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 חוק השופטים, תשיי׳ג-1953

 הודעה על הצורך למנות שופט

 בהתאם לסעיף 7 (א) לחוק השופטים, תשי׳׳ג—1953 י, אני מודיע

 כי יש צורך למנות שופט של בית משפט שלום.

ז(20 באפריל 7ד19) חיים י' צדוק ׳  ב׳ באייר תשל׳

 (חמ 70070) שר המשפטים

: השופט שיתמנה יכהן בבית משפט השלום בנתניה ה ר ע  ה

 ובמחוז המרכז.

 1 ס״ח חשי״ג, עמי 149.

9 ו 5 3 -  חוק השופעים, תשי״ ג

 פקודת המעגודה

 הודעה על הצורך למנות שופט תעבורה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לפקודת התעבורה 1, וסעיף 7 (א)

 לחוק השופטים, תשי״ג—21953, אני מודיע כי יש צורך למנות שופט

 תעבורה.

2 באפריל 7ד19) חיים י' צדוק 0 ) ז ״ ל ש  ב־ באייר ת

 (חמ 70070) שר המשפטים

: שופט התעבורה שיתמנה יכהן בחיפה, ה ר ע  ה

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173.

 2 מ״ח תשי״ג, עמ׳ 149.

 חוק העוחמאני על הנוטריונים הציבוריים

 מינוי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק העותמאני על הנוטריונים

ר לנוטריון ת ר להיות ע ח ה ש ה ל  הציבוריים, אני ממנה בזה את ב

 הציבורי במחוז הדרום, מיום י״ג בניסן תשל׳׳ז (1 באפריל 1977)

3 במאי 1977). 1 ) ז ״ ל ש  עד יום י״ד בםיון ת

14 באפריל 1977) חיים י׳ צדוק )  כ״ו בניסן תשל״ז

 (חמ 70316) שר המשפטים

 חוק לשכת עודכ* מדין, חשכ״א-1961

 קביעת בוחן נוסף לפי סעיף 40

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 40 לחוק-לשכת עורבי-הדין, תשכ׳״א—

ד שלמד. מזרחי להיות בוהן נוסף ברשימת ׳ ׳ ו ע ת א ע ב ד ק י נ א , ! 1961 

 הבוחנים שפורסמה בילקוט הפרסומים 2262, תשל׳׳ז, עמי 56.

 ב״ד בניסן תשל״ז(12 באפריל 1977) חיים י׳ צדוק

 (המ 703204) שר המשפטים

 1 ם״ת תשכ״א, עמי 178.

 חוק השופטים, תשי״ג-1953

 הודעה על מינד שופט

 בהתאם לסעיף 25 למוק השופטים, תשי״ג-1953 1, אני מודיע

 כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק האמור, ובהתייעצות עם נשיא

, שופט בית ץ י ב ו מ ר ב ה א ד ו ה  בית המשפט העליון מיניתי את י

 משפט שלום, לכהונה בפועל כשופט בית המשפט המחוזי בנצרת,

 מיום ב״ט בניסן תשל״ז (17 באפריל 1977) עד יום ב״ט בתמוז

1 ביולי 1977). 5 ) ז - ל ש  ת

 כ״ט בניסן תשלייז(17 באפריל 1977) חיימ י׳ צדוק

 (חמ 70070). . שר המשפטים

 1 ס׳־תתשי״ג, עמי 149.

 הודעה על מינוי שופט

 . בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, תשי״נ—1953 1, אבי מודיע ־

 כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק האמור, ובהתייעצות עם נשיא

, שופט בית משפט שלום, ן י י  בית המשפט העליון מיניתי את דן ב

 לכהונה בפועל כשופט בית המשפט המחוזי בירושלים, מיום ח׳ באייר

 השל׳׳ז (26 באפריל 1977) ער יום כ״ט בתמוז תשל״ז (15 ביולי

 7ל19).

18 באפריל 1977) חיים י׳ צדוק )  ל׳ בניסן תשל״ו

 (חמ 70070) שר המשפטים

 1 ם׳׳ח תשי׳׳ג, עמ׳ 149.

 חוק השופטים, תשי״ג-1953

 הודעה על הצורך למנות שופטים

 בהתאם לסעיף 7 (א) לחוק השופטים, תשי״ג—1953 י, אני מודיע

 כי יש צורך למנות שני שופטים של בית משפט שלום.

) חיים י׳ צדוק 20 באפריל 977נ )  ב׳ באייר תשל״ז

 (חמ 70070) שר המשפטים

: השופטים שיתמנו יכהנו בבית משפט השלום בתל־אביב ה ר ע  ה

 ובמחוז תל־אביב.

 1 ס״ח תשי״ג, עמ׳ 149.

 הודעה על הצורך למנות שופט

) לחוק השופטים, תשי׳׳ג—1953A אני מודיע א 7  בהתאם לסעיף (

 כי יש צורך למנות שופט של בית משפט שלום.

/ צדוק  ב׳ באייר תשל״ז(20 באפריל 1977) חיים י

 (חמ 70070) שר המשפטים

: השופט שיתמנה יכהן בבית משפט השלום בירושלים. ה ר ע  ה

 1 פ״ח תשי׳׳ג, עמי 149.

 1288 ילקוט הפרסומים 2318, ב׳ באייר תשל״ז, 3,5.1977



 תקנות הטיס (ועדות לחקירת תאונות
 ותקריות כלי טיס)/ תשכ״ט-969ו

 מינוי ועדת חקירה

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 10 (א) לתקנות הטיס (ועדות לחקירת

 תאונות ותקריות כלי טיס), תשכ״ט-11969, אני ממנה ועדת חקירה

 לחקור תאונת צניחה הפשית שאירעה ביום י״ד בניסן תשל׳׳ז (2

 באפריל 7ז19) בשעות הצהדיים ושבה נספה הצנחן דוד סדור.

 וזול הרכב הועדה:

 בחום אפרת — יושב ראש

 צבי נחמיאס — חבר

 יריב טל — חבר

 על הועדה להניש לי את מסקנותיה והמלצותיה בהקדם האפשרי.

7 באפריל 1977) גד יעקכי ) ז ״ ל ש  י׳־ט בניסן ח

 (חמ 755209) שר התחבורה

 1 ק״ת תשכ״ט, עמי 1322; תשל׳׳ג, עמי 368.

 חוק לתיקון פקודת הפיצויים לעובדים,
 תשי״ב-952ז

 הודעה בדבר שינוי סכומי הפיצויים

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הפיצויים לעובדים (שינוי

, אני מודיע כי החל מיום י־׳ג באייר  פכומי הפיצויים), תשל״ז־י-דד^ !

1 במאי 1977), ישובו הסכומים. שבתוספו* הראשונה לפקודת ) ז ״ ל ש  ת

 הפיצויים לעובדים, 1947 2, כדלקמן:

 (1) בפסקה 1 (2) (א), במקום ״המשים ושלושה אלף וארבע מאות

 לירות״ יבוא ״שבעים ושמונה אלף, מאה ועשרים לירות״, ובמקופ

פ ̂־ת לירות״ יבוא ״׳מאתים שלושי  •מאה וששים אלף ושמונה מא

 ושנים אלף וחמישים לירות״.

 (2) בפסקה 1 (3) (א), במקום -מאה ושבע לידות״• יבוא ״מאה

 המשים ושבע לירות״.

 (3) בפסקה 2 (1), במקום ״ארבע מאות עשרים ושבע לירות וחמישים

 אגודות״ יבוא ״שש מאות עשרים וחמש לירות״ ובמקום ״שלוש

 מאות חמישים ושש לירות״ יבוא ״חמש מאות עשרים ואתת

 לירות״.

 (4) בפסקה 3 (א) (2), במקום ״עשרת אלפים שש מאות ושמונים

ר אלף שש מאות ועשרים לירות״ ש  לירות״ יבוא ״חמישה ע

ר אלף ושמונה מאות לירות״ יבוא: ״עשרים ש  ובמקום ״שבעה ע

 וששה אלף וארבעים לירות״.

2 באפריל 1977) משה ברעם 4 ) ז ״ ל ש ׳ באייר ת  ו

ר העבודה  (חמ 75195) ש

 1 ק״ת תשל״ז, עמ׳ 1344.

 2 ע״ר 1947, תום׳ 1, עמי 153.

 תקנות שידות בטחון (פטור), חשי״ב-1952

 הודעה בדבר מינוי ועדות פטור, אזודן ומענן

, 1 1 9 5 2 — ב ״ י ש  בהתאם לתקנה 3 לתקנות שירות בטחון(פטור), ת

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות האמורות מיניתי

 את האנשים ששמותיהם נקובים להלן, להיות חברים בועדות פטור

 המשמשות כרשות לענין פעיף *3 (1) לחוק שירות בטחון, תשי״ט—

 1959 [נוסח משולב] 2:

 בועדת פטור מם׳ 7 — את סרן שביאור קרמר במקום פא״ל יוסף

 וינוגרד; י

 בועדת פטור מסי 13 — את סגן שלום פנחס בורנשטיין במקום

 סרן שניאור קרמר.

 ההודעה בדבר מינוי ועדות פטור, אזורן ומעגן, שפורסמה בילקוט

 הפרסומים 1834, חשל׳׳ב עמי 1938, תתוקן לפי זה.

 כיה בניסן תשל״ז(13 באפריל 1977) שמעון פרם

 (חמ 73028) שר הבסחון

 1 ק״ח תשי״ב, עמי 1024.

 2 ס״ת חשי״ט, עמי 286.

 חוק הנכים (תגמולים ושיקום),
 תשי״ט-959ז [נוסח משולב!

 הודעה על מינוי קצץ תגמולים ועל מענו

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הגבים (תגמולים

ר ל ז י י ל ה א ו מ  ושיקום), תשי״ט-59&1 [נוסת משולב] 1, מיניתי את ש

2 במרס 1977) קצין תנמולים לענין 0 ) ז ״ ל ש  להיות מיום א׳ בניסן ת

 החוק האמור, במקום ישעיהו מאירי 2.

׳ קליין 3, ירושלים.  המען: לשכת השיקום, רחוב ש

16 באפריל 1977) שמעון פרס )  ב׳׳ו בניסן תשל״ז

 (חמ 73109) שד הבטחון

 1 ס״ח תשי״ט, עמי 276.

פ תשי״ט, עמי 33; תשב״ה, עמי 965. י  2 י

 חוק משפחות חיילים שנספו במערכה

 (תגמולים ושיקום), חש״י-1950

 הידעה על מינוי קצין תגמולים ועל מענו

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 4 (א) לחוק משפחות חיילים

 שניספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש״י—11950, מיניתי את

ר להיות מיום א׳ בניסן תשל״ז (20 במרס 1977) ל ז י י ל ה א ו מ  ש

 קצין תגמולים לענין החוק האמור, במקום ישעיהו מאירי 2.

׳ קליין 3, ירושלים.  המען: לשכת השיקום, רחוב ש

 כ״ו בניסן תשל״ז(14 באפריל 1977) שמעץ פרם

ר הבטחון  (חמ 73000) ש

 1 ס״ח תש״י, עמי 162.

 a י״פ תשי״ט, עמי 34; תשכ״ה, עמי 965.

 ייקוט הפרסומים 2318, כ׳ באייר תשל״ז, 8.5.1977 289



 תקנות מזמזת רבני עיר, תשל״ה-4ז19

 הודעה בדבר הצורך לבחור רב עיר

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות בחירות רכגי עיר, תשל״ה-11974,

 אני מודיע כי יש צורך לבחור רב עיר ספרדי ברחובות.

 חיים י׳ צדוק
 שר הדתות

 ל׳ בניסן תשל״ז(18 באפריל 1977)

 (חמ 77804)

 1 ק״ת תשל״ה, עמי 532.

 תקנווז המועצות הדתיות (חילו0י גכדי),

 חשכ״ז-966ו

 הודעה בדבר מינו״ חברים במועצה הדתית כרמיאל

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות המועצות הדתיות (חילופי גברי),

 תשכ״ז—11966, אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 מיניתי

ר להיות הברים במועצה הדתית נ י ן צ ו ע מ ש ג ו י ך ו ל מ י ל  את א

 כרמיאל 2, במקום שכבאי גלר ואלכסנדר רוזנברג.

 חיים י׳ צדוק
 שר הדתות

12 באפריל 1977) )  כ׳׳ד בניסן תשל״ז

 (חמ 77803)

 1 ק״ת תשכ״ז, עמ׳ 135.

 2 י״פ תשל״ו, עמ׳ 474.

 הודעה בדבר מינוי חברים במועצה הדתית כפר תבור

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות המועצות הדתיות (חילופי גברי),

 תשכ״ז—11966 אני מודיע, בי בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 מיניתי

יסה, לחיות חברים במועצה י סו כ ד ר מ ר ו צ נ ה ט י ל ד  את ג

ן לוין, ו  הדתית בפר תבור 2, במקום רחמים עבדו, שהתפטר, ובךצי

 שנפטר.

 חיים י׳ צדוק
 שר הדתות

ז(12 באפריל 1977) ׳  כ״ד בניסן תשל׳

 (ח« 77803)

 1 ק״ח תשכ״ז, עמ׳ 135.

 2 י״פ תשל״ו, עמי 476.

 הודעה בדבר מינוי חבר במועצה הדתית נהלל

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות המועצות הדתיות (חילופי גברי),

 תשב״ז-11966, אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 מיניתי

, להיות הבר המועצה הדתית נהלל2, במקום שבתאי ג ר ן פ ו ש  את ש

 נוחקץ, שהתפטר.

 חיים י׳ צדוק כ״ד בניסן תשל״ז(12 באפריל 1977)
 (חמ 77803) שר הדתות

 1 ק״ת תשכ״ז, עמי 135.

 2 י״פ תשל׳׳ו, עמ׳ 476.

 חוק הגנת השבה תשי״ח-958ו

 הודעה בדבר שינוי הסכומים לענץ עיקול,
 העברה ושעבוד

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 (ד) לחוק הגנת השכר, תשי׳׳ח—1958 1

1 במאי 1977) — )  אני מודיע כי החל מיום י״ג באייר תשל״ז

 (1) ישתנו הסכומים האמורים בסעיף 6 (א) לחוק כדלקמן:

 (1) בפסקה (1), במקום ״800 לידות״ יבוא ״1510 לירות״;

 (2) בפסקה (2), במקום -100 לירות״ יבוא •׳190 לירות״;

 (3) בפסקה (3), במקום ׳׳50 לירות־׳ יבוא ״90 לירות״;

 (4) בפסקה (4), במקום ״50 לירות״ יבוא ״90 לירות״;

 (5) בסיפה, במקום ״1800 לירות״ יבוא ״2630 לירות״;

 (2) הסכומים שאינם ניתנים לעיקול, להעברה או לשיעבוד משכר

ל יום יהיה כדלקמן:  העבודה המשתלם על בסים ש

6 לירות; 0 - ד ב ו ע  (1) ל

ל העובד - 8 לירות;  (2) לבן הזוג שפרנסתו ע

 (3) לכל ילד משני ילדיו הראשונים שפרנסתו עליו — 4 לירות;

 (4) לכל ילד נוסף שפרנסתו עליו — 4 לירות.

ז(24 באפריל 1977) ׳ ׳ באייר תשל׳  משה ברעם ו
ר העבודה  (חמ 75243) ש

 1 ס״ח תשי״ה, עמי 86; תשל״ז עמי 102.

 תקמח הבטיחות בעבודה (עגותאיס

 ומאותתים)/ חשכ״ז-967ו

 הודעה בדבר הרשאת רופא

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה

ע ש ו ה ר י ״  (עגורנאים ומאותתים), חשב״ז—11967, הרשיתי את ד

ל ההסתדרות הכללית של העובדים , רופא של קופת חולים ש ו י ג ק  ס

 בארץ ישראל ואשר מפנו הוא: רחוב מאתים 718117, טבריה, לעשות

 בדיקות רפואיות לפי התקנות האמורות.

 משה ברעם א׳ באייר תשל״;(19 באפריל 1977)
ר העבודה  (תמ 750705) ש

 1 ק״ת תשכ״ז, עמי 1149.

 חוק הדיינים, תשט״ו-1955

 הודעה על מינר דיינים

 בהתאם לסעיף 24 לחוק הדיינים, תשט״ו—11955, אני מודיע,

1 באפריל 1977) מינה נשיא המדינה, 3 ) ז ״ ל ש  כי ביום ב״ה בניסן ת

ל דיקמן א ז מ  ־תוקף סמכותו לפי סעיף 5 לחוק האמור, את הרבנים ש

ב ניס בבוים להיות דיינים בבית דין רבני אזורי. ק ע  1שה י

 בניסן תשל״ז(18 באפריל 1977) חיים י' צדוק

 חמ 77723) שר הדתות

 1 סייח תשט׳׳ו, עמי 68, תשכ״ו, עמי 18.
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 פקודת הפאי שיניים, 945 ו

 מינוי

, אני  בתוקף סמכותי לפי סעיף. 2 לפקודת רופאי שיניים, 1945 !

 ממנה את סגן רופא המחוז, לשכת הבריאות המחוזית, של משרד

 הבריאות, ירושלים, למלא את תפקידי המנהל לפי סעיף 5 לפקודה,

ל  להעניק היתר זמני לעסוק בריפוי שיניים לתקופה שאינה עולה ע

 שלושה חדשים לאזרח ישראלי או בעל רשיון לישיבת קבע בישראל,

ל סיום חוק לימודיו־ כרופא שיניים בבית  שיש לו דיפלומה המעידה ע

ל מוסר להשכלה גבוהת שוזכירה בו המועצה  ספר לרפואת שיניים ש

 להשכלה גבוהה.

 המינויים שפורסמו בילקוט הפרסומים תשל״ז, עמי 880, יתוקנו

 לפי זה.

13 באפריל 1977) יעקב מנצ׳ל )  כ״ה בניסן תשל״ז

 (המ 77320) המנהל הכללי של משרד הבריאות

 1 ע״ר 1945, תוס׳ 1, עמי 1; ם״ח תשל״ו, עמי 256.

 פקודת הרוקחים

 הודעה על אצילת סמכויות

, אני אוצל לסגן  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הרוקחים !

 רופא המחוז, לשכת הבריאות המחוזית של משרד הבריאות, ירושלים,

 את הסמכות למלא את תפקיד המנהל לענין תקנה 3 לתקנות הרוקחים 2,

 לגבי מתן רשיון זמני לעסוק כרוקה לתקופה שאינה עולה על שלושה

 חדשים לאזרח ישראל־ או בעל רשיון לישיבת קבע בישראל שהוכיח

 כי סיים את לימודיו בבית בפר לרוקחוח בישראל במוסד שתכירה

 המועצה להשכלה גבוהה, ויש לו דיפלומה ברוקחות ממוסד כאמור.

