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 הודעות בדבר תיאום סכומים לפי חוק מס ערך מוסף

 צו המכריז על שטחים נגועים לפ־ פקודת מחלות בעלי־חיים

 הודעה בדבר בקשה לביעור חימר ארכיוני

 מדד המחירים לצרכן לפי פקודת הסטטיסטיקה

 הודעות לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)

 מחיקת היתרים לסמן מצרכים כחויתקן ובסימן השגהד.

 הודעות לפי י חיק התכנון והבניה .

 הזמנות בתי המשפט

 הזמנות בתי הדין הרבניים

 הודעות לפי חוק הצהרות מוות .

 בקשות לפירוק חברות ע״י בתי המשפט

 הודעות מאת כונס •הנכסים הרשמי .

 הודעה מאת האפוערופיס הכללי

 דוי׳ת שביעי של בנק ישראל על מחזור הפטבע

 מועד הגרלה

 הודעות מאת הציבור .
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 הודעה על קביעת ממלא־מקומו של שר .

 הודעות על שובם של שרים לארץ

 הרשאה לפו חוק נכסי המדינה

 קביעת תנאים להגדלה תקופת השירות לפי חוק שירו
 הקבע בצבא הגנה לישראל (גיכלאות) .

 קביעת תפקיד מיוהד להגדלת תקיפת השירות׳ לפי החוק
 האמור

 הכרה בתוספות קבועות לפי חוק שירות המדינה (גימל
 אות)

. .  תנאי עבודה מיוחדים לפי החוק האמור . .

 פטור מתהילה לפי חוק ?זירות המדינה (מינויים) .

 מינוי חבר לועד המנהל של רשות השידור .

 העברת סמכויות לפי חוק־יסוד: הממשלה ופקודת שפי
 כתם של שמנים לתוך מי הים

 מינוי חבר בועדה הרפואית העליונה לפי תקנות הנכים

 ביטול מינויו של רופא לפי תקנות הנכים (ועדות
 רפואיות)

 מינוי סגן יציב מם הכנסה לפי פקודת מס הכנסה .



 הודעה בדבר קביעת תפקיד מיוחד
 והגדלת תקופת השירות

 לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גינללאוח), חשי״ד—1954

י בתוקף סמכותה לפי סעיף 53 (א) לרוק שירות  מודיעיפ בזוז, ג
 הקבע כצבא הגנה לישראל (גימלאות), חשי״ד-1954 ג, קבעה

 הממשלה כי —

 (1) תפקידיו של חייל שדרגתו לפי תקן היא אלוף או דרגה גבוהה
 ממנה, יראו אוחו בתפקיד מיוהד לענין החוק האמיר;

 (2) תקופת שירות כתפקיד מיוחד כאמור החושב כתקופה גדולה
 משחיתה למעשה בשיעור של 100%.

 התלטה זו תחול על חייל שפרס לקיצבה כיום ב״ג באדר ב׳
 תשל״ח (1 גאפריל 1978), או כמועד מאוחר ייתר.

 ההודעה בדבר קביעת הנאים להגדלת תקופת השירות, שפורסמה
 כילקוט הפרסומים 599, תשי׳׳זז, עמ׳ 939 — בטלה.

 אריה נאור ב״ג באייר תשל״ט (20 במאי 1979)
 (חמ 716—3) מזכיר הממשלה

 1 ם״ח תשי״ד, עמי 179; חשי׳׳ח, עמי 43.

 הודעות בדבר הכרה בתוספות קבועות
 לפי תוק שירות המדינה (גימלאוה) [נוסה משולב], תש״ל—1970

 1. מודיעים בזת כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 8 להוק שירוה המדינה
 (גימלאוה) [נוסה משולב], תש״ל~11970, החליטת תממשלה להכיר,
 החל מיום י׳׳ג בשבט תשל״ז (1 בפברואר 1977), בהוספת בשיעור
 12% ו־30% המשולמת לעובדים באגפי ממ־הכנסה והמכס במשרד

 האוצר, כתוספת קבועה לענין החוק האמור.

 2. מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 8 לחוק שירות המדינה
 (גימלאות) [נוסח משולב], תש׳׳ל—1:970, החליטה הממשלה להביר,
 החל מיום כ״ג כאדר ב׳ תשל״ח (1 באפריל 1978), בתוספת ״שדה״
 ובתוספת ״גמל״ המשתלמות לחלק מעובדי המוסד למודיעין ולתפקידים
 מיוחדים ולעובדי שירות הבטהון הכללי, כתוספות קבועות לענין

 החוק האמור.

 3. מודיעימ בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיפים 8 ו־105 לתוק שירות
 המדינה (גימלאוח) [נוסח משולב], הש׳׳ל—1970 ג, החליטה הממשלה
 להכיר, החל מיום ט״ו בהמה השל״ז(1 ביולי 1977), בהוספת שחייה
 בדרגה המשתלמה לעובדי רשות השידור, המדורגים בדרגוה המשנה

 של הדירוג האחיד, כהוספת קבועה לענין החוק האמור.

 4. מודיעים בזה ב׳ כתוקף בזכותה לפי סעיף 8 לחוק שירות המדינה
 (גימלאיה) [נוסח משולב], הש״ל-970!1, החליטה הממשלה להכיר,
 ההל מיום כ׳׳נ באדר ב׳ תשל״ת (1 באפריל 1978), בתוספות הנזכרות

 להלן כתוםפוה קבועות לענין ההוק האמור:

 •א. 1/12 מן התוספת לרכישת ספרות מקצועית וקצובת הבראה כפי
 שהיו ביום 1 באפריל 1978 לעובד שדרגהו וותקו בשירות כדרגתו

 וכוותקו של הזכאי לקיצכה;

 ב. הוספה בשיעור 5% מן הקיצכה לזכאי לקיצבה שפרש מן
 השירוה לפני 1 בינואר 1970;

 ג. הוספה בשיעור 3% מן הקיצבה לזכאי לקיצבה שפרש כיום 1
 בינואר 1970 או לאמריו ועד יום 31 גמרם 1976.

 אריה נאור
 מזכיר הממשלה

 כ׳׳ג באייר השל״ט (20 במאי 1979)
 (חמ 3-292)

 הודעה על קביעת ממלא־מקומו של שד
 לפי חוק־יםוד הממשלה

 בהתאם לסעיף 41(ב)(1) לתוק־יסוד: הממשלה!, מודיעים יבזה
 שהממשלה קבעה לפי סעיף 20 לחוק האמור, בי השר מסה נסים יכהן
 כממלא־מקומו של שר התחבורה מיום כ״ה באייר תשל״ט (22 במאי

^ א  1979) עד שובו של שר התחבורה ל

 אריה נאור
 מזכיר הממשלה

 ב״ו באייר תשל־ט (23 במא• 1979)
 (חמ 3-57)

 1 סייח תשר־׳ח, עמי 226.

 הודעות על שובם של שרים לארץ
 לפי חוק־יסוד: הממשלה

 1. מודיעים בזה לענין סעיף 20 להוק־יסוד: הממשלה, כי שר
 התעשיח, המסחר והתיירות שב ארצה ביום י״ט באייר תשל״ט (16

 במאי 1979).

 2. מודיעים בזה לענין סעיף 20 להוק־יסוד: הממשלה, כי שר
 המשפטים שב ארצה ביום כ״ד באייר תשל״ט (21 במאי 1979).

 אדיה נאור
 מזכיר הממשלה

 ב״ת באייר תשל״ט (22 במאי 1979)
 (המ 3-57)

 הודעה על הרשאה
 לפי חוק נכסי המדינה, תשייא-1951

 בהתאש לסעיף 6 (ב) לחוק נכסי המדמה, תשי״א—11951, מודיעים
 בזה כי הממשלה החליטה להרשות את יוסף מזור, ביחד עם שלום ברק,
 לייצג ?!ה הממשלה באדצות־הבריר. של אמריקה, קנדה, ארגנטינה,
 בראזיל, ציילי, קולומביה, אקוואדור, מכסיקו, פנמה, פרו, אורו
 גוואי וונצואלה, בכל עםקח מהעסקאות שמדובר בהן בסעיף 4 לחוק,

 ולחתום בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורית•

 הרשאה זו אינה כפופה להחלטת הממשלה שהודעה עליה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 774, הש״ך, עמ׳ 1754.

 אריה נאור
 מזכיר הממשלה

 ב״ג באייר תשל׳׳ט (20 במאי 1979)
 (חמ 3-9)

 L ם״ה השי׳׳א, עמי 52.

 הודעה בדבר קביעת תנאים להגדלת תקופת השירות
 לפי חוק שירות הקבע בצבא הגוה לישראל (גימלאות), חשי״ד—1954

 מודיעים בזה, כי בתוקף םמכוהה לפי סעיף 53(ב) לחוק שיווה
 הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות), תעי״ד—11954, הוזליטה
 הממשלה לתקן את הגדרת ״תייל פלוני״ בהחלטת הממשלה בענין
 הגדלת תקופת שירות על־ידי הרבי טכ״ל, שד ודעה עליה פורסמה בילקוט

 הפרסומים 1980, תשל״ד, עמי 612, לאמור:
 ׳׳״חייל פלוני״ — חייל שיצא לקיצבה ביום ד׳ בתשרי תשט״ו

 (1 באוקטובר 1954), או במועד מאוחד יותר״.

 כ״ג באייר תשל־ם (20 במאי 1979)
 (חמ 3-716)

 אריה נאור
 מזכיר הממשלה

 1 ס׳׳ת השי״ד, עמי 179; תשי׳׳ח, עמי 43. 1 ס־׳ח הש״ל, עמי 65.

 1584 ילקוט הפרסומים 2541, י״ב בסיון השל״ט, 7.6.1979



 הודעה בדבר מינוי חבר בועדה הרפואית העליונה
 לפ־ תקנות הבכי• (ועדה רפואית עליונה), תשכ״ו-1964

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הנכים (ועדה
ם םמ,ואל ר ו ר י  רפואית עליונה), תשב״ו—11964, מיניתי את די
 להיות מיום כ׳ בטבת תשל׳־נז (1 ביגואר 1979), הבר נוסף בועדה
 הרפואית העליונה, שהודעה על מינויה פורסמה בילקוט הפרסומים

 1536, תשכ״ט, עמ׳ 1793.

 עזר ויצמן
 שר הבםזזון

 ד׳ באייר תשל״פ (1 במאי 1979)
 (חמ 3-183)

 1 ק׳׳ת תשכ״ד, עמ׳ 870.

 הודעה על ביטול מינויו של רופא
 לפי תקנות הנכים (ועדות רפואיות), תשכ״ו-1965

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי תקנה 2 (א) לתקנות הנכים(ועדות
 רפואיות), תשכ״ו—1965 ביטלתי מיום ב׳ בסבת תשל״ט(1 בינואר
2 כחבר כועדה הרפואית ל א ו מ ם ס ר ו  1979) את מינויו של ד״ר י

 האמורה.

 עזר ויצמן
 שר הבטחון

 ד׳ באייר תשל״ט (1 במאי 1979)
 (חמ 3-183)

ח תשכ׳׳ו, עמ׳ 204. ׳ ׳ ק 1 

 2 י״פ תשל״א, עמ• 999.

 מינוי סגן נציב מס הכנסה
 לפי פקודת מס הכנסה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 229 לפקודת מם הכנסה 1, אני ממנה
ר לחיות סגן נציב מם הכנסה, מיום כ״ח כביםן חשל״ט ו נ  את משה מ

 (25 באפריל 1979).

 המינויים של משה מנור שפורסמו בילקוטי הפרסומים ־69,
 חשי־-ט, עמי 1804 ו־2293, חשל׳׳ז, עמ׳ 747 - בטלים.

 שמחה ארליך
 שר האוצר

 כ״ה באייר חשל״ט (22 במאי 1979)
 (תמ 768—3)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסה תדש 6, עמ׳ 120; תשל׳׳ת, עמ־ 216.

 הודעה בדבר תיאום סכומים
 לפי תוק מם ערך מוסף, תשל״ו—1975

 אני מודיע כי הסכום הנקוכ בסעיף 35 לחוק מם ערך מוסף,
, תואם כאמור בסעיף 126 (א) לחוק האמור, ולפי זה  תשל״ו—1975 !
 שונה לסך 147,000 לירות החל מיום ד׳ בניסן תשל״ט (1 באפריל

.(1979 

 כ״ג באייר תשל״ט (20 במאי 1979) דב נייגר
 (חמ 518—3) נציב מם הכנסה

 ג ם״ח תשל־יו, עמי 52; תשל־י-ט, עמ׳ 52.

 הודעה בדבר תנאי עבודה מיוחדים
 לפי חוק שירות המדינה (גימלאות) [נוסת משולב], תש״ל-1970

 בודיעיפ בזה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 100 (א< לחוק שידות
 המדינה (גימלאות) [נוסח משולב], חש״ל—1970 *, קבעה הממשלה כי
 עבודתם של מנהל התעשיה הצבאית ושל מנחל הרשות לפיתוח אמצעי

 לתימה, יראו אותה כעבודה בתנאים מיוחדים.

 אריה נאור
 מזכיר הממשלה

 כ׳׳ג באייר חשל״ט (20 במאי 1979)
 (המ 3-413)

 ! ס״ח תש׳׳ל, עמי 65; תשל״ו, עמ׳ 10.

 הודעה בדבר פטור מתחולה
 לפי חוק שירות המדינד. (מינויים), חשי׳׳ט—1959

 בהתאם לסעיף 4 לתוק שירות המדינה(מינויים), תשי״ט-11959,
 מודיעים בזה כי הממשלה, לאחר התייעצות עם ועדת העבודה
 והרווחה של הכנסה, קבעה כי הוראות סעיפים 14,13 ו־15 להוק לא
 יחולו על מנהל ומורים המועסקים בבית־הספר לעובדי הוראה בכירים

 שבמשרדי ההינוך־והתרכות בתפקידי הכשרת מורים והשתלמותם.

 כ״ג באייר תשל׳׳ט (20 במאי 1979) אריה נאור
 (חמ 570—3) מזכיר הממשלה

 1 ס״ח תשי״ט, עמי 86.

 הודעה על מינוי חבר לועד המנהל של רשות השידור
 לפי חוק רשות השידור, תשכ״ת—1965

 מודיעים בזה כי לפי סעיפים 16 (א) ו־14(א) לחוק רשות השידור,
ן להיות חבר כועד ו נ ה י כ י  תשכ״ה—11965, מינתה הממשלה את מ

 המנהל של רשות השידור, במקום יצחק מאיר 2.

 אריה גאור
 מזכיר הממשלה

 כ״ג באייר תשל׳׳ט (20 במאי 1979)
 (תמ 3-40)

 1 ס״ה תשכ׳׳ה, ממ׳ 106; תשכ״ט, עמ׳ 20.
 2 י״פ תשל״ו, עמי 1698.

