רשומות

ילקוט הפרסומים
2453

ח׳ בתמה תשל״ח

13

ביולי

עמוד
2220
2220
2220
2220

תיאומים לענין חישוב המשכורת הקובעת

2221
מינוי נציגי ציבור לבית הדין לעבודה
הפיכת מקרקעי יעוד למקרקעי ציבור

2221
2221

.

שינוי בהרכב הועדה המייעצת לפי חוק מניעת היצף

2221
2221

אצילת סמכויות לפי פקודת המכרות

עמוד
הסמבה ל3י תקנות שירות בטחון

2224

.

הכרה במעבדות לפי תקנות בריאות העם )בדיקות מזון
.
.
מיובא(

2224

מינוי נציג ער המשפטים במועצה הארצית לתכנון ולבניה

2224

בחירת סגן ראש המועצה האזורית אשכול

2224

 .מינוי ועדה מייעצת לפי חוק סוכני המכס

2225

הודעה בדבר הסדר זכויות במקרקעין
בקשה

הומר

לביעור

הודעות לפי פקודת

.

ארכיוני
הקרקעות

2225
)רכישה לצרבי ציבור(

המועצה
2222

.

2222

מינוי ועדה מייעצת לגידול גיפסנית

2222

מינוי מנהל השירותים הוטרינריים בפועל

2222

הענקת זכות לאזרחי ארהיב להגיש במדינת ישראל בקשות
2222
הרשאות רופאים לענין תקנות הבטיחות בעבודה

.

2225
2227

קביעת מועד להתחלת שנת כספים לפי חוק
לצמחי נוי )ייצור ושיווק(
אישור מקומות לעני! תקנות פיצויי פיטורים

1978

העברת

סמכויות

וביטול

העברת

סמכויות לפי

מועד בהירת נציג יצרני משקאות קלים בועדה המייעצת

2227

הודעה לפי חוק עזר לרמת־גן )חזיתות בתים(

2227

הודעות לפי חדק התכנון והבניה

2223

הזמנות בתי

2237

המשפט

2245

2222
הודעה לפי חוק הצהרות מוות

מינוי ממונה על הגביה ופקידי נביה לפי חוק הביטוח
.
.
.
הלאומי

2223

שינוי סכומי הפיצויים לעובדים

2223

תקנות
2227

.

.־

.

2245
2246

הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי

2250

2223

דו״ח בנק ישראל על מחזור המטבע

2252

הסמכה לפי חוק הטיס )בטהון בתעופה האזרחית(

2223

הסכים הכולל של שסרי אוצר

2252

ביטול מינוי מפקחים לפי חוק הטיס

2223

דו׳׳ח חדשי של בנק ישראל

2253

מינויים לפי פקודת המשטרה

.

2224

2254

חוק שירות המדמה )גמלאות( ]מסח משולב[
חש״ל1970-
הודעות בדבר הכרה^בתוספת קבועה
 .1מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף  8לחוק שירות המדינה
)גימלאות( ]נוסח משולב[ ,תש״ל— ,1 1970החליטה הממשלה
להכיר בתוספת ותק שיפוטית ,תוספת ותק אקדמאית ו״תוםפת
מיוחדת״ המשתלמת למשפטנים בשירות המדינה א ש ר שכרם
מקביל לשכר שופטים — כתוספות קבועות לענין החוק האמור.
 .2מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף  8לחוק שירות המדינה
)גימלאות( ]נוסח משולב[ ,תש-ל— ,1 1970החליטה הממשלה
להכיר ,מיום י׳׳ז באב ת ש ל ״ ז )  1באוגוסט  ,(1977בתוספת ״ נ ח ־
ח ן ״ המשתלמת לעובד רשות לפיתוח אמצעי לחימה כתוספת
קבועה לענין ההוק האמור ,ובלבד שערב פרישתו ע ב ד העובד
כשטח היחידה שכה משולמת התוספת האמורה במשך הקופה של
 10שנים לפחות.
החלטה זו תחול נם ע ל מי שפרש מן השירות לפני התאריך האמור,
אם נתמלאו בו התנאים לקבלת התוספת.
 .3מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה ל פ י סעיף  8לחוק שירות המדינה
)נימלאות( ]נוסה משולב[ ,תש״ל— ,1 1970החליטה הממשלה
להכיר בכל אחת מהתוספות הרשומות להלן המשתלמות לקבוצות
העובדים המצוינות בצד שמה של התוספת ,כתוספות קבועות
לענין ההדק האמור .תהולת ההחלטה מיום תחולת מתן התוספות
והיא תחול גם על מי שפרש מן השירות ע ר ב מ ת ן התוספות:
קבוצות העובדים

התוספת
תוספת מיוחדת

עובדי מחקר
הנדסאים

תוספת חדשית כוללת

אתיות ואתים
טכנאי א.א.גי .אורטאופטיקה
וחדר ניתוח
מרפאים בעיסוק
פיזיותרפיסטים

נמול השכלה אקדמאית
משפטנים
עובדים סוציאליים
החלטה זו תחול מיום תחולת מתן התוספת והיא תחול גם על מי
שפרש מן השירות ערב מתן התוספת.
כ ׳ בסיון תשל״ח ) 25בידני (1978
)חמ (3—292

אריה נאור
מזכיר הממשלה

! ס״ח תש׳׳ל ,ע מ ׳ .65

הודעות בדבר תנאי עבודה מיוחדים
 .1מודיעים בזה ,בי בתוקף סמכותה לפי סעיף ) 100א( לחוק שירות
המדינה )גימלאות( ]נוסח משולב[ ,תש״ל— ,1 1970קבעה הממ
שלה בי עבודתו של נציב המים ,יראו אותה כעבודה בתנאים
מיוחדים.
 .2מודיעים בזה ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף ) 100א( להוק שירדת
המדיגה )גימלאדת( ]נוסח משולב[ ,הש״ל— ,!1970קבעה ה מ מ 
שלה בי עבודתו של א ב נ ר ק ס ו ט ו  ,הידעץ המשפטי של משרד
האוצר ,באופן אישי ,יראו אותה כעבודה בתנאים מיוחדים.
כ ׳ בסידן תשל״ח) 25ביוני (1978
)חמ (413--3
 1ס״ח ת ש ״ ל  ,פ מ ׳  ;65תשל״ד ,פ מ ׳ .10

2220

אריה נאיר
מזכיר הממשלה

חוק ש»חת המד»נה )מינו״ם( ,תש*״גו1959-
הודעות בדבר פטור ממכרז
 .1מודיעים בזה ,בי בתוקף סמכותה לפי סעיף  21לחוק שירות
המדינה )מינויים( ,ת ש י ״ ט  , 1 1 9 5 9 -קבעה הממשלה ,ע ל ־ פ י
הצעת ועדת השירות ,כי חובת המכרז ,האמורה בסעיף  19לחוק,
לא תחול על משרות המשנה למנהל הכללי של הועדה לאנרגיה
אטומית ומנהל המרכז למחקר גרעיני — נחל שורק.
 .2מודיעים בזה ,בי בתוקף סמכותה לפי סעיף  21לחוק שירות
המדינה )מינויים( ,תשי״ט ,1 1959-קבעה הממשלה ,ע ל ־ פ י
הצעת ועדת השירות ,כי חובת המכרז ,האמורה בסעיף  19לחוק,
לא תחול על משרת מנהל מינהל הסחר הממשלתי במשרז; התע־
שיה ,המסחר והתיירות.
 .3מודיעים בזה ,בי בתוקף סמכותה לפי סעיף  21לחוק שירות
המדינה )מינויים( ,ת ש י ־ ט  ,1 1 9 5 9 -קבעה הממשלה ,ע ל ־ פ י
הצעת ועדת השירות ,כי הובה המכרז ,האמורה בסעיף  19לחוק,
לא החול על משרות ראש מיבהל התעופה האזרחית ומנהל א ג ף
הספנות והנמלים ,במשרד התחבורה.
כ׳ בסידן תשל״ח) 25ביוני (1978
)חמ (3-274

אריה נאור

מזכיר הממשלה

 1ם״ח תשי״ט ,עמי .86

חוק שירות הקבע ג צ ב א ־ ה ג נ ה לישדאל
)גמלאות( ,ת ש י ״ ד  9 5 4 -ז
הודעה בדבר תיאומים לענין חישוב
המשכורת הקובעת
מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה ל פ י סעיף  (2) 11לחוק ש י ר ו ת
הקבע בצנא־הננה לישראל )גימלאות( ,תשי-ד— 1954ז ,החליטה
הממשלה כדלהלן:
א .בסעיף א ) (1להודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,2235תשל״ו,
ע מ ׳ ) ,2110להלן — ההודעה העיקרית( — במקום ההגדרה של
״הנדסאי״ ,יבוא :״ ״ ה נ ד ס א י ״ — אחד מאלה:
)(1

בעל תעודה של טכנאי או הנדסאי המעידה על סיום לימודיו
במוסד מוכר להכשרת טכנאים או הנדסאים;

)(2

בעל תעודת רישום בפנקס הטכנאים או ההנדסאים ,שהוצאה
על־ירי רשות ההסמכה לטכנאים והנדסאים שהוקמה ביום
״ ג בהשון תשל׳׳ב ) 1בנובמבר  ,(1971ולגבי התקופה
שקדמה למועד האמור — בעל אישור המעיד שהוא רשום
כחבר בהסתדרות הטכנאים וההנדסאים המוסמכים״;

ב .בסעיף ב׳ להודעה העיקרית ,בסוף הרישה ,במקום ״ א ם ערב
פרישתו של אחד מ א ל ה ׳  ,יבוא ״אם ערב פרישתו היה אחד
מאלה״.
ג .נ־תנו תעודת־הרישומ א ו האישור האמורים בפסקה ) (2להגדרת
״הנדסאי״ לאחר פרישתו של אדם משירות קבע ,תחול עליו
ההודעה העיקרית ,כ פ י שתוקנה בהודעה זד ,אם הגיה א ת דעתו
של הממונה בי תעודת הרישום אד האישור באמור ניתנו ל ו
בהתחשב בנסיון ובהכשרה שרכש בתקופת שירות הקבע שקדמה
למועד פרישתו.
החלטה זו תחול מיום תחילתה של ההחלטה שפורסמה בהודעה
העיקרית.
ב׳ בסיון תשל״ח) 25ביוני (1978
)חמ (3-294

אריה נאור
מזכיר הממשלה

 1ם״ח תשי״ד ,ע מ ׳  ;171תשי״ח ,עמי .43

ילקזט הפרסומים  ,2453ח׳ בתמוז •תשל״ח13.7.1978 ,

חוק שידות המדינה )גמלאות( ]נוסת
משולב[ ,ת ש ״ ל  9 7 0 -ז

חוק המקרקעין ,ת ש כ ״ ס 1969 -
אישור בדבר הפיכת מקרקעי יעוד למקרקעי ציבור

הודעה בדבר תנאים להגדלת שירותו של עובד

בתוקף סמכותי לפי סעיף  110לחוק ממקרקעין ,ת ש כ ״ ט ,1 1 9 6 9 -
א נ י מאשר ,כי הלקים של המקרקעין המתוארים בתוספת ,הרשומים
בלשכת רישום המקרקעין ירושלים כמקרקעי יעוד והמהווים ד ר כ י ם ,
חדלו לשמש ליעודם וייהפכו למקרקעי ציבור שאינם מקרקעי י ע ו ד .

מודיעים בזה ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף  100לחוק שירות
המריבה )גימלאות( ]נוסה 'משולב[ ,תש״ל— ,1 1970החליטה ה מ מ 
שלה שבהודעה בדבר תנאים ־להגדלת תקופת שירותו של עובד שבא
לשירות המדינה לאחר שהגיע לגיל  ,40שפורסמה בילקוט הפרסומים
 ,532תשי׳״ז ,עמי :785
א  .המלים ״שבא לשירות המדינה לאחר שהגיע לגיל 40״
יימחקו;

-

ב .ההודעה תיקרא ׳ ה ו ד ע ה בדבר תנאים להגדלת שירותו של
עוגד״.

אריה נאור

כ ׳ בסיון תשל״ח ) 25ביוני (1978
)המ (3-413

מזכיר הממשלה

חוק בית הדיו לעבודה ,ח ש כ מ ו  9 6 9 -ו
מינוי נציגי ציבור לבית הדין לעבודה
בתוקף סמכותנו לפי סעיף  10לחוק בית ה ד י ן לעבודה ,תשב״ט—
 ,11969אנו ממנים את האנשים ששמותיהם נקובים להלן ,להיות
גציגי ציבור מקרב המעבידים בבית הדין לעבודה:
 -ירושלים

זאב מ ל י ח

גדעון לב

30100
30102
30102
30102
30102

31
54
55
65
61

4,059
102
102
4,758
136

בית הדין האזורי  -ירושלים

שמואל תמיר
ש ר המשפטים

 1ם״ח תשכ״ט ,עמי .259

חוק מניעת היצף ,ת ש ל ״ ו  9 7 7 -ו
הודעה על שינוי ^ ע ד ה המייעצת
בתוקף סמכותנו לפי סעיף  3להוק ״מניעת היצף ,ת ש ל ״ ז  7 -ד , 1 1 9
ולפי בל דין אחר אנו ממנים את א ל י ש מ א י להיות גציג ה ת ע 
שיינים בועדה ,במקום ארנון טיברג.

כ׳׳ה בסיון תשל״ח ) 30ביוני (1978
)חמ (3-604

שמחה ארליך

 -תל־אביב

יגאל גוטמן
אפרים דורשט
פנחס להב

1,260
26
54
4,630
בשלמות

ההודעה על מינוי ועדה מייעצת שפורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2308תשל״ז ,ע מ י  ,1095תתוקן לפי זה.

יורם בר־סלע
בית הדין האזורי

מספר
הגוש

מספר
החלקה

שטח החלקה
במטרים רבועים

ט ״ ז בסיון תשל״ח ) 21ביוני8.ד(19
)חמ (3—242

 1פ״!ז תש״ל ,ע מ י .65

בית הדין הארצי

תוספת
החלק שחדל
לשמש ליעודו
במטרים רבועים

ש ר האוצר

אריה מוביץ
שמואל שצקי

יגאל הורביץ
ש ר התעשיח ,המסחר והתיירות

! פ״ח תשל״ז ,עמי .53

בי ת ה ד י ן ה א ז ו ר י — ח י פ ה
מרדכי הייטנר

שמואל כץ

בית ׳הדין ה א ז ו ר י — ב א ר ־ ש ב ע
גדליה סריצקי

מ ש ה שפריר

1

בית הדין האזורי— נצרת
זאב חוסני

אליהו מנתבי

כ־־א ב ס י ו ן ח ש ל ״ ח ). 23ביוני(1978.
) ח מ  7 8ג

־

( 3

שמואל תמיר

ישראל בץ

ש ר המשפטים

ש ר העבודה והרווחה

 1ם״ח תשכ״ט• ,עמי .70

•י-לקוטהפרסומיס  ,2453ח׳ בתמוז השזי״ח13.7.1978 ,

תוק־יסוד :הממשלה
פקודת המכרות
אצילת סמכויות
•־בתוקף סמכותי ל פ י סעיף• ) 31ב( לחוק־יסוד :ה מ מ ש ל ה !  ,אבי
אוצל למנהל מחוז זזיפה במשרד התעשיה ,הממהר והתיירות ,את
םמכוייתי ל פ י סעיף  109לפקודת המכרות .2
ט׳יו ב&מץ תשל״ח) 19ביוני (1978
)חמ ד1־־(3

יגאל הורביץ
ש ד התעשיה ,המסחר והתיירות

 1ס״ח תשכ״ח ,ממי .226
 2חא״י ,כרך ב ׳  ,ע מ י .910

2221

חוק המועצה לצמחי נוי)ייצור ושיווק(,
תשל״ו976-ן
קביעת מועד להתחלת שבת כספים
בתוקף סמכותנו ל פ י סעיף  Iלחוק מועצת חפירות )ייצור ושיווק(,
תשל״ג— ,1 1973וסעיף  1לחוק המועצה לצמהי נוי )ייצוא ושיווק(,
תשל״ו— ,2 1976אנו קובעים את יום  1באוקטובר במועד ש ב ו מ ת 
חילה שנת הכספים.
כ״ה באייר תשל־ח ) 1ביוני (1978
)וזמ

( 3 _ 5 ! 2

אריאל שרון

יגאל הורביץ

שר החקלאות

שר התעשיה ,המסחר והתיירות

בתוקף סמכותנו לפי תקנה  12לתקגות פיצויי פיטורים )חישוב
הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים( ,תשכ״ד—,1 1964
אנו מאשרים את בית־אל לענין' התקנה האמורה.
י״א בסיון תשליח ) 16ביוני (1978
<וזמ

ד32

אריאל שרון

•עזר ויצמן

שר החקלאות

שר הבטתון

ש ר החקלאות

חזק הזרעים ,ת ש ט ״ ז  9 5 6 -ו
הודעה על מינוי ועדה מייעצת לגידול גיפםנית
אני מודיע ,כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק הזרעים ,השט״ז—
 ,11956אני ממנה ועדה מייעצת לענין התקנת תקנות לייצור וגידול
שתילי גיפסנית בהרכב זה:
יושב ראש :שמואל אלחנן
הברים :אפרים אפרה
שלמה ברוש
מיכאל דנציגר
ד ״ ר היללה ויגודסקי־האס
דן זוטרא
י״א בסיון תשל״ח ) 16ביוני (1978
)חמ (3-454

שמעון זכאי
יורם מור
יאיר לביוש
רינה גבות
ד״ר רות שילה

אריאל שרון
ש ר החקלאות

 1ס״ת תשט״ז ,עמ׳  ;79תשכ״ה ,ע מ ׳ .55

מינוי
ד ״ ר ש  .ג י ל — מנהל השירותים הוטרינריים מיום י ״ ד באייר
תשל׳׳ה ) 21במאי  (1978לתקופת העדרו של ד ״ ר ארנון שמשוני.
י׳-א בסמן תשל״ה) 16ביוני (1978
)המ (3-464

תקנות הבטיחות בעבודה )בדיקות רפואיות
ש ל עובדים באבק( )אזבסט ,טלק וצוון(,
תשכ״ד1964-
הודעה בדבר הרשאה
בתוקף סמכותי לפי תקנה  1להקנות הבטיחות בעבודה )בדיקות
רפואיות של עובדים באנק( )אזבסט ,טלק וצורן( ,ת ש ב ״ ד ,1 1 9 6 4 -
הרשיתי א ה דייר ג ל י נ ה ג ץ מרחוב רחבת הגלבוע  23/8שיכון הי,
באר־שבע ,להיות רופא מורשה לענין התקנות האמורות.
כ׳ בסיון תעל־׳א ) 25ביוני 8ל(19
)חמ (3—339

אליעזר שוסטק
ש ר הבריאות

 1ק׳ית ת ש כ ״ ד  ,עמי .1606

 1תשב״ד ,ע מ י  ;633תשל״א ,עמי .1492

2222

אריאל שרון

 1ס׳׳ח תשל״ג ,עמי .272

תקנות פיצויי פיטורים )חישוב הפיצויים
והתפטרות שרואים אותה כפיטורים(,
תשכ״ד1964-
הודעה בדבר אישור מקומות לענין תקנה 12

~

הואיל וממשלת ארצות הבריח של אמריקה העניקה לאזרחי
מדינת ישראל את הזכות לבקש לרשום בארצם זבות מטפחים בזנים
בעלי ריבוי מיני ,ונהגה בענין זה הדדיות כלפי מדינת י ש ר א ל —
אני מורה בזה ,בהתאם לסמכותי על פ י סעיף  71לחוק זכות מטפחים,
תשל״ג— ,1 1973כי אזרחי ארצות הברית של אמריקה רשאים לבקש
רישום זכית מטפחים בספר הזכויות ,לגבי זנים שטופחו בארצות
הברית של אמריקה.
י׳׳א בםיון תשל״ה) 16ביוני (1978
)המ (3-361

 1ס״ח תשל״ג ,עמי .310
 2ם״ח תשל״ו ,עמי .277

(3

חוק זכות מטפחים ,ת ש ל ״ ג 1 9 7 3 -
הודעה בדבר הענקת זכות לאזרחי ארצות הברית
להגיש במדינת ישראל בקשות לרישום זכות מטפחים
בספר הזכויות

אריאל שרון
ש ר החקלאות

תקנות הבטיחות בעבודה )בדיקות רפואיות
של עובדים בכספיח( ,תשכי׳ג-־963ז
הודעה בדבר הרשאה
בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות הבטיחות בעבודה )בדיקות
רפואיות של עובדים ככספית( ,תשכ״ג— 1963נ ,א נ י מ ו ד י ע כי
הרשיתי א ה ד ״ ר ג ל י נ ה נ ץ מרחוב רחבת הגלבוע  ,23/8שיכון הי,
באר־שבע ,לחיות רופא מורשה לענין התקנות האמורות.
ב״א בסיון תשל״ח) 26ביוני (1978
)המ (3-339

אליעזר שוםטק
ש ר הבריאות

 1ק ״ ת תשכ״ג ,עמי .742

תקנות הבטיחות בעבודה )בדיקות רפואיות
ש ל עובדים בעופרת( ,ת ש כ ״ ב  9 6 2 -ז
הודעה בדבר הרשאה
בתוקף סמכותי לפי תקנד 1 .לתקנות הבטיחות בעבודה )בדיקות
רפואיות של עובדים בעופרת( ,תשכ״ב— ,1 1962הרשיתי את ד׳׳ר
ג ל י נ ה ג ץ מרחוב רחבת הגלבוע  23/8שיכון ה ׳ ב א ר ־ ש ב ע ,
להיות רופא מורשה לענין התקנות האמורות.
כ׳ בסיון תשל״ח) 26ביוני 8ד(19
)חמ (3—339

אליעזר שוםטק
שר הבריאות

 1ק״ת תשכ״ב ,עמי .2096

ילקוט הפרסומים  ,2453ח׳ בת:זח תשל״ח13.7.1973 ,

חוק הביטוח הלאומי נמסח משולב[,
תשכ״ת1968-
הודעה בדבר מינוי ממונה על הגביה

פקודת המשטרה ]מסח חדש[,
ת ש ל ״ א 1971 -
מינוי

בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 183ב( לחוק הביטוח הלאומי ]נופח
משולב[ ,תשב״ח ,1 1968-אגי ממנה א ת י ו ס ף פ ו ל מ ן להיות
ממונה ע ל הגביה לענין פקודת המסים )גביה( .2

בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לפקודת המשטרה ]נוסח חדש[,
א נ י ממנה את ראש אגף המטה במטה הארצי,
תשל״א—A1971
להשתמש בסמכויות המפקח הכללי לפי סעיפים,17 ,16 ,14,12,10 :
)"149 ,36 ,34 ,31 ,26 ,18א(,67 ,62 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,53 ,
 74,72ו־ 75לפקודה; וסעיפים ,106 ,37 ,19 ,17 ,14 ,13 ,12 ,10
ו־ 109בתוספת לפקודה.

