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ילקוס הפרסומים
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עמוד

עמוד
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1736

מינוי ממלאת מקום מזכירת ועדת קנסות וועדות ערד
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.
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ושופט
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מינוי

מנהל
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צו

הפיקוח

על

1737
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מצרכים
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.
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מינוי ועדה לעניני אתיקה של בעלי בתי מלון לסי הצו .
האמור

.

. .... .............................................

.
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שירותים לתיירים .........................................................
.

1738

מינוי חבר במועצה לחינוך ממלכתי־דתי .

.

.
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.

.
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1737

1738

הודעות מאת הציבור ............................................
תיקוני טעויות • ,
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הודעה על מינוי יושב־ראש ומנהל פללי
לרשות הלאומית לאנרגיה

הודעה על אישור צירופו של שר לממשלה
לפי חוק־יסוד :הממשלה

לפי חוק

רשות לאומית לאנרגיה ,התשל״ז—1977

אני מודיע בזה כי הכנסת אישרה בישיבתה ביום
י״א באייר התשמ״ב ( 4במאי  ,)1982לפי סעיף  18לחוק־
יסוד :הממשלה  /הודעת הממשלה על החלטתה מיום ט,
באייר התשמ״ב ( 2בטאי  ,)1982לצרף את חבר־הכנסת
אהרן אוזן לממשלה ,בתפקידים של שר .העבודה והרווחה
והשר לקליטת העליה.
י״ב באייר התשמ״ב ( 5במאי )1982
מנחם סבידור
(חט )3—57
יושב־ ראש הכנסת
י
 1ס״ח התשכ״ח ,עט׳ .226

מודיעים בזה ,כ״ בתוקף סמכותה לפי סעיפים
ו־ 8לחוק רשות לאומית לאנרגיה ,התשל״ז— ,! 1977ולפי
המלצת שר האנרגיה והתשתית ,מינתה הממשלה את
אוריאל לין ליושב־ראש ומנהל כללי של הרשות הלאומית
לאנרגיה.
י״ב באייר התשמ״ב ( 5במאי )1982
דן מרידוד
(חט )3—217
מזכיר הממשלה -
 1ס״ח התשל״ז ,עט.61 ,

הודעה על אישור החלטה

הודעה ,על הוספת משרה כתופעת

לפי חוק־יסוד :הממשלה
אני מודיע בזה כי הכנסתי אישרה בישיבתה ביום
י ,באייר התשמ״ב (. 3במאי  )1982לסי סעיף  30לחוק־
יסוד :הממשלה  /את החלטת הממשלה בישיבתה ביום
ב ,באייר התשמ״ב ( 25באסריל  )1982להעביר ,בהתאם
לסעיף האמור ,את סמכויות שר הבריאות לסי חוק למניעת
■מפגעים ,התשכ״א— ,21961לשר הפנים.
י״א באייר התשמ״ב ( 4במאי )1982
מנחם סכידור
(חט )3—57
יושב־ראש הכנסת
 1ס״ה התשכ״ח ,עט.226 ,
 2ס״ת התשכ״א ,עט.58 ,

)1(7

לחוק שירות המדינה (מינויים),

מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  23לחוק שירות
המדינה (מינויים) ,התשי״ט— / 1959החליטה הממשלה
להוסיף את משרת המשנה לפרקליט המדינה לרשימת.
המשרות שבתוספת לחוק האמור.
י״ב באייר התשמ״ב ( 5במאי )1982
דן מרידוד
(חמ )3—1173
מזכיר .הממשלה
 1ס״ח התשי״ט ,עט׳  ;86התשכ״ג ,עט.110 ,

הודעה על מינוי נשיא בית המשפט העליון
־לפי חוק

הודעה על קביעת ממלא־מקומו של שר
לפי .חוק־יסוד :הממשלה
בהתאם לסעיף (41ב)( )1לחוק־יסוד :הממשלה ,1מו 
דיעים בזה שהממשלה קבעה לפי סעיף  20לחוק האמור,
כי שר התעשיה והמסחר• יכהן כממלא־מקומו של שר
האוצר ,מיום י״ב באייר התשמ״ב ( 5במאי  )1982עד
שובו של שר האוצר לארץ.
י״ב באייר התשמ״ב ( 5במאי )1982
דן מרידוד
(חט , )3—57
מזכיר הממשלה
 1ס״כ התשכ״ח ,עט.226 ,

לפי חוק בנק ישראל ,התשי״ד—1954
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השופטים ,התשי״ג—1953

■

בהתאם ׳לסעיף . 25לחוק השופטים ,התושי״ג—■ 1953י,
אני מודיע שנשיא המדינה ,בתוקף סמכותו לסי סעיף
 5לחוק האמור ,מינה את יצחק כהן להיות נשיא בית
המשפט העליון ,החל־ביום ז׳ באייר התשמ״ב ( 30באפריל
.)1982

ז׳ באייר התשמ״ב ( 30באפריל )1981
<חמ )3—60

משה גפים
שר המשפטים

1

ס״ח התשי״ג ,עט׳ .149

הודעה על מינוי ממלא מקום קבוע
לנשיא כית המשפט העליון
לפי חוק השופטים,

הודעה על מינוי משנה לנגיד בנק ישראל
־ מודיעים בזה .,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף  10לחוק
בנק ישראל ,התשי״ד— / 1954ותוך התייעצות עם נגיד
בנק ישראל ,מינתה' הממשלה את יקיר פלסנר להיות
משנה לנגיד בנק ישראל.
י״ב באייר התשמ״ב ( 5במאי )1982
דן מרידוד
(חט )3—778
מזכיר הממשלה .
ס״ח התשי״ד ,עט.192 ,

התשי״ט—1959

התשי״ג—1953

בהתאם לסעיף  25לחוק השופטים ,התשי״ג—/1953
אני מודיע שנשיא המדינה ,בתוקף סמכותו לפי .סעיף 5

לחוק האמור ,מינה את מאיר שמגר 'להיות ממלא מקום
קבוע לנשיא בית המשפט העליון ,החל ביום ד באייר
התשט״ב ( 30באפריל .)1982
ז׳ באייר התשמ״ב ( 30באפריל )1982
(חט  )3-60י

משה נסים
שר המשפטים

1

ס״ח התשי״ג ,עט.149 ,
ילקוט הפרסומים  ,2814נ״ז באייר התשמ״ב20:5.1982 ,

הודעה על הצורך למנות שופט
לפי חוק השופטים ,התשי״ג—1953
התשי״ג—J 1953

בהתאם לסעיף (7א) לחוק השופטים,
אני מודיע כי יש צורך למנות שופט של בית המשפט
העליון.
י״ב באייר התשמ״ב ( 5במאי )1982
(חט )3—60

ס״ח התשי״ג ,עט,

1

משה נסים
שר המשפטים

 .6ד״ר שמואל ■בניאל — יושב ראש
אליהו זילברברג — נציג שר האוצר
מנחם כצנלבוגן — נציג שר הבטחון

בהודעה על הרכב .ועדות ערר ,שפורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2337התשל״ז ,עט׳  ,1744המינויים לאזור
המרכז — בטלים.
כ״ד •באדר התשמ״ב ( 19במרס )1982
■
(חט . )3—501

.149

הודעה על הצורף למנות שופט תעבורה ־
לסי חוק

הודעה על מינוי מנהל

השופטים ,התשי״ג—" 1953

לפי צו הפיקוה יעל מצרכים ושירותים (בתי• מלון),
התשכ״ז—1967

ופקודת התעבורה

בתוקף סמכותי לסי סעיף  26לפקודת התעבורה,1
וסעיף (7א) לחוק השופטים ,התשי״ג— ,2 1953אני מודיע
י פי יש צורך למנות שופט תעבורה.
י״ב באייר התשמ״ב ( 5במאי )1982
משה גסים
,
(חט )3-60
שר המשפטים
הערה :שופט התעבורה שיתמנה יכהן בחיפה.

דיני מדינת ישראל ,נוסח
ס״ח התשי״ג ,עט.149 ,

1
2

חדש  ,7עט.173 ,

הודעה על הרבב ועדות עדר
לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)
(נזקי מלחמה ונזק עקיף) ,התשל״ג—1973

בתוקף סמכותי לפי תקנה  12לתקנות מס רכוש וקרן
פיצויים (תשלום פיצויים) (נזקי מלחמה ונזק עקיף),
התשל״ג— 1973ך אני ממנך■ ,את האנשים המפורטים להלן,
להיות חברי ועדות ערר לאזור המרכז:
.1

עו״ד מנשה קדיר — יושב ראש
אליהו זילברברג — נציג שר■ האוצר
מנחם כצנלבוגן — נציג שר הבטחון

.2

עו״ד טוביה דורי — יושב ראש
אליהו זילברברג — נציג שר האוצר
מנחם כצנלבוגן — נציג שר הבטחון

.3

עו״ד אליעזר קינדרמן — יושב ראש
אליהו זילברברג — נציג שר האוצר
מניחם כצנלבוגן — נציג שר הבטחון

.4

עו״ד מאיר הולצמן — יושב ראש
אליהו זילברברג — נציג שר האוצר
מנחם כצנלבוגן — נציג שר הבטחון

.5

עו״ד חנוך קליין — יושב ראש
אליהו זילברברג — נציג שר האוצר
מנחם כצנלבוגן — נציג שר הבטחון

 1ק״ת התשל״ג,

עט.1682 ,

ילקוט הפרסומים  ,2814כ״ז באייר התשמ״ב20.5.1982 ,

משה גסים
שר המשפטים

בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לצו הפיקוח על מצרכים
ושירותים (בתי מלון) ,התשכ״ז—( 1 1967להלן — הצו),
אני מודיע כי מיניתי את סמנכ״ל שירותי תיירות בישראל
במשרד התיירות ואת מנהל המחלקה לבתי מלון ואיכסון
במשרד התיירות להיות ,כל אחדימהם ,מנהל לענין ביצוע
הצו.
מינוי מנהל לעבין הצו ,שהודעה עליו פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2217התשל״ו ,עט׳  ,1716ובל מינוי נוסף
למנהל שפורסם לאחר מפן — בטלים.
כ״ח בניסן התשמ״ב ( 21באפריל )1982
(חט )3—1000

,אברהם שריר
שר התיירות

1

ק״ת התשכ״ז ,עט ;1159 ,התשכ״ח ,עט ;256 ,התשל״ו,
עט.588 ,
■/

הודעה על מינוי ועדה לעניני אתיקה של
בעלי בתי מלון
■לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בתי מלון),
התשכ״ז—1967
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 7ב(א) לצו
הפיקוח על 'מצרכים ושירותים (בתי'מלון) ,התשכ״ז—
 < 1967מיניתי את האנשים ששמותיהם נקובים להלן,
להייות חברים בועדה לעניני אתיקה של בעלי בתי מלון:
אלי פלג — יושב־ראש
עמוס לוטן
גרשון שמיר

בנימין ממון
אלכסנדר סופרון
זהבה ישראלי

הודעות שפורסמו  2על מינוי ועדת אתיקה ושינוי
בהרכבה — בטלים.

כ״ח בניסן התשמ״ב ( 21באפריל
(חט )3—1000

)1982

י אברהם שריר
שר התיירות

 1ק״ת התשכ״ז• ,עט ;1195 ,התשל״ו ,עכ؛׳ .588
 2י״ם התשל״ו ,עט׳  ;1716התשל״ח ,עט ;825 ,התשל״ט,
עט׳ .2121
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הודעה על מינוי מנהל

אישור אגרת שירותים

לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (זיהוי עסקים
למכירת טובין ומתן שירותים לתיירים) ,התשכ״ז—1967
• בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לצו הפיקוח על מצרכים
ושירותים( .זיהוי עסקים למכירת טובין ומתן שירותים
לתיירים) ,התשכ״ז—1 1967י ,אני מודיע כי מיניתי את
דוד וילק ואת אורנן לב־ארי ,להיות ,כל אחד מהם ,מנהל
לענין ביצוע הצו לגבי עסק ובית־מסחר ,למעט בית מלון.
מינוי מנהל לעניו הצו ,שהודעה עליו פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2469התשל״ח ,עט ,2649 ,וכל מינוי נוסף
למנהל ,שפורסם לאחר מכן — בטלים.
כ״ח בניסן התשמ״ב 21( .באפריל )1982
אכרהם .שריר
(חט -1575ד)3
שר התיירות ■ s

י לפי תקנות השירותים היהודיים הדתיים
(אגרות שירותים של חברות קבורה) ,התש״ל—1969

 1ק״ת התשכ״ז ,עט׳  ;1185התשכ״ח ,עט ,257 ,התשל״א,
עט ;1410 ,התשל״ב ,עט.750 ,

מינוי הבד מועצה לחינוך'ממלכתי-דתי
לסי חוק חינוך ממלכתי,

התשי״ג—1953

,

בתוקף סמכותי לפי סעיף  13לחוק חינוך ממלכתי,
התשי״ג— 1953אני ממנה ,באישור הממשלה ,את יוסף
אחיטוב להיות חבר המועצה לחינוך ממלכתי־דתי ,במקום
אליהו בר־חמא.

מינוי מועצה לחינוך ממלכתי־דתי שהודעה עליו פור 
סמה בילקוט הפרסומים  ,2591התש״ם ,עט׳  ,651יתוקן
לפי זה.
כ״ו בניסן התשמ״ב ( 19באפריל )1982
זבולון המר
<חמ )3—246
שר החינוך והתרבות
.
 1ס״ח התשי״ג ,עט ;137 ,התש״ם ,עט׳ .105

 .׳הודעה על מינוי חכר לועדה רכואית לעררים
לעגין 'גימלת ניידות
 .אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף  2של ההסכם
בין ממשלתי ישראל לבין המוסד לביטוח לאומי מיום
כ״ו בוכסלו התשלרו ( 30י בנובמבר  ,1 )1975וסעיף 28
להסכם שבין אותם צדדים מיום ט״ו בסיון התשל״ז (1
ביוני  ,2 )1977הוספתי י את ד״ר אלכסנדר פרבר לרשימת
חברי הועדה.הרפואית לעררים ,לענין ההסכמים האמורים
כחבר מומחה לאורתופדיה.
ההודעה על מינוי ועדות רפואיות לענין גימלת ניי 
דות  ,3תתוקן לפי זה.
ב ,באייר התשמ״ב ( 25באפריל )1982
 .אליעזר שוסטק _
<חמ )3—1505
שר הבריאות
 1י״ם התשל״ו ,עט׳ .989
 2י״פ התשל״ז’,עמ׳ . ;1813התשמ״א עט.1968 ,
 aי״פ התשל״ט ,עט ;111 ,התשמ״ב ,עט,992 ,856 ,155 ,
.1694 ,1483 ,1122 ,1022

1738

בתוקף סמכותי לפי תקנה  5לתקנות השירותים הד 
תיים היהודיים (אגרות שירותים של חברות קבורה),
התש״ל— / 1969אני מאשר בקשת החברה'קדישא ראשון־
לציון להטיל אגרת שירותים על'מקימי מצבה ,לפי השיעו 
רים והתנאים להלן:

 .1שיעור האגרה
בבית העלמין הישן

בשקיים

חלקותד׳
חלקה ה,
חלקה ו'

2,837

הורים שכולים; נספה פעולות איבה

 30%הנחה.

3,865

3,351

 .2מקרי סעד ומחוסרי יכולת:
החברה קדישאתקיםועדת ערר בת שלושה'
א.
חברים לדון ולהחליט בבקשות של מקרי סעד ומחוסרי
יכולת מבין מקימי המצבות לפטור או להנחה משיעור
האגרה.

ב .על ההחלטה של ועדת הערר ,רשאי העורר לערוד
תוך שלושים יום ממתן ההחלטה לפני ועדת ערר
 .עליונה בת שלושה חברים שמינה השר מבין עובדי
המשרד .לעניני דתות ואנשי ציבור; החלטת ועדת
הערר העליונה תהיה סופית.
 .3אישור אגרת שירותים ■שפורסם בילקוט הפרסומים
 ,2766התשמ״ב ,עט׳  — 310בטל.
ג ,באייר התשמ״ב ( 26באפריל )1982
׳(חט )3—244

יוסף כורג
השר לעניני דתות

 . 1ק״ת

התש״ל ,עט׳ .10

הודעה קל מינוי ממלאת ממום של מזכירת
ועדת קנסות וועדת ערר

.

לפי תקנות המועצה,לענף הלול (ייצור ושיווק).
(הנוהל בפני ועדת קנסות וועדת ערר) ,התשב״ה—1964
אנו מודיעים בזה ,כי בתוקף סמכותנו לפי תקנה 1
לתקנות המועצה ■לענף הלול (ייצור ושיווק) (הנוהל
בפניי ועדת קנסות וועדת ערר) ,חתשכ״ה— / 1964מינינו
את תקוה לוי להיות ממלאת'מקום של'מזכירת ועדת
קנסות וועדת ערר לענין הוראות התקנות ,בתקופת העדרה
של המזכירה.
מינויה של טובה שוורצברג  — 2בטל.

ח׳ בניסן התשמ״ב,
גדעון פת
(חמ )3—1033
שר התעשרה והמסחר ■

( 1באפריל )1982

1
2

שמהה ארליד
שר החקלאות

ק״ת התשכ״ה ,עט ;327, ,התשכ״ט ,עט׳
י״פ התשט״א ',עט.1141 ,

.995

ילקוט הפרסומים  ,2814כ״ז באייר התשמ״ג20.5.1982 ,

הורעה כרכר קביעת תנאים .לאישור רקיחת תרופה

קביעת ההיקף הארצי של נטיעת צמחי נוי
בשנת 1982/83
לפי חוק המועצה לצמחי נוי (ייצור ושיווק),
התשל״ו—1976

לפי תקנות הרוקחים (תכשירים רפואיים),
התשל״ח—1977
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה  )3(17לתקנות
הרוקחים (תכשירים רפואיים).,התשל״ח—( 1 1977להלן —
התקנות) ,אישרתי לרוקח מורשה לרקוח כבית מרקחת
כל תכשיר כאמור בתקנה (17א)( )4לתקנות ,בתנאי שאינו
מכיל שילובים המפורטים להלן:

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 4לחוק המועצה
לצמחי נוי (ייצור ושיווק) ,התשל״וד / 1976-ולפי סעיף
( 21א) לחוק מועצת חפירות (ייצור ושיווק) ,התשל״ג—
 ,21973ולאחר שהמועצה לצמחי נוי (ייצור ושיווק) יעצה.
לי ,אני קובע כי ההיקף הארצי של נטיעת צמחי נוי
()1
המפורטים להלן ,יהיה בתקופה שבין י״ד בתשרי 1התשמ״ג
()2
( 1באוקטובר  )1982לבין כ״ג בתשרי התשמ״ד (30
()3
בספטמבר  )1983כדלקמן:
השטח בדונמים

,

צמח נוי

צפורן ננסי•
גיססנית (גיפסופיליה)
עצבונית (רוסקוס)
עד־עד
חרצית
פרוטיאה (בנקציה)

ג ,באייר התשמ״ב
(חט )3—1197

3,700
1,600
950
1,500
525
600

()6
()7

()9

( 26באפריל )1982

()10

שמחה ארליד ■
 .שר החקלאות ■

 1ס״ח התשל״ו ,עט.277 ,
 2ס״ח התשל״ג ,עט׳ . ;310ק״ת התשל״ט ,עט,

()4

()5

.520

אמידופירין עם חמרים אנלגטיים;
אמרנט עם תכשיר אחר;
• ברביטורטים עם חמרים א"נלגטיים;
חומצת בור עם תכשיר אחר למעט טיפות עיניים;.
טרטרזין עם תכשיר אחר;
יוהימבין עם הורמונים אנדרוגניים;
 .כלורופורם עם תפשיר אחר;
( )8מסטרנול במנה העולה על  50מ״ג עם תכשירים
למניעת הריון;
מפרובמט עם חמרים מרגיעים;
פנצטין עם המרים אנלגטיים.

