רשיוטות

ילקוס הפרסומים
1878

י״ז בכסלו תשל״ג

 23בנובמבר 1972
עמוד

עמוד
הודעות על קביעת ממלאי מקו• של שרים

530

הודעה על שובו של שר לארז .

530
530

הרשאה לפי חוק נכפי המדינה
הודעה

בדבר

)מינויים(

פטור ממכרז
.

.

.

לפי י חוק

שירות

המדינה
530

•

531

הודעה על מינוי שופט •
מינוי לצורך שומת שווים של מקרקעין או עסקיו

531

רכוש וקד! פיצויים

•מקרקעין

-

.

מייעצות למס הננםד .ומס רכוש .
מינזי ועדות ערר לפי חוק פיקוח על בתי ספר
אכרזח על בית קברות צבאי .

הודעה בדבר ביטול מינוי פקידי סער

.

מינוי מפקחים לפי חוק הטיט. 1927 ,
הודעה על הנחת תכנית ניקוז .

532
533

532
532

533
533

אישור תעריפי חשמל לפי זכיון ליצלדת חשמל ולחלוקתו
בירושלים

ובסביבתה

. .

הסמכה לפי צו מס נסיעות חוץ )פטור( .
רשימה של מבקשי רשיונות למוניות .

הודעות לפי פקודת הקרקעות )רכישד ,לצרבי עיבור(,
הודעות מכו! התקנים בדבר קביעת תקנים ובדבר

1943

533

הסמל של המועצה המקומית בית שמש .
הודעת ד,מכ 6בדבר מכירת טובין שאי; לחט תובעים
הודעות לפי הוק התכנון והבניה ,תשכ״ה1965-

535
536
536
537
537
537
537
538
546

הזמנות בתי המשפט .

550

הזמנות בתי הדיו הרבניים
הודעות לפי פקודת החברות

535

מתו

שינוי בהרכב בתי דין למס עסקים בסירת הכרמל ובכפר
. . . . . .
קרע
הודעת המשסדה בדבר מכירת מציאות שלא נתבעו

53Í
534

הודעה בדבר הישוב תקופת שירות עול סוהר

531

533

מינוי מפקח על היהלומים .

שינוי שער המטבע(

531

533

הודעה בדבר מינוי קציני מבחן לנוער .

היתר מסי  230לבי תקנות־שעת־חירום )הסדרים בעקבות

בקשות לחידוש רישום מקרקעין

קביעת מוסדות ציבור'לענין סעיף  61לחוק מס שבה
.

)זיהום אויר מבלי רכב(

הודעות בדבד התחלת ד,סדד במקרקעין .

532

תיקון טעויות בהודעה בדבר ביעול מינוי חברי ועדות

לעני!

היתרים לשמן מצרכים בסימן השגחה •

הודזנה על קביעת פטם לצורך סעי]! ) 40ח( להדק מס
ניירות ערך מאושרים לעגין תקנות מס הכנסה

מינוי

בוחנים

מודעים

תקנות

למניעת

מפגעים

534

.

הודעות לפי פקודת משותפויות •
הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות .

553
558
559

הודעות מאת כזנפ הנכסים הרשמי .

560

מועד הגרלה

502

דו״ה בנק ישראל על מהזור המטבע .

533

הסכום הכולל של שטרי האוצר

533

הודעות מאת הציבור

חזק •יסוד :הממעולה

חוק שיחת המדינה )מ*ג1״3ו( ,תש»״ע959-ו

הודעה ע ל קביעת ממלא מקומו של שד
בהתאם לסעיף ) 41ב() (1להוק־יסוד :הממשלה ,מודיעים בזה
שהממשלה קבעה ,לפי סעיף  20לחוק האמור ,כי שר הבריאות יכהן
כממלא מקומו של השר לקליטת העליה מיוס ג׳ גכטלו תשל״ג )9
בנובמבר  (1972עד שובו של השר לקליטת העליח לארץ.
ג׳ בבטלו תשל״ג) 9בנובמבר (1972
)חמ» (7841

מ י כ א ל ארנון
מזכיר הממשלה

הודעה ע ל קביעת מ מ ל א מקומו של שר
בהתאם לסעיף ) 41ב() (1לחוק־יסוד :הממשלה ,מודיעים בזה
שהממשלה קבעה ,לפי סעיף  20להוק האמור ,כי ראש הממשלה תכהן
כממלאת מקומו של שר הבטתון מיום ו׳ בכסלו תשל״ג) 12בנובמבר
 (1972עד שובו של שר הנשהק לארץ.
ו׳ בה סלו תשל״ג) 12בנובמבר (1972
)חמ (78410

מיכאל א ת ו ן
מזכיר הממשלה

הודעה ע ל קביעת ממלא מקומו של שר
בהתאב לסעיף ) 41ב() (1לחוקייסוד :הממשלה ,מודיעים בזה
שהממשלה קבעה ,לפי סעיף  20לחוק האמור ,בי שר השיכון יכה;
כממלא מקומו של שר העבודה מיום ו ׳ בכסלו תשל״ג) 12בנובמבר
 (1972עד שונו של שר העבודה לארץ.
ו ׳ בבטלו השליג) 12בנובמבר (1972
)המ • (78410

מיכאל ארגון
מזכיר הממשלה

הודעה ע ל שובו של שר לארץ
מודיעים בזה ,לענין סעיף  20לתוק־יסוד :הממשלה ,כי השר
לקליטת העליח שב ארצה ביום י ״ א בכסלו תשל״ג ) 17בנובמבר
.(1972
י׳׳ג בכסלו תשל״ג ) 19בנובמבר (1972
)חמ (78410

מיכאל p r W
מזכיר הממשלה

חזק נכס* המדינה ,תש*״א951-ז
הודעה ע ל הרשאה

החלטה זו כפופה לההלטת הממשלה ,שהודעה עליה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,774הש״ך ,עמי .1754
פסקה ) (1בהרשאה ,שהודעה עליה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1303תשב״ו ,עמי  - 26בטלה.

נ ס״ח תשי״-א ,עמי .32

530

מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף  21לחוק שירות המדינה
)מינויים( ,תשי״ט— 1959ג ,החליטה הממשלה ,על־פי הצעת ועדת
השירות ,כי חובת המכרז האמורה בסעיף  19לחוק לא תהול על
המשרות דלקמן;
) (1משרות שקבע מזמן לזמן נציב שירות המדינה ,באישור ועדת
השירות ,בין באופן כללי ובין באופן מיוחד ליחידה מסויימת או
לאזור מסוייפ ,במשרות במקצוע שבו ר ב הביקוש על ההיצע בכוחי
אדט ,ובלבד שנתקיימו תנאיט אלה:
)א( בפני ועדת השירות היו נתונימ מטעס משרד העבודה או
שירות התעסוקה המעידים על מחמור בבוח־אדם במקצוע הנידון;
)ב( קויים מברז פומבי למשרה במקצוע הנדון ,לפחות ששה
חדשים לפני החלטת ועדת השירות ,ולא הוגשה בקשה למשרה עד
התאריך האחרון שנקבע להגשת בקשות ,או ועדת הבוחנים לא
מצאה מועמד כשיד למשרה ,או אף מועמד מבין המועמדים,
שנמצאו כשירים למשרה על־ידי ועדת הבוהביט ,לא מובת מאתר
שלא מילא אחד תנאי מתנאי החוק או לא הסכים לקבל את המינוי
או נציב שירות המדינה לא מינה אותו בהתאם לסעיף  46לחוק
או ביטל את המינוי בהתאם לסעיף האמור ,ולא נבחר מועמד
כשיר נוסף כאמור;
קביעת נציב השירות כאמור יכול שתיעשה ,מדי פעם נפעט ,לתקופה
שלא תעלה על שנה אחת.
רשימת המשרות שקבע נציב השירות כאמור תובא לידיעת הציבור
על־ידי פרסום ברשימות.
) (2משרה שלא נמצא לה מועמד מתאים במכרז פנימי ונציב שירות
המדינה או מי שהסמיך לכך אישר אותה במשרד ,המיועדת לקליטת
עולים מאחד הטוגיט הבאים ,בתנאי שימונה לה עולה כאמור:
)א( עולה שגילו מעל  45שנה;
)ב( עולה מוגבל בכושר העבודה מטעמי נכות או מחלה;
)ג( עולה שמפאת תחום התמחותו המקצועית אינו יכול להיקלט
בעבודה אחרת ומבחינת כישוריו הוא מתאים לאותה משרה.
) (3משרה חדשה שנוצרה בסיוע המשרד לקליטת העליה בעקבות
קידום פרוייקט לקליטת עולים ,בתנאי שימונה לה עולה.
בהחלטה זו ,״עולה״ — מי שנתקיימו בו שנייט אלה:

בהתאם לסעיף ) 6ב( לחוק נגפי המדינה ,ת ש י ״ א ~ נ , 1 1 9 5
מודיעים בזה כי הממשלה החליטה להרשות את סנן המנהל הכללי של
משרד האוצר לייצג את הממשלה בכל עסקה מהעסקאות שמדובר בהן
בסעיפים  4ו 5-לחוק ,למעט עסקה במקרקעין ,לגבי נכסים המוחזקימ
בידי משרד האוצר או נכסים שמשרד האוצר מתכוון להחזיק בהם או
לרכוש בהט זכות אחרת כלשהי ושערכם אינו עולה על 250,000
לירות ,ולחתום בשם המדינה על המסמכים הנוגעיט לעסקאות האמורות.

ד׳ בכסלו תשל״ג) 10בנובמבר (1972
)תמ (72840

הודעה ב ד ב ר פטור ממכרז

מיכאל א ת ו ן
מזכיר הממשלה

)א( בידו אשרת עולה אי תעודת עולה לפי חוק השנות ,תש״י—
fl1950או מי שזכאי לאשרה אי לתעודה באמור ובידו אשרה או
רשיון לישיבת ארעי לפי חוק הכניסה לישראל ,תשי״ב—;3.1952
)ב( עברו לא יותר מ־ 18חודש מיומ כניסתו לראשונה לישראל
או מן היום שנתקיימו בו התנאים שבפסקה )א( ,לפי המועד
המאוחר יותר.
תוקף הפטור ממכרז לגבי המשרות המפורטות בהחלטה זו הוא עד
יום ז׳ בסבת תשל״ר ) 1ביגואר .(1974
כ״ו בחשון ת ש ל ״ ג )  3בנובמבר (1972
)חמ (720805

מ י כ א ל ארנון
מזכיר הממשלה

 1ס״ח חשי״ט ,עמי .86
 2ם״ח תש״י ,עמ׳ .159
ג ס׳׳ה תשי״נ ,עמי .354

ילקוט הפרסומים  ,1873י״י בכסלו תשל״ג23.11.1972 ,

חוק השופטים ,תשי״ג953-ו
הודעה ע ל מינוי שופט
בהתאט לסעיף  25לחוק השופטים ,תשי״ג ,11953-אני מודיע
כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  10לחוק האמור ,ובהתייעצות עם נשיא
בית המשפט העליון ,מיניתי את ש ל מ ה ל ו י ן  ,שופט בית משפט
שלום ,לכהונה בפועל בשופט בית המשפט המחוזי בתל-אביב־יפו,
מיום י׳ בכסלו תשל״ג ) 16בנובמבר  (1972.עד יום י״ג באדר א׳
תשל׳״ג ) 15בפברואר .(1973
א׳ בבטלו תשל־׳ג ) 7בנובמבר (1972
)המ (70070

י ע ק ב ש׳ שפירא
שר המשפטים

 1ט״ח תשי״ג ,עמ׳ .149

תקנות המקרקעין )אגרות( ,תש״ל~1970
מינוי ל צ ו ר ך שומת שוויים של מקרקעין או עםקד,
בתוקף סמכותי לפי תקנה ) 3ב( לתקנות המקרקעין )אגרות(,
תש״ל ,11970-אבי ממנה את חביב בולוס לשום שוויים של מקרקעין
או עסקה לענין אגרת רישומ ,לאזור הפעולה של יחידת נציבות מס
הכנסה ומם רכוש בנצרת.

 .2איגרות חוב רשומות על שם וצמודות למדו המחירים לצרכן,
בסכום כולל של  38מיליון לירות ,שהונפקו על־ידי טפחות ,בגק
משכנתאות לישראל בע׳׳מ ,נושאות ריבית בשיעור של 6.5%
לשנה ,עומדות לפדיון בשביפ  ,1992—1981ושהוצעו לציבור
על־פי תשקיף מיום ד׳ בחשון תשל״ג ) 12באוקטובר (1972
)סדרה  37אי(.
 .3איגרות חוב רשומות על שם וצמודות למדד המחירים לצרכן,
בסכום כולל של  12מיליון לירות ,שהונפקו על ידי טפחות בנק
משכנתאות לישראל בע״מ ,נושאות ריבית בשיעור של  6%לשנה,
עומדות לפדיון בשנים  ,1989—1978ושהוצעו לציבור על־פי
תשקיף מיום ב׳ בחשון תשל״ג) 10באוקטובר ) (1972סדרת 38אי(.
 .4איגרות חוב רשומות על שט וצמודות למדד המחירים לצרכן,
בסכום כולל של  10מיליון לירות ,שהונפקו על ידי חברה להשקעות
של בנק דיסקונט בע״מ ,נושאות ריבית בשיעור של  6%לשנה,
עומדות לפדיון בשנים  ,1989—1978ושהוצעו לציבור פ ל פי
משקיף מיום ג׳ בחשון השל״ג) 11באוקטובר ) (1972פדרה .(66
 .5איגרות חוב רשומות על שם וצמודות למדד המתירים לצרכן,
בסכום כולל של  5מיליון לירות ,שהונפקו על ידי מימונים,
חברה פיננסית של בנק לאומי בע״מ ,נושאות ריבית בשיעור של
 6.5%לשנה ,עומדות לפדיון בשנים  ,1992-1981ושתוצעו
לציבור על פי תשקיף מיום ד׳ בחשון תשליג ) 12באוקטובר
) (1972סדרת .(8

יעקב ש׳ שפירא

 . 6איגרות חוב רשומות ע ל שם וצמודות למדד המחירים לצרכן,
בסכום כולל של  50מיליון לירות ,שהונפקו על־ידי ביצור בע״מ,
נושאות ריבית של  6.5%לשנה ,עומדות לפדיון בשנים —1981
 ,1992ושהוצעו לציבור על פי תשקיף מיום י ״ ז בחשון תשל״ג
) 25באוקטובר ) (1972סדרה .(62

חוק מ ק רמש וקרן פיצדיפ ,תשב״א1961-

 .7איגרות חוב רשומות על שם וצמודות למדד המחירים ל צ ד ק ,
בסכום כולל של  12מיליון לירות ,שהונפקו על-ידי מימונים,
הברה פיננסית של בנק לאומי בע״מ ,נושאות ריבית בשיעור של
 6%לשנה ,עומדות לפדיון בשנים  ,1989-1978ושהוצעו לציבור
על פי תשקיף מיום ד׳ בחשו ן תשל״ג ) 12באוקטובר (1972
)סדרה .(6

ו׳ בכסלו תשל״ג) 12בנובמבר (1972
)המ (70143

שר המשפטים

 1ק״ת  ,2524תש״ל ,עמי .1050

הודעה ע ל קביעת סכום ל צ ו ר ך סעיף ) 40ה(
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 40ה( לחוק מס רכוש וקרן פיצויים,
תשכ״א— ,11961ובאישור ועדת הכספים של הכנסה ,אני קובע את
הסכום של  60,000לירות לענין הסעיף האמור ,החל משנת המס
.1972
ו׳ בכסלו תשל״ג) 12בנובמבר (1972
)חמ (72477

פנחס ספיר
שר האוצר

ז ס״ח תשכ״א ,עמי  ;100תשל״ב ,עמ.158 -

תקנות מ ס הבנסה )כללים לאישור !לניהול
קו0ות גמל( ,תשכ״ד964-ז
הודעה ב ד ב ר ביירות ע ר ך מאושרים
בתוקף סמכותי לפי תקנה  (2) 2לתקנות מס הכנסה)כללים לאישור
ולניהול קופות גמל( ,תשכ״ד ,11964-אני קובע את ניירות הערך
כלהלן בניירות ערך מאושרים:
 .1איגרות הוב רשומות על שם וצמודות למדד המחירים לצרכן,
בסכום כולל של  13מיליון לידות ,שהונפקו על-ידי אוצר
לתעשיה בע״מ ,נושאות ריבית בשיעור של  6%לשגה ,עומדות
לפדיון בשנים  ,1989-1978ושהוצעו לציבור על פי תשקיף מיום
י״ד באב תשל״ב ) 25ביולי ) (1972סדרה .(46

ילקוט הפרסומים  ,)378י״ז בכסלו תשל׳׳ג23,11,1972 ,

 .8איגרות חוב רשומות על שם וצמודות למדד המחירים לצרכן,
בסכום כולל של  15מיליון לירות ,שהונפקו על־ידי ביצור בע״מ,
נושאות ריבית בשיעור של  6.5%לשנה ,עומדות לפדיון בשנים
 ,1993—1981ושהוצעו לציבור על פי השקיף מיום י״ז בחשק
תשל״ג) 25באוקטובר ) (1972פדרה .(61
 .9איגרות חוב רשומות על שם וצמודות למדד המתירים לצרכן,
בסכום כולל של  20מיליון לירות ,שהונפקו על־ידי ביצור בע״מ,
נושאות ריבית בשיעור של  6%לשנה ,עומדות לפדיון בשנים
 1989—1978ושחוצעו לציבור על פי תשקיף מיום י״ז בחשון
תשל׳׳ג) 25באוקטובר ) (1972סדרה .(63
 . 10א י ג ר ו ת חוב רשומות על שם וצמודות למדד המהירים לצרכן,
בסכום כולל של  6מיליון לירות ,שהונפקו עליידי בנק משכנתאות
וחסכונות בע׳׳מ ,נושאות ריבית בשיעור של  6%לשנה ,עומדות
לפדיון בשנים  ,1989-1978ושהוצעו לציבור על פי תשקיף
מיום כ״ט באלול תשל״ב ) 8בספטמבר ) (1972סדרה .(3
כ״ח בחשון תשל״ג ) 5בנובמבר (1972
)חמ (723118

פנחס ספיר
שר האוצר

 1ק׳״ת  ,1583תשכ״ד ,עמי .1302
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חוק מ ס שנח מקרקעין ,תשכ״ג1963-

חוק בתי ק ג ח ת צבאייס ,חש״י1950-

קביעת מוסד ציבור לענין סעיף 61

אכרזה ע ל בית קברות צבאי

בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 61ד( לחוק מס שבח מקרקעין,
תשכ״ג— ,11963ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אבי קובע כי
חברת ״קר ישראל״ הוא מוסד ציבור לענין הסעיף האמור.

בתוקף סמכותי לפי מעיף  3לחוק בתי קברות צבאיים ,תש׳״י—
 ,11850אני טבריז ששטח הקרקע המתואר להלן הוא בית קברות
צבאי:

פנחס ספיר

כ״ד בתשון ת ש ל ״ ג )  1בנובמבר (1972

שר האוצר
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בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 61ד( לחוק מס שבח מקרקעין,
תשכ״ג ,1 1963-ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני קובע ני
״הקרן לירושלים׳״ הוא מוסד ציבור לענין הסעיף האמור,

פנחס ספיר

כ״ט בחשון ת ש ל ״ ג )  6בנובמבר (1972
)חמ (72349

שר האוצר

 1ס״ח תשכ׳״ג ,עמי  ;156תשכ״ה ,עמי  ;40תשכ״ז ,עמי ;105
תשה״ח ,עמי .181

תיקון טעויות
בהודעה בדבר ביטול מינוי של חברי ועדות מייעצות למס הכנסה
ומס רכוש ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,1873תשל״ג ,עמי ,387
במקום ״מאיר שקט״ צריך להיות ״מאיר שמש״ ,ובמקום ׳״יהודה
שמש״ צריך להיות ״יהודה שקט׳״.
ו ׳ בכסלו תשל״ג) 12בנובמבר (1972
)חמ (72311

פנחס ספיר
שר האוצר

חוק פיקות על בתי ספר ,חשכ״ט969-ו
הודעה ע ל מינוי ועדות ע ר ד
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 14א( לחוק פיקות על
בתי ספר ,תשכ״ט— ,11969ולאחר התייעצות בשר המשפטים ,מיניתי
ועדות ערר בהרכב כלהלן:
אשר רשף ,עו״ד
יעקב שריד
יהודה שרלין

— יושב ראש
— חבר
— הבר

אשר רשף ,עו״ד
יעקב שריד
מרדכי שפר

יושב ראש
הבר
הבר

-

-

-

חטיבת קרקע ששטחה  4.448דונם ,הנמצאת באילת בין נקודות
הציון המסומנות בקו אדום בתשריט מס׳ נ.א  ,170הערוך בקנה נןידה
 1:250והחתום ביד שר הבטחון ביום כ״ה בחשון ת ש ל ״ ג )  2בנובמבר
.(1972
העתק מהתשריט האמור מופקד במשרד המחלקה להנצחת החייל,
רחוב אבן גבירול  ,10תל־אביב ,ו נ ל המעונין רשאי לעיין בו בשעות
העבודה הרגילות.
ב״ה בחשון תשל״ג ) 2בנובמבר (1972
)המ (73242
 1ס״ח  ,55תש״י ,עמי .258

תקנות העמדת עברייניכו במבחן)שירותי
המבחן( ,תשי״ט1959-
הודעה ב ד ב ר מינוי קציני מבחן לנוער
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה  2לתקנות העמדת
עבריינים במבחן )שירותי המבחן( ,תשי״ט— ,1 1959מיניתי את
האנשים ששמותיהם מפורטים להלן להיות קציני מבחן לנוער ,כל
אחד במחוז המצויין לצד שטו:
רבקה לנדסמן —
—
נירה לוי
נעמי הירש
רחל דודקביץ —

ההודעה בדבר מינוי קציני מבחן לנוער וביטול מינויים ,שפורסמה
בילקוט הפרסומים  ,1718תשל״א ,עמי  ,1604תתוקן ל פ י  :ה .
כ״ג בחשון תשל״ג ) 31באוקטובר (1972
)חמ (78011

מיכאל חזני
שר הסעד

הודעה ב ד ב ר ביטול מינוי פקידי סעד
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער )טיפול
והשגחה( ,תש״ך— ,11960ביטלתי את מינוים של האנשים ששמותיהם
נקובים להלן להיות פקידי סעד:

-

ויינטרוב לילי 2
קרמד רחל 3
צבי רותם 1

מען הועדות :משרד החינוך והתרבות ,רחוב הנביאים ,ירושלים.
ההודעה בדבר מינוי ועדת ערר שפורסמה בילקוט הפרפומים
 ,1682חשל״א ,עמי  - 538בטלה.
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מחוז
מחוז
מחוז
מחוז

ירושלים
הדרום
תל־אביב
תל־אביב

ה ו ק הנועד ) ט י פ ו ל והשגחה( ,תש״ך960-ז

יושב ראש
אבשלום לוי ,עו״ד -
— חבר
יעקב שריד
— חברה
שושנה שיטאי

 1ס״ת  ,564תשכ״ט ,עמי .180

שר הבטהון

 1ק״ה תשי״ט ,עמי  ;1199תשב״ב ,עמי .1442

יושב ראש
אבשלום לוי ,עו׳׳ד
— חבר
יעקב שריד
הבר
אליהו קצנלנבוגן

כ״ב בהשון תשל״ג ) 30באוקטובר (1972
)המ (735137

משד! דיין

יגאל אלון
שר החינוך והתרבות

כ״ג בחשון חשל״ג) 31באוקטובר (1972
)חמ (7803
 1ס״ח תש״ך ,עמי
 2י״פ תשכ״ו ,עמי

52.
2007.

