רש־ומות

ילקוט הפרסומים
י״ט בניסן תשל״ז

 7באפריל 1977

2310

עטתי

עמוד
1126

בחינות לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה

הברה בתוספת קבועה לפי חוק שירות המדינה )גמלאות(

1126

עריכת בחינות התמהות לעורכי זין .

קביעת שיעורי מענק לפי החוק האמור .

1126

קבלת חברים חדשים ללשכת עורכי הדין

פטור—ממכרז לפי חוק שירות המדינה )מינויים(
הודעות

על

הצורך

.

למנות שופטים

1126

הוצאת הבר מלשכת עורבי הדין

1126

ה3גת לוח זכויות במקרקעין

1127

הודעות לפי פקודת העתונות .

.

.

1128
1129

.

1129
1129
1129
1129

מינוי שופטי עיר לתל אביב יפו

1127

הודעות

מינוי חבר לועדת ערד לפי חוק מס שבח מקרקעין .

1127

הזמנות בתי המשפט .

1134

1127

בקשות לפירוק חברות ע״י בתי המשפפ .

1135

פטור לגבי 'תלמידים במוסדות חינוך מסויימים

.

קביעת יר׳ר הועדה הרפואית העליונה לפי תקנות נכי
המלחמה בנאצים

1127

מינוי פוקד לפי חוק שירות בטחון .

1128

שינוי בהרכב הועדה המייעצת לפי חוק הספנות )כלי שיט(

1128
1128

בחינות הסמכה להיות כשיר להתמנות כדיין בבי״ד אזורי

1128

לפי חוק התכנון והבניה .

1130

הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי .

1136

הודעה מאה האפוטרופוס הכללי

1138

דו״ח בנק ישראל על מחזור המטבע .

1138

הסכום הכולל של שטרי האוצר

1138

הודעות

מאת

הציבור

1138

חוק־יסוד :הממשלה

חוק שיתה המדינה )גמלאות( ]נוסח
משולב[ ,חש״ל970-ו

הודעה על קביעת ממלא מקומו של שר
בהתאם לסעיף )41ב() (1לחוק־יסוד :הממשלה! ,מודיעים בזה
שהממשלה קבעה ,לפי סעיף  20לחוק האמור ,כי השר גדעון האוזנר
יכהן כממלא מקומו של שר התיירות מיום כ״ח באדר תשל״ז )18
במרס  (1977ועד שובו של שר התיירות לארץ.
א׳ בניסן תשל״ז) 20במרה (1977

גרשון אבנר

)חמ . (78410

מזכיר הממשלה

הודעה בדבר קבי־עת שיעור מענק
מודיעים בזה ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף ) 27א( לחוק שירות
המדינה )גימלאוח( ]נוסח משולב[ ,תש״ל0-ד ,119קבעה הממשלה
א ת שיעור המענק שישולם לשאיריו של עובד ששירת פהות מחמש
שנים ונפטר ביום א׳ בניסן תשל״ו) 1באפריל  (1976או לאחר־מכן,
וכל עוד לא נקבע אחרת ,במפורט להלן:
הניח אחריו הנפטר —

 1ס״ח תשב״ח ,עמי .226

שאיר אחד

חוק שירות המדינה )גמלאות( ננוסח משולג[
תש״ל1970-
הודעה בדבר הכרה בתוספת קבועה
מודיעים בזה בי בתוקף סמכותה לפי סעיף  8לחוק שירות המדינה
)גימלאות( ]נוסח משולב[ ,תש״ל ,1 1970-החליטה הממשלה להכיר
מיום א׳ בניסן תשל״ו) 1באפריל — (1976

בדרגות השונות של אותם דירוגים ,כתוספת קבועה לענין החוק

שני שאירים
שלושה שאירים

16,500

כל שאיר נוסף

1,500

החלטת הממשלה בדבר שיעור המענק ,שהודעה עליה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2073תשל״ה ,עמי  — 634בטלה לגבי שאיריו
של עובד שנפטר ביום א ׳ בניסן תשל״ו או לאחר־־מכן.
ב׳ בניסן תשל״ז) 21במרס (1977

 1ס״ח תש״ל ,עמי .65

חוק שירות המדינה )מימיים(,
תשי״?959-1ו

) (2ב״תופפת מיוחדת״ המשתלמת לעובדים בדירוג האחיד ,בשיעורים
המשתלמים בדרגות השונות של אותו דירוג ,כתוספת קבועה
לענין החוק האמור.

ההודעה בדבר הכרה בתוספת קבועה ,שפורסמה בילקוט הפרסומים
 ,751תשיך ,עמ׳  - 1129תתוקן לפי זה.
ב׳ בניסן תשל-ז) 21במרס (1977

גרשון אבנר

)חמ (72067

מזכיר הממשלה

גרשון אבנר
מזכיר הממשלה

האמור;

החלטה זו תחול גם ע ל מי שפרש משירות המדינה לפני קבלתה
ועל שאיריו.

13,500
15,000

) (1בגמול ההשכלה המשתלם לעובדים המדורגים בדירוג המהנדסים
ובדירוג האקדמאים למדעי החברה והרוח ,בשיעורים המשתלמים

המענק בלירות

הודעה בדבר פטור מ מ כ ת
מודיעים בזה ,בי בתוקף סמכותה לפי סעיף  21לחוק שירות
המדינה )מינויים( ,תשי״ט— ,1 1959החליטה הממשלה ,על־פי הצעת
ועדת השירות ,לקבוע כי חובת המכרז האמורה בסעיף  19לחוק לא
תחול על משרות המדענים הראשיים במשרדי הממשלה ,ועל משרות
ביחידה לטיפול בלוחמה בחרם הערבי ,במשרד האוצר.
הודעה בדבר פטור ממכרז שפורסמה בילקוט הפרסומים ,1903
חשל׳׳! ,עמ׳  — 1268בטלה.

הודעה בדבר הכרה בתוספת קבועה

א׳ בניסן ת ש ל ־ ז )  2 0בכרס (1977

מודיעים בזה ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף  8לחוק שירות המדינה
)גימלאוח( ]נוסח משולב[ ,תש״ל ,11970-החליטה הממשלה להכיר
מיום כ ׳ בניסן תשל״ה ) 1באפריל  (1975ב״תוספת ההופעה״ המש
תלמת למשפטנים המדורגים בדירוג המשפטנים והמייצגים את המדינה
בפני ערכאות שיפוטיות ,כתוספת קבועה לענין החוק האמור בהתאם
לתנאי תשלומה.
החלטה זו תחול גם על מי שפרש משירות המדינה לפני קבלתה
ועל שאיריו ואשר ע ר ב פרישתו נתמלאו בו התנאים שעל־&יהם
משתלמת התוספת.
ההודעה בדבר הכרה בתוספת קבועה ,שפורסמה בילקוט הפרסומים
 ,751תש׳׳ך ,עמ׳  - 1129תתוקן לפי זה.

גרשון אבנר

ב׳ בניסן ת ש ל ־ ז )  2 1במרס (1977
)חמ (72067

מזכיר הממשלה

 1ס״ח תש״ל ,ממי .65

1126

גרשון אבנר
מזכיר הממשלה

 1ם״ח חשי״ט ,עמי .86

חוק השופטים ,תש*״ג953-ו
הודעה על הצורך למנות שופטים
בהתאם לסעיף ) 7א( לחוק השופטים ,תשי׳׳ג— ,1 1953אני מודיע
בי יש צורך למנות שלושה שופטים של בית משפט מחוזי.
ט״ז בניסן ת ש ל י ! )  4באפריל (1977
)חמ (70070
הערה:

חיים י׳ צדוק
שר המשפטים

השופטים שיתמנו יכהנו שנים בבית המשפט המחוזי
בירושלים ואחד בבית המשפט חמתוזי בתל-אביב.

 1ס״ח תשי״ג ,עמ׳ .149

,7

י״ט בניסןתשל״ז2310,ילקוטהפרסומים

1T19.A

חוק השוממים ,תשי״ג1953-
הודעה על מינוי שופט
בהתאם לסעיף  25לחוק השופטים ,תשי״ג— ,11953אני מודיע
כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  10לחוק האמור ,ובהתייעצות עם נשיא
בית המשפט העליון ,מיניתי את פ ל י ק ם א ׳ ל נ ד א  ,נשיא ת ו ר ן ,
לכהן בפועל כנשיא של בית המשפט המחוזי בירושלים החל מיום
ו ׳ בניסן תשל״ז) 25במרס  (1977עד יום ח׳ בתמוז תשל״ז) 24ביוני
.(1977

חיים י' צד־ק

ו ׳ בניסן תשל׳׳ז) 25במרס (1977
)חמ (70070

שר המשפטים

חיים י' צדוק
שר המשפטים

)חמ (70070
 1סייח תשי״ג ,עמי .149

פקודת בתי המשפט העירוניים
מינוי שופטי עיר לתל-אביב־יפו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת בתי המשפט העירוניים ,1
אני ממנה את האנשים ששמותיהם נקובים להלן להיות מיום י״ג
בניסן תשל״ז ) 1באפריל  (1977עד יום ב״ב באדר ב׳ תשל״ח )31
במרס  (1978שופטי עיר לחל־אביב־יפו ולהוות בית משפט אשר
יכונה ״בית המשפט העירוני של תל־אביב־יפו״:,
משה אישון
יצחק אפל

רפאל לוי
איתן אוטו ליף

גדעון אקהויז
צבי ארצי
שלמה בכורי

חנן מאירי
אשר מיאסניק
ששון סימן טוב

מיכאל בן־עמי

אליעזר סרוקה

זאב גוטוטר

צבי פוזיס

שמואל גל

משה פורט

ישראל גלבורט
רבקה דינאי

אריה פרומן
מיכאל פרי

אליעזר הגשי
משה הר־נוי)רוזנברג(

אברהם קימלפלדשמואל קריזברג

שמואל וינטראוב
יוסף זילברשץ

ראובן דיטרמן
דוד יוסף שחור

משה יזרעאלי

בתוקף סמכותי לפי סעיף  89לחיק מם שבח מקרקעין ,תשכ״ג—
 ,11963אני ממנה את י ו א ש ד ו ב נ ו ב להיות חבר ועדת ערר מס׳ 1
למחוז הצפון לענין סעיף  88לחוק ,במקום נתן לבנה שביקש לשחררו
מתפקידו.
המינוי של ועדותיערר ,שהודעה עליו פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2180תשל׳׳-ו ,עמי  - 854יתוקן לפי זה.

