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 הודעה בדבר רשימת מבקשי רשיונות של שומרים
 ליפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רשיונות), תשל״ב-1972

נות ו , מתפרסמת בזה רשימת מבקשי רשי  בהתאם לתקנה 8 לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רשיונות), תשל״ב—1972 ג
ן למבקש מסויים לפי המען: ועדת ו י  של שילדים. תוך 15 יום מפרסום הודעה זו, רשאי• בל אדם להגיש התנגדות מנומקת בכתב למתן רע

ן 29, ירושלים.  הרישוי לחוקרים פרטיים ושירותי שמירה, רחוב צאלה א־די

 משפחה ושם המען
 מם׳

 משפחה ושם המען הבקשה
 מס׳

 הבקשה

ן מרכז קליטה, רעננה 44/79 סברי אורי נחמיה 19/14, נם־־ציונה  1/79 בוריסוב מאיר השרו
 2/79 גרוספיסי יוסף אהרון בן־יוםף 13, רמלה 45/79 מיטרני אליעזר הרב מימון 3, רמלה

ו נוש קורצ׳ק 18/10, עכ ייצמן 22, רמלה 46/79 אםדף רפאל י  3/79 ישראל חיים ו
ן, מעלה הגליל ן הנן חרל״פ 11, בני־ברק 47/79 צבור אנואר בית גי נ י  4/79 ו

 5/79 פסטמן מרדכי פרוס׳ שור 1, פתח־תקוה 48/79 גלד אמזר גבעת חיים מאוחדת
׳ו, חדרה  6/79 גור אריה יובל סביון 14, פתת־תקוה 49/79 פוקס אברהם גבעת ביל׳

 7/79 גנטמן אשר המעון 11, גבעתיים 50/79 עמאש נמאל ניסר אלזרקה
 8/79 דוידסון יחזקאל כובשי אילת 109/42, דימונה 51/79 ארורא אריה מושב מאור

ד 170, תל־אביב  9/79 גפן רון 116/20, מצ&ה-רמון 52/79 קבלו יעקב דרך לו
ן ו ן־לצי  10/79 שוורץ ראובן הנגב 6, נתניה 53/79 חדד חיים כרמל 16, דאשו
ק ר ב ־ י ן משה שמואל הנציב 13, נתניה 54/79 קלמנוביץ יחיאל המעפילים 17, מ ו מ ר א ך  11/79 ב

ן אורי נחמיה 8, נתניה 55/79 דבוש ניבים דוד אלרואי !/187, נוה ישראל,  12/79 מימו
גבריאל דב הו7 23/5, נתניה הרצליה '  13/79 בן־שושן

ן יעקב 74, אבן יהודה 56/79 שהם אדי ליליבכלום 29, הל־אביב ן שיכון עי ו  14/79 בהן אמנ
ב יוסף דרך הטייסים 76/10, תל־אביב מךטו  15/79 צוארץ יצחק אזורים 7/44, נתניה 57/79 םי

ן יעקב 7, אבן־יהודה 58/79 סרדינוב יוסף האלונים 28 מכבי החדשה, תל־אביב  16/79 קריאני סעדיה שיכון עי
 17/79 צדיק יוסף אזורים 3',53, נתניה 59/79 םמםק דוד אסף שמחוני 2, לוד

דה 60/79 ברסימנטוב רפאל הכלנית 7/12, אור־יהודה הו  18/79 צוברי אבישי מרבד הקסמים ב/67, אבךי
ן ברוריה 1, קטמון, ירושלים 61/79 בונוסלבםקי מאיר הרצפלד 26, חל־אביב ו  19/79 שעובי צי

נד  20/79 יחזקאל י יוסף אבשלום חביב 105/12, ירושלים 62/79 זורנה חניך חרות, תל־מו
׳ רסקו 6/3 דיור לעולה, נתניה ר אורי צה״ל 1, רמלה 63/79 שקוף אברהם שכ  21/79 תל־או

 22/79 רוזנטל בבי 29/23 נוה יעקב, ירושלים 64/79 סויסה אלבדט טבריה 237/3, פתח־תקוה
, 65/79 קלופר מתי אלפסי 19, ירושלים ׳ םג י נ ני ליאון 17/122 הנורית, עיר ג  23/79 פו

 ירושלים 66/79 נאמן עופר הגליל 59, רעננה
ון קטמון 5, ירושלים 79>67 בוםקילה פנחס אשדוד 14, יפו  24/79 ציזרי צי

פו ב־י ׳ 193, ירושלים 68/79 לייבה גרשון נחל עוז 16, תל־אבי ן א ו  25/79 יחיא יצחק מעוז צי
 26/79 כהן אברהם עטרות 17, ירושלים 69/79 מעתוק עקיבא בלוך 33/17, ניה־שלם, תל־אביב

ינריך מרדכי מקוד חיים 38, תל־אביב י ו  27/79 בראשי ששון הנטקה 82, קרית יובל, ירושלים 70/79 ו
ן ן 71/79 פריצקי יצהק האתיות 12, דמת־השרו ו י ךלצ ן מאיר הבנים 3, ראשו י  28/79 בורנשטי

לן 117, הרצליה  29/79 סופר יצחק שיכון רסקו 123, לוד 72/79 גרשטנפלד זליג הרי גו
ן , הוד־השרו ן בנים 20/213, לוד 73/79 לוי אייל סמטת האלון ד כו  30/79 אסטמקר חיים שי

ן ו ן־לצי  31/79 בן־רומי יצחק נפתלי 24/6, ירושליפ 74/79 לוריא יוסי חזון איש 16/7, ראשו
ר, ׳ יעקב הלל 56, חיפה 75/79 אורגיל אהרון אוהלי יעקב 42/25, תל־כבי ג י  32/79 פי

 תל־אביב
 אורגיל אהרון

 33/79 חלבי הבדי דרך נוה שאנן 83, חיפה
 34/79 וקשטיין ישעיהו אלכסנדר זייד 52, קרית־חיים 76/79 אוליאל אלברט םוקולדב 2, רחובות

 35/79 קבנברג משה אבי מאמין 16, חיפה 77/79 מנדל אריה ארלוזורוב 22, בת־ים
ן י בונדי בבל 18, עבו 78/79 יחזקאל מנתם העצמאות 30/3, הוד־השרו  36/79 לו

ן  37/79 אזרזר שמעון המלך יהושפם 5/3, מחנה דוד, 79/79 שבי שפיק גני צבי 45, הוד־השרו
/ חל־אביב  חיפה 80/79 אדרי מוריס אהרונסון 20 א

׳ 1303/3, אשדוד  38/79 רוזן חיים הכרמל 14, תל־אביב 81/79 יוסבשוילי נאבי אזור ח
י שלום זלמן מייזל 11, יפו 79 ׳,82 שמואל בני התאנה 1084/22, חולות, יבנה  39/79 לו

 40/79 נוימן מנחם דניאל 73, בת־ים 83/79 מנצור עזרא אלי בהן, בית־נטוש, קרית־עקדון
 41/79 רווח פרוספר ברבס 22/1, פתח־תקוה 84/79 גן רמי בני־משה 9, רחובות

ן 6/16, גבעה־שמואל 85/79 ביטון מאיר רחוב ה־21 74/7, אשדוד י ב  42/79 כהן יהודה פרדס מ
 43/79 חגבי אשר אצ׳׳ל 102/8, נס־ציונה 86/79 בנסימון אליהו חרמון 1046/20, יבנה

 1 ק־ית תשל״ב, עמי 1236; תשל״ט, עמ׳ 122.
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 משפחה ושם המען
 מסי

 הבקשה

 135/79 מזוז יוסף יעקב 15/22, רחובות
 136/79 אפללו ארמון גלבוע 583/1,־יבנה

ן דוד צריף 172, רמת־־אליהו  137/79 ביטו
 138/79 יושר יעקב 18/19 אושיות, רחובות

י יהודה שבטי ישראל 2, נס־ציונה נ י  139/79 ח
 140/79 זרבלייב יורי הרצל 6/10, באר־יעקב

 141/79 פינקלר יעקב 41/7 מרכז קליטה, רחובות
 142/79 וסרמן זאב גורודיםקי 30, רחובות

ויצר ראובן סעדיה 11/29, רמלה  143/79 שו
ין 3, רחובות  144/79 שפרבר אילן בנימין פי
 145/79 קסטיאל יעקב מלצר 14/19, רחובות
ן אנאטולי בנימין 43/8, רחובות י ינשטי י  146/79 ו

 147/79 וגמן יצחק 41/15 קרית משה, רחובות
 148/79 צולנוניס יינד, שטינברג 6/3, רחובות

 149/79 כהן יאיר שבזי 42/1, יבבה
 150/79 דסה יצחק פייבברג 7, חולון
 151/79 םייאג יוסף השקמה ד, בת־ים

ן עממי, יבבה כו  152/79 וובה אמנון שלום שבזי 3/2, שי
 153/79 דוויק נתן דרך ההגנה־י126, תל־אביב

, ירושלים  154/79 אברגיל יעקב יצחק שדה 5/13, גונן ת׳
י שמואל הנוטרים 19/8, ירושלים  155/79 לו
 156/79 כהן רוני וולטה עלית•*/•ירושלים

 157/79 מדציאבו דוד יצחק שדה 5/12, ירושלים י
 158/79 גלישע חיים קולומביה 7/56, קרית מנתם,

 ירושלים
 159/79 שזו יששכר שטרן 34/5, ירושלים
 160/79 אופנר אורי יפו 202 הי, ירושלים

 161/79 שפט עינבר ריינם 53, הל־אביב
ן יצחק הכנסת הגדולה 3, בבלי, תל־אביב  162/79 רובי

 163/79 רוזנגרט פרץ ההסתדרות 38, רעננה
 164/79 עמרם אהרון בן־יהודה 95, תל־אביב

 165/79 מרכוס מנחם שב׳ בנים, כפר נטר, דאר אבן
 יהודה

׳ רמט 11/5, לוד  166/79 חפוט ימין שכ
 167/79 ושלר הרמן יוספטל 98/4, כפד־סבא

 168/79 ורד אשר סולד 15, רעננה
ן 33, רעננה ו  169/79 ויבלגד אברהם עצי

 170/79 אנסקם משה ארלוזורוב 49, תל־אביב
 171/79 נחום יעקב הלפיד 3 קרית שלום, תל־אביב
 172/79 נחוס אמציה הלפיד 3 קריה שלום, תל־אביב

 173/79 ארדוטי מרדכי אתוה 82, פגיה, פתה־תקוזז
ן , הוד־השרו  174/79 מזור יחיאל החשמונאים 5א'

 176/79 קופרברג שלום צהליס 2, חולון
 177/79 משולם אמנון קפלן 3, הל־אביב

ה יעקב, ירושלים י ו  178/79 כהן מרדכי 204/11, נ
 180/79 מגולי יצחק פייר קניג 13/46, ירושלים

 181/79 מזרחי יאיר יוחנן בן־זכאי 5/10, ירושלים
 182/79 שחר יצחק .אפרסמון 15, ירושלים

 183/79 כהן חלל בן טבאי 8, ירושלים
נ, אשרת  184/79 בר־אור איתמר קיבוץ שומרת, ד.