 ההודעה על אצילת הסמכויות שפורסמה בילקוט הפרסומים תשל״ז,

 עמי 880, תתוקן לפי זה.

13 באפריל 1977) יעקב מנצ׳ל )  כיה בניסן תשל״ו

 (וזמ 77334) המנהל הכללי של משרד הבריאות

 1 חא״י, כרך ב׳ עמי 1022; ם״ת תשכ״ד, עמי 104; תשל״ה, עמי
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 2 חא״י, כרך גי, עמי 2007.

 חוק מק ישראל, תשי״ד-954ז

 אכרזד, על מטבע זכרון

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 33א (א) לחוק בנק ישראל, תשי״

 11954, ולאחר התייעצות עם הממשלה, אני מכריז על מטבע ׳׳יופ

 העצמאות תשל״ז—1977״ בנושא ״אחוות עמים בירושלים ביר

 ישראל״ ובערך נקוב של 25 לירות, כמטבע זכרון לשנין הסעי

 האמור.

 י׳׳א בכיסן תשל״ז;30 במרס 1977) ארנון גפני

 (תמ 72217) נגיד בנק ישראל

 י ם״ח תשי׳׳ד, עמי 192; ם״ח תשכ״ח, עמי 48; ס״ח תש״ל, ע

.125 

 תקנות המועצות הדתיות (חילופי גברי),
 תשכ״ז-1966

 הודעה בדבר מינוי חבר במועצה הדתית רמת השרון

 בהתאם לתקנה 4 לתקנות המועצות הדתיות (חילופי גברי),

 תשכ״ז—11966 אני מודיע, בי בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 מיניתי

וסף להיות חבר המועצה הדתית רמת השרון 2, במקום ו י ה י ר מ  את ש

 שמואל פורת, שעזב את המקום.

' צדוק 12 באפריל 1977) חיים י )  כ׳׳ד בניםן חשל״ז

 (חמ 77803) שר הדתות

 1 ק׳׳ת תשכ״ז, עמי 135.

 2 י׳׳פ תשל׳׳ו, עמי 577.

 חוק שירות המדינה (מינויים), תשי״ט-1959

 מינוי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים),

 חשי״ט—1959 1, ולאחר התייעצות עם נציב שירות המדינה, אני גזטיל

 בזה את התפקיד של המנהל הכללי למשרד הבריאות על ד״׳ר מרדכי שני,

׳ בםיון תשל״ז (23  מיום ד׳ באייר(22 באפריל תשל״ז 1977) עד יום ו

 במאי 1977), או עד שובו של המנהל הכללי יעקב מנציל, לפי המוקדם.

ו(17 באפריל 1977) . ויקטור שם טוב ׳  כ׳׳ט בניסן תשל׳

 (חמ 720807) שר הבריאות

 1 ס״ח תשייט, עמי 80.

 פקודת הרופאים [נוסח חדש], חשל״ז-976ו

 מינוי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לפקודת הרופאים [נוסה חדש],

 תשל״ז—1976 1, אני ממנה את סנן רופא המחוז, לשכת הבריאות

 המחוזית של משרד הבריאות, ירושלים, למלא את תפקידי המנהל —

 (1) לפי סעיף 19 לפקודה להעניק היתר זמני לתקופה שאינה עולה

 על שלושה חדשים לאזרח ישראלי או בעל רשיון לישיבת קבע

 בישראל, שהוכיח כי סיים חוק לימודיו כרופא בבית ספר

 לרפואה בישראל שהכירה בו המועצה להשכלה גבוהה, עמד

 בבחינות הסיום וסיים את תקופת ההתמחות הנדרשת לפני יזבלת

 התואר המעיד על סיום חוק לימודיו כאמור;

 (2) לפי סעיף 59 (א) לפהודה לאשר לאזרח ישראלי או בעל רשיון

 לישיבת קבע בישראל, שהוכיח כי סיים את חוק לימודיו כרופא

 בבית ספר לרפואה בישראל שהכירה המועצה להשכלה גבוהה

 ועמד בבחינות הסיום, כי הוא תלמיד רפואה ולפטרו מהוראה של

 הפקודה.

 התוספת למינויים שפורסמה בילקוט הפרסומים תשל״ז, עמי 880,

 תתוקן לפי זה.

 כ״ה בניסן תשל״ז(13 באפריל 1977) יעקב מנציל

 (המ 77302) המנהל הכללי של משדד הבריאות

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ׳ 594.

 ילקוט הפרסומים 2318, כ׳ באייר תשל״ז, 8.5.1977 291



 חוק לשכת עודכי הדין, תשכ׳׳א- 1961

 הודעה בדבר עריכת בחינות בשפה העברית
 ובדיני מדינת ישראל

 ניתנת בזה הודעה כי בחינות בשפה העברית ובדיני מדינת ישראל

 יתקיימו בלשבת עורכי הדין, בנין גד החדש, רחוב הסורג 2, ירושלים,

 כמפורט להלן:

1 ביולי 1977) בשעה 12.00 0 ) ז ״ ל ש  1. השפה העברית: כ״ד בתמוז ת

1 ביולי 1977) 1 ) ז ״ ל ש  2. דיני חיובים ודיני עבודה: כ״ה בתמוז ת

 בשעה 12.00

 3. דיני קבין: כ״ו בתמוז חשל״ז (12 ביולי 1977) בשעה 12.00

13 ביולי 1977) בשעה ז( ׳  4. דיני משפחה וירושה: כ״ז בתמוז תשל׳

12.00 

17 ביולי 1977) בשעה )  5. דיני עונשין ודיון פלילי: ב׳ באב תשל״ז

12.00 

1 ביולי 1977) בשעה 8 ) ז ״ ל ש ׳ באב ת  6. דיני מטהר א׳(תאגידים): נ

12.00 

 7. דיני מסהר ב׳ (פשיטת דגל, פירוק, שטרות, מסים, ונושאים

ג 2 . 0 20 ביולי 1977) בשעה 0 ז( ׳  מסחריים אתרים): ה׳ באבתשל־

 8. סדרי הדין האזרחי אתיקה מקצועית: ו׳ באב תשל״ז (21 ביולי

 1977) בשעה 12.00

 9. דיני חוקה ומיבהל: י״א באב תשל״ז(26 ביולי 1977) בשעה 12.00 .

) לחוק ולא 3 ) ו  מועמדים שאינם עונים על דרישות סעיף 25 (2) א

 המציאו אישור מתאים, לא יורשו להיבחן.

ת ו ר ע  ה

(סידרי ן  1. תשומת לב הנבחנים מופנית לתקנות לשכת עורכי הדי

 בחינות בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים), תשכ״ג—1962,

 כפי שתוקנו בתקנות לשכת עורכי הדין (סידרי בחינות בדיני

 מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים)(תיקון), תשל״ד—1974.

 2. בקשה להיבחן בבחינות האמורות תפרט את הנושאים שבדעת

 המבקש להיבחן בהם(לא פחות משני נושאים בדיני מדינת ישראל)

 ותוגש למזכירות לשכת עורכי הדין בישראל, רחוב הסורג 2,

י 1977). נ ו י 3 ב 0 ) ז ״ ל ש  ירושלים, לא יאותר מיום י״ד בתמוז ת

פה במקום בכתב באחד המקצועות בדיני מדינת  3. בקשה להיבחן בעל־

 ישראל תונש לפתות 30 יום לפני תאריך הבחינה בכתב תוך פירוט

 הנימוקים המיוחדים לבקשה.

 4. אגרת הבחינה בשפה העברית ובכל נושא בדיני מדינת ישראל

 היא 25 לירות ואותה יש לשלם לחשבון בנק הדואר מםפר השבון

.445412—0 

 5. הבחינה בשפה העברית תימשך 2 שעות וכל בחינה בדיני מדינת

 ישראל 3 שעות.

 6. מותר לנבחנים בכתב להשתמש בספרים המכילים את נוסח

 החיקוקים בלבד.

 7. סידרי הבחינות ותכנית הלימודים פורסמו בקובץ התקנות 3182,

י 1298. מ  חשל׳׳ד, ע

 8. סידרי הבחינות ותכנית הלימודים לפי התקנות המקוריות פורסמו

; 1522 תשב״ד, עמי 388 7 0 4 י מ  בקובצי תקנות1395 תשכ׳׳ג, ע

2006 תשכ״ז, עמי 1556.  ד־

5 באפריל 1977) יצחק טוניק ) ז ״ ל ש  י״ז בניסן ת

 (חמ 703206) ראש לשכת עורכי הדין בישראל

 תקנות התעבורה, תשכ״א-ו96ו

 רשיון להפעלת שירותי אוטובוסים בקווים

3 לתקנות התעבורה, תשב״א— 9 3 ־  בתוקף סמכותי לפי תקנות 4 ו

 1961*, אני מאריך בזה לתקופה של שלושה חדשים מיום י״ג בניסן

 תשל״ז (1 באפריל 1977), את תוקפם של רשיונות הקו שניתנו

 ל״אגד״ אגודה שיתופית לתחבורה ציבורית בישראל בע׳׳מ, ואשר

ל נתינתם פורסמה בילקוט הפרסומים תשל״ז, עמי 68>!.  הודעה ע

ז(12 באפריל 1977) יעקב מלכא  כ״ד בניסן תשלי׳

 (חמ 756125) המפקח על התעבורה

 ג ק״ת תשכ״א, עמי 1425; תש״ל, עמי 699.

 חוק סוכנ* המכס, תשכ״ה-1964

 הודעה בדבר מחיקת סוכן מכם מפנקס סוכני המכס

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק סוכני המכס, תשכ״ה—11964,

 אני מוחק אח חברת ד״ר א׳ פודיר בע״מ מפנקס סוכני המכס,

ז(28 במרס 1977) א' אילנבת ׳  ט׳ בניסן תשל׳

 (חמ 740577) ממלא מקום מנהל המכס והבלו

 1 ס״ה תשכ׳׳ה, עמי 16.

 תקנות הדיינים (תנאי הסמכה וסדריה),

 תשטי׳ו-1955

 הודעה על בחינות הסמכה להיות כשיר להתמנות
 כדיין בבית דין רבני אזורי

 מודיעים בזה כי מועצת הרבבות הראשית לישראל, בתוקף

 םמבוחה לפי תקנות הדיינים (תנאי הסמכה וסדריה), תשט׳יו—11955,

 קבעה את סדרי הבחינות, מועדיהן ומקומן לצרכי הסמכה להיות בשיר

 להתמנות כדיין בבית דין רבני אזורי, כדלהלן:

 (1) בהינד, בכתב בידיעה יסודית בשולדן ערוך אבן העזר, ביום

 שלישי, כ״ב באייר תשל״ז(10 במאי 1977) משעה 09.00 בבוקר;

 (2) בחינה בכתב בידיעה יסודית בשולחן ערוך חושן משפט, ביוש

21 ביוני 1977) משעה 09.00 בבוקר;  שלישי, ה׳ בתמוז תשל״ז(

 (3) בחינה בכתב בניסוח פסק דין לדוגמא, ביום שלישי, י״ח באב

 תשל״ז (2 באוגוסט 1977) משעה 09.00 בבוקר;

 4) בחיבה בכתב בידיעת תקנות וסדרי הדיון, ביום שלישי, כ׳׳ה

9 באוגוסט 1977) משעה 09.00 בבוקר; ) ז ״ ל ש  באב ת

 "5) בחינות בעל פה בידיעה כללית בתלמוד ופוסקים, ייערכו בין

 המועדים הנקובים לעיל; הודעה על המועד המדוייק תישלח

 בכתב באמצעות הדואר לכל מועמד.

 6) כל הבחינות ייערכו ויתקיימו בירושלים.

 ההודעה על בחינות הסמכה שפורסמה בילקוט הפרסומים 2310,

 של־־׳ז, עמ׳ 1128 — בטלה.

15 באפריל 1977) יחיאל יצחק האי )  ״ז בניסן תשל״ז

 מ 77727) מזכיר ראשי בפועל

 1 ק״ח תשט״ו, עמי 1273.

 12 ילקוט הפרסומים 2318, כ׳ באייר תשל״ז, דד8.5.19



 צו ה0*קוח על מצרכים ושירותים (3יקוח על

 חכירת כלי שיט זדים), חשכי׳ח-1968

 הסמכה

ל מצרכיה ושירותיה,  בתוקף סמכותי לפי פעי ף 1 לצו הפיקוח ע

׳ח—11968, אני מסמיך את ל חכירת כלי־שיט זרים), תשכ־  (פיקות ע

7 לצו האמור. ־  רןח אברהם וורצל לענין סעיפים 2, 3, 4, 5 ו

 ההסמכה של ר/ח הלל ירקוני לענין הצו האמור, שהודעה עליה•

 פורסמה בילקוט הפרסומים 1997, תשל׳יד, עמ׳ 1149 — בטלה.

 כ״ג בניסן תשל״ז(11 באפריל 1977) נמרוד אשל

 (חמ 741160) מנהל אגף הספנות והנמלים

 1 ק״ת תשכ״ח, עמי 938 .

 טקודת העתונות

 הודעות בדבר מתן רשיונות להוציא לאור עתונים

14 במרס 1977) ) ז ׳ ׳  נמסרת בזה הודעה כי ביום כ״ד באדר תשל

, רה׳ שטמפר 14, נתניה, רשיון מסי מ ־ ע  ניתן לפרסום ארנון ב

 1845, חתום ביד הממונה על מחמתל־אביב להוציא לאור שבועון

 בשפה העברית בשם ״מונופולין״ שידון בנושאי ידיעות מקומיות,

 ייערך בידי ארנון יונס ויודפס בבית״הדפוס. ״הדפוס החדש״, רחוב

 בן-אביגדור 4, תל־אביב.

1 במרס 1977), 6 ) ז ״ ל ש  נמסרת בזה הודעה כי ביום כ׳׳ו באדר ת

־  ביתן ל״שקל״ ירחון למטבעות ישראל בע׳׳מ, רחוב דובנוב 1, תל

 אביב, רשיון מם׳ 1846 חתום ביד הממונה על מחוז תל־אביב, להוציא

 לאור ירחון בשפה העברית בשם ״שקל״ שידון בנושאי מטבעות

 ומדליות, ייערך בידי ליפא בם ויודפם בבית״הדסוס ״מדע״, רחוב

 העליה 47, תל־אביב.

6 באפריל 1977) יעקב מרקוביץ ז( ׳  י״ח בניסן חשל׳

 (חמ 76720) סנן מנהל הכללי לשירותי חירום

 ותפקידים מיוחדים במשרד הפניס

 הודעה בדבר מתן רשיון להוציא לאור עתון

 נמסרת בזה הודעה כי ביום כ׳׳ו באדר תשל״ז(16 במרס 1977),

, רחוב זרובבל 8, ירושלים, רשיו ך ו י  ניתן לאגודת ״המודיע להר צ

ל מחוז ירושלים, להוציא לאור ירחו  מם׳ 1767, חתום ביד הממונה ע

 בשפה האנגלית בשם ״מונט ציון רפורטר״ שידון בנושאים דתיי

 וידיעות מישראל, ייערך בידי אפי דגר ויודפס בביח־הדסוס -מוב

 ציון רפורטר״, רחוב זרובבל 8, ירושלים.

12 באפריל 1977) יעקב מרקיביץ )  כ״ד בניסן תשל״ז

 (חמ 76720) סגן המנהל הכללי לשירות חירו

 ולתפקידים מיוחדים במשרד הפני

 צו המועצות המקומיות (ב), תשי״ג-1953

 הודעה בדבר בחירת ראש המועצה המקומית ערערה
 וסגניו

, 1 1 9 5 3 - ג ״ י ש  בהתאם לסעיף 117 לצויהמועצות המקומיות(ב), ת

 נמסרת בזה הודעה כי בישיבות המועצה המקומית ערערה שהתקיימו—

 (1) ביום ט״ז באייר תשל״ו (16 במאי 19176) נבחר פתחי מרעי

 להיות ראש המועצה במקום עבד אל קאדרחוסיין מסשוד שהועבר

 מכהונתו;

2 במאי 1976) נבחרו מוצטפא ממעוד 0 ) ו ״ ל ש  (2) ביום כ׳ באייר ת

 גימאל, אחמד יוסף מלחם ועבד אל חפיז מרזוק להיות סגני ראש

 המועצה במקום אחמד צאלח עקל, מחמוד צאלת אבו הלאל

 ומחמוד רשיד יונס שהועברו נוכהונתם.

1 באפריל 1977) חיים קוברםקי 4 ) ז ״ ל ש ו בניסן ת י  כ

ל משרד הפנים  (חמ 8002) המנהל הכללי ש

׳ 1174; חשכ״ב, עמי 2489; י״פ חש״ל, עמי מ , ע ג ־  גק״ת תשי

.2017 

 הודעה בדבר בחירת סגן ראש המועצה המקומית
 מעלות-תרשיחא

,  בתוקף הממכות לפי סעיף 117 לצו• המועצות המקומיות (ב)

 תשי״ג—11933, נמסרת בזה הודעה, בי בישיבת המועצה המקומית

 מעלות־חרשיחא שהתקיימה ביום ד׳ באלול תשל״ו (30 באוגוסט

 1976), נבחר מואיז שם־טוב להיות סגן ראש המועצה.

1 באפריל 1977) חיים קוברםקי 5 ) ז ״ ל ש ז בניסן ח ־  ב

 (המ 8002) המנהל הכללי של משרד הפנים

 1 ק״ח תשי״ג, עמי 1174; תשכ״ב, עמי 2489; י״פ תש״ל, עמי

.2017 

 חוק לתיקון דיני העונשין (משחקים אסורים,

 הגרלות והימורים), תשכ״ד-964ו

 הודעה בדבר מתן היתר לעריכת הגרלה

) לחוק לתיקון 1 ) ( א  אני מודיע כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 7 (

׳ד-1964 1,  דיני העונשין(משחקים אסורים, הגרלות והימורים), תשכ׳

ל מגן דוד אדום בישראל  נתתי היתר לעריכת ההגרלה השנתית ש

 לשנת 1977.

 ל׳ בניסן תשל״ז(18 באפריל 1977) עמירם םיון

 (חמ 70407) המנהל הכללי של משרד האוצר

 1 ס״ח תשכ׳יד, עמ׳ 44; תשל״ה, עמי 222.
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 חוק המקרקעין, תשב״?ו-1969

 הודעות על בקשה לחידוש רישום

- ת ו ל ו ב ג  מודיעים בזה, כי הוגשו בקשות לחידוש רישום של המקרקעין ה

 צפון - אדמת חבא (וחנן) אם׳ פרוטיגר לפנים ועכשיו קיקריאן.