 הודעה בדבר העברת סמכויות
 לפי תוק־יםוד: הממשלה

 ופקודת שפיכתם של שמנים לתוך מי הים, 1936

 בהתאם לםפיף 41(א) (4) לחוק־יפוד: הממשלה!, אבי מודיע
 בזה, כי הכנסת בישיבתה ביוש שלישי, כ״ה באייר תשל״ט (22 במאי
 1979), אישרו, את החלטת הממשלה, לפי סעיף 30 לחוק האמור,
 להעביר סמכויות שר התחבורה לפי פקודת שפיכתם של שמנים לתוך
 מי הים, 1936, והתקנות והצווים שהותקנו לפיה לשר הפנים, בכפוף
 לכך שהסמכויות לפי סעיפים 18,9,5 לפקודה, יהיו בידי שד הפנים
 ושר התחבורה, והסמכויות לפי סעיפים 11 עד 17, יבוצעו על ידי

 שר התחבורה בהתייעצות עם שר הפנים.

 כ״־ו באייר תשל״ט (23 במאי 1979) משה מרון
 (המ 3-273) ממלא־מקוש יושב־ראש הכנסת

 1 ס״ח תשכ״ח, עמי 226.
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 הודעה על עיבוד סטטסטיקה
 לפי פקודה הסטטיסטיקה [נוסח נלשולב], תשל״ב—1972

 אני מודיע, בתהאס לסעיף 16 לפקודת זלסטשיסטיקת [נוסח חדש],
י מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל 1979 —  חשל״ב—1972*, נ

 א. היה 304.5 נקודות על בסים מדד המחירים לצרכן לשבה 1976
 שהיה 100 נקודות;

 ב. על בכיס מדד המהירים לצרכן לחודש ספטמבר 1951 2 שהיה
 100 נקודות, החישוב מראה, כי מרד מחירים לצרכן לחודש

 ^ אפריל היה 5743.596327 בקודות.

 כ׳ באייר השל׳׳ט (17 במאי 1979) משה סיקרץ
 (דנמ 892—3! הסטטיסטיקן הממשלתי

 1 דיני מדיבת ישראל, נוסח הדש 24, עמ׳ 500; ס״ח השל״ה, עמ׳
.201 

 2 י׳׳פ תשל״ט, עם׳ 1384.

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

 בהוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־ד לפקודה חקרקעות (רכישה
 לצרכי ציבור), 11943, אני מודיע כי הקרקע המתוארח בתוספת
 דרושה לחלוטין לער האוצר לצי־כי ציכיר, וכי שר האוצר מובן

 לשאת ולתת בדבר רכישתה.

 כל התובע לעצמו זכוף או טובות הבאה כל שהן בקרקע האמורה
 ודיצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לראש אגף רישום והסדר
ך וןדשיים מיום פרסום ־״ודעו, זו - הרצאה על זכותו  מקי־קעין — רו
 או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האגורה, בצירוף ראיות לחיזוק
 תביעתו, שיכללו את פרטי הרישום — אם ישנו — בפנקסי רישום
 וזמהרקעין, והודעה המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע

 והישוב -סבוב הנתבע ב=ל סעיף וסעיף.

 כן נמסרת כזה הודעה כי שר האוצר מתכוון לקנות הזקה בקרקע
 האמורה, בתום הדשיים מיוכ פרסומה של הודעה זאת, וכי שר האוצר
 הודה, ובזה מוריש, כי כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה ימסרו

 את הזקהם כה כתום הדשייס האמורים.

 תוספת
 הציבו׳. קרקע בשטת כולל של 203.600 רתם בערך המהווה חלקה
 1 בשמלות בגוש 16881 חלק מחלקה 1, וחלקות 2, 3 בשלמות בגוש

.16887 

 חטיבת הקרקע האמורה מסומנת, לשם זיהוי בלבד ולא לשם
 קביעה גבולות, בצבע אדום בתדרים מספר דפ/516/31, הערוך בקנה

 מידה 1:2500 והתתוש ביד שר האוצר.

 העתקי התשויט האמור מופקדים במערדי מנהל אגף רישום
 והסדר מקרקעין, ירושלים, ובמשרדי ד־מתה על המהוז, נצרה עילית,

 וכל המעונין בדבר זב;•;, לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

 שמחה ארליך
 שר האוצר

 י׳ באייר השל׳׳ט (7 במאי 1979)
 (המ 3-2)

 הודעה בדבר תיאום סכומים
 לפי חוק מס ערךמוסף, השל׳׳ו-1975

 א:י מודיע כי הסכום הנקוב בסעיף 31(3) לדוק ניס ערך מוסף,
 תשל״ו—1975 1 הואש כאמור יסעיף 126 יא.) להוק האניור, ולפי זה
 שובה לסך 61,000 לירות החל כיום ד׳ בביםן השל״ט (1 באפריל

.(1979 

 ד׳ בניסן תשל״ט (1 באפריל 1979) יחזקאל אבולעפיה
 (תמ 518—3) מנהל המכס והבלו

 1 ס׳׳ת השל״ו, עני׳ 52; תשל״ט,יעמ׳ 52.

 צו המכריז על שטחים נגועים
 לפי פקודה מחלות בעלי היים, 1945

 בתוקף סמבור.י לפי סעיף 17 לפקודת מהלוח בעלי הייב 11945,
 אני מכריז על מושב גילה, המועצה האזורית ׳־מרחבים״, כעל שטת

 נגוע הואיל ומצויה בו מהלת הביוקסל.

 ה׳ בניסן השל״ט (2 באפריל 1379) א' שמשוני
 (תמ 126—3) מנהל השירותים הוטרינריים

 1 ע״ר 1945, תוס׳ 1, עמ׳ 155,

 הודעה בדבר הגשת בקשה לביעור חומר ארכיוני
 לפי תקנות הארכיונים (ביעור הומר ארכיוני במוסדות המדינה

 וברשויות המקומיוה), תשי״ז—1957

 בהתאם לתקנה 7 לתקנות הארכיונים (ביעור הומר ארכיוני
 במוסדות המדינה וברשויות המקומיות), תשי״ז-11957, ותקנה 2 (א)
 להקנות הארכיונים ;ביעור היקים פליליים של בתי משפט ומשפטי
 משמעה), תשכ׳׳ו-21965, אבי מודיע כי ביה משפט השלום בנהביה

 •הגיש כקשה לביעור רהומר הארכיוני כמפורט להלן:

 1. תיקים אזרחיים מהשנים 1970—1971, בתום הקופה של 7 שנים
 לאיר מחן פסק הדין הסופי, למעט היקים בעבינים של הוצאר,
 דיבה, תגרור. ניל וסי1וי גיל ועדרים לפי חוק וכי רדיפות הנאצים,

 תשי״ז-7 195 צ.
 2. תיקי המרצות אזרתיוח, מהשנים 1970 עד 1971.

 3. תיקים פליליים (עוונות והבאים/ מתשבים 1970 עד 1971.

 4. היקי האונות דרכים, למעט העונות שבהן בתרג אדם, מחשבים
 1970 עד 1971.

 5. תיקי הקידוח סיגור. כווה, מהשנים 1970 עד 1971.
 6. תיקי עבירות תנועה שאינן כרוכות בתגובות, מהשנים 1974 עד

.1975 
 7. תיקי הוצאה לפועל נ:הש:ים 1975—1976, בתום שבתיים מיום

 סיום הפעולה לסילוק החוב).

י אלסברג  י׳ באייר תשל״ט יד במאי 1979) א
 (ד,מ 83—3) הגבז

 1 ע״ר 1943, הופ׳ 1, עמי 32.

 1 ק״ת תשי׳׳ז, עמי 1794.

 2 ק״ת תשכ״ו, עם׳ 40.

 3 ס־׳ת חשי״ז, עמ׳ 103; השכ״ט, עמי 90.

 1586 ילקוט הפרסומים 2541, י״כ בסיון תשל״ט, 7.6.1979



 המפרטת לסעיפיהש אח הפיצויים שהוא תוכע וחישוב הסכום הנתבע ־
 ככל סעיף וסעיף.

 כן נמסרה כזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקניון מיד חזקה
 במקרקעין האמורים, מפני שהן דרושות באופן דחוף לצרכי ציבור
 שלמענם עומדים לרכשן, והועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק

 במקרקעין האמורים ימסור מיד את החזקה בהן.

 תוספת
 1. גוש 1934 חלק מהלקה 19.

 2. גוש 1933 הלק מחלקה 3 ו־37.

 העתקי התכניות מופקדים במשרדי הועדה בעירית אשקלון, וכל .
 המעונין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

 י־״ח באייר חשל״ם(15 במאי 1979)
 (המ 3-2) אלי דיץ

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 אשקלון

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

 וחוק התכנון והבניה, תשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה—1965 ! ובהתאם לתיקון מסי 3 לתבנית בנין ערים מפורטת
 מסי 112/03/4, שהודעה כדבר אישורה פורסמה כילקוש הפרסומים
 2161, תשל״ו, עמי 382, מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 אשקלון (לז?לן - הועדה) הודעה, כי הקרקע המתוארת בתוספת
י ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן  דרושה לועדה לחלוטין לצרנ

 על רכישת הקרקע האמורה.

 בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כל שהן במקרקעין האמורים
 ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה — תוך הדשיים מיום
 פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאח על זכותו או על טובת ההנאה
 אשר לו במקרקעין האמורים, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו, שיכללו
 את פרטי הרישום — אם ישנו — בפנקסי רישום המקרקעין, והודעה

 1 ס״ח תשכ״ה, עמי 307.

 הודעה על מחיקת היתרים לסמן מצרכים בתו תקן ובסימן השגחה
 לפי תקנות הדקניש(תו תקן וסימן השגחה), תשט״ו-1955

 בהתאם לתקנה 10 (ב) לתקנות התקנים (תו תקן וסימן השגתה), חשט״ו—11955, אני מודיעה כי ביום י״ד בכסלו תשל״ט
 (14 בדצמבר 1978) בוטל תקפם של ההיתרים המפורטים להלן, לסמן מצרכים בתו תקן או בסימן השבחה וההיתרים האמורים

 נמחקו מרשימת ההיתריש: ׳

 מספר תאריך
 היתר שם בעל ההיתר המצרך מתן ההיתר

 283 סריקשן מטריאלם, דימונה סרטי בלמים לעבודה מאומצת ט״ו כתמוז חשכ״ז 2
 (אםבסטוס כימיקלימ, הל־אביב) (23 ביולי 1967)

 500 פייבגולד את םולסן, עכו מחממי מים חשמליים בעלי ויסות כ״ז באדר א׳ תשל״ג3
 הדמוסטטי ובידוד חרמי שקיבולם (1 במרס 1973)

 60-30 ליטר (תליה) דגם ׳״הגליל׳׳
 7020 תוט אור בע״מ, הל־אביב י חוטי ליפוף מבודדים בלכה כ״ז באדר א׳ תשל״ג4

 (1 במרס 1973)

 7045 פדישקן מטריאלס, דיממה סרטי בלמים המיועדים לכלי רכב כ״ד באייר תשל״ד5
 (197445) ממונעים קלים (16 במאי 1974)

 597 אלוש, תוצרת חמרן ידיות מתכת לדלתות ל׳ באכ תשל״ה6
 קיבוץ אלונים. (7 באוגוסט 1975)
 598 אלוש, תוצרת חמדן דיסקות מתכת לידיות זלמנעולים ל׳ באב חשל״ד״6
 קיבוץ אלונים של דלתות (7 באוגוסט 1975)
׳ באב תשל״ה6  599 אלום, תוצרת חמרן ידיות מתכת לחלונות סובבים ל
 קיבוץ אלונים (7 באוגוסט 1975)

 610 ה. מ. שיינגוט, מפרץ חיפה נטלים לשפופרות פלואורפצנטיות כ״ב בחשק תשל״-ו'
 230 וולט, 65 וט Rapid start (30 באוקטובר 1975)

 7111 לייף אלקטריק בע״מ, נתניה מבועים למצנני מדבר חד־פאזייש כ״ב בחשון תשל״וד
 (1975111) (30 באוקטובר 1975)

 'ג׳ בשבט תשל״ט (31 בינואר 1979) מרים מילר
 (חמ 3-290) מנהלת המכון

 1 ק״ה תשט״ו, עמ׳ 693; תשל״ז, עמי 499; 4 י״פ תשל־נ, עמ׳ 1996.
 תשל׳-ח, עמי 494. 5 י׳׳פ תשל-ה, עמי 182.
 2 י״פ השב״ח, עמי 288. 6 י״פ תשל״ו, עמ׳ 480.

 '3 י״פ תשל״נ, עמי 1845. י י״פ תשל״ו, עמ׳ 1354.
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ק התכמן והבניה, תשכ״ה-־1965 ו ת ח ו  הודע

 מחה ירועולימ

 (1) ״תכנית מס׳ 1938 א׳ - שינוי מסי 1/78 לתכנית 1938״.

 ואלת השטחים הכלולים כשינוי התכנית: שכונת בקעה, דרך
 הגרון מס׳ 56, גוש 30013 חלקה 23.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי לנםפח המצורף לתכנית מאושרת
 מס׳ 1938.

 (2) ״תכנית מס׳ 2615 - שינוי מם׳ 40/78 לתכנית מיתאר מקומית
 ירושלים״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: שכונת הבוגרים, רחוכ
 צפניה 70, גוש 30084 חלקה 2.

 עיקרי הוראות התכנית: הגדלת אחוזי הבניה לשם השלמת
 קומה ג׳ בבבין קיים.

 כל המעונין בשינויי התרביות רשאי לעיין בהם ללא חשלום
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

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

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לזזוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים,
 החליטה, כאישור שר הפנים, לאשר תכנית מיתאר מקומית הנקרא:
 תכנית מס׳ 2045 - שינוי מסי 1/76 לתכנית מם׳ 1721 ושינוי מס׳

 45/76 לתכנית המיתאר המקומית לירושלים.

 ואלה השטחים הכלולים כתכנית: שכונת ארנונה, ברחובות ליב
 יפה, כפר עציון, לוריא, ושיץ.

 גוש 30119 הלקוח 62,35,34,32 עד 94,91 עד 117,116,111,
 118, חלקי חלקות 33, 113, 114.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הרחבת דרכים לצורך התאמתם לתנועה
 מוטורית; ב) שינוי תכנית 1721 על ידי איתור מפורט של שטחי ציבור;
 ג) ביטול שינוי ייעוד מאזור מגורים 5 לשטח להקמת בנין ציבורי
 והחזרת השטת ליעודו הקודם (חלקה 70 בגוש רשום 30119); שינוי
 ייעוד הלקוח 73, 74 וחלק מחלקה 75 בגוש 30119 מאזור מגורים 5
 לשטח להקמת בנין ציבורי; שינוי ייעוד חלק מחלקה 113 כגוש 30119
 משטח ציבורי פתוח לדרך ציבורית; שינוי ייעוד חלקי הלקות 87,86,
 88 בגוש 30119 מאזור מגורים 5 לשטח ציבורי פתוח; ד) איהוד
 תלקות קיימות או מאושרות וחלוקת השטח להלקות חדשות לאחר
 הפרשת שטחים לצרכי ציבור; שיעור ההפרשות מכל חלקה והלקה הוא
 40% משטח מקורי של כל חלקה כאמור; ה) ביטול קטעים של דרכים
 ציבוריות וייעוד שטחים אלו כמסומן בתשריט; ו) מחן אופציה לבעלים
 של חלקה 35 בגוש 30119 לקבל הלקה חדשה במסגרת החלוקה;
 ז) ביטול שינוי ייעוד חלקות 69, 70 בגוש 30119 משטח למלונאות
 לשטח פתוח פרטי והחזרת תשטה לייעודו הקודם; ה) ביטול שינוי יעוד
 חלקות 62, 74, 75, 76 בגוש רשום 30119 משטח למלונאות לאזור
 מגורים 5 והחזרת השטח ליעודו הקודם; ט) לבצע את כל האמור
 בסעיפים א׳ עד ח׳ לפי סעיף 125 לחוק התכנון והבניה, חשב״ה-

.1965 

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ־ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ירושלים
 ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים הופקד, ביחד עם
 התשריט המצורף אליו, שינוי תכנית מפורטת הנקרא: תכנית מם׳

 2074 א׳ - שינוי מס׳ 1/77 לתכנית מס׳ 2074.

