

 (!} ״תכנית מס׳ 2459 אי, שינוי מס׳ 1/81 לתכנית מס׳
 2459״.

 ואלד. השטחים הכלולים בשינוי התכנית: שכונת
 גבעת שאול, גוש 30260, חלקות 18, 13, 16, חלקי

 חלקות 12, 14.

ית: תוספת סעיף 16 א׳  עיקרי הוראות שינוי התכנ
 להוראות תכנית מס׳ 2459, בדבר ביצוע חלוקה חד
 שה וגביית הוצאות הכרוכות בכך מבעלי החלקות

 שבתחום תכניה מס׳ 2459.

 (2) ״תכנית מס׳ 2531 א׳, שינוי מס׳ 74/81 לתכנית
 מיתאר מקומית לירושלים ושינוי מס׳ 1/81 לתכנית

 מס׳ 2531״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: שכונת
 קטמון, רחוב יוסי בן־יועזר מם׳ 45, גוש 30143,
 חלקה 42 — הכל על־פי הגבולות המסומנים בתשריט

 בקו כחול.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד שטח
 מאזור מגורים 5 לאזור מגורים 4 ; ב) קביעת חזית
; ג) הוספת קזמה בבנין שבחצר  מסחרית (מכולת)

 החלקה.

 (3) ״תכנית מם׳ 3008, שינוי מס׳ 22/81 לתכנית מיתאר
 מקומית ירושלים״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: שכונת
 מאה שערים, גוש 30062, חלקה 82 — הכל על־פי

 הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) הגדלת אחוזי
 הבניה המותרים מ־90% ל־105%; ב) קביעת תוספת
 הבניה בהתאם לנספח בינוי; ג) קביעה קווי בנין

 חלקיים כקווי בנין אפם בצד המזרחי והדרומי.

 (4) ״תכנית מם׳ 3039, שינוי מס׳ 31/81 לתכנית מיתאר
 מקומית ירושלים״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: שכונת
 גאולה, רחוב הגי 7, גוש 30083, הלקה 3 — הכל

 על־פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 2476 ילקוע הפו־פונ־ים 2835, כ״ד בתמוז התשמ״ב, 5.7.1582:
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 (2) ״תכנית מס׳ 2.113, שינוי מס׳ 1 לשנת 1980 של
 תכנית מפורטת מס׳ 1967 ושינוי מס׳ 1 לשנת 1980

 של תכנית מ©־רטת מס׳ 465, תל־אביב״.

ית: גוש 6135,  ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנ
 הלקות ®2—273, 275, 276, 278, חלקי חלקות 279,

 251,241 — רחוב נווה צה״ל.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד קרקע
 משטח פרטי פתוח לשטח ציבורי פתוח בחלק •מחל
 קות 271, 272, 275, 276 בגוש 6135 ובהתאם לכך —
 שינוי תכנית מפורטת מם׳ 1967, אשר הודעה בדבר
 מתן תוק!ף לה פורסמה בילקוט הפרסומים 2518 מיום
 22.2.1979, ושינוי תכנית מפורטת מם׳ 465, אשר
 הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפר

 סומים 601 מיום •22.5.1958,

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2720, התשמ״א, עמ׳ 2040.

 (3) ״תכנית מס׳ 2125, שינוי מם׳ 1 לשנת 1980 של
 תכנית מפורטת מם׳ 285, תל־אביב־יפו״.

ת: גוש 6628, י  ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנ
 חלקת 278, רחוב ארזי.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: התרת סידור בריכת
 שחיה לשימוש פרטי בחלקה 278 בגוש 6628 על ידי
 ניצול הפרשי גובה וקירות תומכים בשטח שבין
 הבנין הקיים על החלקה וגבולות החלקה לצד שביל
 להולכי רגל ודרך (רחוב ארזי) ובהתאם לכך—שינוי
 תכנית מפורטת מס׳ 285 על שינוייה, אשר הודעה
 בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים

 357 מיום 24.6.1954.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2710, התשמ״א, עמ׳ 1745.

 (4) ״תכנית מם׳ 2164 שינוי מס׳ 1 לשנת 1981 של תכנית י
 מפורטת מם׳ 1722, תל־אביב״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6631,
 חלקי חלקות 13, 15,14, רחוב שלמה בן יוסף.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: הקטנת קווי בנין
/ הגדלה  לרחוב שלמה בז יוסף מ־5 מ׳ ל־1£ מ
 ושינוי של דירות בששה בנינים מרובעים מחוברים
 בקבוצות של שניים, בני 8 קומות על קומת עמודים
 מפולשת, כל בנץ בן 32 יחידות דיור בנות 3 חדרים,
 ובהתאם לכך — שינוי תכנית מפורטת מס׳ 1722,
 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2176 מיום 18.12.1975.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2760, התשמ״א, עמ׳ 88.

 מרחב תכנון מקומי, מסה־יהודה

 הודעה בדברי הפקדת החלטה לבטל תכניתי מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז ירושלים, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, ירושלים, הופקדה החלטה לבטל תכנית
 מפורטה הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ מי/268״. אזור
 מבוא חורון, קואורדינטות 13769—15417, 13740—15476,
 13711—15458, 13736—15381, ביחד עם התשריט המצורף
 .אליה:; שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים

 2421, התשל״ח, עמ׳ 1372.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר,
 הרואה עצמו נפגע על ידי ביטול התבנית, וכן כל הזכאי
 לכך על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לביטול

 התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

׳ בתמוז התשמ״ב (23 ביוני 1982)  ג
 ר׳ לוי

 יושב ראש הועדת המחוזית.
 לתכנון ולבניה, מחוז ירושלים

 מחה תל־ אביב

 מרחב תכנון מקומי, תל־אביב־יפו

 הודעה בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב
 ניה, מחוז תל־אביב, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר

 שינויי תכניות מפורטות אלה:

 >1) ״תכנית מם׳ 1071 ,א׳, שינוי מס׳ 1 לשנת 1980 של
 תכנית מפורטת 819 ותכנית מפורטת 1071״.

ית: גוש 6971,  ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנ
 חלקה 49, קריח המלאכה בין הרחובות שד׳ הר ציון,

ת גלויות. ב י  שוקן(העליה), העמל ודרך ק

 עיקרי הוראות השינוי: קביעת תוספת שטה רצפות
 של• 13,200.94 מ״ר ואופן בינוי לגיבי השטח המפורט
 בסעיף 2 בתקנות ובהתאם לכך — שינוי תכנית
 מפורטת מס׳ 819 על שינוייה, אשר הודעה על מתן
 תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים 1175 מיום

.22.1.1965 

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2692, התשמ״א, עמ׳ 1086.

 ילקוס הפרסומים 5=28, כ״ד בתמוז התשמ״ג, 15.7.1982 2477



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: א) הטבת תנאי דיור,
 שינוי בינוי קיים על־ידי הגדלת שטה הדירה על־ידי
 תוספת שני חדרים: תוספת — 35.5 מ״ר, שטח קיים —

8x94.5 = 756 :9 מ״ר; שטח קומה 4 . 5 ר ״ ך הכל , מ פ 5 9 
; ה נ ב  — שהם כ־22.1% משטח המגרש היחסי לכל מ
; ג) פיתוח י נ  ב) בכל תא שירותים יותקן איוורור מכ

 השטח יבוצע על ידי הבונים.

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

 לקהל.

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

 הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, בני־ברק

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז תל־־אביב, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, בני־ברק, הופקדו, ביחד עם התשריטים

 המצורפים אליהן, תכניות מפורטות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מס׳ 223 א״/
ית: גוש 6190, חלקה  ואלה השטחים הכלולים בתכנ

 20 — רהוב הרב כהנמן.

 עיקרי מטרת התכנית: א) קביעת צורת בינוי הש
 כונה על ידי קביעת גבולות הבנינים, מספר הקומות
 ומספר הדירות בכל בנין ובנין; ב) כל הוראות
 הבניה של תכנית מיתאר מס׳ 223 חלות על תכנית
; ג) על החלקות המוצעות מס׳ 2071, 2070, יוקמו ו  ז

 בית ספר, גני ילדים, בית כנסת וטיפת חלב.

 (2) ״תכנית מפורטת מס׳ 302, בני־ברק״..
ית: גוש 5195, חלק  ואלד. השטחים הכלולים בתכנ
 מחלקות 378, 518, 369 , 523, 521 ; גוש 6641, חלק
 מהלקות 26, 56, 60 , 64, 68 , 72 , 76, 80 — הרחובות

 נותק, ששת הימים ודרך גהה.

 עיקרי מטרת התכנית: א) חלוקת אזור חקלאי בתכ
 נת לשטח משתלה עירונית ופרדס קיים ויצירת
 דרך גישה אליהם מרחוב נורוק ורחוב ראט;
 ב) קביעת שטחים ציבוריים פתוחים; ג) הקמת
 בניני עזר לשטח משתלה העירונית (מחסנים וסכ

 כות) ומחסני הג״א.

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

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, תל־אביב־יפו

 הודעה ברבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז תל־אביב, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, תל־אביב־יפו, הופקד, ביחד עם התשריט
 המצורף אליו, שינוי תכנית מם׳ 2024, שינוי מס׳ 2 לשנת

 1980 לתכנית מיתאר ״ל״, שטחים מעבר לירקון.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6623,
 חלקות 641, 642 — רהוב בנימין מטודלה, פינת רחוב

 אבן־ ספיר.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: שינוי יעוד קרקע מאזור
 מסחרי לאזור מגורים מיוחד עם חזית חנויות, קביעת
 בינוי, הרחבת רחוב בנימין מטודלה, ובהתאם לכך —
 שינוי תכנית המיתאר ״ל״ — שטחים מעבר לירקון, על
 שינוייה, שהודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט

 הפרסומים 278 מיום 19.2.1953.

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

 לקהל.

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

 הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, רמת־השרון

ר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית ב ד  הודעה ב

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז תל־אביב, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, רמת־השרון, הופקד, ביהד עם התשריט
 המצורף אליו, שינוי תכנית מס׳ רש/604, שינוי מס׳ 197
 לתכנית מיתאר 210 א׳ לתכנית מס׳ 1 לה.ב.ע. 238, רמת־

 השרון.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6598,
 חלקות 376 , 375 — רחובות השקמה, הנץ, יצחק אלחנן,

ת רסקו. נ מ  ש
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 הודעות לפי חוק התכנון להבניה, התשכ״ה-965ו

 לאחסנה בשטח של 103 מ״ר (שהם 60% משטח
יה; קומת קרקע בשטח של 172  קומת קרקע), חנ
 מ״ר (שהם 35% משטח המגרש נטו); 3 קומות נוס
 פות בשטח 225.50 מ״ר כל אחת. אחוזי כניה כוללים

 לכל קומה לא יעלו על 46% משטח המגרש נטו.

 (2) ״שינוי תכנית מס׳ 431, שינוי לתכנית מיתאר מס׳
 105 א׳ ותכנית מפורטת מס׳ 349״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גלש 6187,
 חלקות 336, 366 (הלק) — רחוב אמרי ברוך 24,

 בני־ברק.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית.: שינוי יעוד החלקות
 הנדונות משטח פרטי פתוח ודרך לשטח לבנין

 ציבורי (גני ילדים).

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

 לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו בפגע על ידי שינויי התכניות, וכן כל הזכאי
 לכך על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום
 פרסום הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות במשרדי

 הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, גבעתיים

 הודעה פרפר אישור שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעת, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״די-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז תל־אביב, החליטה, באישור שר הפנים,
 לאשר תכנית מס׳ גב/343, שינוי לת.ב.ע. מס׳ 99, גבע

 תיים.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6156,

 חלקות 349—336, 370—360 , 379—374, 396—381, !452.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי קו בנין באזור
 מגורים א׳ ו־ג׳ בגוש 6156 חלקות 336—349 , 360—370,
 374—379, 381—396 , 452, ובהתאם לכך — שינוי תכנית
 בנין עיר מס׳ 99, אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פור

 סמה בילקוט הפרסומים 1233 מיום 18.11.1965.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2710, התשמ״א, עמ׳ 1748.

 השינוי האמור, בצורה שאישרה הועדה המחוזית ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחו
 זית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה,
 גבעתיים, וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 (3) ״תכנית מפורטת מם׳ 2/415, שינוי לתכנית מפורטת
 מס׳ 242, קרית־הרצוג״.

ית: גוש 6195, חלק  ואלה השטחים הכלולים בתכנ
 מחלקה 131 — בין הרחובות גניחובםקי וקובלםקי.
 עיקרי מטרת התכנית: א) קביעת שינויים באופן
; ב) ביטול דרכים והניח ׳  הבינוי באזור מגורים ב
 ציבורית וקביעת מגרשים ובניני ציבור ושטח צי

 בורי פתוח.

