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 רשימה ששית של סיעות בכנסת התשיעית ומספר חבריהן, באי־כוחן וממלאי מקומם

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

 מתפרסמת בזה רשימה לפי סעיף 25 לחוק הבחירות לכנסת [נוסת משולב], תשכ״ט-1969 1:

 שם בא־כוחה שפ ממלא מקומו
 מס׳

 שם הסיעה חבריה

 הליכוד 42 ח״ב מיכאל דקל, ח״ב מנחמ םבידור,
 מושב נורדיה, דואר נתניה ליםין 21, תל־אביב

 המערך 33 ח״ב משה שחל, שלמה טלמון,
 אינשטיין 57אי, חיפה ויצמן 125, תל־אביב

 חזית דתית לאומית 12 ח״ב יהודה בן־מאיר, ה״כ אברהם מלמד,
 סמטת הגבעה 10, סביון קיבוץ ניר עציון, ד.נ. חוף הכרמל

 שינוי - מפלגת המרכז 6 חנן מלצר,
 ארלוזורוב 112, תל־אביב

 חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון - ח־כ מאיר וילנר, ת־כ תופיק טובי,
 המפלגה הקומוניסטית הישראלית (רק״ח) גאולה 12, תל-אביב קיסריה 18, חיפה

 פנתרים שחורים וחוגי ציבור יהודים וערבים '5

 יהדות התורה - אגודת ישראל 4 ח״כ שלמה יעקב גרום, ח״ב מנחם פרוש,
 אדמו״ר מבלז 9, בני־ברק פינס 2ב׳, ירושלים

 התנועה הדמוקרטית 4 ח״ב בנימין הלוי,
 מנה 4, ירושלים

 התחיה - בנא״י 2 גדעון אלשוד, יוסף מעיין,
 עזרא 18, רחובות הרב מימון 4, חולון

 מחנה של״י 2 אמנון זכרוני, מאיד לס,
 וייצמן 12, גבעתיים רמב״ן 17ג׳, רמת אביב, תל־אביב

 אחוה 2 ח״ב שלמה אליהו, זד׳כ שפיק אסעד,
 ז׳בוטינםקי 120, חל־אביב בפר בית גץ, מעלה הגליל

 סיעת פיתוח ושלום 1 ז׳ילבר אמר,
 עמק תפר 69, נתניה

 הרשימה הערבית המאוחדת 1 םיף אלדין אזועבי, איחםאן עבד אלראוף זועבי,
 905/16, נצרת שכונת הכרמים 16/1307, נצרת

 פועלי אגודת ישראל 1 יעקב קצנלבוגן, ישראל אדלמן,
 רד״ק 9, ירושלים ארלוזורוב 12, פתת־חקוה

 התנועה לזכויות האזרח 1 אורי הופרט, אביטל מוסינזון,
 פן מרטין 21אי, ירושלים עמק רפאים 20, ירושלים

 המפלגה הליברלית העצמאית 1 ח״כ נדעון האוזנר, נסים אלעד,
 ברטנורא 8, ירושלים המלך ג׳ורג׳ 48, תל־אביב

 יעד 1 חייב אסף יגורי, יעקב יל,
 דרך הגנים 2, כפר שמריהו דח׳ אילם 2, באר־שבע

 חבר כנסת יחיד 2

 י־יח באב תש״ם (31 ביולי 1980) יצחק ברמן
 (תמ 3-747) יושב־ראש הכנסת

 1 ם״ח תשכ״ט, עמי 103.
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 הודעה על מינוי שופט
 לפי מרק השופטים, תשי״ג-1953

 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, תשי״ג-11953, אני מודיע
 בי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק האמור, ובהתייעצות עם נשיא
, שופט של בית משפע י נ  בית המשפט העליון״ מיניתי את שאול אלו
 שלום, לכהונה בפועל כשופט בית המשפט המחוזי בתל־אביב,
 מיום כ׳ באלול תש׳׳ם (1 בספטמבר 1580) עד יום כיב בכסלו תשמ״א

 (30 בנובמבר 1980).

 כ״ג באב תש׳׳ם(5 באוגוסט 1980) שמואל תמיר
 (המ 3-60) שר המשפטים

 1 ס׳׳ח תשי״ג, עמי 149.

 הודעה על מינר שופט
 לפי חוק השופטים, תשי״ג-1953

 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, תשי״ג 11953, אני מודיע
 כי בתוקף סמכיתי לפי סעיף 10 לחוק האמור, ובהתייעצות עם נשיא
הושע גרום, שופט של בית משפט  בית המשפט העליון, מיניתי את י
 שלום, לכהונה בפועל בשופט בית המשפט המחוזי בתל־אביב, מיום
 כ׳ באלול תש־־׳ם (1 בספטמבר 1980) עד יום ב״ז באלול תש״ם (8

 בספטמבר 1980).

 כ״ג באב תש׳׳פ(5 באוגוסט 1980) שמואל תמיר
 (חמ 3-60) שר המשפטים

 1 ס״ח חשי״ג, עמי 149.

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

 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, תשי״ג-11953, אני מודיע כי
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק האמור, ובהתייעצות עם נשיא
ר, שופט של בית משפט מי  בית המשפט העליון, מיניתי את עמום ז
 שלום ורשם בית משפט מחוזי, לכהונה בפועל בשופט בית המשפט
 המחוזי בתל־אביב, מיום כ׳׳ג בתשון תשמ׳׳א (1 בנובמבר 1980) עד

 יום כ״ו בניסן תשמ״א (30 באפריל 1981).

 כ״ג באב תש-ם(5 באוגוסט 1980) שמואל תמיר
 (תמ 60—3) שר המשפטים

 1 ס״ה תשי״ג, עמ׳ 149.

 הודעה על מינוי רשם
 לפי חוק בתי המשפט, תשי״ז-ל195

 בהתאם לסעיף 30 (ב) לחוק בתי המשפט, תשי־־ז—11957, אני
 מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 30 (א) לחוק האמור, ובאישור ישר
, שופט של בית משפט נסקי . חרםו  המשפטים, מיניתי אח רפאל י
 שלום, להיות דשם בית המשפט המחוזי בחיפה, מיום כ׳ באלול תש׳־ם
 (1 בספטמבר 1980) עד ידם א׳ באלול תשמ״א (31 באוגוסט 1981).

 כ״ה באב תש״ם(7 באדגדסט 1980) משה לבדוי
 (תמ 64—3) נשיא בית המשפט העליון

 הודעה על פקיעת כהונתו של שר
 לפי חוקייסוד: הממשלה

 מודיעים בזה, בי בהתאם לסעיף 21 (א) לחוק־יסוד; הממשלה 1,
, ביום כ״ג באב ר  נפסקה כהונתו של שר המשפטים שמואל תמי

 תש׳׳ם (5 באוגוסט 1980).

 אדיה נאור
 מזביד הממשלה

 ב״ו באב תש׳׳ם (8 באוגוסט 1980)
 (חנו 3-57)

 1 ס״ח תשכ״ח, עמ׳ 226.

 הודעה על קביעת ממלא־מקומו של שר .
 לפי חוקייםוד: הממשלה

 בהתאם לסעיף 41(ב)(1) להוק־יסוד: הממשלה!, מודיעים בזה
 שהממשלה קבעה לפי סעיף 20 לחוק האמור, כי שר הפנים יכהן
 כממלא־מקומו של שר החינוך והתרבות מיום ב״ב באב תש״ם (4

 באוגוסט 1980) עד שובו של שר החינוך והתרבות לארץ.

 אריה נאור
 מזכיר הממשלה

 ב״ב באב חש״ם(4 באוגוסט 1980)
 (המ 3-57)

 • 1 סייח תשכ״ח, עמי 226.
 הודעה על שובו של שר לארץ

 לפי תולריסוד: הממשלה

 מודיעים בזה בי שד החינוך והתרבות שב ארצה ביום ל׳ באב
 תש׳-ם (12 באוגוסט 1980).

 א׳ באלול תש׳׳ם(13 באונוםט 1980) אדיה נאור
 (תמ 57—3) מזכיר הממשלה

 הודעה על מינוי חבר ברשות הנמלים
 לפי חוק רשות הנמלים, תשכ״א—1961

 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיפים 6 (א) ו־12(ג) לחוק רשות
, מנהל י ו  הנמלים, תשכ״א-1961 י, מינתה הממשלה את שבתאי ל
 אגף הספנות והנמלים במשרד התחבורה, להיות חבר ברשות הנמלים,

 במקומו של בנימין נתיב 2.

 אריה נאור
 מזכיר הממשלה

 ב״ו באב תש׳׳ם(8 באוגוסט 1980)
 (חמ 3-1083)

 1 ס״ח תשכ־׳א, עמי 145.
 2 י״פ תש״ם, עמ׳ 650.

 הודעה על מינוי נשיא־תורן של בית משפט מחוזי
 לפי חוק השופטים, תשי״ג-1953

 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, תשי״ג—11953, אגי מודיע כי
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק האמור, ובהתייעצות עם נשיא בית
, שוטט בית-משפט מחוזי, דה בהן הו  המשפט העליון, מיניתי את י
 להיות נשיא־תזרן של בית משפט מחוזי, מיום כ׳־ג באב חשי׳ם (5

 באוגוסט 1980).

 שמואל תמיר
 שר המשפטים

 כ׳׳ג באב תש״ם(5 באוגוסט 1980)
 (חמ 3-60)

 1 ם־׳ח תשייג, עמי 149. 1 ס״ח תשי־ז, עמ׳ 148.
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 בהלול יוסף — בשיא בית המשפט המחוזי נצרת
 אור תיאודור — שופט בית המשפט המחוזי נצרת
 אסא אברהם — שופט בית המשפט המחוזי נצרת
 זועבי עבד אל רחמן - שופט בית המשפט המחוזי נצרת
 אברמוביץ יהודה — שופט בית המשפט המחוזי נצרת
 אריאל חנוך — שופט בית המשפט המחוזי נצרת

 כ״ט באב תש״ם(11 באוגוסט 1980) משה לבלוי
 (חמ 3-686) נשיא בית המשפט העליון

 מינוי שופט״ נוער
 לפי הוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול),

 תשל״א-1ד19

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי
 טיפול), תשל*א-1ד9!1, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטיל על
 שופטי בית משפט השלום ששמותיהם נקובים להלן, לשמש כשופטי
 נוער, החל מיום ב׳ באלול תש־ם (1 בספטמבר 1980) עד יום י־ב

k :(1982 31 באוגוסט) באלול תשמיב 

 שמחה אהרן מ׳ - שופט של בית משפט שלום ירושלים
 בן־זמדח אליהו צ׳ — שופט של בית משפט שלום ירושלים
 פיאלקוב עמיקם — שופט של נית משפט שלום תל־אביב
 עמית נתן - שופט של בית משפט שלום תל־אביב

 שיינפלד אברהם — שופט של בימיש שלים(לנוער) חל־אביב
 גולדברג יוסף — שופט של בית משפט שלום פונח־־תקוה

 זפט יהודה — שופט של בית משפט שלום נתניה
 בייזר אברהם — שופט של בית משפט שלום רמלה

 סביר רם - שופט ראשי של בית משפט שלום חיפה
 אפלבויים ישראל — שופט של בית משפט שלום חיפה
 לינדנשטדאוס מיכה - שופט של בית משפט שלום חיפה
 פיזם חיים — שופט של בית משפט שלום היפה
 שרון עמירם — שופט של בית משפט שלופ חדרה

 גרי־זילבד מיכל — שופטת של בית משפט שלום הדרה
 דואק מאיר — שופט של בית משפט שלוט עכו
 פארס פלאח — שופט של בית משפט שלום עבו.

 כתיילי אליאס — שופט ראשי של בית משפט שלום נצרת
P גייג׳י ראובן - שופט של בית משפט שלום נצרת 

 גלפז חיים — שופט של בית משפט שלום צפת
 קלך משה — שופט של בית משפט שלום טבריה

 פלפל יהושע — שופט של בית משפט שלום באר־שבע
 בן־דור אורי - שופט של בית משפט שלום אילת

 ריבליץ אליעזר - שופט של בית משפט שלום קרית־גת

 כ־׳ט באב תש״ם(11 באוגוסט 1980) משה לנדוי
 (זזמ 686—3) נשיא בית המשפט העליון

 מינוי שופטי נוער
 לפי חוק הבוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל״א-1ד19

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחול! הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי
 טיפול), חשל״א-1ד119, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטיל על
 שופטי בית המשפט המחוזי ששמותיהם נקובים להלן, לשמש בשופטי
 נועד, החל מיום ב׳ באלול תש״ם >1 בספטמבר 1980) עד יום י״-ב

 באלול תשמ״ב (31 באוגוסט 1982):

 לנדא א׳ פליקם — בשיא בית המשפט המחוזי ירושלים
 בזק יעקב — שופט בית המשפט המחחי ירושלים

 איתן רב — שופט בית המשפט המחוזי ירושלים
 טל צבי — שופט בית המשפט המחוזי ירושלים
 בהן בנימין - נשיא בית המשפט המחוזי תל־אביב

 אבנור חנה — נשיא־תודן בית המשפט המחוזי תל־אכיב
 לוין דב — נשיא־תורן ביה המשפט המחוזי תל־אביב

 דבודין חיים — שופט בית המשפט המחוזי תל-אביב
 קוארט שמואל — שופט בית המשפט המחוזי תל-אביב
 שיינבוים אלישע - שופט בית המשפט המחוזי תל־אביב

 בן־עתו הדסה — שופטת בית המשפט המחוזי תל־אביב
 שטיינברג חיים — שופט בית המשפט המחוזי תל־אביב
 גלעדי ישראל — שופט בית המשפט המחוזי תל־אביב
 בר נחמיה - שופט בית המשפט המחוזי תל־אביב

 ולך דוד - שופט בית המשפט המחוזי תל־אביב
 אילן מנחם — שופט בית המשפט המחוזי תל־אביב
 חגי יחיא יוסף — שופט בית המשפט המחוזי תל־אביב
 בן־דרור מרדכי - שופט ביר, המשפט המחוזי תל־אביב
 קדמי יעקב — שופט בית המשפט המחוזי תל־אביב

 טלגם משה - שופט בית המשפט המחוזי תל־אביב
 אוםטרובםקי־כהן

 ויקטוריה — שופטת בית המשפט המחוזי תל־אביב
 שטרוזמן אורי — שופט בית המשפט המחוזי תל־אביב
 מלץ יעקב — שופט בית המשפט המחוזי תל־אביב
 מישר אברהם — שופט בית המשפט המחוזי תל־אביב
 מלול אברהמ — שופט בית המשפט המחוזי תל־אביכ

 ויבוגרדוב אוגניה — בשיא בית המשפט המחוזי חיפה
 כספי ברוך - נשיא־תורן בית המשפט המחוזי חיפה

 סלוצקי מלכיאל — שופט בית המשפט המחוזי חיפה
 כרמי אמנון — שופט בית המשפט המחוזי חיפה

 שטרסברג־כהן טובה — שופטת בית המשפט המחוזי חיפה
 אלקיים שלמה - נשיא בית המשפט המחוזי באר־שבע
 לוין יוסף - שופט בית המשפט המחוזי באד־שבע
 בלעדי גלעד — שופט בית המשפט המחוזי באד־שבע
 כהן דן — שופט בית המשפט המחוזי באר־שבע
 שלגי משה — שופט בית המשפט המחוזי באר־שבע

 1 ם״ת תשל״ו, עמ׳ 133. ג ס״ח תשל־א, עמי 133.
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 מינוי שופטי עיר לראשון לציוץ
 לפי פקודת בתי המשפט העירוניים

 בתוקף סמכותי• לפי סעיף 2 לפקודת בתי המשפט העירוניים!,
 אני ממנה את האנשים ששמותיהם מפורטים להלן, להיות מיום כ׳
 באלול תש״ם (1 בספטמבר 1980) עד יום א׳ באלול תשמ׳׳א (31
 באוגוסט 1981), שופטי עיר לראשון לציון ולהוות בית משפט׳ אשד

 יכונה ׳-בית המשפט העירוני של ראשון־לציון״:

 עו״ד אמירה רבינםקי
 צביעצמון
 חיים אנזוזג

 בץ אני ממנה את פו״ד אמירה רבינסקי להיות יושב־ראש בית
 המשפט האמור.

 כ־־׳ג באב תש״ם (3 באוגוסט 1980) שמואל תמיר
 (חמ 3-37) שר המשפטים

 1 חוקי איי, כרך ב׳, עמי 995.

 מינוי ועדות פיקוח
 לפי הוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול),

 תשי״ד-ד195

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16א לחוק התביעות של קרבבות השואה
 (הסדר הטיפול), תשי״ז-11957, אני ממנה ופדות פיקוח וזה הרכבן:

 אהרן פדוינד, שופט של בית משפט שלום — יושב־ראש
 ד״ר אלעזר זליקסון — חבר
 ד״ר יוסף וייס - — חבר

 אהרן פדוינד, שופט של בית משפט שלום — יושב־ראש
 יהודה טדייביש - חבר
 עו״ד אלי יעקב אלרואי — חבר

 אהרן פרוינד, שופט של בית משפט שלום — יושבדראש
 ד״ר אלעור זליקםון — הבר
 עו״ד אלי יעקב אלרואי — חבר

 אהרן פרוינד, שופט של בית משפט שלום — יושב־ראש
 ד־ר אלעזר זליקסון — חבר

 יהודה םרייביש — חבר י"
 אהרן פדוינד, שופט של בית משפט שלום — יושב־ראש

 יהודה טרייביש — חבר
 ד״ר יוסף וייס — חבר

 אהרן הדוינד, שופט של בית משפט שלום — משב־׳ראש
 ד׳׳ר יוסף ויים — חבר
 עו״ד אלי יעקב אלרואי — חבר

 מעץ הועדות: מזכירות בית משפט השלום, תל-אביב־יפו.
 ההודעה על מינוי ועדות פיקות שפורסמה בילקוט הפרסומים

 2029, תשל״ד, עמ׳ 1936 — בטלה.

 י״ד באב תש׳׳מ(27 ביולי 1980) שמואל תמיר
 (חמ 3-981) שר המשפטים

 מינוי ממלא מקום ליועץ המשפטי לממשלה
 לפי חוק שירות המדינה (מינויים), תשי״ט-1959

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים),
, המנהל הכללי של באי  תשי״ט—11959, אני מטיל בזה על מאיר ג
 משרד המשפטים, את מילדי תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה,
 מיום ח׳ באלול הש״ם (20 באוגוסט 1980) עד יום כ׳ באלול תש״ם

 (1 בספטמבר 1980).

 משה נסים
 שר המשפטים

 ז׳ באלול חש״ם (19 באוגוסט 1980)
 (חמ 3-367)

 1 ס״ח תשייט, עמי 86.

 מינוי שופט עיר לתל׳־אביב־יפו
 לפי פקודת בתי המשפט העירוניים

 בתוקף'סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת בתי המשפט העירוניים 1,
ד בן צבי להיות שופט עיר נוסף בבית המשפט ו  אני ממנה »ת ד
 העירוני של תל־אביב־יפו, עד יום כ״ה באדר ב׳ תשמ״א (31

 במרס 1$81).

 המינוי שפורסם בילקוט הפרסומים 2615, תש״ם, פמ׳ 1334
 ותוקן בילקוט הפרסומים 2644, תש״ם, עמי 2056, יתוקן לפי זה.

 ח׳ באב תש׳׳ם(21 ביולי 1980) שמואל תמיר
 (חמ 37—3) שר המשפטים

 1 הוקי איי, ברך ב׳, עמי 995.

 מינוי שופטי עיר לבת־ים
 לפי פקודת בתי המשפט העירוניים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת בתי המשפט העירוניים 1,
 אני ממנה את האנשים ששמותיהם מפורטים להלן, להיות מיום כ׳
 באלול תש״ם (1 בספטמבר 1980) עד יום א׳ באלול תשמ״א (31
 באוגוסט 1981), שופטי עיר לבת־ים ולהוות בית משפט אשר יכונה

 ״בית המשפט העירוני של בת־ימ״:

 יצחק יוד יצחק אבן־ווהר
 הרב אליעזר הגר יעקב פונטרומולי

 יצחק מיבאלי איתן לאור
 אריה לוי שלום שאלתיאל

 חיים אוזיולבי קלמן וייסמן
 עזרא אבוטבול דוד לזרוביץ

 זיק מלמד הרצל ישי
 יוסף גול נסים כהן־סבן

 יוסף קול

 כן אני ממנה את יצחק יוד להיות יושב-ראש בית המשפט האמור.

