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 מינוי מנהל ארנונה ברשומ מקומית .
 הוצאת סדרות אגרות חוב של מילווו־. המדינה

 רישום זכות מטפחים בספר הזכויות .
 הודעה לפי פקודת המדד זכויות במקרקעין

 הלדעד, לפי פקידת הקרקעות (יבישה לצרכי
 צו לפי פקודת מחלות בעלי חיים

 הודעות לפי הוק התכנזז והבנ־ד. .
 הזמנות בתי המשפט .

 הזמנות בתי הדין הרבניים .
 הודעות לפי חזק הצהרות מוות

 בקשות לפירוק הברות ע׳׳י בתי המשפט .
 הודעות מאת כונש הנכסים הרשמי .

 הודעות על תוצאות הגרלה ומועד הגרלה
 דר׳ה שבועי של בנק ישראל על מחזור המטבע

 הודעות מאת הציבור
 תיקון טעויות דפוס .
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 חסכון

 מינוי חברים ברשות הנמלים .
 כיבוי חבר לועדה המיוחדת לפי חוק נכסי נפקדים

 הוראות לפי תקנות ההגנה (שעת חירום) .
 היתרי יציאה לחו׳׳ל (אזור סנטה קטרעה)

 תכניות מקוריות לשי תקנות עידוד חחסכז! (תכניות
 המשכיוח)

 מתן היתר• לפי חוק להשקעות משותפות בנאמנות

 מינוי רשות מוסמכת לפי פקודת היבוא והיצוא

 מינוי מועצה לחינוך ממלכתי־דתי .

 תיקח רשימת חברי ועדות ל6י תקנות הבישוה חלאזמ
 (ביטוח בכוח) (קביעת דרגת נכות) .

 מינוי מנהל שירות המבחן לנוער .

 אישור כללי להנפקת ניירות ערך .
 הודעות בדבר זכויות נפט לפי חוק הנפט ,

 מועדי בוז־נות לפקידימ רשוייס לסי חוק סוכני המכס
 חילוט טובין שיובאו ללא דעיידן יבוא .



 היתר יציאה לחוץ לארץ(אזור סנטה קטרינה)
 לפי חוק שירות בטחון, תשי־ט-1959 [נוסח משולב] י

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 31 לחוק שירות בטחון, תשייט
1 [נוסח משולב]!, אני נותן בזה רשיון כללי לצאת לאזור 9 5 9 

 סנטה קטרינה לכל —

 (1) מיועד לשירות בטחון ויוצא צבא הנמנה מם הכוחות
 הסדירים של צבא־הגבה לישראל;

 (2) יוצא צבא שהמשך שירותו הסדיר נדחה מכל סיבה שהיא.

 תוקף דישון זה מיום. 1נ בדצמבר 1979 זעד יום 25 בינואר
.1980 

 עזר ויצמן
 שר ה בטחון

 כ״ב בכסלו תש״ם (12 בדצמבר 1979)
 (חמ 3-829)

 ! סייח תשי״ט, עמ׳ 286.

 היתר יציאה לחוץ לארץ(אזור סנטה קטרינה) ^
 לפי תקנות־שעת־וזירום (יציאה לחוץ לארץ), תש״ח—1948 ״

 בתוקף סמכותי לפי תקנות 08) ו־9 לתקנות״שעת־חירום
, תש״ח-11948, אני נותן בזה היתר כללי לצאת ^ א  (יציאה לחוץ ל
 לאזור סנטה קטרינה, ליוצא צבא כמשמעותו בחוק שירות בטחון,

 תשי,״ט-1959 [נוסח משולב! 2, הנמנה עם כוחות המילואים.

 היהר זד, יחול גס על חייל בשירות קבע בצבא־הגנה לישראל

 תוקף היתר זה מיום 11 בדצמבר 1979 עד 25 בינואר 1980.

 ההיתר שפורסם בילקוט הפרסומים 2582, תש״פ, עמי 362 —

 עזר ויצמן
 שר ה בטחון

 בטל.

 ב״ב בכסלו תש״ם (12 בדצמבר 1979)
 (חמ 829—3)

 1 ע״ר תש״ט, תום׳ א׳, עמי 45.
 2 ם״ח תעי״ט, עמי 286.

 הודעה בדבר תכניות מקוריות
 לפי תקנות עידוד החסכון(תכניות חסכון המשכיות), ^
 תשל״ח-1978 0

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לתוספת לתקנות עידוד החסכון
 (תכניות חסכון המשכיות), תשל״ת-1978 1, אני מודיע כי תבנית
 החסכון ״עממית״ ותבנית החסכון לעובדים נדרשים בערי פיתוח,

 המופעלות על ידי בנק הדואר, הן תכניות מקוריות.

 ב״ב בכסלו תש״ם (12 בדצמבר 1979) יגאל הורביץ
 (תמ 3-834) שר האוצר

 הודעה על מינוי חברים ברשות הנמלים
 לפי חוק רשות הנמלים, תשכ״א-1961

 מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף 6 (א) לחוק רשות הנמלים,
 חשב״א-11961, מינתה הממשלה כחברים ברשות הנמלים, מקרב
, את יהלומת  עובדי המדינה, את יעקב כהן, במקומו של יוסף מזור £
 שחררי, במקומו של משד׳ שביט 3 ואת מ/ר בכיר בנימין נתיב, במקומו

 של ר/ח נמרוד אשל 4.

 אריה נאור
 מזכיר הממשלה

 י״ז בכסלו תש׳-ם (7 בדצמבר 1979)
 (חמ 3-1083)

 1 ס״ח תשכ״א, עמי 145.
 2י״פ תשל-ז, עמי 4.

 3 י״פ תשל״א, עמ׳ 2554.
 * י״פ תשל׳׳ד, עמי 2220.

 הודעה על מינוי הבר לועדה המיוחדת
 לפי חוק נכסי נפקדים, תש״י—1950

 מודיעים בזה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 29 לחוק נכסי נפק
תבי להיות  דים, תש״י—1950 1, מינתה הממשלה את יגאל עי
 חבר בועדה המיוחדת לענין החוק האמור, במקלט איתן מרגלית 2.

 י״ז בכסלו תש־׳ם (7 בדצמבר 1979)
 (חמ 689—3)

 אריה נאור
 מזכיר הממשלה

 1 ס״ח תש־׳י, עמ׳ 86.
 2 י׳׳פ חשל״ז, עמי 2074.

 הוראות לפי תקנה 74 (2)
 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 74 (2) לתקנות ההגנה (שעת חירום),
 1945!, אני מורה כי בחפצים המחולטים לפי התקנה האמורה

 והמוחזקים בידי משטרת ישראל ינהגו כדלהלן:
 (1) כלי נשק וחפצים שהם ציוד צבאי אופיני הנמצא בשימוש צבא-

 הגנה לישראל יועברו לבסיס ציוד של צבא־הגנה לישראל;
 (2) חפצים נפיצים או מבעירים ינהגו בהם בהתאם להוראות קציני

 החבלה המרחביים של משטרת ישראל;
 (3) בספים יועברו לאוצר המדינה;

 (4< חפצים בעלי ערך שאינם ציוד צבאי אופיני יימכרו בדרך בה
 נמכרים חפצים שחולטו על ידי בית המשפט, אלא אם יורה שר

 הבסחון אחרת;
 (5) חפצים חסרי ערך יושמדו;

 (6) חפצים אשר יתכן שיוגשו כמוצגים בבית משפט יוחזקו על ידי
 המשטרה עד לסיום המשפט ולאחר מכן יגהגו בהם כמפורט

 בפסקאות 1 עד 5, לפי הענין.

 ו׳ בכסלו תש-׳ם (26 בנובמבר 1979) עזר ויצמן
 (חמ 3-1080) שר הבטחון

 1 ק״ת תשל״ח, עמי 1814.

 ! ע״ר 1945, תוס׳ 2, עמי 855.
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 תיקון רשימת חברי ועדות
 לפי תקנות הביטוח הלאומי(ביטוח בכות)(קביעת דרגת בכות),

 תשל״ד-4ל19

 בהתאם לתקנות. 16 ו־30 לתקנות הביטוח הלאומי(ביטוח נכות)
 (קביעת דרגת נכות), תשל*ד-1974 ז, אני קובע כי -

 1. מומחי השיקום, בתיה אלוני ודבורה ריכנבך, ייכללו ברשימת
 חברי ועדות בכות.

 2. מומחי התעסוקה שלהלן ייכללו ברשימת חברי ועדות נכות:
 ראובן אליבולשוילי נעים כהן
 פלורמ ברגר אקרם לוי
 אברהם ברקי חנניה לוי

 חיים גלעין מרדכי מוםן
 אריה גפני ליאון מיוני

 שרה כרינבאום אהרון סדובניק
 פרץ דרורי יוליאן פסקל
 אביבה הדני יהודה קורה

 מאיר הלברשטאפ זאב רוזבבלום
 יעקב וכרופוליס רענן שדה

 זכריה זדרמן שמואל שוקמן
 זלמן זמציק מרים שטיין

 יוסף יוסף מיכל שמידט
 משות כהן

 3. מומחית השיקום, יפה לונדון יערי, תיכלל ברשימת חברי ועדות
 נכות לעררים.

 4. מומחי התעסוקה שלהלן ייכללו ברשימת חברי ועדות נכות לעררים:
 ישראל אוקסנדודן גד ינקוביץ

 שחורקה בן צור אברהם פנירי

 ישראל כץ
 שר העבודה והרווחה

 י״ט בכסלו תש״ם(9 בדצמבר 1979)
 (חמ 3-614)

 1 ק״ת חשל־יד, עמי 1480.

 הודעה בדבר מינוי מנהל שירות המבחן לנוער
 לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], תשכ״ט-1969

 אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן
ן להיות מנהל י עד  [נוסח חדש], תשב״ט—1969 1, מיניתי את לו

 שירות מבחן לנוער במקומו של מאיר חובב.

 ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 1949, תשל״ב, עמ׳ 43,
 תתוקן לפי זה.

 ל׳ בחשון תש״ם (20 בנובמבר 1979) ישראל כץ
 (חמ 141—3) שר העבודה והרווחה

 הודעה בדבר מתן היתר
 לטי חוק להשקעות משותפות כבאמנות, תשכ״א-1961

 אבי מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 (3) לחוק להשקעות
 משותפות בנאמנות, תשב׳-א—11961, נתתי לפריון חברת נאמנות

 להשקעות בע״מ אישור לשמש נאמן לענין התוק האמור.

 כ״ב בכסלו תע-ם(12 בדצמבר 1979) יגאל הורביץ
 שר האוצר (חמ 3-1086)

 1 ם״ח חשכ״א, עמי 84.

 מינוי
 לפי פקודת היבוא והיצוא [נוסת חדש], תשל״ט—1979

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש],
ץ להיות רשות י ב ו ל ד נ ם מ  תשל״ט-11979, אני ממבה את אפרי

 מוסמכת לעבין הפקודה.

 י״ד בכסלו תש*ם (4 בדצמבר 1979) גדעון פת
 (חמ 3-979) שר התעשיה, המםחר והתיירות

 1 דיני מדינת ישראל, בוסח חדש 32, עמי 625.

 מינוי מועצה לחינוך ממלכתי־דתי
 לפי חוק חינוך ממלכתי, תשי״ג—1953

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק חינוך ממלכתי, תשי״נ-11953,
 אני ממנה, באישור הממשלה, את הרשומים להלן, להיות חברי

 המועצה לחינוך ממלכתי־דתי:

חו של השר:  באי כו
 רפאל מרובקה אברהם רון

ת: י שר הדתו ד ו על י ע צ ו  ה
 יוסף באגד שלמה יהודה

 ברוך דובדבני הרב יעקב פילבר
 דייר אליעזר טויטו חביב שרבף

ם רי ם את המו י צג י י ם המ רי י המו נ ו ג י אר ד צעו על י  הו
ם: י  הדתי

 אהרן בהן אברהם פינקלשטיין
 נסים נעים

: ך ו נ ד החי ע ם של ו י ן החברים הדתי  מבי
 אליהובר־חמא מרדכי רפלד

 יעקב ברונר

 תחילתו של מינוי זה ביום י׳׳ב בכסלו חע״ם(2 בדצמבר 1979),
 כל אחד לתקופה של ארבע שנים.

 י״ד בכסלו תש״ם (4 בדצמבר 1979) זבולון המר
 (חמ 3-246) שר החינוך והתרבות

 1 ס״ח תשי״ג, עמי 137; השכ״ט, עמי 176/ תשל״ג, עמי 249. 1 דיני מדינת ישראל נוסח חדש 14, עמ׳ 312.
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 (2) הרשיתי העברות ברשיון 161/כיסופים ו־162/ניר לצחק,
 כשהבעלות ברעיונות אלה מתחלקת כך:

 חיפושי נפט (השקעות) בע״מ - 20% בלתי מסוימים;
 חיפושי נפט של פז בפ״מ - 25% בלתי מסוימים;
 פז קונסרציום לחיפושי נפט (1977) — 10% בלתי מסוימים;

 ״סדאויל״ חוקרי ומחפשי נפט לישראל
 בע־מ — 15% בלתי מסוימים;
 אבג׳יק אנרג׳י קורפוריישן — 10% בלתי מסוימים;
 אדם פולק — 10% בלתי מסוימים;
 ׳׳נפטא׳׳ חברה ישראלית לנפט בע״מ — 9.5% בלתי מסוימים;

 ״לפידות״ חברת מחפשי נפט לישראל
 בד״מ — 0.5% בלתי מסוימים.

 ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 2527, תשל״ט, עמי 1291,
 תתוקן לפי זה.

 י׳ בכסלו תש״ם (30 בנובמבר 1979) דוד הגואל
 (המ 3-629) ממלא מקום המנהל הכללי
 הרשות הלאומית לאנרגיה

 הודעה בדבר בחינות למועמדים לפקידים רשויים\
 מקומן ומועדיהן

 לפי חוק סוכני המכס, תשכ׳׳ה—1964

 בהתאם לסעיף ד1(א)(4) לחוק סוכני המכס, תשכ״ה-1964!,
 ותקנות 19 ו־20 לתקנות סוכני המכס, תשכ׳-ה—21965, אני מודיע

 כי —

 (1) חומר השאלות בבחינות למועמדים לפקידים רשויים יהיה כמפורט
 כהודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 1201, תשכ״ה, עמ׳ 2406;

 (2) הבחינות ייערכו בכתב ובעל פה בחיפה, ביום ז׳ באייר הש״ם
 (23 באפריל 1980);

 (3) בקשה להיבחן יש להגיש באחד המקומות המצויינים להלן, תוך
 ארבעה עשר יום מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות:

 בית המכס, שער הנמל 3, חיפה
 בית המכס, נמל יפו

 בית המכס, נמל אשדוד
 בית המכס, נמל תעופה בן־גוריון

 בית המכס, רחוב קרן היםוד 20, ירושלים
 תחנת המכס, אילת.

 (4) סופם בקשה ניתן לקבל בכל אחד מן המקומות האמורים. ״
 הודעה על מקום הבחינה שייקבע לכל נבחן תישלח לו בנפרד.

 ט״ו בכסלו תש״ס (5 בדצמבר 1979) י יחזקאל אבולעפיה
 (חמ 3-69) מנהל המכס והכלי

 אישור כללי להנפקת ניידות ערך
 לפי חוק ניירות ערך, תשכ-ח-1966

 בתוקף סמכותי! לפי סעיף 39 לחוק ניירות ערך, תשכ״ח-
 21968, אבי מאשר כלהלן:

 1. הנפקת מניות, כתבי אופציה ושטרי הון ניתנים להמרה במניות,
 כאער שוויה של התמורה הכרוכה בהנפקת ביחד עם התמורות
 שנתקבלו בהנפקות קודמות של פניות, כתבי אופציה ושטרי הון

חה.  שנעשו על ידי המנפיק אינה עולה על שלושים מיליון לי
 בהוראה זו — מניות, כתבי אופציה, ושטרי הון ביתנים להמרה
 במניות - למעט מניות למוכ״ז, כתבי אופציה למוכ׳׳ז ושטרי הון

 ביתנים לחמרה במניות למוביז.

 2. הנפקת מניות הטבה בכל סכום.

 3. הנפקת סידרה של איגרות חוב למעט איגרות חוב למוב״ז, כאשר
 שוויה של התמורה הכרוכה בהנפקה ביחד עם שווי התמורות של
 שאר איגרות החוב ושטרי ההון המוצאים של המנפיק, אינו עולה

 «ל שלושים מיליון לירות.

 האישור שהודעה עליו פורסמה בילקוט הפרסומים 2459, תשל״ח,
 עמ׳ 2360 — בטל.

 י״ד בכסלו תש״ם (4 בדצמבר 1979) בן עמי צוקרמן
 (חמ 616—3) הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון

פ תשל״ז, עמי 840. ״ י 1 

 2 ס״ה תשכ׳׳ח, עמי 234; תשל״ח, «מ׳ 108.

 הודעות בדבר זכויות נפט
 לפי חוק הנפט, תשי״ב—1952

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 76 לחוק הנפט, תשי״ב-11952, ולאתר
 התייעצות עם הרשות הלאומית לאנרגיה —

 (1) הרשיתי העברות ברשיון 149/בתרים, בשהבעלות ברשיון זה
 מתחלקת כך:

 חיפושי נפט(השקעות) בע״מ — 26% בלתי מסוימים;
 חיפושינפט >1ל פז בע־מ — %*27 בלתי מסוימים;
 פז קונסרציום i -%6 בלתי מסוימים;
 דלק, חברת הדלק הישראלית בע״מ — 10% בלתי מסוימים;

 ״לפידות• חברת.מחמי נפט לישראל
 בע-מ — 0.5% בלתי מסוימים;
 ״נפטא- חברה ישראלית לנפט בע״מ - 9.5% בלתי מסוימים;

 ״פדאויל* חוקרי ומחפשי נפט לישראל
 בע״ט — 10% בלתי מסוימים;
 חברה כלל מימון ומסחר בע״מ - 10% בלתי מסוימים;

 ההודעה שפורסמה כילקוט הפרסומים 2544, תשל״ט, עמי 1650,
 תתוקן לפי זה.