ט׳־ו בםיון תשל״ח) 20ביוני (1978
)חמ (3—299

ישראל כץ
ש ר העבודה והרווחה

 1ס״ח תשכ׳׳ח ,ע מ ׳  ;108תשל״ג ,עמי .126
 2חוקי א ״ י  ,כ ר ך ב׳ ,עמי  ;1374ם״ח תשל״ג ,עמי .46

כ״ה בסיון תשל״ח ) 30ביוני (1976
)חמ (3-602

הודעה בדבר מינוי פקידי גביה

ט ״ ו בסיון ת ש ל ״ ח )  2 0ביוני (1978
)חמ (3—299

ש ר הפנים

 1ד י נ י מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,17ע מ י .380

בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 183ב( לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח
משולב[ ,תשכ״ח A 1968-א נ י ממנה את האנשים ששמותיהם מנויים
להלן ,להיות פקידי גביה לענין פקודת המסים )גביה( :2
גרשון גולדשטיין
אדיה זגר

יוסף בורג

רוזה טל
משה עמית

ישראל כץ
שר העבודה והרווחה

מינוי
בתוקף סמכותי לפי סעיף ד לפקודת המשטרה ]נוטה חדש[,
ת ש ל ״ א  , 1 1 9 7 1 -א נ י ממנה א ת ראש מינהל כוח אדם במטה הארצי
להשתמש בסמכויות המפקח הכללי לפי סעיפים,17 ,16 ,12 ,10 :
 74 ,62 ,59 ,58 ,34 ,31 ,26 ,18ו־ 75לפקודה; וסעיפים ,13 ,10
 14ו־ 17בתוספת לפקודה.
ב״ה בםיון תשל״ח ) 30ביוני (1978
)חמ (3—602

 1ס״ח חשב״ח ,עמי  ;108תשל״ג ,עמי .126
 2חוקי א ״ י  ,ברך בי ,עמי  ;1374ס״ח תשל״ג ,ע מ י .46

יוסף בורג
ש ר הפנים

 1ד י נ י מדינת ישראל ,נוסח הדש  ,17ע מ י .390

תוק לתיקון פקודת הפיצויים לעובדים,
תשי״ב1952-
הודעה בדבר שינוי סכומי הפיצויים
בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות הפיצויים לעובדים )שינוי
סכומי הפיצויים( ,תשל״ז— ,1 1977אני מודיע כי החל ביום כ״ו
בסיון תשל״ח ) 1ביולי  ,(1978ישונו הסכומים שבתוספת הראשונה
לפקודת הפיצויים לעובדים ,2 1947 ,כדלקמן:
)(1

בפסקה ) (2) 1א( ,במקום ״שבעים ושמונה א ל ף מאה
ועשרים לירות״ יבוא ׳*מאה ושבעה ע ש ר א ל ף ומאה ל י 
רות״ ,ובמקום ״מאתיים שלושים .ושנים א ל ף וחמישים
לירות״ יבוא ״שלוש מאות ארבעים ושבעה אלף ושמונה
מאות ארבעים לירות״;

)(2

בפסקה ) (3) 1א( ,במקום *מאה חמישים ושבע
יבוא ״מאתיים שלושים וחמש לירות״;

לירות״

)(3

בפסקה  ,(1) 2במקום ״שש מאות עשרים וחמש לירות״
יבוא ״ ת ש ע מאות שלושים ושבע לירות״ ,ובמקום ״המש
מאות עשרים ואחת לירות* יבוא ״ ש ב ע מאות שמונים
ואחת לירות״;,

)(4

בפסקה  3א ) ,(2במקום ״חמישה ע ש ר א ל ף שש מאות
ועשרים לירות״ יבוא ׳׳עשרים ושלושה א ל ף וארבע מאות
ע ש ר לירות״ ,ובמקום ״עשרים וששה א ל ף וארבעים
ל י ר ו ת ״ יבוא ״שלושים ותשעה א ל ף ושלושים לירות״.

י ׳ בסיון חשל׳׳ח ) 15ביוני (1978
)חמ (3-587

ישראל כץ
ש ר העבודה והרווחה

 1ק ״ ת תשל״ז ,עמי .1344
 2ע״ר  ,1947תוס׳  ,1עמי .153

ילקוט הפרסומים  ,2453ה׳ בתמוז תשליח13.7.1978 ,

תוק הטיס )בטחון בתעופה האזרחית(,
תשל״ז 1977 -
הסמכה
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־)10ב( לחוק הטיס )בטחון
בתעופה האזרחית( ,השל״ז— ,!1977א נ י מסמיך א ת קצין הבטחון
של משרד התחבורה להסמיך אדם כאיש בטחון ו ל י ת ן לו תעודה
המעידה על תפקידו.
ב׳ בםיון ת ש ל ״ ח )  7ביוני (1978
)המ (3-599

יו0ף בורג
שר הפנים

 1ס״ח  ,854תשל״ז ,ע מ ׳ .126

חוק הטיס1927 ,
ביטול מינוי מפקחים
בתוקף סמכותי ל פ י סעיף 10ג)א( להוק הטיס A 1927 ,א נ י מבטל
את המינוי של מפקחים שפורסם בילקוט הפרסומים  ,2107תשל״ח,
עמי .1547
כ ׳ בםיון ת ש ל ״ ח )  2 5ביוני (1978
)חמ (3-549

מאיר עמית
ש ר התחבורה

 1חוקי א ״ י  ,כרך ג׳ ,עמי  # ; 2 5 5 1״  nתש׳׳י ,עמי  ;73תשל״ב,
עמ׳ .148

2223

תקנות השירותים הדתיים היהודיים )אגדות
שירותים ש ל חברות קבורה( ,ח ש ״ ל 1 9 6 9 -
אישור אגרת שירותים
"בתוקף סמכותי לפי תקנות  5ו~ 6לתקנות השירותים הדתיים
היהודיים )אגרת שירותים של חברות קבורה( ,תשיל— ,1 1969אני
מאשר בקשת חברה קדישא היפה ,להטיל אגרת שירותים על מקימי
מצבה לפי השיעורים והתנאים להלן:
לירות
4,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000

 .1ש י ע ו ר י א ג ר ה :
חלקה בי ,הי ,ו׳ ,ז׳ — אזור א־
חלקה ד ׳ ) ל ה ו צ י א קטע (18
חלקה ג ׳ ) ל ה ו צ י א קטע (18
חלקה א ׳
חלקה מיוחדת ב ׳
חלקה מיוחדת א ׳

 .2איהוד משפחה ,נספה פעולות איבה ,והורים שכולים  20%הנחה.
 .3מ ק ר י ס ע ד ו מ ח ו ס ר י י כ ו ל ת
א .החברה קדישא תקים ועדת ע ר ר של שלושה הברים לדון
ולהחליט בבקשות של מקרי סעד ומחוסרי יכולת מבין
מקימי המצבות לפטור א ו להנחה משיעור האגרה.
ב .על ההחלטה של ועדת העדר רשאי העורר ,תוך שלושים יום
ממתן ההחלטה ,לעדור לפני ועדת ע ר ר עליונה בת שלושה
חברים שמינה השר מבין עובדי משרד הדתות ואנשי ציבור,
החלטת ועדת הערר העליונה תהיה סופית.

ש ר הדתות

ק״ת ת ש ״ ל  ,ע מ ׳ .10

תקנות שירות בטחון ,ת ש כ ״ ז 1 9 6 7 -
הסמכה
בתוקף סמכותי לפי תקנה ) 4ג (1להקנות שירות בטחון ,תשב׳׳ז—
 ,11967אני מסמיך את מנהל היחידה לאוטומציה במשרד הבריאות
ל ע נ י ן התקנה האמורה.

כ ׳ בסיון תשל׳׳ח

) 25ביוני (1978

)חמ (3-596

יעקב מנצ׳יל

תקנות בריאות העם )בדיקת מזון מיובא(,
חשל״ת1978-
הודעה על הכרה במעבדות
אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי הקנה  1לתקנות בריאות העם
)בדיקת מזון מיובא( ,תשל״ח ,1 1978-הכרתי במעבדות המפורטות
בטור א ׳ בתוספת לבדיקת מצרך מזון כמפורט לצידן בטור בי.

2224

המעבדה של האגף לדיג ,היחידה לטכנולוגיה של
דיג ,משרד החקלאות ,חיפה
כ ׳ בסיק תשל׳׳ה ) 25ביוני (1978
)חמ (3—432

כל מצרכי מזון
בל מצרכי מזון
כל מצרכי מזון
כל מצרכי מ ז ו ן
כל מ צ ר כ י מזון
כל מצרכי מזון
כל מצרכי מזון
כל מצרכי מ ז ו ן
כל מצרכי מזון
חלב ומוצריו
בשר ודגים
ומוצריהם
דגים ומוצריהם

יעקב מנצ׳ל
המנהל הכללי ש ל משרד הבריאות

חוק התכנון והבניה ,ת ש ב ״ ה 1 9 6 5 -
הודעה על מינוי נציג שר המשפטים למועצה הארצית
לתכנון ולבניה וממלא מקומו
נמסרת בזה הודעה לפי סעיפים  3ו־ 4להוק התכנון והבניה,
כי שר המשפטים מינה א ת מ ר ט י ן ג ל פ להיות
תשב״ה—1965
נציגו במועצה הארצית לתכנון ולבניה ,החל ביום ל ׳ בשבט תשל״ו
) 1בפברואר  (1976ואת ח י י ם ק ל ו ג מ ן כממלא מקומו.
ג ׳ בםיון ת ש ל ״ ת )  8ביוני (1978
)חמ (3-7
•י סייח השכ״ה ,עמי .307

ח׳ קוברםקי
יושב ראש המועצה.הארצית
לתכנון ו ל ב נ י ה

המנהל הכללי של משרד הבריאות

* ק״ת תשב׳יז ,עמ׳  ;3399תשל״ח ,ע מ ׳ .900

 1ק״ת תשל״ח ,עמ׳ % .802

המעבדה לבריאות הציבור ע ״ ש ד ״ ר פליקם ,אבו־
בביר ,תל־אביב
המעבדה המרכזית למזון ,שדרות ירושלים ,22
יפו
המעבדה לבריאות הציבור ,ר ה ׳ הפרסים  ,15חיפה
המכון לבקורת ולתקנים של המרי רפואה במשרד
הבריאות ,מגרש הרוסים ,ירושלים
המעבדה האנטימולוגית ,בערש הרוסים ,ירושלים
המעבדות המרכזיות ,רה׳ יפו  ,86ירושלים
המעבדה לבריאות הציבור ,רה׳ בני עין חרוד,
באר־שבע
מינהל המחקר החקלאי ,מכון וולקני ,בית דגן
המעבדה לכימיה שעל יד מכון התקנים הישראלי,
רח׳ האוניכרסיטה  ,42תל־אביב
המעבדה למוצרי מזון של משרד התעשיה ,המסחר
והתיירות ,ר ח ׳ הבנקים  ,6היפה
המעבדה לחלב ,מכון וולקני ,בית דגן
המכון הוטרינרי פ׳׳ש קמרון ,בית דגן

כל מצרכי מזון

אהרן אבוחצירא

ב׳ בניסן תשל״ה ) 9באפריל (1978
)המ (3-406
1

תוספת

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(,
תש»״ח1958-
הודעה בדבר בחירת סגן ראש המועצה האזורית
אשכול
בהתאם לסעיף ) 32יב( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזור
יות( ,תשייח— ,11958נמסרת בזה הודעה כי בישיבת המועצה.
האזורית אשכול שהתקיימה ביום י ״ א בניסן ת ש ל י ח ) 18באפריל
8ל (19נבחר י ה ו ד ה ה י ו ש להיות סגן ראש המועצה.
י ״ ג בסיון׳תשל״ח ) 18ביוני . (1978
)חמ (3—97

חיים קוברסקי
המנהל הכללי של משרד הפנים

! ק ־ ת תשי׳׳ח ,עמי  .1256י׳׳פ ת ש ״ ל  ,ע מ ׳ .2018

2453ילקוט הפרסומים

 ,ח׳ בתמוז תשל״ה3.7.1978J ,

חוק סוכני המכס ,ת ש כ ״ ה ~ 1 9 6 4
הודעה בדבר מינוי ועדה מייעצת
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק סוכני מבס ,תשכ״ה—,1 1964
אני ממגה את ד ו ד ש מ ע ו נ י  ,סגן מנהל המכס והבלו ,להיות יושב
ראש הועדה המייעצת לענין החוק.
מינויו של אשר שריד שפורסם בילקוט הפרסומים  ,2298תשל׳׳ז,
ע מ י  - 880בטל.
ז ׳ בםיון תשל״ה) 12ביוני (1978
)חמ (3-495

אברהם אילנברג
ממלא מקום מנחל המכס והבלו

 1ם׳׳ח תשכ״ה ,ע מ י .16

פקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח
חדש[ ,תשכ״ מ 1 9 6 9 -
הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
בהתאם לסעיף  57לפקודה
מודיעים בזה ,כי לוח הזכויות לגוש רישום מספר  100177רמת-
חובב ,הוצג לעיון ביום ב׳׳ב בסיון תשל״ח ) 27ביוני  (1978לתקופה
של שלושים יום בלשבת פקיד הסדר המקרקעין הסדר אזור באר־שבע,
רחוב העצמאות  ,36באר־שבע ,ובלשכת הממונה על מחוז הדרום
באד־שבע.
כ״ב בסיון תשל״ח ) 27ביוני (1978

י

יצחק גבאי

פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר באר־שבע

תקנות הארכיונים )ביעור חומר ארכיוני
במוסדות המדינה וברשויות המקומיות(,
תשי״ז1957-
הודעה ,בדבר הגשת בקשה לביעור חומר ארכיוני
בהתאם לתקנה  7לתקנות הארכיונים )ביעור חומר ארכיוני
במוסדות• המרינה וברשויות המקומיות( ,תשי״ז— ,1 1957ותקנה )2א(
לתקנות הארכיונים )ביעור תיקים פליליים ומשפטי משמעת(,
תשב״ו— ,2 1965אני מודיע כי ב י ת משפט השלום נחריה הגיש בקשה
לביעור החומר הארכיוני כמפורט להלן:
 .1תיקי הוצאה לפועל מהשנים  ,1975—1962בחום שנתיים מיום
סיום הפעולה )סילוק החוב(;
 .2תיקי בקשות שונות בתיקים פליליים שאינם נילווים לתיק
הפלילי ,למעט תיקים בדבר בקשות הסגרה ,מהשנים ;1974—1959
 .3תיקי מעצר )או שחרור בערבות( ,מהשנים ;1974—1959
 .4ה י ק י ־המרצות אזרחיות ש א י נ ן נילוות לתיק ,ל מ ע ט המרצות
ב ע נ י נ י א&וטרופםות ,מהשנים ;1974-1959
 .5ה י ק י המרצות בתיקים אזרחיים הנילוות לתיק האזרחי ,מהשנים
.1974-1959
י ״ ד בסיון תשל״ח ) 19ביוני (1978
)חמ (3—82

א' אלסברג

 1ק ״ ת תשי״ז ,עמי .1794
 2ק ״ ת השב״ו ,ע מ ׳ .40

ילקוט ד,פרסומי ,3453 8ח׳ 3תמוז תשל״ח13.7.1978 ,

הגנז

חוק התכנון!הבניה ,ח ש כ ״ ה 1 9 6 5 -
פקודת הקרקעות)רכישה לצדכי ציבור(1943 ,
הודעה לפי סעיפים  5ו ־  7לפקודה
בתוקף סמכותה ל פ י סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון והבניה,
תשכ׳׳ה— ,1 1965ובהתאם לתבנית בנין ערים מפודטת מס׳ — 439
תיקון מם׳  1ל ש נ ת  1956ש ל ת  .ב .ע  .״  £׳ ׳ — אדמות מזרח תל־-
אביב ,הרחבת רחוב המסנר ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1012תשכ״ג ,ע מ י  ,1231ותכנית מסי —1406שינוי מסי 1
לשנה  1970של תכנית מפורטת מס׳  459תל־אביב־יפו ,גוש 6950
חלקי חלקה  ,25גוש  7077חלקה  ,13חלקי חלקות , 1 1 , 7 ,5 ,2 ,1
 ,14שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2139תשל״ה,
עמי ) 2233להלן — התכניות( ,מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון
ולבניה ת ל ־ א ב י ב ־ י פ ו ) ל ה ל ן — הועדה( הודעה ,בי הקרקע המתוארת
בתוספת דרושה לעידית ת ל ־ א ב י ב ־ י פ ו )להלן — העיריה( לחלוטין
לצרכי ציבור ו כ י י ה ע י ר י ה מוכנה לישא וליחן על רכישת הקרקע
האמורה.
כל התובע לעצמו זכות א ו טובה הנאה כלשהן בקרקע האמורה
ורוצה לקבל פיצוי ע ל כך ,נדרש לשלוח לועדה — תוך חדשיים מיום
פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה על זכותו א ו על טובת ההנאה
אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו
א ת פרטי הרישום — אם י ש נ ו — בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה
המפרטת לסעיפיהס את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע
בכל סעיף וסעיף.
כ ן נמסרת בזה הודעה ,בי העיריה מתכוונת לקנות מ י ד חזקה
בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי ציבור
שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בדה שבל אדם המחזיק בקרקע
האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת
חטיבת קרקע בגושים  6950ו־ 7077המהווה חלקים מחלקות
כדלקמן:
מסי
הגוש

מם׳ שטח החלקה
במ׳׳ר
החלקה

שטח להפקעה
במ׳׳ר

6950

25

21,125

כ־494

7077

5

11,014

כ־1,150

7077

7

37,334

כ־2,263

7077

14

31,660

ב־678

העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה ובאגף נכסים ומשק של
העיריה ,ככר מלכי ישראל ,ת ל ־ א ב י ב  -י פ ו  ,וכל המעונין בדבר זכאי
ל ע י י ן בו בשעות העבודה הרגילות.
כ״ב בסיון תשל׳׳ה ) 27ביוני (1978

שלמה להט

)חמ (3-2

יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה .
תל־אביב־יפו
! ם״ח חשכ״ח ,עמי .307

2225

חוק התכנון והבניה /ת ש כ ״ ה 1 9 6 5 -

תוספת

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

חטיבות הקרקע ששטחן הבולל הוא  103דונם בערך כמפורט
להלן:

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1 1965-בהתאם לתכנית ב נ ץ פ ד י ם מפורטת הנקראת ״ ת ב נ י ת
מפורטת מס׳ ר״ג/ל — חלקי גושים 6146,6143,6142,6141״ )להלן —
התכנית( ,שהודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1422תשכ־׳ח ,ע מ י  ,619מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון
ולבניה ר מ ת ־ ג ן ) ל ה ל ן  -הועדה( הודעה ,כי הקרקע המתוארת בתו
ספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור ובי הועדה מוכנה לישא
וליתן על רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות א ו טובת הנאה כל שהן בקרקע האמורה
ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה — תוך חדשיים מיום
פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה על זכות א ו ע ל טובת הנאה
אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו ,שיכללו
א ת פרטי הרישום — אס ישגו — בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה
המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע
בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה ,כי הועדה מתכוונת לקנות מ י ד חזקה בקרקע
האמורה מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרבי הציבור שלמענם
עומדים לרכשה ,והועדה מורח בזה שכל.אדם המחזיק בקרקע האמורה
ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת
ש ט ה קרקע המהווה חלק מחלקה  281בגוש  ,6142כמסומן בצבע
צהוב בתשריט התבנית.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעידית רמת-גן ,וכל
המעונין בדבר זכאי ל ע י י ן בו בשעות העבודה הרגילות.
כ׳־ו באייר תשל״ח ) 2ביוני (1978

)חמ (3-2

ישראל פלד

יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
רמת־גן
 1ם״ח תשכ״ה ,עמי .307

פקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943,
הודעה לפי סעיף 5
בתוקף ההרשאה שניתנה מאת שר האוצר לחברת החשמל לישראל
בע״מ ,ל פ י סעיף  (2) 22לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(,
) !1943להלן — הפקודה( ,שהודעה עליה פורסמה בילקוט הפרסומים
 2449מיום כ ״ ד בםיון תשל״ח ) 29ביוני  ,(1978עמ׳  ,2120נמסרת
בזה הודעה ,כי הקרקעות המתוארות בתוספת דרושות לחברת החשמל
לישראל בע״מ לצרכי צ י ב ו ר לחלוטין ,וכי חברת החשמל לישראל
בע׳׳מ מוכנה לשאת ולתת על רכישה הקרקעות האמורות.
כל התובע לעצמו זכות או טלבה הנאה כל שהן בקרקעות האמורות
ו ר ו צ ה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלות לחברת החשמל לישראל
ב ע ״ מ — תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות — הרצאה
ע ל זכותו א ו על טובח ההנאה אשר לו בקרקעות האמורות ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו ,שיכללו אח פרטי הרישום  -אם ישנן —
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים
שהוא תובע וכן חישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 1ע ״ ר  ,1943תום׳  ,1עמי .32

2226

גוש

חלקה

השטה מתוך כל חלקה
הכלול ברכישה

10651

1

 95.800דונם

10652

1

 7.200דונם

כמםומן במסגרת האדומה בתשריט מס׳ /1978צ-ב—א 28/הערוך
בקנה מידה  1:2500והחתום בידי אריאל עמיעד ,המגהל הכללי של
הברת החשמל לישראל כע״מ.
העתקי התשריט מופקדים במשרדי מינהל הנכסים של חברת
החשמל לישראל בע״מ ,בתחנת הכוח חיפה ,ובל המעונין בדבר
ז כ א י לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.
כ״ה בסיון ת ש ל ״ ח )  3ביולי (1978
)חמ (3-2

אריאל עמיעד
המנהל הכללי של
הברת החשמל לישראל ב ע ״ מ

פקודת הקרקעות)רכישה לצדכי ציבור(1943 ,
הודעה לפי סעיף ד
הואיל ובילקוט הפרסומים זה ,פורסמה לעיל הודעה על י ד י ח ב ר ת
החשמל לישראל בע״מ )להלן  -החברה( ,בהתאם לסעיף  5לפקודת
הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור() 1 1943 ,להלן — הפקודה( ,לגבי
רכישת שתי הטיבות קרקע ששטחן הכולל הוא  103דונם
בערך )להלן — השטח( ,כמפורט להלן:
גוש

חלקה

השטח מתוך בל חלקה
הבלול ברכישה

10651
10652

1
1

 95.800דונם
 7.200דונם

והואיל ומחוך השטח האמור דרושות להברה באופן דחוף לצרבי
הציבור שלמענם עומדים לרכשן ,שתי חטיבות קרקע המתוארות
בתוספת ,בשטח של  69.350דונם בעדך )להלן — הקרקע(.
נמסרת בזה הודעה ,כ י החברה מתכוונת לקנות מ י ד חזקה בקרקע
האמורה ,הואיל והיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור שלמענם
עומרים לרכשה ,וההכרה מורד׳ בזה שכל אדם המחזיק כקרקע האמורה,
א ו בחלק הימנה ימסור מ י ד א ת החזקה בה לחברה.

תוספת
חטיבות קרקע ששטהן הכולל  69.350דונם בערך ,במפורט ל ה ל ן :
גוש

חלקה

השטח מתוך בל חלקה
הכלול ברכישה

10651
10652

1
1

 69.200דונם
 0.150ח נ ם

הקרקע הנ״ל מסומנת לשם זיהוי בלבד בצבע אדום בתשריט מ ם ׳
/1978צ—ב—א28/א׳ הערוך בקנה מידה  1:2500והחתום בידי א ר י א ל
עמיעד ,המנהל הכללי של חברת החשמל לישראל בע׳׳מ.
העתקי התשריט מופקדים במשרדי מינהל הנכסים של חברת
החשמל לישראל בע״מ ,בתחנת הכוח חיפה ,ובל המעונין בדבר זכאי
לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.
כ״ח בםיון תשל״ח ) 3ביולי (1978
)חמ (3-2

אריאל עמיעד
המנהל הכללי של
חברה החשמל לישראל בע-מ

נ ע ״ ר  ,1943חוס׳  ,1עמי .32

ייקוס הפרסומיב  ,2453ח׳ בתמוז •תשי״ח!3.7.1978 ,

חוק לשכת עורכי הדין ,ח ש כ ״ א 1 9 6 1 -
הודעה בדבר השעיית חבר
בהתאם לסעיפים  (6)69ו־ 72לחוק לשכת עורבי הדין ,תשכ״א—
 ,11961מודיעים בזה כ י ביה הדין המשמעתי המחוזי בשבתו בתל־
אביב־יפו ,ביום י ״ א באדר ב ׳ תשל־׳ח ) 20במרס  ,(1978בתיק בד״מ
 ,47/77מצא א ח מאיר הירש ,עורך ד י ן מתל־אביב ,אשם בהתנהגות
שאיננה הוגנת שבעקבותיה נגרם נזק ,ופסק על השעייתו מחברותו
בלשבת עורבי הדין לתקופה של המש שנים מיום כ ״ ז בסיון תשל״ח
) 2ביולי .(1978

יצחק טוניק
כ ״ א בסיון תשל״ח ) 26ביוני (1978
ראש ל ש כ ה עורכי הדין בישראל
)חמ )(3—94
 1ס״ת תשכ״א ,ע מ י .187

צו ההגבלים העסקיים )דרכי הספקה של
בירה( ,ח ש ״ ל 1 9 7 0 -
הודעה על המועד לבחירת נציג יצרני משקאות קלים
א נ י מודיע ,כ י בתוקף סמכותי לפי סעיף ד)ב( ל צ ו ההגבלים
העסקיים )דרכי הספקה של בירה( ,תש׳׳ל ,1 1970-קבעתי א ת יום
כ״ב־ בתמוז תשל״ה ) 27ב י ו ל י  (1978בשעה 16.30׳ אחר־הצהריס,
כמועד לבחירת נציג י צ ר נ י המשקאות הקלים בועדה ה מ י י ע צ ת
ולבחירת ממלא מקומו.
הבהירה כאמור ,תתקיים במשרדי התאחדות התעשיינים בישראל,
אגף המזון ,רחוב מונטיפיורי  ,13תל־אביב.

זאב גלמור
כ ״ ה בסיון תשל״ח ) 30ביוגי (1978
הממונה בפועל ע ל הגבלים עסקיים
r(606-3
)חמ
 1ק״ת תש״ל ,עמי .2008

תקנות הבסיחוה בעבודה )מכירת סרקסו־
דים ומסגרות בסיחות( ,ת ש ל ״ ב 1 9 7 2 -
הודעה בדבר העברת םמכרות
ובדבר ביטול סמכויות
א נ י מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה ) 4א( לתקנות הבטיחות
בעבודה )מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות( ,תשל״ב—,1 1972
העברתי א ת סמכותי לפי תקנה זו למפקחי עבודה האזוריים באזורים
ירושלים ,תל־אביב ,המרכז ,חיפה והדרום.
ההודעה בדבר העברת סמכויות שפורסמה בילקוט הפרסומים,
תשל׳׳ה ,עמי  — 2229בטלה בזה.
תוקף הודעה זו מ ד ם כ ״ ט באב תשל״ח ) 1בספטמבר .(1978

אברהם מייבום

כ״ה בסיון תשל״ת) 30ביוני (1978
)חמ (3—590

מפקח עבודה הראשי

 1ק ״ ת תשל״ב ,עמי  ;1723תשל״ה ,ע מ ׳ .194

תקנות הבסיהות בעבודה )טרקסודים
בחקלאות( ,ת ש ל ׳ ב  9 7 2 -ו
הודעה בדבר העברת סמכויות
ובדבר ביטול סמכויות
־

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנות ) 3א( ו־33א לתקנות
הבטיחות בעבודה )טרקטורים בחקלאות( ,תשל׳׳ב— ,1 1972העברתי
א ת סמבויותי לפי תקנות ) 3א()) 3 ,(2א() (3ו־) 3ב( לגבי הוצאת
היתרים מיוחדים בלבד ,למפקחי עבודה האזוריים באזורים ירושלים,
תל־אביב ,המרכז ,חיפה והדרום.
ההודעה בדבר העברת סמכויות שפורסמה בילקוט הפרסומים
תשל״ה ,עמי  — 2229בטלה בזה.
תוקף הודעה זו מיום כ ״ ט באב תשל״ח ) 1בספטמבר .(1978
כ ״ ה בסיון תשל״ח ) 30ביוני (1978
)חמ (3-590

אברהם מייבום

חוק עזר ל ד מ ת ־ נ ו )חזית1ת בתים(,
תשל״א971-ז
הודעה
מודיעים בזה ,כי מועצת עירית רמת־גן בישיבתה מיום ט ״ ו
באייר תשל״ח ) 22במאי  (1978קבעה רחובות נוספים המפורטים
להלן לענין איסור תליית בבסיס וכלי בית לפי סעיף  2לחוק עזר
ל ר מ ת ־ ג ן ) ח ז י ת ו ת בתים( ,תשל״א—:11971
אבא ברדיצ׳ב
אביגדור המאירי
אהרן קציר
אהרונסון שרה
אורי ניסן
אינשטיין
אליהו ד ״ ר
אלימלך
אמוראים
בדנר
בקעת ארבל
בקעת גנוםר
ברודצקי
גדעון
גפונוב
האחים ליטוינסקי
האשל
הבילויים
הדקלים
המשודר יעקב כהן
המכבי
המלך ינאי

המעיין
המתמיד
הפודים )מבוא(
הפורצים
הציונות )ככר(
הרב פרדס )ככר(
הרימון
ויצ״ו
חורגין
י ד ע עם
יהודה הנשיא
יחיעם )סמטה(
יפה לייב
למדן
מודיעין
מלאכי
מתתיהו
גגבה )מבוא(
נדרדאו
נחלת יוסף
נעורים
נרדימון

כ ״ א בסיון תשל״ח ) 16במאי :(1978
)המ (8-51

נשיאי ישראל
נתן
סן מרטין
עדו
עין יהב
עמק ארזים
עמק האלה
עמק דותן
פנחס
צירלס כהן)גינה(
רד״ק
רננים
רקפת
רתמים
ש א ר ישוב
ש ד ׳ גבורי
מלחמת יו״כ
שזר
ש ״ י מגנון
שיבא
שמעון

ישראל סלד
ראש עירית רמת־גן

מפקח עבודה הראשי

 1ק׳׳ה חשל״ב ,עמי  ;1701תשל״ד ,עמי .1542

ייקוט הפרסומים  ,2453ח׳ בתמוז תשיז״ח13,7.1978 ,

 1ק ״ ת תשל״א ,עמי  ;603י ״ פ ת ש ל ״ ב  ,עמי  ;112תשל״ו ,עמי
.1965

2227

חוק התכנוו והגניה ,ת ש ב ״ ה  9 6 5 -ו
מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי מיקום שטח להקמת בנין
ציבורי מ צ ד מערב של המיחחם ל צ ד מזרה ,ל ל א שינוי גודל
המגרש; ג( שינוי מיקום שטח פתוח ציבורי; ג( התוויית דרך
פרטית וחניה פרטית ביעוד של אזור מגורים  1לבנינים הקיי
מים ברחוב הלר מס׳ .7 ,5 ,3 ,1

הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89להוק התכנון והבניה,
תשכ׳׳ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,הופקדו,
ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם ,שינויי תכניות מיתאר מ ק ו 
מיות אלה:
)(1

״תכנית מס׳ 2252א׳ — שינוי מס׳  1177לתכנית  2252ושינוי
 73/77לתכנית מיתאר מקומית ירושלים״,

הודעה על הפקדתו ,ביחד עם התשריט המצורף אליו ,פורםמה
בילקוט הפרסומים  ,2405תשל׳׳ה ,עמי .943
)(2

ואלה השטחים הכלולים בתכנית:
מקור ברוך ,רחוב הטורים מס׳  ,21גוש  30076חלקה .«1

ואלה השטתים הכלולים בשינוי התכנית:
שכוגת בית וגן ,רחוב שהראי ,גוש  ,30166חלקות ,200 ,199
.201

עיקרי הוראות התבנית :א( הגדלת אחוזי הבניה מ־־ 90%ל ״
 ;124.1%ב( שינוי קווי בגין — מרווה צדדי דרומי  2מ ׳ במקום
 3מי.

עיקרי,מטרות התכנית :שינוי תכנית  2252א ׳ על ידי  -א( שיגוי
קווי הבנין ,קו בנין בחזית יהיה  3מ ׳ במקום  6מי; ב( הגדלת
אחוזי הבניה  77%במקום  ;75%ג( קביעת בינוי לפי נהפה
בינוי; ד( ביטול תכנית .2252
)(2

״תכנית מם׳  — 2333שינוי מם׳  52/76לתכנית מיתאר מקומית
ירושלים״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית:
שכונת גונן ,גוש  30009חלקה  ,78רחוב תל־חי .4
עיקרי מטרות התכנית :הגדלת אחוזי הבניה ל־ 90%וקביעת
גובה בנין ל־ 3קומות מעל קומת המרתף.

)(3

״תבנית מסי  — 2453שינוי מס׳  2/77לתכנית עמ19/״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
שכוגח ימין משה ,גוש  30030חלקות  ,151 ,150בין רחוב
התקווה ורחוב פלא יועץ.
עיקרי הוראות התבנית :א( התאמת הגבהים שבתכנית עמן19
למצב הקיים )גובה הגג המכסימלי יהיה  758.81מי(; ב( קביעת
בינוי בשסח בהתאם לנספח המצורף.

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

הודעה בדבר אישור שינויי תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבגיה,
השכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבגיה מחוז ירושלים,
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינויי תכניות מיחאר מקומיות
אלה:
)(1

תכנית מט׳ 2040א׳  -שינוי מסי  1/71לתכנית מס׳ — 2040
שינוי לתכנית מיתאר מקומית מסי .62
ואלה השטחים הכלולים כתכנית:
שכונת גבעת מרדכי ,רחוב ה ל ר  ,גוש  30183חלקות ,74 ,75
 ,70חלקי חלקות .73 ,91

2228

תכנית מס׳ 2222א׳  -שינוי מם׳  35/77לתכנית מיתאר מ ק ו 
מית לירושלים ושינוי מם׳  1/77לתכנית מס.2222 -

הודעה על הפקדתו ,ביהד עם התשריט המצורף אליו ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2407תשל״ח ,עמי .1006
)(3

תכנית מסי ל — 240שינוי מסי  30/77לתכנית מיחאר מקומית
ירושלים.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית:
שכונת גונן ,רחוב רשב׳־ג ,גוש  30173חלקות ,131 ,123 ,60
חלקי חלקות .132 ,67
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד חלקות  ,131 ,60ע ם חלק
מחלקות  ;132 ,67ב( איחוד חלקה  123עם חלק מהלקה ;132
ג( ביטול חלק מדרך ציבורית )חלק מחלקה  ;{67ד( מ ת ן גישה
הופשית לחלקה  59דרך שטח ציבורי פתוח; ה( קביעת שיגוי
קווי הבנין הצפוני ע ל מגת לאפשר בניה נוספת.
הודעה על הפקדתו ,ביתד עם התשריט המצורף אליו ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2408תשל״ח ,ע מ ׳ .1044

השינויים האמורים ,בצורה שבה הועדה אישרה אותם ,ביתד עם
התשריטים המצורפים אליהם ,הופקדו ,במשרדי הועדה המחוזית
האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,ובל
המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקימי ,ירושלים

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק חתכנו] והבניה,
חשכ״ה— ,1965בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים,
החליטה ,באישור ש ר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקראת
תכנית מ ס ׳ 2001אי — שינוי מסי 7ל 1/לתבנית.2001 .
ואלה השטחים הכלולים בתבנית :שכונת גונן ,רחוב החי״ש ,גוש
 30006חלק מחלקה .55
עיקרי הוראות התבנית :א( ביטול ד ר ך מאושרת בתבנית 2001
ב( ביטול הוראה על הריסת בנין בצפון חלקה .55

;

הודעה על הפקדתו ,ביחד עם התשריט המצורף אליו ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2407תשל״ח ,ע מ י .1006

י י ק ו פ הפרסומים  -,2453ח׳ בתמוז.תשל׳׳ח13.7,1978 ,

חוק התכנון והבניה ,ת ש כ ״ ה  9 6 5 -ו
השינוי האמור ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אוחו ,ביחד
ע ם התשריט המצורף אליו ,הופקדו במשרדי הועדה המחוזית האמורה
ו כ ן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,וכל המעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,מטה־יהודה

הודעה בדבר הפקדת שעד תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה יהודה,
הופקד שינוי תבנית •מיתאר מקומית הנקרא ״תכנית מי — 367/שינוי
לתכנית מיהאר מקומית יג 116/ושינוי לתכנית מפורטת מי155/״,
ביחד עם התשריט המצורף אליו.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :מועצה מקומית מבשרת
ציון שכונת מעוז ציון ,גוש  30366חלקה .11
עיקרי הוראות התכנית :חלוקת החלקה ל־ 2מגרשי בניה וקביעת
מנבלות הבניה והפרשת שטחים לצרכי ציבור.
כ ל המעונין .בשינוי התבנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעוח שבמשרדינ:3האמוריס פתוחים לקהל.
בל המעונין בקרקע ,בבנין או בבל פ ר ט תכנוני אחר הרואה את
ע צ מ ו נפנע ע ל ידי שינוי התבנית ,וכן בל הזכאי לבך על פי סעיף
 100לחוק ,רשאי תוך הדשיים מיום פרסומה של הודעה ז ו ברשומות,
להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
ה ׳ ט ד י ר תשל״ח ) 15במאי (1978

ר׳ לד
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז י ר ו ש ל י ם

מ ח מ ת ל ־ אביב
מרחב תכנון מקומי ,הל־אביב־יפו

הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
השכ׳׳ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
תל־אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל־אביב־יפו,
הופקדו ,גיחד ע ם התשריטים המצורפים אליהם ,שינויי תכניות אלה:
)(1

תבנית מם>  - 1108שינוי מסי  2ל ש נ ת  1977של ח.ב.ע .מס׳
 44תבנית מאוחדת לקביעת אזורים) .תיקוןימשנת .(1941
מקומם של העממים א ש ד ה ת מ ד ת מתייחסת א&ימם:
בוש  6924חלקוה  ,76 ,41 ;,40,39 ,38 ,34בפינת הרחובות
יהודה הלוי — נחלת בנימין  -ליליבבלום.
עיקרי מטרות שינוי התכנית:
לאחד את ־החלקות  76 ,41—38 ,34׳בגוש  6924למגרש בניה
א ח ד  ,להרחיב ד ר כ י ס קיימות לשנות  mהאזור למגרש מיוחד
ולקבוע בינוי עם תנאי בניה חדשים לשם הקמת בית משרדים
בגובה י של  10קומות מעל גוש נמוך של  4קומות ויציע4 ,