כ״ט בניסן התשמ״ב ( 22באפריל )1982
א׳ מנצ׳ל
(חט )3—1573
מנהל אגף הרוקחות

1

ק״ת התשל״ח ,עט׳  ;100התשמ״ב ,עט,
י״פ התשמ״א ,עט׳ .1377

 353ו־;532

הורעה על הרכב ועדת בוחנים
לסי תקנות רופאי שיניים (קורסים ובחינות מקצועיות),
התשל״ז—1977

תיקון הורעה ברבר ארצות האופרות או המגבילות
יבוא .טובין מישראל

בתוקף סמכותי לפי תקנה . 8לתקנות רופאי שיניים
(קורסים ובחינות מקצועיות) ,התשל״ז— ,x 1977מיניתי
ועדת בוחנים שהרכבה הוא:

לפי צו יבוא חפשי ,התשל״ח—1978

ד״ר א״מ קלמן — יושב ראש
ד״ר נ״ט דינטי — סגן יושב ראש
חברים:
ד״ר י׳
ד״ר מ,
ד״ר צ,
ד״ר מ,
ד״ר ה׳

בלומנפלד
גוטליב
הירשפלד
הלפט.
יודס י

 .״אוגנדה״ — תימחק.
()1
ד״ר ד ,לאופר׳
פרוס ,ח ,פיטרוקובסקי
( )2אחרי "הרפובליקה של אינדונזיה" ,יבוא:
ד״ר י׳ שפרלינג
"אירן ,אלבניה"
פרוס /א ,שטייר
אחרי "צ׳כוסלובקיה" ,יבוא" :קובה"
()3
ד״ר א ,שרון
"רוזדיה"— תימחק.
()4

כ״ז בניסן התשמ״ב ( 20באפריל )1982
(חט )3—879

בריר מורן
המנהל הכללי ■
של משרד הבריאות

 1ק״ת התשל״ז ,עט,

בתוקף סמכותי לפי סעיף  )2(3לצו יבוא חפשי,
התשל״ח— / 1978אני מודיע כי ההודעה בדבר ארציות
•האוסרות או המגבילות יבוא טובין מישראל; אשר פור 
סמה בילקוט הפרסומים  ,2292התשל״ז ,עט׳  ,714תתוקן
כר:

.1782

ילקוט הפרסומים  ,2814כ״ :באייר התשמ״ב20.5.1982 ,

י״א באייר התשמ״ב ( 4במאי
(חט )3—1075

 1ק״ת

)1982

אברהם אשרי
רשות מוסמכת

התשל״ח ,עט.1774 ,

1739

הודעה לפי סעיפים 1 5־7

לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),
וחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה—1965

1943

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— /1965ובהתאם לתכנית מפורטת מס׳
( 457להלן — התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2478התשל״ט ,עט׳  ,168מוסרת בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת־השרון (להלן —
הועדה) הודעה ,כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לועדה לחלוטין' לצרכי ׳ציבור וכי אין הועדה חייבת
בתשלום פיצויים בשל רכישת הקרקע האמורה.

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל •פיצוי על כד ,בין מכוח זכות ובין
מתוך נימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או
פיצויים מופחתים .,נדרש לשלוח לועדה — תוך חדשיים
מיום פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה על זכותו או
על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה בצירוף ראיות
לחיזוק תביעתו ,שיכללו את פרטי הרישום — אם ישנו —
בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהם
את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל
סעיף וסעיף ,ואם נתבעים פיצויים מתוך '.נימוק שייגרם
סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים מופחתים —
ראיות ■התומכות בטענה כי ייגרם סבל■ .
כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות
מיד חזקת בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן
דחוף לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה
מורה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד
את החזקה בה.

סומים  ,2362התשל״ז ,עט׳  ,2265מוסרת בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה סתח־תקוה (להלן — הועדה)
הודעה ,כי הקרקע 'המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלו 
טין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לשאת ולתת על רכישת
הקרקע האמורה.

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כד נדרש לשלוח לועדה,
תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומותל הרצאה על•
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה,
בצירוף לאיות לחיזוק ■תביעתו שיכללו את פרטי הרישום
י— אם ישנו — בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה המפ 
רטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום
הנתבע בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לצרכי הציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה
בזת שכל אדם המחזיק בקרקע האמור ימסור מיד את
החזקה בה.

תוספת
חטיבת קרקע בשטח של  1,632מ״ר ,המהווה חלק
־
מחלקה  273בגוש  ,6400פתח־תקוה.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית פתח־
תקוה ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
כ״ו בניסן
(חט )3—2

התשמ״ב ( 19באפריל )1982

דב תכורי
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,פתח־תקוה

תוססת

הורעה לפי סעיפים 1 5־7

גוש  ;6418חלק מחלקה  18בשטח של  1,712מ״ר,
היעוד :דרך.

לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור)1943 ,
וחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה—1965

העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית לתכ 
נון ולבניה ,רמת־ השרון ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין
בו בשעות העבודה הרגילות.

 .1בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתכנון
ולבניה המרכז (להלן — הועדה) ,לסי סעיפים  189ו־190
לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה— 11965ובהתאם לתכנית
מפורטת מס ,ממ '1132/באר יעקב ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2776התשמ״ב ,עמוד ,736
מוסרת בזה הועדה הודעה לסי סעיפים  5ו־ 7לפקודת
הקרקעות (רכישת לצרכי ציבור) ,2 1943 ,כי הקרקע
המתוארת .בסעיף  1לתוססת דרושה לועדה לחלוטין
לצרכי ציבור ובי הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת
הקרקע האמורה.
 .2בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתכנון
ולפניה המרכז (להלן — הועדה) ,לפי סעיסים  189ו־190
לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה— / 1965ובהתאם' לתכנית
מפורטת מס ,ממ ,2/922/גני תקוה; שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2566התשל״ט ,עמוד ,2193
מוסרת בזה הועדה הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודת

כ״ז בניסן התשמ״ב ( 20באפריל )1982
מנחם שימן
(חט )3-2
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,רמת־השרון

 1ס״ח

התשכ״ה ,עט׳ .307

הודעה לסי סעיפים 1 5־7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)1943 ,
וחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה— 1965י י:

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ? 1965ובהתאם לתכנית מפורטת מס׳•
פת ,1239/שהודעה בדבר אישורה סורסמה בילקוט הסר 

1

ס״ח התשכ״ה ,עט׳ ,.307

1740

 1ס״ח התשכ״ה. ,עט.307 ,
 2ע״ר  ,1943תום׳  ,1עט׳ .32
ילקוט הפרס ומים ,2814.כ״ז באייר החשמ״ב20.5.1982 ,

הקרקעות (רכישה לצרכי ,ציבור)2 1943 ,י ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  2לתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרבי
ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע
האמורה.

( )2חטיבות הקרקע המהוות חלקות בשלמות
כמפורט להלן:
מס׳י ארעי

מס ,סופי

שטח החלקה
במ״ר

17

763

1,219

18

764

1,519

19

765

692

21

767

491

22

768

800

 .3בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתכנון
ולבניה המרכז (להלן — הועדה) ,לפי סעיפים  189ו־190
לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה— 1 1965ובהתאם לתכנית
מפורטת ממ ,1130/גני תקוה ,שהודעות בדברי אישורה
פורסמו בילקוטי הפרסומים ■ ,2576התש״ם«$ ,׳  236ו־2688
התשמ״א ,עט׳  ,1008מוסרת בזה הועדה הודעה לפי
סעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),
 ,21943כי הקרקע המתוארת בסעיף  3לתוספת דרושה
לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא
וליתן על רכישת הקרקע האמורה.
 .4בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתכנון
ולבניה המרכז (להלן — הועדה) ,לסי סעיפים  189ו־190
לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה— 1 1965ובהתאם לתכנית
ממ ,14/865/יהוד ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפירסומם  ,2760התשמ״ב ,עט׳  ,166מוסרת בזה הועדה
הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצרכי ציבור) ,2 1943 ,פי הקרקע המתוארת בסעיף 4
לתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרפי ציבור ופי הועדה
מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

חלקה

השטח במטרים רבועים
לשצ״ס
לבניני ציבור ’

675

80

114

870

77

1146

499

1718

76

870

300

75

870

300

73

870

300

72

1740

600

ילקוט הפרסומים  ,2814כ״ו באייר התשמ״ב20.5.1982 ,

29

775

123

30

776

95

31

777

179

מגרש לבנין ציבורי
שצ״פ
חניה
חניה
חנית
חגית
שצ״פ
מגרש לבנין ציבורי
שצ״ם
שצ״פ
חנית
חניה

השטח במ״ר

3,510

5

1,320

10

4,329

11

5,834
' 8,251

13

824

14

1,072

12

15

1,068

16

75

17

1,289

18

1,106

) (4חטיבות קרקע המהוות חלק
כמפורט להלן:

מטגרשים בגוש”6695

מגרש מס,

שטח ההפקעה במ״ר

,4040

300

28

774

1,875

3

*■

לדרכים

27

773

1,199

מם׳ ארעי

תופפת
( )1חטיבות הקרקע המהוות חלק״ חלקות בגוש
כמפורט להלן:

26

772

3,284

היעוד

) (3חטיבות הקרקע המהוות חלקים מחלקה  608בגוש
 6720בגני תקוה ,כמפורט להלן:
׳

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן במקר 
קעין האמורים ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח
לועדה — תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות —
הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו במקרקעין
האמורים ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו ,שיכללו את
סרטי 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 ,מפגי שהם דרושים באופן
דחוף לצרכי הציבור שלמענם עומדים לרכשן ,והועדה
מורה בזה שכל אדם המחזיק במקרקעין האמורים ימסור
מיד את החזקה בהן.

23

769

י' 2,316

בגוש ,6720

37

215

38

266

39

299

40

297

41

328

העתקי התבניות מופקדים במשרדי הועדה ברחוב
וולפסון  ,10פתח תקות ,וכי המעונין בדבר זכאי יעיין
בהן בימים ובשעות שמשרדי הועדה פתוחים לקהל.
כ״ז בניסן התשמ״ב ( 20באפריל )1982
מ' וייס
(חמ )3—2

יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,המרכז
1741

הודעה לפי סעיףי 19

הודעה לפי 8עין؛ 19

לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)1943 ,
וחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה—1965

לפקודת -הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)1943 ,
וחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה—1965

בתוקף סמכותה לסי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— 1965ג ,ובהתאם לתפנית מפורטת מס׳
ממ 853/שהודעה בדבר הרשאה לתת לה תוקף פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,1820התשל״ב ,עמ׳  ,1579מצהירה
בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז י (להלן —
הועדה) ,בהתאם "לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצרכי .ציבור)( 2 1943. ,להלן — הפקודה) ,בי הקרקע
המתוארת בתוספת אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לסי
סעיפים  5ו־ 7לפקודה ,בילקוט הפרסומים  ,2799התשמ״ב,
עט׳  ,1450תהיה לקנינה הגמור ,והמוחלט של הרשות
המקומית גבעת שמואל ,מיום פרסום הודעה זו .ברשומות.

בתוקף סמכותה לסי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— 1965י ,י ובהתאם .לתכנית מפורטת י
הנקראת ״תכנית מס3125 ,״ (להלן — התכנית) ,שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בליקוט -הפרסומים  2655התש״ם,
עט׳  ,2349מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה'
נצרת (להלן י— הועדה) ,׳בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור)( 2 1943 ,להלן —
הפקודה) ,כי הקרקע -המתוארת בתוספת -אשר ביחס אליה
פורסמה הודעה לפי סעיפים ' 5ו־ 7לפקודה ,בילקוט
.הפרסומים  ,2728התשל״א ,עט׳  ,2204תהיה לקנינה הגמור
והמוחלט של עירית נצרת מיום פרסום הודעה זו ברשו־
מות..

תוספת
חטיבת קרקע המהווה חלקות  802ו־ 867בשלמות בגוש
 ,6189בשטח  257מ״ר 3,879+מ״ר ,בסה״ב  4,136מ״ר,
בגבעת שמואל.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה ,וכל המעונין
.בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות .י
■מ' וייס
כ״ז בניסן התשמ״ב ( 20באפריל )1982
יושב ראש הועדה המקומית
(חמי )3-4
לתכנון ולבניה ,המרכז
 1ס״ח התשכ״ה ,עט׳ . .307
 2ע״ר  ,1943תוס׳  ,1עמ׳ .32

•

תוספת

שטח; קרקע בגוש  16502המהווים .חלקים מחלקות
 ,21 ,22 ;23 ,24 ,25 ,27 ,42 ,43המסומנים בצבע אדום
בתשריט -התכנית והמיועדים לדרך ציבורית.
.כ״ח בניסן התשמ״ב ( 21באפריל  )1982תופיק זיאד .
יושב ראש.הועדה המקומית
(חט )3—4
׳ • לתכנון ולבניה ,נצרת
 1ס״ח התשב״ה ,עט׳ .307
 2ע״ר  ,1943תוס׳  ,1עט׳ .32

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,החשב״ ח1965-

מחת ירושלים
מרחבי תכנון מקומי ,ירושלים

הודעה כרכר אישור שינויי תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה; התשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולב 
ניה ,מחוזי ירושלים ,החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר
שינויי תכניות מיתאר אלה:

( )1״תכנית מס׳ ■ 1857א׳ ,שינוי מס׳  1/79לתכנית מס׳
."1857

.

,

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית :מ;תחם
.עומריה ,גוש  ,30197חלקה  — 6הכל על סי הגבולות
המסומנים בתשריט בקו כחול.
עיקרי שינוי התכנית :השלמת סעיף ( 4מקום התכ 
נית) של תכנית.מס׳  ,1857על־ידי הוספת חלקה 6
בגוש  ,30197לכל החלקות הרשומות בסעיף  4בתכ 
נית .1857
הודעה על הפקדת השינוי האמור פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2640התש״ם ,עט׳ .1991
( )2״תכנית מס׳  ,2942שינוי מס׳  47/80לתכנית מיתאר
מקומית לירושלים".
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ואלה השטחים הכלולים בשינוי י התכנית :שכונת
בקעה ,רח׳ אבטליון מס 4 ,פינת רחוב מרטון ,גוש
 ,30013חלקה  — 24הכל על סי הגבולות המסומנים.
בתשריט בקו בחול.
עיקרי שינוי התכנית :א) שינוי קו ■בנין בחלקה
הכלולה בתכנית פצורה שתאפשר ניצול אחוזי הבניה
• המותרים; ב) קביעת צורת הבינוי על החלקה בהתאם
לקווי הבנין המסומנים על גבי התשריט בקו נקודה י
בטוש אדום ובהתאם לנספח בינוי מס׳ .1
הודעה על הפקדת השינוי האמור פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2748התשמ״א ,עט׳ .2937
השינויים האמורים ,בצורה שאישרה הועדה המחוזית
ביחד עם התשריטים המצורפים .אליהם' ,הופקדו'במשרדי
הועדה האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה ,ירושלים ,וכל המעונין רשאי לעיין בהם ללא י
תשלום בימים  .ובשעות ■שהמשרדים האמורים פתוחים
•לקהל.
ר ,לוי .
.י״ ב בניסן התשמ״ב ( 5באפריל )1982
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז ירושלים
ילקוט הפרםומים" ,2814כ״ז באייר התשמ״ב20.5.1982 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,התשב״ ה1965-

מחוז המרבו
ואלה השטחים הכלולים בשינוי
חלק מחלקה .69
עיקרי הוראות שינוי התכנית :קביעת קו בנין אחורי
קיים  2.40מ ,במקום  6.0מ ,וקביעת אחוזי בניה לבנין
קיים בקומה ולוח האזורים. .
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2694התשמ״א ,עמי .1124
שינוי התכנית האמור ,בצורה שאישרה הועדה המחו 
זית ביחד עם .התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי
הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,טייבה ,וכל המעונין רשאי .לעיין בו ללא
תשלום בימים ובשעות :שהמשרדים האמורים פיתוחים
לקהל.
התכנית :גוש ,7848

מרחב תכנון מקומי ,טייבה

הודעה כרכר אישור שינויי תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי הועדה .המחוזית לתכנון
ולבניה ,מחוז המרכז ,אישרה ,באישור שר הפנים ,שינויי
תכניות מפורטות אלה■ :
(" )1שינוי תכנית מפורטת מס׳ טב."2000/
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש
חלקות 52 ,13׳ (חלק). .
עיקרי הוראות שינוי התכנית :קביעת 2 :יחידות דיור
על מגרש ,קווי בנין ואחוזי בניה.
הודעה על הפקדת שינו? התכנית פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2720התשמ״א ,עט׳ .2043

,7848

מרחב תכנון מקומי ,יבנה

(" )2שינוי.תכנית מפורטת

מם׳ טב."2010/

ואלה השטחים' הכלולים בשינוי התכנית :גושים ,8040
 ,8030חלקות 21/3 ,3/3 ,4/1 ,3/1 ,1/32 ,1/1 ,1/2

בטייבה.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :שינוי יעוד מאיזור
חקלאי ומגורים ג׳ לבגיגי ציבור ודרכים.
הודעת על הפקדת ■שינוי התכנית פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2755התשמ״א ,עמ׳ .42
(" )3שינוי תכנית מפורטת מס׳

טב."2019/

ואלה השטחים הכלולים בשינוי 'התכנית :גושי ,8057

בשטח הבנוי■ בטייבה.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :קביעת הוראות בניה,
מספר קומות ואחוזי בניה.
הודעה על הפקדת שינוי התפנית פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2755התשמ״א ,עט׳ . .42

שינויי התכניות האמורים ,בצורה שאישרה ׳ הועדה
המחוזית ביחד עם התשריטים •המצורפים אליהם ,הופקדו
במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה ,טייבה ,וכל המעונין רשאי לעיין
בתם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,טייבת

הודעה כרכר אישור שינוי תכנית מיתאר ממומית
נמסרת בזת הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה ,מחוז המרכז ,אישרה ,באישור שר הפנים ,שינוי
תכנית מיתאר מקומית הנקרא "שינוי תכנית מיתאר
מקומית מס׳ טב."23/829/

ילקוט הפרסומים  ,2814כ״ו באייר התשמ״ב20.5.1982 ,

הורעה כרכר הפקדת שינוי תכנית ממורטת
נמסרת בזה הודעה; בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ;1965פי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,יבנה ,הופקד שינוי תכנית .הנקרא "שינוי
תכנית מפורטת מס ,יב ,"172/ביחד עם התשריט המצורף
אליו.
עיקרי הוראות השינוי :בניה בקו בנין קדמי אפס.
ואלה השטחים הכלולים׳ בשינוי התפנית :גוש ,4944
חלקת  ,75פינת הרחובות בוכרים ושבזי.

כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא
תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהלj .
בל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל סרט תכנוני אחר
הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית וכן כל הזכאי
לכך על פי ■סעיף  100לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי
התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

מרחב תכנון מקומי.,יבנה

הודעה כרכר אישור ׳שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965פי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה ,מחוז המרכז ,אישרה ,באישור שר הפנים ,שינוי
תכנית מפורטת הנקרא "שינוי תכנית■ מפורטת מס,
יב."169/
ואלה השטחים הכלולים׳ בשינוי התכנית :גוש ,4945
חלקות ( 7 ,18—16 ,5—2חלק) ,ברחובות :נאות־ שזר,
הגלבוע ,הכרמל והתבור.
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הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,התשב" ה 1965-

עיקרי הוראות שינוי התכנית :הרחבת דירות.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2720התשמ״א ,עט׳ .2045
שינוי התכנית האמור ,בצורה שאישרה הועדה המחו 
זית ביחד עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי
הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,יבנה ,וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא
תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

،

הודעה על הפקדת שינוי התכנית .פורסמה ׳בילקוט
הפרסומים  ,2739התשמ״א ,עט׳ .2627
שינוי התכנית האמור ,בצורה שאישרה הועדה המחו 
זית ביחד עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי
הועדה .המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,כפר־סבא ,וכל המעונין רשאי לעיין בו
ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

מרחב תכנון מקומי ,לוד י

מרחב תכנון מקומי ,כפר־סבא

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,כפר־סבא ,הופקד שינוי תכנית הנקרא
"שינוי תכנית מיתאר מקומית מס ,כ ,"17/1/0ביחד עם
התשריט המצורף אליו.
עיקרי הוראות השינוי :הרחבת דרכים ,קביעת שטחים
לצרכי ציבור ,קביעת שטח חקלאי כעתודה לבניני ציבור.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש ,6431
חלקות  ;191—187גוש  ,6432חלקות —25 ,22 ,21 ,17 ,15
 ,44 ,43 ,34 ,27ברחובות :אז״ר ,בן יהודה ,ברש והגליל.

הודעה כדבר הפקדת תכנית מפורטת■
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה . ,התשכ״ה— ,1965כי • במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,לוד• ,הופקד'שינוי תכנית הנקרא "שינוי
תכנית מפורטת מס ,לד518/א" ,ביחד עם התשריט המצורף
אליו.

עיקרי הוראות השינוי :שינוי סעיף  15לתקנות תכנית
לד.511/

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש
 .חלק מחלקות  ,74 ,7,6מגרשים ,59 ,52 ,45,37 .ברחובות
בן־אליעזר ולוזון.
,4012

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

כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא
תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל סרט תכנוני אחר
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית וכן כל הזכאי . .הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התבנית וכן כל הזכאי
לכד על פי סעיף  100לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום על פי סעיף  100לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי של .הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי■ ,כפר־סבא

מרחב תכנון מקומי ,לוד

הודעה בדבר אישור שינוי תכניו! מפורטת

הודעה כרכר אישור שינוי תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה ,מחוז המרכז ,אישרה ,באישור שר הפנים ,שינוי
תכנית מפורטת הנקרא "שינוי תכנית מפורטת מס׳
כ."3/278/0
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש ,6433
חלקה .9

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון ■
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון י
ולבניה ,מחוז המרכז ,אישרה ,באישור שר הפנים ,שינוי
תכנית מפורטת הנקרא "שינוי תכנית מפורטת מם׳
לד."632/
י ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש ,4541
חלקות ( 184 -,23—15חלק) ,187 ,186 ,ברחובות חטיבת

יפתח ,אינשטיין ובן חקון.

עיקרי הוראות שינוי התכנית־ :קביעת מערכת דרכים,
עיקרי הוראות שינוי התכנית :קביעת אזורים למגו 
הוראות בניה ,חלוקה למגרשים באיזור מגורים ב׳ ושינוי
רים ,לבניני ציבור ,לשטח ציבורי פתוח ,לדרכים ושבילים.
יעוד משטח ציבורי פתוח למגורים ב׳.
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ילקוט הפרסומים  ,2814כ״ז באייר התשמ״ב20.5.1982 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה 965-ן
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2729התשמ״א ,עט.2229 :

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית; כל השט 
חים הנכללים בתחום הישוב כפר שמואל.

שינוי התכנית האמור ,בצורה שאישרה הועדה המחו 
זית ביחד עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי
הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,לוד ,וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא
תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

(" )6שינוי תכנית מפורטת מס ,גז/10/ב"׳.
עיקרי הוראות השינוי :שינוי בהוראות קיימות וקבי 
עת הוראות חדשות בנושאי שטחים ציבוריים ,קווי
בנין ,גובה בנינים וגדרות.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :כל השט 
חים הנכללים בתחום הישוב יציץ.

מרחב תכנון מקומי ,לודים

(" )7שינוי תכנית מפורטת מם׳ גז/16/ב׳".
' עיקרי הוראות השינוי :שינוי בהוראות קיימות וקבי 
עת הוראות חדשות בנושאי שטחים ציבוריים ,קווי
בנין ,גובה בנינים וגדרות.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :כל השט 
חים הנכללים בתחום הישוב מצליח.

הודעה פרבר הפקדת שינויי תפניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,לודים ,הופקדו ,ביחד עם התשריטים
המצורפים אליהם ,שינויי תכניות מפורטות אלה:

(" )1שינוי תכנית מסורסת מס׳ גז/1/ב"׳ .י
עיקרי הוראות השינוי :שינוי בהוראות קיימות וקבי
עת הוראות חדשות בנושאי שטחים ציבוריים ,קווי
בנין ,גובה בנינים וגדרות.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :כל השט 
חים הנכללים בתחום הישוב עזריה.
(" )2שינוי תכנית מפורטת מס׳ גז 4/ב׳ ".
עיקרי הוראות השינוי :שינוי בהוראות קיימות וקבי 
עת הוראות חדשות בנושאי שטחים .ציבוריים ,קווי
בנין ,גובה בנינים וגדרות.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :כל השט 
חים הנכללים בתחום הישוב סתריה.
(" )3שינוי תכנית מפורטת מס׳ גז/5/ב"׳.
עיקרי הוראות השינוי :שינוי בהוראות קיימות וקבי 
עת הוראות חדשות בנושאי שטחים ציבוריים ,קווי
בנין ,גובה בנינים וגדרות.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :כל השט 
 ,חים הנכללים בתחום הישוב פדיה.
("■ )4שינוי תכנית מפורטת מס׳ גז/3/7/ב"׳.
עיקרי הוראות השינוי :שינוי בהוראות קיימות וקבי
עת־ הוראות חדשות בנושאי שטחים ציבוריים ,קווי
בנין ,גובה בנינים וגדרות.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :כל השט 
חים הכלולים בתחום כפר ביל״ו.
(" )5שינוי תכנית מפורטת מס׳ גז1/8/ב"׳.
עיקרי הוראות השינוי :שינוי בהוראות קיימות וקבי 
עת הוראות חדשות בנושאי שטחים ציבוריים ,קווי
בנין ,גובה בנינים וגדרות.
ילקוט הפרסומים  ,2814נ״ז גאייד התשמ״ב20.5.1982 ,

(" )8שינוי תכנית מפורטת מס׳ גז/1/40/ב"׳.
עיקרי הוראות השינוי :שינוי בהוראות קיימות'וקבי 
עת הוראות חדשות בנושאי שטחים ציבוריים ,קווי
בנין ,גובה בנינים וגדרות.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :כל השט 
חים הנכללים בתחום הישוב כפר טרומן.
(" )9שינוי תכנית מפורטת מם ,גז/19/ב"׳.
עיקרי הוראות השינוי :שינוי בהוראות קיימות וקבי 
עת הוראות חדשות בנושאי שטחים ציבוריים ,קווי
בנין ,גובה בנינים וגדרות.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :כל ’השט 
חים הנכללים בתחום הישוב ישרש.

(" )10שינוי תכנית מפורטת מס׳ גז/9/314/ב׳".
עיקרי הוראות השינוי :שינוי בהוראות קיימות וקבי 
עת הוראות חדשות בנושאי שטחים ציבוריים ,קווי
בנין ,גובה בנינים וגדרות.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :כל השט 
חים הנכללים בתחום הישוב משמר השבעה.
(" )11שינוי תכנית מפורטת מס׳ יגז/2/386/ב"׳.
עיקרי הוראות השינוי :שינוי בהוראות קיימות וקבי 
עת הוראות.חדשות בנושאי שטחים ציבוריים ,קווי
בנין ,גובה בנינים וגדרות.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :כל השט 
חים הנכללים בתחום הישוב חמד. .
(" )12שינוי תכנית מפורטת מס׳ גז/415/ב"׳.
עיקרי הוראות השינוי :שינוי בהוראות קיימות וקבי 
עת הוראות חדשות בנושאי שטחים ציבוריים ,קווי
בנין ,גובה בנינים וגדרות.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :בל השט 
חים הנכללים בתחום הישוב טירת יהודה.
.1745

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,התשב״ ה1965-

(" )13שינוי תכנית מפורטת מס׳ גז1/423/ב׳".
עיקרי הוראות השינוי :שינוי בהוראות קיימות■ וקבי
עת הוראות חדשות ־בנושאי שטחים ציבוריים ,קווי
בנין ,גובה בנינים וגדרות.
ואלה השטחים הכלולים "בשינוי התכנית :כל השט 
חים הנכללים בתחום הישוב בית עריף.
(" )14שינוי תכנית מפורטת מס ,גז/424/ב׳".
עיקרי הוראות השינוי .:שינוי בהוראות קיימות וקבי 
עת הוראות חדשות בנושאי שטחים ציבוריים ,קווי
בנין ,גובה בנינים וגדרות.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :כל השט 
חים הנכללים בתחום .הישוב נחלים,
ו

י

(" )15שינוי תכנית מפורטת מס ,גז/435/ב׳".
עיקרי הוראות השינוי :שינוי בהוראות קיימות וקבי
עת הוראות חדשות בנושאי שטחים ציבוריים ,קווי
בנין ,גובה בנינים וגדרות.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :כל השט 
חים הנכללים בתחום הישוב גנתון.

(" )16שינוי תכנית .מפורטת מס ,גז/439/ב׳׳׳.
עיקרי הוראות השינוי :שינוי בהוראות קיימות וקבי 
עת הודאות הדשות בנושאי שטחים ציבוריים ,קווי
בנין ,גובה בנינים וגדרות.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :כל השט 
חים הנכללים בתחום הישוב גמזו.
(" )17שינוי תכנית מפורטת מס ,גז/479/ב׳".
עיקרי הוראות השינוי :שינוי בהוראות קיימות וקבי 
עת הוראות חדשות בנושאי שטחים■ ציבוריים ,קווי
■בנין ,גובה בנינים וגדרות.
ואלת השטחים הכלולים בשינוי התכנית :כל השט־
הים הנכללים בתהום הישוב בן־שמן.

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :כל השט 
חים הנכללים בתחום הישוב גבעתזכח.
(" ')20שינוי תכנית מפורטת מס ,גז6/565/ב"/

עיקרי הוראות השינוי :שינוי בהוראות קיימות וקבי 
עת הוראות חדשות בנושאי שטחים ציבוריים ,קווי
 .בנין ,גובה בנינים וגדרות.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :בל השט־■
הים הנכללים בתחום הישוב ברקת.
;" )21שינוי תכנית מפורטת מס ,גז/618/ב"׳.
עיקרי הוראות השינוי :שינוי בהוראות קיימות וקבי 
עת; הוראות חדשות בנושאי שטחים ציבוריים ,קווי י
בנין ,גובה בנינים וגדרות.

• ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :כל השט 
חים י הנכללים בתחום הישוב בני עטרות.
י כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא
תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
.כל המעונין בקרקע ,כבנין או בכל פרט תכנוני אחר
הרואה עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות וכן כל הזכאי
לבך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינויי י
התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

מרחב תכנון מקומי ,לודים

הודעה בדבר אישור שינוי תבנית מפורטת
נמסרת לזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה- ,התשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה ,מחוז המרכז ,אישרה ,באישור שר הפנים ,שינוי
תכנית מפורטת הנקרא" .שינוי תכנית מפורטת מס׳
גז ."1/25/׳

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש
מושב גני־ יוחנן.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :איחוד חלקות וחלוקתן
-מחדש ,שינוי יעוד וקביעת אזורים שונים.

,3804

( )18״שינוי תכנית מפורטת מס ,גז/487/ב״׳..
עיקרי הוראות השינוי :שינוי בהוראות קיימות וקבי 
עת הוראות חדשות בנושאי שטחים ציבוריים ,קווי
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
בנין ,גובה בנינים וגדרות.
 י;^הפרסומים  ,2267התשל״ו ,עט׳  .182י
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :כל השט*.
י שינוי התכנית האמור ,בצורה שאישרה הועדה המחו 
 ,חים הנכללים בתחום הישוב צפריה.
זית ביחד עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי
(" )19שינוי תכנית מפורטת מס ,גז/518/ב׳" .י
הועדת המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית
עיקרי הוראות השינוי :שינוי בהוראות קיימות וקבי  לתכנון ולבניה ,לודים ,וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא
עת הוראות חדשות בנושאי שטחים ציבוריים ,קווי תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
בנין ,גובה בנינים וגדרות.
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ילקוט הפרסומים  ,2814כ״ז באייר התשמ״ב20.5.1982 ,

I

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-

'מרחב תכנון מקומי ,לודים

■ מרחב תכנון מקומי ,נתניה

הודעה כדכר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965י כי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה ,מחוז/המרכז ,אישרה ,באישור שר הפנים ,שינוי
תכנית מיתאר מקומית הנקרא "שינוי תכנית מיתאר
מקומית מס ,גז."1/27/

ואלה
בשלמות,

הודעה כדבר אישור •שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לם*3יף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי ,הועדה המחוזית לתכנון
ולבנהה ,מחוז המרכז ,אישרה ,באישור שר הפנים ,שינוי
־ תכנית מפורטת הנקרא "שינוי תכנית מפורטת מם׳
נת/1/10/א׳ ".

השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש 3726
חלקי גושים ,3732 ,3731 ,3727 ,3725 ,3721

. ,4740—4736,4425,4090,4089מושב פתחיה.
עיקרי הוראות -.שינוי התכנית :ביטול ואיחוד של
חלקות קיימות וחלוקתן מחדש ,קביעת יעדים ואיזורים,
קביעת מערבת דרכים ,הכנת תכנית מפורטת לצרכי רישום
אדמות המושב על פי התשריט.

הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2729התשמ״א ,עמי.2229 ,
שינוי התכנית האמור ,בצורה שאישרה הועדה המחו 
זית ביחד עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי
הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית•
לתכנון ולבניה ,לודים ,וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא
תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש
חלקה  ,28ברחוב נוח .שלום.

,8321

עיקרי •הוראות שינוי התכנית :חלוקת החלקה לשני
מגרשים לבניה.

הודעה על הפקדת .שינוי התכנית פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2717התשמ״א ,עט׳ .1948
שינוי התכנית האמור ,בצורה שאישרה הועדה hמחו־
זית ביחד .עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי
הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,נתניה ,וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא
תשלום בימים 'ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

מרחב תכנון מקומי ,נתניה

תודעה בדכר אישור שינוי ,תכנית מיתאר מסומית ■

מרחב תכנון מקומי ,נתניה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם .לסעיף  117לחוק התכנון
הודעה כרכר דפ^דת שינוי תכנית מפורטת
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון
נמסרת■ בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון ולבניה ,מחוז .המרכז ,אישרה ,באישור שר הפנים ,שינוי
והבניה; התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה  -המחוזית תכנית מיתאר מקומית הנקרא "שינוי תכנית מיתאר
׳
לתכנון ולבניה ,מחוז ׳המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית  -מקומית מס ,נת16/401/״. .
לתכנון ולבניה ,נתניה ,הופקד שינוי תכנית הנקרא "שינוי
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית :גוש ,7940
תכנית מפורטת .מס׳ נת ,"30/348/ביחד עם התשריט
חלק מחלקה  ;18גוש  ,7944חלקי חלקות  ;6 ,1גוש ,7945
המצורף אליו.
חלק מחלקה  ,4בקרית נורדאו.
עיקרי הוראות השינוי :חלוקת חלקה למגרשים
עיקרי הוראות שינוי התכנית :קביעת מערכת דרבים,
המיועדים לתעשיה וייעוד שטח לדרך גישה למגרשים.
איזורי מגורים'',חזיתות מסחריות ,שטחים לצרכי ציבור,
,
8234
ואלה'השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש
אידוד וחלוקה על פי סימן .ז ,לחוק.
חלקה '.98
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא
הפרסומים  ,2717התשמ״א ,עט׳ .1948
תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים■ פתוחים
לקהל.
שינוי התכנית האמור ,בצורה שאישרה הועדה המחו 
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחרי זית ביחד עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי
הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית וכן כל הזכאי הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית
לכך על סי סעיף  100לחוק .,רשאי ,תוך חדשיים מיום לתכנון ולבניה. ,נתניה ,וכל המעונין רשאי לעיין בו
פרסומה של הודעה■ זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

ילקוט הפרסומים  ,2814כ״ז באייר התשמ״ב20.5.1982 ,
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הודעות לפי חוק התכנון ותבנית ,התשב״ ה 965-ו
מרחב תכנון מקומי ,סתח־תקוה

(" )3שינוי תכנית מיתאר מקומית מס,
עיקרי הודאות השינוי :קביעת הוראות בדבר בניית
סוכות בבתים משותפים שהתחילו בבנייתם עד
0ת."1271/

הודעה כרכר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,פתח־תקוה-,הופקדה תכנית מפורטת הנק 
ראת "תכנית מפורטת מס ,פת ,"6/1157/ביחד עם התשריט
המצורף אליה. .

עיקרי הוראות התכנית :קביעת איזור לבניני .ציבור
וספורט ,הרחבה והתווייה של דרכים ,קביעת איזור מסחרי
במסגרת איזור מגורים ג /קביעת בינוי המהווה חלק
בלתי נפרד מהתפנית.

ואלה השטחים הכלולים בתבנית :גוש  ,6388חלקה
ברחובות מינץ ,אפשטיין ויוספברג.