חיים י׳ צדוק
שר המשפטים

)חמ (72348

בהתאם לסעיף  25לחוק השופטים ,תשי׳׳ג— ,11953אבי מודיע
כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  10לחוק האמור ,ובהתייעצות עם נשיא
בית המשפט העליון ,מיניתי את מקם קנת ,נשיא תורן ,לכהן בפועל
כנשיא של בית המשפט הפחוזי בתל־אביב החל מיום ו ׳ בניסן תשל״ז
) 25במרס  (1977עד יום ת׳ בתמוז תשל״ז) 24ביוני .(1977

א ׳ בניסן תשל׳׳ז) 20במרס (1977
)חמ (70041

הודעה בדבר מיגר חבר לועדת ערר לענץ םעיף 88
לחוק

ג׳ בניסן חשל״ז) 22במרס (1977

הודעה על מינוי שופט

ו ׳ בניסן תשל״ז) 25במרס (1977

חוק מס שבת מקרקעין ,תשכ״ג1963-

אריה שץ

 1ם״ת תשכ״ג ,עמ׳  ;156ם״ח תישכ״ה ,עמ׳ .40

חוק לימוד חובה ,תש״ס949-ו
הוראה בדבר פטור לגבי תלמידים במוסדות חינוך
מסדימים
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 5א( לחוק לימוד חובה ,תש״ט—,11949
ולאחר היוועצות בועד החינוך ,אני מורה כי תקפה של ההוראה
בדבר פטור לנבי תלמידים במוסדות חינוך מסויימים ,מיום ט׳ באב
תשל׳״ה ) 17ביולי  ,2 (1975מוארך לשנת הלימודים תשל״ח.
כ׳׳ח באדר תשל״ז) 18במרס (1977
)חמ (735010

.

אהרן ידלץ
שר החינוך והתרבות

 1ס״ח תש״ט ,עמי  ;287תש׳׳י ,עמ׳  ;314תשכ״ט ,עמי  ;33חשל״ב,
עמ׳  ,102עמ׳  ;122תשל״ו ,עמ׳ .99
 2י״פ תשל״ה ,עמי .2049

תקנות נכי המלחמה בנאצים )ועדה רפואית
עליונה( ,תשי״ז957-ו
הודעה בדבר קביעת יושב ראש הועדה הרפואית
העליונה
אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי תקנה  2לתקנות נכי המלחמה
בנאצים )ועדה רפואית עליונה( ,תשי״ז ,1 1957-מיניתי את ד ״ ר
א ל י ה ו ג י ל ו ן להיות מיום י״כ בניסן תשל״ז ) 1באפריל (1977
יושב ראש הועדה הרפואית העליונה  ,2וביטלתי מאותו יום את מינויו
של ד״ר ארנולד םינקובר כיושב ראש הועדה האמורה  ;3דייר סינקובר
יוסיף להיות ברשימת חברי הועדה האמורה.
ג׳ בניסן תשל״ז) 22במרס (1977
)חמ (73116

יהושע רבינוביץ
שר האוצר

חיים י׳ צדוק

 1חוקי א־יי ,ברך בי ,עמ׳ .995

ילקום הפרסומים  ,2310י״ט בניסן תש?י״ז7.4.1977 ,

שר המשפטים

ק״ת תשי״ז ,עמי .1651
 2י״פ תשי״ז ,עמ׳ .1205
1

 3י״פ תשל־׳ה ,עמי .20

1127

חוק שידות בטחון ,תשי״ט1959-
]נוסח משולב[
הודעה על מינו־ פוקד
אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף  39לחוק שירות בטחון,
תשי־־׳ט—! 1959נוסח משולב[ ג ,מיניתי את ראש ענף מיון רפואי
במפקדת קצין רפואה ראשי להיות פוקד לענין החוק האמור.
ההודעה בדבר מינוי פוקרים שפורסמה כילקוט הפרסומיפ ,1326
תשב״ז ,עמי  ,599תתוקן לפי זה.

שמעון פרם

ה׳ בניסן חשל-ז) 24במרס (1977

שר הבטחון

)חמ (73025
 1ם״ח תשי״ט ,עמי .286

תקנות הדיינים )תנאי הסמכה וסדריה(,
תשט״ו955-ו
הודעה על בחינות הסמכה להיות כשיר להתמנות
כדיין בבית דין רבבי אזורי
מודיעים בזה כי מועצת הרבנות הראשית לישראל ,כתוקף סמכותה
לפי תקנות הדיינים )תנאי הסמכה וסדריה( ,תשס״ו־־ ,11955קבעה
את סדרי הבחינות ומועדיהן ,לצרכי הסמכה להיות כשיר להתמנות
בדיין בבית דין רבני אזורי כדלהלן:
) (1בחינה בכתב בידיעה יסודית בשולחן ערוך אבן העזר ,ביום
שלישי ,ת׳ באייר תשל״ז) 26באפריל  ,(1977משעה  10.00בבוקר;
) (2בחינה בכתב בידיעה יסודית בשולחן ערוך חושן משפט ,ביום
שלישי ,כ״ב באייר תשל״ז) 10במאי ,(1977משעה  10.00בבוקר;

חוק הספנות )כלי שיט( ,חש״ך1960-
הודעה בדבר שינוי בהרכב הועדה המייעצת
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  107לחוק הספנות )כלי
שיט( ,תש׳״ך— ,11960מיניתי אה האנשים ששמותיהם נקובים להלן
בטור א׳ להיות חברי הועדה המייעצת לביצוע החוק במקום האנשים
שצויינו לצדם כטור כי:
טור א׳

) (3בחינה בכתב בניסוח פסק דין לדוגמא וידיעת תקנות וסדרי הדיון,
ביופ ראשון ,כ״ז באייר חשל׳׳ז) 15במאי  ,(1977משעה 10.00
בבוקר;
) (4במשך חודש סיון תשל״ז

תערכנה הבחינות בעל־פה בידיעה

כללית בתלמוד ופוסקים.

טור ב׳

הודעה ע ל המועד המדוייק תישלח באמצעות הדואר לכל מועמד.

 .1חברים מבין עובדי המדינה:

כל הבחינות יתקיימו ב״היבל שלמה״ ,ירושלים.

דב קנטרוביץ ,משרד האוצר

יוסף כץ

אהוד גרא ,משרד התחבורה

יוסף באחר

בנימין יערי ,משרד הפנים

צבי פרייזלר

חי יערי ,״צים״ חברה השים הישראלית בעימ

יוסף ברפל

 .2חברים שהם נציני הציבור:

יחיאל יצחק האי

י־ב באדר תשל׳יז) 2במרס (1077

סגן המזכיר הראשי

1

ק״ת תשט־ו ,עמ׳ .1273

משה לוי ,הועד הפועל של ההסתדרות הכללית
יונה יגול

של העובדים בארץ־־ישראל

ההודעה בדבר הקמת הועדה ובדבר מינוי חבריה שפורסמה בילקוט
הפרסומים  ,873תשכ״א ,עמי  ,1972תתוקן לפי זה.
ת׳ בניסן תשל״ז) 27במרס (1977

גד יעקבי

תקנות חוקרים פרסיים ושירותי שמירה )בחי
נות בדיני ישראל ובאתיקה מקצועית(,
תשל״ג972-ו
הודעה בדבר בחינות

שר התחבורה

)חמ (759930
 1םיח תשכ״א ,עמי .70

בהתאם לתקנה ) 1ב( לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה
)בחינות בדיני ישראל ובאתיקה מקצועית( ,תשל״-ג— , ! 1972אני

פקודת בריאות העם1940 ,
מינוי

ראשון ,כ״ז באייר תשל״ז ) 15במאי .(1977

בתוקף סמכותי לפי סעיף 29א לפקודת בריאות העם,11940 ,
אני ממנה את ד״ר ג י ק י ס ר  ,הממונה על פניות הציבור בפועל
במשרד הבריאות ,לעני! הסעיף האמור ,במקום ד״ר מיכאל קנוסוב.
המינוי של רופאים ממשלתיים לענין סעיף 29א לפקודה האמורה ,2
יתוקן לפי זה.
י״ד באדר תשל־״ז) 4במרס (1977
;חמ (77495