 מקומם של השטחים אשר התבנית מתייחסת אליהם: יחידות
 תכנון מם׳ 05 (דרום־מערב) ו־07 (צפון־מזרה), ברובע מגורים

 ״מזרח תלפיות״, כמסומן בתחום הקו הכחול שבחשריט.

 עיקרי מטרות שינוי התבנית: לתקן את ח.כ.ע. מס׳ 2074 בגבולות
 התכנית כדלהלן:

ם — 1) לתקן אח חוואי כביש מסי 8 מזרחה מחיבורו י ש י ב  א. כ
 לכביש מסי 13; 2) לתקן אח חוואי כביש מסי 15 ולהרחיבו
 מ־10.5 מ׳ ל־11.5 מ׳; 3) לתקן את תוואי כביש מם׳ 16 בחיבורו
 לכביש מסי 13; 4) להוסיף כביש מם׳ 17, המשרת את אזורי
 המגורים צפונה לתכנית, במקום המיועד בת.ב.ע. 2074 לכביש

 חניה פרטית ללא מוצא.

ם 1 — 1) לתקן את גבולות אזורי המגורים ושטחם; י ר ו ג ר מ ו ז  ב, א
 2) לבטל את החלוקה למגרשי בניה ולהלק את האזורים למגרשי
 בניה חדשים; 3) לקבוע בינוי בהתאם לנספתי הבינוי לתשריט
 ולתקנון; 4) •להוסיף כ־1,200 מ״ר שטה בניה כגבולות אחוזי

 הבניה המותרים.

ר — 1) להוסיף שטח לבית כנסת - כ־0.5 דונם; ו ב י י צ נ י נ  . ב
 2) לתקן את גבולות המנרשיס לבית ספר יסודי וגני ילדים.

ה — 1) להגדיל אח מנרש צ1, ולהקטין את ו ת י פ ר ו ב י  ד. שטח צ
 מגרש צ2; 2) לוזרתיב אח הטיילת לאורך תוואי אמת המים
 העתיקה (צ3) במהומות בהן שרידי האמה, ולהקמינה במקומוח

 שאין שרידים.

ן — לשנוח אח קווי הבנין בכבישים מסי 8, 13 עבור י נ י ב ו ו  ה. ק
 חנויות בלבד, מ־4 מ׳ ל־0 מי. .

ד — לקבוע מיקום של חנויות לצרכי ח ו י י מ ר ח ס ר מ ו ז . א  ו
 השכונה. — הכל כאמור בתכנית המופקדח.

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

 כל המעונין בקרקע בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפנע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על־פי סעיף 100
 לחוק, רשאי, תוך חדשייס מיום פרסום הודעה זו להגיש התננדות

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

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

 מקומיות אלה:

 1588 ילקוס הפרסומים 2541, י׳׳ב בסיון תשי״׳ט, 7.6.1979



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-1965

 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2447, תשל-ח, עמי 2076.

 (4) תכנית מם׳ 2666 — שינוי לתכניות מקומיות מס׳ 1848 (מזרח
 תלפיות), 1861 (רמות) ומס׳ 1905 (גילה).

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: שכונות מזרה תלפיות, רמות,
 גילה.

 עיקרי הוראות התכנית: הוספת תנאים לשלוש התכניות הנ׳׳ל
 בקשר להתחלת עבודות כניה ופיתוח לביצוע תכניות שיכון
 לאותם שטחים שיועדו לכך על פי שלוש התכניות הנ־ל וטרם

 אוכלסו.

 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2469, חשל־יח, עמי 2567.

 השינויים האמורים, כצורה שהועדה אישרה אותם ביחד עפ
 החשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה ז*מתוזיח
 האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ובל
 המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלים בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב חבנון מקומי, מטה יהודה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזח הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשביה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה יהודה,
 הופקד שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא ־תכנית מם׳ מי/345 —
 שינוי לתבנית מיתאד מקומית מבשדת־ציון מס׳ מי/250י, כיחד עם

 התשריט המצורף אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: התכנית משתרעת על
 שטח של ב־40.3 דונם במרכז האזרחי שלפי תכנית מי/250 הנמצא
 ממזרח למרכז הקליטה שבתחום מכשדח־ציון. בין קואורדינטות אודך
 164.375-164.100 לבין קואורדינטות רוחב 134.250-134.000

 הבל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 עיקרי הודאות שינוי התכנית: מתן הוראות מפורטות בגין כינוי
 בשטח רצפות המותר המהווה 50% משטה הקרקע, מזה שטח רצפות
 של כ־8,900 מ׳ לשירותים מקומיים, מסחר מקומי ומלונאות, בהתאם
 לתכנית המיתאר המקומית מי/250, ושטחי רצפות של כ־9,000 מ״ר
 למסחר על המקום הקרוי ״היפרמרקט״, למכירה ישירה של תוצרת
 חקלאית לתושבי ירושלים וסביבתה, כהחאס לעינוי לתכנית המיחאר

 המקומית מי/250.

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

 כל המעונין כקרקע, בבנץ או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,

 להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 כ״ח בניסן תשל״ט (26 באפריל 1979) ד׳ לףי
 יושב ראש הועדה המדוזית לתכנון ולבניה

 מחוז ירושלים

 הודעה על הפקדתו, ביחד עפ התשריט המצורף אליו, פורסמה
 בילקוט הפרסומים.2296, תשל׳׳ז, עמי 855.

 השינוי האמור, בצורה שהועדה המחוזית אישרה אוחו ביחד עם
 החשריט המצורף הופקד במשרדי הועדה המחוזיח האמורה וכן
 במשרדי הועדה המקומיה להכנון ולבניה ירושלים, וכל המעונין רשאי
 לעיין בו ללא חשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פחוחים

 לקהל.

 מרחב חכנון מקומי, ירושלים

 הודעות בדבר אישור שינויי תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ־ה—1965, כי הועדה המחוזיה לתכנון ולבניה מחוז ירושלים,
 החליטה, באישור שד הפנים, לאשר שינויי תכניות מיתאר מקומיות

 אלה:

 (1) חכביח מם׳ 2113 — שינוי מס׳ 5ל/6 לתכנית מיחאר מקומית
 מס׳ עמ/9.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: שכונת א־צואנח.
 עיקרי הוראות התכנית: 1) שינוי ייעוד שטחים מהיעודים
 שנקבעו בעמ/9; 2) התוויית דרכים חדשות; 3) הרחבת דרכים
 קיימות או מאושרות; 4) ביטול דרכים קיימות או מאושרות;

 5) ההווייח מעברים ציבוריים להולכי רגל.
 הודעה על הפקדחו, ביחד עם החשריט המצורף אליו, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2389, חשל״ח, עמי 439.

 (2) תכניח מס׳ 2263 — שינוי מס׳ 1/78 לתכניה מיתאר מקומיח
 מם׳ 1861 (רמוה).

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: שטה בגודל של כ־165.22
 דונמים, המהווה אתי מיתחם מהי 04 ו־מ־2 בתכנית המיתאר
 המקומית מס׳ 1861 (רמות); שטח זה נמצא מצפון מערב לפינה
 דרום וממזרת לביח־איכמא מדרום לחורבת תלילה וממערב
 לשועפת; השטח נמצא בין קואורדינטות: האורך
 170.000-168.900, הרוחב 135.900-135.400, הכל על

 פי גבולות התכנית ובכפוף לאמור בסעיף 4 בתבנית.
 עיקרי הוראות התכנית: לפרט אח השימושים, אח התנאים ואח
 יתר הפרטים הדרושים לפיתוח ולבינוי נאותים של כל שטחי
 התכנית על פי אזורי ייעודם, הכל בהתאם לאמור בתכנית

 מיתאר מקומית מם׳ 1861 (רמות).

 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2474, תשל״ח, עמי ל6.

 (3) תכנית מס׳ 2557 — שינוי מס׳ 1/78 להכניחמיחאר מקומית
 מס׳ 1861 (רמות).

 ואלה השטחים הכלולים בחכניח: כ־675 דונם, בחלק הדרומי
 של רובע המגורים רמוה שבצפון ירושלים; חחוה התכנית כולל
 אח כל שטתון של רמוה הנמצא .מדרום לכבישים מס׳ 3 ומס׳ ד
 (הכביש הראשי החדש ירושלים רמות) שבתכנית המיתאר

 לרמות מם׳ 1861.

 עיקרי הודאות התכנית: לשפר אח תנוחת הדרכים שנקבעו
 בתכנית המיחאר המקומית מסי 1861 (דמות) ולתקן בהתאם את
 התווייחם, את גבולות המתיחמים הגובלים ואת מנין הדירות

 שבבל מיתחם מגורים גובל.

 ילקוט הפרסומים 2541, י״ב בס־ון תשל״ס, 7.6.1979 1589



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-965ן

 מרחכ הנבון מקומי, נתניה

 הודעה על הכנת תכנית מפורטת
 ניתנת כזה הודעה, בהתאם לסעיף לד לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה-1965, כי ועדת המשנה לתכנון ולבניה נתניה, החליטה על
 הכנה הבניה מפורטת מסי נת/19/343/ג׳ — שינוי לתכנית מפורטת

 מסי נת/19/343 בי.

 מטרת התכנית:

 א. שינוי גבולות ותוך כדי כך שינוי ייעוד מאזור מיוחד לשטח
 ציבורי פתוח; ב. שינוי גבולות ותוך כדי כך שינוי ייעוד משטח
. שינוי הוראות התכנית מס׳  ציבורי פתוח לאזור מיוחד; נ
 נת/19/343/כ׳ שפורסמה בילקוט הפרסומים 2076, תשל״ה, עמ׳

 703 (סעיפים 7,9 נשארות ללא שינוי).

 ואלה השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת:
 גוש 8262 חלקת 5 בשלמותה, חלקי חלקות 1, 2, 6, ד, 101

 (בחלקה דרך).

 ט׳׳ז בניסן תשל׳׳ט (13 באפריל 1979) די אנזילביץ
 יושב ראש ועדת חמשנת לתכנון ולבניה

 נתניה

 מרחב תכנון מקומי, נתניה

 הודעה על הכנת תכנית שינוי מיתאד
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף לד לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה-1965, כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה בתניה, החליטה על

 הכנת שינויים לתכויות מיתאר אלה:

ת 539 א׳׳׳ — (שינוי מיחאר 100). נ ׳  1) ״תכנית מפורטת מס

 ואלה השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת:
 גוש 8258 חלקות 22/ 23׳ 27׳ 29, 33, 34׳ 35׳ 38׳ 39, 40,

 ברחוב ברוך רם.

 מטרת התכנית:
׳ 35, 38, 40,39 3 4 , 3 3 , 2  1. לייעד את החלקות 22׳ 23׳ 27׳ 9
 בגוש 8258 לאזור מגורים מיוחד; לקבוע שינוי מספר יחידות
 הדיור׳ שטת הבניה תמותר׳ נובח חבבינים׳ החך אופייני, קווי בנין

 קדמיים׳ צדדיים, אתוריים, חזיתות ופרטים;

 2. לקבוע שטה כביה מקסימלי לכל תלקה של 1950 מ״ר.
 בחישוב זה לא יכללו שטתי מדרגות ותדרי מדרגות, מעליות
 ותדרי מעליות, מקלטים, מחסנים, חניה חח־קרקעית ושטח
 המיועד לשמש למשרדים למקצועות חופשיים (במפלס 1.00 +

 צד מזרח);

 3. לקבוע 12 יחידות דיור לכל חלקה;
 4. להרחיב את רחוב ברוך רם על ידי הפקעת קטע בצפון־מערב

 של תלקת 22.

 2) ״תכניה מפורטה מם׳ נה/539ב׳״—שינוי להבניה מיתאר
 נת/3/400(סעיף 78 תנאים זמניים).

 ואלה השטחים הכלולים כתהום התרבית המוצעת:
׳ 72,42,41׳ 73 חלקי חלקוה 21׳ 22׳ 69, 13  גוש 8258 חלקוה 5-

 מחה תל־ אביב
 מרחב תכנון מקומי, חל־אביב־יפו

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 ומפורטת

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לתוק התכנון ותבנית,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדת המחוזית לתכנון ולבניה מתוז תל־
, הופקד  אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל־אייב־יפו
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, שינוי תכנית מם׳ 1905 — שינוי
 מס׳ 1 לשנת 1976 של תכנית מסי 689 ושל תכנית מפורטת מס׳ 666

 תל־אביב־יפו.

 מקומם של תשטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם: גוש 7044,
 חלקות 113, 111—108, 68-72, 62, 60, 144—132, 129—120,
 117, 115, 160—146, חלקי הלקוח 145, 41, 13, 8, ד, 6, 1,5;

 גוש 7048, חלק מחלקת 107, שיכון מיעוטים ביפו.
 עיקרי מטרת שינוי התכנית: הכנון של השטח המפורט בסעיף 2
 לתקנות, קביעת אזורי מנורים (כולל אופי הבניה, צפיפות הבנית
 וגובה תבנינים), קביעה שטחים למוסדות ציבור, קביעת שטחים
 ציבוריים פתוחים, קביעת חזית מסחרית, קביעת אזור תכנון בעהיד,
 התוויית דרבים תדשוה, הרחבה וביטול דרכים קיימות, קביעת שטת
 לרפרצלציה, ולשנות בתתאם לכך תכנית מס׳ 689 על שיבויית, אשר
 הודעת בדבר מתן תוקף לת פורסמה בילקוט הפרסומים 2165, חשל״ו,
 ואת התכנית המפורטת מם׳ 666 על שינוייה, אשר הודעה בדבר מתן

 הוקף לה פורסמה כילקוט הפרסומים 1030, תשכ״ג.

 כל המעונין בשינוי התכנית דשאי לעיין כו ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים םתותים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו גפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי, תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 כ׳׳ו בניסן השל״ט (23 באפריל 1979) ד׳ רזניק
 יושב ראש הועדה חמתוזית להכנון ולבניה

 מחוז תל־אביב

 מחוז המרכז
 מרחב תכנון מקומי, נתניה

 הודעה על הכנת תכנית מפורטת
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה-1965, כי ועדת המשנה לתכנון ולבניה נתניה, החליטה על

 הכנת תבנית מפורטת מסי נת/14/401 — מיתחם תכנון מ/6 נתניה.