 ! ס״ח תשכ״ה, עמי 16.
 1 ס״ח תשי״ג, עמי 322. 2 ק״ת תשכ״ה, עמי 1307; תשכ״ט, עמי 1421.
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 יום ההוצאה: י׳ בכסלו תש״ם(50 בנובמבר 1979).
 סך כל שוויה הנקוב: חמישים מיליון לירות.

 מועדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים הצי שבתיים
 ביום 30 בנובמבר וביום 30 במאי של כל שנה, החל ביום ט״ו

 בסיון תע׳׳ם (30 בנ־אי 1980).
 מועדי פדיון איגרות החוב: איגרות החוב ייפדו בשנים עשר
 שיעורים שנתיים רצופים החל ביום י״ז בכסלו תשמ״ו (30
 בנובמבר 1985).בעבים 1994-1985 ייפדה בל שנה 8% מסכום
 איגרות החוב, בשבת 1995 ייפדה 10% מסכום איגרות החוב

 ובשנת 1996 תיפדה יתרת סכום איגרות החוב.

 (2) סדרה מפי 3582.
, אשר הבאיו נקבעו בתקנות מילווה  סוג הסדרה: סוב -ארבל׳

 המדינה (סדרות מסוג ״ארבל״), תשל״ט—31979.
 סך כל שוויה הבקוב: אלף מיליון לירות.

 מועדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיפורים שנתיים החל
 ביום ב״ד בכסלו תשמ״א (2 בדצמבר 1980).

 מועדי פדיון איגרות החוב: איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום
 ד׳ בכסלו תש׳׳נ (2 בדצמבר 1989), אולם ביתן יהיה לפדותן
 פדיון מוקדם החל ביום חי בכסלו תשמ״ה (2 בדצמבר 1984),

 כאמור בתקבה 11 לתקנות.
 מתיר המכירה: ביום הוצאת איגרות החוב וביום המכירה שלאחריו
 יימכרו איגרות החוב ב־100% משווין הנקוב. לאחר מכן תיווסף
 למחיר המכירה ריבית של 7% לשבה מיום ההוצאה עד ליום

 המכירה בפועל.

 (3) סדרה מם׳ 2060.
 סוג הסדרה: סוג ״חרמוך• אשר תנאיו נקבעו בתקנות מילווה
 המדינה (סדרות מסוג ״תרמוך), תשל׳*ט-1979* (להלן -

 התקנות).
 יום ההוצאה: י־״ב בכסלו תש״ם (2 בדצמבר 1979).

 סך כל שוויה הנקוב: מאה מיליון לירות.
 מועדי תשלום הריבית: הריבית תשולם בשיעורים שבתיים, החל

 ביום כ״ד בכסלו תשמ׳׳א (2 בדצמבר 1980).
 מועדי פדיון איגרות החוב: איגרות החוב ייפדו בשלמותן בשווין
 הנקוב, ובתוספת הפרשי הצמדה לפי הברירה הקבועה בסעיף 9
 לתקנות ביום ד׳ בכסלו תש-נ (2 בדצמבר 1989), אולם ניחן
 יהיה לפדותן פדיון׳ מוקדם החל ביום י״ט בכסלו תשמ״ו (2

 בדצמבר 1985) כאמור בתקנה 14 לתקנות.
 מחיר המכירה: ביום הוצאת אינרות החוב וביום המכירה שלאחריו
 יימכרו איגרות החוב ב־100% משווין הנקוב. לאחר מכן תיווסף
 למחיר המכירה ריבית של 5% לשנה מיום ההוצאה עד ליום

 המכירה בפועל.

 י״ג בכסלו תש״ם (3 בדצמבר 1979)
 (חמ 3-950) מאיר פרידמן

 סגן בכיר לממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון

 הודעה בדבר חילוט טובץ
 לפי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], תשל׳יט-9ד19

 אבי מודיע בהתאם לסעיף 9 לפקודת היבוא והיצוא [נוסחי חדש],
 תשל-ט-11979, כי הטובין המפורטים להלן, שמען בעליהם איבו
 ידוע, חולטו לפי סעיף 7 (א) לפקודה, מאחר שיובאו בניגוד לצו מתן

 רשיוגוח יבוא, 21939:

 מספר התיק: 70/79/18;
 תיאור הטובין: ביואיק סטיישן שבת ייצור 1969 מסי רישוי זר

;486 
 בעל הטובין: ברוך סימון ארה׳׳ב;

 מקום האחסנה: מחסן ״ארי״, רחוב החדש 26, תל־אביב.

 ט״ו בכסלו תשים(5 בדצמבר 1979) יחזקאל אבולעפיה
 (חמ 3-964) מנהל המכס והבלו

 1 דיני מדינת ישראל/ נוסח חדש 32, עמי 625.
י 1201; ק״ת תשי״ט, עמי 541.  2 ע״ר 1939, חוסי 2, ענ

 | מינוי מנהל ארנונה
 לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונח כללית),

 תשל״ו-1976

 נמסרת בזה הודעה, כי בהתאם לסעיף 2 לחוק הרשויות המקומיות
 (ערר על קביעת ארנונה כללית), תעל״ו-11976, מינתה מועצת
 עידית צפת, בישיבתה מיום כ״ט בחשון חש־ם (19 בנובמבר 1979)
רחי להיות מנהל הארנונה לענץ החוק האמור,  את רחמים מז

 במקום מאיר לונר 2.

 כ׳׳א בכסלו תש״ם (11 בדצמבר 1979) אהרן נחמיאם
 (חמ 3-265) ראש עירית צפת

 * ם״ח תשל־ו, עמי 252.
 2 י״פ חשל״ה, עמי 2212.

 הודעות בדבר הוצאת סדרות של איגרות חוב
 לפי חוק מילווה המדינה, חשל״ט—1979

 נמסרת בזה הודעה, כי בתוקף סמכות שר האוצר לפי סעיף 8
 לחוק מילווה המדינה, תשל״ט-11979, שהועברה אלי, קבעתי לגבי
ת חוב של מילווה המדינה, תשל״ט-1979, כמפורט להלן, ו ר ג י  א

ם אלה: י נ י י נ ^ 

 (1) סדרה מס׳ ד509.
 סוג הסדרה: סוג ״כרמל״ אשר תבאיו נקבעו בתקנות מילווה
ט-1979 2 (להלן —  המדינה (סדרות מסוג ״כרמל״), תשל״

 התקנות).

 3 ק״ת תשל״ט, עמי 1553.

 4 ק״ת תשל״ם, עמי 1545.
 > ס״ח תשל״ט, עמי 112.

ק״תתשל״ט, עמי 1551. 2 
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 הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות
 לפי חוק זכית מטפחים, תשל״ג—1973

 אבי מודיעה בי בהתאם להוראות סעיף 24 לחוק זבות מטפחים, תשל״ג—1973 1, רשמתי זבות מטפחים בספר הזכויות כמפורט להלן:

 שם המטפח: מרי לואי מיילנד
 שם הגידול: ורד

 שם הזן: מייגנדור
 כינוי הזן: אין.

 מספר הבקשה: 173/78
 שם המבקש: המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי, רחוב קפלן 2, תל־

 אביב
 שם המטפח: גיו. ד. סגדה

 שם הגידול: ורד
 שם הזן: סנמז

 כיביי הזן: סנדוקן.

 מספר הבקשה: 181/78
 שם המבקש: המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי, רחוב קפלן 2, תל־

 אביב
 שם המטפח; ג׳י נייקופ

 שם הגידול: ורד
 שם הזן: מראו

 כינוי הזן: רומאר.

 מספר הבקשה: 182/78
 שם המבקש: המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי, רחוב קפלן 2, תל־

 אביב
 שם המטפח: ר. גי. גילי

 שם הגידול: ורד
 שם הזן: רוילטי
 כינוי הזן: אין.

 מספר הבקשה: 185/78
 שם המבקש: ר.שמי בע*מ, ד.ב. עמק שורק

 שם המטפח: י. דורסמן
 שם הגידול: צפודן

 שם הזן: גו׳ליאיווט
 כינוי הזן: אין.

 מספר הבקשה: 186/78
 שם המבקש: המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי, רחוב קפלן 2, תל•

 אביב
 שם המטפחים: ורנר קורדם; הרמן קורדס; ריימר קורדס

 שפ הגידול: ורד
 שם הזן: בקולה

 כינוי הזך. אלסמיד גולד.

 מספר הבקשה: 73/74
 שם המבקש: מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני, משרד החקלאות,

 בית דגן
 שם המטפחים: ראובן כרמלי, צבי דור

 שם הגידול: כותנה
 שם הזן: בית דגן 1

 כינוי הזן: אין.

 מספר הבקשה: 111/75
 שם המבקש: מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני, משרד החקלאות,

 בית דנן
 שם המטפחים: פנחס שפיגל־רואי; יהושע כוכבא

 עם הגידול: עקד
 עם הזן: סולו

 בינוי הזן: אין.

 מספר הבקשה: 112/75
 שם המבקש: מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני, משרדהחקלאות,

 בית דגן
 שם המטפחים: פנחס שפיגל־רואי; יהושע כוכבא

 שם הגידול: שקד
 שם הזן: דגן

 כיגוי הזן: אין.

 מספר הבקשה: 138/76
 שם המבקש: מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני, משרד החקלאות,

 בית דגן
 שם המטפחים: חן שיפרים; שלמה מרקו

 שם הגידול: פלפל
 שם הזן: אדם

 כינוי הזן: 6409.

 מספר הבקשה: 167/78
 שם המבקש: המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי, רחוב קפלן 2,

 תל־אביב
 שם המטפחים: ורנד קורדס; הרמן קורדס; ריימר קורדס

 עם הגידול: ודד
 שם הזן: קורטה

 כינוי הזן: קלויויה.

 מספר הבקשה: 172/78
 שם המבקש: המועצה לייצור ולשיווק צמתי נוי, רחוב קפלן 2, חל־

 אביב

 1 ם״ח תשל״נ, עמ׳ 272.
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 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 וחוק התכנון והבניה, השכ״ה—1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפיפ 189 ו־190 לחוק החכנון והבניה,
 תשב״ה-1965!, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית הנקרא ״שינוי מס׳
 12 לתכנית מיתאר מקומית מס׳ 101/02/4, שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 2487, תשל״ט, עמ׳ 364, מוסרת בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון(להלן - הועדה) הודעה,
 כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרבי ציבור

 וכי הועדה מובנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן במקרקעין האמורים
 ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה, תוך תדשיים מיום
 פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה אשר
 לו במקרקעין האמורים, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו, שיכללו את
 פרטי הרישום - אם ישנו - בפנקסי רישום המקרקעין, והודעה
 המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע

 בכל סעיף וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
 במקרקעין האמורים, מפני שהם דרושים באופן דחוף לצרכי הציבור
 שלמענם עומדים לרכשם,, והועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק

 במקרקעין האמורים ימסור מיד את החזקה בהם.

 תוספת
 השוק העירוני: גוש 1234 חלקות וחלקי חלקות 24, 25, 26, 27׳
 34, 39, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 14, 17, 18, 28, 29, 30׳

 32, 33, הה׳׳כ 32 דונם בערך.
 180 יחידות ממבני השוק יימסרו לקבלן חמורת הקמת השוק על

 ידו.
 העתקי התכניות מופקדים במשרדי הועדה בעירית אשקלון,
 ובל המעונין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות (לפי

 תיק ב.ע.מ. 12/101/02/4).

 ג׳ בכסלו תש״ם (23 בנובמבר 1979) אלי דיץ
 (המ 2—3) יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 אשקלון

 1 ס״ח תשכ׳׳ה, עמי 307.

 צו המכריז על שטחים נגועים
 לפי פקודת מחלות בעלי חיים, 1945

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לפקודת מחלות בעלי חיים, 11945,
 אני מכריז על הישובים: מושב כפר הנגיד, המועצה האזורית גן רווה;
 מושב כוכב, המועצה האזורית חוף אשקלון ומושב זבדיאל, המועצה
 האזורית שפיר—בעל שטחים נגועים הואיל ומצויה בהם מתלת הניוקסל.

 ט״ז בכסלו תש״ם(6 בדצמבר 1979) א׳ שמשוני
 (חמ 126—3) מנהל השירותים הוטרינריים

 מספר הבקשה: 187/78
 שם המבקש: ר. שמי בע׳׳מ, ד.נ. עמק שורק

 שם המטפח: י. דורסמן
 שם הגידול: צפורן

 שם הזן: רד איווט.
 כינוי הזן: אין.

 מספר הבקשה: 190/78
 שם המבקש: המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי, רחוב קפלן 2, חל־

 אביב
 שם המטפח: מ. ל. מיילנד

 שם הגידול: ורד
 שם הזן:ימייבירנדה
 כינוי הזן: קאנדיה.

 מספר הבקשה: 160/77
 שם המבקש: המועצה לייצור ולשיווק צמתי נוי, רחוב קפלן 2, חל־

 אביב
 שם המטפח: מישל קרילוף

ם הגידול: ורד ו ן ^ ^ 
ם הזן: קריםו 1 ^ ^ 
 כינוי הזן: אין.

 מנער הבקשה: 139/77
 שם המבקש: ״הזרע״ מוסד משותף של המשביר המרכזי, ומשקי

 עובדים בע״מ
 שם המטפח: אלחנן תמרי

 שם הגידול: תירם
 שם הזן: רינת.

 רות טובי
 רשם זכויות מטפחים

 ה׳ בכסלו תש״ם(25 בנובמבר 1979)
 (חמ 3-361)

 1 עייר 1945, תוס׳ 1, עמי 155.

 הודעה בדבר הסדר זכויות במקרקעץ
 לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין.[נוסח חדש], תשכ״ט-1969

 מודיעים בזה, בי הוצאה הודעה לפי סעיף 9 לפקודה בדבר הסדר
 זכויות שעומדים לעשות במקרקעין המפורטים להלן:

 המחוז: חיפה.
 תיאור השטח: גוש רישום 11212 חיפה (החלק המערבי של גוש

ה 10883, חיפה). מ ו • 
 אזור ההסדר: ריפה.

 לשכת ההסדר: חיפה.
 תאריך הוצאת ההודעה: י״ז בבטלו תש״ם (7 בדצמבר 1979).

 תאריך התחלת ההסדר (בקירוב); כ״ח בכסלו תשי׳׳ם (18 בדצמבר
.(1979 

 י״ז בכסלו תש״ם (7 בדצמבר 1979) נתן גל־נור
 פקיד הסדר המקרקעין

 אזור הסדר חיפה

 ילקוט הפרסומים 2591, ז׳ בטבת תש״ם, 27.12.1979 655



 הודעוה ל*י pin התכנון והבניה, משכ״ה־-65«1

 מחוז ירושלים

 עיקרי הוראות התכנית: לשנות את תכנית המיחאר המקומית
 לירושלים בשטח שבו חלה תכנית זו כדלהלן: א) שינוי ייעוד מאזור
 תעשיר•: לאזורי מנורים, אזור מסחדי, שטח גיבורי פתוה, שטח
 להקמת בניני ציבור, שטח למקומות מיוחדים, אזור מלאכה זעירה
 ודרכים; ב) שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מנורים; ג) שינוי
 ייעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מסתרי; ד} שינוי ייעוד משטח
 המיועד להקמת בנין ציבורי לשטח ציבורי פתוח; ה) קביפת קווי בנין

 לאורך רחוב ירמיהו.

 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
 ובשפות שהמשרדים האפורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרפ תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפבפ על ידי שינוי התכנית, ובן בל הזכאי לכך על סי סעיף 100
 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,

 להגיש התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, .

 חשכ־ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים הופקד,
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא:

 ״תכנית מסי 2229 א׳ — שינוי לתכנית מיתאר מקומית ירושלים״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 שכונת ממילא: גוש 30033 חלקות 10—21, 30—39, 49, 109—
,345 ,323 ,322 ,315 ,278 ,203—203 ,200 ,197 ,126—120 ,111 
 360, 361, 363־369, 411, 412, 423, 424, 431, 426, 435, 450,
 458, 461, 462, 468, חלקי חלקות 6, 7, 41, 44, 143, 201, 202,
 415, 436, 449, 451, 452, 456, 457; גוש 30034 חלקות 32-1,
,96 ,95 ,93 ,92 ,90-83 ,81-67 ,73 ,71—52 ,50-42 ,40—37 
 תלקי חלקות 33, 82, 91; גוש 30031 תלקי חלקות 113, 122, 124.

 גבולות התכנית: גבול צפוךמערבי: מתמשך לאורך צידו הדרומי
 של רחוב המלך שלמה מצומת שלומציון המלכה עד צומת רחוב יפו
 והצנחנים נככר צה״ל); גבול מזרחי: מתמשך לאורך חומת העיר
 העתיקה, מהפינה המזרחית של ככר צה״ל ועד לשער יפו ומשם

^ ^ ו נ י פ  מדרים עד לפינה הדרומית של המצודה; גבול דרומי: מתמשך מ
^ ^ ז ל י מ  המצודה לאורך הכביש המחבר את דרך חשיבת ירושלים עם מ

 עד גבול השטח הציבורי הפתוח לפי תכנית 2229, וכן קטע נוסף של
 דרך חטיבת ירושלים והגן הלאומי שלמרגלות ההומה — גוש 30031
 חלקי חלקות 113,122; גבול דרום־מעדבי: הגגול הדרום־מערב על
 השטח הציבורי הפתוח לפי תכנית 2229; גבול מערבי: מתמשך בצד
 המזרחי של רחוב דוד המלך מגבולו הדרומי של השטח הציבורי
 הפתוח בעמק לפי תכנית 2229 ועד לצומת שלומציון המלכה; הכל

 על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי היראות התכנית: הוספת שלב בתכגון מיתחם ממילא,
 בהמשך לתכנית מס׳ 2229, לקביעת אלמנטים מעלימים, נוספים או
 המפורטים (מהם אלמנטים המהווים שינוי) בקשר למערכת הדרכים

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לםעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירועלים, הופקד
 עינוי תבנית מיתאר מקומית הנקרא: ״תכנית מס׳ 2267 - שינוי מס׳
 דד/ל3 לתכנית מיתאר מקומית ירושלים-, ביחד עם התשריט המצורף

 אליו.