 185/79 שמחון חיים עוזיאל 42, רמת־גן
 186/79 פקורביק אפרים ההדר 20, נחלח־יהודה

 מס׳
 הבקשה משפחה ושם המען

 87/79 אביטן אברהם צה״ל 43, שדרות
 88/79 אלםטר ישעיהו קיבוץ גלריות 18/13, אשדוד

, אשקלון ן ג׳ ד 544/1 שמשו  89/79 סופן דו
ן ו ל ק ש א g ,1 90/79 עמיקם חיים הטייסים 

׳ דרום ב׳/37, *!שקלון ן רפאל שכ בי  91/79 רו
 92/79 פיורמן מיכאל בר־כוכבא 29/1, אשקלון

י רמי עלי 5 שב׳ דרום, אשקלון מ ח  93/79 ה
 94/79 מגידוש כליפה בית.91, מושב עוזה

 95/79 שוורץ ברנרדו גליקסון 867/27, קרית־גת
 96/79 אלקשח׳ר שרחאן ביה אריזה שעד הנגב, שדרות

 97/79 לסרי ניפיפ שמשון 289/1, אשקלון
 98/79 אלעזאזמה סלימאן ביה אדיזה לכיש, קרית־גת
ן ב׳/10, אשקלון ו  99/79 פינס דוד גבעת צי
 100/79 מהלוף שלום נאות ספיר 518/7, אשדוד

 101/79 כלב ישראל וזקישון 433/6, אזור י״א, אשדוד
ן 9׳/221, אשקלון ו ן גבעת צי  102/79 םמדג׳ה שמעו
 103/79 סעדה יעקב דרך הנצחון 27/9, אשקלון
 104/79 שילובי יעקב קרן היסוד 36/22, אשדוד

 105/79 . אסרף איזדור 1099/18, חולות, יבנה
 106/79 מזרחי מבחם צה״ל 13/28, רמלה

 107/79 סוםן אליהו המחרוזת 41/1, תל־אביב
 108/79 סלמי ישראל צבי הורוביץ 146 קרית משה,

 רחובות
 109/79 עזריה משה הרקפות 22, כפר־שמריחו

׳ התקוה, תל־אביב  110/79 ניסני יקיר יגאל 7, שכ
׳ העצמאות 10/41, בת־ים  111/79 זגורי אורי שד

 112/79 לוי יחיאל הלל זכריה 29, פתח־תקוה
 113/79 ציאיקובסקי רמי הרב דב ממזריץ בלוק 13, יפו

 114/79 ברי מרדכי טרומן 19, רמת גן
 115/79 ראובן אברהם טרפון 44 התקוה, חל-אביב

 116/79 והבה דוד העמק 9, בת־ים
 117/79 שוורץ אריה נויפלד 13 קרית הרצוג, בני־־ברק

 118/79 דגמי יגאל שלום אש 6/2, רמת־אליהו
 119/79 דרוויש אליהו ירושלים 22, יד אליעזר, נס־

 ציונה
 120/79 פביקר יצחק דב הוז 36/2, אושיות, רחובות

ות, רחובות  121/79 פניקר דלף דב הוז 36/2, אושי
 122/79 ארביב אורי 40, מושב יציץ

 123/79 קנדום מרק 45/13 מרכז קליטה, כפר גבירול
י מורדי גיטאות 22, רחובות  124/79 קאופמן לנ

 125/79 מועלם יוסף נחמיה 42, נס־ציונה
ות,  126/79 גו־ק אוסקר מרכז קליטה 3/14, אושי

 רחובות
 127/79 ישראלי חיים דוד רמז 92, רחובות

 128/79 שרעבי שלום האורן 1082/26, יבנה
ן ו ן־לצי  129/79 סלע דני הרקפת 18, ראשו

ילנר 1, רמלה ר יואל ו ק ע  130/79 ל
 131/79 בן־נםים יצחק ההסתדרות ב׳/138, אושיות,

 רחובות
ון מיכאל אחד העם 26, רחובות  132/79 לייבז

, רחובות ן  133/79 גחלי שלמה שבזי 78 קרית עקרו
, אשקלון ן ג׳  134/79 שטרית אלברט 263/12 שמשו
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׳  מם׳ מס
 הבקשה משפחה ושם המען הבקשה משפחה ושם המען

ן 238/79 רהמן אהוד־נמרוד כפר הבוער בן־שמן, 71910  1S7/79 עוזיאל משה הבעל־שם־טוב 33, חולו
 188/79 בחמה יצחק הקישון 55, תליאביב 239/79 שור גדעון מרדכי היהודי 6, ירושלים

ין בצלאל אבשלום הביב 103/26, ירושלים  189/79 דרוקר אריה אלי כהן 26, בת־ימ 240/79 פרלשטי
ן 3, רמת־השרון ' 241/79 פלד גדעון גדעו ק  190/79 קסטנברג בנדיק בן־אליעדר 56, דמת־

ז 25, ירושלים ון, 242/79 פדן עמדי קדיש לו י 7/25, בן־גורי ן יוסי אליהו לו  191/79 חרמו
 רמלה 243/79 בהן יואב גואטמלה 7, ירושלים

ב ורה, נאות אפקה, תל־אבי ן 244/79 יעקובסון דרור מנ  192/79 בהן מתתיהו אפעל 2, חולו
ונג מרדכי יוחנן הגדי 4, תל-אביב ן רה׳ 228 מס׳ 20, יפו 245/79 י ו  193/79 סוייג אמנ

ני סוקולדב 58, בני־ברק 246/79 חבים אלי פרוג 9, רמת־גן  194/79 שיטו דו
׳ 21, תל־אביב 247/79 בר־זאב איתן הזוהר 16, הרצליה  195/79 גרמן ניסים נוח שלפ ג

 196/79 יתום עוזי בארי 59, נתניה 248/79 אנדרמן מנחם בךמימוץ 18, ירמטלים
ן אריה יעקב כהן 3, רמת־השרון 249/79 גלוזמן ערפד השחר 13, הרצליה י  197/79 בדונשטי

 198/79 ברשישט אלבר יוםפטל 101/1, כפר־סבא 250/79 קרובין יורם הרכש 8 אפקה, חל־אביב
׳ חריף 36/19, יפו 251179 חננאל משה רוטשילד 40, בת־ים  199/79 עמרם יוסי א

ן 252/79 בן־שיטרית משה יוחנן הורקנוס 184/6, באר־שבע  200/79 שרגד צביקה לילינבלום 2, חולו
 79׳201 בורלא יעקב הגלבוע 4, תל־אביב 253/79 גיל יעקב מושב שואבה 41, ירושלים

 202/79 גריבבויים צבי אנילביץ 25, נתניה 254/79 תלפון מרדכי דב גרובד 17, בני־ברק
ן 255/79 כבאי מתניה זיגלבויימ 11, פתח־תקוה  203/79 כרמלי יוסף קפאת 21, חולו

י 7, יהוד 256/79 בוסקילה אברהם רמז 34, חולון ז  204/79 פדרה יהושוע אשכנ
לן 15, הרצליה ן 257/79 גרד גילאון בר־אי ייצמן 70, חולו  205/79 מוסרי יעקב ו

ן הוד 258/79 מלח רוברט בוסתנאי 8/3, חולו יצמן 20, י י  206/79 בוכוולד חיים ו
ייצמן 12, רמת־השרון 259/79 חורש אלי דדך הנשיאים 699/25, באר־ ׳ ו  207/79 אשר נחום שד

ן רפאל הנוטר 3, באר־שבע שבע ו  208/79 חי
ן ו־ 1682/12, באר-שבע כו ון שי  209/79 פרנקל בנימין הרבבה 2, באר-שבע 260/79 מלול צי

ן אפרים רוטשילד 69, כפד־םבא י  210/79 בוזגלו מרדכי שאול המלך 145/4, באר־שבע 261/79 מרמושטי
ן 262/79 אגרבט דוד רוטשילד 71/14, בפר־סבא  211/79 שנקר מרדכי מעלות 5, חולו

ן גילומב 14, עכו 263/79 נייברג יצחק קק־׳ל א׳ 27, גבעתיים ו  212/79 מלכד, צי
ד רחוב כ״ו 7, לוד  213/79 בשרי יוסף השיירה 4, קריח־תיים 264/79 דבן מאי

ן ממשלתי 318/30, לוד כו  214/79 שלחט טימס התאנים 12/3, קרית־ביאליק 265/79 נחום אברהם שי
 215/79 שחר אריח יהודה הנשיא 38, קרית־טבעון 266/79 נראני שמואל אורלוב 86, פתח־תקוה

ן חסכון 7/11, צפת 267/79 אאוסקר יחזקאל אזורים 536/15 גבעת אולגה, כו ן שי  216/79 ברששת שמעו
ן 78/30, קדית־אתא הדרה  211179 פורטל שמעון זבולו

ן , חיפה 268/79 י שבי שפיק גני צבי 45, הוד־השרו  218/79 אלטמן הבן גדליהו 1, נוה־שאנן
׳ גיורא, פתה־תקוה ׳ 269/79 שקרון שמואל בלוק 18 שכ ן סלומון שפירא 4/18, קרית־ים ב ו  219179 בן צי

 220/79 לוגשי ביסים מחניים 73, תל־אביב 270/79 קדקוקלי עזרא שיכון סלע הדש 20/12, פתח־
 221/79 אזורי שלמה הל״ה 3, גבעתיים תקוה

 222/79 גור אריה שבתאי אנה פרנק 12/7, בפר־סבא 271/79 פריץ יוסף םלמה 103, תל־אביב
ן י 272/79 מנשקו אליהו שבקין 29, תל־אביב לו  223/79 בובן משה שפירא י, חו
ר יצחק דנין 7, בת־ים 273/79 חרף שלום נחום 21, פתח־תקוה  224/79 מאי
 225/79 כהן רפאל הפודים 7בי, רמת־גן 274/79 הורוביץ ישראל יהודה ימית 18, יפו

ן 9, בת־ים 275/79 ביטח סלומון פיקוס 2, יפו ו  226/79 קריסטל יגאל הדדי צי
 227/79 מדר אלכסנדר יוספמל 3/20, רמלה 79׳276 בדנס דוד ביאליק 77, רמת־גן

י יצחק ההסתדרות 122, חולון 277/79 בן־בעים שלמה עוזיאל 5, בת־ים  228/79 לו
ון 29, רמת־גן 278/79 אםחרהזי אלי נאות אפקה, תל־אביב  229/79 בן־נהן רפאל חיבת צי

ף 249, תל־אביב ו ג  230/79 רוזן צבי סמטת יאיר 14, קדית־אתא 279/79 אלבאום שלמה דחנ
׳ ירושלים 68/10, קרית־ים 280/79 סולר שאול אנילביץ 28, בני־ברק  231/79 ראומי יהודה שד
ן ג  232/79 הלל אברהם פיבםקר 34, קרית־אתא 281/79 שאול שבתאי אחד העם 23, רמתי
 233/79 דהן צירלי בורוכוב 7, עכו 282/79 חקו ן יעקב אזורים 64/15, נתניה

 234/79 וקנין ברוך הרומבים 43, כפר חסידים 283/79 שער ישראל בגבה 32, תל־אביב
ד שלום 284/79 אלבחירי נאדיף שבט אלהוזיל, באר־שבע  235/79 וקנין דוד שלום עליכם 9/29, צו

ן 21, תל־אביב 285/79 גוהרי יחזקאל מנדלי מוכר ספרים 248/8, ילו  236/79 כהן יעקב עמק אי
 237/79 כהן אהרון הס 13, תל-אביב אשקלון
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 נזם׳
 הבקשה משפחה ושם המען

ת ג ח־ י ד סמדר 788/34, קי  323/79 אלקסלסי דו
 324/79 אבנעים מרדכי דוטנברג 538/7, באר־שבע

 325/79 קרדי דוד פלמ״ת 3, עמידר, בת־ים
 326/79 ברדה יצחק השלושה 36, עמידר, בת־ים

 327/79 בחבה פואד ביאליק 22, רמלה
 328/79 ברוך וישאל הנשיא 2, הדרה

׳ פאר 16/9, הדרה  329/79 גמליאל יצחק שכ
זיף סעדיה בוזז אשר, פרדס־חנה  330/79 ו

 332/79 שמואלוב אברהם שבטי ישראל 25/12, חדרה
 333/79 קשוםה יחיאל נוה מרחב 288, פרדם־־חנה
דה הו י  334/79 דאהן יצחק שיכון תן ב/9, אבך

ר ירושלים 41, חדדה  335/79 וינמן לאי
׳ ותיקים, נתניה  336/79 חשאי יפת שפרינצק 55, שכ

 337/79 פרקש שוורץ שד׳ לייצמן 11, נתניה
 338/79 םואלחה םעיד בקה אל ברבייה

 339/79 כהן אפרים רמב״ם 25/16, חדרה •
 340/79 אשכנזי משה . ירמיהו 6, נתניה

 341/79 אליאש אברהם הם 27, פתח־תקוה
׳ יח־שלים 114, יפו  342/79 בנפשי זאב שד
כפר־סבא ׳ ד נורדאו 2י4,  79׳ 343 חנדניאן דו

 79י344 מאיה חיים שטמפפר 48, פתת־תקוה
 79י345 עוז יהושע חן 3, פתח־תקוה

 79 י 346 עמרם יהושע נתן 58, תל־אביב
ן 11, פתח־תקוה  347/79 פדדר מרדכי וולפסו

 348/79 רוטברט חיים שפירא 2, פתח־תקוה
ן 48, פתח־חקוה ו  349/79 םינמן אברהם תובבי צי

 350/79 יהודה יהושע מרזוק 20, רמלה
 351/79 םוכ(ך חיים הירקון 22אי, חל־אביב

ון 3416, גבעת־אולגה  352/79 אוחנה יצחק שיבת צי
ן 9, גבעת־־אולגה ו  353/79 גבאי רמי שיבת צי
 354/79 מונוםוב אולג 1/13 אושיות, רחובות

ן רמב״ם 67/5, רחובות  355/79 דולב שמעו
, יבנה ן מושב בן־זכאי  356/79 נעים שמעו
ן וזבד 6/5, לוד  357/79 מיכאלשוילי מיכאל שיכו

 358/79 כהן אליהו הרצל 2/12, קרית־־עקרון
 359/79 גוז מיכאל הגאונים 5/3, רחובות

ן  360/79 כד.ן אלי הפורצים 37, חולו

 כ*ז בניסן תשל׳׳ט (24 באפריל 1979) מי גולן
 שופט (דימ׳) בית המשפט המחוזי

 ויושב ראש הועדה

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

 תשכ״ט-1969

 מודיעים בזה כי לוחות הזכויות לגושי רישום 29716, 29727 —
ן(בסלה), 29719 ~ דמת דזיאל (כסלה), הוצגו לעידן ביזם ט׳׳ז  כסלו
 באייר תשל״ט (13 במאי 1979), לתקופה של שלושים יום בלשכת
 פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר ירושלים, רחוב קרן היסוד 41,
 ירושלים, בלשכת הממונה על מחוז ירושלים, ובמועצה האזורית מטה־

 יהודה.

