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 הסמכת פולה צדר, שפורסמה בילקוט הפרסומים 2941,
 התשמ״ג, עמ׳ 2368 — בטלה.

 י״ב בטבת התשמ״ד (16 בדצמבר 1983)
 (חמ 279—3) משה נסים

 שר המשפטים

ה 12 נ כ ו ת י ת לענ ו מ ו ק ר מ שו  אי
 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות

 שרואים אותה כפיטורים), התשכ׳יד—1964

 מכוח סמכותנו לפי תקנה 12 לתקנות פיצויי פיטורים
 (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים),
 התשכ״ד—1964 י, אנו מאשרים לעניו־ התקנה האמורה את

 הישוב נוקדים (אל דוד).

 י״ט באדר א׳ התשמ״ד (22 בפברואר 1984)
 >חמ 327—3) פסח נרופר משה ארנש
 שר החקלאות שר הבטחון

 1 ק״ת התשכ״ד, עמ׳ 632: התשמ״ב, עמ׳ 1456.

ת ו ר י ח ב עדת ה ב ו כ ר ה י ב ו נ דעה על שי  הו
ה ר ש ע ־ ת ח א ת ה ס נ כ ת ל י ז כ ר מ  ה

 לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט—1969

 בהתאם לסעיף 23 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב],
 התשכ״ט—1969 י, נמסרת בזה הודעה על שינויים בהרכבה

 של ועדת הבחירות לכנסת האחת־עשרה כדלקמן:

 (1) במקום חבר הועדה ״שמואל טולידנו״ יבוא ״יהושע
 פורת״ז

 (2) במקום ממלא מקום חבר הועדה ״יהושע פורת״ יבוא
 ״יעקב אבימור״.

 ההודעה על הרכב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
 האחת־עשרה שפורסמה בילקוט הפרסומים 2770, התשמ״ג,

 עמ׳ 567, תתוקן י לפי זה.

 ג׳ באדר א׳ התשמ״ד (6 בפברואר 1984)
 (חמ 16—3) יוסף בורג
 שר הפנים

 1 ם״ח התשכ׳יט, עמ׳ 103.

דעה  הו

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום כ״ט בשבט התשמ׳יד (2
 בפברואר 1984) הוענקה תעודת קיום מינוי למר רוברט קנינג,

 לכהן כקונסול של בריטניה הגדולה בתל־אביב.

 ט״ז באדר א׳ התשמ״ד (19 בפברואר 1984)
 (חמ 261—3) דוד ל,מחי

ח ח  המנהל הכללי של משרד ה

ר א מקומד של ש ל מ ת מ ע י ב  הודעה על ק
 לפי חוק־יםוד: הממשלה

 בהתאם לסעיף 41(ב)(1< לחוק־יסוד: הממשלה י, מודיעים
 בזה שהממשלה קבעה, ייפי סעיף 20 לחוק האמור, כי שר
 הכלכלה והתיאום הבינמשרדי יכהן כממלא מקומו של שר
 התעשיה והמסחר מיום י״ט באדר א׳ התשמ״ד (22 בפברואר

 1984) עד שובו של שר התעשיה והמסחר לארץ.

 כ׳ באדר א׳ התשמ״ד (23 בפברואר 1984)
 (חמ 57—3) דן מרידוד

 • ••• מזכיר הממשלה
 1 ם״ח התשכ״ח, עמ׳ 226.

ר ו של ש מ ו ק א מ ל מ ת מ ע י ב  הודעה על ק
 לפי חוק־יסוד: הממשלה

 בהתאם לסעיף 41(ב)(1) לחדק־יסוד: הממשלה י, מודיעים
 בזה שהממשלה קבעה, לפי סעיף 20 לחוק האמור, כי שר
 הכלכלה והתיאום הבינמשרדי יכהן כממלא מקומו של שר
 האוצר מיום כ״ג באדר א׳ התשמ״ד (26 בפברואר 1984) עד

 שובו של שר האוצר לארץ.

 כ׳׳ג באדר א׳ התשמ״ד (26 בפברואר 1984)
 (חמ 57—3) _ רן מרידה־

 מזכיר הממשלה
 1 ם״ח התשכ״ח, עמי 226.

ר י ת ע ד ע י ו ו נ  מי
 לפי סעיף 22 לחוק פיצוי מפוני סיני, התשמ׳יב—1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22(א) לחוק פיצוי מפוני סיני,
 התשמ״ב—1982 י, ולאחר התייעצות עם נשיא בית המשפט
 העליון, אני ממנה את מרדכי קנת, שופט(דימ׳) של בית משפט
 מחוזי, לועדת ערר לענין סעיף 21 לחוק האמור, מיום י״ב באדר
 א׳ התשמ״ד (15 בפברואר 1984) עד יום ט״ו בתמוז התשמ״ד

 (15 ביולי 1984).

 י׳יד באדר א׳ התשמ״ד (17 בפברואר 1984)
 (חמ 1567—3) משה נסים

 — — שר המשפטים
 1 ס״ח התשמ״ב, עמ׳ 99.

ה כ מ ס  ה
 לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית
 (עדות) י, אני מסמיך את עובד רשות ניירות ערך אלכסנדר בן
 אהרון לערוך חקירות לפי הפקודה בעבירות על חוק ניירות
 ערך, התשכ״ח—1968 2 והתקנות שהותקנו על פיו, וכן
 בעבירות על חוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשכ״א—

 1961 * והתקנות שהותקנו על פיו.

 1 חוקי א״י, כרך א׳, עמי 139.

 2 ס״ח התשב״ח, עמ׳ 234; התשמ״א, עמ׳ 264.

 3 סייח התשכ״א, עמ׳ 84; התש״ם, עמ׳ 156.

 1736 ילקוט הפרסומים 3032, ד׳ באדר ב׳ התשמ״ד, 8.3.1984



 (2) אם שילם בעל הרשיון את האגרה אחרי התאריך
 הקובע —

 בשקלים
500 

1,000 
 (א) חשמלאי עוזר

 (ב) חשמלאי מסוג אחר

 בעד חידוש רשיון לעובד במפעל המעסיק בביצוע עבודות
 חשמל למעלה ממאה אנשים ונקבע בתנאי הרשיון כי אץ
 להשתמש בו אלא לביצוע עבודות חשמל במסגרת המפעל,

 תהיה האגרה —
 בשקלים

350 

500 

200 

 (1) אם שולמה האגרה עד התאריך
 הקובע — לרשיון מכל הסוגים

 (2) אם שולמה האגרה אחרי התאריך
 הקובע — לרשיון מכל הסוגים

 (ד) בעד העתק מרשיון

 כ״ה בשבט התשמ״ד (29 בינואר 1984)
 אהרון אוזן

 שר העבודה והרווחה
 (חמ 256—3)

ל ע ו פ ה כ ד ו ב ח ע ק פ י מ ו נ דעה על מי  הו
 לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התש׳ ״ד—1954

 בהתאם לסעיף 2 (ג) לחוק ארגון הפיקוח על העבודה,
 התשי״ד—1954 י, אני מודיע שמיניתי את ינקו מאירוביץ
 למפקח עבודה אזורי בפועל מיום י״ח בניסן התשמ״ג (1

 באפריל 1983).

 י״א באדר א׳ התשמ״ד (14 בפברואר 1984)
 (חמ 150—3) אהרון אוזן

 שר העבודה והרווחה
 1 סייח התשי״ד, עמ׳ 202.

ל מ ש ת ח ו ד ו ב ע ת ב ו נ ו י ש ר ת ל ו ר ג ר א ב ד  הודעה ב
 לפי חוק החשמל, התשי״ד—1954

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 29(ב) לתקנות החשמל(רשיו
 נות), התשכ״ד—1963 / אני מודיע כי מיום כ״ח באדר ב׳
 התשמ״ד(1 באפריל 1984) יהיו האגרות בעד רשיונות לפי חוק

, כמפורט להלן:  החשמל, רתשי״ד—1954 2
 האגרה בשקלים

ת ו י א נ ה ב ס ד נ ת ה ו ד ו ב ע ה ל צ ע ו י מ ו נ ל מי  הודעה ע
 לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,

 התשכ״ט—1969

 בהתאם לסעיף 15 לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה
 בנאיות, התשכ״ט—1969 1 (להלן — החוק), אני מודיע כי
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק, מיניתי היום מועצה

 לעבודות הנדסה בנאיות בהרכב זה:

 אשר וינר — יושב ראש

 נציגי הארגון היציג של הקבלנים והבונים בישראל:
 שמואל אודוין קלמן מינץ

1,000 

500 
1,000 
1,400 
1,800 
2,200 
2,200 
1,000 

 (א) אגרת בחינה
 (ב) בעד מתן רישון

 חשמלאי עוזר
 חשמלאי מוסמך
 חשמלאי ראשי
 חשמלאי בכיר

 חשמלאי מהנדס
 חשמלאי בודק

 חשמלאי מםוייג

 אם ניחן רשיון מהמפורטים בפסקה (ב) לעובד במפעל
 המעסיק בביצוע עבודות חשמל למעלה ממאה אנשים ונקבע
 בתנאי הרשיון שאין להשתמש בו אלא בביצוע עבודות חשמל

 במסגרת המפעל, תהיה האגרה בשיעורים אלה:
 בשקלים חיים אלון טוביה חיות

 חשמלאי עוזר 250 דוד גת
 חשמלאי מוסמך 500 נציגי גופים אחרים בעלי משקל בשטח הבניה במדינה:

 חשמלאי ראשי 700 אריה רויםמן עמוס אונגר
 חשמלאי בכיר 900 נתן פרנקל

 חשמלאי מהנדס 1,100
 חשמלאי בודק 1,100 נציגי ציבור:

 חשמלאי מסוייג 500 נחמה בסביץיפרנקל שלמה דהאן
 מרדכי קלוגמן דן וינד מרדכי קלוגמן

 (ג) חידוש הרשיון — צבי אורן

 נפתלי גוראל
 נציגי הממשלה:
 איתן םורוקה

 אבימר גיל

 (1) אם שילם בעל הרשיון את האגרה עד יום 30 באפריל
 הבא אחרי מועד תום תקפו של הרשיון שבאים לחדשו

 (להלן — התאריך הקובע) —

 י״ח בשבט התשמ״ד (22 בינואר 1984)
 (חמ 485—3) דוד לוי

 שר הבינוי והשיכון

 בשקלים
350 
700 

 (א) חשמלאי עוזר
 (ב) חשמלאי מסוג אחר

 ס״ח התשכ״ס, עמי 218.
 ק״ת התשכ״ד, עמ׳ 31.
 ס״ח התשי״ד, עמ׳ 190.
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 הודעה בדברי קביעת ערכם הנקוב של מטבעות
 ושאר סרטיהם

 לפי חוק בנק ישראל, התשי״ד—1954

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 31(ב) לחוק בנק
 ישראל, התשי״ד—1954 י, בהתייעצות עם המועצה ובאישור
 שר האוצר, קבעתי אם ערכם הנקוב, תרכובתם, משקלם,
 תבניתם, ושאר פרטיהם של מסבעוח הזכחץ ליים העצמאות,
 התשמ״ד—1984, בערך נקוב של 1 שקל ו־2 שקלים (בסף)
 ובערך נקוב של 10 שקלים (זהב), אשר דוגמותיהם שמורות

 בבנק.

 יי׳ט באדר א׳ התשמ״ד (22 בפברואר 1984)
 (חמ 105—3) משה מנדלבום

 נגיד בנק ישראל
 •י סייח התשי׳יד, עמי 19:2; התשמ״א, עמ׳ 243.

ר כ ו יד מ נ םד חי ה על מו ז ר כ ל א טו  בי
 לפי חדק לימוד חובה, התש״ס—1949

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לימוד חובה, התש״ט—
 1949 / ולאחר היוועצות בועד החינוך, אני מבטל את
, על מוסד החינוך המפורט להלן(שאינו רשמי) כמוסד  האכרזה 2

 חינוך מוכר לצורך החוק האמור:

 מסי בית הספר: 41261:
 המקום: פתחיתקוה;

 שם המוסד: נחלת ראובן;
 הבעלות: אגודת הישיבה הגדולה, פתח־תקוה.

 י״ז באדר א׳ התשמ״ד (20 בפברואר 1984)
 (חמ 336—3) זבולון המד

 שר החינוך והתרבות
 י ס״ת התש״ט, עמ׳ 287.
 2 י״פ החשכ״ט עמ׳ 465.

ן כרו ע ז ב ט ה על מ ז ר כ  א
 לפי חוק בנק ישראל, התש־״ד—1954

 בתוקף סמכות־ לפי סעיף 33א>א) לחוק בנק ישראל,
 התשי״ד—1954 י, ולאחר התייעצות עם הממשלה, אני מכריז
 על מטבעות יום העצמאות, התשמ״ד—1984, בערך נקוב של 1
 שקל ו־2 שקלים (כסף) ובערך נקוב של 10 שקלים (זהב),

 מטבעות זכרון לענין הסעיף האמור.

 יי׳ט באדר א׳ התשמ״ד (22 בפברואר 1984)
 (חמ 105—3) משה מנדלבום

 נגיד בנק ישראל
 י ס״ח התשי׳יד, עמ׳ 192; התשמ״א, עמ׳ 243.

ן בי ט טו ו ל דעה בדבר חי  הו
 לפי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל״ט—1979

 אני מודיע, בהתאם לסעיף 9 לפקודת היבוא והיצוא [נוסח
 חדש], התשל״ט—1979 י, כי הטובין המפורטים להלן, שמען
 בעליהם אינו ידוע, חולטו לפי סעיף 7(א) לפקודה, מאחר

:  שיובאו בניגוד לצו מתן רשיונות יבוא, 1939 2

 מספר התיק: 2—55830749;
 תיאור הסובין: מכונית נוסעים תוצרת מזדה, דגם 7׳RX מספר
 זר 12725, מספר שלדה — 0544176, מספר מנוע 295312.
 בעל הטובין: רוהר הנדברג, דרכון נדרבגי מסי 30856072 מענד

 האחרון בארץ: מלון פלאוה, •תל־אביב.
 מקום האחסנה: מחםני ממ״ן, נמל תעופה בן גוריון.

 י״א באדר א׳ התשמ״ד (14 בפברואר 1984)
 (חמ 964—3) מרדכי ברקת

 מנהל המכס ומע״מ
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמי 625.

 2 ע״ר 1939, תום׳ 2, עמ׳ 1201: ק״ת התשי״ס, עמ׳ 541.

דים י תלמי ב ג ר ל ו ט ר פ ב ד ה ב א ר ו  י ה
מים י י ו ת חינדד מס ו ד ס ו מ  ב

 לפי חוק לימוד חובה, התש״ס—1949

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א) לחוק לימוד חובה,
 התש״ט—1949 *, ולאחר היוועצות כועד החינוד, אני מורה כי
 ההורים של ילדים ושל נערים, וכן הנערים עצמם, הלומדים
 באופן סדיר במוסד החינוך המפורט להלן, שאינו מוסד חינוף
 מוכר, יהיו פטורים מן החובות המוטלות עליהם לפי סעיף 4

 לחוק האמור:

 המקום: נתיבות:
 שם המוםד: תלמוד תודה ״תורת חיים״;

 מען המוסד: רחוב חזני 1136.

 תקפה של הוראה זו לשנת הלימודים התשמ״ד.

 י״א באדר א׳ התשמ״ד (14 בפברואר 1984)
 (חמ 705—3) זבולון המר

 שר החינוך והתרבות
 י ם״ח התש״ט, עמ׳ 287.

ו הנקדכ כ ר ת ע ע י כ ר ק ב ד דעה כ  הו
ו י ט ר ר פ א ש ע ו ב ט ל מ  ש

 לפי חוק בנק ישראל, התשי״ד—1954

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 31(ב) לחוק בנק
, קבעתי, לאחר התייעצות עם  ישראל, התשי׳׳ד—1954 1
 המועצה ובאישור שר האוצר, את ערכו הנקוב, תרכובתו,
 משקלו, תבניתו ושאר פרטיו של המטבע בן חמישים שקלים

 אשר דוגמתו שמורה בבנק.

 כ״א באדר א׳ התשמ״ד (24 בפברואר 1984)
 (חמ 105—3) משה מנדלכום

 נגיד בנק ישראל
 1 סייח התשי״ד, עמ׳ 192.

 1738 ילקוט הפרסומים 3032, ד׳ באדר ב׳ התשמ׳׳ד, 8.3.1984



ב ו ת ח ו ר ג י ל א ה ש ר ד ת ס א צ ו ר ה ב ה דעה ב  הו
 לפי חוק מילווה המדינה, התשל״ט—1979

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

 1979, סדרה מס׳ 8131, עניינים אלה:

 1. סוג הסדרה: סוג ״כנעף׳ אשר תנאיו נקבעו בתקנות
 מילווה המדינה(סדרות מסוג ״כנען״), התשמ׳׳א—-! 2198

 (להלן — התקנות).
 2. יום ההוצאה: כ׳׳ו בשבט התשמ״ד (30 בינואר 1984).

 3. סך כל שוויה הנקוב: שלוש מאות מיליון שקלים.
 4. מועדי פדיון הקרן והריבית: איגרות החוב ייפדו בשלמותן
 ביום ד׳ בשבט התש׳ינ(30 בינואר 1990) בתוספת ריבית
 והפרשי הצמדה, לפי הברירה הקבועה בתקנה 8א(1)
 לתקנות: אולם ניתן יהיה לפדותן פדיון מוקדם החל ביום
 כ״ט בסבת התשמ״ז (30 בינואר 1987) לפי הברירה

 ־ הקבועה בתקנה 8א(2) לתקנות.

 כ׳ באדר א׳ התשמ״ד (23 בפברואר 1984)
 (חמ 950—3) מאיר פרידמן

 המשנה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון
 1 ם״ח התשל׳׳ט, עמי 112.

 2 ק״ת התשמ״א, עמי 793.

ת 'חוב ו ר ג י ל א ה ש ר ד ת ס א צ ו ר ה ב ד דעה ב  _ הו
 לפי חוק מילווה המדינה, התשל״ם—1979

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

 1979, סדרה מם׳ 8132, עניינים אלה:

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

 (להלן — התקנות).
 2. יום ההוצאה: ו׳ באדר א׳ התשמ׳יד (9 בפברואר 1984).

 3• סד כל שוויה הנקוב: שלוש מאות מיליון שקלים.
 4. מועדי פדיון הקרן והריבית: איגרות החוב ייפדו בשלמותן
 ביום י״ד בשבט התש״נ (9 בפברואר 1990) בתוספת
 ריבית והפרשי הצמדה, לפי הברירה הקבועה בתקנה
 8א(1) לתקנות! אולם ניתן יהיה לפדותן פדיון החל מוקדם
 ביום י׳ בשבט התשמ״ז(9 בפברואר 1987) לפי הברירה

 הקבועה בתקנה 8א(2) לתקנות.