 נבולות התכנית:
 3א. בצפון — עובר לאורך גבולה הצפוני של תנובה (חלקה 121
 בגוש 30079) עד לרחוב שמגר, משם פונה צפונה לאורך הרחוב פד
 להצטלבותו עם רחוב ראשון לציין, משם עובר הנבול לאורך צידו
 הדרומי של רחוב ראשון לציון בכיוון מערב עד לקצה הצפוךמפרבי
 של חלקה 40 בנוע 30235, מעם יורד הנבול לאורך בבולה המערבי
 על החלקה פד לגבולה הצפוני של חלקה 104 בגוש 30235, טעם
 לאורך גבולה הצפוגי של החלקה פד לצידו המערבי על רחוב הפ״ב;

 3ב. במערב — הנבול עובר לאורך צידו המערבי של רחוב הנדג
 מחלקה 64 בגוש 30235 ועד להצטלבות דרך ירמיהו עם רחוב יפו;

 3ג. בדרום — הנבול עיבר לאורך צידו המזרחי על רחוב ירמיהו
 מצומת רחוב יפו ועד להצטלבות רחוב הצבי, מעם לאורך צידו
 הדרומי של רחוב הצבי עד לככר מצבת אלגבי, מקיף את הכבר מצד
 דרום, יורד לאורך צידו המערבי של רחוב יפו עד לככר נורדאו.

 3ד. במזרח — הגבול עובר לאורך צידו המערבי של רחוב שרי
 ישראל, מכבר נורדאו ועד להצטלבות רחוב מלכי ישראל, משם
 לאורך צידו הצפוני של רחוב מלכי ישראל, גמשך מזרחה עד לקצה
 גבולה הדרומי־מזרחי של חלקה 12 בגוש 30078, פונה צפונה לאורך
 הדרך המקשרת בין רחוב מלכי ישראל לרחוב בר־אילן, חוצה את
 רחוב בר אילן וממשיך לאורך גבולה המזרחי של ״תנובה״ עד לפינה

 הצפון־מזדחי, הכל על פי הגבולות המוםמנים בתשריט בקו כחול.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 שטח התבנית כ־392 דונם.

 גוש 30075 חלקות 2 עד 20, 22 עד 25, 28 עד 35, 43 פד 46,
 49, 51, 57, 65 פד 67, 70, 71, 79, 80, 84 עד 88, 90, 115, חלקי

 חלקות 27, 36, 39, 52, 55, 69, 72, 117;
 בוש 30077 חלקות 72,14 עד 100,97,93 עד 109,104 עד 111,

 113 עד 124, 126 עד 128;
 גוש 30078 חלקות 3 עד 5, 7 עד 155,12 עד 157, 181, 200 פד

 203, חלקי חלקות 177, 179;

 גוש 30079 חלקות 2, 121 פד 123;
 גוש 30235 חלקות 2, 4 עד 14, 16 עד 18, 21, 27 עד 34,
 38 עד 44, 66, 74, 77 עד 84, 86 עד 99, 102, 104, 105, חלקי

 חלקות 22, 23, 35 עד 37, 55 עד 57, 59, 64, 65, 69, 76;
 גוש 30236 חלקות 20 עד 30, 32 עד 40, 42, 43, חלקי חלקות

.31 ,19 ,7 
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 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: שכונת גבעת שאול״
 גוש 30260 חלקות 18׳ 13׳ 15׳ 16, חלהי־חלקות 12׳ 14״ הכל
 כפי שסומן בתשריט בקו כחול. שטח התבנית כ־45/289 דונם.

 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד שמורת טבע לשטח
 תעשיה; ב} שינוי ייעוד שטח תעשיה לשטח שמורת טבע; נ)
 הקצאת שטחים לצרכי ציבור; ד) התוויית דרבים חדשות; ה)
 איחוד וחלוקה חדשה; ו} קביעת כניסה למגרש חדש המיועד

 לחעשיה.

 (2) ״תכנית מס׳ 2508 א׳ - שינוי מס׳ 11/79 לתכנית מיחאר
 מקומית ושינוי מס׳ 1/79 לתכנית 1138־.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: שכונת תל־ארזה׳
 רחוב פנינה׳ ורחוב אלי בהן/ גוש 30080 חלקות 58/ 59׳ 60׳
 108׳ 204׳ 205׳ 206׳ 209׳ 210׳ 196 (חלק). התכנית משתרעת
 על פני שטח של ב־5 דונם, הכל על פי הקו הכחול המסומן

 בתשריט.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד חלקות קיימות וחלוקת השטת.
 ל־3 מגרשים לאחר הפרשת שטחים לצרכי ציבור׳ שיעור
 ההפרשות מכל חלקה הוא 40% *משטח המקורי של כל חלקה
 באמור; ב) שינוי ייעוד של חלקה 108 בגוש רשום 30080
 מאזור מגורים 2 לשטח להשלמה; ג) שינוי תוואי דרך מאושרת
 וביטול קטע של דרך מאושרת; ד) קביעת קווי בנין צדדיים

 במגרש 2 וקביעת קו בנין אחורי במגרש 3.

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

 כל המעונין בקרקע׳ בבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות׳ וכן בל הזכאי לכך על פי.סעיף
 100 לחוק׳ רשאי תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות׳

 להגיש התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

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

 אלה:

 (1) תכנית מם׳ 1824 ג׳ — שינוי מס׳ 35/78 לתכנית מיתאר מקומית
 ירושלים, ושינוי מם׳ 1/78 לתכנית מם׳ 1824 א׳.

 מקום התבנית: שכוגת מזרח תלפיות, מגרש ה׳ שבתכנית
 1824 אי, הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי מטרת התכנית: שינוי ייעוד מגרש ה׳ שבתכנית 1824 א׳
 משטח למקומות מיוחדים (מוסד) לשטח להקמת בנין ציבורי

 (מעון יום).
 הודעה על הפקדתו, פורסמה בילקוט הפרסומים 2547, תשל״ט,

 עמי 1748.

 לקראת התכניות המפורטות שהופקדנה בשל הבינוי והפיתוח. עיקר
 התכנית בביטול רחוב ממילא בדרך לכלי רכב והתיויית דרך חדשה
 לבלי רכב בעמק (הברוכה בהריסת מספר בנינים). ובתיקון תוואי רחוב
 יפו לאורך החומה(הכרוך בשינוי מקומה וצורתה של הטיילת הקיימת

 לאורכו).

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

 כל המעונין בקרקע, כבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי, תוך חדשייפ מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
 להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי׳ ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה׳
 ^שב״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים׳
 *ישרה תכנית מיתאר הנקראת: תבנית מיתאר מס׳ 2234 — תבנית
 מיתאר למרכז הרפואי של הדסה והאוניברסיטה העברית בעין כרם.

 השטתים הכלולים בתכנית: עין ברם׳ בין נקודות הציון
 (1) 129875/163750׳ (2) 131000/163750׳ (3) 131000/164750,
 (4) 129875/164750. בשטח של ב-585 דונם׳ הכל על יפי הגבולות

 המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הודאות התכגית: א) קביעת יעודים שונים; ב) הרחבת
 דרכים חדשות׳ הרחבת דרבים קיימות׳ ביטול דרכים קיימות; ג)

 קביעת בינוי עם גבהים; ד) קביעת שימושים.

 הודעה על הפקדתה יחד עם התשריט המצורף אליה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2523׳ תשל״ט, עמ׳ 1220.

 התכנית האמורה׳ בצורה שאישרה הועדה המחוזית ביחד עם
 התשריט המצורף אליה׳ הופקדה במשרדי הועדה המתחית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים׳ וכל המעוניין
 רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי׳ ירושלים

ת בדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר מקומיות דעו ו  י
 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה׳
 השכ״ה-1965׳ כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים׳ הופקדו׳
 ביתד עם החשריטים המצורפים אליהם׳ שינויי תכניות מיתאר מקומיות

 אלה:

 (1) ״תכנית מסי 2459 — שינוי מסי 38/78 לתכנית מיתאר מקומית
 ירושלים ושינוי מסי 1/78 לתכנית מפורטת מם׳ 67״.
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ן 9 6 5 - ה ״ כ ש ק התכנון והבניה, ת  הודעות לפי חו

 מרחב תכנון מקומי׳ מטה יהודה
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תבנית מיתאר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה יהודה,
 הופקד שינוי תבנית מיתאר מקומית הנהרא: ״תכנית מסי מי/320 ג׳ —
 שינוי לתכנית מיחאר מקומית מי/250 מבשרת ציון״, ביחד עם

 התשריט המצורף אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: חלקות 101 ו־102 בשטח
 של כ־600׳5 מ״ר בשכונה ג׳ שבתחום המועצה המקומית מבשרת ציון,
 צפונית לרחוב השלום ומזרחית לרחוב הברוש, הכל על פי הגבולות

 המסומנים בקו כחול בתשריט.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שיביי ייעוד השטח מאזור מגורים 3
 לאזור מגורים 2; ב) איחוד וחלוקה מחדש של החלקות; ג) קביעת

 בינוי; ד) קביעת מרווחים בהתאם לנספח הבינוי.

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

^ ^ ו  כל המעונין בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה א
 עצמו גפגע 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 התבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, מטה יהודה

 הודעות בדבר אישור תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים,

 אישרה תכניות מפורטות אלה:

 (1) תבנית מפורטת מם׳ מי/374.
 השטחים הכלולים בתכנית: מצפון מערב למבוא ביתר׳
 גוש 29798׳ חלקות 3׳ 6, 7׳ בין קואורדינטות האורך
 125.750-125.125 ,וקיאורדינטות הרוחב 158.625-157.625׳
 בשטה של G95 דונם׳ הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט

 בקו בחול.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת השימוש בשטח כבית ספר
 (האקדמיה הירושלמית) ומרכז כינוסים; ב) קביעת בינוי(העמדת
 בניבים, צורתם, גובהם וכיו״ב); ג) קביעת דרכים פנימיות ודרכי

• . ט ר ו פ  גישה לאתר; ד) קביעת שטחים לפיחות גנני ושטחי ס
 הודעה על הפקדתה פורסמה בילקוט הפרסומים 2553, חשל״ט.

 עמי 1903.

 (2) תכנית מפורטת מס׳ מי/377.
 השטחים הכלולים בתכניה: כ־1407 מ״ר בשכיבת מעוז ציון
 שבתחום המועצה המקומית מבשרת ציון׳ גוש 30366 חלקה 15׳

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 עיקרי הוראות התכנית: חלוקה מחדש של החלקה ל־2 מגרשי,

 בניה למגורים והפרשות לצרכי ציבור.

 הודעה על הפקדתה פורסמה בילקוט הפרסומים 2545׳ תשל״ט׳
 עמ׳ 1687.

 (2) תכניח מס׳ 1938 א׳ - שינוי מס׳ 1/77 לתכנית מם׳ 1938,
 אשר מהווה שינוי לתכנית המיחאר המקומית לירושלים.

 מקום התכנית: שכונת בקעה, דרך חברון מם׳ 56, גוש 30013,
 חלקה 23, הכל על פי הגבולית המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי מטרת התכנית: שינוי לנספח הבינוי המצורף לתכנית
 מאושרת מס׳ 1938.

 הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים 2541, תסל״ט,
 עמי 1588.

 (3) תבנית מס׳ 2596 — שינוי מס׳ 28/78 לתכנית מיחאר מקומית
 ירושלים.

 מקים התכנית: שכינת בחלת אחים, רחוב צפת 25, ורחוב
 שפרעם 22, גיש 30109 הלקה 32, הכל על פי הגבילית המסומנים

 בתשריט בקו כחול.

 עיקרי מטרת התכנית: א) קביעת קווי בנין לתוספת בניה;
 ב) הגדלת אחוזי הבנ־ה-

 הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים 2545, תשל״ט,
 עמ׳ 1687.

ת מם׳ 2622 — שינוי מס׳ 78f1 לתכנית שיכונים ציבוריים י נ כ ת 4 ( ) 
 מס׳ 5/08/3.

 מקום התכנית: קרית יובל, רחוב מאיר אבנר, גוש 30407 חלקי
 הלקות 72, 77, 97, 110, 111, כ־430 מ״ר, הכל על פי

 הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי מטרת התבנית: א) התיויית דרך חדשה, ע״י שינוי ייעוד
 שטח מסחרי ושטח פרטי פתוח לצורך זה; ב) ביטול דרך קיימת

 או מאושרת וקביעת ייעוד שטח לאזור מגורים 4—3 קומות.

 הידעה על הפקדתו פורסמה בילקוט ה^רםו:>ים 2534, חשל״ט,
 עמ׳ 1429.

 (5) תכנית מס׳ 2325 - שינוי מם׳ 2/78 לתכנית מיחאר מקומית
 מס׳ 1861 (רמות).

 מקום התכנית: מיתחמים 10, 11, פ~4, בתכנית המיתאר
 המקומית 1861 (דלות). השטח נמצ*! בצד הדרומי של רמות,
 על רכס הגבעה בין קואורדינטות הרוחב 135.200—135.600
 וקואורדינטוח האורך 169.100-186.200, הכל על פי הגבולות

 המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי מטרת התכנית: לפרט את השימושים את התנאים ואת
 יתר הפרטים הדרושים לפיתוח ולבינוי נאותים של כל שטחי

 התבנית על פי אזורי ייעודם.

 הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים 2545, תשל״ט,
 עמי 1687.

 השינויים האמורים בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותם ביחד
 עם התשריטיב המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועד־ המחוזית
 האמורה וכן במשרדי היערה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, וכל
 המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלים בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ׳׳ה—1965

 כל המעוניין בשינויי התבניות רשאי לעיין בהם ללא תשלום
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע׳ בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו בפגע על ידי שינויי התבניות׳ רכן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100 לחוק, רשאי תוך תדשיימ מיום פרסום הודעה זו ברשומות׳ להגיש

 התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי׳ בני־ברק

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 ניתנת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה׳
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכבון ולבניה מחוז
 תל־־אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבביה בני־ברק׳ הופקד׳
 ביחד עם התשריט המצורף אליו׳.שינוי תכנית הנקרא: תכנית מם׳

 405 - שינוי לתכנית מיתאר מס׳ 105 אי, בכי־ברק.

 מקומם של• השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם: גוש 6188,
 חלקה 4׳ ברחוב חזון איש.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: להפקיע לפי החוק מהשטח החקלא י
 שטח י של 2,000 מ״ר להגדלת מגרש בית הספד בית י$קב בשיכון גי.

 כל המעונין בשינוי התכנית דשאי לעיין בו ללא חשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואו* את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי׳ תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, להגיש

 התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, רמת־גן

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר תכנית מיתאר הנקרא: תכנית
 מיתאר מקומית מס׳ רנ/340 — מרחב תכנון מקומי רמת־גן, שעליו
 הכריז שר הפנים בצו שפורסם בקובץ התקנות מס׳ 1836 מיום
 11.2.1966, והמותחם בקו כחול כהה בתשריט המצורף אליו, להוציא
 אותם השטחים הכלולים ברמת־גן בגושים 6177, 6233, 6235, 6236

 (תל השומר).

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת ייעודי קרקע, זכויות בניה,
 הפקעות לצרכי ציבור ואופן הפיתוח של כל תחוס התכנית, כמפורט

 בתקנות ובתשריט.
 הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים 1596, תש״ל,

 עמי 1150.

 השינוי האמור, בצורה שהועדה המחוזית אישרה אוהו ביחד עם
 התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה ובן
 במשרדי הועדה 'המקומית לתכנון ולבגיה רמת־גן, וכל המעונין
 ר?£אי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 (3) תכנית מפורטת מם׳ מי/385.
 השטחים הכלולים בתבנית: 1762 מ״ר, בשכונת מעוז ציון
 שבתחום המועצה המקומית מבשרת ציון׳ גוש 30367 חלקות

 14, 145, הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו בחול.
 עיקרי הוראות התכנית: חלוקה מחדש של חלקה 14 ל־2 מגרשי

 בניה למגורים, וייעוד חלקה 145 לשביל ציבורי להולכי רגל.

 הודעה.על הפקדתה פורסמה בילקוט הפרסומים 2540׳ תשל״ט,
 עמי 1573.

 התכניות האמורות׳ בצורה שאישרה הועדה המחוזית ביחד עם
 התשריטים המצורפים אליהן׳ הופקדו במשרדי הועדה המחוזית
 האמורה ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה יהודה,
 ובל המעונין רשאי לעיין בהן ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 ג׳ בכסלו תש״ם (23 בנובמבר 1979)
 ר׳ לוי

 יושב ראש הועדה המחהית לתכנון ולבניה
 מחה ירושלים

ת תל־אביב ח  מ
 מרחב תכנון מקומי, תל־אביב־יפו

 הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
 ניתנת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ׳׳ח—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 תל־אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל־אביב-יפו׳
 הופקדו׳ ביחד עפ התשריטים המצורפים אליהם׳ שינויי תכניות אלה:

 (1) תבנית מס׳ 2022 — שינוי מסי 1 לשנת 1979 לתכנית מפורטת
 מם׳ 729 תל־אביב.

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם: גוש 6628
 חלקה 284 חלקי חלקות 285׳ 353, 558, ברחוב קוממיות פינת

 מפלסים.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: לתכנן מחדש חלק משטחים
 שבתכנית 729 על ידי: שינויייעוד מיחידה מסחרית למגורים אי׳

 ושטחים ציבוריים, הכל במפורט בתשריט המצורף.