יר תשל״ט (13 במאי 1979) יהודה לוי  ט״ז באי
 פקיד הסדר המקרקעין
 אזור הסדר ירושלים

 מס׳
 הבקשה משפחה ושם המען

 286/79 אדלר דניאל כ״ט בנובמבר 26, בית־אליעזר, ,
 חדדה

, תל־אביב ׳ עזרא אי , שכ  287/79 בעדני שמואל שבט דן
ני מרק משמר הירדן 8, גבעתיים  288/79 נדבו

 289/79 והכה דודי העמק 9, בת־ים
ן ג ־ ת מ ר s ,1 ׳ד  290/79 כהן יוסי תרע׳

׳ רמות, ירושלים  291/79 שמסיאב בורים 6/36 שכ
ף יאיר י אטינגר 23, ירושלים לו  292/79 שאי

 293/79 רבני משח שמואל הנביא 4/42, ירושלים ־
ובל,  294/79 פרידמן שמואל אבדהנ׳ שטרן 33/21, קרית י

 ירושלים
 295/79 פלד פישר מקור תיים 20, ירושלים י
 296/79 עובדיה ברוך גבעת יערים 83, ירושלים

׳ 95, ירושלים ן ב ו י מעוז צי ׳ ג  297/79 ניסים נ
ד חייט ויטל 17, ירושלים  298/79 מרדכי דו

 299/79 מזרחי בנימין שמואל הנביא 106/19, ירושלים
ן הרצל 707/5, בית־שמש  300/79 מויאל שלעו

 301/79 כהן דוד עוזיאל 47, ירושלים
פזר 48/17, ירושלים ו  302/79 יעקובוב דוד יוסי 3ן י

ן ב/28, מרכז קליטה, ו  303/79 טסלר בוריס מבשרת צי
 ירושלים

ן יצחק המשלט א׳/421, בית־שמש  304/79 ועקני
. הרי נ ולף דרור מושב בית זית 41, ד.  305/79 ו

 יהודה
ד נתן הנביא 9, מורשה, ירושלים  306/79 ברוך דו
 307/79 הרוש אלי נתן הנביא 9, מורשה, ירושלים

 308/79 גרשון משה הרצל 7/6, בית־שמש
ני יונתן אשר 4, ירושלים  309/79 גלי

ן מרדכי נאות שקד 15/2, נתניה  310/79 תפילי
ן שערי צדק 3/1, ירושלים ו  311/79 אמסלם צי

ן דניאל . המחתרת, אבן־יהודה  312/79 נחשו
ון ששת הימים 40, נתניה  313/79 מנדה אמנ

 314/79 קםלמן אלכסנדר מרכז קליטה, אושיות, רחובות
 315/79 ליבי שמואל ההסתדרות 26, אושיות, רחובות

 316/79 בוטרשוילי מרדכי עזרא 36/11, רחובות
 317/79 רם יעקב אנילביץ 153/6, רמת־אליהו

 318/79 חגור שלמה שינקין 65, גבעתיים
ן ו י ךלצ  319/79 טורקישי בדקו הדרים 8, ראשו

נד ן שריד, גוש תל־מו  320/79 אפוטה שחר עי
 321/79 סלומוביץ קרול שכונת הנצחון 1090/8, דימונה

ד הגולן 1263/64, קרית־גת  322/79 בגאוקר דו

 היתר
 לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ז לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
י מתיר לכל מי שמסיע נוסעים בנסיעה מיוהדת  ת־שי״ח-1957 1, אנ
׳ באייר תשל״ט ן שניתן לו כדין, להעלות מיום ב ו  באוטובוס לפי רשי
 (17 במאי 1979) את שכר הנסיעה בשיעור שלא יעלה על 40%
׳ט(16 במאי 1979). ״ט באייר תשל׳ ן ביום י  אחוזים מהשכר שגבה כדי

׳ט (13 במאי 1979) יעקב מלכא  ט׳׳ז באייר תשל׳
 (חמ 3-91) הממונה

׳ 26. מ ׳ 24; תשל״ג, ע מ ׳ח, ע ׳  1 סייח תשי
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 (1) כסף מזומן בסך 10,000 לירות מורכב משטרי כסף בסך
 100 לירות כל אחד, נמצא בתאריך 1 באפריל 1079 כשעה 18.00,
. ״ ו ל י כ ד בית ספר ־  על הכביש ברחוב רוטשילד, תל״אביב, לי

 היחידה המטפלת: אבדות/מטה מחוז תל־אביכ.

,65seí82 מם׳ , P e n t a x 2 ן ובה מצלמה פירמה ) ילו ת ני י ק ש ) 
, 5 0 9 3 3 1 K . Asahi J צבע שתור, נודל *148, מס׳ עדשה 
 בתוך נרתיק למצלמה בצבע שחור וחגורה מכד צבעוני, שנמצאה,
 בתאריך 30 במרס 1979, בשכונת התקוה וערכה 10,000 לירות.

 היחידה המטפלת: אבדותומחוז תל־אביב.

 (3) טבעת לגברת מזהב צהוב, 18 קארט, משובצת ב־5 אבני יהלומים
ן אבן לאבן מפרידה משין מחיצה, שנמצאה בתאריך 19 במרס  ובי
, וערכה  1979, על מדרכה ליד בית אבות ״אפעל״ ברמת־גן

 9,000 לירות.

 היחידה המטפלת: אבדות/מטא״ר יפו.

 (4) כסף מזומן בסך 6,400 לירות, שנמצא במונית שנסעה מתל־
 אביב לבאר־שבע, בתאריך 28 באוקטובר 1978, בשעה 10.00.

 היתידדז המטפלת: אבדות/תחנת כאר־שבע.

, בצבע חוס ובתוכו 3,700 לירות ר  (5) ארנק יד לנשים מעו
 ישראליות, 100 דולר בשטר אחד, 12 שטרות של 100 לי רומני
 כל אהד, שנמצאו בסניף ראשי של בנק הפועליס בבאר־שבע,

 בתאריך 6 בנובמבר 1978, בשעה 19.00.

 היחידה המטפלת: אבדות׳.תחנת באר־שבע.

 כ״ה בניסן תשל״ט (22 באפריל 1979) י" לוי
 (חמ 31—3) םגן־ניצב

 הודעה בדבר מבדה שלא נתבעה
 לפי תקנות השרת אבדה, תשליכ—1973

 בהתאם לתקנה 10 לתקנות השבת אבדה, תשל׳׳ג—11973,
ו M שעלי X 230 מתפרסמת בזה ה ודעהשמכשיר קשר נישא ״מוטורולה״ 
, נמצא ברחוב דה ומי בירושלים, בתאריך T N 1110 טבוע המספר 
 22 באוקטובר 1978 וערבו כ־20,000 לירות, הוא אבדה שלא נתבעה
 והוא יוצע למכירה פומבית בתום ששה חדשים נליום פרסום הודעה זו

ו.  ברשומות, אם לא יימצא מי שיטען לזכות עלי

 היחידה המטפלת: לשכת סיור/מרחב ירושלים.

י לוי  כ׳׳ה בניסן תשל״ט (22 באפריל 1979) י
ב י 3 נ ך ג  (חמ 51—3) ס

׳ 51. מ , ע  1 ק״ת תשל״גז עמ׳ 1839: תשל״ו

 הודעה בדבר קביעת מועד פקיעת חברותו של
 עורך דין שחדל להיות תושב ישראל

 לפי חוק לשכת עורכי הדין, תשכ״א-1961

ן (קביעת המועד  בהתאם לתקנה 6 לתקנות לשכת עורכי הדי
 לעורך דין שחדל להיות תושב ישראל), תשכ״ד—1963 1, קבע הועד
ל הל ליברמן בלשכת עורכי הדין בישראל,  המרכזי כי הברותו ש
 פקעה בחודש ספטמבר 1974, בהתאם לסעיף 48(2) לחוק לשכת

 עורכי הדין, תשב״א—21961, מחמת שחדל להיות תושב ישראל.

 ב׳ באייר תשל״ט(29 באפריל 1979) אמנון גולדנברג
ן  (חמ 3-942) ראש לשכת עורכי הדי

 1 ק״ת תשב־׳ד, עמי 388.
 2 ם׳׳ח תשכ״א, עמ׳ 178.

 הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר במקרקעין
ות במקרקעין [נוסח חדש], י  לפי סעיף 5 לפקודת הסדר זכו

 תשכ״א-1969

 מודיעים בזה, כי הוצאה הודעה מוקדמת לפי סעיף 5 לפקודה,
ן וומפורטים להלן:  על הסדר שמתכוונים לעשותו במקרקעי

 (1) המחוז: הצפון.
י של ו  תיאור השטח: מקרקעי גוש רישום 11484/גבח (השטח הבנ

 ה׳רבת לד לשעבר).
: יזרעאל. ר ד פ ר ו  אזור ו

 לשכה ההסדר: נצרת עליה.
 האריך הוצאת ההודעה: כ״ח באדר תשל׳׳ט (27 במרס 1979).

יםןתשל״ט (25 באפריל  תאריך התחלת ההסדר (בקירוב): כ״ת בנ
.(1979 

ן.  (2) המהוז: צפו
 היאור השטח: מקרקעי גושי רישום 17112 — 17109/טמרה

 (השטח הבנוי של כפר טנזדה).
 אזור ההסדר: יזרעאל.

ת.  לשכת ההסדר: נצרת. עלי
 תאריך הוצאת ההודעה: כ״ה באדר תשל״ט (27 במרס 1979).

 תאריך התהלה ההסדר (בקירוב): ב׳׳ח בניסן תשלי׳ט (25 באפריל
.(1979 

 (3) המחוז: רצפו!־.
י גוש רישום 17208/נין ;השטה הבנוי של ע ק ר ק  תיאור השטחי: ל

 כפר נין).
 אזור ההסדר: יזרעאל.

ת.  לשכת ההסדר: נצרת עלי
 תאריך הוצאת ההודעה: כ״ה באדר תשל״ט (27 במרס 1979).

 תאריך התחלת ההסדר (בקירוב): כ״ח בניסן תשל׳׳ט (25 באפריל
.(1979 

 (4) המחוז: הצפון.
 תיאור השטה: מקרקעי גושי רישום 23199 — 23196/טייבה

 (השטת הבנו״ של כפר טייבה).
זרעאל.  אזור ההסדר: י

ת.  לשכת ההסדר: נצרת עלי
 האריך הוצאת ההודעה: כ״ח באדר תשל״ט (27 במרס 1979).

 תאריך התחלר ההסדר (בקירוב): כ׳׳ה בניסן תשל׳יט (25 באפריל
.(1979 

 כל התובע טובת הנאה במקרקעין אלה, או במקרקעין הגובלים
 איתם, צריך לפעול בהתאם להוראות הפקודה.

 כ״ח באדר תשל׳׳ט (27 במרס 1979) מורים עבדי אל נביא
 פקיד הסדר המקרקעין

 אזור הסדר יזרעאל

 הודעות בדבר אגדות שלא גתבעו
 לפי תקנות השבת אבדה, חשל״ג—1973

 בהתאם לתקנות השבת אבדה, תשל״ג—1973 1, מתפרסמת בזוז
י הטובין המפורטים להלן הם אבדות שלא נתבעו והם יועברו  הודעה כ
י  למוצא בתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו, אם לא יימצא כ

 שיטען לזכות עליהן:

י 51. מ ו, ע ׳ ׳ 1839; השל׳ מ , ע  1 ק״ח תשל״ג

3.6.1979 , ס ״ ל ש ן ת ו י ס ׳ ב ם 2540, ח י מ ו ס ר פ ז ט ד ו ק ל  1572 י
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 מחה ירושלים

 עיקרי מטרת התכנית: השלמה ופירוט חלק מתחום תכנית מיתאר
: א) קביעת מקום לדרכים; ב) קביעת מרווחים י  לאזור גילה ע״
 קידמיימ; ג) קביעת שטת ציבורי פתוח: ד) הוראות לגבי קביעת
י באזזד ו נ  צפיפות בניה, גובה הבניניט, תנאים לפיתוח דשצח ובי
 המגורים; ה) קביעת מגרשים לבניני ציבור והשימושים בהם;

 ו) קביעת אזור מקומות מיוחדים (מוסד) והשימושים בו.