 כ׳ באדר א׳ התשמ״ד (23 בפברואר 1984)
 (חמ 950—3) מאיר פרידמן

 המשנה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון
 י ם״ח התשל״ט, עמ׳ 112.
 2 קי׳ת התשמ״א, עמ׳ 793.

ת ו נ י ח ר ב ב ד דעה ב  הו
 לפי תקנות סוכני המכס, התשכ״ה—1965

 בהתאם לתקנות 19 ו־20 לתקנות סוכני המכס,
 התשכ״ה—1965 י, אני מודיע כי —

 1. חומר השאלות בבחינות למועמד סוכן מכס יהיה כמפורט
 בהודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 2139, התשל״ח,

 עמי 2332:

 2. הבחינות ייערכו בכתב בשעה 09.00, בימים:

 שני, ט״ז בתמוז התשמ״ד 165 ביולי 1984);
 רביעי, י׳׳ח בתמוז התשמ״ד (18 ביולי 1984)¡

 שני, כ״ג בתמוז התשמ״ד (23 ביולי 1984);

 3. בקשה להיבחן יש להגיש תיד שלושים ימים מיום פרסומה
 של הודעה זו ברשומות, באחד המקומות המצויינים להלן:

 בית המכס, שער הנמל 3, חיפה:
 בית המכס, רח׳ יפת 24, תל־אביב:

 בית המכס, נמל אשדוד;
 בית המכס, נמל התעופה בן־גוריון:

 בית המכס, רחוב קרן היסוד 20, ירושלים.
 בית המכס, אילת.

 4. טופס בקשה ניתן לקבל בכל אחד מן המקומות האמורים:
 הודעה על מקום הבחינה תישלח לכל נבחן בנפרד.

 5. לבחינות בעל פה יוזמנו רק אלה שעמדו בבחינות בכתב.

 י״ב באדר א׳ התשמ״ד (15 בפברואר 1984)
 (חמ 69—3) מרדכי ברקת .

 מנהל המכס ומע״מ
 י ק״ת התשכ״ה, עמ׳ 1307; התשל״ה, עמי 617.

ט פ ן נ ו ו של רשי פ ק ת ת כ ר א ר ה ב ד דעה ב  הו
 לפי חוק הנפט, התשי׳׳ב—1953

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לחוק הנפט, התשי״ב—
 1952 י, הארכתי את תקפם של רשיונות:

 (1) 158/קרן 2 — לתקופה של שנה נוספת, מיום כ״ו בטבת
 התשמ״ד (1 בינואר 1984) עד יום ז׳ בטבת התשמ׳׳ה (31

 בדצמבר 1984).

 (2) 172/עמק חולה 3 — לתקופה של שנה נוספת, מיום כ״ט
 בכסלו התשמ״ד (5 בדצמבר 1983) עד יום י׳ בכסלו

 התשמ״ה (4 בדצמבר 1984).

 ט״ו בשבט התשמ״ד.(19 בינואר 1984)
 (חמ 653—3) אוריאל לין

 יושב ראש ומנהל כללי של
 הרשות הלאומית לאנרגיה

 י ס׳יח התשי״ב, עמ׳ 322.
 2 י״פ התשל״ח, עמ׳ 2457.

 3 י״פ התש״ם, עמי 719.
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 ו. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

 אות/יות וכינוי הרשימה מספר המנדטים

 אב — קידמה ופיתוח 1
 יא—שיתוף ואחווה 1
 מג —מעיליא אלגד 2
 נ — אלזיתון 1
 עס— תחיה והקידמה 1
 עק— הרשימה המאוחדת נ

 קם — עבודה ואחווה 1
 של — הליכוד והאחווה 1

 ז. שמות האנשים שנבחרו לחברי מועצה מכל רשימה
 ורשימה:

 1. מרשימה אב — קידמה ופיתוח
 1. עראף כרים

 2. מרשימה יא — שיתוף ואחווה
 1. שואפני חנא

 3. מרשימה מג — מעיליא אלגד
 1. ג׳וזין מילאד

 2. ג׳ובראן ג׳ורג׳
 4. מרשימה נ — אלזיתון

 1. טנוס אבראהים
 5. מרשימה עם — תחיה והקידמה

 1. עסאף יעקב
 6. מרשימה עק — הרשימה המאוחדת

 1. קסים חנא
 7. מרשימת קס — עבודה ואחווה

 1. דחבור בוטרוס
 8. מרשימה של — הליכוד והאחווה

 1. ליום אליאם

 ט״ו באדר א׳ התשמ״ד (19 בפברואר 1984)
 (חמ 1709—3) עבד אלחמיד תחאוח׳ו

 פקיד הבחירות
 למועצה המקדמית מעיליא

 תוצאות הבחירות לראשות המועצה
 המקדמית מעיליא

 לפי תוק הרשדיות המקדמיות (בחירת ראש הרשות
 וסגניו וכהונתם), התשל״ה—1975

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות(בחירות),
 התשכ״ה—1965 / ולסעיף 7(ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות
,  (בחירות ראש הראשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה—1975 2
 נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות החדשות לראשות
 המועצה שקויימו ביום י״א באדר א׳ התשמ״ד (14 בפברואר

 ס״ח התשכ״ה, עמי 248: התשמ״ג, עמ׳ 140.
 ם״ח התשל״ה, עמי 211-. התשמ״ד, עמ׳ 6.

 תוצאות הבחירות למועצה המקומית מעיליא
 לפי חוק .הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה—1965

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות(בחירות),
 התשכ״ה—1965 1 (להלן — החוק), נמסרת בזה הודעה על
 תוצאות הבחירות החדשות שקויימי בידם י״א באדר א׳
 התשמ״ד (14 בפברואר 1984), לאחר שבית המשפט המחוזי
 קבע ביום ט״ו בשבט התשמ״ד (19 בינואר 1984), בתיק
 206/83, לפי סעיף 73(ג) לחוק, כי הבחירות שקויימו ביום י״ח
 בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983) למועצה המקומית

 מעיליא — בטלות בכלל.

 א. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 1. אב — קידמה ופיתוח

 2. גד — חזית מעיליא הדימוקרטית
 3. הל — הרשימה הציבורית

 4. יא — שיתוף ואחווה
 5. מג — מעיליא אלגד

 6. מל — התקוה
 7. ג — אלזיתון

 8. עם — תחיה וקדמה
 9. ער, — הרשימה המאוחדת

 10. קם — עבודה ואחווה
 11. של — הליכוד והאחווה

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 1027

 ג. המספר הכולל של הקולות הכשרים 1013

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 14

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת
 מרשימות המועמדים:

 אות/יות וכינוי הרשימה מספר הקולית

 אב — קידמה ופיתוח 101
— חזית מעיליא הדימוקרסיח 66 ן  ג

 יא — שיתוף ואחווה 101
— מעיליא אלגד 151 ג  מ
 מל — התקוה 75

 נ — אלזיתוץ 105
 עפ — תחיה וקידמה 84
 עק— הרשימה המאוחדת 93

 קם — עבודה ואחווה 112
 של — הליכוד והאחווה 125

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 248: התשמ׳׳ג, עמ׳ 140.
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 הודעה כדבר הטלת אגרה כעד החזקת
 מקלט טלוויזיה

 לפי חוק רשות השידור, התשכ״ד,—1965

 מודיעים בזה כי בתוקף סמכותו לפי סעיף 29 לחוק רשות
 השידור, התשכ״ה—1965 י, ולפי תקנה 2 לתקנות רשות
 השידור (אגרה כעד החזקת מקלט טלוויזיה), התשמ״א—
 21981, לאחר התייעצות עם השר ובאישור ועדת הכספים של

 הכנסת, קבע הועד המנהל של רשות השידוד:

 1. האגרה השנתית בעד החזקת מקלט טלוויזיה, החל ביום
 כ״ח באדר ב׳ התשמ״ד (1 באפריל 1984), תהיה בשיעור

 של 8,650 שקלים.
 את האגרה ניתן לשלם כתשלומים במועדים כמפורט להלן
 בטור א׳ ובסכומים כמפורט להלן בטור בי, כשחלקם של
 התשלומים יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן וישתנה לפי
 שיעור עליית המדד החדש המפורט בטור ג׳ להלן, לעומת
 המדד שפורסם בחודש מרס 1984, הכל בהתאם לדרך

 התשלום.

.2 

 סור ב׳ טור ג׳
 הסכום המדד החדש

 בשקלים שפורסם בחודש:
 סור א׳

 סועד התשלום

 תשלום באמצעות שוברי תשלום

— 2,880 

 יוני 1984

 אוקטובר 1984

2,880 

2,890 

 כ״ח באדר ב׳ התשמ״ד
 (1 באפריל 1984)
 ג׳ באב התשמ׳יד

 (1 באוגוסט 1984<
 ז׳ בכסלו החשמ״ה
 (1 בדצמבר 1984)

 תשלום באמצעות הוראות קכע לכנה

— 1,440 

— 1,440 

 1,440 יוני 1984

 1,440 יוני 1984

 1,445 אוקסובר 1984

 1,445 אוקטובר 1984

 כ״ט בניסן התשמ׳יד
 (1 במאי 1984)

 א׳ בתמוז התשמ״ד
 (1 ביולי 1984)

 ד׳ באלול התשמ״ד
 (1 בספטמבר 1984)
 ו׳ בחשון התשמ״ה
 (1 בנובמבר 1984)
 ח׳ בטבת התשמ״ה

 (1 בינואר 1985)
 ח׳ באדר התשמ״ה

 (1 במרס 1985)

 כ״א באדר א׳ התשמ״ד (24 בפברואר 1984)
 (חמ 313—3) ראובן ירון

 יושב ראש רשות השידור

 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 106: התשמ״א, עמי 78.
 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 447.

 1984), לאחר שבית המשפט המחוזי קבע ביום סי׳ו בשבט
 התשמ״ד (19 בינואר 1984), בתיק 206/83, כי הבחירות
 שקויימו ביום י״ח בחשון התשמ״ד (25 באוקטובר 1983)

 לראשות המועצה המקומית מעיליא — בטלות בכלל.

 א. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 1. גוזין מילאד
 2. ליוס אליאס

 3. קסיס חנא
 4. שופאני חנא

 ב. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום
 הרשות המקומית 1027
 ג. המספר הבולל של הקולות הכשרים 1005

 ד. המספר הכולל של הקולות הפסולים 22

 ה. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד
 מהמועמדים:

 הקולות
 שם המועמד כמספרים באחוזים

2.19 
44.58 
0 

53.23 

22 
448 

0 
535 

 גוזין מ־לאד
 ליוס אליאם

 קםיס חנא
 שופאני חנא

 ו. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

 חנא
 (שם הפרטי)

 שופאני
 (שם המשפחה)

 ט״ז באדר א׳ התשמ׳יד (19 בפברואר 1984)
 (חמ 1709—3) עבד אלחמיד תחאוח׳ו

 פקיד הבחירות
 למועצה המקומית מעיליא

 תיקון טעות
 בהודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת עירית נהריה,
 שפורסמה בילקוט הפרסומים 2987, התשמ״ד, עמ׳ 603, בסעיף
 ו׳ במקום ״נר — נהריה שלנו״ צי׳ל ״נר — נהריה אחת״.

 י׳ באדר א׳ התשמ״ד (13 בפברואר 1984)
 (חמ 1709—3) דב הולנדר

 פקיד הבחירות לעירית נהריה

 תיקון טעות
 בהודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית רמת
 השרון, שפורסמה בילקוט הפרסומים 2988, התשמי׳ד, עמי
 624, בסעיף ז׳ 6, במקום ״פלט עטרה ״צ״ל ״הלל עטרה״.

 י׳ באדר א׳ התשמ״ד (13 בפברואר 1984)
 (תמ 1709—3) מ׳ מייש

 פקיד הבחירות למועצה המקומית,
 רמת השרון
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 הודעה בדבר מינוי חברים לועדה
 המקומית לתכנון ולבניה, הדרים

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965

 בתוקף סמכות שר הפנים, לפי סעיפים 19(א)(2) ו־21
, אני  לחוק התכנון והבניה, התשכי׳ה-—1965 יי, שהואצלה לי 2
 ממנה את אליהו שמעוני ואת יאיר סגל לחברים בועדה

 המקומית לתכנון ולבניה, הדרים.

 מינויהס של שמחה מעוז ושל אליהו פיש מיום כ״ז באדר
 התשל׳׳ט (26 במרס 1979) בועדה האמורה — בסלים.

 י״ג באדר א׳ התשמ׳יד (16 בפברואר 1984)
 (חמ 7—3) חיימ קוברםקי

 המנהל הכללי של משרד הפנים
 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 2 י״פ התשל״א, עמ׳ 761.

 הודעה בדבר מתן רשיונות להוציא לאור עתונים
 • לפי פקוךת העתונות

 נמסרת בזה הודעה כי ביום כיי׳ג בשבט התשמי׳ד (27
 בינואר 1984), ניתן לדוד פז, מרחוב מצפה 12, רמת־גן, רשיון
 מם׳ 0216, חתום ביד הממונה על מחוז תל־אביב, להוציא לאור
 ירחון בשפה העברית, בשם ״מגזין עולם האשה והיופי״, אשר
 ידון בנושאים הבאים: אופנה, קוסמטיקה, רכילות חברתית,
 בידור, בישול, חינוך, ייעי־ד בידי דוד פז ויודפס בבית דפוס

 ״כרמל״, רחוב לוינםקי 138, תל־אביב.

 נמסרת בזה הודעה כי ביום כ״ה בכסלו התשמ״ד (1
 בדצמבר 1983), ניתן ליהושע שמחי מרחוב חזני 1133/5,
 נתיבות, רשיון מס׳ 0126, חתום בידי הממונה על מחוז הדרום,
 להוציא לאור שבועון בשפה העברית, בשם ״נכון לעכשיו״,
 אשר ידון בנושאים כלליים, ייערך בידי יהושע שמחי ויודפס

 בבית דפוס ״עתיד׳ באופקים.

 כ״ח בשבט התשמ״ד (1 בפברואר 1984)
 (חמ 75—3) יעקב מרקוכיץ

 המשנה למנהל הכללי
 של משרד הפנים

 הודעה כדבר הצגת לוח זכויות
 לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],

 ה תשכ״ט—1969

 מודיעים בזה, כי לוח הזכויות לגוש רישום מסי 15726 —
 ים כנרת, נפת כנרת, הוצג לעיון ביום כ׳׳ז בשבט התשמ״ד(31
 בינואר 1984), לתקופה של שלושים יום, בלשכת פקיד הסדר
 המקרקעין, בנין שו׳׳פ, שכונה דרומית, נצרת עלית, בלשכת
 מינהל הנפה, בית הממשלה, נצרת עלית ובמועצה האזורית

 עמק הירדן.

 כ״ז בשבט התשמ״ד (31 בינואר 1984)
 מוריש עבד אל נביא
 פקיד הסדר. המקרקעין

 אזור הסדר כנרת

 • הודעה בדבר הטלת אגרה בעד החזקת
 מקלט רדיו ברכב מנועי

 לפי חוק רשות השידור, התשכ״ה—1965

 מודיעים בזה, כי בתוקף סמכותו לפי סעיף 29 לחוק רשות
 השידור, התשכ״ה—1965 י, ולפי תקנה 2 לתקנות רשות
 השידור (אגרה בעד החזקת מקלס רדיו ברכב מנועי),
, לאחר התייעצות עם השר ובאישור ועדת  התשכ״ז—1966 2
 הכספים של הכנסת, קובע הועד המנהל של רשות השידור:

 1. האגרה השנתית בעד החזקת מקלט רדיו המיועד להתקנה
 או המותקן ברכב מנועי, החל ביום ב״ח באדר ב׳ התשמ׳׳ד

 (1 באפריל 1984), תהיה בשיעור של 1,840 שקלים.
 2. האגרה תעודכן במועדים המפורטים להלן בטור א׳ לפי
 שיעור עליית מדד המחירים לצרכן מן המדד שפורסם
 בחודש פברואר 1984 עד המדד החדש המפורט בטור בי.

 טור ב׳
 סור א׳ המדד החדש שפורםם-

 מועד העדכון בחודש:

 א׳ בתמוז התשמ״ד (1 ביולי 1984) מאי 1984
 ה׳ בתשרי התשמ״ה (1 באוקטובר 1984) אוגוסט 1984
 ח׳ בטבת התשמ״ה (1 בינואר 1985) נובמבר 1984

 3. (א) האגרה שתשולם עם תחילת החזקתו של מקלט רדיו
 כאמור במועד שהוא לפני מועד המבחן השנתי של הרכב

 תהיה:

 תקופת ההחזקה האגרה בשקלים

 עד 4 חדשים 610
 עולה על 4 חדשים עד 8 חדשים 1,225
 עולה על 8 חדשים עד 12 חדשים 1,840

 (ב) הסכומים האמורים בסעיף קטן(א) יעודכנו כאמור
 בסעיף 2.

 כ״א באדר א׳ התשמ״ד (24 בפברואר 1984)
 (חמ 313—3) ראובן ירוו

 יושב ראש רשות השידור
 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 106: התשמ״א, עמ׳ 78.

 2 ק״ת התשכ׳יז, עמ׳ 336.

 הודעה בדכר בחירת ראש המועצה האזורית ברנד
 לפי צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות),

 ה תשי״ח—1958

- בהתאם לסעיף 32(יב) לצו המועצות המקומיות (מועצות
 אזוריות), התשי״ח—1958 י, נמסרת בזה הודעה, כי בישיבת
 המועצה האזורית ברנר שהתקיימה ביום י״ג בשבט התשמ״ד
 (17 בינואר 1984) נבחר מיכאל גלס לראש המועצה במקום

 בת־שבע אילון, שהתפטרה מכהונתה.

 י״ג באדר א׳ התשמ״ד (16 בפברואר 1984)
 (חמ 97—3) חיים קוכרפהי

-^ המנהל הכללי של משרד הפנים
 1 ק״ת התשי״ח, עמ׳ 1256: י׳יפ התש״ל, עמי 2018.
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 ב־5.9.1983 נמצאה בתחנה מרכזית בירושלים מזוודה ובד,,
 מוצרי קוסמטיקה שונים, משקפי ראייה, מבזק למצלמה ושתי
 קופסאות המכילות טבעת זהב ושרשרת כסף: ערכם המשוער

 כ׳12,000 שקלים.

 ב־6.9.1983 נמצא ברח׳ רד״ק בירושלים נרתיק עור ובו
 טבעת לאשה, תליון זהב ואבן חן־ בצבע אדום; ערכם כ־7,000

 שקלים.

 ב־25.9.1983 נמצא בשער יפו בירושלים ארנק מעור ובו
 68 דולאר אמריקאיים וכסף ישראלי בסך 1,653 שקלים.