 (4) ״תכנית מפורטת מס׳ 448״.
ית: גוש 6190, חלקות  ואלה השטחים הכלולים בתכנ
 523—526 — בין הרחובות נחמן מברסלב ועזרא.
 עיקרי מטרת התכנית: א) איחוד חלקות בתכנית
 וחלוקתן מחדש לאזור מגורים ב׳, שטה פרטי פתוח
 והרחבת דרכים בהתאם ללוח ההל\צאות + איזון
ית; ב) רישום זיקת  המהווה חלק בלתי נפרד מהתכנ
 הנאה לבעלי החלקות המוצעות מס׳ 2042—2040
 לשימוש בשטח הפרטי המוצע מם׳ 2043 אך ורק
 לחניה וגינה פרטית משותפת; ג) החלוקה החדשה

 תבוצע ללא הסכמת הבעלים.

 כל המעונין בתכניות רשאי לעיין בהן ללא תשלום
 בימים ובשעוח שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

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

 המקומיה האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, בני־־ברק

 הודעה כדפר הפקדת שינויי תפניות מיתאר
 ותכניות מפורטות

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז תל־אביב, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, בני-ברק, הופקדו, ביחד עם התשריםים

 המצורפים אליהם שינויי תכניות אלה:

 (1) ״שינוי תכנית מס׳ 420 א׳, שינוי לתכנית מיתאר
 מס׳ 105 א׳ ולתכנית מפורטת מם׳ 93 א׳, בני־ברק״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6123,
 חלקות 813, 52, חלקי חלקות 209, 210 — רחוב

 רבי עקיבא.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: א) שינוי יעוד החלקות
 מם׳ 209/2, 210/2, 813, והלק הדרומי מחלקה 52/2
 מאזור לבנין ציבורי לשטח ציבורי פתוח; ב) שינוי
 החלק הצפוני של חלקה 52/2 לאזור מסחרי כמסומן
 בתשריט; ג) הבגין יכיל: קומת מרתף שישמש

 , 2835ילקוט הפרסומיפ ב״ד בתמוז התשיל״ב, 2S15.7.19 479נ!



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

ית: גרש 6782,  ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנ
 חלקה 22 — פינת הרחובות האופן והפלד.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד השטח
 מאזור תעשיה לאזור תעשיה מיוחד כמפורט בתשריט;
 ב) שינוי אחוזי הבניה המותרים מ־100% ל־130%, המ
 הווים שטח רצפות כולל של 8502 מ״ר; ג) הבנין יהיה
 בגובה 4 קומות ויושלם לאגף הקיים בהתאם למפורט
 בתשריט. החזית הארכיטקטונית תאושר על ידי מהנדס

 העיר.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2709, התשמ״א, עמ׳ 1712.
 השינוי האמור, בצורה שאישרה הועדה המחוזית ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחו
 זית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה,
 חולון, וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב *תכנו? מקומי, רמת־גן
 הודעה פרבר אישור •שינויי תפניות מיתאר מקומיות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״די-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב
 ניה, מחוז תל־אביב, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר

 שינויי תכניות מיתאר אלה:

 (1) ״תכנית מם׳ רג/690א, שינוי לתכנית מיתאר מקומית
 מס׳ רג/340״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית! חלקים
 מגוש 6158, חלקות 263, 264, רחוב מוריה.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) איחוד חלקות;
 ב) הפרשת שטח להרחבת דרך; ג) קביעת אזור מגו
 רים מיוחד; ד) קביעת זכויות בניד. בקרקע; ה) קבי
 עת צורת בינוי עקרונית ללא הבלטת מרפסת כשינוי

 לתכנית מיתאר רג/340.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2770, התשמ״ב, עמי 576.

 (2) ״תכנית מם׳ רג/808, שינוי לתכנית מיתאר מקומית
 מס׳ רג/340״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: חלק מגוש
 6143, חלק מחלק־ 242; גוש 6179, חלקות 29, 88,

 28 (חלק); גוש 6180, חלקות 474, 179 (חלק).
ד התכנית: א) איחוד וחלוקה ע  עיקרי הוראות ש
 מהדש של שטח התכנית; ב) קביעת יעודי קרקע
 חדשים; ג) קביעת הפקעות לצרכי ציבור — להר
 ׳ חבת כבישים, יצירת שטה ציבורי פתוח ושטחים
 למבנה ציבורי; ד) קביעת זכויות בניה בשטח

 התכנית.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2687, התשמ״א, עמ׳ 980.

 מרחב תכנון מקומי, גבעתיים
 הודעה כדבר אישור שינוי תפנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳׳ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב
 ניה, מחוז חל־אביב, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר
 ״תכנית מם׳ גב/331, שינוי לתכנית מיתאר מקומית מם׳

 גב/53״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6167,
 חלקה 85 — בין הרחובות בורוכוב, אחדות העבודה,

 קק״ל וחניתה.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: הרחבת דרך קיימת,
 קביעת שטח ציבורי פחוח, חלוקת הלקה 85 בגוש 6167
 ובהתאם לכך — שינוי תכנית מיתאר גבעתיים מם׳ 53,
 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפר־

 סומים 761 מיום 6.5.1960.
ד התכנית פורסמה בילקוט נ  הודעה על הפקדת שי

 הפרסומים 2709, התשמ״א, עמ׳ 1712.

 השינוי האמור, בצורה שאישרה הועדה המחוזית ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחו
 זית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה,
 גבעתיים, וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, הרצליה
 הודעה כדבר ביטול הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בי ההודעה בדבר הפקדת שינוי
 תכנית הנקרא: ״תכנית מס׳ 1468, שינוי לתכנית מם׳
 . 653, רה׳ הרב קוק ורה׳ שמשון הגבור, גוש 6538 חלקות
 303, 304, 283, 313 (חלק)״, שפורסמה בילקוט הפרםומ־ם

 2411, התשל״ח, עמ׳ 1139 — מבוטלת בזה.

 מרחב תכנון מקומי, הרצליה

 הודעה בדפר ביטול הפקדת שינוי תכנית
 מיתאר מקומית

 ניתנת בזה הודעה כי ההודעה בדבר הפקדת שינוי
 תכנית הנקרא ״תכנית מס׳ 1540, שינוי לתכנית מיתאר
 מס׳ 253 אי, גוש 6668, חלקות 1058 1068 (חלק) ברחו־
 בות הנשיא ונילי׳׳, שפורסמה בילקוט הפרסומים 2564,

 התשל״ט, עמ׳ 2152 — מבוטלת גזה.

 מרחב תכנון מקומי, חולון
ר שינוי תפנית מיתאר מקומית  הודעה בדבר אישו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב
 ניה, מחוז תל־אביב, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר
 ״תכנית מס׳ ח/336, שינוי לתכנית מיחאר מקומית מס׳

 ה/36 ולתכנית מיתאר מס׳ ח/1״.
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 הודעות לפי חוק התכבוךוהבביה, התשכ״ה-965ו

 ואלה השטחים הכלולים בתחום שינוי התכנית המוצע:
 גוש 6643, חלקות 3, 4, 31, 49, 52, 54 , 55, 57, 58, 60,
,84 ,80 ,79 ,77 ,75 ,74 ,72 ,70 ,69 ,67 ,66 ,64 ,63 ,61 
 85 ; גוש 6105, חלקות 23, 26, 27, 29—33, 68, 28, 34 —

 דרך הרצליה, בין דרך אמ המושבות לנהר הירקון.

 ״תכנית מס׳ 460, שינוי לתכנית מיתאר מם׳ 105 א׳,
 בני־ברק״.

 ואלה השטחים הכלולים בתחום שינוי התכנית המוצע:
 גוש 6187, חלקות 1, 41, 233, 333, 334, 367 (חלק) —

 רחוב עזרא.

 ״תכנית מס׳ 474, שינוי לתכנית מפורטת מם׳ 201
 ולתכנית מיתאר מם׳ 105 אי, גנייברק״.

 ואלה השטחים הכלולים בתחום שינוי התכנית המוצע:
 גוש 6122, חלקה 237 — רחוב בן פתחיה.

 ״תכנית מם׳ 420 אי, שינוי לתכנית מיתאר מס׳ 105 א׳
 ולתכנית מפורטת מם׳ 93 א׳, בני־ברק״.

 ואלה השטחים הכלולים בתחום שינוי התכנית המוצע:
 גוש 6123, חלקות 813, 209, חלקי חלקות 210, 52 — רחוב

 רבי עקיבא.

 מרחב תכנון מקומי, הרצליה

 ״תכנית מפורטת מם׳ הר/1652״.
 ואלה השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצע:
 גוש 6668, חלקות 366—383, 14 (דרך) (חלק), 946, 948,
 978,959,957 (דרך) (חלק), 795 (דרך) (חלק), 961, 950,
 976 (דרך), 952, 954, 956, 964, 1010, 1013, 1014, 1015,
 1050, 1038 (דרך), 1068 (חלק) (דרך); גוש 6667, חלקות
 551, 555, 556, 557, 558, 563, 564, 565, 566, 581 (דרך)
 (חלק), 203, 204, 205, 206, 212 (דרך) (חלק); גוש 6518,
 חלקות 145, 146, 147, 148 — בשטח של כ־60 דונם
 ברחובות בן־אליעזר, דוד המלך, שלונסקי וקדושי השואה.

 ״תכנית מיתאר מס׳ הר/1657״.
 ואלה השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת:
 גוש 6665, חלקות 281, 345 — בשטח של 4773 מ״ר

 ברחוב דרך השדות, כפר שמריהו.

 מרחב תכנון מקומי, רמת־גן
 ״תכנית מפורטת מס׳ רג/293/א, שינוי לתכנית מס׳

 רג/293״, בהתאם לתכנית מם׳ רג/792.

 ואלה השטחים הכלולים בתחום שינוי התכנית המוצע:
, r 1 7 4 ת 77, 126, 167, 170-194—177 , ו ק ל ח 6 1 0  גוש , 9
 260, 262, 264, 266, ®2, 271, 273, 274, 275 וחלקי חלקות
 18—22, 83, 125, 212—217, 233, 242 ; גוש 6207, חלקות
 225—228, 332, 336, 507 (חלק), 509, 506; גוש 6128,
 חלקי הלקות 65, 66, 197, 223, 224, 229, 594 — בורסת

 היהלומים.

 (3) ״תכנית מס׳ רג/814 — בהתאם לתכנית מיתאר מס׳
 רג/753״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: חלק מגוש
 6141, חלקות 86—88, 91, 94—98; גוש 6142, חלקות
— 132 ,125 ,128 ,120 ,121 ,131 ,114—111 ,118 

 רמת השקמה.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: פירוט תוספות הבניה
 לדירות קיימות.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2748, התשמ״א, עמ׳ 2941.

 (4) ״תכנית מיתאר מם׳ רג/820, שינוי לתכנית מיתאר
 מקומית פס׳ רג/340״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: חלק מגוש
 6144, חלקות זמניות 49—69, 94—101, 103—114 —

 רחובות עלומים, לב הזהב ואהרונסון.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי תכנית מיתאר
 מס׳ רג/340 באופן שיאפשר תוספות בניה לשיפור
 והגדלת הדירות הקיימות ללא, תוספת דירות חדשות

 בתחום התכנית.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2737, התשמ״א, עמ׳ 2572.

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

 לקהל.

 הורעה על הכנת תכניות ושינויים לתכניות
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב
 ניה, מחוז תל־אביב, החליטה על הכנת תכניות ושינויים

 לתכניות אלה:

 מרחב תכנון מקומי, בבי־ברק

 ״תכנית מם׳ 394, שינוי לתכנית מפורטת מס׳ 242,
 בני־־ברק״.

 ואלה השטחים הכלולים בתחום שינוי התכנית המוצע:
 גוש 6195, חלק מחלקה 131 — בין הרחובות גבחובסקי,

 נורוק וקובלסקי.

 ״תכנית מם׳ בב/462, שינוי לתכניות מס׳ בב/89 א׳,
 בב/100 ב׳, בב/105 אי, הרחבת דרך הרצליה ודרכי גישה

 לשמורת הרכבת ואזור האחסנה״.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשב״ה~965ו

 תכנית מיתאר מקומית מס׳ ממ/2/990״, ביחד עב התשריט
 המצורף אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: המרת יעוד שטחים
 מאזור מגורים א׳ לדרכים, שטח ציבורי פתוח ולהיפך,
 המרה יעוד מגרשים משטח בניני ציבור לאזור מגורים
 א׳, הסדרת נגישויות, שינוי תוואי שביל, קביעת הוראות
 בניה לשני בניני מגורים על הלקה ללא חלוקה, קביעת
 הנהיות לפיתוח שטה ציבורי פתוה מיוחד על דרכים

 מבוטלות.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6720,
 חלקות 111—130, 132, 134—163, 165—189, 191, 194—
,357—354 ,352 ,351 ,347—339 ,337—298 ,292—202 ,196 
,412 ,411 ,408-404 ,402—373 , 371—368 ,365 ,363—361 
 415—427, 435, חלקי חלקות 353, 364, 366, 367, 412 —

 בגני־תקוה.