ן בה ללא תשלום בימים ובשעות י ן בתבנית רשאי לעי י נ  כל המעו
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ן בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנווי אהד הרואה את י נ  כל המעו
כן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לתוק,  עצמו בפנע על ידי התכנית, ו
, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשונלות להגיש  רשאי

 התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

ן מקומי, מטה יחודו; ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 להוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה
י תכנית מיתאר מקומית -הנקרא: ״תבנית מס׳ ו נ  יהודה, הופקד שי
י לתכנית מיתאר מקומית מטה יהודה מס׳ מי/200, ו נ  מי/401 — שי

. ו  ביחד עם התשריט המצורף אלי

נוי התכנית: התבנית משרעת על פני  ואלה השטחים הכלולים בשי
 שטה של כ־59.0 דונם בדרומו של מושב בקוע נ.צ.137.600/143.200

ל פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.  הכל ע

 עיקרי הוראות התכנית: א) איתור שטה ל־5 חלקות חקלאיות
יית דרבי גישה ודרכים ו  הכוללות שטח למבני עזר חקלאיים; ב) התו

עוד שסח לתכנון בעתיד. י  פנימיות; ג) י

ן בו ללא תשלום בימים י נוי התבנית רשאי לעי  כל המעונין בשי
 ובשעות שהמשרדים ואמורים פתוחים לקהל.

ני אחר הרואה את ן בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנו י נ  כל המעו
י התבנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 ו מ  עצמו בפגע על ירי ש
 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,

י התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה. ו נ  להגיש התנגדות לשי

 מרחב תכנון מקומי, מטה יהודה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1962, כי במשרדי הועדה המתוי׳ית לתכנון ולבניה מהוז
 ירושלים, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה יהודה,
 הופקדה תכבימ מפורטת הבקראת: ״תכנית מס׳ מי/385, ביחד עם

 התשריט המצורף אליה.

ון ר בשכונת מעוז צי י  ואלה השטהימ הכלולים בתכנית: כ־1762 מ
ע 30367 חלקות 14, ו , ג ן ו  שבתחום המועצה המקומית מבשרה צי

.145 

 עיקרי הוראות התבבית: חלוקה מהדש של היקה 14 ל־2 מגרשי
ד חלקה 145 לשביל ציבורי להולכי רגל. עו י י  בניה למגורים, ו

ן מקומי, ירושלים ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ירושלים,
י ו נ ן ולכניה ירושלים, הופקד שי ו  ובמשרדי הועדה המקומית לתכנ
י מם׳ 1/78 ו נ ׳ - שי  תכנית מפורטת הנקרא: תכנית מם׳ 1540 א

. ו  לתכנית מפורטת מם׳ 1540, ביחד עם התשריט הניצורף אלי

 מקומם של השטחים אשר התבנית מתייחסת אליהם: רתוכ עמק
 רפאים, שכונת בקעה, גוש 30003 חלקות 35, 57.

 עיקרי הוראות התבנית:

נםפח י ע״ י ו נ י י במיתתם; ב) קביעת צורת הב ו נ י הבי ו  א) קביעת קו
; ג) הקצאת שטה לגן ילדים כולל חצר צמודה לגן; ד) ביטול י ו נ  בי

י מאושר בתכנית 1540. ו נ  בי

ן בו ללא תשלום בימים י נוי התכנית רשאי לעי  כל המעונין בשי
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ני אחר הרואה עצמו ן בקרקע בבנין או בכל פרט תכנו י נ  כל המעו
י התכנית, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, ו נ י שי ד  נפגע על י
 רשאי, תוך תדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות להגיש התנגדות

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

, ירושלים ן מקומי ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
ן והבניה, ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ
י הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים,  תשכ״ה—1965, כ
י תכנית מפורטת הנקרא: ו נ  ,ההלימה, באישור שר הפנים, לאשר שי
.  תכנית מס׳ 1073 ב׳ — שיבוי מסי 1/78 לתכנית מפורטה מם׳ 1073 אי
 השטחים הכלולים כתכבית: גוש 30121 הלקות 37, 39, 40׳ 41
 וחלק מחלקה 114; גוש 30185 תלקות 3, 28, 29, 30, 44, הלקי

. י נ  חלקות 116, 118, 136 ברחוב שמעו
; ס י להוראת תכנית מפורטת מ ו נ  עיקרי הוראות התכנית: שי

י הוספת הוראה בדבר הלוקה חדשה. ״ , ע  1973 אי

ו פורסמה  הודעה על הפקדתה ביחד עם התשריט המצורף אלי
׳ 221. מ  בילקוט הפרסומים 2481, תשל״ט, ע

נוי האמור בצודה שהועדה המהוזיה אישרה אותו ביהד עם  השי
, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה ו  התשריט המצורף אלי
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, וכל המעונין
ן בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים י  רשאי לעי

 פתוחים לקהל.

, ירושלים  rm;j תכנון מקומי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
ה הודעה, בהתאם לסעיף 89 להוק התכנון והבניה, ז  נמסרת י
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
יה ירושלים, הופקדה ולבנ ן ו  ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית להכנ
 תכנית הנקראת: תכניה רכורטת מם׳ 2378, ביחד עם התשריט המצורף

 אליה.

 ואלה השטחים הכלולים בתכניה: השטח המשתרע מדרום לבית
 צפפה ושרפת.

1573 3.6.1979 , ט ׳ ׳ ל ש ן ת ו י ס ׳ ב ם 2540, ה י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  י
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, גבעתיים ן מקומי ו כ תכנ ת י  מ

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ח-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
ן ולכניה גבעתיים, הופקד, ו  תל־אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנ
י תכנית הנקרא: תכנית מסי ו נ , שי ו  ביחד עם התשריט המצורף אלי

יה. י ו נ י לתכנית מיתאר גב/53, על שי ו נ  גב/341 - שי

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם: גוש 6167
 חלקות 29, 447, ברחובות השומר, המעורר.

ית: להרחיב דרבים קיימות, להגדיל שטח י התכנ ו נ  עיקרי מטרת שי
י איחוד וחלוקת  קיים לבניני ציבור, לקבוע מגרשי בניה למגורים ע״
 חלקות 447, ו־29 בגוש 6167 בהתאם למסומן בתשריט, ולשנות
 בהתאם לכך את תכנית המיתאר לגבעתיים מם׳ 53 על שינוייה, אשר
 הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסונלית 761 מיום

.6.5.1960 

ן בו ללא תשלום בימים י נוי התבנית דשאי לעי ן בשי י נ  כל המעו
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

כל פרט תכנוני אתר הרואה את ן או ג י נ כ ן בקרקע, ג י נ  כל המעו
 עצמל נפגע על ידי התכנית, זכן כל הזכאי לכך על פ* סעיף 100 לחוק,
ו ברשומות, להגיש התנגדות , תוך חדשיים מיום פרסום הודעה ז  רשאי

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

, הרצליה  מרחב תכנון מקומי

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאד מקומית
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשביה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
ב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה, הופקד,  תל־אבי
י תכנית הנקרא: תכנית מס׳ ו נ  ביחד עם התשריט המצורף אליו,' שי

י לתכנית מיתאר 253אי. ו נ  1562 — שי

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם: גוש 6668
 חלקות 690—693, ברחוב רמת ים.

' יעוד מאזור מגרדים א י י ו נ י התבנית: א) שי ו נ  עיקר מטרת שי
 מוגבל למגרש מיוחד למרכז לרפואה, לרפואת שיניים ולשירותים
וים; ב) איחוד החלקות הכלולות בתכנית; נ) קביעת  רפואיים מדעיים נלו
נימלי של יחידה , זכויות בניה, גובה מבנה, גודל מי י תלת ממדי נו  בי
גודל  משרדית או רפואית והסדרי הניה; ד) קביעת חזית מסחרית ו
 מינימלי של יחידה מסחרית; ה) תיחום שטח פרטי פתוח עם זכוה מעבר
 לציבור; ו) הרחבת דרך קיימת; fr הוראות לפיתוח השטח; ח) תנאים

 לביצוע התכנית.

ו הסדיר של המגרש י ו נ כי  וכל זאת על מנת להבטיח את פיתוחו ו
יצור יחידת תכנון מושלמת מבחינה פונקציונלית,  מתוך מנמה לי
 ארכיטקטונית ואסטתית כאחד ולשנות בהתאם את תכניה המיתאר
 253/א אשר פורסמה למתן תוקף בילקוט הפרסומים 852 מיום

.8.6.1961 

ן בו ללא תשלום בימים י נוי התבנית רשאי לעי  בל המעונין בשי
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

י אחר הרואה את נ ו  כל המעונין בקרקע, בכנין או בכל פרט תכנ
י פי סעיף 100 לחוק, כן כל הזכאי לכך ע  עצמו נפנע על ידי התכנית, ו
, תוך הדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות  רשאי

 בנלשרדי הועדה המקומית האמורה.

 ב״ה בניסן תשל״ט (22 באפריל 1979) ד׳ רזביק
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז תל־אביב

ן בה ללא תשלום בימים ובשעות י ן בתכנית רשאי לעי י נ  כל מעו
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

י אהד הרואה את נ ו ן או בכל פרט תכנ י ן בקרקע, בבנ י נ  בל המעו
כן בל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, י התבנית, ו ד  עצמו בפגע על י
ו ברשומות להגיש ך חדשיים מיום פרסומה של הודעה ז , תו  רשאי

 התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

״ט בניסן השל-׳ט (16 באפריל 1979) ר׳ לוי  י
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז ירושלים

־ אביב ל  מתוז ת

ן , רמת השדו ן מקומי ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 ניתנה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 תל־־אביכ ובמשרדי הועדה המקומית לתכבון ולבבית־ רמת השרון,
ה י , שיבוי תכנית הנקרא: ״תכנ ו י  הופקד ביחד עם התשריט המצורף אל

. ״ ן  מס׳ 537 — שיבוי לתכבית מיתאר מם׳ 210אי רמת השרו

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהמ: גוש 6598
 תלקה 80, ברחוב מעפילים.

י התכנית: א) הרחבת רחובות ופתיחת רחובות ו נ  . עיקרי מטרת שי
י ציבור; ג) חלוקה נ י  חדשים; ב) קביעת שטה ציבורי פתוה, ומגרש לבנ

 למגרשי בניה.

ן בו ללא תשלום בימים י נוי התכנית רשאי לעי ן בשי י נ  בל המעו
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

י אחר הרואה את נ ו ן בקרקע, בבנין או בכל 3רט תכנ י נ  כל המעו
כן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחיק, ית, ו  עצמו בפגע על ידי התבו
ו ברשומות, להגיש התנגדות  רשאי תוך חדשיים מיום פרסום הודעה ז

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

ו נ  מרחב תכנון מקומי, או

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 ניתבו? בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
ן ולבניה מחוז ו  תשביה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנ
, הופקד, ו נ ן ולבניה או ו ג ובמשרדי הועדה המקומית לתכנ  תל־אבי
ית מס׳ י תכנית הנקרא: ״תכנ ו נ , שי ו  ביחד עם התשריט המצורף אלי

ות מפורטות מס׳ תממ/103, תנימ/119״. י י לתכנ ו נ  תמ-מ;163 — שי

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם: גוש 6174
 חלקה 5 הלקי הלקות 4, 8, 9, 24,12, 35, 36, 52, 111; גוש 6176
 חלקות 1, 6—20, 27—34, 37, חלקי חלקות 5, 21, 25, 35, 38, 39,

, צופר, אל על, מהולה, רמת אפעל. ן רחובות: ארגמן  105, 107, בי

י התכנית: לאפשר בניית קומה נוספת על הבתים ו נ  עיקרי מטרת שי
 הטוריים בהתאם לתבנית אחידה שבתשריט המצורף.

ן בו ללא תשלום בימים י י התבנית רשאי לעי ו נ ן בשי י נ  כל המעו
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

י אחר הרואה את נ ו ן בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנ י נ  כל המעו
כן כל הזכאי לבך על פ־ סעיף 100 לחוק,  עצמו נפגע על ידי התבנית, ו
 רשאי תוך הדשייפ מיומ פרסום הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 1574 ילקוט הפרסומים 2540, ח׳ בםיון תשל״ט, 3.6.1979



 הודעות לפי תיק התכנון והבניה, תשכ״ ה—1965

 מחת המרכז

׳ ד אזור מגורים ב עו י י י ו נ י התקנית: שי ו נ  עיקרי הוראות שי
 ואזור לבנין ציבורי לשטח ציבורי פתוה.

י התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים ו נ  הודעה על הפקדת שי
, עמי 2339.  2245, תשל״ו

׳ פת/1204ן49. י תכנית מפורטת מס ו נ  (2) שי

נוי התכנית: גוש 6380 חלקה 116  ואלה השטחים הכלולים בשי
 רחוב נורדאו 30, פתח־תקוה.