מודיע בי בחינות בדיני ישראל ובאתיקה מקצועית יתקיימו ביום
על־פי תקנה  3בקשה להיבחן יש להגיש ליושב־ראש הועדה
לפחות  15יום לפני מועד הבחינה.
למבקשים להיבחן תישלח הודעה על מקום הבחינה.
ט׳ בניסן תשל״ז) 28במרס (1977

רקטור שם־טוב

א.פ,י .לנדא

)חמ (709028

שר הבריאות

נשיא תורן של בית משפט מחוזי
יושב־ראש ועדת הרישוי

! ע״ר  ,1940תוס׳  ,1עמ׳  ;195ס״ח תשל׳-נ ,עמי .232
 2י״פ תשל״ד ,עמ׳  ;2221תשל״ז ,עמי .57
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 1ק״ת תשל״ג ,עמי .9

ילקוט הפרסומים  ,2310י״ט בניסן תשל׳׳ז7.4.1977 ,

חוק לשכת עורכי הדין ,תשכ״א1961 -
הודעה בדבר עריכת בחינות התמחות
ניתנת בזה הודעה ,כי בחינות ההתמחות של לשכת עורכי -הדין
תתקיימנה החל מיום ג׳ בתמוז תשל״ז) 19ביוני .(1977

חוק לשכת עורכי הדין ,תשכ׳יא1961-
הודעה בדבר הוצאת חבר מהלשכה
בהתאם לסעיפים  (6) 69ו־ 72לחוק לשכת עורכי הדין ,תשב״א—
 ,11961מודיעים בזה כי בית הדין המשמעתי תארגי של לשכת עורכי
הדין פסק על הוצאתו מהלשכה של ע ב ד א ל מ א ל ק ד ה א מ ש ה ,
בתיקים בד׳׳א  ,26 ,27 ,28/76מיום ב״ז בשבט תשל׳׳ז) 15בפברואר

בקשות להיבחן בבחינות ההתמחות יש להגיש למזכירות לשכת
עורכי הדין ,רחוב הסורג  2ירושלים ,החל מיום כ״ב בניסן תשל״ז
) 10באפריל  (1977עד כ״ה באייר חשל״ז) 13במאי .(1977

.(1977

יש לשלם בבנק הדואר לחשבון מם׳  4454120סך  25לירות,
באגרת בחינה ולהמציא ללשכה את הקבלה.

ד׳ בניסן תשל״ז) 23במרס (1977
)חמ (70323

יצחק טוניק
ראש לשכת עורבי הדין

לבקשה יש לצרף —
א  .תעודה המעניקה למבקש תואר ״בוגר משפטים׳׳ ,או אישור
מהפקולטה למשפטים שהוא מילא את דרישות הפקולטה לקבלת
תעודת בוגר;
ב .דו״ה בשלושה עתקים מאת כל מאמן על הנושאים שבהם
התמחה המבקש בפיקוחו.
הודעה ע ל גמר התמחות יש להגיש עד יום י״ד בתמוז תשל״ז
) 30ביוני .(1977
לכל נבחן תישלח הודעה ע ל מועד עריכת הבחינה ומקומה.
כ״ז באדר חשל״ז) 17במרס (1977
)חמ (20332

יי טוגיק
ראש לשכת עורכי־הדין

הודעה בדבר קבלת חברים חדשים ללשכת עורכי
הדין

 1ס״ח תשכ״א ,עמי .178

פקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[
תשכ״ס1969-
הודעה בדבר הצגת לוחות זכרות בהתאם לסעיף 57
לפקודה
מודיעים בזה ,כי לוחות הזכויות לגושי רישום מס׳ ,17592,17579
/17657 ,17654 ,17610צפורי ,נפת יזרעאל ,הוצגו לעיון ביום ב״ח
באדר השל״ז ) 18במרס  (1977לתקופה של שלושים יום בלשכת
פקיד הסדר המקרקעין שבנצרת ,בלשכת מינהל הנפה שבעפולה
ובמועצה האזורית קישון שבנהלל.

מוריס עבד אל נביא

כ״ח באדר תשל׳׳ז) 18במרס (1977

פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר יזרעאל

ניתנת בזה הודעה כי טקס מסירת תעודות חברות לחברים חדשים
שיתקבלו ללשכה יתקיים בירושלים ביום י״ד בתמוז תשל״ז )30
ביוני .(1977
בקשה להתקבל כחבר הלשכה יש להגיש לראש הלשכה באמצעות

פקודת העתונות

המזכירות ,ברחוב הסורג  ,2ירושלים.

הודעות בדבר מתן רשיונות להוציא לאור עתונים

לבקשה יש לצרף —
תצהיר לפי פקודת הראיות ]נוסח חדש[ ,תשל״א— ,1971שהוא
תושב ישראל ,מלאו ל ו  23שנים ולא הורשע בשום עבירה.
יש לשלם בבנק הדואר לחשבון מס׳  4454120סך של  350לירות
כאגרת תעודת חבר ,ולהמציא ללשכה את הקבלה.
כמו כן ,יצרף כל מבקש להתקבל כחבר הצהרה ע ל הסכמתו
שלשכת עורבי הדין תניש שאילתא לקובץ עבריינים למשטרת
ישראל.
טפסי הצהרה יימצאו בלשכות עורבי הדין בירושלים ,תל־אביב,
חיפהובאר־שבע.
למקבלי התעודות תישלח הודעה אישית ע ל מקום עריכת הפקס
ושעתו ויהא עליהם להופיע במדי משפט :חולצה לבנה ,מעיל כהה,
עניבה שחורה וגלימה.
בקשה יש להגיש עד יום ב״ה באייר תשל״ז) 13במאי .(1977
כ״ז באדר ת ש ל ״ ז )
)חמ (70332

במרס

1977C17

י׳ טוניק

ראש לשכת עורכי־הדין

ילקוט הפרסומים  ,2310י״ט בניסן תשל׳׳ז7.4.1977 ,

נמסרת בזה הודעה כי ביום ט׳ באדר תשל״ז) 27בפברואר ,(1977
ניתן לא.ג .פירסומים בע״מ ,רחוב דור ודורשיו  ,1ירושלים ,רשיון
מס׳  ,1765חתום ביד הממונה על מחוז ירושלים ,להוציא לאור
ירחון בשפה האנגלית ,בשם " "innovationשידון בנושאי מחקר
ופיתוח תעשייתים ,ייערך בידי אריה גרינפלד ,ויודפס בבית־הדפוס
״נ׳רוסלם פוסט״ ,רוממה ,ירושלים.
נמסרת בזה הודעה כי ביום ט׳ באדר תשל׳׳ז) 27בפברואר ,(1977
ניחן לא.ג .פירסומים בע׳׳מ ,רחוב דור ודורשיו  ,1ירושלים ,רשיון
מס׳  ,19766חתום ביד הממונה על מחוז ירושלים ,להוציא לאור
ירחון בשפה האנגלית בשם ״איזראל ביזנס אינוסטור ריפורט״ שידון
בנושאי התפתחות משק המדינה ,ייערך בידי אריה נרינפלד ,ויודפם
בבית־הדפוס ״ג׳רוסלם פוסט״ ,רוממה ,ירושלים.
כ׳׳ח באדר תשל״ז) 18במרס (1977
)חמ  (76720־

יעקב מרקוביץ

סגן המנהל הכללי לשרותי הרום
ותפקידים מיוחדים במשרד הפנים
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חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה965-ו
מרחב תכנון מקומי ,רמת־נן

מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

תכנית מפורטת מם׳ ר״ג - 713/שינוי לתכנית מפורטת ר״ג/ב.
ואלה הם השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת:

)(2

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ירושלים
ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,הופקד שינוי
תכנית מפורטת הנקרא ׳׳תכנית מס׳ /955ב׳״ ,ביחד עם התשריט
המצורף אליו.

גוש  6203חלקה  ;130גוש  6211חלק מחלקה  ,12ברחוב רוקה.
מטרת התכנית :שינוי יעודה של קרקע בתחום התכנית וקביעת
זכויות הבניה.
מרחב תכנון מקומי ,הרצליה
)(3

ואלה המ השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת:
גוש  7291חלקות  ,31,3 ,2ברחובות סעדיה גאון — בר כוכבא.
מטרת התכנית :שינוי יעוד מגרש משטח המיועד לבניני ציבור
לאזור מגורים מיוחד ,במסגרת התכנית שיקום ,פינוי ובינוי
מחדש של הסביבה .לקבוע מגרש שבו יוקם בית מגורים של 4
קומות על קומה מפולשת שבחלק ממנה משתלב בה מקלט ציבורי
על קרקעי הנבנה פ״י עירית הרצליה )הבית יכלול  32יחידות
דיור בגודל של כ־ 80מ׳׳ר בממוצע( .תכנית זו משתלבת בתכנית
הבינוי הכללי מם־  1353לשיקום שכונת נוה ישראל ,אך מהווה
יחידה נפרדת אשר ביצועה אינו קשור בהכרח בביצוע התבנית
הכללית מס׳ .1353

מקומם של השטתים אשר התכנית מתייחסת אליהם:
שכונת יפה נוף ,רחוב פרחי חן ,גוש  30161חלקי חלקות ,81,79
.115 ,109 ,91 ,90 ,89 ,85 ,84 ,83 ,82
עיקרי מטרות התכנית :הרחבת קטע מרחוב פרחי חן.
בל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות להגיש
התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
כ״ה באדר תשל־׳ז) 15במרס (1977

ר׳ לוי

תכנית מיתאר מס׳  ~ 1436שינוי לתכנית מיתאר מס׳ 253א׳
הרצליה.