ייקוט הפרשומיפ  ,2453ח׳ בתמוז ת-ל״ח13.7.1978 ,

מרתפים וקומות טכניות עליונות )במגדל( .ולשנות בהתאם
לבך את ח  .ב  .ע  .מס׳  — 44תכנית מאוחדת לקביעת אזוריה
)תיקון  (1941ע ל שינוייה -אשר הורעה בדבר מ ת ן הוקף לה
פורסמה בעתון הרשמי מס׳  1142מיום .30.11.1941
)(2

הבניה מם׳ 1871א׳ — שינוי מס׳  1ל ש נ ת  1977של תכנית
מפורטת מס׳ .1871
מקומם של השטחים אשר התבנית נלתייחסת אליהם:
גוש  7052חלקות ) 289-287 ,285—283לשעבד הלקות —48
 ,(142 ,51רחוב קיבוץ גלויות.
עיקרי מטרות שינוי התכנית:
לבטל את הדרבים המהוות חלקים מהלקות  289 ,287בגוש
 7052שנרשמו על שם העיריה ללא תמורה מתוך החלקות
הקודמות  ,142 ,51-48ולאחדן עם החלקה  283וחלקים מחלקות
 288 ,285 ,284בגוש  7052למגרש של בנין אחד ,עם זכות
מעבר לטובת הציבור ע ״ י רישום זיקת הנאה לבל התקופה
וזאת ע ל מנת לאפשר רישום בית משותף לגבי המבנה שיוקם
בקומות העליונות מעל לדרכים שנרשמו בעבר על שם העיריה-

כל המעונין בשינויי התבניות רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,כבנין א ו בכל פ ר ט תכנוני אחר הרואה את
ע צ מ ו נפגע על ידי שינויי התכניות ,ו ב ן כל הזכאי לבך על פי סעיף
 100להוק ,רשאי תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות,
להגיש התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

מרהב תכנון מקומי ,רמת* גן

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה— ,1965כ י הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב,
החליטה ,באישור ש ר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:
תבנית מס׳ 1516אי — שינוי מם׳  1לשנת  1977של תכנית מס׳ 1516
)מרכזת טלפונים דן( ,גוש  6624חלקות  265 ,263בדרך הרצליה,
קרית שאול.
עיקרי מטרות שינוי התכנית:
להתיר תוספת בניה מחוץ לקו הבבין האחורי בשתי הקומות
התחתונות )א׳ ו־בי( של הבנין הקיים ע ל החלקות  265. ,263בגוש
 ,6624ולשנות בהתאם ל כ ך את התכנית מ ם ׳  1516אשר הודעה בדבר
מ ת ן הוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים מם׳  2027מ י ו ם .11.7.74
הודעה על הפקדתו ,ביחד ע ם התשריט המצורף אליו פורסמה
בילקוט הסרםומימ  ,2365ת ש ל ״ ז  ,עמי .2354
השינוי האמור ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אוהו ביחד
ע ס התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל־אביב־יפו ,וכל
המעונין רשאי לעיין .בו •ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
ט ״ ז באייר תשל׳׳ה ) 23במאי (1978

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

2229

ח ו ק התכנון והבניה ,ת ש כ ״ ה  9 6 5 -ו
מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי ,המרכז

מרחב תכנון מקומי ,זמורה

הודעות בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,
אישרה ,באישור ש ד הפנים ,שינויי תכניות מפורטות אלה:

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה!
תשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז!
אישרה ,באישור שר הפנים ,שינוי תכנית מפורטת הנקרא :״שינו
תבנית מפורטת מס׳ זמ3/451/״.

)(1

״שינוי תכנית מפורטת מס׳ ממ.1/796/
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  4041חלקה
 90בבית החולים לחולי נפש בבאר יעקב.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור
למוסד ,להרחבת המוסד.

עיקרי הוראות שינוי התכנית :ייעוד קרקע למגורים ולבניב
ציבור ,הפרשת שטחים לדרכים ,ושבילים ,חלוקה למגרשים.

הודעה על הפקדת שינוי התבנית ,ביחד עם התשריט המצורף
אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2325תשלי׳־ ,עמ־ .1472
)(2

ואלה הם השמחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  4573חלקות  ,54 ,53 ,52 ,51 ,48 ,11חלקי חלקות 10
.57 ,56 ,55 ,49 ,46 ,45 ,44 ,37 ,31 ,19 ,13 ,12

״שינוי תכנית מפורטת מס׳ ממ1145/״.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  4270חלקות
שונות ,ברהוב יהודה הלוי ,בקרבת רחוב שבזי בראש העין.
עיקרי הוראות שינוי התבנית :הטיית תואי דרך ,שינוי יעוד
משטח ציבורי פתוח לדרך ,וקביעת אזור מגורים אי.
 .הודעה על הפקדת שינוי התכנית ,ביחד עם התשריט המצורף
אליי ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2353השל״ז ,עמי .2085

השינויים האמורים ,בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית ,ביחד
עם התשריטיס המצורפים אליהם ,הופקדו במשרדי הועדה המחוזית
האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז ,וכל
המעונין רשאי לעיין בהם ,ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ,המרכז

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
השכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז ,הופקד
שינוי תכנית הנקרא ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מם׳ ממ1188/״,
ביחד עם התשריט המצורף אליו.
עיקרי הוראות השינוי :קביעת חזית מסחרית ,קביעת שני מבנים
ע ל חלקה ,קביעת מקום חניה ,קביעת קווי בנין ואחוזי בניה.
ואלה הס השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש 7774 .חלקה ,19
טירה.
כ ל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרס תכנוני אחר הרואה עצמו
נפגע ע ל ידי שינוי התכנית ,וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

2230

הודעה על הפקדת שינוי התכנית ביחד עם התשריט המצורף אלי
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1982תשל״ד ,ע » ׳ .682
שינוי התכנית האמור ,בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית
ביחד עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחחיו
האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה ,ובי
המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדינ
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,כפר סבא

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה.
תשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז.
אישרה ,באישור שר הפנים ,שינוי תכנית מפורטת הנקרא :״שינוי
תבנית מפורטת מס׳ כס0/ד3/1״.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  6430חלקוד
 109 ,104 ,92 ,56 ,36 ,35 ,34 ,15 ,14 ,13 ,10ברחוב לוינסקי מט
 1ע ד  ,4רחוב סירקין מם׳  26ע ד  38ורחוב טשרניחיבסקי בכפו
סכא.
עיקרי הודאות• שינוי התכנית :חיבור רחוב לוינםקי ע ם רחוב
.....
טשרניחובםקי וניתוק ר ח ׳ ב׳ מרחוב טשרניחובםקי.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית־ יחד עם התשריט המצורף אליו׳
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2264ת ש ל ׳ ז  ,עמ־ ,104
שינוי התכנית האמור ,בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית,
ביחד עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזיוז
האמורה ו ב ן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה כ פ ר סבא,
וכל המעונין רשאי לעיין בז ׳ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדיב
האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ,לודים

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה לודים ,הופקד שינוי
תכנית הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ גז5/487/״ ,ביחד עם
התשריט המצורף אליו.

ילקוט הפרסומים  ,2453ח׳ בתמוז תשקי״״13.7.1978 ,

ח ו ק התכנון והבניה ,ת ש כ ״ ה  9 6 5 -ן
מרחב ת כ נ ו ן מקומי ,רחובות

עיקרי הוראות השינוי :חלוקה מחדש של אזור בניני ע ז ר  ,המרת
שטח משקי עזר'לשטח למוסד )אולפנה( ,המרת שטח משקי עזר לשטח
בניני ציבור ,המרת שטח משקי עזר לשטח ציבורי פתוה ,הרחבת דרך.
• ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גושים ,6251 ,6253
 ,6250חלקות  ,104-90א ׳  ,בי ,נ ׳  ,מושב צפריה.
כל המעונין בשינוי התבגית רשאי לעיין בו ל ל א חשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

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

כ ל מעונין בקרקע ,כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
נפנע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע ל פי סעיף 100
לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

ואלה הם השטהים הכלולים בשינוי התבנית :גוש  3705חלקה
 250ברח׳ עזרא מס׳  20ברחובות.
עיקרי הוראות שינוי התבנית :קביעת שטח ציבורי פתוח,
דרכים ,הריסת מבנים ,ושינוי מאזור פיתוח למגורים ב׳.

מרחב תכנון מקומי ,נם־ציונה

הודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף א ל י ו ,
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2385תשל״ח ,ע מ ׳ .386

הודעה בדבר אישור שינר תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
השכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז,
אישרה שינוי תבנית מפורטת הנקרא :״שינוי תבנית מפורטת מם׳
נס5/177/״.
ואלה הס השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  3637חלקות
 389 ,323באזור שבין רחוב עליה ורחוב גגבה בנס־ציונה.
עיקרי הוראות שינוי התכנית (1 :קביעת יעודי קרקע;  (2קביעת
הבינוי שעל פיו תותר הבניה.
הודעה ע ל הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף אליו,
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2238תשל״ו ,עמי .2199
שינוי התכנית האמור ,בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית,
ביחד ע ם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית
האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נם־ציונה,
וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

״שינוי תכנית מפורטת מסי רה601/״.

)(2

״שינוי תכנית מפורטת מס׳ רח2/128/״.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכגית :גוש  3703הלקה
 46וחלק מחלקה  387רה׳ מורדי הגיטאות  22ברחובות.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :שינוי ייעוד משטה ציבורי פתוח,
לשטח לבנין ציבורי ,ושינוי שטח מגורים נ ׳  ,לאזור לבניין
ציבורי.
הודעה על הפקדה שינוי התכנית יהד עם התשריט המצורף
אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2325תשל״ז ,ע מ ׳ .1475

שינויי התכניות האמורים ,בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית,
ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם ,הופקדו במשרדי הועדה
המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות
וכל המעונין רשאי לעיין בהם" ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים םתוהים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ,רעננה
מרחב תכנון מקומי ,פתח תקוה

הודעה בדבר הפקדת שינר תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ד ,1965—.בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־תקוה ,הופקד
שינוי תכנית הנקרא ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ פת׳9/1232,״,
ביחד עם התשריט המצורף אליו.
עיקרי הוראות השינוי :ביטול דרכים והתווייח דרבים ,יעוד אזור
תעשיה מזיקה ,יעוד שטח להשלמה ,יעוד שטחים לבניני ציבור ושטח
ציבורי פתוח.

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחול התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ול_1ניה מחוז
המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה ,הופקד
שינוי תבנית הנקרא ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מם׳ רע214/1/״,
ביחד עם התשריט המצורף אליו.
עיקרי הוראות השינוי :שינוי י ע ו ד חלק מחלקה  94משטח בנין
ציבורי למגורים לצורך ביצוע עיסקת חילופין ,קביעת זבות מעבר.

'ואלה הס השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  6354חלקות
) 32 ,41,2 ,1חלק( פחת תקוה ,ר ה ׳ נחשון ,רח׳ מודיעין.

ואלה הס השטחים הכלולים בשינוי התבנית :גוש  7651חלקות
 ;95 ,94גוש  6582חלקה  ,86רעננה ,ר ח ׳ אחוזה פינת ר ח ׳ סמטת
בית השואבה.

כל המעונין בשינוי התבנית רשאי לעיין בו ל ל א תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

בל המעונין בשינוי התכנית ד ש א י לעיין נ ו ל ל א תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה'המקומית האמורה.

בל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פ ר ט תכנוני אחר הרואה ע צ מ ו
נפגע על ידי שינוי התבנית ,ובן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
להגיש התנגדות לשינוי התבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

ילקוט מפרסומים  ,2453ת׳.בתמוז תשל״ה13.7.1978 ,
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חוק התכנון והבניה ,ת ש כ ״ ה 1 9 6 5 -
מרהב תכנון מקומי ,שרונים

הודעות בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מ ת ח המרכז,
אישרה ,באישור שר הפנים ,שינויי תכניות מפורטות אלה:
)(1

״שינוי תכנית מפורטת מם־ הצ4/5/״.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התבנית :גוש  7800חלק
מחלקות  ,90 ,87ברח׳ וולפסון מס׳  260-261בתל-מונד.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :התוויית שביל להולכי דגל,
והרחבת האזור המסחרי.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף
אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2172תשל״ו ,ע מ ׳ .663

)(2

״שינויה תכנית מפורטת מס׳ הצ6/5/״.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  7799חלק
מהלקה  27מגרשים  ,196 ,195תל מונד.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :הוספת חזית מסחרית.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף
אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2383תשל״ח ,ע מ ׳ .334

)(3

)(4

״שינוי תכנית מפורטת מס׳ הצ25/130/״.

תיקון טעות
בהודעה בדבר אישור שינוי תבנית מיתאר מקומית ממ,1/920/
שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,23:3תשל׳׳ח ,ע מ ׳  ,113בשטחים
הכלולים בתבנית יש להוסיף גוש  7765שהושמנ! בטעות.
י ״ א בסיון תשל״ח ) 16ביוני (1978

א׳ חיץ
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי ,נתניה

הודעה על הכנת שינוי תכנית מפורטת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה ,החליטה
על הכנת שינוי תכנית מפורטת מם׳ נת — /18/417/שינוי לתכנית
מפורטת נת.417/
מטרת התכנית :תכנון מחדש של שטח התכנית ,יצירה שטחים
למבני ציבור ,שטחים ציבוריים פתוחים ,ביטול ד ר ך וצירופה למג
רשים הציבוריים ולמגורים ופתיחת דרך חדשה.
ואלה הם השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת:

ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  8037חלקה
 ,103קדימה.

גוש  8267הלקות  ,880 ,876חלק מהלקוח  ,879 ,878 ,306כין
הרחובות ברנר פינת שמואל הנציב וההסתדרות.

עיקרי הוראות שינוי התבנית :הרחבת דרך ,שינוי ייעוד ממגו
רים חקלאי למגורים א ׳  ,קביעת הוראות בניה.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית יהד עם התשריט המצורף
אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2378תשל״ת ,ע מ ׳ .238

גוש  8269חלק מחלקות  ,85 ,75בין הרחובות שמואל הנציב
וההסתדרות.

׳ ש י נ ו י תכנית מפורטת מס׳ הצ631/יי.~1.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  8024חלק
מחלקה  44בשטח שבין הרחובות השלום ,והדרום שבאבן
יהודה.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :חלוקת השטח למגרשי בניה
למגורים ,התוויית שביל להולכי רגל והפקעת שטח להרחבת
דדך.
הודעה ע ל הפקדה שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף
אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2261תשל״ו ,ע מ ׳ .40

)(5

מרהב תכנון מקומי ,המרכז

״שינוי תכנית מפורטת מס׳ הצ2/631/״.

גוש  8271חלקות 131 ,71-69 ,64—57 ,44 ,36 ,27 ,7 ,6
חלק מחלקות  ,144 ,136—134 ,126 ,28בין הרחובות אגדריוס,
מקדונלד והרב קוק.
ז׳ בסיון תשל׳׳ה) 12ביוני (1978

ב״צ רובין
ממלא מקום יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
נתניה

מחוז חיפה
מרחב תכנון -מקומי ,חיפה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  8024חלקה
 5ארע^ת באבן יהודה.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
חשכ״ה~ ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה,
החליטה לאשר תכנית מפודטת הנקראת ״תפנית־• מספד חפ- 161.5/
בינוי בככר ההגנה ,נוש 10836״.

הודעה ע ל הפקדת שינוי המכנית.יחד עם התשריט המצורף
אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2381תשל״ח ,ע מ ׳ .294

הודעה ע ל הפקדתה ביחד עם התשריט והנספח המצורפים אליה,
פודסמה בילקוט חפרםומים  ,2306תשל״ז ,ע מ ׳ .1070

שינויי התבגיוח האמורים ,בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית,
ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם ,הופקדו במשרדי הועדה
המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ללבניד ,ש ד ו 
נים ,וכל המעונין רשאי לעיין בהם ל ל א תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

התכנית האמורה ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותה
ביחד עם התשריט והנספח המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הועדה
המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה,
ו כ ל מעונין רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

עיקרי הוראות שינוי התכנית :קביעת שביל והרחבת דדך,
חלוקה למגרשי בניה.

2232

ילקוט הפדסו3יס  ,2453ח׳ בתמוז תשל״ח13-7.1978 ,

חוק התכנון והבניה ,ת ש כ ״ ה  9 6 5 -ו
עיקרי הוראות שינוי התכנית הם:

מרחב תכנון מקומי ,חיפה

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
ח ש כ ״ ה  , 1 9 6 5 -כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
חיפה ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה ,הופקד ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,שינוי תבנית מיחאר מקומית הנקרא
״תכנית מס׳ חפ — 1672/סופרמרקט בבית ליפא ,רחוב בוסל בקרית־
חיים מערבית״.
תבנית זו מהווה שינוי לתבניות הבאות:
חפ — 222/תכנית תכנון ע י ר של ע מ ק זבולון;
חפ — 229/תכנית מיתאר של העיר חיפה;
הפ229/א׳ — תבנית המיחאר של העיר חיפה )תיקון(.
כן נמסרת בזה הודעה ,בי שינוי התבנית האמור משפיע ,בשטח
תחולתו ,על התכנית המפורטת מם׳ חפ — 732/תכנית חלוקה של
קרית חיים מערבית.
עיקרי הוראות שינוי התבנית הם:
להרוס א ת המבנה הקיים המשמש מועדון למפלגת העבודה ולהקים
במקומו בנין אשר ייעודו יהיה זהה ,וכן הנוח בל־בו אשר תשרת את
השכונה.
ש ס ה הבניה המותר לא יעלה ע ל  1900מ ״ ר  ,מהם  1500מ ״ ר
למסחר ו־ 400מ ״ ר למועדון.
גובה הבנין לא יעלה על  2קומות בנוסף לחניה תת־קרקעית.
הקרקע הבלולה בתבנית נמצאת בקרית־חייס בפינת רחובות
בוסל ורחוב .1457
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום כימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פ ר ס תכנוני א ח ד הרואה ע צ מ ו
נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי ,תוך הדשיים מיום פרסומה של הודעה זאת ברשומות,
להניש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה חיפה.
מרחב תכנון מקומי ,היפה

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
ת ש כ ״ ה  , 1 9 6 5 -כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
היפה ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה ,הופקד ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית
מסי חפ — 1708/שינוי סיווג שטח הקרנטינה לאזור תעשיה והרחבת
רחוב סלמן״.
•

.

תכנית זאת מהווה שינוי לתכניות הבאות:
חפ — 146/א ר ד אל רמל;
חפ — 1261/ביטול הקטע של רחוב  584שחוצה א ת שטח ההסגר;
חפ — 1513/שטח לחעשיה בהמשך רחוב אופיר.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  10871חלקי חלקות  ;18 ,16גוש  10876חלקות ,14 ,13 ,7
 ,75-69חלקי חלקות  ;82 ,5 ,6 ,68 ,90 ,56 ,12 ,8גוש 10897
חלקי חלקות  ;30 ,25גוש  10899חלקה  ,13חלקי חלקות .18,12 ,10
הקרקע הכלולה בתבנית זאת נמצאת בארד־אל־רמל במפרץ חיפה,
לאורך רחוב סלמן בין רחוב טובים מצפון ורחוב גזאל מדדום.

ילקוט הפרסומים  ,2453ה׳ בתמוז חשל״ח13.7.1978 ,

 .1לשנות א ת הסיווג של חלקות  71—69. ,1בגוש  10876מאזור
לשימושים .ממשלתיים ועירוניים לאזור תעשיה ובית ספר מקצועי
תוך איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים;  .2הרחבת רחוב םלמן ל־22
מ ׳ בין הרחובות גאזל וטובים.
כל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כ ל מעונין בקרקע ,בבנין א ו בכל פ ר ט תכנוני אתר הרואה את
ע צ מ ו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן בל הזכאי לכך על פ י סעיף
 100לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה היפה. .

מרחב תכנון מקומי־מתחי ,מחוז היפה

הודעה בדבר הפקדת שיבר תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזח הודעה ,בהתאם לסעיף  89ו־)12א( לחוק התכנון
והבניה ,חשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה ה מ ח ו ד ח לתכנון ולבניה
מחוז היפה ,הופקד ,ביחד ע ם התשריט המצורף אליו ,שינוי תבנית
מיתאר מקומית הנקרא ״תבנית מם׳ נ ,896/מרכזת טלפון ,חל־חבן— -
המהווה שינוי לתבנית מס׳ ג — 818/רמות נשר.
ואלה הם השטתים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  11236חלקות ,11 ,10 ,9 :חלקי חלקות  ;12 ,8 ,7גוש
 11235חלקי חלקות  .51,91,90שטח התכנית משתרע מדרום לגבעת
עמוס.
עיקרי הוראות שינוי התכנית הם:
א  .שינוי יעוד השטח ממגורים ,שטח ציבורי פתוח ,ושביל •להולכי
רגל לאתר לשירותים הנדסיים )מרכזת טלפונים(; ב .יעוד מגרש
ט ״ ו כשטח ציבורי פתוח.
כל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים •פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבנין או בבל פ ר ט תכנוני אחר ,הרואה א ח
ע צ מ ו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100לחוק ,רשאי תוך הדשיימ מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז היפה.