י התכבית:'הרחבת דרכים, קביעת שטח לבנין ו נ  עיקרי הוראות שי
, הקמת בית מגורים בן 5 קומות ודירת גג.  ציבורי

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
, עמי 1819.  2220, השל״ו

י תבנית מפורטת מם׳ פתן34/1201. ו נ  (3) שי

י התכנית: גוש 6386 חלקה 38, ו נ  ואלה השטחים הכלולים בשי
 40,39, 42 עד 74,47 עד 78, 89, 91, במבנן שבין הרחובות

 רוטשילד, אנילביץ, בן־יהודה וכץ בפתה־תקוה.
י התכנית: 1) קביעת מגרש לבנין ציבורי; ו נ  עיקרי הוראות שי
ן י ד אזור לבנ עו י י י ו נ יה של דרבים ושביל; 3) שי י ו  2) ביטול והתו

.  ציבורי לשטח ציבורי

י התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים ו נ  הודעה על הפקדת שי
ו, עמי 1880 .  2223, תעל־׳

י התכניות האמורים בצורה שאישרה אוחס הועדה המחוזית, י ו נ  שי
 ביחד עם התשריטיס המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה
כן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־  המחוזית האמורה ו
ן בהם ללא תשלום בימים ובשעות י  תקוה, וכל המעונין רשאי לעי

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ן מקומי, רחובות ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
ן ולבניה מחוז המרכז, ו  תשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנ
י ו נ י ש י תכנית מפורטת הנקרא: ׳ ו נ  אישרת, באישור שר הפנים, שי

 תכנית מפורטת מס׳ רת/1/190א״.

נוי התכנית: גוש 3703 חלקות 3,  ואלה השטתים הכלולים בשי
, רחובות. ן הרחובות פיגס ורמז  628, 629, 499, בי

ות בניה ל־3 י זכו י בנין ו ו י התבנית: לקבוע קו ו נ  עיקרי הוראות שי
 מבנים.

, ו י התכנית יחד עם התשריט המצורף אלי ו נ  הודעה על הפקדת שי
 פורסמה בילקוט הפרסומים 2478, השל״ם, עמי 170.

n» י התכנית האמור, בצורה שאישרה הועדה המחוזית, ביתד ו נ  שי
, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה ובן ו  התשריט המצורף אלי
ן רשאי י נ  במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות, וכל המעו
ן בו ללא תשלום בעזים ובשעות ?והמשרדים האמורים פתוחים י  לעי

 לקהל.

 י כ״ו ב1יםן תשל״ט (23 באפריל 1979) א' היון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 ניחוז המרכז

, זמורה ן מקומי ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
ן והבניה, ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
ז ן ולבניה מחו ו  תשכ״ה-1965, כי במשרדי תועדה המחוזית לתכנ
י ו נ  המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה, הופקד שי
י תבנית מיתאד מקומית מם׳ זמ/300״, ביחד עם ו נ  תכנית הנקרא ״שי

. ו  התשריט המצורף אלי

: הקצאת שימושי קרקע, הוראות בניה, י ו נ  עיקרי הודאות השי
ן תכליות האזורים השונים. ו צי  חלוקה למבנים, ו

י התבנית: גושים 3801, 3813, ו נ  ואלה השטחים הכלולים בשי
 3814, 3815, 3827, חלקי בושים 3796, 3797, 3800, 3802, 3805,

 3820, 3822, קרית עקרון.

ן בו ללא תשלום בימים י י התכנית רשאי לעי ו נ  כל המעונין בשי
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

י אחר הרואה עצמו נ ו ן בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנ י נ  כר מעו
י התכנית, וכן כל הזבאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, ו נ  בפגע על ידי שי
וס פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש ים.מי  רשאי, תוך חדשי

י התכבית במשרדי הועדה המקומית האמורה. ו נ  התנגדות לשי

ד , לו  מרחב תכנון מקומי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
ז המרכז, ן ולבניה מחו ו  תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנ

 אישרה תכנית מפורטת הנקראת: תכנית מפורטת מס׳ לד/619״.

 ואלה השטחים הכלולימ בתבנית: גוש 4026 הלקה 38 והלק
, לוד.  מהלקה 37, רחוב האדמו״ר האמצעי

יעד שטח התכנית לבנין ציבורי —  עיקרי הוראות התבנית: לי
.  בית ספר יסודי

 הודעה על הפקדתה יחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה
׳ 1841. מ ׳ה, ע  בילקוט הפרסומים 2439, תשל׳

 התכנית האמורה בצורה שאישרה אותה הועדה המחוזית, ביחד עם
 התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
ן רשאי י נ  וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה לוד, וכל מעו
ן בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים נ־תוחיט י  לעי

 לקהל.

ן מקומי, פתת־תקוה ו  מרכז תכנ

 הודעות בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות
ן והבניה, ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ
ז המרכז, ן ולבניה מחו ו  תשכ׳־ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנ

י תכניות מפורטות אלה: י ו נ  אישרה שי

י תכנית מפורטת מסי פת/35/1201. ו נ  (1) שי

 ואלה השטחים הכלולים בשיבוי התכנית: גוש 6378 חלקות 6 עד
ן הרחובות  8, 32, 33, 70,35, 155, 165, 180,172 כאזור שבי

ימת לישראל, רוטשילד בפתח־תקוה.  ברבדה, קרן קי

 ילקוט הפרסומים 2540, ת׳ בסיון תש^״ט, 3.6,1979 1575
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ני אהר, הרואה אח ן או בכל פרט תכנו י ן בקרקע, כבנ י נ  כל מעו
כן בל הזכאי לכך לפי סעיף 100 י התכנית׳ ו ו נ  עצמו נפגע על ידי שי
 לחוק, רשאי, הוך חדשיימ מיום פרסומה של הודעה וו ברשומות להגיש
 התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 השומרון.

 ב״ז בניסן תשל׳־ט (24 באפריל 1979)
 נכתל־ אילתי

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה

 מחוז הצפון

רדן ן מקומי, ע:יק הי ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרה בזה הודעה, בהתאם לםעיף 89 לתוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
ן ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק הירדן שבצמח,  הצפו
 הופקדה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מם׳ 2294 —

 מחצבת גשר בגוש 15392, ביחד עם התשריט המצורף אליה.

 יאלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 15392 חלק מחלקה 7.

יעוד השטח להציבה.  עיקרי מטרת התכנית: י

ן בה ללא תשלום בימים ובשעות י ן בתכנית רשאי לעי י נ  בל המעו
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

י אחר הרואה את נ ו ן בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנ י נ  כל המעו
 עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרתב התכנון
 שלה כלול בתחום התבנית או גובל איתו, רשאי, תוך חדשיים מיום
ו ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית במשרדי  פרסומה של הודעה ז

 הועדה המקומית לתכנון ולבניה האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, טבריה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה~1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
ן ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה טבריה שבעירית  הצפו
י ו נ י תבנית נייתאר הנקרא: תכנית מס׳ 3390 — שי ו נ  טבריה, הופקד שי
יים במרווחים צדדיים, נו  לתכנית מיתאר מם׳ 287 טבריה ־־ שי

. ו  ביחד עם התשריט המצורף אלי

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 15001 הלקה 16.
י התכנית: שינויים במרווחים צדדיים, במרווח ו נ  עיקרי מטרות שי

י ל־3.40 מטר. ו נ י ל־3 מטר, ובמרווח הדרומי שי ו נ  הצפוני שי

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

ני אחר הרואה אח ן בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנו י נ  כל המעו
י התכנית, וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחנ ו נ  עצמו בפגע על ידי שי
, תוך חדשיים , רשאי ו גובל איתו  התכנון שלה כלול בתחום התכנית א
י התכניו ו נ  מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשי

 במשרד־ הועדה המקומית האמורה.

 ג׳ באייר תשל׳׳ט (30 באפריל 1979) י' קניג
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבכיו

ן  מחוז הצפו

 מרחב תכנון מקומי, נתניה

 הודעה על הכנת תכנית מיתאר חלקית
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה, החליטה על
י לתבניות ו נ  הכנת תכנית מיתאר חלקית מס׳ נת/542 מיתתם 4— שי
 מפורטות: נת/246, נת/245, נת/244, נת/243, נת/344, נת/320,
 בת/360, נת/242, בת/277, נת/291, נת/281, נת׳;413/אי, נת/269,
 בת/1/413, בת/299, נת/229, בת/26/229, בת׳,356, בת/311, בת/227,
,  נת/1/228, נת׳ד46, בת/412׳,9, בת/272, נת/412/אי, נת/26/229אי
 ותכבית מיתאר נת/100 משבת 1936. התכבית תיקרא ״הכבית מיתאר

״. י ומרכז אזרחי  חלקית נת/542 מיתחס 4 — מרכז מטרופוליסנ

 מטרת התכנית:

 איחוד וחלוקה מהדש ללא הסכמת הבעלים בתחומ המסומן בקווים
 שחורים אלכסוניים; חלוקת השטח למרכז אזרחי. מרכז עסקים
ר מגורים מעורב במסחר, תחנת מעבר, , איזור מגורים, אתו  ראשי
זוד שיעודו טרם נקבע, , אי י נ  איזור לשטח ציבורי כלל עירו

נוך. זור למוסדות בריאות וקרית חי  אי

 קביעה מערכת דרכים: קביעת מספר יחידות הדיור בכל מגרש
 למגורים, קביעת פרוגרמה למוסדות ציבור ולשטחי מסחר ושירותים

 כלל עירוניים.

 ואלה השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת:

ד וחלוקה מחדש בהסכמה או ללא הסכמה של  1. בתחום איהו
 הבעלים, גושים 8275, 8251, 8245 — בשלמות;

 גושים 8254, 8249, 8250, 8252, 8248, 8246 — בחלקם.

 2. מחוץ לתחום איחוד וחלוקה מחדש —
 גושים 8242, 8243 — בשלמות;

 גושים 8241, 8239, 8006, 8007, 7933 — בחלקם.

ט באדר תשל׳׳ט (18 במרס 1979) ר׳ קליגלר ״  י
ן ולבניה ו  יושב ראש הועדה המקומית לתכנ

 נתניה

 מחוז חיפה

ן , השומרו ן מקומי ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
ן והבניה, ו  נמסרת בזה הודעת, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
, הופקד, ן ן ולבניה השומרו ו  חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנ
י תכנית מיתאר מקומית הנקרא ו נ י ש , ו י ל  ביחד עם התשריט המצורף א
נאות ונופש בזכרון יעקב״, המהווה ית מס׳ ש/192 — אזור מלו  ״תכנ
ן יעקב ולתכנית ו י כ י לתכנית מפי ש/11 — תכנית מיתאר ז ו נ  שי
עוד שטחים). י י ר צפון־מערב זכרון יעקב(הרחבת דרכים ו ו ז א  ש/107 -

 ואלה השטחים הכלולים בשיבוי התכנית: גוש 11320 חלקה 26.

ד השטח ממגורים עו י י י ו נ  עיקרי הוראת שיבוי התכנית הם: שי
 למלונאות ונופש, שבו תותר בביה כשיעור של 20% משטח המגרש

 בכל קומה, ב־3 קומות המותרות.

ן בו ללא תשלום בימים י י התבנית רשאי לעי ו נ ן בשי י נ  כל מעו
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 1576 ילקוט הפרסומים 2540, ח׳ בסיון תשל״ט, 3.6.1979
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 מחוז הדרום

י התכניות ללא תשלום בימים י ו נ ן בשי י ן רשאי לעי י נ  כל המעו
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

י אחר, הרואה עצמו נ ו  בל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנ
. ק, כן כל הזכאי על פי סעיף 100 לחו די אחד השינויים, ו  נפגע על י
ו ברשומות, להגיש  רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה ז

 התנגדות לשינוי במשרדי הועדה המקומית האמורה.

ד ן מקומי, אשדו ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
ן והבניה, ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
ז  תשכ״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחו
ד, הופקד  הדרוס, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשדו
י מסי 45 לתכנית מפורטת מס׳ 102/03/3— ו נ יתכבית הנקרא: שי ו נ  שי

ו. , אשדוד, ביחד עם התשריט המצורף אלי  רובע אי

יים בחלוקת מנרשים 130,132 בגוש נו י: שי נו  עיקרי הוראות השי
/ ׳ ל־4.50 מ ורדאו מ־5 מ  2061 ותיקון קו בנין קדמי ברחוב מכס נ

 במגרש מם׳ 1 בלבד.-
נוי התכנית: רחוב מכס בודדאו פינת  ואלה השטחים הכלולים בשי

 רחוב מנחם מנדל הגר ורחוב קדושי בלזן.