 ב־27.9.1983 נמצא ברחוב מלכי ישראל בירושלים צמיד
 יד לאשה 14 קראם: ערכו המשוער כ־40,000 שקלים.

 ב־5.10.1983 נמצא ברחוב הצבי בירושלים שעון יד
 לאשה עם רצועת זהב: ערכו כ־15,000 שקלים.

 ב־10.10.1983 נמצא בצומת רמות אשכול בירושלים חבל
 ניילון באורך חמש מאות מטרים! ערכו כ־30,000 שקלים.

 בי16.10.1983 נמצא בתוך מונית בירושלים ארנק חום
 המכיל כסף זר פיני, כסף ישראלי בסך 500 שקלים וצמיד יד

 לאשה! ערך האבידה כ־8,000 שקלים.

 ב־24.10.1983 נמצא ליד שער-האשפות יבעיר העתיקה
 בירושלים מכשיר קשר נייד ״מוטורולה״, ערכו המשוער

 כ־300,000 שקלים.

 היחידה המטפלת: במרחכ חיפה / אבירות

 ב־31.5.1983 נמצאה ברכבו של חיים קסטו מחיפה מצלמה
 תוצרוז יפן: ערכה כי12,000 שקלים.

 ב־19.6.1983 נמצאו כבריכת הטכניון בחיפה משקפי
 שמש, חלקי עגילים, טבעת בצבע זהב ושמונה שעוני יד: ערכם

 כ־5,000 שקלים.

 ב־28.6.1983 נמצא ברחוב עקיבא בחיפה גלשן ים בצבע
 לבן ומפרש בצבע אדום, ערכם בי100,000 שקלים.

 ב־20.7.1983 נמצאה בשוק הסיטונאי בחיפה תעודת
 מילווה בטחון! ערכה כי6,000 שקלים.

 ב׳17.8.1983 נמצאה בחוף שמן בחיפה, סירה מסוג קיאק
 בצבע אפור! ערכה כ־10,000 שקלים.

 ב־27.10.1983 נמצאו בסניף הראשי של בנק לאומי,
 בחיפה 2,030 מרקים גרמניים.

 בי13.11.1983 נמצא בסניף בנק לאומי בחיפה אלבום
 בולים, ערכו כי138,300 שקלים.

 היחידה המטפלת: תחנת טבריה / אבירות

 ב*9.10.1983 נמצאה מזוודה ממתכת ובה מצלמה וארבע
 עדשות קטנות: ערכם כ־56,000 שקלים.

 היחידה המטפלת: תחנת עכו / אבירות

 ב־15.7.1983 נמצא טילון תוצרת אי.סי.אם. שנת ייצור
 1963! ערכו כי5,000 שקלים.

ו ע ב ת א נ ל ת ש ו ר י ב ר א ב ד ה ב ע ד ו  ה
 לפי תקנות השבת אבידה, התשל׳׳ג—1973

 בהתאם לתקנה 10 לתקנות השבת אבידה, התשל״ג—
 1973 י, מתפרסת בזה הודעה, כי הטובין המפורטים להלן הם
 אבידות שלא נתבעו ויועברו ־למוצא בתום ששה חדשים מיום
 פרסום הודעה זו ברשומות, אם לא יימצא מי שיטען לזכות

 עליהם:

 היחידה המטפלת: מחוז תל־אביב / אבידות

 ב־2.8.1983 נמצאה בונחנה המרכזית בתל אביב קופסה
 ובה תליון בצורת לב, זוג עגילים מזהב ותליון בצורת משולש:

 ערכם כי15,000 שקלים.

 ב־19.8.1983 נמצאו ברחוב גאולה בתל אביב 300 דולרים
 אמריקאיים.

 ב־23.8.1983 נמצא בשכונת מעוז אביב צמיד מזהב עשוי
 בצורת שמיניות: ערכו כי5,000 שקלים.

 בי19.9.1983 נמצא בתוך מונית בחולון ארנק חום ובו 400
 דולרים אמריקאיים ותעודת סטודנט מקליפורניה.

 ב־30.9.1983 נמצאה במחלף ראשון לציון קופסת קרטון
 ובה שני מכשירי טייפ חשמליים תוצרת יפן: ערכם כ־50,000

 שקלים.

 ב־4.10.1983 נמצא בחוף בתיים גלשן ים בצבע כחולי
 לבן: ערכו כ־8,000 שקלים.

 ב־4.10.1983 נמצא בהרצליה, ברחוב המסילה, צמיד זהב
 בצורת שמיניות, שמשקלו 30 גרם: ערכו כי12,000 שקלים.

 ב־5.10.1983 נמצאה באוטובוס קו 400 שקית ניילון ובה
 צמיד זהב בצורת שמיניות, שני. גרביונים, עניבה, בקבוק

 בושם ושש קופסאות שימורים: ערכם כ־6,000 שקלים.

 כ־13.10.1983 נמצאו ברחוב הרצל בתליאביב שני
 ארונות מטבח, אחד בצבע כחול והשני בצבע אדום: ערכם

 כי6,000 שקלים.

 ב־13.10.1983 נמצא ברחוב אידילסון בתל־אביב צמיד
 זהב משובץ בארבעים ושש אבנים מבריקות: ערכו כ־300,000

 שקלים.

 בי20.10.1983 נמצאו ברחוב דיזנגוף בחליאביב 1,100
 דולרים אמריקאיים.

 בי24.10.1983 נמצאו ברחוב רש״י ברמת־גן 5,500
 שקלים.

 היחידה המטפלת: מרחב ירושלים / אבירות

 ב־24.8.1983 נמצאו בשער שכם שלושה קרטונים ובהם
 כלי מטבח שונים: ערכם המשוער כי8,000 שקלים.

 ב־4.9.1983 נמצא במעוז ציון ארגז עץ ובו שני רמקולים
 מתוצרת אנגליה: ערכם המשוער כ־10,000 שקלים.

 ק״ת התשל׳׳ג, עמי 1839; התשמ״א, עמי 1586.
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 הסמבה
 לפי תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה),

 התשמ״ב—1981

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הטיס (הפעלת כלי
(להלן — התקנות), אני  טיס וכללי טיסה), התשמ״ב— 1981 1
 מסמיך את המנויים להלן להיות כל אחד מהם המנהל לענין
 התקנות הנקובות לצד שמם, כל עוד הם עובדי מינהל התעופה

 האזרחית במשרד התחבורה:
 העובדים התקנות

,41 ,33 ,31 ,29 ,27 ,22 
 46, 48, 126, 127, 130־,
,134 ,133 432 ,131 
 136(ד), 249(7), 286,
,346 ,345 ,342 ,294 

.352 ,350 
,126 ,46 ,33 ,29 ,27 ,22 
,132 ,131 ,130 ,127 
 133, 134, 136(ד), 286,

.352 ,350 ,345 
,126 ,46 ,33 ,29 ,27 
,132 ,131 ,130 ,127 
 133, 134, 136(ד), 345,

.352 ,350 
,134 ,132 ,130 ,126 ,33 

 136(ד), 345, 350.
,134 ,132 ,130 ,126 ,33 

 136(ד), 345, 350.
 126, 130, 134, 136(ד).
 126, 130, 134, 136(ד).
 126, 130, 134, 136(ד).

 ישראל פלגי

 משה ברושי

 ריצ׳רד פופר

 צבי זעירא

 יוסף בן־ציון

 יצחק קידר
 הלל פלד

 יעקב שחורי

 ט״ו בשבט התשמ״ד (19 בינואר 1984)
 (חמ 1299—3) שי שהמי

 המנהל
— ראש מינהל התעופה האזרחית — 
 1 ק״ת התשמ׳יב, עמ׳ 8, התשמ״ג, עמ׳ 230¡ התשמ״ד, עמ׳ 2.

 אצילת סמכויות
 לפי תקנות התעבורה, התשכ״א—1961

 בתוקף סמכותי לפי תקנות 384 ו־485 לתקנות התעבורה,
 התשכ׳יא—1961 י(להלן — התקנות), אני אוצל לצבי זידובר

 את סמכויות, כדלקמן:

 (1) ליתן רשיון מיוחד, רשיון סיור או רשיון פרטי לאוטובוס
 כמשמעותם בתקנה 386 לתקנות:

 (2) ליתן רשיון הסעה אזורי למונית כמשמעותו בתקנה 490
 לתקנות!

 כ״ו באדר א׳ התשמ״ד (29 בפברואר 1984)
 (חמ 214—3) פנחם בך־שאול

 המפקח הארצי על התעבורה
 י קי׳ת התשכ״א, עמ׳ 1425. הרשות

 היחידה המטפלת: תחנת צפת / אבירות

 ב־19.4.1983 נמצא צמיד יד מזהב שאורכו 15 ס״מ: ערכו
 כ־15,000 שקלים.

 היחידה המטפלת: תחנת זבולון / אבידות

 ב־27.9.1983 נמצאו בקרית מוצקין 12 זוגות נעלי
 פלאדיום! ערכם כ־8,000 שקלים.

 ב־8.10.1983 נמצאו בקרית מוצקין 7,200 שקלים.

 ב־21.10.1983 נמצאו בקרית מוצקין 10 קונוסים גדולים
 עשויים מבד לבן! ערכם המשוער כ־10,000 שקלים.

 ב״24.10.1983 נמצאו בקרית מוצקין 500 דולרים
 אמריקאיים.

 ב״31.10.1983 נמצא בקרית אתא כסף ישראלי בסך
 15,000 ש^לים.

 היחידה המטפלת: תחנת קרית גת / אבידות

 ב־1.6.1983 נמצאה בתוך פרדס הסמוך לקרית גת, מכונית
 סובארו סטיישן, שנלקחו ממנה חלקים שונים: ערכה כ־40,000

 שקלים.

 היחידה המטפלת: תחנת אופקים / אבירות

 בי17.6.1983 נמצא בכל־בו לתקלאי בנתיבות כסף ישרא
 לי בסך 7,500 שקלים.

 י״ד בטבת התשמ׳׳ד (18 בינואר 1984)
 (חמ 51—3) אפרים לוי
 סגן ניצב

 צד כדבר פטור ממילוי אחרי דרישות
 תקנים רשמיים

 לפי חוק התקנים, התשיי׳ג—1953

 בתוקף הסמכות של שר התעשיה והמסחר לפי סעיף
 16(א)(1) לחוק התקנים, התשי״ג—1953 י, שהועברה אלי 2

 אני מצווה לאמור:

 1. הדרישה שבסעיף 105.1 לתקן ישראלי ת״י 314 — אלול
 התשל׳יז(אוגוסט 1977), אריחי קרמיקה מזוגגים לציפוי
, לא תחייב במשך שנה אחת  קירות שהוכרז כתקן רשמי 3

 מיום פרסום צו זה ברשומות.

 2. הדרישה שבסעיף 105.1 לתקן ישראלי ת״י 314 חלק 2 —
 אלול התשמ״ב(אוגוסט 1982), אריחי רצפה מחומר קרמי
, לא תחייב במשך שנה אחת מיום  שהוכרז כתקן רשמי 4

 פרסום צו זה ברשומות.

 ז׳ בטבת התשמ׳יד (13 בדצמבר 1983)
 (חמ 3-95) י׳ צייטלין

 הממונה על התקינה
 1 ם״ת התשי׳יג, עמ׳ 30 התשל״ט, עמ׳ 34.

 2 י״פ התשי״ג, עמ׳ 719.

 3 י״פ התש״ם, עמ׳ 1489.

 4 י״פ התשמ״ג, עמי 367.

 1744 ילקוט הפרסומים 3032, ד׳ באדר ב׳ התשמ׳׳ז, 8.3.1984



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965

 מחוז ירושלים

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית; ירושלים, שכונת
 בית הכרם, רחוב הגיא מם׳ 10, גוש 30154 חלקה 73 —

 הכל על־פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי שינוי התכנית: א) קביעת שטח לתוספות בניה: ב)
 הגדלת אחוזי הבניה מ־56.28% ל־63.36% משטח המגרש:

 ג) קביעת תוספות בניה בהתאם לנספחים.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית האמור פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2956, התשמ׳׳ג, עמי 2841.

 (4) ״תכנית מם׳ 3154, שינוי מם׳ 1/82 לתכנית מם׳ 2716״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: ירושלים, שכונת
 רמות, מיתחם — 05 רמות, מגרשים 51,11, חלק ממגרש
 1, חלק מדרך מס׳ 113 שבתכנית מסי 2716, בין
 קואורדינטות אורך 168.800—950—168 ובין קואורדי
 נטות רוחב 135.750—858—135 — הכל על־פי הגבולות

 המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי שינוי התכנית: א) איחוד וחלוקה חדשה: ב) ביטול
 מעבר ציבורי להולכי רגל: ג) התוויית מעבר ציבורי חדש

 להולכי רגל.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית האמור פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2958, התשמ״ג, עמ׳ 2863.

 (5) ״תכנית מס׳ 3199, שינוי מס׳ 4/82 לתכנית מם׳ 1042
 ושינוי מס׳ 1/82 לתכנית מם׳ 2023״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית: ירושלים, שכונת
 בית וגן, רחוב תורה ועבודה, גוש 30166, חלקי חלקות
 177, 178 וגוש 30393 חלקי חלקות 24, 27 — הכל על־פי

 הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי שינוי התכנית: שינוי יעוד שטח ציבור־ פתוח לשטח
 לבנין ציבורי.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית האמור, פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2958, התשמ״ג, עמ׳ 2862.

 השינויים האמורים בצורה שאישרה הועדה המחוזית ביתד
 עם התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה, ירושלים, וכל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתותים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעה כדבר אישור שינויי תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳יה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז ירושלים, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינויי

 תכניות מפורטות אלה:

 (1) ״תכנית מס׳ 3054, שינוי מם׳ 2/81 לתכנית מפורטת מם׳
.2789 

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

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

 תכניות מיתאר מקומיות אלה:

 (1) ״תכנית מסי 1081 ג׳, שינוי מס׳ 1/82 לתכנית מספר
 1081 ב׳״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: ירושלים, רחוב
 קרן היסוד, פינת רחוב מאפו, גוש 30028, חלקות 117,
 118, 119, הקו הכחול בתשריט תכנית מם׳ 1081 ב׳ הוא

 גבול התכנית.

 עיקרי שינוי התכנית: א) שינוי יעוד של שסחים תת־
 קרקעיים שעל פי תכנית מם׳ 1081 ב׳ שלא נכללו במנין
 אחוזי הבניה לשטחים שנכללים במנין אחוזי הבניה,
 כמפורט להלן: 1. שינוי יעוד שטחים תת־קרקעיים מחדר
 חשמל ומחסנים, למלתחות לעובדים וחדר אוכל לעובדים
 בהיקף של כי150 מ״ר: 2. שינוי יעוד שטחים תת־
 קרקעיים משטח חדר מכונות לאנרגיה סולרית וחניה
 לאולם, חדרי ישיבות ושירותי אורחים בשטח של כ־520
 מ״ר: ב) הכנסת שטח מלתחות הבריכה (כ־60 מ״ר) במנין
 אחוזי הבניה: ג) שינויים אלה ביעוד השטחים מגדילים את
 זכויות הבניה שנמנו לעת הוצאת היתר הבניה בכי26%
 ללא שינויים במעטפת הבנין ואינם משנים מהותית את
 הפתרון הארכיטקטוני שאושר על פי תכנית מס׳ 1081ב׳:
 ד) סגירת מרפסות בקומות החדרים (המופיעות בהיתר
 הבניה במרפסות מקורות) בשטח של כ־320 מ״ר, המגדי
 לות את אחוזי הבניה ב*11.5% אחוזים: ה) שינויים בלתי
 מהותיים בחזית הבנין לרחוב קרן היסוד, בעיקר הוספת
 חלונות, והחזית האחורית ע״י שינוי צורת הפתחים (לפי
 המפורט בנספח מס׳ 6 בינוי חזיתות): ו) השינויים יבוצעו

 בהתאם לנספחים מם׳ 6—1 המצורפים.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית האמור פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2960, התשמ״ד, עמ׳ 8.

 (2) ״תכנית מס׳ 3052, שינוי מס׳ 39/81 לתכנית מיתאר
 מקומית לירושלים״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: ירושלים, שכ׳
 כרם, רח׳ הכנרת מס׳ 16, גוש 30069, חלקה 147, הקו

 הכחול בתשריט הוא גבול התכנית.

 עיקרי שינוי התכנית: א) הגדלת אחוזי הבניה מ־70%
 (קיימים 80%) ל־135%: ב) קביעת בינוי בהתאם לנספח

 בינוי.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית האמור פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2954, התשמ״ג, עמ׳ 2778.

 (3) ״תכנית מס׳ 3111, שינוי מס׳ 3/81 לתכנית מס׳ 911״.

 ילקוט ה8רסומים 3032, ד׳ באדר ב׳ התשמ״ד, 8.3.1984 1745
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 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעה בדבר הפהדת שינויי
 תכניות מיתאר מקדמיות

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

 אליהם, שינויי תכניות מיתאר מקומיות אלה:

 (1) ״תכנית מס׳ 2910 א׳ שינוי מס׳ 47/83 לתכנית מיתאר
 מקומית לירושלים ושינוי מס׳ 1/83 לתכנית מס׳ 2910״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: ירושלים, שכונת
 גבעת שאול, רחוב שרירא גאון, גוש 30162, חלקה 55.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת קווי בנין בהתאם
 לבנין הקיים בשטח.

 (2) ״תכנית מם׳ 3177, שינו מס׳ 12/82 לתכנית מיתאר
 מקומית לירושלים ושינוי מסי 1/82 לתכנית מפורטת מס׳

."822 

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: ירושלים, שכונת
 קטמון, רחוב יהושע בן גמלא 6, גוש 30004, חלקה 71,

 הכל עליפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי בקווי הבנין:
 התזית לרחוב יהושע בן נון מ־6 מ׳ ל־3 מ׳ בפינה
 הדרום־מזרחית של החלקה, במירווח האחורי מיד מ׳ ל־1
 מ׳ ו־4.5 מ׳ז ב) הרחבת דירות בהתאם לנספח הבינוי! ג)
 תוספת אחוזי בניה מי84% לי109%; ד) קביעת הוראות

 בגין שמירת עצים.

 (3) ״תכנית מם׳ 3274, שינוי מס׳ 53/82 לתכנית מיתאר
 מקומית לירושלים, ושינוי מספר 1/82 לתכנית מספר

 1165 א״'.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גבעת אורן,
 רחוב נילי מם׳ 12 ורחוב הפלמ״ח 40, גוש 30024, חלקה

.131 
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) קביעת בינוי לתוספות
 בניה ל*2 הבנינים הקיימים על פי נספח הבינוי! ב) הגדלת
 אחוזי הבניה מ־84% המותרים לי87%: ג) שינוי קווי
 הבנין: ד) ביטול דרכים: ה) קביעת שטח ציבורי פתוח; ו)

 חלוקה חדשה.