 כ״ג באב תש״ם(5 באוגוסט 1980) שמואל תמיר
 (המ 37—3) שד המשפטים

 •! חוקי א״י כרך בי, עמי 995. •! ס״ח תשי״ז, עמ׳ 74; תש׳׳ך, פמ׳ 34; תשכ״ג, עמי 147.
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 מינוי חבר בועדה הרפואית העליונה
 לפי תקנות הנכים (ועדת רפואית עליונה), תשכ־־ד-1364

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הנכים (ועדה
, ד י ו  רפואית עליונה), תשכ״ד—1964*, מיניתי את ד־׳ר משה פר
 להיות מיום ב׳ בכסלו תש״ם (22 בנובמבר 1979), חבר נוסף בועדה
 הרפואית העליונה, שהודעת על מינויה פורסמה בילקוט הפרסומים

 1536, תשכיט, עמ׳ 1793.

 עזר ויצמן
 שר הבטחון

 י״ד בכסלו תש״ם (4 בדצמבר 1979)
 (תמ 3-183)

 1 ק״ת תשכ״ד, עמי 870.

 מינוי ממונה על הגביה
 לפי פקודת המסים (גביה)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ו) לפקודת המסים (גביה)!, אני
 ממנה את עובד הציבור שאמל עזאם להיות ממונה על הגביה

|  במחוז חיפה והצפון. |
' מי  מינויו של יעקב ליאון בפקיד גביה שפורסם בילקוט הפרסו

 2502, תשליט, עמ׳ 669 — בטל.

 ז׳ באב תש״ם(20 ביולי 1980)
 (חמ 3-18)

 יגאל הורביץ
 שר האוצר

 1 חוקי איי, ברך ב׳, עמי 1374; ס־ח תשל״ג, פמ׳ 46.

 ביטול אכחד, על מוסד חינוך מוכר
 לפי חוק לימוד חובה, תשיט-«194

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 להוק לימוד חובה, תשיט-11949,
 ולאחר היוועצות בועד החינוך, אני מבטל את האכרזה 2 על מוסדות
 החינוך המפורשים להלן (שאינם רשמיים) כמוסדות חינוך לצורך

 החוק האמור:

 סמל
 ביה״ם שם המוסד המען

 מושב גמזו, ד״נ מרכז

 מושב חמד

 שיכון כנען, צפת

 רח׳ תשרי 4, שה׳ עזרא
 תל־־אביב.

 זבולון המר
 שר החינוך והתרבות

 בית ספר יסודי התודה
 ובית יעקב

 בית ספר יסודי לבנים
 מתיבתא, חמד

 בית ספר יסודי התודה
 ובית יעקב

 בית ספר בית יעקב

41246 

41380 

21253 

51240 

 ט״ו באב תשיפ(28 ביולי 1980)
 (המ 3-336)

 ! ם״ח תשיט, עמי 287.
 2 י״פ תשכ״ט, פמ׳ 1562; חשל״ח, עמ׳ 2583.

 אישור הםיכת מקרקעי יעוד למקרקעי ציבור
 לפי חוק המקרקעין, חשכ״ט—1969

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 110 לחוק המקרקעין, חשב״ט-11969,
 אני מאשר, בי המקרקעין המתוארים בתוספת, הרשומים בלשכת
 רישום המקרקעין כמפורט להלן, במקרקעי יעוד המהווים דרבים,
 חדלו לשמש ליעוד• וייהפכו למקרקעי ציבור שאינם מקרקעי יעוד.

 תוספת
 החלק שחדל

 שטח החלקה לשמש ליעודו
 הגוש החלקה במםריט רבועים במטרים רבועים

 בשלמות

 בשלמות

2,404 
 בשלמות

 שמואל תמיר
 • שר המשפטים

: ב י ב א ־ ל ן ת  לשבת רישום המקרקעי
3,621 107 6631 

ן בצרת: י  לשכת רישום המקרקע
4,299 5 23110 

10,114 6 23110 
15,538 7 23110 

 ט׳׳ז באב תשים (29 ביולי 1980)
 (המ 3-242)

 1 סיח תשכ״ט, עמי 259.

 הודעה על מינוי מפקד גלי צה־׳ל
 לפי חוק רשות השידור, תשביה—1965

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 48 (ד) לחוק רשות השידור, תשכ׳׳ה—
רא להיות מפקד גלי צה״ל, מיום  1965!, מיניתי את צבי שפי

 כיה בסיון תשל״ח(30 ביוני 1978), במקומו של מרדכי נאור.
 ההודעה על מינוי מפקד נלי צה״ל, שפורסמה בילקוט הפרסומים

 2054, תשל״ה, עמי ל17 - בטלה.

 מנחם בגץ
 שד הבטחון

 כ״ו באב תשים(3 באוגוסט 1980)
 (חס 404—3)

 1 סייח תשכיח, עמ׳ 106.

 הודעה בדבר ביטול מינרו של רופא
 לפי תקנות הנכים (ועדה רפואית עליוגה), חשכ״ד—1964

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הנכים (ועדה
 רפואית עליונה), תשכ״ד-11964, ביטלתי מילמ ג׳ באב חש׳׳ם (16
גל כחבר נוסף בועדה אל אנ ו  ביולי 1980) אתמינויו של ד״ד י

 הרפואית העליונה 2.

 מנחם בגין
 שר הבטחון

 ייה באב תשים(31 ביולי 1980)
 (חמ 3-183)

 ! ק״ת תשביד, עמי 870.

 2 י״פ תשל״ד, עמי 1459.
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 מינוי
 לפי פקודת התעבורה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לפקודת התעבורה!, אבי מודיע, כי
דה תמרי להיות ממלא מקום המפקח הארצי על הו  מיניתי את י
 התעבורה, מיום י״ט באב תש״ם (1 באוגוסט 1980) עד יום

 י׳׳ט באלול תש״ם (31 באוגוסט 1980).

 חיים לנדאו
 שר התחבורה

 א׳ באלול תש״ם(13 באוגוסט 1980)
 (חמ 3-641)

 1 דיני מדינתיטראל, נוסח חדש 7, תשכי׳א, עמ׳ 173.

 הודעה על שינוי בהרכב המועצה
 לפי חוק מועצת חפירות (ייצור ושיווק), תשל״ג—1973

 אנו מודיעים בזה כי בתוקף הסמכויות הנתונוח לנו בחוק מועצת
 הפידות (ייצור ושיווק), תשליג—1973 1, ובהתאם לתקנות 12 ו־13
 לתקנות מופצת חפירות (דרכי מיבוי חברי המועצה), תשל״ד—21974,
בך (רעננה), להיות הבר מועצת חפירות פנ  מינינו את צבי או

 כגציג הציבור — הצרכנים.

 מינויה של זדנסה סמיש במועצה האמורה — בטל.

 ההודעה על מינוי חברי מועצת חפירות, שפורסמה בילקוט הפר
 סומים 2519, תשל״ט, פמ׳ 1090, תתוקן לפי זה.

 כ״ט בתמוז תש״ם (13 ביולי 1980)

) אריאל שרק גדעץ פת n & 3 -349< 
 שר החקלאות שר התעשיה, המסחר והתיירות

 1 ס״ה תשל׳־נ, עמ׳ 310.
 2 דךת תשל״ד, פמ׳ 1361.

 תיקון טעות
 רשימת חברי האסיפה הבוחרת את מועצת הרבנות הראשית
 לישראל, שפורסמה בילקוט הפרסומים 2650, תש״ם, פמ׳ 2223,

 תתוקן כלהלן:

 (1) ברשימת 14 רבני המועצות המקומיות הגדולות, במקום
 ״ראובן אובגר — הוד השרון* יבוא ״שמעון פרבקל־תאו*

 מים — קרית אונו״;

 (2) ברשימת 4 ראשי המועצות האזוריות הגדולות, במקום
 ״זלמן מסחרי — אונו״; ״משה סלומון — אלונה״; ״אליעזר
 בן־צבי — אשכול״; צ״ל: ״יובל אלוני—מטה יהוחז״;
 ״עמוס דגני — עמק חפר״; ״נחום שריג — באר טוביה״;

 (3) ברשימת 4 ראשי המועצות הדתיות של המועצות המקומיות
 הגדולות, במקום ״ש. פרנקל־תאומים —קרית אונו״ יבוא

 ״ראובן אונגד - הוד השדון״.

) יעקב בלק 9 6 0 i 2 ד באלול תש-ם ( באוגוסט 6 י  י
 (המ 3-31) יושב ראש הועדה לבחירת

 מועצת הרבנות הראשית לישראל

 הסמכות
 לפי תקנות שעת חירום (תשלומי חובה), חשי״ח—1958

 1. בהתאם לחקבה 14 לתקנות שעת חירום (תשלומי חובה), חשי״ה-
 11958, אבי מסמיך כל פקיד מכס לדרוש מהחייב בהיטל ומכל אדם
 אתר למסור לו יריעות, פנקסים, מסמכים ותעודות אחרות שלדעת
 הדורש יש בהם כרי להבטיח את ביצועו של צו שעת חירום
 (תשלומי חובה על מלאי של טובין - כופפה, חיטים וקמחים)

 (מסי 4), תש״ם—1980.

 2. בהתאם לתקנה 14 לתקנות שעת חירום(תשלומי חובה), חשי״ת-
 11958, אני מסמיך כל בקיד מכס לדרוש מהחייב בהיטל ומכל אדם
 אחר למסור לו ידיעות, פנקסים, מסמכים ותעודות אחרות שלדעת
 הדורש יש בהם כדי להבטיח את ביצועו של צו שעת חירום (תשלומי

 חובה על מלאי של בשד קפוא) (מם׳ 5), תש״ם—1980.

 ב״ט באב תש״ם (11 באוגוסט 1980)
 משה נםימ (חמ 3-625)

 שד
 ממלא מקום שר התעשיה, המסחר והתיירות

 ם״ח תשכ״ד, עמי 175; תש״ם, עמי 42.

 מינוי חבר וממלא מקום בועדה המחהית
 לתכגץ ולבניה מחת הצפון

 לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 (א)(10) ו־48א לחוק התבבון
 יהבביה, תשכ״ה—1965 !, אני ממנה את חגי בבימיבי להיות הבר
 גועדמ המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, ואת בנימין בורפינקל

 כממלא מקום.
 פיבוים של אריה לוטן כחבר ויעקב יעקב כממלא מקום, מיום י׳

 באלול תשל״ט (2 בספטמבר 1979) בועדה האמורה — בטלים.

 יוסף בורג
 שר הפנים

 ח׳ באב תש״ם(21 ביולי 1980)
 (חמ 3-7)

 1 ס־ה תשב״ה, עמ׳ 307.

 מינוי ממלא מקום לחבר בועדה המחוזית
^ לתכנון ולבניה מחוז הצפון | 

 לפי חוק התכנון והבניה, תשב״ה-1965

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 (א)(10) ו־48א לחוק התכנון
ן להיות ממלא ז ו ה ר נ ו  והבניה, תשכ״ה—1965 1, אני ממנה את י

 מקום לאורי יופה בועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון.

 מינויו של ישראל פרדקין מיום י׳ באלול תשל״ט (2 בספטמבר
 1979) כממלא מקום הבד בועדה האמורה — בטל.

 יוסף בורג
 שד הפנים

 ח׳ באב תש״ס(21 ביולי 1980)
 (המ 3-7)

 1 ם״ח תשכ״ה, עמי 307.

 ילקוט הפרסומים 2654, ט״ז באלול תש״ם, 28.8.1980 2313



 את שכר לימודיו מאוצר המדינה, עפ״י הודעות שביתנו בדרך הקבועה
 בתקנות לימוד הובה(חינוך הינם שלא במוסד חינוך רשמי), תשל״ח-

;4 1978 

 (ב) שכר לימוד שנועד להיגבות באמור בסעיף קטן(א) לא
 יתבה בית ספד קבלתו של תלמיד במתן התחייבות להבטחת גבייתו.

 מס ערך מוסף
 4. לענין הוראת סעיף 6 לחוק מס פדך מוסף, תשל״ו-6ד519,
 שיעורי שבר לימוד שנקבעו בהודעה זו הם מחירים שאין העוסק

 רשאי לדרוש מהקונה את סכום המס על העיסקה.

 כ״ח באב תש״ם (10 באוגוסט 1980) אליעזר שמואלי
 (חמ 3-1032) המנהל הכללי

 של משדד החינוך והתרבות

 * ק״ת תשל״ח, עמי 1200.
 5 ס״ח חשל״ו, עמ׳ 52.

 הודעה על אצילת סמכויות ^
 לפי תזק מם ערך מוסף, תשל-ו-1975

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 107 לחוק מס ערך מוסף,
 תשל״ו—1975 1, אצלתי את סמכויותי לפי סעיף 108 (ב) לחוק

 האמור, לעובדי אגף המכס והבלו המפורטים להלן:

 אהרון לביא חנת הרוש

 ישראל פקטור גדעון לואיח
 אירים בן־דוד שמואל מורדוך

 אירה זילברברג יעקב שורני
 גאולה גזית מרים כהן

 אסתר מימון כרמלה בן־יובה
 משה שרעבי לבנה בן־צור

 בני יחיא זיוה עטיה
 מאיר אהרונוב חיים בובליל

 יוסף לוי ויטלי גדודנזנסקי
 זלפה צפריר שנאן גימאל

 מיכאל זאוי יחזקאל צדקה
 שרגא יוסף מרדכי בן־יעיש

 פנחס גמליאל עובדיה לוי
 יחזקאל משה נתן דגני

 משת גונן

 תוקף אצילת סמכות זו — עד יום ה׳ בטבת תשמ״ב (31 בדצמבר
.(1981 

 מרדכי ברקת
 מנהל המכס והבלו

 כ״ח באב תש״ם (10 באוגוסט 1980)
 (חמ 181—3)

 הודעה בדבר אישור דרגות שכר לימוד
 לפי תקנות החינוך

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 28 (ג) לחוק פיקוח על בתי ספר,
 תשכ״ט—11969, ולפי תקנה 9 (י) לתקנות החיבוך2, אבי מודיע כי
 אישרתי דרגות שכד לימוד לסבת הלימודים תשמ״א בשיעורים,

 בתנאים ובסדרי גביה אלה:

ם רי עו  שי
 1. (א) שבר הלימוד השנתי בבית־ספר שבו ניתן חינוך על־
 יסודי שמסתיים בבחינות׳ ממשלתיות במסגרת המוסד יהיה פד השי
 פורים כדלהלן, הבל בהתאם לרמת השירות הניתבת באותו מוסד

 ובהתאם לאמור בחוזרי משדד החינוך והתרבות:

 שקלים
 (1) בכיתה ט׳ - 4,200
 (2) בכיתה י׳ — 4,400
 (3) בכיתה י״א — 4,700
 (4) בכיתה י״ב — 4,900

 (ב) החל תלמיד את לימודיו בבית ספר לאחר ראשית שנת
 הלימודים, או הפסיק את לימודיו לאחר שהחל בהם, בין שביטל את
 החוזה בדבר לימודיו בבית הספר ובין שבעדר בנסיבות המזכות את
 בית הספד לבטל את החוזה האמור, יעמוד שכר הלימוד לגביו על
 שליש של שבר הלימוד השנתי, לבל שליש של שנת הלימודים

 שבראשיתו למד בבית הספר.

 (נ) הורחק תלמיד מבית הספר, יעמוד שבד הלימוד לגביו על
 חלק יחסי של שכר הלימוד השבתי, ששיעורו כיחס שבין התקופה

 בה למד בבית הספר לבין עשרת חדשי שבת הלימודים.

 ,.תנאים
 2. שיעורי שכר הלימוד הנקובים בסעיף 1 מותנים בכך שלא יגבו

 מתלמיד ולא יחייבו את חשבונו -
 (1) תמורת טובין או שירותים שאינו דשאי שלא לקב
 לם, זולת שירותי פנימית, אלא אם היו אלה אספקה
 או שירותים שאושרה גביה בעדם לפי סעיף 6 (ד) לחוק

 לימוד חובה, תש״ט-1949 3, ובשיעורים שאושרה;
 (2) תמורת תבנית לשעות נוספות על השעות שנקבעו
 בתבנית הלימודים, אלא אם מספד שעות הלימודים
 הדרושות להפעלת התבנית הנוספת ומחירה של תכנית
 נוספת כאמור אושרו בידי מנהל הלשכה המחוזית של

 משרד החינוך והתרבות שבתחומה מצוי בית הספר.

ה בי י נ ר  סד
 3. (א) מי שנתקבל לבית ספר על־יםודי, והוא לומד בו בהתאם
 לצו שניתן לפי םעיף 6 (ג) לחוק לימוד חובה, תש״ט-1949, יגבו

 ! ס־ח תשל״ו, עמ׳ 52.

 1 ס״ח תשכ״ט, עמי 180; תש״ל, עמ׳ 150; תשל״ב, עמי 33;
 תשל״ו, ממי 48.

 z חא״י, בדך גי, עמ׳ 1713, עמ׳ 1710; ק״ה תשכ״ח, עמי 116,
 עמי 186.

 3 ם׳׳ח תש־ט, עמי 287.

 2314 ילקוט הפרסומים 2654, ט״ז באלול תש״ם, 28.8.1980



 היתד
 לפי חוק הפיקוח על :לצרכים ושירותים, תשי״ח-ד195

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ז לחוק הפיקוח על-מצרכים ושירו
 תים, תשי״ה-11957, אני מתיר לסוחר למכור את המצרך המפורט
 בטור א׳ לתוספת במחיר העולה על המחיר היציב (להלן - המתיר
 המותר), ובלבד שההפרש בין המחיר היציב שבו מבר סוחר מצרך
 לפני תתילתו של היתר זה לבין המחיר המותר שבו מבר אוחו סוהר
 מצרך אתרי תחילתו של היתר זה, לא יעלה על השיפור הנקוב בטור

 ב׳ לתוספת.
 בהיתר זה —

 ״סוחר״ - אדם שעסקו או חלק מעסקו ייצור מצרך או מכירתו
 בסיטונות או בקמעונות;

 ״פיתה״ — כמשמעותה בצו הפיקוה על מצרכים ושירותים (פיתח),
 תשכ״ב-21962.

 תחילתו של היתר זה ל־ באב תש״ם (12 באוגוסט 1980).

 טור ב׳
 שיעור ההעלאה׳ המותר

 טור א׳
 המצרך

14.5% 

 ע׳ שרגאי
 הממונה

 פיתה

 כ׳׳ט באב תש״ם (11 באוגוסט 1980)
 (המ 3-98)

 1 םיח תשי״ח, עמ׳ 24; תשל״ט, עמי 32.
 2 יךת תשכ״ב, עמ׳ 2354.

 היתר
 לפי חוק הפיקוח פל מצרכים ושירותים, תשי״מ-ד195

 במוקף סמכותי לפי סעיף 16ז לחוק הפיקוח על מצרכים ושי
 רותים, תשי״ח-1957!, אני מתיר לסוחר למכור את המצרכים
-  המפורטים בטור א׳ לתוספת במחיר העולה על המחיר היציב (להלן
 המחיר המותר), ובלבד שההפרש שבין המחיר היציב שבו מכר סוחר
 מצרך לפני תחילתו של היתר זה לבין המחיר המותר שבו מכר אותו
 סוהר מצרך אחרי תחילתו של היתר זה, לא יפלה על השיעור הנקוב

 בטור ב׳ לתוספת.

 , בהיתר זה, ״סוחר״ - אדם שעסקו או הלק מעסקו ייצור מצרך
 או מכירתו בסיטונאות או בקמעונאות.

 תחילתו של היתר זה — ביום ל׳ באב תש״ם (12 באוגוסט 1980).