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

 לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבני! או בכל פרט תכנוני אחד
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית וכן כל הזכאי
 לכך על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשייט מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי

 התכנית במשרדי הועדת המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, זמורה

 הודעה כרכר הפקדת שינוי תפנית מפורצת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, זמורה, הופקד שינוי תכנית הנקרא
 ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ זמ/304״, ביהד עם התשריט

 המצורף אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי חלוקת מגרשים
 לגבי אזור מגורים ג׳, קביעת אזור מסחרי ושטחים ציבו

 ריים פתוחים.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3796,
 חלק מהלקה 138, קדית־עקדון.

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

 לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי
 לכך על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חזשייפ מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי

 התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 ״תכנית מיתאר מס׳ רג/850, שינוי לתכנית מיתאר
 מס׳ רג/340״.

 ואלה השטחים הכלולים בתחום שינוי התכנית המוצע:
 גוש 6186, חלקות 108—112, 119 — רחוב הראב׳׳ע.

 כ״ה בסיון התשמ״ב (16 ביוני 1982)
 מרדכי כהנא

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז תל־אביב

 מחה המרכז
 מרחב תכנון מקומי, המרכז

ת ו ט ר ו פ ת מ ו י נ כ ת שינויי ת ר ק פ ר ה כ ד  הורעה כ

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכי׳ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מהוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, המרכז, הופקדו ביחד עם התשריטים

 המצורפים אליהם, שינויי תכניות אלה:

 (1) ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ ממ/6001׳־.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: •המרת שטח ציבורי

 פתוח לאזור מגורים א׳ וחלוקה למגרשי בניה.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6694,

 חלקה 187 — רחוב צה״ל, יהוד.

 (2) ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ ממ/7004״.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת קווי בנין

 למקלט קיים.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6502,

 חלקה 436, נוח מונוםון.

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

 לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבניז או בכל פרט תכנוני אהד
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן כל הזכאי
 לכך על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך הדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זי ברשומות, להגיש התנגדות לשינויי

 התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, המרכז

ת מי תאר מקו ת מי י נ פ י ת ו נ ת שי ר ק פ ר ה ב ד  הודעה כ

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, המרכז, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״שינוי
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה—965ו

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

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, טייבה

 הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאד מקומיות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, טייבה, הופקדו, ביחד עם התשריטים

 המצורפים אליהם, שינויי תכניות מיתאר אלה:

 (1) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מסי טב/3/1111״.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד מחקלאי
 למגורים גי, ׳קביעת שטחים לצרכי ציבור, התוויית
 דרכים, חלוקה למגרשי בניה, ביטול דרך קיימת

 וקביעת הוראות בניה.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 8030,

 חלקי חלקות 26,21,10.

 (2) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מם׳ טב/4/1111״.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: חלוקה למגרשים,
 פתיחת שבילים, קביעת שטחים לצרכי ציבור וחור־

 אות בניה.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 8030,

 חלקות 8, 9.

 (3) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ טב/5/1111״.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: חלוקה למגרשים,
 פתיחת דרכים, קביעת שטה ציבורי פתוה, שטח
 לבניני ציבור, קביעת מרכז מסחרי, הזית מסחרית

 והוראות בניה.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 8030,
 הלקות 27, 28, 22, 29, חלקי חלקות 3, ד, 17, 5,21.

 (4) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ טב/2033״.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי תוואי שביל

 וקביעת הוראות בניה.
ית: גוש 7849,  ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנ

 חלקי חלקוה 43, 42.

 (5) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ טב/2091״.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: ביטול דרך והמרתה
/ איחוד והלוקה מחדש, קביעת  לאזור מגורים ג

 קווי בניה, אחוזי.בניה והוראות בניה.
ית: גוש 7854,-  ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנ

 חלקות 8,5 (חלק).

 מרחב תכנון מקומי, זמורה

 הורעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, ההשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, זמורה, הופקד שינוי תכנית הנקרא
 ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ זמ/200״, ביחד עם

 התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: הכנת פתרונות דיור
 ותשתית לישוב, חיבור חלקי הישוב במערכת דרכים,
 איחוד הישוב החדש והישן, איתור שטחים למפעלי תעשיה
 חקלאיים, גיבוש מרכז מסחרי ומינהלי, איתור שטחים
 לצרכי ציבור, חלוקה לאזורים, הוראות בניה ושימושים

 מותרים לכל אזור.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גושים 3896,
 3897, 3898, 3899 3900; גוש 3901, חלקי חלקות 1, 9—
 18, 21—27, 42, 43; גוש 3902, חלקי חלקות 1—11, 18—

 24; גוש 3916, חלקות 1—14, 16—34 — מזכרת בתיה.

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

 לקהל.
 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית וכן כל הזכאי
 לכך על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי

 התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, זמורה

 • הודעה בדבר אישור שינוי תכניה מיתאר מקומית

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

 מית מם׳ זמ/45״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3896,
 חלקות 3—14 במזכרת בתיה.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: תכנון מפורט של
 שטח התכנית, קביעת. יעודים, איחוד וחלוקה על־פי סימן

 ז׳ לחוק.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2660, התשמ״א, עמי 73.

 שינוי התכנית האמור, בצורה שאישרה הועדה המחו
 זית ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי
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 הודעות לפי חוק התכמן והבניה, התשכ״ה—965ן

 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, יבנה, הופקדו, ביחד עם התשריטים

: ה ל  המצורפים אליהם, שינויי תכניות מפורטות א

 (1) ״שינוי תכנית מפורטת מסי יב/174״.
 עיקרי הוראות השינוי: שינוי יעוד מאזור מגורים

 ג׳ לשטח ציבורי פתוח.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3512,
; גוש 3506, חלקה 60, אזור  חלקות 52, 55 (הלק)

 התעשיה.

 (2) ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ יב/177״.
 עיקרי הוראות השינוי: שינוי יעוד משטח ציבורי

 פתוה לשטח בינוי ציבורי.

ית: גוש 4944,  ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנ
 חלקות 74, 40 (חלק) — רחוב שבזי.

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

 לקהל.
 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן כל הזכאי
 לכך על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינויי

 התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, לודים

ת י מ ו ק תאר מ ת מי י נ כ י ת ו נ ת שי ד ק פ ר ה ב ד  הודעה ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳יה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, לודים, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״שינוי
 תכנית מיתאר מקומית מס׳ גז/165״, ביחד עם התשריט

 המצורף אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד שטח
 חקלאי לשטח לפיתוח ובינוי מכבים, קביעת מוסד קבע
 חינוכי להכשרת נוער וקיום אירועי ספורט, קביעת
 אזור מגורים, התוויית דרך גישה, הוראות והגבלות בניה.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 5310
 — מכבים.

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

 לקהל.
 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי
 לכך על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי

 התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 (6) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ טב/2093״.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: ביטול שביל והמרתו
 לדרך ולבניני ציבור, פתיחת דרך חדשה, קביעת

 שטחים לצרכי ציבור והוראות בניה.
ית: גוש 8068,  ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנ

 שטת בנוי; גוש 8048, חלק מהלקה 1/43.

 (7) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ טב/2094״.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת קווי בניה

 ואחוזי בניה על־פי מצב קיים.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7842,

 חלקה 39/1.
 כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.
 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן כל הזכאי
 לכד על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינויי

 התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, טירה

 הורעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הזדעה, בהחאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
 .לתכנון ולבניה, טירה, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״שינוי
 תכנית מיתאר מקומית מס׳ טר/2015״, ביחד עם התשריט

 המצורף אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת קווי בנין,
 אחוזי בניה ותוספת בניה.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7779,
 חלק מחלקה 11.

 כל המעונין בשינוי התכנית דשאי לעיין בו ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבני! או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי
 לכך על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי

 התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, יבנה

 הודעה בדפר הפקרת שינויי תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89. לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

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

 לקהל.
 כל המעונין בקירקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן כל הזכאי
 לכך על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, חוף חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינויי

 התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, נתניה

ת י מ ו ק תאר מ ת מי י נ כ י ת ו נ ת שי ד ק פ ר ה ב ד  הודעה כ

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, נתניה, הופקד שינוי תכנית הנקרא ״שינוי
 תכנית מיתאר מקומית מס׳ נת/1/556״, ביחד עם התשריט

 המצורף אליו.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: חלוקה לאזור מגורים
 מיוחד, קביעת בינוי, התוויית דרך חדשה וקביעת מגרשי

 חניה.
ית: גוש 8256,  ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנ

 חלקת 56, רחובות איתמר בן־אבי ושדרות בנימין.
 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

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

 התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, פתח־תקוה

ת ו מי ר מקו א ת י ת מ ו י נ פ י ת י ו נ ת שי ד ק פ ר ה ב ד  הורעה ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, פתח־תקוה, הופקדו, ביחד עם החשריטים

 המצורפים אליהם, שינויי תכניות מיתאר אלה:

 (1) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מם׳ פת/865״.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד משטח
 ציבורי פתוח למרכז ספורט, הרחבת דרך וביטול

 דרך וקביעת הוראות לאזור ספורט.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6373,
 חלקות 574, 942, וחלק מחלקה 943 — רחוב שרת.

 מרחב תכנון מקומי, לודים

 הודעה בדבר אישור תפנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, חתשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב
 ניה, מחוז המרכז, אישרה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית

 מפורטת מם׳ גז/1/17״.

ית: גוש 4156, חלקות  ואלה השטחים הכלולים בתכנ
 83—114; גוש 4157, חלקות 1—31; גוש 4158, חלקות

 1—12; גוש 4080; גוש 3886, חלקות 19—27.

 עיקרי הוראות התכנית: תיחום שטח הפיתוח של
 קיבוץ גזר, קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים
 שונים, התוויית מערכת דרכ־ם וקביעת תנאים, הנחיות

 ושלבי ביצוע אשר יחייבו את מבצעי התכנית.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 2682, התשמ״א, עמ׳ 862.

 התכנית האמורה, בצורה שאישרה הועדה המחוזית
 ביחד עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה• וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה, לודים, וכל המעונין רשאי לעיין בד. ללא תשלום

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, נתניה

 הודעה כדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, נתניה, הופקדו, ביחד עם התשריטים

 המצורפים אליהם, שינויי תכניות מפורטות אלה:

 (1) ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ נת/25/348/א׳״.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד משטח
 ציבורי פתוח לשטח תעשיה ואחסנה ושטח פרטי

 פחוח.

ית: גוש 8236,  ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנ
 חלקות 110, 113 (חלק) — אזור תעשיה קרית־

 אליעזר.

 (2) ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ נת/20/366״.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: הקמת קיוסק בשטח

 למבני ציבור.

 י ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 8215,
 חלקה 204 — רחוב שפרינצק.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 מרחב תכנון מקומי, רחובות

 הודעה כדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר מקומיות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, רחובות, הופקדו, ביחד עם התשריטים

 המצורפים אליהם, שינויי תכניות מיתאר אלה:

 (1) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מם׳ רח/9/74״.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת אזור מגורים
/ שינוי יעוד אזור מגורים ב׳ ישן לאזור מגורים  א
 א׳, הרחבת דרכים וביטול דרכים, שינוי יעוד שטח
 ציבורי פתוח לשטח לבניני ציבור וקביעת שטחים

 לצרכי ציבור.

 ואל־ השטחים הכלולים בשינוי התכנית : גוש 3698,
 חלקות 72—123 ; גוש 3699, חלקות 49—70, 20 —

 הרחובות רש״י, נג׳רה, דב הוד ומדאר.

 (2) ׳׳שינוי תכנית מיתאר מקומית מם׳ רח/4/189״.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי בינוי והלוקה
 למגרשים תוך הפחתת מספר הדירות מ־400 ל־324,
 הקצאת מגרשים לבניני ציבור ושטח ציבורי פתוה,
 ביטול דרכים, התוויית דרכים הדשות והרחבת רחו

 בות.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3702,
נתה; במערב — רחוב  הלקה 9 בצפון — רחוב שפי
 רוזנםקי; בדרום — גבול דרומי, חלקה 9 ; במזרח

 — רחוב האחים קיבוביץ.

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

 לקהל.
 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן כל הזכאי
 לכך על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך הדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינויי

 התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, רחובות

 הודעה כדבר הפקדת תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, רחובות, הופקדו, ביחד עם התשריטים

 המצורפים אליהן, תכניות מפורטות אלה:

 (2) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ פת/0/1216נ/א׳״,
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד שטה
 בניני ציבור לשטח ציבורי פתוח ואזור מגורים ג׳,
 פתיחת דרכים, איחוד וחלוקה על־פי סימן ז׳ לחוק.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית : גוש 6712,
; גוש 6714,  הלקות 59, 61, 163—172, 50 (חלק)

 חלק מחלקה 60 — רחוב יטקובםקי.