מ י כ א ל חלגי
שר הסעד

 3י״פ תשל״א ,עמי ,1564
 4י״פ תשל״ב ,עמי .522

ילקוס הפרסומים  ,1878י״ז בכסלו תשל״23.11,1972 ,1

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )פיקות על
יהלומים( ,תשי״ט1959-

זכיון מיום  25בפברואר  1926ליצירתו
ולחלוקתו של חשמל בירושלים ובסביבתה

מינוי

הודעה ב ד ב ר אישור תעריפי חשמל

אני ממנה בזה את עוזי י ׳ נדיבי להיות מפקח על היהלומים לצורך
צו הפיקוה על מצרכים ושירותים )פיקוח על יהלומים( ,תשי״ט—
 ,11959ומבטל את מינויו של אמנון גןיזאב כמפקח על היהלומים,
שפורסם בילקוט הפרסומים  ,1468תשנ״ח ,עמי ;2018

אני מודיע ,ג י בתוקף סמכויות הנציב העליון לפי סעיפים  20ו־21
לזכיון מיום  25לפברואר  1926ליצירתו ולחלוקתו של חשמל
בירושלים ובסביבתה ,שאצלה לי הממשלה ביום ט״ז בתשרי תש״ ל
) 28בספטמבר  (1969לגבי שטח מזרח ירושלים ,דהיינו לגבי השטח
המתואר בתוספת לצו סדרי השלטון והמשפט )מסי  ,(1תשב״?—
 ,11967אישרתי היום לחברת החשמל למחוז ירושלים בע״מ ,לפי
בקשתה ,תוספת לרשימת תעריפי החשמל שאישרתי ביום ז׳ באלול
תשל״ב ) 17באוגוסט  .(1972בפרטי התוספת האמורה אפשר לעיין
במשרדי החברה האמורה בשעות שבהם המשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

כ״ 8בתשון תשל״ג) 29באוקטובר (1972
)חמ (740130

חיים ב ר ״ ל ב
שר המסחר והתעשיה

 1ק״ת השי״ט ,עמי .1387

חוק הטיס1927 ,

ח׳ בבטלו תשל״ג) 14בנובמבר (1972

מינוי מפקחים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  10ג)א( לחוק הטיפ ,11927 ,אני ממנה
את האנשים וממלאי התפקידים הנקובים להלן להיות מפקחים לענין
החוק כל עוד הם עובדים במשרד התחבורה:
ראש מינהל התעופה
האזרחית
ארי אלוף
אורי עובד
וילי כץ
ישראל פלגי
הלל תור
שמואל פוליאק
שלום שחורי
תאודור אלזגר
משה הדס
יעקב בורנשטיין

מיכאל חלמיש
אלון יקותיאל
שמואל לואיס
נחום אפרת
אליהו מריאן
יצחק קידר
צבי זעירא
משה ברושי
ריכרד פופר
יוסף בן ציון
זוסף סטורובולפקי

המנהלים והמפקחים של שדות התעופה:
שדה דב )תל־אביב(
לוד
מחניים )יצחק בן־יעקב(
אילת
חיפה
ירושלים
הרצליה
בייט בחשון תשל״ג) 6בנובמבר (1972
)חמ (75521

שמעון פ ר ס
שר התחבורה

שר הפיתוח
 1ק״ח חשב״י ,עמי .2690

צו מ ס נטיעות חוץ )פטור( ,תש״ל1970-
הסמכה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לצו מס נסיעות חוץ)פטור( ,תש״ל—
 ,11970אני מסמיך את אריח אשכולי ,סגן גובה המכס חיפה ,לצורך
הצו האמור עד יום ג׳ בשבט תשל׳׳ג) 6בינואר .(1973
כ״ט בחשון תשל׳״ג) 6בנובמבר (1972
)חמ (72420

חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות,
תשי״ת1957-
הודעה ע ל הנחת תכנית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  19להוק הניקוז וההגנה מפני
שטפונות ,תשי״ה— ,11957שתכנית ניקוז נוספת מס׳ ,432—022
ניקוז כביש חיפה  -נצרת לקטע תל־הנן ,שהחליטה עליה רשות ניקוז
עמק זבולון  ,2הונחה במשרדי דשות הניקוז והעתקיט ממנה במשרדי
הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז.
י״ט נחשון תשל״ג) 27באוקטובר (1972
)חמ (751300

חיים גבתי
שר החקלאות

 1ס״ ח תשי׳׳ח ,עמי .4
 2ק׳׳ת תש״ך ,עמי .587

ילקוט הפרסומים  ,1878י״ו נכפלו תשל״ג23.11.1972 ,

ד׳ פלד
מנהל המכם והבלו

 1ק״ת תש׳״ל ,עמי .1288

תקנות התעבורה ,ת ש כ ״ א 1961 -
הודעה ב ד ב ר שמות מבקשי רשיונות למוניות
רשימת מילואים מם׳ 8
בוזתאם לתקגות  530ו־ 534לתקנות התעבורה ,תשכ׳י«,1!961-
אני מודיע כי ועדת העררים קיבלה אח השגותיהם של המשיגים
ששמותיהם ומענם מפורטים להלן:
שם המבקש

 1חוקי א״י ,כרך גי ,עמי  ;2551ט״ת תש״י ,עמ׳  ;73תשל״ב,
עמי .148

חיים גבתי

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

היר רידאן חלבי
חלבי הנדי
יעקבשוילי ליאו
ישי מאיר
בהן משה
מזרחי שלמה
פארן מישל
רוח מרקו
שעשוע פזיז

מעכו
דלית אל־כרמל
דרך נוה־שאנן  ,83חיפה
שכ׳ שרת  ,103/12לוד
רחוב הכוזרי  ,8תל־אביב־יפו
רחוב אבן גבירול  ,99חל־אביב
רחוב הנורית  ,204ירושלים
רחוב עבאס  ,88היפה
רחוב שיבת־ציון  ,48תל־אביב
רזזוב המעפילים  ,27בח־ים

תוך שלושים יוט מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,רשאי כל
אדם להגיש התנגדות למתן רשיון למבקש מפויים ,לפי המען :המפקח
על התעבורה ,רה׳ הלני המלכה  ,9ירושלים.
ב״ה בחשון תשל׳׳ג) 5בנובמבר (1972
)חמ (756125

דניאל אבירן
המפקח על התעבורה

 1ק״ח חשכ״א ,עמי  ;1425וזשל׳״א ,עמי .560
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ת ק מ ת למניעת מפגעים )ןיהום אוויד מכלי־
רכב( ,תשכ״ג1963-

תקנותישעת־ חירום )הסדרים בעקבות שינוי
שער המטבע( ,ת ש ל ״ א 1971 -

הודעה ב ד ב ר מינוי בוחנים מורשים
בתוקף סמכותי לפי תקנה  3לתקנות למניעת מפגעים )זיהום אויר
מכלי־רכב( ,תשכ״ג ,11963-אני ממנה את כל אחר מהאנשים
ששמותיהט נקובים להלן להיות בוחן מורשה לענין התקנות:
אלכסנדר משה
אנגל שלמה
אשכמי משה
אייל משולם
אלבלק רחמים
אלטרץ אברהם
בר !כאי נועם
ברויטמן מרדכי
בויס אברהם
ברוך נסים
בורובסקי יחיאל
ב ג ד נפתלי
בצלאל מנחם
ברומברג רוברט
בן דוד יונח
נרנהולץ ראובן
גרף יוסף
גילברט גבריאל
גאון בנימין
גולדברג משה
גלנדר אבי
גדליה משה
דוד מן
הראל משה
וולף ליאמדד
ורנר ראובן
וויס אריה
זהבי מ ש
זיידל י י ל
זילכה דור
זיהולץ יהושע
חדש שלמד,
חלמיש יהושע
חמם רחמים
טרובוביץ דוד
טל משה
יעקב דניאל )פאר(
ישראלי משד,
כץ אלכסנדר
כהן שבתאי
לוי ברוך
לוי אפריט
ה

ת

א

לובשין יששכר
למפרט דב
טילשעיין יוסף
מאירי זאב
מאיר נתן
מצבר מרדכי
מרומי יואל
מרג-י יוסף
מרציאנו שלמח
מאורברגר יאן קשימש
נתומי גדל
סגל יצהק
טהוי אפרים
סימני אריה
עמר רפאל
ערוםי יוסף
עקנין יחיאל
פייר דב
פעמוני אליעזר
פישר יהודה
ציגלד בניש
צוקרמן יעקב
קופרוסר יעקב
קיפר אברהם
קיונסיי מיכאל
ר ח ג ר מאיר
רפאלי רכיש
רמתי דוד
רייפר יובל
רוזנפלד חיים
רוזנטל שלמה
רוזנברג אהרון
רייס יצחק
שפי שמעון
שפירא יעקב
שני)שיין( ישראל
שחר עמוס
שטרן משה
שטרן מיכאל
שלונסקי שלמה
שמולכיץ דן
שטוקס סטיפן

ההודעה בדבר מינוי בוחנים מורשים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1620חש״ל ,עמי  — 1853בטלה.
כ״ט בחשון
)חמ (7677

יוסף באחר
תשל״ג) 6בנובמבר (1972
ממלא מקום מנהל אגף הרישוי
במשרד התחבורה

 1ק״ת תשכ׳־ג ,עמי  ;1794תשב״ו ,עמי .2595
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היתר מם׳ 230
בתוקף סמכותי לפי מקמי 46 ,להקנות שעת־חירום )המדדים
בעקבות שינוי שער המטבע( ,חשל״א— ,11971אני מעניק וזיתי
ליבואן ,לסיטונאי ולקמעונאי למכור קפה ירוק במחיר העולה על
מחירו היציב )להלן — המחיר המותר( ,ובלבד שההפרש בין המהיר
המותר שבו יימכר קפה ירוק מסוג מסוייס על־יזי יבואן ,סיטונאי או
קמעונאי לבין המחיר היציב שגו נמכר קפה ירוק על-ידי אותו יבואן,
סיטונאי או קמעונאי לפני תחילת היתר זה לא יעלה על ההפרש הנקוב
בטור ב׳ של התוספת לצידו של המצרך.
בהיתר זה —
״יבואן״ — מי שעיסוקו יבוא של קפה ירוק;
״סיטונאי״ ו״קמפונאי״ — כמשמעותם בחוק הפיקוח על מצרכים
ושירותים ,תשי״ח—.2 1957

תוספת
טור א׳

טור ב׳

סוג
הקפה הירוק

ההפרש בלירות בין המחיר
המותר לבין המחיר היציב
לק״ג במכירה על־ידי יבואן,
סיטונאי או קמעונאי

קולומביה ,גואטמלה ,קופטה״ריקה,
קניה ,בונישו ,טנזניה או קילימנגיארו
דג׳ימה
רובוסטה״רחוץ או רחוץ גדול
רובופטה ,הוף־השנהנ ,סנטופ ,ריו או פרנה
סוגים אחרים

1.75
1.60
1.51
1.45
1,45

כל אישור מיוחד שניחן לפני יום פרסומו של היתר זה ,לגבי
מחירי קפה ירוק — בטל.
כ״ד בחשוז תשל״ג) 1בנובמבר (1972
)חמ (76735

מי מגדלבומ
הממונה לפי תקנה 46

 1ס״ח ז/של״א ,עמי .189
 2סייח תשי״ח ,עמי .24

חוק שידות המדינה )גמלאות( נ נוסת
משולב[ ,תש״ל1970-
הודעה ב ד ב ר חישוב חקופת שירות של סוהר
בתוקף סמכותי לפי סעיף  100לחוק שידות המדיגה )נמלאות(
]נוסח משולב[ ,ו/ש״ל— 1970ג ,ובהתאם להודעה בדבר תנאי עבודה
מיוחדים ,אני מורה לענין סעיף  20לחוק ,כי תקופת שירותו של מפי
 269רב־סמל גמליאל קטן ,שהיא למעשה  22שנים ו־ 3חדשים ,הוגדל
ל־ 26שנים ו־ 4חדשים.
י״ח בתשון תשל״ג) 26באוקטובר (1972
)המ (720604

א׳ ניר
נציב בתי הטוהר

 1פ״ה תש״ל ,עמי .65
 2י״פ תשב״ט ,עמי .328

ילקוט הפרסומים  ,1873י״ז בכסא תשל״ג23,11.1972 ,

חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה1965-
גקודת הקרקעות)רגישה לצרבי ציבור(1943 ,
הודעה ל פ י סעיפים  5ו־ 7ל פ ק ו ד ה
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,11965ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית מטי  — 460תכנית
מיתאר לאדמות כפר שלם בין צירי דרך ההגנה ) ,(460ד ר ך לוד
החדשה ) ,(4173דרך הנצחון) ,(758דרך הטייסים ) (744פרט לקטע
בדרום־מזרח שהוא מחוץ לתחום עירית תל־אביב־יפו ,הכולל גושימ
 6151-6133 ,6147 ,6132ו 6148-והלקי גושים ,6129-6131
 6146 ,6141-6143 ,6138 ,6137 ,6135ו־ ,6163שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1763תשל״ב ,עמי ) 30להלן -
התכנית( ,מופרת בזת הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל־אביב־יפו
)להלן  -הועדה( הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לעירית
תל־אביב־יפו)להלן  -העיריה( לחלוטין לצרכי ציבור ו נ י העיריה
מוכנה ליש*י וליתן על רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כל שהן בקרקע האמורה
ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה  -תוך חרשיים מיום
פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה ע ל זכותו או על טובת החנאח
אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו ,שיכללו את
פרטי הרישום  -אם ישנו  -בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה
המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע ,וכן חישוב הסכום
הנתבע בכל סעיף וסעיף.
כ ן נמסרת בזה הודעה בי העידיה מתכוונת לקנות מיד תזקה בקרקע
האמורה ,הואיל והיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור שלמענם
היא עומדת לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע
האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

הגוש
:6130

:6129

13
14
15
1
4
5
96

תופפת
חטיבות קרקע המתוות תלקות  489ו־ 979בגוש  6212בשלמות.
תעתק התכנית מופקד במשרדי הועדה ובאגף נכסים ומשק של
עירית תל־אביב־יפו ,ככר מלכי ישראל ,תל־אביב־יפו ,וכל המעונין
בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ב״ז! בחשון תשל׳״ג ) 5בנובמבר (1972
)תמ (72512
יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
תל־אביב־יפו
 1ס״ח תשכ״ה ,עמי .307
 2פ ״ ר  ,1943תוס׳  ,1עמי ,32

יהושע רבינוביץ

חוק התקנינז ,תשי״ג1953-
הודעה ב ד ב ר קביעת תקנים
בהתאם לסעיף ) 6ב( לחוק התקנים ,תשי״ג— ,11953אגי מודיע
בי מכון התקנים הישראלי קבע היום ,בתוקף סמכותו לטי סעיף ) 6א(
לחוק ,תקנים ישראליים אלה:
ת״י  — 265ציפויים אלקטרוליטיים של אבץ על מתכות ברזליות

תוספת
מסי
החלקה

לפקודת הקרקעות)רכישה לצדכי ציבור() 21943 ,להלן  -הפקודה{,
בי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי
סעיפים  5ו־ד לפקודה בילקוט הפרסומים  ,1818תשל״ג ,עמי ,1503
תהיה לקנינה הגמור והמוחלט של עירית תל׳אביב־יפו מיום פרסום
הודעה דו ברשומות.

שטח החלקה
במ-ר

השטה להפקעה
ב נ ד ר בערך

2221
1909
1914
3280
3763
2304
4150

500
1000
2200
10
2500
650
150

העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה ובאגף נכסים ומשק של
העיריה ,ככר מלכי ישראל ,תל־אביב ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין
בו בשעות העבודה הרגילות.
כ ״ ג בחשון ת ש ל ״ ג )  3 1באוקטובר (1972
)תמ (72510
יושג ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
תל־אביב־יפו
 1ס״ה תשכ״ה ,עמי .307

יהושע רבינוביץ

הודעה ל פ י סעיף 19
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה— , ! 1965ובהתאם לתכנית בנין עיר  646שינוי מם׳  2לשבת
 1964של תכנית מפורטת ״ » ״ תל־אביב )תיקון  (1943חלק צפוני
של אדמות מזרה תל-אביב .גוש  6212חלקות ,489 ,488 ,979 :ו־132
)הלק( )להלן — התבנית( ,שהודעה כדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1300תשב״ ו ,עמי  ,2240מצהירה בזה הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ת ל ־ א ג י ב י י פ ו ) ל ה ל ן  -הועדה( ,בהתאם לסעיף 19

ילקוט הפרסומיס  ,1878י״ז בכסלו תשל״ג23,11.1972 ,

)בא במקום המהדורה מדצמבר ;(1957
ת״י  785חלק  - 8צבעים ולכות :שיטות בדיקה של צמיגות  -בדיקת
משך הזרימה בגביע זרימח ;B4
ת׳״ י  — 818חיתולים מבוחנה;
ת״ י  — 839גרבי גברים מחוטי נפת מפוליאמיד.
כ״ג בחשון תשל״ג) 31באוקטובר 2ד(19
)המ (74086

אהרן גילת
מנהל המכון

 1ט״ח תשי׳״ג ,עמ׳  ;30תשי״ח ,עמי  ;2תשל״א ,שמי .22

הודעות ע ל מתן היתר לסמן מ צ ר ך בסימן השגחה
אני מודיע ,כי מכון התקנים הישראלי נתן כיום י״ג בתמוז תשל״ב
) 25ביוני  ,(1972בתוקף סמכותו לפי סעיף  12ב)א( לחוק התקנים,
תשי״ג ,1 1953-לייצרן פלםטרו־גבה ,קבוץ גבת ,היתר מס׳ 197212
לסמן בסימן השגחה את מוצרו הנקוב מטה:
טפטפות להשקיה.
אני מודיע ,כי מנון התקנים הישראלי גתן ביום ג׳ באלול תשל׳׳ב
) 13באוגוסט  ,(1972בתוקף סמכותו לפי סעיף  12ב )א( לחוק
התקנים ,תשי״ג ,11953-לייצרן ״כרמית״ בע״מ ,חיפה ,היתר מס-
 197211לסמן בסימן השגחה את מוצרו הנקוב מטה:
מוסף לבטון ״סופרמיקם״.
י״ב בחשון תשל״ג) 20באוקטובר (1972
)חמ (74086

א׳ גילת
מנהל המכון

 1ס״ח תשי״ג ,עמי  ;30תשי״ת ,עמי  ;2תשל״א ,ע»׳ .22
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פקודת הסדר זכויות גמקרקעץ ]מסת חדש[ /תשכ״ס1969-
הודעות ב ד ב ר ה ת ח ל ת ה ס ד ר במקרקעין בהוזאם לסעיף 9
המחוז :דרום.

המחוז :המרכז.

תיאור השטח :המקרקעין הנכללים בנושים מסי ) 359בית דרס(; 1701
)ג׳וסר(; ) 1295דיר סוניד(; ) 1044א־טופרי א־שמליח(; 448
)בטני שרקי(; ) 1306בית גיירגיא(; ) 1281ברברה(; ) 1464אל־
ג׳יה(; ) 1484הרביא(; ) 1548בית עפה(; ) 1351חתה(; 1651
)חוליקת(; ) 1498עירק סוידן(; ) 1119עיבדים(; ) 1107ג׳ולם(;
) 1056טופיר אל ערביה(; ) 1081סופיר אל שרקייה(; ) 1865ערק
אל מנשיה(; ) 458בטני עירבי(; ) 1385בית טימא(; ) 1630בעלין
ארד אלעשרה(; ) 2199אל־מסמיה אליא־בבירה(; ) 1334כרתיא(;
) 200אסדוד(; ) 1483כוכבה(; ) 1501סומיל(; ) 318קסטינה(; 528
)תל-א־חורמוס(; ) 1136דימרה(; ) 1893נגיד(; ) 1630פלוג׳ה(;
) 2187בוריר(; ) 291ג׳לדיה(; ) 529מסמיה פגיירה(.

היאור השטח :המקרקעין הנכללים בגוש מסי ) 4636ענבה( בנפת

אזור ההסדר :אשקלון.

רמלה.
אזור ההסדר :רמלה.
לשכת ההסדר:תל־אביב.
תאריך הוצאת ההודעה :י״ב בחשון תשל״ג ) 20באוקטובר .(1972
תאריך התחלת ההסדר )בקירוב( :כ״ה בהשון תשל״ג ) 2בנובמבר
.(1972
המחוז :הדרוס.
תיאור השטח :המקרקעין הנכללים בגוש מס׳ ) 4497קזזה( בנפת
ירושלים.
אזור ההסדר :ירושלים

לשבת ההפדד :תל־אביב.

לשכת החפור :תל-אביב.

האריך הוצאת ההודעה :י׳׳ב בהשון תשל״ג) 20באוקטובר .(1972
תאריך התחלת ההסדר )בקירוב( :כ ״ ח גחשון תשל״ג ) 2בנובמבר
.(1972
כל התובע טובת הבאה במקרקעין אלו ,או במקרקעין הסמוכים
הגובלים אותם ,צריך לפעול בהתאם להוראות הפקודה הנ״ל.
כ״א בתשון תשל״ג) 29באוקטובר (1972

תאריך הוצאת ההודעה :י״ב בחשון תשל׳׳ג) 20באוקטובר .(1972
תאריך התחלת ההסדר )בקירוב( :כ׳׳ה בחשון תשל״ג ) 2בנובמבר
.(1972
בל התובע טובת הנאה במקרקעין אלו ,או במקרקעין הסמוכים
הנובלים אותם ,צריך לפעול בהתאם להוראות הפקודה הנ׳׳ל.
כ״א בחשון תשל״ג) 29באוקטובר (1972

ישראל השכל

ישראל השכל

מנהל אגף רישוס והסדר המקרקעין

מנהל אגף רישופ והסדר המקרקעין

חוק המקרקעין ,חשכ״ס1969-
הודעה ע ל בקשות לרישום ראשון
מודיעים בזה ,כי הוגשו בקשות לרישום ראשון של המקרקעין המתוארים בתוספת דלהלן .כל אדם המעונין בדבר רשאי להגיש
התנגדות לרישום תוך ששים יום מתאריך פרסום הודעה זאת .ההתנגדות תוגש לי בכתב במשרדי שבאגף רישום והסדר המקרקעין,
רחוב חשין  ,1ירושלים ,בשני עותקים ,ובצירוף עותק אהד נוסף לכל אדם שיש לו זכות במקרקעין ,בהתאם לבקשה.

התוספת
)(1

תיק טאבו מטי ,2235/72 :ירושלים.
העיר או הכפר :בית לחם.
הרובע או השכונה :חלת מר אליאס,
תיאור המקרקעין :אדמה.
השטה 24,412 :דונם.
הגבולות :חלקה  663בבוש שומה  ;4צפון :דרך; דרוס :יורשי
הנא אברהיט חנדל; מזרח :עיסא עבדאללה אנטון הגדל;
מערב :דרך.
תיאור הזכות :בעלות.
שם בעל הזנות :גריאפ גיורג׳ עבדאללה הנדל.
החלקים :בשלמות.
מסי תיק הנהלת.116/80 :

) (2מם׳ הבקשה.3498/70 :
העיר :ירושלים,
הרובע או השכונה :בית־ישראל.
היאור המקרקעין :חלקה  80בגוש שומה .30086
השטח 112 :מ״ר.
הגבולות :צפון  -דרך; דרום — דרך )סמטה(; מזרה  -חלקה
מם׳  ;78מערב  -חלקה .81
תיאור הזכות :בעלות.
שם בעל הזכות :איום מנשה.
החלקים; בשלמות.
מסי תיק הנהלה.116/60 :

א׳ איזנשטיין
מפקח על רישום מקרקעין
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ילקוט הפרסומים  ,1878י״ז בכסלו תשל״ג23.11.1972 ,

פקודת הרשויות המקומיות
)מס עסקים(1945 ,

תקנות המשטרה )החזרת מציאה(,
תשי״ז1956-

הידעת ב ד ב ר שינוי ב ה ר כ ב ב י ת ־ ד ץ ל מ ס עסקים

הודעה ב ד ב ר ' מ כ י ר ת מציאות שלא נתבעו

נמסרת בזה הודעה ,כי הרכב בית־הדין למס עסקים שהוקם על־ידי
המועצה המקומית טירת־כדמל שונה מיום י״ב בסיון תשל״ב )25
במאי  (1972כמפורט להלן:

נמכרה בזה הודעה ,כי כלי הרבב המנועי המפורטים להלן,
הבמצאימ ללא תובעים בכנין המשטרה ברמת־גן ,יוצעו למכירה
פומבית ,בהתאם לתקנה  17מתקנות המשטרה ,תוך שלושים ידט מתאריך
פרסום הודעה זו ברשומות:

במקום ״שטינפלד מיכ«ל — חבר
— חבר״
אוגלו יצחק

 .1קטנוע מם׳  ,151—483פיאנו ,צהוב; המושב קרוע ,הפנםיפ
הקדמיים שבורים ,המנוע נראה לא תקין.

 הבר— חבר״

 .2קטנוע ,למברטה ,מסי  ,448—604אפור ,בלי גלגלים ,חלקים
חסרים מהמנוע ,בלא מושב לרוכב )גרוטאה(.

״לוםקי הרצל
ברגר אשר

יבוא

ש׳ כהן ,ממ-ש
ב/ראש המחלקה לזיהוי פלילי

ההודעה בדבר הקמת בית־הדין למס עסקים ,שפורסמה בילקוט
הפרסומים  ,676תשי״ט ,עמי  ,1355תתוקן לפי זה.

אליאש כ ר מ ל
כ ׳ בהמת תשל״ב ) 2ביולי (1972
ראש המועצה המקומית טירת־כרמל
)המ (76520

ס מ ל של דשות מקומית

הודעה ב ד ב ר שינוי ב ה ר כ ב בית־ דין למס עסקים
נמסרת בזה הודעה ,כי הרכב בית הדין למס עסקים שהקימה
המועצה המקומית כפר־קרע שונה מיום כ״ז בתשרי תשל״ג )5
באוקטובר  (1972כמפורט בזה:
במקום ״אגים סלים זייד
יבוא

תוק הרשויות המקומיות )סמלים(,
חשי״ח1958-
מתפרסם בהתאם לסעין* ) 2ב( לחוק הרשויות המקומיות )סמלים(,
תשי״ח—:11958

— חבר״

״עבד אר־רחמן נג׳יב זהאלקה — חבר״.

ההודעה בדבר הקמת בית הדין למס עסקים ,שפורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1203חשכ״ה ,עמי  ,2435ותוקנה בילקוט הפרסומים
 ,1481השכ״ט ,עמי  ,81ובילקוט הפרסומים  ,1706תשל׳״א ,עמי
 ,1252תתוקן לפי זה.
כ ״ ז בתשרי ת ש ל ״ ג )  5באוקטובר (1972
)המ (76520
ראש המועצה המקומית כפר קרע

הסמל של המועצה המקומית בית־שמש.

אחמד ע ב ד א ל ל ה יחיא

 1פ״ח  ,261חשי״ח ,עמי .189

תקנות המכס ,תשכ״ו1965-
הודעה ב ד ב ר מכירת טובין שאין ל ה ם תובעים
בהתאם לתקנה ) 35א() (2לתקנות המכס ,תשכ״ו— ,1 1965אבי מודיע כי הטובין המפורטיפ להלן והנמצאים ללא תובעים
במחסן כמפורט להלן ,יוצאו למכירה אם לא ישוחררו תוך שבעה ימים מיום פרסום הודעה זו ברשומות:
מספר התיק

513/72

4401

.