 דרום — דרך ללא מוצא.

 מזרח — בית מיכאל אפ׳ שיק שבט.

 מערב — ד״ר ג׳ורג׳ סרדק ועתה בידי הגרמנים.

ם — ו ש י ר י ה ט ר  פ

 גוש שומה: 30050. תלקה: 26, 25.

 הזוכה: אהרון קנדינוף.

 החלק: בשלמות.

 הערות: עיקווליס רובצים על הנכס.

 (3) מס׳ סידורי: 22488. תיק מס׳: חר/4662.

 העיר או הכפר: ירושלים.

 סוג המקרקעין: מולק.

 תיאור הנכם: מגרש מס׳ 23 ועליו חנות.

 השטח: 016.78 מטר מרובע.

ת — ו ל ו ב ג  ה

 צפון — מגרש מסי 22.

 דרום — מגרש מש׳ 24.

 מזרה - מגרשים מס׳ 19, 18.

 מערב — דרך.

ם — ו ש י ר י ה ט ר  פ

 כרך: 30- דף: 199.

 מס׳ השטר: 1899/37.

 מהות הפעולה: מכר.

 המזכה: מרים בת משה אהרן מזרחי.

 הזוכה: משה בן מאיד דבי.

 החלק: בשלמות.

 יי הכס
 מפקחת

 המתוארים בתוספת דלהלן. כל אדם המעונין בדבר רשאי להגיש

 התנגדות לחידוש הרישום תוך ששים יומ מתאריך פרסום הודעה זאת.

 ההתנגדות תוגש בכתב, בשני עותקים, במשרד אגף דישדמ והםדר

 המקרקעין, רחוב חשין 1, ירושלים, ובצירוף עותק אהד נוסף לכל

 אדם שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

 תוספת

 (1) מס׳ סידורי: 22484. תיק מס׳ חר/4661.

 העיר או הכפר: רנטים.

 סוג המקרקעין: מירי.

 תיאור הנכס: מגרש.

 השטח: 560 מטר מרובע.

ת — ו ל ו ב ג  ה

 צפון — דרך.

 דרום - חלקה 2231.

 מזרח — חלקה 2226.

 מערב - חלקה 2232.

ם - ו ש י ר י ה ט ר  פ

 כרך: 4, דף: 15.

 גוש שומה: 2. חלקה: 2230.

 מסי השטר: 808/38 בתיק פעולה 167/37.

 מהות הפעולה: מכר.

 המזכה: דב ביליג.

 הזוכה: שמואל מילשטיין.

 החלק: בשלמות.

 (2) מסי סידורי: 22487. חיק מסי: חר!4631.

 העיר או הכפר: ירושלים.

 הרובע או השכונה: מחוץ להומה, באב אלכליל.

 סוג המקרקעין: מולק.

 תיאור הנכם: קרקע ובגין עם כניסה אחת.

 השטח: 1,798 מ״ר.

 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-1965

 מחוז ירושלים

ן מלו ) ׳ רג ו ׳  גוש 37 חלקות 32, 33, 1, 71 בהמשך רחוב המלך ג

 פלאז׳ה).

 עיקרי מטרות התכנית: הגדלת שטחי הבניה המאושרים בתכנית

17,768 מ״ר. 15,000 מ״ר ל־  1519 מ־

 הל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחד הרואה אח

ל פי סעיף 100  עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ובן כל הזכאי לכך ע

ל הודעה זו ברשומות,  לחוק, רשאי תוך חדשייס מיום פרסומה ש

 להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

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

 חשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחהית לתכנון ולבניה, מחוז

 ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, הופקד

 שינוי תכנית מיתאד מקומית הנקרא ״תכנית מס׳ 1519 א׳ -

 שינוי מם׳ 34/75 לתכנית מיתאד מקומית ירושלים״ ושינוי מס׳ 1/75

 תכנית 1519, ביחד עם התשריט המצורף אליו,

 ואלה השטתים הכלולים בשינוי התכנית:

 גוש 36 חלקה 1.

 129 ילקוט הפרסומים 2318, כ׳ באייר תשל״ז, 8.5.1977



ן 9 6 5 - ה ״ כ ש  חוק התכנון והבניה, ת

 מס׳ 38 על שינוייה, אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה

 בעתון הרשמי מס׳ 715 מיום 2.9.37.

 (2) תבנית מם׳ 1770 — שינוי מם׳ 1 לשנה 1975 של תכנית מפו

. יפו  רטת מם׳ 464 תל־אכיב־

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם:

 גוש 6107 הלקות 14, 23-21, 27 (חלק), 28—30, 33, 36,

,198 ,195 ,192 ,189 ,186 ,183 ,64 ,63—49 ,46 ,42—40 

,290 ,287 ,224 ,222 ,219 ,216 ,213 ,210 ,207 ,204 ,201 

 293, 298, 468, 470, 472, 476, 480 (חלק), גבעת עמל —

 ג׳מוםין, בשטח מצפון לרח׳ ההלכה.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית: לתכנן,מחדש את השטח, לקבוע

 י איחוד וחלוקת המגרשים כמסומן בתשריט, שטח לרפרצלציה;
 השלמות, שטחים לצורך הרחבת דרכים, קביעת דרכים חדשות,

 קביעת אזור מיוחד לשירותים ציבוריים(מיועד לחברת החשמל),

 קביעת מגרש ליחידה מסחרית, קביעת שטחים ציבוריים פתוחים

 ומגרשים לבנינים ציבוריים, קביעת אזור מגורים מיוחד,

 ולשנות בהתאם לבך את התכנית המפורטת מם׳ 464 על שינוייה

 אשר הודעה בדבר מחן תוקף לה פורסמה בי״פ מם׳ 1462

 מיום 11.7.68.¡

 (3) תכנית מס׳ 1856 — שינוי מס׳ 1 לשנת 1975 של תכנית שיכון

. יפו  ציבורי מס׳ 3/01/2 תל־אביב־

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם:

 חלקי גושים 6336, 6638, בין רחובות משמר הירדן, סריטש,

 דבורה הנביאה.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית: לשנות קווי הבנין לחזית ברוב

 הרתובות, לשנות יעודי קרקע, כמסומן בתשריט ולשנות בהתאם

 לבך את תכנית שיכון ציבורי מם׳ 3/01/2 על שינוייה, אשר

 אושרה בהתאם לחוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה),

 תשכ׳׳ד—1964, ביום 28.6.76.

ל ת.ב.ע. מס׳  (4) תכנית מם׳ 1910 — שינוי מס׳ 2 לשנת 1976 ש

 44 — תבנית מאוחדת לקביעת אזורים (תיקון 1941) תל־אביב

 יפו.

 מקומם של השטתים אשר התכנית מתייחסת אליהם:

 גוש 6937 חלקה 40 בשדרות רוטשילד פינת רח׳ יבנה.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית: לקבוע מגרש מיוחד ודרכי

 חדשות לגבי השטה דלעיל, לשם הקמת בנין רב קומות ע

 שימושים ותנאי בגיה מיוחדים ולשגות בהתאם לבך את ח.ב.

W ,1941 מס׳ 44 - תכנית מאוחדת לקביעת אזורים תיקון 

 הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בעיתון הרשמי מס׳ 142

ל שינוייה.  מיום 20.11.41, ע

 (5) תכנית מפורטת מם׳ 1921 — שינוי מס׳ 1 לשנת 1976 לתבני

 מפורטת מס׳ 1205 דרך לתנועה מהירה, רכבת ואפיק

 שטפונות.

 מקומם של השטחים אשר התבנית מתייחסת אליהם:

 גוש 6981 חלקות 24, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 44,35 (חלק

 בדרך קיבוץ גלויות.

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,

 תשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים

 אישרה תכנית מפורטת הנקראת: ״תבנית מספר 2158״.

 ואלה השמחים הכלולים בתכנית:

 צפונית לרמת אשכול, דרומית לשועפט, מזרחית לרמות ומערבית

 לכביש ירושלים — שועפט — רמאללה כפי שמסומן בתשריט.

 גוש 30544 הלקות וחלקי חלקות 76, 78, 79, 80, 83, 84;

 גוש 30546 חלקות וחלקי חלקות 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25,

;53 ,47 

 גוש 30547 חלקות וחלקי הלקוח 56, 58, 60, 61, 76, 77;

 גוש 30556 חלקות וחלקי חלקות 1, 5,2, 6, 7, 16, 17, 18, 19,

;34 

 גוש 30558 חלקות וחלקי חלקות 11, 12, 25, 26, 27, 28, 29,

;36 ,35 ,34 ,31 ,30 

 גוש 30559 חלקות וחלקי חלקות 5, 7, 8, 9, 49, 50, 51, 80,

.93 ,88 ,87 

 עיקרי מטרות התכגית: קביעת תואי דרבי גישה למרכז הספורט

 בירושלים.

ל הפקדתה יחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה  הודעה ע

 בילקוט הפרסומים 2199, תשל״ו, עמ׳ 1324.

 התבגית האמורה, בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית ביחד עם

 התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה

 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים וכל המעונין

 רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 כיד, בניםן תשל״ז(13 באפריל 1977) ר׳ לוי

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז ירושלים

אביב  מתת תל־

יפו  מרחב תכנון מקומי, תל־אביב־

 הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,

 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבגיה מחוז

יפו,  חל־אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל־אביב־

 הופקדו שינויי תכניות מפורטות אלה, ביחד עם התשריטים המצורפים

 אליהם:

 (1) תבנית מס־ 1546 א׳ — שינוי מם׳ 1 לשנת 1975 לתכנית מפו

יפו.  רטת מם׳ 38 תל-אביב־

 מקומם של השטחים אשד התכנית מתייחסת אליהם:

 גוש 6923 חלקה 143, רחוב לילינבלום.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית: להרחיב אח דחי לילינבלוס

ל חלקה  ולהתיר תוספת בניה (כמפורט בתשריט) בבנין קיים ע

 143 בנוש 6923, ולשנות בהתאם לכך את התכנית המפורטת
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 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:

 גוש 22502 חלקי חלקות 4, 5, 9, 10, 17—12, 28—19, 30-32,

.34 

 עיקרי מטרות התכנית: הסדר הבניה בקיבוץ.

 כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את

 עצמו בפגע על ידי התכנית, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון

 שלה כלול בתחום התכנית או גובל איתו, רשאי, תוך חודשיים מיום

 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית במשרדי

 הועדה המקומית לתכנון ולבניה האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, נהריה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,

 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז הצפון,

 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:

 תכנית מפורטת מס׳ 2446 — שינוי לתכנית מפורטת מם׳ 551 — בית

 הארחה ובית אבות בנהריה.

 הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2230, תשל״ו, עמ׳ 2052.

 גוש 18169 חלקות 11, 10.

 עיקרי מטרות שינוי התבנית: תכנון מחדש של השטח על מנת

 לפתחו לצרכי בית מלון, תיירות מרפא, בית החלמה ובית אבות.

 השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ביחד

 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה

 ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נהדיה שבעירית נהריה,

 ובל מעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, נהריה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,

 תשכ־׳ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,

ר הפנים, לאשר שינוי תכנית מיתאר הנקרא:  החליטה, באישור ש

 תבנית מם׳ 2506 — שינוי לתכנית מיתאר מס׳ 851 — ברכז בהריה

 ״מלון קרלטון״, נהריה.

 הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2230, תשל״ו, עמ׳ 2052.

 גוש 18172 הלקות 17, 18 (שדרות געהון).

 עיקרי מטרות שינוי התבנית: שינוי קו בנין המזרחי בחלקה מסי
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 השינוי האמור, בצודה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ביחד

 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה

 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נהריה שבעירית נהריה,

 וכל מעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 חוק התכנון והכני

 עיקרי מטרות שינוי התכנית: להרחיב מצד צפון את דרך קיבוץ

 גלויות — בקטע בין דרך חיל השריון במערב והגבול המערבי

 של שלוחת ירושלים של הדרך המהירה במזרח, כמסומן בתש

 ריט, ולשנות בהתאם לכך את תכנית מפורטת מם׳ 1203 —

 דדך לתנועה מהירה, רכבת ואפיק מי שטפונות, אשר הודעה

 בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים מם׳ 1912

 מיום 19.4.73.

 בל המעוניין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא תשלום

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את

 עצמו נפגע על ידי התכניות, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100

 לחוק, רשאי תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, להגיש

 התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

ז(12באפרילד197) ד' ריניק ׳  כ״דבניםןתשל׳

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז תל-אביב

 מחוז המרכז
 מרחב תכנון מקומי, ראשון־לציון

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה> בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,

 תשכ־׳ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז

 המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון־לציון,

,  הופקד שינוי תכנית הנקרא ״שיצוי תכנית מפורטת מס׳ רצ/8ז/12 אי

 ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: 1) קביעת אזורי מגורים, שטחים לצרכי

 ציבור, שטחי הניה וחזיתות מסחריות; 2) קביעת הבינוי ומספר

 הדירות המותר. *

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

 גיש 3926 חלקות 920 עד 941, 433(חלק), 434, 435 בהמשך

 רחוב וולפםון עד רחוב רמז בראשון־לציון.

 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוהים לקהל.

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו

י סעיף 100 לחוק, פ ל  נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע

 ־שאי, תוך הדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש

 התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

ץ י 22 באפריל 1977) א׳ ח )  ׳ באייר תשל״ז

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז המרכז

 מחוז הצפון
 מרחב תכנון מקומי, יזרעאלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,

 שכ״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 צפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה יזרפאלים שבתל

 דשים, הופקדה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ 2756—

 בוץ פין דור״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.
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 (2) שינוי מם׳ 7 לתכנית מפורטת מם׳ 126/03/4 — רובע דרום

 שמשון, גושים 1728׳ 1929, 1943, 1944, 1945, 1951 —

 אשקלון.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת אזורי מגורים (8—2 קומות) עם

 שטחי חניה פרטיים, שטחים מסחריים, שטחים לבניני ציבור

 ושטח למיחקנים הנדסיים עירוניים, מגרשי משחקים ודרכים.

 (3) שינוי מם׳ 9 לתכנית מפורטת מס׳ 139/03/4 — אזור המלאכה

 בשכ׳ שמשון גושים 1229, 1930 אשקלון.

 עיקרי הוראות התכנית: תכנון ובינוי מהדש של אזור המלאכה

 שכ׳ שמשון אשקלון.

 (4) שינוי מס׳ 2 לתכנית מפורטת מס׳ 161/03/4 - אזור תעשיה

 דרומי אשקלון, בגושים 1730, 1731, 1732, 1734, 1736,

.1481 ,1279 

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ברוחב כבישים ועדכון שטחים

 בהתאם לתכנון הביצוע.

 בל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבבין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה את

 עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב

 התכנון שלה כלול בתחום התכניות או גובל איתם, רשאי, תוך חדשייפ

 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות במשרדי

 הועדה המקומית האמורה. -

 מרחב תכנון מקומי, אשקלון

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,

 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחה

 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון, הופקד

 שינוי תבנית מפורטת הנקרא שינוי מסי 4 לתבנית מפורטת מס׳

 107/03/4, מרכז נפתי אשקלון, גושים 1931, 1942. נבולות התכנית

 בצפון: רחוב אלי כהן, בדרום: שדרות הנצחון, במזרח: רחוב קיבוץ

 גלויות, במערב: רחוב ההסתדרות, ביחד עפ התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות התכנית: עיצוב המרכז האזרחייתרבותי של אשק

 לון שיכללו את אנדרטת הזכרון וכיכר מרכזית, בית יד לבנים, בית

 החייל, בנין בית המשפט וכוי.

 בל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אהד, הרואה את

 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס ועדה המקומית שמרחב

 התכנון שלה כלול בתהום או גובל איתר, רשאי, תוך חדשיים מיום

 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, נצרת עלית

 הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,

 תשב״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

־ ב  הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה גצרת עלית ש

 עירית נצרר עלית, הופקדו שינויי תכניות מיתאר אלה, ביחד עם

 התשריטים המצורפים אליהם:

 (1) תכנית מם׳ 2605 — שינוי לתכנית מיתאר מם׳ ת/1/02/1,

 נצרת עלית — בית כנסת ומקלט ציבורי בנצרת עלית.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית: נוש 17528.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית: שינוי יעוד השטח מציבורי פתוח

 לשטח למבני ציבור.

 (2) תבנית מס׳ 2607 — שינוי לתכנית מיתאר מט־ ת/1/02/1,

 נצרת עלית - שכונת קישון, נצרת עלית.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:

 גוש 16547 חלקות 1, 3.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית:

 א) קביעת יעוד שטח לשכונת קישון באזור מגורים בי;

 ב) קביעת גובה הבנינים, גודל מגרש מינימלי, קו בנין, אחוז

 הבניה ומספר יחידות דיור.

 כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא תשלום

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרם תכנוני אחר הרואה את

 עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן מהנדס הועדה המקומית

 שמרחב התכנון שלו כלול בתחום התכניות או נובל איתב, רשאי,

 תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 י״ח בניסן תשל״ז(6 באפריל 1977) י׳ קניג

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הצפון

 מחוז הדרומ

 מרחב תכנון מקומי, אשקלון

 הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,

 תשכ״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מהוז

 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון, הופקדו

 שינויי תבניות מפורטות אלה, ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם:

 (1) שינוי מס׳ 15 לתכנית פורטת מם׳ 104/03/4 — ברנע א׳ -

 גוש 1937 אשקלון.

 עיקרי הוראות התבנית: שינויים במיקום האזור המסחרי ובית

 הספר בשב׳ ברנע א׳, צפונה מבי״ס נוף ים.
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 עיקר הוראותיה: תכנון, השטח לצרכי מגורים, ספורט ונופש,

 שטחים ציבוריים פתוחים ומשטחי הגיה.

 הודעה על הפקדתה, יחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2241, תשל״ו, עמ׳ 2265.

 התכנית האמורה, יצורה שבה אישרה הועדה המחוזית, ביהד עט

 התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה

 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אילת ובל המעונין

 רשיאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, אילת

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,

 תשב״ה—1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז הדרום,

 אישרה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ 154/03/2״,

 הקמת מיתקן להתפלת מי מלחה באילת צפונה לעיר, מזרחית לקיבוץ

 אילות.

 עיקר הוראותיה: לקבוע יעוד שטח למיתקן התפלה בשיטת אוסמוזה

 הפוכה, גודל השטח 3.5 דונם.