ן בו ללא תשלום בימים י י התכנית רשאי לעי ו נ  כל המעונין בשי
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ני אחר, הרואה עצמו ן או בבל פרט תכנו י נ  כל המעונין בקרקע, בנ
י התכנית, וכן כל הזכאי על פי סעיף 100 לחוק, ו נ  נ£נע על ידי שי
 רשאי, תוך חדשיימ מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות להגיש

 התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

ן מקומי, אופקים ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
ן והבניה, ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
ז ן ולבניה מחו ו  תשה״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנ
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אופקים, הופקד
י מם׳ 41 לתכנית מפורטת מס׳ 102/03/23— ו נ י תכנית הנקראת: שי ו נ  שי

ו.  גוש 39557 אופקים, ביחד עם התשריט המצורף אלי

יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח י י ו נ י: שי נו  עיקרי הוראות השי
יות.  למוסד ציבורי — בית ספד, דרבים וחנו

י התכנית: שטת 3,750 דונם, ו נ  ואלה השטחים הכלולים בשי
 מגרשים 661, 666, רחוב ז׳בוטינםקי.

י התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ו נ י  בל המעונין בע
 נבשעוה שהמשרדים האמורים פחותים לקהל.

ני אחר, הרואה עצמו ן או בכל פרט תכנו י  כל המעונין בקרקע, כבנ
 נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן בל הזכאי על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש

י התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה. ו נ  התנגדות לשי

 מרחב תכנון מקומי, מחוז הדרום

 הודעות בדבר הפקדת תכניות מפורטות
ן והבניה, ו  נמסרת בזה הודעה, ב^תאם לסעיף 89 לחוק התכנ
 חשכ״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרומ, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, הופקדו

 ביחד עט התשריטים המצורפים אליהן, תכניות מפורטות אלד:

 (1) תבנית מפורטת מם׳ 111/03/26 - בגוש 39535, 39536,
 מועצה מקומית ירוחם.

ד קטע מאזור מגורים וחלק עו י י י ו נ ח: שי י  עיקרי הוראות התכנ
ני ציבור לשטח ציבורי פתוח, לצורך הקמר, מקלט י  משטה לבנ

 ציבורי.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: שטח התכנית 350 מ״ר בגושים
 39535, 39536, חלקות 60, 61.

- מפעל מלט.  (2) תכנית מפורטת מס׳ 130/03/11 י

יצור מלט יעד שטח להקמת מפעל לי  עיקרי הוראות חתכנית: לי
 ולמחצבה לבריית אבן גיר כחומר גלם למפעל המלט.

ר  ואלה השטתים הכלולים בתכנית: שטח כ־1000 דונם מבו
 המפעל וכ־3400 דונם עבור המחצבה, כ־20 ק״מ מערבית

, בגושים 100015, 100089.  מערד

ן בהן ללא תשלום בימים ובשעות י ן בתכניות רשאי לעי י נ  כל המעו
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ני אחר, הרואה עצמו ן בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנו י נ  בל המעו
י התכניות, וכן כל זכאי על פי סעיף 100 לחוק, י ו נ י שי ד  נפגע על י
 רשאי, תוך חדשייט מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש

י התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה. י ו נ  התנגדות לשי

ד ן מקומי, אשדו ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
ן והבניה, ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ
 תשב״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
ד, הופקדו,  הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשדו

י תכניות אלה: י ו נ  ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, שי

, י מס׳ 16 לתבנית מפורטת מם׳ 105/03/3 — רובע ב׳ ו נ  (1) שי
 אשדוד.

ד משטח ציבורי פתוח לשטח עו י י י ו נ י: שי נו  עיקרי הוראות השי
. ז ני ציבור - בית כנסת מגדל עו י  לבנ

י התכנית: גוש 2068 רחוב ו נ י  ואלה השטתים הכלולים בע
 בורוכוב, רובע בי, אשדוד.

, י מס׳ 13 לתבנית מפורטת מם׳ 108/03/3 — רובע חי ו נ  (2) שי
 אשדוד.

י בחלוקה מגרשים והפיכת רצועה ו נ : שי י ו נ  עיקרי הוראות השי
ני ציבור לצורך הקמת גן ילדים. י  משטח ציבורי פתוח לבנ

נוי התכנית: מגרש 56 בגוש 2073  ואלה השטחים הכלולים בשי
, רובע חי, אשדוד. י נ  רחוב הצבעו
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פרסומה של הודעה זו ברשומות להגיש ם' ו ך חדשיים מי , תו  רשאי
י התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה. ו נ  התנגדות לשי

ן בו ללא תשלום בימים ובשעות י  כל המעונין בתכנית רשאי לעי
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

י אחר, הרואה עצמו נ ו ו בכל פרט תכנ ן בקרקע, בבנין א י נ  כל המעו
, י התכנית, וכן כל הזכאי על פי סעיף 100 לחוק, רשאי ד  נפגע על י
 תוך תדשיימ מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות להגיש התנגדות

 לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

, שקמים ן מקומי ו  מרחב תכנ

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
ן והבניה, ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 80 לחוק התכנ
ן ולבניה מחוז ו  תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המהו־ית לתכנ
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שקמים, הופקד
ח מפדדטת מס׳ 110/03/6— מסילה ברזל קריח־ י נ י מם׳ 1לתכ ו נ  שי

. ו  גת—אשקלון, ביחד עם התשריט המצורף אלי

ד השטח עו י י : ביטול הכביש הדרומי הקיים ו י ו נ  עיקר הוראות השי
 המסומן לכביש כניסה הדרומי לקרית-גת.

׳ ברוחב י התכנית: אורך 1100 מ ו נ  ואלה השטתים הכלולים בשי
ת־ ואב, דרומית מקרי , 33 דונמים בקירוב, מועצה אזורית י  130 מי

 גת.
ן בו ללא תשלום בימים י נוי התכנית רשאי לעי  כל המעונין בשי

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

, י אחר הרואה עצמו נ ו ן בקרקע, בבנין או בבל פרט תכנ י נ  כל המעו
ייהתכנית, וכן כל הזכאי על פי סעיף 100 לחוק, ו נ י שי ד  נפגע על י
ו ברשומות להגיש , תוך הדשיים מיום פרסומה של הודעה ז  רשאי

 התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

, שמעונים  מרחב תכנון מקומי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
ן ולבניה מהול ו  המכ״וז—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנ
ןולבניה שמעונים, הופקדה ו  הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנ
 תכנית מפורטת מסי 118/03/7 — קיבוץ אורים, ביחד עם התשריט

ה.  המצורף אלי

 עיקרי הודאות התכנית: תיחום שטת הפיתות של הקיבוץ, קביעת
ית דשת כבישים, י ו  אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים, התו

ות ושלבי פיתוח.  דרכים למיניהן, קביעת תנאים, הנחי

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: שטח 402 דונם במועצה האזורית
 מרחבים.

ן בה ללא תשלום בימים ובשעות י ן בתכניה רשאי לעי י נ  כל המעו
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

י אחר, הרואה עצמו נ ו  כל המעונין בקרקע, בבניןיאו בכל פרט תכנ
י התכנית, ובן כל הזכאי על פי סעיף 100 לחוק ו נ  נפגע על ידי שי
ו ברשומות להגיש  רשאי, תוך הדשיים מיום פרסומה של הודעה ז

י התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה. ו נ  התנגדות לשי

 כ״ח בניסן תשל״ט (25 באפריל 1979)
 י׳ ורדימון

ן ולבניה ו ת לתכנ ו ו ח מ  יושב ראש הועדה ה
 מחו: הדרום

, טובים ן מקומי ו  מרחב תכנ

 הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89. לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה טובים הופקדו,

י תכניות אלה: י ו נ  ביחד עם החשריטים המצורפים אליהם, שי

י מס׳ 3 לתכנית מפורטת מס׳ 117/03/8 - מושב באר־ ו נ  (1) שי
 טוביה.

י ו נ : חלוקת מגרש 88 ל־2 מגרשים, שי י ו נ  עיקר הוראות השי
ני ציבור לאזור ספורט והרחבת י ד חלק מהלקה מאזור לבנ עו י  י

.  דרך ל־10 מי

י התכנית: שטח 7.464 דונם בגוש ו נ  ואלה השטתים הכלולים בשי
 324 תלקה 80, מושב באר־טוביה.

ית מפורטת מס׳ 124/03/8 — מושב אביגדור. י מס׳ 2 לתכנ ו נ  (2) שי

נוי : חלוקת חלקה 14 ל־3 מגרשים ושי י ו נ  עיקרי הודאות השי
י ציבור לדרך מוצעת. נ י ד מאזור לבנ עו י  י

י התכנית: שטת 86.776 דונפ ו נ  ואלה השטחים הכלולים בשי
 בגוש 2738 הלקה 14, מושב אביגדור.

י מם׳ 1 לתכנית מפורטת מם׳ 134/03/8 — מושב שדה ו נ  (3) שי
. ה י מ  ע

ד מאזור חקלאי לחניה עו י י י ו נ י: שי נו  עיקרי הוראות השי
 ומחניה לאזור חקלאי.

י התכנית: שטת התכנית 3.0 ו נ  ואלה השטתים הכלולים בשי
 דונם, מגרש 38, מושב שדה עוזיה.

י התכניות ללא תשלום בימים י ו נ ן בשי י ן דשאי לעי י נ  כל המעו
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

י אחר, הרואה עצמו נ ו ן בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנ י נ  כל המעו
כן כל הזכאי על פי סעיף 100 לחוק, די אחד השינויים, ו  נפגע על י
, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות להניש  רשאי

י התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה. ו נ  התנגדות לשי

 מרחב תכנון מקומי, טובים

 הודעה בדבר הפקדת שינר תכנית מפורטת
 נמסרת בזה תודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
, כ־ במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז נ 965 ה-  תשכ״
ן ולבניה טובים, הופקד ו  הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנ
י מם׳ 15 לתכנית מפורטת מס׳ 115/03/8— ו נ י תבנית הנקרא: שי ו נ  שי

. ו  •מושב עזריקם, ביחד עם התשריט המצורף אלי

: חילופי מגרשים ממגורים לחקלאיים י ו נ  עיקרי הוראות השי
 ןמתקלאיים למגורים במושב עזריקס.

י התכנית: גושים 2591, 2597, ו נ  ואלה השטחים הכלולים בשי
 מגרשים 54 (61), 183, 113 (60), 112 (59), 47 (114), 109 (114),
,46 ,(109) 108 ,(108) 107 ,(107) 106 ,(116) 111 ,(115) 110 

.(14) 104 ,(51) 

י התכנית רשאי לעיין בו ללא השלום בימים ו נ ן בשי י נ ל המעו  ג
 ובשעות שהמשרדים האמורים פחותים לקהל.

י אהד, חדואה עצמו נ ו ו בכל פרט תכנ ק בקרקע, כבנין א ת ע מ  כל ה
כן בל הזכאי על פי סעיף 100 לחוק, י התכנית, ו ו נ  נפגע על ידי שי
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 הזז־עזת מאת מנס הנכסיס הרשמי
 הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד

יב, תיאורו ומעבר: יעקב איצקוביץ, רחוב הדקלים, פרדם־וזנה.  שם החי
ק אזרתי 1730/70.  בית המשפט המחוזי של: חיפה, הי

ני 1979). ו ׳ט (8 בי ״ג בסיון תשל׳  היום האחרון לקבלת הוכחות: י
ן 6, חיפה. י , רחוב שמריהו לו ד ״ ד, עו : ע־ רנ ו  שם הנאמן, תיאורו ומענ

ן והמנוח פאול נוימן.  שם החייב: עזבו
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרתי 576/64. 1

י 1979). נ ו ון תשל״ט(15 בי  היום האחרון לקבלת הוכחות: ה׳ בסי
ד, רחוב הרצל 14, ׳ ׳ ונה אנגל, עו : ד״ר י ו  שפ הנאמן, תיאורו ומענ

 חיפה.

יב, תיאורו ומענו: שבתאי עובדיה, ת״ז 0693892, רתדב  שם החי
 ז׳בוטינסקי 23/9, קרית־אתא.

 בית המשפט המחוזי של חיפה, תיק אזרחי 502/76.
ני 1979). ו ון תשל״ט (15 בי ׳ בסי  חיום האחרון לקבלת הוכחות כ

, רחוב הבנקיה 3, חיפה. ד ״ , עו ׳ פלפלי : י ו  שם הנאמן, תיאורו ומענ

 הודעות על תשלום דיבידנד
. ן ן המנוח צבי גראו  שם החייב: עזבו

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 2058/67.
 הסכום לכל לירה: 30%.

ו אחר: ראשון. ן א  דיבידנד ראשו
י 1979). נ ו ן תשל״ט (8 בי ו ״ג במי : י ו נ  זמן פרעו

ו במשרד הנאמן: יצחק ירד, רחוב הפטמן 2, תל־־אביב. נ  מקום פרעו

ויסאח, ת״ז 2117469, בקח אל : חאפז עו ו יב, תיאורו ומענ  שם החי
 גרבייה.