1

מיצהר

1

659/72

הניעה במטוס
s.A.s

8935

אליעל

היאור הטובין
ארגזים ציוד חשמלי
 5אריזות שמלות

סימנים

מקום אהסנה

ש/מ 13179331

לבנט תל־אביב
גוש 272/71

ש/מ 206089

מימון ואחסנה
גוש 14/71

רשימה נוספת של טובין בלתי נתבעים במשגוריס שערך כל אחד מהם פחות מ־ 500לירות מתפרסמת על לוח המודעות בבית
המכס ,יפו.
כ״א בחשון תשל״ג ) 29באוקטובר (1972
)תמ (755324
1

דוד פ ל ד
מנהל המכס והגלו

ק״ת תשג״ו ,עמי  ;274מש״ל ,עמי .2022

ילקופ הפרסומיס  ,1878י״ז בכסלו תשל״ג23.11,1972 ,
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חוק התכגון והגגיה ,תעוכ״ ה s196מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה'
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
ירושלים ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,ירושלים,
הופקדה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מסי 1816״ ,ביחד
עם התשריט המצורף אליה.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית:
גוש  30007הלקות  157 ,156 ,153 ,152רהוב יורדי הסירה,
שכונת גונן.
כל מעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
התכנון שלה כלול בתחום התבנית או נובל אותו ,רשאי ,תוך חדשייט
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,למגיש התנגדות לתכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
א ׳ בכסלו תשל״ג) 7בנובמבר (1972

ר ׳ לוי
יושב ראש הועדה המחוזית להבנון ולבניה
מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודזנה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה ,1965-כ י במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
ירושלים ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,ירושלים,
הופקד שינוי תבניה מפורטת הנקרא ״תכנית מם׳  — 1825שינוי מם׳
 3172לתכנימ מפורטת מסי 1442אי״ ,כיהד עם התשריט המצורף
אליו.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
חלקי מגרשים מס׳  276 ,266שבו;.ת.ע .מס׳ 81442׳  -רמות
אשכול.
כל המעונין בשינוי ההבניה רשאי לעיין בו ללא חשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתותיפ לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
התכנון שלה כלול בתחום התבנית או גובל אותו ,רשאי ,תוך חדשייפ
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשיגוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
א׳ בכסלו תשל״ג ) 7בנובמבר (1972

ר ׳ לוי
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מיתאד מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשנ״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית למבבון ולבניה ,מחוז
ירושלים ,ובמשרדי הועדה המקומית לחננון ולבניה ,ירדשליט ,הופקד
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שינוי תבנית מיחאר מקומית הנקרא ״תכנית מס׳  944ד׳  -שינוי
מטי  28/71לתכנית מיהאר מקומית מסי  ,62שינוי מפי  1/71לתבנית
מם׳ 944ד׳ ושינוי מסי  1/71לתכנית מסי 944גי״ ,ביתד עט התשריט
המצורף אליו,
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  30103חלקומ,20 ,19 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 :
 ,90 ,84 ,83 ,82 ,21חלקי הלקות. 98 ,96 ,92 ,88 ,43 :
גוש  30164הלקות ,6 :ד 27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,8 ,ז
,200 ,194 ,185 ,51 ,50 ,49 ,43 ,46 ,45 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,28
 ,206 ,202חלקי הלקות,140 ,111 ,109 ,107 ,47 ,43 ,41 ,35 :
;221 ,213 ,174 ,162 ,160 ,158 ,156 ,154
גוש  30166הלקי חלקות; .206 ,205 ,204
גוש  30338חלקה  ,60חלקי חלקות,50 ,48 ,36 ,35 ,34 ,33 :
;59 ,58 ,57 ,56 ,53
גוש  30345הלקות  ,51,3חלקי חלקות50 ,49 ,42 ,27 ,4 ,2 :׳
.58 ,53
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין ג ו ללא תשלום מימיפ
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התבנית ,ובן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
התכנון שלה בלול בתחום התכנית או גובל אותו ,רשאי ,תוך חדשייפ
מיוט פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התבנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
כ״ד בחשון חשל״ג) 1בנובמבר (1972

ר ׳ לוי
יושב דאש הועדה המחוזית לחבנון ולבניה
מחת ירושלים

מרחב תכנון מקומי ,רמה־גן

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
תל־אביב ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,רמת־גן ,הופקד
שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״תבנית מס׳  — 606שיבוי לתכנית
מפורטת מסי  D E״  ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
ואלה הט השטחים הכלולים בשינוי התבנית:
גוש  8128הלקוח 104 :וחלק מ־.108
סל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פחותים לקהל.
ג ל מעונין בקרקע ,בבנץ או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס ועדה המקומית שמרחכ
ההמון שלה בלול בתחופ התבנית או הגובל אותו ,רשאי ,תוך הדשיים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
כ״ ה בהשון ת ש ל ״ ג )  2בנובמבר (1972

ד׳ דוגיק
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל-אכיב

ילקוט הפרסומים  ,1878י״ז בכסלו תשי״ג23,11,1972 ,

חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה1965-
מרהכ תכנון מקומי ,רמת־גן

הודעה ע ל הכנת שינוי לתכנית מפורטת
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון והבניה,
תשכ ״ה— ,1965כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,רמת־גן ,החליטה
בישיבתה מיום כ״ד בתשרי תשל״ג) 2באוקטובר  ,(1972להכין תכנית
מסי ר״ג — 644/שינוי לתכנית מפורטת מט׳ , D A
ואלה הם השטחים הנכללים בתחום שינוי התכנית:
חלקה  41בגוש .6128

כ ל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה את
עצמו נפגע ע ל ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחכ
התכנון שלה כלול בתחופ התכנית או הגובל אותו ,דשאי ,תוף הדשייפ
 araפרסומת של הודעה זו ברשומוה ,להגיש התנגדות לשינוי ולתכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
כ י ו בחשון תשל״ג) 3בנובמבר (1972

ד ׳ רזניק
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל־אביב

ד׳ בהשון חשל״ג) 12באוקטובר (1972

י׳ פ ל ד

מרחב תכנון מקומי ,בת־יפ

יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
רמת־גן

הודעה ב ד ב ר אישור שיגוי תכנית מפורטת

מרחב תכנון מקומי ,גבעתיים

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מיחאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
תל־אביב ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,גבעתיים ,הופקד
שינוי תבנית מיחאר הנקרא ״תכנית מס־  — 266שינוי לתכנית מיתאר
מקומית מם׳ גב)53״ ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  6168חלקות,381 ,108 :

נמםרת בזה הודעה ,בהתאם להעיף  117לחוק התכנון והבניה/
תשכ״ה ,1965-בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז תל־אביב,
החליטה ,באישור שר הפגימ ,לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא
״תבנית מסי  — 150שינוי לתכנית מפורטת מסי 28אי — גוש ,7141
חלקה 32״ ,שהודעה על הפקדתו ,ביחד עם התשריט המצורף אליו,
פורסמה בילקוגי הפרטומיפ  ,1674תשל״א ,עמי .329
השינוי האמור ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדת המקומית לתכנון ולבניה ,בת-יס ,ו כ ל מעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימיפ ובשעות שהמשרדים הב״ל פתוחיפ
לקהל.
כ״ה בחשון ת ש ל ״ ג )  8בנובמבר (1972

כל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא חשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחימ לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,ובן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
התכנון שלה כלול בחוזופ או גובל אוחו ,רשאי ,תוך הדשיים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה האמורה.
ב״ה בתשון ת ש ל ״ ג )  2בנובמבר (1972

ד ׳ רזניק
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל־אביב
מרחב תכנון מקומי ,בני־כרק

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מפורטת
בממרח בית הודעה ,בהתאם לטעיף  89לחוק התכנון והגביה,
תשב״1ל ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
חל־אגיב ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,בני-ברק,
הופקד שינוי תכנית מפורטת תבקרא ״תגביה מם׳  — 242שינוי
לתכנית מפורטת מסי  — 109קרית הרב הרצו!״ ,ביחד עט חתשדינז
המצורף אליו,
ואלה הפ השטחיפ הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  6195חלק מחלקה .131
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדיפ האמורים פתוחים לקהל.

ילקוט הפדסומים  ,1878י״ז בכסלו תשל״ג23,11.1572 ,

ד ׳ רזניק
יושב ראש הועדה המחוזית לתלנון ולבניה
מחוז תל־אביב
מרחב תכנון מקומי ,בח־ים

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזת הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
השכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
תל-אביב ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,בת־ים ,הופקד
שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית מם׳  - 188שינוי לתכנית
מפורשת מס׳ 27בי״ ,ביחד עס התשריט המצורף אליו.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התבנית:
גוש  ,7150חלקה .264
כ ל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא השלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורימ פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה אח
עצמו נפגע על ידי שיגוי התכגית ,ובן מהנדס ועדה מקומית שמרוזב
התכנון שלה כלול בתהום התכנית או מ ו ב ל אותו ,רשאי ,תוך תדשיים
מיום פרסומה של הודעת זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
כ״ט בחשון ח ש ל ״ ג )  6בנובמבר (1972

ד ׳ רזניק
יושג ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מהוז תל־אביב
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חוק החכנץ והבניה ,ת ש כ ה 1 9 0 5 -
״

מרחב תכנון מקומי ,פחח-תקוה

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ר ת שיגוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,פתח־תקוה ,הופקד
שינזי תבניה מפורטת הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מטי פתי•- 1 :'646
בית מגורים בן  7קומות״ ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  6375הלקה .11
• כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בננין או בכל פרט תכנוני אהד הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו ,רשאי ,תוך חדשיים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
ב ׳ בכסלו השל״ ג )  8בנובמבר (1972

א׳ חיון
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז

מרחב תכנון מקומי ,פתח־תקוה

הודעה ב ד ב ר אישור תכנית מפורטת

ואלה הם השטחים הגלולים בשינוי התכנית:
גוש  8580חלקות,327 ,326 ,236 ,255 ,232 ,187 ,9 ,8 ,5 :
.557 ,556
כל המעונין בשינוי התבנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,ב ב נ ק או בכל פרע תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ירי שינוי התכנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרהב
התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו ,רשאי ,תוך הדשיים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
ג׳ בכסלו ת ש ל ״ ג )  9בנובמבר 2ד(19

א׳ היון
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז

מרחב תכנון מקומי ,כפד־סבא

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,כפר־סבא ,הופקדה
תבנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ בס - 255/קביעת
אזור לחקלאות וביטול דרכים קיימות״ ,ביחד עם התשריט המצורף
אליו.
ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז,
אישרה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מטי פת728/״,
שהודעה על הפקדתה ,יחד ע 0התשריט המצורף אליה ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,1829תשל״ב ,עמי .1815

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

התכנית האמורה ,בצורה שבה אישרה אותה הועדה המחוזית,
ביחד עם התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הועדה המחוזית
האמורה ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,פתח־תקוה,
וכל מעונין דשאי לעיין בה ללא תשלוב בימים ובשעות שהמשרדים
האמוריט פתוחים לקהל.

כל מעונין בקרקע ,בבנין או ג ב ל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו בפגע על־ידי התכנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
שלה כלול גחהוט או גובל אותו ,רשאי ,חוך חדשיים מיום פרסומה
של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה
המקומית האמורה.

גוש  7533חלק מהלקה  ;16גוש  7534חלקות,14,13,3-8,1 :
 ,16חלקי חלקות.17-19 ,15 :

ג׳ בכסלו תשל״ג ) 9בגובמבר (1972

ג ״ ד בחשון תשל״ג ) 1בנובמבר (1972

א׳ חיון

א׳ היון

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז

יושב ראש תועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז

מרחב תכנון מקומי ,רעננה

מרחב תכנון מקומי ,זמורה

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מפורטת

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לתוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מהוז
המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,רעננה ,הופקד
שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ רע— 51/1/
קביעת אזורי מגורים ,שטחים ציבוריים ופרטיים פתוחים ,התווית
דרכים וקביעת מקומות חניה״ ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.

נמסרה בזח הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,זמורה ,הופקד
שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מסי זמ- 39/571/
שינוי החלוקה הקיימת בקרית עקרון״ ,ביחד עט התשריט המצורף
אליו.
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ילקוט הפרסומים  ,1878י״ז בבטלו תשל״ג23.11.1972 ,

חזק התכנון והבניה ,תשכ״ה965-ז
ואלה  a nהשטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  ,3802חלקות.47—49 :
בל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלוט בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בל המעונין בקרקע ,בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התבנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
התכנון שלה כלול בתהום התכנית או גובל אותו ,רשאי ,תוך חדשייפ
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
ג׳ בכסלו חשל״ג ) 9בנובמבר (1972

א׳ היון

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז

בל המעונין בשיגוי התבנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בל המעונין בקרקע ,כבנין או בבל פרט תכנוני אהד הרואה את
עצמו בפגע על ידי שינוי התבנית ,וכן מהנדם ועדה מקומית שמרחב
התכנון שלה כלול בתהום התכנית או גובל אותו ,רשאי ,תוך חדשייט
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
כ״ד בחשון תשל״ג) 1בנובמבר (1972

א׳ תיון

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי ,הדרים

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מפורטת
מרחב תכנון מקומי ,הוף השרון

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהחאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,חוף השרון,
הופקד שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״שינוי תכנית מיתאר
מקומית מסי חש2/10/אי — קביעת הוראות ביחס להפקעת שטחים
ציבוריים ורישומם״ ,ביחד עפ התשריט המצורף אליו.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התבנית:

ואלה'הם השטחים הכלוליט בעינוי התכנית:
גוש  ,6412חלקה .112
כל המעונין בשינוי התבנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

כל מרחב התכנון המקומי חוף השרון.
כל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
התכנון שלה כלול בתהופ התכנית או גובל אותו ,רשאי ,תוך חדשייפ
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
י״ט בהשון תשל״ג ) 27באוקטובר (1972

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89להוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,הדרים ,בהוד
השרון ,הופקד שינוי תכנית מפורטת הבקרא ״שינוי תכנית מפורטת
מס׳ הר - 12/329/חלוקת חלקה  ,112הבלטת מרפסות לתוך קו בניין
קדמי וצדדי עד  10%מהמרווח״ ,ביחד ע פ התשריט המצורף אליו.

א׳ היון

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז

בל המעונין בקרקע ,בבני] או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
התכנון שלה כלול בתתופ התכנית או גובל אוחו ,רשאי ,תוך חדשיים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
כ״ד בחשון תשל״ג) 1בנובמבר (1972

א׳ היון

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז

מרחב תכנון מקומי ,הדרים

הודעה ע ל הכנת תכנית מפורטת
מרחב תכנון מקומי ,צפון השרון

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מהת
המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,צפון השרון ,בעין
שריד ,הופקד שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת
מם׳ צש - 3/199/הרחבת דרך וקביעת אזור למוסד״ ,ביחד עם
התשריט המצורף אליו.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
בוש  ,7818חלק מחלקה .4

ילקוט הפרסומים  ,1878י״ז בכסלו תשל״נ•23.11.1972 ,

ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,הדרים ,החליטה
בישיבתה מיום ל׳ בתשרי תשל״ג ) 8באוקטובר  (1972להכין תכנית
מפורטת.
ואלה הם השטחים הנכללים בתחום התכנית המוצעת:
גוש  — 6454שטח תכנית מפורטת חר.2/482/
ט״ז בחשון תשל״ג ) 24באוקטובר (1972

מרדכי כהנא

יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הדרים
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חוק התכנון והבניה,מרחב תכנון מקומי ,היפה

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מיחאר מקומית
ו ב ד ב ר ה פ ק ד ת ביטול תכנית מפורטת
נמסרת• בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
היפה ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,חיפה ,הופקד שינוי
תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״תכנית מם׳ ו1פ1515/אי  -שיפור צומת
הרהובומ היל הים—יפי—רוטשילד״ ,המהווה שינוי לתבניות מסי
חפ817/א׳ — חיפה ,תכנון קריה אליהו וסביבתה ,מט׳ חפ1021/א׳ —
תחנת ״אגד״ בהצטלבות דרך יפי—דולפין דמס׳ חפ 1021/ב׳ — nsnn
"אגד״ בהצטלבומ דרך יפו—דולפין ,והמהוות ביטול לתבנית מפורטת
פסי חפ — 1166/בנין בפינת דרך יפו-גיימס דה־רוטשילד— ,ביחד
עם התשריט והכפפח המצורפים אליו,
בן נמסרת בזה הודעה ,כי שינוי התכנית ד»מור משפיע ,לגבי יעטה
תחולתו ,על תכניות מפורטות מסי חפ — 1001/שיכון משכנות —1956
קרית אליהו ,מם׳ חפ — 106>?/גוש די  -קרית אליהו ויהפ׳— 1501 ,
תחנת רכבת חיפה־מערב בת־גלים.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התבנית:
גוש  10817חלקות  ,219 ,148 ,147חלקי חלקות —144 ,40—33
,214 ,215 ,74 ,131 ,227 ,203 ,202 ,194 ,199 ,195 ,158 ,146
;213
בוש  10820חלקי הלקות ;36 ,35 ,39 ,3 ,1
גוש  10821הלקות  ,73 , 7 7 , 7 5 , 7 4 ,65חלקי הלקות ,60—57 ,6
;76—83 ,68 ,64 ,83
גוש  10822חלקי הלקות ;36 ,38 ,37
בוש  10916חלקה  ,46חלקי חלקות ,47 ,15 ,13—11,9—7 ,5 ,4
;48
בוש  10917חלקה  ,89חלקי חלקות ,71—67 ,10 ,8—5 ,3 ,2 ,1
.90
בל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא השלום כימיש
ובשעות שהמשרדים האמורים פחותיפ לקהל.
בל מעונין בקרקע ,בגנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,ובן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
התכנון שלה כלול בתחוט התכנית או גובל אותו ,רשאי ,תוך חדשייט
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התבנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
ג׳ בכסלו תשל״ג ) 9בנובמבר (1972

נפתלי אילתי
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה
מרחב ד.כ -:מקומי־מחוזי ,מהח חיפה

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיפים  89ו־)12א( לחוק התכנון
והבניה ,תשכ״ח— ,1963כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה,
מחוז חיפה ,הופקדו תכניות מפורטות אלה:
)(1

״תכנית מס׳ ג — 721/המשך כביש מם׳  ,16טירת כרמל״,
ביחד עט התשריט המצורף אליה.
ואלה חם השטחים הכלולים בתכנית:
גוש  10715הלק מחלקה ;44
גוש  10717הלק מהלקות .81 ,26 ,14-9 ,7 ,4-1
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תשכ״הs196
)(2

״תכנית נזם׳ ג'! — 729בית ספר ובניני ציבור בג׳יסר אל־זרקא
מערב״ ,ביחד עם התשריט המצורף אליה.
 r r : aהש השטחים הכלולים בתבנית:
גוש  10397חלק מחלקות ;105 ,102 ,70—59 ,38—29
גוש  10389חלק מחלקות .6 ,4

כל מעונין בתבנית מן התכניות רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוהימ לקהל.
כל מעונין כקרקע ,ניגין או בכל פרט תכנוני אהד הרואה את
עצמו נפגע על ידי תכנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמר חב התכנון
שלד ,כלול !־.תהום תכנית או גובל אותו ,רשאי ,מוך הדשייפ מיופ
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לתכנית במשרדי
הועדו; המחוזית האמורה.
א׳ בכסלו תשל״ג ) 7בנובמבר (1972

נפתלי א־לתי
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מהוז חי5ח
מרחב תכנון מקומי ,קריות

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89להוק מחכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מהוו
חיפה ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,קריות ,הופקד שמוי
תכניו; מיתאד מקומית היקדא ״תכביד ,מס׳ ק — 228/מרכז אזרחי
בקרית מוצקין״ — המהווה שינוי לתכנית מס׳ ק — 130/תכנית
המיתאר לשטח הועדה המקומית לבניה ותכנון עיר קריות  , -ביחד עפ
התשריט המצורף אליו.
ואלה הס השפהיט הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  10426תלקי חלקות ;3 ,2
גוש  10428חלק מחלקה ,3
בל מעובין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא חשלום בימיט
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התבנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
התכנון שלה כלול בתהום התכנית או גובל אותו ,רשאי ,תוך הדשייפ
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקדמית האמורה.
ה׳ בהשון תשל״ג )  i sבאוקטובר (1972

נפתלי אילתי
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז היפה
מרחב תכנון •מקומי ,השומרון

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שמיי תכנית מפורטת
ו ב ד ב ר ה פ ק ד ת ביטול תכנית ממלכתית מפורטת
נמסרת בזה הודע־ ,בהתאם לסעיף  89לתוק התכנון וחבגיה,
תשב״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מהוו
היפה ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,השומרון ,הופקד
שיווי תכנית מפורטו! הנקרא "תכנית מס׳ ש — 106/מרגז אזרחי
גבעת עדה״ — המהווה שינוי לתכנית מ5ורטח מסי ג; — 163גבעת
עדה ,והמהווה ביטול לתכניה ממלכתית מפורטת מסי ,— 2/25/01/04
ביהד עם התשריט המצורף אליו.

ילקוט הפרסומים  ,1878י״ז בכסלו תשל״ג23.11,1972 ,

חוק התכנון והבניה ,תשכ״ ה  9 6 5 -ן
מרחב תכנון מקומי ,גליל מרכזי

ואלה הפ השטחיפ הכלולים בשינוי התכנית:
גוש0132Jחלק מחלקות . ,36-298
כל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ,ללא תשלוט בימיפ
ובשעות שהמשרדים האמוריפ פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכגוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית ש&רחב
התכנון שלה כלול בתהופ התכנית או גובל אותו ,רשאי ,תוך תדשייפ
מיופ פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התבנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
א׳ בכסלו ת ש ל ״ ג ) ד בנובמבר (1972

הודעה ב ד ב ר אישור תכניות מפורטות
נמסרתי בזה הודעה ,בהתאפ לסעיף  117לחוק התכנון ורבניה,
תשכ״ה~ ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז הצפון,
אישרה תכניות מפורטות אלה:
)(1

״תכנית מפורטת מט׳  — 1325יעוד שטת למחצבה בסביבות
שעב״ ,שהודעה על הפקדתה ,יחד עפ התשריט המצורף אליה,
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1795חשל״ב ,עמי .841

)(2

״תכנית מפורטת מס׳  - 1371מחצבה בגוש  18589חלקה ,30
תמרה״ ,שהודעה על הפקדתה ,יתד עם התשריט המצורף אליה,
פורסמה בילקוט הפרסומיפ  ,1770חשל״ב ,עמי .172

)(3

״תכנית מפורטת מסי  — 1381יעוד שטח למחצבה הלק מחלקה
 10גוש  ,18564תמרה״ ,שהודעה על הפקדתה ,יהד עם התשריט
המצורף אליה ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1795תשל״ב,
עמי .841

)(4

״חבנית מפורטת מס׳  — 1439אבסנית בוער בבטר יסיף״׳
שהודעה על הפקדתה ,יחד עם התשריט המצורף אליה ,פורסמה
בילקוט הפרסומיט  ,1818תשל״ב ,עמ׳ .1514

נפתלי אילתי
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי ,טבריה

הודעה ב ד ב ר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117להוק התכנון והבניה,
תשב״ח ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז הצפון,
אישרה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳  — 1323מרכז
תרבות נוער וספורט בטבריה עלית״ ,שהודעה על הפקדתה ,יהד עט
התשריט המצורף אליה ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1726תשל״א,
עמי .1878
התבנית האמורה ,בצורה .שבה הועדה המחוזית אישרה אותה,
ביחד עפ התשריט המצורף אליה ,הופקרה במשרדי הועדה המחוזית
האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,טבריה,
שבעירית טבריה ,וכל המעונין רשאי לעיין בה ללא תשלום בימיפ
ובשעות שהמשרדים האמוריפ פתוחים לקהל.
כ״ה בחשון תשל״ב ) 2בנובמבר (1972

י׳ קניג
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון

מרחב תכנון מקומי ,בית שאן

הודעה ב ד ב ר אישור תכנית מפורטת
במטרת נ ז ה הודעה ,בהתאם לפעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשנ״ה— ,1985כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז הצפון,
אישרה תכנית מפורטת הנקראת ״תבנית מפורטת מט׳  — 798שמורת
טבע בחל תבור )בית שאן(״ ,שהודעה על הפקדתה ,יהד עמ התשריט
המצורף אליה ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1352תשכ״ז ,עמ׳ ,1312
התכנית האמורה ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותה,
ביחד ע פ התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הועד־ המחוזית
האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,בית שאן,
וכל המעונין רשאי לעיין בה ללא תשלוט בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

התכניות האמורות ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותן,
ביחד עפ התשריט המצורף אליהן ,הופקדו במשרדי תועדה המחוזית
האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,גליל מרכזי,
שבעכו ,וכל המעונין רשאי לעיין בה; ללא תשלופ בימיפ ובשעות
שהמשרדים האמורים פהוחיפ לקהל.
כ״ד בהשון חשל״ג } 1בנובמבר (1972

מרחב תכנון מקומי ,גליל מרכזי

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מפורטת .
במטרת בזה הודעה ,בהחאמ לסעיף  89להדק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
הצפון ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה גליל מרכזי,
שבעכו ,הופקדה תכנית מפורטת הנקראת ״תבנית מפורטת מפי
 — 1587מחצבה בגוש  19041חלקה מטי  ,85מג׳דל כרום״ ,ביחד עה
התשריט המצורף אליה.
ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
גוש  19041חלקה .85
בל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלוס בימים ובשעות
שהמשרדים ה!5מוריפ פתוחים לקהל.
בל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב חתכבון
שלה בלול בתחום החבביח או גובל אותו ,רשאי ,תוך חדשייפ מיופ
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות להבניה במשרדי
הועדה המקומית האמורה.
ב״ד בחשון תשל״ג) 1בנובמבר . (1972

כ״ח בהשון תשל״ג ) 2בנובמבר (1972

י ׳ קניג
יושב ראשי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפין

ייקוט הפרסומים  ,1878י״ז בכסזיו תשל׳׳נ23,11.1972 ,

י׳ קניג

יושב ראש הועדה המחוזית לה בנון ולבניה
מחוז הצפון

י׳ קניג

יושב ראש הועדה המחוזית לח בנון ולבניה
מחוז הצפון
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חוק התכנון

והבניה ,ת ש כ י ח 1 9 6 5 -

מרחב תכנון מקומי ,נוף הגליל

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מפורטת
גמםרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1985כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ו ל ם י ה  ,מחוז
הצפון ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,גוף הגליל,
שבנצדת עליה ,הופקדה •־.כ־.״ .מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטה
 , 0 Sפקיעין״ ,ביחד עם התשריט
—
מסי 1891117אתר מחצבה בגוש
המצורף אליה.
ואלה הם השטחיפ הכלולים בתכנית:
גוש  19980הלק מהלקות .19 ,20
כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום כימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחימ לקהל.
כל המעונין בקרקע ,כבנין או בכל פרט תכנוני אחר ה ר מ ה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
שלה כלול בתהום התכנית או גובל אוהו ,רשאי ,תוך חדשיים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,לרגיש הועגדות לתכניה במשרדי
הועוה המקומית האמורה.
כ״ ד בחשון תשל״ג ) 1בנובמבר (1972

י ׳ קניג
יושג ר8ש הועדה המחוזית לתכנון ולגביה
מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי ,מהוזי

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
השכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מהוז
הצפון ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,מחוז הצפון,
שבבצרת עלית ,הופקדו תכניות מפורטות אלה ,ביחד עם חחעריטים
המצורפים אליהן;
״תכנית מפורטת טסי 1639
הדשיהא״.

)(1

 -אתר למחצבה בגוש ,18411

ואלה הם השטחים חבלולימ בתכנית:
גוש  18411חלק מהלקות .9 ,2
)(2

"תכנית מפורטת מס — 1598 -מחצבה בגוש  13868חלקות
 ,19—20עכברה״.
ואלה הם השטחים הכלולים בתכניה:
גוש  13868חלקות ) 19—20חלק(.