,7

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

כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
הרואה■ עצמו נפגע על ידי התבנית וכן כל הזכאי לכך
על פי-סעיף  100לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה
של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לתכנית במשרדי
הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,פתח־תקוה

הודעה 'כדכר הפקדת שינויי תכניות מיתאד מקומיות
נמסרת בזת הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי' הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,פתח־תקוה ,הופקדו ,ביחד עם התשריטים
המצורפים  .אליהם ,שינויי תכניות מיתאר אלה:
(" )1שינוי תכנית מיתאר מקומית מס ,םת."7/1157/
עיקרי הוראות השינוי :שינויי יעוד משטח בינוי
ציבורי למגורים ב ,,שינוי יעוד מאיזור מגורים ב,
לשטח ציבורי פתוח ,קביעת איזור לאיחוד וחלוקה
מחדש והרחבת דרך.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש ,6388
חלקות  ,549 ,548 ,547 ,225 ,221—218ברחובות
.פינס ,מינץ ואלחנן.
(" )2שינוי תכנית מיתאר מקומית מם׳ פת."8/1208/
עיקרי הוראות השינוי :שינוי אחוזי בניה עבור■ הר 
חבת דיור וקביעת בינוי הרחבת הדיור.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש ,6324
חלקה  ,71שכונת מיכאל חזני ,רחוב אגרון ,פינת
שבטי ישראל.

1748

.31.12.1981

ואלה השטחים הכלולים •בשינוי התבנית :כל מרחב
תכנון מקומי פתח־תקוה.

כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא
תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
כל מעונין בקרקע ,כבנין או בכל פרט תכנוני אחר
הרואה עצמו נפגע על־ידי שינויי התכניות וכן כל הזכאי
לכד על סי סעיף  100לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינויי
התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

מרחב תכנון מקומי ,ראשון־לציון

הודעה כרכר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״הי ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,ראשון־לציון ,הופקד שינוי תכנית הנקרא
"שינוי תכנית מיתאר מקומית מס ,רצ ,"21/1/ביחד עם
התשריט המצורף אליו.

עיקרי הוראות השינוי :שינוי יעוד שטח לתכנון
בעתיד לשטח ציבורי פתוח לצרכי פארק ,שיקום והסדרת
המחצבות ושילובן בתוך הפארק קביעת שימושי -קרקע
והתוויית רשת דרכים.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש ,3946
חלקי חלקות  ;20, ,17גוש  ,3947חלקי חלקות .7 ,3

כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו .ללא
תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או ,בכל פרט תכנוני אחר
הרואה עצמו נפגע ,על! ידי ■שינוי התכנית וכן כל הזכאי
לכך על סי סעיף  100לחוק ,רשאי ,תור חדשיים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי
התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,ראשון־לציון

תודעה כרכר אישור שמוי תכנות מפורצת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה ,מחוז המרכז ,אישרה• באישור שר הסנים ,שינוי
תכנית מפורטת הנקרא "שינוי תפנית מפורטת מס,
רצ."22/132/
ילקוט הפרסומים  ,2814נ״ז באייר התשמ״ב20.5.1982 ,

הודעות לסי חוק התכנון והבניה ,חתשכ״ח1965-

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש
הלקה .81
עיקרי הוראות שינוי התבנית :שינוי בקו בנין לצד
אחורי של הבנין.

,7281

(" )2שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ רח."753/
עיקרי הוראות השינוי :איחוד חלקות וחלוקתן מחדש,
שינוי יעוד מאיזור פיתוח ר 6/לאזור מגורים ב׳
והרחבת דרכים.

הודעה'על הפקדת שינוי התכנית .פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2725התשמ״א ,עט׳ . .2147

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש ,3703
.חלקות  ,719 ,400 ,52ברחובות אינשטיין וש׳ בן־

שינוי התכנית האמור ,בצורה שאישרה הועדה המחו 
זית ביחד עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי
הועדה ■המחוזית האמורה וכן• במשרדי הועדה המקומית
'לתכנון ולבניה ,ראשון־לציון ,וכל המעונין רשאי לעיין
בו ללא תשלום  .בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ,ראשון־לציון

הודעת בדבר אישור שינוי תפנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי הועדת המחוזית לתכנון
ולבניה ,מחוז המרכז ,אישרה ,באישור שר הפנים ,שינוי
תכנית מיתאר מקומית הנקרא "שינוי תכנית מיתאר מקו 
מית מס׳ רצ."10/165/
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש ,3935
חלקה .21
עיקרי הוראות שינוי התכנית :שינוי יעוד משטח
מסחרי ומגורים ג׳ לשטח לבנין ציבורי.
הודעה על הפקדת שינוי התפנית פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2738התשמ״א ,עט׳ .2598
שינוי התכנית האמור ,בצורה שאישרה'הועדה המחו 
זית ביחד עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי
הועדה המחוזית האמורה ופן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,ראשון־לציון ,וכל המעונין רשאי לעיין
בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ,רחובות

הודעה פדפד הפקדת שינוי תפנית מיתאד מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,רחובות ,הופקדו ,ביחד עם התשריטים
המצורפים אליהם ,שינויי תכניות מיתאר אלה:
(" )1שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ רח 3/750/א".
עיקרי הוראות השינוי :שינוי יעוד של מחסנים בקומה
מפולשת בשטח  15מ״ר לצורך ■הקמת מרפאת שיניים.

ואלה השטחים הכלולים בשינוי
חלקה  ,83רחוב השחר.

התכנית :גוש ,3702

ילקוט הפרסומים  ,2814כ״ 1באייר התשמ״ב20.5.1982 ,

ציון.
כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא
תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
כל המעונין בקרקע .,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
הרואה עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות וכן כל הזכאי
לכד על פי סעיף  100לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינויי
התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,רמלה

הורעה פרפר הפקדת שינוי תפנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,רמלה ,הופקד שינוי תכנית הנקרא "שינוי
תכנית מיתאר מקומית מס ,לה ,"9/260/ביחד עם התשריט
המצורף אליו.
עיקרי הוראות השינוי :יעוד השטח ממגורים ב ,למגו 
רים ג׳.
ואלה השטחים ״הכלולים בשינוי התכנית :גוש ,4449
חלק״ חלקות  — 105 ,52 ,12/3 ,1 ,12/2רחוב קלאוזנר.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא
תשלום בימים ובשעות ■שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית  .וכן כל הזכאי
לכד על פי■ סעיף  100לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי
התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

מרחב תכנון מקומי ,רעננה

מודעה פדפר מפקדת שינוי תפנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק 'התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,רעננה ,הופקד שינוי תכנית הנקרא "שינוי
תכנית מיתאר מקומית מס׳ רע/110/1/א" ,ביחד עם התש 
ץ
،
ריט המצורף אליו.
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הודעות לפי■ חוק התכנון והבניה ,התשב״ ה1965-

עיקרי הוראות השינוי :שינוי בקביעת שטח ■ציבורי
פתוח ,הגדלת מספר יחידוח דיור,מ־ 8ל־.9

.ואלה השטחים :הכלולים בשהנוי התכנית:
חלקה  ,128רחוב מכבי.
;כל ■המעונין -בשינוי ..התכנית -רשאי -לעיין ;בו ללא
■תשלום בימים ובשעות שהמשרדים 'האמורים :פתוחים
לקהל.
גוש ,6580

כל המעונ?ן ,בקרקע ,בבגין או;בכל פרט תכנוני אחר
.הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ובן כל.הזכאי
לכך על י סי סעיף ' 100לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים .מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי
התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

עיקרי'הוראות שינויי התקנון :ביטול •הוראות בנית
של תכנית מם׳ בר 4/353/והמרתן בהוראות חדשות
־.שתצורפנה לתכנית מאושרת'מס׳ בר.4/353/

הודעה על הפקדת שינוי התקנון פורסמה בילקוט
.הפרסומים . ,2515,התשל׳؛ט ,עמ׳ .990
שינוי התקנון האמור בצורה שאישרה הועדה •המחו־
.זית. ,ביחד עם התשריט המצורף אליו ,הופקד ,במשרדי
.הועדה המחוזית האמורה וכן .במשרדי .הועדה.המקומית
•לתכנון .ולבניה ,שורקות ,וכל .המעונין רשאי לעיין בו.
ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

מרחב תכנון מקומי ,שרונים

הודעה .כמר■.הפקדת שינוי תכניו! .מפורטת

■מרחב ■.תכנון מקומי■ ,שורקות

הודעה כדכר -הפקדת שינוי •תכנית •מפורטת .
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם ,לסעיף  89לחוק התכנון
והפניה ,התשכ״ה— ,1965פי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז ,וכמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,שורקות ,הופקד שינוי תכנית הנקרא
"שינוי תכנית מפורטת מס׳ בר ,"6/51/ביחד עם התשריט
המצורף אליו.

עיקרי הוראות השינוי :שינוי יעוד קרקע חקלאית
לאיזור חקלאי א׳ ,שינוי מאיזור .חקלאי א׳ לבניגי ציבור,
שינוי חלקה  29משטח מיוחד לשטח לבניני ציבור ,איחוד
וחלוקה של חלקות. .
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גזש •,3739
חלקות  ,183,182,181,29,24במושב נטעים.

כל .המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא
תשלום בימים י ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל■.
כל המעונין בקרקע ,בבגין או בכל פרט תכנוני אחר
הרואה-עצמו:נפגע על ידי שינוי התכנית וכן כל הזכאי
לכך על סי סעיף  100לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי
התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

,נמסרת ,בזה הודעה ,בהתאם לסעיף
והבניה ,י התשכ״ה— ,1965כי במשרדי'
לתכנון •ולבניה ,מחוז ׳המרכז ,ובמשרדי
׳לתכנון ולבניה ,שרונים ,הופקדה תבנית
"תכנית מפורטת מס׳ הצ ,"164/ביחד עם
׳אליה.
עיקרי הוראות התכנית :התוויית דרך ושבילים ,קבי 
עה וחלוקה של איזור מגורים ,איזור לבניני .ציבור ,איזור
ציבורי פתוח וקביעת איזור לאיחוד וחלוקה מחדש.

 89לחוקי התכנון
הועדה המחוזית
הועדה המקומית
מפורטת הנקראת
התשריט המצורף

ואלה השטחים הכלולים בתכנית :גוש  ,8016חלקות
 ,144 ,143 ,64—19רחוב תל־צור ,מועצה מקומית אבן
יהודה■ .
כל המעונין בתבנית רשאי לעיין בה ללא תשלום
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים .פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בבל פרט תכנוני אחר
■הרואה עצמו נפגע על ידי התבנית ■וכן ■ כל הזכאי לכך
על סי סעיף  100לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה
של הודעה זו ברשומות ',׳'להגיש התנגדות לתכנית במשרדי
הועדה המקומית האמורה.
י מרחב תכנון מקומי ,שרונים

,הודעה בדכר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
.

מרחב תכנון מקומי ,שורקות

הודעה כדכר אישוד שינוי תקנון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה ,מחוז המרכז ,אישרה ,באישור שר הפנים ,שינוי
תקנון הנקרא "שינוי תקנון מס׳ בר."38/353/

־ואלה השטחים הכלולים בשינוי התקנון :גושים
 ,4984בעשרת.
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,4985

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ■ ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולפניה ,שרונים ,הופקד שינוי תכנית הנקרא
״שינוי תכנית מפורטת מס׳ הצ23/1—5/״ ,ביחד עם התש
ריט המצורף אליו.

עיקרי הוראות השינוי :ביטול .דרך וחניה קיימות
והתוויית דרך וחניה חדשות ,קביעת מגרש ציבורי פתוח
עבור מקלט וקביעת קו בנין.

ילקוט הפרסומים  ,2814כ״ז באייר התשמ״ב20.5.1982 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  .)1(. ■ ,7800״שינוי תכנית מיתאר מקומית מם׳ הצ49/1 — 1/״.
עיקרי הוראות השינוי :שינוי יעוד חלקת מגורים
חלקות  ,77—74חלקי חלקות  145 ,84בתל־מונד.
לשטח לבניני ׳ציבור ,שינוי גבול וחילופי שטחים
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו •ללא
בין חלקות  152ל־.153
תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנות. :גוש ,7938
לקהל.
חלקה . 152באבן־יהודה.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית וכן כל הזכאי
( )3״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס ,הצ56/1 — 1/״.
לכך על סי סעיף  100לחוק ,רשאי. ,תוך חדשיים מיום
עיקרי הוראות השינוי :איחוד וחלוקה מחדש ,יעוד
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי
למגורים א׳ ,שטחים לצרכי ציבור ,מסחר-ודרכים,
התפנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
קביעת שטח מזערי לחלקה ■דו־משפחתית והקטנת

קו בנין לדרך.
מרחב תכנון מקומי ,׳שרונים

הודעה בדבר אישור שינויי תכניות ׳מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והפניה ,התשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה ,מחוז המרכז ,אישרה ,באישור שר הפנים ,שינויי
תכניות מפורטות אלה:
()1

"שינוי תכנית מפורטת מס׳ הצ."7/1/6/
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש
חלקות  ,233 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,3חלקי חלקות
 298 ,287באליכין.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :שינוי בגבולות מגר 
שים ודרכים ,קביעת שטח ציבורי פתוח לצורך בניית
מקלט ציבורי וקביעת אזור חניה למגרש כדורגל.
הודעת על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2725התשמ״א ,עט׳ .1050
,7922

"שינוי תכנית מפורטת מס ,הצ."2/998/
()2
ואלה השטחים הכלולים'בשינוי התכנית :גוש
חלקה  ,18מגרש  ,1קלנסואה.
עיקרי ,הוראות שינוי התכנית :קביעת קווי בנין לסי
המצב הקיים ומתן היתר לשני בנינים על המגרש.
הודעה על 'הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2466התשל״ח ,עמ׳ .2561
שינויי התכניות האמורים ,בצורה .שאישרה הועדה
המחוזית .ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם ,הופקדו
במשרדי הועדה המחוזית האמורה .וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה ,שרונים ,וכל המעונין רשאי
לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמו 
רים פתוחים לקהל.

,7862

מרחב תכנון מקומי ,שרונים

הודעה בדבר הפקדת שינויי תפניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם' לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
' לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית
׳ לתכנון ולבניה ,שרונים ,הופקדו ביחד עם התשריטים
המצורפים אליהם ,שינויי תכניות מיתאר אלה:
ילקוט הפרסומים  ,2814כ״ז באייר התשמ״ב20.5.1982 ,

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש ,7793
חלקות  ,176 ,171,97—91 ,87—85חלק מחלקות ,179
 262 ,186—184באבן יהודה.

כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין ׳בהם ללא
תשלום בימים ׳ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
הרואה עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות ובן כל הזכאי
לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינויי
התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

י״ב בניסן התשמ״ב ( 5באפריל  )1982א׳ חיון
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז י

• מתת חיפה
מרחב תכנון מקומי ,השומרון

הודעה כדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם ל6עיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולב 
ניה ,מחוז חיפה• ,החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי
תכנית מיתאר מקומית הנקרא "תכנית מס׳ ש( 248/ג)929/
— מרכז ספורט באור עקיבא"; המהווה שינוי .לתכנית
מס׳ ג — 556/תבנית מיתאר אור־עקיפא.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית •פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2511התשל״ט ,עט׳ .887
 .השינוי האמור ,בצורה שאישרה הועדה המחוזית ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחו 
זית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה,
השומרון ,וכל מעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

כ״ט באדר התשמ״ב ( 24במרס

)1982

משחי גלזנר
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה" מחוזי הצפון
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 ♦n3 2127215המש6ט
בית המשפט המחוזי בחל־ אביב־יפו

הזמנות כדבר היום צוואות ומינוי מנהלי עזכון
להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או .למינוי
מנהל עזבון או לשניהם ,כמפורט להלן .כל המתנגד לבקשות יגיש ,תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום
הזמנה זו ,את טעמי התנגדותו ,שאם לא פן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
 '•8וותיק
(«תאות)

שם המנות ־

תאריך
הפטירה

 .שם המבקש

 393/82מירמן אברהם
 5.12.81מיכאל פיש
 31.12.64מתתיהו
 656/82אסתר שניידרמן
שניידרמן
 21.2.82פניה פייך
 1166/82יעקב סייד
. 5.3.82אילנה שבי
 1750/82ברכה שרפי
שושנה כץ
1.2.82
 1778/82מתתיהו פץ
 13.4.80יוסף דוד שחור
 , 1871/82הלן דיטון ־
 7.12.81גנסין דבורה
 1930/82גנסין משה
7.2.82
פשקר יוסף
 2023/82פשקר אסתר
 27.12.81מנחם נקוש
 2039/82צפורה נקוש
 25.2.82פינצי אברהם
 2040/82פינטו אלברט
 22.7.73רחל זיתוני
 2043/82יוסף זיתוני
 9.10.81יעקובזון דניאל
 .2044/82יהושע יכין
 27.2.82נסי שטרגברג
 2046/82יואל שטרנברג
 26.1.82אברהם כנעני
 2047/82רבקה בורודיצקי
 20.8.80זאבה לוי
 2051/82ברטר .רובל
 26.-2.82מאירוביץ יעל
 2065/82דינה שפירא
 18.3.82דינה פורמן
 2067/82פולה בלינדרסקי
 2068/82ישראל בלינדרסקי  15.10.79דינה פורמן
 2069/82פלוריאן אלכסנדר  4.8.80־ בלקני אנדרי
תמרה ברן
4.2.82
 2070/82בירן חיה
 23.11.81שולמית מילר .
 2074/82מוריס נפל
 20.1,82קטי שיקלו
 2075/82לסלו גלר
דני רוזנפלד
5.2.82
 2078/82אויגן לאובר
 16.1.82מריום סולומון
 2081/82אלה סולומון
 4.11.79שמעון ארוסלביץ
 2082/82אברהם סויקר
אלכסנדר הרפז
1.8.77
 2083/82תיאודור אורמונט
 17.8.82אלכסנדר הרפז־
 2084/82ג׳ני אורמונט
 27.2.82נפתלי מנשה
 2089/82רוזה קורנבליט
 17.2.82אהרון בז׳רנו
 2090/82סוסי בז׳רנו
 15.2.82יוסף זמרי
 2091/82סינגרהוט רבקה
 24.2.82משה מעוז
 2096/82סטומפל טובה
 9.10.81פורטונוי מלכה
 2098/82פורטונרי יעקב
ששון מנשה•
7.3.82
 2099/82קר תויה
פרידמן שרה
3.2.82
 2105/82פרידמן איגגץ
 30.11.79אסתר טל
 2106/82שרגא טל
 26.6.82יהושע לו
 2107/82גוטמן אבי מקס
 2.1.82בלהה ויליטטובסקי
 2112/82לובה גרינברג.
 18.2.82סונית רונן
 2113/82מרים עליזה
6.2.82
אלמליח נלי
 2121/82מרקו קונפינו

1752

מס ,התיק
( Jצוואות)