 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 במשר

 די הועדה המקומית האמורה.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: ירושלים, שכונת
 רמות, חלק ממיתחם 03,־' מגרשים מס׳ 12, 13, דרכים מס׳
 22, 32, 33 שבתכנית מפורטת מס׳ 2789, שטה בין
 קואורדינטות רוחב 166.770—167.900 ובין קואורדינטות
 אורך 136.175—136.400 — הכל עליפי המסומן על גבי

 התשריט בקו כחול.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי תכנית מפורטת
 מס׳ 2789 על ידי ביטול דרכים ושינויים בייעודי השטתים!
 ב) קביעת בינוי והוראות בינוי לרבות חלוקה חדשה, הכל

 בהתאם לנספחי הבינוי והפיתוח.

 הודעה על הפקדתה שינוי התכנית פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2956, התשמ״ג, עמ׳ 2840.

 (2) ״תכנית מסי 3238, שינוי מס׳ 82׳׳ 1 לתכנית מס׳ 1924א׳״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: ירושלים, שכונת
 קרית משה, רחוב ריינס מס׳ 17, גוש 30162, מגרש 6א׳
 (לפי תב״ע מס׳ 1924אי, חלקות מקוריות 6, ד, 8 באופן
 חלקי — הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי תכנית מפורטת מס׳
 1924א׳ ע״י: 1. הגדלת שטח הבניה מי330 מ״ר ל־530
 מ״ר(למעט מקלט וחדר הסקה)! 2. הגבהת הבנין של בית
 הכנסת נצח ישראל ב׳15 מ׳ מ־820.50 מ׳ מעל פני הים

 ל־822.0 מ׳ מעל פני הים.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
 מים 2960 התשמ״ד, עמ׳ 8.

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

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעה בדבר דחיית תכנית
-נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה,
 מחוז ירושלים, לאחר ששמעה את ההתנגדויות שהוגשו לה,
 החליטה לדחות את תכנית מס׳ 2674 שינוי מס׳ 42/80 לתכנית
 מיתאר מקומית לירושלים ושינוי מס׳ 5/80 לתכנית מס׳ 1042
 ושינוי מס׳ 80/ 1 לתכנית מס׳ 1966, ביתד עם התשריט המצורף
 אליה, שהודעה על הפקדתה פורסמה בילקוט הפרסומים 2718,

 התשמ״א, עמ׳ 1973.

 התכנית האמורה, בצורה שדחתה הועדה המחוזית ביחד
 עם התשריט המצורף אליה, נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 האמורה, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה,
 ירושלים, וכל המעונין רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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כ״ה-965 ו ק התכנון והבניה, התעו  הודעות לפי חו

 מרחב תכנון מקומי, בת ים

 הודעה כדבר הפסדת שינויי
 תכנית מיתאר מקומית ומפורטת

 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, בת ים, הופקד. ביחד עם התשריט המצורף אליו,
 ״שינוי תכנית מס׳ 206ב׳, שינוי לתכנית מפורטת 206א׳

 ולתכנית מיתאר מקומית מם׳ 206״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7142, חלקה
 172 — רחוב נוי־קלן.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: א) שינוי יעוד חלקה 172
 בגוש 7142 משטח ציבורי פתוח, לשטח לבנין ציבורי; (ב) על
 .חלקה מם׳ 172 בגוש 7142 יותר להקים בנין בן 3 קדמות
 שתפוסת הקרקע שלו תהיה כדלקמן: 1. קומת קרקע — 25%

 כולל מרפסות: 2. קומה א׳ — 15% כולל מרפסות: 3. קומה ב׳ •
 — 15% כולל מרפסות.

 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 לכף על
 פי סעיף 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו
 ברשומות, להגיש התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 ה׳ באדר א׳ התשמ״ד (8 בפברואר 1984)
 מרדכי בהנא

 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז תל אביב

ת חיפה ח  מ
 מרתב תכנון מקומי, ׳חיפה 1

 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 חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה,
 חיפה, הופקדו, ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, שינויי

 תכניות מיתאד מקומיות אלה:

 (1) ״תכנית מס׳ חפ/1718 — חלוקה ללא הסכמת הבעלים.
 בקצה המערבי של רציף מרגולין, בת גלים״, המהווה
 שינוי לתכניות הבאות: חפ/229 — תכנית המיתאר של
 העיר חיפה: חפ/654 — פיתוח שפת הים הדרומי; חפ/199

 — התכנית המורחבת של מערב בת גלים.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 10818,
 חלקות 51 עד 53, חלקי חלקות 58, 62, 63, י68.

 מרחב תכנון מקומי, מטה־יהודה

 הודעה בדבר הפקדת שמוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכי׳ה—1965, כי במשרדי הועדה המחחית לתכנון
 ולבניה, מחוז ירושלים, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה, מסה־יהח־ה, הופקד שינוי לתכנית מיתאר מקומית
 הנקרא ״תכנית מס׳ מי/497, שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳

 מי/113 אבו־גוש״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 29533,
 חלקה 38 — אבויגוש.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד חלק
 מהחלקה מאזור חקלאי לאזור משקי עזר; ב) חלוקה חדשה.

 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.

 ו׳ באדר א׳ התשמ״ד (9 בינואר 1984)
 ר׳ לוי

 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז ירושלים

ת תל־אביב ח  מ

 מרחב תכנון מקומי, אונו

-הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת'
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז תליאביב, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה, אונו, הופקד, ביחד עם התשריט המצורף אליו, ״שינוי
 תכנית מם׳ תממ/205, שינוי לתכנית מפורטת מס׳ חממ/101״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם: גוש
 6491, חלקה 122, רחוב הדרור 13, 15, 17, קרית אונו.

 עיקרי מסרת שינוי התכנית: א) מתן אפשרות להרחבת
 בתי מגורים באיזור מגורים מיוחד — 7 קומות על עמודים תוך
 שינוי' בינוי בהתאם לתשדיס: ב) חלוקת המגרש ל-3 חלקים

 שווים.

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

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרם 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.
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ק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965  הודעות לפי חו

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 10917,
 חלקות 4, 5.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית א) חלוקת חלקה 5 ל־2
 מגרשי בניה; ב) סיווג חלקה 4 כאתר לבנין ציבורי תוך

 שינוי גבולותיה: ג) שינוי המירווחים המותרים.

 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 משינויי 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, קרית אתא

 הודעה בדבר הפקדת שינוי
 תכנית מיתאר מקדמית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה,
 קרית אתא, הופקד, ביחד עם התשריט המצורף אליו, שינוי
 תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״תכנית מס׳ כ/183 — יעוד דרך
 גישה לחלקות 55 ו־56 בגוש 11008 בקרית אתא״, המהווה
 שינוי לתכנית מס׳ כ/150 — תכנית המיתאר לקרית אתא.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: חלקות 55, 56,
 חלקי חלקות 58, 111 בגוש 11008 קרית אתא, הנמצאות בין
 רחובות אחד העם מדרום, ביאליק מצפון ותעלת הניקוז

 ממערב.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד חלק מחלקה 58
 ממגורים לשביל ציבורי על מנת ליצור דרך גישה לחלקות 55,
 56, אשר נותרו ללא גישה בשל חפירת תעלת הניקוז במערבן.

 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
 זאת ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי

 הועדה המקומית האמורה.

 ט׳ באדר א׳ התשמ״ד (12 בפברואר 1984)
 משה גלזנר

 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה, מחוז חיפה

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) חלוקה מחדש של
 החלקות 51 עד 53, תוך שינוי סיווגן מאזור מגורים ב׳
 לאזור ג׳1 בהתאם לתכנית המיתאר החדשה: ב) קביעת
 חזית חנויות על כל החלקות לצד הטיילת: ג) שינוי הגישה

 לכלי רכב ממונעים.

 (2) ״תכנית מס׳ חפ/1752 — תוספת בניה בחלקה 2 בגוש
 10780 — אחוזת שמואל׳׳, המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 חפ/229ה׳ — קביעת אחוזי הבניה המותרים במרחב
 התכנון של העיר חיפה באזורים המאושרים למגורים:
 חפ/.229ז׳ — הגדלת אחוזי הבניה באזור מגורים א׳ תיקון
 מס׳ 2: חפי1400 — תכנית מיתאר חיפה 1967 (מופקדת):
 התכנית משפיעה על תכנית מס׳ חפ/840 — הצטלבות

 רחובות מוריה, ליטניס ואהוד.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 10780,
 חלקות 2, 76 (חלק): גוש 10774, חלק מחלקה 128.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) תוספת של כ־40 מ׳׳ר
 על־ידי סגירת קומת הכניסה הקיימת בבנין; ב) יעוד קומת

 הכניסה לסוכנויות לנסיעות ולמשרדים בלבד.

 כל המעוניין 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 משינויי 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, חיפה

 הודעה כדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכי׳ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה,
 חיפה, הופקדו, ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, שינויי

 תכניות מפורטות אלה:

 (1) ״תכנית מם׳ חפ/591א׳ — שינוי קווי בנץ בשכונת עין
 הים״, המהווה שינוי לתכנית מס׳ חפ/591 — המשך ואדי

 ג׳מאל.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 10802,
 חלקות 40, 41, 45, 46, 49, 85—87, 89—91, חלקי

 חלקות 77, 82—84, 88.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: ביטול המירווחים שנקבעו
 בתכנית מס׳ חפ/591 וקביעת מירודחים המאושרים באזור

 מגורים א׳.

 (2) ״תכנית מם׳ חפ/1060א׳ — אתר לבנין ציבורי ושינוי
 גבולות מגרשים״, המהווה שינוי לתכנית מס׳ חפ/1060 —

 חיפה, גוש ד׳, קרית אליהו.
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 הזמנות בתי המשפט

 בית המשפט המחחי בירושלים

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

 שם המבקש
 תאריך

 שס המבקש מסי התיק שם המנוח הפטירה
 תאריך

 מסי התיק שם המנוח הפטירה

 צוואות 91/84 טוביאס רוח 4.8.83 סוביאס אברהם
 87/84 יצחק רדין 14.7.83 האפוטרופוס מאיר

 הכללי 92/84 דהן דוד 20.7.83 מרי דהן
 89/84 גוריאל בדדים 8.10.83 אלמזדר זדיה 93/84 מיכה שלמה 12.10.83 מיכה שלמה
 90/84 יצחק (אמריק) רדלן 12.1.84 איזבלה דולן 95/84 רבקה מוכתר 16.7.83 משה מוכתר

 94/84 מירקו סור 17.1.84 אמיר טלמדר 97/84 מרםה מוחמד 16.10.83 רות (מארקוס)
 96/84 אליעזר מוכתר 14.9.83 משה מוכתר מחמוד באמיה באמיה

 102/84 גדעון צבר 8.12.83 חרמון צבר 99/84 גוטליב מלכה 27.11.83 גוטליב דב
 105/84 לוין אטל יהודית 30.11.83 מאיר קניםבכר 100/84 לוי חנוכה 13.11.83 לדי שלמה
 109/84 קרמן רחל 27.12.83 כוכבה רון 104/84 גוטליב משה 2.10.75 גרטליב דב

 126/84 אלסתר יצחק 21.10.81 אירמה (איטה) 106/84 ברזאני שלמה 8.12.83 שרה ברזאני
 אלסתר 107/84 אלימלך (מרקם)

 129/84 שמעון דורי 28.12.83 אליהו דודי שפירא 7.6.83 רחל שפירא
 133/84 םלנט רחל 13.1.84 אברהם ובן ציון 110/84 מלכה הדאיה 16.8.83 מרדכי הדיה

 סלנט 112/84 סיגורה זימבול 3.1.84 סיגדרה רפאל
 136/84 הרי הירש פופרם 27.1.84 חסידה זליג 125/84 אריה שמעוני 83-.22.11 חבצלת שמעוני
 139/84 שמעון אסולין 31.1.84 גדליה אסולין 127/84 שמחה אסתר 3.1.84 שמחה עובדיה

 141/84 יעקב דורון 16.12.83 יהודית דורון 128/84 ציון עמדי 17.11.83 חנה עמדי
 142/84 לב ישראלי 131/84 בחבוט אברהם 28.12.83 אםחר אשולי

 (בלובשטיין) 14.11.83 יעקב ישראלי (בחבוט)
 149/84 שמעון קורט 135/84 נוסנבוים פנינה 8.11.83 עופר נוסנבוים

 קליין 17.1.84 עדה קליין 143/84 אברהם (חיים)
 150/84 אריה אריק זקס 2.11.80 אסתר ארנה רובינשטיין 19.12.83 חנה רובינשטיין

 זקם 144/84 יעקב בליליטי 7.10.83 עליזה בליליטי
 153/84 יפה ברטה מרים 20.1.84 רוברס פ. ג׳פר 145/84 ששין־פור רבקה 18.7.83 ששון־פור יצחק

 155/84 וינברגר אליעזר 19.1.84 הנריאטה הני 146/84 שרה רבקה
 ויליאס וינברגר פלס (פלץ) 23.4.58 נחמיה פלס

 156/84 צ׳אליאן גראביד 22.12.83 גרטנר מרגוט 147/84 חכם יוסף
 157/84 צ׳אליאן סילביה 10.12.83 גרטנר מרגדט כהן ערב 13.11.45 שרה גוטמן

 159/84 רות פיילשוס־אביר 28.8.83 שמחה פיילשדט 148/84 דוד טהובל 9.10.83 טלבנה סהובל
 אביר 113/84 ארקינד אדולף 30.3.78 גו׳הנה ארקינד

 160/84 ריבה (רבקה) 151/84 צבי בייטנר 28.10.83 ריבה בייטנר
 וייסמן 18.1.84 ציליה גדלדפיין 152/84 חנה מרים קורץ 1.3.82 אריה קורץ

 161/84 הלנה פלאום 21.11.83 חיים הם 154/84 רחל גולדבלום 19.11.83 יהודיח גן
 ראבישר ספיר 158/84 גיטל רייכנטל 19.10.83 שלמה טל

161/84 

 207/84 מרטין וייצנד 31.1.84 אירינה רייצנר 162/84 פייגה דננבורג 12.4.51 רחל ברגר

 ירושות
 85/84 ביטרן לאה 7.1.84 רחל גדלדשטיין

 88/84 רוזנברג יעקב 11.6.48 מינה רדזנברג א׳ צ׳בן־זמרה, רשם
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 הזמנות בדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי מנהלי עזבון

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

 שם המבקש
 תאריך

 שם המבקש מם• התיק שם המנוח הפטירה
 תאריך

 מסי התיק שם המנוח הפטירה

 צוואות 792/84 חנה אוגוסט 15.5.81 אוגוסט ג׳ק
 712/84 יצחק ברקמן 6.1.84 דליה מירום 796/84 אםתר רבינוביץ 10.5.83 גורני יגאל

 714/84 יוסף חיים 14.8.83 יוסף חיה 797/84 בוזין ברוך 7.10.83 בוזין דבורה
 719/84 פליטמן רחל 6.1.84 פליטמן יורם 802/84 קורן שלמה 15.2.75 אל־זבת לוריה

 721/84 זנדברג רניה 18.12.83 גולדשטיין 803/84 מקם וינברג 18.1.84 בת שבע ראבד
 שולמית 809/84 אילן סנדרה 5.11.83 אילן אשר

 723/84 בר־לב טובה 18.10.83 חוה ניצן 812/84 ברגמן ליאו 13.12.83 ברגמן ארנה
 724/84 קפלן רבקה 25.7.83 קפלן יגאל 813/84 נוישטדט דוד 16.2.83 יצחק ולדיסלב

 726/84 ז׳בנר םטפניה 2.1.84 רגינה (רבקה) פריימן
 כליו 817,84 משה מושון

 727/84 יעקובה דוד 10.12.83 אסתר גבריאל בז׳דנו 11.10.82 דורה טוביה
 728/84 רובינס־בנימיני 818/84 קרולה בגירנו 19.11.83 דורה טוביה

 תמר 7.1.84 עידו ראם 821/84 קרקסוני יעקב
 734/84 אלקםנדרוביץ 4.2.84 אלכסבדדוביץ ברונו 11.12.83 קדקםוני שלמה
 אברהם יוסף 822/84 מיכל פייארליכט 27.12.83 מרדכי (מרקוס)

 736/84 בירר עמנואל 17.11.82 בן עליאב פייאדליכס
 עמנואל 824/84 קרני צבי 27.12.83 קרני בתיה

 742/84 טל בלה 10.1.84 אנגלר מיה 828/84 ברוך טובה 5.12.83 ברוך שמעון
 745/84 גולדקורן משה 18.12.83 גולדקורן סבינה 840/84 שמעון בטי 28.1.84 רות בקר

 746/84 פיירסטון 842/84 פרנקנשטיין יעקב 16.12.83 פרנקנשמיין
 מקםימיליאן 10.4.83 פיירסטון מרק ברחה

 747/84 ריבלין נח 30.11.83 ריבלין נפתלי 845/84 בלינדרמן יוסף 22.1.84 פייגה ספמרו
 748/88 אשר זיס 29.6.80 יוסף זיס 846/84 ורה מייטטרובי 9.10.81 אירינה קישון

 753/84 אנגל נאוה 27.10.83 אנגל יהודה 847/84 שרה רוזנפרוכט 12.1.84 ידון שמואל
 756/84 דרור פנינה 5.12.83 סטרולוביץ חנה קליין

 758/84 מיכאלי פנחס 3.11.83 מכאל מכאלי 848/84 יוסף וויס 29.6.82 ווים לויזה
 759/84 שפם סרנה 24.11.83 הורוביץ מנחם 849/84 הימן הרי 18.9.83 הימן דורה

 מנדל 850/84 אשכנזי מרים 6.1.84 יצחק מנדיל
 760/84 שטינוורצל סוורין 27.12.83 הוכרמן רחל 851/84 קמיאגרוב משיח 1.1.84 כימיאגרובה

 761/84 ברחה חנה 26.12.83 יחזקאל ליבנה שושנה
 763/84 קלפוס ירי (ידי) 6.7.79 קלפוס פאול 855/84 רולירד הנריק 4.1.84 רולירד מריה

 764/84 בר אנה 4.11.83 בר צבי 856/84 שבתאי קמחי 27.1.84 חיים קמחי
 •765/84 פיקר שרה 18.1.84 סובר קלרה 857/84 רובינפיין מרים 8.1.84 רוב־נפיין אפים
 767/84 גוטמן אסתר 17.1.83 אליק פרנק 858/84 פלדמן טובה 8.1.84 שטרוק שרלוט

 768/84 ניסן יעקב 11.1.84 ניסן משה 860/84 הולצר יעקב 22.12.83 הולצר רחל
 770/84 גורפינקל שלמה 5.1.84 גורפינקל נחמה 861/84 טרלר עמנואל 10.1.84 קרני ישראלה