כל המעונין בתכנית מן התבניות רשאי לעיין בה ללא תשלום
ביטים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוהיפ לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו בפגע על ידי תכנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
שלה כלול בתחום תבנית או גובל אוחו ,רשאי ,תוך הדשיים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לתכנית במשרדי
הועדה המקומית האמורה.
נ ״ ד בהשון תשל״ג )ב בנובמבר 09:2

י׳ קניג
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולגביה
מחוז הצפון
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מרחב הבבון מקומי ,מחוזי

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ה תכנית מפורטת
:מסרת כזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק החבבון והגביה,
תשנ״ה— ,1985כי במשרדי הועדה המחוזית לתהבין ולבניה ,מחוז
הצפון ,ובמשרדי הועדה המקומית לחביון ולבניה ,מחוז הצפון,
שבנצרת ?;לית ,הופקדה תבנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת
מסי  — 1028יעוד שטחים בגושי• 18672 ,18669״ ,ביחד עס
ההשרי• !:״מצורף אליה.
ואלה חפ ־שטווים הכלולים בתבנית:
גיש  18869הלק מחלקות ;1—8
גוש  18672הלק מחלקות .34 ,32-15 ,5—1
נ ל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא השלים בימים וישעיה
שהמשרדים ר׳אכוריפ פתוחיפ לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבגין או בכל פרט תכווני אהד הרואה את
עצמו בפגע  aל ידי התכנית ,וכן מהנדס וערה מקומית שמרחב התכנון
שלה כלול בתהום התבוית או גובל אור.ו ,רשאי ,חיך הימיים מיום
פר0ו8ה של הודעה זו ברשומות * ,ע י ש התנגדות לתכנית במשרדי
,tnimt
ח מ ד ה המקומית
ה ע ר ה ; הודעה זו מבטלת את הודעת ההפקדה שפורסמה בילקוט
הפרסומים  1352מיום  3.9.72בדבר תכנית זו ובאה במקומה.
נייד בחשו! תשל״ג ) 1בנובמבר  (1972י' קני!
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון
מרחב תכנון מסומי ,תרעאליפ

הודעה ב ד ב ר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק חתבבוץ והבניה,
תשכ״ה— ,1865כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז הצפון,
אישרה תכניה מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מם׳  — 807שמורת
טבע נחל תבור )יזרעאליס(״ ,שהודעה על הפקדתה ,יחד עס התשריט
חפצדדף אליה ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1329השב״ז ,עמ׳ .660
התכנית האמורה ,בצורה שבח הועדה המחוזית אישרה אותה ,ביחד
עם התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,יזרעאליס ,וכל המעונין
רשאי לעיין בה ללא תשלופ בימים ובשעות שהמשרדיט האמוריפ
פהוהים לה״ל.
י' קני!
כ״ה בהשון תשל״ג ) 2בנובמבר (1972
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מהח הצפון
מרחב תכנון מקומי ,עפולה

הודעה ב ד ב ר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת יזה הודעה ,בהדאט לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
חשב״־— ,1935כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז הצפון,
החליט־ ,באישור שר הפניט ,לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא
״תכניה מפורטת מס׳  —1844שינוי למכנימ מפורטת מפי — 942
פתוח החלקה  53בגוש  ,16662עפולה״ ,שהודעה על הפקדתו ,ביהד
שם התשריט המצורף אליו ,פורסמה בילקוט הפרפומיפ  ,1795תשל״ב,
עמי .841

ילקוט הפרסומים  ,1878י׳׳ז בכסלו תשל״ג23,11.1972 ,

תוקהתכנוןוהבניה ,תשכ״ה965-ז
השינוי האמור ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אוחו ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,עפולה ,וכל מעונין
רשאי לעיין נ ו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
כ״ד בחשון ת ש ל ״ ג )  1בנובמבר (1972

י׳קניג
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון
מרחב תכנון מיוחד ,נצרת עלית

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מפורטת מיוחדת
נמסרת כזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המיוחדה לתכנון ולבניה ,נצרר,־
עלית ,במשרד השיכון ,הקריה ,תל־אביב ,ובמשרדי המועצה המקומית
נצרת־עלית הופקר שינוי תכנית מפורטת מיוחדת הנקרא ״תכנית
מפורטת מיוהדת מס׳ ת21/אי — 1/02/שינוי בתואי מעבר לקוי השפל
בחכגיח מפורטה מיוחדת מס׳ ת( 1(02 (21״.

מרחב תכנון מקומי ,שפיר

הודעה כ ד ב ר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניח,
תשכ״ה— ,1965ג י הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז הדרוס,
אישרה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מטי ד;— 826
מושב רוחה ,מועצה אזורית שפיר״ ,שהודעה על הפקדתה ,יחד עם
התשריט המצורף אלית ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1843יושל״ג,־
עמי .2228
התכנית האמורה ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותה,
ביחד עפ התשריט המצורף אליה ,הועקדה במשרדי הועדה המחוזית
האמורה ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,שפיר ,וכל
המעונין  -se-לעיין בת ללא תשלופ בימיפ ובשעות שהמשררימ
האמוריפ פתווזיפ לקהל.
י״ט בהשון תשל״ג ) 27באוקטובר {1972

י׳ ודדימון
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרופ

ואלה הם השטחיפ הכלולים בשינוי התבנית:
מקרקעין בגוש  17532חלקי חלקות ,24 ,14 ,13 ,8 ,19 ,18 ,15
.45 ,39 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29
כל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין כה ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחיפ לקהל.
כל מעונין במקרקעין ,כבבין או בפרט תכנוני אחר הרואה עצמו
נפנע על ידי שינוי התבנית ,וכין מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
שלה גובל בתתופ שינוי התכנית ,רשאי ,תיך חודשיים מיום פרסומה
של הודעה זו ברשומות ,להביש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי
הועדת המיותרת האמורה.

מרחב תכנון מקומי ,שקמים

הודעה ב ד ב ר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
חשכ״ה ,1985-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז הדרוט,
אישרה תכניות מפורטות אלה:
)(1

״תכנית מפורטת מטי ד - 819/מושב בית שקמה ,מועצה
אזורית חוף אשקלון״ ,שהודעה על הפקדתה ,יחד עם התשריט
המצורף אליה ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1843חשל״ב,
עמי .2228

)(2

״תכנית מפורטת מסי י — 820/מושב ניר ישראל ,מועצה
אזורית הוף אשקלון״ ,שהודעה על הפקדתה ,יחד ע פ התשריט
המצורף אליה ,פורסמה בילקוט הפרסומיפ  ,1843תשל״ב,
עמי .2228

)(3

״תכנית מפורטת מסי ר!  — 821מושב ברכיה ,מועצה אזורית
חוף אשקלון׳ ,שהודעה על הפקדתה ,יחד עם התשריט המצורף
אליה ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1843תשל״ב ,עמי .2228

)(4

״תכנית מפורטת מפי ד - 1818/מושב תלמי יפת ,מועצה
אזורית חוף אשקלון״ ,שהודעה על הפקדתה ,יחד עם התשריט
המצורף אליה ,פורסמה בילקוט חפרסומיפ  ,1843תשל״ב,
עמי .2228

כ״ט בחשון תשל״ב ) 6בנובמבר (1972

ד ׳ ארביט
יושב ראש הועדה המיוחדת לתכנון ולבניה
נצרת עלית
מרחב תכנון מיוחד ,כרמיאל

הודעה ב ד ב ר אישור תכנית מפורטת מיוחדת
נמסרה כזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117להוק התכנון והבניה,
תשב״ה— ,1965כי הועדת המיוחדת לתכנון ולבניה ,כרמיאל ,החליטה
לאשר תכנית מפורטת מיוחדת הנקראת ״ת — 1/18/16/ייעוד שסח
לשרותים עירוגיים ,למלאכה ולתעשייה זעירה״ ,שהודעה על הפקדתה,
ביחד עט התשריט המצורף אליה ,פורסמה בילקוט הפרסומים ,1829
תשל״ב.
התכנית ,בצורת שבה הועדה המיוחדת אישרה אותה ,ביתד עם
התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הועדת המיוחדת במשרד
השיכון ,הקריח ,תל׳אביב ,וכל המעונין רשאי לעיין בה ללא תשלום
נימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י ״ ב בתשרי תשל״ג) 20בספטמבר (1972

ד ׳ ארביט
יושב ראש הועדה המיוחדת לתכנון ולבניה
כרמיאל

ילקוט הפרס ומים  ,1878י״ז בכסלו חשל׳׳ג23.11.1972 ,

התכניות האמורות ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותן,
ביתד עם התשריטיס המצורפים אליהן ,הופקדו במשרדי הועדת
המחוזית האמורה ,ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שקפים,
וכל המעונין רשאי לעיין בהן ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
כ״ח בחשון תשל׳-ג ) 5בנובמבר (1972

י׳ ודדימון
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום
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ממנות בתי המשפט
ב י ת ה מ ש פ ט ה מ ח ו ז י בירושלים
הזמנות ב ד ב ר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צוויפ לקיופ צמאה ולמינוי מנהל עזבון׳ במפורט להלן .בל המתנגד לבקעה
יגיש׳ תוך ארבעה עשר יוט ממט פרסום הזמנה זו׳ את טעמי התנגדותו׳ שאט לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
מסי התיק
)צוואות(
609/72
615/72
616/72

מקוט מגוריו
האחרון

שם המנות

פאולה)ג־נינה( בלומנטל
גניה )גיטל( לוסטיג
פהימה עמרם

תאריך
הפטירה

שם המבקש

ירושלים

8.4.71

קלרה בלומנטל

ירושלים

10.3.68

שלמה לוסטיג

-

-

לוי יוסף וסיםבי עמרם,
אסתר נחום

<" וייס ,דשי!
הזמנות ב ד ב ר ירושות
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליחן צווים המכריזימ על ירושה .כל אדם הטוען שיש
לו טובת הבאה כעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לח ,יביש התנגדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום מיום פדסוט
הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
מסי התיק
)ירושות(
30/72
605/72
607/72
608/72
610/72
621/72
611/72
612Í72
611/72

שש המנוח

שמואל בריטשנד
צבי טוביאל
שמעון מופר
מרים גבירץ
נננדל )גניה( ברגר
יאשיהר פייהו זוננה
ר ב ק ה מילגרוס
קלמן ברגר
מרדכי מרגי

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

שפ המבקש

—

—

בטי ורה בנס

-

25.9.72

••:׳?•• טוביאל

ירושלים

2.9.72

רחל טופר

ירושלים

4.9.66

גיוזף אלכסנדר

ירושלים

20.6.71

אשר ברגר

-

3.6,72

ויקטוריה )וייזל( זוננה

10,7.72

שלמה רימון

ירושלים

12.7.72

אשר ברגר

ירושלים

14.8.72

ג׳מילד ,בךהרוש

י' וייס ,רשם
ב י ת ה מ ש פ ט ה מ ח ו ז י ב ת ל ־ א ב י ב י י פז
הזמנות ב ד ב ר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבץ
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום 3דואה ולמינוי מבחל עזבון ,כמפורט להלן .כל המתנגד לבקשה
•יגיש׳ תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו׳ את טעמי התנגדותו ,שאפ לא כן יהן ביה המשפט צו כטוב בעיניו.
מס׳ התיק
)צוואות(
3632/71
4258/72
4319/72
4324/72
4326/72
4327/72
4337/72
4338/72

שם המבוה

זלוטניק שמואל
שוםטר ר ח ל
יהושע מנדלטורט
נאוה ס ריס קי
יעקב טוביה וייס
עמנואל מירדן
משה לשץ)תשבור(
גוסטב גבריאל רוטשילד

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

גבעתיים

11.7.71

תל־אביב

10.7.72

-

שם המבקש
יהודית זלוטניק־

29.8.72

אסתר מבדלטורט

תל־אביב

14.7.72

איזידור סריסקי

-

3.5.72

אסתר וייס

26.11.71

רוח אליט מירון

14.10.72

הנה לשץ

--

—

שרה רוטשילד

ילקוט הפרסומים  ,1878י״ז בכסלו השל״ג23,11.4972 ,

בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
ה ז מ נ ו ת )המשך(
מסי התיק
)צוואות(
4342/72
4344/72
4352/72
4355/72
1638/72
4350/72
4358/72
4359/72
4362/72
4363/72
4370/72
4382/72
4386/72
4388/72
4397/72
4401/72
4442/72
4442/72

מקום מגוריו
האחרון

שפ המנוח

דתה דוכמן
היים רוזנצוויג
שמשון הכם
רוזה וגנד
גיטל)טובה( בורק
בילה ר ח ל ז י ל ב ר ק
מנחם אדטו
זכריה כהן
בת-שבע)אלישבע,שבע(
היבנר
שמחה צוקר
חי מימון
אוסקר ל ר ך
הוני דגר
יוסף ישראל קנד
פ א ו ל ה לבגםון
לאה בר־עם
פרבמן חיה
פ ד ב מ ן 1חום משה

האריך
העמידה

-

16.12.71

--

-

-

-

-

תל-אביב

-

מישולובין)זצלמן(שרה
בדילה רוזנצוויג

18.12.71

רשלה ששון

6.6,72

הרשקוביץ רגינה

29.12.69

אברהם בורק

23.11,71

נתן זילברמן

14.11.71

שלמה אדטו

11.2.72

רעננה

-

שם המבקש

-

יעקב היבנר
18.9.71
17.6.70

-

צוקר גיזלה

בלה רלך

31.12.71

יעקב דינר

17.7.72

בלהה קנר

רמתיגן

30.6,70

אילזה קרמן

תל־אביב

15.10.72

קמינסקי לאון

פתח־תקוה

21,12.71

היים פרבמן

פרדם־וזגה

26.8.72

חייפ פרגטן

ד ׳ ולך,

רשם

הזמנות ב ד ב ר ירושות
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן צוויפ המכריזים על ירושה .כל אדם הטוען שיש
ל ו טובת הגאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה תוך ארגעה עשר יום מיופ פרסום
הודעה זו ,שאפ לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
מס׳ התיק
)ירושות(
2048/72
 72י; 2971
2972/72
4310/72
4311/72
4314/72
4315/72
4316/72
4317172
4320/72
4321/72
4322/72
4323/72

שפ המנוח

דוד חכים
מרדכי הדם
ל ו ל ה לאה ה ד ס
פנינה בביוף
מקסימילאן הופרט
צפורה גולד
הנוך יוסף ליבוביץ
מאיה וינדורף
ישיל שלום
אברהם אלקלעי
ר ח ל קטוביץ
פנינה תמיר)גולדנברג(
מיסה פדלון

ילקוט הפרסומים < ,1878״ז בכסלו תשל״ג23,11.1972 ,

מקופ מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה
—

שפ המבקש
ויקטוד חכים

תל־אביג

21.6.72

תל-אביב

3.5,72

יצחק הדס

תל־אביב

26.11.68

חי ו נ ת ן ב ב י ו ף  ,ר ה ל פ ל ד

תל־אבינ

-

_

רחובות
—

יצחק הדס

ד״ ר ורוטה גורצקה

10.10.72

מרדכי גולד

18.9.72

יצחק ליבוביץ

-

יעקב דרומי

27.5.59

ישאל בנימין

8.8.69

ויקטוריה מלמד

-

2.9.65

קטוביץ יחיאל

23,2.72

אסנת גולדנברג

תל־ אביב

5.12.71

אברהפ חסיד

הדר יוסף

-

ב י ת ה מ ש פ ט ה מ ח ו ז י ב ת ל ־ א ב י ב ־ יפו
מזמנות
מס׳ התיק
)ירושות(
72׳4325,
4328/72
4329/72
4330/72
4331/72
4333/72
4334/72
4335/72
4339/72
4341/72
4343/72
4345/72
4353/72
1427/72
3803/72
4270/72
4340/72
4346/72
4346/72
4347/72
72׳434S,
4349/72
4331I7S
4354/72
4356/72
4357/72
4361/72
4365/72
4366/72
4367/72
4369/72
4371/72
4373/72
4375/72
4376/72
4378/72
437S/72
4380/72
4381/72
4383/72

548

שפ המ־וח

א ב ר ה ם חסון
בריקמן יעקב
צבי חרמן קלנר
יעטא ריסקץ
שמחה ל ב
אחיאס אוסקר בהן
שמואל רוזנברג
יעקב מוניס
אשר בוקצ׳ץ
דינה יצחקי בונב־ל
סעדיה שמחי
דוד בוטוין
ר ח ל םלבטיצקי
ליבוב ב ר כ ה
וידה לוי
שלמה טביב
ד ה םלטו שמואל
הניה שכנוביץ
שלום שכנוב״ן
מאיד גולן)גולדשטיין(
קלדרון בן־ציון
ר פ  8ל תלפון
ר ח ל פרלשטיץ
מאיר ויים
משה ניניו
בן שימול אסתר
סעדיה זאקי)זיקי ,יצחק(
פנחס טגדלר
וולצר חיים
גרשון פ ר ל מ ו ט ר
מרזוק לואיז
מריה ליפנר
יוסף הדטמן
הנרייט ועקנין
ר פ א ל חלפון
דוד מזרחי
יהושע שטיץ
א ב ר ה ם שטיינוערץ
בדציו ל ק ד
הרשקו גולדמן

)המשך(

מקום מגוריו
האחרון

-

תאריך
הפטירה

שם המבקש

11.3.72

חסון אמיתי

גגעתייפ

24.12.71

היח בריקמן

הרצליה

2.9.72

מרים קלבר

תל־אביב

22.10.72

אריה ריסקין

כפריויתקין

27.2.72

גושה לב

הל־אגיכ

24,7.72

בהן שרבה שרד.

רמלה

-

הרצליה
פתח־תקוה
דאשון־לציק

-

רחובות

-

13,7.72

-

23.S.71
22.2.72

רוזח רוזגברג
בסיס גסים
צפורה ,נחמיה ,הושע
ואיתן בוקצ׳ין
משה יצהקי
בדרה שמחי
דודה בופוין
אברהמ סלגטיצקי
נולדמן ברטרוד ,צפורה
בליצר

נתניה

3.2,72

שמואל לוי

ראשון־לציון

14,1,72

יצחק טביב

ראשון־לעיון

-

-

דה סלטו לובה

1.7,63

חוה שטופר

9.7.72

חוה שמוסר

תל8-ביב

21.1.72

יהודה גולן

-

13,3,72

שלמה קל דרו ן

12.12,71

נסים חלפון

רמה־נן

12.8.72

יהושע נ  ,שי

רמה־גן

30.8.71

וייס לאה ואמנון

-

-

יהוד
חולון

-

-

פטלה אכגנים

17.11.71

עמר מירי

30.6.72

זקיח סעדיה ,אסתר גחן

גבעתיים

17.8.72

צודל טובה טנדלר

חולון

19.3,72

טריפ וולצר

-

בת־ים
תל־אגיב

-

פרלמוטר אדים

36.6.72

מימה צ׳ירר.

28,9.72

הלנה גרוס

-

משה הדטמן

חולון

20.9.72

מרדכי ועקנין

צה״ל

8.8.72

פורטונה חלפון

27.5.72

פנינה מזרחי

19.9.72

יחזקאל שטיין

4.8.72

מלגה שטיינוערץ

הל־אניב

8.3.72

סידוניה לקר

תל־אביב

10.7.72

ברבה גולדמן

תל-אביב

-

יויקויט הפדסומיפ  ,1878י״ז גכסלו תשל״ג2 ,ו23.11.19

בית המשפט המתתי בתל־אביב־יפו
) m i s t aזזמשד(
מס׳ התיק
)ירושות(
4384/72
4387/72
4391/72
4399/72
4400/72

מקום מגוריו
האחרון

יונה דמתי
ליפה יואל
גורי יחזקאל
זאב לפידות
ק ל ר ה ריכטר

-

תאריך
הפטירה

שם *מבקש

פתח-תקוה

6.11.71

משה חסן יפת

—

28,9.70

חיים ריש

—

16,3.65

יעקב חורי

—

—

ארה״ב

14.7.70

באטריס ברנה לפידות
אידמה שניידר ,יוטטיבה
סיפסר

ד׳ ולך,

רשם

ב י ת ה מ ש פ ט המחוזי בחיפה
הזמנות ב ד ב ר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הונשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה ולמינוי מנהל ?מבון׳ כמפורט להלן .כל המתנגד לבקשה
יגיש׳ תוך ארבעה עשר יום מיוט פרסום הזמנה זו׳ את טעמי התנגדותו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו נטוב בעיניו.
מם׳ התיק
)צוואות(
1341172
1342/72
1343/72
1344(72
1349/72
1352/72
1356/72
1357/72
1359/72
1362/72
1365(72

מקום מגוריו
האחרון

י שם המנוח

דוידוביץ משת
הרטמן דוד
מנדל לוריא
בינדר יפקב
וויפנביץ לודביקה
דויטמן הנה

רומניה

12.9.72

ניו־יורק

4.4.72

אולין ויקטור

היפה

7.2.72

ביברו אטל

חיפה

30.8.72

שטיינר לילי

פרדט־חנה

31.1,70

היועץ המשפטי לממשלת
ישראל

חיפה

5.10.72

גדעון ורדן

חדרה

29.3.72

אליאפ משה

עפולה

הירסקוביץ ברנרד
פיק פ ל י ק ס

29.9.48

 .מנדלוביץ פייגה
חרב יעקב רוזנטל

׳היפה

בלוך ארנה
בילגרו רוחלה
איזק ישראל

תאריך
הפטירה

שם המבקש

12.7.72

חברה לנאמנות של בנק
לאומי לישראל

שוייץ

16.8.72

הירסקוביץ דורותי

חיפה

14.9.72

פיק חרטה

ש׳ רזי ,רשם
הזמנות ב ד ב ר ירושות
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים הפפורטיפ להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה .כל אדם הטוען שיש
לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום מיופ פרסום
הזמנה זו ,שאפ לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
מם׳ התיק
)ירושות(
1345/72
1346(72
1347Í72
1348/72
1350/72
1351/72

שפ המנוח

בירקנפלד רחל
מלץ בנימין
שלזינגר טרוה
שמיר חיים
לזרוביץ רוזה
אוסקר איזידור

ילקוט ה&רסומיפ  ,1878י״ז בכסלו תשל״ג23.11,1972 ,

מקופ מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

רומניה

7.6.72

בירקבפלד פרידריך

חיפה

19,9.68

קוהל רבקה

שם המבקש

חיפה

13,6.72

טאובר אליזבט

קרית מוצקין

17.9.69

שמיר פימה

קרית חיים

4.9.72

ויסלברג הרמניה

אנגליה

4.2.72

פלג ראובנה

ב י ת ה מ ש פ ט המחוזי ג ת י פ ה
ד.ז מ ג ו ת )המשך(
מס׳ התיק
)ירושות(
1353/72
1354/72
1355/72
1358/72
1360/72
 72י1361 ,
1333/72
1366/72

מקום מגוריו
האחרון

שם המבוה

כ ס פ י מאיר
בורשטין שלום
כהנא מ ר ד כ י
גלילי א ב ר ה ם
ט פ ר יוסף
מלוכנה יוסף
גורוביה ליזה
ויינשטיין ל א ה

האריך
הפטירה

שב המבקש

הדרה

2ד6.1,

כספי מרדכי

הדרה

29.6.72

בורגשטיין יגאל

חיפה

3.1.72

מלבה בזזנא

חיפה

5.9.72

גלילי דייה

חדרה

21.9.72

טפר פרידה

חיפה

24.6.71

מלוכנה הפיה

קריה ים

21,4.72

רובינפלד לוב-

חיפה

19.11.61

וינשטין כרמלה

ש׳ ד!י,

רשם

ב י ת ה מ ש פ ט המחוזי בנצרת
הזמנות ב ד ב ר קיום צוואות ומינוי מנהלי עובון
להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט בקשות ליהן צוויפ לקיום צוואה ולמינוי מנהל עזבון׳ במפורט להלן .כל המתגגד לבקשה
יגיש׳ תוך ארגעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו׳ את טעמי התנגדותו׳ שאם לא בן יחן בין המשפט צו כטוב בעיניו.
מסי התיק
)צוואות(

מקום מגוריו
האהרוי

שם המנוח

300/72
301/72

תאריך
הפטירה

שם המבקש

ישראל ויםשטיין)ויסשטין(
משה שנייר

יקנעפ

15.2.72

רחל וייסשטיין

עין השופט

20.9.72

זלמר ,שניאור

אליאס אסעד טנוס כירזום

נצרת

4.1.72

סמירה שוקרי חג׳אר

302/72

א׳ אםא,

דשם

ירושותצווים המכריזים על ירושה .כל אדם הטוען שיש
בקשות ליחן
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים
להלן,ד ב ר
הזמנית ב
לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורועה להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום
הזמנה זו ,שאם ל א כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
מס׳ החיק
)ירושות(

תאריך
הפטירה

מקום מגוריו
האהרון

שם המנוח

שם המבקש

299/72

מוהמד מוםספא אטאהא

בפר מגדה

1951

יאסין מוחמד מוסטפא
זידאן

305/72

מ ק ם וולינץ

גיו־יורק

3.3.49

טומם וולינץ

א' אםא,

רשט

הזמנות בתי הדיו הרבניים
ב י ת הדין ה ר ב נ י האזורי ב י ר ו ש ל י ם
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים למלן ,בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובת הבאה או המעונין בעזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיוס פרסום הזמנה ! ו  ,שאפ לא כן יתן
בית הדין צו כטוב בעיניו.

ה ב צ ל ת ישראל צבי,

בענין עזבון המנוה
ביום ג׳ בניסן תשכ׳׳ד.
המבקשת :חנה חבצלת,

550

תיק /430תשל״ג
שנפטר בירושלים

ממנוח ב3ו בורשטיין,

בעבין עזבון
קובנו.
המבקשת• .ד ה ה

תיק /502משל״ג
שנספה בשואד ,בניעו

לייזר.

ילקוט הפרסומים  ,1878י״ז בכסלו השל״ג23.11,1972 ,

ב י ת הדין הדבגי האזורי ב י ר ו ש ל י ם
מזמנות
בפנין עזבון המנוח
כ־ ז בסיון תשלי ב.
המבקש :א ב ר ה ם

)המשך(

תיק /506תשל״ג
שנפטר בנדרה ביוט

שלמה סלים עבדן,

הממש:

רחמים פר-גיורא.

בענין עזבון המנוחה
בחשון חשל״ג.

ע ב ד ן עובדיה.