 הודעה על הפקדתה, יחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2271, תשל״ז, עמ׳ 279.

 התבנית האמורה, בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית ביחד עם

 התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה

 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אילת, וכל המעונין

 רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשפות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, אילת

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,

 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז

 הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הדרוס, הופקד שינוי

 תכנית מיחאר מקומית הנקרא ״שינוי מס־ 5 לתכנית מיתאר מקומית

 מם׳ 101/02/2״ — תואי מסילת ברזל לאילת, ביחד עם התשריט

 המצורף אליו.

 עיקרי הוראות התכנית: יעוד שטח לתואי מסילת ברזל ראשית

 באזור מועצה אזורית חבל אילוח ובתחומי העיר אילת.

 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את

 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן מהבדם הועדה המקומית שמרחב

 התכנון שלו כלול בתחום התבנית או גובל אותו, רשאי תוך חדשיים

 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התבנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, אשקלון

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,

 תשב״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז אשקלון,

 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:

 ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ 3/112/03/4״, בגושים 1933, 1934,

 שכונה ברבע.

 שעיקר הוראתו: ביטול שבילים להולכי רגל 279, 289 והעברת

 שביל בין מגרשים 183, 182 ברוחב 4 מי, ניטול חזית מסחרית במג

 רש 244 וקביעת מגרש 275 במגרש מסחרי במקומה, קביעת מגרש

 274 כמגרש ודרכי ציבור.

 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2161, תשל״ו, עמי 382.

 השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו, ביחד

 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה

 ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון, ובל המעונין

 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 תתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, אשקלון

 הודעה ברבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,

 תשכ״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז

 הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון, הופקד

 שינוי תבנית מיתאד מקומית הנקרא ״שינוי מם׳ 8 לתכנית מיתאר

 מקומית מס׳ 101/02/4״ — לעיר אשקלון, ביחד עם התשריט המצורף

 אליו.

 עיקרי הוראות התכנית: יצירת אזור חניה ציבורית וביטול אזור

 חניה קיים באזור המלאכה, בגוש 1222.

 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את

 עצמו גפגע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחב

 התכנון שלה כלול בתהום התכנית או גובל איתו רשאי תוך חדשיים

 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי

 התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, אילת

 הודעה בדבר א־שור תכנית מפורטת

 נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,

 תשכ״ה-1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,

 אישרה תכנית מפורטת הנקראת: ״תכנית מפורטת מס׳ 182/03/2״,

 שכ׳ וילות באילת, בגושים 40005, 40006, 40007.
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 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-965ו

 מסחרי, שטח לפיתוח שפת הים. התכנית הוכנה על המך המצג

 הקיים בשטה.

 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה

 בילקיט הפרסומים 2228, תשל״ו, עמי 2005.

 (2) ״שינוי תבנית מפורטת מם׳ 28/102/03/8״, תיקון לתכנית

 מפורטת, רובע א׳ אשדוד, גוש 2061.

 שעיקר הוראתו: חלוקת מגרש ושינוי גודל מינימלי לאזור

1500 מ״ר מינימום למגרש מס׳ 3000 מ״ר ל־  מגורים מיוחד מ־

 123 גוש 2061.

 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2236, תשל״ו, עמי 2151.

 (3) ׳׳שינוי תכנית מפורטת מס׳ 19/103/03/3״, אשדוד בגוש 2069.

 שעיקר הוראתו: לשנות את אופן הבינוי במגרשים מם׳ 17,

 18, 21 — לקבוע שינויים בתכנון רחבות החניה ובמגרשים

 לבנינים ציבוריים בין הרחובות דנה סנש ושדרות הפלמ״ח.

 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2219, תשל״ו, עמ׳ 1794.

 (4) ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ 3/104/03/3״, בגוש 2076 חלקה

 24, אשדוד.

 שעיקר הוראתו: תוספת לחזית מסחרית בשטח 286 מ״ר,

 שינוי יעוד ממחסן למיני-מדקט.

 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2220, תשל״ו, עמ׳ 1824.

ע בי, בגוש ב ו  (5) ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ 12/105/03/3״, ר

 2062 חלקה 2.

 שעיקר הוראתו: תופפת יחידות דיור במבנים 283—280 במקום

 7 קומות על עמודים, 8 קומות על עמודים, בין הרחובות

 ז׳בוטינסקי והרב קוק.

 הודעה על הפקרתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2194, תשל״ו, עמ׳ 1193.

 (6) ״שינוי תכנית •מפורטת מם׳ 8/108/03/3״, רובע ח׳ אשדוד,

 בגושים 472, 2074.

 שעיקר הוראתו: שינוי בקווי בנין האחוריים והצדדים של

 יחידה מסחרית ולקבוע 0 או 5 מ׳ צדדי, 0 או 3 מי.

 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2236, תשל״ו, עמי 2151.

 השינויים האמורים, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותם,

 ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה

 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשדוד,

 וכל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמש

 רדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, אילת

 הודעות בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,

 תשכ״ה—1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,

 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינויי תכניות מפורטות אלה:

 (1) ״שינוי תבנית מפורטת מם׳ 2/120/03/2״, שכונת צופית עלית.

 עיקר הוראתו: חלוקת מגרשים 14-1 לאזור מגדרים א׳,

 מגרש 15 לבגין ציבורי, מגרש 16 שטח ציבורי פתוח, ומגרש

 17 דרכים וחניות.

 הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה

 בילקוט הפרסומים מס׳ fl-22, תשל״ו, עמי 2285.

 (2) ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ 10/135/03/2״, בגושים 40011

 חלקה 392, 393, רח׳ ארנו, אילת.

 עיקר הוראתו: שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח פרטי

 פתוח.

ל הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה  הודעה ע

 בילקוט הפרסומים 2219, תשל״ו, עמ׳ 1793.

 (3) ״שינוי תבנית מפורטת מס׳ 2^1/145/03״, מערב 2 אילת.

 עיקר הוראתו: חלוקת'הקרקע וקביעת מגורים עד 2 קומות

 מגורים ב׳ 1 קומה אחת, מגורים מיוחד, 8—12 קומות מגורים

166 דונם.  משולב עם מסחר, שטח התכנית כ־

 הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2235, תשל״ו, עמ־ 2124.

 השינויים האמורים בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותם ביחד

 עם התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה המחוזית

 האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לחכבון ולבניה אילת, וכל

 המעונין רשאי לעיין בהם, ללא חשלום, בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תבבון מקומי, אשדוד

 הודעות בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,

 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,

 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינויי תכניות מפורטות אלה:

 (1) ״שינוי תבנית מפורטת מס׳ 27/102/03/3״, גוש 2061 .חלק

 מהלקה 1; גוש 2076 חלק מחלקה 2; גוש 2068 חלק מחלקה

 1; גוש 2066 חלק מחלקה 3; גוש 2077 הלק מחלקה 3, 4, 5,

 אשדוד.

 שעיקר הוראתו: לקבוע אזורי מגורים, אזור לבניני ציבור,

 אזור מיוחד, שטח ציבורי פתוח, שטח לדרכים, שטה לאזור
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 חוק התכנון והבניה, תשכ׳׳ה-־ 1965

 (7) ״שינוי תבנית מפורטת מס׳ 2/136/03/5״, בגושים 38020,

 38021, 38061, שכובה וי, באר־שבע.

 שעיקר הוראתו: לייעד שטח לבתי מגורים 4 קומות -4 עמודים,

 בתי מגורים רבי קומות, שטח למוסדות ציבור, שטח ציבורי

 פתוח דרכים וחניות; גבולות התכנית: בצפון שטח וילות,

 בדרום ניה׳׳ס מקיף, ושטח של מגרש ספורט במזרח רח׳ יהודה

 הלוי, במערב רח׳ מבצע יואב.

 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2054, תשל׳׳ה, עמי 191.

 (8) ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ 21155/03/5״, בגוש 38061,

 שכונה ד׳ צפון, רת׳ יהודה הלוי, באר־שבע.

 שעיקר הוראתו: ריקון בתקנון' הבניה המהירה הגדלת אחוזי

 הבניה בןיזור מגורים אי.

 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2128, תשל״ה, עמ׳ 2091.

 (9) ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ 1/159/03/5״, בגושים 38061,

 38062, שכונה וי, באר־שבע.

— (וילות), ׳  שעיקר הוראתו: חלוקה מחדש של אזור מגורים א

(דרומה מרקוב דוד המלך וצפונה מדרך מצדה). ׳  שכובה ו

 הודעה על הפקדתו, ב־הד עט התשריט המצורף אליו, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2103, תשל׳יד,, עמי 1453.

 השינויים האמורים בצורה שכה הועדה המחוזית אישרה אותם,

 ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה

־ ר א  המחוזית האמורה ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ב

 שבע, ובל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ע ב ש ־ ר א  מרחב תכנון מקדמי, ב

 הודעות בדבר הפקדת שינויי,תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,

 חשב״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה באר־־שבע, הופקדו

 שינויי תכניות מפורטות אלה, ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם.

 (1) שינוי מס׳ 5 לתכנית מפורטת מס׳ 105/03/5 — אזור התעשיה

 והמלאכה, גוש 38084, באר-שבע.

 עיקרי הוראות התכנית: איחוד חלקות 32—31, 34—33 בגוש

. ר ־  38084, ויצירת חלקה אחת בת 5100 מ

 (2) שיגוי מס׳ 34 לתכנית מפורטת מם׳ 107/03/5 — שכ׳ אי, גוש

 38023 תלקלת 136—131, בין הרחובות שפירא ווייצמן, באר־

. .  שבע

 עיקרי הוראות התכנית: ביטול חניה מתוכנת ותוספת למגרשי

 מגורים גי.

 מרחב תכנון מקומי, באר־שבע

 הודעות בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות

 במםרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,

 תשב״ה-1965, כי הועדה המהוזית לתכנון ולבניה, מחוז הדרום,

 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינויי תכניות מפורטות אלה:

 (1) ׳׳שינוי תכנית מפורטת מס׳ 27/101/02/5״, בגוש 38002

 חלקה ד1, באר־שבע.

 שעיקר הוראתו: הגדלת אחוזי הבניה במבני בנק דיםקונט

 ברח׳ הדסה פינת רה׳ ההסתדרות.

ל הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה  הודעה ע

 בילקוט הפרסומים 2173, תשל׳׳ו, עמי 700.

 (2) ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ 38/108/03/5״, בגוש 38028,

 באר־שבע.

 שעיקר הוראתו: לשנות יעוד שטח ציבורי פתוח ומגורים ב׳

 לשטח מוסד ציבורי מעון יום.

 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2128, תשל״ה, עמ׳ 2091.

 (3) ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ 39/108/03/5״, בגוש 38076,

׳ באר־־שבע.  שכ׳ ג

 שעיקר הוראתו: שינוי יעוד משטח ציבורי פתוה (מגרש משח*

 קימ) לשטח מוסדות ציבור (גן ילדים).

ל הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורםמה  הודעה ע

 בילקוט הפרסומים 2169, תשל״ו, עמי 587.

, בגוש 062S3, שכונה ״ 1 / 1 2 5 / 0 3 / 5 י תכנית מפורטת מם׳ ) ו נ י ש ״ 4 ) 

 ד׳ צפון, רחוב סנהדרין, באר-שבע.

 שעיקר הוראתו: שינוי יעוד משטה צינורי פתוח לשטח מסחרי

 לצרכי קיוסק (סנדלריה).

 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2163, תשל״ו, עמי 445.

 (5) ״שינוי תכנית מפורטת מסי 10/128/03/5״, יעוד שטח למסחר,

 בגוש 38061.

 שעיקר הוראתו: יעוד שטח למסחר, גן ילדים ושטח ציבורי

 פתוח.

 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2215, תשל״ו, עמ׳ 1674.

 .(6) ״שינוי תבגית מפורטת מם׳ 9/129/03/5״, בגוש 38061, אזור

 הוילות דרך מצדה.

 שעיקר הוראתו: תוספת חזית מסחרית באזור מגורים א׳ במגרש

 65, רח׳ מבצע נחשון.

 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2215, חשל׳׳ו, עמ׳ 1674.

 1300 ייקוט הפרסומים 2318, כ׳ באייר תשל׳יז, 8.5.1977



 חוק התכנון והבניה, תשב״ה~1965

 מרחב חבבון מקומי, אופקים

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,

 חשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז הדרום,

י תכנית מפורטת הנקרא: ר הפנים, לאשר שמו  החליטה, באישור ש

׳ ן ב / ב  ״שינוי תבנית מפורטת מס׳ 3/107/03/23״ בגוש 39558, ש

 גוריון.

 שעיקר הוראתו: יעוד שטה לבתי מגורים 4 קומות + עמודים,

 בתי מגורים 7 קומות + עמודים, שטח מסחרי והגדלת השטח הציבורי

 הפתוח (מגרשים 100, 14, 15, 919).

ל הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה  הודעה ע

 בילקוט הפרסומים 2241, חשל״ו, עמ׳ 2286.

 השינוי האמור, בצורה שבד, הועדה המחוזית אישרה אוחו, ביחד

 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה

 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אופקים, וכל המעונין

 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, דימונה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה

 תשכ״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחנ

 הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה דימונה, הופקד שינו

 תכנית מיחאר מקומית הבקרא ״שינוי מם׳ 1 לתבנית מיתאר מקומי

 מס׳ 101/02/25״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי יעוד של שטה 20 דונם^מאזו

׳ למטרות מסחר ומלאכה זעירה ולאדמיניםטרציה שתשמ  מגורים ג

 תפקידים אלה.

 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימי

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אהד הרואה א

 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס הועדה המקומית שמר

 התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו, רשאי, תוך חדשי

 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנ

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, נתיבות

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורשת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון וחבנ

 חשכ״ה—1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדר

 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנק

 ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ 10/111/03/22״, יעוד שטח לבית כנ

 בגוש 39573.

 שעיקר הוראתו: יעוד שטח לבית כנסת.

 (3) שינוי מם׳ 10 לתכנית מפורטת מסי 110/03/5 — בגושים

 38035, 38058, לאורך שדרות טוביהו, בין הרחובות ביאליק

 המשחררים ומוריה, בבאר־שבע.

 עיקרי הוראות התכנית: הלוקח השטח לצרכי רישום לפי חוק

 בתים משותפים.

 (4) שינוי מס׳ 11 לתכנית מפורטת מם׳ 119/03/5 — שכ׳ וי,

 גוש 38061, באר־שבע.

 עיקרי הוראות התכנית: חלוקת חלקות 20, 21 ויצירת 38

 מגרשים לבניה נמוכה — שטוח.

 (5) שינוי מם׳ 11 לתכגית מפורטת מם׳ 106/03/5 — אזור התעשיה,

 באר־שבע, גוש 38008 חלקי חלקות 83,33,35.

 עיקרי הוראות התבנית: תוספת למגרש החניה הקיים, שינוי

0 ־  יעוד שביל פרטי לשביל ציבורי, שינוי בקו בגין אחורי ל

 (דרומה מרחוב המלאכה).

 כל המעונין בשינויי התבניות רשאי לעיין בהם ללא תשלום

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה את

 עצמו נפנע על ידי שינויי התכניות, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרהב

 התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל איחם, רשאי, תוך חדשיימ

 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות במשרדי

 הועדה המקומית האמורה.

 מרהב תכנון מקומי, מחוז הדרום

 הודעות בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,

 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,

 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינויי תבניות מפורטות אלה:

 (1) ״שינוי תכנית מפורטת מפי 10/101/03/26״, גן ילדים במועצה

 מקומית ירוחם, גוש 39538.

 שעיקר הוראתו; שינוי יעוד שטח של 1,367 דונם מאזור

 מסחרי לאזור לבניגי ציבור — גן ילדים.

 הודעה על הפקדתו, ביחד עם• התשריט המצורף אליו, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2261, תשל״ז, עמ׳ 42.

 >2) ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ 1/103/03/27״, מועצה מקומית

 מצפה רמון.

 שעיקר הוראתה חלוקת שטח של 35,490 דונם לחעשיה ופסי

 ירק. השטח השטה נמצא צפונה מהישוב.

 הודעה על הפקדתו, ביחד עס התשריט המצורף אליו, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2032, תשל״ד, עמ׳ 2035.

 השינויים האמורים, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותם,

 ביחד עם התשריטיס המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה

 המחוזית האמורה ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מחוז

 הדרום, וכל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 •ילקוט הפרסומים 2318, כ׳ באייר תשל׳׳ז, 8.5.1977 1
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9 ו 6 5 -  חוק התכנון והבניה, תשכ״ ה

 מרחב תכנון מקומי, קרית גת

 הודעות בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,

 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז הדרום,

 החליטה, באישור שד הפגים, לאשר שינויי תכניות מפורטות אלה:

 (1) ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ 3/112/03/9״, בגושים 1570,1965

 חלקות 4, 1, בקרית גת.

 שעיקר הוראתו: קביעת אזורי מגורים ב׳ (2 קומות במקום 1)

 עם שטחי חנייה פרטית, שטח ציבורי פתוח והצעת בינוי.

 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2215, תשל״ו, עמי 1675.

 (2) ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ 1/122/03/9״, מרכז קדית גת,

 משרדים וחנויות.

 שעיקר הוראתו: לקבוע את יעוד׳ הקרקע בשטח התכניות ואת

 חלוקתם למגרשים.

 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה

, עמ׳ 1651. ו ־ ל ש  בילקוט הפרסומים 2213, ח

 השינויים האמורים, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותפ,

 ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה

 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית

 גת, וכל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמש

 רדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, לירית גת

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 להוק התכנון והבניה,

 חשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז הדרום,

 אישרה תוכנית מפורטת הנקראת: ״תכנית מפורטת מס׳ 123/03/9״,

 מרכזון בשכונת גליקסון, בגוש 1832 חלקות 103, 64, 11, 83,

 קרית גת.

 שעיקר הוראותיה: יעוד שטח של 907 דו1ם לבית מגורים של 8

 קומות מעל קומת כניסה מפולשת וקומה תחתונה על חבויות (כולל

, בנינים ח ת  מעבר) ומקלט, שטחים לבניני ציבור, שטח ציבורי פ

 קיימים, דרבים ושטחי חניה.

 הודעה על הפקדתה, ביחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2261, חשל״ז, עמי 45.

 התכנית האמורה, בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית ביחד עם

 התשריט המצורף אליה הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה

 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית גת, וכל המעונין

 רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמוריט

 פתוחים לקהל.