 תוספת
 טור ב׳ י

 שיעור העלאה המותר
 טור א׳
 המצרך

10% 

, שרגאי  ע
 הממונה

 לחם מהסוגים שלגביהם לא נקבע מחיר
 מקסימלי למעט לחם חי, עינן ובפרי

 ב״ט באב חש״ם (11 באוגוסט 1980)
 (חמ 3-98)

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

 וחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965

 בתוקף סמכותה לפי מעיפים 188 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-965!1, ובהתאם לשינוי תכנית מיתאר מקומית הנקראת
 תבנית מם׳ חפ/1518א׳ — ״שיפור צומח הרחובות חיל־הים—יפו—
 רוטשילד״, שהודעה. בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 2181, תשל״ו, עמי 872, ובהתאם לשינוי תכנית מיתאר מקומית
 הנקראת תבנית מס׳ חפ/1518ב׳ - ״שיפור צומת הרחובות חיל־הים—
 •יפו-רוטשילד״, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 2591, תש״ם, עמ׳ 661 (להלן - התכניות), ולפי סעיפים 5 ו־7
 לפקודת הקרל,עות(רכישה לצרכי ציבור), 21943 (להלן - ההקלדה),
׳ הועדה)  מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה (להלן -
 הודעה, בי המקרקעין המתוארים בתוספת דרושים לועדה לחלוטין
 למטרה שלה נועדו בתבניות, וכי הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת

 המקרקעין האמורים.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כל שהן במקרקעין האמו
 רים ורוצח לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה - תוך חדשיים
פ פרסום הודעה זו ברשומות - הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה ך ^ ^ 
ר לו במקרקעין האמורים, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו, שיכללו ו מ 1 ^ 
 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 ציבור,
 שלמענם עומדים לרכשם, והועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק במקר

 קעין האמורים ימסור מיד אח החזקה בהם.

 תוספת
 חלקה 6 בגוש 10821 - חלק המהווה השלמה לחללה אשר לגבי
 חלק ממנה פורסמו הודעות לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה בילקוט הפר
 סומים 1955, תשל״ד, עמ׳ 102, וסעיף 19 לפקודה בילקוט הפרסו

 מים 1999, תשל״ד, עמ׳ 1199;
 חוק מחלקה 4 בגוש 10916.

 חלקה 5 בגוש 10916 — חלק המיועד לפי התכגיוח לדרך ולהרח
 בתה ולשטח ציבורי פתוח;

 חלקה 5 בגוש 10916 — חלק המהווה יתרת החלקה שהיא מחוץ
 ,שטח התכניות וששוויו יופחת כתוצאה מהפקעת החלק המיועד לדרך

 זרחבתה ולשטח ציבורי פתוח,
 העתקי התכניות מופקדים במשרדי הועדה בעירית חיפה, וכל
 המעונין בדבר זכאי לעיין בהם בימים ובשעות שמשרדי הועדה

 פתוחים לקהל.

 ב״ח בניסן תש״ם (14 באפריל 1980)
 אריה גוראל

 (חמ 2—3) יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 חיפה

נ ש ^ 
7W 

 1 ס״ח תשי״ח, עמ׳ 24; תשי״ט, עמי 34; תשל״ח, עמי 48; עמ׳
 100; תשל״ט, עמ׳ 32.

 1 ס״ח תשכ״ה, עמ׳ 307.
 2 ע״ר 1943, חום׳ 1, עמ׳ 32,
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 הודעה בדבר התפטרות םגן ראש עירית ירושלים
 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הישות וסגניו

 וכהונתם), תשל״ה-1975

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 28 (א) לחוק הרשויות המקומיות
 (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ח~11975, בי בישיבת
 מועצת עירית ירושלים שהתקיימה ביום כ״ט בתמוז תש״ם (13 ביולי
 1980) הודיע אפרים דובק בכתב למועצה על התפטרותו מכהונת סגן
 ראש העירית לפי סעיף 25 (2) לחוק האמור, מיום ג׳ באב תש״ם

 (16 ביולי 1980),

 כ״ט באב תש״ם (11 באוגוסט 1980) חיים קוברםקי
 (המ 743—3) המנהל הכללי של משרד הפגים

 1 ס״ח חשל״ה, עמ׳ 211; י״פ תשל״ט, עמי 982.

 הודעה בדבר בחירת סגנים לראש המועצה המקומית
 מעלות-תרשיחא

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו
 וכהונתם), תשל״ה-5ד19 ^

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 28 (א) לחוק הרשויות המ^8
 מיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה-1975 1, בי
 בישיבת המועצה המקומית מעלות־תרשיהא שהתקיימה ביום י׳ בתמוז
 תשים (24 ביוני 1980), נבחר יעקב חזן להיות סגן ראש המועצה
 וממלא מקומו לפי סעיף 14 לחוק, לג׳מיל נחמאס ואברהים הוואדי

 נבחרו להיות סגני ראש המועצה המקומית לפי סעיף 15 לחוק.

 כ״ג באב תש״ם(5 באוגוסט 1980) חיים קוברםקי
 (חמ 3-743) המנהל הכללי של משרד הפנים

 1 פ״ח תשל״ה, עמי 211; י״פ תשל״ט, עמ׳ 982.

 הודעות בדבר בחירת ראש המועצה האזורית וסגניהם
 לפי צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות),

 חשי״ת-1958
 1. נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 32(יב) לצו המועצות המקו
 מיות (מועצות אזוריות), תשי״ח—1958!, כי בישיבת המועצה

 האזורית הגליל־התחתון שהתקיימה —

 (1) ביום ט׳ בתמוז תש״ם (23 ביוני 1980) נבחר בני גורפיגקל
 להיות ראש המועצה;

^ ^  (2) ביום ט״ ו בתמוז תש״ם (29 ביוני 1980) נבחר ר
 אדלשטיין להיות סגן ראש המועצה.

 2. נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 32(יב) לצו המועצות
 המקומיות (מועצות אזוריות), תשיי׳ח—1958 1, כי בישיבת המועצה
 האזורית לביש שהתקיימו־ ביום י״ג בתמוז תש־׳ם (27 ביוני 1980)
 נבחרו שמעון כהן, מרק אוחגובה ומשה ברגיל (אבדגיל) להיות סגני

 ראש המועצה.

 י״ז באב תש״ם (30 ביולי 1980) מאיר שחם
 (חמ 3-17) ממלא מקום המנהל הכללי של משרד הפנים

 1 ק״ת תשי׳׳ח, עמי 1236; י״פ תש״ל, עמי 2018.

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

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ז לחוק הפיקוח על ׳מצרכים ושי
 רותים, תשי״ח-ז195 ג, ־אני מתיר לסוהר למכור שמן סויה מן
 הסוגים המפורטים בטור א׳ לתוספת במחיר העולה על המחיר היציב
 (להלן — המהיר המותר), ובלבד שהמחיר שבו יימכר אותו מצרך לא

 יעלה על הסכום הנקוב בטור ג׳ לתוספת.

 בהיתר זה, ״מוהרי׳ — אדם שעסקו או חלק מעסקו ייצור שמן או
 מכירתו בסיטונאות או בקמעונאות.

 תחילתו של היתר זה ביום ל־ באב תש״ם (12 באוגוסט 1980).

 תוספת
 טור ג׳

 המהיר המותר בשקלים
 סוד א׳ טור ב׳ ללא מע״ מ, במכירה

 המצרך יחידת המשקל לסיטונאי לקמעונאי

 שמן סויה מזוקק 16 ק ״ג 105.86 110.63
 שמן סויה מזוקק 20 ק״ג 126.20 131.88
 שמן סויה מזוקק 60 ק״ג 371.30 388.16

 שמן סויה מזוקק 180 ק״ג 1,093.80 1,137.68
 שמן גולמי בצובר 1 טובה 4,830.00
 שמן מזוקק בצובר 1 טובח 5,410.00

 ביט באב תש״ם (11 באוגוסט 1980) ע7 שרגאי
 (חמ 3-98) הממונה

 1 ס״ח תשייח, עמ׳ 24; השל־ז, עמ׳ 48, עמ׳ 100; תשליט, עמ׳
.32 

 היתר
 לפי תקנות התעבורה, תשכ״א-1961

 ׳בתוקף סמכותי לפי תקנות 4, 269 ו־355 לתקנות התעבורה,
 תשב״א—11961, אני מתיר לאוטובוס פרטי שניתן לו רשיון להסיע
 בנסיעה לפי רשיון מיוחד, רשיון סיור או רשיון לאוטובוס פרטי
 כאמור בתקנה 386 לתקנות האמורות — להסיע בכל מושב המיועד
 לשני נוסעים — שלושה ילדים שלא מלאו להם שבע פשרה שנה,
 ובלבד שהמספר הכולל של חנוםעימ לרבות ילדים באמור לא יעלה על

 שבעים נוסעים.

 ב״ד באב תש״ם(6 באוגוסט 1980) דוד יכין
 (המ 83—3) רשות הרישוי

 ! ק״ת תשכ״א, עמ׳ 1425; תש״ל, עמי 699.

 תיקון טעות
 בהודעה בדבר הוצאת סדרות של איגרות חוב לפי חוק מילווה
 המדינה, תשל״ט—1979,שפורסמה בילקוט הפרסומים 2649, תשים,
 עמ׳ 2199, בפסקה 3, סדרה 3597, במקום ״אלף מיליון לירות״

 צ״ל ״אלפיים מיליון לירות״.
 כיא באב תשים (3 באוגוסט 1980)

 0!פ 3-950) מאיר פרידמן
 סגן בכיר לממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון

 2316 ילקוט הפרסומים 2654, ט״ז באלוקי תש״פ, 28.8.1930



 ntimn ל&« חזק החבמז וחגן״ה, תשב״ה-965!

 מתזז יח־שלים

 הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים 2608,
 תש׳׳פ, עמי 1138.

 (5) תכנית מם׳ 2215 - שינוי מס׳ 42/75 לתבנית המיתאר המקו
 מית לירושלים.

 מקום התכנית: שבובת בית־וגן, גוש 30164, חלקות 214,
 218, 219, הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 עיקרי התבנית: קביעת תוספות סטנדרטיות לבנינים קיימים

 בהתאם לתשריט ולנםפח.

 הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים 2356,
 תשל״ט, עמ׳ 1464.

 (6) תכנית מס׳ 2696 - שינוי מס׳ 8/79 לתכנית •המיתאר המקו
 מית לירושלים, ושינוי מם׳ 1/79 לתכנית מס׳ 1766, ושינוי

 מסי 1/79 לתבנית מם׳ 2231.
 מקום התכנית: שכונת גונן חי, רחובות: יהודה הנשיא, הוד־
 קביה, ברביקו, ניקנור, חננאל; גוש 30143 חלקות 1—16,
 99-97, 128, 129, 159-148; גוש 30171 חלקות 21-4,
 27—32, 46י־51, 57-53, 64—73, 76—87, 90—110, 113—
—160 ,158-146 ,143-131 ,128-127 ,124-118 ,115 
 162, 165—171, 173, 174, חלקי חלקות 88, 125, 2ד1,

.116 ,117 

 עיקרי התכבית: א) שינוי יעוד מאזור מגורים 5 לאזור מגורים
 5 מיוחד; ב) יעוד שטחים להקמת בביבי ציבור ולשטחים צי
 בוריים פתוחים; ג) יעוד שטח מסחרי מיוחד על פי הוראות
 התבנית; ד) קביעת הנחיות בדבר תוספת בנ״ה לבניבים הקיימים,
 וקביעת קווי הבבין לתוספת הבניה; ה) איחוד וחלוקה מחדש;
 ו) הרחבת דרכים קיימות או מאושרות והתוויית שבילים להולכי
 רגל; ז) מתן הנחיות ארכיטקטוניות והנחיות לפיתוח השטח;
 ה) שינוי לתכנית מס׳ 1766 על ידי התוויית שביל להולכי רגל;
 ט) שינוי לתבנית מם־ 2231 על ידי שינוי יעוד משטח להקמת

 בנין ציבורי לדרך.

 הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים 2608,
 תש״ם, עמ׳ 1138.

 השינויים האמורים בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותם ביתד
 עם התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה המחוזית
 האמורה ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, וכל
 המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מהומי, ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ׳׳ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבביה, ירושלים,
 ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, הופקד שיבוי
 תכנית מפורטת הנקרא תכנית מס׳ 2722•— שינוי מם׳ 1/79 לתכנית

 מפורטת מס׳ 2073, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעות בדבר אישור ׳שינויי תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחו: ירושלים,
 החליטה, ב ישיר שר הפנים, לאשר שינוי תבניות מיתאר »לה:

 (1) תכנית מס׳ 2139אי — שינוי מם׳ 75/75 לתכנית המיתאר
 המקומית לירושלים ושינוי מם׳ 1/75 לתכנית מס־ 1358.

 מקום התכנית: שכונת הבוכרים, רחובות: שמואל הנביא,
 יחזקאל, אבינדב, אהרון פישל.

 גוש 30103 הלקות 29, 57-55, 65-62, 39, חלקי חלקות
 61, 70, 76, הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו

 בחול.
 עיקרי התבנית: א) איחוד וחלוקת שטח התכנית לחלקות הדשות
 על פי ייעודי הקרקע המסומנים בתשריט; ב) קביעת הוראות
 ותנאים 'לבניה בשטח התכנית; ג) קביעת שלב הביצוע של

 התכנית; ד) התוויית דרך חדשה, וביטול דרכים.
 הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים 2502,

 תש׳׳ם, עמי 675.

 (2) תבנית מם׳ 2432א׳ - שינוי מם׳ 1/78 לתבנית מס׳ 2432.
 מקום התבנית: שכונת הבוכרים, רח׳ אדוניהו הכהן, גוש 30101
 חלקות 90, 91, הכל על פי הנבולות המסומנים בתשריט בקו

 כחול.

 עיקרי התכנית: א) איחוד החלקות 91,90 בגוש 30101; ב) בי
 טול תכגית מאושרת מסי 2432; ג) קביעת בינוי והוראות בינוי

 בשטח.
 הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים 2602,

 תש׳׳ם, עמ׳ 992.

 (3) תבנית מס׳ 2292 — שינוי מס׳ 54/78 לתבגית המיתאר המקו
 מית לירושלים.

 מקום התבנית: גוש 30072, חלקות 136-129 פינת הרחובות
 יפו והטורים, הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו

 כחול.

 עיקרי התכנית: א) שינוי יעוד אזור מגורים 3 לאזור מסחרי;
 ב) קביעת עקרונות בבינוי; ג) קביעת תנאים לבניה; ד) קביעת

 אחוזי הבניה עד 250% משטח המגרש נטו.

 הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים 2596,
 תש״ם, עמי 791.

 (4) תבנית מסי 2730 — שינוי מם־ 1/79 לתבנית מסי 2113 ומם׳
 עמ/211.

 מקום התכנית: אל צואנה, גוש 29996 חלקי חלקות 2, 78, 80,
 חלקים מחלקות משנה של חלקה 3: 5, 6, 14, 15, 16, 17,

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 עיקרי התכנית: א) ביטול הרחבת קטע מהדרך; ב) קביעת שטח

 למקומות מיוחדים (מוסד); ג) קביעת שטה ציבורי פתוח.
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 ואלה השטתים הכלולים בשינוי. התכנית: שטח התבנית נמצא
 ממזרה למרכז הקליטה שבמנשדת ציון כין קואורדינטות האורך
 164.400—164.125 וקואורדינטות הרוחב 134.125-154.625 בשטח
 של כ־3.10 דונם, הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הוראות התכנית: א) מתן הוראות של תכנית מפורטת
 בדברים כגון קביעת השימושים המותרים (מגורים, חניה, דרכים
 וכיו׳׳ב) וקביעת ביגוי והוראות בינוי(העמדת המבנים, מספר הקומות
 עיצוב ארכיטקטוני, מפלסי הבניה, קווי הבנין וביריב על פי נספחי
 הבינוי; ב) שינוי ייעוד שטח המיועד ליער לשטח שיעודו מגורים,
 שינוי זה מהווה שינוי לתבנית מיתאד מקומית מם׳ מי/250 מבשרת

 ציון.

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

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן בל הזכאי לבך 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־יחודה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תבנית מיתאר מקומית

 הנקרא: תכנית מס׳ מי/300 — עין רפא ובית נקובה.

 מקום התכנית: התבנית משתרעת על פני שטח של כ־870 דונם
 בתחום הכפרים פין־רפא ובית־נקובה, שבתחום המועצה האזורית
 מטה יהודה, בין קואורדינטות האורך 162.800-160.500 וקואור־
 דינטות הרוחב 132.800-144.750, הכל על פי הגבולות המסומנים

 בתשריט בקו כחול.

 עיקרי התכנית: החלת תכנית מפורטת כללית לפיתוח הכפרים
 עיךרפא ובית־גקובה וייעוד שטחים למגורים, לצרכי ציבור,
 לחקלאות, לבית קברות ולדרכים; התכנית כוללת שינויים מתכ

 ניות מי/200, יג/134, מי/116.

 הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים 2332^|ן
 תשל׳׳ה, פמ׳ 1618.

 השינוי האמור, בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו, ביחד עם
 התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המו!וזית האמורה וכן
 במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה־יהודח, וכל המעונין
 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 כ״ב באב תש׳׳ם (4 באוגוסט 1980)
 ר׳ לוי

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז ירושלים

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם:
 שכונת גילה, חלק ממתחם 06; מגרש מס׳ 4 שבתכנית מס׳ 2073
 בין קואורדינטות אורך 168.300-168.500 ובין קואורדינטות

 רוחב 126.400—126.300.

 עיקרי מטרת התכנית: חלוקת מגרש מם׳ 4 ל־4 מגרשים חדשים
 •'וקביעת שימושים כדלקמן: א) שטה ציבורי פיתוח; ב) בו.י כנסת;
 ג) גני ילדים ומעונות יום; ד) גן ילדים; הכל כאמור בתכנית המופ

 קדת.
 בל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 בל המעונין בקרקע, בבניץ או בבל פרט תכנוני אחר, הרואה את ־

 עצמו נפגע על ידי 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, ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 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 ירושלים, הופקד
 שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״תכנית מם׳ 1252 ד׳ — שינוי
 לתכנית מיחאר מקומית ירושלים ושינוי מסי 1/79 לתכנית 1252 ב׳־,

 ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: נוח הקריה, בין הרחובות
 שדרות הרצל ורחוב השחר. גוש 30147 חלקי חלקות 8, 10, 19,
 23, 59, 83, 84, 86, 87, הבל על פי הגבולות המסומנים בתשריט

 בקו בחול.

 עיקרי הודאות התכנית: *0 שינוי תבנית המיתאר המקומית על
 ידי הגדלת מספר הקומות משלוש קומות לשמונה קומות על עמודים;
 ב) קביעת הוראות של תכנית מפורטת בדברים בגון הקצאות לצרכי

 ציבור, קביעת בינוי וכיו״ב; ג) איחוד וחלוקה מחדש.

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

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 .־ עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן בל הזכאי לבך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
 י ולהגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, מטה יהודה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה יהודה,
 הופקד שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״תכנית מסי מי/ 391 —
י לתכנית מיהאר מקומית ימי/250 מבשרת ציון״, ביחד עם ו נ  .שי

 התשריט המצורף אליו.

 2318 ילקוט הפרסומים 2654, ט״ז באלול תש״ם, 28.8.1980
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 קביעת שטת לרפרצלציה, ולשנות בהתאם לכך תכניו! מם׳ 89»
 מל שינוייה, אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2165, תשל״ו, עמ׳ 484, ואח התכנית המפורטת
 מם׳ 666, על שינוייה, אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה

 בילקוט הפרסומים 1030, תשכ״ג, עמ־ 1740.
 הודעה על הפקדת השינוי, פורסמה בילקוט הפרסומים 2541,

 תשל׳׳ט, עמ׳ 1590.

 (& תכנית מס׳ 2043 — איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים, שינוי
״ תל־אביב; גוש G  מסי 1 לשנת 1979 של תכנית מפורטת *
 7106 חלקות 22-י-18, חלקי חלקות 17, 47, 48, בנחלת יצחק

 פינת דרך פחה־תקוה.

 מטרות שינוי התכנית: לשנות יעוד חלק מחלקה 48 בגוש 7106
 מאזור לבנינים ציבוריים לאזור תעשיה מיוחד, על־ידי השלמת
 מגרש ״ידיעות אחרונות״ הקיים בחלקות 18—22 על־ידי חלק
 ״מדרך מבוטלת״ 751 (ת.ב.ע. 1985) וחלק מחלקה 48 בגוש
 7106, והתרת בניה זמנית כשטח לתכנון בעתיד ולשנות בהתאם
״ על שינוייה, אשר הודעה בדבר G  לכך את התבנית המפורטת «
 מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים 1097, תשב״ד, עמי

.1697 
 הודעה על הפקדת השינוי, פורסמה בילקוט הפרסומים 2567״

 תשליט,• פמ׳ 22.

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

 רדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, תל אביב״יפו

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחp התכנון והבניה,
 תשכ״ח—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 תל־אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב־יפו,
 הופקד, ביחד עם התשריט המצורף אליו, שינוי תבנית הנקרא::
 תכנית מס׳ 746 ד׳ — שינוי מם׳ 1 לשנת 1979 של תכנית מסי 746א׳

- תכנית כיבוי.