 (2) תבנית מס׳ 1968 — שינוי מס< 1 לשבת 1977 של תכנית מס׳
.314 

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם: גוש 6940
 הלקות 135, 136׳ ברחוב לבוגטין פינת רחוב הרכבת.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: להתיר תוספת קומה ששית חלקית
 למשרדים מעל לבנין הקיים בגובה של 5 קומות על החלקות
 135׳ 136 בגוש 6940, בפינת הרחובות הרכבת ~ לבונטין׳
 ולשנות בהתאם לבך את התבנית מס׳ 314 על שינוייה, אשר
 הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים 229׳

 מיום 15.5.1952.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ׳׳ה—1965

ת המרכז ח  מ
 מרחב תכנון מקומי, המרכז

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאד מקדמית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז,
 אישרה שינוי תבנית מפורטת הנקרא: ״שינוי תכנית מיתאד מקומית

 מם׳ ממ/8/853״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6189 הלקה 42ל
 (חלק), ברחי הפלמ״ח, גבעת שמואל.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי ייעוד מאזור פיתוח לאזור ־
 מסחרי לשם הקמת מבנה מרכזי למשרדי חברת ״תדיראך.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורמה בילקוט הפרסומים 2054,
 תשל״ה, עמ׳ 188.

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

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, לוד

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

 תכנית מפורטת מם׳ לד/625*.

 ואלה השטתים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 4025 חלקות 31,
 91, רה׳ לאה גולדברג, לוד.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי שטח מציבורי פתוח למוסד
 ציבורי להקמת ביח־בנסת.

 הודעת על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 2504, חשל״ט, עמ׳ 721.

 שינוי התבנית האמור בצורה שאישרה הועדה המחוזית, ביחד עפ
 התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה לוד, וכל המעונין רשאי
 לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, רמלה

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

 תכנית מפורטת מסי לה/7/160״.

 מרחב תכנון מקומי, בת־ים

 הודעות בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 ואישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק.התכנון והבניה׳
 השכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב,

 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר תכניות אלה:

 (1) תכנית מס־ 206 — שינוי לתכנית מיתאר מקומית מם׳ 2אי,
 בת־ים.

 השטחים הכלולים בתכנית: גוש 7142 חלקות 5—10׳ 1,2׳ 80,
 66,79, 11,12,חלק מחלקה156 (78), בין רחובות: הנשיאים

 — יוספטל — מטריק - זיבוטינםקי.

 עיקרי הוראות התכנית: לקבוע אזור מגורים מיוחד בשטח
 התכנית הזו ובכך לשיות את תבנית מיתאר מקומית בת־ים׳
 מס׳ 2א׳ ע״י: א) ביטול התכנון הקיים; ב) קביעת דרכים;
 נ) קביעת אזור מגורים מיוחד אשר תכליותיו יהיו מגורים
 למסחר, שטחים לבניני ציבור לשטחים ציבוריים פתוחים; ד)
 קביעת הוראות פיתוח ובניה להנ״ל; ה) בתכניה המפורטת ייקבעו
 דרכים פנימיות, שבילים ושטחים ציבוריים; ו) סף הכל אחוזי

 ההפקעה בתבנית המפורטת - 40%.

 הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2366, חשל״ז, עמ׳ 2387.

 ;2) תכנית מפורטת מס׳ 206 אי.

 השטחים הכלולים בתכנית: גוש 7142 חלקות 1׳ 2, 5, 6׳ 7,
 8, 9, 10, 11, 12, 66 , 79 , 80׳ חלק מחלקה 156 (78)׳ בין

 רחובות: הנשיאים — מסריק — יוספטל — ז׳בוטינסקי.

 עיקרי הוראות התבנית: לתכנן ולחלק אח השטח המוגדר לעיל,
 ע״י: א) התוויית דרכים; ב) קביעת אזורי המגורים; ג) קביעת
 שטחים ציבוריים פתוחימ; ד) קביעת הוראות וחוקי בניה,
 גובה הבנינים ותכליות; ו) קביעת הוראות בדבר עיצוב ארכיטק
 טוני לגושי בנינים לפני מתן היתרי בניה. ז) חלוקה מחדש
 בהסכמת הבעלים או שלא בהסכמת הבעלים ע״י איחוד וחלוקה

 מחדש של החלקות.

 הודעה בדבר הפקדתה יחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2366׳ חשל״ז, עמ׳ 2387.

 התכניות האמורות בצורה שאישרה הועדה המחוזית ביחד עם
 ׳תשריטים המצורפים אליהם׳ הופקדו במשרדי הועדה המחוזית
 זאמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה בת־ים׳ ובל
 למעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 זאמורים פתוחים לקהל.

 \י בחשון תש״ם (20 בנובמבר 1979)

 ד׳ רזניק
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז חל־אביב
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ו 965 כ״ה-  הודעות לפי חוק התכנון והבניה, תעו

 מחוז חיפה
 מרחב תכנון מקומי, חיפה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשב׳׳ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:
 ״תבנית מם׳ חפ/1669 - הרחבת רחוב מאיר רוטנברג״ - המהווה
 שינוי לתכנית מס׳ תפ/421 — תכנית בנין עיר חיפה גליון 8, לתכנית
 מס׳ חפ/981 - המושבה הגרמנית הצפונית ולתכנית מם׳ חפ/1402 -

 בינוי בחלקה 74 בגוש 10829.

 הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים 2431, תשל״ח,
 עמ׳ 1626.

 השינוי האמור בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו ביחד עם
 התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן
 במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה, וכל מעונין רשאי
 לעיין בו ללא חשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב חבנון מקומי, חיפה

 הודעות בדבר אישור שינויי תכרות מיתאד מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהחאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחח חיםה,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינויי תכניות מיתאר מקומיות

 אלה:

 (1) ־׳תבנית מס׳ חפ/1267 — מלון בהמשך רה׳ שמשוך — המהווה
 שינוי לתכנית מס׳ חפי. 229 - תכנית המיחאר של חיפה ולתכנית

 מס׳ חפ/229א׳ — תכנית של חיפה (תיקון).

 הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים 1663, תשל״ב,
 עמ׳ 152.

 (2) ״תכנית מס׳ חפ/1594 — אתר למרכז מסחרי בדרך שמחה
 גולן״ — המהווה שינוי לתבנית מם׳ חפ/229 — תכנית המיתאר

 של העיר חיפה.
 הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים 2010, תשל״ד,

 עמי 1464.

 (3) ״תכנית מס׳ חפ/1703 - הפיכת שביל ציבורי לשטח ציבורי
 פתיח״ — המהווה שינוי לתכנית מס׳ חפ/229 — תבנית המיתאר
 של העיר חיפה ולתכנית מם׳ חפ/229א׳ — תכנית המיתמר של

 העיר חיפה (תיקון).

 הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט• הפרסומים 2499, תשל״ט,
 עמ׳ 621.

 (4) ״תכנית מס׳ חפ/1518ב׳ — שיפור צומת הרחובות חיל הים—י
 יפו—רוטשילד״ — המהווה שינוי לתכניות הבאות: תבנית מם׳
 חפ/510 — חיפה אל עתיקה, תכניה מס־ חפ/817א׳ — חיפה —
 תכנון קרית אליהו וסביבתה, תכנית מס׳ חפ/1001 — שיכון
 משכנות 1956 — קרית אליהו, תכנית מם׳ חפ/ 1021ב׳ — תחנת

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 4347, 4348, בין
 הרחובות ויצמן ובר־אילן ברמלה.

 עיקרי הודאות שינוי התכנית: שינוי קוו בנין בשדרות ויצמן על
 מנת לאשד תוספת בניה.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 2547, תשל״ט, עמי 1755.

 שינוי התבנית האמיר, בצורה שאישרה הועדה המחוזית, ביתד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמלה, וכל המעונין
 רשאי לעיין בו ללא השלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, רחובות

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

 תכנית מפורטת מס׳ רח/2/113״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית: גוש 3702 חלקה 364
 (חלק), רח׳ רוזינסקי, רחובות.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד של שטח הלקה זמנית
 משפת ציבורי פתוח לשטח לבניני ציבור, איחוד חלקוה, יעוד חלקה

 בשטח לבית ספר.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 2512, תשל״ט, עמי 919.

 שינוי התבנית האמור, בצורה שאישרה הועדה המחוזית, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות, ובל המעונין
 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 ו׳ בכסלו תשים (26 בנובמבר 1979) א' היון
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, הדרים

 הודעה על הכנת שינוי תכנית מפורטת
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק החבנין והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הדרים, החליטה
 בישיבתה מיום ג׳ בחשון תש״ם (24 באוקטובר 1979) להכין שינוי

 לתכנית מפורטת מס׳ הר/10/290.

 ואלה השטחים הנכללים בתחום התבנית המוצעת:
 בל שטח שיפוט המועצה המקומית רמות־השבים.

 ח׳ בחשון תש״ם(29 באוקטובר 1979) ש׳ מעח
 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 הדרים
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965

 הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים 2511, חשל״ט,
 עמי 887.

 (a) ״תכנית מם׳ ג/881 — שיקום תל חנן׳׳, המהווה שינוי לתכנית
 מם׳ ג/580 — תכניה מיתאר בשר.

 הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים 2444 תשל״ח,
 עמ׳ 1984.

 השינויים האמורים בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותם,
 ביחד עם החשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה, ובל מעונין רשאי לעיין בהם ללא חשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ה׳ בכסלו תש״ס(25 בנובמבר 1979)
 נפתלי אילתי

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה

ה הצפון ח  מ
 מרחב תכנון מקומי, הגליל המרכזי

 הודעות בדבר אישור תכנית מפורטת
 ואישור תכנית מיתאר

 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה—1965׳ כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מתח הצפון, אישרה

 תכניות אלה:

 (1) תכנית מפורטת מסי 2871 — חלוקת מגרשי בניד, בכפר מכר
 (דרום).

 הודעה על הפקדתה׳ פורסמה בילקוט הפרסומים 2439׳ תשל״ת׳
 עמ׳ 1844.

 השטחים הכלולים בתכנית:
 חלקי גושים: 18530, 18531, 18525, 18545.

 עיקרי מטרת התכנית: חלוקת מגרשים לבניית מגורים, מבני
 ציבור ואזור מלאכה.

 (2) תכנית מיתאר מסי 912 — גוש הלב.
 הודעה על הפקדתה׳ פורסמה בילקוט הפרסומים 2055׳ ת־של׳׳ה׳

 עמי 222.
 השטחים הכלולים בתכנית:

 גושים: 14107, 14109; חלקי גושים 14097, 14130, 14098,
 14143׳ 14108, 14110׳ 14112.

 עיקרי מטרת התכנית: הכנת תכנית מיתאר בהתאם לחוק התכנון
 והבניה׳ תשב״ה—5־)19.

 התכניות האמורות בצודה שהועדה המחוזית אישרה אותם ביחד
 עם החשריטים המצורפים אליהם הופקדו במשרדי הועדה המחוזית
 האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המרכזי
 שברחוב לוחמי הגיטאות 10, עכו, וכל המעונין רשאי לעיין בהם

 ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים• פתוחים לקהל.

 אגד בהצטלבות דרך יפו-דולפין, תכנית מס׳ חפ/1025 -
 מרכז למלאכה ולמסחר בקרית אליהו, תבנית מם׳ חפ/1060 —
 גוש ד׳ בקרית אליהו, תכנית מס׳ חפ/1501 - תחנת הרכבת
 חיפה מערב — בת גלים, תכנית מם׳ חפ/1518אי - צומת

 הרחובות חיל הים - יפו—רוטשילד.
 הודעה על הפקדת שינו־ התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים,

 2199, תשל״ו, עמ׳ 1329.

 השינויים האמורים בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותם ביחד
 עם התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו, במשרדי הועדה המחוזית
 האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה, וכל
 מעונין רשאי לעיין בחם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוח־ם לקהל.

 מרחב תכנון מקומי־מחוזי, חיפה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת נזה הודעה, בהתאם לסעיפים 89 ו־12(א) לחוק התכנון
 והבניה, תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מחוז חיפה,
 הופקד ביהד עם התשריט המצורף אליו, שינוי תבניה מיחאר מקומית
 הנקרא; ״תכנית מם׳ ג/932 — שכונה צפונית בגייםר־א—זרקא״
 המהווה שינוי לתבנית מס׳ ג/400 — תבנית המיתאר לשטח הגלילי

 לתכנון עיר, מחוז חיפה.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 גוש 10398 הלקה 57, חלקי חלקות 48 עד 56, 171, 174; גוש
 10180 חלק מהלקה 1; גוש 10183 חלק מחלקה 1; גוש 10184, חלק

 מחלקה 1.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: יעוד השטח לאזור מגורים אי,
 תוך הקצאת שטחים למבני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים, דרכים

 ושבילים וכן שמירה על שטח עתיקות(תואי אמת המים העתיקה).

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

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אהר הרואה אח
 עצמו נפגע על ידי שינוי החכניח, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100 לחוק, רשאי, תוך הדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
 להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז חיפה.

 מרחב תכנון מקומי־מחחי, חיפה

 הודעות בדבר אישור שינוי תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 117 ו־12(א) לחוק התכנון
 והבניה, תשב״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 חיפה, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינויי תכניות מיתאר

 מקומיות אלה:

 (1) ״תכנית מס׳ ג/928 עכונה מזרחית באור עקיבא״ המהווה
 שינוי לתבנית מם׳ ג/556— תכנית מיתאר אור עקיבא ולתכנית

 מם׳ ג/61ד — שבונה מזרחית באור עקיבא.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965

 עבדון, הופקדה תכנית מפורטת הנקראת תכנית מפורטת מס׳ 2314 —
 חלוקת מגרשים לבניה בכפר מזרעה/ ביחד עם התשריט המצורף

 אליה.

 ואלה השטתים הכלולים בתכנית:

 גוש 18137 חלקה 30 חלקי חלקות 10-12; גוש 18138 חלק
 מחלקה 3.

 עיקרי מטרת התכנית: חלוקת מגרשים למגורים.

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

 כל המעונין בקרקע, בבבין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי התבנית/וכן מהנדס ועדה מקומית שמדחכ התכנון
 שלה כלול בתהום התכגית או גובל איתו, דשאי/ תוך הדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות׳ להגיש התנגדות לתכנית במשרדי

 הועדה המקומית לתכנון ולבניה האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, טבריה

 הודעות בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר
 ושינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף ׳117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז הצפון,

 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינויי תכניות אלה:

 (1) תכנית מס׳ 3390 — שינוי לתכנית מיתאר מם׳ 267 טבריה'
 שינויים במרווחים צדדיים, טבריה.

 הודעה על הפקדתו, פורסמה בילקוט הפרסומים 2540, חשל״ט,
 עמ׳ 1576.

 השטחים הכלולים בתכנית: גוש 15001 חלקה 16.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: שינויים במרווחים צדדיים, במרווח
 צפוני שינוי ל־3 מטר, ובמרווח דרומי שינוי ל־3.40 מטר.

 (2) תכנית מפורטת מם׳ 2405 — שינוי לתכנית מפורטת מס׳ 162 —
 שיקום ובינוי בגושים 15009, 15008, טבריה.

 הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים 2230, תשל׳׳ו,
 עמ׳ 2053.

 השטחים הכלולים בתכנית: גושים 15009, 15008 (שכונת דון
 יוסף נשיא).

 עיקרי מטרות שינוי התכנית: פיתוח בנייח מגורים ונופש,
 פיתוח קדית ממשלה.

 השינויים האמורים בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותם ביתד
 עם התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה המחוזית
 האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה טבריה שבעירית
 טבריה, וכל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים וכשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המזרחי

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי
 שברחוב הגליל טבריה, הופקד שינוי תבנית מיתאר מס׳ 3160 —
RP/50/42 שינוי לחכניח מיתאר מס׳194 הגליליח וחבגיח מיחאר מם׳ 

 מרכז ספורט בכפר כמא, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בחבניח: גוש 15330 חלק מחלקה 14.

 עיקרי מטרח שינוי החכניה: שינוי יעוד השטח מחקלאי לשטח
 ספורט.

 כל המעונין בשינוי החכניח רשאי לעיין בו ללא השלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פחוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט חכנוני אחר הרואה אח
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס הועדה המקומיח שמרחב
 התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו, רשאי, תוך חודשיים
ם פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התגגדות לשינוי ד י מ ^ ^ 

 התבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרח בזה הודעה, בהחאם לסעיף 89 לחוק התכנון. והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לחכנון ולבניה מחוז
 הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבביה הגליל המזרחי
 שברחוב הגליל טבריה, הופקדה תכנית מפורטת הנקראת: תבנית
 מפורטת מם׳ 1584 - תחום בגיה, רומאבה, ביחד עם התשריט

 המצורף אליה.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: שטח בנוי וחלקי גושים 17476,
.17477 

 עיקרי מטרת התכנית: קביעת תחום בניה בשטח הכפר.

- בל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.׳

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה אח
 עצמו נפגע על ידי התכניח, וכן מהנדס ועדה מקומיח שמרחב התכנון
ה כלול בתחום התכנית או גובל אוחו, רשאי, תוך הדשיים מיום ל ש ^ ^ 
ה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית במשרדי מ ו ם ר פ ^ ^ 

 הועדה המקומית לתכנון ולבניה האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, אשרי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965/ כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשרי שבקיבוץ
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ק התכנון והבניה, תשכ״ה_965ו  הודעות לפי חו

 עיקרי מסרת שינוי התכנית: השתלבות בתכנון בולל של שביל
 הגנים שייצור סמטת הולכי רגל בעלת ייעוד מעורב — מסהר

 עסקים, ומגורים.