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

 לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות וכן כל הזכאי
 לכך על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינויי

 התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, ראשון־לציון

 הודעה כדבר הפקדת שינויי תפניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף '89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדת המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, ראשון־לציון, הופקדו, ביחד עם התש־
 ריסים המצורפים אליהם, שינויי תכניות מיתאר אלת:

 (1) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ רצ/2/13/1״.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת מערכות דר
 כים וביטול דרכים קיימות, שטחים לצרכי ציבור

 ואיחוד וחלוקה מחדש.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 4241,
 חלקוה 3, 93—133, והלק מחלקה 145 — הרחובות

 מיכאל לוין המשך גוש־הלב.

 (2) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מם׳ רצ/9/40״.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד חלק של

 דרך קיימת וצירופה לחלקה 97 כאזור מגורים גי.

 ואלה השטחים הכלוללם בשינוי התכנית: גוש 3935,
 הלקות 91,97 — רחוב גלוסקין.

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

 לקהל.
 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן כל הזכאי
 לכך על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינויי

 התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ן

 התכנית האמורה, בצורה שאישרה הועדת המחוזית
 ביחד עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה, רחובות, וכל המעונין רשאי לעיין בה ללא תשלום

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, רעננה

ת מי ר מקו א ת י י 1זבנית מ ו נ ר •הפקדת שי ב ר  הודעה פ

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, רעננה, תופקד שינוי תכנית הנקרא ״שינוי
 תכנית מיתאר מקומית מם׳ רע/0/1ד1״, ביחד עם התשריט

 המצורף אליו.

ית: קביעת חיץ בין אזור  עיקרי הוראות שינוי התכנ
 ההעשיה ושכונת רסקו, קביעת שטחים לצרכי ציבור,•
 שינוי יעד בשטה חקלאי לשטח תעשיה וקביעת שטח

 פרטי פתוח בין מחסני המועצה ואזור מגורים.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7656,
 חלקות 232—234, 252, 274—279, 587—589 (מגרש מס׳
 3); גוש 7657, חלקות 29, 30, חלקי חלקות 31—33,

 ממזרח לאזור התעשיה של רעננה ובגבולו.

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

 לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי
 לכך על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, הוד הדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי

 התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, שורקות

ת ט ר ו פ ת מ י נ פ י ת ו נ ת שי ד ק פ ר ה פ ר  הודעה פ

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, שורקות, הופקד שינוי תכנית הנקרא
 ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ בר/1/40״, ביחד עם התשריט

 המצורף אליו.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי הוראות בניה
 בסעיף 5 של תקנון בר/40.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 4708,
 חלקה 233, קדרון.

 (1) ״תכנית מפורטת מס׳ רח/4/93״.
 וי• עיקרי הוראות התכנית: הרחבת דרכים, שטח לבניני
 ציבור, ושטח ציבורי פתוה, קביעת דרכי גישה
 לחלקות 245, 244, 243, קביעת זכויות בניה באזור
 מגורים א׳ מיוחד וקביעת איחוד וחלוקה על־פי

 סימן ז׳ לחוק.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 3701, חלקות
 239—245, וחלקי חלקות 235, 249 — הרחובות או־

 סישקין וטשרניהובםקי.

 (2) ״תכנית מפורטת מם׳ רח/4/93/א׳״.
 עיקרי הוראות התכנית: קביעת שטה לאיחוד וחלו
 קה, קביעת שטח לדרך רב־שימושית, קביעת שטח
 לבניני ציבור, קביעת זכויות בניה של אזור מגורים

 א׳ מיוחד.

ית: גוש 3701, הלקות  ואלה השטחים הכלולים בתכנ
 241, 242, 249 (חלק) — סוף רחוב אוסישקין.

 (3) ״תכנית מפורטת מם׳ רח/5/750״.
 עיקרי הוראות התכנית : קביעת זכויות בניה ותקנות

 בניה.
 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 3702, חלקה

 44 — רחוב לוחמי תגיטאות.

 כל המעונין בתכניות רשאי לעיין בהן ללא תשלום
 * בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי התכניות, וכן כל הזכאי לכך
 על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדערים מיום פרסומה
 של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכניות במשרדי

 הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, רחובות

ת ט ר ו פ ת מ י נ פ ר אישור ת ב ר  הודעה פ

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולב
 ניה, מחוז המרכז, אישרה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית

 מפורטת מם׳ רח/3/1101״.
 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 3697, חלקות

.270 ,108 ,102 ,97 ,95 ,94 ,91—81 ,78—72 

 עיקרי הוראות התבנית: קביעת בנינים וקרקעות
 בתחום תכנית מס׳ רח/1101 שיש בהם שימוש הורג, והת
 קופה שבה מותר יהיה להמשיך ולהשתמש בהם שימוש

 חורג.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 2696, התשמ״א, עמי 1163.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 (1) ״שינוי תכנית מיתאר מקדמית מס׳ הצ/1—48/1״.
ית: איחוד וחלוקה מחדש  עיקרי הוראות שינוי התכנ
/ קביעת יעוד למגורים א׳, לשטח ציבורי  למגורים א

 פתוח, דרכים ושבילים.

ית: גוש 7952,  ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנ
 חלקי חלקות 11,10— אבן־יהודה.

 (2) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מם׳ הצ/1—66/1״,
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: ביטול דרך קיימת

 והתוויית דרך הדשה.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית : גוש 8024,
 חלקות 161, 159, 154, 153 ; גוש 8020, חלקות 6,

 61,7 (חלק) — אבן־יהודה.

 (3) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ הצ/26/1/3״.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד מקרקע
 חקלאית לאזור מגורים אי, לשטחים לצרכי ציבור
 ולדרכים, איחוד וחלוקה מחדש, קביעת תכליות,

 שימושים והוראות בניה.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית: גוש 8002,
 הלקות 36, חלקי חלקות 37 , 38 , 85 , 194 — פרדסיה.

 (4) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ הצ/36/1/4״.
ית: יעוד שטה לשמורת  עיקרי הוראות שינוי התכנ

 טבע.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 8038,

 חלקות 12,11— קדימה,

 (5) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ הצ/7—23/1״.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי קו בנין לחזית

 וקביעת הוראות בניה.
ית: גוש 7863,  ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנ

 הלקה 50, מגרש 5 — קלנסואה.

 (6) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ הצ/1/150״.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי סעיף י״א
 בלוח האזורים של תכנית מיתאר מס׳ הצ/150 בקשר

 לשטח מבני עזר.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: 3ל שטח

 שיפוט המועצה המקומית כפר יונה.

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

 לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן כל הזכאי
 לכך על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינויי

 התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

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

 לקהל.
 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי
 לכך על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי

 התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, שרונים

 הודעה פרפר הפקדת שינויי תפניות מפורטות

ה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון ז ב ת ר ס מ  נ
 והבניה, התשכ׳׳ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, שרונים, הופקדו, ביחד עם התשריטיט

 המצורפים אליהם, שינויי תכניות מפורטות אלה:

 (1) ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ הצ/3—29/1״.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי אזור מגורים
 א—2 לאזור מגורים א׳, חלוקת מגרשים וקביעת

 תנאי בניה חדשים.
ית: גוש 8002,  ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנ

 מגרשים 64—65 — פרדסיה.

 (2) ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ הצ/3/164״.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: התוויית דרך חדשה,
 חלוקה לאזור מגורים, בניני ציבור ושטח ציבורי

 פתוח.
ית: גוש 8016,  ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנ

 חלקות 19—53 — רחוב תל־צור, אבן יהודה.

 כל המעונין בשינויי התבניות רשאי לעיין בהם ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.
 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן כל הזכאי
 לכך על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינויי

 התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, שרונים

 הודעה בדבר הפקדת שינויי תפניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-&196, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, שרונים, הופקדו, ביחד עם התשריטים

 המצורפים אליהם, שינויי תכניות מיתאר אלה:

 2488 ילקוט וזפרסונןים 2835, כ־׳ד בחמוז התשמ״ב, 15.7.1982



 הודעות לפי חוק התכנון והבמה, התשכ״ה—1965

 מחת חיפה
 מרחב תכנון מקומי, חדרה

ת ו ט ר ו פ ות מ י תבנ . י י ו נ ת שי ד ק פ ר ה ב ד  הודעה ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם ל&עיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז היפה, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה, חדרה, הופקדו, ביחד עם התשריטים

 המצורפים אליהם, שינויי תכניות מפורטות אלה:

 (1) ״תכנית מם׳ חד/01ד א׳ — בינוי בחלקה 56 גוש
 10041״, המהווה שינוי לתכנית מס׳ חד/701 ושינוי

 לתכנית מפורטת מם׳ חד/19.

ית: גוש 10041,  ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנ
 חלקה 56, רחוב העבודה, חדרה.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) ביטול שטה
 המיועד לדרך על-פי תכנית מס׳ חד/701 וסיווג
 שטח זה לאתר לבנין ציבורי; ב) יצירת שני מגרשי
 בניה חדשים במקום מגרש אחד על־פי תכנית מס׳

 חד/701.

 (2) ״תכנית מס׳ חד/790 — גוש 10042 חלקה 14״, המ
 הווה שינוי לתכנית מפורטת מם׳ חד/19.

ית: גוש 10042,  ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנ
 חלקה 14, בשכונת שמשון, מדרום לשכונת שלמד.
 ורחוב רש״י ממערב לשכונת פאר, לשיכון עממי
 ולרחוב יצחק בן צבי וממזרח לכביש חיפה — תל־

 אביב הישן.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: חלוקת השטח למגרשי
 בניה למוסדות ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים

 וקביעת רשת הדרכים ביניהם.
 שטח התכנית כ־89 דונם, מתוכם למגורים כ־53
 דונם, שטח לבניני ציבור 13.5 דונם, שטח ציבורי
 פתוח 1.8 דונם ו־20.2 דונם לדרכים. אזור המיועד
 למגורים מחולק לאזור מגורים א׳ אשר בו אחוז
 הבניה המותר הוא 40%, באזור ב׳ — 60%, ובאזור

 ג׳ — 70%,

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

 לקהל.
 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר,
 הרואה עצמו נפגע על־יז־י שינויי התכניות, וכן כל הזכאי
 לכך על־פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים נדום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות,• ל הגיש התנגדות לשינויי

 התכניות במשרדי הועדה.המקומית האמורה.
 כ״ג בסיון התשמ״ב (14 ביוני 1982)

 משה גלזנר
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי, שרונים

ת י מ ו ק ר מ א ת י ת מ י נ כ י ת ו נ ר אישור שי ב ר ה ב ע ד ו  4 ה

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

 מקומית מס׳ הצ/194״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 8024,
 חלקות 122, 3ד1, חלקי חלקות 47, 125 — אבן־יהודה.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: חלוקה למגרשי מגו
 רים, שטחים לצרכי ציבור, יחידה מסחרית ודרכים, שינוי

 בקו בנין ואיחוד וחלוקה למגרשים.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2738, התשמ״א, עמ׳ 2601.

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

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, כפר־סבא

ת ו י נ ב ת שינויי ת נ כ ר ה ב ד דעה ב  הו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ד^-1965, כי •הועדה המחוזית לתכנון ולב
 ניה, מחוז המרכז, החליטה בישיבתה מם׳ 32/4 מיום

: ה ל  12.5.1982 על הכנת שינויי תכניות א

 >1) ״שינוי תכנית מם׳ כם/2/8/ב׳״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית המוצע:
 ׳גוש 6428, חלקות 155—175, חלקי חלקות 88, 358—

 360, 365, 364, רחוב ויצמן מס׳ 9—27.

 >2) ״שינוי תכנית מס׳ כס/3/46/א׳״. י

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית המוצע:
 גוש 6429, חלקות 153, 154, 159—170, 174, רחובות

 טשרניחובסקי ושיבת ציון.