מרחב תכנון מקומי־מהוזי ,מהוז חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיפים  89ו־12אי להוק התכנון
והבניה ,תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה ,הופקדה תבנית מפורטת הנקראת :״תבנית מטי ג— 669/
מחצבת ו ר ד — הרחבה״ ,ביחד עם התשריט• והנספחים המצורפים
אליה.
ואלה הם השטחים הכלולים בתבנית:
גוש  12163חלקי חלקה  ;3גוש  20366תלקה  ,6,1חלקי חלקה ;2
גוש .20367
עיקר הוראת שינוי התכנית הוא:
שינוי יעוד הקרקע מחקלאי לשטח המיועד למחצבה.
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חוק התכנון זהבניה ,ת ש כ ״ ה  9 6 5 -ן
השטח הכלול בתבנית נמצא מדרום מזרח לכביש הדרה עפולה,
בקטע שממזרח לקיבוץ ברקאי.
כל מעונין בתכניה רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרם תכנוני אחר הריאה עצמו
נפגע על ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100להוק ,דשאי,
תוך הדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות להגיש התנגדות
ל ש י נ ו י התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
מרהב תכנון מקומי ,השומרון

הודעה בדבר אישור שינו־ תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשב׳׳ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחיז חיפה,
החליטה ,באישור ש ר הפנים לאשר שינוי תכנית מיתאר מקומית
הנקרא :״תכנית מם׳ ש70/א׳ — שינוי לתבנית ש ,70/מרכז תרבות
תורני בזכרלךיעקב״.
הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו ,פורסמה
בילקוט הסרםומים  ,2353תשל׳׳ז ,עמי .2090
השינוי האמור ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ביתד
ע ם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכל מעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
כ ״ ט באייר תשל״ח ) 5ביוני (1978

נפתלי אילתי
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי ,עפולה

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עפולה שבעירית
עפולה ,הופקד שינוי תכנית מיתיאר הנקרא :תבנית מס׳ — 2875
שינוי לתכנית מיתאר מם׳  302עפולה — שינוי יעוד לאזור מיוחד,
 6קומות בעפולה ,ביחד עם תשריט המצורף אליו.
ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
גוש  16704חלקה ) 28רחובות כורש וקציר(.
עיקרי מטרות שינוי התכנית:
א( שינוי יעוד השטח לאזור מיוהד; ב( בניית ביה מגורים בן 6
קומות על קומת עמודים מפולשת; ג( בניית ״ מ י נ י ־ מ ר ק ט ״ בקומת
העמודים; ד( הסדרת חניות לדורות ולשטח המסחרי.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על י ד י שינוי התכנית ,וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
התכנון שלו בלול בתחום התכנית או נובל איתו ,רשאי ,תוך חדשיים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי
התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
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מרחב תכנון מקדמי ,צפת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון
אישרה תכנית מפורטת הנקראת ־״תכנית מפורטת מסי  — 1380יעוד
שטח למלונאות ונופש ,גוש  13696חלקה  3וחלק מחלקה  ,5הד
כנען ,צפת׳׳.
הודעה על הפקדתה ,יתד עם התשריט המצורף אליה ,פורסמה
בילל,וט הפרסומים  ,1802תשל״ב ,עמי .1051
עיקרי מטרות התכנית :יעוד השטח למלונאות ונופש.
התבנית האמורה ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותה
ביחד עם התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הועדה המחוזית
האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה צפת שבעירית
צפת ,וכל המעונין רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,צפת

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  17נ לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
ההלימה ,באישור ש ר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:
תכנית מפורטת מס׳  — 1436שינוי לתכנית מפורטת מם׳ ר ש ״ צ
 ,1/08/1צפת )דרום( — שינוי יעוד חלק מחלקה  ,3גוש ,13089
צפת.
הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,1897תשל״ג ,ע מ ׳ .1071
עיקרי מטרות שינוי התבנית :שינוי יעוד השטת לתכנון מחדש
לשטח מסחרי — בנייח קיוסק — תנות.
השינוי האמור ,בצורה שבה הועדה המחוזיח אישרה אותו ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית ה א מ ו ר ה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה צפת שבעירית צפת,
ובל המעונין רשאי לעיין בו ללא השלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ,יזרעאלים

ביטול אישור תכנית מפורטת
ניתנת בזה הודעה ,כי הועדה המתוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון
בישיבתה מס׳ 8ד 4/מיום ג׳ בניסן ת ש ל ־ ח ) 10באפריל ,(1978
החליטה לבטל את הודעת האישור של ״תכנית מפורטת מ ם ׳ — 1631
מושב בלפוריה״ ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,2220תשל״ו ,ע מ י
 ,1822שהודעה על הפקדתה ביחד עם התשריט המצורף אליה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2056תשל״ה ,עמי .251
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי ביטול התכנית ,ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
להגיש התנגדות לביטול התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

ב״ד באייר תשל״ח ) 31במאי  (1978ישראל קניג
יושב ראש הועדה המחחית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון
ילקוע ד״פדםומים  ,2453ה׳ בתמוז תשי״ח13:7.1978 ,

ח ו ק התכנון והבניה ,תשכ״ה—1965
מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי ,מחוז הדרום

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
זשב״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
זדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,הופקדה
זבנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מ ס ׳  — 125/03/11אזור
־מת חובב בעברו המזרחי של כביש ראשי מס׳  86בגוש 39774״,
ניחד עם התשריט המצורף אליה.
עיקרי הוראות התכנית :י ע ו ד קרקע של  2.030דונם בקירוב
!בור תחנת:מיתוג ומשנה )טרנספורמציה( ומיתקנים להעברת ויסות
•חלוקת זרס החשמל.

עיקרי הוראות השינוי :שינוי במרווחיפ ואחוזי בניה קר בניה
חזיתי  2.5מ׳ אחורי • 5מי ,צדדי  70% ,0 -בקומה אתת בלבד.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית :שכונת שמשון,
רהובות עקיבא ,חתם סופר ,בעל שם טיב.
בל המעונין בשינוי התבנית רשאי לעיין בה ללא השלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פ ר ט תכנוני אחר ,הרואה
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי ,תוך חדשיימ מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות
להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

מרחב תכנון מקומי ,אשקלון

כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
!:המשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בל המעונין בקרקע ,בבנין א ו בבל פ ר ט תכנוני א ח ד הרואה את
1צמו נפגע על ידי התכנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
טלה כלול בתחום התכנית א ו גובל איתו ,רשאי ,תוך חדשיים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לתכנית במשרדי
זועדה המקומית האמורה.

הודעות בדבר אישור שינרי תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,
אישרה שינויי תכניות מפורטות אלה:
)(1

שינוי מס׳ .45/147/03/4
עיקרי הוראות השינוי :עיצוב מהדש של רחוב ב ך י ה ו ד ה לכל
אורכו.

מרחב תכנון מקומי ,מחוז הדרום

ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית :הקמת בית מגורים
של  6קומות וקומת גג מעל קומת עמודים וחניה מסחרית בקומת
קרקע בגוש  1932מגרש בי.

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
זשכ״ה— ,1965י י במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,הופקדה
תכנית מפורטת הנקראת הכגית מפורטת מסי  — 122/03/11גן לאומי
ת ל ־ ע ר ד צפונה מכביש באר־שבע — ע ר ד  ,ביחד עם התשריט המצורף
אליה.
עיקרי הוראות התכנית :לייעד שטח של  515דונם בגן לאומי
לפי חוק הגנים הלאומיים ושמורות ט ב ע  ,תשכ״ג—.1963
בל המעונין רשאי לעיין בה ללא השלום בימים ובשעות שהמש
רדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על י ד י התבנית ,ו כ ן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
עזלה כולל 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

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרום ,ובמשרדי .הועדה המקומית לתכנון ולבניה א ש ק ל ק  ,הופקד
שינוי תכנית הנקרא :שינוי מס׳  9לתכנית מפורטת — 152/03/4
שכונת שמשון ,אשקלון ,גושים  ,1930 ,1931ביחד עם התשריט
המצורף אליו.

2453ילקוט הפרסומים

 ,ת׳ בתמוז תשל״חa13.7,197 ,

הודעה על הפקדתו ,ביחד עם התשריט המצורף אליו ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2320תשל״ז ,ע מ ׳ .1349
)(2

שינוי מם׳ .46/147/03/4
עיקרי הוראות השינוי :תיקון תקנון לשכונת אפרידר.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התבנית :לתת הגדרה אחידה
לכל השטח המותהם בקו כחול בתשריט עבור אזור מגורים א ׳
שבבל אותו ש ט ח מוהר לבניית קוטג׳ים )שתי קומות(.
הודעה על הפקדתו ,ביחד עם התשריט המצורף אליו ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2389תשל״ח ,ע מ ׳ .444

השינויים האמורים ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותם,
ביחד ע פ התשריטים המצורפים אליהם ,הופקדו ,במשרדי הועדה
המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה א ש ק 
לון ,וכל המעוניין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ,א ש ד ו ד

הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשדוד ,הופקדו,
ביחד עם החשריטים המצורפים אליהם ,שינויי תבניות מפורטות
אלה:

2235

ח ו ק התכנון.והבניה ,ת ש כ ״ ה  9 6 5 -ו
)(1

שינוי מס׳  2לתכנית מפורטת  - 1/104/03/3רובע ד׳ אשדוד.
עיקרי הוראות השינוי :שינוי אופן הבינוי באזור מגורים ג׳ —
לאפשר הקמת  99דירות ב־ 8קומות מעל עמודים.
ואלד ,הם השטחים הכלולים בשינוי התוכנית :שטה של 5.920
דונם בחלק מגוש  2076 ,2067מגרשים  ,31/3 ,31/2 ,31/1רח׳
חיים משה שפירא.

)(2

שינוי מס׳  13לתכנית מפורטת  ,13/104/03/3רובע ד׳ אשדוד.
עיקרי הוראות השינוי :להחליף מגרש ציבורי פתוח למגרש
לבניני ציבור — להעתיק המגרש הציבורי ב־0ג מ׳ דרומה
ולהשאיר פס י ר ק ברוחב  10מ  /מ צ ד דרום ומצד צפון ,פיתוח
החלק הצפוני ישולב ע ם ביה הספר ויהיה פתוח לציבור.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית :בין רחובות חיים
משה שפירא ,קרן היסוד ,הרב שאולי ,בגוש  2067מגרשים
.355-391

)(3

שינוי מס׳  1לתכנית מפורטת  — 1/118/03/3גוש  2061חלקה
 4אשרוד.
עיקרי הוראות השינוי :י שינויים בקווי ב נ י ן ת ת ־ ק ר ק ע י באולמי
חוף השקט שפת הים ,אשדוד.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית :שטת  1999כד־ד
שפת הים אשדוד.

בל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא תשלום
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין א ו בבל פרט תכנוני אחר ,הרואה
ע צ מ ו בפגע על י ד י שינויי התכניות ,וכן כל הזכאי לכך על פ י סעיף
 100לתוק ,רשאי תוך חדשייפ מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
להגיש התנגדות לשינויי התכניות במשרדי הועדה ה מ ק ו מ י ת ה א מ ו ר ה .
מרחב תכנון מקומי ,באר־שבע

הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
חשכ׳׳ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה באר שבע ,הופקדו,
ביחד עם החשריטים המצורפים אליהם ,שינויי תכניות מפורטות
אלה:
)(1

שינוי מם׳  16לתכנית מפורטת  — 113/03/5ש ב ׳ ה׳ באר־שבע.
עיקרי הוראוח השיגוי :לייעד שטח לבתי מגורים ב נ י קומה
אחת קוטג׳ ,א ו בני קומה א ח ת שבחלקם מעל לקומת עמודים,
שטחים פתוחים ,דרבים וחנויות ,ולקבוע צורת בינוי וטיפוסי
דיור.
ואלה הם השטחים הכלולים כשינוי התכנית :ש ה ה  38.751דונם
בגוש  38061דחי הצבי ,פינת רח׳ טבנקין ,שכ׳ ה׳ ,באר־שבע.

)(2

שינוי מס׳  15לתבגית מפורטת  117/03/5ש כ ׳ י״א גוש 38061
מגרשים .10 ,9 ,8
עיקרי הודאות השינוי :שינויים בהעמדה הבנין ובחזית המסח
רית ,קביעת חזית מסחרית בקומה שמתחת לקומת העמודים של
בנין המגורים במפלס השטח הציבורי שמצפון למגרש ,והעברת
המעבר המשועבד לציבור ממגרש מס׳  10לתהום מגרש .9
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ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית :שטת של 5918
מ ״ ר ברובע י ״ א באר־שבע.
בל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין א ו בבל סרט תכנוני אחר ,הרואה
עצמו נפגע ע ל י ד י שינויי התכניות ,ו ב ן בל הזכאי לכך ע ל פ י סעיף
 100לחוק ,רשאי תוך חדשייס מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
להגיש התנגדות לשינויי התבניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,טובים

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
חשכ״ה ,1965~-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרוס ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה טובים ,הופקד
שינוי תכנית הנקרא :שינוי מס׳  6לתכנית מפורטת — 105/03/8
אזור תעשיה באר־טוביה ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
עיקרי הודאות השינוי :איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים ד ל ,
 ,39—47 ,58-60 ,72 ,73 ,75באזור התעשיה וקביעת שטח מסחרי,
שטח ציבורי פחות ודרכים.
ואלה הס השטחים הכלולים בשינוי התכנית :שטח של 38.344
דונם באזור התעשיה קרית מלאכי בגוש  301חלק מחלקה .3
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פחוחים לקהל.
כ ל המעונין בקרקע ,בבנין או בבל פרט תכנוני אחר ,הרואה ע צ מ ו
"נפגע על י ד י שינוי החבנית ,ו כ ן כל הזכאי ע ל פי סעיף  100לחוק
 .ר ש א י  ,תוך חדשייס מיום פרסומה ש ל הודעה זו ברשומות להגיש
התגנדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,שורקות דרום

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שורקות דרוס,
הופקדה תכנית מפורטת הנקראת :תבנית מפורטת מ ס ׳ — 105/03/13
תואי מסילת ברזל במועצה אזורית חבל יבנה ,ביחד עם התשריט
המצורף אליה.
עיקרי הוראות התבנית :להמשיך תואי מסילה הברזל מקרית־גח —
אשקלון ליד צומת פלשת לנמל אשדוד ברוחב  50מ׳.
כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פ ר ט תכנוני אחר הרואה את
ע צ מ ו נפגע ע ל י ד י התכנית ,ו כ ן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
שלה כולל בתחום התכנית א ו גובל איתו ,רשאי ,תוך חדשייס מיום
פרסומו־ ,של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לתכנית במשרדי
הועדה המקומית האמורה.

ורדימץ

י׳
כ׳׳ט באייר ת ש ל ״ ח )  5ביוני 0978
יושב ראש הועדה המהזזיח ל ת כ נ ק ולבניה
מ ת ח הדרוש

ילקוט הפרסומים  ,2453־ת׳ כתםת וזש<*ח13.7.1978 ,

הזמנות בתי המשפט
בית ה מ ש פ ט המחוזי בירושלים
הזמנות בדבר צוואות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון א ו לשניהם /כ מ פ ו ר ט להלן .כל
המתנגד לבקשות יניש ,תוך ארבעה ע ש ר יום מיום פרסום הזמנה זו ,את טעמי התנגדותו ,שאם לא כ ן י ה ן בית המשפט צו כטוב
בעיניו.
מסי התיק
)צוואות(
433/78
442/78
444/78
746/78
447/78

ש ם המנות

אברהם־ארתור וייס
קורי הרולד
קליץ שרגא צבי
ספרן אלכסנדר
פדםול יצחק

מקום מגוריו

תאריך

האחרון

הפטירה

_

-

-

ש פ המבקש

14.3.78

ביאלר אירנה

28.1.78

קורי י ק י ר

17.9.77

ק ל י י ן הנה

23.5.78

ספרן מרים

30.4.78

זוסמן רשה טובה
בפקודת בית המשפט
אפרים לוי ,מזכיר

הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון
להווי»ד1ע כי הוגשו לכית המשפט* :בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן בווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי עזבון
א ו לשניהם..כל אדם הטוען ש י ש ל ו טובח הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה
ת ו ך א ר ב ע ה ע ש ר יום מיום פרסום הזמנה ז ו  ,שאם לא בן י ת ן בית המשפט צו כמוב םעיניו.
מס• החיק
)ירושות(
432/78
434/78
435/78
436/78
437/78
438/78
439/78
440/78
443/78
445/78
448/78
449/78
450/78
451/78

מקום מגוריו
שם המנוח

אהרן מזרחי׳
בסן נסים
דטמן שמואל
פרידמן יצחק
סלח רחל
מולכו רגינה י
גולדשמיד רבקה
בלומנטל חנה שיינה
כהן רחל
סנפירי נחום
־ בר יצחק אליעזר
כהן פייגיל
שטיינברג מלכה
שטיינברג אהרן

האחרון

-

-

-

-

__

תאריך
הפטירה

שם המבקש

7.12.40

דוד מזרחי

3.5.78

בסן צביה

4.4.77

ויטמן הניה

30.11,77

פרידמן צבי

5.11.74

יעקב צדוק ואח׳

6.5.78

רחל דגן

21.2.35

אסתר פיקרםקי

29.12.62

נחמה שלפוברםקי

8.7.76

כהן עובדיה

27.9.77

סנפירי שרה

20.5.78

בר יצחק ויקטור

11.7.77

א ייזדורפר בתיה

31.1.78

כרמל בתיה

10.11.47

כרמל בתיה
בפקודה בית המשפט
אפרים לוי ,מזכיר

ילקוט־ הפרסומים  ,2453ה׳ בתמוז תשל״ח13.7.1978 ,
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בית ה מ ש פ ט המתתי ב ת ל ׳ א ב י ב ־ י ט
הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כ י הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם ,כמפורט להלן .כ ל
המתנגד לבקשות יגיש ,תוך ארבעה עשר י ו ם מיום פרסום הזמנה זו ,אח טעמי התנגדותו ,שאם לא כן י ח ן בית המשפט צו כטוב
בעיניו.
מ ס י התיק
)צוואות(

7.2.78

אסתר דרורי

7.4.78

נורמן פלאט

29.4.77

ל י ל י א ן גולדברג
קום ואח׳

18.3.78

פרידה זובדלביץ
)צביזון(
אליהו קרין וברנרד
רוט

1277/78

משה דרורי
דוד שיינבך
מודד בנימין קום

2986/78

אריה זונדלביץ

-

2988/78

מאה סבירסקי

-

10.4.77

2991/78

הניג איטה
ורצובר חנה
שוסטר סלומון
קורסום וולף
בלקין פרידה
אסתר שפירא
וידבסקי משה
שמחה כלה )פרידה(
רגינה וייס
פרידה לבינםון
רות רפפורט
אוה גולדמן
אקרמן שמואל
ויטלין רות
פינקלשטיין אברהם
יחסקיאל ברנדםדורפר
מטילדה צורף
ליפשיץ אבדהס
קיסמן פייגה
מרגרטה מיהלי)רוזנוםר(
שמואל לביא
מרמלשטיץ חיה

-

9.2.78

הייניך ברנדד

7.5.78

סוסמן ישראל

25.4.78

מגיה )מלי( כץ

11.5.78

מאיר קוגוט

15.2.78

בלקין גחמן

23.4.78

הדסה סגל ו א ה ׳

21.3.78

וידבסקי טאובה

1926/78
2984/78

2994/78
3000/78
3002/78
3003/78
3010/78
3014/78
3027/78
3032/78
3033/78
3044/78
3047/78
3051/78
3057/78
3059/78
3063/78
3067/78
3069/78
3072/78
3073/78
3074/78
3077/78
3081/78
3082/78
3083/78
3087/78
3088/78
3089/78
3093/78

2238

שם המנוח

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

שם ה&בקש

ניסים בן־ נון
חנה מרקוביץ
פ ינקוב דוד
מטאסקו יוסף בן שאול
עבודי שלום
פישבך אומיה
אלימלך רוזנבאום