תיק 503ותשל״ג
בענין עזבון המנוח אבאיוף גורא ,שנפטר בירושליט ביופ ה׳
בניסן תש* ז) 26במרק .(1949

המבקש:

רתה אדרי,

תיק /504תשל״ג
שנפטרה בירושליפ ביופ ח-

שמעון אדרי.
מ׳ ז׳ .סולח ,מזגיר ראשי

ב י ת הדיו הרבגי האזורי ב ת ל ־ א ב י ב ־ י פ ו
הזמנות
להווי ידוע כי הונשו לבית הדי! ,בתיקיפ המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאס לא כן יתן
בית הדין צו כטוב בעיניו.
חיק /12444תשל״ב
שבפטד ברכוחיגן כיוס י׳

יצחק קדם,

בענין ירושת המנוח
בתשרי חשל״ב ) 29בספטמבר .(1971
המבקשת :ת מ ר ק ד ם מרחוב המעפיל  ,4רפת־גן.

שאול לוי מזרחי,

חיק (216תשל״ג
שנפטר ביפו כיום ו׳

בענין ירושת המנוח
באב תשל״ב ) 16באוגוסט .(1972
המבקשת :א ס ת ר לוי מזרחי מרחוב המעפילים  ,59חולון.

תיק /221תשל״ג
שנפטרה בהל-אביב ביופ

מ ל כ ה שורץ,

בענין ירושת המנוחה
ר ׳ בתמוז השל״ב ) 2ביולי .(1972
המבקש :םוביה אליעזר שורץ מרחוב אור החיים  ,45בבי-
ברק.

חיה מרים זינגר,

בענין ירושת המנוחה
ביופ כ ׳׳ב בשבט תשל״ב ) 7בפברואר .(1972
המבקשת :ל א ה ר ט מבני-גרק.

גיד לימזידר,

בלי :ין ירושת המנוח
באדר תשל״ב ) 1במרס .(1972
המבקשת :ברוריה בינשטוק
בת־ים.

לאורה וי1נזראוב,

בעגין ירושת המנוחה
ביום ב״ז בתמוז תשל״ב ) 29ביוני .(1972

המבקשת :פ ת צ י ס ק ה זלצינגר מרהוב הרצל  ,43בת י.0

אהרן לוי,

בענין ירושת המנוח
תשל׳״ב ) 25ביולי .(1972
המבקשת :קלמנטץ

תיק /947תשל״ג
שנפטר ביפו ביופ י״ז

סבן

תיק (9&4ו!של״ג
שנפטר ביפו ביופ י״ד באב

מרחוב הרצל ג ,111/קרית־־מלאכי.

יוסף אפיקי,

תיק /1018תשל״ג
שנפטר ברעננה ביוס י״ט

בענין ירושת המנוח
בטבת תשכ״ט ) 9בינואר .(1969
המבקש :א ב ר ה ם שמעון מרחוכ אפיקי שח׳-ל  ,7בני־ברק.

חיק /1803תשל״ג
בענין ירושת המנוח גדליה פ א ר  ,שנפטר בריגה כשנת .1941
המבקש:

)לימדדר(

יעקב אורן,

תיק ;703תשל״ג
שנפטרה ברמת־גן

שלמה פאר.

תיק /1804תשל״ג
בענין ירושת המנוחה שרה מ ו נ י ץ  ,שנפטרה בתל-אביב ביום
ו׳ בכסלו חש״י) 27בנובמבר .(1949

המבקשיפ :דן מוניץ ואראלה שפילמן.

מרחוב הרצל ,46

סנדלר אדלר,

תיק /5565תשל״ב
שנפטר בתל־אביב ביופ י״א

בענין ירושת המנוח
בכסלו השל״׳ב ) 28בנובמבר .(1971
המבקשת :שבע אורן מרתוב יהושע בן־נון  ,24תל־אביב.

שלום צמח,

בענין ירושת המנוח
בהשון תשל״א ) 10בנובמבר .(1970
המבקשת :די1ה צ מ ח מרחוב הודקניה  ,17ירושלים.

ילקוט הפרסומי•  ,1878י׳׳ז בנטלו תשיו׳׳נ23,11.1972 ,

תיק /1812תשל״ ג
שנפטר בבת-יפ ביומ טי׳

בפניו ירושת המנוח
בתשרי תשל״ב ) 28בספטמבר .(1971
המבקש :שלמה א ד ל ר מרחוב יוטפטל  ,101בת׳ים.

חיים היון,

תיק > 10782תשל ״ב
שנפטר בחדרה ביום ט״ז

תיק /787תשל״ב
שנפטרה בצריפין

תיק /1875תשל״ג
שנפטר בתליאניב ביוס ח׳

בענין ירושת המנוח
בניסן חשל ״ב ) 23במרס ,(1972
המבקש :י ו ס ף היון מרהוב בר כוכבא  ,29רמת־גן.

יהירה קובו,

טגן המזכיר הראשי
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ב י ת הרין ה ר ב נ י ה א ז ו ר י ב פ ת ח י ת ק ו ה
הזמנות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקיפ המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובת הגאה או המעונין בעזבון שאחז(
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טעגותיו תוך חמישה עשר יום מיופ פרסופ חזמגה זו ,שאט לא כן יתן
בית הדין צו כטוב בעיניו.
תיק , 261תשל״ג
שנפטרה בפתח־תקוה
;

ר י כ ל בנימין,

בענין ירושת המנוחה
ביוט ז׳ בשבט תשל״ב ) 23בינואר  972נ(.
המבקשת:

לובה ריכל

תיק /272תשל״-ג
בענין ירושת המנות
ביום ט׳״ו בחשון תשל״ג) 22באוקטובר .(1972

ארית פלדשטריק

המבקשת:
תקוה.

בענין ירושת המנוחה
ביום ב׳ בתמוז תשב״ט ) 18ביוני .(1069

המבקש :שלומאי ש ת א מכפ

מנחלת צבי  ,37פחח־תקוה.

יצחק פ ל ד ם ט ר י ק ,

טובה שלומאי,

סגפטר ברמת־גן

מקריח יוספטל  ,1,2פתח־

תיק /308תשל ״ג
שנפטרה בספר חרא״ה

אייר.

המניח גולד הרשקו,

תיק /331תשל״ג
שנפטר בקרית־שמונה ביוט

בעניי ירושת
א ׳ בטבח ת ש ל ״ נ ) 2בינואר .(1972
המבקשת :גולד מריה מרחוב רמז  ,67פתח־תקוה.

ש׳ שילוביצקי,

המזכיר הראשי

ב י ת הדין ה ר ב נ י ה א ז ו ר י ב ר ת ו ב ו ת
הזמנות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטיס להלן ,בקשוה למתן צווי ירושה .כ ל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יוט מיום פרםומ הזמנה זו ,שאם לא בן יתן
בית הדין צו כטוב בעיניו.
תיק /65השל״ג
שנפטר ברחובות ביום ד׳

תיק /110תשלי״ ג
בענין פזבון המנוח ויסמן דוד ,שנפטר בבאר ״יעקב ביום ב׳״ז
בניסן תשל״ב ) 11באפריל .(1972

המבקשים :לביא פנינה ,אלי לביא ,תקוה צדקה,
חיים ,דוד ,אבנר ,שלום ,רחמים ,אשד ,יהודה ואילן
לביא.

אידית ,שושנה ק ט ל ץ ויוסף יהודה ויסמן.

לביא משה,

בענין עזבון המנוח
באלול תשל״ב ) 14באוגוסט .(1973

א ב ד ר יהודה,

בענין עזבון המנוח
באדר תשל״א ) 2במרס .(1971

א ב ד ד שושנה,

המבקשים:
פ ר ו מ ן

כ

ר

מ

ל

ה

׳

א

ב

ד

ר

כ

מ ן ל ׳

ל
^

ף
ג

תיק ;75תשל״ג
שנפטר ברחובות ביוס ה׳

א

ס

ת

ד

ר

א ל י ה ו י

ר

א

ב

ד

ר

ר ח מ

,

ם ׳

תיק '88יתשל״ג
בענין עזבון המנוח א ב ר ה ם צדוק ,שנפטר בנט־ציונח ביומ א׳
בתשרי תשל״ג ) 9בספטמבר .(1972

המבקשים :גג׳י א ב ר ה ם  ,גוליט א ב ר ה ם  ,עמליה ,כמוי,
סמיר וג׳קלץ אברהם.
תיק ;97תשל״ג
בענין עזבון המנוח אליהו ב י ט ל ר  ,שנפטר ברמלה ביופ ט׳
באדר ת ש ל ׳ ב ) 24בפברואר .(1972
המבקשים:
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ב י ט ל ר אידה ,שק ר ב ק ה ופרידמן שרה.

המבקשים:

פ  0ק ר ו זלמן,

בענק עזבון המנוח
בתשרי חשל״־ג ) 17בספטמבר .(1372

רניק 164יו,משל״ג
שנפסד ברחובות ביופ ט׳

המבקשים :פ ם ק ר ו שרה ,שרה ,בנינג׳ו בת־שבע,
פ ס ק ת אליא
אליאס ,פ ם ק ר ו אברהם ,פ ס ק ר ו ראובן ,א ל ט ר
אייזי׳ק ויצחק פםקרו.
יוסף ,אייזיק
ב ת י ־ יוסף,
רצון עמרם,

בענק עיזבון המנוח
בתשרי חשל״ג) 13בספטמבר ,(1972
המבקשים:

רצון.

תיק val 169
שנפטר בגן־יביד ,ביום ה׳

תקוה ,דוד ,משה ,הנן ,אלי ,בנימין ויעל

תיק ;214תשל״ג
בענין עזבדן המנוח זיפמן ישראל משך ,,שנפטר ג בפד גבתון
ביום  29באוקטובר .1955

המבקשים :זיפמן דבורה שרה ,וסרברגר תמר ,דגן
אביבה.
א' שמואלי ,המזכיר הראשי

יליןוט הטדסופיס  ,1878י״ז בכסלו תשל״ג23.11.1972 ,

גקודת החברות
הודעה ל פ י סעיף (2) 242
נמסרת בזה הוד9ה ,בי לאיור שלושה הדשיט מיום פרסום הודעה זו יימחקו ההברות הנזכרות להלן מפנקס ההברות ,אלא אם יוגשו סיבות
המחייבות אחרת:
שפ החברה
הלקה  46בגוש  10784חברה להשקעות בע״מ
פנת זנגביל בע׳׳מ
חולה טקסטיל בע׳׳מ
חלקה  670בגוש  6122בע־׳מ
חברת תלקח  21בגוש  8024בע״ט
בניני אופק בפתח־תקוה חברה קבלנית בע״מ
הברה טירת חנה ברפת־גן ,רחוב הרואה  125בע״מ
פרידלנדד נבטי הכרמל בע״מ
דירה מס׳  7בגוש  3703חלקה  517בפ׳-מ
גוש  6756חלקה  10בע״מ
הלקות משנה  64/4ו־ 64/8בגוש  6923יע״מ
חלקה  65בגוש  6755בע״מ
חברת חלקה  503בקרית רובלין הרצליה בע״מ
הלקה  38בגוש  6517בעיינו
הלקה  76בגוש  6756בע״מ
חלקה  11בגוש  6749בע׳׳מ
טירת ״אדפ״ נתניה בע״מ
חיבל חלקה  59בגוש  6387בע׳׳מ
חלקה  176בגוש  30039בע״מ
הלקה  185בגדש  6204בע״מ
גוש  6043תלקה  330בע׳׳מ
חלקה  61בגוש  6510בע״מ
היכל מלקות » 336 ,33כגוש  6625בע׳׳מ
חברת חלקה  156בגוש  6106בע״מ
חלקה  27בגוש  8241בנתניה בע״פ
ו1י!קה  106בגוש  6106בע״מ
חלקה  132בגוש  6517בע׳״מ
חלקה  133בבוש  6517בע׳׳מ

מם׳ התיק
חפ13377/
חפ16984/
חפ18792/
הפ19847/
מפ'20230,
חפ21525/
חפ21736/
הפ21766/
חפן24423
חפ24726/
הפ25542/
חפ26594/
חפ26660/
חפ28680/
חפ26686/
חפ26917/
תפ27165/
הפ/ד2716
חפ27463/
חפ27474/
חפ27657/
הפ27930/
הפ27980/
חפ28305/
חפ29552/
חפ29647/
חפ29758/
חפ29759/

שט ההגרה

מסי התיק

הברת דלת בגוש  3926בע״מ
אקס־אוכדקום גע״מ
חלקה טובה בגוש  6355בע״מ
הלקה  153בגוש  6400בע׳׳מ
חלקה  255גוש  — 10036חדדה בע״מ
מחצית חלקה  238בגוש  7162בע״מ
חברת גוש  6538חלקה  374בע״מ
בית בד רמה בע״מ
הלקה  24בגוש  18174בע״מ
השקעות אדמור בע״מ
חברת היבל חלקה  1בגוש  6610בע״מ
הברח היכל הלקח  1בגוש  6618בע״מ
קונדיטוריה רובן בע״מ
חלקה  858בגוש  6158כע״מ
חברת גוש  6635מס־  1005בע״מ
חברת גוש  6635מס׳  1003בע״מ
חברה לפיתוח תל־גיכורים בע״מ
אחים קוגוס בע׳׳מ
דוריתס בע״מ
הלקה מכפר  316ואחרות בגוש  10247בעז״מ
בני שדד בע״מ
הברת אחוזת יוסף וסיידי שפירא בע״מ
לובימר בע״מ
״טימר״ חברה מסחרית בע״מ
חברת חלקה  161בגוש  7166בע״מ

חפ(30805
חפ31983/
הפ 32313
הפ32789/
הפ33189/
חפ33244/
חפ;33318,
חפ33401/
וופ3330'1/
חפ24378/
תפ;35112
חפ35113/
הפ35536/
חפו35757
חפן36901
חפ36913/
תפ121/ז3
חפ37605/
חפ39936/
הפ40524/
חפ42290/
חפ41337/
חפ( 44651
חפ44912/
חפ44751/

ה׳ באלול תשל״ב ) 13בספטמבר (1972

יעקב ל ד
רשם ההברות

הודעה ל פ י סעיף (2)242
נמסרת בזח הודעה ,כי לאחר שלושה חדשים מיום פרסום הודעה זו ,יימחקו שמות החברות הנזכרות להלן מפנקס החברות ,אלא אש
יוגשו סיבות המחייבות אחרת:
שם ההברה
״מפעילים״ -הברה להפעלת ציוד לעבודות עפר בע־ימ
אמיקדן אמריקה-ישראל בע״מ
שמואל שי בע״מ
ישדח בע״מ
בלנקו חברה למשקאות קלים בע״מ
דן נאור ו ש ו ת פ י ו  -ח ב ר ה לפיתוח ועבודות עפר בע״מ
החברה לפיתות מפעלי תיירות בטולפ־צור בע׳׳מ
דנאימפקס בע״מ
ט.א.מ.י) .צפון( בע״מ
א.ד .בית בשדרות או״פ בע״מ
מ.ד.ד .חברה למוצרי קוסמטיקה בע״מ

ילקוט הפרסומים  ,1878י״ז בכסלו השל׳׳ג23.11.1972 ,

מספר התיק
45476
46094
46535
48244
48905
49293
50405
50442
50790
51174
51412

ש פ החברה
מפעלי תרצה בע״גי
עזריאל אדם — הנדסה בגו׳׳מ
אלף אלף ארגון ואדועים בע״מ
״שיאון״ חב׳ לפרמוט ושרותים בע״מ
לגדאו ספיר את ניבי) (1971בע״מ
א.ע.ת — .חברה לייבוא חלקי חילוף ואביזרים
למכוניות בע״פ
שדמות אפרים בע״מ
ב׳ באלול תשל״ב ) 30באוגוסט (1972

מסי התיק
52155
55311
55355
56528
56910
56673
57072

יעקב לוי
רשם ההברות

5S3

פקודת החברות
הודעות בדבר הגדלת הון
 .1ש .אם ובניו בע״מ

ווטספריח בהודעות ם־ציינינז פ ר ט י ם א ל ה :
ו,
,2

) 2 100 2.אלפיים ומאה( לירות ישראליות.
) 97 900 3.תשעים ושבעה אלף תשע מאות( לירות ישראליות.
 .4הס42171/

)0ם הזזבדה
ההון הרשום של החברה

,3

טכו 0הגדלת החון

,4

מ ס פ ר התיק

 ,1י .מיפורק .יצרני אופנה ח ב ר ה בע-ני
) 370 000 2,שלוש נלאות ושבעים אלף( לירות ישראליות.
) 100 00» ,3מאה אלף( לירות ישראליות,
 ,4הפ';43848

 .1ביצור ב ע״ מ
) 75 000 000 2.שבעים והמשה מליון( לירות ישראליות.
) 25 000 000 3.עשרים וחמשה מליון( לירות ישראליות.
 .4חצ987/

 .1מלון הוף עבו בע״מ

 .1ה ה ב ר ה ל מ פ ע ל י כ ל כ ל ה ותרבות לעובדי המדינה
בע׳׳מ
) 2 750 000 2.שני מליון שבע מאות וחמישים אלף( לירות ישראליות.
) 2 250 000 3.שני מליון מאתיים והמישימ אלף( לירות ישראליות.
 .4חצ2023/

 .1לבידי אשקלון בע״מ

 .1גרשון פאילץ ובניו מפעלי מכונות ותנורים )(1958
ג ע״ ó

 .1ה ב ר ת אשדוד ל א ל ק ט ר ו מכניקה בע״מ
) 425 000 2.ארבע מאות עשרים והמשך אלף( לירות ישראליות.
) 245 550 3.מאתיים ארבעים וחמשה אלף חמש מאות וחמישים( לירות
ישראליות.
2802,'sn .4

 .1מפעלי  4נגרים)ייצור( בע״מ

 .1רונלי אלקטרוניקה בע׳׳מ
) 20 080 2.עשרים אלף( לירות ישראליות.
) 30 009 3.שלושים אלף( לירות ישראליות.
 .4הפ3/־609

) 7 300 000 2.שבעה מליון שלוש מאות אלף( לירות ישראליות.
) 3 000 000 3.שלושה מליון( לידות ישראליות.
 .4חצ2502/

2.

) 20 000 2.עשרים אלף( לירות ישראליות.
) 3 040 210 3.שלושה מליון ארבעים אלף מאתיים ופשר( לירות
ישראליות.
 .4הפ׳58340,

20

) 13 000 2.המשה עשר אלף( לירות ישראליות,
) 20 000 3.עשרים אלף( לירות ישראליות.
 .4חפ9987/

) 210 000 2.מאתיים ועשרה אלף( לירות ישראליות.
) 40 000 3.ארבעים אלף( לירות ישראליות.
 .4וזפ;18320

 .1״הנעל לעם׳־ בעי׳ מ
)עשרים אלף( לירות ישראליות.
eco
) so 000 3.המישימ אלף( לידות ישראליות.

 .1מלון פ ל ד ה ת ל ״ א ב י ב בעימ
) 4 725 090 2.ארבעה מליון שבע מאות עשרים וחמשה אלף( לירות
ישראליות.
) 3 220 0!» .3שלושה מליון מאתיים ועשרים אלף( לירות ישראליות.
49581ían .4

 .1אביב פילם בע״מ
) 2 000 2.אלפיים( לירות ישראליות.
) 98 000 3.תשעים ושמונה אלף( לידות ישראליות.
19179/BÍ1 .4

 .1א.אי.ל .ישראל בע״מ

 .1אריזות ה ד ר ח ב ר ה בע״מ
) 2 070 000 2.שגי מליון שבעים אלף( לירות ישראליות.
) 540 000 3.חמש מאות ארבעים אלף( לידות ישראליות.
 .4הפי32419,

) 3 200 000 2.שלושה מליון מאתיים אלף( לירות ישראליות.
) 1343 848 3.מליון שלוש מאות ארבעים ושלושה אלף שמונה מאות
א ר » י  6ושמונה( לירות ישראליות.
 .1הפי953:ד!1-

 .1י  .בן יעקב בע״מ

 - .1ק ש ק ד ח ב ר ה ל ה נ ד ס ת מ ת כ ת בע״מ

) 250 001 2.מאתיים חמישים אלף ואחת( לירות ישראליות.
) 50 000 3.חמישים אלף( לירות ישראליות.
 .4חפ34116/

) 280 000 2.מאתיים ושמונים אלף( לירות ישראליות.
) 330 000 3.שלוש מאות ושלושיט אלף( לירות ישראליות,
 .4חפ י46303 :
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י״-ז בכטלז חהל״ג21.11.1912 ,

הודעות בדבר הגדלת הון
 .1ח ב ר ת הכשרת הישוב בישראל בע״מ

 .1״עדין״ ש .נויפלד בע״מ

) 17 500 000 2.שבעה עשר מליון חמש מאות אלף( לירות ישראליות.
) 12 500 000 3.שביט עשר מליון חמש מאות אלף( לירות ישראליות.
 .4חצ2011/

). 407 000 2.ארבע ניאות !•שבעה אלף( לירות ישראליות.
) 93 000 3.תשעים ושלושה אלף( לירות ישראליות.
 .4חפ׳11347,

 .1יבולי הבשור  -ח ג ר ה למיון ואריזת ירקות בע״מ

 .1אפריקהיישראל להשקעות בע״מ

) 130 000 3.מאה וחמישים אלף( לירות ישראליות.
) 120 000 3.מאה ועשרים אלף( לירות ישראליות.
 .4חפ58220/

 .1ח ב ר ה מפעלי קרית א ר ב ע ) י צ ו ר בלוקים( בע״מ
) 50 000 2.חמישים אלף( לירות ישראליות.
) 50 000 3.חמישים אלף( לירות ישראליות.
 .4חפ58484/

 .1ח ב ר ת מ פ ע ל י קדית א ר ב ע ) י צ ו ר בלוקים( בע״מ
) 100 000 2.מאה אלף( לידות ישראליות.
) 33 000 3.שלושים ושלושה אלף( לידות ישראליות.
 .4חפ58484/

 .1תעשיות שטיחי נצרת בע״מ
) 1 080 000 2.מליון שמונים אלף( לירות ישראליות.
) 2 360 003 3.שני מליון שלוש מאות וששים אלף ושלוש( לידות
ישראליות.
 .4חפ59571/

 .1שנאי אופקים בעימ
) 20 000 2.עשרים אלף( לירות ישראליות.
) 230 011 3.מאתיים ושלושים אלף ואחת עשרה( לירית ישראליות.
 .4חפ60661/

 .1״אורקד״בע״מ
) 1 000 2.אלף( לירות ישראליות.
) 33 000 3.שלושים ושלושה אלף( לירות ישראליות.
 .4חפ33515/

) 12 '500 000 2.שנים עשר מליון חמש מאות אלף( לירות ישראליות.
) 12 500 000 3.שנים עשר מליון חמש מאוח אלף( לירות ישראליות.
 .4הצ506/

 .1־טפחות -בגק משכנתאות לישראל ב ע י מ
) 50 000 000 2.חמישים מילון( לירות ישראליות.
) 12 000 000 3.שנים עשר מליון( לירות ישראליות.
 .4חצ(5ד14

 .1פרי אור בע־מ
) 6 600 000 2.ששה מליון שש מאות אלף( לירות ישראליות.
) 3 000 000 3.שלושה מליון( לירוה ישראליות.
 .4חצ2523/

 •1שוק חקלאי חב׳ לשיווק ו א ס פ ק ה חקלאית בע׳-מ
) 600 000 2.שש מאות אלף( לירות ישראליות.
) 160 000 3.מאה וחמישים אלף( לירות ישראליות.
 .4חפ2568/

 .1פליז בע״מ
) 750 000 2.שבע מאות המישיש אלף( לירות ישראליות.
) 4 250 000 3.ארבעה מליון מאתיים חמישים אלף( לירות ישראליות.
 .4חפ5374/

 .1״בלה״ מפעלי טקסטיל) (1951בע״מ
) 20 000 2.עשרים אלף( לירות ישראליות,
) 60 000 3.ששים אלף( לירות ישראליות.
 .4חפ7939/

 .1המחלקה הטכנית של קיבוצי השומר הצעיר בע״מ
) 300 000 2.שלוש מאות אלף( לידות ישראליות.
) 200 000 3.מאתייפ אלף( לידות ישראליות.
 .4חפ16900/

 .1אוליבקס בע״מ
) 362 500 2.שלוש מאות ששים ושנייפ אלף חמש מאות( לירות
ישראליות.
) 387 500 3.שלוש מאות שמונים ושבעה אלף המש מאות( לירות
ישראליות.
 .4חפ18880/

 .1אמאץ ה ב ר ת אמקור לאמאיל וצפוי בע״מ
) sooooo .2שמונה מאות אלף( לירות ישראליות, ,
) 4 208 000 3.ארבעה מליון מאחייפ אלף( לירות ישראליות.
 .4חפ9672/

 .1ארנסט איכולד בע״מ
) 2000 2.אלפיים( לידות ישראליות.
) 128 000 3.מאה עשריס ושמונה אלף( לירות ישראליות.
 .4חפ'׳13545

 -1אררט ח ב ר ה לבטוח בע״מ

 .1״ירנטקס״ ־ מ פ ע ל י ט כ ס ט י ל בע׳׳מ

) 7 000 000 2.שבעה מליון( לירות ישראליות.
) 500 000 3.חמש מאות אלף( לירות ישראליות.
 .4ה1735/3

) 20 000 2.עשרים אלף( לירות ישראליות.
) 60 000 3.שמונים אלף( לירות ישראליות.
 .4חפ17999/
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ה ו ד ע ו ת ב ד ב ר ה ג ד ל ת הון
!• ״או&טיקל״ בעימ
) 65 980 2.ששים וחמשהאלףתשע מאות ושמונים( לירותישראליות.
) 34 020 3.שלושים וארבעה אלף ועשרים( לירות ישראליות.
 .4חפ18450/

 .1פרפורי ושות׳ בע׳׳מ
) 70 000 2.שבעים אלף( לירות ישראליות.
) 200 000 3.מאתיים אלף( לירות ישראליות.
 •4הפ;47272

 .1׳נילי• מפעלי מתכת בע״מ

!• י .אפשטיין בפ׳׳מ

) 2 000 2.אלפיים( לירות ישראליות.
) 240 000 3.מאתיים וארבעים אלף( לירות ישראליות,
 .4חפ20740/

) 50 000 2.חמישיס אלף( לירות ישראליות.
) 349 900 3.שלוש מאות ארבעים ותשעה אלף תשע מאות( לירות
ישראליות.
 .4חפ!49323