 ב״ז בסיון התשמ״ב (18 ביוני 1982)

 א׳ היון
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז המרכז

 ילקוס הפרסומים 2835, כ״ד בתמוז תתשמ״ב, 15.7.1982 2489



 הזמנות גת* המשפט
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

ק תאריו מס׳ התיק תאריך  on י התי

• המגוח הפטירה שם המבקש (צוואות) שט המנוח הפטירה שס המבקש  >1וו»ווז) «

 488/82 ודאד מסואדי 19.8.78 סיהאד מסוודה 499/82 פוריץ צילה 12.4.82 יוסף פוריץ
 490/32 עמנואל פו־ורילד. 5.6.82 ציונה אריכא 500/82 אליאס ג׳זרג׳ 3.4.8Z אליאס הנא

 494/82 נחום סקורקוביץ 19.4.82 אברהם לייב יוסף מדיאת יונאן
 סורק 506/82 משה יובל 6.4.82 תמר יובל

 495/82 אוחנונה סלמה 11.1.82 אסתר 508/82 אדולף פאול 27.9.81 חוה (אוה)
 בן שמעון מיכאליס מיכאל יס

 497/82 זלמן קריינדל 17.1.82 אורי קריינדל 513/82 עליז סבר 19.4.82 עמירם סבר

 מ׳ חסון, רשם

 הזמנות פדפר ירושות ומינוי מנהלי עזכון
י הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על  להווי ידוע כ
 ירושה או למינוי מנהלי עזבון או לשניהם. כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעלבון שאחת
 הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום מיום

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

ק תאריך מם׳ התיק תא דיך ׳ התי 0 » 
 1יימות< av המנוח הפטירה מם המבקש (ירושות) שם המנוח הפטירה שנ! המבקש

 481/82 קריסטל הינדה 5.12,81 נחום קריסטל 503/82 מלמד שאול 23.9.81 עליזה מלמד
 482/82 דוד מילט 26.12.80 היה מילט 505/82 ארמוז (טוויג)

 487/82 לרר יעקב 5.11.81 בתיה. לרר פלורה 5.5.82 דוד ארמון
 489/82 אשכנזי שבתי 24.2.75 אשכנזי׳ יצחק 504/82 יייזרוביץ אביגדור 8.5.82 ליזרוביץ אינה

 493/82 פייפמן יוסף 28.4.82 פייפמן צב יה 507/82 יהודית רייך 2.6.82 יוסף רייך
 495/82 חיים מאיד 509/82 רחל אבימור 27.12.81 שמעון אבימור

ד דרור 6.4.82 יעקב בן־דרור 510/82 כספי ניסן 28.4.56 הנה כץ כספי  ב
 498/82 דרור לוי 20.8.81 כוכבית לוי 511/82 טואטי מסעוד 11,2.82 לואיזה טואטי

 502/82 שלמה אוז׳רנםקי 2.6.81 אמנון 512/82 פרימור מיכל 3.3.82 אברהם פרימור

 אוז׳רנסקי מ׳ חסון, רשם

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 הזמנות פרפר קידה צוואות ומינוי מנהלי עזכון

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למי:יי
 מנהל עזבון או לשניהם, כמפורט להלן. כל המתנגך לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום מ־וט פרסום

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

 תאריד
 ד׳פעירה שב דנ-בדש

 מסי התיק
 שם המבקש (צוואות) זזם ממניין

 תאריך
 הפמייה

 מס׳ התיק
 (גתאות!

 18.3.82 אלכסנדר
 קדוגלק

 12.3.82 דינה אלמדם

 2792/82 גנדלין ארקדי.

 2796/32 דהן יוסף

 12.5.80 לוי הורוב״
 14.1.76 שטרנליכט

 צילה

 3354/80 מרדכי אודווך
 530/82 ליכטיג שמעון

 2490 ילקוט הפרסומי• 5י:28, כ״ד בתמוז התשגי״ב, 15.7.1982



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

 מס׳ התיק תאריך מס׳ התיק תאריך
 (גוואות) שם המנוח הפטירה שם המבקש (צוואות) שם המנוח הפסידה ש• המבקש

 2797/82 טובה פחטר 7.3.82 פנינה, פחטה 2877/82 ליבסמן צבי 26.3.80 לאה ליבםמן
 2798/82 הנס גר וסמן 13.3.82 יפה גרוסמן 2885/82 אנדרה גח־יה 27.3.82 אלינה גרויה

 2800/82 חוריה ג׳מיל 6.5.82 שמעון אשבל 2887/82 איםלצקו מינה 16.2.82 מגדלנה פנחס
 2801/82 הלינה גינזבורג ־ 7.4.82 ברוך גינזבורג 2896/82 חיה פטשיניק 12.4.82 גורית פטשניק
 2804/82 פנחס שיף 4.4.82 יוםף שיף 2898/82 גוסטה נושקי ן 24.12.80 אליעזר נוטק׳־ן

 2805/82 ©דניה סחרוב 20.4.82 דוד שחר 2899/82 יחיאל חרמן 12.5.82 פרימה הרמן
י . 5.12.81 פרים אילן ל  2806/82 שרה בלקמן 28.3.82 גורמן בלקמן 2901/82 פרים ל

 2807/82 אנה שרשבסקי 28.7.80 יעקב גפשטיין 2903/82 קליין רבקה 21.12.81 קליין אפרים
 2808/82 שרגא שור 27.5.82 ישראל שור 2904/82 םלמה אברהם 16.1.82 סלמה מזל

 2811/82 משה הרצוג 20.4.82 רחל הרצוג 2905/82 יהודה חליגו^ה 29.3.82 יעקב ג׳רסי
 2816/82 שטרנברג עמליה 8.12.81 דב ברלה 2907/82 אנה נוימן 9.3.82 יואל נוימן

 2817/82 .מקם אבוש 11.6.82 מיכאל שנער 2908/82 מרקוס: גולדשטיין 11.1.80 דוד גולדמן
מן סמהורי 2909/82 רגיינה גולדשטיין 9.1.82 דוד גולדמן  2818/82 קאוםר סמהורי 19.4.82 סלי

- גרשון עמק 15.12.81 לאה עמק 2910/82 יהודה י ולידם 2824/32 
 2829/82 לדוםלב רוזנר 17.3.82 מרגרט רוזגר ברגר 20.2.82 אלנה יוליוס

 2831/82 אוקורט לואים 5.2.82 קאי מירח 2911/82 כרמית מיכאל 13.3.82 כרמיה יסמין
ד  2832/82 לזרוביץ יהושע 13.5.82 לזרוביץ פני 2912/82 רחל צורף 26.2.82 פאול ח

 2833/82 הנדורקר הרש 26.1.82 הנדורקר יצחק 2913/82 זורה אליה 23.2.82 מלכה יעקב
 2836/82 בטשין גרטס 1.8.81 הליישמן בתיה 2915/82 אוגוסט רחל 11.5.82 גרוםמן פאולינה

 2841/82 קד טס מרים 18.4.82 בלה ומוש 2922/32 יצחק אפרתי 3.4.82 אמיר אפרתי
 2842/82 נחום יעקב 3.3.82 נחום מרים 2923/82 יוסף פיטלברג 26.4.80 אסתר פרנס

 2844/82 סלומאה זינגר 10.3.82 שרל שפונד 2927/82 יוסף גריפמן 6.1.81 מרים גריפמן
 2857/82 שמלה משה. 9.8.75 דוידיאן דוד 2929/82 אשר וייזר 13.3.82 עמל יה וייזר

 2857/82 שמלה. אסתר 28.11.78 דוידיאן דוד 2930/82 בנימיני דוזמן 12.5.82 רחמן אלג׳ניה
 2858/82 ק וזק משה 31.3.82 מרים קוזיק 2939/82 ברנם שריה, 10.2.82 ברנס ל ילינה

 2859/82 ענני ׳שמואל 27.3.82 ענני לאה 2943/82 בילה קיבוביץ 23.3.82 משה קיביויביץ
ס 14.9.69 לוי מרים י ר י מ ו  2852/82 סקס אסתר 28.10.79 טומשובר 2944/82 ל

 יהודית. 2947/82 חנה עיינא 28.3.82 שמתה עינא
 2876/82 שמואל׳ דוד 20.10.80 שריה דוד 2950/82 יהודית לשם 23.3.82 דוד לשם

 ע׳ זמיר, רשם

 הזמנות כדבר ירושות ומינוי מנהלי עזגדן

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה
 או למינוי מנהלי עזבון או לשניהם. כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת
 אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם

 לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

׳ מתיק תאריך  מס׳ התיק תאריך מם
 גירוש ות) שם המנוח הפטירה שס המבקש (ירושות) שם המנוח הפטירה שם המבקש

 2570/82 אידה פוקר 28.8.81 אנשל דיק 2574/82 גרוינדלנד צבי 7.5.82' חנה גרוינדלנד
 5358/76 מתילדה סופרמן 20.9.76 רות חורב 2449/82 צפירה אמירי 4.11.80 צפירה שושנה

 2557/82 צבי לוי 18.8.81 חנה, לוי 2578/82 יעקב ממד 16.1.78 ביקה ממד
 2571/82 ברץ יוסף 7.1.82 ברץ נירה 2579/82 יגורה פרידת 20.3.79 יגודה פבין

 2576/82 מרים רחל• גולדברג 28.4.82 חיים גולדברג 2580/82 מיכלובי־ץ לזר 2.3.82 מיכלוביץ רוזה .
 2577/82 רוזנצוייג ישראל 4.2.82 רוזנצוייג 2584/82 מעין יגאל 16.2.82 מעין אביבה

 אלכסנדר 2585/82 חיים סוםנםקי 12.7.81 שלוה כהן
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

׳ התיק הארק ס ך ם ק תארי  00׳ התי

ירושות) שם המנוח ה פטירה שם המבקש ) שם המנוח המטירה שם המבקש ( ת ו ע ו ד י ) 

 1453/67 מומיה יודוביץ 14.7.66 יחזקאל יודוביץ 2850/82 מרדכי דרמן 28.7.81 לולה דרמן
 4864/80 אבנר ברקאי 10.6.80 תרזה ברקאי 2851/82 יעקב פלקט 263.82 יצחק פלקם

 2785/82 אסתר רוזנשסיין 7.2.61 רוחלה רוזנצויג 2853/82 לוי משה 20.10.76 לוי יצחק
 2787/82 ירמיהו ליפפלד 1.2.81 נח ליפפלד 2854/82 לוי שמחה . 8.4.82 לוי יצחק

 2788/82 בן יאיר יעקב 15.7.81 בן יאיר רבקה 2856/82 בעל טכםא יונה 19.8.76 בעל טכסא
 2789/82 לוי ישראל 28.11.81 לדי נסים ברוך

 2790/32 קובוס סופי 6.2.70 קובדס בנימין 2855/82 קורס חרמן 22.5.82 קורס רווה
 2791/82 זידבר מנואל 25.3.82 זילבר אילנה 2860/82 בנימין מזרחי 11.6.74 שלמה מזרחי

 2793/82 חנה: סמיש 31.8.81 יוסף טמיש 2861/82 קניפפמאוד בתיה 5.3.82 ישראל
 2794/32 ברייטנר זכריה 19.4.69 ללי כץ קנופפמאכר
 2795/82 ר וזה גרשון 25.1.77 חנה קלמי 2863/82 שמואל בזק 31.12.81 בזק אסתר

 2759/82 וורובל אהרון 10.6.80 וורובל 2864/82 קלנג שלמה 9.5.80 חן מרים
 חיה איטה 2865/82 אברהם פלדמן 1.3.82 שדה קופמן

 2802/82 אביגדור בורשטיין 14.2.69 מינה בורשטיין 2866/82 דיזינצלסקי שינה 10.11.81 יהושע מאיר
 2803/82 שושנה כהנר 3.12.81 מנשה כץ 2867/82 דיז׳נצלסקי מדים 25.4.72 יהושע מאיר
 2809/82 נדר חנה 23.11.80 נדר בנימין 2868/82 זהרה ליאור 17.3.82 דורון ליאור

 2810/82 אהרון פאפיש 19.4.82 כלינה פאפיש 2869/82 אנדה יצחק 19.4.82 אנדה לאה
 1534/32 פרילה גוהר י 9.10.80 זהבה ברקוביץ 2870/52 רחנברג דוד 27.3.81 רוזנברג חנה

 2־: ..1539 שיראודה משה 19.9.68 עציוני עזרא 2871/82 משה עובדיה 23.2.82 אדמונד עובדיה
 2812/82 יסעד חסניין 6.12.81 חסניין יוסרא 2872/82 יוסף אליהו 29.3.82 יוסף יוסף

גרט בלומה 17.12.81 דליה בן־נוו  2813/82 אלזייד יעקב 10.1.82 אלזייד אברהם 2873/82 דנ
̂/2814 חלאוי משה 11.1.82 חלאוי דליה 2874/82 סלח שמעה 29.3.82 צדוק שמעון 2 

ת י  2815/32 כהן רפאל 17.3.82 כהן פרידה 2875/82 מאיר יעקב טייץ 11.12.81 אלה ט
ה 19.5.31 ש ל יפר טני־ 2876/82 שמואל דוד 20.10.80 שרה דוד ז  2820/32 מטליינה ח

 2821/32 לובלין אברהם 19.4.82 לובלין םלימה 8278/82 דבורה שדמו ני 2.12.81 אורלנד שושנה
 2822/82 בלום היים 17.2.81 בלום הלנה 2879/82 פנינה קסלר 5.2.76 קםלר גדליהו

 2823/32 גרינבאום חנה 2.9.76 גריבבאום לזד 2881/32 גבריאל מנשה 31.10.79 דוד מנשה
 2825/82 חלפו ן מיסא, 18.11.81 נמני עמוס 2882/82 מניני חדד 9.4.82 יהודית יהב

 2826/82 ליטבק יעקב: 12.5.82 ליטבק רבקה 2883/82 שמיל שלום י 14.2.69 רוזינבלום סופיה
 2827/02 אברהם היה 30.1.76 אברהם אתו 2884/82 כהן יצחק 10.11.68 כהן סוריקה

 2828/82 שרה שמי גל ס קי 5.4.82 אללבטה רביד 2886/82 שמואל זלצמן 16.11.69 פנינה זלצמן
 2830/32 ג׳ורגיה ששון 3.1.81 סל ימה יצחק 2889/32 לרמז יונה 3.4.82 לרמו אלקנה