-

-

-

_-

-

-

-

_-

-

-

-

-

-

—

-

-

-

-

1.2.78

אליזבט בן־יעקב

27.12.77

לוסיה ארמהאוז

15.1.77

ש נ י חרות

1.4.78

יואל רפופורט ואה׳

21.5.78

ארנה בודיםקי

2.10.77

אקרמן רבקה

8.4.78

שלבט מרדכי מקס

29.4.78

פיבקלשטיין אורי

5.5.78

ברבדםדורפר סבינה

14.5.78

אלברט צורף

25.12.77

ליפשיץ מאשה

7.6.78

פסטה הילדה

30.6.71

לי>!ון תמר )פרחי(

18.4.78

נ י ר ה בן ארי ואח׳

1.5.78

מרמלשטיין יהושע
)אוסיאס(

15.9.77

מזל ב ך נ ץ

23.5.78

א ל ד ד פייס

5.5.77

א ל ן פינקוב

11.5.78

מטאםקו מלכה

25.2.77

כדורי שלום

15.5.78

א ד ו א ר ד אליהו
קפלנסקי

18.1.78

גבריאלה רוזנבאום

ילקוט הפרסומים  ,2453ה׳ בתמוז תשי״ח.13.7.1-978 ,

בית ה מ ש פ ט המחוזי בתל־אביב״יפו
ה ז מ נ ו ת )המשך(
מסי התיק
)צוואות(
3099/78
3100/78
3108/78
3111/78
3148/78

שם המנוח

מקום מגוריו
האחרון

בדל אוביץ
נעמי מרים גונסאולוס
)שפירא(
מצנר יוליום)יחזקאל(
וולף גולדםמיט
יהודה בלום

תאריך
הפטירה

שם המבקש
פרי דל אוביץ

18.3,77

מאירה אלטמן
17.11.77

)גונסאולוס(

20.8.75

מרםל מצבר

13.12,77

מרתה גולדסמיט

9.3.78

רות אשל

ע׳ זמיר ,רשפ
הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבץ
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפם ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים מ ל ירושה או למינוי מנהלי עזבון
או לשניהם .כ ל אדם הטוען שיש לו טובת ה נ א ה בעזבון שאתת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה
תוך ארבעה ע ש ר יום מיום פרסום הזמנה ז ו  ,שאם ל א כן י ח ן ביה המשפט צו בםוב בעיניו.
מסי התיק
)ירושות(
4032/77
2877/78
3053/78

ש פ המנוח

אסתר ידביגה קרימל ובסי
 .אהרון זכריה בושארי
מלכה מרקולסקי

מקום מגוריו

תאריך

האחרון

הפטירה

-

-

)לבית שיץ(
1984/78
3084/78
2981/78
2982/78
2982/78
2983/78
2985/78
2987/78
2990/78
2992/78
2993/78
2995/78
2996/78
2997/78
2998/78
2999/78
3000/78
3001/78
3004/78
3005/78
3006/78

דוד קורנוייץ
משה מיינר
אילן קלפר
יוסף סוםינסקל
רינה)קטיה( סוסינסקי
פייגה)צפורה( ספרנוביץ
אמה )ינטה( גרץ)בת יוסף(
חיים כהן
הניג יהודה ליב
אוסקר זיםו
אברהם צבי בקמן
חנה וינדשטראוך
זוסמןלוינטוב
צבי)הנריך( אלטמן
יוסף נחמן
ישראל וויכמן
שוםטר סלומון
דוד פרטהולט
אלחנן פלס
מרים ירומי
אברבוך אברהם

ייקוט הפרסומים ,2453.ח׳ בתמוז'תשל״ח13.7.1978 ,

_-

_

-

-

—-
-

_-
-

-

-

31.3,77

שם המבקש
1

ארתור רוסמן

1&.7.48

מזל שומרון

11.11.77

גיזי בלצר
)מרקולםקי(

26.12.77

טובה קורגוייץ

28.10.77

חדוה מ י י נ ר

11.4.78

אדריאן פיליפ

11.3.78

א ו ל ג ) א ל י ( םוסינםקי

11.3.78

א ו ל ג ) א ל י ( סוסינסקי

24.4.78

שרה תפוחי

21.10.76

אברהפ ג ד י ן

14.2,78

שרה עמר

28.2.60

הייניק ברנרד

11,5.78

בטי זיסו

4.7.76

בקמן חוה

26.12.77

יצחק וינדשטראוך

10.11.77

נחה לבנטוב )לוינטוב(

23.3.78

ברברה סטמפובסקר־
אלטמן

14.3.77

רגינה נחמן ואח׳

20.5.66

שלמה ו ו י כ מ ן

25.4.78

~מניה )מלי( כץ

10.4.78

ב ך צ י ו ן פרטהולט

14.3.78

בתיה פלס

16.8.70

סם אתירם

15.4.78

אברבוך אמנון

2239

ב י ת ה מ ש פ ט ה מ ת ת י בתל־אבלב־יפו
ה ז מ נ ו ת )המשך(
מס׳ התיק
)ירושות(
3007/78
3008/78
3009/78
3011/78
3012/78
3013/78
3016/78
3017/78
3018/78
3019/78
3020/78
3021/78
3022/78
3023/78
3025/78
3026/78
3028/78
3029/78
3030/78
3031/78
3034/78
3035/78
3036/78
3037/78
3038/78
3039/78
3040/78
3041/78
3042/78
3043/78
3043/78
3043/78
3043/78
3043/78
3043/78
3045/78
3046/78
3048/78
3049/78
3050/78
3052/78

שם המגוח

מזרחי ראובן
יוסף מיסירוב
לילי יוסף
בלונדר־חםיה
הורביץ יוסף
ברוך משיח
שיינדל לייזרוביץ׳
דוד עבדל עזת
זהבי אסתר
רבינוביץ בנימין
הלנה מרצקי
אסתר לב
יוסף זברוביץ
פיין דוד
מיכאל דביר
דוד שמואל קוזיצקי
זליג דמבו
עירי כלרה
בלומנפלד שמואל •
קושמן גוטל
משה אהרון שפירשטיין
זכריה דולה
זהבה ליכטמן
חביבה בושארי
שמשון בושארי
פולק פרדיננד
בר סופיה
ביצצו יצחק
ביצצו סולטנה
כהן בנימץ
כהן שרה
כהן זהבה
כהן שמואל
כהן יחיאל מיכאל
כהן איתמר
חנה שטרופמן
בלה גרודה
משה נכטינל
גבירצמן יצחק
מנור שמואל
חנוכה רחמים בן מזרחי

מקום מגוריו
האחרון

-

-

_

-

-

_-

-

-

_-

_-
-

-

-

-

-

_-

-

תאריך
הפטירה

שפ המבקש

23.2.78

מני ויצמן)מזרחי(

5.2.78

צפורה מיסיררב

6.12.77

מר ים איוביר

2.1.78

טליה בלונדר )קטינה(

30.4.68

הורוביץ יונה

23.2.71

כרמלה קמלוב

26.3.78

אליעזר לייזרוביץ׳

26.6.74

משה עזיז

11.5.78

)זהבי( בן־ישי רבקה

26.1.76

כהן הרי

20.11.76

הטניסלב מרצקי

31.3.78

מאיר לב ואה׳

26.7.77

פייגה פרידה זברוביץ

11.6.75

פ י י ן בלה

10.3.78

יורם דביר

28.4.78

קושיצקי מאיר

13.7.75

מרים )מריאנה( דמבו

24.3.76

א י ר י יעקוב

13.2.78

בלומנפלד לאה

11.5.74

פשר רחל

11.6.78

שרה ל י ל י א ן שפירשטין

16.3.77

יאיר אלון

11,6.77

יעקב ליכטמן

10.5.72

מזל שומרון

24.11.73

מזל שומרון

15.4.78

פולק גיזלה

1.3.72

בר אשר

14.4.78

ביצצו ברוך

11.2.72

ביצצו ברוך

8.12.77

אליעזר זאב איזיקםון

8.12.77

אליעזר זאב איזיקסון

9.12.77

אליעזר זאב איזיקסון

8.12.77

אליעזר זאב איזיקסון

8.12.77

אליעזר זאב איזיקסון

8.12.77

אליעזר זאב איזיקםון

6.11.77

משה שפר

11.5.77

חיים גרודה

13.11.77

בתיה שטינגרטן

16.6.72

קדם מינה

9.3.78

מנור ניצה

29.11,63

חנוכה מזרחי

ילקוט ה ק ר ס ו מ י ם  ,2453ח׳ מ ז מ ו ז תשל״ח13.7.1978 ,

ביח ה מ ש פ ט המחוזי בתל־אביכ־יפו
ה ז מ נ ו ת )המשך(
מם׳ התיק
)ירושות(
3054/78
3055/78
3056/78
3058/78
3060/78
3061/78
3062/78
3065/78
3066/78
3068/78
3070/78
3071/78
3075/78
3076/78
3078/78
3079/78
3080/78
3085/78
3086/78
3090/78
3091/78
3092/78
3094/78
3095/78
3095/78
3096/78
3097/78
2098/78
3101/78
3102/78
3103/78
3104/78
3105/78
"3106/78
3107/78
3109/78
3110/78
3112/78
3116/78

שם המנוח

ייקל אלזה
דורון אציל
יהושע חליבה
קאפון בינה
אפשטיין שרה
אבא משה
דוז)שושנה( כהן
גוסטה ליטבק
אברהם גירופי
אנה קאופמן
יוסף חבשוש
גדליה גוטמן
יחזקאל חדורי
עזיז כהן
אליוף יוסף שלום
מזל אליוף
קאשי נעימה
אנה מרה
טנדלר יוסף
טאוב מרדכי
ישי יחזקאל זינגר
קוד בליה זלצר
סימון בלן
זילברברנד שושנה
זילברברנד דוד
חביבה משיה
ישראל רוזן
)איסמעיל יעקב(
מרים ארליך
דוד פרץ
יעקב פיפרברג
גבאי חיים
טובה יזרעאלית
מאיר חיים בצראתי
רחל גרינברג
ליקרמן הני
רדו איזבלה
ניסל אופלבי
)אלזה אויפלבי(
משה דוננהירש
חיה רוזנברג

ילקוט_הפרסומים  ,2453ה׳ בתמוז תשי״ה13.7.1978 ,

מקום מגוריו
האחרון

-

-

תאריך
הפטירה

שם המבקש

23.2.78

יולס ישראל

7.10.73

דוד אציל

2.8.77

שמשי זלדה ו א ח ׳

31.8.76

ויקטוריה קמחי

2.2.78

גדעון אפשטיין

3.1.78

ניסן שרביט

27.12.77

רוח ל  .דייוים ואח׳

4.3.56

וילהלם אנגלר

-

8.2.78

זכריה גרופי

9.3.77

יהושע קאופמן

6.4.78

יהודה חיבשוש

14.4.73

אילנה גוטמן

12.1.55

סביח עזרא

12.4.78

שרה -שמוחי

25.12.48

חיים אליוב

23.4.76

מ י נ ה כהן

25.1.78

קשי יעקב

—

11.5.78

אנדרה מרה

15.9.76

בן־ציון היימופרב

9.5.77

הרצל טאוב

-

—

-

_-

_-

-

—

16.2.78

רוגי אברהם זינגר

18.4.72

בגימין זלצר

16.12.76

ש י י נ ה קדויטורו

21.4.78

זילברברנד מנחם

25.3.59

זילברברנדימנחם

21.2.67

מ ש י ח יוסף

7.4.78

רחל רוזן ואח׳

11.5.78

אסתר ארליך ו א ח ׳

30.5.78

מרגלית פרין

4.11.77

יהודית נחרי

28.2.78

גבאי פגינה

21.2.78

מ א י ד קורצגורן

6.12.77

מ ר י ס פילוזוף

21.2.78

לודמילה בילאגור קגל
ואח׳

 5.1.78־׳'

-

־

ליקרמן איסי־ישעיהו

15.12.72
.....

בלנקה א ל ו ן

15.12.72

בלנקה אלון

13.5.78

אמליה דוננהירש

16.4.78

אסתר זוסמנוביץ

2241

בית ה מ ש פ ט המחוזי בתל־אביב־יפו
ה ז מ נ ו ת )המשך(
מם׳ התיק
)ירושות(
3117/78
3118/78
3119/78
3121/78
3122/78
3123/78
3124/78
3125/78
3126/78
3127/78

מקום מגוריו
האחרון

שם המנוח

חנה פרחי
פנינה וסרמן
זיסלה איזר
מרים ינקו
םולציה ענבי
נסים ענבי
מרקוביץ מתריסה
יוסף לופו
יהושע לד
גרנית־ברונשטיין מוניש

_

-

תאריך
הפטירה

שם המבקש

7.4.78

ריקרדו)רחמים( פרחי

14.4.78

אליעזר וםרמן

24.11.77

קרולח פסח לבית איזר

30.11.77

שושנה צור ו א ח ׳

10.5.78

דוד ענבי

19.1.77

דוד ענבי

5.2.77

יצחק מרקוביץ

8.2.78

דבורה לופו

10.1978

יפה ל ו י קירסקין

18.4.77

גרנית־ברונשטיין פנינה

ע׳ זמיר ,רשם

ביו! ה מ ש פ ט המחוזי בחיפה
הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליחן צווים לקיים צוואה או למינוי מנהל מזבון א ו לשניהם ,כמפורט להלן .כל
המתנגד לבקשות יגיש ,תוך ארבעה ע ש ר יום מיום פרסום הזמנה 1ו ,א ח טעמי התנגדותו ,שאם לא בן יתן בית המשפט ג ו כ ט ו ב
בעיניו.
ממי החיק
)צוואות(
1009/78
1012/78
1014/78
10:0/78
1023/78
1028/78
1030/78
1031/78
1033/78
1035/78
1039/78
1041/78
1042/78

מקום מנודיו
שם המנוח

לכנר סלי
סלבאך אליאס
כהן מרים
פוקס מילן
ברקסמאיר רחל
קוביצק אליזבטה
מרטון אדנולד
קרניך רבקה
ירק משה
סטוצינסקי משה
אפשטיין ׳תפריד שמואל.
סמו בוליסה
רוזנטל יששכר ברנהנרד

האחרון

תאריך
הפטירה

שם המבקש

עכו

10.4.78

טייטלר לוטו

שפרעם

14.5.78

פריד אליאם סלבאך

חיפה

3.4.75

חנה אשכנזי

קרית־מוצקין

30.4.7S

פוקס רוזה

קרית־חיים

11.5.78

שמחה אברהם וולף

נהריה

18.3.78

הינטר יוסף

חיכה

3.5.78

פיש אליזכטה

חיפה

25.5.78

זמיר עמוס

גבעת נשר

29.3.78

שטינר עמליה

היפה

29.1,78

סטוצינסקי שרה

חיפה

8.5.78

אפשטיין אירמה

היפה

20.5.78

יעקב אשכנזי

קרית־ביאליק

23.11.77

רוזנטל וילמה

ט׳ שטרסברג־כהן,

*

רשמח

ילקוט הפרסומים  ,2453ה׳ בתמוז השלייה13.7.1978- ,

בית ה מ ש פ ט המחוזי בחיפה
הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון
להווי י ד ו ע כ י הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליהן צווים המכריזים ע ל ירושה א ו למינוי מנהל עזבון
א ו לשניהם .כל אדם הטוען שיש ל ו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה
תוך ארבעה ע ש ר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם ל א בן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
מט׳ התיק
)ירושות(
1008/78
1010/76
1011/78
1013/78
1015/78
1016/78
1017/78
1018/78
1019/78
1021/78
1022/78
1024/78
1025/78
1026/78
1027/78
1029/78
1032/78
1034/78
1036/78
1037/78
1038/78
1040/78

שם המנוח

שתדלן משה
גולן חיה
בלוש יעקב
ורש ארנונה סטמרי
קטלן קמילה
מירויס משה
אבו מוך חאג׳ה שריפה
אבו מוך חאג׳ יוסף
גרינשפון ישראל
מנקו יעקב יוסף
אנקורי דבורה
טלוי חיים
שטיינברג אטקה
מושי רנאטה
מארבאומ דוד משה
גולדנבך מאיר
שטיינברג רודולף
ביקל יהודה
לנציצקי טרסה
לזרוביץ מריה
קרניאל מנחם
שורץ לובה

מקום מנוריו
האחרון

ח8ריך
המסירה

שם המבקש

חיפה

14.4.78

שתדלן שרה

קרית־ביאליק

16.3.78

בן ציון גולן

חיפה

24.4.63

בלוש דוד

חיפה

1.2.78

ו ר ש מרדכי

קרית־ים

13.11.77

קטלן יהודה

חיפה

19.4.78

מירויס היה

בקה אלגרביה

7.5.66

חג׳ מופלה מוס

בקה אלגרביה

15.4.73

חג׳ יוסף מוםא

חיפה

10.4.78

חנה גרינשפון

הולנד

25.12.69

מריה אולינה מנקר

קרית־חיים

29.4.78

רינה בורן

מושב דור

14.5.73

טלבי רחל

קרית שמואל

18.8.74

כרמי תמר

נהריה

29.4.78

מארבאום צירלה

כפר חסידים

17.5.78

מרים גולדנבך

קרית שמואל

14.5.74

כרמי תמר

מושי רהמין

חיפה

־ זיוה אחרוני

קרית־חיים

19.10.77

עכו

4.1.78

אורית כנען

רומניה

23.4.72

ויגדר אריאנה

קריה אתא

8.4.78

קרניאל ציפורה

קדית־מוצקין

8.10.77

ל י ט ר ט דבורה

ט׳ שטרםברג־פהן,

רשמת

בית ה מ ש פ ט המחוזי בבאר־שבע
הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליחן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון א ו לשניהם ,כמפורט להלן .בל
המתנגד לבקשות יגיש ,תוך ארבעה ע ש ר יום מיום פרסום הזמנה זו; א ת טעמי התנגדותו ,שאם לא בן י ת ן ב י ח המשפט צו כטוב
בעיניו.
מ ס ׳ התיק
)צוואות(
160/78
162/78

שם המנוח

פיגה פריץ
םגל פרימה

מקוס_מ?וריו ״
האחרון

תאריך
הפטירה

קיבוץ דורות

26.6.77

דרומי חנה

אשקלון

17.2.78

סטדולוביץ סטרול

שם המבקש

י' בנאי ,רשם

ילקוט הפרסומים  ,2453ח ׳ ב ת מ ו ז השל״ה13.7.1978 ,

^ 2243

בית ה מ ש פ ט המחוזי בבאר־ שבע
הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליהן צווים המכריזים על ירושה א ו למינוי מנהלי עזבון,
א ו לשניהם .כל אדם הטוען ש י ש לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת א ל י ו ורוצה להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה
תוך ארבעה ע ש ר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן י ת ן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
מסי התיק
)ירושות(
159/78
161/78
163/78

שם הנ?נוח

קוב ליו מלי
פלדמן אברהמ
שפרברג בורים

מקום מגוריו

תאריך
הפטירה

האחרון

שט המבקש

באר־שבע

5.3.78

קובליו דוד

באר־שבע

9.5.78

פלדמן איגנציו

אשדוד

21.5.78

א י  -ן אירינה

י׳ בנאי ,רשם
בית ה מ ש פ ט המחוזי בנצרת
הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הונשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה א ו למינוי מנהל עזבון א ו לשניהם ,כמפורט להלן .כ ל
המתנגד לבקשות יגיש ,תוך ארבעה ע ש ר י ו ם מיום פרסום הזמנה ,זו ,א ת ט ע מ י התנגדותו ,שאם לא כן יחן בית המשפט צו בנזוב
"~־" ־־'׳־"
_
בעיניו.
מסי התיק
)צוואות(
226/78
224/78

שם המנוח

בנדרלי באבא
מלצר אהרון

מקום מגוריו

תאריך

האחרון

הפטירה

שם המבקש

צפת

24.18.77

יצחק מ י ב ר

מפילות

12.5.78

חוה מצה

י' זפט,

רשפ

הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבץ
להווי •ידוע כ י הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים ל ה ל ן  ,ב ק ש ו ח ליחן צווים ה מ כ ד י ז י פ ע ל ירושה או למינוי מנהלי עזבון
א ו לשניהם .כל אדם הטוען שיש ל ו טובח הנאה בעזבון ש3חח הבקשות מתייחמת אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה
תוך ארבעה ע ש ד יום מיום פרסום הזמנה ז ו  ,שאם ל א כ ן י ת ן בית המשפם צו כטוב בעיניו.
מס׳ התיק
)ירושות(
208/78
212/78
213/78
214/78
215/78
216/78

218/78

שם המנוח

פינסקי אברהם
שורניק יעקב
רנד דבקה
יבגי יהודה
יבגי גיוהרה
עובייד זועבי מוחמד עבד
אלחלוס
דויטש אמיל

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

שם המבקש

רמת ישי

20.12.76

מנון נילי שרון

רמה־ צבי

26.4.71

שורניק אטקה

מגדל העמק

8.6.77

מאשד׳־ברכה ליפשיץ

צפת

1.5.1911

כהן אמילי

צפת

12.5.44

בהן אמילי

כפר נין
נצרת עלית

10.1.72
14.5.78

^ ע נ י אבדד-ים
דויטש לאה

י׳ זפט,

2244

רשם

ילקוט הפרסומים  ,2453ח׳ בתמוז.תשל״ח13.7.1973 ,

הזמנות גווי הדיו הרבניים
בית הדין הרבני האזורי בירושלים
להווי ידוע כ י הוגשו לבית ה מ ן  ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .בל התובע טובת הנאה א ו המעונין בפזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה ע ש ר יום מיום פרסום הזמנה זו ,ש א ם לא כן יתן
בית ה ד י ן צו כטוב בעיניו.