 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 1775, תשל״ב, עמ׳ 223.

 השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אוהו, ביחד

 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה

 ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתיבות וכל המעונין

 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, ערד

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,

 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מהו־ הדרום,

 החליטה, באישור שר הפנים, ל»שר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:

 ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ 3/107/03/24״, רובע נעורים ערד.

4 באזור מגורים א׳ קדמה ־  שעיקר הוראתו: חלוקת 5 מגרשים ל

 אחת, שטח ציבורי פתוח ודרכים בתוך שכונת מגורים, מאחורי המחנה-

 הקדמי בערד.

 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2258, תשל״ו, עמ׳ 2651.

 השינוי.האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו, ביחד

 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה

 יכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ערד, וכל המעונין רשאי

ין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  עי

 קהל.

 מרחב תכנון מקומי, עומר

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,

 שכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז

 דרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עומר, הופקד

 ינוי תכנית־ מפורטת הנקרא ״שינוי מס׳ 5 לתכנית מפורטת מסי

 /102/03״ — מרכז המועצה המקומית עומר, ביחד עם התשריט

 צורף אליו.

 עיקרי הוראות התכנית: א) תוספת שטח לבית ספר המקיף

 ומר — מבנים לחטיבת ביניים; ב< תיחום השטח עבור תחנת משטרה

 ימת.

 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים

 ־עוח שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בבל פרט תכנוני אהר, הרואה את

 מו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס ועדה המקומית שמרחב

 נון שלה בלול בתחום התבנית או גובל איתו, רשאי, תוך הדשיים

 ם פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 רדי הועדה המקומית האמורה.
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ו 9 6 5 — ה ״ כ ש  חוק התכנון והבניה, ת

 מרתב תכנון מקומי, שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,

 תשב״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז

 הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הדרום, הופקדה

 תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מסי 195103/7״ — במועצה

 האזורית שער הנגב מהנה ניר־־עם, ביחד עם התשריט׳המצורף אליה.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת יעוד לאזור למרכז השכלה במו

 עצה האזורית שער־הגגיב שטח התכנית 6.00 דונם.

 כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את

 עצמו נפגע על ידי התבנית, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון

 שלה כלול בתחום התכנית או גובל איתו, רשאי, תוך הדשיים מיום

 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית במשרדי

 הועדה המקומית'האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, שדרות

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,

 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז הדרוס,

 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:

 ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ 1/105/03/21*, מבני תעשיה בשדרות,

 בגושים 1885, 1886 חלקות 18, 19, 30-22, 36, חלקי חלקות 2,

.17 ,13-10 ,9 ,4 ,37 ,33 ,32 ,17-14 ,8 

 שעיקר הוראתו: מבני תעשיה בשדרות.

 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה

 כילקוט הפרסומים 1955, תשל״ד, עמ׳ 115.

 השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו, ביחד

 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה

 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שדרוה, וכל המעונין

 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, שקמים

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,

 תשב״ה-1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז הדרום,

 החלינוה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכביח מפורטת הנקרא:

 ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ ד/2/70״, קיבוץ כרמיה.

 שעיקר הוראתו: שינוי לתכנית מפורטת לקיבוץ כרמיה בנושים:

-1412 ,1409 ,1386 ,1311 ,1308 ,1306—1300 ,1298 ,1268 

,1430 ,1428 ,1427 ,1425 ,1423 ,1422 ,1419 ,1418 ,1416 

.1484 ,1442 ,1410 ,1431 

 הודעה על הפקדתו, ביהד עמ התשריט המצורף אליו, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2134, תשל״ה, עמי 2181.

 השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו, ביחד

 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה

 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שקמים, וכל המעונין

 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ושעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

11 באפריל 1977) )  כ״ג בניסן תשל״ז

 י׳ ורדימון
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי, שמעונים

 הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם ־ לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,

 חשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז

 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, שמעונים, הופקרו

 שינויי תכניות מפורטות אלה, ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם:

 (1) ״שינוי מס׳ 1 לתכנית מפורטת מס׳ 193/03/7 — אזור תעשיה

 במועצה האזורית אשכול.

165.0 דונם למפעלים  עיקרי הוראות התבנית: יעוד שטח של כ־

 אזוריים במועצה האזורית אשכול.

 (2) ״שינוי מסי 3 לתכנית מפורטת מם׳ 194/03/7 - קרית ספיר

 במועצה האזורית מרחבים.

383.5 דונם למרכז  עיקרי הוראות התכנית: יעוד שטח של כ־

 לחינוך, תרבות וספדרס בקרית ספיר.

 כל המעונין בשינויי התבניות רשאי לעיין בהם ללא תשלום

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בבל פרט תכנוני אחר, הרואה את

ל ידי שינויי התכניות, וכן מהנדס ועדה המקומית שמר-  עצמו נפגע ע

 חב התכנון שלה בלול בתחום התכניות או גובל איתם, רשאי, תוך

 חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.
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 הזמנות בת* המשפט

 בית המשפט המתחי בירושלים

 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשביהם, במפורט להלן. בל

 המתנגד לבקשות יביש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, את טעמי התנגדותו, שאם לא בן יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיניו.

 מסי החיק מקום מגוריו תאריך

 (צוואות) שם המנוח האחרון הפטירה שש המבקש

 212/77 בן אור(פרנקו) יעקב

-־ 14.11.76 פרנקו גבריאלה  (גיאקומו)
- 7.2.77 שולברג שרה  222177 שולברג פיליפ

 5.4.77 גוטליב צפורה

-
 223/77 גוטליב אברהם

 21.2.77 אומטרק ורה

-
 225/77 אםטרוק אדמונד

 איזידור

 2.10.76 קטה לויזון לותק גבריאל

-
 228/77 לותק גבריאל

 229/77 דביר מרדכי — 24.2.77 דביר ברוריה

 18.3.77 נעמי כהן

-
 239/77 אברהם כהן

 ועזרא

 בפקודת בית המשפט

 אפרים לוי, מזכיר

יפו  בית המשפט המחוזי בתליאביב־

 הזמנות בדבר קיום צוואות ומעד מנהלי עזבון

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם, כמפורט להלן. כל

 המתנגד לבקשות יגיש, תוך ארבעה פשר יום מיום פרסום חזמגה זו, את טעמי התנגדותו, שאם לא בן יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיניו.

 מס׳ התיק מקלם מגוריו תאריך

 (צוואות) שם הלנות האחרון הפטירה שם המבקש

 1358/77 פני אי ס ר — — משה לי מרון

- 18.12.76 . הדםה כץ  1722/77 יוסף קסריאל

 1723/77 רוזה אהרון 27.2.77 אילונה אהרון

 24.2.77 הנה דוזנשטיין •ואח׳

-
 1726/77 מטילדה הוניקמן

- 9.3.77 אנה דילמרסדודפר  1727/77 אלברט רלמרםדורפר

 1732/77 ליובוב וכטרמץ — 10.1.77 אפרים זהט

 1736/77 ברוך לוין — 30.3.77 שרה לוין

- 20.6.76 עו״ד אברהם איזמן  1741/77 דבורה מלר

 5.2.77 בטי אליזבט דייויס

-
 1742/77 אסתר זילברמן

 (זילברמן)

 1743/77 יעקב מילנר — 2.3.77 בנימין מילנר יעקב מילנר

 5.3.77 זלדה וידלר

-
 1744/77 יוסף וידלר

 14.3.77 צפורה טיקוצקי

-
 1750/77 יוסף טרשיץ

 17.11.76 מזרחי רחל

-
 1751/77 מורדוך שלמה

- 24.2.77 קלרה בורוש  1753/77 דב בורוש

 13.3.77 עליזה הומברג

-
 1754/77 הנפ(רפאל) הומברג

 18.3.77 קלרה לאה הורוביץ

-
 1755/77 נח אדליסט

 23.12.75 פנינה רונן (לוין) ואח׳

-
 1764/77 בנימץ לוין

 1767/77 שמעון(מורדכוביץ) מרקם — 12.10.76 דוד נתן מרקם
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יפו  בית המשפט המחוזי בתל־אביב־

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מסי התיק מקום מגוריו האריך

 (צוואות) שם המנות האחרון הפטירה שם המבקש

 1769/77 חסידה כהנוב — 28.8.67 תיאוריו־ כהנוב ואון׳

 1772/77 היימן הנרי ליונל לרן 11.2.77 פולין לוין

 1773177 קליין(פודור) גיולה — 18.7.75 קליין פרנ3יסק ואח׳

בילד) )  1776/77 ויטיה בילר — 74 .22.6 צפורה מערבי

 15.1.77 אנגל הנן ואה׳

-
 1780/77 פימרין יעקב

 14.3.77 םופיה ויםמן

-
 77)1785 ויסמן פבל

 1786/77 מילשטיץ אברהם 21.3.77 איטה רחל בלומנפלד

 1791/77 קורט טוביאם לבלד — 18.3.77 מרים לבלד

 9.2.77 שרה ליפץ

-  1809/77 שלמה ליפץ

 24.1.74 זאב שטייניבגר

-
 1810/77 מוסקוביץ צ׳רנה

 1811/77 יוליוס לוינטל — 16.4.70 חרטה לוינטל

 14.1.77 דבורה טוכטרמן

-  1818/77 זבולון איזק אברהמס

 1823/77 אסתר־שרה שן — 0.76 ז.3 ד״ר רפן:ל שן ואח׳

- 5.3.77 גילה ויספלד  1827/77 רות ברמון׳

 22.2.77 אליהו אלישיב

-
 1833/77 נינה אלישיב

 28.9.75 פ:י הוכבאום

-
 1838/77 מקם הוכבאום

 ע׳ זמיר דשם

 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה ולמינוי מנהלי &זבוץ

 או לשביהם. כל אדם הטוען שיש לו טובת הגאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה

 תוך xרבעח עשר יוט מיום פדםום הזמגה זו, שאם לא בן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 מס׳ התיק מקום מגוריו תאריך

פ המבקש  (ירושות) שם חמגוח האחרון הפטירה ש

 488/77 גלייך יוליאן יואל 25.8.59 גלייך חיה

 1724/77 ויקטור(חיים) פיזנטה — 6.8.55 אנדריאה פיזבטה

 1.10.76 דוד צייקושוילי

-  1725/77 שדה צ׳יקושוילי

 27.2.77 אסתר קדרון

-
 1728/77 קדרץ יוסף

 1729/77 קאוננה זיםלי — 5.5.74 סבו (קיבדצגה) אםגה

 28.11.76 לאה צפדי

-
 1730/77 ציון צפדי

 2.1.77 חנה פרידלנדר (לנדמן)

-  1731/77 אוטו פרידלנדר

 76 .16.12 דשטי אלות

-
 1733/77 סעיך חיים

- 21.4.76 רוחמה שרעבי  1734/77 חזקיהו שרעבי

 1735/77 גרגר אגנץ — 6.11.71 ברנד טאודוזיה

 1737/77 יוסף םפורטה 1.3.77 תמר ספורטח

 1738177 דבורה שקדי — 13.1.77 שלמה לדור ואח׳

 9.6.70 שלמה לדור ואח׳

-  1738/77 שמעון שקדי

 1739/77 רחל מרמורי — 10.7.76 מאיר מרמורי

 1740/77 אברהם גמליאל 31.3.76 רפאל גמליאל

 70 .24.6 לאון רגנשטרייך

-
 1745/77 סוסיה רגנשטרייך

 1746/77 חיה שרה רידלביץ — 2.5.54 יעל ווה ל

 1746/77 חיים רידלביץ 12.5.56 יעל ווהל

 1747/77 שרה וייס — 21.1.77 יגאל וייס

 1749/77 פריידין יעקב — 77 .24.2 עמירם פריידין
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ו פ י ־ ב י ב א ־ ל ת  בית המשפט המחוזי ג

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מסי התיק מקום מגוריו תאריך

 (ירושות) שם המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

 1752/77 חנה שתיל — 76 .29.7 אברהם חיים שתיל

- 16.10.73 ירדנה כהן
 1756/77 שמואל כהן

 1757/77 דן ילון ־- 10.10.73 דורינה ילון

 1758/77 רדושינסקיאהדן — 25.1.77 רודשינםקי אדלה

 21.11.76 יוסף יחזקאל גוטמן

-
 1759/77 אברהם גוטמן

 2.2.77 שמיר דבורה

-
 1760/77 שמיר שמעון

- 1.3.77 דבורה שלום
 1761/77 הינדה חמלניק

 1762/77 סוסיה דינה דרייזץ — 5.1.77 יהושע דרייזין

 13.6.75 אסתר סיביליה

-
 1763/77 נסים סיביליה

 9.7.76 רגינה רייכמן

-
 1765/77 פרץ רייכמן

 1766/77 מרדכי רטר — 8.10.73 מאיר רטר

- 17.5.75 יהודה שחר  1768177 בלה גולדמן

 7.6.76 טאובר אליהו יוסף

-
 1770177 טאובר ארנסט

 1771/77 קינד אילונה — 10.11.71 ביבר שדלוטח

- 15.12.76 בורמה כץ  1774/77 הרולד לסלי כץ

 1775/77 מיכאל שורצברוד ־- 24.12.76 שיבה פרידל שורצברוד

 19.12.73 יצחק ליבטיג

-
 1777/77 שרה ליכטיק

 18.3.75 חיה רישקה סויציביק

-
 1778/77 אריה סויצ׳ניק

 26.2.77 קלרה דליה לשיברואח׳

-
 1779/77 אהרן לשצובר

 21.2.77 םטרייכר ביילה ואח׳

-
 1781/77 זברניק אודל

 5.3.77 אליהו זר

-
 1782/77 בנימץ זר

 22.11.73 מרדכי קדנקנורטר

-
 1783/77 גיטל קרגקנורטר

 1784/77 בנימין יוסיפון 7.1.77 לאה יוסיפון

 16.9.75 קדציק טייבה

-
 1787/77 קוציק משה

 1788/77 יוסף הקן ־־ 24.12.76 רגינה הקן

 1789/77 דוד זינגר — 20.3.75 יוכבד זינגר ואח׳

 1790/77 שרה פלדמן — 28.3.77 נורה פרידלנדר

- 18.1.65 אוסטרומצקי דבורה  1792/77 הלפגוט נחמה

 1792/77 הלפגוט צבי — 5-3.77 אופטרומצקי דבורה

 1793/77 מושקוביץ ישראל 27.11.76 מלך נעימי

 1794/77 הלוי מרםל — 30.5.76 יעקכ הלוי

 11.5.69 יעקב הלוי

-
 1795/77 אליעזר עזרא הלוי

 1796/77 צפיה עבדול ג׳באר תאיה 3.1.75 אמנהעבדול רהיםתאיה

 סולטאן

 1797/77 דבורה זינגר — 25.2.75 יצחק זינגר

 26.2.77 דיצה ויםלר

-
 1798/77 בנימין מאיר

 1799/77 אסתר כרמי 18.2.77 צבי כרמי

יב נ  16.4.75 שמואל בר־

-
 1800/77 אמה בר-ניב

 1801/77 רוזן מלכה 5.7.67 רוזן דב

 14.1.77 רוזן דב

-
 1802/77 רוזן יוסף

 1803/77 חבקין שלום — 23.2.77 תוקין אהובה

 19.1.77 אסתר רוזנבלומ

-
 1804/77 יונה שמיר

 17.12.76 אוסי חנה

-
 1805/77 שאול ג׳ורג׳

 1806/77 בוק יעקב — 5.11.76 בוק שרה

 1807/77 אננה גבלר — 1.3.76 אברהם גבל ר

 1808/77 לב מונטג — 14.2.77 שרה נלובטג
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יפו אביב־  בית המשפט המחוזי בתל־

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מם׳ התיק מקוש מגוריו תאריך

 (ירושות) שם המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

 פיבקלשטיץ שלמה _ לד.13.2 פינקלשטיין אסתר־אדה
 לאסט זולטן

1812/77 

- 1.2.77 לאסם מגדלנה
 פיבקלשטיץ שלמה

 1813/77 לאסט זולטן

- 1.4.77 יוסף צפרי  1814/77 חנה צפרי

- 16.2.77 הנדלסמן צבי  1815/77 הבדלסמן פםיה

- 10.3.77 חנדלסמן צבי  1815/77 הנדלסמן יוסף

- 3.9.64 חוה זק  1816/77 זליחה גמרא

 12.4.73 שבייצר ירחמיאל

-
 1817/77 שבייצר גניה

 1819/77 מאיר אברהם — 7.2.77 מאיר שרגא

- 30.11.75 אביבה מאן  1820/77 מלכה מושקרביץ

 1821/77 אריה מושקוביץ — 17.11.76 אביבה מאן

 1822/77 מנדל אפלברים — 21.1.77 רבקה אפלבוים

- 25.12.75 אסתר כהן  1824/77 שמעון כהן

 1S25I77 חוה כהן — 12.3.77 אריה כהן

- 18.2.76 מנחם אהרן  1826/77 חיים אהרן

 1828/77 רוזנפלד זיגמונד _ 11.12.59 רוזנפלד ינטה

 1829/77 שמואל מוםטקי — 29.3.77 שבתאי (סבינו) מוסטקי

- 15.12.69 לודבינ אופנהיימר  1830/77 פלורה אופנהיימר

- 16.3.77 שמחה נוימן  1831/77 אסתר נוימן

 1832/77 מרים וולף — 17.9.75 יצחק תלף

- 10.1.77 יצחק ודלף  1832/77 שלמה וולף

- 76 .6.3 רגינה כהן  1834/77 סוניה כהן

 1835/77 ברנה שינדלה — 30.12.76 ברנה זיגמונד

 29.4.74 ברנה זינמונד

-
 1836/77 ברנה ישראל הרש

 1837/77 אסור דוד.. — 75 .9.6 עליזה אטור

- 3.6.75 ברטח רדלינגר  1839/77 חיים רדלינגר

 13.11.76 רוזה שפירא י

-  1840/77 לאה רהנבאוס

 ע׳ זמיר, רשם

 בית המשפט המחוזי בחיפה

 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבץ

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם, כמפורט להלן. כל

ר יום מיום פרמום הזמנה זו, את טעמי התנגדותו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב ש  המתנגד לבקשות יגיש, תוך ארבעה ע

 בעיניו.