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם: גוש 7091,
 חלקה 136, בין.הרחובות לוריא, דרויאנוב, גליקםון.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: להתיר תוספת בניה ושימושים בבבין
 המשרדים הקיים על חלקה 136 בגוש 7091, ולשנות בהתאם לכך את
 התכנית מם׳ 746 א׳ — תכנית בינוי על שינוייה, אשר הודעה בדבר

 מתן תוקף לה פורסמה בי״פ מס׳ 1120, תשכ״ה, עמי 201. י •

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

 כל המעונין בקרקע, בבני! או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, דשאי תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, להגיש

 התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 הודעות לפי חוק התכנון

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

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאד מקומית
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־
 אביב, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב־יפו, הופקד,
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, שינוי תכנית הנקרא: תכנית מס׳

 2046 — שינוי נ!ם׳ 2 לשנת 1979 של תכנית מיתאר יל״.

 מקומם של השטחים אשר התבנית מתייחסת אליהם: גוש 6623 חלק
 מחלקה 618; גוש 6637 תלק «חלקה 564, בשיכון דן.

 עיקרי מטרה שינוי התכנית: לשגות ייעוד הקרקע מאזור לבניני
 •ציבור לשטח ציבורי פתוח, ולשגות בהתאם לבך את תכנית מיחאר
 ״ל״, שהודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בי״פ 278 מיום 19.2.1953

 על תיקווה. •

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

 כל המעונין בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אוזר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי התבנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי, תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות

 במשרדי הועדה הנ»ומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, תל־אביב־יפו

 הודעה בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכיח—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל-אביב,

 החליטה באישור שד הפנים, לאשר שינויי תבניות מפורטות אלה:

 (1) תכנית מס׳ 1614א׳ - שינוי מם׳ 1 לשנת 1977 של ת.ב.ע.
 מס׳ 1614, תל־אביב־יפו, גוש 6905 חלקי חלקות 81, 101;
 גוש 6907 חלקוה 87,86,3 (חלק), 89, ברציף הרברט סמואל.
 מטרות שינוי התבנית: לאשר תוספת בניה והבלטת המרתף התחתון
 (מרתף 3) מחלץ לקו הבנין הממומן בתשריט, ולשנות בהתאם
 לכך את התבנית מס׳ 1614 על שינוייה, אשר הודעה בדבר מתן
 תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים 2097; תשל׳יה, עמ׳ 1327.
 הודעה על הפקדתו, פורסמה בילקוט הפרסומים 2547, תשל״ט,

 עמי 1751.

 (2) תכנית מם׳ 1905 - שינוי מם׳ 1 לשנת 1976 של תכנית מס׳
 689 ושל תכנית מפורטת מס׳ 666 תל־אביב־יפו.

 השטחים הכלולים בתכנית: גוש 7044, חלקות 111,113—108,
,146-160 ,115 ,117 ,120-129 ,132—144 ,60 ,62 ,68-72 
 חלקי חלקות 145, 41, 13, 8, 7, 6, 5, 1; גוש 7048, חלק

 מהלקה 107; בשיכון מיעוטים ביפו.
 ממרות שינוי התבנית: תבנון השטח המפורט בסעיף 2 בתקנות,
 קביעת אזורי מגורים (כולל אופי הבניה צפיפות הבניה וגובה
 הבנינים), קביעת שטחים למוסדות ציבור, קביעת שטחים
 ציבוריים פתוחים, קביעת חזית מסחרית, קביעת אזור תכנון
 בעתיד, התוויית דרכים חדשות, הרחבה וביטול דרבים קיימות,

 ילקוט הפיפומים 2654, ט״ז באלול תש״ם, 28.8.1980 2319



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה—965ו

 מרחב תכנון מקומי, חולון

 (8) תכנית מם׳ ח/334 — שינוי לתב:ית ח/284 ושינוי לתכנית
 המיתאד ?r/1 על תיקוניה.

 ואלה השטהימ הכלולים בתהום התבנית המוצעת: גוש 7162
 חלקה 30 ברחוב גבעתי.

 מרחב תכגון מקומי, רמת השרון

 (9) תכנית מם׳ 526ג׳ — תיקון מס׳ 136 לתכנית המיתאר רמת
 השרון.

 ואלה השמחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת: גוש 6415אי,
 חלקות 153, 285, 284, 287, ברחוב הגולן.

 (10) תכנית מס׳ 587 — שינוי מס׳ 190 לתבנית המיתאר 210אי,
 רמת־השרון.

 ואלה השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת: גוש 6416,
 חלקות 9, 11,10 ברחוב המחתרת פינת רח׳ אוםישקין.

 מרחב תכנון מקומי, הרצליה

 הודעות בדבר אישור שינויי תכניות מיתאר מקומיות
 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 שינויי תכניות מיתאד אלה:

 (1) תפנית מה• 1344 - שינוי לתכנית מיחאר מקומית מס׳ 253א׳
 הרצליה. גוש 6533 חלקות 72, 73, ברחובות: השרון וסוקולוב.

 עיקרי הוראות השינוי: לאחד אח החלקות הכלולות בתכנית;
 להפקיע שטח להרחבת דרך ולשנות ייעוד השטת מאזור מגורים
 נ׳ לאזור מגידים מיוחד; לקבוע תכנית בינוי, קוי בנין ואחוזי
 בניה ולשבות בהתאם את תבנית המיתאר 253»׳, אשר פורסמה

 למתן תוקף בי״פ 852, מיום 8 ביוני 1961.

 הודעה על הפקדת השינוי, פורסמה בילקוט הפרסומים 2547,
 תשל׳׳ט, עמ׳ 1752.

 (2) תכנית מסי 1476 — שינוי לתכנית מיתאר מקומית מס׳ 253אי.
 בגוש 6539 חלקה 64. ברחובות: וולפסון-אוטישקין.

 עיקרי הוראות השינוי: לשנות ייעוד חלק מחלקה 64 משטח
 ציבורי פתוח למגרש לבנין ציבורי לצורך בניית :[־ילדים,

 בהתאם לחשריט.
 הודעה על הפקדת השינוי, פורסמה בילקוט הפרסומים 2353,

 תשל׳׳ז, עמ׳ 2083.
 השינויים האמורים בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותם,
 ביתד עם התשריטימ המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 הרצליה, וכל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשפות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 הודעות על הכנת שינויים לתכניות
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ׳־ה—1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז מל אביב,

 החליטה על הכנת שינויים לתבניות כמפורט להלן:

 מרחב תכנון מקומי, תל אביב־יפו

 (1) תכנית מם׳ 1383/א — שינוי מם׳ 1 לשנת 1973 של תכנית
 מפורטת מס׳ 483 תל אכיב-יפו.

 ואלה השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצפת: גוש 7052
 הלקה 257, חלקי חלקות 217, 266, ברה׳ קיבוץ גלויות.

 (2) תכנית מס׳ 2021 שינוי מ0׳ 1 לשבת 1978 של תכנית מפורטת
 מס׳ 464 תל אביב־יפו.

 ואלה השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת:
 גוש 6106 חלקה 338, בשפת הירקון הדרומית.

 (3) תכנית מס׳ 2024 שיבוי מם׳ 2 לשנת 1980 לתבנית מיתאד
 ״ל׳׳ — שטחים מעבר לירקון.

 ואלה השטחים הכלולים בתחום התבביה המוצעת: גוש 6623,
 י חלקות 641, 652, ברח׳ בנימין מטודלה פינת רה׳ אבן ספיר,

 (4) תכנית מס׳ 2061 שינוי מם׳ 1 לשנת 1979 של תכנית מפורטת
 מס׳ 301אי.

 ואלה השטחים הכלולים בתחום התבנית המוצעת: גוש 6135
 חלקות 293, 118, 124, 131-128, 113, בין רחובות קריתי —

 מצובה.

 (5) תכנית מס׳ 2083 — שינוי מס׳ 1 לשנת 1980 של תכגית 973
 ושינוי מם׳ 1 לשנת 1980 של תכנית מיחאר ״ל׳׳.

 ואלה השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת: גוש 6638
 חלקות 370, 371, ברחוב פשד טחנות.

 >6) תכנית מם׳ 2120 - שינוי מס׳ 2 לשנת 1980 של תכנית מסי
 1163 תל אביב־יפו.

,S625 ואלה השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת: גוש 
 חלק מחלקה 878, ברח׳ שלונםקי.

 מרחב תכנון מקומי, הרצליה

ת מיתאר מם׳ 1546א׳ — שינוי לתכנית מיתאר מסי 253S׳ י נ כ ת 7 ( ) 
 הרצליה.

 ואלה השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת: גוש 6666
 חלקה 56, ברחוב דוד המלך.

 2320 ילקיט הפרסומים 2654, ה״ז בא׳זיי הש״ם,. 28.5.1980
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 מרחב תכנון מקומי, רמת־השרון

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמםדת בזה הודעה, בהתאם לםעיף 89 לחוק התכנון ותגביה,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 חל־אביב, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת־השרון,
 הופקד, ביחד עם התשריט המצורף אליו, שינוי תכנית הנקרא: תכנית

 מס׳ 526 ד׳ - שינוי מם׳ 136 לתכנית המיתאר רמח־השרון.

 מקומם של השטחים אשר התכבית מתייחסת אליהם: בוש 6417
 חלקה 234. בין רחובות רד׳׳ק ורבעו תם,

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: פתיחת דרך ברוחב של 10 מ׳ המקשר
 את רח׳ רד״ק עם רבינו תם על חשבון השטח הציבורי הפתוח.

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

 בל המעונין בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן בל הזכאי לבך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי, תוך הדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, להגיש

 התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, אונו

 הודעה בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות
 נמסרת בזח הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשביה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב,

 החליטה באישור שר הפנים, לאשר שינויי תבניות מפורטות אלה:

 (1) תכנית מס׳ תממ/91אי — שינוי לתכנית מפורטת מס׳ חממ/91.

 השטת הכלול בתבבית: גוש 6496 חלקה 2, בהמשך שדי לוי
 אשכול.

 מטרות שינוי התכנית: שיגוי יעוד מגרש ציבורי למגרש לבינוי
 ציבורי למטרת הקמת מועדון צופים.

 הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים 2564, תשליט,
 עמ׳ 2151.

 (2) תכנית מס׳ תממ/123 א׳ — שינוי לתכנית מס׳ תממ/123.

 השטח הבלול בתכנית: גוש 6496, חלקי חלקות 17, 16, 13,
 12, ברחוב לוי אשכול פינת רה׳ וולך.

 מטרות שינוי התכנית: א) לתקן תכנית מס׳ חמ״מ/123 על פי
 מצב קיים; ב) לתקן שטח לבנין ציבורי על פי מצב קיים;
 נ) לשנות את יעוד השטח ולחלקו לשלושה מגרשים כדלהלן:
 1) מגרש מיוחד עבור קופת חולים לעובדים לאומיים; 2)
 מגרש לבנץ ציבורי עבור מבנה למרפאת שיניים ושירות
 פסיכולוגי עבור המועצה המקומית קדית אונו; 3) שטת ציבורי

 פתוח עבור כבר מרכזית.

 הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים 2568, תשים,
 עמ׳ 39.

 מרחב תכנון מקומי, הרצליה

 הודעה בדבר אישור שינר תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק חחבבון והבניה,
 חשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־־אביב,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תבנית מפורטת הנקרא:

 תבנית מס׳ 1464 — שינוי לתכנית מם׳ 73 הרצליה.

 גוש 6546 חלקות 135,134,124-121, 169, 170, 187-183,
 179—200, 220-215, 435-431, 182, דרבים 126, 188, 231, 463;
 גוש 6541 חלקות 2, 80, 95—98, 104, 106, דרבים 92, 108;

 ברחוב ההטתדרוח.

 מטרת שינוי התבנית: א) להקטין קו בניה ל־5.50 מ׳ בשני צידי
 הרהוב; ב) להפקיע שטחים לצורך . הרחבת דחי הסתדרות בהתאם

 לחשריט.

 הודעה על הפקדת השינוי, פורסמה כילקוט הפרסומים 2465,
, עמי 2520. r r b v M 

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

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, רמת השדון

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117. לחוק התכנון וחבגיד.,
 חשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב,
 החליטה באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מיתאר הנקרא:
 תכנית מם׳ 504א׳ — שינוי מס׳ 121 לתכנית מיתאר מקומית מס׳
 210א׳, בגוש 6615 הלק מחלקה 35 (דרך); גוש 6332 חלקות ־126,

 131, חלקי הלקוח 13, 130-126; גוש 6333 חלק מחלקה 4.

 עיקרי הוראותיו א) לםמן גישה למגרש ספורט מכביש 141 בלבד;
 ב) ביטול הלולאה הצפונית מם׳ 2 ומסי 3 עפ ביצוע המשך החיבור
 שבתוואי הדרומי; ג) סימון גישה למגרש הטניס הקיים; ד) הצעה
 לחילופי קרקע שבתכנית דש/511; ה) חלקה 126 תיועד לחניה לצורך
י מגרש הספורט; ו) חלק מחלקה 4 (בגוש 6333) תיועד לשטח א 4 
 ^קלאי בהתאם לחילופים המוצעים בתבנית רש/511; ז) לא תהיה
 גישה מדרך 13א׳ למגרש הספורט. ביטול הלולאה הצפונית מס׳

 2אי ומסי 3 עם ביצוע המשך החיבור שבתוואי הדרומי.

 הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים 2413 תשל״ח,
 עמי 1195.

 השינוי האמור בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו ביחד עם
 התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן
 במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון, ובל המעונין
 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמוריט

 פתוחים לקהל.

 ילקוט הפרסומים 2654, ט׳יז באלול תש״ם, 28.8.1980 2321
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 וכל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
 האמורים פתוחים לקהל.

 ט״ז באב תש׳ים (29 ביולי 1980)
 . מרדכי כהנא

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חלי־אביב

ת המרכז ח  מ
 מרחב תכנון מקומי, זמודה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ׳׳ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז,

 אישרה תבנית מפורטת הנקראת: ״תכנית מפורטת מם׳ זמ/2/80״.

 ואלה השטחים הכלולים בתבנית: גוש 6ד45 מגרש ארעי 7̂3
 רחובות שפרינצק, הג״א, גדרה.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח
 ציבורי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 5595,
 תש״ם, עמי 757.

 התכנית האמורה, בצורה שאישרה אותה הועדה המחוזית, ביחד
 עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה, וכל מעונין
 רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, ראשון לציון

 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
 המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון,
 הופקד שינוי תבנית הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ רצ/8/9/1״,

 ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: החזרת •שינוי ייעוד, מאזור ציבורי לאזוו^
 מגורים ב׳.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3928 חלקות
 738, 739, 740, 741, ברח׳ ז׳בוטינסקי.

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

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התבנית, וכן בל הזכאי לבך על פי סעיף
 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית

 האמורה.

 ילקוט הפרסומים 2654, ם״ז באלול תש׳׳ס, 28.8.1980•

 (3) תבנית מם׳ תממ/163 — שינוי לתכנית מפורטת מסי תממ/י103.
 השטח הבלול בתכנית: גוש 6174, חלקה 5, תלקי חלקות
 4, 8, 9, 12, 24, 35, 36, 52, 111; גוש 6176, חלקות 1,
 6-20, 27-34, 37, חלקי חלקות 5, 21, 25, 35, 38, 39,

 105, 107, ברמת אפעל.

 מטרות שינוי התבנית: לאפשר בניית קומה נוספת על הבתים
 הטוריים בהתאם לתכנית אחידה בתשריט המצורף.

 הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים 2540, תשל״ט,
 עמ׳ 1574.

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

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, בני ברק

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 ושמר תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאת לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב,

 אישרה, באישור שר הפנים, תכניות אלה:

 (1) תבגית מפורטת מס׳ 338 — בגוש 6189, חלקה 775, חלק
 מחלקה 774, ברחוב גיבורי ישראל.

 עיקרי הוראותיה: א) לחלק את שטח התכנית למגרשי בניה ללא
 בניית גדרות ובן ליצור שטח פרטי פתוה מס׳ 13, 14;־מספר
 יחידות מגורים מקסימלי יהיה 12.5 יחידות מגורים לכל דונם
 נטו משטח התכנית 14,864 מ״ר; ב) רצועת הירק המקבילה
 לכביש גהה תהיה ברוחב 14 מי, דהיינו: 10 מ׳ שטח פרטי
 פתוח ועוד 4 מ׳ שטה ציבורי פתוח מחוץ לתחום תכנית זו.
 הפיתוח של שטח זה ובן הפיתוח של שטח מס׳ 13 (פרטי פתוח),
 יעשו על חשבון היוזמים, ואחזקתו השוטפת תיעשה על חשבון

 המשתכנים בעתיד.

 . הודעה על הפקדתה פורסמה בילקוט הפרסומים 2378, תשל׳׳ח,
 עמי 235.

 (2) תכנית מס׳ 410 — שינוי לתכנית מפורטת מם׳ 63א׳ בני ברק,
 בגוש 6192 חלקות 378, 379, ברחוב יואל.

 מטרות שינוי התכנית: להוסיף על בל אחת ואחת מהחלקות
 שבתכנית דירה בקומה ד׳ חלקית והגדלת אחוזי בניה בקומות
 א׳ ב׳ גי, ולשנות בהתאם את התכנית המפורטת מם׳ 63אי,

 על שינוייה.

 הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים 2555,
 תשליט, עמי 1943.

 התבנית והשינוי האמורים, בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותם
 ביחד עם התשריםים המצורפים אליהם הופקדו במשרדי הועדה המחו־
 . זית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני ברק;

2322 
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 מרחב תכנון מקומי, לומם

 הודעה על הכנת תכניות מפורטות
 נמסרת בזאת הודעה, בהתאם לסעץף 77 לחוק התכנון והבניה,

 תשכ״ה-1965, כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה לודים, החלימה.,
 על הבנת תכניות מפורטות כמפורט להלן:

 (1) תכנית מם׳ גז/1/22 למושב משמר איילון, אשר תחול בתחום י
 הגושים האלה: 4161, 4165, 4166, 4168, 4178, 4182.

 (2) תכנית מס׳ מ/2/21 למושב בן־נון, אשר תחדל בתחום הגושים
 האלה: 4161, 4164, 4165, 4176, 4177, 4178, 4179, 4185 .

 (3) תבנית מס׳ גז/16/525 לכפר הב״ד, אשר תחול בתחום הנושים
 האלה: 6254 עד 6265, 6269 עד 6274, 6279 עד 6284,

.6469 ,6468 

 (4) תכנית מסי גז/1/47 לישוב כפר נו&ך,יאשדתחול־בתחום הגושים
 האלה: 6248, 6241, 6239, 6243, 6246.

 י* באב תש״ם(23 ביולי 1980)
 •• יורם רבי

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 לודים

 בלחה מיפה
 מרחב תכנון מקומי, חיפה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ־ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית.לתכנון ולבניה היפה, הופקד ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא.
 ״תכנית מסי תפ/1455אי - חב׳ קורין׳ בעימ בדרך הים, כרמל מע
 רבי״ — המהווה שינוי לתכנית מס׳ חפ/1455 - מעונות בר. יהודה׳

 בדרך הים, ברמל מערבי.

 ואלה השטתים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 10747 חלקות 63,
 64, 81, 84,83, 86, 87¿ חלקי הלקות 1, 4,3, 73, 79; גוש 10911

 חלק מהלקה 67.

 עיקרי הוראות שינוי התבנית: שינוי תבנית תפ/1455 בהגדרת
 שטח בניה כולל של 7,000 מ״ר וקביעת מספר יחידות הדיור ל־92.

 הקרקע הבלולה בתכנית נמצאת בדרך הים - גבעת הרקפות.

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

 כל מעונין בקרקע, בבבין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התבנית, וכן כל זכאי לבך על פי סעיף 100•
 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
 להניש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה חיפה.

 מרחב תכנון מקומי, כפר סבא

 הודעה בדבר הפקדת התליית תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא, הופקדה
 תכנית הנקראת התליית תכנית מפורטת מס׳ בס/10/21, ביחד עם

 התשריט המצורף אליה.

 עיקרי הוראות התבנית: התליית שטחים בתחום התכנית לתקופה
 של שנתיים או פד להכנת תבנית חליפה, ככל שמוקדם יותר,

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: נוש 6447 הלקות 6-3, 91,
 100T102; נוש 6451 חלקות 26-24, 28, 50 (חלק)6427גוש ;

 חלקות 19, 24, 25, 40-38, 65-43, 115, 121, 122, 420, 421.