ירושת המנוחה אפשטיין רחל,

תיק /3086תשל״ת
שנפטרה בירושלים ביום

שאול סלים צאלח,

תיק /3320תשל״ח
שנפטר בירושלים

תיק /3134תשל״ח
שנפטרה בירושלים ביום

פנינה ליפשיץ,

חיק /3331תשל״ח
שנפטרה בירושלים

בענין
כ ״ ו בחשון חשל״ח ) 7בנובמבר ,(1977
המבקש :אפשטיץ יעקב מרחוב המביט  ,10ירושלים.

בענין ירושת המנוחה חנה הר־גיל,
כ״א-באדר א ׳ תשל״ח ) 28בפברואר ,(1978
המבקש :אריה הר־גיל מסנהדריה מורחבת  ,138/19ירושלים.

בענין ירושת המנוח
ביום י ״ ז באייר חשל״ח ) 24במאי ,(1978
המבקש :משה שאול מרחוב החשמונאים  ,12ירושלים.

בענין ירושת המנוחה
ביום ב׳ בסיון תשל״ח ) 7ביוני ,(1978
המבקש :ליפשיץ יוםף מרחוב בן דור  ,11ירושלים.

V

תיק /3260תשל״ח

פאולין קפלן,

חיק /3147תשל״ח
שנפטר ברמלה ביום כ״ז

'בענין ירושת המנוח
ב א ד ר א ׳ תשל״ח ) 6במרס ,(1978
המבקש :משה קפלן מרחוב צ׳רניחובסקי  ,22ירושלים.

גורגיה סלח זנגי,

חיק /3267תשל״ח
שנפטרה בירושלים

בעגין ירושח המנוחה
ביום י ״ א באב ת ש ל ״ ז )  2 6ביולי ,(1977
המבקש :ציץ כהן מרחוב שמואל הנביא  ,70ירושלים.

גולדשמידט מרטץ יוליום,

בענין אישור צוואת המנות
שנפטר בירושלים ביום כ ״ ד באדר ב ׳ תשל״ח ) 2באפריל ,(1978
המבקש :יעקב גולדשמידט מרחוב ד ן  ,11ר מ ת השרון.

ישראל יחונה,

חיק /3337חשל״ת
שנפטר בירושלים ביום

בענין ירושת המנות
כ׳ באייר תשל״ח )) 27במאי ,(1978
המבקש :ישראל יעקב מדהוב אלישע  ,8ירושלים.

רפאל הדס־עדם,

המזכיר הראש,

חוק הצהרות מוות ,ת ש ל ׳ י ח  9 7 8 -ו
בבית המשפט המחוזי בירושלים
תיק הצהרות מוות 3/78
בענין :חוק הצהרות מוות ,תשל״ח—.1978
ב ע נ י ן הצהרת ימותו של הנעדר

הנם יוחנן נתן.

והמבקשת :רתה נתן ,עקרת בית ,רחוב בוגרשוב  ,4תל-אביב,
ע ״ י בא־כוחה צ ׳ גינצברג ,ע ו ״ ד  ,רחוב לילינבלום  ,15תל־אביב.

הודעה
להווי ידוע כי רוזה נתן פנתה אל ב י ת המשפט המחוזי בירושלים
בבקשה להצהיר על מותו של הנס יוחנן נתן ,שנעלם ומשערים
שהוא מת ובי ביה המשפט ידון בבקשה הנ׳׳ל ביום י ׳ בחשון חשל״׳ט
 .י•׳.
) 10בנובמבר  ,(1978בשעה .09.00
ח ח תיאורו של הנם יוחנן נתן לפי הצהרת המבקשת:
 .1נולד בקרלסרוה )גרמניה( בתאריך .27.12.1905
 .2מקום מגוריו הרגיל — ע ד העלמו — היה ברחוב בוגרשוב ,4
בתל־אביב.

ילקוט הפרסומים  ,2453ה׳ בתמוז תשי״ח53.7,1978 ,

 .3מקום מגוריו הידוע הידוע האחרון היה ברחוב בוגרשוב  ,4ת ל ־
אביב.
 .4היה אזרח ישראלי.
 .5לפעמים עסק בתור סוכן למכירת נייר.
 .6בחודש אפריל  1975נסע לאיטליה ,בסוף אפריל נתקבלה גלויה
מהנעדר למבקשת ,מקפרי ,איטליה ,מאז נעלמו עקבותיו.
 .7לנעדר ישנה אחות אחת בלבד ,שברצוולד — גרטה ד י ר  ,בת ,86
המתגוררת בגרמניה המערבית בעיר אוטטנהופן ,רחוב אנטון של
מס׳ .1
כל מי שיש לו ידיעות על הנס יוחנן נתן ,מתבקש• בזה להמציאן
לבית המשפט ,בין בכתב ע ד ליום הדיון ובין בעל פה לפני ב י ת המש
פט במועד הנקוב ל ע י ל  ,ובל אדם מעונין הרוצה להתנגד להצהרת
המוות ,יתייצב לפני בית המשפט במועד הנקוב ל ע י ל  ,אם ב ע צ מ ו
ואם ע ל י ד י בא־כוחו ,וינמק את התנגדותו ,א ו ימסור לבית המשפט
הצהרה -בשבועה שניתנה על י ד י ו שבה פורטו טעמי ההתנגדות ,א ו
ימסור הודעה בפני גציג דיפלומטי א ו קונםולרי של ישראל ,שבה
יפרט א ת טעמי ההתנגדות ,שאם לא כן ,יחליט ב י ת המשפט כטוב
בעיניו.
ד׳

ביץ ,רשם בית המשפט המחוזי

2245

טקודת ה ת נ י ו ת
הודעה לפי סעיף

(3)242

נמסרת בזה הודעה כי לאחר שלושה חודשים מיום פרסום הודעה זו ימחקו ההברות הנזכרות להלן
המחייבות אי,רת:

שם ההברה

מ ס ׳ החברה

חברת בנין פרי בע׳׳מ
מרגלית חרשת תמרוקים בע׳׳מ
מפעלי חוף ים בת גלים בע״מ
מוביטון נאמנות והסבון נ ע ״ מ
בית אמום ב ע ״ מ
דשא בע׳׳מ
א ׳ מ׳ בע״מ
ש ׳ ב ׳ נודלמן בע״מ

51—000301—5
51-000601-8
51-001141-4
51-001500-1
51-001641-3
51—002061—3
51-002400-3
51-002861-6
51-003000-0
51—003100-8
51-004000-9
51-004141-1
51-004441-5
51—004601—4
51-004041-0
51—004661—8
51-004701-2
51-004881-2

ל ׳ את ש ׳ בע״מ
שמורי ארץ ישראל בע״מ
ר מ י בע״מ
שירות אקספרס חברה להובלה בע״ מ
בית חיסין  6בע׳׳מ
מי נען חברת מים ב ע ״ מ
שלעמי בע׳׳מ
דסי בע״מ
חברת בית ירושלים בע׳-־מ
מעון אהרון בע״מ
מעון מדוא בע״מ
מעונות משוכללים בע״מ
גוה אהרון בע׳׳מ
החברה הישראלית לטבק  1948בע ימ
רחוב הנביאים  17בע״מ
דפוס עמל בע״מ
בנין מרכזי בנתניה בע״מ
קוממוטורס חברה לנסיעות ותידור .בע־׳מ
אםפקת צרכי מ ש ד ד ב ע ״ מ
פסח שלפוכרסקי ושות׳ בע״מ
מעונות ליברמן  3בע׳־מ
בית פאמיי בע״מ
רחוב גורדון  43בע״מ
ד ו צ ר חברה להנדסה ולהספקה בע״
הברח רעות ב ע ״ מ
קול הצם ב ע ״ מ
בית רחוב בן יהודה  250בע״מ
שדרות מוצקין  13בע״מ
נוח גוף בע׳׳מ
בית שמואל רח׳ רופין  3ב ע ״ מ
בית מרכז־ בבני ברק רחוב עקיבא בע׳׳מ
טירת ע ד ה ב ע ״ מ
בית הקרן בע״מ
נוה אריעק א ׳ בע׳׳מ
חלקה  1024בנוש  6122חברד .בע -מ
נאמני מוריה ב ע ״ מ
הלקה  431בנוש  6205בע״מ
בית משותף ברחוב המליץ  9בע״מ
שופרא דשופרא ב ע ״ מ
נוה שלמה י ׳ בע״מ
מרים מם׳  178בע״מ

2246

51-004901-8
51-004961-2
51-005000-8
51—005061—0
51-005401-8
51—005501-5
51—005761—5
51-005801-9
51—005941—3
51—006001—5
51-006101-3
51-006241-7
51—006341—5
51-006441-3
51—006461—1
51—006481-9
51—006501—4
S1-0068O1-8
51-007101-2
51-007501-3
51-007741-5
51—007782—9
51-007861-1
51-007961-9
51—007990-8
51-008013-8
51-008100-3
51-008261—3
51-008541-8
51—008661—4
51-008941-0

מפנקס החברות אלא אם יוגשו סיבות

שם החברה
טירת פנורמה בע״מ
בתי דפוס ארץ ישראליים בע״מ
אחוזת גוש  7709מספר  :׳ בע״מ
ייצור וייצוא בע׳׳מ
נ י מ חברה להשקעות א׳ בע״נז
חברת בנין ישיבת וולוזין בע״מ
מעונות ראובן ד׳ בע״מ
דירה מס׳  6ברחוב מאנה  9בע׳׳מ
מי רי בע״מ
מ ׳ נרבוב ושותפיו מפעלי מרצפות ושיש בע״מ
אחוזת שלמה בע׳׳מ
שיכון יוצאי נובוסלידה ע׳׳ש יעקב פקר ומשפחתו
בע״מ
תחנת שירות לאוםומובילים אשקלון בע״מ
מעון פינת נגה בגבעתיים חלקה  177בגוש 6155
בע׳׳מ
גוש  6190הלקה  127בבני ברק בית ב ע ״ מ
אדמינד אסטריק בע״מ
ר ש ת מלונות בהר בע״מ
בית רחוב אבן־גבירול  48בע׳׳מ
חברת לבנדה  18בע״מ
גוש  6902הלקה  997בע־׳נל
מעון רחוב אהד העם  99בע׳׳מ
פנסיון ברוך וולף בע״מ
אחוזת מאשת בע״מ
חברת מוסמך בע״מ
כלמך בע״מ
חברת בית פרישמן  38ו 40-ב ע ״ מ
הבית ברחוב בר כובבא  44בע״מ
צמרון בע״מ
גוש  6205חלקות  51,50ו־ 52בע״מ
מעונות מצדה  117/7בעי־מ
מלון בריסטול תל־אביב ב ע ״ מ
עציון סוכנות לביטוח בע״מ
טירת מרגוע בגוש  6615תלקה  19מגרש זמני 23
בע״מ
מעונות רמברגדט ליליאן בע״מ
יזראמקס תחנות דלק ב ע ״ מ
דירה מסי  2ברחוב איתמר בן אבי  1בע״מ -
בית הירקון  202בע׳׳מ
הברת .חלקה  156בגוש  6210בע״מ
קופת התגמולים והפיצויים של עובד״ מ ׳ עפר
הנדסה בע׳׳מ
בית רחוב עבודה  17ב ע ״ מ
י ׳ קושניר ושות׳ בע׳׳מ
ר ו א ׳׳ ש ב ע ״ מ
מעונות רחוב פינלים בע־״מ
חלימר א ת סרוקה ב ע ״ מ
ע ת י ד חברה לעבודות בנין בני ברק בע״מ

מסי החברה
51—009141—6
51-009161-4
51-009241-4
51-009281-0
51-009941-9
51-010261-9
51-010481-3
51-010E41-4
51-010661-0
51—010741—0
51-010861-6
51-010961-4
51-011061-2
51-011141-2
51-011181-8
51-011241-0
51-011500-9
51-011861-5
51-012082-7
51-012101—5
51-012322-7
51-012341-7
51-012401-9
51—012500—8
51-012541-2
51-012701-2
51-012782-2
51—012841—6
51—012900—0
51-013101-4
51-013241-8
51—013301—0
51-013382-0
51-013700-3
51—013701—1
51-013781—3
51—013901-7
51-014162-5
51-014182-3
51-014200-3
51-014241-7
51-014341—5
51-014541-0
51-014641—8
51-014661—6

ילקוט הפרסומים  ,2453ח׳ 3תמוז ת^ל״ח13.7.1978 ,

שם החברה

מסי החברה

מסי החכרה

שמ החברה

51-021841—5
51-014680-6
מועדון יחדיו טבריה בע׳׳מ
מאפית אחדות בת־יס ב ע ״ מ
51-014803-4
51-022061-9
ביח׳׳ר לממתקים ושוקולדה בע״מ
עליה
אחוזת שלמון ב ע ״ מ
51-014941-2
51-022600-4
ישראליות בע׳׳מ
אריזות
נוח רחוב הירקון  270בע״מ
פערא שירות דיזל לישראל בע־׳מ022—51S01—85—015500—51
זירוטקס חברה לםרינה וטקסטיל בע״מ
51-015581-5
51-022861—2
להשקעות ומסחר מאיר וצפורה ב ע ״ מ
חברהבע״מ
מעונות גוש  6205חלקה 61
3—015600—51 51-023000-6
מעון בגוש  8270נתניה בע״מ
חלקה  126בגוש  8269חברה בע׳׳מ
7—51-015641 51—023001—4
חברת דלקה  300בגוש  6207בע׳״מ
ק  pפיצויים המכפר ב ע ״ מ
5—51-015901 51-023181—4
תלקה  43בגוש  6186בע׳׳מ
הברת חלקה  132בגוש  6976ת״א־יפו בע״מ
1—51-015941 51-023182—2
תלקה  44בגוש  6186בע״מ
ארלוזורוב אחוזת חלקה  479ב ע ״ מ
51-016201-9
51-023201-0
חלקה  53בגוש  8232בע״מ
מעונות ברחוב הורקנוס נוה
בע״מ
51-016300-9
51-023301-8
מגרש ק ׳ נ ׳  6213בע״מ
בית חלקות  490ו־02ד חברת
בגוש  6213בע״מ
7—016301—51 51—023341—4
דירה ברחוב הרב דסלר  15בנ־יברק בע״מ
בית חלקה  203בגוש  6106ב ע ״ מ
2—016501—51 51—023358—8
טירת נינה ואלישבע בע״מ
םפראי גלריה לאמנות בע״מ
51-016561-6
51-023361-2
לביא ירושלים בע׳׳מ
בריבית
בע״מ
חברת גוש  6106חלקה 196
2—016600—51 51—023501—3
ציגלר בע״מ
חלקה  343בגוש  6217בע״מ
6—016641—51 51-023600—3
מעונות חלקה  69בגוש  30024בע״מ
טירת אילנה א ' חברה בע־׳מ
8—016701—51 51—023601—1
בית אברהם של אחיות מרים בע׳׳מ
טירת מוסנזון  14בע״מ
6—51-016919 51-023661—5
מ׳ בנין חקלאות בע״מ
מעונות ע ל חלקה  35מגוש  6957בע־׳מ
51-017001-2
51-023761—3
תחנת דלק ושרותי סיבה בע״מ
עלית ע ״ מ
חברת בית פלטרין בת ים ב
51-017041-8
51-023981—7
הלקה  361בגוש  8260ב ע ״ מ
חברת
 6108בע׳׳מ
המעון בחלקה  108בגוש
51-017201-8
51-^024000-5
חלקה  43בגוש  6106בעי׳נל
אחוזת
חלקה  87בגוש  6193בע׳׳מ
51-024041-9
הלקה  509בגוש  6122בע׳׳מ
קא״י ה ב ׳ למפ׳ קונסטרוקטיביים של היהדות
51-017341-2
51-024181—3
שעדים בע׳׳מ
אחחת
הדתית הלאומית ב ע ״ מ
51-017441-0
51-024201-9
כרמל בע׳׳מ
דפוס
חברת הלקה  132בגוש  6157ב ע ״ מ
51-017461-8
51 -024261-3
גוש  6127דירזז  154/10בע״מ
הברת
שלוחות ה ב ׳ נאמנות בע״מ
51-017500-3
51-024304-1
חלקה  85בגוש  6901ב ע ״ מ
דירת
מרים מרכז לאומנות ההלבשה בע״מ
1—017501—51 51-024481-7
קרקע לבנין ראובן בן אסתר בע״מ
פזנת בע׳׳מ
51-017701-7
51-024541—8
 204בגוש  6195בע׳׳מ
הלקה
השקעות מארש בע״מ
51-017800-7
51-024601-0
 175בגוש  6666בע״מ
חלקה
הקונסרבטוריון למוסיקה ע
51-017801-5
51-204641-6
שרוח״ ש רובין חיפה בע׳׳מ טכני ומנהלי בע׳׳מ
חברת הנדסה ותכנון בנגב בע״מ
1—51-018001 51-024661-4
הברת חלקה  677בגוש  6133בע״מ
קרן פיצויים לעובדי בגק אגוד לישראל בע׳׳מ
7—018041—51 51—024682—0
חלקה  63בגוש  6955בע״מ
מולדת חב׳ לפיתוח נע׳׳מ
51-018161-3
51-024701-8
 8בגוש  6521בע״מ
חלקה
הלקה  96בגוש  7107בע־מ
7—018201—51
הלקה  90בגוש  6746של אגודת צעירי המזרח
ה ש ב בע׳׳מ
3—51-018241 51-024781-0
בע״מ
¿

25601-9

משרד טכני ח ׳ ר מ ת סוקולובסקי בע״מ
קרן פיצויים קריח הפלדה ב ע ״ מ
חברת חלקה  450בגוש  6580ברעננה בע״מ
חברת חלקה  451בגוש  6580ברעננה בע״מ
רחוב פוקוליב  64בע״מהברח
חלקות  822 821 820גוש  8145בע׳׳מ
מהודר חברה לבנין בע״מ
הלקה
דירת קטי בע׳׳מ
חלקה
ביח ברח׳ «לבבי מס׳  9תל אביב בע׳׳מ
פרנביצי
א ׳ מילר ומי שנבל בע׳׳מ
חלקה
פות ים בע׳׳מ
חברת רחוב יהודה הלוי  30בע׳׳מ
קפה קו תעש־־ת מזון בע־׳מ
חברת פרדס גוש  10017חלקות 9 ,10 ,11,15
בע״מ
נקדימון מבסלי תעשיותרגבא
והשקעות ב ע ־ מ
נוביליום בע׳׳מ
חברת חלקה  14בגוש  8263בע״מ
דור וסי בע׳׳מ
מרגוע גדרה ב ע ״ מ חברת
בית משותף  3843/3בע׳׳מ

הלקה  89בגוש  6748של אגודת צעירי המזרח 1—018261—51
7—018300—51 51—024782—8
בע״מ
5—018301—51 51—024800—8
אדמת חדרה בגוש  10038בע־׳מ
51-018341-1
51-024841—2
הלקה  28בגוש  30065בע״מ
6—018541—51 51—024861—0
גוש  6623בע״מ חלקה 123
51-018601-8
51-024&41-0
 334בגוש  6020בע׳׳מ
51-018641-4
51-025001-2
 99בגוש  7173בע׳׳מ
8—51-018682 51-025164-8
ביה ברחוב יהודה הלוי  38תליאביב בע״מ
51-018841-0
51-025341-2
בע״מ
51-018857-6
51-325561—5
 165בגוש  7162בע״מ
$
!
*
«
5
1
0
1
8
8
7
3
3
חברת נוה משה מתוך חלקה  47בגוש  6517ב ע ״ מ5í-«í8tf81—!6—019041—51
51-*23700~9
חברת חלקה  58בגוש  30079בע״מ
5—019094—51 51—025701—7
חברת חלקה  59בגוש  30079בע״מ
51-019101-8
51—025741—3
בע״מ
6—019201—51 51—025778—5
דירה בבית הרואה  132בע׳׳מ
9—51-019582 51-025801—5
טיולי הגליל ב ע ״ מ
7—51-019601 51-025900—5
דירת גב קויטי ב ע ״ מ
51-019701-5
51—025982-3
הלקה  95בגוש  6533ב ע ״ מ
8—51-020661 51-026000—3
דירה ר ׳ פ ׳ ברחוב אדלוזורוב  149בע״מ