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

 כל המעונין בקרקע׳ כבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התבנית׳ וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
 התכנון שלה בלול בתחום התבנית או גובל אותו׳ רשאי׳ תוך הדשיים
 מיום• פרסומה של הודעה זו ברשומות׳ להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכביז מ־ןומי׳ נצרת עלית

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה׳
 חשכ״ה—1965׳ כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה׳ מחוז הצפון׳

^fc  החליטה׳ באישור שד הפנים׳ לאשר שינוי תבנית מפורטת הנקרא:
 תכנית מפורטת מסי 2924 — שינוי לתכנית מפורטת מסי 2481

 שכונת בן גוריון׳ נצרת עלית.

 הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים 2385׳ תשל״ח׳
 עמי 391.

 השטחים הכלולים בתכנית: חלקי גושים: 16557—16555.
 עיקרי מטרת שינוי התכנית: קביעת אזורים שונים ואופן הבינוי

 בהם.

 השינוי האמור׳ בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו ביתד עם
 התשריט המצורף אליו׳ הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן
 במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נצרת עלית׳ שבעירית
 נצרת עלית׳ ובל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, נצרת עלית

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנוןולבניה מחוז הצפון

• ח י ד י ע ג  ובמשרדי הועדה המקימיח לתכנון ולבניה נצרת עלית ש
 נצרת עלית, הופקד שינוי תכנית מיתאר הנקרא תבנית מם׳ 3399 -י
 שינוי לתכנית מיתאר מס׳ 3057 — שטת לבית־כנסת ״אליהו הנביא״

 בנצרת עליה, ביחד עם הת׳6ריט המצורף אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 16537 חלק מחלקות 1, 2.
 עיקרי מטרת שיגוי התכנית: שינוי ייעוד השטח משטח ציבורי

 פתוח לשטח מבני ציבור (בית כנסת).

 מרחב תכנון מקומי, כרמיאל

 הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
 נמסרה בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה כרמיאל שבמועצה
 המקומית כרמיאל׳ הופקדו ביחד עם התשריטימ המצורפים אליהם,

 שינויי תכניות מפורטות אלה:

 (1) תכנית מפורטת מם׳ 3129 — שינוי לתכנית מפורטת מס׳
 1/18/15 — שכ׳ מגורים, בניני ציבור ומסחר, רחוב הברושים,

 כרמיאל.
 ואלה השטחים הכלולים בתבנית: גוש 18982 חלקי חלקות 34,
 35, 63, 64, 66, 68׳ 141׳ 156, 158׳ 186-193׳ 195׳ 197׳

.211—213 
 עיקרי מטרת שינוי התכנית: ייעוד השטח למגורים, בניני

 ציבור ומסחר.

 (2) תכנית מפורטת מם׳ 3446 — שינוי לתכנית מפורטת מס׳
 1/18/1 — איתור שטח לקיוסקים׳ שירותים ציבוריים׳ הסעה

 ציבורית׳ מוניות וכוי׳ כרמיאל.
 השטחים הכלולים בתכנית: גוש 18990 חלק מחלקה 6; גוש
 18988 חלק מחלקות 113׳ 80׳ 79׳ 74; גוש 18982 חלק מחלקות

 48׳ 59.
 עיקרי מטרת שינוי התכנית: ייעוד שטח לקיוסקים׳ שירותים

 ציבוריים, תחנת מוניות׳ הסעה ציבורית וכוי.

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

 בל המעונין בקרקע׳ כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות׳ וכן מהנדס הועדה המקומית
 שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכניות או גובל אותם, רשאי׳
 תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות

 לשינויי התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, נהריה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965׳ כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה׳ מחוז
 הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נהייה שבעירית
 נהריה׳ הופקד שינוי תכנית מיתאר הנקי־א: תכנית מם׳ 3228 — שינוי
 לתבנית מיחאר מס׳ 851 - תכנון בגוש 18170 חלקה 70, נהריה,

 ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 18170 חלקה 70 (רחוב
 רייך).
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ק התכנון והבניה, תעוכ״ה-־965ו  הודעות לפי חו

 בל המעונין בהרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחד׳ הדואה עצמו
 נפגע על ידי שינוי התכנית׳ וכן כל הזכאי על פי םעיף 100 לחוק
 רשאי׳ תוך חדשיים מיום פרסומת של הודעה זו ברשומות׳ להגיש

 התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי׳ ערד

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה׳ בהחאפ לסעיף 89 לחוס התכנון והבניה׳
 תשכ״ה—1965׳ כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום׳ ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ערד׳ הופקדה
 תכנית מפורטת מם׳ 124/03/24 - ערד׳ ביתד עמ התשריט המצורף

 אליו.

 עיקרי הוראות התכנית: ייעוד שטחים למלאכה ומסחר׳ שטח
 ציבורי פתוח׳ שםלו פדסי פתוח׳ מיתקנים עירוניים׳ דרבים וחניות.
 ואלה השטתים הכלולים בתכנית: שטח כ־357 דונם בכניסה לערד

 מצד ימין מבאר־שבע.

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

 בל המעונין בקרקע׳ בבנין או בבל פרט תכנוני אחר׳ הרואה
 עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי על פי סעיף 100 לחוק׳
 רשאי׳ תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות להגיש

 התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תבנון מקומי׳ שדרות

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה׳
 תשכ״ה—1965׳ כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום׳ ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שדרות הופקד׳
 שינוי תבנית הנקרא: שיבוי.מםי 6 לתכנית מפורטת מס׳ 102/03/21—

 שיכונים ציבוריים׳ שדרות׳ ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: תיקון גובה מגורים א׳(קומה אחת) וקווי
 בנין ושינוי באחוזי בניה.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: רחוב מרדכי טרשי׳
 רהוכ שפרינצה׳ רחוב ראובן גופר׳ סמטת חבצלת׳ רחוב השקמה׳

 הקטע הצפוני של העיר ליד בית םפר ״הרואה״.

 בל 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
 גפגע על ידי שינוי התבנית׳ ובן כל הזכאי על פי סעיף 100 לחוק׳
 רשאי׳ תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות להגיש

 התנגדות לשינוי התבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 א׳ בכםלו תש״ם (21 בנובמבר 1979)
 י׳ ורדימון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחת הדרום

 כל המעונין בשינוי התבנית רשאי לעיין בו ללא חשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו גפגע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
 התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל איחו, רשאי, תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעת זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 כ״ט בחשון תש״ם (19 בנובמבר 1979)

 ישראל קניג
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הצפון

ת הדרום ח  מ
 מרחב תכנון מקומי׳ אשקלון

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה׳
 תשב״ה-1965׳ כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום׳
 החליטה באישור שר הפנים,לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:
 שינוי מסי 23 לתכנית מפורטת מסי 106/03/4 — אזור תעשיה׳

 אשקלון.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד מאזור תעשיה׳ משטח ציבורי
 פתוח׳ מדרך קיימת ומדרך מוצעת לאזור חקלאי׳ מאזור תעשיה

 לחניה מוצעת.
 הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2515, תשל״ט׳ עמ׳ 992.

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

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי׳ עומר

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה׳
 תשכ״ה—1965׳ כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום׳ ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עומר, הופקד
 שינוי תכנית הנקרא: שינוי מס׳ 14 לתכנית מפורטת מס׳ 101/03/14-

 עומר׳ ביתד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: שינוי ייעוד מדרך ציבורית לשטח פרטי.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: שטח 1973 מ״ר רחוב

 האשל 46׳ עומר.

 כל המעונין בשינוי התבנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים ׳לקהל.
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 הזמנות בתי הממופמ

 בית המשפט המחהי בירושלים

 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם, במפורט להלן. כל
 המתנגד לבקשות יגיש, תוך ארבעה פשר יום מיום פרסום הזמנה זו, את טעמי התנגדותו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיניו:

 שם המבקש
 תאריך
 הפטירה

 מקום מגוריו
 שם המנוח האחרון

 מסי התיק
 (צמאות)

 16.4.79 קינדרמן טילי ואח׳
 22.7.79 שנימן רות

 29.6.79 זולטן אימרה
 11.6.79 קארויורם ואת׳

 7.10.79 שלזינגר לוטה
נד י  9.8.79 .רההשו

 14.9.79 וינשטוק יוסף

 בפקודת בית המשפט
 אפרים לוי, מזכיר

 9ד/42ד פוקס לינה
 743/79 הכט פני

 750/79 אלקלעי פינא
 753/79 קארו שמעון

 754/79 שלזינגר הרמן
 756/79 אלי מריה בירקנפלד

 764/79 שטםל רחה

 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון
 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליחן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי עזבו!
 או לשניהם. כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה

 תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו:

 מסי התיק מקום מגוריו תאריך
 (ירושות) שם המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

 743/79 מיידנבוים נתן _ 19.6.79 מיידנבוים אסתר
- 4.8.75 שברינםקי טניה  744/79 גלוזברג אברהם

- 26.11.78 יעקב אשר שמשון  746/79 שמשון אשר יוסף
 747/79 ניסימוף גבריאל — 2.5.77 חפצי בה קורה ואח׳

- 21.1.46 ארוטי שלמה  749/79 ארוטי משה
- 10.10.68 אזגור מולי הירשוביץ  751/79 אזגור שלמה צירלם

- 27.8.79 נרינוולד רחל  752/79 אלשטיץ דוד
- 19.2.76 מלמד מרדכי  755/79 מלמד יוסף

- 16.6.79 ויויאן אלסי מאי טילר  757/79 לורנס ויקטור
 758/79 חסן עלי אםמעיל עביד 20.5.78 םמידה חסן עלי אסמעיל

 עביד
 חסן עלי אםמעיל עביד

 13.10.75 תמרי יעקב

-  759/79 תמרי צפורה
- 24.8.78 אבלה שמואל  760/79 . אבלה לאה
- 13.4.77 רפאל אירה  761/79 ציקושוילי מרגריטה

 762/79 קורצוויל מינה — 23.2.74 קורצוויל דן
- 30.6.79 דייזנד מלי  763/79 רייזנר ברוד ברנהרד

 בפקודת בית המשפט
 אפרים לוי, רשם•
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 בית המשפט המחוזי בתל־אגיב־יפו
 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליחן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם, כמפוו־ס להלן. כל
 המתנגד לבקשות יגיש׳ תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, את טעמי התנגדותו, שאם לא בן יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיניו:

 מס׳ התיק מקום מגוריו תאריך
 (צוואות) שם המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

- 24.6.79 רתל גרונדשטיין  3917/79 אפרים גרונדשטיין
 4843/79 גרשון קופילוב — 21.9.79 רות קופילוב

 ־8.11.79 לין באפארסטיק
-  4530/79 הלגה טודשיני

- 17.11.78 זיוה תמרי  3855/79 סטלה אופיר כגן
- 20.10.79 שמואל צוקרמן  5677/79 רוזה בוים

 5678/79 לאה נוים 11.10.79 אשר נוים
 5681/79 גםתר יוםף 4.10.79 בהן עלמה
 29.10.79 דפנה דותן

-  5683/79 ליכטר מאיר
 5685/79 רבינוביץ יצחק 17.10.79 אנה רוטשילד

- 8.7.79 יצחק זלפרוינד  5696/79 יוםף זלפרוינד
- 8.11.79 מדן נריה  5701/79 בלומה וקסמן

 5702/79 אסתר חיון 7.8.79 אליהו דדוש
- 12.9.79 שושנה לביא  5705/79 פינקלשטיין זאב
 5718/79 אולגה פרימו — 2.8.79 סביטי פרימו
- 19.4.79 גוטטה זינגר  5633/79 וילהלם(זאב) זינגר

 27.5.75 שרה טננבאום
-  5725/79 שמואל טננבאופ

- 29.7.79 מרים בשויבקיץ  5730/79 פייבל בשויבקיץ
- 20.8.79 מרים פלדי  5733/79 ישראל פלדי

- 31.1.79 בני דוד  5734/79 ששון שבתאי
 5735/79 מרדכי אברהם 3.10.79 רחל בן־דוד
 5739/79 זאב שטוק — 23.3.79 טובה שטוק

- 27.10.77 פנחס שובמן  5740/79 פסיה שוכמן
- 18.10.79 אליהו ינקביץ  5741/79 אדלגה סטרולוביץ
- 22.3.76 עזרא רפאלי  5743/79 פרחה פריכה רפאלי

- 20.2.79 זליג רבינוביץ  5744/79 איכמן טובה
- 11.10.79 דב וקפלר  5745/79 עטלה קנטרוביץ

 5746/79 פיגה וברמן — 28.8.79 בן ציון קריגר
- 21.9.79 אהובה ליבוביץ  5748/79 צצילה שמילוביץ

- 12.4.78 חיה אטל  5749/79 אליהו סגינור
- 3.7.79 אלזי גרטרוד  5750/79 אריך וולף

- 9.10.79 שכטר סילביה  5751/79 י שכטר אליהו
 5753/79 מיכאל ברנרד(סטף) פרי 16.9.79 גורית סטף

- 11.9.79 רות בן־אמוץ  5755/79 מרים פריימן
- 28.8.76 מוסטקי שבתאי  5758/79 לוי משה

 5759/79 ניגאוזן משה(בךנחמן) _ 30.4.79 גויהאוז גחמן
 5761/79 בנימין יעקב — 9.6.79 יעקבי צפורה
- 11.4.79 משה גינזבורג  5762/79 אברהם גיזנבורג

- 22.5.74 אליאס(אלי) מוסקונה  5767/79 סימן טוב מוסקונה
- 2.10.79 ברנד אברהם  79(5769 ברנד(ולריח) גולדה
- 2.10.79 יעקב וילהלם  5771/79 יעקב לילי

 5780/79 שמואל פלקסמן 19.10.79 אדלה אידה פלקםמן
- 31.2.79 בית לפליטות  5781/79 רוזליה בלכמן

- 23.8.79 אייזיק גנדלמן  5784/79 שיינדל גנדלמן
- 24.10.79 גורית שהרבני  5786/79 הבר פרומט
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מם׳ החיק מקום מגוריו תאריך
 (צוואות) שפ המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

- 13.7.77 מני רתמים  5790/79 מני מרגריטה
- 7.6.79 רוזה עבדי  5791/79 יעקב עבדי
- 3.3.78 דהרי יוחנן  5792/79 דהרי סעיד

 5793/79 סימה וולפוביץ 20.11.78 יעקב וולפוביץ
- 9.11.79 יונה טמכור  5794/79 פסיה פיינזילבר

- 20.10.79 הילדה לייבו  5795/79 לודביק לקס
- 7.8.79 אביבה אביכם  4725/79 ראובן אביכם

 14.5.79 חוה פדי
-  5797/79 אליעזר פרי

 5803/79 בנימין(אלברט) נוימן 10.6.79 לאה נוימן
- 23.10.79 שלמה מרקוביץ  5808/79 ארנםט מרקוביץ

- 26.8.79 אלתר שטבל  5812/79 נסיה שטכל
- 27.8.79 פבזנר משה  5817/79 זלמן פבזנר

 1.3.79 חורשיד ברמיה־זדה
-  5818/79 שמעון ברמיה־זדה

 5822/79 מרקס אלפרד — 22.9.79 פני מרקם
 5823/79 כרמלה(ידידה) חרוב 24.5.79 שמעון חורב

- 30.6.79 שיה סגל  5824/79 מלכה גרייפנר
lf משה מוסטובםקי . l l  5825/79 אסתר רוזנפלד 79.