 מטרת התכנית:
 א) תכנון והתוויית דשת דרבים כמסומן בתשריט; ב) קביעת אזורי
 המגורים השונים; ג) קביעת השטחים לבנינים ציבוריים והשטחים
 הציבוריים הפהוחים; ד) קביעת תקנוה והוראות בנייה לאזורים
 ולשטחים הנ״ל; ה) איחוד וחלוקה בההאמ לסימן ז׳ לחוק ההכנון

 והבניה, תשכ״ה-1965.
 ואלה השטחים הכלולים בתהום החכנית המועצעח:

 גוש 7705 חלק מחלקת 12; גוש 7948 חלק מהלקה 3; גוש 949ל
 חלק מחלקות 2, 3.

 1590 ילקוט הפרסומים 2541, י״ב בסיון תשל״ט, 7.6.1979



 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ׳׳ ה-965ו

 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי, חיפו?

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת כזה 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 כיתד
 עש התשריט המצורף אליו, שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא
 ״תבנית מם׳ חפ/1006 ז׳ — בנייני מגורים במערב רמת הדר, אתרים
 10, 11, 12 חיפה - המהווה שינוי לתכנית חפ)1006ב׳ — רובע

 מגודיש ומרכז תחבורה רמת הדר חיפה.

 ואלה השמחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 10870 חלק מהלקה
 25. הקרקע הכלולה בתכנית נמצאת בגבעת רמת הדר מצפון להצטלכות

 הרחובות וינגייט וליאון בלום.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: לתכנן מחדש השטח הכלול בתבנית
 ולקבוע תנאי הבניה, מיקום הבנינים מפי הקומות מסי יחידות הדיור
 ודרכי הגישה והחניה בהתייחסות לתנאים הטופוגרפיים הקיימים;
 גובה הבניניס יהיה 11, 12, ו־17 קומות; מספר יחידות הדיור יהיה

 211 יחידות דיור.

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

 כל מעונין בקרקע, בכנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפנע על ידי שינוי התבנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, דשאי, מוך חדשייס מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
 להגיש התנגדות לשינוי התבנית במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה היפה.

 מרחב תכנון מקומי, חיםה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתזןם 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 מפורטת הנקרא ״תבנית מסי
 1058בי — הרחבת שטח מפעל פוליגון״ — המחווה שינוי לתכנית מסי

 חפ/1053 א׳ — דנו״ חברה לניצול אשפה עירונית, ארד אל רמל.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 10873 חלקי חלקות
 1, 15; גוש 10901 הלקוח 27—31, 47-43, חלקי חלקוה 32, 48,

 49, ל60-5.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: א) שינוי ייעוד משטח לעיבוד
 אשפה עירונית לשטח תעשיה רגיל; ב) פתיחה דרך 715 בצמוד לשטת
 הרכבת וחיבורה אל דרך מם׳ 714; השטח נמצא כרהוב המלאכה

 וברחוב בשן.

 כל מעונין בשינוי התכניח רשאי לעיין בו ללא חשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

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

- ולבניה היפה.

 מסרת ד׳תכנית:

 1. איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמה הבעלים (לפי כעיף ז׳ פרק ג׳
 לחוק החכנון והבניה׳ תשכ״ה-1965) של חלקות 41, 42, 72/
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׳ 11׳ 12 כאיזור שבו חוחר בניה לכהי 9 ׳ 8 /  2. לייעד אח החלקות 7
 קפד,׳ בוטיקים׳ חנויות לממכר ממתקים׳ עחוניפ וחתך אופיני׳

 חזית מסחרית ומפלס בחי־קפה.

 3. לייעד את החלקות 5׳ 10׳ 13 בשלמות׳ וחלק מחלקות 41׳ 72
 לשיציפ׳ ולייעד חלק מחלהה 10 לבניית שירותים חופשיים לציבור.

 4. לייעד את החלקות 73 בשלמות וחלק מחלקות 41׳ 42׳ 72 לאיזור
 מלונאות עבו תותר בניה של 16 קומות טיפוסיות + קומח קרקע׳
 קומת ביניים׳ קומת גג. סך הכל אחוז הבניה המותר 265% למעט
 מרחפים׳ חניונים׳ מקלטים (שסח אתור מלונאות לצורך חישובי
 אחוזי הבניה יהיה שטה החלקות 41, 42׳ 72׳ 73 במלואן לפני

 הפקעות).

 5. להרחיב אה רחוב ברוך רם מ־10 מ׳ ל־15 מ׳ ע״י הפקעת 5 מ׳
 מהחלקות 13-6 בעברו המערבי ומחלקות 14-3 בחלקו הצפוני

 של הרחוב ורוחב נוסף לפי תשריט על חלקות 20׳ 21.

 6. להבר את רחוב ברוך רם עפ שד׳ ז׳בוטינםקי בדרך חדשה ברוחב
 15 מ׳ ולהפקיע לשם כך חלק מתלקות 41׳ 42, 72.

 7 . לקבוע נזבח אחיד מעל פני הים לרחוב ברוך רם בחלקות 22-40.

 מרחב תכנון מקומי׳ נתניה

 הודעה על הכנת תכנית מיתאר מקומית
 ניתנת בזה הודעת׳ כי הועדת המקומית לתכנון ולבניה נחביה,
 החליטה על הכנת תכנית מיתאר מקומית הנקראת ״תכנית מיחאר

 מקומית מפורטת מס׳ נח/3/401אי — מיתחם הכנית מ/6״.
 מטרת התבנית:

 א. הכנון והחוויה של רשת דרכים כמסומן בתשריט;

 ב. חלוקת השטח לתת־מיחחמים אשר יהוו החום תכנון מוגדר
 מראש כמפורט להלן;

 ג. קביעת סוג המבנים׳מם5ר יחידת הדיור והצפיפות בכל מיתחם;

 ד. קביעת הוראות לתכנון ופיתוח של השטח;

 ה. קביעת מיבםות הקרקע למוסדות ציבור ושטחים לרווחה
 ציבורית לכל תת־מיחחם.

 ואלה השטחים הכלולים כתחום התכנית המוצעת: גוש 7940
 חלקת 7, חלק מחלקה 18; גוש 7941 חלקה 9, הלק מהלקה 7; גוש
 7943 חלקה *, חלקי חלקות 3, 2; גוש 7944 חלקות 1,6; גוש 7945
 הלק מחלקה 4; גוש 7948 חלקות 11,13, 7; גוש 7949 חלקת 3 חלק
 מחלקה 2; גוש 7950 חלקוה 2,4; גוש 7705 הלקוח 38, 36, 34 חלק

 מחלקה 1.

 י״א בניסן תשל״ט (8 באפריל 1979)

 ד׳ קליגלר
 יושב. ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 נתניה

 ילקוט הפרסומים 2541, י׳׳ב בסיו! תשלי״ט, 7.6.1979 1591



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

 מרחב תכנון מקדמי, השומרון

 הודעה בדבר הפקדת שיגר.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, הופקד,
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, שינויתכניתמיתארמקומית הנקרא
 ״תכנית מס׳ ש/180 — חלקה 165 בנוש 10107 כפרדס־־חנה״, המחווה

 שינוי לתכנית מס׳ ג/133 — שכונת נוח עובד בפרדם־חנה.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 10107 חלקה 165.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי ייעוד של חלק מהשטח,
 מאתר לבנין ציבורי לאזור מגורים א׳ ובו שתי הלקוח, שבכל אחת
 מהן תותר הקמת מבנה ליחידת מגורים אחת כ־2 קומות, כאחוז בניה

 מקסימלי של 15% בכל קומה.

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

 כל מעונין בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי, תוך הדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,

 להגיש התנגדות במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה השומרון.

 מרחב תכנון מקומי, תוף־הכרמל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת כזה.הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 חיפה, ובמשרדי הועדה המקומיח לתכנון ולבניה חוף הכרמל הופקד,
 ביחד עפ התשריט המצורף אליה, תכנית מפורטת(לפי סעיף 69 לחוק),

 הנקראת ׳׳תכנית מם׳ חכ/145 — ״נון״ תעשיית שימורים בע״מ׳׳.

 ואלה השטחים הכלולים בתבנית: גוש 10546 חלקי חלקות 7—10,
 14, 16; גוש 10543 חלק מחלקה 1. השטחים נמצאים כין שטחי משק

 נוה־ים ושטחי חברח המלח כעחליח.
 עיקרי הוראות החכניח: שינוי ייעוד קרקע מחקלאי לחעשיה לשם
 הקמת מפעל שימורים. שטח התכנית 48.8 דונם ומותרת בו בניה של

 40% בקומה אחת ובשתי קומות.

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

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה
 עצמו נפגע פ״י התבנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 דשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות להגיש
 התנגדות לתבנית במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניח חוף־

 הכרמל.

 מרחב תכנון מקומי, קריח־טכעון

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, החליטה

 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
 היפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה, הופקד ביחד
 עם התשריט והבספח המצורפים אליו, שינוי תכנית מיתאר מקומית
 הנקרא ״תבנית מסי חפ/1538 ג׳ — שיפוד רווחת הדיור באמצעות
 תוספת בניה״, המהווה שינוי לתכנית מם׳ חפ/1538 ב׳ — בניה לזוגות

 צעירים ברהוב בדל.

 כן נמסרת בזה הודעה, כי שינוי התבנית האמור משפיע, בשטח
 חתולתו, על תכנית חפ/918 חיפה - שיכון עממי, קריח רמז.

 ואלה השטתים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 11200 חלקי חלקות
 289, 298; הקרקע הכלולה בתכנית נמצאת ברחוב ברל כצנלסון

 כדמות רמז הצפונית.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שיפור רווחת הדיור באמצעות
 הוםפח שטח בניה בשיעור של 14 מ״ר ברוטו לכל דירה.

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

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט חכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 •לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעת זו ברשומות,
 להגיש התנגדות לשינוי התכניח במשרדי הועדת חמקומיח לתכנון

 ולבניה חיפה.

 מרחב תכנון מקומי, השומרון

 הודעה בדבר הפקדת שינר תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ח—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה השומרון, הופקד,
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, שינוי תכניה מיתאר מקומית הנקרא
 ״תכנית מם׳ ש/217 — שטתי ציבור בבנימינה״ המהווה שינוי לתכנית

 מס׳ ש/23אי — תכנית מיתאר בנימינה.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית: גוש 10215 תלקות 109,
 134, 153, 173; גוש 10152 תלקה 100.

 עיקרי הוראות שינוי התבנית: א) ביטול חלק מדרך מאושרת
 והפיכתה לשטח ציבורי; ב) קביעת נבולות השטח תמיועד לבניני

 ציבור ומרכז ספורט.

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

 כל מעונין בקרקע, כבנין או בבל פרט תכנוני אחר, הרואה אח
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי םעיף 100
 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעח זו ברשומות,
 להגיש החנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית להכנון

 ולבניה השומרון.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ ה—1965

 (1) תכנית מפורטת מם׳ 115/03/7 - מושב נבטים.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת ייעודי קרקע, רשת דרכים
 והודאות בניה באזורים המיועדים לבניה.

 ואלה השטהים הכוללים בתכנית: שטת 2195.8 דונם, מושב
 נבטים, כמועצה אזורית בני־שמעון.

 (2) תכנית מפורטת מם׳ 142/03/7— מושב עובדים תלמי בילו.

 עיקרי הוראות התכנית: תכנון מחודש והלוקה חדשה של חלקות
 קיימות בהתאם למצב קייס והפיתוח בעתיד. .

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: מושב תלמי בילו, במועצה
 אזורית מרחכימ.

 כל המעונין בתכניות רשאי לעיין כהן ללא תשלום בימים
 ובשעות, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בגנין או גבל פרט תהנוני אחד, הדואז! עצמו
 נפגע על ידי התכניות, וכן כל זכאי על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש

 התנגדות לתכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרוס, ובמשרדי דועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים, הופקדה
 תכנית מפורטת מם׳ 164/03/7 — כפר מימון, תושיה, כיתד עם

 התשריט המצורף אליי*.

 עיקרי הוראות התכנית: לייעד שטח למרכז אזורי שיכלול שטמ
 מוסדות חינוך, שטח ציבורי פתוח, אזורי ספורט, אזור מלאכה

׳ ודרכים. , בי, נ תעשיה, ואזורי מגורים א׳  י

 ואלת השטחים הכלולים בתכניה: שטה 475 דונם, ככפר מימון,
 מרכז שובח.

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

 כל המעונין בקרקע, כבנין או בבל פרט תכנוני אחר, הרומז עצמו
 נפנע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי על פי פעיף 100 לחוק,
 רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות להגיש

 התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 י״ג באייר תשל״ט (10 במאי 1979)

 י׳ ורדימון
 יושב ראש הועזה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הדרוס

 באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית מם׳
 טב/9 - רחוב יזרעאל מזרה, המחווה שינוי לתכנית מסי 84 — בית

 שערים ולחכניח מם׳ ג/222 - קריה עמל המזרחית.

 הודעה על הפקדתו ביחד עפ התשריט המצורף אליו פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2430, חשל׳׳ח, עמי 1592.

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

 הפתוחים לקהל.

 י״נ באייר תשל־ט (10 במאי 1979)
 נפתלי אילתי

 יושב ראש הועדה הממוזיח לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה

 מחוז הדרום
 מרחב תכנון מקומי, ערד

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה חמחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ערר, הופקד ש*נוי
 הכנית הנקרא: שינוי מם׳ 1 לתכניה מיתאר מקומית מפי 101/02/24—

, ביתד עם התשריט המצורף אליו.  ערד

 עיקרי הוראות השינוי: מינויים בתכנית ך״מיחאר ערד על ידי
 הנדלת שטח היחידות השכונתיות, חיבור מרכז העיר לדרך מצדה,
 קירוב אזורי המגורים לאזורי הנופש, תוספת שטחי מגורים מצד

 מערב, איצטדיון, מוסדות ספורט. ונופש.

 ואלת השםתים הכלולים בשינוי התכנית: שטח 78.000 דונם
 בתחום השיפוט של המועצה המקומית ערד.

 בל המעונין בשינוי ההכניח רשאי לעיין בו ללא השלום בימים
 ובשפות שהמשרדים האמורים פחותים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה עצמו
 נפגע ע״י שינוי התבנית, וכן כל הזכאי על פי סעיף 100 לחוק, רשאי,
 חוך חדשייפ מיום פרסומת של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות

 לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרתב תכנון מקומי, שמעונים

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

 ביחד עם החשריטיה המצורפים אליהן, תכניות מפורטות אלה:
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 הזמנות בת* המשפט

 בית המשפט המחהי בירושלים

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

 בעיניו.