 777/84 ברין זיגפריד 862/84 שאול דבקה 4.1.84 גדליה שאול
דוד 15.11.83 חנה לוי 863/84 ווייסביין אילקה 17.11.83 חן אברהם  י

 780/84 אלטשולר רוברט 21.10.83 אלטשולד תמרה 864/84 טורקלטאוב 20.11.83 טורקלטאוב
 781/84 הוזיאם שרה 2.2.82 הוזיאס ישראל נחום שרה

 784/84 יעקב אליעזר 5.12.83 וורוניקה מגדלנה 867/84 יחזקאל סולימן
 ניב ניב נור 10.2.82 יחזקאל רחמים

 790/84 דוד רחל 23.11.83 סימונה ליזטה 871/84 גוביץ ברכה 25.12.83 לוי רבקה
 גרינברגר 873/84 אפשטיין מרדכי 19.11.83 אפשטיין זלמן
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 תאריך תאריד
 מם׳ התיק שם המנוח הפטירה שם המבקש מס׳ החיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 צוואות 974/84 ריזלר קלרה 16.5.83 ריזלר עמנואל
 874/84 ביגל יוסף 11.8.83 מכאל ביגל (מנחם)

 875/84 ביגל יטי 23.10.83 מכאל ביגל 976/84 ליבוביץ דוד 10.1.84 פנחס פנקו
 879/84 סייג (סעיג) בלייכר

 לולו 13.1.83 קמחי רבקה 980/84 פישבויים יעקב 24.1.84 רון אהרן ורדי
 880/84 שטינסברג ליזה 9.1.84 מיכאלה פסי 982/84 דוידוביץ פרנציסקה

 883/84 בורקו אליעזר 6.1.84 בורקו דנה (צפורה) 15.1.84 דוידוביץ יעקב
 884/84 יענקובסקה אילנה 30.12.83 זלצמן יהודה 984/84 שיבר יעקב 9.9.83 אריה ברק

 886/84 אנא חנה דים 9.2.83 יצחק איזק דים 991/84 נאג׳י זעריר 26.8.83 עזרא גוליה
 89/84*8 זלוטיקמין אריה 14.12.83 שושנה כהן 994/84 חנה כהן 30.11.83 בנימין סגל
 890/84 זלוטיקמין חיה 3.4.83 שושנה כהן 995/84 קייש רבקה 4.12.83 קייש אהרון

 892/84 אורי פני 27.12.83 אורי אלעזר משה
 903/84 יעקובסן מרטין 17.12.83 יעקובםן יוסטינה 1001/84 טהה מחמד 7.3.83 םהה מחמוד

 907/84 בלומנשטיין צבי 11.12.83 יאיר אבנית עבדללה רודא
 910/84 לוינקרון מניה 18.10.83 פרידה וינטר 1003/84 רביך חיים 27.12.83 רבין מנחם
 911/84 רובין יהושע 3.12.83 רובין חיים 1006/84 כץ מינה 8.9.80 רובין ורד

 ־אמיתי דוד 1009/84 רבינוביץ גוטמן 13.11.83 רבינוביץ טובה
 עזיזה לייב

20.11.83 
22.9.83 

 רובין חוה
 חיים לייב

912/84 
914/84 

 918/84 זיסו סולומוביץ ירושות 916/84 קרופניה משה 5.8.81 קרופניה מרדכי ירושות
 רחל לאה 15.3.82 וייס יטי 708/84 סבח ג׳ק 24.12.83 סבח בן־ציון
 919/84 סנדרוב דוד 28.10.83 םנדרוב זיוה 709/84 ניצן אסתר 14.11.83 נילי דוידוב

 920/84 דחן גולדה ליבה 13.2.82 שולמית תמיר 710/84 מקובר אפרים 11.1.84 רינה רחנבאום
 924/84 פל ישי 5.2.83 פל ישראל 711/84 פרנדס חיים 24.2.83 פרנדם אברהם

 925/84 מיבאלי יעקב 1.1.84 אורית בן־עמי 713/84 סיטרוק מירה
 930/84 שומר מנהם 26.12.83 שומר שושנה מרגוט 28.10.82 מרסל סיטרוק

 932/84 פולצ׳ק לודוויג 11.1.84 גולדמן אסתר 715/84 מוגרבי גבריאל 16.9.83 לאורה קלטניק
 934/84 אקשטין הלה 5.5.83 אקשטין פריץ 716/84 מרדכי פסי 23.12.81 פסי שלמה
 937/84 קוזקרו (רוזנטל) 717/84 זוםמר נדיה 3.9.82 כהנא לולה

 שלמה 31.3.82 קוזקרו אדלה 718/84 קסלמן בחישבע 23.3.79 חנה ירושלמי
 940/84 אופנהיים ולטר 31.12.83 אופנהיים רות 720/84 ליבוביץ ישראל 6.11.83 ליבוביץ מרים

 941/84 גולדמן שלמה 4.8.82 גולדמן דרורה 722/84 אש בלומה 8.10.83 אש דוד
 3446/83 סנדרה בראון 13.6.82 פרידמן יעקב 725/84 ראובן אברהם 10.10.83 ראובן לאה
 מנחם 729/84 חדד חסן 11.1.84 חדד חביבה

 583/84 תמרה כהן 17.1.84 דניאל אלפרין 730/84 אורשיצר יעקב 18.3.82 אורשיצר רבקה
 944/84 דולם לאון 24.12.83 שרה דולם משה לאה

 945/84 ירון ירחמיאל רם 21.12.83 ירון לילי 731/84 שפר נח 28.12.83 שפר חנה
 948/84 אורנשסין משה 732/84 צרף רוזה 27.11.81 צרף אליעזר
 יהודה 12.1.84 גילה גרד 733/84 צרף שמעון 28.11.67 צרף אליעזר
 953/84 גולז־ זישה 2.9.83 גולד סופיה 735/84 רייפר ז׳שנקה 24.10.83 יהודית יגלום

 955/84 פנחס שמעון 24.2.82 פנחס יוסף 737/84 רובינשטיין ליטמן 15.2.83 רובינשטיין
 956/34 פנחס צ׳רנה 8.10.83 פנחס יוסף ישראל

 958/84 לוי יוזפה 20.11.83 פלגי צבי 738/84 רובינשטיין פסיה 29.11.83 רובינשטיין
 959/84 לוי נתן 24.7.80 לוי שלמה ישראל

 289/84 קיסינש רבקה 16.12.83 אמה מטיסון 739/84 קורמן צביה 26.12.83 קורמן יעקב
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 שם המבקש
 תאריו

 שם המבקש מס׳ התיק שם המנוח הפטירה
 חאריד

 מס׳ התיק שם המנוח הפטירה

 ירושות 804/84 מקם מטרסו 5.1.84 מסרסו רחל
 741/84 סבן־קר־קב, 805/84 שריקי רחל 1.11.83 כהן לאה

 דדה 1.1.84 קריקכ אליהו 806/84 שרוי שושנה 25.8.80 שרוי יוסף
 743/84 ליאון שקי 17.8.83 שקי אורית 34 807 שטיינברג ברוריה 22.12.83 זיו שלומית

 744/84 בבאי אברהם 22.3.80 עזרא יחזקאל 808/84 גינצלר מרגרט 13.3.83 ישראלי מרדכי
 749/84 שלו זהבה 29.10.83 שלו יוסף 810/84 פאוקר אלגה 11,8.83 קלדור מרים

 750/84 מימון אליהו 5.4.66 מימון חלפו 811/84 ורנברג יצחק 4.12.78 גרינברג יעל
 751/84 אלקלעי משה 26.1.84 אשכנזי מלכה י 814/84 שמש מנשה 12.3.82 שמש משה
 752/84 מבג יהודה 10.3.83 'סבג אנט 815/84 שמש שמחה 14.6.82 שמש משה
 754/84 תא שמע פנחס 20.11.83 תא שמע מרים 816/84 מרטין ורצברגר 23.12.83 חנה פרנס

 755/84 ברי אילנה 17.4.83 ברי מורד 819/84 סמי טוביה 21.12.83 דורה טוביה
 (מרדכי) 820/84 דוד רוטמן 14.1.84 דרורה רוטמן

 757/84 מיכאל־ אסתר 823/84 המאירי משה 2.12.83 המאירי חרצה
 מאסל 20.10.83 מיכאל־ נחמיה 6749/83 יוסף אימרגליק 25.10.83 שדה דורה
 762/84 פינקרפלד צילה 4.7.83 מאיר אילה 703/84 גיטלה לוקציו 13.11.76 אנא שיינר

 763/84 קלפוס ידי יז׳י 6.7.79 קלפוס פאול 825/84 מיכקשווילי שרה 19.12.69 מיכקשווילי אהרון
 766/84 וינגרס פייגה 15.8.82 וינגרט ברנרד 826/84 בן חיים

 769/84 ידבבניק יצחק (טוגנטרייך) דוד 21.1-84 יונה בן־חיים
 קדיש 21.11.71 אלחימיססר לילי 827/84 טובר ברקו 20.1.84 תנה בנדט
 771/84 גימלקביץ משה 10.9.83 גיל אבי 829/84 גלייכמן מרים 24.12.83 מינה לוי

 772/84 בן אמוץ יהודית 23.3.83 לוי רחל 830/84 צימרמן ברתה 22.5.81 צימרמן יוסף
 773/84 דוסטר ניסן 11.12.81 דוםטר אברהם 831/84 ספיבק דבורה 14.12.83 אברהם אלרון
 774/84 דוסטר מעיר 4.9.83 דוסטר אברהם 832/84 זוסיה ספיבק 16.12.83 אברהם אלרון

 775/84 ברגר אברהם 24.1.77 ברגר יצחק 833/84 חברי סלם 1.10.83 צביה חברי
 776/84 דרחי שלום 13.1.83 עזני מרים 834/84 קמפוס נלה 9.7.83 רינה טישלר
 778/84 בן דב (דרקסלר) 835/84 זינגר פריידה 7.12.83 זינגר קרול

 מרדכי 6.1.84 כן דכ דוד 836/84 הבר שרה 16.11.67 עליזה הרצברג
 779/84 גינגולד יוסף 15.9.83 גינגולד שיינדל 837/84 גולדברג מרדכי 19.11.79 גולדברג תמר

 782/84 רחל כאנוס 20.11.83 יחזקאל כאנוס 838/84 עזתי אריה 1.1.84 עזתי ברכה
 783/84 פולק מרגדט 9.4.83 קליין אפריים 839/84 גטניו וידה 30.12.83 עדינה סידס

 786/84 פולםקי זליג 4.1.84 גיסה (םובה) 841/84 גרינבאום יחיאל 14.12-83 נירה פינגולד
 פולסקי 844/84 סהר איתן 11.1.84 סהר אלים

 787/84 בלאודורן אברהם 1.10.73 בלאח־ורן אסתר 852/84 אורבך זאב (וולף) 29.10.83 אורבך משה
 788/84 זילברליכמ שרה 30.1.83 זילברליכט הניה 853/84 סולחה אפרים 12.10.83 עובדיה ורדה

 789/84 זילברליבט ינקל 16.2.71 זילברליכט הניה 854/84 לישצ׳ינסקי
 791/84 בן הדור רחל 25.8.83 בן הדור בנימיו ולדיםלאב 6.9.80 לישצ׳ינםקי אנדרי

 793/84 שרעבי חנה 18.12.83 שי ששון 3935/83 ויקטוריה עשאל 7.5.83 עדינה קופלר
 794/84 רצון טי גלי ת 23.8.83 תדמור דינה 859/84 כץ דוד 11.7.82 כץ לאה

 795/84 רבינוביץ יוחנן 8.7.82 גורני יגאל 865/84 ולטר נתן 11.12.83 ולמר ישראל
 798/84 פרדג׳ מישל 866.84 אזולאי אברהם 29.3.83 ממן מרים

 מלקי 23.12.83 ולנטין פרסוש 868/84 נוםבאוס מרילה 18.11.83 נוםבאום צבי
 799/84 ויקטור קדצי 27.10.83 קרצי יגאל 869.84 נוסבאום אברהם 2.1.84 נוסבאום צבי

 800/84 ציטיאת (ציטיאד) 870/84 עקה עבדללא 3.7.72 עקה ראובן
 ראובן 4.12.83 ציטיאת ברטה 872/84 סטלקובסקי זאב 16.12.83 מכאל ארד

 801/84 לפידוס אברהם 22.6.83 לפידוס ויקטור 876/84 בורםוק משה 10.2.83 קצנלבוגן בלהה
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 שם המבקש
 תאריך

 שם המבקש מס׳ החיק שפ המנוח הפסידה
 תאריך

 מס׳ התיק שם המנוח הפטירה

 ירושות 935/84 גבאי מזרחי משה 20.2.83 גבאי אבינועם
 877/84 אפעי אליהו 26.10.83 היימן פסיה 936/84 אנשל דיק 28.5.83 דיק יהעה

 878/84 סייג (סעיג) 938/84 וואנינו סימון 5.2.77 סול דדון
 שאול 13.9.71 קמחי רבקה 939/84 וואנינו ימנה 4.8.81 םול דדון

 881/84 גורן שמעון 18.11.83 גורן יוסף 881/83 נאוי נעמי 3.4.82 נאוי אברהם
 882/84 קרני (קזימירסקי) 4619/83 צ׳רנה בויום 22.3.83 קולמן מינה

 שמואל 29.1.84 קרני רינה 942/84 יעקב בהן 30.7.82 רחל כהן
 95/84 דניאל רובין 20.12.83 הדויג ניקיש 943/84 שרה ליזרוביץ 15.7.83 יעקב ליזרדביץ

 885/84 אורכף אבי 26.12.82 אורבך טובה 946/84 ישראל הרבסטמן 6.1.84 פרימט הרבסטמן
 887/84 קפלן לאה 23.3.82 זלצמן עוזי 947/84 דואק נסים 1.9.83 דואק רחל

 888/84 שוחס נתן- 26.12.83 שוחט אטה 949/84 ססריקובםקי ליאה 19.11.79 מכאל סחר
 893/84 פרידמן שמחה 22.12.81 פרידמן צבי (סטרי־קובסקי)

 894/84 רינגוולד פאולה 21.11.83 מבאל רבע 951/84 בירו גיורג׳ 2.12.83 בירו אילן
 895/84 שולץ יהודה ליב 11.11.73 יאיר שליט 952/84 בירו טסה

 896/84 סין אברהם מסס 4.10.83 מטס הרשקו (מריה טרזה) 19.4.82 בירו אילן
 897/84 גורבץ אלתר 14.9.83 גורבץ שושנה י 954/84 מכלוף דוד 29.4.83 מכלוף איחד

 898/84 שלום עווד 18.2.36 שמואל שלום 957/84 רביע נעימה 8.4.62 רביע יחזקאל
 עובד 960/84 שוורץ אסתר 14.9.83 שרה מרקו

 899/84 רגנשטראוף שבע 19.11.83 פנסטר מינה 961/84 בן מאיר שלמה 2.4.74 בן נמיר רפאל
 900/84 אםיאס דע 22.5.80 שושנה הדרומי 962/84 בן מאיר פרלה 24.10.77 בן מאיר רפאל
 901/84 אלעג׳ו עבד 8.11.83 כלה כהן 963/84 גרזי נג׳י 7.7.83 גרזי צ׳חלה .

 902/84 דע דלה 27.10.83 דע מזל 964/84 וולאן־ יצחק 9.6.83 וולך שרה
 ריימונד ריימונד 965/84 קמפינסקי דבורה

 904/84 קובל מרים 26.10.83 פארה חודרוב אילזה 25.1.84 גיליעד חוה
 905/84 פייביס אברהם 7.12.83 מלנה פייביש 966/84 אהרון ברוך 23.2.83 אהרון יוסף

 906/84 כהנוב בחיה 11.12.83 כהנוב מכאל 967/84 אושינסקי שלום 15.10.83 אושינםקי שרה
 908/84 הרשקו ראובן 27.5.82 הרשקו מכאל 969/84 פלוט אידה 31.7.83 מנלה אהובה

 909/84 בראז שרה 19.11.79 שילקרויט ראובן 970/84 שקד שמעון נסים 27.12.83 שקד נסים
 913/84 בוזגלו עזיז 12.1.84 בוזגלו מאריה 289/84 קיסינש רבקה 16.12.83 אמה מסיסון

 915/84 חכים אוגלו 1.8.83 חכים אוגלו 971/84 גרוס אליזבטה 19.12.83 ברנהולץ גניה
 אברהם יומטדב 972/84 וער חיה פרל 9.10.72 וידר נחמן

 917/84 קרופניה חנה 20.10.83 מרדכי קרופניה 973/84 צחייק שלמה 29.1.84 צחייק דורה
 288/84 עמנואל בלוך 9.1.84 רחה בלוך 975/84 אהרון יונתן 13.11.79 אהרון ראובן
 921/84 גרוסמן חנה 17.3.80 רות עלזי 977/84 מינסטר זאב 16.11.83 אופיר אסתר

 מיכלסון 978/84 לדר שרה 5.1.84 לרר שלום
 922/84 גרוסמן בנימין 21.12.83 רות עלזי 950/84 אברהם סלים 30.10.83 אברהם שמחה

 מיכלסון 981/84 אהובה חיימוביץ 23.12.83 חיימוביץ אסתר
 923/84 םסימצקי יחזקאל 5.9.83 אלישבע שקד 983/84 רחלבסקי מרדכי 19.9.83 רכלובסקי יהושע

 926/84 גולומב סטניסלב 986/84 סעי פרלה 19.12.82 סעי יוסף
 משה 18.11.83 גולומב גדעון 987/84 ברזל עליזה 23.11.83 ברזל שלמה
 927/84 יצחק יצחק 4.12.82 גורמיה שקורי 988/84 פרנקו יצחק 11.1.84 פרנקו משה

 928/84 שינהולץ מרתה 18.11.83 תאעור מתניה 989/84 דוידי דע 24.11.83 דוידי ויקטוריה
 929/84 ויאטרק פייגה 990/84 בוק פריץ 24.10.83 בוק פירי

 צפורה 22.12.83 ויאטרק שמואל 993/84 אייזנברג פנינה
 931/84 מזרחי שמחה 30.8.82 אשכנזי זינה פרל 3.1.84 אייזנברג הלל ־

 933/84 בנימין פרשקובסקי 28.8.78 פרשקובסקי יצחק 996/84 קלר משה 15.3.78 כהן בלהה
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 תאריך תאייר
 מסי התיק שם המנוח הפסידה שם המבלש מסי החיק שם המנוח הפטירה שם המבקש

 ירושות 1004/84 פסי ליזה 20.10.82 אדית בן אהרון
 997/84 פרג אברהם 15.12.83 פרג מרים 1005/84 גרייבר יוכבד 7.6.79 גיא יוסף