 מש׳ התיק מקדם מגוריו תאריך

 (צוואות) שם המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

 481/77 רוז הולץ הדי קנדה 26.1.64 הרולד ח. סיגל

 484/77 הנשקה אדלה חיפה 5.3.77 איל״ן — איגוד ישראלי

 485/77 גרטנר ליליאנה חיפה 11.1.75 אריה (םגדור) גרטבר

 488/77 גלוגובסקי משה חיפה 30.1.77 חוה גלוגובסקי ואח׳

 493/77 מאורר פנחס מנדל קרית מוצקין 14.11.76 מאורר לאה

ב ד ־ ן  494/77 איצקוביץ שניאור חדרה 28.11.72 עודד ב

ב ד ־ ן  495/77 איצקוביץ אסתר חררה 16.12.76 עודד ב

 500/77 בנקי יוסף בןידרר 28.1.77 בזקי(כהן) שרה

 502/77 להמן ורה בהריה 8.6.76 אריק מ. להמן
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 בית המשפט המחוזי בחיפה

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מם׳ התיק מקום מגוריו תאריך

 (צוואות! שם המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

 503/77 קודש פריץ חיפה 5.12.76 רהב (קרדט) תיים

 506/77 אפשטיין פנחס חיפה 23.7.76 רוח מאור

 508/77 אנגל שמואל קדית מוצקין 28.2.77 אנגל שרה

 511/77 בר עזרא חיפה 30.12.76 דבורה (דדסיה.) בד

 516/77 לינתשטראוס ולטר אהרן חיפה 10.2.71 לינדנשטראוס מרגרטה

 522/77 שורץ רבקה עבו 18.1.71 ואלצר יצחק

 527177 פנקר אפרים קרית אתא 7.1.77 אהרן פבקר

 528/77 כבאז נתן(נתנאל) קרית טבעון 31.1.77 עדינה כבאז

 529/77 בקר נתן חיפה 2.1.77 מלכה בקר

 530/77 צימרמן מיק לוש קרית אתא 2.6.76 צימרמן מריה

 531/77 קליינמן מינה חיפה 26.10.76 שמעון קליינמן

 532/77 קלמן ארנםט חיפה 16.10.74 לילי עליס קלמן

 534/77 גל אלכסנדר פרדס תגה 7.1.77 קלרה גל

 536/77 וולף רות נהריה 9.10.76 פריץ וולף

 41/77 לדקץ יוסף חיפה 10.1.71 חיה חביב קרן ואח׳

 539/77 שימקץ יצחק חיפה 21.2.77 נחום שימקין

 541/77 נעםא פוריה בהריה 5.2.77 נאסיף מנסא

 543/77 להמן זלמן חדרה 4.2.77 שלפר יהודה

 544177 זיגגר סלי שרה תיפה 11.11.77 מ. באמן, עו״ד

 546/77 סורקים יצחנ קרית חיים 19-7.71 משה סורקים

 551177 אומגובצקי פרידה קרית מוצקין 18.1.77 אוה אלזה רדו

 556/77 שיפטן נלי קריח ביאליק 31.10.74 מרים (שיפטן) לוי

 557/77 שיפטן הנס חיים קרית ביאליק 20.12.76 מרים (שיפטן) לוי

 559/77 פינגנבלט(ויסמן) רבקה היפה 26.2.77 עדן אילן

 563177 וער יוסף חיפה 23.1.77 רפאל צבי וינר

 568/77 מנדלקרן הנרייטה היפה 23.3.77 שלמה למל

 י׳ איסמן, רשם

 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון

ן בו ל ירושה ולמינוי מנהלי ע־  להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים ע

 או לשניהם. כל אדם הטוען שיש לו טובח הבאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה

 תוך ארבעה עשר יום מיום פיסום הזמבה זו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 מסי התיק מקום מגוריו תאריך

 (ירושות) שם המנוח האחרון הפטירה שמ המבקש

 477/77 גוטמן מרגרטה חיפה 10.5.75 שרה גוטמן

 477/77 יהודה ליאון חיפה 2.1.77 אירן רינה יהודה

 479/77 ויקטור שרביט צרפת 15.5.76 בנימין שרביט

 480/77 שולצר דוד הרש חיפה 8.3.77 שולצר זרח

 482/77 מקם רוזנשטיין קנדה 22.4.58 רוז דוידסון ואח׳

 483/77 רטר מרים חיפה 19.11.75 רטר גד מרדכי

 486/77 רגינה אבנד דה מנהרד אורוגואי 9.9.74 הרטה מבהרד אבנד דה

 487/77 שמואל זליג מנהרד אורוגואי 25.1.75 הרטה מנחרד אבנר דה

 489/77 קרובו(קסטל) אברהם

 (אלברט) קריח אתא 10.1.77 דוד קסטל
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 בית המשפט המתתי בחיפה

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מסי התיק מקום מגוריו תאריך

 (ירושות) שם המנוח האחרון חפטירח שם המבקע

 490/77 דגני אהרון חיפה 5.7.76 מרגליו! דגבי

י בלה נ ח  491/77 נביאזקי פסיה נהריה 76 .16.3 (נביאזקין) ב

 492/77 פליק יוסף חיפה 14.3.77 בלומה פליק

 496/77 צביאלי מרדכי כפר ברנדים 2.12.76 צפורה צביאלי ואח׳

 497/77 יצחקי רחל חיפה 19.7.65 רחמים יצחק

 493/77 יצחק כדורי חיפה 23.4.72 רחמים יצחק

 499/77 הרשקוביץ נצחיה קרית חיים 26.2.77 מרדכי עופר

 501/77 הרי פיניאס סמואל אנגליה 15.11.73 הנריטה םמואל

 504/77 מלכה לפיד היפה 18.3.75 נורית לפיד

 505/77 גבאי הלנה קריח חיים 6.2.74 משה גבאי

 505/77 גבאי יצחק קרית חיים 25.12.76 משה גבאי

 507/77 ברזילי נחום עכו , 25.2.77 ברזילי רות

 509/77 שנדור וויס קרית אתא 11.2.67 ווים אליזבט

 110/77 בראע מזלי חיפה 76 -10 חבה גוטפריד

 512/77 ויינשטיין מקס חיפה 15.2.77 פלורגס ויינשטיין

 513/77 רוידוביץ פיבל חיפה 19.2.77 גינטר דוירוביץ

 חיפה 15.6.76 רבקה רופא
 514/77 גולדשטיין פרומה1

 515/77 אוחנה רבקה בנימינה 26.7.75 אוחנה אברהם

 517/77 איםרליש אהרן חיפה 19.2.77 איסדליש חנה

 518/77 קלמן מנחם קריח אתא 28.2.77 חוה קלמן

 519/77 כץ טובה חיפה 2.3.77 נתן כץ

 519/77 כץ צבי חיפה 1.6.61 נתן כץ

 520/77 הזוה רחמים גבעת הכרמל 4.9.76 דבקה הזות

 521/77 לוםטי רחל קרית מוצקין 17.5.75 פיליפ לוסטיג

 523/77 דוד זליקון חיפה 12.12.60 גריגורי םמואל זליקון

 524/77 זליקון יעקב תיפח 8.2.67 גריגורי םמואל זליקון

 525/77 שמואל פנחס נהריח 14.2.77 בלה שמואל

 526/77 קרונזילבר ברוניה קרית מוצקין 2.4.75 מיכאל קרונזילבר

 533/77 לשם משה חיפה 25.1.77 הדה לשם

 535/77 ינאי אליהו פרדס חנה 4.2.77 רבקה ינאי

 537/77 דפרין נסיה חדרה 19.12.76 יוסף דפרין

 538/77 מחטינגר פולה (מכטינגר) תל חנן 20.4.73 מחטינגר ודלף זאב

 540/77 צוקר סוביה עכו 12.1.77 צבי צדקר

 542/77 בורנשטיין סוניה חדרה 10.11.76 בורנשטיין ידסף

 545/77 הלפרט עמרם שלום כפר חסידים 25.7.62 הלפרט אלפרט משה

 547/77 עמיר שמואל 23.2.77 אסתר פליישר

 549/77 בלעיש ניבט חדרה 8.11.76 רפאל (בלעיש) בן ליש

 77)550 בלעיש סלומון חדרה 8.2.77 רפאל (בלעיש) בן ליש

 552/77 מליק גזה צור שלדם 27.12.76 מליק גבריאל

 553177 שמואל שמואל מהנה דוד 22.12.65 שמואל יחזקאל

 554/77 גרינבאום יצחק רכסים 7.1.77 גרינבאוים שושנה

 555/77 סובל לילי לאה קריח טבעון 8.2.74 גשייט יהודית

 558/77 פישוץ יואל חדרה 12.10.76 פישוץ מטלה

 560/77 יוסיפp יוסף קרית ביאליק 20.7.76 שלמה יוםיפוץ
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 בית המשפט המחוזי בחיפה

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מס׳ התיק מקום מגוריו תאריך

 (ירושות) שם המנות האחרון הפטירה מס המבקש

 561/77 קרויטורו מלכה רומניה 16-2.74 ברקוביץ אסתר

 562/77 שרצר ראובן קרית ח!־ימ 12.6.76 קלרה סדצר

 564/77 קלוש אלה קרית טבעון 5.10.76 קלוש מבתם (איטר)

 565/77 גרבר שרלוטה קרית ים 26.2.77 רובינשטיין םטפבור

 566/77 לוי מאיר היפה 12.11.56 שלמה לוי

 587/77 טאהא קאםם כבול 8.5.76 נורה עלי טאהא

 569/77 אלזנד משה כרכור 24.1.77 אלזנר פרידה

 1964/76 בסר אלדין שםיק דלית אל כרמל 4.12.76 םמית נסר אלד ין

 1010/75 שטרכמן יעקב חיפה 21.10-74 שאול ששרנמן

 י׳ איסמן, רשם

ע ב ש ־ ר א ב  בית המשפט המחוזי ב

 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי עזבו[

 או לשניהפ. כל אדם הטוען שיש לד טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה

 תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנת זד, שאס לא בן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 מס׳ התיק מקום מגוריו תאריך

 (ירושות) שם המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

 55/77 רבה אהרן אשקלון 2.2.77 רוזה רבה ואסתר פאיוק

 87/77 סטורפר דורה אשדוד 6.8.76 שרה בלה

 88/77 טריימן אברהם אשקלון 17.11.76 סדיימן צפורה

 90/77 קרמר ברוך קרית־גת 14.8-61 אהרון קרמר

 י' בנאי, רשם

 הודעה בדבר בקשה לפירוק וובדה

 בל גדשה אד משתתף של החברה האמורה הדוצה לתמוך במתן צו

 בענין הבקשה או להתנגד לכך רשאי להופיע בשעת הבירדר אם בעצמו

 או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מהבקשה יינתן לכל נושה או

 של החברה שידרוש זאת מהחתום מטה, תמורת חשלום הקבוע בעדו.

 דניאל ריס, עו״ד
 בא כוה המבקשת

: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה חייב למסור ה ר ע  ה

 או לשלוח ע״י הרדאר לחתום לעיל הודעה על רצונו זה. ההודעה

ל האיש או הפירמה ובחתימתם או בחתימת באי  בציון השם, והמען ש

 כוחם צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל החתום לעיל,

 לא יאוחר משעה 13.00 של יום 27 במאי 1977.

 בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע
 תיק אזרחי 195/77

 בענין פקודת החברות,

 ובעבין פירוק החברה נתיבות טכסטיל בע״מ (חפ/57262),

 והמבקשת: טלמוסיקה בע״מ, מרחוב כורזין 1, גבעתיים,

 ע׳׳י ב״כ פוה״ד ש. דרזנין ו/או ד. ריס מרחוב טוסקניגי 3, תל־אביב.

 נמסרת בזה הודעה כי ביום 5 באפריל 1977 הוגשה בקשה לבית

 המשפט המחוזי בתל־אביב לפרק את ההברה הגזכרת לעיל, וכי

 בקשת פירוק זד תישמע בבית המשפט היושב בדין ביום 29 במאי

 1977 בשעה 08.30, בפני כ׳׳כ הנשיא אלקיים.

 310 נ ילקוט הפרסומיט 2318, כ׳ באייר תשל״ז, 8.5.1977



 הודעות מאת מנס הנכסים הרשמי

 פקודת החברות

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, ת.א. 1151/66.

ז(20 במאי 1977). ׳  היום האחרון לקבלת הוכחות: גי בסמן תשל׳

 שם המפרק תיאורו ומענו; פ. חרלף, עו״ד, רח׳ המגינים 42, חיפה.

 הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד לנושים בדין
 קדימה

 שם החברה: חב׳ סוכנות הצפון ביתן את שמי בע״מ.

 מען המשרד הרשום: רח׳ י״א 24, קריח־חיים.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 550/67.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: ג׳ בסמן תשל״ז(20 במאי 1977).

 שם המפרק תיאורו ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רה׳ שמריהו לוין 3,

 חיפה.

׳ז(29 באפריל 1977) י' יקותיאלי  י״א באייר תשל׳

 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעה על תשלום דיבידנד לנושים בדין קדימה

 שם החברה: מיצהד בע״מ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רחוב המסגד 8, מפרץ היפה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 679/69.

 הסכום לכל לירה: 10%.

 דיבידנד ראשון או אחד: שני וסופי.

 זמן פרעונו: כ״ה באייר תשל״ז(13 במאי 1977).

 מקום פרעונו במשרד המפרק: כונס הנכסים הרשמי, רחוב שמריהו

 לדין 3, חיפה.

 הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד

י.ר. חברה קבלנית לבנין בע״מ.  שם ההברה: ל.

 מען המשרד הרשום: רו״ח פלג, רח׳ הבנקים 3, ;־זיפה.

 פקודת פשיטת הרגל, 1936

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ד מ׳ סובל, רחוב ירושלים, 41,

 בח-ים.

 שם החייב, תיאורו ומענו: ויקטור גרוסמן, אדריכל, רחוב דיזינגוף

 49, נתניה.

, תיק אזרחי 4767/68. יפו  בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־

 הסכום לבל לירה: 66 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד שני, שלישי וסופי.

 זמן פרעדנו: כ׳׳ז באייר תשל״ז(15 במאי 1977).

׳ בריאר, רחוב הרצל 30, נתניה.  מקום פרעובו במשרד הנאמן: עו׳׳ד נ

 שם החייב ומענו: עזבון המנוח חיים נוימן ז״ל, ע״י יוסף נוימן,

 רחוב רייבם 25, תל-אביב.

, תיק אזרחי 4480/68. יפו  בית המשפט המחוזי של: חל־אביב־

3 אגורות 0 ־  הסכום לכל לירה: 100 אגורות לנושים בדין קדימה ו

 לנושים רגילים.

 דיבידנד ראשון או אחד: דיבידנד ראשון וסופי.

8 במאי 1977). ) ז ״ ל ש  זמן פרעונו: כ׳ באייר ת

׳ רוטשילד 136, ד  מקום פרפונו במשרד הנאמן: עו״ד, ד׳ פרץ, ש

 תל־אביב.

 הודעה על תשלום דיבידנד לנושים בדין קדימה בלבד

 שם החייב, תיאורו ומענו: אלחנן קוסובסקי, מורה, רחוב ארלוזורוב

 21, רעננה.

, תיק אזרחי 795/71. יפו  בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־

 הסכום לכל לידה: 100 אגורות.

 דיבידנד ראשרן אד אחר: דיבידנד ראשון וסופי.

8 במאי 1977). ) ז ״ ל ש  זמן פרעונו: ב׳ באייר ת

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ד, ד׳ בסט, רחוב הורדים 51, יהוד.

ז(18 באפריל 1977) א' קליר ׳  ל׳ בניסן חשל׳

 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעות על תשלום דיבידנד

 שם החייב, תיאורו ומענו: סנדד מוזס, סוכן תיירות, רחוב מלאכי 8,

 תל־אביב.

יפו, תיק אזרחי 3787/67.  בית המשפט המחוזי של: תליאביב־

 הסכום לכל לירה: 100 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אהד: דיבידנד ראשון וסופי.

 זמן פרפונו: כ׳ באייר תשל״ז (8 במאי 1977).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי, רחוב נחלת בנימין

 39, תל־אביב.

 שם החייב ומענו: עבדול לטיף מוחמד תאייה, בפד־קלנפואה.

, תיק אזרחי 547/68. יפו  בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־

 הסכום לכל לידה: 75 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון.

8 במאי 1977). ) ז ״ ל ש  זמן פרעונו: כ׳ באייר ה

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ד מ׳ פינקום, שד׳ דוד המלך 29,

 תל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: צבי יהודה, סובן, רחוב בני־משה 4,

 תל־אביב.

יפו, תיק אזרתי 1619/72.  בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־

 הסכום לבל לירה: 100 אגודות.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידגד ראשון דסדפי.

8 במאי 1977). )  זמן פרעדגו: כ׳ באייר תשל״ז

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ד ח׳ פולני, עו״ד, רהוב בלוך 25,

 חל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: עזת עראקי, חקלאי, כפר־טירה, המשולש.

יפו, תיק אזרחי 85/175.  בית המשפט המחוזי של: חל-אביב־

 חסבופ לכל לירה: 100 אגודות.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון דמרפי.

8 במאי 1977). ) ז ״ ל ש  ומן פרעובו: כ׳ באייר ת
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ת כונס הנכסים הרשמל א  הודעות מ

 פקודת פשיטת הרגל, 1936

 שם החייבת, תיאורה ומענה: רימונד (רוחי) דהן, עקרת־ביח, רמת־

 אליהו 195/16, ראשוךלציון.

, חיק אזרחי 305/72. יפו  בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־

ז(13 במאי 1977). ׳  היום האחרון לקבלת הוכחות: כ״ה באייר תשל׳

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: מנחם פינקוס, עו׳׳ד, שד׳ דוד המלך 29,

 תל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: שמעון יפת, סוחר, רה׳ אנה פרנק 1,

 כפר־טבא.

יפו, תיק אזרחי 4347/70.  בית המשפט המחוזי של: תל-אביב־

13 במאי 1977). )  היום האחרון לקבלת הוכחות: ב״ה באייר תשל״ז

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: דב שלמון, עו׳׳ד, רה׳ בארי 5, תל־אביב.

 צווי אישור פשרה, מינוי נאמן והודעה על כוונה
 להכריז על דיבידנד

 שם החייב, תיאורו ומענו: יעקב ליפמן, סוחר, רחוב ד״ר טון 38,

 חולון.

יפו, תיק אזרחי 3133/70.  בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־

 תאריך צו אישור פשרה ומינוי נאמן: ה׳ בניסן תשל׳׳ז (24 במרס

.(1977 

 תנאי הפשרה: 100% לנושים בדין קדימה ו־25% לנושים רנילים ^

 בנוסף לכספים שנמצאים בקופת כונס הנכסים הרשמי והנאמן,

 בהתאם לאישור הפשרה.