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

 280/79 מנה ויטה — 11.4.79 צוראל רינה

 281/79 עבוד נסים 19.4.79 עבוד תייס

- 31.10.77 האפוטרופוס הכללי  283/79 זבוטינסקי טגיה יונה

- 15.12.78 מויאל ג׳ולייט  285/79 טבול יחיא

- 2.2.79 בינט יהושע ואח׳  286/79 ספירשטיץ יעקב

- 16.1.79 ברוקבר יהודית  288/79 יורדן אנה

- 8.5.79 גד אלון  291/79 קפלן אמה

- 27.3.78 הלפרין יהודית  293/79 הלפרין יעקב ישעיהו

- 13.3.78 אייזבכדגד ישראל  294/79 אייזנברגר אליזבט

 בפקודת בית המשפט
 אפרים לוי, רשם

 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבץ
 להוי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורסים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי עזבון
 או לשניהם. כל אדם הטוען שיש לו טובח הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להחגגד לה, יגיש התנגדות להכרזה

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

 מס׳ החיק מקום מגוריו תאריך

 (ירושות) שם המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

 276/79 ביידא בדטה — 10.8.78 כיידא ישראל ואח׳

 277/79 בראשי עזרא 19.1.76 כראשי ג׳מילה

 278/79 שווילי מינה _ 28.9.78 שווילי יעקב

- 18.12.78 וינטרוב יהודית  279/79 לנדמן אורי

- 3.10.78 אליק יוסף  282/79 אליק מלכה מולי

- 20.1.78 מויאל גיולייט  284/79 טבול מסעודה

- 7.4.78 ביטון זוהרה  287/79 ביטון יוסף

- 10.4.79 ברוקנר יהודית  289/79 ברוקנר גאות

 292/79 בלוך רינה 26.10.74 בלוך אנריי

- 10.11.48 חדד אהרון  290/79 חדד קדריה

 295/79 ינקוביץ נוחם 16.3.79 ינקוביץ רש ל

- 22.4.79 אלטרץ אופיר ואת׳  296/79 אלט רץ אריה

 20.3.79 פרידמן ליליאן

-  309/79 פרידמן שמואל

 בפקודת בית המשפט
 אפרים אי, מזכיר
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 הזמנות בדבד קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבץ

 להווי ידוע כי הונשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם, כמפורט להלן. כל
 המתנגד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרםופ הזמנה זו, את טעמי התנגדותו, שאם לא יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיניו:

 מס׳ התיק מקום מגזריו תאריך
 (צוואות) שם המנוח האחרון הפסידה שם המבקש

 1714/79 צ׳גלניצקי םנדד _ 20.3.79 זיוה חזן ואח׳

- 22.11.78 משה גבריאלי  2113/79 קלרה ויט

- 3.2.79 אלבפט שפירו  2114/79 הדויג לנדואר
 883/79 בקשה

- 7.3.79 איל׳׳ן  1585/79 שלום גליקסמן

- 17.12.78 שלום מהורי  2097/79 דומיה מסורי

- 13.6.75 . חנה (אן) אולר  4823/77 אברהם אולר

- 26.10.78 משו? באוי  2121/79 נעימה נאוי

- 13.3.79 שבתאי פלדמן  2125/79 פלדמן מרים

 2139/79 רפאל יהודה ארנםט נעם

ח נעם - 6.12.77 לוטה רו  (נוםבאום)
 2141/79 יוסף ויגברגר _ 15.2.79 פנחס כהן

- 15.1.79 חברה לנאמנות של בל״ל  2145/79 משה חייקוס

- 2.4.79 דב אפשטיין  2147/79 שושנה אפשטיין

- 15.2.79 אנה ליזה הויברגר  2149/79 משה הויגרגר

 2439/78 בקשה

 257/79 קופל רוזנברג 21.7.78 שמואל רוזנברג

- 2.4.74 . לאה תיבובסקי  2156/79 זלמן חיבובסקי

- 2.6.77 יטה (עזבלח) גאומל  2157/79 טולבנרה רחל
 2161/79 קמינסקי אהרון 5.9.77 קמינםקי חסיה

- 29,3.79 מילה אפטר  2168/79 יוסף אפטר

- 26.2.79 יהודית גלנטו  2170/79 דניאל פרנקו

- 8.4.79 רות הכטר  2171/79 אלזה אלטמן

 5.3.79 אברהם (גוז׳יק) גיא
-  2181/79 גה׳יק יוסף

 21.3.79 יונה טננבוים
-  2188/79 אברהם טננבוים

- 11.3.79 עדנה הראל  2193/79 טומי פופר

- 4.3.79 וולף לודוג (לודוכיק)  2199/79 וולף שושנה

- 26.1.79 דדה יחזקאל  2200/79 מעתוקה רדה

- 29.12.78 אברהם קוכלסקי  2201/79 חיה קוברםקי

 8.5.75 זיתה קראוס

-  2205/79 הרמן קראוס

- 17.4.79 חנה מנחם  2209/79 כהן מנחם

 17.12.77 פיבל עפרון
-  2212/79 ויטיה עפרון

 14.4.79 דבורה נמיר
-  2215/79 יצחק שיקלביץ

 2218/79 שושנה(דיזל) מדקום(נייד יץ) - 11.4.79 ישעיהו מרקוס

 2.4.79 מריס קלזן
-  2219/79 זכריה קלץ

 5.3.79 אלישע הלפרין
-  2220/79 מקם אלפרין

- 15.8.79 עמוס מזרן  2221/79 לילי זדור י

 16.7.77 יצחק אבמרוכ
-  2224/79 יצחק הרבץ
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 «0׳ התיק מקום נעוריו תאריך

 (צוואות) שפ המנות האוזו־ס המטירה שם המבקש

 2231/79 אנקיירק יעקב הרםץ 30.5.78 זאב קנן

- 21.4.79 חמר (סגל) לוננפלד  2235/79 תרזה אטינגר

 2237/79 מרגוט(מרנלית) נוסל — 22.2.77 מקם(מאיד) נוסל

- 17.12.78 הר־לבן מדלה  2244/79 שמואל הר־־לבן

׳ מרון - 7.2.79 משה ל  2245/79 םטלה ברך

- 11.2.79 שושנה שטוקלמן  2247/79 שרה רבקה פישר

 2248/79 יוליום זלדמן 17.12.78 ביילה (פאולי) זלדמן

- 2.3.79 יוסף זלמנוביץ  2250/79 מרקוביץ אברהם

- 16.3.79 יעל קונדי  2251/79 יהודית אלול

- 19.1.79 חרצה פלדר  2253/79 שרה פלדר

 2255/79 יוסף קמחי 30.4.76 אוסטריה קמחי

- 4.9.78 שיפטן וולטר  2256/79 אורםילה שיפטן

- 9.3.79 קדר נרטרוד  2257/79 קלמן קדר

- 28.9.78 משה צבי, אריח בוק  2259/79 מלכה אסתר מלוינה ל(א)קם

- 28.1.79 יוסף וסט  2261/79 עדה פישמן וסט

- 8.7.78 רמי מאמא  2262/79 מנשה צחלה

- 15.3.79 אדורם ניםים  2264/79 תמר דרהמ

 2270/79 רוזנצויג הלה — 17.1.78 חוה רוזנצוינ

- 8.4.78 חוח רוזנצויג  2271/79 רוזנצומ אליעזר

- 6.3.77 אידה באן  2280/79 םנדר וםרשטנד

 2284/79 בדיינדל יעקובוביץ _ 14.3.79 צבי יעקובוכיץ

- 19.3.79 יוסף גולדשמידט  2286/79 גרטה(מרגרטה) לנר

- 5.3.79 מרדכי יוסף אייזנברג  2291/79 חנוך גרשון איזנברג

- 6.88.78 ישעיהו צוקרמן ואה׳  2295/79 ישראל אליצור(אולשטיץ)

 2298/79 הנדי כהן 7.11.76 פילים צלמידה

- 28.8.78 סכיחה גמכי  2299/79 סלים גמגי

- 31.3.79 אנה שטימץ  2300/79 נחום לב שטיימץ

- 23.2.76 מלוין גרודנר  2305/79 לואים גרודנר

- 3.11.77 ארנפט פרוידנטל  2319/79 פרידה פרוידנטל

- 25.7.76 שרה הן  2320/79 לודויג הן

 2322/79 אידה הלר 17.5.78 עמנואל הלר

 2326/79 מרקו מילמן בר _ 9.9.78 אחי מילמן

- 24.19.78 בחיה פיירמן  2327/79 יוסיפוביץ מרים(מריה)

- 14.2.79 עזאר גריסי  2328/79 עזאר משה

- 3.1.79 לאה בן־נחן  2330/79 שמואל בן־חנן

- 20.9.76 נתן ממיאס  2340/79 מילשטיין יעקב

- 29.12.73 מרים מרגו ט  2341/79 שלמה יצחק ריאק

- 28.3.79 זיידן בח־שבע  «7'2344 דתן אדמץ

- 10.11.76 אהרון יעקב קופר  2345/79 עידית קופד

 2352/79 לונה לאמור — 9.12.77 שבתאי לאמור

- 1.6.77 דניאל יעקבזון  2356/79 שרה אקסלרוד

 3623/78 ניטקו רבקה _ 13.7.78 ניטקו מרדכי
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 גית המשפט המחוזי בתל״אביב־יפו
ת (המשד) ו נ מ ז  ה

 מ0׳ התיק מקום מגוריו תאריך
 (צוואות) שם המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

- 31.3,79 עליזה בהט  2354/79 זליג סלומונוביץ

- 1.5.79 באטריס מרקוביץ  2361/79 מרקוביץ אפרים

- 15.2.79 יעקב שושני ואה׳  2363/79 קטיה(דינה) דזינוכםקי

- IS.3.79 מרגריטה יפה  2364/79 מרטץ מרדכי יפה

- 3.3.79 לילי ברין  2367/79 אברהם ברץ

- 13.3.79 ברוניסלבה גורפליבסקת  2378/79 פאבל זליצקי

- 29.8.73 הקר! הקיימת לישראל  2380/79 מרי לואסה םטוק

- 4.2.79 שרה לבוכיץ  2382/79 שלמה טקסלר

- 21.3.79 ז־אנין דנון  2383/79 רחל דנברג ניקסלברג

 2384/79 םעיד חיים _ 16.6.78 מנתם יפת ואח׳

- 18.4.79 מרגלית אינגוס  2385/79 אלהדאר רפפורט

- 3.3.79 משה זילבר  2395/79 דבורה דלבד

- 23.3.79 בנימין קויטל  2396/79 חיה(רעיה) קרטל

- 28.3.78 רפאל פרוינדליך  2403/79 רדה פדוינדליך

- 17.1.79 יוכבד ליפסקי  2407/79 דקטוריה כהן

- 8.6.78 אברהם תומר־טיטלבומ  2408/79 יצחק תומר־טיטלבום

- 30.12.78 אדית גולדר  2410/79 פדרו ליאון

 15.2.79 תמר פריד
-  2414/79 יוסף ברנדשטטר

 2418/79 פלורה קרום 23.10.78 אליסיה זקס

- 12.4.79 מדגרטה אבנר  2422/79 מאיה בן־חיים

- 23.3.79 ירחמיאל הלר  «2430/7 הלר מלכה

- 7.11.78 ורד רובין  1414/79 משה כץ

- 9.3.79 קומר גיטל  2432/79 קומר ליאון

- 21.3.79 משה מריאן סוכר  2434/79 ינקו סוכר

- 27.2.79 מרים רוזן  2436/79 משה רוזנטל

- 28.3.79 סוניד. בילםקי  2437/79 םםיה בילדו

- 24.3.79 יעקב מנוחין  2439/79 ברוך מנוחץ

י יחיאל  22.10.78 לו
-  2442/79 עוזרי מזל

- 24.3.79 סוכה כגן  2445/79 בוקס בוים בלהה

- 31.12.77 עובדיה דיביאו  2447/79 אסתר דיניאו

- 3.12.75 נוייברגר רחל  2457/79 נויברגר יצחק

- 8.4.79 גיטל גיזלה טובה  2458/79 חנוך שבלק

 ע׳ זמיר, דשם

ן י ד ה ל נ מ ז  ה

 להנחבעת כטםה עלי ת׳׳ז 9246671, מכפר חגיה (ליד פונדוק), כעת
 כתובת בלתי ידועה.

 הואיל ומדמה ישראל הגישי לבית המשפט המחוזי בתל־אביב
 תיגענה נגדך, כמפורט בכתב התביעה שהעתק חוכל לקחת במשרד
 חדישים של בית המשפט, הנך מיזמן להגיש כתב הגנה תיך 30 יום

 מיום פרסום הזמנה זו.

 אס לא תעשה כן, תהא לתובע הזכות לקבל 0ס״ד שלא בפניך.

ך ר כ א כ ר ז  כ׳ באייר חשל״ט (17 במאי 1979) ע

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
 תיק אזרתי 1700/77

 התובעת מדינת ישראל, המיוצגת ע׳׳י נציג היועץ המשפטי
 לממשלה אשר מענו לצורך מסירת מסמכים משפטיים חינה:

ג (אזרחי), דתוב ויצמן 4, תל־אביב.  פרקליטות מחוז תליאכי

ד ג  נ

 הנתבעת: בטטה עלי.
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון

 להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ידושו; או למינוי מנהלי עזבץ
 או לשניהם. בל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייהסת אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה

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

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

- 22.4.77 פלינה לרבר  2111/79 אברהם לרנר

 2112/79 שרה םמבורסקי 23.7.78 משה סמבורכקי

- 15.5.65 חמדה קמתי  2115/79 סולטנה נתן

- 24.2.79 זיסל איינשפרוך  2116/79 וולף איינשפרוך

 2117/79 רבינוביץ נחמן יוסף _ 22.2.79 דבינוכיץ פנינה

- 15.4.77 ג׳ק אליאסיאן  2118/79 איתי אליאםיאן

- 15.10.77 ברקוביץ אדנסטינה  2119/79 ברקוביץ דוד

- 30.12.78 ואור יגאל  79)2120 נאור דליה

- 27.9.78 ג׳אן פלילס  2122/79 פליקס חיה דבורה

- 1.11.64 רגינה קונםקי  2123/79 מידיסלב קונםקי

- 24.9.69 קמיליה אלוף  2124/79 ג׳ק(יעקב) אלוף

 2127/79 דאת יצחק 18.9.77 זיאת (יפה) גימילה

- 4.8.78 חיים עטאר  2128/79 ויקטוריה עטאר

 2129/79 גבריאל גרנות 30.3.79 לאה גרנות

- 17.11.78 יהודית ברגקין  2130/79 אברהם ברנקין

- 1948 סבה גולדווסר  2132/79 אליהו דוד גולדווסר

- 10.3.68 חיים כהן  2133/79 יצחק כהן

- 12.1.79 תיים כהן  2133/79 אסתר כהן
- 8.8.78 בר ארנם  2134/79 לורה ארנס

- 9.3.77 ראובן לוי  2135/79 שמואל לוי

- 27.3.79 יהודית פלדמן  2136/79 משה לוסטיגמן

- 19.1.79 רוחמה ברליבר  2137/79 סימה ברלינר
- 30.3.79 מזרחי יונה  2138/79 מזרחי אברהם

- 11.11.78 עלמה גולדשטיין  2140/79 חיים גולדשטיין

- 30.12.78 שושנה אליהו  2142/79 אליהו יעקב
- 5.12.78 מזל חליפה  2143/79 גמליאל חליפה