) 50 000 2.חמישים אלף( לירות ישראליות.
) 200 000 3.מאתיים אלף( לירות ישראליות.
 .4חפ21551/

 .1מיקרוגיקמ הע־-מ

 .1א ל כ ס נ ד ר ול .ברנד בע-מ

) 67 580 2.ששים ושבעי ,אלף ממש מאות( לירות ישראליות.
) 92 50 3.תשעים ושתיים( לירות ישראליוהוהמשיפ אג׳,
 -4חפי50700 ,

 .1טוטגאור בע״מ
) 227 756 2.מאתיים עשרים ושבעל ,אלףשבע מאות המשיג ושש(
לירות ישראליות.
) 8,246 3.שמונת אלפים מאתיים ארבעים ועש( לירות ישראליות,
 .4הפ22893/

! .מנחם קיהל ב ע״ מ
) 150 000 2.מאה וחמישים אלף( לירות ישראליות.
) 200 000 3.מאתיים אלף( לירות ישראליות,
 .4חפ26019/

 .1חוף גיא בע״מ
) 20 000 2.עשרים אלף( לירות ישראליות.
) 300 000 3.שלוש מאות אלף( לירות ישראליות.
 . 4הפ34362/

 .1״בית־היוצר״ בע״מ
) 125 000 2.מאה עשרים וחמשח אלף( לירות ישראליות.
) 50 000 3.חמישים אלף( לירות ישראליות.
 .4חפ38655/

נ .פטדולמ ה ב ר ת הגז הישראלית) (1969בעימ
) 250 500 2.מאתיים והמישיט אלף( לירות ישראליות.
) 250 000 3.מאתיים חמישים אלף( לירות ישראליות.
 .4הפ;51723

 •1ט ר פ ל הגומה וציוד בעימ
) 60 000 2,ששים אלף( לירות ישראליות.
) 130 000 3,מאה חמישים אלף( לירות ישראליות.
 ,4חפ3/ב523

 .1מהנדס ל ד ב ד ם ל ר מ ן בע״פ
) 60 000 2.ששים אלף( לירות ישראליות.
) 150 000 3.מאד ,חמישים אלף( לידות ישראליות.
 .4חפיו54102

 .1מידה  -מיכשור מדעי בע״מ

) 20001 2.עשריט אלף ואחת( לירות ישראליות.
) 180 000 3.מאה ושמונים אלף( לידות ישראליות.
 .4הפ56084/

 .1בתי אריזה אשקלון בע״פ

!׳ מלון פז בע״מ

) 690 000 2.שש מאות תשעים אלף( לירות ישראליות.
) 310 000 3.שלוש מאות ועשרה אלף( לירות ישראליות.
 .4הפ44746/

) 220 000 2.מאתיים ועשרים אלף( לידות ישראליות.
) 73 000 3.שגעים ושלושה אלף( לירות ישראליות.
 .4חפ;56919

 .1שיש אשדוד בע״מ
) 20 000 2.עשרים אלף( לירות ישראליות.
) 30 000 3.שלושים אלף( לירות ישראליות.
 .4חפ45088/

 .1״עדים״ ,ח ב ר ה לפתוח בע״מ
) 20 000 2.עשרים אלף( לירות ישראליות.
) 180 000 3.מאה ושמונים אלף( לירות ישראליות.
 .4הפ46278/
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!• ב ר שילו  -מימון בע״מ
) 20 000 2.עשרים אלף( לירות ישראליות.
) 120 000 3.מאה עשרים אלף( לירות ישראליות.
 .4הפי60887 ,

!• ב ל ו ק לחץ אשקלון בע״מ
) '20 000 2.עשרים אלף( לירות ישראליות.
) 130 000 3.מאה ושלושים אלף( לירות ישראליות.
 . 4תפ !61045
׳

ילקוט הפרסומים  ,1878י״ז בכסלו תשל״ג23.11,1972 ,

הודעות בדבר הגדלת הון
 .1״תיא״  -תמרוקי ישראל בעימ

 .1א ג פ י ב ע ״ מ

) 30 000 2.שלושים אלף( לירות ישראליות.
) 270 000 3.מאתיים שבעים אלף( לירות ישראליות.
 .4חצ848/

) 20 000 2.עשרים אלף( לידות ישראליות.
) 232 000 3.מאתיים שלושים לשניים אלף( לירות ישראליות״
 .4חפ60916/

 .1א ד ר ם המרי בנין בע״מ
) 1900 000 2.מליון תשע מאוח אלף( לירות ישראליות.
) 600 000 3.שש מאות אלף( לירות ישראליות.
 .4חפ12441/

 .1אחים צולפן ושות׳ בע׳־מ
) 5 000 2.חמשת .אלף( לירות ישראליות.
) 100 000 3.מאה אלף( לירות ישראליות.
־ .4חפ16868/

 .1יעקב כ ס פ י בע׳׳מ
) 1000 2.אלף( לירות ישראליות.
) 24000 3.עשרים וארבעה יאלף( לירות ישראליות.
 .4חפ16951/

 .1רדמונד אמקוד בע״מ
) 2 000 000 2.שני מליון( לירות ישראליות.
) 3 000 000 3.שלושה מיליון( לירות ישראליות.
 .4הפ18546/

 .1אמנור בע״מ
) 2 000000 2.שני מליון( לירות ישראליות.
) 3 000 000 3.שלושה מליון( לירות ישראליות.
 .4חפ41745/

 .1מוצרי ה ד ר ישראליים בע׳״מ
) 50 000 2.חמישים אלף( לירות ישראליות.
) 85 000 3.שמוביט והמשה אלף( לידות ישראליות.
 .4הפ45549/

 .1מינץ א ת ?ילבדמינץ מהנדסים וקבלנים בע״מ
) 99 000 2.תשעים ותשעה אלף( לירות ישראליות.
) 300 000 3.שלוש מאות אלף( לירות ישראליות.
 .4הפ46000/

 .1א מ ק ו ר ב ע ״ מ
) 40 000 000 2.ארבעים מליון( לירות ישראליות.
) 10 000 000 3.עשרזז מליון( לירות ישראליות.
 .4הפ6460/

 .1שקם בע׳-מ
) 1386 779 2.מליון שלוש מאות שמוניפ וששת אלף שבע מאות
שבעים ותשע( לירות ישראליות.
) 750 000 3.שבע מאות חמישים אלף( לירות ישראליות.
 .4חפ7636/

 .1א ל ק ט ד ו ב ר ק בע״מ
) 60 000 2.ששים אלף( לירות ישראליות.
) 140000 3.מאה ארבעים אלף( לירות ישראליות.
 .4חפ7870/

 .1א מ ת ן בע״מ
) 4 080 000 2.ארבעה מליון( לירות ישראליות.
) 6 000 000 3.ששה מליון( לירות ישראליות.
 .4חפ(9408

 .1ב ר  ,ישראל -־ אמריקה לבניה בע״מ
) 1050 000 2.מליון המשים אלף( לירות ישראליות.
) 840 000 3.שמונה מאות ארבעים אלף( לירית ישראליות.
 .4חפ(8ד586

 .1״שיף־אטלס•״ מ פ ע ל י סריגה אמריקאיים בע״מ
) 100 000 2.מאת אלף( לירות ישראליות.
) 125 000 3.מאה עשרים וחמשה אלף( לירות ישראליות.
 .4ח28164/3

 .1מאפית אשקלון בע״מ
) 1000 2.אלף( לירות ישראליות.
) 20 000 3.עשרים אלף( לירות ישראליות.
 .4חפ12200/
ב ׳ לוי
כ ״ ו באלול תשל״ב ) 5בספטמבר 2ד(19
עוזר ראשי לרשם החברות

 .1מיכלי כ ר מ ל תעשיות קרמון גלי בע״מ
) 4 850 000 2.ארבעה מליון שמונח מאות חמשיס אלף( לירות
ישראליות.
) 1 000 000 3.מליון( לירות ישראליות.
 .4חפ46637/

 .1״•לינא -אטבליםמנט)ישראל( בע״מ
) 170 000 2.מאה שבעים אלף( לירות ישראליות.
) 130 000 3.מאה שלושים אלף( לירות ישראליות.
 .4הפ55883/

! .ישעז ח ב ר ה ל מ ת כ ת ולבנין בע״מ
) 20 000 2.עשרים אלף( לידות ישראליות.
) 103 000 3.מאה ושלושה אלף( לירות ישראליות.
 .4חפ57046/
ילקוה הפרסומים  ,1378י״ז בכסלו תשל״ג23,11.1972 ,

תיקון טעויות
בהודעה בדבר הגדלת הון של חברות ,שפורסמה בילקוט הפרפומימ
 , 1853תשל״ב ,עמי  ,2428יש לקרוא את פריט  2לחברח חפ 7117/כלהלן:
״) 17,500,000שבעה עשר מיליון וחמש מאות אלף( לירות
ישראליות־׳.
בהודעה בדבר שינוי שם ,שפורסמה בילקוט הפרסומים ,1841
תשל״ב ,עמי — 2166
 .1יש לקרוא את השם הלועזי של פריט  3להברה הפ 47403/כדלקמן:
" "Centre f o r Industrial Research ( C I R ) L i m i t e d .

 .2פריגו ) 4מפי התיק( צ״ל :״חפ( 47404״.
ב ׳ לוי
כ״ו בתשרי ת ש ל ״ ג )  4באוקטובר (1972
עוזר ראשי לרשם החברות
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&ק1דת השות&הות
הודעות על שינויים בשותפויות
הנזםפדיוו כהודעות מציינים פרטים א ל ה :
ו .שם ח ש ו ת פ ו ו !
 -3ט י ב ה ע ס ק
ג.
.4
.5
.6
.7
.8

מקום העסקים העיקרי
שוזות ה ש ו ת פ י ם ו מ ע נ ם
תקופת ההתקשרות
הןןורשים לנהל « ת השותפות ו ל ח ת ו ם ב ש מ ח
ת « ד ז העוינזי .
נוספר התיק
י

והבי יוסף ושות׳
 .4יהושע ארד )איצקוביץ( יצא מן השותפות ,דורון א י ד  ,טכנאי,
בפר נניס ב ׳ ) ב י ת זהבי( ,פתח־תקוה ,הצטרף לשותפות.
 . 6חתימות יחיאל פדהצור או ראובן פדהצור יחד עם לוי ארד או
דורון ארד מתחת לחותמת השותפות יחייבו אח השותפות.
 .7ב׳ באי תשל״ב ) 13ביולי .(1972
 .8ש 9464.1

מיקו שתיקה
בית מרקחת ׳׳מגן דוד״ ד״ר מגדלר וד״ר קולברג
 .4דייר יהושע קולכדג כע״מ ,חברה גע״מ ,שדרות רוטשילד ,26
תל־אביב ,הצטרפה לשותפות.
ד .כ״א באב תשל״ב ) 1באוגוסט .(1972
8087 .8

בית מרקחת ׳־מגן דוד״ ד״ר מ נ ד ל ר וד״ר קולברג
 .4דייר ארנפט מנדלר ורגינה מנדלר יצאו מן השותפות.
 .7כ״א באב תשל״ב ) 1באוגוסט .(1972
8087 8.

גדינבאום בנטל ושות׳
 .4אלישע שחמון יצא מן השותפות.
 .7ו׳ בניסן השל׳׳א ) 1באפריל .(1971
 .8ש2419/

.4
.6
.7
.8

זיגמונד דולברג יצא מן השותפות.
חתימות שני השותפיט מחייבות את השותפות.
י״ז באייר תשל״ב ) 1במאי .(1972
ש10174/

מ פ ע ל י תיירות־עץ גב
 .6פוגל יוטף ,לביא מתי ,שורצבבוער זאב ,נון מנדל ,שטינברגר
יעקב  -חתימת כל אהד מחנ״ל ,בצירוף חותמת השותפות ,מחייבת
אח השותפות.
 . 7ט׳ באייר תשל״ב ) 23באפריל .(1972
 .8ש10314/

״מפעל הסביניפ  -אורים-
 .6עמירם בן פיני ,פירל שניידר ,עמנואל טל  -כל אחד מהם
בצירוף חוהמת השותפות ,רשאי לחתום בשפ השותפות.
 .7א׳ באב תשל״ב ) 12ביולי .(1972
 .8ש10424/

בית ד פ ו ס ה מ ל ה
 .4צבי אברמוביץ נפטר.
 .7כ׳׳ב בטבת תשב׳׳ו) 15בינואר .(1966
 .8ש4615/

בית ד פ ו ס המלה
.4
.6
.7
.8

הצטרפו לשותפות :ליבוביץ שלמה ,מכונאי ,רחוב העצמאות ,44
עכו; קליין יעקב ,סדר ,רהוב הרצל  ,33/23עבו.
חתימת עזרא אל־כחב ,בצירוף חתימתו של שותף נוסף ,תחייב
אח השותפות.
ט״ו באב ת ש ב ״ ו )  1באוגוסט .(1966
ש4615/

ביכורי ה ר האושר
 .4ביכורי הר האושר שותפות מטעים.
 .7י״ט באב תשל״ב ) 30ביולי .(1972
 .8ש10542/

״ א ל י חמה״ תעשית מכשירים
 .6גלבוע ג ד  ,שפירא מרדכי ,שלם אמיתי  -חתימתו של כל אחד
מהנ׳׳ל ,בצירוף חותמת השותפות ,מחייבת את השותפות.
 .7כ״-ו בתמח תשל״ב ) 8ביולי .(1972
 .8ש';10583

־׳אל־המה״ תעשית מכשירים
פ ו ל י א ס ט ר רחובות
.2
.3
.4
.6
.7
.8

נגריה כללית ולארונות מטבח ,ייצור רהיטים וציפויים בפולי־
אסטר.
דרך יבנה ,אזור התעשיה ,רחובות.
ברקוביץ יצחק יצא מן השותפות; דרגצקי שולמית ,עקרת בית,
רחוב מבצע קדש  ,3ראשון-לציון ,הצטרפה לשותפות.
דרגצקי אריה ,דרגצקי שולמית ,כל אחד לחוד.
ט״ז בטבת תשל׳׳ב ) 31במרס .(1972
ש9172/
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 .6א ב ך ה ד דוד ,גלבוע גד ,שלם אמיתי ,שפירא מרדכי  -התיפמ
כל אהד פהנ״ל ,בצירוף חותמת השותפות ,תחייב את השותפות.
 .7כ״ד באב תשלי ב ) 4באוגוסט .(1972
 .8ש10583/

גבאי ושות׳ 1971
!• גבאי ושות׳
 .7כ״ט באב תשל״ב ) 9באוגוסט .(1972
 .8ש10555/

ילהוט הפרסוםים  ,1878י״ז בכסלו תשל״ג23.11.1972 ,

פקודת השותפויות
פינק גוטליב דיאמנד קומפני
 .1פיםפיגו דיאמונד קומפני.
.4
.6
.7
.8

הצטרפו לשותפות :פינק הרש וולף ,יהלומן ,קווינטין מציסלי
 ,18אנטוורפן; שפיצר דוד ,יהלומן ,רובנםליי  ,20אנטוורפן.
חיים פינק לחוד ,אי שתי חתימות מתוך חתימותיהם של השותפים:
משה גוטליב ,הרש וולף פינק ודוד שפיצר מחייבות את השורפות.
י״ז בניטן תשל״ב ) 1באפריל .(1972
ש10632/

בגדי פילי piii clothes
 .4מוספי פואד יצא מן השותפות; עומרד יעקב ,פועל ,רהוב הרצל
 ,31בני־ברק ,הצטרף לשותפות.

 .7ב״ה בתמוז תשל׳׳ב) 7ביולי .(1972
 .8ש10686/

הרצוג את פ ו ק ס
 .1הרצוג ,פ ו ק ס את נאמן
 .4ד ״ ר יעקב נאמן ,עו״ד ,רחוב ברנדס  ,38תל־ אביב ,הצטרף!
לשותפיה.
 .7כ״ב בתפוז תשלי׳ ב ) 4ביולי ,(1972
 .8ש)15ד10

יעקב לוי

ד׳ בתשרי השל״נ) 12בספטמבר (1972

ר ש ס השותפויוו:

הודעות על פיהק שותפויות
!,
.2
.3

 .1חשמלית

המספרים שבתודעוח מציינים פדגזים אלח
ט ס השותפות
תארי! הפירוק
מספר הוניק

 .2ז ׳ באלול תשל״ב ) 17באוגוסט (1972
 .3ש8993/

! .סרגלי קלי מרגלי חשוב דו־ממדייס

 .1א׳ ד דימר ושות׳

 .2ב׳׳ה בתמה תשל־יב ) 10ביולי (1972
 .3ש9828/

 .2ב׳ באב תשל״ב) 31ביולי (1972
1099 3.

 .1מכון ת ל ־ א ב י ב

 .1םולומהוב את עמר

 .2ב״א באלול תשל״ב ) 31באוגוסט (1972
8532 3.

 .2י״ט בתמוז השל״ב ) 1ביולי (1972
 .3ש10085/

 .1נגרית הצפון

 .1דן ברזילי ושות׳

 .2נ ״ ח בשבט תשל״ב ) 13בפברואר (1972
 .3ש5668/

 .2ב׳״ח באב תש׳׳ל ) 1באוגוסט . (1970
 .3ש10105/

 .1א ש ל א ת ב ר ו ג ר
 .2ד׳ באב תשל״ב ) 15ביולי (1672
 .3ש8248/

יעקב לוי
V

ד׳ בתשרי מ ש ל ״ ג )  1 2בספטמבר (1972

דשם השותפויות

פקודת האגודות השיתופיות
ביטול רישוש אגודות שיתופיות ל פ י סעיף (2) 50
תואיל וביום  21במרס

״חרמון״

 1966ניתן צו ע ל פירוק האגודה

קואופרטיב מובילי ה ק ר ח

בפתח־תקוה

בע״מ )מסי התיק ,(1258 :וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 1271
מיום ,21,4,66

והואיל והפירוק חנ״ל נשלם ,ניתנת בזה הודעה שרישום האגודה
הנ״ל נתבטל ומאומה שעה תדלה האגודה לשמש כגוף מאוגד.

הואיל וביום  9במרט  1970ניתן צו על פירוק האנודה קרית
עבודה ט׳ אגודה שיתופית לשכון בע׳׳מ)מס׳ התיק,(668 :
ו צ ו זה פורסם בילקוט הפרסומיס  1616מיום ,9.4.70
והואיל והפירוק הנ״ל נשלפ ,ניתנת בזה הודעה שרישופ האגודה
הנ׳׳ל נתבטל ומאותה שעה חדלה האגודה לשמש כגוף מאוגד.
ט״ו בתשון תשל׳-ג) 23באוקטובר (1972

יאיר יקיר
רשם האגודות השיתופיות

ילקוט הפדסומיפ  ,1878י״! בכסלו תשל״ג23.11.1972 ,

הודעה ל פ י סעיף ) (1)59ד(
ופקודת החברות סעיף (3) 242
הנני מודיע בזה ,שלאחר שלושה חדשים למן תאריך פרסופ
הודעה זו ,יימחק שמה של האגודה הנזכרת מטה מפנקס רישום
האגודות השיתופיות והאגודה תבוטל ,אלא אס יראו לי תוך המועד
הנ״ל סיבות המחייבות אחרת:
שם האגודה
קופת תגמולים של חברי ׳׳לבנון״
קבוצה קואופרטיבית תליאביב
אגודה שיתופית בע״מ
)תיק מספר(1047 :

תאריך הרישום
5.2,1951

ז ׳ בחשון תשל״ג) 15באוקטובר (1972

מען רשום
תל־אביב

יאיר יקיר
רשם האגודות השיתופיות
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הודעות מאת בונה הגכמים הרשמי
פקודת

החברות

צווי פירוק ואסיפות ראשונות
שם החברה :מו־יז בע״מ — בפירוק.
מען המשרד הרשופ :שד׳ רוטשילד  ,48תל־אכיב ,אצל דו״ה פלדמן
אברהם ושית׳,
בית המשפט המחוזי של :חל־אביב־יפו ,חיק אזרחי ,1355172
תאריך צו הפירוק :י״ב בחשרי תשל״ג) 20בספטמבר .(1972
תאריך הגשת הבקשה :י״ט בסיון תשל״ב ) 1ביוני .(1972
היום והמקום ואסיפות ראשונות :ח׳ בטבת תשל״ג) 13בדצמבר ,(1972
במשרד כונס הנבפיפ הרשמי ,רחוב נחלת בנימין  ,39תל־אביב.
שעת האסיפות (1 :נושיפ בשעה  13.00אחח״צ;
 (2משתתפים בשעה  13.15אחה״צ.
י׳ בכסלו תשל״ג ) 16בנובמבר (1972

שט החברה; מלחמות עשדיפ השנים נע״ מ — בפירוק,
מען המשרד הרשום :רתוב אלנבי  ,34תל־אביב.
ג י ת המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,חיק אזרחי .1489/72
תאריך צו הפירוק :כ״ ו באלוליחשליב ) 5בספטמבר .(1972
תאריך הגשת הבקשה :ג׳ בתמוז חשל״נ ) 15ביוני .(1972
היום והמקום לאסיפות דאשונזת; ב״־ז בבטלו תשל״ג ) 3בדצמבר
 ,(1972במשרד כ מ ס הנכסיט הרשמי ,רחוב גחלת בנימין ,39
הי־אביב.
שעת האסיפות (1 :נושים בשעה  11.00בבוקר;
 (2משתתפים בשעה  11.15בבוקר.

א' רוטנשטרייך

י' בכסלו תשל׳׳ג) 16בנובמבר (1972

סגן כונס הנכסים הרשמי בפועל

א׳ רוטנשטרייך
סגן כונס הנכפים הרשמי בפועל

פקודת פשיטת הרגל1936 ,
הודעה ע ל תשלום דיבידנד
שפ החייב ומענו :יהושע בוגלר ,מעוז אביב  ,7(3תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :חל־אביב־יפו ,תיק אזרחי ,1439/65
הסכום לכל לירח 25 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידגד רביעי וסופי.
זמן פרעונז :ג׳ בטבת ת ש ל ״ ג )  8בדצמבר .(1972
מקוס פרעונו במשרד הגאמן :פו׳׳ד י׳ סביר ,שדי רוטשילד ,31
חל־אביב.

א' תטנשטדייך
ט׳ בכסלו תשל״ב) 15בנובמבר (1972
סגן כונס הבכםיפ הרשמי בפועל
הודעות ע ל תשלום דיבידנד
שפ החייב ,תיאורו ומענו :ימיןאהרפי ,ת״ז ,6779371פועל בנין,
 ,789/30קריח־גת.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי ,201/70
חסכוס לכל לירח 20 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :ראשון.
זמן פרעוגו :כ׳׳ז בכסלו תשל׳׳ג) 3בדצמבר .(1972
m

 ,מנהל עבודה

175912
שם החייב ,תיאורו ומענו :משד ,פינטו,
ב מ י ן  ,שדרות אשכול  ,26ירושלים.
בית המשפט המחוזי של :ירושליפ ,תיק אזרחי .149/71
הסכופ לכל לידה 17 :אגורות,
דיבידנד ראשון או אחד :ראשון.
זמן פרעונו :כ ׳ בכסלו חשל״ג) 26בנובמבר .(1972
מקוס פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסיפ הרשמי ,רחוב ידידיה,
פינת כורש ,ירושליפ.
 .א׳ ג ר ו ם פ ל ד
י ׳ בכסלו תשל״ג ) 16בנובמבר (1972
סגן כובס הנכסים הרשמי בפועל

הודעה ב ד ב ר כוונה ל ה כ ר י ז ע ל דיבידנד
שפ החייב ,תיאורו ומענו :יעקב אפשטיין ,ה״ז  ,153429אצל אייזק
פישר ,רחוב דכרנדט  ,22תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :ירושליס ,תיק אזרחי .352/61
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היום האחרון לקבלת הוכחות :ג׳ בטבח תשל׳׳ג ) 8בדצמבר .(1972
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :גדעון גרינבויים ,עו״ד ,בגין קולנוע ציון,
ירושלים,
א' ג ר ו ם פ ל ד
ה׳ בכסלו תשל״ג) 14בנובמבר (1972
סגן כונס חנכסיט הרשמי בפועל

הודעות ב ד ב ר כוונה להכריז ע ל דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :שמואל סבר ,שכיר ,רחוב חי״ש  ,13אפקה,
תל־אביב,
ג י ת המשפט המחוזי של :תל־אביב-יפו ,חיק אזרחי .738/66
חיום האחרון לקבלת הוכחות :ג׳ בטבת תשל״ג ) 8בדצמבר .(1972
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :עו״ד י ׳ אברמוביץ ,בכד־הנשיא ,הוד־
השרון.
שפ החייב ,תיאורו ומענו :הינץ חייפ יבלונובםקי ,סוהר ,רחוב
ז׳בוטינסקי  ,69תליאביב.
בית המשפט המחוזי של :חל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .3494/66
היוט האחרון לקבלת הוכחות :ג׳ בטבת תשל״ג) 8בדצמבר .(1972
ש • הנאמן ,תיאורו ומעגו :יוסף מצגר ,עו״ד ,שד׳ רוטשילד  ,4תל־
אביב.