 998/84 פיבר אברהם 30.9.83 פיבר מרים 1007/84 רחמים משה 9.11.82 רחמים סלימה
 999/84 סיבק צבי יואל 8.11.82 צלינה ברייטל 1008/84 ברקוביץ חיים 31.12.83 ברקוביץ צפורה
 1000/84 םיבק נחמה 5.5.76 צלינה ברייטל 1010/84 פלבינסקי רחל 20.5.83 שםוקהמד חדוה

 1002/84 פליישד אדוארד 2.1.84 פליישר שירלי ע׳ זמיר, רשם

 בית המשפט המתתי" בחיפה
 הזמנות בדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי מנהלי עזבון

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

 שם המבקש
 תאריך

 שם המבקש מם׳ התיק שם המנוח הפטירה
 תאריך

 מס׳ התיק שם המנוח הפטירה

 צוואות 282/84 דארצבכר יצחק
 219/83 גרוסמן מאיר 17.12.83 רבקה לוונסון ולסר 15.6.83 דארצבכד מיכאל

 221/84 לוי רחל 26.11.83 לוי שמואל 284/84 שוסטק זדבל 25.11.83 שוסטק קלרה
 222/84 גולדנברג נעמי 286/84 כלנק םנדר 23.2.79 שאיוב ראיסה

 (סופיה) 21.11.83 שחייץ שמחה 288/84 וינר רעיה 28.11.84 וינר שלמה
222/84 

 224/84 אבא הניה 24.11.83 אבא אברהם 289/84 ברין שמואל 10.1.84 כרין מאשה
 227/84 כרודה אליעזר 12.12.83 ברודר תיאוד־ר 292/84 לב הינדה 30.12.83 לב עמירה
 229/84 בן גבאריה חוסין 4.9.83 אגבריה פאסמה 293/84 בדלם רגינה 16.1.84 לאה נשרי

 מוסטפא 299/84 אורנשטין בחיה 24.1.84 אורנשטיין בלה
 229/84 בן גבאריה חוסין

 235/84 אלנבוגן משה 25.12.83 אלנבוגן אבינעם 301/84 לדרמן חוה 6.12.83 צישניבםקי ברטה
 236/84 מיזלס משה 26.2.83 מיזלם תמר 2092/83 פנינה חרלופסקי 2.9.83 אריה חרלופםקי

 237/84 רחנצו־יג פונציה 26.2.83 רתנצוייג אדלר
 238/84 ליפמן חדה 7.12.83 רות תדהר ירושות

 239/84 הרשקוביץ טרזיה 16.12.83 מגדלנה מרים 218/84 כהן ולסה 30.12.83 בהן זאב
 240/84 הלפרט גלנוץ 30.12.83 בירנבאום מרים 220/84 בדש הניה 10.5.82 יורם כדש
 243/84 זנד אלקר 24.12.83 המאירי שרה 223/84 קון וולנה 9.11.83 לוי אילנה

 245/84 רופס הרמן 21.9.83 רופס אסתר 225/84 דמרג׳אן אימאי אק 10.4.83 דימרגואן פרפוהי
 246/84 וולפוכיץ יחזקאל 30.12.83 וולפוביץ 226/84 כספ־ לאה 1.5.81 ברייקמד מדדק

 בריינדול אריאלה
 250/84 אדולף לדגר 19.1.84 לורג רחל 228/84 פולק סולטן 9.6.83 פולק דבקה

 257/84 שפר דוד 17.1.84 שפר סידוני (ברטה)
 259/84 קופל סולמון 17.1.84 קרפל סבינה 230/84 ינאי נחום 15.1.84 יונאי משה

 262/84 לוקצר רחל 27.1.82 בני בריח (דקר) 231/84 אבוימוך אחמד 2.2.74 סאמי אחמד
 263/84 לסקוכ אלכסנדרה 2.12.83 חייא רות עכדאלה רחמן

 267/84 לוי חנן 25.11.83 לוי רחל 232/84 בליויס ווליום 28.12.83 בליויס ונטה
 272/84 הנדל ישראל־ 233/84 בן־צבי אריה 6.1.83 פורת יוסף
 ברוד 26.12.83 הנדל דוד 234/84 הופר יצחק 11.3.83 אילן סגל

 275/84 גלזר קורט 15.1.84 גלזר אסחר 241/84 מזלטי פורטנה 31.12.82 סילביה רחל
 278/84 עוקל אמין 26.4.83 עוקל סוהל םבג חלדדה
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 בית המשפמ המחוזי בחיפה

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 שם המבקש
 תאריו

 שם המבקש סס• התיק הפטירה
 תאריך

 מסי התיק הפסידה

 ירושות 273/84 שהם ארי 14.11.83 שהם רות
 242/84 מושקוביץ דווע 28.12.82 כהן גדעון 274/84 הירש מאיר 14.8.82 הירש פריחה

 247/84 טאהא מחמע 5.5.60 עלי מחמוד אסדי 277/84 נקרארה חנא 1.1.84 עסאם אנטואן
 248/84 קורלנד נחמיה 5.10.83 אופירה קורלנד נקראה

 249/84 אפרתי בת־שבע 4.11.83 אורשב שרה 276/84 שבודקבסקי ברך
 251/84 שוויצר אפרים 13.11.83 פולוסוף רחל זינדל 18.11.77 כוכבלטר נעמי
 252/84 דומה יעקב 6.7.83 צפורה בן משה 279/84 ארונםון יעקב 9.1.81 פלורנס פלנגר

 253/84 הלל םולברסטיין 12.3.67 גויס מרקס 280/84 שוורץ פ״גה 24.12.83 שוורץ משה
 254/84 שלמה בתיה י 20.12.83 שלומי רפאל 281/84 פיזניאק גריגורי

 255/84 מלמד יצחק 29.12.83 זילברשטיין (דה) 17.10.83 פוזניאק הינדה
 אריאלה 283/84 סיטבון פרג׳ו 25.1.81 סיטכון אסתר

 256/84 ברנשטיין משה 17.8.80 ברנשטיין אדלה 285/84 יוקוביץ יצחק 11.1.84 יוקוביץ רחיקה
 258/84 זומרפלד איתמר 9.1.84 רובין עמוס 287/84 בן־ישראל שולמית 5.2.81 בן ישראל דרורי

 260/84 בלדר מרים 3.11.83 ׳בלדר יצחק 290/84 שלמי ביטו שבתאי 20.8.72 בן ציון
 261/84 עמר סימון 22.4.80 עמר סימי 291/84 רבינוביץ זאב 20.3.83 דליה שומרוני
 264/84 פריד הלן 24.3.83 פרע צבי 294/84 זקין מאיר 9.12.83 פורטונה חדד

 265/84 פריד בלה 10.9.83 פרע צבי 295/84 האופטמין חיים 29.1.84 האופטמן רינש
 266/84 שרייבר זיוה 3.7.82 שרייבר צבי 296/84 ויטרק מנדל 31.12.83 ויסרק מינה
 268/84 קפלן אריה 277/84 רווח מוריה 9.5.83 רווח מאיר

 בנימין 29.10.83 קפלן יהעיח 298/84 רייס זלטה 2.12.83 גבעוני אסתר
 269/84 לקסר מרקו 22.12.83 שאול לקסר 300/84 שרעבי רועי 9.1.81 שרעבי ציון
 270/84 שפח מרטון 15.1.84 שפח יוסף 302/84 מהלר רגינה 20.1.83 וידור אמירה

 271/84 גלברמן מנדל 5.5.72 גלברמן פני בלהה גילאור, רשם

 הזמנות בתי הדין הרבניים

 בית הדין הרבני האזורי בתל־אביבייפו
ת ו נ מ ז ה , 

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

ן בית הדין צו כטוב בעיניו. ת  זו, שאס לא כן \

 תיק 8571/התשמ׳׳ד
 בענין ירושת המנוח עזרא ברי, שנפטר בתל״אביב ביום

 י״ט בתשרי התשמ״ד (26 בספטמבר 1983),
 המבקשת: שמחה ברי.

 תיק 8217/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח אליעזר גרוס, שנפטר בתל־אביב

 ביום ס׳יו בשבט התשמ״ד (19 בינואר 1984),
 המבקשת: צילה גרום.

 תיק 8521/התשמ״ד
 בענץ ירושת המנוחה רחל לאה דרך, שנפטרה בפתח־

 תקוה ביום ב׳ בשבט התשמ׳׳א (7 בינואר 1981),
 המבקש: יחזקאל דרך.

 חיק 8233/התשמ׳׳ד
 בענין ירושת המנוחה מרים באוכמן שנפטרה בחולון ביום

 י״ח באב התשמ׳יג (28 ביולי 1983),
 המבקש: ישראל באוכמן.

 תיק 8452/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח יצחק בכר שנפטר בחר׳ל ביום י״ט

 באב התשמ״ג (29 ביולי 1983),
 המבקשת: לאה בכר.

 תיק 8572/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוחה גילה ברור, שנפטרה בתל־אביב

 •ביום י״ז בשבט התשמ׳׳ד (21 בינואר 1984),
 המבקש: נח ברור.
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 בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 תיק 1ד81/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח ריכרד גדלדשסיץ, שנפמר בפתח־

 תקוה ביום ג׳ בטבת התשמ״ד (9 בדצמבר 1983),
 המבקשת: שושנה גולדשטיין.

 תיק 8173/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוחה סטפניה גרבצקי, שנפטרה ברמתיגן

 ביום כ״ב בטבת התשמ׳יד (28 בדצמבר 1983),
 המבקש: אפרים ציגלר.

 תיק ד811/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח ישעיהו מנחם גרייםמן, שנפטר ביום

 ו׳ בשבט התשמי׳ג (20 בינואר 1983),
 המבקש: שמעון גרייסמן.

 תיק ד803/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוחה בינה וים, שנפטרה בחולון ביום כ״א

 בטבת התשמ״ד (27 בדצמבר 1983),
 המבקש: אהרן וים.

 תיק 7943/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח גרשון זיו־נר, שנפטר בתל־אביב

 ביום ה׳ בטבת התשמ״ד (11 בדצמבר 1983),
 המבקשת: חנה זיו־נר.

 תיק 8038/התשמי׳ד
 בענין ירושת המנוחה קלרה תסידי, שנפטרה בפתחיתקוה

 ביום ט״ו בסיון התשמ״א (16 ביוני 1981),
 המבקש: פרץ חסידי.

 תיק 8061/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוחה סימה מלין, שנפטרה בתל־אביב

 ביום כ״ב בחשון התשמ״ד (29 באוקטובר 1983),
 המבקש: משה (בן דוד) מלין.

 תיק 8112/התשמ׳׳ד
 בענין ירושת המנוחה סביחה נאוי, שנפטרה ברמתיגן

 ביום י״ח בתמוז התשמ״ג (29 ביוני 1983),
 המבקש: יחיאל בדרי.

 תיק 8125/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח אברהם סופר, שנפטר בגדרה ביום י׳

 בתמוז התשמ״ג (21 ביוני 1983),
 המבקשת: אדית סופר.

 תיק 8041/התש'מ״ד
 בענין ירושת המנוחה ויזה פרולוב, שנפטרה ברמת־גן

 ביום ב׳ באלול התשמי׳ג (11 באוגוסט 1983),
 המבקשת: עליזה פרחי.

 תיק 8040/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוחה לינדה פרחי, שנפטרה ברמת־גן

 ביום י• באב התשמ״ג (20 ביולי 1983),
 המבקשת: עליזה פרחי.

 תיק 8237/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח סנדר ורניק, שנפטר ביום ו׳ בכסלו

 התשמ׳׳ד (12 בנובמבר 1983),
 המבקשת: אביבה ורניק.

 תיק 8451/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח רחמים מזרתי, שנפטר ביפו ביום כ״ד

 בתשרי התשלי׳ו (29 בספטמבר 1975),
 המבקשת: צביה מזרחי.

 תיק 8272/התשמ״ד
 בענין ירושח המנוח חיים שושן(ששון), שנפטר בעפולה

 ביום ט׳ בטבת התשמ׳יד (15 בדצמבר 1983),
 המבקש: יעקב ששון.

 תיק 8351/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח שרגא שייבל, שנפטר בפתח־תקוה

 ביום ח׳ בשבט התשמ״ד (12 בינואר 1984),
 המבקשת: זהבה שייבל.

 תיק 7941/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח אבוטבול מאיר, שנפטר בחולון ביום

 י״ג בחשון התשמ״ד (19 באוקטובר 1983),
 המבקשת: סמן אפומדו.

 תיק 7942/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוחה סול אבוטבול, שנפטרה ביפו ביום

 יי׳א באב התשל״ז (16 ביולי 1977),
 המבקשת: סוזן אפומדו.

 תיק 8189/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוחה חנה זלטה אברמוביץ, שנפטרה

 בבני ברק ביום י״ד בשבט התשמ״ד (18 בינואר 1984),
 המבקש: חיים זאב אבי־עד.

 תיק 8177/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוחה פני אברמוביץ, שנפטרה בנתניה

 ביום כ״ב בתשרי התשמ״ד (29 בספטמבר 1983),
 המבקשת: ארנה לוי.

 תיק 8036/התשמ׳יד
 בענין ירושת המנוח שבתאי בכר, שנפטר בחולון ביום ה׳

 באלול התשמ״ג (13 באוגוסט 1983),
 המבקשת: מלכה בכר.

 תיק 7963/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוחה חוה ברבר, שנפטרה בבני ברק ביום

 ז׳ באלול התש׳ים (19 באוגוסט 1980),
 המבקשת: רחל המאירי.

 תיק 7962/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח משה ברבר, שנפטר ברמת־גן ביום

 כ״ב בכסלו התשמ״ד (28 בנובמבר 1983),
 המבקשת: רחל המאירי.
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 בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 תיק 6968/התשמ״ד תיק 7959/התשמ׳>ז־
 בענץ ירושת המנוחה בלה רוזנברג, שנפטרה בתליאביב בענץ ירושת המנוח משה שטיינברג, שנפטר ברמתיגן

 ביום כ׳ באייר התשמ״ג (3 במאי 1983), ביום ז׳ בכסלו התשמ׳יד (12 בנובמבר 1983),
 המבקשת: רחל אופיר. המבקשת: מלכה שטיינברג.

 תיק 8039/התשמ׳׳ד תיק 8048/התשמ׳׳ד
 בעבין ירושת המנוחה פנינה רייך, שנפטרה בחיפה ביום ב׳ בענין ירושת המנוח אליעזר שיטנברג, שנפטר בחולון

 באייר התשמ״ג (15 באפריל 1983), ביום כ״ז בטבת התשמ״ד (1 בינואר 1984),
 המב?ןשת: מרים גור. המבקשת: עדה שיםנברג.

 עובדיה לוי, מנהל היחידה לעזבונות וירושות

 בית הדין הרבני האזורי בחיפה
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 לבין הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה

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

 תיק 3464/התשמ׳׳ד
 בענין ירושת המנוח דניאל צצאשווילי, שנפטר בחיפה

 ביום כ״ו בכסלו התשמ׳יד (2 בדצמבר 1983),
 המבקשת: מרים צצאשווילי.

 תיק 3479/התשמ״ד
 בענין ירושת המבדח אברהם כהן, שנפטר בחיפה ביום כ׳

 בחשון התשמ״ד (27 באוקטובר 1983),
 המבקשת: עליזה כהן.

 תיק 3512/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח מסעוד בן קליפה, שנפטר בחיפה ביום
 כ׳׳ב באדר התשל״ב (8 במרס 1972) והמנוחה איטו בן קליפה
 שנפטרה בקרית חיים ביום י״ג באדר התשמ״ב (8 במרם

,(1982 
 המבקשת: מדלן בן קליפה.

 תיק 3513/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח אברהם אריק רקה, שנפטר בחיפה

 ביום ד׳ בחשון התשמ״ד (11 באוקטובר 1983),
 המבקשת: אסתר רקה.

 תיק 3519/התשמ׳׳ד
 בענין ירושת המנוחה יולן כהן, שנפטרה בחיפה ביום י׳

 בכסלו התשמ׳יד (16 בנובמבר 1983),
 המבקשת: אנה ברבוט.

 תיק 3535/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח דוד אוברלנדר, שנפטר בחיפה ביום ז׳

 בשבט התשמ״ד (10 בינואר 1984),
 המבקשת: סוני אוברלנדר.

 תיק 3539/התשמ׳׳ד
 בעבין ירושת המנוחה שרה גרטל, שנפטרה בחיפה ביום

 י״ג בטבת התשמ״ד (19 בדצמבר 1983),
 המבקש: חיים גרטל.

 תיק 1610/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח בצלאל אלקובי, שנפסד בחיפה ביום

 י״ד בסבת התשל״ט (13 בינואר 1979),
 המבקש: אשר אלקובי.

 תיק 3124/התשמ״ד
 בענץ ירושת המנוח בכור תנניה, שנפטר בידם י״ב בתמוז

 התשמ׳יג (23 ביוני 1983),
 המבקשת: רוזה חנניה.

 תיק 2134/התשמ׳׳ד
 בענין ירושת המנוחה מטילדה אבודרה, שנפטרה בחיפה

 ביום ר בחשון התשמ״ד (12 באוקטובר 1983),
 המבקש: מורנו אבודרה.

 תיק 3200/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח אברהם שרון, שנפטר בחיפה ביום ז׳

 בטבת התשמ״ד (13 בדצמבר 1983),
 המבקשת: פרידה שרון.

 תיק 3201/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח ניסיםינחמיאס, שנפטר בחיפה ביום

 כ״ז בכסלו התשמ׳׳ד (3 בדצמבר 1983),
 המבקשת: יפה נחמיאס.

 תיק 3390/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח יצחק אוחיון, שנפטר בקרית אתא

 ביום ד׳ בשבט התשמ״ד (8 בינואר 1984),
 המבקשת: יקוט אוחיון.

 תיק 3401/התשמ״ד
 בענץ ירושת המנוח מתתיהו קליין, שנפטר בחיפה ביום

 י״ג באדר התשמ״ג (26 בפברואר 1983),
 המבקשת: פני קליין.
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 בית הדין הרבני האזורי בחיפה
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 תיק 3721/התשמ״ד
 בענין ירושת המנותה רחל אפשטיין, שנפטרה בנהריה

 ביום כ׳ באב התשמ״ב (9 באוגוסט 1982),
 המבקשת: ינציה וינוקור.

 תיק 3555/.התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח מקם פרוביזור, שנפטר בחיפה ביום

 י״ג בטבת התשמ״ד (19 בדצמבר 1983),
 המבקש: יוסף פלד.

 תיק 3722/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוחה שושנה גרסטנר, שנפטרה בחיפה

 ביום כי׳ב בסבת התשמ״ב (17 בינואר 1982),
 המבקש: יהושע גרםסנר.

 תיק 3640/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח חיים כץ, שנפטר בחיפה ביום ט׳

 בטבת התשמ״ד (15 בדצמבר 1983),
 המבקשת: לאה כץ.