שם המנוח

תאריך
הפטירה

2122/82
2126/82
2129/82
2130/82
2131/82
2134/82
2135/82

סידוני מנדלר
אולגה פיסטינר
נטי נוסבאום
צפורה פוקס
דניאל זדה
מוסן יוסף
מייז אלחנתי

21.3.82
7.12.81
19.2.82
28.10.81
10.12.81
21.6.80
28.2.82

2139/82
2140/82

מרדכי זייף
אסתר לוקשין
גלוזברג לייב
גוסטב בוק
חנה קוק
שמעון גנסין .
יהושע פילים
ברלינר
סטריער אברהם
דינה בר־נתן
יוסף רוד■
לאון לבנר
פרנציסקה לפנר
פרידלנדר שלמה

26.3.82
3.8.81

2141/82
2152/82
2155/82
2158/82
2159/82
2160/82
2161/82
2163/82
2165/82
2165/82
2171/82

,23.2.82
• 4.8.81
15.3.82
23.12.81

30.3.67
10.6.78
31.3.82
23.2.80
20.9.80
14.3,82
23.7.81

 2172/82פלמנבויים דבורה 30.1.82
27.1.82
 2178/82ישראל לביא
14.1.76
 2179/82משה רוזנברג
27.12.80
 2182/82מרגרטה טאובר
 2184/82גריגורי צבי יעבץ 3.1'1.80
18.11.81
 2185/82גרשוביץ מרדכי
24.10.81
 2186/82גרשוביץ וזיינה
 13.2.82י
 2187/82הלנה גולדגירש
24.12.80
 2190/82רביע מעתוק
20.9.81
 2191/82אליעזר קגן
24.2.82
 2193/82מטילדה דיגה
1.4.82
 2197/82יואכים טננבוים
12.1.82
 2204/82ברוך ואגדה
11.3.82
 2206/82הלר אויגן
24.12.80
 2207/82רוזה בובתיים
27.2.82
 2209/82אביבה שמיר
27.3.82
 2210/82שרה ליכטנשטיין

שם המבקש

לוטי שיבר
ג׳ורג׳ אטל
אהרון שנפ
מלכה קציר
רויטמן פסח
עדינה אנטבי
פיקטורין
אלחנתי
בלומה זייף
מרה דיאמנד
גלוזברג חית
מרדכי -גד אלון
יהודה צוקר
שפרה גנסין

עדנה ברעם
סטריער שושנה
אברהם בר־נתן
יטה דוידזון
קסלר רומן
קסלר רומן־
שושנה
פרידלנדר
וסרשטיין זישה
שרה לביא
טוני פריפר
ריטה בליימן
לוסי יעבץ
אריה מרכוס
אריה מרכוס
רוזן אליעזר
מנשה רביע
אלכסנדר קגנס
משה דיגה
יעל בסטר
עזיזה עמלית
אדית חלר
פרד בוכהיים
אמנון שמיר
רינה פלנצרייד

ילקוס הפרסומים  ,2814ג״ז באייר התשמ״ב20.5.1982 ,

בית המשפט המחוזי בתל־אביכייפו
׳ הזמנות (המשך)
מס ,התיק
(צוואות)

2215/82
2218/82
2219/82
2220/82
2223/82
2227/82
2231/82
2232/82
2233/82

תאריך
הפטירה

שם המנוח

מקס ברנר
לאת מסחרי
זלמן מסחרי
שלום סקאת
רג׳ר שמחה
וידר אליעזר
מאיר ספן
לוטי פרנקל
יודקה ■נייברג

שם המבקש

9.9.81
מיורל ברנרד
 14.4.80זוהרה וגו
 14.6.81 ,זוהרה וגו
 21.10.80משה סקאת
 11.4.82שושנה כהן
8.2.80
וידר יהודית
. 20.2.82ספן פגי
2.4.82
אברהם פרנקל
9.9.80
חנה נייברג

מס ,התיק
(צוואות)

שם המנוח

 2241/82רחל גולדשלגר
2242/82
2245/82
2247/82
2249/82
2252/82
2253/82
2297/82

שמעון סירקין
אסמא ג׳עפרי
לילה פוקס
סורית סייג זלטה
שושנה מריני
חיים נאור
חיים בלושטיין

תאריו
הפטירה

שם המבקש

 24.7.80אדמונד
גולדשלגר
 19.2.82בת עמי סירקין
 25.10.77אסמא נפאר
 10.9.81טובה צפורי
מאיר סייג
3.3.80
 24.9.78דפנה מריני
2.3.82
שלמה נאור
 14.3.82יעקב בן־מאיר
ק ,זמיר ,רשם

הזמנות כדבר ירושות ומינוי מנהלי עזכון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפטי בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים על
'ירושה או למינוי מנהל? עזבון או לשניהם .כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו' ורוצה להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה תוך ־ארבעה עשר יום מיום
פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו' .
מס׳ התיק
(ירושות)

שם המנוח

תאריך
הפטירה

 2441/80חנה ליטאי

22.3.80

 2777/80יוסף ליטאי

12.4.75

5696/81
1166/82
1840/82׳
1930/82
1966/82
1967/82
1968/82
1970/82
1971/82׳
1972/82
1973/82
1974/82
1975/82
1976/82

שמואל וינטרוב
יעקב פייך .
דנציגר דב
גנסין משה
זהבי דוב
רבקה פידלר
יחזקאל סוכוצ׳בסקי
אברהם אלימלך
חנה שורץ
צילה אוצין
תאגורי סלמה
תאגורי יהודה
אברהם אקוקה
זלמנוביץ׳ רוזה

31.5.81
21.2.82
8.7.81
7.12.81
. 24.2.82
1.3.82
7.11.81
22.11.78
26.11.81
19.2.82
18.7.80
16.2.74
19.2.80
28.12.81

1981/82
1983/82
1984/82
1986/82
1988/82
1989/82

יצחק ליבנה
חיים ורד
איבגניה שוחור
צמרי סבורסה
אנגרט עודך
גדליהו ריבק

7.11.81
9.2.82
10.3.82
12.2,82
3.8.81
14.3.82

־שם המבקש

אילה
רוטנשטרייך
אילה
רוטנשטרייך
מלכה פורת
פניה פייר
יוכבד דנציגר
גגסין דבורה
רן זהבי
בלהה בן דוד
יעקב ,סוכוצ׳בסקי
שלום אלימלך
מרקו לנגר
דבי אוצין
תאגורי שמואל
תאגורי שמואל
שמעון אקוקה
זלמנוביץ
סידוניה
הדסה ליבנה
ברוריה ורד י
אנטול שוחור
קמחי רחל
אנגרט מרים
יאיר ריבק

ילקוט הפרסומים  ,2814כ״ז באייר התשמ״ב20.5.1982 ,

מס׳ התיק
(ירושות)

1991/82
1994/82
1995/82
1996/82
1998/82
2000/82
2002/82
2003/82
2004/82
2007/82

שם המנוח

רחל מזרחי
לוי ג׳ולייט
ז׳נט צנטנר
שלום לוסטיג
הרשקוביץ פרידה
דב צוקר
בראנץ מאיר
קובי טפריה
קנדיוטי הנרי
שאול בן מיכאל

תאריו
הפטירה

4.4.81
10.2.82
22.8.80
31.1.81
7.11.63
29.3.76
26.12.73
22.8.81
■19.2.82
8.2.72

 2009/82ברוך רנצר .
 2010/82לונת אקילציז

14.2.82
16.9.80

 2014/82הינדה קרמזון
 2015/82מוחמד אל קאדור

9.1.82
4.11.69

2020/82
2022/82
2024/82
2026/82
2027/82
2028/82
2029/82
2030/82

יהודה רופא
צפורה בלאו
זלמן נכטיגל
רחל רון
בלפור היידה
אלימלך ביקובסקי
חביבה שלמה דוד
פלזנשובה שולים

. 16.3.82
20.6.79
15.2.82
12.10.81
11.1.82
10.11.81
18.2.66
15.1.81

ש□ המבקש

שרה יששכר
יוסף גרין
משה צנטנר
עמיחי לוסטיג
הרשקוביץ אנה
צוקר פייגה
ראמו בראנץ
ז׳נט קובי
קנדיוטי דוד
בן ציוו
בן מיכאל
נחמת רנצר
שושנה רוזה
ברוד
יוסף קרמזון
אדריס מוחמד
קאדר
דוד רופא
אלכסנדר בלאו
רבקה נכטיגל
עלי רון
בלפור אברהם
הינדה ביקובסקי
יצחק שלמה דוד
עו״ד לומברוזו

1753

בית המשפט המחוזי בתל־אביב،יפו
הזמינות (המשך)מס׳ התיק
(ירושות)

2031/82
2032/82
2033/82

2034/82
2036/82
2038/82
2041/82

שם המנות

תאריך
הפטירה

גרומברגר אברהם
וויה בלום
אסתר וויס
שמעה חממי
בן ג׳ויה שמואל
רחל פוקסון .
ויטקובסקי צפורה

29.3.81
18.2,82
9.7.81
7.11.65
16.12.78
21.1.82
4.1,82

דנוביץ הרש
יוסף קסוטו
שדה קאוצ׳וק
יוסף צ׳ורארו
תיק ניסן
אריה שיינהולץ
טובה .צרפתי
תבל לילי
וישנייבסקי מאיר
אילן קומורובסקי

3.12.81
19.1.81
9.2.82
23.2.82

ן
2042/82
2045/82
2048/82
2049/82
2050/82
2052/82
2053/82
2054/82
2057/82
2058/82

2059/82
2060/82
2061/82
2062/82
2063/82
2064/82
2066/82
2071/82
2071/82
?072/82
2073/82
2076/82
2077/82
2079/82
2080/82
2081/28
2085/82

2086/82
2087/82
2088/82
2092/82
2093/82
2021/82
2094/82
2095/82

1754

דוד יפה
קאלו שמעון
.ציפורה תגרי
אדלר גרד
פינה לוי
קוסקס אירן
שפירא משה
חיים זלצמן
סייגה .זלצמן
זגר נתן
ניסים ברכה
אסתר .אלג׳ם
מירון מזרחי קלרה
רבקה אלברשטין
שטיירמן .דבורה
אלה סולומון
יעל מלמד
דנקורט
חסיה גרנות י
אברהם אלסייג
לאה ברגר
דינה רוזנברג
חיים עקיבה
צ׳אקלו לאה
קאופמן שמואל
אוקשי יהודית

22.2.82
23.2.82
15.2.82
10.12.81
28.3.82
14.2.82

27,11.81
27.2.82
13.11.81
2.3.82
24.3.82
30.10.80
1.5.77
30.9.74
28.12.81
13.3.82
5.2.82 ,
4.9.78
3.12.81
16.10.81
13.2.82
16.1.82
24.11.81
28.9.86

18.7.80
28.3.81
23.6.67
12.7.81
17.3.82
'17.1.82
14.3.81

ז

שם המבקש ■)

גרומברגר בתיה
אברהם בלום
דפנה ,אלון
יחיא .חממי
בנזויה רוזה
.פנחס ירדן'
בן ציון
ויטקובסקי
משה דנוביץ
לאה ראובן
אליעזר קאוצ׳וק
מלכהפדרמן
זאבה .לוי
צילה גורדון
אליעזר .צרפתי
ענת תבל
גור עמי אילנה
דליה .
קומורובסקי
דוד..מאיר
רחמים קאלו
משה תגרי
שולמית אדלר
יוסף לוי
קוסקס אלברט,
מאירוביץ יעל
קורה דיטמן י
שרה דיטמן
זגר מרדכי
י רגינה ברכה
אשר איסקוב
.מירון יוסף
דב אלברשטין
סיון יוסף
׳מריום סולומון

■מם׳ התיק
(ירושות)

תאריך
הפטירה

שס המנוח

 2097/82צילה נוביק
 2100/82צ׳רלם בלאי
 2102/82אברהם מרדכי

 2101/82.סעידה מנצור
 2103/82ינקוביץ ארנסטינה
 2104/82יחיאל רוזנבלום
 2108/82קמאל עזרא
עטאר
 2109/82סלטר לאון
 2110/82מרדכי אנטוניר
' 2111/82צפורה! אנטוניר .
 2114/82הראל דוד
 2115/82אברהם שטאל
 2116/82אברהם מלמד
. 2117/82סודאיי מזל מיכל
 2118/82שריק יוסף.
 2119/82מסעודה אליהו
 2120/82יוסף אבני
 2123/82וייס אברהם
 2124/82ברכה .נוני
 2125/82פורשמיט סטרול
 2127/82לילה דינה
 2128/82אברמוביץ מלכת
 2132/82חיים כמר
 2133/82קמר לאוויאן
 2136/82היבשר יהודה
מאיר.
 2137/82אלחנתי קלרה
 2138/82רוזה גולד
 2142/82דוד דורה
 2143/82גרשון כהן .נעמי ,
 2144/82יהודית פץ
 2145/82ישראל כץ.
 2147/82קפל אמריק
. 2148/82דימיטרובה
גאנובייב
קורט דנקורט
 2149/82דינה הרשקוביץ
מרדכי ברוך
י  2150/82שילה יהודית
משה ■אלסייג
■ 2151/82קלרה ברמן
מרים ברגר
 2153/82מנחם שמואלי
שהה מררי
 2154/82יהודית פייט
מונירה עקיבה
 2156/82יהודה משה; הבר
צ׳אקלו ישראל
גרינשטיין מלכה  2162/82שלזינגר רות
 2166/82מלבינה ויינטרוב
■חמוטל
 2167/82חנן מרדכי
 -אלכסנדרון

30.12.81
19.1.82
20.5.79
28.3.73
17.11.81
15.11.81

29.1.74

21.1.82
6.11.81
13.3.54
15.2.82

26.12.81
24.3.82
13.3.82
3.3.82
10.2.82
22.1.82
16.1.80
16.7.69
5.2.81
12.2.82
3.2.82
18.3.79
10.1.81

11.11.81
. 4.2.82

י

11.5.81
. 28.2.82
10.3.73
13.10.74
16.4.76
19.5.81

שם המבקש

.מוטל נוביק
מיורל דה יונג
,מרדכי פרדי
אברהם
יוסף צור
ינקוביץ אריה
.צפורה רוזנבלזס
טאופיק קמאל
עטאר
סלטר נחמה
אברהם אנטוניר
אברהם אנטוניר
.הנה הראל
צבי שטאל
אהרון מלמד
•סודאיי דוד
תמר שריר
יוסף מרי
חנה אבני י
מרים וייס
נימים נוני
פורשמיט סופיה
לילה עמירה
אברמוביץ קרול
זכריה תמיר
■אברהם לאויאן

היבשר ברטה
 .רחל אמיתי
 .ארנסט נולד
יעקב דורה .
מנחם כהן גרשון
אמנון כץ
אמנון ,כץרורד סונית

 4.12.81גולדשטיין פילים:
 25.10.78ידני הרשקוביץ
 6.6.81י שילה אליהו
 16.2.82משה רוה
י  11.3182צפורה שמואלי
 23.2.82גילה גוטמן
 22.11.81איתן הבר
 13.7.80אן וייס קרמן
חיים ויינטרוב
4.2.78
 13.12.71חנן יוסף

ילקוט הפרסומים  ,2814כ״ז באייר התשמ״ב20.5.1982 ,

בית המשפט המחוזי בתל־ אביב־ יפו
הזמנות (המשך)
מם׳ התיק
(ירושות)

2168/82
2169/82
2170/82
2173/82
2174/82
2175/82
2176/82
2177/82
2180/82
2181/82
2183/82
2188/82
2189/82
2192/82
2194/82
2195/82
2196/82
2198/82
2199/82
2200/82
2201/82
2202/82
2203/82

2205/82
2208/82
2211/82
2212/82

2213/82
2214/82
2216/82
2217/82
2221/82
2222/82

שם הממה

רחל קיש
קטלין פפרמן
מנחם שורץ
לאת ברומברג
קפרא סעידה
׳
חננאל בוכור
צפורה אזרחי
ינטה שפירו
דהן יצחק
דהן מרים
נקר יוסף
דוד רוזה
ירביע רוזה
חנינה זיונץ
גיטל יעקב
יעקובי יצחק
לטנר שמואל
ואחדי שרה
רחל בצראוי
ביזר טובה
זיגמונד שטייג
יצחק גוטמן
קלימש ׳וויטק
אסתר גולדרייך.
ברוך שמיר
גבאי יחזקאלי
חנן גימפל
משה יעקב וולמן
נגי חכים
חיים גולקו
ברנרד דב בכנר
ויטה יצחק
דבורה גרשקוביץ׳

תאריך
הפטירה

13.6.81
22.12.81
'5.12.81
23.2.80
1949
7.3.82
2.1.82
2.1.82
5.3.82
13:6.79
21.12.81
18.1.80
28.12.79
7.2.82
10.9.80
4.3.82
15.12.81
27.9.79
13.2.82
15.12.81.
15.10.82
5.4.82
21.12.81
20.12.81
13.6.81
26.4.81
,23.1.82
2.9.64
3.3.82
10.3.82
4.10.77
27.10.64
15.7.77

שם המבקש•

כרמית שאלתיאל ’
כרמית שאלתיאל
אסתר שורץ
יוסי בדומברג
גבריאל קפרא
מאיר בוכור
דוד אזרחי
אהרון שפירו
ביטון אדית
ביטון אדית
נקר יעקב
,דוד אלכסנדר
מנשה רביע
פרלה זיונץ
מרדכי יעקובי
מרדכי יעקובי
לטנר ברוריה ■
אהרן ואחדי
אברהם בצראוי
עמליה רוט
ורה שאולה
חיה שרה גוטמן
קלימש בלנקה
שלמה גולדרייך
אמנון שמיר ■
נתן זינר
רחל גימפל
וולמן יהודה
נעמה חכים
שקי גולקו
חנה רון
ויטה אלברט
אלכסנדר
גרשקוביץ׳

מס ,התיק
(ירושות)

שם המנזה

2224/82
2225/82
2226/82
2228/82
2229/82
2230/82
2234/82

מרים רפופורט
אלדר רומר
גיבזבורג זהבה
מיטלס אשר
יעקב כץ
חיה ולדר י
לייב הרשטיג

2235/82
2236/82
2237/82
2238/82.
2239/82
2240/82
2243/82
2244/82
2246/82
2248/82
2250/82
2251/82
2256/82
2259/82
2260/82
2261/82
2262/82
2263/82
2265/82
2267/82
2269/82
2271/82
2274/82
2276/82

לילי עוזר
יוסף כהן
גיזלה קליין
קנובל אברהם
קנובל מנוחה
לייב זנגרייל
קרבצ׳ק רבקה
פילר לאונידס
אייזן אמה
מלאכיי יצחק
רוזנבאום מיכאל
נאוה כץ
.יהושע טנדר
שלמה■ טובה
צבי י אריה שפיר
משה דוד וייס
קסלד אליזבט
רינוין ינטע
פסל איקסגקרוג
צבי סוחצ׳בסקי
יעקב ישראל
אוסיאס גולדה
גיסים פפו•
יחזקאל צדיק

•

מאריך
הפטירה

,4.4.73
29.9.81
22.12.79
18.1.82
7.2.82

2.2.82
27.12.81

13.4.78
13.3.82
25.9.81
8.5.55
19.6.56 .
15.4.79
7.12.81
30.7.79
8.11.81
14.10.81
18.2.82
29.4.80
17.2.82
12.3.76
26.1.82
10.9.71
17.6.79
3.1.82
17.9.81
17.3.81
26.2.82
29.12:81
14.3.82
10.3.82

שם המבקש .