א' רוטנשטדייך
ט׳ בכסלו ת ש ל ״ ג )  1 5בנובמבר (1972
הגן כונס הנכסיפ הרשמי בפועל
הודעה ב ד ב ר כוונה להכריז ע ל דיבידנד
ובקשת שחרור
שפ החייב ,תיאורו ומענו :ציפני שלוס ,ת׳׳ז  ,7242616נהג,
וציפוי ויקטוריה ,ת״ז  ,6554959עקרת בית ,שיכון ד׳ ,1949/42
באר־שבע,
בית המשפט המחוזי של :בארישבע ,תיק אזרחי .56/71
חיופ האחרון לקבלת הוכחות :ג׳ בטבת ת ש ל ״ ג )  8בדצמבר .(1972
שפ הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הנכפים הרשמי ,רחוב ידידיה ,4
ירושליט,
היום והמקופ לדיון בבקשת השחרור :י״ג בשבט תשל״ג ) 16בינואר
 ,(1973כשעה  8.30בבוקר ,בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע.
א' ג ד ו ס פ ל ד
י ׳ בכסלו תשל״ג ) 16בנובמבר (1972
סגן כונס הנכסיפ הרשמי בפועל

ילקוט הפרסומים  .1878י״ז בכסלו תשל״ג23,11,1972 ,

הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי
פקודת פשיטת הרגל1936 ,
צווי ק ב ל ת נכסים והכרזת פשיטת רגל,
אסיפה ראשונה
שפ החייבת ומענה :אביבה כרמלי ,ת״ז  ,4577896שיכון סלע ,רחוב
הדד  ,4/5הרצליה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2317(72
תאריך צו קבלת הנבטים והברזת פשיטת רנל :י״ג בתשרי חשל״נ
) 21בספטמבר .(1972
בקשת נושה או חייב :בקשת החייבת.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :כ ״ ט בכסלו תשל״נ )5
בדצמבר  ,(1972בשעה  12.00בצהרים ,במשרד כונס הנכסים
הרשמי ,רחוב נחלת בנימין  ,39תל־אביב.
שם החייב ומענו :יוסף שמיר ,ת*ז  ,0578165רחוב אסירי ציון ,13
אור־יהודה.
בית המשפט המוזוזי של :תל-אביב־יפו ,תיק אורחי .2351/72
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :כ ״ ד בתשרי תשל״ג
) 2באוקטובר .(1972
בקשת נושה או חייב; בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ז׳ בטבת תשל״ג )12
בדצמבר  ,(1972בשעה  12,00בצהרים ,במשרד כונס הנכסים
הרשמי ,רחוב נחלת בנימין  ,39תליאביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :יצדק ניסים ,ת״ז /165321ז ,חייט ,רחוב
וילנא  ,105/10שיכון מזרחי ,רמלה,
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב-יפו ,תיק אזרחי .2354/72
תאריך צו קבלת הנבפיט והכרזת פשיטת רגל :כ׳ בתשרי תשל״ג)28
בספטמבר .(1972
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ו׳ בטבת תשל״ג )11
בדצמבר  ,(1972בשעה  13.00אחה״צ ,במשרד כונס הנכסים
הרשמי ,רחוב נחלת בנימין  ,39תל־אביב.
שפ חחייכ ומענו :יעקב זעפרני ,ח״ז  ,4281289שיבון חולות
,1098/14יבנה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2369/72
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :כ״ ג בתשרי תשל״ג
) 1באוקטובר .(1972
בקשת נושה או חייג :בקשה החייב,
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ה׳ בטבת תשל״ג )10
בדצמבר  ,(1972בשעה  13.00אהה״צ ,במשרד כונס הנכסים
הרשמי ,רחוב נחלת בנימין  ,39תליאביב.

א' רוטגשטרייך
י׳ בכסלו תשל״ג ) 16בנובמבר (1972
סגן כוגט הנכפים הרשמי בפועל
צו ק ב ל ת נכסים והכרזת פשיטת רגל,
אסיפה ראשונה
שם החייב ,תיאורו ומענו :ויקטור טויל ,ת״ז  ,7816481שכ׳ גיורא
 ,386/20רמלה.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב־יפו ,חיק אזרחי .2350/72
תאריך צו קבלת הנכפים והכרזת פשיטת רגל :י ״ ט בתשרי תשל״ג
) 27בספנומבר .(1972
בקשת נושה או חייב :בקשת ההייב.

ילקוט הפרפזמים  ,1878י״ז בכסלו תשל״ג23,11.1972 ,

תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ב׳ בטבת תשל״ג )7
בדצמבר  ,(1972בשעה  12.00בצהריפ ,במשרד כונס הנכסים
הרשמי ,רהוב נחלת בנימין  ,39חל-אביב.

א' רוטנשטרייך

י׳ בכסלו חשל׳׳ג) 16בנובמבר (1972
סגן במט הגבמים הרשמי בפועל

צו ק ב ל ת נכסים ,אסיפה ראשונה
שמות החייבים ,תיאורם ומנעם:
 .1חיים )חומי( עבדה ,נהג מוגיהז
 .2ג׳ולייט עבדה ,ח״(  ;790221רחוב המבדיל  ,21רמת־גן.
בית המשפט המחוזי של :תל־אבינייפו ,תיק אזרחי .301/72
תאריך צו קבלת הנכסים :כ״ט בניסן תשל-ב ) 13באפריל .(1972
בקשת נושה או חייב :בקשת נושה,
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה וחמקופ :א ׳ בטבת ת ש ל ׳ נ )6
בדצמבר  ,(1972בשעה  12.00בצהריפ ,במשרד כונס הנכסים
הרשמי ,רחוב נחלת בנימין  ,39תל־אביב.

א׳ רוטנשטרייך
י׳ בכסלו חשל״ ג )  1 6בנובמבר (1972
טגן כונס הנכסים הרשמי בפועל
הודעות ע ל ביטול צו ק ב ל ת נכסים ופשיטת רגל
שפ החייב ,תיאורו ומענו :ליאון אריה כהן ,ת״ז  ,3/024724נגר ,רחוב
גני־צבי  ,23הדר־רמתייפ.
בית המשפט המחוזי של :תליאביב־יפו ,תיק אזרתי .2797/63
תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל :י׳׳ח באלול חשב״ה S)1בספטמבר
.(1965
תאריך ביטולו :כ׳׳ט בשבט תשל־א) 24בפברואר  ,(1971בתוקף מיום
.15.3.71
שם החייב ,תיאורו ומעני :יצחק ביליזר ,ח״ז  ,6(419387טכנאי
מכונות כביסה ,שיכון גיורא  ,303/18רמלה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אכיב־יפו ,תיק אזרחי .1760/72
תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל :א ׳ באב תשל״ב ) 12ביולי
.(1972
תאריך ביטולו :י״ג בתשרי ת ש ל ״ ג )  2 1בספטמבר .(1972

א׳ רוטנשטרייך
ט׳ בכסלו תשל״ג) 15בנובמבר (1972
סגן כונס הנכפים הרשמי בפועל
הודעות ע ל ביטול צו ק ב ל ת נכסים
שפ החייב ,תיאורו ומענו :אברהפ בן אברהמ ,ת׳״ז  ,031130שומר,
בית נקופה.
בית המשפט המחוזי של :ירושליפ ,תיק אזרחי .67/70
תאריך מתן צו קבלת הנכפים :כ׳ באייר חש״ל ) 26במאי .(1970
תאריך ביטול הצו :י״א בחשון תשל״ג ) 19באוקטובר .(1972
שם החייב ,תיאורו ומענו :מאיר קנפו ,ת״ז  ,2709161אינסטלטור,
רחוב סן־מרטין ,קטמון ט ׳  ,ירושלים.
בית המשפט המזזוזי של :ירושלים ,תיק אזרחי .386/68
תאריך מתן צו קבלת הנכסים :י ״ נ באייר תשכ״ט) 30באפריל .(1969
תאריך ביטול הצו :י״א בחשון תשל״ג ) 19באוקטובר .(1972
תוקף הצו מיוס :י ׳ ג בכסלו תשל״ג ) 19בנובמבר .(1972
א' ג ר ו ם פ ל ד
י׳ בכסלו תשל״ג ) 16בנובמבר (1972
סגן כונס הנכסים הרשמי בפועל
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הודעות מאת כננס הנכסים הרשמי
פקודת פשיטת הרנל 936 ,ן
הודעה על ביטול צו קבלת נכסים
שמוה החייבים ,תיאורם ומענם; יהודה אםפסי ,ח  -ז  ,6414630מסגר,
ומלבה סולנג׳)אלפסי( ,ת״ ז  ,6754259עקרת בית ,62/11 ,דימונה.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .302/72
תאריך מתן צו קבלת הנבטים :ס״-א בהשון תשל״ג ) 29בספטמבר
.(1972
האריך ביטול הצו :ח׳ בכסלו תשל״ג) 14בנובמבר .(1972

חזק בנק ישראל ,תשי״ד954-ו
דין וחשבון לסי סעיף  (1)58של  pinבנק ישראל ,חשי׳״ד—,1954
ע ל מחזור המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו בסיוט העבודה
ביום מ׳ בנפלו תשל״ג ) 15בנובמבר (1972

ל ' י _ _

2,007,070,796
מעות )לרבות מטבעות ?טניס( במחזור . .

*71,696,695 52
_SZ

א' ג ר ו ם פ ל ד
י ׳ בכסלו השל״ג ) 16בנובמבר (1972
סו.ן כונס הנכפים הרשמי בפועל

2,078,767,491

190,598,723 37
5נ 1,888,168,768
—
—

הודעה על מינוי נאמן
שם החייב ,תיאורו ומענו; אליהו עובד ,נהג ,שיכון גיורא '22/16

שטרי אחיד זשטרי דתחייבזת של הממשלה ,

—

גבעת־־שמואל.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב־יפו ,תיק אזרחי .583/72
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :מנתם קזז ,עו״ד ,רחוב יהודה הלוי ,107
תליאביב,
תאריך המיגוי :ד׳ בחשון תשל״ג) 12באוקטובר (1972

עטרי מוב ושטרי חליפין

—

ט ׳ בכסלו תשל״ג) 15בנובמבר  (1973א' רוטנשטרייך
סגן כונס הנבטים הרשמי בפועל
תיקון טעויות
בהודעה על תשלום דיבידנד בענין אפרים )נחום( מזרחי,
שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,1855חשל״ג ,עמי  ,29במקוט ״5%״
צריך להיות ״•20%״•.
א' ג ר ו ם פ ל ד
ח׳ בכסלו תשל״ג) 14בנובמבר (1972
סגן כונס הנכסים הרשמי בפועל
שם המייב ,תיאורו ומענו; אליהו כד ,;,ת ״ ז  ,449816מטגר ,רחוב
מ י ־ צ ב י  ,23רסתייט.
בית המשפט הפחתי של :תל-אביב-יפי ,תיק אזרחי .2796/65
הפרסופ בילקוט הפרסומים  ,1713מיום • ,15.4,72עמי ,1492
בדבר ביטול צו קבלת נכסים ופשיטת רגל בטעות יסודו והוא מתבטל.

א' רוטנשטרייך
י ׳ בכסלו תשל״ג ) 16בנובמבר (1972
סגן כונס הנכםיפ הרשמי בפועל

הילווה פיתוח ,תש״ך ,1960-סדרה ז׳
הודעה ע ל מועד ההגרלה ומקומה
בנק ישראל מודיע כי ההגרלה השישית לפדיון השיעור העשירי
של איגרות החוג למוכ״ז מטילווה פיתוח ,תש״ך ,1960-סדרה ז׳,
תתקייפ ביום שלישי ,כ ״ ב בכסלו תשל״ג ) 28בנובמבר ,(1972
במשרדי בנק ישראל ,בשעה .10.00

ב נ ק ישראל
מינהל מילווח המדינה

562

\ 2,078,767,491 52

* לא כולל מטבעות זכרוו )מזהב( בערך נקוב כולל של —5,916,900.
לי״ שתכולת הזהב הכלול בד 0,שחד» .ז עללד ,ע ל ערכם הנקוב,

תקנות שטרי אוצר ,תש״ט1948-
הסכום ה כ ו ל ל של שטרי אוצר

!!ג
שהיו במחזור ביוט י׳״ח בניסן
תשל״ב) 2באפריל — (1972
ע ל פי סעיף ) 1ב() (1לפקודת
שטרי אוצר ,חש״ט—1948
על פי סעיף ) 1ב() (2לפקודת
שטרי אוצר ,תש״ט—1948

—
165,000,000
69,400,000

סה״כ
הוצאו אחרי התאריך האמור -
על פי סעיף ) 1ב()(1
על פ י סעיף ) 1ב()(2

165,000,000
46,400,000

נפדו אחדי התאריך האמור —
ע ל פי סעיף ) 1ב()(1
ע ל פי סעיף ) 1ב()(2

165,000,000
46,400,000

נמצאים בנעמור ביוה ט״ ז בכסלו
תשל״ג) 22בנובמבר — (1972
על פי סעיף ) 1ב()(1
על פ י סעיף ) 1ב()(2

234,400,000

165,000,000
69,400,000
פה״כ

334,400,000

ילקוט הפרסומים  ,1878י״ז בבטלו תסל״ג23.11.1972 ,

הודעות אלה מתפרםמות על אחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

מפעל הפיס
תכנית הגרלה מם׳ /1972ד׳
 .1ה ג ד ר ו ת
בתכנית זו יהיה לכל מונה שבסעיף זה הפירוש הניתן בצדו
להלן ,והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן הענין או מהקשר
הדברים:
״המפעל״ — מפעל הפיס;
״הגרלה׳ — הגרלה רגילה וגס/או הגרלה ״זוטא״ ,אשר תכנית זו חלה
עליהן;

)ב(  13ההגרלות ״זוטא״ ,שמספרה ותאריך קיומה של כל אתת
מהן מפורטים זה בצד זה להלן:
שתתקיים בתאריך

הגרלת ״זוטא״
מסי 1/1973

כ״ ג בשבט תשל״ג) 28בדצמבר (1978

מסי 2/1973

א׳ בשבט ת ש ל ״ ג )  4בינואר (1973

מסי 3/1973

ח׳ בשבט תשל״ג) 11בינואר (1973

״הגרלה רגילה״  -כל אחת מההגדלות המפורטות בפעיף )2א(;

מסי 4/1973

ט״ו בשבט תשל״ג) 18בינואר (1973

״הגרלה ״זוטא״״  -כל אחת מההגדלות המפורטות בסעיף )2ב(;

מס 5/1973

ב ב בשבט תשל־׳ג) 25בינואר (1973

״כרטיס רגיל״ — כל אחד מכרטיסי ההגרלה הרגילים למוב״ז שיונפק
על-ידי המפעל לפי סעיף ;3
״כרטיס ״זוטא״״ — בל אחד מכרטיסי

ההגרלה ״זוטא״ למוכ״

מס׳ 6/1973

כ י פ בשבט תשל״ג) 1בפברואר (1973

מסי 7/1973

ו׳ באדר א׳ תשל־״ג) 8בפברואר (1973

מסי 8/1973

י״ ג באדר א׳ תשל״ג) 15בפברואר (1973

מס 9/1973

כ׳ באדר א׳ ת ש ל י ג ) 22בפברואר (1973

מם׳ 10/1973

כ׳-ז באדר א׳ תשל״ג) 1במרס (1973

מס׳ 11/1973

ד׳ באדר ב׳ ת ש ל ״ ג )  8במרס (1973

״פרס״ — פבופ הזכייה בבין כרטיס שעלה בגורל ל פ י תכנית זו;

מסי 12/1973

־מספרי הזיהוי״ — המספר הסידורי ומספר ההגרלה שבהם מסומן,
או שצריך להיות מסומן ,כל כרטיס רגיל ובל כרטיס ״זוטא״,
או בל חלק ממספרים אלה ,או כל ספרה מתוכם או כל חלק מספרה
כזאת;
״נפגמו בהדפסה׳ — לענין מספרי הזיהוי — לא הודפסו כלל או לא
הודפסו כראוי או הודפסו בצורה משובשת או בצורה שאינה
ניתנת לבידור מתוך עיון בכרטיס;
״המערכה האלקטרונית״ — מערבת מכשירי ההגרלה האלקטרונית
המתוארת בסעיף )7ג(.

מם׳ 13/1973

ל״ א באדר ב׳ תשלי ג )  1 5במרס (1973
ר״ ה באדר ב׳ תשל״ג ) 22במרס (1973

שיונפק על־ידי המפעל לפי סעיף ;4
״כרטיס״  -כרטיס רגיל וגם/או כרטיס ״זוטא״ ,בין שהכרטיס הרגיל
והכרטיס ״זוטא״ צמודימ יחדיו ובין אם לאו;

)א( לגבי כ ל הגרלה רגילה ינפיק המפעל  300,000כרטיסי
הגרלה רגילים למוכ״ז.
)ב( כל כרטיס רגיל יסומן על פניו — בין היתר  -במספר
סידורי מבין המספרים הסידוריים  000,000ע ד 799,999
ועד בכלל ,וכן יסומן על פניו במספר ההגדלה הרגילה
שבה הוא משתתף גוזתאט לסעיף )2א(.
 .4כ ר ט י ס י ״ ז ו ט א ״

 .2ת ח ו ל ה
תכנית וו תחול לגבי ההגרלות הבאות:
)א(  13ההנדלוח הרגילות ,שמספרה ותאריך קיומה של בל אחת
מהן מפורטיפ זה בצד זה להלן:
הגרלה רגילה

 .3כ ר ט י ס י ם ר ג י ל י ם

שתתקיים בתאריך

מס׳ 1/1973

א׳ בשבט תשל״ג ) 4בינואר (1973

מם׳ 2/1973

ת׳ בשבט תשל״ג) 11בינואר (1973

מם׳ 3/1973

ט״ו בשבט תשל״ג) 18בינואר (1973

מסי 4/1973

ב״ב בשבט תשל״ג ) 25בינואר (1973

מסי 5/1973

כ״ט בשבט ת ש ל ״ ג )  1בפברואר (1973

מס׳ 6/1973

ו׳ באדר א׳ תשל״ג ) 8בפברואר (1973

)א( לגבי כל הגרלה ״זוטא״ ינפיק המפעל  800,000כרטיסי
הגרלה ״זוטא״ למוכ״ז.
)ב( כל כרטיס ״זוטא״ יסומן בתוכו)ולא מלברו( במספר סידורי
מבין המספרים הסידוריים  000,000עד  799,999ועד
בכלל ,וכן יסומן על פניו במספר ההגרלה ״זוטא״ שבה הוא
השתתף בהתאם לסעיף )2ב(.
)ג( כל כרטיס ״זוטא״ יהיה צמוד לצדו השמאלי של כרטיס
רגיל אשר מספר ההגרלה המסומן עליו )להבדיל ממספרו
הסידורי( זהה עם מספר ההגרלה המסומן על הכרטיס
״זוטא״ שהוצמד אליו.
)ד( ע ל פני כ ל כרטיס ״זוטא״ יהיה מודפס קו מרוטק או שורת
נקודות לסימון המקופ לפתיחתו של הכרטיס ״זוטא״ לשם
עיון במספרו הסידורי.
 .5ה פ צ ת ה כ ר ט י ס י פ

מס־ 7/1973

י ״ ג באדר א׳ תשל״ג) 15בפברואר (1973

מסי 8/1973

ב׳ באדר א׳ תשל״ג) 22בפברואר (1973

)א( הכרטיסים הרגיליפ יימכרו על־ידי המפעל במישרין
לציבור וגם/או למפיצים )שיתמנו על־ידי המפעל ע ל ־ פ י
הסבפ בכתב( ע ל מנת שהמפיצים ימכרומ לציבור על
תשבונפ הפ ,כין במישרין ובין באמצעות מפיצי־משנה,
שיתמנו על־ידי המפיציפ האמורים באישורו של המפעל.

מפי 12/1973

י״ח באדר ב׳ תשל״ג) 22במרס (1973

מסי 13/1973

כ י ה באדר ב ׳ חשל״ג) 29במרס (1973

)ב( כדי להסיר ספק נאמד בזה במפורש כי שום מפיץ כאמור —
לרבות מפיץ־משנה של מפיץ כאמור — אינו משמש כסוכנו

מס׳ 9/1973

כ״! באדר א׳ תשל״ג) 1במרס (1973

מסי 10/1973

ד׳ באדר ב׳ ה ש ל ״ ג )  8במרס (1973

מסי 11/1973

י״א באדר ב׳ תשל״ג ) 15במרס (1973

ילקוט הפרסומים  ,1878י״ז בכסלו תשליג23.11,1972 ,
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אי בשלומו של המפעל לענין כלישהוא ,ואינו מוסמך או
מורשה על־ירי המפעל או מטעמו למסור כל ידיעות או
להציג כל היצג או ליתן כל ערובה בשמו של המפעל או
מטעמו ,או לחייב את המפעל בחבות כל־שהיא .ביחוד
מודגש בזה כי כל הסנט בדבר רכישתו או הזמנתו מראש
של ברטיס בעל מספר מסויימ קבוע מראש ,אינו מחייב את
המפעל.
)ג( מפיץ המוכר כרטיס רגיל ,יהיה רשאי להחתים על הכרטיס
את שמו ומענו של המפיץ ,עפ או בלי שמו ומענו של
מפיץ־המשנד ,שבאמצעותו נמכר הכרטיס,
.6

למרות כל האמור בסעיף  2ובסעיף  ,7הרי בכל מקרה שהמפעל
ימצא לנכון לעשות כן ,לפי שיקול דעתו המוחלט ,יהיה הוא רשאי
לדחות או להקדים את המועד )היום וגם/או השעה( לקיומה של
הגרלה כל־שהיא ,וגם/או לשנות את המקום ,שנקבעו בתכנית זו
לקיומה של הגרלה כלישהיא — למועד אחר או למקום אתר ,הכל
בפי המקרה ,אשר ייקבעו בהודעה שתפורסם ברבים מטעם המפעל
על־ידי הצגתה בכניסה לאולם האמור וגט/או בכל אופן אחר שהמפעל
ימצא לנכון ,לפי שיקול דעתו המוחלט ,וילכד שהמועד הנדחה
לקיומה של אותה ההגרלה לא יהיה מאוחר יותר מאשר  14יום מהמועד
המקורי.

מהיר הכרטיס
)א( מהירו של כרטיס רגיל — הנו סך  4ל״י.
)ב( בעד הכרטיס ״זוטא״ הצמוד אל כרטיס רגיל לא תשולם
בל תוספת על המחיר האמור.

.7

.8

ש י נ ו י המועד או תמקוס ל ב י צ ו ע ה ה ג ר ל ו ת

ביצוע ההגדלות והפיקוח עליהן
)א( ההגרלות יבוצעו על-ידי המפעל ,בפיקוחו ובהדרכתו.
אופן עריכת ההגרלות ,נוהליהן וסדריהן יהיו כפי שייקבע
מזמן לזמן על־ידי המפעל ,לפי שיקול דעתו המוחלט.
)ב( ההגרלות יתקיימו בפומבי ,באולם של המפעל הנמצא ברחוב
הפטמן  ,3תל־אביב ,בכל אחד מהתאריכים הנקובים בסעיף
 ,2בשעה .19.00
)ג( לשם ביצוע ההגרלות לפי תכנית זו ישתמש המפעל במערכת
מכשירי הגרלה אלקטרוניים — היא המערכת האלקטרונית-
המורכבת מארבע יחידות ,הפועלות באופן יחדני)סימולטני(
בך ,שעל־ידי לחיצה על כפתור אחד בלבד — הוא כפתור
התפעול — נקבעים בעת ובעוגה אחת הכרטיסים העולימ
בגורל וסכומי הפרטים שבהם מזכים אותם הכרטיסים,
כדלקמן*.
) (1יחידה המסומנת במסי  1שתפקידה הוא לקבוע אה
הכרטיסים העולים בגורל;
) (2יחידה המסומנת במסי  - 2ובה  6אשנבים — שתפקידה
להראות אח מספדי הכרטיסים העולים בגורל כתוצאה
מפעולת היחידה המסומנת במם׳ ;1
) (3יחידה המסומנת במס׳  3שתפקידה הוא לקבוע את
סכומו של הפרס שבו מזכה כל אחד מהכרטיסים העולים
בגורל;
) (4יחידה המסומנת במם׳  — 4ובה  6אשנבים — שתפקידה
הוא להראות את סגומי הפרסים של הכרטיסים העולים
בגורל בתוצאה מפעולת היחידה מפי .3
)ד( אט תחול חקלה בפעולתה התקינה של המערכת האלקטרו
נית ,בין לפני תחילת ביצועה של הנרלה בל שהיא ובין
בשעת ביצועה ,באופן שלא ביתן להתחיל או להמשיך
בביצוע ההגרלה ,הבל כפי המקרה ,יהיה המפעל רשאי -
לפי שיקול דעתו המוחלט)למרוח האמור בפעיף־קטן)ג(( —
לבצע את אותה ההגרלה או להמשיך בביצועה ,כפי המקרה,
באותו האופן ובאותם האמצעים ,כפי שהמפעל י ק י ע .
)ה( כדי להסיר ספק נאמר בזה במפורש ,כי הוראות הסעיפיפ
 14 ,13ו־ 13תהיינה כפופות להוראות סעיף זה ושום דבר
האמור בהפ לא יפורש בגורע מכלליות תחולתו של האמור
בסעיף זה.
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.9

השתתפות בהגרלות
)א( ב ה ג ר ל ו ת י ש ת ת פ ו 
)!( בגל הגרלה רגילה  -כל כרטיס רגיל שסומן במספר
ההגרלה של אותה ההגרלה רגילה באמור בסעיף ;3
) (2ככל הגרלה ״זוטא״ — כל כרטיס ״זוטא״ שסומן
במספר ההגרלה של אותה הגרלה ״זוטא״ כאמור בסעיף ;4
והכל בהתאם להוראות ובכפוף לתנאים המפורטים בתכנית
זו ,ובייחוד בכפוף להוראות סעיף ק ט ן ) ב ( של סעיף זה.
)ב( למרות האמור בסעיף־קטן)א( ,לא ישתתף —
) (1בהגרלות הרגילות — כל כרטיס רגיל ,אשר מספרי
הזיהוי שלו נפגמו בהדפסה;
) (2בהגרלות ״זוטא״  -כל ברטים ״זוטא״ ,אשר מספרי
הזיהוי שלו נפגמו בהדפסה.

 .10פ י צ ו י ב ע ד כ ר ט י ס פ ג ו ם
)א( נפגמו בהדפסה מספרי הזיהוי של כרטיס רגיל ,יהיה המחזיק
בו זכאי להחזיר למפעל את הכרטיס הרגיל הפגום ולקבל
כנגדו מהמפעל את המחיר הנקוב של הכרטיס הרגיל הפגום
)דהיינו; סך  4ל״י( ,וזאת לפי דרישתו של אותו מהזיק,
בין לפני ההגרלה שבה היה משתתף אותו כרטיס אלמלא
הפגם או לאחריה ,אך לא יאוחר מאשר ) 30שלושים( יום
אחרי תאריך קיומה של אותה הגרלה.
)ב( נפגמו בהדפסה מספרי הזיהוי של כרטיס ״זוטא״ יהיה
המחזיק בו זכאי  -לפי בחירתו -
) (1לפני שעת הפסקת המכירה של כרטיסי ההגרלה לקראת
ההגרלה הרגילה שבה עומד להשתתף הכרטיס הרגיל הצמוד
לאותו כרטיס ״זוטא״ פגום — להחזיר למפעל את הכרטיס
״זוטא״ הפגום ביחד עם הכרטיס הרגיל האמור ,כשהם
צמודים זה לזה ,ולקבל תמורתו מהמפעל את המתיר הנקוב
של הכרטיס הרגיל )דהיינו :סך  4ל״י(.
) (2לאחר קיופ ההגרלה שבה השתתף הכרטיס הרגיל
הצמוד לאותו סרטיס ״זוטא״ פגוט — להחזיר למפעל ,אך
ורק במשרדו הראשי ב^ל-אביכ ,אמ הכרטיס ״זוטא״
הפגום ולקבל כנגדו מהמפעל כרטיס ״זוטא״ אחר ,שהשתתף
בהגרלה ״זוטא״ האחרונה שהתקיימה לפני מועד ההחזרה,
כשאותו כרטיס ״זוטא״ עדיין טגור ,אך תלוש מהכרטיס
הרגיל שאליו היה צמוד ,וזאת — לפי דרישתו של המחזיק
בכרטיס ״זוטא״ הפגום ,לא יאוחר מאשר ) 30שלושים( יום
לאחר קיומה של ההגרלה שבה היה משתתף אוחו ברטים
״זוטא״ פגוט אלמלא הפגם.