- 9.10.79 יעל ר1ין  5605/79 רבקה חין
- 18.10.79 יוליוס אנדרל  5606/79 לאה עליזה פ לציק

- 23.9.79 זלמן לוי  5832/79 חיים לוי
- 23.8.77 רבקה שיינשין  5835/79 אריה שייגשץ

- 8.7.79 ברודםקי שינדל  5838/79 ברודםקי יואל
- 4.11.77 גולדה שילד  5841/79 דב ויסמן

- 10.6.79 פרידה אביגד  5843/79 רובין ישעיהו
- 1.8.79 חנה סלם  5847/79 סיקרון יעקב

- 15.3.79 המפל ליפא  5848/79 המפל צילה
 5858/79 פדל יוזפינה ננקינר 27.7.79 רבקה (רגינה) רבהון

- 11.6.79 הולנדר פליציה  5865/79 הולנדר יהודה(ליאופולד)
- 18.9.79 דובינבאום דינה דוקה  5866/79 דובינבאום םטפן

 ע׳ זמיר, רשם
 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבץ

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים" להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי פזבון
 או לשגיזזם. בל אדם הטוען שיש לו טובת הגאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לח, יגיש התנגדות להכרזה

 תוך ארבעה עשר יום מיום פרםום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו:

 מס׳ התיק מקום מגוריו תאריך
 (ירושות) שם המנוח האחרון הפטירה שפ המבקש

 4172/79 מכס אפטר — 15.3.79 אפרים אפטר
- 9.10.78 פייאל יעקב  4529/79 פניאל(פיונטקה) מרים

 16.5.76 פרנצי ינו

-
 5032/79 פרנצי אילנה

- 22.8.79 קובו ששון  5065/79 קובר ויקטוריה
 5092/79 רוזנבלט רחל 8.9.79 רוזנבלט מאיר

 13.4.79 חיה כץ
-  . 4455/79 דב כץ

- 24.1.79 גניה בהן  3198/79 מנחם כהן
 5230/79 פניה בן־בםט — 15.8.69 אברהם יהודה גרון
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 בית המשפט המחוזי בתל־ אביב־ יפו
ת (המשח ו נ מ ז  ה

 שש המבקש
 תאריך

 הפטירה
 מקום מגוריו

 שם המנוח האחרון
 מם׳ החיק
 (ירושות)

 רחל קולברסקי
 נוטע סיצ׳וק
 עבםה לפיד

 רחל מידניק
 שמעון לחמי

 מישל רדומיסלי
 נלישל רדומיסלי

 מריה דולצה
 עמיהוד קפלון

 אברמוביץ אברהם
 אטלה רבקה
 קםנר פולט

 שמעיה טולדו
 בלהה שפירא
 מלבה מירקין

 שלמה עוקאשי
 מרים אביס

 אברהמי ארזה
 אברהמי ארזה

 גורן אשר
 רחל חודדוב

 ברוניסלבה ברץ
 גרציה טולדנו

 טוסינסקי ליפמן
 שרה בדנע
 יצחק רוהר

 אברהם לייזרוביץ
 מינה דוד

 אילה אמיר
 מלכה מוםקל

 רחל פוקם
 ורד ברוםילובסקי

 מדר אבשלום
 טורסקי משה
 טורםקי משה
 לנדוי שדייה

 עט ל אמילי
 אפרים אבן־חן

 מזל אברהם
 מזל אברהם

 חנה ברטפלד
 אפרים אלוני

 אםחר שצ׳ופק
 אלדרדשחי ג׳מילה

 חנה פרישםור
 יצחק בימבד

 9ד.9.ד2
27.9.79 

21.10.79 
25.1.79 
10.4.77 
31.5.62 
15.8.73 
3.10.79 
28.2.79 
25.2.76 

.2.79I 
26.9.79 
5.10.79 
18.1.79 
6.11.79 
12.9.79 
15.9.79 
21.3.71 
12.6.79 
12.2.79 

26.10.66 
31.8.79 

24.10.78 
28.10.79 
29.12.79 

8.6.79 
8.10.79 

21.10.79 
4.10.79 
16.4.79 
21.9.79 
16.9.79 
21.8.79 
7.4.63 
9.9.79 
4.1.79 

3.11.79 

.8.79II 
20.9.60 
19.6.67 
27.4.79 

24.10.79 
30.5.79 
15.1.79 
3.3.62 

30.10.79 

 יעקב קולברםקי
 רחל םיציוק

 אברהם ענפי
 , אוהב פרדג׳ן
 זכריה לחמי

 הירש רדומיםלי
 סול רדומיסילי

 זייליק דולצה
 פנינה קפלון

 מרק דוידוביץ
 ויסמן יעקב יוסף

 קפנר משה
 יצחק טולדו

 מיכאל שפירא
 יצחק טריסטר
 ידידה עוקאשי

 אוטו ברגמן
 רחל רובין

 נפתלי צבי רובין
 פסו מרים

 יוסף חודדוב
 ריזליה דרליק

 דוד טולדנו
 טושינםקי פסיה
 שמואל פרידמן

 רוהר עדה
 לאה לייזדוביץ

 דוד דוד
 אשר שמיר

 דוד מוסקל
 שלמה פוקס

 תקוה ברוסילובםקי
 מדר מרים

 טורםקי יעקב
 טורםקי חיה
 לנדוי טוביה

 אלברט עטל
 פנינה חנדג׳ו

 אוליבר ניםים
 אוליבר פתקה

 יעקב שניצר
 שרה שניצר

 יעקב דגני
 אלדרדשתי יזקל

 גולדה בייזר
 משה בימבד

5540/79 
3438/79 
5607/79 
5626/79 
5675/79 
5650/79 
5650/79 
5676/79 
5679/79 
5680/79 
5882/79 
5684/79 
5686/79 
5687/79 
5688/79 
5689/79 
5690/79 
5691/79 
5692/79 
5693/79 
5694/79 
5695/79 
5697/79 
5698/79 
5703/79 
5704/79 
5706/79 
5707/79 
5708/79 
5709/79 
5710/79 
5711/79 
5712/79 
5713/79 
5714/79 
5715/79 
5716/79 
5717/79 
5719/79 
5719/79 
5721/79 
5720/79 
2892/79 
5723; 79 
5724/79 
5726/79 
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־ימו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מסי התיק מקום מגוריו תאריך
 (ירושות) שם המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

 5727/79 דבורה בימבד — 28,5.75 יצחק בימבד
- 6.8.78 הושייה ישראל  5728/79 הושיאר אג׳אין

 5729/79 יהודה אוםנהיימר 18.2.79 אופנה יימר מיכל
 5738/79 יוכבד(חנום) דווידי 20.1.79 דבורה רחמאן

 5742/79 דב מרדכי — 30.4.79 דב נעמי
 5747/79 קרולינה שמילוביץ 9.9.77 שלי ליכוביץ

- 18.1.74 שרה רינמן  5722/79 אטל הולדר
- 23.5.75 כודלשטיין שמתה  5731/79 גולדשטיין דבורה
- 19.4.78 גודלשטיין שמחה  5732/79 גולדשטיין יעקב

- 3.12.69 בתיה כהנה  5752/79 שלמה כהן
- 1.11.79 עדינה ני ל  5754/79 פרץ גיל

- 7.7.79 חוה שטרול  5756/79 שטרול משה
 6763/79 יוכבד גרמנסקי 14.10.79 יהודית קרדש

- 11.7.78 משה פרנזי  5764/79 בכורה פרנזי
- 10.2.78 רובינפלד כרמלה  5765/79 רובינפלד צבי

 5.5.79 איזג כהן
-  5757/79 כהן אברהם לייב

- 16.3.77 דהוקי אריה  5768/79 דהוקי יצחק
- 12.1.73 שרה צברי  5770/79 מרים יהוד
- 24.3.79 יצחק מאיר  5766/79 לאה ברקנם

- 25.9.33 ברזניצקי שאול  5772/79 ברזניצקי אברהם יצחק
- 17.4.79 אביגור יונה  5773/79 קריגר חיה
- 26.12.64 שרה גלעדי  5774/79 שמואל לוי
- 26.10.79 אריה פי נס  5775/79 אליהו פינס

- 4.10.79 אברהם דוד  5779/79 אברהם קדיה
- 7.12.77 דשקובסקי לאה  5782/79 רשקובםקי גרגורי

- 14.4.66 דניאל עמליה  5783/79 דניאל לוי
- 19.9.79 פנר עזרא  5785/79 פנר יצחק

- 12.10.79 קראוטוידט יקובוביץ  5788/79 קראוטוירט יקובוביץ ברוך
 אדלה

 25.6.79 בראל לאה
-  5789/79 זיאת שרה

 3281/79 לאה רוזנבלט 3.9.77 שאול דתנבלט
- 6.9.79 יבב אסנת  79)5798 יבב שמואל
- 7.8.79 רתל גפני  5799/79 הלבד שרה

 5800/79 בירו ויוארה 28.9.78 אויגן בירו
 5801/79 ברוך הקמטינה — 1.5.79 מדים הקמטינה
 5804/79 גוסטוב לאץ 8.10.75 ריטה רמה שר

 5805/79 שמחה ברטוב — 2.7.79 טובה דב ברטוב
 5807/79 חווה זהבי — 8.11.79 דב זהבי

- 18.5.79 יעקב שינפלד  5806/79 מלי שינפלד
 5808/79 ארנםט מרקוביץ — 23.10.79 שלמה מרקוביץ

 5809/79 דחפור דוד — 22.10.79 חנה ברזילי
- 7.1.79 אהובה יזרעאל  5810/79 יזרעאל איזידור

- 6.10.75 טובה מלניק  5811/79 אשד מלניק
- 21.9.79 דורפמן לאה  5813/79 וו ל ף מינה

 5814/79 מועלם יצחק — 11.11.77 מועלם נורית
 23.4.79 טובה שקד  5815/79 שקד מנחם י
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מס׳ התיק מקום מגוריו תאריך
 (ירושות) שם המגוח האחרון הפטירה שט ממבקש

 5816/79 קקולי בסי — 12.6.77 בצלאל רחמים
- 15.3.78 משולם אברהם  5819/79 משולם מנשה

- 2.9.77 ראובן קפלר  5820/79 שרה קפלר
 24.4.78 עמום דואני

-  5821/79 ששון דואני
- 18.10.79 ורדה קאופמן  5826/79 שמואל ליברמן

 16.8.79 בילה אסטרייבר  5827/79 אםטרייכר יחזקאל י
 27.12.78 . אמה רייכלזון  5828/79 לזר רייכלזון
- 15.12.77 מרגריטה גון  5829/79 הנדלר איזרה יוסף
- 23.9.79 אלעזר יעקב  5830/79 ברוך ונוטשה

- 17.10.79 תורדיפור מהודד  5831/79 חורדיפור עבדולרהמן
- 26.9.79 יפה ארליך  5833/79 שמואל גרובשטיין

- 18.11.78 אלינור קרקושינסקי  5834/79 שמואל קרקושינסקי
 5836/79 דב אברהם — 19.2.79 שמואל אברהם

- 17.3.79 מרי בן־זקן  5837/79 אתילן ב? זל!ז
 5839/79 סימה לובלסקי — 11.10.75 פרומה דינר
- 29.5.78 פרומה דינר  5840/79 יהודה לובלסקי
- 29.10.79 סבה מסעוד  5842/79 סבח ורדה
 15.3.59 יוכבד טדה

-  5844/79 רבקה טדה
- 15.12.78 שושנה מוםקונה  5845/79 אמיל מוםקונה

 5846/79 גוטמן פתחיה — 9.2.79 חיים גוטמן
 5849/79 אברהם טמבור — 16.6.77 יונה טמביור

- 8.10.79 יוסף הדר  5850/79 הדר מרגלית
 30.12.73 דבורה פיםטוקצ׳י

-  5851/79 מזל גשון
- 18.11.79 אנה פרלוב  5852/79 שלמה פרלוב

- 26.10.79 אנגברג פנינה  5853/79 אנגברג זאב
- 13,9.77 צפורה גרוםפלד  5854/79 עזריאל גרוספלד

- 12.7.79 ראובן אשר  5855/79 לאה(ביגליס) אשר
- 21.10.79 רחל קלודין  5856/79 מרכוס שליטנר
- 9.3.79 בלומה קופל  5859/79 למל קופל

 13.11.79 יהודה מגדלבאום
-  5860/79 פנינה מנדלבאופ

- 9.3.71 עביאד סלם  5861/79 עביאד סעדה
 5862/79 שושנה שושני — 25.5.79 יהודה אהרונוב

 5868/79 יוסף שטוירמן — 21.6.77 יוםפינה שטוירמן
 5864/79 אוגניה הורק 10.10.79 טיבור הורק

 5867/79 מיטלמן יוסף בן־דוד — 28.3.78 'מיטלמן בלומה
 8563/79 מורדוך לייזר מרקום דרייזין — 4.9.75 דרייזין מורים

 5869/79 יהודית רייכרט — 23.8.79 אביגדור רייכרט
- 26.12.76 יצחק רומח  5870/79 שרה פיקובסקי
 9.8.78 יצחק רומח

-  5870/79 הרמן פיקובסקי
 5656/79 אירן שוורץ — 12.12.77 מיקלוש שבש
- 9.4.79 חיה גלבאוכם  2060/79 יוסף(אברהם) ויגריך
 22.7.79 חיה גלבאוכם

-  3728/79 מרים וינריך
- 2.5.79 מרתח ורמי קליין  2979/79 יחיאל קליין
- 5.5.79 מרחה ורמי קליין  2980/79 אדי קליץ

 ע׳ זמיר, רשם
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 בית המשפט המחוזי בחיפח
 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון

 להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט בקשות. ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזכון או לשניהש, כמפורט להלן. גל
 המתנגד לבקשות יגיש, תוך ארגעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, אח טעמי התנגדותו, שאם לא כן יחן בית המשפט צו בטוב

 בעיניו:

 מם׳ התיק מקום מגוריו תאריך
 (צוואות) שם המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

 1707/79 פלוטקין יעקב קרית מוצקין 11.10.79 רבקה פלוטקין
 1708/79 בונץ שמואל דוד חיפה 26.7.78 שרה בנון

 1715/79 וייס אדל־קמילה חיפה 15.4.79 הילדגרד בדנני
 1717/79 קורדי םולימאן עכו 10.1.78 לאיקה םלימאן רייפ

 (כורדי)
 1720/79 אווה בדאון חיפה 4.10.79 ינה עירית קאופמן
 1722/79 קנדר צבי חיפה 9.10.79 אירים הוגט קנדר

 1724/79 פיגר הרש צבי חדרה 29.10.71 ראובן דן
 1725/79 טגר מאלי חדרה 4.9.79 ראובן דן

 1727/79 דוזמברג איגן חיפה 30.12.75 רוזמברג פלורה
 1730/79 מסם רייף אדה״ב 9.6.77 אסתר מלכה אייכנשטיין

 1731/79 פליישמן אליק חיפה 14.8.79 פליישמן דגינה
 1732/79 כהן יחזקאל היפה 1.8.79 לטיף בן יחזקאל כהן

 1734/79 באום שמעון חיפה 2.6.79 באום לאה
 1735/79 גרינשפון יהודה חיפה 26.9.79 גרינשפן טובה
 1739/79 הריס אטל לאה גהריה 29.8.79 יהודית עציון

ק נהריה 12.9.78 קורנה גילה ר  1740/79 קובר ה
 1741/79 קובר אמה נהריה 17.10.79 קורנה גילה

 1743/79 אפרימר פייגה חיפה 26.10.79 ויינשטיין חגה
 1746/79 גומפריך זיגפריד חיפה 28.5.79 אילזה גומפריך

 1748/79 נחמה (יורק) טהורי כפר פי נס 19.12.66 אריה טהורי
 1752/79 שוט משה(מרטי־ן) חיפה 3.10.79 שרה ביגלאי-־זן

 1755/79 סגל אברהם חדרה 9.10.79 סגל לאין
 1758/79 לדני קלדה חיפה 18.8.79 פאול גלזר
 1759/79 הלר יצחק(אמריך) חיפה 16.8.79 הלר מלכה

 1761/79 רוזנברג סימה לאה פרדס הנה 20.4.79 דוד רימון (רוזנברג)
 1762/79 חרר סידוניה חיפה 19.4.78 פנחם רויסמן

 1765/79 כהן שלמה חיפה 17.6.79 כהן בחיה
 1770/79 גבעתי משה חיפה 25.3.79 גבעתי שרה

 1771/79 רוטניצקי נתן קרית ים 28.9.79 אוסטרובסקי גלה
 1772/79 אפשטית לאק קרית חיים 17.10.79 אפשטיין אסתר

 1773/79 ורדי אליס קרית טבעון 10.6.79 ורדי קרול
 1774/79 נחמן(גוםטב) אדלסטן אוסטרליה 14.6.63 חנה אולמן

 1775/79 יעקובי אברהם קרית טבעון 12.6.77 אסתר מילנבך
 1783/79 מנשאדי איראני חוסמן נהריה 26.10.79 קאםם חוםין מנשאדי

 איראני
 1782/79 ווינזפט פאולה נהריה 12.10.79 גפן גבריאל

 1784/79 בירמן פולה חיפה 20.4.79 בירמן אמנון
 1787/79 אלברט קלרה נהריה 21.10.79 פליישפרב ראובן

 1788/79 אטם פלורה חיפה 12.10.79 עטם יעקב
 1791/79 טגר שרה חיפה 5.2.77 טנר שרה

 1785/79 ביטון דשל קרית מוצקין 28.10.79 אלגריה אבוטבול

 ח׳ פיזם, רשם
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 בית המשפט המתתי בחיפה
 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון

 להווי ידוע כי הונשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, גקשוח ליתן צווים חמכדיזיט על ירושה או למינוי מנהלי עזגץ
 או לשניהם. כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזגון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה

 תוך ארגעה עשר יופ מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן כית המשפט צו כטוב בעיניו: ^

 מם׳ התיק מקום מגוריו תאריך
 (ירושות) שם המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

 1702/79 בקדמן ישראל קרית ים 7.5.79 בקרמן ליזה
 1703/79 נוטמן זוזנה רכסים 23.7.79 נוסמן אלכסנדר

 1704/79 רט אסתר צור שלום 21.8.79 רט עמנואל
 1705/79 שריקי שאול חיפה 24.10.79 שריקי יוסף
 1706/79 פישביין דהה שושנה חיפה 19.10.79 צבי בן נון

 1709/79 יעקב פנחס גרינברג היפה 26.12.75 משה גרינברג
 Ï 710/79 זכאי שושנה היפה 27.2.79 ישראל זכאי

 1711/79 בן יוסף חיים יעקב חיפה 28.9.79 פוריל אוליביח בן יוסף
 1712/79 וקט חיים נהריה 14.9.79 וקס לילי

 1713/79 הממי סעיד קדית אתא 6.3.72 ציון היזיפי
 1714/79 דםקל ברוך קרית אתא 6.7.79 הדס אליהו

 1715/79 וייס אדל קמילה חיפה 15.4.79 הילדגרד בדנני
 1716/79 יעקובוביץ יצחק קריח חיים 4.12.77 יקובוביץ רונליח

 1718/79 לוי דניאל נהריה 4.10.79 לוי אסתר
 1719/79 זייד יעקב נח דיה 2.10.7à זייד רבקה
 1721/79 פלדמן בםיה עפולה 12.9.79 \ פלדמן ב׳

 1723/79 אבלסון חיים חדרה 1.3.79 יפה אבלםון
 1726/79 שטיגד פםיל חיפה 20.9.79 פתחיה שחק (שטייגר)

 1728/79 סנדר חנה חיפה 13.7.77 ארנסטין סנדר
 1729/79 יוניב ארנה חיפה 27.10.79 בניסטי רונה

 1733/79 זליג טובה חיפה 27.7.79 זאק יעקב זוהר זליג
 1736/79 הגא יעקב םכנין 7.7.78 סלים יעקוב חנה יעקוב
 1737/79 חנא גמילה סכנין 29.3.71 סלים יעקוב הנא יעקוב

 1738/79 אפלבוים יעקב פרדס חנה 24.8.79 מקסימה פרם
 1742/79 ולט שושנה נהריה 17.7.79 יהושע ולט