 תיק 3727/התשמ״ד
 בענץ ירושת המנוחה מזל רחמים, שנפטרה בחיפה ביום

 ב׳ בטבת התשמ״ד (8 בדצמבר 1983),
 המבקש: שלמה רחמים.

 תיק 3651/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוחה אדלה קנדלר, שנפטרה בקרית

 בנימין ביום י״א בכסלו התשמ׳יד (17 בנובמבר 1983),
 המבקשת: הרמינה וולדמן.

 תיק 3731/התשמ׳ז1
 בענין ירושת המנוח משה אליהו פישל, שנפטר בחיפה

 ביום כ׳ באב התשמ״א (20 באוגוסט 1981),
 המבקשת: מלכה פישל.

 תיק 3652/התשמ׳יד
 בענין ירושת המנוח רפאל סלע, שנפטר בחיפה ביום י׳יט

 בשבט התשמ״ד (23 בינואר 1984),
 המבקשת: מלכה סלע.

 תיק 3763/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוחה אסתר כהן, שנפטרה בתל־אביב

 ביום י״ג בתשון התשמ״ד (30 באוקטובר 1983),
 המבקש: ראובן כהן.

 תיק 3665/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח שמעון קראום, שנפטר בחיפה ביום

 ח׳ בשבט התשמ״ד (12 בינואר 1984),
 המבקשת: סופיה קראום.

 תיק 3760/התשמ׳׳ד
 בענין ירושת המנוחה עדה תיכוני, שנפטרה בחיפה ביום

 י״ב בכסלו התשמ״ד (18 בנובמבר 1983),
 המבקשת: הרצליה אורנשסיין.

 תיק 3689/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוחה רוחלה הנריך, שנפטרה בחיפה ביום

 כ״ח בכסלו התשמי׳ד (4 בדצמבר 1983),
 המבקש: שמואל רותלה.

 תיק 3766/התשמ׳יד
 בענין ירושת המנוח אליהו בוינג׳ו, שנפטר בחיפה ביום

 כ״ז בטבת התשמ״ד (2 בינואר 1984),
 המבקש: שמעון בוינגו.

 תיק 3694/התשמי׳ד
 בענין ירושת המנוח יוסף לוי, שנפטר בחיפה ביום ו׳

 בשבט התשמ״ד (10 בינואר 1984),
 המבקשת: תמר לוי.

 תיק 3803/התשמ׳׳ד
 בענין ירושת המנוחה לילי הולץ, שנפטרה בחיפה ביום

 כ׳׳ג בטבת התשמי׳ד (29 בדצמבר 1983),
 המבקשת: אביטל עציון.

 תיק 3699/ התשמ״ד
 בענין ירושת המנוח חיים נדלר, שנפטר בנהריה ביום כ״ז

 בטבת התשמ״ד (2 בינואר 1984),
 המבקש: משה נדלר.

 תיק 3816/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוחה סאוס טדגיאן, שנפטרה בעכו ביום

 סו׳ בכסלו התשמ׳יב (11 בדצמבר 1981),
 המבקש: דודו טדגיאן.

 תיק 3700/התשמ״ד
 בענין ירושת המנוחה רחל דויטש, שנפטרה בכפר ביאליק

 ביום א׳ בכסלו התשמ׳יד (7 בנובמבר 1983),
 המבקשת: אליזבט גדיש.

 רפאל טולידאנו, המזכיר הראשי
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 הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות

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

 מן החתום מסה תמורת התשלום הקבוע בעדו.

 יורם ראב״ד, עו״ד
 ב״כ המבקשת

: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה ה ר ע  ה
 האמורה ת־יב למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום לעיל
 הודעה על רצונו זה. ההודעה, בציון השם והמען של האיש או
 הפירמה ובחתימתם או בחתימת בא כוחם, צריכה להימסר או
 להישלת באופן שתגיע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00

 של יום 11 באפריל 1984.

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 תיק אזרתי: 2524/83

 בענין פקודת החברות,

 ובענין פירוק חברת ישדאקיט בע״ס,

 והמבקשת: הית קומפני, אינטרנשיונל דיביז׳ן, ע״י ב״כ
 עו״ד משה מכנם, רח׳ צייטלין 10, תל־אביב, 64956.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1 בדצמבר 1983 הוגשה
 בקשה לבית המשפט המחוזי• בתליאביב לפרק את החברה
 הנזכרת לעיל, ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט

 היושב בדין ביום 2 במאי 1984 בשעה 08.30.

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

 מן החתום מטה תמורת התשלום הקבוע בעדו.

 משה מכנס, עריד
 ב״כ המבקשת

: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה ה ר ע  ה
 האמורה חייב למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום לעיל
 הודעה על רצונו זה. ההודעה, בציון השם והמען של האיש או
 הפירמה ובחתימתם או בחתימת בא כוחם, צריכה להימסר או
 להישלח באופן שתגיע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00

 של יום 1 במאי 1984.

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביבייפו
 תיק מספר 2401

 בענין פקודת החברות,

 ובענין פירוק החברה חברת השאלת פיגומים ועצים
 בע״מ,

 והמבקש יצחק גיל־הר, רח׳ ברקת 1, מעלה אדומים.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20 בנובמבר 1983, הוגשה
 בקשה לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החברה
 הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט

 היושב בדין ביום 29 במרס 1984 בשעה 08.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכר, רשאי להופיע בשעת
 הבידוד, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן
 הבקשה יינתן לכל נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת

 מן החתום מטה תמורת התשלום הקבוע בעדו.

 יצחק גיל׳־הר״ עו׳יד
 ב׳׳כ המבקש

: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה ה ר ע  ה
 האמורה חייב למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום לעיל
 הודעה על רצתו זה. ההודעה, בציון השם והמען של האיש או
 הפירמה דכחתימתמ או בחתימת בא כוחם, צריכה להימסר או
 להישלח באופן שתגיע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00

 של יום 28 במרס 1984.

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 תיק אזרחי: 2610/83

 בענין פקודת החברות,

 ובענין פירוק תברת סיב גלם ש׳ ר׳ כע״מ

 והמבקשת: חברת מםלפק בע״מ, רח׳ השרון 17, תל׳
 אביב.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13 בדצמבר 1983 הוגשה
 בקשה לבית המשפט המחוזי בתליאביב־יפו לפרק את החברה
 הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט

 היושב בדין ביום 12 באפריל 1984 בשעה 08.30.

 ילקוט הפרסומים 3032, ד׳ באדר ב׳ התשמ״ד, 8.3.1984 1759



 הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
 במתן צו בענץ הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת
 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן
 הבקשה יינתן לכל בושה או משתתף של החברה שידרוש זאת

 מן החתום מטה תמורת התשלום הקבוע בעדו.

 יוסף פרק, עו״ד
 ב״כ המבקשת

: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה ה ר ע  ה
 האמורה חייב למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום לעיל
 הודעה על רצונו זה. ההודעה, בציון השם והמען של האיש או
 הפירמה ובחתימתם או בחתימת בא כוחם, צריכה להימסר או
 להישלח באופן שתגיע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00

 של יום 24 באפריל 1984.

 בבית המשפט המחוזי ב־״ל־אביב־יפ*
 תיק אזרחי: 1713/83

 בענין פקודת החברות,

 ובענין פירוק חברת בוטשר בוי בע״מ,

 והמבקש: פקיד שומה לגביה מיוחדת ע״י ב״כ היועץ
 המשפטי לממשלה, עו״ד דוד זמיר ו• או עו״ד נחמה לוי, דרך

 פתח תקוה 55, תל־אביב.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2 באוגוסט 1983 הוגשה
 בקשה לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החברה
 הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט

 היושב בדין ביום 4 באפריל 1984 בשעה 08.30.

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

 מן החתום מטה חמורת התשלום הקבוע בעדו.

 נחמה לוי, עו״ד
 ב׳׳כ היועץ המשפטי לממשלה

: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה ה ר ע  ה
 האמורה חייב למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום לעיל
 הודעה על רצונו זה. ההודעה, בציון השם והמען של האיש או
 הפירמה ובחתימתם או בחתימת בא כוחם, צריכה להימסר או
 להישלח באופן שתגיע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00

 של יום 3 באפריל 1984.

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 תיק אזרחי: 85/84

 בענין פקודת החברות,

 ובענין פירוק חברת פילטרעדין — נ׳ הררי בע״מ, רח׳
 ביאליק 32, רמת גן,

 והמבקשת: ח. נ.א. פיקות תיאום וביצוע בע״מ, רח׳ אבן
 גבירול 163, תל־אביב, ע״י ב״כ עו״ד זאב קובלר, רח׳

 בר־אילן 5, תל־אביב.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11 בינואר 1984 הוגשה
 בקשה לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החברה
 הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט

 היושב בדין ביום 12 באפריל 1984 בשעה 08.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת
 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן
 הבקש יינתן לכל נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן

 החתום מטה תמורת התשלום הקבוע בעדו.

 זאב קובלר, עו״ד
 ב״ב המבקשת

: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה ה ר ע  ה
 האמורה חייב למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום לעיל
 הודעה על רצונו זה. ההודעה, בציון השם והמען של האיש או
 הפירמה ובחתימתם או בחתימת בא כוחם, צריכה להימסר או
 להישלח באופן שתגיע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00

 של יום 11 באפריל 1984.

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 תיק אזרחי: 763/83

 בענין פקודת החברות,

 ובענין פירוק חברת רב סגר בע״מ, רח׳ ביאליק 32, רמת
 גן, 52451,

 והמבקשת: חברת ספיידרדור(1980) בע״מ, רח׳ בןייהודה
 32, תל־אביב, ע״י ב״כ עו״ד יוסף פרק, רח׳ החשמל 29,

 תליאביב, 66189.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7 באפריל 1983 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדין ביום 25 באפריל 1984 בשעה 08.30.

 1760 ילקוט הפרסומים 3032, ד כאדר ב׳ התשמ״ד, 8.3.1984



 דורה רוקונגססיין, צ׳רנוויץ, לא ידוע, מוגילוב,
 טרנםיניסטריה, מחנה פליטים טרנסיניםסריה, לא ידוע, לא

 ידוע, 1942, טרנסיניסטריה:
 אוםוולד גולדברג, צ׳רנוויץ(?), לא ידוע, וינה, אוסטריה,

 וינה, לא ידוע, פקיד, 37—1936, וינה:
 מונץ גולדברג, צ׳רנוויץ, לא ידוע, וינה, אוסטריה, וינה,

 לא ידוע, פקיד, 1905, וינה:
 רוזה דינה, וינה(!) לא ידוע, ליד הווםרסורם וינה,

 אוסטריה, וינה, לא ידוע, לא ידוע, 37—1936, וינה:
 סופי דינה, וינה(?) לא ידוע, ליד הווסרטורם וינה,

 אוסטריה, וינה, לא ידוע, לא ידוע, 37—1936, וינה:
 אליאס רות, לא ידוע, צ׳רנוויץ, צ׳רנוויץ, לא ידוע, לא

 ידוע, 45—1939, לא ידוע:
 פלוני רות, לא ידוע, צירנוויץ, צ׳רנוויץ, לא ידוע, לא

 ידוע, 45—1939, לא ידוע.

 השמות והכתובות של כני משפחותיהם של הנספים
 הקרובים ביותר:(1) מרצל גולדברג, רח׳ דקר 12/3, חולון:(2)
 תילי רות, קנדה: (3) לאה פרייפלד, קנדה:׳׳(4) שמואל רות,
 קנדה:(5) אסתר אורנשטיין, קנדה:(6) קרל קולב, ארה״ב:(7)

 מורים קולב, ארהי׳ב.

 כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ״ל מתבקש בזה
 להמציאן לבית המשפט בין בכתב עד ליום הדיון ובין בעל־פה
 לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל, וכל אדם מעונין הרוצה
 להתנגד להצהרת המוות יתייצב בפני בית המשפט במועד
 הנקוב לעיל, אם בעצמו ואם על ידי באיכותו, וינמק את
 התנגדותו, או ימסור הודעה בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי
— p של ישראל שבה יפרט את טעמי ההתנגךות, שאם לא 

 יחליט בית המשפט כטוב בעיניו.

 י״ג באדר א׳ התשמ״ד (16 בפברואר 1984)
 אליהו צ׳ כן־זמרה, רשם

 בבית המשפט המחוזי ירושלים
 בענין: חוק הצהרת מוות, התשל״ח—1978,

 ובענין: הצהרת מותם של נספי השואה המפורטים להלן,
 הודעה

 לפי תקנה 14(א) לתקנות הצהרות מוות
 (סדרי הדין), התשי״ג—1952

 להווי ידוע כי בית המשפט המחוזי בירושלים הצהיר בצו
 סופי על מותם של הנספים המפורטים להלן:

 תיק הצהרות מוות 84/83

 צבי בן שמואל טבק, אריה בן שמואל טבק, שמקום
 מגוריהם היה בפולניה.

 תאריך המוות: 1942.
 תאריך ההצהרה: 13.2.1984.

 תיק הצהרות מוות 94/83
 יהודה אריה גלזר, פרידל גלזר, אברהם מאיר גלזר,

 שמקום מגוריהם היה בגליה, טרנסילבניה.

 הודעה בדבר בקשה לפירוק חברה

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 תיק אזרחי: 2543

 בענין פקודת החברות,

 ובענץ פירוק חברת טיולי מור כע״מ,

 והמבקשת: הומבורון, אינטרנש־ונל לימיטד, ע״י ב״כ
 עו״ד ד קובלר, רח׳ בר־אילן 5, תל־אביב.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4 בדצמבר 1983 הוגשה
 בקשה לבית המשפט המחוזי בתליאביב־יפו לפרק את החברה
 הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט

 היושב בדין ביום 12 באפריל 1984 בשעה 08.30.

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

 מן החתום מטה תמורת התשלום הקבוע בעדו.

 זאכ יזוכלר, עו״ד
 כ״כ המבקשת

: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה ה ר ע  ה
 האמורה חייב למסור, או לשלוח על יד־ הדואר, לחתום לעיל
 הודעה על רצונו זה. ההודעה, בציון השם והמען של האיש או
 הפירמה ובחתימתם או בחתימת בא כוחם, צריכה להימסר או
 להישלח באופן שתגיע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00

 של יום 11 באפריל 1984.

 הודעות לפי חוק הצהרות מוות,
 התשל'׳ח-1978

 בבית המש*ט המחוזי בירושלים
 תיק הצהרות מוות 90/83

 בענין: חוק הצהרות מוות, התשל״ח—1978,

 ובענין: הצהרת מותם של הנספים המפורטים להלן,

 והמבקש: עו״ד יצחק סטו, ע״י ב״כ עד׳ד פיליפ מרכוס,
 רחוב הנביאים 67, ירושלים.

 הודעה

 להווי ידוע כי המבקש פנה לבית המשפט המחוזי בירוש
 לים בבקשה להצהיר על מותם של הנספים המפורטים להלן,
 שנעלמו ומשערים שהם מתו: וכן בית המשפט ידון בבקשה
 הנ״ל ביום כ״ם בניסן'התשמ׳׳ד (1.5.1984) בשעה 08.30.

 וזה תיאור הנספים לפי הצהרת המבקש:

 השם, מקום ותאריך לידתו, מקום מגוריו הרניל והידוע אחרון,
 אזרחותו, עיסוקו, התאריך האחרון בו נראה בחיים והמקום:

 רוברט שפיגל, 20.1.1927, צ׳רנוויץ, רומניה, צ׳רנוויץ,
 צ׳דנוויץ, רומנית, סטודנט, 1944—1941, צירנוויץ:
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ק הצהרות מוות, התשל״ח—1978  הודעות לפי חו

 תיק הצהרות מוות 115/83
 אברהם קוטלנסקי, רכטל שפירט, פנחס שפירס, שמקום

 מגוריהם היה בפולין.
 תאריך המוות: 1942.

 תאריך ההצהרה: 13.2.1984.

 תיק הצהרות מוות 116/83
 ישראל בן זאב לויפר, שמקום מגוריו היה בסבניה.

 תאריך המוות: 1945.
 תאריך ההצהרה: 13.2.1984.

 תיק הצהרות מוות 117/83
 1. אנה חבה אסתר פרנקל (רדומםקה), 2. חיים לייזר
 רדומםקי, 3. מלכה ביילה פרינדליך רדומסקה, 4. חיים יעקב
 פרינדליך, 5. אליאס מרדכי פרינדליך, 6. גבליה פרינדליך, 7.
 טוביאס מאיר פריינדליך, שמקום מגוריהם היה באמסםרדם,

 הולנד.
 תאריך המוות: נספה 1 — 18.1.44, נספה 2 — 26.1.43,

 נספים 3 עד 7 — ב־23.7.43.
 תאריך ההצהרה: 13.2.1984.

 תיק הצהרות מוות 119/83
 רבקה לאה פלדמן, אסתר מוזיקנס, פישל מוזיקנט, מנדל
 מוזיקנט, מונין משה מוזיקנט, ליבוש פלדמן ואשתו ובנם חיים,
 ריזלה פלדמן ובנה, משה פלדמן, שפרינצה לבית פלדמן ובעלה
 שלום, חיים פלדמן אשתו ובנו, שמקום מגוריהם היה בסקרזים־

 קו, קמינה, פולין.
 תאריך המוות: בשנת 1942.
 תאריך ההצהרה: 13.2.1984.

 תיק הצהרות מוות 120/83
 מיכאל פיינמסר, זיסל פיינמסר, שרה פיינמםר, שמקום

 מגוריהם היה בורשה, פולין.
 תאריך המוות: (משוער) 1943.

 תאריך ההצהרה: 13.2.1984.

 תיק הצהרות מוות 121/83
 פטר בש, בלה ליברמן, ליאופולד בש, אילש בש, תרזה

 בטי, שמקום מגוריהם היה בהונגריה.
 תאריך המוות; בשנת 1944.

 תאריך ההצהרה: 13.2.1984.

 תיק הצהרות מוות 122/83
 יקותיאל ולאה שלייכר, אליעזר ומיכאל שלייכר, שמקום

 מגוריהם היה בפולניה.
 תאריך המוות: בשנת 1942.

 תאריך ההצהרה: 13.2.1984.

 י״א באדר א׳ התשמ״ד (14 בפברואר 1984)
 י אליהו צ׳ במזמרה, רשם

 תאריך המוות: שנת 1944.
 תאריך: ההצהרה: 13.2.1984

 תיק הצהרות מוות 100/83
 חיה שרה גולדמן, חנה גולדמן, שמקום מגוריהן היה

 בפוהרסם.
 תאריך המוות: בשנת 1942

 תאריך ההצהרה: 13.2.1984.

 תיק הצהרות מוות 105/83
 סנדור מרדכי שילקרוים, .שמקום מגוריו היה בקישבייב,

 בריה״מ.
 תאריך המוות: יוני 1941.