̂/2834 יוכבד רוזם 10.2.82 יואש רחם 2888/82 פרנק טל שרה 27.1.82 גל עלמה 2 
 2835/52 יעקב אורנשטיין 24.4.82 זלדה 2890/82 יחזקאל שליזדה 23.3.82 כהן ציון

 בורנשטיין 2891/82 שלמה רוטב ר ט 3.2.82 צבי רוטברט
ד 2892/82 ריבנר סלומון 22.7.72 רייבנר שרה ר א ח  2837/82 סומך גיורג-ה 17.1.82 םדמד א

 8238/82 יגאל מור 21.4.82 נורית בן נר 2893/82 לאה חבובא 15,2.82 רחל חפץ
 2838/82 שרה מור 21.4.82 נורית בן נר 2894/82 נסים רחמים 2.11-63 לוי דוד
 2839/82 מיברג אבנר 31.1.81 מרים מברג 2895/82 שמואל 24.1.82 עמיהוד

 2840/32 גלס טובה 24.3.82 בוק ת אסתר קמפינסקי קמפינסקי
 2843/82 לזרוביץ מרקו 6.5.82 לזרדביץ אורלי 2897/82 צלאל נתן 2.5.82 צלאל שרה

 2845/82 מרדכי פרנקל 13.5.82 פפי פרנקל 2900/82 יצחק שינמן 21.4.82 כרמלה
 2846/82 וולף שוסטק 19.11.80 אוסקר שוסטק אמטפלד

 2847/82 יוכבד פרידמן - 21.10.81 הרולד שפירא 2906/82 שמואל ברברמן 7.12.81 אהובה הנדון
 2848/82 נסים מכלוף 29.10.78 ־גאל מכלוף 2902/82 זרינטג׳ טביבניה 3.4.82 זקזפיר רחל
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 בית המשפט המתתי בתל־אביב־יפו
ח (חמשו) ו נ מ ז  ח

ו י ר א ק ת ׳ התי ו מ0 י ר א ק ת  גנם׳ מתי
ח הפטירה שם המבקש ו  (ירושות) שם המנדה המטירה ש0 המבקש (ירושות) שם המנ

 2914/82 אליהו ל יטו 16.6.78 מלכה. יעקב 2921/82 שלימה פורת 24.2.80 רחל פררת
 2916/82 רייךי יוסף 1.12.81 רייף זיוה 2925/82 ליבר זינבל 29.11.79 ליבר רתת
 2911/82 קניזו רפאל 13.9.81 קניזו פנינה 2926/87 ציון שלמה 26.2.82 ציון אליהו

 2918/82 בוכובזה אברמינו 20.1.82 בוכובזה םלכנה 2928/82 גרשון סטשיך 9.4.82 גרשון סטשיך
 2919/82 משיח יוסף 6.2.82 משיח רמזה 2931/82 שמשון שוורצפרג 8.1.82 נחמן קידר
 2920/82 אקסלדד איזידוד 16.4.82 אקסלרד ק לרה 2932/82 ואתורי בירייה 28.3.80 סרוסי דוד

 ע׳ זמייר, רשם

 בית המשפט המחוזי בחיפה
 הזמנות כדבר ירושות ומינוי מנהלי סזפון

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה
 או למינוי מנהלי עזבון או לשניהם. כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת
 אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם

 לא כן יתז בית המשפט צד בטוב בעיניו.

ו י ר א ק תאריך מס׳ התיק ת  מ&׳ התי

ח הפטירה שם המבקש ו ירושות) שמ המנ ות ה6שירה שם המבקש ( ת) שם המנ  >^ושו

 824/82 קריצמר רובין 7.3.82 חיה קריצמד 874/82 טרומבקי החדרה.
 826/82 גרודינםקי דב 2.4.82 באיראף לאה שלום 10.3.82 טמיר אברהם

 827/82 צוקרימן אילן 31.3.82 צוק רמו צפורה 875/82 בנדק פרידה 25.9.70 טיבוריו בנדק
ד 11.11.81 יעקבי יוסף  835/82 פלוצקר יעקב 14.3.82 פליוצקר חיה 876/82 יעקביי ח
 836/82 ברנשיטייו פרידה 7.1.82 בינרי טילי 877/82 יעקבי ברכה 7.7.78 יעקבי יוסף

 837/82 מל ודים טח יהושע 22.12.81 מלודיפטה הלה 881/82 מיכאל ברוד 12.4.70 מיכאל
 838/82 סדובניק אברהם 7.1.82 סדובניק צפורה פייגה רחל
 839/82 לייבוביץ ברטה 11.1.82 פולק מרים 887/82 אמיל חביב 23.10.81 ©וניד, ברט

 944/82 פרקלוב ליאונה 2.11.82 פרק לוב מרק אשכנזי אשכנזי
 82/.45& שוורץ זורה. 27.2.82 זדנקו שוורץ 890/82 פישר מנדל 1.4.82 מרים וייס

 847/82 קמרמן בלה 4.11.31 טובה אנגל 891/82 בדקאי יפה 17.3.82 ישעיהו •ברקאי
 848/82 אלברשטיין צבי 14.2.82 דבאלברשטיין 892/82 םננבאופ טולה 22.2.82 טננבאוס ברוד

 851/82 דייו דוד־ 7.1.82 דיין שמעון 893/82 רוזנברג צבי 1.3.82 לאה, רוזנברג
 852/82 סגל אדמונד 13.4.82 דבורה, סגלי 894/82 רח׳בםקי צפורה, 12.4.82 דן רז

 855/82 ניגרי אילן 5.10.76 נייגר תמר 896/82 עזר ציון 21.1.82 חיים עזר
 856/82 לנדאו םילביה 5.4.82 יוסף לנדאו 899/82 כתן׳ עמרם 3.6.80 דוד כהן

 860/82 קליד בלחה 26.7.80 קליר מרדכי 900/82 ינאי מרים 19.4.82 דוד ינאי
 861/82 לבדא זינאידה 9.2.82 פאניה לנדא 902/82 שפיגל יהודה 12.4.82 חנה שפיגל

 862/82 קרםוצקי אינו 19.10.70 שמחה 904/82 גולדברג סופיה 14.4.82 גולדברג אליעזר
 קרס וצק י 907/82 בליומנפלד עדנה 30.12.79 אריה בלומנפלד
 864/82 ריינשטייז ברנרד 313.32 רייינשטיין 908/82 גרומט שמשון 3.3.82 צציילה פרידמן
 דאטריוס 912/82 ויםוצ׳יק מאיר 15.12.79 רפאל וייסוצ-קס

 865/82 שרמן עדה 27.2.82 אליעזר שירמז 913/82 ברזנר ישעיהו 18.2.82 ,משה, בדזנר
 869/82 וגנר לורקה 1.2.32 רתנקירנץ סופיה 914/82 חידש מיכאל 24.3.82 נורית־ רבקה

 870/82 בדילר אוח 15.10.81 תורן׳ שרינה הירש׳
 871/82 פוקס בני 4.3.82 גרינברג אלה 915/82 גואה יוסף 20.5.81 ז׳נאדי שיופיה

 872/82 מאירי בלה 4.11.77 מאיר, נתן 1045/82 הקרי ארנה 29.5.82 הקרי שלימה
 873/82 טרוימבקי• חדודרה

 חיה 11.2.81 טמיר אברהם מ׳ פן־יאיר, רשם
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 הזמנות בתי הדין הרבניים

 בית הדין הרבני האזורי בירושלים
 להווי תדע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ימשח. כל התובע טובח
 הנאה או המעונין בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לב־־ח הדיו וימסור

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

 תיק 4276/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח ישראל יצחק, שנפטר בבית־
 שמש ביום ב׳ בחשון התשמ״א (12 באוקטובר 1980),

 המבקשת: נינה יצחק.

 תיק 4333/התשמ״ב
ת המנוח אלכסנדר פרקש, שנפטר בירו ש ת  בענין י

 שלים ביום ה׳ בםיון התשמ״ב (29 במאי 1982),
 המבקש: שלמה פרקש.

 תיק 12ל3/ההשמ״ב
 בעניו ירושת המנוח הרן (אהרן) כהן, שנפטר ברמלה

 ביום כ״ב בסיון התשל״ד (21 ביוני 1974),
 המבקשת: חגה כהן.

 תיק 4344/התשמ״ב
 בענק ירושת המנוח אברהם יצחק סגל, שנפטר בירו

 שלים ביום כ״ה בניסן התשמ״ב (18 באפריל 1982),
 המבקש: מרדכי סגל.

 תיק 4363/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוחה טובה כהן, ׳שנפטרה בירושלים

 ביום כ״ה בניסן התשמי׳ב (18 באפריל 1982),
 המבקש: נוריאל כהן.

 תיק 4375/ד,תשמ״ב
 בענין ירושת המנוחה רבקה גרטי, שנפטרה בירושלים

 ביום ו׳ בשבט התשמ״ב (30 בינואר 1982),
 המבקש: יצחק גרטי.

 תיק 4396/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח חיים כהן, שנפטר בירושלים

 ביום כ״א באייר התשמ״ב (14 במאי 1982),
 המבקשים: בנימן ברפי ואברהם כהן.

 תיק 4359/התשמ׳יב
 בעניו ירושת המנוח לורנס קוט, שנפטר בירושלים

 ביום ט״ז בטבת התשמי׳ב {12 בדצמבר 1981),
 המבקשת: רחל כגן.

 תיק 4186/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוחה רוחמה חיה בריינא זק״ש,
 שנפטרה בירושלים ביום י״ט באלול התשי״ח (3 בספ
 טמבר 1958), והמנוח יהודה ליב זק״ש, שנפטר בירושלים

 ביום ו׳ באדר התשכי׳ג (1 במרס 1963),
 המבקש: יעקב משה זקי׳ש.

 תיק 4199/התשמ־׳ב
 בענין ירושת המנוח מסעוד ממן, שנפטר בבית־שמש

 ביום י׳׳ט בסיון התשמ״א (21 ביוני 1981),
 המבקשת: יקוט יפרח.

 תיק 4202/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח יצחק רוזיליו, שנפטר בירושלים

 ביום ד בסיון התשמ״ב (27 במאי 1982),
 המבקש: מישל רודליו.

 תיק 4209/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוחה אלה כץ, שנפטרה בירושלים

 ביום י״ב בניסן התשמ״ב (4 באפריל 1982),
 המבקשת: סנדה ברקוביץ.

 תיק 4214/התשמ׳יב
 בענין ירושת המנוח־ עדה קלכהיים, שנפטרה בירו

 שלים ביום כ״ג בסיון הת-צמ״א (25 ביוני 1981),
 המבקש: משה קלכהיים.

 תיק 4256/התשמ״ב
 בענין ירושת המניחה בורשטיין ביל־ גיטל, שנפטר־

 בירושלים ביום ג׳ בי״בט התשמ״ב (27 בינואר 1982),
 המבקש: משה בורשטיין.

 תיק 3910/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח וולטר בנימין חיץ, שנפטר
 ברחובות ביום כ׳־ז באלול התשמ״א (25 בספטמבר 1981),

 המבקשת: אסתר גרזון.

 תיק 4257/התשמ״ב
 בענין ירושת המניח אהוד פוערפן, שנפטר בחיפה

 ביום כ״ה באדר התשמ״ב (20 במרס 1982),
 המבקשת: שרה פוטרמן.

 תיק 4163/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח מאיר לוי, ־;!׳;פסו בירושלים

 ביום ב׳ באדר התשמ״ב (24 בפברואר 1982),
 המבקשת: רחל אברג׳ל.

 תיק ד426/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח אליהו בן חמו, שנפטר בבית־

 שמש ביום ה׳ בחשון התשמי׳ב (2 בנובמבר 1981),
.  המבקשת: עישה בךהמו
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 בית הדין הרבני האזורי בירושלים
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 המבקשת: שושנה נשר.

 תיק 4466/התשמ׳׳ב
 בענין ירושת המנוח חיים פרץ, שנפטר בירושלים
 ביום ט׳ באלול התשל״ז (22 באוגוסט 1977), והמנוחה
 אורדוניח פרץ, שנפטרה בירושלים ביום ב׳ בתשרי

 התשמ״ב (18 באוקטובר 1981),
 המבקש: יוסף פרץ.

 רפאל הדפ־עדש, המזכיר הראשי

 תיק 4318/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח נתן ניב, שנפטר בעין־גדי ביום

 י״ט באדר ב׳ התשמ׳׳א (25 במרס 1981),
 המבקש: צבי ניב.

 י תיק 4438/ההשמ״ב
 בענין ירושת המנוחה הדסה טאובמן, שנפטרה בתל־

 אביב ביום ב׳ באלול התשל״ה (9 באוגוסט 1975),

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

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

 טענותיו תוך חמישה עשר ידם מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

 תיק 12865/התשמ״ב
־ ל ת  בענין ירושת המנוח אברהם מודריקמן, שנפטר נ

 אביב ביום כ״ח באייר התשמ״ב (21 במאי 1982),
 המבקשת: שושנה מודריקמן.