ח המשפט המחוזי של: היפה, תיק אזרחי 704/75.  כי
 הסכום לכל לירה: 80%.

. ו אחר: שני ן א  דיבידנד ראשו
ני 1979). ו ן תשל״מ (8 בי ו ״ג כסי : י ו נ  זמן פרעו

ן 6, י הו לו , רחוב שמרי ד ״ ד, עו ׳ רנ : ע ו במשרד הנאמן נ  מקום פרעו
 חיפה.

: ריבחי מסארווה, ת״ז 2141274, כקה אל ו ב, תיאורו ומענ י  שם החי
 בדביה.

י של: חיפה, חיק אזרחי 105/74. ז המחו י  בית המשפט
 חסכומ לכל לידה: 40%.

ן או אחד: שלישי ואחרון.  דיבידנד ראשו
ני 1979). ו ון תשל״ט (8 בי ״ג בסי : י ו נ  זמן פרעו

ק 6, ו , רחוב שמריהו ל ד ״ ד, עו ׳ רנ ו במשרד הנאמן: ע נ  מקום פרעו
 היפה.

 צווים המתלים שהדור
: יעקב איצקוביץ, רחוב הדקלים, פרדם־תבה. ו  שש החייב תיאורו ומענ

 בית המשפש המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1730/70.
׳ באייר תשל״ט (1 במאי 1979),  תאריך צו השחרור: ד

ף 26 (2) לפקודה). (סעי אי  מהות הצו: שחרור בתנ

ן 4, קריה גיאליק. ו י בן גורי : גיל כץ, שד ו ב, תיאורו ומענ י  שם ההי
ק אזרחי 1702/74.  בית המשפט המחוזי של: חיפה, תי

25 באפריל 1979).  תאריך צו השחרור: כ׳׳ח בניסן תשל״ט(
ף 26(2) לפקודה). י סע ) י א  מהות הצו: שחרור בתנ

יקותיאלי / ׳ט (4 במאי 9ל19) י ׳ באייר תשל׳  ז
 סגן כונס הנכסים הרשמי

ת ו ר ב ח ת ה ד ו ק י פ  לפ

 הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 שם החברה: ״אמבט״ ~ תעשיות ושיווק בע״מ.

. ן  מען המשרד הרשום: רחוב דגניות 19, קרית־טכעו
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1441/77.

ני 1979). ו ן תשל״ט (15 בי ו סי ׳ ג  היום האחרון לקבלת הוכחות: כ
, רחוב החלוץ 18, חיפה. ד ״ : א׳ שילה, עו ו , תיאורו ומענ  שם הנאמן

 צו פירוק ואסיפות ראשונות
ך הב׳ ימית בע׳׳מ — בפירוק. ו ד י ס ו  שם החברה: *פ

 מען המשרד הרשום: דרך העצמאות 104, חיפה.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 940/78.

׳ בניסן תשל״ט (27 באפריל 1979).  תאריך צו הפירוק: ל
ט בתשרי תשל״ם (30 באוקטובר 1978).  תאריך הגשת הבקשה: כ״

׳ בתמוז תשל׳יט (15 ביולי 1979), נות: כ  היום והמקום לאסיפות ראשו
 במשרד כונס הנכסים הרשמי, רחוב שמריהו לוין 3, חיפה.

 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 09.15 בבוקר;
 2) משתתפים בשעה 09.30 בבוקר.

יר תשל״ט (25 במאי 1979) י׳ יקותיאלי  כ׳׳ח באי
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעה בדבר אסיפות נושים ומשתתפים
ן אגודה הדדית בע״מ — בפירוק.  שם האגודה: נחלת ישורו

׳ בתמוז תשל״ט (29ביוני 1979),  היום והמקום לאסיפות ראשונות: ד
, רחוב ידידיה 4, ירושלים. נס הנכסים הרשמי  במשרד כו

 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 09.00;
 2) משתתפים (חברי ההנהלה) בשעה 09.30.

 הודעה לנושים על רצוץ המפרק לפנות בבקשת שחדור
י בע־מ — בפירוק.  שם החברה: בנק בלגיה א״

 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, תיק אזרחי 280/40.
׳ צוריאלי אומר לפנות לבית המשפט י ידוע כי המפרק י ו  להו
ו להודיע על כך לבית י  בבקשת לשחררו. כל מי שמתנגד לשחרורו, על

. ו ום פרסום הודעה ז ום מי ך 21 י  המשפט תו
 ב״ד באייר חשל״ט (21 במאי 1979) י׳ צוריאל,

 סגן כונס הנכסים הרשמי

1936 , ל ג ר ת ה ט י ש ת פ ד ו ק י פ פ  ל

 הודעה על תשלום דיבידנד
יח, 47, מושב , ת״ז 992130, סי ב, תיאורו ומענו: משה בודי י  1זם החי

ל.  אשתאו
יה המשפט המחוזי של: ירושלים, חיק אזרחי 267/74. ; 

 זסבום לכל לירה: 65 אגורות.
.  •יבידנד ראשון או אחר: רביעי וסופי

ן תשל־ט(27 במאי 1979). ו  ומן פרשונו: א׳ בסי
, רחוב הלל 6, ד ״ ׳ קסובסקי, עו : ר ו במשרד הנאמן נ  !קום פרעו

 ירושלים.

א באייר תשל״ט (18 במאי 1979) י׳ צוריאלי ״ : 
ן כונס הנכסים הרשמי  מנ
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ת כונס הנכסים הרשמי א  הודעות מ

 לפי פקודת פשיטת הרגל, 1936

. י וסופי ן או אחר: שנ  דיבידנד ראשו
ולי 1979).  זמן פרעוגו: י׳׳א בתמוז תשל״ט (6 בי

ג החלוץ 117, , רחו ו במשרד הנאמן: כונס הנכםימ הרשמי נ  מקום פרעו
 כאר־־שכע.

 הודעה על תשלום דיבידנד ראשון
: בן דוד שלמה, ת״ז 4818201, פועל, רחוב ו  שם החייב, תיאורו ומענ

 בורלא 36/4, באר־שבע.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 416/71.

׳ ריבית. ׳ ו־50 אג  הסכום לבל ל־דה: 100 אג
ן או אחר: ראשון.  דיבידנד ראשו

ולי 1979). : כ״א בתמוז תשל״ט (16 בי נו  זמן פרעו
, רחוב ההלדץ 117, ו במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי נ  מקום פדעו

 באד־שבע.

 ש׳ אנקור-שניר
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 י״ז באייר תשל״ט (14 במאי 1979)

 הודעה על ניהול נכסים עזובים
 לפי חוק האפוטרופוס ולכללי, תשל״ח—1978

 בהתאם להקנה 12 (ב) לתקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי דין
 וביצוע), תשל״ח~1978, אני מודיע בזה בי בהתאם לסמכותי על פי
׳ באייר תשל״ט (29 באפריל ום ב בי ף 7 לחוק האמור, החלטתי י נ  מ
 1979) לנהל ללא צו ניהול את הנכסים העזובים: בספים/ניירות ערך,

 של האנשים המפורטים להלן:

; דד, קמפבל  בן עמי מאיר; מרקוס או מרכוס אולגה; מסר־ אלי
 טייל קופני; קאשני נוםרט; אבא יהודה; מזרחי שמואל; אביבי סלים
ן ותיקים; עד משתכרים, שיכו  בן יונה; קמינד יוסף; ליבוביץ דורה; ו
י יפה; נ ״ דוד, ת״ז 290046; כהן שלום; בדז ג  סטרן אלן; ארמוס פרל; נ
 לפידוס חיקה (קלרה); ס-דלניקוב אסתר; קאופמן גרשון; פוקס אלפרד;
ן, ת״ז 4453911; קנטרוביץ מאיר; קוך או קוק דוריתיאה  שוסטק בנימי

׳ באייר תשל״ט (30 באפריל 9ד19) עמרם בלום  ג
 האפוטרופוס הכללי

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

״ד-11954, מתפרסם  לפי סעיף 58(1) לחוק בנק ישראל, תשי
 בזה דין וחשבון על מחזור המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום

ט (23 במאי 1979). י יר תשל ו באי י  העבודה ביום כ

 סך הכל המטבע במחזור • 11,771,963,129.69 לירות

 הנכסים ביתרות מטבע חוץ וזהב 11,771,963,129.69 לידות

ןמזהב בערך נקוב כולל של 37,585,900  * לא כולל מטבעות זכרו
י שתכולת הזהב הבלול בהם שווה או עולח על ערכם הנקוב. י  ל

י אשבל יר תשל״ט(25 גמאי 9'19) ד  כ׳׳ח באי
 סגן מנהל מתלקת הבנקאות(הוצאה)

 הודעה על ביטול צו קבלת נכסים לפי סעיף 29
, רחוב יהודה הלוי 233/7, ה כ ל : פנחס מ ו יב, תיאורו ומענ  שם החי

 קרית־שמונה.
 ביה המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 274/72.

 תאריך צו קבלת הנכסים: 17.10.1972.
 תאריך ביטולו: ח׳ בניסן תשל״ט (5 באפריל 1979).

 סיבת הביטול: תשלום כל החובות.

 הודעה על ביטול צו קבלת נכסים ופשיטת רגל
׳ קנדי 667/9, אור־עקיבא. : נסים אוזנה, שכ ו יב, תיאורו ומענ  שם החי

 בית המשפט המחוזי של: היפה, תיק אזרחי 785/78.
 תאריך צו קבלת הנכסים ופשיטת ר,רגל:ב-בבסיוןתשל״ט(17.6.1979).

׳ בניסן תשל״ט (3 באפריל 1979).  תאריך הביטול: ו
 סיבת הביטול: ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.

 ביטול צו קבלת נכסים לפי סעיף 29 ושחרור נאמן
. : עדנאן שחאדה, 11/982, עכו ו ב, תיאורו ומענ י  שם החי

ה המשפט המחוזי של: היפה, היק אזרחי 543/75.  כי
׳ באייר תשל״ט (29.4.1979).  תאריך צו קבלת הנכסים: ב
ו בשבט תשל״ט (12 בפברואר 1979).  תאריך ביטולו: ט״

 סיבת הביטול: תשלום כל החובות.
ן 6, חיפה. י , רחוב שמריהו לו ד ״ ׳ רנד עו : ע ו  שם הנאמן, תיאורו ומענ

 תאריך השחרור: י״ח בניסן תשל־ס (15 באפריל 1979).

 בקשת שהדור
יב, תיאורו ומענו: שמואל האס, רחוב יציאת אירופה 5,  שם החי

 חדרה. ־
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 887/74.

ון בבקשת השחרור: כ׳-ב בסידן תשל״ט (17 ביוני  היום והמקום לדי
 1979), בשעה 08.30 בבית המשפט המחוזי חיפה.

 י׳ יקותיאלי
 סגן כונס הנכסים הרשמי

׳ באייר תשל״ט (4 במאי 1979)  ז

״ד, עמ׳ 192.  1 ס״ח תשי

 הודעה על תשלום דיבידנד
, : אלקבס אלברט, ת׳׳ז 6417866, ברזלן ו ו ומענ ו ו א יב, תי  שם החי

 רחוב אשטרום 2503/38, אשדוד.
 בית המשפט המחוזית של: באד־שבע, תיק אזרחי 243/72.

 הסכום לבל לירה:«׳״100 ו־75% ריבית.
 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון וסופי.

: ט׳ בתמוז השל״ט (4 ביולי 1979). ו נ  זמן פרעו
ו במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי, רחוב החלוץ 117, נ  מקום פרעו

 •באר־שבע.

 הודעה על תשלום דיבידנד שני
: יעקב דיין, ת״ז 6726456, פועל, רחוב ו יב, תיאורו ומענ  שפ ההי

 סמדר 789/23, קרית־גת.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 126/72.

 הסכום לכל לירה: 40% הוב רגיל ו־65% ריבית.