- 11.2,78 שושנה פרנקו  2144/79 אברהם ברטל
 2146/79 מרים פוקס _ 11.9.78 זלמן פוקס

- 13.3.79 מחלב שושנה  2148/79 מחלב אראלה
- 17.1.67 בגדר (ג׳יגיי) מרים  2150/79 גיגי סלים

- 4.1.74 דוד סגל  832/75/918/79 יונה סגל
- 21.7.75 שמעון בוקובזה  2151/79 יוסף בכובזה

- 5.4.77 טוני קחלון  2152/79 לאומה גויטע
- 20.3.73 טוני קתלון  2153/79 דוד נויטע

- 1.3.79 אלפרוביץ חיה  2154/79 קופלוביץ שלמה
- 8.2.78 ראובן וולף  2155/79 לורה(לאורה) וולף

- 20.1.79 שמואל כהן ואח׳  2158/79 שרה כהן
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מס׳ התיק מקום מגוריו תאריך

 (ירושות) שם המנות האחרון הפטירה שם המבקש

- 6.4.79 זלדת זמביל לאלי  2159/79 ללו משה

- 1.1.79 יהודית יצהקי  2160/79 עובד יצחק

- 16.4.79 אמיר (פורטנוי) אריה  1971/79 פורטנוי משה

 5553/76 חיים שמשי 10.11.76 לוקוה הנזציפפה

- 18.12.78 מזרחי יעקב  2162/79 מזרחי פרוץ

- 30.1.54 ערה קופלוב  2163/79 יעקב יוסף גולדברג

- 14.11.77 עלמה לוי  2164/79 שרה לוי

- 10.7.67 שכטר יוסף  2165/79 שכטר פייגה

 2166/79 ריבה זרצקי 12.7.78 אלכסי זרצקי

- 17.10.78 יצחק נתנאל  2169/79 מלכה נתנאל

- 1.12.78 הינדי חייס  2173/79 הינדי שלמה

- 30.3.79 מוצפי שולמית  2174/79 מצפי ויקטור

- 15.4.79 מיכאל ברנט  2175/79 ארנםט(אריה) בדנט

 2176/79 שולמית שרעבי _ 6.7.78 עמנואל שרעבי

- 7.2.79 פרידקובסקי יוסף  2177/79 מרים פרידקובםקי

- 26.3.79 דודו ברוקם  2178/79 מישון לוי

׳ מ׳ ירמיהו שן־צור - 26.4.79 י  2179/79 אמה שךצזר(שוורץ)

 8.4.79 קלרה רנטה
-  2180/79 מוםקוביץ מרים(מריה)

 12.10.77 אבישי מיכאלי(מיכלכיץ)
-  2182/79 אהרp מיכלביץ

- 21.7.75 ברקוביץ עדנה  2183/79 בדקוביץ דוד

- 7.3.79 משה שאקי  2184/79 עמנואל שאקי

- 1.8.75 קלמי בנימין  2185/79 קלמי למה

 2186/79 בן־בסט רוברטו 30.11.66 בן־בסט לינה

י דינה (רנה) - 23.5.75 לו  2187/79 לוי רפאל

- 18.3.79 פנחס אסתר  2189/79 פנחס אלברטו

- 10.9.78 כרכה מוזיץ  2190/79 קוזיץ ישראל

- 20.5.78 מייק מיצ׳םלכ מייטקביץ  2191/79 רהנבלום גוםטבה

 16.10.73 דינה הספל
-  2192/79 גיורה רחום

- 17.1.79 מלכה קורצברג  2194/79 סגל פייגה(פאני)
 11.8.78 כהן יהודה

-  2195/79 כהן יעקב

- 29.3.76 רבקה כיבציקוכ  2197/79 יהודית נדבר(גרבדיחה)
- 19.6.77 רחמים דוד  2198/79 רחמים סלמאן
- 27.9.78 רחמים דוד  219B/79 רחמים לולו

 2202/79 גרדזנובםקי רבקה _ 2.5.78 קלרה איזנשטט

 2.6.78 גיכאל וזובדיאשווילי
-  2203/79 זאבה(זבולון) חונדיאשוולי

- 25.1.79 אםחד רייניץ  2204/79 שלמה וללמן

 23.9.78 סוסנר פאולינה
-  2206/79 םוםנר אדולף

- 30.1.79 קובו רחל  2207/79 בכר רבקה
- 24,10.78 הנה מנחם ואח׳  2208/79 רחל כהן

- 31.3.79 רות פריאור  2210/79 פלכםר חיים
 25.1.79 קפלן גיורא

-  2211/79 קפלן שרה
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב׳יפו
ת (המשה ו נ מ ז  ה

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

 2213/79 שמואל בקר — 26.12.78 הוה בקד

 2214/79 אליעזר כלב 1.8.63 דוד כלב

 2216/79 בלה פרבר _ 26.2.79 יצחק פרבר

- 14.6.78 פישלר ליה  2217/79 פישלר אלפלד

- 4.9.78 קמרםקי סטפן  2222/79 קמרסקי אידנה

 30.5.75 רבקה השקוביץ
-  2223/79 אברהם השקוביץ

- 14.1.79 יצחק אכרמוב  2224/79 לורה חרבוץ

 2225/79 סופיה זלטה מרקום 18.9.78 חיים מאיר

 2226/79 סימה קדוק 7.4.75 משה קרוק

- 11.4.79 בנימין וסט  2227/79 וסט סלומון

- 17.4.78 רוקל שד  2228/79 אברהט שר

- 27.6.78 לואים זאירי זבורובסקי  2229/79 מרדכי זבודובםקי(מורדקה)

 2230/79 פלס(פילס) שרה — 16.8.67 אליעזר פלס (פילס)

- 25.3-79 אסתר דניאל  2232/79 יוסף אשר דניאל

- 24.4-79 יוסף עירוני  2234/79 רחל גורודיסקי

- 1.3.79 בולדפינגר אליזבטה  2236/79 גולדפינגר הילדה

- 25.6.76 חנה יצחקי  2238/79 בן ציץ יצחקי
 5.9.78 מרדכי חן

-  2239/79 הנקץ ישעיהו
- 17.5.53 רחל גוניק  2240/79 ג׳ורג׳ יחזקאל טויב
- 4.3.77 רחל גוניק  2240/79 ג׳ורגייה טובים
- 6.9.60 רחל גוניק  2240/79 לולו בלאג

 4.12.77 םלימה יעקב
-  2241/79 י יוסף יעקב

- 26.8.78 אסתר (טוניה) פיינשמידט  2242/79 חנה ולמן
- 5.2.78 שפרה פלס  2243/79 משה פלס
 2246/79 פדדמן אפרים 4.10.68 פדרמן צבי
- 16.2.78 פדרמן צבי  2246/79 פרדמן מינדל(מינה)
 2249/79 ג׳נט רחמוט _ 12.3.79 פנחס סלטר
 15.2.77 רינה אחדק

-  2252/79 ברכה חרורי
 12.1.79 ניביו רוזח

-  2254/79 ניניו יוסף
- 21.1.79 ענבל איתמר  2258/79 ענבל אהוד

 2260/79 זלדה סטופנסקי _ 28.2.79 יחודו• תמיר ואח׳
- 17.3.79 רהל (הילד) רודי  2263/79 פתים הילר

- 27.3.79 אסתר פנהפ  2265/79 בלינה אשכנזי
 10.4.79 יוכבד כהן

-  2266/79 אברהם כהן
 2267/79 אברהם פסטרנק _ 3.10.78 בלהה פסטרנק
 19.3.79 בליוים פליציה

-  2269/79 בליויס משה
 25.2.79 אכרם מימה ׳

-  2272/79 אברם משה
- 14.1.77 גואילי גיוליה  2274/79 גואילי יוסף

 ע׳ זמיר, רשם

 1600 ילקוט הפרסומים 2541, י״ב בסמן תשל״ט, 7.6.1979



 הזמגות בתי הדין הו־מיימ

 בית הדין הרבני האזורי בירושלים
י ידועה. כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבוןשאחת ו 0 הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן גו י 3 ' י * מ ג י ז י ז י* כ י י י י י ה ' ' 
ת מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לח, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך המישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאס לא כן יהן ו ש ק  מ

מ הדין 1ו כטוב בעיניו: י  נ

 תיק 2634;תשל״ט
 בענין ירושת המנוח שלום יהוד, שנפטר בירושלים כיום ד׳

 בניסן חשל״ט(1 באפריל 1979),
 חנ־בקש: יהודה יהוד, רחוב קולומביה 29/3, ירושלים.

 תיק 2649/תשל״ס
 כענין ירושת המנוחה הרטה בלהה לטשטיין, שנפטרה

 בירושלים ביום ט״ו כשבט תשל״ט (12 בפברואר 1969),
 המבקש: דוד לבנשטיין, רחוב המשוררת רחל 7, ירושלים.

 תיק 2653/חשל״ט
 בפנין ירושה ד׳מבווז איזן יוסף, שנפטר בירושלים ביום

 ס״ז בניסן חשל-ס (ג1 באפריל 1979),
 המבקשת: ברכה אמן, רהוב אבינועם ילין 6, ירושלים.

 תיק 2669/חשל״ט
 בעבין ירושת המנוחה ברכה ריס, שנפטרה בפתח־תקוה כיום

 י״ג באדר חשל״ט (12 כמרס 1979),
 המבקש: שלום דים, מרחוב ההננה 25, ירושלים.

 רפאל עדס־יהדם, המזכיר הראשי

 חיק 2588/חשל״ט
 בענין ירושת המנוח דב שחור, שנפטר בירושלים ביום ה׳ באב

 חשל״ח(11 באוגוסט 1978),
 המבקשת: אסתר שחור, רחוב אחד העם 23, ירושלים.

 חיק 2257/תשל״ט
 בענין ירושת המנוח אבדם כליפה, שנפטר בירושלים גיום

׳ באדר חשל״ט(21 במרס 1979),  ג
 המבקשת: שולמית כליפה, רחוב שמואל הנביא 114/43,

 ירושלים.
 חיק 2621/תשל־ט
 בענין ירושת המנוח דוד קדיגםקי, שנפטר כירושלים ביום

 י״ד באלול תרפ״ד,
 המבקשת: לאה קייטנר, רחוב בצרי 8, פהח־תקוה.

 תיק 2633/תשל״מ
 בענין ירושת המנוח זלמן דגן, שנפטר בירושלים ביום כ׳

 בכסלו תשל״ט (20 בדצמבר 1978),
 המבקשת: פנינה דגן, רחוב לינקולן 11, ירושלים.

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

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובח הבאה או המעונין בעזבון שאמו
 הבקשות מתייחסת אליו ירוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמבה זו, שאס לא כן ימן

ו כטוב בעיניו:  בית הדין *

 תיק 8695/תשל*ט
 בעבין ירושה המנוח ריינר משה, שנפטר כבני־ברק ביום י־־׳א

 גחשון תשל־ה (23 גאוקפוגר 1977), .
 המבקשה: פייגה ריינר.

 חיק 8221/חשל״ט
 בעבין ירושה המנוחה שויד נעמי, שנפטרה בחיפה ביום כ״ג

 בשבט חשל״ת (30 בינואר 1978),
 המבקלי:שויד נח.

 חיק 9086/תשל״ט
 בענין ירושה המנוחה שיינפלד נחמה, שנפטרה ביום ה׳

 בכסלו תשל״ט (5 בדצמבר 1978),
 המבקשת: אסתר פרידמן.

 תיק 9085/תשל״ט
 בעגין ירושת המנוח שיינפלד שלמה, שנפטר ברמח־גן ביום

 כ״ד בכסלו חשל״ם (24 בדצמבר 1978),
 המבקשת: אסתר פרידמן.

 תיק 9216/תשל״ט
 גענין ירושת המנוח זינהויז שמואל אנשל, שנפטר בבני־ברק

 כיום ל׳ באכ השל״ח (1 בספטמבר 1978),
 המבקשת: וינהויז אני אסתר.

 עובדיה לוי
 אחראי לעזבונות וידועות

 חיק 8964/חשל״ט
 בענין ירושה המנוח בראץ דגמונד, שנפטר בבני-ברק ביום

 כ׳ בפיון חשל׳׳ח (25 ביוני 1978),
 המבקש: בראון יעקב.

 חיק 8226/השל״ט
 כענין ירושח המנוחה גודינגר שושנה, שנפטרה בפחח־תקוה

ס כ״ג בכסלו חשל״ט (23 בדצמבר 1978), ו י ג | 
 המבקש: גיל דגני.

 חיק 9075/השל״ט
 בענין ירושת המנות כץ צבי(הרמן), שנפטר כיום י״א בניסן

 |תשל״ט (8 באפריל 1979),
 המבקשת: שושני מלכה.

 תיק 9074/תשל״ט
 בענין ירושת המנוחה כץ רבקה (רגינה), שבפטרה בחל־

׳ בכסלו תשל״ז(25 בנובמבר 1976), ב ביום נ אבי | 
 המגקשה: שושני מלכה •

 תיק 9103/תשל״ט
 בענין ירושת המנוח מרגוליס מורל, שנפטר בבאר־יעקב

 גיוס י״ט בניסן השל״ט (16 באפריל 1979),
 המבקשת: מרגולים פפי.

 חיק 8783/חשל״מ
 בענין ירושת המנוחה סגל מרים נחמה, שנפטרה בפחח־תקוה

 ^יום כ׳ בחשון תשל״ט(20 בנובמבר 1978),
 המבקש דוד סגל.
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 4) אזרחותו היתה צרפתית;

 5) התעסקותו — גגר;
 6) נראה בחיים לאחרונה בירושלים בשנת 1923;

 7) השמות והכתובות של בני כשפחתו הקרובים ביותר: א) המבקש,
 קסטל יצחק (נכד אחיו), גר כרחוב כית־אל 41, ירושלים; ב)
 אחותו של המבקש, רבקה גיל (נכדת אחיו), גרה ברחוב שציון

 גבר, ירושלים.

 כל מי שיש לו ידיעות על הנעדר, פילוזוף מרקו(מרדכי), מתבקש
 בזה להמציאן לבית המשפט, או לבל נציגות דיפלומטית או קונסולרית
 של מדינת ישראל, כין בכתב ובין בעל פה, לכל המאוחר 13 יום
 לפני הדיון הנקוב לעיל, וכל אדס המעונין הרוצה להתנגד להצהרת
 המוות יתייצב בפני בית המשפט במועד תנקוב לעיל, אט בעצמו ואם
 על ידי בא כוחו וינמק את טעמי התנגדותו, או ימסור הודעה בפני נציג
 דיפלומטי או קונסולרי של ישראל שבה יפרט את טעמי התנגדותו,

 שאם לא יעשה כן יחן בית המשפט החלטה כטוב בעיניו.