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

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
 0^גע על ידי התליית התכנית, וכן בל הזכאי לבך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי, תוך הדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
 להגיש התנגדות להתליית התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, טייבה

 הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה טייבה, הופקדו

 ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, שינויי תכניות אלה:

 (1) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מם׳ טב/ממ/1231״.
 עיקרי הוראות השינוי: קביעת שבילים, חלוקת השטח למגרשי

 בניה והודאות בניה.
 ואלה השטתים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7848 חלקות

 79, 77, 71, 58, 51, 50, 49, 53 (חלק).

 (2) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ טב/ממ׳,1412״.
 עיקרי הוראות השינוי: קביעת קו בנין אחורי 4.20 מ׳ במקום

 5.0 מ׳.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7842 חלקה 46

.(16) W 
 כל המעונין בשינויי התבניות רשאי לעיין בהם ללא תשלום

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
 בפגע על ידי שינויי התכניות, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי, תוך חדשיימ מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
 להגיש התנגדות לשינויי התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

׳ באב תש״ס (23 ביולי 1980) .  י
 א7 היון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז
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 במושבה הגרמנית ומותחמת ברחובות הגנים, אנילביץ ולוחמי
 הגיטאוח.

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

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה אח
 עצמו בפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל זכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
 להגיש התנגדות לשיבוי התכנית במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 לבניה חיפה.

 מרחב תכנון מקומי־מחוזי, היפה

 הודעה בדבר הפקדת שינויי תבניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 89 ו־12(א) לחוק התכנון
 והבניה, תשב׳׳ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה, הופקדו, ביחד עם התשדיטים המצורפים אליהם, שינויי

 תכניות מיחאר מקומיות אלה:

^ ^ נ כ ת  (1) ״תבנית מס׳ ג/989 — מצפה מענית בי״ המהווה שינוי ל
 מס׳ ג/400 — תכנ־ת המיחאד לשטח הגלילי לתכנון עיר, מחוז

 חיפה.
 ואלה השטתים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 8701 חלקי
 חלקית 7 עד 10, 16; גוש 8702 חלק מחלקה 40; גוש 8703
 הלקוח 1 פד 7, חלקי חלקות 11,8; גוש 8704 חלקות 15 פד
 22, 25 עד 31, 34, 35, 37, 39, חלקי חלקות 24,23,14, 32;
 גוש 8704 חלקות 4,2 עד 6, 8, 9, 24,20 עד 29, חלקי חלקות

.31 ,19 ,18 ,10 ,3 ,1 
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד השטח מחקלאי
 למגורים, מבני ציבור, מלאכה, דרכים ושבילים; ב) קביעת

 תקנות הבגיה בשטח; ג) קביעת שטת לתכנון בעתיד.

 (2) ״תכנית מס׳ ג/990 — מצפה ברקאי ב׳״, המהווה שינוי לתכנית
 מס׳ ג/400 — תכנית המיחאר לשטח הגלילי לתכנון עיר,

 מחוז היפה.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 12166 חלקי
 חלקות 21,20; גוש 12167 חלקי חלקות 0נ, 3נ, 14, 16, 23;
 גוש 12168 חלקי חלקות 1, 9, 10, 12, 14; גוש 12175 חלקה
 6, חלקי חלקות 1 עד 3; גוש 12176 חלקה 26 וחלק מחלקה 25;

• ה ק ל  גוש 20376 חלקות 3, 5 וחלק מחלקה 1; גוש 20381 ח
 גוש 20389 חלקה 1.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי יעוד השטח מחקלאי
 לשטחים למגורים, מבני ציבור, מלאכה, דרכים ושבילים;
 ב) קביעת תקנות הבניה בשטח; ג) קביעת שטח לתכנון בעתיד.

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

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחד, הרואה את
 עצמו נפגע, על ידי שינויי התכניות, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100 לחוק, רשאים, תוך חדשיים מיומ פרסומה של הודעה זו ברשו
 מות להגיש התנגדות לשינויי התבניות במשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז חיפה.

 מדחב תכנון מקומי, ח-פד,

 הודעה בדבר אישור שינויי תכניות מיתאר מקומיות
 במטרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחה ה־פה, הח
 ליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינויי תכניות מיתאר מקומיות

 אלה;

 (1) ״תבנית מם׳ חפ/1141ו׳ — עיר גנים הוד־כרמל, דניה, גושים
 12254, 12255״, המהווה שינוי לתכניה חפ׳1141ב• — עיר

 גנים הוד כרמל.
 הודעה על הפקדת השינוי, פורסמה בילקוט הפרסומים 2411,

 חשל׳׳ח, עמי 1145.

 (2) ״תכנית מם׳ חפ/1248ד׳ — שיבוי לאתרים ולשירותים ציבו
 ריים בתל עמל עילית״ - המהווה שינוי לתכניות הבאות
 תכנית מס׳ חפ/229 — תכנית המיתאר של העיר חיפה; תכנית
 מס׳ חפ/229א׳ - תבנית המיחאר של העיר חיפה (תיקון);
 תכנית מם׳ חפ/1248א׳ — תכנון מחדש בגוש 10872 תל עמל
 עילית; תכנית מס׳ חפ/1248ב׳ — תכבון הדש בגוש 10872

 חל עמל עילית.

 הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים 2424,
 תשל״ט, עמ׳ 70.

 (3) ״תבנית מס׳ חפ/1672 - בית ליפא ברהוב בוסל קרית חיים״ -
 המהווה שינוי לתכנית מס׳'חפ/222 — תכנית תכבון עיר של
 עמק זבולון ולתכבית מם׳ חפ/732 — תכנית חלוקה של קרית

 חיים מערבית.

 הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים 2453,
 חשל״ח, עמי 2233.

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

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תבנק מקומי, חיפה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה, הופקד ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא:
 ״תבנית מס׳ חפ/1725 — בינוי ברח׳ הגנים מס׳ 28א׳ גוש 10827״ —
 המהווה שינוי לתבנית מסי חפ/981 — המושבה הגרמגית הצפוגית.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית: גוש 10827 חלקות
 102, 1,103/ד/74, חלקי חלקות 4, 10, 31, 60, 64, 65, 73, 74;

 גוש 10829 חלקי הלקות 26, 62.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שיפור בינוי במסגרת תכגית
 הפ/981 ע״י ריכוז הבניה בבנין אחד בן 8 קומות בשטה בניה ברוטו
 של 4533 מ״ר, במקום בשני בנינים. הקרקע הכלולה בתבנית נמצאת
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 מרחב תכנון מקומי־מחרוי, חיפה

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 89 ו־12(א) לחוק התכנון
 והבניה, תשכ״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז היפח, הופקדו, ביחד עפ התשריטים המצורפים אליהן, תכניות

 מפורטות אלה:

 (1) ״תכנית מס׳ ג/920 - גבעת נילי״.
 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 12060 חלקות 1, 2,
 24 עד 29, 30 עד 33, 35 עד 45, 47 עד 55, 87 עד 91, חלקי
 חלקות 3, 11,4 עד 22, 46, 54, 83 עד 86, 92; גוש 12062
 חלקות 31 פד 50; חלקי חלקות 8 עד 22, 52 פד 54, 92; גוש
 12093 חלקי חלקות 11 עד 22, 87; גוש 12074 חלקי חלקות

 1 עד 8, 87.

 עיקרי הודאות התכנית: קביעת יעודי הקרקע ותקנות הבניה
 בשטח המושב.

 (2) -תכנית מס׳ ג/922 — עמיקם״.
 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 10983 חלקות 10, 14,
 חלקי חלקות 1 עד 5,3 פד 9, 12, 13, 15, 40, 42, גוש 10984
 חלקות 29 עד 39, חלקי חלקות 7 עד 19, 21 עד 26, 40 עד

 72, 85, 86; גוש 10987 חלקי חלקות 1 עד 3.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת יעודי הקרקע ותקנות הבניה
 בשטח המושב.

 בל מעונין בתכניות רשאי לעיין בהן ללא תשלום בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחד הרואה את
 עצמו נפגע על ידי התכניות, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי, תוך הדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות
 להגיש התנגדותי לתכניות במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז חיפה.

 מרחב תכנון מקומי, חוף־הכרמל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לםעיף 89 לחוק התכנון והגביה,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל, הופקדה,
 ביחד עם התשריט המצורף אליה, תכנית מפורטת הנקראת: תכנית
 מס׳ חכ/20 - החותרים. התכבית הינה תכנית מפורטת לפי סעיף 68

 לחוק.
 אלה השטחים הכלולים בחכבית: חלק מנושים 10711-10710,

 קיבוץ החותרים.
 אלה עיקרי הוראות התבנית: א) קביעת תחום שטה הקיבוץ;
 ב) קביעת האיורים השובים בקיבוץ בין השאר אזור מגורים, אזור
 מבני משק, אזור מלאכה ואזור מבני ציבור וכן עתודות הקרקע

 לשימושים השונים. ג) התוויית רשת הכבישים והדרכים בקיבוץ.

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

 מרחב תכנון מקומי־מחוזי, חיפה

 הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות- מפורטות
 נמסרת בזח הודעה, בהתאם לסעיפים 89 ו־12(א) לחוק התכנון
 והבניה, חשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה, הופקדו, ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, שינויי

 תכניות מפורטות אלה:

 (1) ״תכנית מס׳ ג/921 — אביאל״, המהווה שינוי לתכנית מסי
 נ/250 — יד 14.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 12077 חלקות
 33 עד 38, 44, 45; חלקי חלקות 28, 30, 31, 39 עד 43,
 48; גוש 12078 הלקות 42, 43, 45, 47 עד 54, 62 עד 70,
 חלקי חלקות 10, 36 עד 41, 46, 71; גוש 12079 חלקות 46
 עד 49, חלקי חלקות 20, 50 עד 53, 55; גוש 12081 חלקות
 4 עד 31,16 עד 39, 45 עד 63, 65 פד 70, 74 עד 76, חלקי
 חלקות 2, 3, 17, 28, 44,30, 45, 72, 73; גוש 12082 חלקות

, 38,8, חלקי חלקות 1 עד 21,6 עד 27,25 עד 37. ן 4 ^ 
י הוראות שינוי התכנית: קביעת יעוד הקרקע ותקנות ר ק י ע ^ ^ 

 הבניה במושב.

 (2) ״תכניה מס׳ ג/966 — שינוי החניה לאולמי היכל הנשיא״,
 המהווה שינוי לתכנית מס׳ 2/20/1 - תכנית רישום שיכון

 ציבורי בטירת הכרמל.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית: גוש 10676 חלקות

 87, 133, 134, חלקי חלקות 88, 135, 144.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: ביטול החניה הציבורית בחזית

 האולם ויעוד שטח לחניה ציבורית בצידו המערבי.
 כל מעונין בשינויי התכניות, רשאי לעיין בהם ללא תשלום

 .בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל מעונין בקרקע, בבנק או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, ובן בל הזכאי לכך על פי סעיף
 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
 להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 •לבניה מחוז חיפה. .

 מרחב תכנון מקומי־מחוזי, חיפה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 117 וי12(א) לחוק התכנון
 •והבניה, תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 ־חיפה, החליטה לאשר תכגית מפורטת הנקראת: ״תכנית מס׳ ג/946 —

 בנק הפועלים, תל־הנן״.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 2587,
 תש״ם, עמי 521.

 התכנית האמורה, בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותה ביחד
 עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 •לבניה מחוז חיפה, וכל מעונין רשאי לעיין בה ללא חשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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ו 9 6 5 - ה ״ כ ש  הודעות לפי חוק התכנון והבניה, ת

 ואלה השטתים הכלולים בשינוי המכנית: גוש 11710 חלק מחלקה
 6; גוש 11712 חלקי חלקות 1, 10 עד 12; מש 11723 הלקוח
 1 עד 10, 26,24,23, 27, וחלק מחלקה 21; גוש 11724 חלקות
 12 עד ד1, 19 עד 31, 33, 34, 36, 37, 42, 46 עד 51,49 עד
 58, 64, 65, 68, 70 עד 73, 75; חלקי חלקות 1, 18, 50, 63,
 66, 67, 74; גוש 11725 חלקות 1 עד 31; גוש 12069 חלקי

 חלקות 19, 25.
 עיקרי הוראות שינוי התכגיח: הרחבה שטח מפעלי ח־׳ן וקביעת

 תקנות הבניה במפעל.
 בל המעונין בשינויי התכניות דשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 בל המעונין בקרקע, כבנין או בכל •פרט תכנוני אחר, הרואה
 עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות וכן כל הזכאי על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות
 להגיש התנגדות לשינויי התבניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, השומרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ^
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ׳׳ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה השומרון, הופקדה
 ביחד עם התשריט המצורף אליה, תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית

 מס׳ ש/228 — בית הספר החקלאי פרדס חנה״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 10105 הלקות 82 עד 101,
 114 עד 130, 136, 141, 142, 241 עד 243, 246, 247, 271, 290.
 עיקרי הוראות התבנית: פ־רזט היעודים השונים והוראות הבניה

 למבני בית הספר החקלאי.
 בל מעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה את
 עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, דשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
 להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה,

 השומרון.

 מרחב תכנון מקומי, חדרה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
נ ^ ^ ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון ו
 חשכ־־ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, הח
 ליטה לאשר, באישור שר הפנים, שינוי לתכנית מפורטת הנקרא:
 ״תכנית מם׳ חד/698 — שינוי יעוד משטח ציבורי ומשמח מגורים
 לשטח למבני ציבור״, המהווה שינוי לתכניות תד/19 ו־חד/549.

 הודעה על הפקדת השינוי, פורסמה בילקוט הפרסומים 2561,
 תשל״ט, עמי 2096.

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

 פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקpע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחד הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פ- סעיף
 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זאת ברשו
 מות, להניש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה הוף הכרמל.

 מרחב תכנון מקומי, חוף הכרמל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל, הופקדה,
 ביחד עם התשריט והנספחים המצורפים אליה, תכנית מפורטת הנק
 ראת: ״תכניה מסי חב/78«׳ — מהצבת מפעלי סיד מאוחדים בעין

 אילה״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 10936 חלקי חלקות 10,
 20; גוש 10789 חלקה 30, חלקי חלקות 28, 33,31.

 עיקרי הודאות התכנית: יעוד שטח למחצבה וקביעת הוראות
 להציבה,

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

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף
 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
 להגיש התנגדות לתבנית במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה,

 תוף הכרמל.

 מרחב תכנון מקומי, השומרון

 הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה השומרון, הופקדו,
 ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, שינויי תבניות מיתאר מקו־

 מיוח אלה:

 (1) ״תכנית מם־ ש/95 — תבנית מיתאר גבעת עדה״, המחווה שינוי
 לתכנית מם׳ ג/400 — תכנית המיתאר לשטח הגלילי לתכנון

 י עיר מחוז חיפה.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכניח: גושים 10126 עד
 10128, 10130 עד 10138, 12082, 12083, 12098 בשלמותם;
 גוש 12105, פרט לחלקות 17 עד 45, 68 והלק מחלקה 64
 (דרך) הגובל בחלקות 17 עד 22,19, עד 24, 27 עד 32; חלקות
 A ,2 חלקי חלקות 3, 8 (דרכים) הגובלים בחלקות 2, 4, וחלק

 מחלקה 1 בגוש 10129.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: הכנת תבנית מיתאר מקומיח
 בהתאם לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965; קביעת יעודי
 הקרקע והשימושים המותרים באזורים השונים; קביעת תקנות

 הבניה באזורים השונים.

 (2) -תבנית מס׳ ש/214 — הרחבת מפעלי ת״ן בזבדון יעקב״,
 המהווה שינוי לתכנית מם׳ ש/11— תכנית מיתאר זכרון יעקב״.
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ק התכנון והבניה, תשכ״ ה—1965  הודעות לפי חו

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גושים: 19277-19275, 19285,
,17692 ,17691 ,19811 ,19810 ,19814 ,19813 ,19299 ,19816 

.19763 ,19762 

 עיקרי מטרת התכנית: קביעת יעודי שטחים בהתאם למפומן
 בתשריט.

 כל המעונין בתכנית רשאי לעיין כה ללא תשלום בימים ובקעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי התכנית, ובן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
 שלה כלול בתחום התכנית או נובל אותו, רשאי, תוך חדשייס מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להניש התנגדות לתכנית במשרדי

 הועדה המקומית לתכנון ולבניה האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, צפת

 הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 להוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי ו?ופדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה צפת שבעיריח צפת,
 הופקדו ביחד עפ התשריטים המצורפים אליהם, שינויי תכניות מפורטות

 אלה:

 (1) תכנית מפורטת מסי 3059.— שינוי לתבנית מפורטת מס׳ תרש״צ
 1/08/2 — שינוי יעוד שטח למדרגות ציבוריות, הד כנען,

 צפת.
 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 13094 חלק מחלקה 15.
 עיקרי מטרת שינוי התכנית: שינוי יעוד חלק ממגרש מגורים
 וקביעתו כדרך ציבורית המקשרת את רחוב קיבוץ גלויות וגן

 ציבורי ע״ש יוספטל.

 (2) תכנית מפורטת מם׳ 3076 — שינוי לתכנית מפורטת מם׳
 438 — שינוי למגרש משחקים בצפת.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 13080 חלקה 134.
 עיקרי מטרת שינוי התכנית: שינוי יעוד השטח ממגורים א׳
 לשטח ציבורי פתוח, בו יוקם מגרש משתקים .מרכזי לשכונה

 בכניםה לעיר.

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

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן מהנדכ הועדה המקומית
 שמרחב התכנון שלה כלול בתמום התכנית או גובל אותו, רשאי,

 תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות,
 לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 ט־ז בתמוז תש״ם (30 ביוני 1980)
 ישראל קניג

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי, מנשה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת .
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 117 ו־12(א) לחוק התכנון
 והבניה, תשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 חיפה, החליטה לאשר תכנית מפורטת הנקראת: ״תכנית מם׳ מ/76 —

 קיבוץ ברקאי׳.
 הודעה בדבר הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרםומים 2430,

 תשל׳׳ת, עמי 1591.
 התכנית האמורה בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותה, ביחד
 י עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מנשה, וכל מעונין
 רשאי לעיין כה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 נו־ז בתמוז תש״ם (30 ביוני 1980)
 ישעיהו ברזל

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הצפון
 מרחב תכנון מקומי, הגליל המרכזי

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המרכזי
 שברח׳ לוחמי הגיטאות 10 עכו, הופקד שינוי תכנית מיתאר הנקרא
 תבנית מסי 3286 — שינוי לתכנית מיתאר מט׳ 912 גוש חלב — שינוי

 יעוד למגורים בכפר גוש חלב, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 14130 חלקות 65-67;
 גוש 14097 חלקות 9—19.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: שינוי יעוד השטח למגורים ודרכים.
 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא חשלום בימים

 ובשפות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 בל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התבנית, וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
 התכנון שלה כלול בתחום התבנית או גובל אותו, רשאי, תוך חדשיים
 מן^^ןיסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התבנית

* הופדח המקומית האמורה.  נ

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המרכזי

 הודיעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה—1985, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 fmn ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המרכזי
 שברה׳ לוחמי הגיטאות 10, עכו, הופקדה תכנית מיתאר הנקראת
 תבנית מיתאר מם׳ 3358 - השלמה לתכנית מיחאר מם׳ 2746, שגב,

 ביחד עם התשריט המצורף אליה.
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 הזמ»ת בת* המש3?ן

 בית המשפט המחוזי בירושלים
 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עלבון

הן כמפורט להלן. בל המתנגד לבקשו. י  להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן בווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשנ
 יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה !ו, את טעמי התנגדותו, שאם לא בן יתן בית המשפט צל כטוב בעיניו.