 תאריך אחרון להנשת הוכחות: כ׳־ה באייר תשל״ז(13 במאי 1977).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו; שמואל אברון, עו״ד, רחוב לבובטין 4,

 חל־אביב.

־ ל  שם החייב, תיאורו ומענו: יוסף שורת, פקיד, רחוב בלוך 20, ת

 אביב.

, תיק אזרחי 2927/70. יפו  בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־

 תאריך צו אישור פשרה ומינוי נאמן: י״ס באדר תשל׳׳ז (9 במרס

.(1977 

4 לנושים רגילים, 2 % ־  תנאי הפשרה: 100% לנושים בדין קדימה ו

 בהתאם לאישור הפשרה.

ז(13 במאי 1977). ׳  תאריך אחרון להגשת הוכחות: כ״ח באייר חשל׳

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: שמעון• גוטפריד, עו׳־ד, רחוב שמריהו לוין

 8, תל־אביב.

 הודעה על שחרור נאמן

 שם החייב, תיאורו ומענו: אהרן ריים, חשמלאי, רחוב בחמה 19,

 ראשיךלציון.

, תיק אזרחי 122/74 . יפו  בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: ברברד כהךקוםטין, עו״ד, רחוב יהודה

 חלוי 47, תל־אביב.

ז(25 במרס 1977). ׳ ׳ בניסן תשל׳  תאריך השחרור: ו

 ל׳ בניסן תשל״ז(18 באפריל 1977) א' קליד

 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד

 שמוח החייבים, תיאורם ומענם:

 1. ליאון אלי, פוחד, רח׳ פרץ 32, תל־אביב;

 2. רפאל לוי, סוחר, רח׳ ליבורנו 9, בח־ים.

, חיק אזרחי 3622/71. יפו  בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־

13 במאי 1977). )  היום האחרון לקבלת הוכחות: כ״ח באייר חשל״ז

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: ליאון פרימוב, עו״ד, רח׳ אלנבי 134,

 חל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: יצחק גרוסמן, לטוש פלטים, רח׳ בניהו 30,

גן.  רמת־

, תיק אזרחי 1960/69. יפו  בית המשפט המחוזי של: חל־אביב־

 היום האחרון לקבלת הוכחות: ב״ה באייר תשל׳׳ז (13 במאי 1977).

־ ל  שם הנאמן, תיאורו ומענו: מנחם פוגלמן, עו״ד, רת׳ הנגב 4, ח

 אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: עמרם ירושלמי, חקלאי, שיכון תקומה

 11/9, כפדי־סבא.

יפו, תיק אזרחי 2750/70.  בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־

 היום האחרון לקבלת הוכחות: כיה באייר תשל׳יז (13 במאי 1977).

 שם הנאמן ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב נחלת בנימין 39,

 תל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: אטיאן וניבי, רתך, שכ׳ אבו־חצירה 6/2,

 רמלה.

יפו, חיק אזרחי 1054/74.  בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־

13 במאי 1977). )  היום האחרון לקבלת הוכחות: כ׳׳ה באייר חשל״ז

 שם הנאמן ומענו: כונס הבכםים הרשמי, רחוב נחלת בנימין 39,

 חל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: אברהם סיקסיק, צבעי ריסוס, דחי גבעת

 הזיתים 85, לוד.

יפו, תיק אזרחי 3039/73.  בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־

1 במאי 1977). 3 ) ז ״ ל ש  היום האחרון לקבלת הוכחות: ב״ה באייר ת

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: אברהם גרינברג, עו׳׳ד, רח׳ אחוזת בית 6,

 חל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: שמואל נבון, פקיד, כפר־אברהם.

יפו, תיק אזרחי 905/66.  בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־

ז(13 במאי 1977). ׳  היום האחרון לקבלת הוכחות: כ״ה באייר תשל׳

־  שם הנאמן, תיאורו ומענה דניאל ספיר, עו״ד, רח־ בורלא 9, תל

 אביב.

 שם החייבת תיאורה ומענה: עטיה קולט, עקרת־בית, שד׳ העצמאות

 256/23, קרית־׳גח.

 ביה המשפט המחוזי של: תל־אביב־י&ו, תיק אזרחי 2116/71.

ז(13 במאי 1977). ׳  היום האחרון לקבלת הוכחות: כ״ה באייר חשל׳

 שם הנאמן ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב נחלת בנימין 39,

 תל־אביב.

 ילקוט הפרסומים 2318, כ׳ באייר תשל׳יז, 8.5.1977
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 הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי

 פקודת פשיטת הרגל, 1936

 הודעה על מינוי נאמן וצו הכרזת חייב כפושט רגל

־ ל , רח׳ ה׳ באייר 18, ח  שם החייב, דמענו: חנן פרי(פדידלבמקי)

 אביב.

, חיק אזרחי 527/76. יפו  ביח המשפט המחוזי של: הל־אביב־

4 בנובמבר ) ז ״ ל ש  תאריך צו הכרזת החייב כפושט רגל: י״א בחשון ת

.(1976 

־ ל  שם הנאמן, תיאורו ומענו: משה קשת, עו״ד, רח׳ בצלאל 1, ת

 אביב.

4 בנובמבר 1976). ) ז ״ ל ש  תאריך המינוי: י״א בחשון ח

 הודעות על מינוי נאמן

 שם החייב, תיאורו ומענו: שלמה שאלחיאל, נגר, רח׳ פדל 7, בגיד

 ברק.

, תיק אזרחי 76/77. יפו  בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־

 שם הנאמן, תיאורו דמענו: וסרמן פיליפ, עו״ד, רח׳ ירושלים 34,

 בת־ים.

 תאריך המינוי: ל׳ בניסן תשל״ז(18 באפריל 1977).

 שם החייב, תיאורו ומענו: אברהם אילוז, הנהלת חשבונות, רה׳

 ארלוזורוב 28/8, פתח־הקוה.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפר, תיק אזרחי 75/77.

 שם הנאמן תיאורו ומענו: פיליפ וסרמן, עו״ד, רח׳ ירושלים 34,

 בת־ים.

 תאריך המינוי: ל׳ בניסן תשל״1(16 באפריל 1977).

 ל׳ בניסן תשל״ז(18 באפריל 1977) א׳ קליד

 סגן כונם הנכסים הרשמי

 צו קבלת נכסים והכרזת פשיטת רגל, אסיפה ראשונה

 וחקירה פומבית

׳ לוסיאן(אריה) קודח, ת״ז 1338674, ודג ׳  שם החייב, תיאורו ומענו: ג

 םדכן ביטוח, בוסתנאי 31, קטמון, ירושלים.

 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, חיק אזרחי 44/77.

 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: כ״י בניסן חשל״ז

 (14 באפריל 1977).

 בקשת נושה או חייב: בקשת החייב.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום; ב״ז באייר תשל״ז (15

 במאי 1977) בשעה 09.00, במשרד בונם הנכסים הרשמי, רחוב

 ידידיה 4, ירושלים.

 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: כ״ח בסיון חשל״ז (14

 ביוני 1977) בשעה 8.30, בבית המשפט המחוזי בירושלים.

/ צוריאלי י

18 באפריל 1977)  )  ל׳ בניסן תשל״ז

 סגן כונס הנסבים הרשמי

ל  •הודעות על ביטול צו קבלת נכסים ופשיטת ת
 לאחר תשלום החוב ושחרור נאמן

 שם החייב, תיאורו ומענו: יוסף עזיז, ת״ז 4675371, ירקן, רחוב

 אלונים 42, שכ׳ החקוה.

, תיק אזרחי 1478/73. יפו  בית המשפט המחוזי של: חל־אביב־

8 במאי 1963). ) ג ״ ב ש ד באייר ת ־  תאריך יצו קבלת בכטים: י

23 בספטמבר 1963).  תאריך צו פשיטת הרנל: ה־ בתשרי תשב״ד(

 תאריך ביטולם: י״ב בניסן תשל״ז(31 במרס 1977).

 שם הנאמן ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב נחלת בנימין 39,

 חל־אביב.

31 במרס 1977). )  תאריך השחרור: י׳׳ ב בניסן תשל״ז

 שם החייב, תיאורו ומענו: דוד פדלון, ח׳׳ז 3/009054, טייח, שיכון

 יציב 25, קדימה.

2 בפברואר  תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל: כ״ב בשבט תשכ״ז(

.(1967 

24 במרס 1977). )  תאריך ביטולו: ה׳ בניסן תשל״ז

 שם הנאמן ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב נחלת בנימין 39,

 חל-אביב.

2 במרס 1977). 4 ) ז י ל ש  תאריך השחרור: ה׳ בניסן ח

 שם החייב, תיאורו ומענו: עמנואל ליברמן, ת״ז 4220811, צורף,

 רחוב ראש־פינה 10/15, חולון.

, תיק אזרחי 2088/60. יפו  בית המשפט המחדזי של: תל־אביב־

׳ באב תש-ך (27 ביולי 1960).  תאריך צד קבלת נכסים ופשיטת רגל: ג

 תאריך ביטולו: ה׳ בניסן תשל״ז(24 במרס 1977).

 שם הנאמן ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב נחלת בנימין 39,

 חל־אביב.

 תאריך השחרור: ה׳ בניסן־תשל״ז(24 במרס 1977).

 הודעות על ביטול צו קבלת נכסים ופשיטת רגל
 לאחר תשלום החוב

 שם החייבת, תיאורה ומענה: חנה בךיעקב, ת״ז 711844, מתווכת,

 רחרב ארלוזורוב 180, תליאביב.

, תיק אזרחי 605/67. יפו  בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־

3 בפברואר )  תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל: כ׳יג בשבט חשכ״ז

.(1967 

12 בינואר 1977) )  תאריך ביטולו: כ׳׳ב בטבת חשל״ז

 שם החייבת, תיאדרה ומענה: רות קלטבום (אייזנבדג), ת״ז 817937,

 פקידה, רחוב המלך גיורג׳ 64, תל־אביב.

, תיק אזרחי 2659/65. יפו  בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־

ו קבלת גכסים ופשיטת רגל: ח׳ באלול חשכ״ח (5 בספטמבר  תאריך צ

.(1965 

2 במרס 1977). ) ז ״ ל ש  תאריך ביטולו: י״כ באדר ת

 ילקוט הפרסומים 2318, ב׳ באייר חשל׳׳ז, 8.5.1977 1313



 הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי

 פקודת פשיטת הרגל, 1936

 שם החייב, תיאורו ומענו: מרצל טישלר, רחוב קיבוץ גלייוח 67,

 חדרה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 319/68.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: כ׳׳ח באייר תשל״ז(13 במאי 1977).

ד, שמריהו לוין 6, חיפה. י ־ וינטר עו  שם הנאמן, תיאורו ומעני: י

 שם החייב ומענו: דניאל טקםירו, רחוב זלמן שניאור 18, רמת רמז,

 חיפה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 656/67.

13 במאי 1977). )  היום האחרון לקבלת הוכחות: כ״ה באייר חשל״ז

׳ ויגטר פו״ד, רחוב שמריהו לוין 6,  שם הנאמן, תיאורו ומענו: י

 היפה.

 שם החייב, תיאורו ומענה משה (מדריס) גבאי, סמטת המלאכים,

 8/6, קרית שמונה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 487/67.

2 במאי 1977). 0 ) ז י ל ש  היום האחרון לקבלת הוכחות: ג׳ בסיון ת

 שם הנאמן תיאורו ומענו: י. פלפלי עו״ד, רח׳ הבנקים 3, חיפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: שמחה דקס, רח׳ מסדה 37, חיפה.

 בית המשפט המחוזי של: היפה, תיק אזרחי 838/70.

1 במאי 1977). 3 ) ז ״ ל ש  היום האחרון לקבלת הוכחות: כ־׳ה באייר ת

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: י׳ א׳ אבוטבול, עו׳׳ד, דרך העצמאות 47,

 חיפה.

 שם החייב, תיאורו ומענה חוםין הניפם, שיכון הדרוזים, שפרעם.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1389/73.

׳ בסיון תשל״ז(20 במאי 1977).  היום האחרון לקבלת הוכחות: ג

. רנד, עו״ד, רח׳ שמריהו לוין 6, חיפה.  שם הנאמן תיאורו ומענה ע

 שם החייב, תיאורו ומענו: עובדיה פנחס, שיכון ביאליק 24/6, טירת

 הכרמל.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרחי 1415/70.

20 במאי 1977). ) ׳ בסיון תשל״ז  היום האחרון לקבלת הוכחות: ג

. רנד, עו״ד, רה׳ שמריהו לוין 6, חיפה.  שם הנאמן תיאורו ומענו: ע

 הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד לנושים
 בדין קדימה

 שם החייב, תיאורו ומענה מפגש רוממה, ליד תחנת דלק ״פז״, רו

 ממה, חיפה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 750/73.

13 במאי 1977). )  היום האחרון לקבלת הוכחות: כ״ה באייר תשל״ז

 שם הנאמנים, תיאורם ומענם: אלכס גרינשטיין, עו״ד, רחוב שמריהו

 לוין 5, חיפה; יהודה כהן, עו״ד, הרצל 55, חיפה.

 ד׳ באייר חשל״ז(22 באפריל 1977) י׳ יקותיאלי

 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעה על תשלום דיבידנד

 שם החייב, תיאורו ומענו: יוסף וייס, ת״ז 190511, שען, רמת אשכול

 30/11, ירושלים.

 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, תיק אזרחי 488/70.

 הסכום לכל לירה: 25 אגורות + 20% ריבית.

 דיבידנד ראשון או אחר: שני וסופי.

24 באפריל 1977). ) ׳ באייר תשל״ז נה ו  זמן פרעו

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: מ׳ עצמון, עו״ד, רחוב אדיםטובלוס 4,

 ירושלים.

18 באפריל 1977) י' צוריאלי  ל׳ בביםן השל״ז(

 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד

 שם החייב, תיאורו ומענו: סגל זיסו, רה׳ ארלוזורוב 40, נהריה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 160/68.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: כ׳׳ה באייר תשל״ז (13 במאי 1977).

 שם הנאמן, תיאורו ומענה עו״ד י׳ וינטר, רה׳ שמריהו לוין 6, חיפה.

 שם החייב ומענו: שלמה פרנקל, רח׳ זאב 12, חיפה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 147/69.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: כ״ה באייר תשל״ז (13 במאי 1977).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: י. פלפלי, עו׳׳ד, רח׳ הבנקים 3, חיפה.

 שם החייבים ומענם: רוח וגד טליתמן, רחוב פינם 8, ראשון־לציון.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1049/73.

13 במאי 1977). )  היום האחרון לקבלת הוכחות: כ״ה באייר תשל״ז

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: א. אירני, עו״ד, דרך העצמאית 88,

 חיפה.

 שם החייב ומענה חיים (אימרה) שרייבר, רחוב הנריאטח סולד 15,

 קריח-ביאליק.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, היק אזרחי 1/75.

1 במאי 1977). 3 ) ז ״ ל ש  היום האחרון לקבלת הוכחות: כ״ה באייר ת

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב שמריהו לוין

 3, חיפה.

 שם החייב ומענו: אברהם רפיה, רה׳ הלל יפה, חדרה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרחי 1725/65.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: כ״ה באייר תשל׳׳ז (13 במאי 1977).

 שם הנאמנים, תיאורם ומענם: ברוך רוממן, פו־׳ד, ר״ד. 39, חדדה;

 ראובן דוד, עו׳׳ד, ת.ד• 39, חדרה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: שרה גאון, גבעת אולגה ד׳ 22/3, הדרה.

 בית המשפט המחוז• של: חיפה, תיק אזרהי 48/72.

20 במאי 1977). ) ׳ בםיון תשל״ז  היום האחרון לקבלת הוכחות: נ

. רנד, עו״ד, רח׳ שמריהו לוין 6, חיפה.  שם הנאמן תיאורו ומענה ע

 1314 ילקוט הפרסומים 2318, כ׳ באייר תשלי׳ז, 8.5.1977



 הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי

 פקודת פשיטת הרגל, 1936

 שם החייב, תיאורו ומענו: מאיר ביליצקי, דח׳ שונמיח 16, חיפה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1212/66.

 הסכום לכל לירה: 50%.

 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון.

ה באייר תשל״ז(13 במאי 1977).  זמן פרעונו: כ־

ו במשרד הנאמן: א. קרמים, עו״ד, רח׳ רוטשילד 66, מ ע ר  מקום פ

 חל־אביב.

 הודעה על תשלום דיבידנד לנושים בדין קדימה

 שם החייב, תיאורו ומענו: נימר דיב מחמוד טאהא, כפר ג׳דידה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1087/74.

 הסכום לכל לירה: 10%.

. י  דיבידנד ראשון או אחר: שנ

ה באייר תשל״ז(13 במאי 1977). ״  זמן פרעונו: כ

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: י. פלפלי, עו״ד, רח׳ הבנקים 3, חיפה.

 ביטול צו קבלת הנכסים

 שם החייב, תיאורו ומענו: אברהם בליי ז״ל.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה תיק אזרחי 59)446.

 תאריך צו קבלת נכסים: 2 ביוני 1959.

 תאריך ביטולו: כ׳ באדר תשל״ז(10 במרס 1977).

 צו שחרור ושחרור נאמן

 שם החייב, תיאורו ומענו: אברהם פרומרמן, רח׳ ז׳בוטינסקי 24,

 חולון.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 583/66.

 תאריך צו השחרור: 25 במאי 1976.

 מהות השחרור: שחרור החלטי וסופי.

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: ש. סלומון, עו׳׳ד, רח׳ ירושלים 1,

 חיפה.

8 באפריל 1977). )  תאריך השחרור: כ׳ בניסן תשל״ז

 שם החייב, תיאורו ומענו: סלימאן עבד אל גאני בן סלימאן אבו

 טואש.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה תיק אזרחי 1482/68.

 תאריך צו השחרור: ט׳י׳ו בכסלו תשל״ה נ29 בנובמבר 1974).

 מהות הצו: שחרור החלטי וסופי.

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: עו׳׳ד ש. סלומון, מרחוב ירושלים 1

 חיפה.

 תאריך השחרור: י״א באדר תשל״ז(30 במרס 1977).

 כ״ז בניסן תשל״ז(15 באפריל 1977) י' יקותיאלי

 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעות על תשלום דיבידנד

 שם החייב ומענו: מוחמד חליל עאבד, כפר בעגה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 812/67.

 הסכום לבל לירה: 12%.

 דיבידנד ראשון או אחר: רביעי.