 תאריך ההצהרה: 13.2.1984.

 תיק הצהרות מוות 107/83
 לייב ליטמן, מאיר ליטמן, יחיאל ליסמן, שרה ליסמן,
 אסתר ליטמן, יעקב ליסמן, שמחה בונים ליטמן, שמקדם

 מגוריהם היה מרשה, פולין.
 תאריך המוות: בשנת 1943.

 תאריך ההצהרה: 13.2.1984.

 תיק הצהרות מוות 108/83
 מאיר בן חונה בלט, יוסף בלט, קלמן בלט, אברהם גרובר,
 ישראל גרובר, חיים גרובר, •עקב גרובר, פינחס גרובר, בלה
 גרובר, רחל גרובר, נפתלי גרובר, טויבה גרובר, שמקום

 מגוריהם היה בטרנוב, פולין.
 תאריך המוות: בשנת 1942.
 תאריך ההצהרה: 13.2.1984.

 תיק הצהרות מוות 109/83
 איסנא בת בערל ושרה ציפריק, ברל סיבירסקי, הניה
 םיבירםקי, בנימין סיבירםקי, הרשל סיבירםקי, משה סיביר׳
 סקי, יצחק סיבירסקי, דוד סיבירסקי, גיטל םיבירםקי, שלום
 סיכירסקי, מאיר סיבירסקי, שמקום מגוריהם היה ביאליססון.

 תאריך המוות: בשנת 1943.
 תאריך ההצהרה: 13.2.1984.

 תיק הצהרות מוות 113/83
 אליעזר וייס, דבורה שינדלר (לבית וייס), רבקה גלר

 (לבית וייס), שמקום מגוריהם היה בפולין.
 תאריך המוות: בשנת 1944.
 תאריך ההצהרה: 13.2.1984.

 תיק הצהרות מוות 114/83
 יעקב אלסר, חיה(הלה) אלטר, יצתק אלסר, אנטל אלסר,
 אברהם אלטר, משה אלסר, סלה אלסר, רנינה אלטד, סופיה

 אלסר, שמקום מגוריהם היה בורשה, פולין.
 תאריך המוות: בשנת 1943.
 תאריך ההצהרה: 13.2.1984.
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 שם האב, מקום מגוריו
 נכסי עזבונות

 שם הנפםד
 הודעות מאת הכונס הרשמי

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

 ישראל קלמן ירושלים

 דוד ירושלים

 אדולף ירושלים

 שם המוריש מקום מגוריו

 יחיאל גווסבטר —
 גזטבסר

 ארי יאגודייב

 אירן דורי־דיקר

 נכסי נעדרים שזהותם ידועה

 שם הנעדר

 צאצאי אבי המנוחה
 דבקה גול׳בביוף

 מאשתו פיקל
 מקם פרסיג

 רבקה גול־ ירושלים
 בביוף

 רחל (ארנה)
 ברויסמן באר־יעקב

 אסתר חיה רוזנשטיץ רבקה בת
 אברהם ירושלים

 למפרט
 קלרה רורבאד מרגרטה

 גברונםקי ירושלים
 פני ר!ניק — שוורץ

 הידועה גם בשם
 צפורה דזניק

 רבקה רזניק אשת
 יעקב רזניק

 רחמים פנחסוף
 חסין יוסף עתמאן

 יי׳ם באדר א׳ התשמ״ד (22 בפברואר 1984)

 י׳ צוריאלי •
 סגן האפוטרופוס הכללי

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

 התשל״ח—1978

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות האפוטרופוס הכללי(סדרי דין
 וביצוע), התשל״ח—1978, ניתנת בזה הודעה, כי בכוונת
 האפוטרופוס הכללי להגיש לבית המשפט המחוזי בבאר״שבע
 בקשה לתת לו צו ניהול ביחס לנכסים הרשומים להלן. על כל
 אדם הרוצה להתנגד למתן הצו, להגיש לאפוטרופוס הכללי
 במשרדו, ברחוב החלוץ 117, ת׳יד 5374 בארישבע, כתב
 התנגדות, בשני עותקים, הנתמך בתצהיר ולפרט בו את נושא

 התנגדותו ונימוקיו תוך שבועיים מיום פרסום הודעה זו.

ם י ס כ ס נ נ ו ל צו כ טו דעה על בי  הו

 שם החייב, תיאורו ומענו: חיים בן נחום, ת״ז 56362966, קבלן,
 מעוז ציון א׳ 42.

 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, תיק אזרחי 287/83.
 תאריך מתן צו כינוס נכסים: כ׳׳ג בחשון התשמ׳׳ד

.(30.10.1983) 
 תאריך ביטול הצו: י״א בשבט התשמ׳׳ד (15.1.1984).

 סיבת הביטול: ניצול לדעה הליכי פשיטת הרגל.

 י׳יב באדר א׳ התשמ״ד (15 בפברואר 1984)
 י׳ צזריאלי

 סגן הכונס הרשמי

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

 שם החייב: עזבון המנוח בוזגלו דוד, ת״ז 6422325.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, ת.א. 260/73.

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

 היום והמקום לדיון בקשת ההפסר: כ״ב באייר התשמ״ד
 (24.5.1984) בבית המשפט המחוזי בבארישבע.

 שם החייב, תיאורו ומענו: ציון חלפון, ת״ז 0058299, שומר,
 רחוב התדהר, 1, קרית־גת.

 בית המשפט ׳המחוז של: באד־שבע, ת.א. 338/70.
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: הכונס הרשמי, רח׳ החלוץ 117,

 באר״שבע.
 היום והמקום לדיון בבקשת ההפטר: כ״ב באייר התשמ״ד

 (24.5.1984) בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע.

 כ״א באדר א׳ התשמ״ד (24 בפברואר 1984)
 ש׳ שניר־אנקור

 סגן הכונס הרשמי

 הודעות מאח האפוטרופוס הכללי
ל יהו ן צד נ ת מ ה ל ש ק יש ב ה להג נ ו ו דעה על כ  הו

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

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות האפוטרופוס הכללי(סדרי דין
 וביצוע), התשל״ח—1978, ניתנת בזה הודעה, כי בכוונת
 האפוטרופוס הכללי להגיש לבית המשפט המחוזי בירושלים
 בקשה לתת לו צו ניהול ביחס לנכסים הרשומים להלן. על כל
 אדם הרוצה להתנגד למתן הצו להגיש לאפוטרופוס הכללי,
 במשרדו ברח׳ ידידיה 4, ירושלים, כתב התנגדות, בשני
 עותקים, הנחמד בתצהיר ולפרס בו את נושא ־התנגדותו

 ונימוקיו, תוך שבועיים מיום פרסום הודעה זו.
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ם בע״מ ת הדרי ד י  ח
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית

 ניתנת בזה הודעה כי באסיפה סופית של המפרקים ובעלי
 המניות של חברת הדרים בע׳ימ, שנתכנסה כדין בחיפה ביום 1
 באפריל 1983 הוחלט להודיע לרשם החברות על גמר הליכי
 הפירוק של החברה לאחר עמידה בכל התנאים לפירוק מרצון
 בהתאם לפקודת החברות ולבקש את מחיקת החברה מפנקס

 החברות אצל רשם החברות.
 ראובן אושר שלמה פשטצקי

 מפרקים

ל בע״מ לי ם הג ן וסיד — מרו כ ת א ב צ ח  מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית

 ניתנת בזאת הודעה, שאסיפה כללית אחרונה של בעלי
 מניות של החברה הנ״ל תתכנס ביום 30.4.1984 בשעה 10.00^
 במשרדי עו״ד סלונים את בן־חיים רחוב בלפור 40, תל־אביב"

 לשם הגשת דו״ח סופי של המפרקים, המראה כיצד התנהל
 פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה ובדי לשמוע ביאורים
 נוספים מאת המפרקים ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה ושל המפרקים.
 יגאל פלונים, עו״ד בךציון שריה, עו״ד

 מפרקים

מ ״ ע ב א׳ ב י נ ס י ד ר  פ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית

 ניתנת בזה הודעה, שאסיפה כללית וסופית של חברי
 החברה הנ״ל תתכנס ביום 28 באפריל 1984 בשעה 08.30,
 במשרדי המפרק,שדרות דוד המלך 51, תל־אביב, לשם הגשת
 דו״ח סופי של המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק ומה עשה
 בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק
 ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסי ומסמכי החברה ושל המפרק.
 פ׳ ש׳ קלימן, מפרק

מ ״ ע ת 70) ב ו ם (שנ ק י ט ם ל ישן פ י  רבל
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המנץ של
 החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 17 בינואר 1984
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון, ולמנות את
 עו״ד אלחנן הרשנזון, רח׳ םוקולוב 77, רמת השרון, 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׳יל.

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

 אלחנן הרשנזון, עו״ד מפרק

ת האפוטרופוס הכללי א  הודעה מ

 נכסי נעדרים שזהותם ידועה

 שם הנעדר שם המוריש מקום מגורי המוריש

 אשקלון
 ישר־זדה שוקרי

 קלימי
 מנסור

 ישר־זדה

 נכסים שזהות בעליהם לא ידועה

 מגרש הידוע כחלקה 246 בגוש 1936, חציו על שם בנימין
 בויאר: מגרש הידוע כחלקה 246 בגוש 1936, חציו על שם בסי
 בויאר: מגרש הידוע כחלקה 314 בגוש 1937, הרשום על שם

 איזק קוהן לבל.

 ס׳ באדר א׳ התשמ״ד (12 בפברואר 1984)
 שושנה ש׳ אנקור

 סגן האפוטרופוס הכללי

עי ן שבו ו  דין וחשב
 לפי חוק בנק ישראל, התשי״ד—1954

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

 (29 בפברואר 1984):
ם י ל ק ש  א. סך כל המטבע במחזור ב

 ביום 29 בפברואר 1984 37,717,897,368.48
 ב. היתרה ביום 22 בפברואר 1984 36,972,869,876.29

 ג. העליה במשך השבוע האחרון 745,027,492.19
 ד. הנכסים ביתרות מטבע חוץ וזהב 37,717,897,368.48

 כ״ז באדר א׳ התשמ״ד (1 במרס 1984)
ס י ק ר י  ש׳ ס

 סגן מנהל מחלקת המטבע
 1 ם״ח התשי״ד, עמ׳ 192.

ות המודיעים ואין ת על אחרי ו מ ס ר פ ת  הודעות אלה מ
. נותן מן משום מתן תעודה על נכו  בפרסו

מ ״ ע ד ב ר כ ל ת ג ו ע ק ש  ה

 ניתנת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המנין של
 החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 27.1.1984
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ע״י החברים
 ולמנות את עטרה מואטי, למפרקת החכרה, ולהסמיכה לעשות

 כל פעולה שתידרש לצורך הפירוק האמור.

 רומן גלברד, מנהל

מ ״ ע ן ב ר ו ק עץ א ו ו ה לשי ר ב  קדרות ח
 הודעה על אשיפת נושים

 ניתנת בזה הודעה לפי סעיף 323 לפקודת החברות [נוסח
 חדש], התשמ״ג—1983, כי אסיפת הנושים של החברה הנ״ל
 תתקיים ביום 2.4.1984 בשעה 12.00 במשרדי מ׳ חקלאי ובניו,

 רו״ח, רחוב אלנבי 94, תל־אביב.

 על סדר היום: החלטה בדבר פירוק מרצון של החברה.
 דוד האוזמן, מנהל
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 1984 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
 את מנשה סיטון, רח׳ אורלוב 10, פתח תקוה, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות כנגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיות בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זה

 למפרק הנ״ל.

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

 מנשה סיטון, מפרק

 מ׳ דים בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית

 ניתנת בזה הודעה, שאסיפה כללית אחרונה של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 30 באפריל 1984 בשעה 10.00 במשרדו של
 רו״ח גינוםר, רחוב יפו 97, בנין כלל, תדר 919, ירושלים, לשם
 הגשת דו״ח סופי של המפרק המראה כיצד התנהל פירוק
 העסקים ומה עשה בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים
 מאת המפרק ולהחלים כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה ושל המפרק.
 צבי וייס, מפרק

 חיים שמרלינג וכניו כיח״ר למכונות בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, לפי סעיף 216 (1) לפקודת החברות, כי
 אסיפה כללית שלא מן המנין של החברה הנ״ל שנועדה
 ונתכנסה כהלכה כיום 14 במרס 1983 במשרדה הרשום של
 החברה, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון
 ולמנות את סימה שמרלינג, רחוב מוצקין 11, תל־אביב,

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

 לפי המען הנ״ל.

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

 סימה שמרלינג, מפרקת

 שדרות ח״ן חלקה 455 בע״מ
 הודעה על פירוק החברה מצרון

 ניתנת בזאת הודעה, שבאסיפה כללית יוצאת מן הכלל של
 החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 16 בפברואר 1984
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון דלמנדח את

 אריה ויסלר, שד׳ חן 22, תל אביב, למפרק החברה.

 על כל הנושים, אם ישנם כאלה, להגיש את תביעותיהם
 למפרק לפי המען הנ״ל, תוך 30 יום מיום פרסום הודעה זו

 ברשומות.
 אריה ויםלר, מפרק

 עדה חברה לתעשיית נעליים כע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית

 ניתנת בזה הודעה, לפי סעיף 206 לפקודת החברות,
 שאסיפה כללית סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 15
 באפריל 1984 בשעה 18.00 במשרדו של עו״ד אמנון בר־מגן,
 רחוב כצנלסון 148, גבעתיים, לשם הגשה ואישור דו״ח סופי
 של המפרקים המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו
 בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרקים
 ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל

 המפרקים.
 י׳ אטלר א׳ יבלונקה א׳ כר־מגן, עו״ד

 מפרקים

 ברקן שירותים בע״מ
 הודעה על פירוק החברה מרצון

 ניתנת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המנין של
 החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 10 באוקטובר
 1983 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק אח החברה בפירוק מרצון
 ולמנות את רו״ח משה פםמן, רח׳ בצלאל יפה 13, תל־אביב,

 למפרק החברה.

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

 למפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר אשד לא יגיש תביעותיו כאמור תוך
 המועד הנ״ל — לא ייענה. :

 משה פסמן, רר׳ח, מפרק

 רון ניו־יורק תשלובת עםקים כע״מ
 הודעה על פירוק החברה מרצון

 ניתנת בזה הודעה כי באסיפה כללית יוצאת מן הכלל של
 החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 24 בינואר 1984
 נתקבלה החלטה מיוחדת, לפרק את החברה מרצון ע״י החברים
 ולמנות את בן־ציון צנעני, עו״ד רח׳ גאולה 5, רחובות, 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.

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

 בו־ציון צנעני, עו״ד, מפרק

 םיטדנטורם בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המנץ של
 החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה, ביום 16 בפברואר
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 ר.ד. פרייר בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזאת הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המנץ
 של החברה הנ׳׳ל, שנועדה ונתכנסה ביום 22 בפברואר 1984
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את
 נתןינח ויצמן, שדרות יצחק 8, חיפה, ואת נחמיה ויצמן, רח׳

 רומנילי 21, תל אביב, למפרקי החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו
 למשרדי ונדרוב את זינגר, עו״ד, ב״כ המפרקים, דרך העצמאות

 27, חיפה.

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

 נתן נח ויצמן נחמיה ויצמן
 מפרקים

ה ר כ ש ה רדן ל ת הי ו ר י  ד
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של
 החברה הנ״ל, שנתכנסה כהלכה ביום 17 במרס 1983 נתקבלה
 החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו חורי

 ומזין שלמה־צלח, למפרקי החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל, יגיש את
 תביעותיו בצירוף הוכחותיו למפרקים תוך 21 יום מיום פרסום
 הודעה זו לפי המען: רו״ח אורי מועלם, רח׳ מונטיפיורי 22,

 תל׳אביב.

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

 אליהו חורי מזיז שלמה־צלח
 מפרקים

 חיימקלה בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק החכרה מרצון

 ניתנת בזה הודעה, לפי סעיף 216 (1) לפקודת החברות, כי
 באסיפה כללית שלא מן המניו של החברה הנ״ל, שנועדה
 ונתכנסה כהלכה ביום 23 בפברואר 1984 במשרדה הרשום של
 החברה, נתקבלה החלטה מיותדת לפרק את החברה מרצון:
 ולמנות את עו״ד דן עופר, רח׳ הירקון 113, תל־אביב, למפרק

 החברה.

 על כל נושי החברה להגיש את תביעותיהם למפרק לפי
 המען הנ״ל, תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו, שאם לא כן
 יוצאו מכלל הנאה בכל חלוקה שתיעשה לפני שיוכיחו את

 חובותיהם.

 דן עופר, עו״ד, מפרק
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ת ודש בע״מ י פ א  מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 206 (2) לפקודת
 החברות, כי אסיפה כללית סופית של החברה הנ״ל תתקיים
 ביום 25 באפריל 1984 בשעה 12.00 במשרדה הרשום של
 החברה, כדי להגיש לפני האסיפהדין וחשבון סופי המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה עשה בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאורים
 נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה ושל המפרק.
 מיכאל גלרט, עו״ד, מפרק

ד (1975) בע״מ ח פ תי מ רו ד שי ש  א
 ׳(בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה שבאסיפה הכללית היוצאת מן הכלל של
 החברה הנ״ל שנתקיימה ביום 25 בדצמבר 1983 בתל אביב,
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצוךולמנות את דב

 צאליס למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו
 למפרק, לפי המען: י׳ זלצמן, עו׳יד רח׳ בן יהודה 1, תל־אביב
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 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך
 המועד הנ״ל — לא ייענה.

 רב צאלים, מפרק

ף בע״מ ר ט א ר ש  י
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית היוצאת מן הכלל של
 החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה ביום 5 בפברואר 1984 נתקבלה
 החלטה מיוחדת לפרק את החברה מדצדן ולמנות את ישראל
 חיים, רו״ח, רח׳ שמריהו לוין 3, תל־אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעה נגד החברה יגיש אח תביעותיו
 בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד

 המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש תביעותיו כאמור — לא
 ייענה.

 ישראל חיים, מפרק

ה בע״מ ס ד נ ה ה ל ר ב ם ה ר ש  א
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת התברות,
 בדבר כינוס אסיפה כללית של ההברה הנ״ל שתתקיים ביום 30
 באפריל 1984 בשעה 12.00 במשרדו של יחיאל הראל, רחוב
 צירלסון 2, תל־אביב, כדי להניח לפניה אח הדין וחשבון על

 פירוק העסקים וליתן עליו ביאורים.
 יחיאל הראל, מפרק

1766 

 המחיר 64 שקלים 2980׳—ISSN 0334 סודר בסדריצילום, דפוס הממשלה, ירושלים