 מסי התיק תאריך מם׳ התיק תאריך
 (צוואות) שם המנוח הפטירה שט המבקש (צוואות) שם המנוח הפטירה שם המבקש

 567/80 בתדר ועינה 7.6.80 ברנדר אליהו 570/80 פיפמן יוליום 1.7.80 זן גר קרולינה

 569/80 כהן ידידיה 26.6.80 כהן חוריה בפקודת בית המשפ&

 אפרים לוי, מזביו

 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון
 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, כקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי עזבון או לשניהם,
 כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזכון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה תוך ארבעה עשר יו•

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

 גום׳ התיק תאריך מבי החיק תאריך
 שם המבקש

 ו
 (ירושות) שם המנות הפטירה שם המבקש (ירושות) שם המנוח הפטירה

 ו
 קליין רינה 1

 568/80 טריימן חוה 23.4.80 שאבן שושנה 576/80 קליין מיכאל 12.7.80
 571/80 מלול מאיר 25.7.78 מלול פריחה 377/80 זיידה יוסף 18.7.80 זיידה מנוחה
 572/80 צוקרון יצחק 1.8.78 צוקדון רחל 579/80 הנני אסתר 10.7.70 חנני ישראל

 574/80 חסון רבקה 19.2.76 חסון עוזי יחזקאל
 575/80 בר קול אסתר בפקודת בית המשפט

 רבקה 6.7.80 בר־קול יאיר אפרים לוי, מזכיר

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
 להווי ידוע כי הונשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשביהם, כמפורט להלן. כל המתנגד לבקשות

 יביש, חוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמבה ז , את טעמי התנגדותו שאם לא בן יחן נית המשפט צו בטוב בעיניו.

 מם׳ התיל! חאדיך מם־ התיק תאריך
 (צוואות) שם המנוח הפטירה שם המבקש (צוואות) שם המנוח הפטירה שם המבקש

 3735/80 אפרים שפירא 29.4.80 זיבה שפירא 3779/80 אסתר זילברברג 11.7.80 נתן רבסקו
 3738/80 שמואל מורים 24.6.79 סנדליה מרקם 3781/80 אליזבטה פרום 11.5.80 יצחק דומ»נ

^ • ו  3743/80 ברוך הרשקו 4.4.80 לוטו הרשקו 3790/80 חזה גורמזנו 21.11.79 חיים נ
ק פני 20.5.80 ברמן אברהם ר  3746/80 הרץ מרים 17.9.79 הרץ אברהם 3792/80 ב

 3756/80 חיים גול 24.12.79 בפתלי גול 3793/80 רומלאוף שמואל 9.3.80 רומלאוף אטל
 3762/80 לאה קאופמן 2.4.80 יונה אירבה 3794/80 חיה שרה גלבלום 2.5.80 ילסלסין לאה

 קאופמן 3798/80 וילהלם יהודה
 לאה קאופמן

 3763/80 שמואל קאופמן 24.10.79 אסתר קאופמן בודנהיימר 6.5.80 נתמה בודנהיימר
 3765/80 יוסף אבדהמי 3805/80 זאב סקוסובסקי 9.5.80 בלה םקוסובטקי

 מיאנדואב 17.1.80 חמיד מיאבדואכ 3807/80 זכריה זרחי 11.4.80 נתנאל זרחי
 3773/80 ודיארש ציפורה 8.6.80 סברולוב צבתה 3810/80 פרומה אייזקוביץ 12.3.80 שולמית רביב

 3774/80 גוסטב מצרר 1.7.80 מטפה גולדלוםט 3813/80 ויקה ריש בלוך 26.5-80 ריש יעקב
 3777/80 אלכסנדר גיורג׳ 26.6.80 אליזבט ג׳ורג׳ 3814/80 ברוך גרוס 16.5.80 אסתר גרוס
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 בית המשפט המתתי בתל־ אביב־ יפו
ת >המשך) ו נ מ ז  ה

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

 3817/80 אברהם בן אברהם 2828/80 יחיאל שורון 1.4.79 אפרים קורן
 בג׳יר 24.3.80 רחל בג׳יד 3631/80 דוד ובאנקה 23.3.80 אורנה ובלונקה
 3823/80 שמחה פרחט 28.2.78 דליה פרחט 3635/80 גולדה רוטבלט 20.3.80 ראובן רוטבלט

 3824/80 בנדטז טרזיה 12.4.80 גריס עורללה 3894/80 לוי מזל 24.6.80 יוסף לוי
 3825/80 חוה רובינשטיין 13.7.78 פני צפורה לבית 3909/80 פרומה ט רזה 18.7.80 בסיף מאיר

 רובינשטיין 3910/80 רייכמן יחזקאל 17.6.80 דייבמן דבורה
 חוה רובינשטיין

 3831/80 שלום הלפרין 15.5.80 החברה לנאמנות 3911/80 גולדה שדוני 25.6.80 יצחק שדוני
 של בנק לאומי 3913/80 ברכיה סכםימוף 6.5.80 משה סקםימוב

 שלום הלפרין

 3836/80 אהובה ויץ 29.4.80 חיים ויין 3916/80 זכריה נצב 18.3.80 . יהודית נצב
 3841/80 דוד אלכסנדר 24.5.80 יצחק לודסהוט 3918/80 ארתור גרוס 24.9.80 ארקוס ם. שפירא

 3843/80 משה פיננר 29.8.78 זלטה פינגר 3919/80 ונדה אריאל 16.5.80 אברהם אריאל
 3846/80 מרדכי סנגור 4.6.80 חיים סנגור 3921/80 יעקב הנפלינג 22.1.79 מרגו גץ, הלן

 5849/80 יהודה קניידל 1.5.80 רבקה קניידל • אקרמן
 ^3850/8 אברהם מלך 16.12.77 זיסל זני מלך 4975/71 אליעזר(לזר) םם (שמואל)

 רחמץ־זאדה ששון 10.10.78 שירזי זוורי לנדאו 30.9.76 שטמר ™3852/8
3850/8^ 
3852/8™ 

 3859/80 רחנר אלתר 5.5.80 דחנר שאול אריה 2495/80 שלום סקת 7.4.79 יפת צהרי
 3867/80 עליזה בורקשטיין 17.9.79 יצחק סגל 349/80 אריה גבוב 13.11.79 גאולה גבוב .

 3874/80 רחל ורשביק 28.6.80 צבי ורשביק 3512/80 ניסים רנצו קפואנו 14.10.79 גיאטהקפואנו •
 3875/80 כהן שמחה 25.11.78 כהן מאייר 3960/80 זכריה כובאגי 6.5.80 סעידה כובאני -

 3882/80 קלינג יוסף 23.5.80 בריינר דבורקובץ 3963/80 .מרים גוזלן 2.10.79 שרה בן דהן •
 3884/80 רבקה רפאלוביץ 2.10.77 תלמה לויט 3964/80 אלה רדזינר 26.11.79 רבקה רנה וינר

 יוסף גסדון 14.4.80 נעמי דביר
 יעקב תרנשה

 3886/80 בנימין גלזר 8,12.79 ישראל גלזר 3968/80
 18.2.80 ירדנה איל

 יוסף גסדון
 3887/80 סלבקו־יצחק 3969/80 יעקב תרנשה

 סטניץ 24.5-79 דדינה סטריץ 3977/80 ארה נדר 31.12.79 תורכיה שמן
 2839/80 מאיר ליפצי 21.4.80 פנינה קידה 4381/80 חיה הירש . 17,8.80 ישראל הירש

 רוזנבאום ע׳ זמיר, דשם

 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבץ .
 להווי ידוע גי הוגשו לכית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי עזבון או לשניהם,
 כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעדכון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יניש החננדות להכרזה תוך ארבעה עשר יופ

 מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן ית-ן בית המשפט צו כטוב בעיניו:

 מסי החיק תאריך מס׳ התיק תאריך
 (ירושות) שם המנוח הפטירה שם המבקש (ירושות) שם המנוח הפטירה שם המבקש

 '2980/8 משה בראונר 20.5.79 חיה בראונר 3753/80 משה הורס 19.6.80 בונדי הורס
 374Î /80 סנוגוה משה 12.5.80 ויקטורין םנוגוה 3754/80 מרדכי רוטנר 28.4.76 מיבאלה רוטנר

 3742/80 אמנון אלוני 26.4.80 תאיר אלוני 3755/80 סרני;׳־; גול 28.7.78 נפתלי נול
ר 17.3.80 רבינרזון תמר ג ר ב כ י ו י ר מ ר  3744/80 פרלוב תזה 14.12.79 פרלוב משה 3761/80 ה

 3745/80 גולדשטיץ איטה 30.6.80 אלדמע טדי 3764/80 לננברג זנטה 15.6.80 זאן ינקו נסטור
 3747/80 שמואל בלה 21.10.78 שמואל שלמה 3767/80 אהרונוביץ שרה

 3748/80 אשכנזי אליהו 19.4.80 נעמי אשכנזי רבקה 10.6.80 צבי אחרוני
 3749/80 תינה זאק 12.11.51 פרידה אלון 3768/80 לאופר רחל 4.3.71 לאופר ארטור

 3750/80 פריקופיה נדיה 9.2.80 רוזנברג דולורם 3769/80 אברהם אלטם 30.12.78 לאה סלומון
 3751/80 אביב שמחוני 22.5-80 טל שמחוני 3770/80 קלימה אלט ס 31.1.80 לאה סלומון
 3752/80 מוריאל אברהם 24.12.79 מוריאל ברמלה 3771/80 משיח משיח 30.5,30 נזימה מחלב
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 בית המשפעו המתתי בתל־ אביב־ יפו
 ה ז מ ג ו ת (המשך)

 מסי התיק תאריך מס׳ החיק תאריך
 (ירושות) שם המנוח הפטירה שם המבקש (ירושות) שפ המגוח הפטירה שפ המכקש

 3772/80 ברוניה שריבום 5.3.80 לאה בלושטין 3840/80 אברהם בךציון
 3776/80 טליאז רפאל 21.5.79 טליאז ישראל אבדחצידא 16.12.73 אבוהצידא

 3778/80 שלמה שמחה פטר 30.9.67 יוסף פטר 3842/80 חורמוש כדורי 19.12.78 חורמוש נםימוז
 3780/80 משה אליעזר 22.2.72 מזל משה 3844/80 דוד פיבגר 7.7.77 זלטה פיבגר

 3782/80 שץ־טל אמיר 24.3.80 שן־טל חן 3845/80 זילברמן משה 4.12.79 דודה זילברמן
 3784/80 חיים קרוקוביץ 14.2.80 רבקה לוין 3847/80 סלומון ברקוביץ 19.2.78 ישראל ברקוביץ

 3785/80 רחמים צמח 24.10.77 מריס צמח 3848/80 ליאו אליעזר אגשל 29.10.78 דוד אשל
 3786/80 יעקב פורמן 2.11.77 שרה פורמן ואח׳ 3851/80 אלימלך דוד 25.10.61 . בךדוד אלדר

 יצחק
 אלימלך דוד

 3787/80 יפה רחנבלום 18.10.79 יעקב רוזנבלום
 3788/80 חנה נכטיגל 20.4.80 דב נכטיגל 3854/80 יהודית וגנר 17.3.79 שלמה זיגמונד
 3789/80 ציון נאוי 1.5.80 מרים עינח נאוי 3855/80 מרדכי מזרחי 21.1.80 מרדכי מזרחי

 3791/80 ברבשטץ פרומה 5.6.80 משה ברנשטין 3856/80 ווגבר סלומון 21.6.70 שלמה זימיונד
 3795/80 יוסף רובץ 22.5.78 דבורה רובין 3857/80 אליהו פלדבאו 23.2.80 איטה פלדבאו

 3796/80 שמשון שבלוב 19.2.80 אריה שחר 3858/80 רוהז אדלר 19.7.78 רבקה שקף ^
 3797/80 בן־נון אפרים 15.6.80 בן־נון צבי 3860/80 מאיר פדוה 6.6.80 בת־שבע פדוה ״

 3799/80 טוני פוזרימקץ «24.12.7 שרה ככר 3861/80 נירה זיי־ברט 11.3.80 ז׳זק זייבדט
 3800/80 צדוק מנדלבאום 11.10.78 דב שקר 3862/80 יפה קליד 26.3.68 רתל רבינוביץ

 3801/80 שדה הבר 29.10.77 צבי הבר 3863/80 יונס יהודית 1.7.80 דוד יוגס
 3802/80 הוגו בדדה 10.5.80 אילנה פנל 3864/80 יעקב וקנין 2.2.80 זילכה ותקוה

 וקנין
 יעקב וקנין

 3803/80 יפה אסתר 28.6.80 אריה יפה
 3804/80 אליהו צמחוני 3.4.80 היועץ המשפטי 3865/80 ישראל פלינט 17.2.80 שמחה פלינט
 לממשלה 3866/80 יואל פלדברג 4.3.80 חנה פלדברג

 3806/80 פולטץ ארפד 19.3.80 פולטין גבריאלה 3868/80 חיים עץ הדר 1.3.80 תלמה חנה ירדן פולטץ ארפד
 3808/80 יעקב ורשטצקי 30.8.78 הלנה ורשטצקי 3869/80 יהודית רחליט 4.4.80 יעקב רוזליט

 3809/80 אריה איזיקוביץ 11.5.73 שולמית רביב 3870/80 יצחק אליעזר
 3811/80 יעקב משה ציץ איםקוב 12.12.40 יצחק יעקב
 ויולט 6.6.67 דיין משה 80/ 3871 מרםילה יעקב 24.5.70 יצחק יעקב

 3812/80 שמילוביץ אליעזר 19.6.80 שמילוביץ אהרון 3872/80 ישעיהו קוםטרינםקי 29.5.80 מלבה קוםטרינסקל
 3815/80 אברהם מורחי 5.6.80 מרים מזרחי 3873/80 ראובן שיקאר 23.2.71 שרה שיקאר

 3816/80 איידלה ברשובםקי 30.3.64 שלמה ברשובםקי 3876/80 מן אריה 29.9.76 מן מרדכי יוםף
 3819/80 כהו אסתר 26.3.80 פונטרמולי יעקב 3877/80 ענאגי גסים 8,6.80 עינת אדוארד

 3821/80 גפלא סעדיה 3.3.60 שושנה לביא 3878/80 יצחק קיני־
 3822/80 דבורה ארליך 22.4.79 יוסף ארליך קניגשטיץ 18.12.79 עלמה בר-קיני

 3826/80 צרור עודי 5.10.79 צרור שרית 3879/80 רוזמן אנדור 13.4.80 רוזמן אהרון
 3827/80 לוי מרגלית 3.2.80 לוי יחיאל 3880/80 משה יעקובובסקי 24.3.79 אליעזר יעקבי ^
 3828/80 למון בובה 13.10.78 ליזון תמוס 3881/80 זבל קצב 10.3.80 טייבה קצב ״

 3829/80 עזר שמואל 28.3.80 איזנמן לבנה 3883/80 קלינג אםקר 3.4.80 קלינג יוסף
 3830/80 דן ישראל רוזן 20.7.80 חנה רוזן 3885/80 אלקה טדופק 8.5.80 ברוך אל־חי
 3832/80 יהודה אורי 21.5.80 חיה פישטיין 3888/80 לוקוב אילה 24.7.79 לוקוב יוסף

 3833/80 גרשון קליין 2.5.80 ברייבדל קליין 3889/80 שלמה לסקר 1.7.70 אסתר לסקר
 3834/80 סופיה טאופמן 29.10.76 לרצ׳אק טאובמן 3890/80 עקרי סלמד, 24.10.77 ציון כליף
 3835/80 מק ס איסק 13.4.80 מלכה איםק 3890/80 עקרי שמואל 2.11.63 ציון כליף

 3837/80' פנחס צביק 9.10.79 נירה סמדר 3891/80 רוזנברג נתן 12.4.76 רבקה יוכבד
 רוזנברג

 רוזנברג נתן
 3838/80 ראובני ראובן 28.2.80 עמיקם ראובבי

 3839/80 גולדשטיין םאפי 10.4.80 גולדשטיין חיים 3895/80 אילנה זוננה 26.7.80 מיכה רוזן
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 בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
ת (המשח ו נ מ ז  ה

 מסי התיק תאריך מם׳ התיק תאריך
 (ירושות) שם המנוח הפטירה שם המבקש (ירושות) שם המנוח הפטירה שמ המבקש :

 3897/80 עדזוז׳ דליה 10.5.80 םראז נזי 3971/80 ששה נעימה בח
 3898/80 אסתר יפה 27.11.79 יפה יעקב כדורי 24.3.79 צבי שקד

 3900/80 הרמן אילנה 12.10.79 חרמן הלנה 3972/80 דאמיאן לב 20.5.80 דאמיאן אוגניה
 3904/80 שרלוטה מינצר 7.12.79 משה טופולםקי 3973/80 דעי דניאל 19.1.69 אבנר משה דגני

 3905/80 שרה יצחק 25.6.80 מרי דנום 3974/80 פלדר סופיה 26.3.80 פלדד אברהם
 3906/80 םפץ חנניה 6.5.80 הנדה ספץ 3975/80 יחיאל גרינבוים 22.3.80 יעל גרינבוים
 3907/80 שמואל קטן 28.9.79 אסתר קטן 3976/80 לאה מונאם 3.1.79 אליהו בן דוד
 3908/80 זורני כהן אסיה 31.5.80 נזימה בהן אפיה 3976/80 יעקב מוואס 20.3.80 אליהו בן דוד
 3912/80 שמואל לוי 5.12.78 סוגיה לוי 3978/80 דגיגה טקן 24.4.80 אבלין זכוץה
 3914/80 אסתר מקםימוב 16.2.74 משה מקםימוב 3979/80 קטן דוד 25.3.60 אבלין זכריה

 גוםטה פרנקל 10.12.79 הרברט פרנקל
 רחל אלקלעי

 3915/80 סבינו ישראל 30.1.79 דםיה ישראל 3980/80
 11.1.71 אברהם אלקלעי

 גוםטה פרנקל
 3917/80 אברהם גרינברנ 5.6.77 הלנה נוויער 2678/80 רחל אלקלעי

 3920/80 יעקב הלפרן 23.3.80 חנה הלפרן 3005/80 פלורה טאוםק 28.11.79 אפרים אחירם
 3922/84 שמלצר שחורה 26.12.78 שמלצר יזהר 3022/80 יונה יגיל 2.2.80 צביר! יגיל

 שמלצר צבי 17.3.80 שמלצר יזהר 2767/80 אדונוב אבא 24.2.80 ארונוב קלמן *3923/8
3922/84 
3923/8* 

 3958/80 טבק יעקב 19.6.80 טבק חנה 2768/80 פלח ניסים 23.4.62 פלת יוסף
 3959/80 שלמה שלום 611/80 אלכסנדר מריאסין 25.4.79 גניה כץ

 קן דרור 19.4.80 שמהה קן דרור 1987/80 ידידיה שדה 13.2.80 עמליה ׳שחד
 3961/80 חרה(הרה) מרים 22.8.60 תרה (הרה) 3616/80 חסידה אברהמי 10.4.80 יצחק אבדהמי )

 שמואל יוםף 3545/80 קנדיש דוד 13.11.77 קנדיש שמואל ־
 3962/80 אלץ לוי 27.5.77 בנדטו(ברוך) לוי 3545/80 קנריש ליאורה 9.7.77 נח דבינוביץ י

 3962/80 יעקב לוי 27.1.80 בנטדו(ברוך) לוי 3662/80 וולף לודויג 4.7.80 מריה שטרול
 3965/80 טובה שייך עודה 28.2.79 יעקב שייך עו.דה 3676/80 _ פישל שגיטן 22.10.79 םדז׳ שניםן..
 3966/80 גבריאלביץ גניה 25.9.78 גבריאלביץ 3672/80 טויטו אברהם 16.8.76 טויטו מסעוד

 אברהם 3701/80 עובדיה שעבין 15.5.77 חנה שעבון
 גבריאלביץ גניה

 סבליה סילבס 3783/80 לילי גליקשטל 25.4.80 אהוד ולםר
 ניםים טובו

4.5.80 
17.6.80 

 אלוירה טביק
 משה קובו

3967/80 
3970/80 

 3971/80 ששה כדורי בן יהיה 26.2.79 צבי שקד ע׳ זמיר, רשפ

 בית המשפט המתתי בחיפה
 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עובון

 להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזכון או לשניהם, כמפורט להלן. בל המתנגד
 לבקשות יביש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, את טעמי התנגדותו, שאם לא כן יחן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

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

 1292/80 נחמן דלי 28.6.80 נחמן זיודפיבה 1305/80 שנצר מנחש 29.4.80 חנה שנצר
 1293/80 לובשים שרה 29.5-80 מרדכי דגני 1308/80 פרלמן גדעץ 26.4.80 שדה פרלמן

 1294/80 יוכלמן אפרים 13.5.80 יוכלמן יפה 1310/80 לם שמואל 2.8.79 לם רוסיה
 1295/80 וגנדורף זאב 13.12.79 וגנדורף פנינה 1318/80 מילר הוליארד 30.6.80 נ׳וים מורין מילד