)(4

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

תכנית מפורטת מם׳  - 1501שינוי לתכנית מפורטת מם׳ 474
הרצליה.
ואלה הם השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת:
גוש  ,6527חלקה  ,247ברחובות אבן גבירול — יהודה הלוי.
מטרת התכנית :לשנות יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח המיועד
לבנין ציבורי .על השטח ייבנה בית־כנסת.

מחוז ירושלים

מחוז תל־ אביב

מרחב מ כ מ ן מקומי ,רמת השרון

הודעות על הכנת שינויים לתכניות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון והבניה,
חשכ״ה ,1965-בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז־ חל־אביב,
החליטה להכין שינויים לתכניות מפורטות ולתכניות מיתאר במפורט
להלן:

)(5

ואלה הם השטחים הכלולים בתחום התבנית המוצעת:
גוש  ,6417הלקה  ,27ברחוב זרובבל.
מסרת התכנית :לקבוע הרחבת דרך; להתוות דרבים חדשות;
לקבוע שטח ציבורי לבנין ואזור מגורים ב׳; לחלק את שטח
החלקה לחלקות הדשות; לקבוע בינוי עקרוני לחלקות החדשות,
לשנות בהתאם את תכנית המיחאר מס׳ 210א׳ ,שפורסמה למתן
תוקף בי׳״פ  1708ביום .18.3.1971

מרחב תכנון מקומי ,תל־אבינ־יפו
)(1

תכנית מפורטת מס׳  - 1895שינוי מס׳  2לשנת  1976לת.מ.
מס׳  ,1435תל־אביב־־יפו.
ואלה הם השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת:
גוש  6634חלקי חלקות  ;4 ,216 ,217גוש  6648חלקי חלקות
 ,35 ,116 ,119בעבד הירקון.
מטרת התבנית :תכנון מחדש של שטח מגרשים מס׳ ,65,66,76
 64בתכנית מפורטת מם׳  1435אשר דבר אישורה פורסם
בילקוט הפרסומים מם׳  2209מיום  ,1.4.1976ובכך לשנותה
א( קביעת הבינוי וגובה הבנינים; ב( קביעת הוראות בדבר
עיצוב ארכיטקטוני לבנינים; ג( קביעת הוראות בדבר חלוקה
למגרשים; ד( הוספה בסוף סעיפי תקנות התכנית הראשית
כדלקמן :למרות האמור לעיל יהיה התכנון והתקנות לשטח
תכנית מם׳  1895בהתאם למפורט בה.
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תכנית מיתאר מם׳  — 525שינוי מספר  135לתכנית מיתאר
רש/210אי.

)(6

תכנית מיתאד מסי  — 529שינוי מס׳  139לתכנית מיתאר מם׳
 210א׳.
ואלה הם השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת:
גוש  6611חלק מחלקה  ;4גוש  6619חלק מחלקה  ,7בין דרך
גהה גלילות — ודרך נתניה.
מטרת התכנית :לשנות יעוד שטח ממלונאות ונופש לשטח עבור
מרכז שוק קמעוני ,להקצות שטחי חניה ציבוריים לנושא זה,
להקצות דרך גישה למרכז השוק הקמעוני.

י״ב באדר תשל״ז) 2במרס (1977

ד׳ רזניק

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל־אביב

ילקוט הפרסומים  ,2310י״ט בניסן תשלי׳ז7.4.1977 ,

חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה965-ו
מחוז הדרום
מרחב

תכנון מקומי ,אשדוד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרה בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,אשדוד ,הופקדה
תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מסי 2/116/03/3״  -רצועה
צפונית לרובע א׳ — ב׳ ,שטח למוסדות ציבור ,גוש ) 2065תכנית
בקמה( ביחד עם התשריט המצורף אליה.
ז

עיקרי הוראות התכנית :חלוקת מגרשים למוסדות ציבור ,מרכז
להכשרה מקצועית ותחנת כיבוי אש.
כל המעוניין בתבנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות

חוף הים אפרידר — אשקלון ,גוש • 1940,1939,1938 ,1937 ,1936
 ,1966 ,1958 ,1911בשכונת אפרידר.
עיקרי הוראותיה :בינוי תוף הים אשקלון ,קביעת חלוקת ,התווית
דרכים ושבילים ,קביעת אזורים למלונאות ,מסחר ומגורים ,קביעת
אזורים ציבוריים פתוחים ,חוף הרחצה ושטח יבוש.
הודעה על הפקדתה יחד עם התשריט המצורף אל?ה ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2151תשל״ו ,עמי *137
התכנית האמורה ,בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית ביחד עם
התשריט המצורף אליה הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,ובל המעונין רשאי
לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ,ובן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
שלה כלול בתחום התכנית או גובל איתו ,רשאי ,תוך חדשיים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לתכנית במשרדי
הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,אשקלון

הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
חשב״ה— ,1965בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון ,הופקדו
שינוי תכניות מפורטות אלה ,ביחד עם חחשריטים המצורפים אליהם:
^ (1שינוי תבנית מפורטת מם׳  -134/03/4שכ׳ שמשון ,גוש ,1930
רחוב ביאליק.
עיקרי הוראות התכנית :תוספת קומת משרדים מעל קומת
קרקע  -חנויות קיימות ,ברחוב ביאליק ,אשקלון.
^(2

שינוי מסי  2לתכנית מפורטת .מסי  — 138/03/4צפון מערב
אפרידר ,גוש  ,1938אשקלון.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאישור
לבניבי ציבור )בית כנסת(.
כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינויי התבניות וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
התכנון שלו כלול בתהום התכניות או גובל איתי ,רשאי תוך חדשייםמיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות במשרדי
הועדה המקומית האמורה.

מרחב תכנון מקומי ,אשקלון

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ׳׳ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:
״שינוי תכנית מפורטת מס׳ 8/139/03/4׳׳ ,קביעת מיקום לתחנת דלק,
גושים .1466 ,1930 ,1129
עיקרי הוראותיו :קביעת מיקום לתחנת דלק ,שינוי יעוד ממלאכה
לשטח לרה־תכגון ,יעוד שטח למגורים משולב במסחר.
הודעה על הפקדתו ביחד מם התשריט המצורף אליו פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2173תשל׳׳ו ,עמ׳ .701
השינוי האמור ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון ,וכל המעונין
רשאי לעיין בו ללא ,תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פחותים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,אשקלון

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
חשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מיתאד הנקרא:
״שינוי תכנית מיתאר מקומית מסי 23/102/02/4״ ,בגושים — 1228
לאורך רחוב דוד רמז והדירה ברחוב הפלמ״ח לכיוון מערב.
עיקרי הוראותיו :תוספת חזית מסחרית בקומת הקרקע של בנין
בן  4קומות על עמודים.
הודעה ע ל הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2194תשל״ו ,עמי .1194

מרחב תכנון מקומי ,אשקלון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
משכ״ח ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מהוד הדרום,
אישרה תכנית מפורטת הנקראת :״תבנית מפורטת מס׳ 165/03/4׳׳

ילקוט הפרסומים  ,2310י״ט בניסן תשל״ז7.4.1977 ,

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

1131

חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה965-ו
מרחב תכנון מקומי ,טובים

הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״וז ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית להבנון ולבניה מחוז
הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה טובים ,הופקדו
שינויי תבניות מפורטות אלה ,ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם:
שינוי מס׳  6לתבנית מפורטת מם׳  — 110/03/8אזור תעשיה

)(1

בגושים  ,487 ,505מועצה אזורית באר־טוביה.
עיקרי הוראות התבנית :שיגוי ייעוד מאזור חקלאי לאזור
תעשיה — מפעל מבצע ז.א.נ.ד.
שינוי מם׳  3לתכנית מפורטת מם׳  — 112/03/8מושב עובדים

)(2

כפר ורבורג.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי ייעוד שטחים של חלקה  127והלק
מחלקה  128ע״י חלוקה מחדש ל־ 6חלקות ודרכים; שינוי ייעוד
חלקות  132 ,131 ,130 ,129וחלק מחלקה  128מאזור מגורים
ומשקי עזר לבניבי ציבור; שינוי ייעוד חלקה  121מאזור לבניני
ציבור לאזור ספורט ושינוי ייעוד חלק מחלקה  163מאזור
חקלאי לאזור ספורט; שינוי ייעוד החלק הצפוני של חלקה 159
מאזור חקלאי לאזור בניני ציבור.
כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,כבנין או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה את
עצמו נפנע על ידי שינויי התכניות ,ובן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
התכנון שלו בלול בתחום התכניות או גובל איתם ,רשאי ,תוך הדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות במשרדיהועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,טובים

•  .הודעות בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה׳
תשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום׳
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינויי תבניות מפורטות אלה:
)(1

השינויים האמורים ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותם
ביחד עם החשריטים המצורפים אליהם ,הופקדו במשרדי הועדה
המחוזית האמורה ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה טובים,
ובל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,מחוז הדרום

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לםעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה— ,1965בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,מחוז הדרום הופקדה
תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מם׳ 17/114/03/3׳׳  -מסוף
הפוםפטים בנמל אשדוד ,ביחד עם התשריט המצורף אליה.
עיקרי הוראות התכנית :הקמת מיתקנים לשינוע פוספטים בשטח
נמל אשדוד.
כל המעונין רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמש
רדים האמורים פתוחים לקהל.
בל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ,ובן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
שלה כלול בתחום התכנית או גובל איתו רשאי ,תוך חדשיים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לתכנית במשרד
הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,מחוז הדרום