3.6.1979 , ס ״ ל ו ע ז ה י י ס ׳ ב ם 2540, ח י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  1580 י



תן ו נ כו דה 5ל נ ו ן תע ת ם מ ן משו מ ו ס ר פ ת ו.נ1דדיטינז ואין ב ו ת על אחרי ו מ ס ר פ ת ת אלה מ דעו  הו

 חברת גוש 6110 הלקה 200 גע״מ
 ניתנת בזה הודעה, כי כאסיפה כללית יוצאת מן הכלל של החברה

 הנ׳״ל שנתקיימה ביום 18.1.1979 נתקבלו ההחלטות האלה:

י החברים; 2. למנות כמפרקי ״ ן ע  1. לפרק את החברה בפירוק מרצו
יות מנהלי  החברה את ברוך בר; 3. להקנות למפרק את כל סמכו

 הזזכרר במהלך הפירוק;

 4. כל הוזה, שטר, מסמך או כתב אחר המתיימר לחייב את החברה,
 יחייבה באם ישא על גביו את שמה של החברה בפירוק, המוטבע

ף חתימתו של מפרק החברה. רו  כמודפס או הכתוב, כצי

ו  כל נושה או אדם התובע טובות הנאה מהחברה יגיש תביעותי
 למפרק, רחוב התאנה 8, תל־אכיב, תוך 21 יום מיום פרסום הודעה
ך המועד הנ״ל לא יובאו בחשבון בעת עו תו גי  זו. תביעות שלא י

 הפירוק׳
ק ר פ מ , ר ך ב ו ר  ב

 אחוזת גוש 6546 בע״מ
 (כפירוק מרצון)

 ניתנת בזח הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה
 הנ׳׳ל שהתקיימה ביום 16.4.1979 במשרדיה בי־הוב דיבל 26, תל־
ד חוה ״ ן ולמנות את עו  אביב, הוחלט פה אחד לפרק את החברה מרצו

ב, כמפרקח.  ברםלר מרחוב דיבל 26, הל־אבי

ו זכות מאח החבירה, להגיש ז  על כל הנושים או כל מי שתובע אי
 את תביעותיהם בצירוף הוכחות למפרקה לפי המען הנ״ל, וזאת תוך

ום פרסום הודעה זו. ום מי  30 י

ן בתביעות שיוגשו לאחר המועד הנ״ל.  המפרקת לא תדו

, מפרקת ד ״ , עו ר ל ס ר ה ג ו  ח

 אמירים חברה לחקלאות ותעשיה בע״מ
 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של חחברה
 הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 13.3.1979 נתקבלה החלטה

ן ולמנות אח עמי הופמן ובן ציון'  מיוחדת לפרק את החברה מרצו
 פינקלשטיין מרחוב חעליה השניה 28, חדדה, כמפדקי החברה.

ו ״ל יגיש את תביעותי  כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ
 בצירוף הוכחותיזזן תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד מפרקי

״ל.  ד,חברה הנ

ו כאמור תוך המועד  נושה או אדם אחר, אשר לא יגיש תביעותי
 הנ״ל, לא •יענה.

ן י י ט ש ל ק נ י ן פ ו י צ ־ ן ן ב מ פ ו י ה מ  ע
 מפרקים

 בנין והנדסה(מילשטיין זינגר 1961) בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזאת הודעה, הי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה
 הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה כיום 10.4.1979 נתקבלה החלטה
׳ד משה שליט, מרחוב ׳ ן ולמנות את עו  המיוחדת לפרק אח החברה מרצו

 גלוך 41, תל־אביב, במפרק החברה.

ו ח תביעותי , יגיש א ״ל  כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ
 תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק הנ׳׳ל, שאם לא כן

יענה.  לא י
״ד, מפרק , עו ט י ל ה ש ש  מ

 רוטון אוירונאוטיקה ומדע בע׳׳מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על האסיפה הסופית
 ניתנת בזה ו-ודעה, שהאסיפה הכללית האחרונה של החברים של
״ל תתכנס ביום 30.6.1979 בשעה 18.00 ברחוב החרצית  החברה הנ
 14, רמת־אפעל, לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל פירוק העסקים ומה עשה בנכסי החברה ובדי לשמוע ביאורים
 נוספים מאח המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובמסמכים של

 החברה ושל המפרק.
, מפרק ל ו א ל ש ו א  ש

 אחוזת פינסקר 58 בע״מ
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 207 לפקודת החברות, שאכיפת
״ל, תתכנס ביום 1.7.1979, ן של החכרה הנ ן פירוק מרצו י  הנושים בענ
״ד תיאודור מחניה, שדרות רוטשילד 136,  בשעה 18.00, במשרד עו

 תל *אביב.

״ל.  כל הנושים של החברה מוזמנים בזה להופיע לאסיפה הנ

, מנהל ר ג נ י ט ׳ א  מ

 דטאש בע״מ
 (בפירוק מרצון)

יחנת בזה הודעה, שבאסיפה הכללית יוצאת מן הכלל של החברה  נ
 זנ״ל שהתקיימה ביום 13.2.1979 נתקבלה החלטה מיוחדה לפרק את
ורי 4, פתח־ ׳ מקלים מרחוב מונטיפי ״ד אברהם ע עו ן ו  זהברה מרצו

 וקוה, נתמנה למפרק החברה.

״ל תוך  על כל נושי החברה להגיש את תביעותיהם למפרק הנ
. ו  זודש ימים מיום פרסום הודעה ו

, מפרק ד ׳ , עד ס י ל ק ׳ מ ם ע ה ר ב  א

 חיים שציצקי בע״מ
י החברים) ״ ן ע  (בפירוק מרצו

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 206(2) לפקודת החברות,
 טהאסיפה הכללית הסופית של החברה הנ״יל תתקיים במשרדי החברה,
וני 1979 בשעה 10.00 ברחוב פוקולוב 21, תל־אביב,  ;יום 25 בי
צד חהנהל ן סופי, המראה כי ן וחשבו  ;די להגיש לפני האסיפה די
כדי לשמוע ביאורים נוספים  וירוק העסקים ומה עשה בנכסי החברה ו
ירות של החכרה ושל י צד לנהוג בפנקסים ובנ  :ז&י המפרק ולהחליט כי

 זמפרק.
, מפרק י ק צ י צ ם ש י י  ח

 חלקה 251 בגוש 6667 בע״מ
 (כפירוק מרצון)

 הודעת על אסיפה סופית

 ניחנת גזה הודעה, כי האסים: האחרונה של חברי החברה הנ׳׳ל
ה״ד אברהם את גינת,  )תכנס ביום 6.9.1979 בשעה 12.00, במשרד עו
ח סופי של המפרק י ו  ־תו? יוסף אליהו 13, תל־אביב, לשם קבלת ד
צד התנהל פירוק העסקים ומד, עשה בנכסי תתבדה וכדי  ;מראה כי
 ?שמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 בניירות של החברה ושל המפרק.
, מפרק ל ס ט ק  מ

 לקוט הפרסומים 2540, ח׳ בסיון ת״זל״ט, 3.6.1979 1581



 בטון קל ובידוד בע״מ
ן של ההגרה  ניתנת בזה הודעה, כי כאסיפה הכללית שלא מן המני
״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה גיוש 7.5.1979, נתקבלה החלטה  הנ
ן ן ולמנות את עמי אסנת ומיכה ויתקו  מיוהדת לפרק את ההגרה מרצו

 במפרקי ההגרה.

ו עותי ת נגד ההגרה הב׳׳ל יגיש את תבי עו י  כל נושה שיש לו תג
 גצירוף הוכחותיהן תוך 21 יום מיוש פרסום הודעה זו למשרד המפרקת
ג אחד העם 9, (מגדל שלום<, ״ד, רהו , עו י הג : אסנת את ז  לפי המען

 תל־אכיב.

ו באמור תוך המועד תי עו י  נושה או אדם אחר, אשר לא יגיש תג
יענה. ״ל, לא י  הנ

ן  אסנת עמי מיכה ויתקו
 מפרקים

 השקעות עפרה בע״מ
 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החכרה
 הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 30.3.1979 נתקבלה החלטה
ד יצחק הדר מרחוב ״ ן ולמנות את עו  מיוחדת לפרק את החברה מרצו

 הרצל 21׳ כמפרק החברה.

ו ״ל יגיש את תביעותי  כל נושה שיש לו תביעות נגד ההברה הנ
 כצירוף הוכחותיהן תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק

 הנ״ל.

ו כאמור תוך המועד עותי ד לא יגיש תבי ש  נושה או אדם אחר, א
יענה. ׳ל, לא י  הנ׳

״ד, מפרק , עו ר ד ק ה ח צ  י

 ״בידור״ בע״מ
ן  הודעה על פירוק החברה מרצו

י באסיפה הכללית היוצאת מן הכלל שנועדה  ניתנת בזאת הודעה, כ
 ונתכנסה כהלכה ביום 25.3.1979 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את
ד, רחוב השופטים 39, ן ולמנות את אברהם דורם ער׳  ההברה מרצו

, כמפרק ההברה. ב י אג  תל־

ו  בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותי
ום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק ו תוך 21 י  בצירוף הוכחותי

״ל.  הנ

ך המועד ו כאמור תו  נושה או אדם אשר לא יגיש אח תביעותי
יענה. ״ל, לא י  הנ

, מפרק ד ״ , עו ם ר ו ם ד ה ר ב  א

 מצדה שירותי הסרטה בע״מ
ן  הודעה על פירוק מרצו

ן שנועדה י  ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המנ
 ונתכנסה כהלכה ביום 5.3.1978 נתקבלה ההחלטה המיוחדת לפרק את
י יעקב מרחוב התומר נ ן ולמנות את קולי סנדר ואת רו  החברה מרצו

 43, רמת־־השרון, למפרקי החברה.

ת גגד החברה הג״ל מתבקש להגיש את עו תבי . ו  בל מי שיש ל
ום מיום פרסום הודעה ו למפרקים תוך 21 י ו בצירוף הוכחותי  תביעותי

. ו  ז
ו כאמור תוך המועד  נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותי

ה. י ענ י  הנ״ל, לא י
 יעקב רוני קולי סבדר

 מפרקים

 מ.ש.ל.י. - מרכז שיווק לבידי ישראל בע״מ
ן  הודעה על פירוק החברה מרצו

ן של ההברה  ניחנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המני
״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 30 במרס 1979, נתקבלה החלטה  הנ
ן ולמנות את רואי החשבון של החברה  מיוחדת׳ לפרק את החברה מרצו

 ש׳ מישקובסקי ושות׳ מדרך העצמאות 84, היפה, כמפרקי החברה.

ו בצירוף  כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה יגיש את תביעותי
ד 33600,  הוכחותיהן תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו לפי המען: ת״

 חיפה.

ו באמור תוך  נושה או אדם אתר, אשר לא יגיש את תביעותי
יענה. ״ל, לא י  המועד הנ

, רו״ח, מפרקים ׳ ת ו ש י ו ק ס ב ו ק ש י ׳ מ  ש

 החברה לשיווק מיסודה של לבידי ישראל בע״מ
ן  ,הודעה על פירוק החברה מרצו

ן של החברה  ניתנת בזה דודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המני
 הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 30 במרס 1979, נתקבלה החלטה
ן ולמנות את רואי החשבון של החברה  מיוהדת לפרק את החברה מרצו

ה׳ מדרך העצמאות 84, חיפה, במפרקי החברה.  ש׳ מישקובסקי ושו

ו בצירוף  כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה יגיש את תביעותי
 הוכחותיהן תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו לפי המען: ת״ד 33600,

 חיפה.

ו כאנ־ור תוך המועד  נושה או אדם אתר, אשר לא יגיש אח תביעותי
יענה.  הנ״ל, לא י

, רו״ח, מפרקים ׳ ת ו ש י ו ק ם ב ו ק ש י ׳ מ  ש

/ 
 המד מפעלי עץ בע״מ

ן  הודעה על פירוק ההברה מרצו

 ניתנת בזה הודעה, בי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה
״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 30 במרס 1979, נתקבלה החלטה  הנ
ן ולמנות אה רואי החשבון של החברה  מיוחדת לפרק את ההברה מרצו

 ש׳ מישקובסקי ושות׳ מדרך העצמאות 84, חיפה, במפרקי החברה.

ו בצירוף  כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה יגיש אה תביעותי
ך 21 יום מיום פרסום הודעה זו לפי המען: ת׳יד 33600,  הוכחותיהן תו

 חיפה.

ו כאמור תוך  נושה או אדם אחר, אשר לא יגיש את תביעותי
יענה. ״ל, לא י  המועד הנ

״ה, מפרקים , רו י ת ו ש י ר ק ס ב ו ק ש י ׳ מ  ש

 חברה 1248 מספר שמונה בע״מ
ן על ידי חברים)  (בפירוק מרצו

 ניתנה בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המבין של החברה
״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 18.9.1978 •נתקבלה החלטה  הנ
י חברים ולמנות במפרק החברה ״ ן ע  מיוחדת לפרק את החברה מרצו

ב, במפרק ההברה.  את אברהם נסים מרחוב זלטופולםקי 16, תל־אכי

ו  בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותי
ו למשרד המפרק ום מיום פרסום הודעה ז ך 21 י ו תו  בצירוף הוכחותי

״ל.  הנ
ו כאמור תוך המועד  נושה או אדם אחר שלא הגיש את תביעותי

ענה. י ״ל, לא י  הנ
ק ר פ מ , ם י ס ם נ ה ר ב  א

 1582 ילקוט הפרסומים 2540, ח׳ בסיון תשל״ט, 3.6.1979

ת נדעם בדפוס הממשלה, ירושלים רו ר 4 לי י ח מ  ה