6 במאי 1977). )  זמן פרעונו: י״ח באייר תשל״ז

׳ פלפלי, עו״ד, רחוב הבנקים 3, חיפה.  מקום פרעונו במשרד הנאמן: י

יר, רחוב הגבורים 46, הדרה.  שם החייב ומענו: מבלי שעי

 בית המשפט המחוזי של חיפה: חיק אזרחי 1042/61.

 הסכום לכל לירה: 100%.

 דיבידגד ראשון או אחר: ראשון.

6 במאי 1977). ) ז ״ ל ש  זמן פרעונו: י״ח באייר ח

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: בונם הנכסים הרשמי, רחוב שמריהו

 לוין 3, חיפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: גלוריה (חקוה) יעקב אזולאי, שיכון קנדי

 16/659, אור-עקיבא

 בית המשפט המחוזי של: תיפול, תיק אזרחי 857/74.

 הסכום לכל לירה: 100%.

 לדיבידנד ראשון או אחר: ראשון.

6 במאי 1977). ז( ׳  יזמן פרעונו: י״ח באייר חשל׳

׳ היון, עו״ד, רחוב אבן־םינא 20,  מקום פרעונד במשרד הנאמן: י

 חיפה.

 שם החייב ומענו: משה (פוטוקר) אלמנור, רחוב אחד העם 22, חדרה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, היק אזרחי 1154/65.

 הסכום לכל לירה: 50%.

 דיבידנד ראשון או אחר: שני ואחרון.

6 במאי 1977). ) ז ״ ל ש  זמן פרעונו: י״ח באייר ח

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי, רחוב שמריהו

 לוין 3, חיפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: לאה אובר, רח׳ הרצל 3, חדרה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 820/76.

 הסכום לכל לירה: 50%.

 דיבידנד ראשון או אחד: שני ואחרון.

13 במאי 1977).  זמן פדעונו: כ׳׳ה באייר חשל״ז(

 מקום פרעוגו במשרד הנאמן: ראובן גולן, עו׳׳ד, רה׳ הרברט סמואל

 31, חדרה. יהודה רוחם, עו״ד, רת׳ ברזילי 7, תל־אביב.

 •שם החייב, תיאורו ומענו: צבי פודלישבםקי, דחי עקיבא 24, היפה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1340/72.

 הסכום לבל לירה: 57%.

 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון וסופי.

 זמן פרעונו: כ״ה באייר חשל״ז(13 במאי 1977).

 מקום פרעובו במשרד הנאמן: י. כהן, עו״ד, רח׳ הרצל 55, חיפה.

 ילקוט הפרסומים 2318. ב׳ באייר חשלי״ז, 8.5.1977 1315



 הודעות מאת כובס הנכסים הרשמי

 פקודת פשיטת הדגל, 1936

 הודעות בדבר כוונה להכרת על דיבידנד

 שם הנאמן תיאורו ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רח׳ החלוץ 117,

 באר-שבע.

 שם החייבים, תיאורם ומענם: אלברט זהר, ת׳-ז 7450711, חנוני,

 וברכה זהר ת׳׳ז 3030585, עקרת בית, ת״ד 1343, אילת.

 בית המשפט המחוזי של: באר-שבע, תיק אזרחי 60/67.

׳ז(17 במאי 1977).  חיום האחרון לקבלת הוכחות: ב־י׳ט באייר תשל׳

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

 באר־שבע.

ז(18 באפריל לי19) ש׳ אנקור ׳  ל׳ בניסן תשל׳

 סגן כונס הנכסים הרשמי

 שם החייב, תיאורו ומענו: לוי אברהם ת.ז. 6873409, צבעי, מצפה

 רמוז 131/7.

 בית המשפט המחוזי של: באר־שכע, מיק אזרחי 437/71.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: י״ג בסיון תשל״ז (30 במאי 1977).

 שם הנאמן תיאורו ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רח׳ החלוץ 117,

 באר־שבע.

 שם החייב, תיאורו ומענו: עמר שמעון ח.ז. 6400579, חשמלאי,

 רח׳ הנרקיס 8/4, דימונה.

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

 היום האחרון לקבלת הוכחות: י־״ג בסיון תשל״ז (30 במאי 1977).

 תקנות שטרי אוצר, תש״ע-948ו

 הסכום הכולל של שטרי אוצר
י  ל-

t i . _ 

165,000,000 

69,400,000 

 סהיכ 234,400,000

 1. שהיו במחזור ביום א׳ בניסן תשליו

 (1 באפריל 1976) -

) לפקודת 1 ) ( ב ל פי סעיף 1 (  ע

 שטרי אוצר, תשיט—1948

) לפקודת 2 ) ( ב ל פי סעיף 1 (  ע

 שפרי אוצר, תשיט—1948

165,000,000 

69,400,000 

 םה״כ 234,400,000

 2. חוצאי אחרי התאריך האמור -

165,000,000 ( 1 ) ( ב ל סי סעיף 1 (  ע

69,400,00« ( 2 ) ( ב ל פי סעיף 1 (  ע

 3. נפדו אחרי התאריך האמור -

165,000,000 ( 1 ) ( ב ל פי סעיף 1 (  ע

69,400,000 ( 2 ) ( ב ל פי סעיף 1 (  ע

 4. נמצאים במחזור ביום י״ז באייר

5 במאי 1977) - ) ז ״ ל ש  ת

( 1 ) ( ב ל פי סעיף 1 (  ע

( 2 ) ( ב ל פי סעיף 1 (  ע

 חוק בנק ישראל, תשי״ד-1954

י חוק בנק ישראלי, תשי״ד^954ג  דין וחשבון יפי סעיף 58(1)־ ש

 על מחזור המטבע והנבסיס המוחזקים לעומתו בסיום העבודה

 במס ט׳ באייר תשל״ז (27 באפריל 1977)

י  אב לי

— 

5,971,107,694 _64 

5,971,107,694 64 

- -
5,971,107,694 64 

 ששרי כסף במחזור - • •

 מעזת (לדבזת משמות ?שניט) בםחזזד ,

 סד בל הפהמג במחזור *

 זהב

 יתרות במסבע חוץ וזהב

 עפרי מקרקעין של הממשלה

י הממשלה  שטרי אוצר ושטרי התחייבות ש

 ששדי חוב ושטרי חליפין

 0ך כל הנכסים

 * לא כולל מטבעות זכרו! (מזהב) בערד נקוב כולל של 13,662,400

 ל״י שתכולת הזהב הכלול בהם שווה או עולה דל ערכם הנקוב.

 הודעות א7ה מתפרסמות על אחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

 בנץ סופרמרקט רחוב בלפור בת־ים בע׳׳מ
 (בפירוק מרצון)

 נמסרת בזה הודעה, שבאסיפה הכללית יוצאת מן הכלל של החברח

 הנ׳־ל, שהתקיימה כדין נתקבלה ההחלטה המיוחדת לפרק את החברה

ן משדרות רוטשילד 2, חל־אביב, י י ל  מרצון, ולמנות את י ו ס ף ש

 למפרק החברה.

 על כל נושי החברה להגיש את תביעותיהם למשרד המפרק הנ׳׳ל,

 תוך שלושים יום מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

, מפרק ן י י ל ף ש ס ו  י

 חשבונות במיכון ״צוהר״ בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, שהאסיפה הכללית האחרונה של החברה הנ״ל,

 תתכנס ביום 1.6.1977, בשעה 16.00, ברחוב בדודי 15, ירושלים,

 לשם הגשת דו״ח סופי על הפירוק, המראה כיצד התנהל פירוק

 העסקים ומה עשו בנכסי החברה, ובדי לשמוע ביאורים גוספים מאת

 המפרקת ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל

 המפרקת.

, מפרקת ן ט ר ג נ י ה ו נ י  ר

 1316 ילקוט !,פרסומים 2318, כ׳ באייר תשל״ז, 8.5.1977'



 החברה להפצה מיסודה של כימאג בע-מ
 (בפירוק)

 הודעה על אסיפה סופית

 ניחנת בזה הודעת, שאסיפה הכללית האחרונה של החברים של

 החברה הניל, תתכנס ביוב 15.5.1977 בשעה 11.00, במשרד המפרק

ל  בשדרות רוטשילד 123, תל־אביב, לשם הגשת דו״ח סופי ש

 המפרק המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה,

 וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.

ד, מפרק י , עו ד ש ד א ו  ד

 חברת גוש 6529 חלקה 52 בע׳״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על האסיפה הסופית

ל  ניחנת בזה הודעה, שהאסיפה הכללית האחרונה של החברים ש

 החברה הניל, תתכנס ביום 30 במאי 1977, בשעה 9.30, ברחוב

 מקוה־ישראל 18, תל־אביב, במשרד עוה׳־ד קלמנטינובםקי־שטיין,

 לשם הגשת דד״ח סופי של המפרק המראה כיצד התנהל פירוק העסקים

 ומה עשו בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק

 ולהחליט כיצר לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.

, מפרק ם ו פ ל ו ק ה י ע ש  י

 חברת הכשרת הישוב בישראל בע״מ

 ; הודעה על זכות חתימה

 חברת הכשרת הישוב בישראל בע״מ מודיעה בזה, בי בהתאם

 להחלטת הדירקטוריון מיום ייז בשבט תשל״ז (5 בפברואר 1977),

 את החבדח תחייבנה החתימות כדלקמן:

 1) ש״פ דורון, מנהל כללי וחבר הדירקטוריון יחד עם י׳׳מ גלעדי,

 יושב ראש הדירקטוריון, או אחד מהם יחד עם אחד מחברי

 הדירקטוריון:

ל דולצין, י ׳ בך, א׳ דוברת, א ׳ אוסישקין, ו  מ׳ אוסוסקין, ש

׳ שפירא. ׳ צור, ע ׳ לורברבוים, ע׳ נרקיס, י  י

 2) חתימה של ש״פ דורון או י״מ גלעדי, יחד עם התימת אחד מח״הג

׳ ליאב, י׳ לגגה, י׳ פורת, ש׳ שמואלוביץ, ד״ל שנהב.  ד׳ ודלף, י

, עו״ד, מזכיר החברה ב א י ׳ ל  י

 חברה למלונות רגב בע׳׳מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על האסיפה הסופית

 ניתנת בזה הודעה, שהאסיפה הכללית האחרונה של החברה הנ״ל

 תתכנס ביום 1 ביוני 1977, בשעה 10.00, במשרדו של מפרק החברה,

גוריון בנגב, בבית היאם, בבאר־שבע, לשם  מנב״ל אוניברסיטת בן־

 הגשת דו״ח סופי של המפרק המראה כיצד התנהל פירוק העסקים

 ומה עשו בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאח המפרק

 ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.

, מפרק י ת מ ל בן א א ר ש  י

 ״חרמוך ביח״ר לקרח בע׳׳מ

 הודעה על פירוק החברה מרצון

 ביתנח בזה הודעה, בי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה

 הנ׳־־ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 11 בינואר 1977, נתקבלה החלטה

ד מ. שמיר משדי י ו  מיוחדת לפרק אח החברה מרצון ולמנות את ע

 רוטשילד 31, תל־אביב, כמפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הניל יגיש את תביעותיו

 בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק

< נ  ח

 נושה או אדם אחר, אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד

 חנ״ל, לא ייענה.

, מפרקי ד י ו , ע ר י מ ׳ ש  מ

 אחוזת חלקה 29 בגוש 7054 בע׳ימ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 ניתנת בזה הודעה, שהאסיפה הכללית האחרונה של החברים של

 החכרה הנ״-ל, תתכנס ביום 12 ביוני 1977, בשעה 17.00 אצל יחזקאל

p פ מ ח סופי של ה ־ גן, לשם הגשת דו  הלחמי ברחוב בנימין 27, רמת־

 המראת כיצד התנהל פירוק הפסקים ומה פשו בנכסי החברה וכדי

 לשמוע ביאורים נוספים מאח המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה ושל המפרק.

, מפרק י מ ח ל  יחזקאל ה

ג חבר» להשקעות לפיתוח ולניהול בע״מ  ד־

 הודעה לגושים על כינוס אסיפה מיוחדת

 ניתנת בזה הודעה, לפי סעיף 207 לפקודת הדיברות, שאסיפה

 נושים שלא מן המנין של החברה הנ״ל, תתקיים ביום 20.5.1977,

׳ גנסין רחוב הסורג 2, ירושלים,  בשעה 12.00, במשרד פו״ד ש

 לצורך קבלת החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות מפרק.

 בל נושה שיש לי תביעות נגד החברה הנ׳׳ל, יגיש את תביעותיו

 בצירוף הוכחותיו תוך שבעה ימים מיום פרסום הודעה זו למשרד

 הנ״ל.

 נושה או אדם אחר, אשד לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד

 הנ״ל, לא ייענה.

 בפקודת מועצת המנהלים

ה דברן, מנהלת ד ל ר מ ז י  א

 כימאג בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית

ל החברים של  ניתנת גזה הודעה, שהאסיפה הכללית האחרונה ש

, תתכנס ביום 15.5.1977 בשעה 12.00, במשרד המפרק ל ־ נ  החברה ה

 בשדרות רוטשילד 123 , תל־אביב, לשם הגשת דו״ח סופי של המפרקים

 המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה פשו בנכסי החברה, וכדי

 לשמוע ביאורים. נוספים מאח המפרקים ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים

ל החברה ושל המפרקים.  ובנייירות ש

 ד״ר פוליאן, עו*ד דוד אשד, פו״ד

 מפרקים

 ילקוט הפרסומיס 2318, כ׳ באייר חשל״ו, 8.5.1971 1317



 נכסי גאות דשא בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, שבאסיפה הכללית יוצאת מן הכלל של החברה

 הניל, שהתקיימה ביום 28 בפברואר 1977, נתקבלה החלטה מיוהדת

ל מרחוב הרצל 81, א ו מ  לפרק את החברה מרצון, ולמנות אח משה ש

 פחח־תקוה, למפרק ההברה.

 על כל נושי החברה להגיש את תביעותיהם למשרד מפרק הנ״ל

 תוך שלושים יום מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

, מפרק ל א ו מ ה ש ש ה מ ש נ  מ

 חברת חלקה 1018 בגוש 6668 בע־׳מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על האסיפה הסופית

 ניתנת בזת הודעה שהאסיפה הכללית האחרונה של החברים של

 החברה הגיל, תתכנס ביום 30 במאי 1977 בשעה 9.30, ברחוב מקוה־

 ישראל 18, תל־אביב, במשרד עוה״ד קלמנטינובםקי־שטיין, לשם

 הגשת דו״ח סופי של המפרק המראה כיצד התנהל פירוק העסקים

 ומה עשו בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאה המפרק

 ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרה.

, מפרי,: ה י ר ף א ס ו  י

 חברת אברהם שור בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על האסיפה הסופית

ל החברה הנ״ל,  ניתנת בזה הודעה שהאסיפה הכללית האחרונה ש

 תתכנפ ביום 12 ביוני 1977 בשעה 10 לפני הצהרים, במשרד ען״ד

 יהוגתן זפרן, רחוב איכילוב 22, פתח־תקוה, לשם הגשת דין דתשבון

 סופי של המפרקת המראה כיצד התנהל הפירוק העסקים ומה נעשה

 בנכסי החברה, וכרי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרקת ולהחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרקת.

ל נחמה, מפרקת י י  ו

 פרפר בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה והזמנה לנושים

ל החברה  ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המנין ש

 הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 7.12.1976 נתקבלה החלטה

 מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמגות את הרצל גצלר מרחוב

 ארלוזורוב 34, תיפה, למפרק החברה.

ר ע מ ל החברה הנ״ל ו  לאסיפה נושים כדבר פירוק מרצון ש

׳ ידוסלביץ ל רו׳׳ח י  המפרק שזומנה ליום 30.3.1977 במשרדו ש

 מרחוב המגיבים 39, חיפה, לא הופיעו נושים.

 הנושים מוזמנים בזה להגיש תביעותיהם הוך 21 יום במשרדו

׳ ירוסלביץ הנ״ל, ולהופיע לאסיפה הנ״ל.  של רו׳׳ח י

, מפרק ר ל צ ל ג צ ר  ה

 אלון בע׳׳מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על־־האסיפה הסופית

 ניתנה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 206 לפקודת החברות, שהאסיפה

 הכללית האחרונה של החברים של החברה הנ״ל, תתכנס ביום 25

 במאי 1977, בשעה 2 אחה״צ, במשרד המפרק, שדרות רוטשילד 75,

 תליאביב, לשם הגשת דו׳׳ח סופי של המפרק המראה כיצד התנהל

 פירוק העסקים ומה עשו בנכסי ההברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים

 מאח המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה

 ושל המפרק.

, מפרק י ק ס ל ב ו ל ו ם ו ו ל  ש

 חברת פלפטרו בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על האסיפה הסופית

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 203 לפקודת החברות, שהאסיפה

 הכללית האחרונה של החברים של החברה הנ״ל, תתכנס ביום 25

 במאי 1977, בשעה 2 אהה״צ, במשרד המפרק, שדרות רוטשילד 75,

 תל־־אביב, לשם הגשת רו״ח סופי של המפרק המראה כיצד התנד׳ל

 פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה, ובדי לשמוע ביאורים נוספים

 מאח המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל

 המפרק.

, מפרק י ק ם ל ב ו ל ד ם ו ו ל  ש

 שלום וולובלסקי בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על האסיפה הסופית

 ניחנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 206 לפקודת החברות, שהאסיפה

 הכללית האחרונה של החברים של החברה הנ׳׳ל, תתכנס ביום 25

 במאי 1977, בשעה 2 אחה״צ, במשרד המפרק, שדרות רוטשילד 75,

 תל־אביב, לשם הגשת דדיה סופי של המפרק המראה כיצד התנהל

 פירוק העסקים ומר, עשו בנכסי ההברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים

 מאת המפרק ולהחלים כיצד לגהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל

 המפרק.

, מפרק י ק ס ל ב ו ל ו ם ו ו ל  ש

 דנגיל בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על האסיפה הסופית

 ניחנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 206 לפקודת החברות, שהאסיפה

 הכללית האחרונה של החברים של החברה הנ״ל, תתכנס ביום 25

 במאי 1977, בשעה 2 אחה״צ, במשרד המפרק, שדרות רוטשילד 75,

 תל־אביב, לשם הגשת דו׳׳ח סופי של המפרק המראה כיצד התנהל

 פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים

 מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל

 המפרק.

, מפרק י ק ם ל ב ו ל ו ם ו ו ל  ש
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 ילקוט הפרסומיפ 2318, ב׳ באייר תשל׳׳ז, 8.5.1977

 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים