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
תשביה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
החלטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מפורטת
׳׳שינוי תכנית מפורטת מם־ 8/101/03/26׳׳ ,תיקון לתכנית
ת.ש.צ — .ירוחם בגוש .39535

והבניה׳
הדרום,
הנקרא:
מפורטת

עיקר הוראותיו :ייעוד שטח לבית כנסת ,חנייה ולקבוע גבולות
חדשים למגרש /58/56א)ליד בנינים .(54,55,57,60,49,47,46
הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה

״שינוי תכנית מפורטת מס׳ 3/105/03/8״ ,אזור התעשיה קרית

בילקוט הפרסומים  ,2190תשל״ו ,עמי .1135

מלאכי ,גושים  ,304 ,301חלק מחלקות .18 ,15 ,3

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

עיקרי הוראותיו :לגבי מגרשים  27 ,28 ,29 ,31 ,32ישמשו
כשטחים ציבוריים פתוחים .במידה ויבנו מקלטים ציבוריים
בגושים חנ״ל או בחלק" מהם ,תותר הקמת מבנים מסחריים
מעליהם.
הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2110השל״ה ,עמ׳ .1627
)(2

״שינוי תבנית מפורטת מס׳ 2/107/03/8״ ,בגושים  310חלקה .2
עיקרי הוראותיו :שינוי בהעמדת הבנינים במגרשים  135ו־136
באזור מגורים גי 3 ,קומות במועצה האזורית קריח מלאכי.
הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2194תשל״ו ,עמ׳ .1195

1132

מרחב תכנון מקומי ,אילות

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז הדרום,
אישרה תכנית מפורטת הנקראת :״תכנית מפורטת מם׳ /109/03/12א״,
קטע מאזור התעשיה  -חבל אילות.

ילקוט הפרסומים  ,2310י״ט בניסן תשל״ז7.4.1977 ,

חוק התכנון והבניה ,תשכ׳* ה  9 6 5 -ו
עיקר

מרחב תכנון מקומי,׳ תמר רמת־נגב

הוראותיה :לקבוע דרכים פנימיות וחלוקתם למלאכה

ותעשיה זעירה ושטחים פתוחים לציבור .בשטח של  90דונם ,מתוך

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

אזור חתעשיה חבל אילות.
הודעה על הפקדתה יחד עם התשריט המצורף אליה ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2238תשל״ו ,עמי .2201
התכנית האמורה ,בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית ביחד עם
התשריט המצורף אליה הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אילות ,וכל המעונין
רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
חשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מ ח ת
הדרום ,ובמשרדי^הועדה המקומית לתכנון ולבניה תמר רמת־נגב,
הופקד שינוי תכנית מפורטת הנקרא :שינוי מס׳  1לתכנית מפורטת
מס׳  —104/03/10עין בוקק ,מועצה אזורית תמר ,ביחד עם התשריט
המצורף אליו.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי יעוד מאזור מלונאות לשטח עבור
בריכות סולריות באתר עין בוקק.

מרחב תכנון מקומי ,תמר רמת־נגב

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פחותים לקהל.
בל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אתר ,הרואה"־את

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז

עצמו נפגע ע ל ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב

הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תמר רמת־נגב,

התכנון שלה בלול בתחום או גובל איתו ,רשאי ,תוך חדשיים מיום

הופקדה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ 126/03/10״—

פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש החגגדות לשינוי ־התכנית

שמורת טבע הר ההר — מועצה אזורית רמת בגב ,ביחד עם התשריט

במשרדי הועדה המקומית האמורה.

המצורף אליה.
עיקרי הוראות התבנית :לייעד שטה של ב 1980-דונם כשמורת
טבע לפי חוק גנים לאומיים ושמורות טבע ,תשכ״נ.
כל המעונין בקרקע ,רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה אח
עצמו נפגע ע ל ידי התכנית ,ובן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
שלה כלול בתחום התכנית או גובל איתו ,רשאי ,תוך חדשיים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לתכנית במשרדי
הועדה המקומית האמורה.

מרחב תכנון מקומי ,דימונה

הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה דימונה ,הופקדו
שינויי תכניות מפורטות אלה ,ביחד עם התשריטיס המצורפים אליהם:
)(1

גוש  ,39518דימונה.
עיקרי הוראות התכנית :חיבור חניה קיימת לדרך מם׳  3וביטול

מרחב תכנון מקומי ,תמר רמת־נגב

לחניה הדרומית ,שכ׳ לדוגמא בדימונה.

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תמר רמח־נגב,
הופקד שינוי תבנית מיתאר מקומית הנקרא ״שינוי מם׳  1לתכנית
מיתאר מקומית מס׳ 112/02/10״ ,תכנית מיתאר נוח זהר ,מועצה
אזורית תמר ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
עיקרי הוראות התכנית :תכנון מחדש של מערבת דרכים ,שטחים
לצרכי ציבור ,אזור מגורים ותקנות הבניה לשם הקמתם.
כ ל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע ע ל ידי שימי התכנית וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל איתו ,רשאי ,תוך חדשיים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.

ילקוט הפרסומים  ,2310י״ט בניסן תשל״ז7.4.1977 ,

שינוי מס־  5לתבנית מפורטת מם׳  - 107/03/25שכ׳ לדוגמא,

)(2

שינוי מסי  4לתכנית מפורטת מם׳  ,107/03/25שכונת הוילות
בגוש  ,39512דימונה.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח
פרטי פתוח ,ליד מגרש -21אזור הוילות הפרטיות ,דימונה.
כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
התכנון שלו כלול בתחום התכניות או גובל איחם ,רשאי ,תוך חדשיים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות במשרדי הועדה
המקומית האמורה.
ב״א בשבט תשל׳׳ז) 9בפברואר (1977

י׳ ודדימון
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחה הדרום
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הזמנות בתי המשפט
בית ה מ ש פ ט המחוזי בבאר־שבע
הזמנות בדבר קיום צוואות למינוי מנהלי שבק
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואת או למינוי מבהל עזבון או לשביהם ,במפורט להלן .כל
המתנגד לבקשות יגיש ,תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,את טעמי התנגדותו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב
בעיניו.
מס׳ התיק
)צוואות(
61/77
62/77

שם המנוח

מיטלמן פאול
בותר וולף

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

באר־שבע

16.11.78
15.12.76

קרית גת

שם המבקש
מיטלמן סבילה
בורגר הלה

י׳ בנאי ,רשם
הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבץ
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן צ11ים המכריזים על ירושה ולמינוי מנהלי פזבון
או לשניהם .כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאתת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה
תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צד כטוב בעיניו.
מס׳ התיק
)ירושות(
60/77
63/77

מקום לנוריו
האחרון

שם המנוח

אשקלול דלילה
שמע שמעון

תאריך
המטירה

שם המבקש

גרמניה

5.8.70

דורון אשקלוני

קרית גת

27.2.76

שטרית שלום
י /

בנאי ,רשם

ב י ת ה מ ש פ ט המחוזי בנצרת
הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבץ
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה ולמינוי מנהלי עזבון
או לשניהם .כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה כעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה
תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
מסי התיק
)ירושות(
S3/77
84/77
85/77
86/77
89/77
90/77

שם המנוח

פרץ קרפיר)קאפר(
דב גרינבוים
אדלה)דבורה( רוטר
אגבדו יוסף בן יעקב
צבי חיאל
הנון בוירסקי

מקום נעוריו
האחרון
בפר יהושע
כפר יהושע
יקנעם
גבעת המורה
שריד

תאריך
הפטירה

שם המבקש

27.3.61
20.6.62

אמירה פרידלנדר
יעקב גרינבוים

12.8.76
6.1.77
7.10.76

אברהם )אדולף( רוטד

עיר לידא

8.5.42

אגבאדו חיים
דוד חיאל
שמואל ואליהו ולפיא־
נםקי

91/77
92/77
93/77

אליאש)אליהו( קפליגםקי
זכי חמדאן
מלכה שיברה הרשקו

עיר לידא

8.5.42

כפר כנא

11.2.77

מגדל העמק

31.7.75

 .המרה כץ
חמדאן סעיד אממד
אנה אושר

א׳ אסא,
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רשמ

ילקוט הפרסומימ  ,2310י״ט בניסן תשל״ז7.4.1977 ,

הודעות בדבר בקע ת לפירוק הגהת
בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפר

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

חיק אזרחי 435(71

תיק אזרחי 385177
בענין פקודת החברות,

בפבץ פקודת החברות,

ובענין פירוק החברה גדרות חדרה בע״מ,
והמבקשת :מםגרית צבי בתנו־ בע״מ ממושב בני

ובעבע פירוק החברה

ראם,
ד״נ אבטח ,ע״י ב״ב עוה״ד ב׳ גייכמן ו/או ר׳ ערב ,מורשים לקבלת
כספים ולפעולות הוצל״פ שכתובתם לצורך מסירת כתבי בי־דין היא:
שדרות רוטשילד  83אי ,תליאביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  21.2.1977הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל־אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי בקשת
פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום ,20.4.1977
בשעה .08.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
בענין הבקשה או להתנגד לבך ,רשאי להופיע בשעת הבירור ,אם
בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו .העתק מן הבקשה יינתן לבל
נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת
התשלום הקבוע בעדו.
ר׳ ערב ,עו״ד
ב״ב המבקש
ה ע ר ה - :כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
למסור ,או לשלוח על ידי הדואר ,לחתופ לעיל הודעה ע ל רצונו זה.
ההודעה ,בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או
בחתימת בא כוחם ,צריכה להימסר או להישלח באופן שתניע אל
החתום לעיל לא יאוחר משעה  13.00של יום .19.4.1977

כימיל מפעלי צביעה לטקסטיל

בע׳ימ,
והמבקשת :־מבטחים״ מוסד לבטוח סוציאלי־ של
העובדים בע״מ ,רחוב אבן-גבירול -,30תל־אביב ,ע״י ב״ב
עו־״ד דן לפידור ו/או בן־עמי עמירן שמעום למכירת כתבי בי-דין
הו;* :מבטחים ,ת״ד  ,2746תל־אביב.
נמסרת בזה הודעה כי ביום  23.2.1977הוגשה בקשה לבית המשפט
המחוזי בתל־אביב־יפו ,לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,ובי בקשת
פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 19.4.1877
בשעה .08.30
כל בושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
בעבין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת הבירור ,אם
בצעמו או באמצעות עורך־הדין שלו .העתק מן הבקשה יינתן לכל
נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת
התשלום הקבוע בעדו.

בן־עמי עמירן,

עו״ד

ב״כ המבקשת
ה ע ר ה  :כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב.
למסור ,או לשלוח על ידי הדואר לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.
ההודעה ,בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם אד
בחתימת בה כוחם ,צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
החתום לעיל לא יאוחר משעה  13.00של יום .18-4.1977

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
תיק אזרתי 430177
בענין פקודת החברות,

ו ב ע נ ק פירוק החברה נגרית קולודנר אשדוד בע״מ,
והמבקשת :״מבטחים״ מוסד לבטוח סוציאלי של
העובדים בע״מ ,רחוב אבן־גבירול  ,30תל־אביב ע״י ב״כ
עוה״ד דן לפידור ו/או ב ך ע מ י עמירן שמענם למסירת כתבי ביידין
הוא :מבטחים ,ת״ד ,274« ,תל־אביב.
נמסרה בזה הודעה ,כי ביום  23.2.1977הונשה בקשה לבית המשפט
המחוזי בתל־אביב־יפו ,לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי בקשת
פירוק זו תישמע בפני בית־המשפט היועלב בדין ביום ,19.4.1977
בשעה .08.30
בל נושה או משתתף של ההברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת הבירור ,אם
בעצמו או באמצעות עוו־ך־הדין שלו .העתק מן הבקשה יינתן לכל
נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת
התשלום הקבוע בעדו.

בן־עמי עמירן ,מי״ד
ב״כ המבקשת
ה ע ר ה  :בל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
למסור ,או לשלוח על ידי הדואר לחתום לעיל הודעה ע ל רצונו זה.
ההודעה ,בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או
בחתימת בא כוחם ,צריכה להימסר או להישלח באופן שתניע אל
החתום לעיל לא יאוחר משעה  13.00של יום .18.4,1977

ייקמו הפרסומים  ,2310י״ט בניסן תשל״ז7,4.1977 ,

בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע

תיק אזרחי 137/77

בענין פקודת החברות,
וגענין פירוק החברה

בע״מ,
יוסף זוהר,

והמבקש:
ז׳בוטינסקי  ,71תל־אביב.

מרב״ט חברה לשיכון ופיתוח
ע״י ב״ב עו״ד יעקב סלומון ,רחוב ־

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.3.1977הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר־שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי•
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 18.4.1977
בשעה .08.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
בעני ן הבסשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת הבירור ,אס
בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו .העתק מן הבקשה ייבתן לכל
נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת
התשלום הקבוע בעדו.

יעקב סלומון,

עו״ד

ב״כ המבקש
ה ע ר ה  :בל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
למסור ,או לשלוח על ידי הדואר ,לחתום לעיל הודעה ע ל רצונו זה.
ההודעה ,בציון השם והטען של האיש או הפירמה ובחתימחם או
בחתימת בא כוחם ,צריכה להימסר או להישלח באופן שתניע א ל
החתום לעיל לא יאוחר משעה  13.00של יום .17.4.1977
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הודעות מאת כונס הנכסינו הרשמי
פקודת החברות
הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
שם החברה :האוז אוף דאון אינטרנשיונל בע״מ — בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב אחד המם  ,9תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1998/71
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ז בניסן חשל״ז) 15באפריל .(1977
שפ המפרק ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין ,39
תל־אביב.

א׳ קליר
כגן כונס הנכסים הרשמי
שם החברה :אחים אושה בע״מ.
מען המשרד הרשום :דרך קריח אתא.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .1886/66
היום האחרון לקבלת הוכחות; ב״ז בניסן חשל״ז) 15באפריל .(19:7
שמות המפרקים ,תיאורם ומענם:
 (1מר ישראל גיל ,עו״ד ,רחוב החלוץ  ,45חיפה.
 (2מר אלחנן לוי ,דרך הים  ,5חיפה.

י׳ יקותיאלי

הודעות על תשלום דיבידנד
שם החייב תיאורו ומענו :דוד )קורט( זיאמן ,טרקטוו־יםט ,רחוב
באריטוביה  ,20תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .3178/66
הסכום לכל לירה 5 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון.
זמן פרעונו :כ״ב בניסן תשל״ז ) 10באפריל .(1977
מקום פרעונו במשרד הנאמך .עו״ד נ ׳ שבתאי ,שדי רוטשילד ,20
תל-אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :מקס גולדברג ,פועל בנין ,רחוב הצנחנים
 ,3גבעתיים.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרתי .1463/72
הסכום לבל לירה 70 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון.
זמן פרעונו :כ״ב בניסן תשל״ז) 10באפריל .(1977
מקום פרפונו במשרד הנאמן :עו״ד ב׳ בהן־קוםטין ,רחוב יהודה
הלוי  ,47תל־אביב.

סגן כונס הנכסים הרשמי

פ ק ו ד ת פשיטת הרגל1936 ,
הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
שם החייב ומענו :מנקן מנפרד ז״ל ,רחוב דיזינגוף  ,267תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2556/64
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ י ז בניסן תשל״ז) 15באפריל .(1977
שם הנאמן ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין ,39
תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :משה פוליוודה ,פועל ,רחוב רחל ,7
בני־ברק.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביכ־יפו ,תיק אזרחי .1850/66
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ז בניסן תשל״ז) 15באפריל .(1977
שם הנאמן ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין ,39
תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :שרה אפרתי ,טבחית ,רחוב מרגולין ,5
יד־אליהו ,תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :חל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1852/64
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ז בניסן תשל״ז) 15באפריל .(1977
שם הנאמן ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין ,39
תל־אביב.
שם החייב ומענו :יוסף גלונםקה ,רחוב מוזיר  ,3תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .3044/64
היום האחרון לקבלת מוכחות :כ״ז בניסן תשל״ז) 15באפריל .(1977
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :יעקב ח׳ הלוי ,עו״ד ,שדי רוטשילד ,31
תל־אביב.
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שם החייב ,תיאורו ומענו :משה צברי ,גנן ,רחוב קיבוץ גלויות ,5
תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .3586/71
הסכום לכל לירה 100 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון וסופי.
זמן פרעונו :כ״ב בניסן חשליז ) 10באפריל .(1977
מקום פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין
 ,39תליאביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :אורי מירון ,טרקטוריםט ,רחוב בורוכוב
 ,11תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .3179/66
הסכום לכל לירה 10 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון.
זמן פרעונו :כ״ב בניסן תשל״ז) 10באפריל .(1977
מקום פרעזנו במשרד הנאמן :עו״ד ב׳ שבתאי ,שדי רוטשילד ,20
תל־־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענ :אברהם אלברט אלקלעי ,הקלאי ,רחוב
שילו  ,12רמת־גן.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .640/61
הסכום לבל לירה 5 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד שלישי וסופי.
זמן פרעוני :כ״ב בניסן תשל־׳ז) 10באפריל .(1977
מקום פרפונו במשרד הנאמן :עו״ד א׳ שמחוני ,רחוב לבונטין ,2
תל-אביב.
ב׳ בניסן תשל״ז) 31במרס (1977

א' קליר
סגן כונס הנכסים הרשמי

ילקוט הפרסומי•  ,0310י״ם בניסן תשל״ז7.4.1977 ,

הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי
פקודת פשיטת הרגל1936 ,
הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
לנושים בדין קדימה בלבד
שם החייב ,תיאורו ומענו :אלחנן קוסובםקי ,מורה ,רחוב ארלוזורוב
 ,21רעננה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .795/71
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ז בניסן חשל״ז) 15באפריל .(1977
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :דוד בסט ,עו״ד ,רחוב הורדים  ,51יהוד.

הודעה על ביטול צו קבלת נכסים ופשיטת רגל
ותשלום דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :אשר מסיקה ,ת״ז  ,3072171טפסן בנין,
רחוב ריינס  ,44נתניה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2717/70
תאריך צו קבלה נכסים :כ״ז בחשון תשל״א ) 26בנובמבר .(1970
תאריך צו פשיטת רנל :כ״א בתמה תשל״א ) 14ביולי .(1971
תאריך ביטולם :י״ג באדר חשל־׳ז ) 3במרס .(1977
הסכום לבל לירה 100 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון וסופי.
זמן פרעונו :כ״ב בניסן תשל״ז) 10באפריל .(1977
מקום פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין
 ,39תל־אביב.
ב׳ בניסן תשל״ז) 21במרס"(1977

א׳ קליד
סגן כונס הנכסים הרשמי

הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :יואב לונדנר ,פוריה עילית  ,1טבריה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .161/73
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ׳״ז בניסן תשל־״ז) 15באפריל .(1977
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב שמריהו לוין
 ,4חיפה.
שם החייב ,תיאורו ומענו :מבלי שעייר ,רחוב הגבורים  ,46חדרה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,היק אזרחי .1042/61
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ז בניסן תשל״ז) 15באפריל .(1977
שם 'הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב שמריהו לוין
 ,3חיפה.
שם החייב ,תיאורו ומענו :טוביה ספראי ,רחוב טריטש  ,15תל־אביב
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .822/66
היום'האחרון לקבלת הוכחות :כ״ז בניסן תשל״ז) 15באפריל ,(1977
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :שרה אבניאל סלומון ,עו״ד ,רחוב ירו־
שלים  ,1חיפה.
שם החייב ,תיאורו ומענו :משה)פקטור( אלמנור ,רחוב אחד העם ,22
חדרה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .1154/65
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ז בניסן תשל״ז) 15באפריל .(1977
שפ הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב שמריהו לוין
 ,3היפה.

ילקוט הפרסומים  ,2310י״ט בניסן תשל״ז7.4;1977 ,

הודעה על תשלום דיבידנד
שמ החייב ,תיאורו ומשנו :יהודה מזרחי ,יאיר שטרן  ,4חיפה.
בית המשפט המחוזי של :היפה ,תיק אזרחי .1445/64
הסכום לכל לירה.100% :
דיבידנד ראשון או אחר :ראשון.
זמן פרעונו :ב׳ באייר חשל״ז) 20באפריל .(1977
מקום פרעונו במשרד הנאמן :עו״ד ,לבבי רחוב אבן סינא  ,20חיפה.

הודעה על תשלום דיבידנד לנושים בדץ קדימה
שם החייב ,תיאורו ומענו :רפאל נחום ,שיכון גיורא  ,7/218טירת
הכרמל.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיה אזרחי .1453/72
הסכום לכל לידה.100% :
דיבידנד ראשון או אחר :ראשון.
זמן פרעונו :כ ׳ בניסן תשל״ז ) 8באפריל .(1977
מקום פרעונו במשרד הנאמן :י׳ כהן ,עו״ד ,רחוב הרצל  ,55חיפה.

בקשות שחרור
שפ החייב ,תיאורו ומענו :מנחם נרינברגד ,רחוב טרומפלדור ,5%
נוה שאנן חיפה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .1253/70
היום והמקום לדיון בבקשת השחרור :ז׳ באייר תשל״ז) 25באפריל
 (1977שעה  08.30בבית המשפט המחוזי בחיפה.
שם החייב ,תיאורו ומענו :מינה גולדשטיק ,רחוב טרומפלדור ,35
נווה שאנן.
ביה המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .911/70
היום והמקום לדיון בבקשת השחרור :ז׳ באייר תשל״ז) 25באפריל
 (1977בשעה  08.30בבוקר בבית המשפט המחוזי בחיפה.

צווי שחתר ושחרור נאמן
שם החייב ,תיאורו ומענו :מרדכי פםטרנק ,רה׳ יצחק שדה ,22
חיפה.
בית המשפט המחוזי של :היפה ,תיק אזרחי .1592/70
תאריך צו השחרור :ט״ז בשבט תשל׳׳ז) 4בינואר .(1977
מהות הצו :שחרור החלטי וסופי.
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :ע .רנד ,עו״ד ,רה׳ שמריהו לוין ,6
חיפה.
תאריך השחרור :י״ז באדר תשל״ז) 7במרס .(1977
שם החייב ,תיאורו ומענו :עלי םבייתאת  ,710/27נצרת.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .243/72
תאריך צו השחרור 5 :ביולי .1974
מהות הצו :שחרור החלטי וסופי.
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :ע .הרלף ,עוי׳ד ,רחוב המגינים  ,42היפה.
תאריך השחרור 29 :ביולי .1974
כ״ח באדר תשל״ז) 18במרס (1977

יי יקותיאלי
סגן כונס הנכסים הרשמי

1137

הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי

פקודת האפוטרופוס הכללי1944 ,

פקודת פשיטת הרגל1936 ,

הודעה

הודעה על ביטול צו קבלת נכסים ופשיטת הרגל
ושחרור נאמן
שם החייב ,תיאורו ומענו :רפאל ש • טוב ,רחוב הטיבת גולני '25׳ ;י,
עכו.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .688/73
תאריך צו קבלת הנכסים ופשיטת רגל 27 :במאי .1973
תאריך ביטולו :ט׳ בשבט תשל״ז ) 30בדצמבר .(1976
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :א׳ אירני ,עו״ד ,דרך העצמאות  ,88ורפה.
תאריך שחרור הנאמן :כ׳׳ד באדר תשל״ז ) 13במרס .(1977
כ״א באדר תשל״ז) 18במרס (1977

י׳ יקותיאלי

י•

להווי ידוע כי יש כדעת האפוטרופוס הכללי להגיש לבת״ המשפט
המחוזיים בירושלים ובתל־אביב בקשות למתן צווים לפי סעיפים־
 (1)35ו־35א לפקודת האפוטרופוס הכללי בנוגע לעזבונות ורכוש
נעדרים המפורטים להלן:
יוסף קליינמך ,מריס מגרמן; פסיה וולוביץ; אסתר מסרי; יורשים
בלתי ידועים של המנוחה רגינה קלוגר; רבינוביץ אהרן ושרה,
קלרה לבית צ־יסלר—אחות המנוח אליעזר צייסלר; יורשים בלתי
ידועים צאצאי הורי המנוה אברהם בן־משה; ילינסקי אדמונד
הידוע גם בשפ הירשהורן; אשני דינה — ברכה; הניה נמירובםקי.

י׳ בניסן תשל״ז)29

י׳ צוריאלי

במרס דל(19

סגן בונם הנכסים הרשמי

סגן האפוטרופוס הכללי

חוק בנק ישראל ,תשי״ד1954 -

תקנות שטרי אוצר ,תש״ט-־־1948

דיו וחשבון לפי סעיף  (1}58של חוק בנק ישראל ,תשי״ד^,1954

הסכום הכולל של שטרי אוצר

על מחזור המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום העבודה
ביוש י״א בניסן תשל״ז ) 30במרס (1977
ל.-

אנ׳

-

ששרי כסף במחזור
מעות )לרבות מטבעות קטנים( במחזור .
. . . . . .
סך כל המטבע במחזור #

—
5,958,883,365

 .1שהיו במחזור ביום א׳ בניסן תשל־ו
) 1באפריל - (1976
ע ל פי סעיף ) 1ב() (1לפקודת
שטרי אוצר ,תש״ט—.1948
על פי סעיף ) 1ב() (2לפקודת
שטרי אוצר ,תש״ט1948-

165,000,000
69,400,000
סה״כ

זהב
יתרות במטבע חוץ וזהב

1

״י

5,958,883,365 02

•

שטרי מקרקעין של הממשלה

-

שמרי אוצר ושטרי התחייבות של הממשלה

־

סד כל הנכסים

5,958,883,365 02

שטרי חוב ושפרי חליפין

* לא כולל מטבעות וכרון )מזהב( בערך נקוב כולל של 13,662,400
ל׳׳י שתכולת הזהב הכלול בהם שווה או עולה על ערכם הנקוב.

ל״י

 .2הוצאו אחדי התאריך האמור —
165,000,000
ע ל פי סעיף ) 1ב()(1
69,400,000
ע ל פי סעיף ) 1ב()(2
 .3נפדו אחרי התאריך האמור —
165,000,000
על פי סעיף ) 1ב()(1
69,400,000
על פי סעיף ) 1ב()(2
 .4נמצאים במחזור ביום י׳׳ח בניסן
תשל׳׳ז) 6באפריל - (1977
ע ל פי טעיף ) 1ב()(1
ע ל פי מעיף ) 1ב()(2

234,400,000

165,000,000
69,400,000
234,400,000

הודטות אלה תתפרסנדות על אחריות המודיעים ואין בפרסומן מש 01מהן תעודת על נכונותן

״חמע״ ב־ת חרושת לחסון והקשאת מתכת בע״מ

דירת יצחק ושרה בע״מ

)בפירוק מרצון ע״י החברים(

)בפירוק מרצון(

ניתנת בזה הודעה ,כ־ האסיפה הכללית האחרונה של חברי החברה
הנ״ל ,תתכנס ביום  17באפריל  ,1977בשפה  9.00בבוקר ,במשרדה
של חברת ״מתלם״ בע״מ ,רחוב אבולעפיח  ,3תל־אביב ,לשם הגשת
דין וחשבון סופי של המפרקים המראה כיצד התנהל פירוק העסקים
ומה עשו בנכסי החברה ,ובדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרקים
ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרקים.