אהרון רפופורט
אברהם רו־גאי
גינזבורג יצחק.
יצחק מיטלם
עליזה מרגולין
יונה ■גרינברגר •
גריינצ׳ה
הרשטיג
אליהו עוזר
שרה כהן י
שמואל יערי
קנובל שמואל
קנובל שמואל
דודי להר
זאב קרבצ׳ק •
אבנית פילר
מרדכי זיו
לאה מלאכי
עליזה רוזנבאום
כץ יריב
דינה גרינפלד
חתון טובה
זופיה קורנוטק
שרה לויט
קסלר שמואל
אברהם נהרין
ישראל שרייבר
חנה סוחצ׳בסקי
אראלה־ ישראל
איזיאס סולימן
רבקה פפו -
רוחמה צדיק

1

ע׳ זמיר ,רשם

בית המשפט המחוזי בחיפה
הזמנות ביבי סיום צוואות ומינוי מנהלי עזכון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים' המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים לקיום .צוואה או
למינוי מנהל עזבון או לשניהם ,כמפורט להלן .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׳ התיק
׳(צוואות)

652/82
653/82

שם המנות

טרגוב אלחנן
מרטיכרו פרידה

תאריך
הפטירה ،

שת המבקש

 29.6.80מלכה טרגוב
 10.12.81קלרה מרקוביץ

ילקוט הפרסומים  ,2814נ״ז באייר התשמ״ב20.5.1982 ,

מס ,התיק
(צוואות)

654/82
656/82

■ שם הממה

תאריך
הסטירה

.

שם המבקש

מזרחי אליהו
 22.2.82ברטה מזחחי י
אפשטיין מרים הלן  24.11.81אפשטיין ליאון
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בית המשפט המתתי בחיפה
הזמנות (המשך)
pon

פס׳
(*וואות)

657/82
664/82
666/82
668/82
669/82
671/82
672/82
674/82
676/82
679/82
680/82
685/82
686/82
690/82

696/82
698/82

שם המנוח

ברנפלדרבקה
בן רואי חיה
זינגר שמואל.
קופרמן יצחק '
ברנפלד רבקה
האס לילי י
וינמן אוגניה
רקובסקי דב
וינברגר פרל
ארונוביץ מריה
ארונוביץ משה
גדיי מרסל
לוי יוסף.
הנץ אוטו
ברש פרונדה
גולדברג לואים

תאריך
הפטירה

6.3.82
26.2.82
29.1.82,
2.3.82
6.3.82
9.3.82
18.8.80
24.2.82

13.2.82
26.12.79
9.4.79
20.1.82
30.1.82
14.2.82
8.1.82
' 27.1.82

שם המבקש

איזיק מלכה
דוד בן רואי
אטלה זינגר
קופרמן קלרה
פגי נכון
מהרס רבקה
וינמן אשר
רקובסקי בן עמי
בורגר אירנה
סגל אהרון י
סגל אהרון •
ראלפ פיגריי
לוי ליביה
אריה כרמון
שמואל ברש
גולדברג רוזה

מס׳ התיק
(צוואות)

699/82
700/82
703/82
705/82
706/82
709/82
716/82
717/82
719/82

TM/XL
721/82
727/82
728/82

732/82
734/82

שם המנוח

טיכמן ברטה
זיצר פנחס
טילן משה
וישטיין אודל
פורמן ליאון
הרמן פולק
צולמן דוד
מקובסקי יעל
׳שנדר ליאון
רוזנקרנץ צילה
ישראל צליבי
דוד אברהם
רבי מוניר
קמחי שבתאי
• שטייף חיים

תאריך
הפטירה

.שם המבקש

 12.4.81אליהו נחרי
זהבה סמואל
5.3.82
 28.2.82מלכה שושנה
 23.4.76מאיר ויינשטיין
 20.7.77פורמן יעקב
 20.10.78אדלה פולק
 20.2.82זאב צלמון
 13.8.81יצחק מקובסקי
 20.3.82מייק שנצר
 10.11.81אלזה קדוש
יהודה גלעד
4.3.82
 12.5.81אורה אנגל
 12.1.82רבי רבעי אריאל
 24.3.82קמחי משה
 4.12.81שטייף רבקה

מ׳ כן־יאיר ,רשם

הזמנות כרכר ירושות ומינוי מנהלי עזכון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים על
ירושה או למינוי מנהלי עזבון או .לשניהם'.כל אדם הטוען שיש לו.טובת הנאה בעזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה■ להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזת תוך ארבעה עשר יום •מיום
פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
מס״יחתיק
(ירושות)

649/82
650/82
651/82
655/82
658/82
659/82
660/82
661/82
662/82
663/82
665/82

667/82
670/82
673/82
675/82
677/82
678/82

1756

שם המנוח

תאריך
־ הפטירה

שם ■המבקש

4.7.67
קופל חיים
קופפל ריטה
 26.1.62ץ וילהלמינה
.סיגמונדימן מוקו
ג׳ורגינה פרינד
2.5.62
וילהלמינה
אמה רוזה מנקו
גורגינה פרינד
יון דם
 27.12.81 .אבינדב ריקלין
ריקלין 'מרים
 18.3.82יונגמן שרה
אמזלר ברוריה
6.9.80
דגן הניח
למקה חנה
 23.9.81פלג יצחק
פליבודה מאיר
 20.1.82אידלה קוז׳וקרו
רוטשטיין יעקב
 1.1.82ייגלה פריבל
יגלה דבורה
 29.10.81יעקב גרשוני
גרשוני לוי
 21.1.79סיידה אלדד
סיידה סבירסה
ארר יצחק
4.2.81
ארר רגינה
 4.11.81נילי הורוביץ
הורוביץ דן
 25.6.81איסר הימלפרב
הימלפרב גניה
פשטיצקי אילונה  18.3.82פשטוצקי ישראל
 1.12.78שלימה חסן
אקים עקיבא חסן
 14.2.82כהן דני
קהן ארתור

מס׳ התיק
(ירושות)

שם המנוח

תאריך
הסטירה

681/82

שופניה סלים

28.8.77

682/82
683/82
684/82
687/82
688/82
689/82
691/82
692/82
693/82
694/82
695/82

פליבודה ברוכה
צוקרמן רוזליה
שניידר חנה .
דינרמן דוד
קאיזרמן נחום
אזולאי מרדכי
אדיר מיכאל ■
דיין במוס הרצל
מאיר זילברברג
גור אריה שמואל
ויטנברג ניחה

13.2.81
,17.2.80
27.2.82
30.4.81
23.4.75
14.1.82
15.10.81
13.2.82
4.6.80
1.5.69
19.3.81

697/82
701/82
702/82

ביטון רחל
זיצר סימה
נוימן רבקה׳

18.3.81
- 7.2.82
28.9.80

704/82

טילן ברונית ■

23.8.81

<

שם המבקש

יוסף סלים
;שופניה
פלג יצחק
צוקרמן מוריץ
שניידר בנימין
שרה דינרמן
אודט היפשר
אזולאי משה
זאב אדיר
דיין נינט
יחנן זילברברג ■
חנה פויאר
קלרה מריאנה
שרף
נסים ביטון
סמואל זהבה
גרינפלד
'מרגרטה
מלכה שושנה ■

.ילקוט הפרסומים  ,2814כ״ז באייר התשמ״ב20.5.1982 ,

בית המשפט המחוזי בחיפה
הזמנות (המשך)
תאריו

מס ,התיק

(ירושות)

שם המנוח

מס ,התיק

X

* שם המבקש

הפטירה

י

 23.9.81שולמן ציפורה
שולמן סימון
8.1.82
רבקה מיכאל
מיכאל הרמן
אכארפי סוזי
3.6.81
אכארפי מזל טוב
אברהם הדי
1.2.82
אברהם שמואל
גולדברג ברטה
־ 10.2.82גולדברג מנדל
רובינשטיין אברהם  16.1.82מרים
רובינשטיין
קונסורטי בוסה
3.3.82
קונפורטי יעקב
רבינזון סולומון
 27.3.82יחיאל רבינזון
שלמה אנג׳ל
9.7.76
אנגל קלו
חדד צמח
 25.11.64חדד רימון

707/82
708/82
711/82
712/82
713/82
714/82
715/82
716/82
718/82
722/82

תאריך

(ירושות)

שם המנוח

723/82
724/82
725/82
726/82
729/82
730/82

עמבר ציון
פלח אמה
חדד קוקה
מוסקוביץ חיה־
קלנר שמואל
פישר יהודה
אלכסנדר
פישר אילה

733/82

ארנבי שמעון

731/82

הפטירה

שם המבקש

 15.6.81ראובן ענבר
 23.1.82פלח ציון
 25.6.79חדד רימון
 27.3.67ברוריה רפופורט
 23.1.82קלנר זהבה
 23.11.82שירלי -
ניקולסבורגר
 10.3.82שירלי
ניקולסבורגר
 14.9.71מנשה סופר
מ׳ כן־יאיר. ,רשם

׳בית המשפט המחוזי בנצרת
X

הזמגות כדבר ל!יום צוואות ומיגוי מגחלי עזכון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים ,המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי
מנהל עזבון או לשניהם ,כמפורט להלן,.כל המתנגד לבקשות יגיש ,תוך ארבעה 1שר יום מיום פרסום
הזמנה זו ,את טעמי התנגדותו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
מס ,התיק
(צוואות)

151/82
152/82
159/82

166/82

שם המנוח

תאריך
הפטירה

שם דמכקש

 • 18.2.82פרנק שרה
אדלשטיין סוסיה
חיים קרסו
3.2.81
לוי אברהם
2.3.82
חנא עטייה איוב.
עילבוני עטייה
עילבוני
סדיל חנא חורי ■  12.2.82הנא פדיל חורי

מט ,התיק
(צוואות)

שם המנוח

167/82
170/82

ג׳ינו רבקה
ליבן רוז לזבל

172/82

הרשקוביץ אלחנן ؛

תאריו
הפטירה

שם המבקש

 14.11.75מלכה ביין
 17.2.61ירום (ג׳ו)
מילטין לובל
 20.10.80הרשקוביץ סילוה

ר' ג׳יג׳י ,רשם

חזמגות כדבר ירושות ומיגוי מגחלי עזכון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים המפריזים על ירושה
או למינוי מנהלי עזבון או לשניהם .פל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת
אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה תוך ארבעד עשר יום מיום פרסום הזמנה זו,־ שאם
׳
לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
מס ,התיק
(ירושות)

154/82
155/82
156/82
157/82
160/82
164/82

שם המנוח

ארסה יעקב
סימונוביץ רוזה
קוג׳מן יוסף
ונונו אברהם
פוגרבינסקי מיכאל
מרטין אלנה.

 .תאריך
הפטירה

1.3.82
11.3.82
20.9.72
24.2.80
3.6.81
6.7.81

שם המבקש

ישראלי בלה
קלינה בורך
קוג׳מן דוד
ונונו חנה
פוגרבינסקי רייה
מרטין קרול

ילקוט הפרסומים  ,2814כ״ז באייר ההשמ״ב20.5.1982 ,

מס ,החיק
(ירושות)

165/82
171/82
■ 173/82
175/82

-שם המנוח

וולד סיגה
בן יעקב חיים
אהרון בת־שבע
ג׳ואמיס ג׳ומעה

תאריך
הפטירה

שם ■המבקש

 9.3.82דניאלה הירשפלד
 29.11.81בן יעקב שרה
 19.1.81אהרון עזרא
8.1.82
עיסא ג׳ומעה
ג׳ואמיס

ר׳ ג׳יג׳י ,רשם
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הזמנות בתי הדין הדמיים
בית הדין הרבני האזורי בירושלים.
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדיו ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ׳למתן צווי ירושה .כל התובע טובת
הנאה או המעונין בעזבוןשאחת הבקשות מתייחסת אליו'ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדיו וימסור
טענותיו תוו חמישה עשר יום י .מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית הדין .צו כטוב בעיניו.
תיק /2800התשמ״ב
. - .
בענין .ירושת המנוחה אטיאס אסתר ,שנפטרה בירו־.
שלים ביום כ״ג בשבט התשמ״ב ( 16בפברואר ,)1982
■ המבקש :אטיאס רפי.
תיק /2952התשמ״ב
בענין ירושת המנוח ישראל קלויזנר ,שנפטר .בירו 
שלים ביום' כ״ו באדר א ,התשמ״א ( 2במרס ,)1981
המבקש :יקיר קלויזנר.

ביום כ״ו בחשון התשמ״א ( 5בנובמבר
המבקש :אברהם צדוק.

,)1980

■ תיק /2852התשמ״ב
■ 1
\
בענין ירושת המנוח דוד שילה ,שנפטר .בירושלים
ביום ב ,בתמוז התשמ״א ( 22ביולי ,)1981
המבקשת ':יפה .שילה.

תיק /2876התשמ״ב
בענין ירושת המנוח משה צידון',שנפטר בירושלים
תיק /3030התשמ״ב ' ביום ל ,בשבט התשמ״ב ( 23בפברואר ,)1982
המבקשת :חנה צידון■.
בענין ירושת המנוח יפת שמעון ,שנפטר בירושלים׳
ביום י״ד באדר התשמ״ב ( 9במרס ',)1982
 .תיק /2885התשמ״ב
המבקשת :רוחמה יפת.
; בענין■ ירושת המנוח בנימין זכריה ,שנפטר בירושלים
ביום ט״ז בשבט התשמ״ב ( 9בפברואר ,)1982
תיק /3034התשמ״ב
 .המבקשת :חנה זכריה■ .
בענין ירושת המנוחה רחלייוסף ,שנפטרה בירושלים־
ביום כ״א באדר התשמ״ב ( 16במרס ,)1982׳
תיק /2928התשמ״ב
המבקש :משה יוסף■ .
בענין .ירושת המנוח ראובן לוי ,שנפטר בירושלים
ביום י״א באדר התשמ״ב ( 6במרס  ,)1982׳
תיק /3277התשמ״ב
המבקשת :רבקה לוי. .
בענין ירושת המנוח סלמן שובי ,שנפטר בירושלים
ביום כ״ז באייר התש״ם ( 13במאי ,)1980
תיק /2940התשמ״ב
 .המבקשת :סלימה שובי.
בענין ירושת המנוח הלטובסקי אליעזר ,שנפטר בירו 
שלים ביום כ׳ באדר התשמ״ב ( 15במרס ,)1982
י תיק /3159התשמ״ב
המבקשת :הלטובסקי צפורה.
 ,בענין ירושת המנוח סעדיה צדוק ,שנפטר בבני ברק
רפאל הדם־עדס ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
להווי יהיע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובת
הנאה או המעונין בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו .ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדיו וימסור
טענותיו תוף חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.
תיק /9201התשמ״ב
בענין ירושת המנוחה אסתר אוחיון ,שנפטרה בתל־
אביב ביום י״ב בשבט התשמ״ב ( 5בפברואר ,)1982
׳■המבקש :דבוש אלדו.

תיק /9293התשמ״ב
בעגין ירושת המנוחה לאה לוינגר ,שנפטרה 'בפתח־
תקוה ביום כ״ז בתשרי־ התש״ל ( 9באוקטובר ,)1969
המבקש :שרגא לביא.

תיק /9237התשמ״ב
בענין ירושת המנוח אברהם הארוני ,שנפטר ברמת־גן
ביום ג ,באדר התשמ״ב ( 26בפברואר ,)1982
.המבקש :רפאל כהן.

תיק /9194התשמ״ב
בענין ירושת המנוח אפרים מילר ,שנפטר בכפר־סבא
ביום ג ,באדר התשמ״ב ( 26בפברואר ,)1982
המבקש :שלמה מילר.

תיק /9306התשמ״ב
בענין ירושת המנוחה שרה כהן ,שנפטרה ברמת־גן
ביוס כ״ה בטבת התשמ״ב (. 20בינואר ■ ,)1982
המבקש :רבי כהן.

תיק /9248התשמ״ב
בענין ירושת המנוחה קלרה .מרמורשטיין ,שנפטרה
בנתניה ביום ב ,באדר החשמ״ב ( 25בפברואר ,)1982
המבקשת. :ורה שלה.
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בית הדין הרבני האזורי בתל־ אביב* יפו
הזמנות (המשך)
תיק /9264התשמ״ב
בענין ירושתי המנוח סולימן ■סולימן ,שנפטר ברמת־גן
ביום כ״ח בחשון התש״ל ( 9בנובמבר ,)1969
המבקשת :מימה סולימן.

תיק /9496התשמ״ב
בענין ירושת המנוחה רוזה יסקי ,שנפטרה בתל־אביב
ביום כ׳ באדר התשמ״ב ( 13במרס ,)1982
המבקש :ישראל בן־דוד .י

■  .תיק /9269התשמ״ב
י בענין ירושת המנות שאול צוקר ,שנפטר בתל־אביב
ביום ט ,בטבת התשמ״ב ( 4בינואר ,)1982
המבקשת :גוטה צוקר.

תיק /9361התשמ״ב
בעני? ירושת המנוחה זפירה כהן ,שנפטרה בתל־אביב
ביום ד׳ בטבת התשמ״ב ( 30בדצמבר ,)1981
־המבקשת :דינה סלוניקו.

תיק /9445התשמ״ב
בענין ירושת המנוחה חניה קוטלר ,שנפטרה בפתח־
תקוה ביום כ״ג באייר התשל״ט ( !2במאי ,)1979
המבקש :משה קוטלר.

תיק /9671התשמ״ב
■ בענין ירושת המנוח יאיר כהן ,שנפטר בפתח־תקוה
ביום ל׳ באב התשמ״א ( 30באוגוסט ,)1981
המבקשת :מרסל בהן• .

תיק /9554התשמ״ב
בענין ירושת המנוחה חיה סופיה קליין ,שנפטרה
בתל־אביב ביום י״ג בטבת התשמ״ב ( 8בינואר ,)1982
המבקש :סמי קליין.

תיק /9768התשמ״ב
בענין ירושת המנוח לייבו כץ ,שנפטר בקרית טבעון
ביום ט״ו באב התשמ״א ( 15באוגוסט ,)1981
המבקש :אהרן כץ.

 .תיק /9553התשמ״ב
בענין ירושת המנוח פרוים מיכאל קליין ,שנפטר
בתל־אביב ביום כ״ב בטבת התשמ״ב ( 17בינואר ,)1982
המבקש :סמי קליין:

■ תיק /9709התשמ״ב
בענין ירושת המנוח יצחק ניניו ,שנפטר בפתח־תקוה
ביום כ״ה באדר התשמ״ב ( 20במרס ,)1982
המבקשת :שרה ניניו.