 ב״ז באייר תשל״ט (24 במאי 1979) ד׳ ביין, רשם

 בבית המשפט המחוזי בירושלים
 תיק הצהרות מורת 17/79

 בענין חוק הצהרות מוות, חשל״ח-1978,

 ובענין הצהרת מותו של הנספה מיכאל קראוס,

 והמבקש; בנו קראוס יואב מרחוב דוד פינסקי 49, חיפה.
 הודעה

 להווי ידוע כי קראום יואב פנה אל בית המשפט המחוזי בירושלים
 כבקשה לתצהיר על מותו של אביו קראום מיכאל שנעלם ומשערים
 שהוא מת, וכי בית המשפט ידון בבקשה הנ׳׳ל ביום י״ג בחמת תשל״ט

 (8 ביולי 1979), בשעה 9.30.
 וזה תיאורו של מיכאל קראום לפי הצהרת המבקש:

 1. הנספת נולד בטימושוארת שבאופטרו־תונגריה ב־7 בנובמבר
 1898 למיטב זכרונו של תמבקש.

 2. מקום מגוריו הרגיל היה בטימושוארה שבאוםטרו־הונגריה׳
 שאחר כך עברה להיות ברומניה.

 3. מקום מגוריו האחרון היה כמחנה עבודה בין סיריה לפנקוטה.
 4. אזרחותו היחח עד 1919 אוסטרךהונגרית ולאחר מכן אזרחות

 רומנית.
 5. התעסקותו — רופא.

 6. תאריך פטירתו היה 4 או 5 באפריל 1941, היה אז במחנה עבודה
 כין סיריה לפנקוטה והועסק בחפירת תעלות אבטי־טנקיב.

 7. כן משפחתו היחידי ששרד, מלבד המבקש הוא שנדור אלכסנדר
 פריזינגר, בן דודו, שהוא היום כבן 80 וחי בארה״ב, שמענו: 137

 סאוטה ריווס דרייוו, בברלי הילס, קליפורניה, ארה״ב.
 כל מי שיש לו ידיעות על מיכאל קראום, מתבקש בזה להמציאן
 לבית המשפט, בין בכתב עד ליום הדיון, ובין בעל פה לפני בית המשפט
 במועד תנקוב לעיל, ובל אדם מעונין הרוצח להתנגד להצהרת המוות
 ייהיצב לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל, אם בעצמו ואם על ידי
, או ימסור לבית המשפט הצהרת  בא כוחו, וינמק את טעמי התערותו
 בשבועה שניתנה על ידו שבה פורטו טעמי ההתנגדות, או ימסור הודעה
 בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל, שבה יפרט את

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

 כ״ג באייר תשל״ח (20 במאי 1979) ד׳ ביץ רשם

 בבית המשפט המחוד בירושלים
 תיק הצהרוה מוות 5/79

 בענין חוק הצהרות מוות, תשל״ח—1978,
 ובענין הצהרת מותו של הנעדר מאיר גלנט,

 והמבקש: בנימין גלנט מרחוב זרובבל 3, חל־אביב, ע״יכ״כ
 עו״ד ראובן ריטרמן מרחוב יהודה הלוי 47, תל־אביב,

 הודעה
 להווי ידוע כי בנימין גלנט פנה אל בית המשפט המחוזי בירושלים
 בבקשה להצהיר על *ותו של מאיר גלנט שנעלם ומשערים שהוא מת,
 וכי בית המשפט ידון בבקשה הנ׳׳ל ביום י־ג בתמוז חשל׳׳ט (8 ביולי

 1979) בשעת 08.30.

 וזה תיאורו של מאיר גלנט לפי הצהרה דמבקש:

 1. מקום לידתו ותאריך לידתו: בערך כשנח 1893 כביילסק־־פודויסקי,
 פולין;

 2. מקום מגוריו תרגיל: ניו־־יורק, ארצות הכרית;
 3. מקוש מגוריו תידוע והאחרון: ויו־יורק;

 4. אזדחוהו: משוער ארצוח הבריח;

 5. התעסקותו: רוכל;
 6. התאריך האחרון הידוע לאחרונה שבו נראה שמאיר גלנט היה

 עדיין בחיים והמקום שבו נמצא אז, תחילת 1954, ניו־יורק;

 7 . השמות והכתובות של בני מששחתו הקרובים ביותר: בנימין גלנט,
 רחוב זרובבל 3, תל־אכיכ, בן־אח.

 כל מי שיש לו ידיעות על מאיר נלנט מתבקש בזה להמציאן לבית
 המשפט, בין בכחב עד ליום הדיון, ובין בעל פה לפני בית המשפט
 במועד הנקוב לעיל, וכל אדם מעונין הרוצה להתנגד להצהרת המוות
 יתייצב לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל, אם בעצמו ואם על ידי
 באיכותו, וינמקאת טעמי התנגדותו, או ימסור לבית וזמשפט הצהרה
 בשבועה שניתנה על ידיו שבה פורטו טעמי ההתערות או ימסור
 הודעה בפני נציג דיפלומטי או קונםולרי של ישראל, שבה יפרט את

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

נ באייר השל״ט (20 במאי 1979) ד׳ ביץ, רשם ״  ה

 בבית המשפט המחוזי בירושלים
 חיק הצהרות מוות 8/79

 כענין חוק הצהרות מוות, תשל״ת—1978,

 ובענין הנעדר פילוזוף מרקו(מרדכי),
 והמבקש קסטל יצחק מרחוב ביח־אל 41, ירושלים, ע״י ב׳׳כ
ג אלבבי  עוה״ד ג׳ יעקובוביץ, שמענו להמצאת כתבי בי־דין היא: רתו

 41, תל ־אביב.
 הודעה

 להווי ידוע כי המבקש פנה אל בית המשפט תמחוזי כירושלים
 כבקשה להצהיר על מותו של הנעדר, פילוזוף מרקו(מרדכי) וכי כיח
 המשפט ידון כבקשה הנ״ל ביום י״ג בתמוז תשל״ט (8 ביולי 1979)

 בשעה 11.30.

 וזח תיאורו של הנעדר, מרקו פילוזוף (מרדכי) לפי הצהרת
 המבקש:

 1) נולד כירושלים כין השנים 1880-1875;

 2) עד שנת 1923 היה גר בירושלים ולאחר מכן בצרפת;

 3) מקום מגוריו האחרון הידוע: היתה העיר פריס;
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 בבית המשפט המחוזי בירושלים
 תיק הצהרות מוות 9/79

 כענין חוק הצהרת נלוות, חשל־״ח-1978,

 וגעוין הצהרת מותו של הנספה ליבוש פריים,

 והמבקש: דב בבארי הקיבוץ ממילות, ע״י ב׳׳כעו״ד א׳ שהרבני
 מרהיב לבונטין 24, תל־אביב.

 הודעה
 להווי ידוע הי דב בבארי פנה אל בית המשפט המחוזי בירושלים
 בבקשה להצהיר על מותו של ליבוש פריים שנעלם, ומשעריס שתוא
 מת וכי בית המשפט ידון בבקשה הנ״ל ביומ י״ג בתיווז תשל״ט (8

 ביולי 1979) כשעה 12.00.

 וזה תיאורו של ליבוש פריים לפי הצהרה המבקש:

 1• תאריך לידתו המשוער 1883.

 2. מקוש מגוריו הרגיל היה בפולין בעיר בוםקו זדרו.

 3. אזרחותו: פולנית.

.  4. מקום מגוריו הידוע האחרון היר כפולין כעיר בוםקו זדרו

 5. התעסק כמםהד.

 6. התאריך הידוע לאחרונה שבו נראה ליבוש פיריס עדיין כחיים
 היה כשבת 1943 במחנה השמדה םרבלינקה.

 7. קרובי משפחתו הקרובים ביותר: א. המבקש,בנו של המנוח;
 ב. אחיו של המבקש, יצחק פרייסמקיבוץיקוש;ג. דודו(אחיו של
 המבוה) ישראל בן פוזר ואשתו חוה בן עוזר, מרהוב יילינםון 25,

 חולון.

 כל מי שיש לו ידיעות על ליבוש פריים מתבקש כזה להמציאן
 לבית המשפט, בין ככתב עד ליום הדיון ובין כעל פה לפני בית
 המשפט במועד הנקוב לעיל, וכל אדם מעונין הרוצה להתנגד להצהרת
 המוות, יתייצב לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל, אם בעצמו
 ואפ על ידי בא כוחו, וינמק את טעמי התנגדותו, או ימסור לבית
 המשפט הצהרה בשבועה שניתבזז על ידו שבה פורטו טעמי ההתנגדות,
 או ימסור הודעה בפני בציג דיפלומטי או קובסולרי של ישראל, שבה
 יפרט טעמי ההתנגדות, שאש לא כן יחליט בית המשפט כטוב בעיניו.

 א׳ בסיון חשל״ט (27 במאי 1979) ד׳ ביין, רשש

 בבית המשפט המחוזי בירושלים
 תיק הצהרות מוות 8/79

 כענין הצהרות מות, השל״ח-1978,

 ובעבין הצהרת מותה של הנעדרת שרה אהרונובה,

 והמבקשת פרידה שאמיוף מרהוב ברקים 9, ירושלים, ע״י
 ב״כ עוה״ד ג׳ דאוביבוף ו/או א׳ ליכטמן ו/או ע׳ בריק ו/או י׳ מוזס

 ו/או ריבון מרחוב בךיהודה 2, ירושלימ.

 הודעה
 להווי ידוע כי פרידה שלומיוף שבחה אל בית המשפט המחוזי
 כירושלים בבקשה להצהיר על מותה של שרה אהרובובה, שנעלמה
 ומשערים שהיא מתה וכי כיח המשפט ידון בבקשההג״לביום י״ג

 בתמוז חשל״ט(8 ביולי׳ 1979) בשעה 10.30.

 וזה תאורה של שרה אהרונובה לפי הצהרת המבקשת:

 1. מקום לידתה ותאריך לידתה: טשקנט, רוסיה, 1905;

 2. מקום מגוריה הרגיל: טשקנט, ברית המועצות;

 3. מקום מגוריה הידוע האחרון: טשקנט, ברית המועצות;

 4. אזרחותה: סובייטית;

 5. התעסקותה: עקרת־בית;

 6. התאריך הידוע לאחרונה בו בראה ששרה אהרונובה היתה עדיין
 בחיים והמקום שבו נמצאה אז: 10.10.1971, טשקנט, ברית

 המועצות.

 7. קרובי כשפנתה הקרובים ביותר: א. פרידה שלומיוף — בת,
 רח׳ ברקיס 9, ירושלים; ב• אברהם אהרונוב — בן, רחוב צלמז׳ד,

 טשקנט, ברית המועצור.

 בל מי שיש לו ידיעות על שרה אהרובובה מתבקש בזה להמציאן
 לבית המשפט, או לכל נציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינת
 ישראל בין ככתב ובין בעל־פה, לכל המאוחר 15 יום לפבי מועד הדיון
 הבקוב לעיל, וכל אדה מעונין הרוצה להתבגר להצהרת המוות יתייצב
 לפבי בית המשפט במועד הנקוב לעיל׳ »ם בעצמו ואם על-ידי בא־
 כוחו, ויבמק את טעמי התנגדותו, :;ו ימסור לבית המשפט הצהרה
 כשבוטה שניתנת על ידו שבה פורטו טעמי ההתנגדות או ימסור
 הודעה בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל שבה יפרט את
 טעמי ההתנגדות, שאס לא כן יתן בית המשפט החלטה כטוב בעיניו.

 ב״ו באייר תשל״ט (23 במאי 1979) ד׳ ביץ, רשם

 הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות

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

 התשלום הקבוע בעדו.

 גורביץ דוד, עו״ד
 ב״כ המבקשת

: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב ה ר ע  ה
 למסור, או לשלוה על ידי הדואר לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.
 ההודעה,בציון שפ והמעןשל האיש או הפירמה ובחתימתם או בחתימה
 בא כוחה, צריכה להימסר או להישלח באופן שתניע אל החתום לעיל
 לא יאוחר משעה 13.00 של יום כ׳׳ג בסיון תשל״ט (15 ביוני 1979).

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 תיק אזרחי 773/79

 כענין פקודת ההכרות,

 ובעבין פירוק החברה שמש את כדורי חברה לבנין בע״מ.
 והמבקשת: קרן הביטוח והפנסיה של פועלי ה בבין
 עבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע״מ, ע״י באי־בוהח
 עוה׳׳ד יוסף חזקיה ו/או גורביץ דוד ו/או גורמן שמחה, שמעבש

 להמצאה כתבי בי־דין הוא: רחוב ארלוזורוב 93, חל־־אביב.

 נמסרת בזה הודעה כי ביום ה׳ בניסן תשל״ס (2 באפריל 1979)
 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל־א• יב לפרק את החברה
 הנזכרח לעיל, ובי בקשה פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 כדין ביום כ״ד במיון השליט(19 ביוני 1979) בשעה 08.30.
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 הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 תיק פירוק 1231/78

 בענין פקודת החברות,

 ובענין פירוק הוזהרה מריאן גרינהאוז בע״מ,

 והמבקשת: צפירה גרינהאוז, ע״י ג״ב עו״ד מ׳ טורבוביץ
 מרהוב החשמונאים 91, תל־אביב.

 נמסרת בז,ז הודעה, בי ביום ב׳ בתמוז תשל״ח (7 ביולי 1978)
 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל־אביב לפרק את התגרה
 הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 כדין ביום כ״ד, בסיון תשל״ט (20 ביוני 1979) בשעה 08.30.

 כל בושה או משתתף של ההברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
 בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם
 בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה ייבתן לכל
 נושה או משתתף של ההברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת

 התשלום הקבוע בעדו.

 מ׳ טורבוביץ, עו״ד
 ב״ב המבקשת

: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה תאמורת דוייכ ה ר ע  ה
 למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לתתום לעיל הודעה על רצונו זה.
 ההודעה, בציון השם והטען של האיש או הפירמה ובחחימתם או
 בחתימת בא כוחם, צריכה -להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
 התחום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום כ״ד בםיון תשל״ט (19

 ביוני 1979).

 בבית המשפט המחוזי ב באר ״שב ע תיק אזרתי 674/77
 כענין פקודת החברות,

 ובענין פירוק ההכרה פינק מתכת בע״מ אזור התעשייה,
 קריר, גת,

 והמבקש: המוסד לביטוח לאומי.

 נמסרת בזה הודעה כי ביום 18 בדצמבר 1977 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי כבאר־שבע לפרק את התבדה הבזכרת לעיל, ובי
 בקשת פירוק זו תישמע כפכי בית המשפט היושב בדין ביום 18.6.1979

 בשעה 08.30.

 כל בושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
 בעבין בקשה זו או להתבגר לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור אם
 בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה ייבתן לכל
 נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת

 התשלום הקבוע בעדו.

 מ׳ בבטין, עו״ד
 ב״כ המבקש

: בל הרוצה להופיע כשעת בירור הבקשה האמורה חייב ה ר ע  ה
 למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום לעיל, הודעה על רצונו זה,
 •תתודעה, בציון השם והמען של האיש או הפירמה וכחתימתם או
 בחתימת בא־כוהמ, צריכה להימסר או להישלח כאופן שתגיע אל

 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 17.6.1979.