הודעה על האסיפה הסופית

מאיר סולל

עמיחי סולל
מפרקים
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ניתנת בזה הודעה ,שהאסיפה הכללית האחרונה של החברים
של החברה הנ״ל ,תתכנס ביום  ,29.4.1977בשעה  ,10.00במען
הרשום של החברה ,לשם הגשת דו״ח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה ,וכדי לשמוע
ביאורים נוספים מאת המפרקת ולהחליט כיצד לנהונ בפנקסים ובניירות
של החברה ושל המפרקת.
ח ׳ ב ר ־ ש י ר ה  ,עו״ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,2310״ ט בניסן תשל״ו7.4.1977 ,

אביגיל מם׳  2בע״מ -

אחוזות בפתלי בע״מ
)בפירוק מרצון(

)נפירוק מרצון(

הודעה על אסיפת נושים
ניתנת בזה הודעה ,שאסיפה נושים של החברה חנייל תתקיים
ביום  ,20.4.1977בשעה  16.30אהה״צ ,במשרדו של עו״ד מ׳ שמיר,
שדרות רוטשילד  ,31תל־אביב ,לצורך קבלת החלטה לפי סעיף 207
לפקודת החברות לפירוק החברה מרצון ומינוי מפרק.

ניתנת בזה הודעה ,שבאסיפה הכללית שלא מן המבין של
החברה הב״ל ,שהתכנסה ביוש  25בפברואר  1977במשרד הרשום
של החברה ,נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה בפירוק מרצון,
ולמנות אח חיים מייזל ,משדרות רוטשילד  ,137תל־אביב ,כמפרק־
שלי החברה לצורך פירוק החברה.
חיים

בפקודה מועצת המנהלים
א׳ פקר

חלקה  127בגוש  6608בע״מ

״משהב״ תיעול ,ביוב ושרברבות בע׳׳מ י

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(
ניתנת בזה הודעה ,בי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  15בפברואר  ,1977נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה וולברשטין,
משד׳ ־כפר־עציון  ,8בני־ברק ,כמפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳^ יגיש את תביעותיו
בצירוף הוכחותיו תוך  14יום מיום פרסום ההודעה הזו למשרד המפרק
ברחוב לילינבלום  ,27תל־אביב.

ניחנת בזה הודעה ,שבאסיפה הכללית שלא מן המנץ של החברה
הנ״ל ,שהתכנסה ביום  26בינואר  1977במשרד הרשום של החברה,
נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה בפירוק מרצון ,ולמנות
אח יוסף ריד מלונדון ,אנגליה ,במשרד עוה״ד ולנר־רבטשאפן ,רחוב
יהודה הלוי  ,49תל־אביב ,במפרק של החברה לצורך פירוק החברה.
י ו ס ף ר י ד  ,מפרק-

נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
הנ״ל ,לא ייענה.

^ שמואל פרושינובסקי בע״מ
הודעה על פירוק החברה מרצון

משה וולברשטין ,מפרק

ניתנת בזה הודעה ,כ י באסיפה הכללית שלא מן חמנין של החברה
הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה בהלכה ביום  6במרס  ,1977נתקבלה החלטה
מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל פרושינובסקי,
מרחוב אבטליון  ,19תל־אביב ,במפרק החברה.

חברת הירקון הכחול ״גימל״ בע״מ
חברת חלקה  68בגוש  6765בע״מ
הודעה על פירוק מרצון
ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפות הכלליות שלא מן המנין של
החברות הנ״יל ,שנתכנסו כהלכה ביום  2במרס  1977נתקבלו החלטות
מיוחדות לפרק מרצון את החברות הנ״ל ,ולמנות את יוסף שמשי,
פו״ד ,מרחוב ארלוזורוב  ,112חל־אביב ,במפרק החברות.
בל נושה שיש לו תביעות נגד החברות הנ״ל או אחת מהן

מ י י ז ל  ,מפרק

-

כ ל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
בצירוף הוכחותיו תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק
הנ״ל.
נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
הנ״ל ,לא ייענה.

יגישן בצירוף הוכחותיהן תוך  21יום מיום פרסום הודעת זו למשרד

שמואל

פ ר ו ש י נ ו ב ס ק י  ,מפרק

מפרק החברות הנ״ל .כל תביעה שתגיע לאחר המועד הנ״ל ,לא תיענה.
יוסף

חלקה  163בגוש  7093בע״מ

ש מ ש י  ,עד׳ד ,מפרק

)בפירוק מרצון(

נוה אלרופ בע״מ
)בפירוק מרצון(
ניתנת בזה הודעה ,בי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה כדין בתל־אביב ביום  7במרס  ,1977נתקבלו
החלטות מיוחדות לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם משיח
מרחוב הרצוג  ,20בחיים ,למפרק החברה.
על כל נושי ההברה להגיש את תביעותיהם בצירוף הוכחותיהם
למפרק תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו .נושה אשר לא יגיש
תביעותיו תוך המועד הנ״ל ,לא ייענה.
א ב ר ה ם מ ש י ת  ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,2310י׳׳ט בניסן תשליז7.4.1977 ,

ניתנת בזה הודעה ,כי האסיפה הכללית שלא מן המבין של החברה
חנ״ל שהתכנסה ביום  10בדצמבר  1976החליטה פה אחד לפרק את
החברה מרצון ,ולמנות את עו״ד ענינא

קויפמן מרחוב כצנלםון

 ,96גבעתיים ,למפרקת.
כל נושי ההברה מוזמנים בזה להגיש את תביעותיהם בצירוף
הוכחות במשך' 30יום מיום פרסום הזמנה זו למשרד המפרקת הנ׳׳ל.
נושה שלא יגיש את תביעתו תוך המועד הנ״ל ,יהיה מהתובעים
ואינם נענים.
ענינא

ק ו י פ מ ן  ,עו״ד ,מ פ ר ק ת
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אחוזת חלקה  319בגוש  6668בע״מ

יהל-ל  6בע־מ

)בפירוק מרצון על ידי מזכרים(

)בפירוק מרצון(

ניתנת בזה הודעה ,כ י באסיפה כללית שלא מן המבין של החברה
הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  17בינואר  ,1977נתקבלה
החלטה מיוחדת לסרק את החברה מרצון ולמנות את יובל לוי ,מרחוב
האשל  ,89הרצליה פיתוח ,במפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון

כל נושה שיש לו תביעות בגד ההברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
בצירוף הוכחותיו תוך  14יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק
הנ״ל.
נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
הנ״ל ,לא ייענה.
י ו ב ל ל ו י  ,מפרק

״אגד״ אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע*מ
מובא בזה לידיעת הציבור ,בי הנהלת ״אגד״ אגודה שיתופית
לתחבורה בישראל בע״מ ,בישיבתה מיום  1במרס  1977החליטה:
 (1לבטל את זכות החתימה המחייבת של אלון יגאל ,מס׳ 3
ברשימה שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,2278תשל״ז ,עמ׳
.471
 (2להעניק זכות חתימה מחייבת לשמחוני אריה.

חפציבה חברה לסחורות מוצרכות בע״מ
)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון

ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה הכללית שלא מן המנץ של החברה
הב״ל ,שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  21בפברואר  1977נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ,ולמנות את עו״ד ש .ילינק,
מרהוב אבן גבירול  ,30תל־אביב ,כמפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נבד החברה הנ-׳ל יניש את תביעותיו
בצירוף הראיות לביסוסן תוך  21מיום מיום פרסום הודעה זו למשרד
המפרק הב׳׳ל.
נושה או אדם אחר ,אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור תוך
המועד הנ״ל לא ייענה.
שמואל

י ל י נ ק  ,עויד ,מפרק

עזבון המנוח אברהם אילון
הזמנה לנושים לפי סעיף  99לחוק הירושה
מנהלי העזבון הנ״ל ,לפי צו קיום צוואתו של אברהם אילון,
מזמינים בזה כל בושה להמציא למנהלי העזבון הנ״ל ,לפי המען:
עו״ד מנהיים־יוריסטה ,מרחוב אבן נברול  ,11תל־אביב ,הודעה
בכתב על תביעתו ,תוך שלושה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
ד״ר י ׳ מ נ ה י י ם  ,עו׳-ד
בשם מנהלי העזבון

ניתבת בזה הודעה ,כי באסיפה הכללית שלא מן המבין של החברה
הב״ל ,שבועדה ונתכנסה כהלכה ביום  13בפברואר  ,1977נתקבלה
החלטה מיוהדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ש .ילינק,
מרחוב אבן גבירול  ,30תל־אביב ,כמפרק החברה.
בל בושה שיש לו תביעות נגד החברה הב״ל יגיש את תביעותיו
כצירוף הראיות לביסוסן תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו למשרד
המפרק הב״ל.
נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור תוך
המועד הנ״ל ,לא ייענה.

1140

ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה הכללית שלא מן המנץ של החברה
הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה כהלכה בחל־אביב ביום  ,20.2.1977נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרון אייזנב־ן
במפרק החברה.
אהרון אייזבמן

שמואל

המחיר  256אגורות

חלקה  65בגוש  6214בעימ
הודעה על פירוק החברה מרצון

י ל י נ ק  ,עו״ד ,מפרק

יושב ראש האסיפה הכללית

ילקוט הפרסומים  ,2310י״ט בניס; תשל״ז7.4.1977 ,
נדפס בדפוס הממשלה ,ירושלים