תיק /9632התשמ״ב
בענין ירושת המנוחה מזל קמחי ,שנפטרה ברמת־גן
.
ביום י״ח בטבת התשמ״א ( 25בדצמבר ,)1980
המבקש :שמואל קמחי.

תיק /9357התשמ״ב
בענין ירושת המנוח אברהם סיידי ,שנפטר בפתח־
תקוה ביום כ״ח בטבת התשמ״ב ( 23בינואר ,)1982
המבקשת :אסטריה סידי.

תיק /9880התשמ״ב
בענין ירושת המנוחה מלכה פרחה ,שנפטרה בתל־
אביב ביום י״ט בחשון התשמ״ב ( 16בנובמבר ,)1981
המבקשת :צביה בנטורה’ .

תיק /8905התשמ״ב
.
בענין ירושת המנוח משה פודהורצר ,שנפטר בתל־
אביב ביום ו ,באדר התשמ״ב ( 1במרס ,)1982
המבקש :יוסף' פודהורצר.

תיק /9889התשמ״ב
בענין ירושת המנוחה דינה ויסברד ,שנפטרה בתל־
אביב ביום כ״ז בטבת התשמ״ב ( 22בינואר ,)1982
המבקש:׳ מנפרד קירש.

תיק /9714התשמ״ב
בענין ירושת המנוח איזיק פישר ,שנפטר בגדרה
ביום כ״ט בחשון התשמ״ב ( 26בנובמבר ,)1981
המבקשת :שרה פישר .י

תיק /9678התשמ״ב
בענין ירושת המנוח יוסף זיתוני ,שנפטר במקסיקו
ביום ל׳ בחשון התש״ם ( 20בנובמבר ,)1979
המבקש :אליהו זיתוני.

תיק /9767התשמ״ב
בענין ירושת המנוחה פסיה 'פלדשטיין ,שנפטרה
ברמת־גן ביום ט״ז בכסלו התשמ״ב 12( ,בדצמבר ,)1981
המבקשת :פנינה גביש.

תיק י/9781התשמ״ב
'בענין ירושת המנוח יעקב משה טננבאום ,שנפטר
בתל־אביב ביוס כ״ט באב התשל״ז 13( .באוגוסט ,)1977
המבקשת :רוזליה טננבאום.

תיק /9850התשמ״ב
בענין ירושת המנוחה רינה בנבניסטי ,שנפטרה בבאר־
יעקב ביום כ ,בניסן התשמ״א ( 24באפריל ,)1981
x
המבקשת :ויקטוריה כהן.

תיק /9864התשמ״ב
בענין ירושת המנוח נסים טראב,׳ שנפטר בתל־אביב
׳ביום א ,באדר התשמ״ב ( 24בפברואר ,)1982
המבקשת; דינה טראב.

תיק /9701התשמ״ב
בענין■ ירושת המנוח אברהם בראונר ,שנפטר ברמת־
גן ביום כ״ו באדר התשמ״ב ( 21במרס ,)1982
המבקשת :בלומה בראונר.

ילקוט הפרסומים  ■,2814כ״ז באייר התשמ״ב20.5.1982 ,
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בית הדין הרבני האזורי בתל־ אביב• יפו
הזמנות (המשך)
תיק /9613התשמ״ב
בענין ירושת המנוח חיים גולדמן ,שנפטר בבאר יעקב•
ביום ז׳ בכסלו התשמ״ב ( 3בדצמבר ,)1981
המבקשת :חיה גולדמן.

תיק /9641התשמ״ב
בענין ירושת המנוח אברהם גליקמן ,שנפטר ברמת־גן
ביום ו׳ באדר התשמ״ב• ( .1במרס ,)1982
המבקש :אטי יעקובזון.

תיק /9507התשמ״ב
' בענין ירושת המנוחה סימה גולדשטיין ,שנפטרה
בירושלים ביום ט׳ בשבט התשמ״ב ( 2בפברואר ,)1982
המבקש :לאוגיד גולדשטיין.

תיק /9760התשמ״ב
בענין 'ירושת המנוחה רלין וגנר ,שנפטרה בתל־אביב
ביום כ״ח באדר ב׳ התשמ״ב ( 3באפריל  ,)1981־
י המבקש :משה וגנר.
עובדיה לוי־ ,מנהל היחידה לעזבונות וירושות

בית־ הדין הרבני האזורי בפתת־תקוה .
להווי ידוע פי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות' למתן צווי ירושה .כל התובע טובת
הגאה או המעונין בעזבון שאתת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור
טענותיו תור חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית הדין צו בטוב בעיניו.
תיק /1405התשמ״ב
בענין ירושת המנוח נתן דינרי ,שנפטר ביום י״ח
בטבת התשמ״א ( 25בדצמבר ,)1980
המבקש :אמנון דינרי.

תיק /1443התשמ״ב
 בענין ירושת המנוחה חממה צארום ,שנפטרה ביוםט״ו בשבט התשמ״ב ( 8בפברואר ,)1982
המבקש :עוזי צארום .־

תיק /1409התשמ״ב
בענין ירושת המנוחה מרים נוני ,שנפטרה ביום ט״ו
בטבת התשמ״ב ( 10בינואר ,)1982
המבקש :רפאל נוני.

תיק /1457התשמ״ב
בענין ירושת המנוח עזיז פנאהואילה ,שנפטר ביום
'א ,באדר התשמ״ב ( 23בפברואר ,)1982
המבקשת :אליס פנאהלה.

תיק /1413התשמ״ב
בענין ירושת המנוח שלום הררי ,שנפטר ביום י״ד
בשבט התשמ״ב ( 7בפברואר ,)1982:
המבקש רמי הררי.

■תיק /1502התשמ״ב
בענין ירושת המנוח תמיר אלביק ,שנפטר ביום כ״ח
בשבט התשמ״ב ( 21בפברואר ,)1982
המבקשת :שלומית אלביק.

תיק /1417התשמ״ב
בענין ירושת המנוח שמח בן־יאיר ,שנפטר ביום א'
בטבת התשמ״ב ( 26בדצמבר ,)1981
 ,המבקש :חיים בן־יאיר.

תיק /1543התשמ״ב
בענין ירושת המנוח מרדכי קליין ,שנפטר ביום י״ד
•
באדר התשמ״ב ( 9במרס ,)1982
המבקשת :בלומה קליין.

תיק /1467התשמ״ב
תיק /1559התשמ״ב
י-
בענין ירושת המנוחה קונית לובצקי ,שנפטרה ביום ■
בענין ירושת המנוחה דיאמנטינה פדלון ,שנפטרה
י״ד בחשון התשמ״ב ( 11בנובמבר ,)1981
ביום כ״ט בשבט התשמ״ב ( 22בפברואר .,)1982
המבקש :חיים לובצקי.
■המבקשת :אמיליה דבח.
תיק /1495התשמ״ב
בעגין ירושת המנוח מכס וייס ,שנפטר ביום ט ,בכסלו
התשמ״ב ( 5בדצמבר ,)1981
המבקשת :מרים וייס.

תיק /1625התשמ״ב
בענין ירושת המנוח יחי אליטים ,שנפטר ביום ב״ה
בניסן התשמ״א ( 29באפריל ,)1981
המבקש :סמיר אליטים.

،
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אהרן פייער ,המזכיר הראשי

ילקוט הפרסומים  ,2814נ״ז באייר התשמ״ב20.5.1982 ,

I

בית הדין הרבני האזורי באשדוד
הזמנות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות 'למתן צווי ירושה .כל התובע טובת
הנאה או המעונין בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדיו וימסור
טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית הדין צו ■כטוב בעיניו.
תיק /955התשמ״ב
בענין ירושת המנוח יוסף אסייג ,שנפטר בגדרה ביום
כ״ה באדר א ,התשמ״א ( 1במרס ,)1981
המבקשים :אלמנתו מרים ובניו אברהם ,פנינה ,אסתר,
סמדר וסילביה.

תיק /925התשמ״ב
י בענין ירושת המנוח אברהם כלפה ,שנפטר ביום ט״ז
באדר התשמ״ב ( 11במרם_,)1982
המבקשים :אלמנתו ג׳ורג׳ט ובניו אלי ,נסים ,הוברט,
לואיז ,אבלין ,וג׳וסלין.
תיק /935התשמ״ב
בענין ירושת המנוח מימון לקדר ,שנפטר ברחובות
ביום ט״ו בתמוז התשמ״א ( 17ביולי ,)1981
המבקשים :בנו מוריס ובתו ז׳קלין.
תיק /965התשמ״ב
.בעני! ירושת המנוח סמואל (שמואל) ווסרשטיין,

שנפטר ביום כ״ח באלול התש״ם
המבקשת :פולנה ווסרשטיין.

( 9בספטמבר ,)1980

תיק /988התשמ״ב
בענין ירושת המנוח אושואך אלישוילי ,שנפטר ברחו 
בות ביום י״ז בשבט התשמ״ב ( 10בפברואר ,)1982
המבקשות :אלמנתו מכוולה ובתו מאיה. .
תיק /930התשמ״ב
בעני! ירושת המנוחה פרלה חסון ,שנפטרה באשדוד
'ביום ט ,בניסן התשמ״א ( 12באפריל ,)1981
המבקשים :רפאלה ,סימי ואברהם גוזלן ,רחל בן לולו
ויזמאן חביבה ואחיינה אלברט.
תיק /1048התשמ״ב
בענין ירושת המנוח שלום־חמאוי ,שנפטר ברחובות
ביום ו׳ בניסן התשמ״ב ( 30במרס ,)1982
המבקשים :אלמנתו פרידה ,בנו אהרן ,ובנותיו רחל
ומרסל.

כ״צ נהוראי ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בבאר-שבק
הזמנות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות• למתן צווי ירושה .כל התובע טובת
הנאה או המעונין בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית היין וימסור
טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאס לא פן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.
תיק /1543התשמ״ב
.תיק /2067התשמ״ב
בענין ירושת המנוחה אליה טיטה ,שנפטרה ביום ־
בענין ירושת המנוח נפתלי מגטין ,שנפטר ביום כ״ט
ה ,בשבט התשמ״א ( 13בינואר ,)1981
.בשבט התשמ״ם ( 22בפברואר ,)1982
המבקשים :בנותיה ובניה.
המבקשים :אלמנתו ,בניו ובנותיו.

תיק /1684התשמ״ב
בענין ירושת המנוח חיים שושן ,שנפטר ביום ט,
בטבת התשמ״ב ( 4בינואר ,)1982
המבקשים :אלמנתו ,בניו ובנותיו.

תיק /2170התשמ״ב
בענין ירושת המנוח אהרן מדמון ,שנפטר ביום י״ז
בשבט התשמ״ב ( 10בפברואר ,)1982
המבקשים :אלמנתו ,בנו ובנותיו.
מיכאל כהן ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באשקלון
 ,הזמנה
תיק /1518התשמ״ב
בענין ירושת המנוח נסים אוחנה ,שנפטר ביום ט״ו
בשבט התשמ״ב ( 8בפברואר ,)1982
המבקשים :אלמנתו ,בנו ובתו.

ילקוט הפרסומים  ,2814כ״ז באייר התשמ״ב20.5.1982 ,

כל התובע טובת הנאה וכל המעונין שיש לו סיבה
להתנגד לבקשה הנ״ל לבא לבית הדין וימסור טענותיו
׳תוך  15ימים מתאריך פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן
בית הדין צו כטוב בעיניו.
אדרי גיסים ,המזכיר הראשי
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הודעות מאת ה»5מ הרשמי
לפי פקודת "החברות

תאריך ביטולו :כ״ג בחשון התשמ״ב ( 20בנובמבר .)1980

צו פירוק ואסיפות ראשונות■

סיבת הביטול :ניצול לרעה של הליכי פשיטת רגל.
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :י׳ כהן ,עו״ד ,רה ,הרצל ,55
היסה.
תאריך שחרורו :ט״ז בשבט התשמ״ב ( 9בפברואר .)1982

מס ,׳החברה2 :־076123־.51
שם החברה :קרן סופרמרקט בע״מ — בפירוק.
מען המשרד הרשום :רה ,הרצוג  ;25גבעתיים.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,ת.א.1746/81 .
תאריך צו הפירוק :י״ז בשבט התשמ״ב (.)10.2.1982
תאריך הגשת הבקשה :י״ט בתמוז התשמ״א (.)21.7.1981
חיום והמקום לאסיפות ראשונות :י״ג בסיון התשמ״ב
( )4.6.1982במשרד הכונס הרשמי ,רח׳ בן־יהודה ,14
תל־אביב..
שעת האסיפות )1 :נושים בשעה  )2 ;09.30משתתפים
בשעה .09.45

ז׳ באייר התשמ״ב ( 30באפריל  )1982ז׳.כונה
סגן ■הכונס'הרשמי
לפי פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש],

התש״ם—1980

הורעה על ביטול פשיטת רגל ושחרור נאמן
שם החייב ומענו :סולמ.אן.עלי אל קרא,
 .דלית אל־כרמל.
בית־המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .713/73
'
.
תאריך פשיטת הרגל 31 :במאי  .1973׳
תאריך ביטולו :ט״ז בשבט התשמ״ב ( 9בפברואר .)1982
סיבת הביטול :ניצול לרעה של הליכיי פשיטת רגל' .
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :א׳ אירני■,׳ עו״ד ,רח׳ אלכיאם
 ,10חיפה.
תאריך שחרורו :כ״ה בניסן התשמ״ב (. 18באפריל .)1982
ת״ז ,5003583

הורעות על ביטול צווי'קבלת נכסים ופשיטת רגל
 .ושחרור נאמן
שמות החייבים ומענם .1 :מרסל סבג ,ת״ז .2 ;7820311
משה סבג ,ת״ז  ,7714991רח׳ ששת הימים ,4/22

תל־חנן עלית.
בית־המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .56/72

תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת■ רגל :כ״ט בטבת התשל״ב
( 16בינואר .)1972
תאריך ביטולו :ט ,בשבט התשמ״ב ( 2בפברואר .)1982
סיבת הביטול :ניצול לרעה של הליכי פשיטת רגל.
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :ע ,חרלף ,עו״ד ,רה ,המגינים
 ,42חיפה.
תאריך שחרורו :כ״ח באדר התשמ״ב ( 23במרס .)1982

שם החייב ,תיאורו ומענו :אלכסנדר מולהופר ,ת״ז
 ,4113640רח׳ קיש ' ,5עמידר ב' ,,קריית אתא .י
■בית־המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .1592/72
תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת י רגל :י״ג בטבת התשל״ג
( 19בדצמבר .)1972
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שם החייב ,תיאורו ומענו :פואד כהן ,ת״ז  ,7382514טירת
הכרמל ,שכונת שרת .408/23
בית־המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .1427/72
תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת■ רגל 13 :בנובמבר .1972
תאריך ביטולו :י״ח בשבט התשמ״ב ( 11בפברואר .)1982
סיבת הביטול :סעיף 55א — תשלום חובות.
שם■ הנאמן .,תיאורו ומענו :עו״ד י׳ כהן ,רח׳ הרצל ,55
■חיפה.
תאריך השחרור :כ״א בשבט התשמ״ב ( 21בפברואר .)1982
שם החייב ',תיאורו ומענו :לוטפי שריף אבו חמד .,ת״ז
י  ,2019337דלית אל־כרמל.
בית־המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .683/71
תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל 12 :במאי .1971
תאריך ביטולו 9 :בנובמבר .1980
סיבת הביטול :ניצול לרעה של הליכי פשיטת רגל.
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :עו״ד א ,שילה ,רח׳ החלוץ ,18
חיפה.
תאריך שחרורו :ט ,בניסן התשמ״ב ( 2באפריל .)1982

שם החייב ,תיאורו ומענו :יעקב
שיכוך חסכון  ,18/7בית־שאן.
■ בית،המשפט המחוזי של :נצרת ,תיק אזרחי .51/69
תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל 27 :במאי .1969
תאריך ביטולו 7 :ביוני .1979
'סיבת הביטול :סעיף  55א — ,תשלום חובות.
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :עו״ד נ ,עספור ,בניין.ווקף
אל־רום ,נצרת.
תאריך שחרורו :ד בניסן התשמ״׳ב ( 31במרס .)1982
גליק ,ת״ז ,0261825

שם החייב ,תיאורו ומענו :חיים גיל ,ת״ז  ,3054428רח׳
המלך דוד  ,117/9מחנה דוד.
בית־המשפט המחוזי ,של :חיפה ,תיק■ אזרחי .925/73
תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל10 :י ביולי .1973
תאריך ביטולו 1 :במאי .1979
סיבת■ הביטול :ניצול לרעה של הליכי פשיטת רגל.
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :עו״ד א' אירני ,רה ,העצמאות
 ' ,88חיפה.תאריך שחרורו :ח ,בניסן התשמ״ב ( 29במרס .)1982

ל׳ בניסן התשמ״ב ( 23באפריל

)1982

יי' יקותיאלי
סגן הכונס הרשמי

ילקוט הפרסומים  ,2814כ״ז באייר התשמ״ב20.5.1982 ,

הודעות מאת הכונס הרשמי
לפי פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש],

התש״ם—1980

הודעות על תשלום דיכידנד
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :ישעיהו זמיר ,עו״ד ,רחוב
הרצל  ,72באר־שבע.
שם החייב ,תיאורו ומענו :משה קליין ,ת״ז  ,100304נהג ,י
תאריך השחרור :כ״ו בניסן ההשמ״ב (.)19.4.1982
רחוב שמשון  ,39/8חיפה'.
בית המשפט המחוזי של:
הסכום לכל שקל.100% .:
דיבידנד ראשון או אחר :ראשון, .
זמן פרעונו :ל׳ בסיון התשמ״ב (.)21.6.1982
מקום פרעונו במשרד הנאמן :הכונס הרשמי ,רחוב החלוץ
 ,117באר־שבע.
באר־שבע ,ת.א.135/72 .

שם החייב ,תיאורו ומענו :חימי שמעון ,ת״ז ,7118101
פועל ,ירוחם .507/3
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,ת.א.17/70 .
הסכום לכל שקל■ .30% :

דיבידנד ראשון או אחר :שלישי.
זמן פרעונו :י״ב בסיון התשמ״ב
מקום פרעונו במשרד הנאמן :הכונס הרשמי ,רחוב החלוץ
 ,117באר שבע.
(.)3.6.1982

-

שמזת החייבים ,תיאורם ומענם :אורנשטיין ירחמיאל ,ת״ז
 ,0173357מכונאי; אורנשטיין אולגה ,ת״ז ,6894234
פקידה ,רחוב העליה  ,79/24באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,ת.א.595/75 .
הסכום לכל שקל.50% :
דיבידנד ראשון או אחר :שני.
זמן פרעונו :י״ח בסיון התשמ״ב (.)9.6.1982
מקום פרעונו במשרד הנאמן :הכונס הרשמי ,רחוב החלוץ
 ,117באר־שבע.