 1744/79 הלפרין שמואל נבעת עדה 10.12.77 הלפרין רחל
 1745/79 חישי חנה חיפה 20.7.73 רות לין

 1747/79 ליטובםקי פוניה חיפה 12.2.79 בתיה בן ציון
 1749/79 ברקוביץ אידל חיפה 24.9.78 נלומטי ברקזכיץ

 1750/79 רבינוביץ צבי חיפה 14.10.79 ינקו רבינוביץ
 1751/79 חנדין םמואל חיפה 6.10.79 חנדין מריה
 1753/79 ללום בנימין צרפת 4.11.78 ללוט שרה

 1756/79 הרמלין שלום חיפה 23.9.79 שושנה הרמלין
 1757/79 צרניך ארנה חיפה 14.9.79 ־ זאב סרני

 1760/79 חיימוביץ סביניה חיפה 18-10.79 מרסל חיימוביץ
 1763/70 אסטמן דוד חיפה 5.5.66 עדי פרפר

 1764/79 סימיאן ציון גבעת אולגה 14.11.77 םימיאן לאור
 1766/79 ברגמן אבנר קרית ים 6.10.79 קלרה ברגמן

 1768/79 קווילר שרה חיפה 23.7.79 יוסף פיפי
 67/79)17 ארוץ לוץ קרית מוצקין 27.7.79 יהודית למך

 1769/79 פינטו דוד חיפה 28.8.79 פינטו אהובה
 1776/79 בורשטיץ משה חיפה 28.9.79 בורשטיין סלי

 1777/79 מינשטר ויקטוריה קרית מוצקין 19.10.77 אילן מגשטר
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 בית המשפט המחוזי בחיפה
 ה ו מ נ ו ת (המשך)

 מם׳ התיק מקום מגוריו תאריך
 (ירושות) שם המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

 1778/79 קרלבסקי חיים חיפה 6,10.79 ארבה קרלבסקי
 1779/79 רות לילו חיפה 3.58.? אהרדז לילו

 1780/79 גרינברג שרה חיפה 16.9.79 משה גרינברג
 1754/79 מהפרדה עמרם קרי ת אחא 13.5.79 אליהו מהפרדה

 1781/79 קנפלר חונא דוד קרית אתא 26.1.74 קגפלר שאול
 1786/79 מרים דולינסקי חיפה 5.10.79 דב דוליבםקי

 1789/79 היפנים לאה חיפה 13.10.79 אהרון קיפנים
 1790/79 לויץ מינה חדרה 30.10.79 לוין ישראל

 ח׳ פיזם, רשם

 בית המשפט המחוזי בבאר־ שבע
 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבץ

 להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט, בתיקים חמפורסים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי עזבון
 או לשניהם. בל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעלבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה

 תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו:

 מס׳ החיק מקום מגוריו תאריך
 (ירושות) שם המנוח האחרון הסטירה שם המבקש

 340/79 פלדשטיין אברהם אשדוד 29.1.79 שטרן סוריקה
 351/79 מדמוני זהרה מושב י כיני 24.9.79 מדמוני יוסף
 352/79 ניקולאי גרום אשקלון 2.11.79 מגדלנה גרום

 354/79 אלכסנדר גרוסמן רומניה 9.5.45 גיורגיי מארין גסטון
 358/79 שוורץ צצליה אילת 6.10.75 פאול'שוורץ
 360/79 מימון אלפרד אופקים 4.9.79 מימון אבנר

 •361/791 רחל מרגלית אשקלון 25.12.77 חנה אייכנצוויג
 362/79 שושנה מרים אשקלון 28.2.76 יוסף שושנה
 362/79 שושנה אליהו אשקלון 15.10.79 יוסף שושנה
 363/79 לאה בוטושיניאנו באר־שבע 16.3.75 פרידה שטרן

 365/79 מאיר בץ־רבינוביץ עומר 21.6.79 שרה בץ־רבינוביץ
 366/79 ממן יצחק אשקלון 27.1.79 ממן מזל

 י׳ בנאי, רשפ

 הזמנות נתי הדיו הרבניים ¥

 בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
 להווי ידוע בי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת הבאה או המעונין בעזבון שאחר
 הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור טעבוהיו תרך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמגה זו, שאם לא כן יתן

 בית הדין צו כטוב בעיניו:

 תיק 2873/תשים
 בענין ירושת המנוח בן דניאל יעקב, שנפטר ברעננה ביום

 י״ז בטבת תשל״ט (16 בינואר 1979)/
 המבקש: משה דניאלי.

 היק 2852/תש״ם
 בעבין ירושה המבוחה ביאלר דבורה, שנפטרה ברעננה ביום

 י׳׳ד בחשון חש״ם (4 בבובמבר 1979)׳
 המבקש: מאיר ביאלר.
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 בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
ת (המשד) ו נ מ ז  ה

 תיק 285/תש״ם
 בענין ירושת המנוחה פייר רחל, שנפטרה ברמת־גן ביום ביב

 בתמוז תשליט (17 ביולי 1979)׳
 המבקשת: לודמילה קורן.

 תיק 15669/תשל״ט
 בענין ירושת המנוח פרוכט שמעון, שנפטר בפתח־תקוה ביום

 כיב באב תשל״ט(15 באוגוסט 1979)׳
 המבקשת: פרוכט שושנה.

 תיק 2906/תש׳׳ם
 בענין ירושת המנוח פריד יעקב, שנפטר בבח־ים ביום י־״ח

 באב תשכיג(8 ב&פטמבר 1963)׳
 המבקש: פריד שמעון.

 חיק 2858/תש״ם
 בענין ירושת המנוחה קוגיוקלו אנוצה, שנפטרה בבאר־יעקב

 ביום י״ז באייר תשל־ט (14 במאי 1979)׳
 המבקש: קוג׳וקלו יונה-

 תיק 2917/תש׳׳ם
 בענין ירושת המנות שמעיה אברהם, שנפטר ביפו ביום כ״ה

 בחשון תשים (15 בנובמבר 1979)׳
 המבקשת: שמעיה מרים.

 עובדיה לוי
 אחראי לעזבונות וירדשות

 תיק 2982/תש״פ
 בעבין ירושת המנוח גולדברג יצחק, שנפטר ברמת־גן ביום

 כיט בניסן תשל״ט (26 באפריל 1979)׳
 המבקשת: לאה גולדברג.

 תיק 3031/תש״ם
 בענין ירושת המנוחה הורוביץ רבקה, שנפטרה בתל־אביב

 ביום כ״ז באלול תשליט (19 בספטמבר 1979)/
 המבקש: חיים הורוביץ.

 תיק 3070/תש״ם
 בענין ירושת המנוח זכאי ברוך, שנפטר בדמת-גן ביום י״ג

 באלול תשל״ט (5 בספטמבר 1979)׳
 המבקשת: זכאי אילה.

 חיק 9ד137/חשליט
 בענין ירושת המנוח כהן ליאץ, שנפטר בתל־אביב ביום י״ח

 בםיון תשליט (13 ביוני 1979)/
 המבקשת: כהן למה.

 4 תיק 1568/תשים

 ״ בענין ירושת המנוח לרנר פרידל, שנפטר בחולון ביום ט״ז
 בתשרי תשליט (17 באוקטובר 1978)׳

 המבקשת: לרנד שרה.
 תיק 3129/תש״ס
 בענין ירושת המנוח מועלם פרג/ שנפטר בתל־אביב ביום

 י״ב מזיון חעל״ח (17 ביוני 1978)׳
 המבקשת: מועלם דחה.

 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 טובח הנאה או המעונין בעזבון שאחת
 הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה פשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאפ לא כן יחן

 בית הדין 1ו כטוב בעיניה

 תיל; 490/תש״ם
 בענין ירושת המנוח שלמה יטח, שנפטר בחיפה ביום כ״ז

 באלול תשל״ט (19 בספטמבר 1979)׳
 המבקשת: שמחה איטח.

 תיק 505/תש״ם
׳  בענין ירושת המנוח משה אמסטרדם, שנפטר בחיפה ביום י

 בחשרי חש״ם (1 באוקטובר 1979)׳
 המבקשח: חנה אמסטרדם.

 חיק 510/תש״ם
 בענין ירושח המנוחה נעמי חן, שנפטרה בחיפה ביום י״א בניסן

 תשליט (7 באפריל 1979)׳
 המבקש: עזרא חן.

 תיק ד51/תשים
 בענין ירושת המנוח אהלן קלסי, שנפטר בחיפה ביום י״ד
 בחשון חשליז (ד בנובמבר 1976)׳ והמנוחה טאודורה קרםי,

 שנפטרה בירושלים ביום וי בשבט תשל״ט (3 בפברואר 1979)/
 המבקשת: מליטה לופו.

 תיק 450/תש״ם
 בענין ירושת המנוחה פרידה מנדלבאום, שנפטרה ביום ז׳

 באלול תשליט(30 באוגוסט 1979)׳
 המבקשת: נטי קוזוקרו.

 תיק 474/תש״ם
 בענין ירושת המנוחה רבקה אלחרר, שנפטרה בנהריה ביום

ה באלול תשליט (16 בספטמבר 1979)/ ד ^ 
 המבקש: שלום אלחרר.

 תיק 479/תש״ם
 בענין ירושת המנוחה שבע זינגר, שנפטרה בחיפה ביום כ״ז

 בםיון תשליט (22 ביוני 1979)׳
 המבקשת: דבורה טבק.

 תיק 482/תש״ם
 בעבין ירושת המנוח משה וייזל, שנפטר בחיפה ביום כ״ו באב

 תשל״ט (19 באוגוסט 1979)׳
 המבקשת: אסתל וייזל.
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 בית הדין הרבני האזורי בחיפה
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 תיק 700/תש*ם
 בעבין ירושת המנות שלמה דב שטתסברג, שנפטר בחיפה

 ביום י׳ בתשרי תש׳׳ם (1 באוקטובר 1979)׳
 המבקשת: מרים שטרוםברג.

 תיק 701 /תש״ש
 בענין ירושת המנוח אריה פומפ, שנפטר בתיפה ביום ח׳ בניסן

 תשליט (5 באננריל 1979)׳
 המבקשת: חוה פומפ•

 תיל! 718;תש״ם
 בענין ירושת המנוח הרצל גאץ, שנפטר בירושלים ביום י׳׳ח

 באייר תשל״ט (15 במאי 1979)׳
 המבקשת: תקוה גאץ.

 תיק 722/תש״ם
 בענין ירושת המנוח םטרול פישלר, שנפטר בחיפה ביום ב״א

 באב תשל״ט (14 באוגוסט 1979)׳
h .המבקשת: קלדהפישלר 

 תיק 734/תש״ם
 בענין ירושת המנוח לבין כהן, שנפטר בחיפה ביום י״ב בשבט
 השליח (20 בינואר 1978)׳ והמנוחה מלכה כהן, שנפטרה בחיפה

 ביום ב״ז באב תשל״ט (14 באוגוסט 1979)׳
 המבקש: אברהם כהן.

 תיק 750/חש׳ים
 בענין ירושה המנוחה דבורה לייב, שנפטרה בחיפה ביום י״ט

 בחמה תשליט (14 ביולי 1979)׳
 המבקש: מיכאל לייב.

 תיק 765/תשים
 בענין ירושת המנוה חיים ישראל ורטנשטיץ, שנפטר בחיפה

 ביום א׳ בחשון חש״ם (22 באוקטובר 1979)׳
 המבקשת: צרנה ורטנשטיין.

 תיק 779/תש׳׳ם
 בענין ירושת המנוח חיים פיבלוביץ, שנפטר בחיפה ביום י״ד

 באדר תשליט (13 במרם 1979)׳
 המבקשת: חנה פיבלוביץ.

 תיק 785/תש״ם
• י ס  בענין ירושת המנוח זאב אפל, שנפטר בחיפה ביום ביט ב

 תשליט (24 ביוני 1979)׳
 המבקשת: לני(הלבה) אפל.

 תיק 826/תש״ס
 בענין ירושת המנוח איציק משה בדקוביץ, שנפטר במגדל

 העמק ביום ח׳ בתשרי תשים (29 בספטמבר 1979)׳
 המבקשת: דורינה ברקוביץ.

 חיק 830/תשים
 בענין ירושת המנוח יעקב וינשטיץ, שנפטר בחיפה ביום ו׳

 באלול תשליט (29 באוגוסט 1979)׳
 המבקשת: חנה וינשטיץ.

 תיק 536/תשים
 בענין ירושת המנות קרול שטקל, שנפטר בחיפה ביום ביא

 בניסן תשליט (18 באפריל 1979),
 המבקשת: רחל שטקל.

 תיק 537/תש״ם
 בענין ירושת המנוח שלמה פיעבלט, שנפטר בחיפה ביום

 ביט בחשון תשליט (24 ביוני 1979),
 המבקש: משה פגי.

 תיק 542/תש״ם
 בפנין ירושת המנוחה דבורה אחרוני, שנפטרה בחיפה ביום ז׳

 בתמוז תשליט (2 ביולי 1979),
 המבקשת: פרידה אלימלך.

 תיק 543/חש״ם
 בענין ירושת המנוחה שפדה יחיאל, שנפטרה בקרית בנימין

 ביום ט׳ באייר תשל״ז(27 באפריל 1977).
 המבקש: מנדל יחיאל.

 תיק 547/תש״ם
 בעבין ירושת המנוח דוד ארבוס, שנפטר בבאר־יעקב ביום ב׳

 בתמוז תשליט (7 ביולי 1979)׳
 המבקשת: רחל הרימ.

 תיק 589/תש״ם
 • בשנין ירושת המנוחה סימה לוי, שנפטרה בחיפה ביום כ״ג באב

 תשליט (16 באוגוסט 1979)׳
 המבקש: קדול לני.

 תיק 607/תש״ם
 בענין ירושת המנוח יהודה מוליאלי, שנפטר בנתניה ביום

 י״א באב תשל״ב (22 ביולי 1972),
 המבקשת: אסתר מימרן.

 תיק 626/תש״ם
 בענין ירושת המנוח ארץ מנש, שנפטר במגדל העמק ביום ט״ו

 באלול תשל״ט (7 בספטמבר 1979)׳
 המבקשת: לאה מנש.

 תיק 639/תש״ם
 בענין ירושת המנוח נפתלי רחנטל, שנפטר בטירת הכרמל
 ביום י״א בניסן תשל״ז(30 במרס 1977)׳ והמנוחה שרה רוזנטל,

 שנפטרה בחיפה ביום א׳ באב תשליט (24 ביולי 1979),
 המבקש: אברהם רוזנטל.

 תיק 642/תש״ם
 בענין ירושת המנוח מסעוד עמר, שנפטר בעפולה ביום ב״ב

 באב תשל״ט (15 באוגוסט 1979)׳
 המבקשת: אנט עמר.

 תיק 657/הש״ם
 בענין ירושת המנוח גיורג׳ קריב, שנפטר בפאריס ביום ו׳

 בתשרי תשים"(27 בספטמבר 1979)׳
 המבקשת: צפורה קריב.
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 בבית המשפט המחוזי בירושלים
 חיק הצהרת מוות 6/79

 בפני; בב׳ השופט א׳ גולדברג,

 בענין חוק הצהרות מוות, תשל״ח-1978,

 ובענין,הצהרת מוחו של הנעדר פילוסוף מרקו(מרדכי).

 הודעה
 בהתאם לתקנה 14 (א) לתקנות הצהרות טווח(סדרי דין), חשי״ג־-1952

 להווי ידוע לבל כי בית המשפט המחוזי בירושלים הצהיר בצו
 סופי על מוחו של הנעדר הנ״ל שמקום מגוריו האחרון היה בפאריס,

 תאריך המוות: שנת 1931.

 תאריך ההצהרה: י׳׳א באלול תשל״ט (3 בספטמבר 1979).

 ה׳ בכסלו חש״ם (25 בנובמבר 9ד9& ד׳ ביץ, רשם

 בבית המשפט המחוזי בירושלים
 תיק הצהרות ממת 15/79

 בפני: כבי הנשיא א׳ לנדא,

 בענין חוק הצחרוח מוות, חשל״ח-1978,

 ובענין הצהרת מותו של הנעדר יעקב צוקר.

 הודעה
 בהתאם לתקנה14(א) לתקנות הצהרות מוות(סדרי הדין), תשי״ג-1952

 להווי ידוש לכל בי בית המשפט המחוזי בירושלים הצהיר בצו
 סופי על מוחו של הנעדר הג״ל שמקום מגוריו האחרון היה ברוסיה.

 תאריך המוות: שנת 1937.

 תאריך ההצהרה: ז׳ בתשרי תש״ם (28 בספטמבר 1979).

 י׳ בכסלו תש״ם (30 בנובמבר 9ד19) ד׳ ביץ, רשם

 בבית המשפט המחוזי בירושלים
 חיק הגהרוח מרוח 19/79

 בפני: בב׳ הנשיא א׳ לנדא,
 בענין חוק הצהרות מוות, חשל״ח-1978,

 ובענין הצהרת מוחו של נשפה שנוח השואה אהרון רחנק.

 הודעה
 בהתאם לתקנה 14(א) לתקנות הצהרות מוות(סדרי הדין),תשי״ג—1952

 להווי ידוע לבל בי ביה המשפט המחוזי בירושלים הצהיר בצו
 סופי על מוחו של הנספה הג׳׳ל שמקום מגוריו האחרון היה בורשה,

 פולין.
 תאריך המוות: 1.2.1945.

 תאריך ההצהרה: כ״ו בהשון תש׳׳ם (16 בנובמבר 1979).

 י׳ בכסלו תש*ם (30 בנובמבר 1979) H ביין, רשם

 בית הדין הרבגי האזורי בחי3ה
ת (חמשו) ו נ מ ז  ה

 חיק 832/תש״ם
 בענין ירושת המנוח שמואל קלמפנר, שנפטר בחיפה ביום

 ג׳ בטבת חשל״ט (2 בינואר 1979),
 המבקשת: דינה לאה קלמפנר.