- נחמה שוסטק י 1320/80 ממלוק הדברט 4.3.80 רבקה ממלוק  1296/80 שוםטק יהודה 23.6.80
 1297/80 לבקוביץ שרה 2.9.79 רוזה בלומנפלד 1325/80 פרידמן רבקה 10.4.79 אידל ברק

 1301/80 גינוסר צבי 26.4.80 פנחס גנוסר 1326/80 גולדשטיץ גינה 12.5.80 גיורא הגיתי
 1302/80 זיתוני שרינה 14.5.80 פורטונה מן 1330/80 פיגלמן הרש 20.6.80 הנריק פלמון

 ילקוט הפרסומים 2654, ט״ז באלול תש״ם, 28.8.1980 :2331



 בית המשפט המחוזי בחיפה
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מם׳ התיק תאריך מס׳ התיק תאריך
 (צוואות) שט המנוח הפטירה שפ המבקש (צוואות) שם המבוה הפטירה שפ המבקש

 1213/80 אהרונוביץ רחל 1250/80 שוייצר שמואל 26.7.79 משה שוייצר
 שיינה 20.5.80 פרקש צפורה 1251/80 מגריםו נתן 4.8.76 מיררו דנטה

 1217/80 גרינדלנד יעקב 7.4.76 משה גרינדלבד 1252/80 שטרן מרים 16.3.80 רבקה רוזן
 1218/80 גרינדלנד דיזל 7.6.77 יוסף גריבדלנד 1259/80 רוזנהק קרול 1.3.80 פאולה רוזנהק

 1220/80 בלן רבקה רחל 17.5.80 ורדה פרקשי 1264/80 פרנק יוסף 25.4.80 צפורה ברבע
 1224/80 שטמר שלום 16.2.80 מרים שטמר 1268/80 ברונשטין טובה 26.3.76 יהושפ בדונשטיץ

 1225/80 כהן יחיאל 10.4.80 בהן זהר 1269/80 קלינברג טובה 26.6.76 קלינברג ברנרד
 1238/80 כהן יהודית 30.7.76 כהן אליעזר 1273/80 דוד הילמן 14.5.74 אליס הילמן

 1241/80 כץ אהרן 24.8.74 טיקוצקי שמעון 1276/80 שטיין דוד 19.4.80 פאולה שטיין
 1242/80 גרבאי רמליה 20.6.80 הועד למען החייל 1278/80 איצקוביץ פיליפ 29.3.80 איצקוביץ אולגה

 1243/80 בר און הדסה 17.3.80 םוונד אג רסמוםן 1279/80 זיידבברג ה רב ר ט 5.6.80 משה לופט
 1248/80 נוימן אברהם 1284/80 אהל יעקב 22.3.80 רות אוהל

 אלפרד 30.8.79 פנינה נוימן 1285/80 פינסקר פפי 22.6.80 פינסקר יצהק _
 1249/80 רוטשטק נוטליב 16.6.80 מרטה רוטשטיין ח׳ פיזם, מ1

 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבץ
 להווי ידוע כי הוגשו לכיח המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי פזכון או לשביהם.
 כל אדם הטוען שיש לו טוגת הנאה גפזגון שאתת ההקשות מתייחמת אליו ורוצה להחננד לה, יגיש התבנדוח להצתה תוך ארגעה עשר יום

 «יו0 פרסום הזמנה זו, שאס לא כן יתן בית המשפט גו כטוכ געיניו:

 מס׳ התיק תאדיך מסי החיק תאריך
 (ירושות) שם המנוח הפפירה שם המבקש (ירושוח) שם המנוח הפטירה שם המבקש

 1211/80 דוד כהן 29.1.76 רונה דהן 1239/80 מוםטובסקי חיה 18.3.80 פרידמן רבקה
 1212/80 בכר יום טוב 28.2.80 פרבקו מרים 1240/80 דויטש רבקה 15.6.80 דויטש משח

 1215/80 אמושי ינקו 31.8.77 סגל משה 1245/80 שהולניק שלום 28.10.77 נחה שקולניק
 1216/80 שאול יעקב 4.12.78 שאול נגיה 1246/80 פליישמן מנדל 3.4.59 פליישמן יעקבי
 ; 1219/80 אלמן גבריאל 4.2.74 אלמן חיה 1247/80 גולברג בצלאל 6.5.80 גולברנ אירנה

 1221/80 רובין חנה 22.11.77 לוזון יולנדה 1253/80 םקורקוביץ רתה 12.6.80 קלמן קורצ׳מר
 1222/80 טוטח ויקטוריה 26.10.72 ויטה איברהים 1244/80 לאו ארוס 17.11.79 םוונד אג רםמוסן

 טוטח 1254/80 גבאי יוסף 16.10.77 עליזה גבאי
 1223/80 כהן יוסף 31.5.80 שמהה כהן 1255/80 שמואלי מנחם 17.6.80 זהבה שמואלי

 1226/80 גוטנייר נתן 29.9.70 גוטנייר מרים 1256/80 ממו יוסף 10.5.80 ממו מרסל
 1227/80 רוזנברג אליהו 1.6,80 יוכבד רוזנברג 1257/80 בוטנרו מנול הירש 12.6.80 בוטנרו רבקה

 '1228/80 ויסמן פרידה 8.4.80 רון דניאלה 1258/80 אליאם יצחק 25.5.80 יהודה יהודאי |
 חימונד 1261/80 מקו לזר 9.7.80 גיזלה ינקו

 1229/80 גרץ רוברט 17.5.80 יעקב גרטרום 1262/80 אסולין פריחא 12.6.78 אסולין חיים
 1230/80 ישראלוביץ לייביש 17.5.80 חיים ישראלביץ 1263/80 הלר נחמה 19.11.78 הלר שמואל
ק יפה 28.12.73 צפורה ברנפ ת  1231/80 בנימץ דוד 9.9.79 לילי בן םימון 1265/80 פ
 1232/80 איגר אלחנן(הנס) 6.6.80 עליזה איגר 1266/80 אוחנה זימבול 17.4.80 אוחנה משה
 1233/80 מוטולה מורים 17.5.80 טובה מוטולה 1267/80 כהן מרים 16.5.62 חאודור כהן
 1234/80 חיים רוזנטל 9.6.61 עליזה רוזנטל 1270/80 פלדמן שרה 16.3.77 מנחם פלדמן

ת לנדמן  1235/80 שור אברהם 5.4.80 שור רחל 1271/80 אורבאך גיטל 26.3.80 מ
 1236/80 הופלר ברכה 7.2.68 טוכמן רוזה 1272/80 וסטהיימר קלרה 14.7.71 חוה דוים

 1237/80 ברונהילדה
 לוטהיים 27.1.79 אירמה רוזנטל ח׳ פיזפ, רשם

 2332 ילקוט הפרסומים 2654, ט״ז באלול תש׳׳ם, 28.8.1980



 ה. הנספה עסק בבעל סוכנות צבעים מפירמוז גרמנית.
 ל.- הנספה נראה לאחרונה בסתיושנת 1940 במקום מגוריו בצדנוביץ
 ואז נלקח על ידי שלטונות ברית המועצות שנכנסו לצדנוביץ,

 ומאז לא נראה בחיים ומכאן הוא נחשב כנספח.
 כל מי שיש לו ידיעלת על הנספה הנ״ל מתבקש בזה להמציאה לבית
 המשפט או לכל נציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינת ישראל,
 בין בכתב ובין בעל פה, לכל המאוחר חמשה עשר יום לפני מועד הדיון
 הנקוב לעיל, אם בעצמו ואם על ידי בא־בוחו, וינמק את ההתבגדותו, או
 ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה שניתנה על ידו שבה פורטו טעמי
 ההתנגדות, או ימסור הודעה בפני נציג דיפלומטי או קונםולדי של
 מדינת ישראל, שבה יפרט טעמי ההתנגדות, שאם לא בן, יתן בית

 המשפט ההלטה כטוב בעיניו.

 ט״ז באב תש״ם (29 ביולי 1980) ד׳ בייץ, רשם

 בבית המשפט המחוזי בירושלים
 תיק הצהרות מוות 33/80

 בענין חוק הצהרות מוות, תשל״ח—1978,
 ובענין הצהרת מוות של הנספית לאה רים־שטמלר בת

 דבורה ויעקב רימ,
 והמבקש: שמואל שטמלר, מרחוב מפרץ שלמה, 31, חולון,
׳ נוי ו/או נ׳ דודי ו/או ר׳ קירטצ׳וק, שמענם  ע׳יי ב״כ עורכי־הדין ו

 למסירת בתכי בי־דין הוא: רחוב אחד העם, 48, תל־אביב.,

 הודעה
 להווי ידוע כי המבקש פנה אל בית המשפט המחוזי בירושלים
 בבקשה להצהיר על מותה של הבספית הנ״ל שנעלמה ומשערים שהיא
 נספתה בשואה, וכי בית המשפט ידון בבקשה הנ״ל ביום כ״ג בתשרי

 תשמ״א (3 באוקטובר 1980) בשעה 09.00.

 וזאת תיאורה של הנספית הנ״ל לפי הצהרת המבקשת:
 א. לאה דים נשואה—שטמלר בת דבורה ויעקב רים (להלן-הנספית).
 ב. הנספית נולדה בצרנוביץ באוםטרו־חונגריה בדצמבר 1898,

 להוריה דבורה ויעקב דים.
 ג. מקום מגוריה הרגיל והאחרון של הנםפיח היה בצרבוביץ, רחוב

 מורדין גסה 41;
 ד. נתינותה של הנספית היתד. נתיגות אוסטרו־הונגריה עד אשר

 סופחה לברית המופצות בשנת 1941.
 ה. הנםפית היחה עקרת בית..

 ו. הנספית עם בעלה יעקב שטמלר נלקחו בגירוש של צרנוביץ
 בחודש יוני 1942 למחנות מעבר לנהר ברג, ולא נראו יותר בחיים

 ונודע שהם נספו באקציה מיום 13.12.1944.

 כל מי שיש לו ידיעות על הנםפית הנ״ל מתבקש בזה להמציאה לבית
 המשפט או לכל נציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינת ישראל,
 בין בכתב ובין בעל פה, לכל המאוחר חמישה עשר יום לפני מועד
 הדיון הנקוב לעיל, אם בעצמו ואם על ידי בא־כוחו, וינמק את
 התנגדותו, או ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה שניתנה על ידו
 שבה פורטו טעמי ההתנגדות, או ימסור הודעה.בפני נציג דיפלומטי
 או קונסולרי של מדינת ישראל, שבה מפרט טעמי ההתנגדות, שאם לא

 בן, יתן בית המשפט החלטה כטוב בעיניו.

 ט״ז באב תש״מ (29 ביולי 1980) ד׳ ביץ, רשם

 בית הדין הרבני האזורי בצפת
ת ו נ מ ז  ה

 כל התובע טובת הנאה וכל מעונין בעזבון של אחת הבקשות ורוצה
 להחננד לח, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו, תוך חמישה עשר
 יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כןיתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

 תיק 736/תש״ם
 בענין ירושת המנוה סלומון ברקוביץ, שנפטר ביום א׳

 באייר תש״ם (17 באפריל 1980).
 המבקשים: חיה ויצחק ברקוביץ.

 תיק 57ד/תש״ם
 בפנין ידלשת המנוח הרי אייזנברג, שנפטר בילם ו׳ באייר

 תש״ם (22 באפריל 1980),
 המבקשות: חיה ושרה אייזנברג.

 חיק 764 /תש״ם
 בענין ירושת המנות סלומון הרמן לצצנר, שנפטר ביום

 כ״ד במיון תש־ם (8 ביוני 1980),
 המבקשת: מריה לנגצנר.

 תיק 786/תשים
ן ירושת המנוח יעקב בן שאם דרורי, שנפטר ביום י נ ע ^ ) 

 ט״ז באדר תש״מ (4 במרס 1980),
 המבקשים: דינה דרורי בניו ובתו.

 י תיק 719/תש״ם
 בענין ירושת המנוח נתן בן אליהו לוי, שנפטר ביום י״ד

 באייר תש״ם (30 באפריל 1980),
 המבקשים: מזל לוי, אברהם דצחק, וליאורה,

 שלמה דידי, המזכיר הראשי

 בבית המשפט המחוזי בירושלים
 תיק הצהרות מוות 32/80

 בענין הוק הצהרות מוות, תשל״ח—1978,
 ובענין הצהרת מוות של נספה השואה משה בן יעקב ודבורה

 דים שנספתה בשואה,
 והמבקש: ישעיהו רים, ת׳׳ז 0291127, מרחוב שושנת הכרמל
 23א׳ היפה, ע״י ב״כ עורבי־הדץ ו. נוי, ו/או נ. דודי, ו/או ר.
 קידטציוק, שמענם למסירת כתבי בי־דין הוא: רחוב אחד העם, 48,

 תל־אביב.
 הודעה

י ידוע כי המבקש פנה אל בית המשפט המחוזי בירושלים ו ל : ^ ^ 
ה להצהיר על מותו של הנ״ל שנעלם ומשערים שהוא נספה 1 | » 
 בשואה, ובי בית המשפט ידון בבקשה הנ׳׳ל ביום 3.10.1980 בשעה

 (3 באוקטובר 1980) בשעה 09.00.
 וזה תיאורו של הנספה הנ׳׳ל לפי הצהרת המבקש;

 א. משה בן דבורה ויעקב דים (להלן - הנספה)
 ב. הנספה נולד בצרנוביץ באוסטרו־הונגריה, בינואר 1900 להוריו

 יעקב ודבורה דיס.
 ג. מקום מגוריו הרגיל והאחרון של הנספה היה בצרנוביץ ברחוב

 פרנסז גאסה.
 ד. נתינותו של הנספה היתה נתינות אוסטרו־הונגריח, עד אשר

 סופחה לברית־המועצות בשנת 1940.
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 הודעה
 להווי ידוע כי המבקשות פנו אל בית המשפט המחוזי בירושלים
 בבקשה להצהיר על מותם של נספי השואה המפורטים להלן שנעלמו
 ומשערים שהם מתו וכי בית המשפט ידון בבקשה הנ״ל ביום ב״נ

 בתשרי תשמ״א (3 באוקטובר 1980) בשעה 09.00.

 וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרת המבקשת והצהרותיהם של
 מכריהם של הכספים:

 תאריך ידוע
 מקום לאחרונה שבו
 שם הנעדר, מקום מנורים נראה בהיים
 ותאריך לידתו רגיל והמקום בו

 ואזרחותו ואחרון התעכמות נמצא אז

 ראובן יצהק ליפשיץ, גרודיצב סוחר פברואר 1942,
 1887, פולין מזוביצקי, גיטו ורשה

 ודשה

 רחל ליפשיץ (לבית גרודיצב עקרת בית חורף 1942,
 ויצמן), אשתו של מזוביצקי, ורשה

 ראובן יצהק ליפשיץ ורשה
 1890, פולין

 יוכבד ליפשיץ, 1916 גרודיצב תלמידה נהרגה באוקטובר,
 בתם של המנוהים מזוביצקי, 1939

 ראובן־יצחק ורתל ורשה
 ליפשיץ, פולין

 היה ליפשיץ בתם גרודיצב תלמידה נהרנה באוקטובר,
 של המנוחים ראובן־ מזוביצקי, 1939

 יצהק ורחל ליפשיץ, ורשה
 1920, פולין

 יששכר ליפשיץ בנם נרודיצב תלמיד נהרג באוקטובר,
 של המנוחים ראובן־ מזוביצקי, 1939

 יצחק ורחל ליפשיץ, ודשה
 1924, פולין

 השמות והכתובות של בני משפחתם הקרובים ביותר:

 1. לאה דורן מרחוב ככר ויצמן 3, חולון (בתם של המנוחים
 ראובן־יצחק ליפשיץ ורחל ליפשיץ).

 2. אוח ז׳יברט מבלפורד, צרפת (בתם של המנוחיס ראובז^חק
 ליפשיץ ורחל ליפשיץ).

 כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ״ל, מתבקש בזה להמציאן
 לבית המשפט, בין בכתב עד ליום הדיון ובין בעל־פת לפני בית המש
 פט במועד הנקוב לעיל, ובל אדם מעונין הרוצה להתנגד להצהרת
 המוות יתייצב לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל, אם בעצמו
 או פל־ידי בא כוחו וימנק את התנגדותו, או ימסור לבית המשפט
 הצהרה בשבועה שניתנה על ידיו, שבה פורטו טעמי ההתנגדות או
 ימסור הודעה בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישדאל שבה
 יפרט את טעמי ההתנגדות, שאס לא כן יחליט בית המשפט כטוב

 בעיניו.

 ט״ו בתמוז תש׳׳ם (29 ביוני 1-980) ד׳ ביין, רשם

 בבית המשפט המחוזי בירושלים
 תיק הצהרת מוות 34/80

 בענין: חוק הצהרות מוות, תשל׳־ת—1978,
ן: הצהרת מוחם של הנעדרים כמפורט להלן,  ובעי

 והמבקש: עזבון המנוחה פני הכט, ע״י מנהל העזבון, עמום
 האוזנר, עו״ד, רחוב מטודלה 3,'ירושלים.

 הודעה
 להווי ידוע כי מנהל העזבון המנוחה פני הכט פנה לבית המשפט
 המחוזי בירושלים בבקשה להצהיר בנעדרים על האנשים המפורטים
 להלן שנעלמו ומשערים שהם מתו וכי-בית המשפט ידון בבקשה הנ״ל

 ביום ב׳׳ג בתשרי תשמ׳׳א (3 באוקטובר 1980) בשעה 09.00.

 וזה תיאורם של האנשים שפל מותם מבוקש להכריז בנעדרים
 לפי התצהיר המצורף לבקשה:

 1. הילדה שפרבר.
 2. וואלי, ילדתה הקטנה של הילדה שפרבר.

 3. הלנה שפרבר, רווקה, אחוחה של הילדה שפרבר.
 . 4. ג׳טי שפרבר, רווקה, אחותם של הילדה והלנה שפרבר.

 מקום ותאריך לידתם אינם ידועים, החנוררו בצירנוביץ, בוקו-
 בינה עד אוקטובר 1941.בסוף אוקטובר 1941 גורשוע״יהנאצים
 לטרנסילבניה, אוקראינה, מקום שם נעלמו עקבותיהם מאז ועד

 היום הזה ויש לשער כי נרצחו.
 5. אדולף שפרבר, אחיהם של הילדה, הלנה, וג׳טי שפרבר, מקום
 ותאריך לידה אינם ידועים. היה גר ועובד בנפולpאוץ, בוקוביבה.

 ככל הנראה בורה למוות ע׳׳י הנאצים ביולי 1941.
 6. אזרחותם של הנעדרים כאמור, היתה ככל הנראה רומנית.

 7. התעסקותם של הנעדרים אינה ידועה למבקש.
 8. הנעדרים חם אחיה ואחיותיה של המנוחה פני הבט, לבית שפרבר,

 שנפטרה בירושלים ביום 22 ביולי 1979.

 כל מי שיש לו ידיעות על הנעדרים הנזכרים לעיל או מי מהם
 מתבקש בזה להמציאן לבית המשפט בין בכתב עד ליום הדיון ובין
 בעל פה לפני בית המשפט במועד הנקוב לפיל וכל אדם המעונין
 הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית המשפט במועד
 הנקוב לעיל, אם בעצמו ואם על ידי באי כוחו, ויגמק את התנגדותו
 או ימסוד לבית המשפט הצהרה בשבועה שניתנה על ידיו שבה פורטו

 טעמי- ההתנגדות שאס לא כן יחליט בית המשפט כטוב בעיניו.

 ט-ו בתמוז תש״ם (29 ביוני 1980) די ביין, רשם

 בבית המשפט המחוזי בירושלים
 תיק הצהרות מוות 35/80

p הצהרות מוות, תשל״ח-1978,  בענין־ ח
 ובענין: הצהרת מוחם של נספי שנוח השואה המפורטים להלן,

 והמבקשות: 1. לאה דורן(לבית ליפשיץ) מרחוב ככר ויצמן 3,
 חולק; 2. אוה ז׳יברט מבלפורד, צדפת; שתיהן על־ידי בא כוחן עו״ד

 ד׳ קצור, שמענו למסירת כתבי בי־דין הוא: ככר ויצמן 15, חולון.
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ת כונס הנכסיס הדש0« א  הודעות מ

 שם התבדה: גן השלום בע״מ - בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רת׳ שלום עליכם 20, תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב-יפו, תיק אזרתי 2599/67.
 שם המפרק, תיאורו ומענו: זאב טרייבין, עו״ד, שדי רוטשילד 136>

 תל־אביב.
 תאריך השחרור: י״ד באב תש״ס(27 ביולי 1980). .