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 תיק אזרחי 774/79

 בענין פקודת החברות,

 ובענין פירוק החברה אחים אבו חגלה חב׳ לבנין ולעבו
 דות ציבוריות בע״מ,

 והמבקשת: קרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבנץ
 עבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע״מ, ע״י באי־כחה
/או גורמןשמחה,שמענםלהצאת  עוה״דיוסף חזקיה ו/אוגורביץ דודו

 כתבי בי־דין הוא: רחוב ארלוזורוב 93, תל־אביב.

 נמסרת כזה הודעה כי ביום ה׳ בניסן תשל״ט (2 באפריל 1979),
 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל־אכיכ לפרק את החברה
 הנזכרה לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 כדין כיום א׳ בתמוז תשל״ט (26 ביוני 1979) בשעה 08.30.

 כל נושה או משתתף של החכרה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
 בעבין הבקשה או להחבגד לבך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם
 בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה ייבתן לכל
 נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת

 התשלום הקבוע בעדו.

 נורביץ דוד, עו״ד
 ב״כ המבקשת

: בל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב ה ר ע  ה
 למסור, או לשלוח על ידי הדואר לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.
 ההודעה, בציון שם וחמען של האיש או הפירמה ובחהימתם או בחתימת
 בא כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל החתום לעיל

 לא יאוחר משעה 13.00 של יום ל׳ בםיון חשל״ט (25 ביוני 1979).

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 תיק אזרחי 1028/78

 בענין פקודת החברות,

 ובענין פירוק החברה י׳ יוסיפוב את ד׳ רובינשטיין חברה
 לעבודות הנדסה ובנין בע״מ, הפ/51/047762/3, מרהוב

 מקוה ישראל 18, תל־אביב.

 והמבקש: פקיד שומה לגבייה מיוחדת, ע״י בא כוחו
 פרקליטות מחוז תל־אביב, רתוב ויצמן 1, תל־אגיב.

 נמסרת בזת תודעה כי ביום ג׳ בםיון תשל״ח (8 ביוני 1978),
 הוגשה בקשה לבית המשפט המתתי בתל־אביב־יפו, לפרה את התבדה
 הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט
 היושב בדין ביום א׳ בתמוז תשל״ט(26 ביוני 1979) כשעה 08.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה, הרוצה לתמוך במתן צו
 בעבין זה או להתבגר לכך, רשאי להופיע בעת הבירור, אם בעצמו או
 באמצעות עורך־הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לכל נושה או
 משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה, תמורת התשלום

 הקבוע בעדו.
 דוד זמיר, עו״ד

 כ״כ היועץ המשפטי לממשלה

: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב ה ר ע  ה
 למסור או לשלות על ידי הדואר, לחתום לעיל הודעה על רצובו זה.
 ההודעה בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובתתימתם או
 בחחימת כא־כוחם צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
 החתום לעיל לא יאוהר משעה 13.00 של יום ל׳ בםיון השל״ט (25

 ביובי 1979).
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 הודעה על כוונה להגיש בקשה למתן צו ניהול .
 לפי הוק האפטדופום הכללי, השליית—1978

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות האפוטרופוס הכללי(סדרי דין וביצוע),
 תשל׳׳ח—1978, ניתבה בזה הודעה כיי בכוונת האפוטרופוס הכללי
 להגיש לבית המשפט המחוזי בירושלים בקשה לתה לו צו ניהול

 ביחס לבכטים הרשומימ להלן.

 על כל אדכ הרוצה להתנגד למתן הצו להגיש לאפוטרופוס הכללי,
 במשרדו בירושלים רחוב ידידיה 4, כתב התבגרות, בשני עותקים,
 הבתמך בתצהיר ויפרט בו את נושא התנגדותו ונימוקיו, תוך שבו

 עיים מיום פרסום הודעה זו.

ת ו נ ו ב ז י ע ס כ  נ

 מקום מגוריו
 שם הנפטר שם האב האחרון

 אסתר אוםנוביץ יוסף ירושלים
 מריה ריבשקין בודים ירושלים

 אליעזר טדכטנבדג . אפרים תל־אכיכ
 איבגה ווריג׳ק יוסף ירושלים
 בלה כץ יצחק ירושלים
 דוד שטיינברג אריק ירושלים
 אהרן אפשטיין זינדל ירושלים
 חיים ויצמן שמואל ירושלים

ם י ע ו ד י י ת ל ם ב י ש ר ו י י ס כ  נ

 לפי צו הביתן בכית המשפט דמתוזי כירושלים:

 מקום ממריו תאריך
 חיק מספד שבי המוריש האחרון צו הירושה

s.u.78 עזי 552/77 ישראל סלומון ירושלים 
 עזי689/78 יעקב הצרובי ירושלים 21.2.79

 (עזי 261/51)

ה ע ו ד פ י ח ה ו ז ם ש י ר ד ע י נ ס כ  נ
 שם הנעדר שם המוריש

 יעקב מיטקיבםקי
 אבא אלנטנוב
 אבא אלנטנוב
 אבא אלבטבוב
 אבא אלנשנוב

 שרגא מיטקיכסקי
 יוסף אלבטנוב

 לובוב קיידנובה
 רוזליה אבדמובה

 אדואדד לכיוכ

 י׳ צוריאלי
 סגן האפוטרופוס הכלל

 כ״ו באייר תשל״ט (23 במאי 1979)

 דין וחשבון שבועי
 לפי חוק בנק ישראל, תשייד—1954

 לפי סעיף 58 (1) לחוק בנק ישראל, תשי״ד—1954 1, מתפרסם
 בזה דין וחשבון על מחזור המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום

 העבודה ביום ד׳ בסיון השל״ט (30 במאי 1979).

 סך הכל המטבע במחזורי•. 11,576,990,705.50 לירות
. .11,576,990,705.50 לידות . .  הנכסים ביתדות מטבע חוץ וזהב .

 י לא כולל מטבעות זכרון מזהב כערך בקוב כולל של 37,585,900
 ל״י שתכולת הזהב הכלול בהם שוות או עולה על ערכה הבקוב.

׳ אשבל  ת׳ בםיון תשל״ט(3 כיובי 1979) ד
 סגן מבתל מחלקת הבנקאות (הוצאה)

 1 סייח חשי״ד, עמי 192.

 הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי
 לפי פקודת פשיטת הרגל, 1936

 צו שחרור ושחרור נאמן
 שמוה ההי־כיכ ומענם: רות טליתמן,ת״ז 5043471; גד טליתמן,ת״ז

 3027065•, רתוב כינס 8, ראשוךלציון.
 בית המשפט המחוזי של: חיפת, תיק אזרתי 1049/73.

 תאריך צו השחרור: ז׳ כשבט תשל־׳ט (4 כפכר״ואר 1979).
 מהות הצו: שתדור החלטי"וסופי.

 שם הבאמן, תיאורו ומעבו: א׳ אירני, עו״ד, רחוב העצמאות 88, חיפה.
 תאריך שחרורו: י״ג באייר חשל״ט (10 במאי 1979).

 ביטול צו קבלת נכסים לפי סעיף 29
 שם החייב, תיאורו ומענו: מבחם בנימין לוי, ת״ז 0365783, מבצע

 עבודה 134/32, באר־שבע.
 בית המשפט המחוזי של: נצרה, תיק אזרדי 196/73.

 האריך צו קבלתהנכסים: 5.6.73.
 האריך ביטולו: ח׳ בניסן השל״ט (5 באפריל 1979).

 סיבת הביטול: תשלום תחובות.

 י׳ יקותיאלי
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 י״ד באייר השל״ט (11 במאי 1979)

 הודעה על תשלום דיבידנד
 שמוח החייבים, תיאורם ומענם: אורנשטיין ירחמיאל, ח־ז 0173357,
 .. מכונאי; אורנשטיין אולגה ה׳׳ז 6894234, פקידה, 04/18 אופקים.

 בית המשפט המתתי של: באר־שכע, חיק אזרחי 595/75.
 הסכום לכל לידה: 100% דין קדימה 10% חוב רגיל.

 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון.
 זמן פרפונו: ב״ה בתמוז חשל׳׳ט (20 ביולי 1979).

 מקום פרעונו כמשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי, רחוב החלוץ 117,
 באר־שבע.

 הודעה בדבר בקשת שחרור
 שם ההייב, תיאורו ומעבה שטר יצרק (איזק), ת״ז 6821686, ספר,

 שכ׳ שמשון ג• 364/10, אשקלון.
 כית המשפט תמחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 11/71.

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

 היום והמקום לדיון בבקשת השחרור: ז׳ בתמוז חשל״ט (2 ביולי
 1979) בשפה 08.30 בכית המשפט המחוזי באר־שבע.

 הודעה על ביטול צו קבלת נכסים ופשיטת רגל
 שם החייב, תיאורו ומעבד: סימון הדוש, ה״ז 7825131, חקלאי,

 עתיקות שמשון 748/1, אשקלון.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, חיק אזרחי 133/70.

 חאדיך צו קבלה נכסים ופשיטת רגל: ט׳ בניסן חט״ל (15 באפריל
.(1970 

 תאריך צו קכלח נכסים: ט׳ בניסן חש״? (15 באפריל 1970).
 חאריך תביטול: כ׳׳ו בניסן תשל״ט (23 באפריל 1979)

 כ״ד באייר השל״ט (21 במאי 1979) ש׳ אנקור־שניר
 סגן כובס הבכסים הרשמי

ח תשל״ט, 7.0.1979 1605 י ט ם 2541, י״ב נ מי ע הפרסו לקו  י



 הברת יען רון בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת כזה הודעה, כי החכרה הנ״ל קבלה החלטה מיוחדת באסיפת
 יוצאת מן הכלל מיום 30.3.1979 לפרק אה החכרה מרצון ע״י חיריה,
 ולמנות אח עמום שמואלי מרהוב לויבסקי 56, תל־אכיב, כמפרק

 ההכרה.

 על כר נושי תוזכר,-! להגיש את תביעותיו ן כצירוף הוכחותיהן לפי
 מען המפרק, תוך שלושים יום מיוה פרסום דודעה זו.

, מפרק י ל א ו מ ם ש י מ  ע

 זבמי־רובםקי עצים בע״מ
 הודעה על אסיפת נושים

 התירה מודיעה בזאת על כינוס אסיפת נושים שתתקיים ביום 3
 ביולי 1979, במשרד רו׳׳ה י׳ ודקר ושוד׳ ברחוב רמברנדט 3, תל־
 אגיב, או במשרד רו״ח סודני יעקב בררוב רמברנדט 6, תל־אביב,

 בשעה 11.00 בבוקר.

 מטרת האסיפז: מינוי מפרק לתברה.

 כל בועה שיש לו תביעות בגד תחבר־ מוזמן בזה להשתתף באסיפה
 האמורה.

, בשם ההנהלה י ק ם ב ו ר י מ נ ל ז א י ת  י

 מרצפות פ.ר.ק-ב. בע״מ
 הודעת על פירוק הדברה מרצון

 בזתבת בזאת הודעה, כי באסיפת הכללית שלא מן המנין של
 ההברה תניל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 10.5.1977, נתקבלה
 ההלטד: מייחדת לפרק את ההברה מרצון ולמנות את נהמן אמיתי,

 עו״ד, מרהוב יהודה הלוי 90, תל־אביב, כמפרק ההברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד ההכרה הב׳׳ל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיהן תוך 21 יום מיום כרסום הודעה זו למשרד המפרק

 הנ״ל.
 בושה או ארם אהד אשד לא יגיש את תביעותיו כאמור תוך המועד

 הנ״ל, לא ייענה.
, עו״ד, מפרק י ת י מ ׳ א  נ

 ״שניר״, מתיהת וילונות, כבימה וגיהוץ אוטומטי בע׳מ
 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המבין של ההברה
 הנ״ל שנועדה כהלכה ביום 30.4.1979 נתקבלה ההלכה מיוהדת לפרק
 א״, ההברה מרצון ולמנות את אביר זינגר, עו״ד, מרחוב פקיעין 4,

 תל־אביב, כמפרק החכרה.
 כל בושה שיש לו הכיעור. בגד ההברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק

 הב״ל. •
 בושה או אדם אחר אשר לא יביט תביעותיו כאמור תוך המועד

 הנ״ל, לא ייענה.
, עו״ד, מפרק ר ג נ י ר ז נ ב  א

 הודעה על מועד ומקום ההגרלה העשירית
960iלפי חוק מילווה פיתוח, תש״ך— 

 בבק ישראל מודיע כי ההגרלה העשירית לפדיון אגרות חוב למוכ׳׳ז
 ממילווה פיתוח, תש״ך-1960, סדרה כ״א, 1981-1970, תתקיים
 ביום רביעי, ב״ה בסיון תשל״ט (20 ביוני 1979) במשרדי בבק

 ישראל, תל־אכיב, בשעה 10.00.
 בנק ישראל

 מיבהל מילווה המדינה

ות המוריגנים ת על אחרי ו מ ס ר פ ת ת אלה מ ו ע ו ו  ה
תן ו נ כו דה על נ ן תעו ת ם מ ן משו מ ן בפרסו  ואי

 חלקה 298 בגוש 6753 בע״מ
 ביתנה כזד דודעה שבאסיפה הכללית שלא מן המבין של תתברת

 הנ׳׳ל שזומבה כחוק נתקבלו ההחלטות הכאות בהחלטות מיוהדות:

 1) החברה תתפרק מרצון:
 2) שמואל ויגיצקי (ת״ז 0748739) מרחוב דניאל 15, בת־ים,

 התמנה כמפרק ההברה.
 בל נושה שיש לו תביעה לחברה הנ״ל יגיש את תביעהו בצירוף
 הוכחות תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למפרק החברה לפי המען

 הב״ל.
, מפרק ל א ו מ י ש ק צ י נ י  ו

 חברת חלקה 36 בגוש 7173 בע״מ
 ניתנת בזת תודעה שבאסיפה הכללית שלא מן המבין של החברה

 תנ״ל שזומנה כחוק בחקבלו ההחלטות הבאות כתתלטות מיותרות:
 1) ההברה תתפרק מרצון;

 2) שמואל ויניצקי (ת״ז 0749739) מררוכ דניאל 15, בת־ים,
 התמנה כמפרק התבדה.

 כל נושר, שיש לו תביעה להברה הנ״ל יגיש את תביעותיו בצירוף
 הוכחות תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למפרק החברה לפי המען

 הנ״ל.
, מפרק ל א ו מ י ש ק צ י נ י  ו

 דיור שופרא חברה לבנין בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על האסיפה הסופית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 206 (2) לפקודת החברות,
 שהאסיפה הכללית האחרונה של החברה (או הנושיב) של החכרה הנ׳׳ל
 תכונם ביום 15.7.1979 בשדה 10.00, במשרד משה םמואל רו״ה,
 מרחוב ליבובטין 2 תל־אביכ, לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשה בנכסי ההכרה וכדי
 לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרקים ולהחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרקים.

 שלום כהן קנוביאן חלפון עמום
 מפרקים

 1606 ילקוט הפרסומים 2541, י״ב בסיון תשל״ט, 6.1979..

ת נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים ו ר י ר 6 ל י ח מ  ה