ילקוט הפרטומיס  ,1878י״ז בכסלו תשל״ג23.11.1972 ,

)ג( פרפ לזכויות האמורות בסעיפים הקטנים )א( ו)-ב( ,לא
יקגה ברטים רגיל8 ,ו סרטים ״ורפא״ ,שמספרי הויהוי שלו
נפגמו בהדפסה ,למחזיק בו ,או לכל אדם אחר ,זכות כל־
שהיא ,ובייחוד לא יקנה כרטיס כזה זכות לפיצויים גל־
שחפ עקב אייהשתתפותו של הכרטיס האמור בהגרלה או
עקב טיבה אהדת כל־שהיא.
 .11פרסים בהגרלות ה ר ג י ל ו ת
בבל הגרלה רגילה יועלו בגורל ,בשבעה שלבים83,990 ,
כרטיסים רגילים מתוך  800,000הכרטיסים הרגילים שהונפקו לאותה
ההגרלה הרגילה ,המזבים בפרסים בפך כולל של  1,056,250ל״י,
כדלקמן:
בשלב הראשון  80,000 -כרטיסים רגילים ,בקבוצה אחת,
שכל אחד מהם יזכה בפרס בסך  4ל״י;
בשלב השני —  3,120כרטיסיפ רגילים ,שכל אחד מהם יזכה
בפרס בסך  50ל״י ,וזאת גד 39קבוצות שבכל אהת מהן ,בזו אחר זו,
יועלו בגורל  80ברטיסים רגילימ;
בשלב השלישי —  560כרפיםימ רגילים ,שבל אחד מהמ יזכה
בפרס בפך  100ל״י ,וזאת ב-ד קבוצות שככל אחת מהן ,בזו אחר זו,
יועילו בגורל  80כרטיסיפ רגילים;
בשלב הרביעי  200 -כרטיסים רגילים ,שכל אחד מהמ יזכה
כפרם בסך  250ל״י ,וזאת ב־ 25קבוצות שבבל אחת מהן ,בזו אהד זו,
יועלו בגורל  8כרטיסים רגילים;
בשלג החמישי  80 -בדטיפיפ רגילימ ,שכל אהד מהם יוכה
כפרפ בסך  600ל״י ,וזאת ב־ 10קבוצות שבבל אחת מהן ,כזו אחר זו,
יועלו בגורל  8כרטיסים רגילים;
בשלב השישי —  28כרטיסיפ רגילים ,כדלקמן:
) 21 (1ברטיסים רגילים ,שבל אהד מהפ יוכח בפרס
בסך  1,250ליי;
) 4 (2כרטיסים רגילים ,שכל אחד מהט יזכה בפרס בסך
 6,250ל״י;
) 2

ברטיפים רגילים ,שבל אחד מהם יזכה בפרס כסך
C3
 12,500ל״י;
) 1 (4כרטיס רגיל ,שיזכה בפרס בסך  50,000ל״י;
כשסדר העלאתפ של כל אהד מאותם  28כרטיפיס רגילים,
וכן של טכוס הפרס שבו יזכה כל אחד מהם ,הנו מקרי
גרידא ללא קביעה מראש.

בשלב השני  1,600 -כרטיסים ״זוטא״ ,שבל אחד  anaי!בה
בפרס בסך  10ל״י ,וזאת ב־ 2קבוצות שבכל אחוז מהן ,בזו אוזר זו,
יועלו בגורל  800ברסיסים ״זוטא״;
בשל ב השלישי —  16,000כרטיפיפ ״זוטא״ ,שבל אהד מהם
יזכה בפרס בסך  8ל״י ,וזאת ב־ 2קבוצות שבבל אחת מהן ,בזי אחר
זו ,יועלו בגורל  8,000כרטיסים -זוטא״;
בשלב הרביעי — 168,000כרטיסים ״זוטא״ ,שכל אחד מהם
יזכה בפרט בסך  4ל״י ,וזאת בי 21קבוצות שבכל אחת מהן ,בזו אוזר
זו ,יועלו בגורל  8,000נרטיפיט ״-זוטא.-
 .13אופן העלאתם בגורל של הכרטיםיס הרגילים
)א( העלאתם בגורל של הכרטיסים הרגילים וייחוד הפרסים
בגינם בהגרלות הרגילות לפי סעיף!  ,11תיעשה על״ידי
הפעלת המערכת האלקטרונית בך׳ שביחידה המסומנת
גנזם׳  2יופיע מספר המזהה את הכרטיסים שעלו בגורל,
ושביתידה המסומנת בפס־  4יופיע באותו זמן מספר הקובע
את םכום הפרס שעלה בגורלו של כל כרטיס כזה׳ וזאת
כאמור בסעיפים הקטנים )ב( ו־)ג(.
)ב( לגבי בל אחד מהשלבים הראשון ,השני׳ השלישי׳ הרביעי
והחמישי ,המפורטים בסעיף  ,11כסדרם ,תבוצע העלאת
הברטיסיפ הרגילים בקגוצווו המפורטות באותט השלגים,
וזאת בנפרד לגבי כל קבוצה וקבוצה כוו ,של־ידי הפעלת
המערבת האלקטרונית כך ,שביחידה המסומנת בפס׳ 2
יופיע מספד המורכב 8םפרות במפורט להלן:
 1ספרה
בשלב הראשון
 4ספרות
בשלבים השני והשלישי
בשלבים הרביעי והתמישי  5םפרות
והופעתו של אוחו המספר! בקריאה ספרותיו מימין לשמאל!
תיחשב בעלייתם בגודל׳ בכל קבוצה וקבוצה בהל אחד
מהשלביש האמורים ,בסודם ,של כל הכרטיסים הרגילים
שהפפרות הסופיות של מספריהם הסידוריים ,בקדיאתן
מימין לשמאל ,זהות לספרותיו של אותו המספר שיופי5
ביחידה המסומנת במסי  2כאמור ,והמספר שהופיע באותו
הזמן ביחידה המסומנת במסי  4ייחשב כסכום הפרס שעלה
בגורלם של אותש הכרטיסים,
)ג( לגבי כל אחד מהשלבים השישי והשביעי ,המפורטים בסעיף
11׳ כסדרם׳ תבוצע העלאת הכרטיסימ הרגילים בנפרד
לגבי כל כרטיס רגיל שיש להגדילו באותם השלגיט ,על
י י הפעלת המערכת האלקפדונית כך שביחידה המסומנת
גמפ׳  2יופיע מספר המורכב מ־ 6ספרות׳ והופעתו של
אותו המספד תיחשב כעלייתו כגורל של הכרטיס הרגיל
שמספרו הסידורי ,בקריאת ספרותיו מימין לשמאל׳ זהה
למספד שהופיע ביוזידה המסומנת במסי  2באמור ,בקריאת
פפרותיו מימין לשמאל׳ והמספר שהופיע באותו הזמן
ביחידה המסומנת במסי  4ייחשב כסכום הפרס שעלה בגורלו
של אותו כרטיס,
,

בשלב השביעי  2 -כרטיסים רגילימ ,כדלקמן;
) 1 (1כרטיס רגיל ,שמספרו הסידורי הוא מבין המספרים
הסידוריים  000,000עד ) 399,999ועד בכלל(  -יזכה
בפרס בסך  150,000ל״י;
) 1 (2ברטיס רגיל ,שמספרו הסידורי הוא מבין המספרים
הסידוריים  400,000עד ) 799,999ועד בכלל( — יזכה
בפרט בסך  150,000ליי,
 .12פרסים בהגרלות ״זוטא״
בבל מגרלת ״זוטא״ יועלו בגורל ,בארבעה שלבים187,300 ,
כרטיםיפ ־׳זוטא׳״ מתוך  800,000הכרטיסים ״זוטא״ שהונפקו לאותה
הגרלה ״זוטא״ ,המזכים בפרסים בסך כולל של  864,000ל״י כדלקמן:
בשלב הראשון  1,600 -כרטיטיפ ״זוטא׳׳ ,שכל אחד מהפ
יזכה בפרס כסך  30ל״י ,וזאת ב 2-קבוצות שבכל אחת מחן ,בזו אחר
זו ,יועלו בגורל  800כרטיסים ״זוטא״;
ילקוט הפרסומים  ,1873י״ז בכסלו תשי״ג2 ,ל23.11.19

 .14אופן העלאתט ג ג ו ר ל של ה ג ר ט י פ י פ ״ ז ו ט א -
)א( העלאתם בגורל של הכרטיסים ״זוטא״ וייחוד הסרסיס
בנינם בהגרלות ״זוטא״ לפי סעיף  ,12תיעשה על־ידי
ה&עלמ המערבת האלקפרונימ כך ,עבימידה המסומנת במסי
 2יופיע מספר המזהה את הכרטיסים שעלו בגורל ,ושביהידה
המסומנת במס׳  4יופיע כאותו הזמן מספר הקובע אתסכופ
הפרס שעלה בגורלו של בל כרטיס כזה׳  nsnבאמור
בסעיף קטן)ב(.
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)ב( לגבי כל אחד »־ 4השלבים המפורטים בסעיף 12׳ כסדרפ,
תבוצע העלאת הבדטיסיפ ״זוטא״• בקבוצות המפורטות
באותם השלבים׳ וזאת בנפרד לגבי כל קבוצה וקבוצה כזו׳
על־ידי הפעלת המערכת האלקטרונית כך׳ שביחידה המסו
מנת במס׳  2יופיע מספר המורכב מספרות כמפורט להלך.
 3 -ספרות

בשלביס הראשון והשני

בשלבים השלישי והרביעי  2 -ספרות
והופעתו של אותו המספר ,בקריאת ספרותיו מימין לשמאל,
ייחשב געלייתס בגורל׳ בכל קבוצה וקבוצה בכל אהד
מהשלבים האמורים ,כסדרם ,של כל הכרטיסים ״זוטא״
שהספרות הסופיות של מספריהפ הסידוריים ,בקריאתן מימין
לשמאל ,זהות לספרות של אותו המספר שהופיע ביחידה
המסומנת בטסי  2כאמור ,והמספד שהופיע כאותו הזמן
ביחידה המסומנת במס׳  4ייחשב כסכופ הפרס שעלה בגורלם
של אותם הכרטיסים,
 .15ה פ ע ל ה מ ח ד ש של
מסויימיט

המערכת

האלקטרונית

במקרים

)א( למרות בל האמור בסעיפים  13ו־ ,14הרי אם תוך ביצוע
העלאתם בגורל של הכרטיסים הרגילים לסי סעיף  ,11או
תוך ביצוע העלאתם בגורל של הכרטיסים ״זוטא* לפי סעיף
 ,1£יופיעו באחד או יותד מהאשנבים שביחידה המסומנת
במסי  2וגם/או באחד או יותר מהאשנבים שביחידה המסומנת
במסי  — 4ספרה או מספר בצורה משובשת ,או שלא יופיעו
כלל ספרה או מספר ,למרות שבהתאם לתכנית זו צריכים
היו להופיע באותו הזמן׳ או שיופיעו ספרה אז מספר
מיותרים׳ למרות שבהתאם לתכניה זו לא היו צריכים
להופיע באותו הזמן או בכלל  -תיחשב אותה הפעלה
של המערבת האלקטרונית כבטלה ומבוטלת׳ והמערכת
האלקטרונית תופעל שנית לביצוע אותה הפעולה מהרש.
)ב( למרות כל האמור בסעיף  ,14הרי אפ תוך ביצוע העלאתם
בגורל של הכרטיסים ״זוטא״ לפי סעיף 12׳ יופיע ביחידה
המסומנת במסי — 2
) (1מספר מסוייפ לגבי קבוצת כרטיסים כל־שהיא בשלב
גלישהוא לפי סעיף  /12ומספד זה כבר הופיע קודם לכן
באותה ההגרלה לגבי קבוצת ברסיסים קודמת באותו השלב;
או —
) (2מספר מסוייפ לגבי קבוצת כרטיסים בל־שהיא בשלב
השבי׳ ומספר זה כבר הופיע באותה ההגרלה לגבי קבוצת
כרטיסים אתרת כל־שהיא בשלב הראשון; או ~
) (3מספר מטויים לבבי קבוצת כרטיסים בל־עהיא בשלכ
הרביעי׳ ומספר זד ,כבר הופיע באותה ההגרלה לגבי קבוצת
ברטיםיס אחרת בל־שהיא בשלג השלישי —
תבוטל עלייתו השניה בגורל של אותו המספר וימשיכו
בהפעלת המערבת האלקטרונית לגבי קבוצת הכרטיסים
שבגינה בוטלה עלייתו השניה של אותו המספר כאמור,
עד אשר יעלה בגורל מספר כזה שטרם עלה בגורל באותו
השלב׳ 8י ,כפי המקרה ,כשלב הראשון׳ או כפי המקרה׳
בשלב השלישי.
רישום

.16

ופרסום

תוצאות

ההגרלות

)א( בכל אחת מההגדלות הרגילות ובכל אחח מההגדלות ״זוטא״
יתנחל פרוטוקול שבו יירשמו כל מפפר שהופיע באותה
ההגרלה ביחידה המסומנת במט׳  2וכן כל מספר שהופיע
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באו הו הזמן ביחידה המסומנת במסי ) 4למעט כל הפעלה
של המערכת האלקטרונית שבוטלה וסל מספר שעלייתו
נהשבת בבטלה לפי סעיף .(15
)ב( כל פרוטוקול כאמור ייהתפ על־ידי באי־כוח המפעל
הנוכחיפ באותה ההגרלה׳ ורק פרוטוקול זה יחייב את
המפעל.
)ג( בהקדם האפשרי לאחר קיומה של כל חגרלה רגילה ושל כל
הגדלה ״זוטא״ שהתקיימה באותו תאריך׳ יפרספ המפעל
את תוצאות ההגרלות האמורות׳ במודעה אחת או במודעות
נפרדות׳ שבהן יפורטו;
) (1מספרו של כל כרטיס רניל שעלה בגודל באותה
ההגרלה הרגילה׳ וכן סכום הפרס שבו הוא מזכה;
) (2הספרות הסופיות של כל קבוצת הכרטיסים ׳׳זוטא״
שעלתה בגורל באותה ההגרלה ״זוטא״ ובל פרס שבו מזכיפ
הכרטיסים ״זוטא״ שמספריהם הסידורייפ מסתיימים באותן
הספרות הסופיות.
)ד( על המחזיק בכרטיס לעיין במודעה האמורה על-מנח לבדוק
אפ כרטיסו עלה בגורל בהגרלה האמורה.

 .17ת ש ל ו פ פ ר ס י ם ב ג י ן כ ר ט י ס י ם
)א( עלה ברטים רגיל בגורל בהגרלה רגילה׳ או כפי המקרה,
עלה כרטיס ״זוטא״ בגורל בהגרלה ׳״זוטא״׳ ישולפ סכום
הפרם שבו מזכה אותו כרטיס למוכ״ז של אותו כרטיס׳
לפי דרישתו של אותו מוכ״ז׳ וכנגד מסירתו של אותו
כרטיס למפעל׳ החל מהיום שלמחרת יופ קיומה של ההגרלה
שבה עלה אותו כרטיפ בגורל ולא יאוחר מאשר ) 185מאה
שמוניפ וחמישה( יופ אחרי תאריך קיומה של אותה ההג
רלה .התשלום ייעשה במקופ שייקבע במודעות על תוצאות
ההגרלה שיפורפמו מטעפ המפעל.
)ב( לא בדרש תשלומו של פרפ בל־שהוא במועד הקבוע בסעיף-
קטן)א( וגם/או לא מילא דודש התשלופ אחרי הוראות
אותו הסעיף הקטן׳ כולן אז מקצתן׳ לא יהיה המפעל חייב
לשלמ את סכום הפרס לאותו דורש.
)ג( המפעל לא יהיה חייב לשלש פרם גל־שחוא בגין כרטיס
כל שהוא שעלה בגורל׳ אם אוחו כרטיס אבד׳ הושמד׳
הושחת׳ נתקלקל׳ נקרע׳ נגזר או נוקב וגם ן או אט מספרי
הזיהוי של אוהו כרטיס׳ או אהד מהם׳ טושטשו או שאינפ
ברוריפ עוד על פניו די צרכם.
)ד( הזכות לקבל או לתבוע מהמפעל את סכוס הפרס וגם/או
כל דבר אחר בגין כרטיס כל־שהוא׳ נתוגה אך ורק למוכ״ז
בפועל של אותו כרטיס׳ ולא לשופ אדפ אחר זולתו׳ ואץ
נפקא מינה אם יש או אין לאותו המוכ״ז גפ הזכות לבעלות
אד לחזקה לגבי אוחו כרטיס .בחחאפ להך ,לא יהיה המפעל
חייב לחקור וגם/או לבדוק אט המוכ״ז של ברטים כ ל י
שהוא הנו הבעליפ או המחזיק כדין של אותו כרטיס.
)ה( כדי להסיר ספק נאמר בזה במפורש כי במקרה של אבדנו
או השמדתו של כרטיס כל־שהוא שעלה בגורל׳ לא יהיה
המפעל תייב לשלם את סכום הפרס בגינו׳ לא תוך תקופת
ההתישנות ולא לאחריה׳ ואף לא כבגד בטחונות כל־שחפ׳
האח — לטרוח גל האמור בכל דין הנוגע למסמכים אבודיפ.

ילקוט הפרסומים  ,1878י״ז בכסלו תשל׳׳ג» ,ז23.11.19

 .21ה ת י י ש נ ו ת

 .18מ ס ־ ה כ נ ס ה
)א( הפרפיפ לפי תכנית זו אינם מהווים הכנסה החייבת במס לפי
פקודת מס־הכנסה.

תקופת ההתיישנות לבל תובענה נגד המפעל׳ בגין בל עבין
הנובע מתכניח זו׳ היא  200יום מיום קיומה של ההגרלה שבה השתתף
או בועד להשתתף הברטים נשוא התובענה,

)ב( האמור בסעיף־קטן )א( לעיל אינו חל על פרסיפ בגין
כרטיסים הנשארים בידי המפיצים של המפעל במהלך עסקס.

 .22מ ש ר ד ה מ פ ע ל

לפי מיטב ידיעתו של המפעל —

 .19ה י ת ר ל ע ר י כ ת ה ה ג ר ל ו ת
ההגרלות שתכנית זו חלה עליהן ,ייערכו על־ידי המפעל פל־פי
היתר לעריכת ההגרלות שניתן למפעל לפי סעיף  7לחוק לתיקון דיני
העונשין)משחקים אסורים ,הגרלות והימורים( ,תשב״ד—.1964

משרדו הרשופ של המפעל — שהוא גפ משרדו הראשי  -נמצא
ברחוב תפטמן 3׳ תל-אביב.
בל תביעות או פניות אחרות למפעל בקשר לתכנית זו יש להפניה
למפעל לפי כתובתו האמורה.

 .20מ ק ו ם ה ש י פ ו ט

י׳ אורן

מקום השיפוט לגבי כל תובענה נגד המפעל׳ בגין כל ענין הנובע
מתכנית זו׳ יהיה בתל־אביב־יפו בלבד.

בבית המשפט המה הי ב ת ל ־ א ב י ב ־ י פ ו
4
י

.
ב*י

מ׳ רובץ

ח ב ר ת נוה־רעננה בע״מ

תיק אזרתי 2708/69
תיק המרצה 6451/72

הז מב ה ל ד י ן
התובע :ד ״ י א ל כ ס נ ד ר רובין מרחוב זמנהוף  ,30תל־אביב,
עי׳ י ער״ ד יורם ב ך מ ש ה  ,רחוב הנביאים  ,34תל־אביב.
נגד
הנתבע :ד׳־ר סלומון וולף ,עו״ד ,מרחוב אחד העם  ,68תל־
אביב ,בעצמו וע״י ב״כ עוה״ד א׳ ש׳ שמרון ו/או י׳ לויט ו/או מנשה
שני ,אשר התובחפ להמצאת כתבי בי־דין היא :רחוב בן־יהודה ,32
תל־אביב.

נגד
צד גי :גבי נאוה ד נ ^ עו״ד ,מתל־אביב ,כעת שיקאגו,
אילינוי ,ארה״ב או במקום אחר באילינוי — ארה״ב.
אל :גב׳

נאוה דנון

יושב ראש הדירקטוריון

הנ״ל:

הואיל וד״ר סלומון וולף—הנתבע הנ״ל— הגיש לבית המשפט
המחוזי בתל־אביב-יפו ,בתיק האזרחי ה נ י ל  ,תובענה בדרך של
הודעת צד ג׳ נגדך;
והואיל ובבי השופט מ׳ רובין נתן ביום  ,10.10.1972בתיק המרצה
 ,6451/72צו לבצע תחליף המצאה של הודעת צד ג׳ והתובענה הנ״ל
ע״ י פרפום ההזמנה ברשומות;
^ לכן היבך מוזמנת בזה להגיש כתב הבנה על הודעת צד ג׳ הנ״ל
^  1ו ך  30יום מיום פרםופ הזמנה זו ברשומות;
אט לא תעשי כן ,תהא לנתבע הב״ ל הזכות לקבל פפק־דין שלא
בפניך.

מ׳ רובין ,שופט

ח ל ק ה  532/3בגוש  6214בע״מ
)בפירוק מרצון(

הודעה ע ל פירוק ה ח ב ר ה
נמסרת בזה הודעה ,שבאסיפה כללית שלא מן המנין שהתקיימה
ביום  9בנובמבר  1972הוחלט פה אהד בהחלטה מיוחדת לפרק את
ההברה מרצון.
על כל נושי החברה להגיש את תביעותיהפ לחתום מטה לפי המען:
שדי רוטשילד  ,135תל־אביב ,תוך  15יום מיום פרסום הודעה זו.
א ל י ע ז ר מ ת נ י ה  ,עו״ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,1878״ ז בכסלו תשל״ג23.11.1972 ,

נמפרת בזה הודעה ,כי ביופ  18ביוני  1972קיבלה ההברה
הנ״ל ,פה אחד ,את ההחלטה הבאה בהחלטה מיוחדת:
א .לפרק את החברה מרצון;
ב .למנות את זאב ליטמן מרחוב צייטלין  ,8תל־אביב ,כמפרק
החברה.
ז א ב ל י ט מ ן  ,המפרק

אלרן נאמנים ומבצעי צוואות בע״מ

חפ36021 /

)בפירוק מרצון(

הודעה ע ל האסיפה הסופית
ניתנת בזה הודעה ,בהתאפ לסעיף  206לפקודת החברות,
שהאסיפה הכללית האחרונה של הוזבריפ של החברה הנ״ל תתכנפ
ביום  26בדצמבר  1972בשעה  10.00בבוקר במשרדי בנק אלרן בע׳״מ,
שדי רוטשילד  ,2תל־אביב ,לשפ הגשת דו״ה סופי של המפרק המראה
כיצד התנהל פירוק העסקיפ ומה עשה בנכסי החברה ,וכדי לשמוע
ביאורים נוספים מאח המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
ע ל החברה ושל המפרק.
ע מ נ ו א ל ג מ ל י א ל  ,מפרק

חיים רובינשטיין ובנו סוכנות לביטוח בע״מ
)בפירוק מרצון(

הודעה ע ל פירוק מרצון
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  (1)216לפקודת החברות ,כי
באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה ,שנועדה ונתכנסה ביום
 14.11.1972במשרדה הרשופ ,נתקבלה החלטה מיוהדת לפירוק החברה
מרצון ע׳׳י חבריה.
פרומה הסידה רובינשטיין
הייפ רובינשטיין
מפרקיפ

״דקור־עד״ בע׳-מ
מודיפיפ בזה ,ע ל פי סעיף  216לפקודת ההברות ,כי באסיפה
הכללית של החברה הנ׳״ל ,שהתקיימה ביום  29באוקטובר ,1972
נתקבלה החלטה מיוהדת לפרק את החברה בפירוק מרצון ולמנות את
עו״ד דליה קרן למפרקת.
ד ל י ה ק ר ן  ,עו׳׳ד ,מפרקת
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ח ב ר ת ח ל ק ה  18בגוש  553בע׳׳מ
)בפירוק מרצון(

הודעה ע ל כינוס האסיפה הסופית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  206לפקודת החברות,
שהאסיפה הבלליה הסופית של בעלי המניזה של החברה הנ״ל תתקיים
ביופ  3בדצמבר 2ד ,19בשעה  ,8.00במשרד החברה ברהוב אפשטיין
 ,3רחובות )אצל ד״ ר חלל ויבברג( ,לשם הגשת דין־וחשגון סופי של
המפרקיפ המראה כיצד החגהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה,
וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרקים ולהחליט כיצד לנהוג
בפבקסיס ובניירות של ההברה ושל המפרקימ.
ד״ר הלל וינברג

568
המחיר  200אגורות

ד״ ר אהרן כהן

אנגלו אפדיקן אסושיאטד ישראל בע״מ

הפ35809/

ניתנו; נזה הודעה ,נ י באסיפה הכללית שלא מן המנין ,שמעדה
ונתכנסה כהלכה ביומ  ,1.11.1972נתקבלה החלטה מיוהדת לפרק את
החברה מרצון ולמנות את אדווין אוסקר קירסון מרחוב קרן היסוד ,60
הרצליה ב  /כמפרק ההברה.
כל נושה שיש לו תביעוח בגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו,
בצירוף הוכחותיהן ,תוך  21יוס מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק
הנ״ל.
בושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
הנ־״ל לא ייענה.
א ד ו ו י ן א ו ס ק ר ק י ר ס ו ן  ,מפרק

ילקזע הפרסומיפ  ,1878י״ז בכסלו תשל״ג23.11.1972 ,

מודפס ע״י המדפיס הממשלתי ,ירושלים