 תיק 12655/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח אברהם סטיצקי, שנפטר בבאר־

 יעקב ביום ד׳ באדר התשמ׳׳ב (27 בפברואר 1982),
 המבקשת: רגינה םטיצקי.

 תיק 12701/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח יוסף אפרים שם טוב, שנפטר

 ברמת־גן ביום י״ז באדר התשמ״ב (11 במרס 1982),
 המבקש: נאג׳י שם טוב.

 תיק 13090/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח שלום ארביב, שנפטר בתל־אביב

 ביום ב׳ באלול התשל״ט (24 באוגוסט 1979),
 המבקשת: סטלה ארביב.

 תיק 13158/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח חיים גרינשטיין, שנפטד בתל־

 אביב ביום כ״ט באדר התשמ״ב (23 במרס 1982),
 המבקשת: לאה גרינשטיין.

 תיק 13295/התשמ״ב
 בעניין ירושת המנוח ליאון דוד, שנפטר ברמת־גן

 ביום כ״א בסידן התשמ״ב (12 ביוני 1982),
 המבקשת: יוכבד דוד.

 תיק 13317/ד,תשמ״ב
 בענין ירושת המנוח ישראל דרילמן, שנפטר בתל־

 אביב ביום כ״ב באלול התשמ״א (20 בספטמבר 1981),
 המבקש: יוסף דרילמן.

 תיק 12856/התשמ״ב
 בעגין ירושת המנוחה בלה אלג׳ם, שנפטרה בפתה־

 תקוה ביום י״ח בסיון התשל״ג (18 ביוני 1973),
 המבקש: אהרן כהן.

 תיק 12908/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוחה מיכל בן־צבי, שנפטרה בפתח־

 תקוה ביום ט״ו באדר ב׳ התשכ?״א (21 במרס 1981),
 המבקש: אשר בן־צבי.

 תיק 12889/.התשמ״ב
 בענין ירושת המנוחה חיה גולדשמיד, שנפטרה

 ברמת־גן ביום כ״א באייר התשמ׳׳ב (14 במאי 1982),
 המבקש: מרדכי גולדשמיד.

 תיק 12888/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח נחום גולדשמיד, שנפטר בבני־

 ברק ביום י״ג בשבט התשל״ו (15 בינואר 1976),
 המבקש: מרדכי גולדשמיד. }

 חיק 41ד12/התשמ״ב
 בענין ירושת. המנוחה חיה זיידמן, שנפטדה בבאר־

 יעקב ביום ה׳ בניסן התשמ״ב (29 במרס 1982),
 המבקש: דוד זיידמן.

 תיק 12680/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח חדיר סלח, שנפטר ברמת־גז

 ביום ג׳ בתשרי התשל״ו(7 בספטמבר 1975),
 המבקשת: עליזה קדר.

 תיק 12948/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח שאול לוי, שנפטר בנתניה ביום

 ד׳ בסידן התשמ״ב (26 במאי 1982},
 המבקש: יוסף לוי.
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 בית הדין הרבני האזורי בתל־אביכ־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 תיק 12993/התשמי׳ב
 בענין ירושת המנדה יצהק מיכאלי, שנפטר בכפר־

 סבא ביום י״ג באייר התשמ״ב (6 במאי 1982),
 המבקשת: סביחה מיכאלי.

 תיק 3306!/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח צדוק סדיקה, שנפטר ביפו ביום

 א׳ באלול התשל״ו (27 באוגוסט 1976),
 המבקש: גרשון סדיקה.

 תיק 13026/־תשמ״ב
 בענין ירושת המנוח חיים פור, שנפטר ברמת־גן בידם

 כ״ג בניסן התשמ״ב (15 באפריל 1982),
 המבקשת: טובה פור.

 תיק 13249/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוחה שרה פרולוב, שנפטרה בחולון

 ביום ח׳ באב התש״ם (21 בעלי 1980),
 המבקשת: ויקטוריה, מור.

 תיק 13281/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוחה שושנה צדוק, שנפטרח בפחח־

 תקוה ביום כ״ו באייר התשל״ה (7 במאי 1975),
 המבקש: חיים צדוק.

 תיק 14042/התשמיי׳ב
 בענין ירושת המנוח יצחק קמין, שנפטר ברמת־גן

 ביום כ״א בניסן התשמ״ב (14 באפריל 1982),
 המבקשת: רוח קמין.

 תיק 13236/התשמ׳׳ב
 בענין ירושת המנוח מציסלב מרדכי קפל, שנפטר'
 בחולון ביום אי באדר התשמ״ב (24 בפברואר 1982),

 המבקשת: גרינה קפל.

 תיק 3012נ/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוחה גולדה שורץ, שנפטרה, בכפר־

 סבא ביום ט׳ בשבט התשמ״ב (2 בפברואר 1982),
 המבקש: זאב שדורץ.

 תיק 13162/התשמ׳יב
 בענין ירושת המנוח משה שדרץ, שנפטר בבת־־ם

 ביום ט״ז באייר התשמ״ב (9 במאי 1982),
 המבקשת: סבינה שוורץ,

 עוכדיה לויי, אחראי לעזבונות וירושות

 תיק 13071/התשמ׳׳ב
 בענין ירושת המנוח ברוך בנימין דרשמן, שנפטר
 ברמת־גן בעם ט״ז בתשרי התשמ״ב (14 באוקטובר 1981),

 המבקשת: רחל דרשמן.

 תיק 13244/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוחה לאה ורטהיים, שנפטרה בפתח־

 תקוה ביום ז׳ באייר התשמ״ב (30 באפריל 1982),
 המבקש: צבי ורטהיים.

 תיק 13256/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח סימון זורין, שנפטר בתל־אביב

 בעם ו׳ בסען התשמ׳׳ב (28 במאי 1982),
 המבקשת: פולינה זורין.

 תיק 13048/התשמ״בי ־
 בעבין ירושת המנוח יהודה טמקין, שנפטר ברמת־גן

 ביום י״ח באדר התשמ״ב (13 במרס 1982),
 המבקשת: נחמה טמקין.

 תיק 13210/התשמ׳׳ב
 בענין ירושת המנוח ישעיהו ישראל, שנפטר בפתח־

 תקוה ביום ח׳ בתמוז התשל״ז (24 בעני 1977),
 המבקשת: דבורה ישראל.

 תיק 13143/התשמ׳יב
 בענין ירושת המנוח משה לצטר, שנפטר ברמת־גן

 ביום י״ג בניסן התשמ״ב (6 באפריל 1982),
 המבקש: שלמה ליצור.

 תיק 13142/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוחה רבקה לצטר, שנפטרה בפתח־

 תקוה ביום י״ט באב התשל״ט (12 באוגוסט 1979),
 המבקש: שלמה ליצור.

 תיק 13298/התשמ״ב
 בעניז ירושת המנוח יצחק יוסף מוסקוביץ, שנפטר

 בגבעתיים ביום ל׳ בשבט התשכי׳ד (12 בפברואר 1964),
 המבקשת: צפורה מוסקוביץ.

 תיק 13299/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוחה מחלה מוסקוביץ, שנפטרה
 בגבעתיים ביום כ״ה בכסלו התשל״ד (20 בדצמבר 1973),

 המבקשת: צפורה מוסקוביץ.

 בית הדין הרבני האזורי באשקלון
ה נ מ ז  ה

 כל התובע טובת הנאה וכל המעונין שיש לו סיבה
 להתנגד לבקש־ הנ״ל יבוא לבית הדין וימסור טענותיו
 תוך 15 ימים מתאריך פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן

 בית הדין צו כטוב בעיניו.
 נשים אדרי, המזכיר הראשי

 תיק 1650/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח יצחק ניר, שנפטר ברמת־גן ביום

 ט׳ בניסן התשמ״ב (2 באפריל 1982),
 המבקשים: אלמנתו, בנו ובנותיו.
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 בית הדין הרבני האזורי באעודוד
ת ו נ מ ז  ה

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

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

 תיק ד137/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח שמעון גלפרין, שנפטר ברחובות

 ביום כ״ט בכסלו התשמ״ב (25 בדצמבר 1981),
 המבקשים: אשתו בלומה, בניו ראובן ושלמה ובתו

 רחל.

 תיק 1415/התשמ׳׳ב
 בענין ירושת המנוח דוד כנפו, שנפטר ברחובות

 ביום ב״ט בניסן התשמ״ב (22 במאי 1982),
, אשל ונדב.  המבקשים: אשתו שושנה, בניו תן

 תיק 1334/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח יצחק ביטון, שנפטר ביום ה׳

 באייר התשמ״ב (28 באפריל 1982),
 המבקשת: סולטנה. ביטון.

 תיק 1391/התשמי׳ב
 בענין ירושת המנוח מואיז קדמונה, שנפטר ברחובות

 ביום ט״ו בשבט התשמ״ב (8 בפברואר 1982),
 המבקשת: אייטק דודו.

 תיק 1405/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח גדיגורי ברנשטיין, שנפטר ביום

 י״ד בסיון התשמ״ב (7 במאי 1982),
 המבקשים: ילדיו איסאק ואליזבט.

 תיק 1366/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח• לוי שם־טוב, שנפטר ברחובות

 ביום כ״א בניסן התשמ׳׳ב: (14 באפריל 1982),
 . המבקשים: אשתו רוזט ובנו אבי.

 כ׳׳צ נהוראי, המזכיר הראשי

 תיק. 1348/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח נורמן ג׳הארד, שנפטר באשדוד

 ביום ט׳ בסיון התשמ״א (11 ביוני 1931),
 המבקשים: הוריו אברהם ובת שבע.

 תיק 1313/חתשמ״ב
ת המנוחה. רוזה גארינקול, שנפטרה ברחו ש ת  בענין י

 בות ביום ז׳ באייר התשמ״ב (30 באפריל •1982),
 המבקשים: בעלה מלך ובנה. יעקב.

 בית־הדין הרבני האזורי באר־שבע
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת
 הנאה או המעונין בעלבון שאתת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור

 טענותיו תיד חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

 המבקשת: בתו.

 תיק 2302/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח לוי חיים, שיפטר בעם ט׳

 באלול התש׳׳ם (21 באוגוסט 1980),
 המבקשים: אלמנתו, בניו ובנותיו.

 תיק 1754/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח דוד דהן, שנפטר בעם י״ז

 בטבת התשמ״ב (12 בינואר 1982),
 המבקשים: אלמנתו, בניו ׳ובנותיו.

 מיכאל כהן, המזכיר הראשי

 תיק ד169/התשכ7׳ב
 בענין ירושת המנוח יהודה ליבוביץ, שנפטר ביום

 כ״ט באלול התשמ״א (28 בספטמבר 1981),
 המבקשים: הוריו.

 תיק 2530/התשמ״ב
 בענין ירושת המנוח יעקב בן מוחה, שנפטר ביום

 ד׳ באדר א׳ התשמ״א (8 בפברואר 1981),
 המבקשים: בנו ובתו.

 תיק 2171/התשמ״ב
 בעניז ירושת המנוח גון חייקל, שנפטר ביום ג׳

 ,בשבט התשמ׳׳ב (27 בינואר 1982),
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 הודעות מאת הכונס הרשמי

 הודעה בדבר כוונה להבריז על דיבידנד

 שמות החייבים, תיאורם ומענם: אסוס פרג׳י, ת״ז 6421465,
 גנן; אסוס לוסי חקוה, ת״ז 4273745, עקרת־בית.

 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, ת. א. 1) 442/72,
.409/74 (2 

 היום האחרון לקבלת הוכחות: י״א באלול התשמ״ב (30
 באוגוסט 1982).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: הכונס הרשמי, רחוב החלוץ
 117, באר־שבע.

 הודעה על תשלום דיבידנד

 שם החייב, תיאורו ומענו: סולומון זאב, ת״ז 4358021,
 סוחר, שכ׳ שמשון ג׳ 201/13, אשקלון.

 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, ת. א. 531/66.
 הסכום לכל שקל: 50%.

 דיבידנד ראשון או אחר: שני.
 זמן פרעונו: ז׳ באב התשמ״ב (27.7.1982).

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

 צווי הפטר הלוטיים

 שם החייב, תיאורו ומענו: עזבון המנוח מימון חיים, ת״ז
.414214 

 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, ת. א. 215/72.
 תאריך הצו: ט׳ בסיון התשמ״ב (31.5.1982).

 מהות הצו: צו הפטר מוחלט.

 שם החייב, תיאורו ומענו: קול לאה, ת״ז 0157807, פקידה,
 גבעת ציון 1265/1, אשקלון.

 ביח המשפט המחוזי של: באר־שבע: ת. א. 695/76.
 תאריך הצו: כ״ד בםיון התשמ׳׳ב (15.6.1982).

 מהות הצו: צו הפטר מוחלט.