 שם החברח: ט.ס.ק. בע״מ — בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רח׳ חם 9, תל־אביב.

 ביה המשפט המחוזי של: תל-אביב-יפו, חיק אזרחי 1550/74.
 שם המפרק, תיאורי ומענו: אלחנן לי, פו״ד, דחי מאנה 24, תל־

 אביב.
 תאריך השחרור: י״ב באב תש״ס (25 ביולי 1980).

 א׳ באלול תש״ם(13 גאוגוםט 1980) ז׳ בובה
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 לפי פקודת פשיטת הרגל, 1936
 הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד

 שם החייב, תיאורו ומענו: חיים בנאי, רצף, רה׳ נילי 37, נתניה.
 בית המשפט המחוזי של: תל אביב־יפו, תיק אזרחי 0/71ל15.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: ד׳ בתשרי תשמ׳׳א (14 בספטמבר
.(1980 

 שם הנאמן ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רח׳ בן־יהודה 14, תליאביב."

 שם החייב, תיאורו ומענו: ראובן ידידיה, טרקטודיםט, רח׳ עמישב
 64, תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2969/67.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ד׳ בתשרי תשמ״א (14 בספטמבר

,(1980 
 שם הנאמן תיאורו ומענו: יוסף פבר־כהן, עויד, דחי יבבה 44,

 תל-אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: רחל קיטייביץ, רוקחת, רח׳ רננים 1,
 רמח־נן.

 בית המשפט המחוזי של: תל אביב־יפו, חיק אזרחי 518/76.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ד׳ בתשרי תשמ׳׳א (14 בספטמבר

.(1980 
 שם הנאמן תיאורו ומענו: יצחק מינא, עו׳׳ד, רח׳ בך־יהודה 10,

 ירושלים.

 שם החייב, היאורו ומענו: מרים קיטייביץ (חרמוני), רוקחת, רה׳
 החלוץ 58, ירושלים. . .

 בית המשפט המחוזי של: תל אביב־יפו, תיק אזרחי 500/76.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ד׳ בתשרי תשמ״א (14 בספטמבר

.(1980 
׳ בךיהודה 10,  שם הנאמן תיאורו ומענו: יצחק מינא, עו״ד, תו

 ירושלים.

 א׳ באלול תש״מ(13 באוגוסט 1980) ד בונה
 סגן כונס הנצפים הרשמי

 לפי פקודת החברות

 הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 עם ההברה: רשתות אשדוד בע״מ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום: ת.ד. 69, אשדוד־ים.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 219/68.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: ד׳ בתשרי תשמ״א (14' בספטמבר
.(1980 

 שם המפרק ומענו.״ כונס חנכםיס הרשמי, רח׳ בן־יחודה 14, תל־
 אביב.

 הודעות על תשלום דיבידנד
 שם החברה: תעשיית צמר תל־אביבית בע׳׳מ — בפירוק.

 מפן המשרד הרשום; דרך הנשיא 7, בני-ברק.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביג־יפו, תיק אזרחי 1776/75.

 הסכום לכל לירח: 100 אגורות.
 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון וסוג״.

: כ״ו באלול חש-ם (7 בפפבמבר 1980). ו נ ו ע ך ^  ע
ו במשרד המפרק: בונם הנכסים• הרשמי, דח׳ בךיהודה נ ו פ ר פ ^ ^ 

 14, תל־אביב.

 שם החברה: מן־שקד בע״מ - בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רח׳ לבונמין 26, חל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 5ד/416.
 הסכום לכל לירה: 85 אגורות בצירוף ריבית.
 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד שני וסופי.

 זמן פרפונו: כ״ו באלול תש״ם (7 בספטמבר 1980).
 מקום פדפונו במשרד המפרק: עו״ד י. מלמון, רה׳ מובטיפיורי 24,

 תל־אביב.

 הודעות על מינוי מפרקים
 שפ ההברה: פילטקס בע״מ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רח׳ קיבוץ גלויות 26, תל־אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2430/79.

 שם המפp ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רח׳ בךיהודה 14, תל־
 אביב.

 תאריך המינוי: כ״ב בתמוז תש׳׳ם (6 ביולי 1980).

 שם החברה: אלמו מטויות צמר ישראליות בע״מ — בפירוק.
ד הרשום: רסקו בי, אזור התעשיה, רח׳ בצלאל 5, חולון. ר ש מ מ ^ ^ 

ט המחוזי של: תל־אביב־יפו, חיק אזרחי 2952/79. פ ש מ ה  מ
 שם המפp תיאורו ומענו: יואנס ליבוביץ, עו״ד, רח׳ נצח ישראל 19,

 תל־אביב.

 הודעות על שחרור מפרקים
 שם החברה: תעשיות קרמיות מאוחדות בע״מ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום: אזור התעשיה, נס־ציונה.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־־יפו, תיק אזרחי 4128/66.

 שפ המפרק, תיאורו ומענו: עזריאל ברק, עו״ד, רח׳ השופטים 27,
 תל־אביב.

 תאריך השחרור: י״ח באב תש״מ (31 ביולי 1980).
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ת כונס חנכסימ הרשמי א  הודעות מ
 לפי פקודת פשיטת הרגל, 1936

 שמות החייבים, תיאורם ומענם:
 1. אשירה אברהם, ספרית;

 2. ציון אברהם, סוחר, רח׳ קמואל 48, חל־אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפי, תיקים אזרחיים:

.408/77 .2 .125/77 .1 
 הסכום לבל לירה: 50 אגורות בצירוף ריבית.
 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד שני וסופי.

 זמן פרעונו: כיו באלול תש״ם (7 בספטמבר 1980).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ד ח. רגבי, רה׳ יהודה הלוי 94,

 חל־אביב.

 שם החייב, ומענו לשעבר: המנות יעקב סלם, רח׳ מונטיפיורי 15אי,
 תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל-אביב־יפו, תיק אזרחי 3704/59.
 הסכום לכל לירה: 86 אגורות בצירוף ריבית של 50%.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד שני וסופי.
§ . ( 1 9 8  זמן פרעונו: כ״ו באלול תש״ם (7 בספטמבר 0

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי, רח׳ בךי
 14, הל־אביב.

 שמות החייבים, תיאורם ומענם:
 1. חיים (חומי) עבדה, נהג;

 2. גיולייט עבדה, דה׳ המבדיל 21, רמת־גן.
 בית המשפט המחוזי של: תל אביב־יפו, תיק אורחי 301/72.

 הסכום לכל לירה: 100 אגורות בצירוף ריבית.
 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון וסופי.

 זמן הרעונו: כ״ו באלול תש״ם(7 בספטמבר 1980).
 מקום פרעוגו במשרד הנאמן: פו״ד א. גורן, רח׳ רמז 8, תל-אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: אהרן רוט, מנהל בתי קולנוע,
 רח־ רוטשילד 55, ראשון־לציון.

 בית המשפט המחוזי של: תל אביב־יפו, תיק אזרחי 1550/71.
 הסכום לכל לירה: 100 אגורות בצירוף ריבית.

 דיבידנד ראשון או אתר: דיבידנד ראשון וסופי.
 זמן פרעונן: ב׳׳ו באלול תשים(7 בספטמבר 1980).

 מקום פרעוגו במשרד הנאמן: י. ברקאי, עו״ד, שד׳ ויצמן 21, רמת־
 השדון.

 שם החייב, תיאורו ומענו: מסלה סאלח חאזקיה, סוחר ירקות, כפר־
 טירה.

 בית המשפט המחוזי של: תל אביב־יפו, תיק אזרחי 2695/77.
 הסכום לכל לירה: 40 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון.
 זמן פרעונו: כ״ו באלול תש״ם (7 בספטמבר 1980).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ד משה צ. נאמן, שד׳ דוד המלך 1,
 תל־אביב.

 א׳ באלול תש״ם(13 באוגוסט 1980) . זי בונה
 סנן כונס הנכסים הרשמי

 הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 שם החייב, ומענו: צבי כסיף, רח׳ סן מרטין 15, רמת־גן.

 בית המשפט המחוזי של: תל אביב-יפו, היק אזרחי 3061/65.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ד׳ בתשרי תשמ״א (14 בספטמבר

.(1980 
 שם הנאמן תיאורו ומענו: דוד רימלט,.עו״ד, רה׳ ביאליק 52, רמת־

 גן.

 הודעות על תשלום דיבידנד
 שם החייב, ומענו: דוד מונהייט, דרך השלום 109, תל־אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל אביב־יפו, תיק אזרחי 5753/67.

 הסכום לבל לירה: 100 אגורות.
 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון וסופי.

ו באלול חשים (7 בספטמבר 1980).  זמן פרעובו: כי
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי, רה׳ בן־יהודה

 14, תל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: רחל הלנברנד, זבנית, רה׳ רבי עקיבא 10,
 ביני־ברק.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 1317/69.
 הסכום לכל לירה: 50 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד שלישי וסופי.
 זמן פרעונו: ב״ו באלול תש״מ (7 בספטמבר 1980).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי, רת׳ בן־יהודה
 14,תל־אביב.

 שפ החייב, חיאורו ומענו: יוסף פינקלשטיין, צלם, עמידר 392/3,
 אילת.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 3934/59.
 הסכום לכל לירה: 40 אגורות בצירוף ריבית של 600%.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד שני וסופי.
 זמן פרעונו: כ״ו באלול הש׳׳ם (7 בספטמבר 1980).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי, רה׳ בךיהודה
 14, חל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: רפאל קנטי, סובן ביטוח, רה׳ בן־יהודה
 230, תליאביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 4003/70.
 הסכום לכל לירה: 100 אגורות לנושים בדין קדימה ו־30 אגורות

 לנושים רגילים.
 דיבידנד ראשון או אחד: דיבידנד ראשון.

 זמן פרעונו: כ־׳ו באלול חשים (7 בספטמבר 1980).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ד ש. באור, רח׳ קפלן 13, תל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: יצחק נמר, נהג, רח׳ אדמית 7, גבעתיים.
 בית המשפט המחוזי של: חל אביב־יפו, תיק אזרחי 1281/67.

 הסכום לכל לירה: 100 אגורות בצירוף ריבית.
 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון וסופי.

 זמן פרעונו: כיו באלול חשים (7 בספטמבר 1980).
 מקום פרפונו במשרד הנאמן: עו״ד א. גורן, רח׳ רמז 8, תל־אביב.
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ת כונס הנכסים הרעומי א  הודעות מ
 לפי פקודת פשיטת הרגל, 1936

 הודעות בדבר כוונה להכרת על דיבידנד
 שם החייב, ומענו: שלום אזולאי, ת.ז. 2678900, רח׳ שינקין 36,

 חל אביב.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 187/72.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: כ״ד באלול חשים (5 בספטמבר 1980).
 שם הנאמן תיאורו ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רח׳ שמריהו לוין 3,

 חיפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: בויום מנדל, ת־ז 0493711, רחוב בפר
 יוסף 34, חיפה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 988/74.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ד׳ בתשרי תשמ״א(14 בספטמבר 1980).
 שם הנאמן, חיאורו ומענו: עו״ד ע׳ הדלף, רחוב המגינים 42, היפה.

 שמות החייבים, תיאורם ומענם: זלדינג אליהו וברכה, ח׳׳ז 445574,
 רחוב זלמן שביאור 34, היפה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 566/71.
׳ בתשרי תשמ״א (14 בספטמבר  היום האחרון לקבלת הוכחות: ו

.(1980 
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: עו״ד ע׳ חרלף, רחוב המגינים 42, חיפה.

 ג־ באלול תש״ם (15 באוגוסט 1980) י׳ יקותיאלי
 סגן כונס הנבםים הרשמי

 הודעה בדבר כוונה להכרת על דיבידנד
 שם החייב, תיאורו ומענו: שמעון עמר, ת׳׳ז 6400579, חשמלאי,

 1013/3, דימונה.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, חיק אזרחי 495/72.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: כ״ז בתשרי תשמ״א (7 באוקטובר
.(1980 

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

 ש׳ אנקור־שניר
 םגן כונס הנכסים הרשמי

 י״ח באב תש׳-ם (31 ביולי 1980)

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

 לפי סעיף 58 (1) לחוק בנק ישראל, חשי׳׳ד—1954 ז, מתפרסם
 זה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו

 בסיום העבודה ביום ח׳ באלול חש״ם (20 באוגוסט 1980).
 סך הבל המטבע במחזור 22,546,698,987.41 לירות
 הנכסים ביתרות מטבע חוץ וזהב 22,546,698,987.41 לירות

 י׳ באלול תש־ם (22 באוגוסט 1980) ד׳ אשבל
 סגן מנהל מחלקת הבנקאות(הוצאה)

 1 ס״ח תשי־ד, עמ׳ 192-

 הודעה על מינוי נאמן וצו הכרזת חייב כפושט רנל
 שם התייב, תיאורו ומענו: עבדול חלים מחמד האג׳ יחיא, קבלן

 לעבודות אספלט, בפר־טייבה.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 1313/78.

 תאריך צו הכרזת החייב כפושט רגל: ג׳ באב תש״ס (16 ביולי 1980).
 שם הנאמן ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רח׳ בךיהודה 14, תל־

 אביב.
 תאריך המינוי: נ׳ באב תש״ם (16 ביולי 1980).

 צווי קבלת נכסים ואסיפות ראשונות
 שם החייב, תיאורו ומענו: יחיאל (יחיא) בךעמי, סוחר, רח׳ גולומב

 12, פתח־חקוה.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, חיק אזרחי 80/ 1591.

 תאריך צו קבלת הנכסים: כ״ו בתמוז תש״ם (10 ביולי 1980).
 תאריך הגשת הבקשה: כ״ט בסיון חש״מ (13 ביוני 1980).

ת נושה או חייב: בקשת נושה. ש ב ן ^ 
ך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: כ״ז בתשרי תשמ״א (7 י ר ! ^ ^ 
 באוקטובר 1980) בשעה 12.00, במשרד כונסי הנכסים הרשמי,

 רח׳ בךיהודה 14, תל־אביב.

 שפ החייב, תיאורו ומענו: יחזקאל בר־לוי ת.ז. 0862302, סוחר,
 רת׳ ז׳בוטינסקי 60, גבעתיים.

 בית המשפט המחוזי של: תל אביב־יפו, תיק אזרח• 1848/80.
 תאריך צו קבלת הבבםים: י״ח באב תשים (31 ביולי 1980).

 תאריך הגשת הבקשה: מ״ו באב תש״ם (28 ביולי 1980).
 בקשת נושה או חייב: בקשת החייב.

 האריך האסיפה הראשונה, השעה. והמקום: י״א בחשון תשמ״א (21
 באוקטובר 1980) בשעה 12.30 במשרד כונס הנכסים הרשמי,

 דח׳ בךיהודה 14, חל־אביב.

 הודעה על שחרור נאמן
 שם החייב, תיאורו ומענו: שמעון קירשנבאום, סוחר, רחוב דב־הוז

 32, תל־אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 790/60.

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: ד״ר ריכרד פרגר, עו״ד, רחוב רופין 2,
 תל־אביב.

 תאריך השחרור: כ״ב באב תש״ם (4 באוגוסט 1980).

ל תש״ם(13 באוגוסט 1980) זי בונה ו ל א ב ^ ^ 
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעה על תשלום דיבידנד
 שם החייב, תיאורו ומענו: אחאל ברקל ת.ז. 0861473, רח׳ הפלמ״ח

 93, צפה.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרחי 1/79.

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

 זמן פרעונו: י״ז באלול תש״ם (29 באוגוסט 1980).
 מקום פרפונו במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי, רה׳ שמריהו

 לוין 3, חיפה.
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 גאום ישראל בע׳׳מ
 ניחנח בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה
 הנ׳׳ל שנועדה ונתכנסה כהלכה כיום 22 בידני 1960 נתקבלה החלטה
 מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את בן עמי הולצמן מרחוב

 רביבא 5, תל־אביב, במפרק החברה.

 כל בושה שיש לו תביעות נגד החברה הב׳׳ל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיהן תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק

 הביל.

 בושה או אדם אחר, אשר לא יגיש תביעותיו תוך המועד הב׳׳ל,
 לא ייענה.

, מפרק ן לצמ  בן עמי חו

 השקעות ביל בע׳מ
 הודעה על פירוק החברה מרצון

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית היוצאת מן הכלל של
 החכרה הנ״ל שנועדה ונתכנסה ביום 11 ביולי 1980, הוחלט פה אחד_

Í לפרק את החברה מרצון ולמנות את רנינה צביפך מרחוב הלסינקי 
 תל־אביב, למפרקת החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות כננד החברה הנ״ל, יגיש למשרד המפרקת
 הנ״ל את תביעותיו בצירוף הוכחותיהן תוך 21 יום מיום פרסום

 הודעה זו.
, מפרקת פך ה צבי נ י ג  ד

 אבו עוקסה, חוצבי הגליל, חברה להובלות
 עבודות פתוח ועפר בע״מ

 הודעה על פירוק החברה מרצון

 ניתנת בזה הודעה, בי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
 הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 22 ביולי 1980, נתקבלה החלטה
 מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות אח חנא אליאם אבו עוקסה

 ונור מוהנא אבו עוקסה, שניהם מכפר מעליה, במפרקי החברה.

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

 הנ״ל.

 נושה »ו אדם אחר, אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
 הנ׳׳ל, לא ייענה.

^ ^ נ ק ו ר מוהנא אבו ע ו  הנא אליאס אבו עוקםה נ
 מפרקים

 תיקון טעויות דפוס
 בהודעה בדבר העברת סמכויות לפי חוק השמות, תשט״ז—1956,
 שפורסמה בילקוט הפרסומים 2625, תש״ם, עמ׳ 1550, במקום
 ־*סעיפים 1.1, 20 ו־25״ צ״ל ״11, 16, 20 ו־25״, ובמקום ״(8 במרס

 1980)״ צ״ל ״(8 באפריל 1980)״.

 ״נ.ג.א. סוכנויות בע״מ״
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית
 ביתבת בדה הודעה, בהתאם לסעיף 206 לפקודת החברות, שהאסי־
 ״ פה הכלליח האחרובה של החברים של החברה הנ״ל תתכבס ביום 16
 בספטמבר 1980 בשעה 10.00 במשרד ער׳ד לין אריה, רחוב המגיד
 4, חל־אביב, לשם הבשח דו״ח סופי של המפרק המראה כיצד ההבהל
 פירוק העסקים ומה פשה בבכסי החברה ובדי לשמוע ביאורים בוספים
 מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל

 המפרה.
ח, עו״ד, מפרק ן ארי  לי

 אביפון בע״מ
 (בפירוק מרצון ע״י החברים)

 הודעה על אסיפה סופית

 ניתנה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 206 לפקודה החברות, שהאסי
 פה הכללית האחרונה של חברי החברה הנ״ל תתכנס ביום 12 באוק
 טובר 1980 בשפה 16.30 ברחוב דובגוב 13, תל־אביב, במשרדו של
 המפp יצחק זלצמן, עו״ד, לשם קבלת דו״זז סופי של המפרק המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה עשה בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים
 נוטפים מאת המפרק ולהחליט בהחלטה שלא מן המנין כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.

, עד־ד, מפרק לצמן  יצחק ז

 מרכז הקרור חיפה בע״מ
 הודעה על פירוק החברה מרצון

 . ניתנת' בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המבין של החברה
 הנ*ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 30 ביולי 1980 נתקבלה החלטה
p את ההברה מרצון ולמנות את עםף ישורון, עו׳׳ד פ  מיוחדת ל
 משדרות המגינים 41י-39, חיפה, ואת ליאו ברגמן, דו״ח מרחוב

 אלנבי 12, חיפה, במפרקי החברה.
 בל נושה שיש לו חביפוח נגד ההברה הב׳׳ל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיהן תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד רו״ה

 ליאו ברגמן, רחוב אלנבי 12, חיפה.

 בושה או אדם אחר, אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
 הנ״ל, לא ייעבה.

, רו״ח , ער׳ד ליאו ברגמן ן ו ר שו וסף י  י
 מפרקים

 ״אילן־כח״ חברה להשקעות, כספים ובאמנות בע״מ
 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכלליח שלא מן המבין של החברה
 הנ״ל, שהתקיימה ביום 14 ביולי 1980, בהקבלה החלטה מיוחדת,
 לפרק את החברה בפירוק מרצון ולמנות אח יחזקאל גרום משד׳

 רוטשילד 47, תל־אביב, כמפרק ההברה.
ס, מפרק  יחזקאל גרו
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