הודעות על שחדור נאמן
שם החייב ,תיאורו ומענו :צבי ציפר ,ת״ז  ,221339נהג,
רחוב אבן גבירול  ,5באר־שבע.
בית המשפט המחוזי■ של :באר־שבע ,ת.א■ .404/66 .
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :ישעיהו זמיר ,עו״ד ,רחוב הרצל
 ,72באר־שבע.
תאריך השחרור :כ״ו בניסן התשמ״ב (.)19.4.1982
שם החייב ,תיאורו ומענו :משה (סבל) וויס ,ת״ז ,941082
נהג ,רחוב-סוקולוב  ,8/5באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,ת.א. .403/66 .

שם הנאמן ,תיאורו ומענו :ישעיהו זמיר ,עו״ד ,רחוב
הרצל  ,72באר־שבע.
תאריך השחרור :כ״ו בניסן' התשמ״ב (.)19.4.1982

’הודעות כדבר כתשת המטר

שמות החייבים ,תיאורם ומענם :עדרי יאיר ,ת״ז ,7137021
פועל; עדרי ג׳ילברטה ,ת״ז  ,6329922עקרת בית,
 ,261/30דימונה.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,ת.א.164/70 .
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :הכונס הרשמי ,רחוב החלוץ
 ,117באר־שבע.
היום והמקום לדיון בבקשת ההפטר :ד .בתמוז התשמ״ב
( ,)28.6.1982בבית המשפט המחוזי ,באר־שבע.
שם החייב ,תיאורו ומענו :מימוני משה ,ת״ז ,7896354
'עבודות פיתוח ,רחוב סטרומה ,)112/1( 10 .באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :באר,־שבע_ ,ת.א.396/75 .

שם הנאמן ,תיאורו ומענו :הכונס הרשמי ,רחוב החלוץ
 ,117באר־שבע.
היום והמקום לדיון בבקשת ההפטר :ז׳ בתמוז התשמ״ב
( ,)28.6.1982בבית המשפט המחוזי ,באר־שבע.
שמות החייבים ,תיאורם ומענם :פחימה יוסף ,ת״ז ,6806599
 -פועל ,ופחימה סמדר ,ת״ז  ,6915741עקרת בית314/5 ,

ירוחם.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,ת.א.325/75 .

שם הנאמן ,תיאורו ומענו :הכונס הרשמי ,רחוב החלוץ
 ,117באר־שבע.
היום והמקום לדיון בבקשת ההפטר :יד בתמוז התשמ״ב
■( ,)28:6.1982בבית המשפט המחוזי ,באר־שבע.

.צווי הפטר חלומיים
שם החייב ,תיאורו ומענו. :פלפלה ברמי ,ת״ז ,7679341
י פועל ,שכונה ד׳  ,170/2באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,ת.א.148/68 .
תאריך הצו :ה ,בניסן התשמ״ב (.)29.3.1982

מהות הצו :צו הפטר חלוט.

ילקוט הפרסומים  ,2814נ״ז באייר התשמ״ב20.5.1982 ,

.

’

שמות .החייבים ,תיאורם ומענם :וקנין חנניה ,ת״ז ,2698005
פקח; וקנין ימנה ,ת״ז  ,6754365עקרת בית; רחוב
הגדוד השני  ,405/7שדרות.
בית י המשפט המחוזי של :באר־שבע ,ת '.א;372/72 )1■ .

.259/73 )2

שם החייב ,תיאורו ומענו :אלכסנדר פלדמר( ,פלדמן),
ת״ז  ,490360נהג ,רחוב רותם  ,1משק עזר.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,ת.א.405/66 .

י

׳ '

תאריך מתן הצו :כ״ו בניסן התשמ״ב
מהות הצו :צו הפטר חלוט. .

(, .)19.4.1982

ג ,באייר התשמ״ב ( 26באפריל )1982

ש׳ אנקור־שניר
סגן הכונס הרשמי
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מדי 3ע״מ

דין ומשכון שבועי
לפי חוק בנק ישראל ,התשי״ד—1954

לסי סעיף  )1(58לחוק בנק ישראל ,התשי״ד—,! 1954
מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע
והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום י״ט
באייר התשמ״ב ( 12במאי :)1982
בשקלים

א.

ב.
ג.
ד.

סך כל המטבע במחזור
ביום  12במאי 1982
.היתרה ביום 5.5.1982
העליה במשך השבוע האחרון
הנכסים ביתרות מטבע חח וזהב

י

7,172,374,333,94

7,169,202,490.56
־ 3,171,843.38

؛

7,172,374,333.94

ש׳ פירקיס
ב ,באייר התשמ״ב ( 13במאי )1982
סגן מנהל מחלקת המטבע.
,
 1ס״ח התשי״ד ,עמ׳ .192

:

הודעות אלה מתפרסמות על אחריות המודיעים
ואין כפרסומן משום מתן תעודה עלינכונותן.

עזכון חמגוחח ד״ר אידה אקשטיין
הודעה לסי סעיף  99לחוק הירושה,

התשכ״ה—1965

המנהל הזמני של עזבון המנוחה ד״ר אידה אקשטיין
מזמין בזה כל נושה שיש לו תביעות נגד העזבון הג״ל
להודיע על כך במכתב רשום תוך שלושה חדשים מיום
פרסום ■ הודעה זו לפי המען :מנהלת עזבון ,מנהיים־ •
יוריסטה ,משרד עו״ד ,רחוב .אבן גבירול  ,11תל־אביב.
י' מנהלים ,עו״ד ,נ?נהל זמני.של העזבון

י כניני חרושת 3ע׳׳«
הודעה על פירוק החברה מרצון
נמסרת .בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  )1(216לפקודת
החברות ,שבאסיפה הכללית היוצאת מן הכלל של החברה
הנ״ל שהתקיימה כחוק ביום  31.3.1982הוחלט לפרק את
החברה מרצון ולמנות את אלברט פלורגטין ,גבריאל
מטלון ויהודה בוטון ,למפרקי החברה.
אלפרט פלורנטין ,גפריאל מטלון‘,יהודה פוטון
מפרקים

(בפירוק מרצון)
׳ הודעה על אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה ,שהאסיפה הכללית האחרונה של
חברי ההברה הנ״ל ,תתכנס.ביום  18.6.1982בשעה 08.30
במשרד עו״ד א .ארן ,רח׳ נחלת בנימין  ,75תל־אביב,
לשם הגשת דו״ח סופי של! המפרק ,המראה כיצד התנהל
סירוק-העסקים ומה עשה בנכסי החברה ובדי לשמוע
ביאורים נוספים מאת .המפרק ולהחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החכרה "ושל -המפרק.
יואיל גלעד ,מפרק

וידאוטרון מכרה ישראלית לייצור מוצרים
אלקטרוניים כע״מ
הודעה על אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה ,בי האסיפה הכללית האחרונה
של החברים והנושים של החברה הג״ל תתכנס ביום
 15.6.1982בשעה  12.00במשרד .עוה״ד אסנת אתי זהבי,
שד ,בן גוריון ■ ,94תל־אביב ,לשם הגשת דו״ה סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשה־
בנכסי החברה ,וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק
ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה
ושל המסרק.
זאב גורן ,מסרק
.
■.

מכרת אכרהמם 3ע״מ
(בסידוק מרצון)
הודעה על כינוס אסיפה סוסית
ניתנת בזה הודיעה ,שהאסיפה הכללית האחרונה של
חברי החברה תנ״ל תתכנס ביום  15ביוני  1982בשעה
 16.00במשרד המפרק ברח ,מנדלסון  2תל־אביב ,לשם
הגשת דו״ח סוסי מאת המסרקים המראה כיצד התנהל
הסירוק ומה נעשה בנכסי !החברה ובדי לשמוע ביאורים
גוססים ולהחליט מה ייעשה בפנקסי החברה ובמסמכי
י -
המפרקים.
בס רובייגיב
ירחמיאל כינישפי״ן
מפרקים

ירחמיאל פי:יש3יץ 3ע״מ
גורי אימפורט אלפפורט (3 )1970ע״מ

(בפירוק מרצון)
הודעה על כינוס אסיפה' סוסית

ניתנת בזה הודעה ,שהאסיפה הכללית האחרונה של
החברה הנ״ל ,תתכנס ביום  18.6.1982בשעה  08.30במשרד
עו״ד א .אדן ,רח׳ נחלת בנימין  ,75תל־אביב ,לשם הגשת
דו״ח סוסי של המפרק ,המראה כיצד התנהל פירוק
העסקים ומה עשה בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאורים
נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד ’לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה ושל המפרק.
יואל גלעד ,מפרק

ניתנת בזה הודעה ,שהאסיפה הכללית האחרונה של
חברי החברה הנ״ל תתכנס ביום  15ביוני  1982בשעה
. 16.30במשרד המפרק ברה ,מנדלסון  2תל־אביב ,לשם
הגשת דו״ח סופי מאת המפרק המראה כיצד התנהל
הסירוק ומה נעשה בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאורים
נוספים ולהחליט מת ייעשה בפנקסי החברה ובמסמכי׳
המפרק.
ירחמיאל פינישפיץ ,מפרק

הודעה על אסיפה סופית

1764

ילקוט הפרסומים  ,2814כ״ז באייר התשמ״ב20.5.1982 ,

הקריה כיה״ס לנהיגה כע״מ

חכרת אנטירוסט ג׳ קמר כע״מ

הודעה על פירוק החברה מרצון
ניתנת בזאת הודעה • ,כי באסיפה כללית שלא מן
המנין של החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום
 18.4.1982נתקבלה החלטה מיוחדת לסרק את החברה
מרצון על־ידי •החברים ולמנות את עו״ד יאן רובינזון,
’ מרח ,שמריהו לוין  ,3חיפה' ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות' נגד החברה הנ״ל יגיש
את •תביעותיו בצירוף הוכחותיו תוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למפרק הנ״ל.
נושה או אדם שלא הגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
הנ״ל — לא ייענה.
יאן .רובינזון ,עו״ד ,מפרק

(בפירוק מרצון)
ניתנת בזה הודעה שבאסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל שהתקיימה ביום  1.4.1982נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את ג׳ורג׳
קמר למפרק החברה.
י הנושים וכל מי שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל
להגיש את תביעותיהם תוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו לסי מען המסרק :רח׳ פבזנר  ,13חיפה.
נושה או אדם אתר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור
תוך המועד הנ״ל ,לא ייענה.
 mi'jקמר ,מסרק

שרון שרון פדל וקלטר (כינלאומי) אדריכלים בע״מ

סגולון כע״מ
הודעה על פירוק החברה מרצון
ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  4באפריל
 1982בתל־אביב נתקבלה החלטה מיוחדת לסרק את החברה
מרצון ,ולמנות את עו״ד הדסה בן־יעקב ,מרח ,יחזקאל ,8
קיראון ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש
את תביעותיו בצירוף הוכחותיו תוך  21ימים מיום סרסום
הודעה זו למשרד המפרקת הנ״ל.
נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו באמור
תוך המועד הנ״ל — לא ייענה.
הדסה בן־יעקג ,מפרקת י

עזכון.המנוח נסים (.נתן) שלום

.

הודעה לסי סעיף  99לחוק הירושה ,התשכ״ה—1965

■

כמנהל עזבון המנוח נסים (נתן) שלום ,אני מזמין
את נושי עזבון המנוח להודיעני על תביעותיהם בכתב,
תוך  3חדשים מיום פרסום הודעה זו ,לסי המען ריצ׳רד
רוברטס ,עו״ד ,מנהל העזבון ,שדרות־רוטשילד  ,63תל־
׳
אביב.
ר' רוכרטס ,עו״ד ,מנהל העזבון

הודעה על כינוס האסיפה הסופית
ניתנת בזה הודעה שהאסיפה הכללית ■האחרונה של
החברים של החברה הנ״ל תתכנס ביום  ,30.6.1982בשעה
 09.00ברחוב מונטיפיורי  ,39תל־אביב (אצל י׳ גורניצקי
ושות׳; עו״ד) ,לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק המראה
כיצד התנהל פירוק העסקים ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושלי המפרק.
מיכאל שפיגלמן ,עו״ד ,מפרק

פרסומי חזית כע״מ
(בפירוק מרצון ע״י החברים)
ניתנת בזה הודעה לסי סעיף  )1(216לפקודת החברות,
כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה הנ״ל שהת
קיימה ביום  6.4.1982הוחלט לפרק את החברה בפירוק
מרצון על ידי החברים ולמנות את ארנה פדן (הרמוני)
למפרקת החברה.
על כל הנושים ,אם ישנם כאלה ,להגיש את תביעו 
תיהם למפרק באמצעות עו״ד יורם וסרצוג מרחוב סוטין
 ,12תל־אביב  ,64 684תוך  •21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,שאם לא כן לא תיענינה תביעותיהם.
ארגה פדן (חרמוני) ,מפרקת

י.ר.ק.ז 4חסרה להשקעות כע״מ
׳(בפירוק מרצון ע״י חברים)
ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה הכללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום ,20.5.81
נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ע״י
חברים ולמנות את מרדכי רוג׳ר כהן ,עו״ד ,למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש
את תביעותיו בצירוף הוכחותיו תוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למפרק ,לפי מענו :רח׳ סמילנסקי  ,10נתניה.
נושה או אדם אחר ,אשר לא יגיש תביעותיו כאמור
בתוך המועד הנ״ל ,לא ייענה.
מרדכי רוג׳ר כהן ,עו״ד ,מפרק
ילקוט הפרסומים  ,2814כ״ז באייר התשמ״ב20.5.1982 ,

קסל־שוורץ כע״ט
ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 30.12.81
נתקבלה החלטה מיוחדת לסרק את החברה מרצון ולמנות
את מאיר שוורץ למסרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו תוך  21ימים מיום סרסום
הודעה זו למשרד בא כוח המסרק הנ״ל ,לוינסון ,רוזנברג,
ינאי ושות׳ עו״ד ,רח׳ ביאליק  ,17חיפה.
נושה או אדם אחר ,אשר לא יגיש תביעותיו כאמור
תוך המועד הנ״ל ,לא ייענה.
מאיר שוורץ ,מפרק
1765

דל3ג 6סקיוריטיס כע״מ

חברת' »יג9ול»קמ כע״מ

הודעה על פירוק החברה מרצון

(בפירוק מרצון)

ניתנת בזה הודעה ,בהתאם' לסעיף  )1(200לפקודת
החברות ,פי באסיפה הכללית היוצאת מן הכלל של בעלי
המניות של החברה הנ״ל אשר התכנסה כחוק ביום 23
באפריל  1982במשרד עוה״ד אלחנני־הפטמן בתל״אביב,
נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עורכי־הדין אליעזר אלחנני ועדנה הפטמן מרחוב
אחוזת בית ,תל־אביב ,למפרקי החברה.

־ נמסרת בזה הודעה ,כי האסיפה הכללית האחרונה
של בעלי המניות בחברה הנ״ל תתכנס ביום 10.6.1982
בשעה  ,10.00במענו של המפרק ,מרדכי אולמרט ,נחלת
ז׳בוטינסקי ,בנימינה ,לדיון בדו״ח הסופי של המסרק
ובחלוקת הנכסים.
• מרדכי אולמרט ,מסרק

כל נושה שיש לו תביעות לחברה,׳ יגיש את תביעותיו.
בצירוף הוכחותיו תוך שלושים יום מיום פרסום הודעה
זו למפרקים הנ״ל.

גוש  6914חלקה  6כע״ט

נושה או י אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו תוך
המועד הנ״ל ,לא ייענה.
.אליעזר אלחנני ,עו״ד

ערגה חפטמן ,עו״ד
מפרקים

"ביטוח לעם" ,סוכנויות לביטוח כללי כע״מ
הודעה על פירוק החברה מרצון
נמסרת בזה הודעה ,שבאסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל שהתקיימה ביום  31.3.1982נתקבלה
החלטת .מיוחדת לפרק את החברה מרצון ע״י החברים
ולמנות את .זאב אסטרייכר וראובן גולן מרח ,רמב״ם ,15
תל־אביב ,אצל ארגון עולי מרכז אירופה ,למפרקי החברה.

כל נושה של החברה הנ״ל יגיש תביעותיו למפרקים
תוך שבועיים ימים מפרסום הודעה זו למפרקים הנ״ל.
תביעות שיוגשו לאחר המועד הנ״ל — לא תיעננה.
 זאב אסטרייכר,מפרקים

ראובן נולן

(בפירוק מרצון)
ניתנת בזת הודעה ,בי באסיפה הכללית שלא מן המנין
של החברה׳ הנ״ל! שנועדה ונתכנסה כהלכה בתם 31:1.1982
נתקבלה החלטה מיוחדת לסרק את החברה מרצון ולמנות
את דינה ארבל משדרות נורדאו  ,11תל־אביב ,למסרקת
החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיהן תוך  21יום מיום סרסום
הודעה זו למשרד המפרקת הנ״ל.
נושה או אדם אחר ,אשר לא יגיש תביעותיו כאמור
■
■
תוך המועד הנ״ל' ,לא ייענה,.
יינה ארבל ,מפרקת

תיקון טעויות כהודעות
לפי סקודת החברות
 .1בהודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,2638התשמ״א,
עט׳  ,1960בדבר רישום חברה מס4 ,־083410־,51
במקום :״ .2ביאלי בע׳׳מ" צ״ל ״ .2ביאף בע׳׳מ". .
.2

פ.ס .חכרה להשקעות כע״מ
(בפירוק מרצון)

בהודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,2734התשמ״א,
עט׳  ,2402בדבר רישום חברה מס0.,־087518־,51
סעיף  2צ״ל ״ .2אקספרס טורס רעננה ( )1981בע״מ"

— ולא כפי שפורסם'.

ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  216לפקודת החב
רות ,שבאסיפה כללית שלא מן המנין של חברי החברה
הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה במשרדה הרשום של החב 
רה ביום  26.4.82הוחלט לפרק את החברה בפירוק מרצון
ולמנות את אורי ספרן מרח׳ בארי  ,29תל־אביב ,ואת
ג׳ייקל פורטנוי■ מרח׳ פינס  ,9הרצליה ,למפרקי החברה.
כל נושה שיש לו תביעה נגד החברה חייב להגישה
למפרקים הנ״ל לפי מען החברה ,רח׳ נחמני  ,14תל־אביב,
תוך  30ימים מיום פרסום הודעה זו.
אורי יספרן ,ג׳ייקל פורטנוי
מפרקים

 .3בהודעות שפורסמו בילקוט הפרסומים  ,2767התשמ״א
— בעט׳  371בדבר רישום חברה מס׳ 1־089507־51
במקום ״ .2פטריות הגליל בע״ט" צ״׳ל ״ .2קומפיט
י פטריות הגליל בע״ט";
בעט׳  ,501בהודעה בדבר שינוי שם ,במקום ״.1
4־050914־ ..2 51חברת פלינט בע״מ" צ״ל ״.1
3־050919־ .2 51חברה לעיבוד נתונים שיטות בע׳׳מ";

בעט׳  511בהודעה בדברי שינוי שם החברה מס׳
2־086198־,51

במקום ״ .3אלכור בע״ט״ צ״ל ״.3

אלכור אללויס בע״ט".
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משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום וכשעה המצוינים .
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
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