 שמות החייבים, תיאורם ומענם: עזריה שמעון, תיייז
 6133791, פועל; עזריה חנה, ת״ז 4555371, עקרת בית,

 שכ׳ ד׳ 2479/3, באר־שבע.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, ת. א. 558/75.

 תאריך חצו: כ״ד בסיון התשמ״ב (15.6.1982).
 מהות הצו: צו הפטר מוחלט.

 שם החייב: עזבון המנוח טימסוט משה, ת״ז 613641.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, ת. א. 329/73.

 חאריך הצו: כ״ד באייר התשמ״ב (17.5.1982).
 מהוה הצו: צו הפטר מוחלט.

 כ״ט בסיון החשמ״ב {20 ביוני 1982)
 ״•׳ אנקור-שניר

 סגן הכונס הרשמי

 לפי פקודת החברות

 צווי עירור, ואסיפות ראשונות
 מם׳ החברה: 4—063407־-51.

 שם החברה: נוגל בע׳ימ — בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רח׳ מלצ׳ט 1, חל־אביב, אצל עו״ד

 ד״ר צבי טמיר.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביבייפו, ת. א. 86/82.
 תאריך צו הפירוק: כ״ו בניסן התשמ״ב (19.4.1982).

 תאריך הגשה הבקשה: ט״ו בטבת התשמ״ב (10.1.1982).
׳ באב התשמ״ב  היום והמקום לאסיפות ראשונות: י
 (30.7.1982) במשרד הכונס הרשמי, רח׳ בן־יהודח 14,

 תל־אביב.
 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 09.00; 2) משתתפים

 בשעה 09.15.

 מם׳ ההברה; 5—050560—51.
 שם החברה: מפעלי עץ גולן בע״מ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רח׳ אליהו גולומב 52, תל־אביב.

 ביית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, ת. א. 1392/81.
 תאריך צו הפירוק: כ״ה בניסן התשמ׳׳ב (18.4.1982).

 האריך הגשת הבקשה: י״ד בסיון התשמ׳׳ב (16.6.1981).
 היום והמקום לאסיפות ראשונות: י׳ באב התשמ״ב (30
 בעלי 1982) במשרד הכונס הרשמי, רה׳ בן־יהודה 14,

 תל־אביב.
 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 10.00; 2) משתתפים

 בשעה 10.15.

 י״ח בסיון התשמ״ב (9 ביוני 1982) ז׳ כונה
 סגן הכונס הרשמי

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

 צו ר,5לת נכטים והכרזת פשיטת רגל
 אכיפה ראשונה והקירה פומבית

 שמות החייבים, תיאורם ומענם: אלי דהאן, ת״ז 6317733,
 מנהל עבודה, ומדלין דהאן, ת״ז 7534983, עקרת־בית,

 נוח יעקב 102/32, ירושלים.
 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, ת. א. 252/82.

 תאריך צו קבלת הנכסים: כ״ה באייר •התשמ״ב (18
 במאי 1982).

 תאריך הגשת הבקשה: י״א באדר התשמ״ב (24.2.1982).
 בקשת נושה או חייב: בקשת חייב.

 תאריך האסיפה הראשונה השעה והמקים: א׳ באב
 התשמ׳׳ב (21.7.1982) בשעה 09.00, במשרד הכונס

 הרשמי, רחוב ידידיה 4, ירושלים.
 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקים: כ״ו באלול
 החשמ״ב (14.9.1982) בשעה 10.30 בבית המשפט

 המחוזי בירושלים.

 י״ג בתמוז התשמי־ב (4 ביולי 1982) יצחק צוריאלי
 סגן הכונס הרשמי
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 הודעה על תוצאות ההגדלה הראשונה
 של פילווה חסכון, התשל״ת-*97ג

 ניתנת בזה הודעה, כי בהגרלה הראשונה לפדיון
 קבוצה אחת מתיר שלוש הקבוצות של תעודות א׳ של
 מילווה חסכון, התשל״ח—1978, שהתקיימה בבנק ישראל,
 תל־אביב, ביום י׳ בתמוז התשמ״ב (1 ביולי 1982), עלתה

 בגודל קבוצה ״3״ (שלוש).

 לפיכך, כל תעודות המילווה הנ״ל מקבוצה ״3״
 (שלוש) שעלו בגורל, תעמודנה לפדיון החל ביום י״ב

 באב התשמ׳׳ב (1 באוגוסט 1932).

 י׳ בתמוז התשמ״ב (1 ביולי 1982)
ק ישראל  מ

 מינהל מילוות המדינה

 הודעה על תוצאות ההגרלה השניה
 של מילתה חסכון, התשל׳׳ז—1977

 ניתנת בזה הודעה, כי בהגרלה השניה לפדיון
 קבוצה שתיים מתוך שלוש הקבוצות של תעודות א׳ של
 מילווח חסכון, ההשל״ז—1977, שהתקיימה בבנק ישראל,
 תל־אביב, בעם י׳ בתמוז התשמ״ב {1 ביולי 1982), עלתה

 בגורל קבוצה ״2״ (שתים).

 לפיכך, כל תעודות המילווה הג״ל מקבוצה ״2״
 (שתים) ׳שעלו בגורל, תעמודנה לפדיון החל ביום י״ב

 באב: התשמ״ב (1 באוגוסט 1982).

 י׳ בתמוז התשמ״ב (1 ביולי־ 1982)
ק ישראל  מ

 מינהל מילוות י המדינה

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

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

 בתמוז התשמ׳׳ב (7 ביולי 1982)
 בשקלימ

 א. סך כל המטבע במחזור
 ביום ד ביולי 1982 8,060,124,418.70
 ב. היתרה ביום 30.6.1982 7,588,668,893.32

 ג. העליה במשך השבוע האחרון 471,455,525.38
 ד. הנכסים ביתרות מטבע חוץ וזהב 8,060,124,418.70

 י״ח בתמוז התשמי׳ב (9 ביולי 1982} שי סירלץפ
 סגן מנהל מחלקת המטבע

 1 סייח התשי״ד, עמ׳ 192.

 הודעות מאת הכונס הרשמי
 לפי פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש], ה תש״ ט—1980

 הודעה על ביטול צו קבלת נכפים ובשיטת רגל
 ושהרור נאמן

 שם החייב, תיאורו ומענו: אברהים עבד אלחמיד חמאד,
 ת״ז 2057100, רח׳ 7/507, נצרת.

 בית המשפט המחוזי של: נצרת, ת. א. 44/71.
 תאריך צו קבלת הנכסים ופשיטת תרגל: 10 בפברואר

.1971 
 תאריך ביטולו: 5 באפריל 1979.

 סיבת הביטול: סעיף 55 — תשלום כל החובות.
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: נביל עספור, עו״ד, בנין ווקף

 אל רום, נצרת.
 תאריך שחרות: ז׳ בניסן התשמ׳יב (31 במרס 1982).

 כ״ז בסיון התשמ׳׳ב (18 ביוני 1982)
 י׳ יקותיאלי

 סגן הכונס הרשמי

 הודעה מאת האפוטרופוס הכלא

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

 בהתאם לתקנה 4 לתקנוח האפוטתפוס הכללי (סדרי
 דין וביצוע), התשל״ח—1978, ניתנת בזה, הודעה כי
 בכוונת ׳האפוטרופוס הכללי להגיש לבית המשפט המחוזי
 בחיפה בקשה לתת לו צו ניהול ביחס לנכסים הרשומים
 להלן. על כל אדם הרוצה להתנגד למתן הצו להגיש
 לאפוטרופוס •הכללי, במשרדו ברח׳ שמריהו לוין 3,
 חיפה; כתב התנגדות, בשני עותקים, הנתמך בתצהיר
 זיפרט בו את נושא החנגדוחו ונימוקיו, תוך שבועיים

 ממם פרסום הודעה זו.

 נכסי עזבונות
ל טמשי, יעקב בן משה ת  קרמר אברהם, ק רול י בל ק
 הרשיאס (הירשהאוז), לבוב נחמה, סרינה בת דוד

 פדל, םטרול בן זלמן שלמה מוםקוביץ.

 נפשי יורשים בלתי יתעיפ
 יורשים לא ידועים של המנוח ישעיהו בן יצחק

 רוזנפלד, ת״ז 0651512 — מחצית העזבון.

 נפשי נעדרים שזהותם ידועה
 3/4 חלקים לנעדר קרול וויסברג־באומן; תחייה
 פוקס; תקוה פוקס; בלהה פוקס; פרמוטה בסר לבית
 קושיצקי; הנקה לםקובסקה; יוזף פילצקי; עליזה אביגדור
 יופייה זילברג מרטה; פלמנבאום בטי; קרמר מטי;

 בנגר אורשולה.

 ט׳ בסיון התשמ״ב (31 במאי 1982)
 י׳ יגןותיאלי

 סגן האפוטרופוס הכללי
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 הודעות איה מתפרסמות על אחריות המודיעיפ ואיו בפרסומו משדמ מתו תעודה על נכזנותן.

 מ׳ שמאע פלפמיק (יימראל) בעי׳מ
 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המבין
 של החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה ביום 23.6.1982 נת
 קבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
 את אליהו יהודה בלומנאו, שיכון אלה, 6, קרית טבעין,

 למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש
 את תביעותיו בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום

 הודעה זו למפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור

 תיר המועד הנ״ל — לא ייענה.
 אליהו יהידר בלומנאו. מפרק

 מאפיית גרוה בע״מ
 הודעה על האסיפה הסופית

 ניתנת בזה הודעה, שהאסיפה הכללית הסופית של
 חברי החברה הנ״ל תתכנס ביום 2.9.1982 בשעה 12.00
 במשרד עו״ד ד׳ אחיעזר, שדרות רוטשילד 123, תל־אביב,
 לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל
 פירוק העסקים ומה עשה בנכסי החברה, וכדי לשמוע
 ביאורים נוספים ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובמסמכים

 של החברה ושל המפרק.
 ד׳ אהיעזר, עו״ד, מפרק

 מי־צח כע׳׳מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 20.6.1982
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה. מרצון ולמנות
 את מרדכי בס, עו״ד, בית אגד, שד׳ ההגנה 2, חיפה,

 למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום הודעה.

 זו למשרד המפרק הנ״ל.
 נושר. או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור

 תוך המועד הנ׳׳ל — לא ייענה.
 מרדכי כפ, עו״ד, מפרק

 בנקה בע״מ
 הודעה על מינוי מפרק

 ניתנת בזה אח. הודעה, בהתאם לסעיף 200(1) לפקד־
 דת ההברות, כי באסיפה מיוהדת של החברה הנ״ל שנת
 קיימה כהלכה ביום 23.6.1982 נתקבלה• החלטה מיוחדת
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים קהן, עו״ד,

 רחוב יפו 38, ירושלים, למפרק החברה.
 חיים ההן, עו״ד, מפרק

ז ד״תשמ״ב, 5.7.1982;  יקיקוט הפרסומים 2835, ב״ד בתמו

 ישדאפרם בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 206 לפקודת החב
 רות, שאסיפה כללית אחרונה. של חברי החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 15.8.1982 בשעה• 17.00 במשרדו של דן גנור,
 עו״ד, שד׳ דוך המלך 3, תל-אביב, לשם הגשת דו״ח סופי
 של המפרק, המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשה
 בנכסי ההברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק
 ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובמסמכים של החברה

 ושל המפרק.
 הטרוד טקוציאנו, מפרק

ק בע״מ י נ מכ  אלקמרו

 הודעת לנושים

 ניתנת בזה: הודעה שאסיפת נושים של החברה הנ״ל
 תתקיים ביום 5 באוגוסט 1982 בשעה 17.00, בשדרות
 החשמונאים מס׳ 15 בתל־אביב, לצורך קבלת החלטה,
 לפי סעיף 207 לפקודת ההברות, בדבר פירוק החברה

 מרצון ומינוי מפרקים וועדת ביקורת.

 בנימין דח־פדו, מנהל

 הלקוטהןפ בע״מ
 י (בפירוק מרצון)

 הודעה על האסיפה הסופית

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 206 לפקודת
 החברות, שאסיפה כללית אחרונה של חברי החברה הני׳ל
 תתכנס ביום 9 באוגוסט 1982 בשעה 12.00, במשרד רו״ח
 ברוידא ושות׳, רחוב מונטיפיורי 39, תל־אביב, לשם
 הגשת דו׳׳ח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל פירוק
 העסקים ומה עשה בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים
 נוספים מאת המפרקים ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה ושל המפרק.

 יעקכ ברלינפקי, מפרק

 קרן דוד בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על האסיפה הסופית

 ניתנת בזה הודעה שאסיפה כללית אחרונה של
 החברה הנ״ל תתכנס ביום 15.9.1982 בשעה 16.00 בשד׳
 המגינים 64, חיפה, לשם הגשת דו״ח על הפירוק, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, ומתן
 ביאורים לגביו,•וכדי להחליט מה ייעשה בספרי ההברה

 ו מסמכיה.
 נ. ליפשיץ, עו״ד, מפרק
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