 תיק 837/תש״ם
 בענין ירושת המנוח אליהו שבאבו, שנפטר בקרית בגימין
 ביום ל׳ בניסן תשל־ט(27 באפריל 1979), והמנוחה מארי שבאבו,

 שנפטרה בקרית אתא ביום כ׳׳ב בחמוז תש׳׳ל (26 ביולי 1970),
 המבקש: יוסף שכאבו.

 רפאל טולידאנו, המזכיר הראשי

 בבית המשפט המחוזי בירושלים
 תיק הצהרות מוות 27/79

 בענין חוק הצהרות מוות, תשל׳יח-1978,
 ובענין הצהרת מותה של נםפית שבות השואה דעה שיפטן,

 ^ והמבקש: זאב שיפטן, ת״ז »1919, מרחוב בצנלםון 6,
 ^יושלים, ע״י ב׳׳כ ער* ד עודד ג׳יניאו, שמענו למסירת כתבי בי־דין

 ד׳וא; דרך חברון 116/35, ירושלים.

 הודעה
 להווי ידוע בי זאב שיפמן פנה באמצעות ב״כ עו׳-ד עודד ג׳יניאו
 לבית המשפט המחוזי בירושלים בבקעה להצהיר על מוחה של אמו
 דינה שיפטן ומשפרים שהיא נספתה בשואה וכי בית המשפט ידון
 בבקשה הנ׳׳ל ביום ג• בשבט תש״ם(25 בינואר 1980), בשעה 09.00.

 וזה תיאורה של דיבה שיפטן לפי הצהרת המבקש:

 1. מקום ותאריך לידתה: דיסלדורף, ברמביה, 1887;
 2. םקום מגוריה הרגיל: ארפורט, גרמביה;

 3. מקום מגוריה הידוע האחרון: ארפורט, גרמניה;
 4. אזרחותה: גרמבית;

 5. התעסקוהה: עובדח סוציאלית;
 6. התאריך הידוע לאחרונה שבו נראתה דינה שיפטן בחיים והמקום

 שבו במצאה אז: 1943, ארפורט, גרמניה;
 7. השמות והכתובות של בני משפחתה הקרובים ביותר הם: א׳ זאב
 שיפטן _מרחוב כצנלםון 6 ירושלים — בן; ב. הלנה מאיר מרחוב
 ליבוביץ 14 גדרה — אחות; ג. מינה (הרמינה) מאיר מרחוב

 ^ ליבוביץ 14 גדרה - אחות.

 ™ בל מי שיש לן ידיעות על דינה שיפטץ מתבקש כזה להמציאן לבית
 המשפט, בין בכתב עד למועד הדיון, ובין בעל־פה לפני בית המשפט
 במועד הנקוב לעיל, וכל אדם מעונין הרוצה להחננד להצהרת המוות
 יתייצב לפני ביה המשפט במועד הנקוב לעיל, אם בעצמו ואם על ידי
 בא־כוחו, וינמק אמ התנגדותו, או ימסור לבית המשפט הצהרה
 בשבועה שניחנה על ידו שבה פורטו טעמי ההתנגדות, או ימסור
 הודעה בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל, שבה יפרט

 את טעמי ההתנגדות, שאם לא כן יחליט בית המשפט כטוב בעיניו.

 י״ד בכסלו תש״ם (5 בדצמבר 1979) ד׳ ביץ, רשם
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 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
 בעבין בקשה זו או להתנגד לבך׳ 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.

 רות הורן, עו״ד
 בא־כוח המבקש

 הערה: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
 למסור׳ או לשלוח על ידי הדואר׳ לחתום לפיל׳ הורעה על רצונו זה.
 ההודעה׳ בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או
 בחתימת בא־כוחם׳ צריבה להימסר או להישלח כאופן שתגיע אל

 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 15 בינואר 1980.

 בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע חיק אזרחי 9ל/58ד
 בענין פקודת החברות,

 ובענין פירוק החברה קנימוד מוצרי אופנה בע״מ, ^
^ כ  והמבקשת: חברת מבני תעשיה בע׳׳מ, ע״י ב־ב ז

 פייס, עו״ד מרחוב גליקםון 10, תל־אביב.

 גמםרת בזה הודעה, כי ביום 28.11.1979 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בבאר־שבע לפרק את החברה הנזכרת לפיל, וכי בקשת
 פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 7.1.1980 בשעה

.08.30 

 כל גושה 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.
 זכריה פייט,עו״ד

 ב״כ המבקשת

 הערה: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
 למסור או לשלוח על־ידי הדואר, לחתום לעיל, הודעה על רצונו זה.
 ההודעה, בציון השפ והמען של האיש או הפירמה ובחתימחם או
 בחתימת בא־כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל

 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 6.1.1980.

 הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות
 בבית המשפט המחוז בחיפה תיק אזרחי 1025/79

 בענין פקודת החברות׳
 ובענין: פירוק החברה נהריה סנטר בע״מ,

 המבקשת: קרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבנין
 עבודות ציבוריות אנודה שיתופית בע׳׳מ, ע״י באי־כוחה
 עוה״ד יוטף חזקיה ו/או גורביץ דוד ו/או גורמן שמחה׳ סמענם

 להמצאת כתבי בי־דין הוא: רחוב אדלוזורוב 93׳ תל־אביב.

 גמסדת בזה הודעה׳ כי ביום 15.7.1979 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל׳ וכי בקשת
 פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 14.1.1980

 בשעה 09.00.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
 בענק 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.
 גורביץ דוד, עו״ד

 ביכ המבקשת

 הערה: בל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
 למסור אד 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 13.1,1980.

 בבית המשפט המחוזי בחיפה תיק אזרחי 1319/79
 בענין פקודת ההברות׳

 ובענין פירוק החברה עדבית חברה לבניה והשקעות
 בע״מ מרחוב אחד חעם 15׳ חיפה׳

 והמבקש: המוסד לביטוח לאומי, ע״י ב״כ עוה-ד א. מאיר
 ו/או רות הורן ו/או מ. בנטין׳ שמענם למסירת כתבי בי־דין הוא:

 רחוב ויצמן 13׳ ירושלים.
 נמסרת בזה הודעה בי ביום 17 בספטמבר 1979 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל׳ ובי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 16 בינואר

 1980 בשעה 08.30.

ע הנבסימ הרשמי  הודעות מאת מנ
 לפי פקודת פשיטת הרגל, 1936

 שם החייב, תיאורו ומענו: חסן דרוויש, ת״ז 2026907, פדדייס.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1419/76.

 הסכום לכל לירה: 15%.
 דיבידנד ראשון או אחר: שני.

 זמן פרעונו: ח׳ בטבח תש׳׳ם (28 בדצמבר 1979).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: כובס הנכסים הרשמי, רחוב שמריהו

 לוין 3, חיפה.

 כ״ד בכסלו חשים(14 בדצמבר 1979) י' יקותיאלי
 םגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעות על תשלופ דיבידנד
 שם החייב, חיאורו ומענו: יצחק גולדשטיין, ת׳׳ז 6530555, רתוב שי

 עננון 4/10, צוד-שלום.
 בית המשפט המחוזי של: היפה, תיק אזרחי 101/77.

 הסכום לבל לירה:50%.
 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון.

 זמן פדעונו: ח׳ בטבח תש״ס (28 בדצמבר 1979).
 מקום פרעובו במשרד הנאמן: ע׳ חרלף עו״ד, רת׳ המגינים 42, חיפה.
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ת כונס הנכסים הרשמי א  הודעות מ
 לפי פקודת פשיטת הרגל, 1936

 הודעה על שחרור נאמן
 שמות החייבים, תיאורם ומענם;

 1. אלברט זהר, ת״ז 7450711, סוחר;
 2. ברכה זהר, ח״ז 3030585, עקרת בית, 40067, אילת.

 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 60/67.
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: י׳ רוטמן, עו׳׳ד, רחוב קק״ל 90—82,

 באר-שבע.
 תאריך השחרור: כ׳ בכםלו תש״ם (10 בדצמבר 1979).

 צווי שחרור החלטיים
 שמות החייבים, תיאורם ומענם:

 1. אלברט זהר, ת׳״ז 7450711, םוחר;
 2. ברכה זהר, ת״ז 3030585, עקרת בית, 4006, אילת.

 בית המשפט המחוזי של: באר־־שבע, תיק אזרחי 60/67.
 תאריך הצו: כ׳ בכסלו תש״פ (10 בדצמבר 1979).

 מהות הצו: שחרור החלטי וסופי.

 שמות החייבים תיאורם ומענם:
 1. בצלאל פדה, ת״ז 4/191148, פועל;

 2. רבקה פדה, ת״ז 4127550, עקרת בית, שיכון ו׳ 462/39,
 באר־שבע.

 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 332/68.
 תאריך הצו: כ׳׳ד בתשרי תש״ם (15 באוקטובר 1979).

 מהות הצו: שחרור החלטי וסופי.

 הודעה בדבר בקשת שחרור
 שם החייב, תיאורו ומענו: אלפסי יהודה, ת״ז 6721398, נגר, שיכו!

 ג׳ 508/11, באר-שבע.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 499/71.

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב החלוץ 117,
 באר־שבע,

 היום והמקום לדיון בבקשת השחרור: י״ז בשבט חש״ם (4 בפברואר
 1980), בית המשפט המחוזי בבאר־שבע, בשעה 08.30.

 י״ב בכסלו תש״ם (2 בדצמבר 1979) ש׳ אבקור־שניר
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעה על תוצאות ההגרלה העשירית
 של מילווה פיתוח, תש׳יך—1960, סדרה ב״ו

 ניתנת בזה הודעה, כי בהגרלה העשירית לפדיון החוב של מילווה
 פיתוח, תש״ך-1960, סדרה כ״ו, שהתקיימה בבנק ישראל תל-אביב,
 ביום כ״ד בכסלו תש״ם (14 בדצמבר 1979) עלתה בגורל האות ״n״

 (חית).

 לפיכך, כל איגרות החוב של המילווה הנ״ל אשר משתייכות לקבוצה
 ״ח״ (חית) עלו בגורל ויועמדו לפדיון החל ביום ב״ה בשבט תש״ש

 (14 בינואר 1980).
 בנק ישראל

 מינהל מילוות המדיגה

 הודעה על תשלום דיבידנד

 שם החייבת, תיאורה ומענה: בלומה (פלורה) אקשטין, ת׳״ז 180911,
 רחוב אוסישקין, רמח־השרון.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 291/66.
 •הסכום לכל לירה:50%.

 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון.
 זמן פרעונו: ת׳ בטבת תש״ם (28 בדצמבר 1979).

 מקום פרפונו במשרד הנאמן: יהודה פרידן עו״ד, רחוב יהודה הלוי
 09, חל־אביב.

 הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד

 שם החייב, תיאורו ומענו: אליעזר צלליכין, ת״ז 0366816, מושב
 לימן.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1451/72.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ט״ו בטבת תש״ם (4 בינואר 1980).
 . שם הנאמן, תיאורו ומענו: יהודה כהן, עו״ד, רחוב הרצל 55, חיפה.

 כ״ד בכסלו תש״ם ( 14 בדצמבר 1979) יי יקותיאלי
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 שמות החייבים, תיאורם ומענם: נורנו יעקב, ת״ז 7720581, צבעי;
 גורנו ליליאן, ת״ז 7965081, עקרת בית, שיכון ד׳ 651/16,

 באר־שבע.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 258/74.

 חיום האחרון לקבלת הוכחות: ייח בשבט חש״ם (5 בדצמבר 1980).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב החלוץ 117,

 באר־שבע.

 הודעה על תשלום דיבידנד
 שמות החייבים תיאורם ומענם: אורנשטיין ירחמיאל, ת.ז. 0173357,
 מכונאי; אורנשטיין אולגה׳ ת.ז. 6894234׳ פקידה, רחוב העליה

 79/24, שיכון הי, באר־שבע.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבפ, תיק אזרחי 595/75.

 הסכום לכל לירה: 25%.
 דיבידנד ראשון או אחר: שני.

ן פרעובו: ג׳ באדר חש״ם (20 בפברואר 1980). מ 4 
ם פרעונו במשרד הנאגן; כונס הנכפים הרשמי, רחוב החלוץ 117, ו ק * 

 באר־שבע.

 הודעה על ביטול צו קבלת נכסים ופשיטת הרגל
 שם החייב, תיאורו ומענו: אחרון בירם, ת״ז 6942608, רחוב קרית־

 שרת 56, רעננה.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 465/70.

 תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל: י״ח בחשון תשל״א (17
 בנובמבר 1970).

 תאריך ביטולו: ו׳ בכסלו חש״ם (26 בגובמבד 1979).

ט הפרסומים 2591, ז׳ בטבח תש״ם, 27.12.1979 679 לקו  י



 p ציון תבורי בעימ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על האסיפה הסופית
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 206 לפקודת ההברות, שהאסיפה
 הכללית האחרונה של החברים של החברה הביל, תתכנס ביום 31
 בינואר 1980, בשעה 08.30, במשרד המפרק ברחוב שמריהו לוין
 24, חיפה, לשפ הגשת דו׳׳ח סופי של המפרק המראה כיצד התנהל
 פירוק העסקים ונלח עשה בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים
 מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה

 ושל המפרק.
, עו״ד, מפרק י אל ו הו שפ  אלי

 פרידמן שמואל בעימ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על האסיפה הסופית
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 206 לפקודת החברות, שהאסיפה
 הכללית האחרונה של החברים של החברה הנ״ל, תתכנס ביום 31
 בינואר 1980, בשעה 09.00, במשרד המפרק ברחוב שמריהו לוין 24,

^ ^ ו ר י  חיפה, לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק המראה כיצד התנהל פ
^ ^ י פ ס ו  העסקים ומה עשה בנכסי החברה ובדי לשמוע ביאורים נ

 מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה
 ושל המפרק.

, עו״־ד, מפרק י אל הו שמו י  אל

 בלם תעשיות גומי בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק החברה מרצון

 ניחנת בזה הודעה, כי באסיפת הכללית שלא מן המנין של החברה
 הנ״ל שנועדה ונחכנפה בהלכה ביום 5.12.79 נחקבלה החלטה מיוחדת
 לפרק אח החברה מרצון ולמנות את חיים קפילוסו ונסים חלפון

 במפרקי החברה.

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

 לפי המען: היוצקים 11, בת־ים (עבור בלפ בע״מ).
 נושה או אדם אתר, אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד

 הנ׳ל, לא ייענה.
 חיים קפילוטו נסים חלפון

 מפרקים

 תיקון טעויות דפוס &
 בהודעה על הרשאה לפי חוק בכסי המדינה, תשי״א-1951,
 שפורסמה בילקוט הפרסומים 2581, תשים, עמי 340, בסעיף 3
 סיפח, במקום ״למעט עסקות הליפיך צ״ל ׳למעט עםקית מכר

 ועסקות חליפין״.

פים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי  בהודעת לפי מי
 ציבור), 1943, בחתימת שר האוצר שפורסמה בילקוט הפרסומים
 2576, תשים, עמי 232, בתוספת, במקום גוש ״188810״ 1״ל

 ״«1881־.

 ילקוס הפרסומים 2591, ז׳ •בטבת תש״ם, 27.12.1979

 הודעה על מועד ההגרלה השביעית ומקומה
 של מילווה פיתוח׳ תש״ך-1960, סדרה פיט

 בנק ישראל מודיע, בי ההגרלה השביעית לפדיון אגרות חוב
 למוכ״ז ממילווה פיתוח, תש״ך-1960, סדרה פיט, תתקיים ביום י״ח
 בטבת תשים (7 בינואר 1980), במשרדי גנק ישראל, חל־אביב,

 בשעה 10.00.
 י״ז בכסלו תשים (7 בדצמבר 1979) בנק ישראל

 פינהל מילויח המריבה

 דין וחשבון שבועי
 לפי חוק בנק ישראל, 'חשייד-1954

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

 העבודה ביום כ״ט בכסלו חש״ם (19 בדצמבר 1979).
1 לירוח 4 , 2 0 5 , 8 9 7 , 3 0 1 . 7 4 .  סך הבל המטבע במחזור ־
 הנכסים ביחרוח מטבע חוץ וזהב ....14,205,897,301.74 לירות

 י לא כולל מטבעוח זכרון מזהב בערך נקוב כולל של 37,585,900
י שחכולח הזהב הכלול בהם שווה או עולה על ערכם הנקוב.  לי

 א׳ בטבת תש״ם (21 בדצמבר 1979) די אשבל
 םגן מנהל מחלקת הבנקאות(הוצאה)

 ג ם־ה חשייד, עמי 192.

 הודעות אלה מתפרסמות מל אחריות המודיעיס
 ואין בפרסומן משום מתן תעודח על נכונותן

 פרדס ד״ר ליפשיץ בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ביתנת בזה הודעה, שהאסיפה הכללית האחרונה של החברה הנ׳-ל,
 תתכנס ביום 22 בינואר 1980 שעה 11.00 לפנה״צ, במשרד א. ליואי
 רו״ח, שדרות דוד המלך 1, תל-אביב, לשם הגשת דו״ח סופי של
 המפרק, המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשה בנכסי החברה,
 וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק, ולהחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה ושל הפירוק.

, דו״ה, מפרק י א ו י ר ל ע י ל  א

 ישוב יבואני קפה בעימ
 הודעה על פירוק החברה מרצון

 ביתבח בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
 הנ״ל שבועדה ונתכנסה כהלכה ביום 28 בבובמבר 1979, נתקבלה
 החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים פלמן ובפחלי

 פריד משדרות רוטשילד 48, תל־אביב, במפרקי החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נבד החברה הנ־ל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיהן תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרקים

 הניל.
 נושה או אדם אחר, אשר לא יגישו חביעוחיהם כאמור חוך המועד

 הנ״ל, לא ייענה.
 נפחלי פריד, רויח חיים םלמן, רויח

 מפרקים
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