ילקוט הפרסומים  ,2453ח׳ בתמוז תשי־׳ה8 ,ל3.7.19נ
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שם ההברה
חברת חלקה  475בגוש  6668הרצליה בע׳׳מ
חברת חלקה  297בגוש  30007בע״מ
חלקה  259בגוש  6166בע״מ
הלקה  137בגוש  6758בע״מ
הלקה  202בגוש  6757ב ע ״ מ
חלקה  4בגוש  6757בע׳׳מ
טופז תכשיטים בע׳׳מ
הברת חלקה  28בגיש  10784בע״מ
אמיג חרושת מכנית בע־׳מ
בית קוטלר בע״מ
חלקה  47בגוש  8249ב ע ״ מ
נכםי מ ׳ נ ׳ בגוש  6896בע״מ
המועצה לייצור ושווק של בקר ו צ א ן לבשר
חברת חלקה  189בגוש  6049בע׳׳מ
נעמיק בע׳׳מ
תלקה  107בגוש  6372בע׳׳מ
מרכז נעלי בוער ברמת־גן בע״מ
זכרון שלמה ושדה מיימון הל״ד » 6048 10בע״מ
א ׳ פוטשניק בע׳׳מ
חלקה  55בגוש  30151בע׳׳מ
גמסלן ומימלמן בגוש  3927חלקות  44ו־ 45רע״מ
חברה לפתוח אזור לכיש בע׳׳מ
אהים נסר אללה בע״מ
חברת א ׳ יוניש לשות• ב ע ״ ד
פרימקס הברה לסהר ופיתוח יע׳־מ
הלקות  272 271ו־ 273בגוש  6734ב ע ״ מ
אילן כיתוה וייצור ב ע ״ מ
גוש  6546ב ע ״ מ חלקה  160בע״מ
נזר פרידה בע׳׳מ
דברת הלקה  109בגוש  10763בע״מ
חברה טובה בגוש  3947ב ע ״ מ
טירת גוש  8231חלקה  8בע׳ימ
חלקה  605בגוש  6043ב ע ״ מ
הברח חלקה  51בגוש  8255בע־׳מ
חולון חלקה  6734/145בע״מ
הברח חלקה  140בגוש  6762בע״מ
חלקה  18בגוש  6933בע׳׳מ
חלקה  60בגוש  8241בע׳׳מ
קליף ב ע ״ מ
חברת חלקה  119בגוש  6181בע״מ
חברת אזיז ב ע ״ מ
אחוזת טובה בע׳׳מ
חלקה  145בגוש  6546בע׳־מ
מגרשים לפיתוח ובניה בע״מ
גוש  6125חלקה  203בע״מ
חלקה 226.בגוש  6190בע׳׳מ
הברת חלקה  1023בגוש  6668בע״מ
חלקה  38בגוש  6388ב ע ״ מ
נרקיס אביב בע״מ
חלקה  237גוש  10036חדרה ג ע ״ מ
הלקה  39בגוש  6713ב ע ״ מ
נחלת אבנן ב ע ״ מ
משכן שושנים לתפארת בע׳׳מ
נוה שיושיה בגוש  6190ב ע ״ מ
הלקה  137בגוש  6393בע״מ
עלית א2רימ בע׳׳מ

3248

שם החברה

מפי החנרה

מם׳ החברה

חלקה  202בגוש  6381ב ע ״ מ
51—026001—1
713
בגוש  Bב ע ׳ ׳ מ
51-026181—1
חלקה 140
הלקה  69בגוש  6615ב ע ״ מ
51-026200-9
אקהם ב ע ״ מ
51-026281-9
אמות בע-מ
51-026400-5
51-026401-3
משרד נחום ברחוב ב־אליק  14רנזת־גן בע׳׳מ
51-026741-2
חלקה  183בגוש  6948בע״מ
51-027200-8
חלקת שטחי המזרחי בע׳׳מ
51-027341-0
חברת גוש  3933חלקה  89ב ע ״ מ
51-027382-4
הלקה  171בגוש  7109ב ע ״ מ
51-027481-4
חלקה  127גוש  6135בע׳׳מ
חלקה  57בגוש  30106ב ע ״ מ
51-027501-9
51-027601-7
חלקה  85בגוש  6048ב ע ״ מ
51-027682-7
כוכב בקרקעות ב ע ״ מ
מעון שייץ  5בע״מ
51-027981-3
חלקה  301בגוש  6048בע״מ
51—028100-9
גלילות חברון בע׳׳מ
51—028201—5
גלילות נם הרים בע״מ
51-028281-7
51-028301-3
חברת מרבר ב ע ״ מ
51—028502-6
החברה הישראלית לצעצועים בע״מ
עגרוש נ ע ״ מ
51-029000—0
חברת ח ״ ב ב ע ״ מ
51-029082-8
רותם חברה-לכימיקלים בע׳׳מ
51-029101-6
נצה ח י ׳ להובלה בע״מ
51-029201-4
אלכם אלירז ב ע ״ מ
51-029401-0
51-029582-7
שלמה ויהודה כץ חברה קבלנית לבנין בעי׳מ
51-029600-7
אלוקסט ב ע ״ מ
בן־עמי חברה להשקעות בע״מ
51-029700-5
מעבדה ד י ר ד׳ רפאהורט ב ע ״ מ
51-029782—3
י ר ם את ברנדים ב ע ״ מ
51-029881-3
קופת תגמולים של פקידי' המפדה האזרחי
51-029886-2
ומרכז לגמילות חסדים
51-030140-1
אברמיםר בע׳׳מ
51-030901-6
51—O31079-O
נדבי קינן — יעקב לוי — יעוץ ומחקר שווק בע״מ
ח וי די למסחר בע׳׳מ
51-031082-4
תעתיק ב ע ״ מ
51-031201-0
אר־־אס מכונות כתיבה וחישוב בע׳׳מ
51-031281-2
פלסטקסטיל — מוצרי פלסטיקה וטקסטיל בע׳׳מ
51-031301-8
שרדתי גינון בע׳׳מ
51-031601-1
כביסקל ב ע ״ מ
51—031664—9
מזון-קור צפון ה ב ׳ בע״מ
51—031801-7
רותם ח ב ׳ לטקסטיל בע׳־מ
51-031945-2
ברט ושות׳ חב׳ קבלנית לבנין בע״מ
51-032182-1
חברת כל סחר בע״מ
51-032382-7
טלזם לייצור יצוא וייבוא בע-מ
51-032837-0
רצ׳׳מ בע״מ
51-032881-8
מגדל ים סוף חב׳ לשרותי חוץ בע״מ
51-033044-2
נכסי ניסן כהן בע״מ
51-033281-0
גבעות גנים חב׳ לבנין ב ע ״ מ
51—033282—8
נטע חב׳ קבלנית לבנין בע״מ
51—033381—8
כט־ בע״מ
51—033781—9
מיני אוטו ירושלים  1970מכוניות זעירות לילדים
51-034239-7
בע״מ
51-034381-7
כ ל ־ ב ו לעולה ב ע ״ מ
51-034503-8
אחוות רעים לבנין ב ע ״ מ
51-034639-8
נכסי רותיסם בע׳׳מ
51-034764-4

51-034781-8
51-035181-0
51-035182-8
51-035630-6
51-035981-3
51—036481—3
51-036582-8
51-036776-6
51-037881—3
51-037981-1
51^038782-2
51-039081-8
51-039281-4
51-039481-0
51-039607-0
51-040238-1
51-040281—1
51-O402S2-9
51-041289-3
51-041681-1
51-043479-8
51-048309-2
51-048937-0
51-049358-8
51-049398-4
51-049709-2
51-050897-1
51—050982—1
51-051461-5
51-051894-7
51—052950-6
51-052988-6
51-053281-5
51-053287-2
51-053288-0
51—053290—6
51-053292-2
51—053294—8
51-053295-5
51-053296-3
51-053298-9
51-053300-3
51—053304—5
51-053312-8
51—053313—6
51-053315-1
51-053317-7
51—053318-5
51-053319—3
51-053321-9
51-053322-7
51-055646—7
51-063281—3
51-063904—0

ילקוכז הפרסומים  ,2453ח׳ גוז5ח השל״ה13.7.1978 ,

שם החברה

מם׳ החברה
51-063978-4
51-063981-8
51-064181—4
51-064273-9
51-064281—2
51-065281—1
51-065481-7
51—065581—4
51-065671—3
51—066071—5

אורי פיש סוכנות לביטוח בע״מ
זהר הדפסות והוצאה לאור בע״מ
גלי זהב בע״מ
ת מ ר ישראל בע״מ
ד א י סרטים בע״מ
האוז א ו ף גי־ד בע״מ
רכוש משפחת יוסף ליפשין וילדיו בע״מ
דר — חן חברה לבנין ולהשקעות בע״מ
״מוגצה״ שירותי ר כ ב בע״מ
חברת מרכז סלון  2000חיפה בע׳׳מ

שם ההברה
תעשיות פרוסמן בע״מ
גני עופר בע־׳מ
״ שאולי אברהם בע״מ
אנדורה בע׳׳מ
מפעלי תרצה )ישראל( בע״מ
גדיד  -חברה לקבלנות והנדסה בע׳׳מ
דע הפקות בע״מ
לחיאני זק ו א י ל ה ליאורה ,חברה להובלות בע׳׳מ
י ד יצחק בן צבי
בני צהלה בע״מ

מם׳ החברה
51-066079-8
51-066281-0
51-066381—8
'51-067476—5
51-067781—8
51-069437—5
51-071075-9
51-071694-7
52-00258O-O
52-002943-0

יעקב לוי

כ ״ ב באדר א׳׳חשל״ח ) 1במרס (1978

רשם החברות

פקודת החברות
הודעה לפי סעיף (5) 242
נמסרת בזח הודעה כי -שמות החברות המפורטות להלן נמחקו מפנקס החברות:
שם החברה
אחוזת יהודית בע״מ
ייצור בע״מ
רוטינה חברה בע־׳מ
בית ההר בע״מ
בית הנרייטה בע״מ
חברת חלקה  23בגוש  6632בע״מ
מעונות פישמן  11בפ׳׳מ
דירה מ ס ׳  17בבית פרישמן  98בע״מ
אחוזת חלקה  474בגוש  6904בע״מ
בן יהודה  108בע״מ
מעון ברלוביץ בע״מ
בלקינד  3בע״מ
בית לנצט בע״מ
חברת פרדס גוש  10017חלקות 9 10 11 15
בע״מ
חלקה  208בגוש  6122בע״מ
בית דן בת־ים בע״מ
דירה  12בבן סרוק  24בע״מ
היכל חלקית  15 65בגוש  6761בע״מ
גוש  6020חלקה  54בע״נל
היכל הלקה  207בגוש  6020בע״מ
אחוזת גוש  6053חלקות 44 43 42 41 40 39
בע״מ
הנרקיס הלבן בע״מ
מרגלית חולות ד א ש ו ך ל צ י ו ן בגוש  3947בע״מ
היכל משה בע״מ
הברת גוש  3926חלקה  438בע״מ
מריניאנסקי בע״מ
חברת חלקה  463בגוש  6192בע־׳מ
חלקה  951בגוש  6043בע״מ
גוש  8246חלקה  28בנתניה בע״מ י
חלקה  262בגוש  6955בע״מ

מם׳ ההברה
51-002305—4
51-O02502-6
51-004349—0
51-005079-2
51—009365—1
51-009474—1
51-010618-0
51-011148-7
51-011244—4
51-014032-0
51-014043-7
51-015889-2
51-017234-9
51-019094—5
51-020745-9
51-022552—7
51-022878-6
51-025792-6
51-025878-3
51-025968—2
51-025978-1
51—026460—9
י 51-026525—9
51-026640-6
51-028768—3
51-029597-5
51-030063-5
51—030460-3
51-030737—4
51—030754—9

כ ״ ד באדר ב ׳ תשל״ח ) 2באפריל (1978

שם החברה

מסי החברה

משוש הכרך ב פ ״ מ
הלקה  59בגוש  6582בע״מ י
חלקה  21בגוש  6195בע׳׳מ
נחלת יעקב ושרה בע״מ
הלקה  647גוש  6133בע״מ
מעון חלקה  123בגוש  6671בע׳׳מ
חלקת משנה  116 5בגוש  7099בע״מ
חלקה  300בגוש  6020בע״מ
תימפרסתוס  1962בע׳׳מ
חלקה  72בגוש  7110נ י בע׳׳מ
נוה בחלקה  51גוש  6609בע״מ
חיבל חלקה  528בגוש  6668בע״מ
גלילות חבקוק בע״מ
חלקה  149בגוש  6396בע׳׳מ
חלקה  148בגוש  6396בע״מ
טיב־חופין חברה בע׳׳מ
חברת טירת ברוניקי בע״מ
חברת בת לבניה ברחוב יהודה הלוי  77תל־־אביב
בע״מ,
51-043589-4
חברת ש י פ ל ד בע״מ
51-043908-6
פידלםה ישראל בע״מ
51—043932-6
לוריא חברה לנאנות ומסחר בע׳׳מ
51-044408-6
תפארת בנים בע״מ
51-044741-0
מ־א׳ חב׳ להשקעות ושרותים בע׳׳מ
51-045339—2
מגש שרותים כלליים בע״מ
51-053255-9
פטמן וב*יו בע״מ
51-054745-8
ש ׳ זפדן בע״מ
51-061074—4
צפירת הכרך בע״מ
51-063179—9
נכסי ליאון א נ ד סלה ב ע ־ מ
51-065750—5
ר מ י דבש  -מפעלי מתכת בע״מ
51-066786-8
מוסטנג חברה לעבודות עפר ,כבישים ופתוה בע״מ 51—068077—1
״סלון פ א ת י ״ בע״מ
51-073409-8
51-030823-2
51-032200—1
51-032236—5
51-033317-2
51M)33492-3
51-034398—1
51—034479—9
51-034626-5
51-034988-9
51-035723—9
51-036377-3
51-037809-4
51-039804—3
51-041038-4
51-041039-2
51-043034-1
51-043121-6

יעקב לוי
ר ש ם ההברות

ילקוט הפרסומים  ,2453ח׳ בתמוז תשל״ח13.7.1978 ,
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הודעות מ א ת כונס הנכסים הרשמי
פקודת החברות
הודעה על מינוי מפרק
שם החברה :סייד את גרוסמן חברה לבנין חיפה בע״מ — בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב הנביאים  ,26חיפה.
ב י ת המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .1445/77
תאריך צו הכרזת החייב כפושט רגל.8.3.78 :
שם הנאמן תיאורו ומענו :י .שצקי ,עו״ד ,ר ח ׳ אחד העם  ,12היפה.
האריך המינוי :י״ח בסיון תשל׳׳ח ) 23ביוני .(1978

הודעה על תשלום דיבידנד
שם ההברה :אחים אושה בע״מ.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .1886/66
הסכום לבל לירה.25% :
דיבידנד ראשון או אחר :רביעי ואחרון.
זמן פרעובו :י ״ ה בסיון תשל״ח ) 23ביוני .(1978
מקום פרעונו במשרד הנאמנים:
 (1אלחנן לוי ,ע ו ״ ד  ,דרך הים  ,5חיפה.
 (2ישראל גיל ,עו׳׳ד ,רה׳ היערות  ,20חיפה.
ב׳׳ה בסידן תשל״ח) 23ב י ת י (1978

י' יקותיאלי
סגן כונס הנכפים הרשמי

פקודת פשיטת הרגל1936 ,
הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ו מ ע נ ה שב אוטו ,רחוב הספורט  ,14חיבה.
ב י ת המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .550/71
היום האחרון לקבלת הוכחות :ט ׳ בתמוז תשל״ח ) 16ביולי .(1978
שם הנאמן תיאורו ומענו :א ׳ שילה ,עו׳׳ד ,החלוץ  ,18חיפה.
שם החייב ,תיאורו ומענו :אוטו בן הרצל דיגלר ,רחוב האילנות 29אי,
חיפה.
ב י ת המשפט המחוזי ש ל  :חיפה ,.תיק אזרחי .1141/69
היום האחרון לקבלת הוכחות :ט ״ ז בתמוז חשל״ה ) 21ביולי .(1978
שם הנאמן תיאורו וניגבו :ש .סלומון ,עו״ד ,רחוב ירושלים  ,1חיפה.
שם החייב ,תיאורו ומענו :מאיר אלמגור ,רח׳ השקדים  ,12/3םביניה.
ב י ת המשפט המחוזי ש ל  :חיפה ,תיק אזרחי .1534/76
חיום האחרון לקבלה הוכחות :כ׳׳ה בסיון תשל׳׳ח 30),ביוני .(1978
שם הנאמן תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,ר ח ׳ שמריהו לוין ,3
היפה.

הודעות על תשלום דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :מנחם רוזנבאום ,רחוב בכורים  ,22חיפה.
ב י ת המשפט המחוזי ש ל  :חיפה ,תיק אזרחי .1188/67
הסכום לכל לירה.100% :
דיבידנד ראשון או אחר :ראשון.
זמן פרעונו :ט ׳ בתמוז תשל״ח ) 14ביולי .(1978
מקום פרעונו במשרד הנאמן :לב עצמון ע ו ״ ד  ,רח׳ שמריהו לוין ,28
חיפה.
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שם החייב ,תיאורו ומענו :חוםין אלקאםם ,ואדי חמאם ,נצרת.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .1576/69
הסכום לבל לירה.100% :
דיבידנד ראשון או אחד :ראשון.
זמן פרעונו :ט ׳ בתמוז תשל״ה) 14ביולי .(1978
מקום פרעונו במשרד הנאמן :נביל עםפור ע ו ״ ד  ,בניין ווקף אל רום,
נצרת.
שם החייב ,תיאורו ומענו :ברוך פרנקל )אצל יעקב פרנקל( ,רחוב
קסל  ,3חיפה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .85/72
הסכום לבל לירה.20% :
דיבידנד ראשון או אחר :שלישי ואחרון.
זמן פרעונו :ט ׳ בתמוז תשל״ח ) 14ביולי .(1978
מקום פרעונו במשרד הנאמן :ע  .חרלף ע ו ״ ד  ,ר ה ׳ המגינים  ,42חיפה.
שם החייב ,תיאורו ומענו :מקם סעדה ,רה׳ מפרץ שלמה  ,8/16ע כ ו .
בית המשפט המחוזי ש ל  :חיפה ,תיק אזרחי . 840/73
הסכום לכל לירה.75% :
דיבידנד ראשון או אחר :ראשון.
זמן פרעונו :י׳׳ה בסיון תשל״ח ) 23ביוני .(1978
מקום פרעונו במשרד הנאמן :א .אירני ,עו׳׳ד ,דרך העצמאות ,88
חיפה.
שם החייב ,תיאורו ומענו :שהין ע ק ל  ,ר ה ׳ חודי  ,23חיפה.
ב י ת המשפט המחוזי ש ל  :חיפה ,תיק אזרחי .282/70
הסכום לבל לירה.24% :
דיבידנד ראשון או אחר :ראשון ואחרון.
זמן פרעונו :י״ח בסיון תשל״ח ).(23.6.78
מקום פרעונו במשרד הנאמן :ש  .סלומון ,ע ו ״ ד  ,דחי ירושלים ,1
חיפה.

הודעה על תשלום דיבידנד לנושים בעלי זכות קדימה
שם החייב ,תיאורו ומענו :נתן כהן ,ר ה ׳ הראשונים  ,48קרית חיים.
בית המשפט המחוזי ש ל  :חיפה ,חיק אזרחי .1310/76
הסכום לכל לירה.50% :
דיבידנד ראשון או אחר :דרגה א ׳ שכר עבודה.
זמן פרעונו :י״ת בסיון תשל״ח ) 23ביוני .(1978
מקום פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,ר ח ׳ שמריהו לוין
 ,3חיפה.

הודעה על ביטול צו קבלת נכסים
שם החייב תיאורו ומענו :אהרון טובלי ,שכונת גיורא ,6225/32
טירה הכרמל.
ב י ת המשפט המחוזי ש ל  :חיפה ,תיק אזרחי .907/68
תאריך צו קבלת הנכסים 8 :במאי .1968
תאריך ביטולו :ל׳ בניסן תשל״ח ) 7במאי .(1978
כ ״ ה בסיון תשל״ח) 23ביוני (1978

י׳ יקותיאלי
סגן כונס הנכפים הרשמי

ילקוט הפרסומים  ,2453ח׳ בתטוז תשל״ח13.7.1978 ,

הודעות מ א ת כונס הנכסים הרשמי
פקודת פשיטת הדגל 936 ,ו
צווי קבלת נכםיפ והכרזת פשיטת רגל
אסיפה ראשונה וחקירה פומבית
שם החייב ,תיאורו ומענו :אחמד עיםא ,גהג ,מכפר פרדיס ,ת.ז.
.3557711
ב י ת המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .14/78
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :י ״ ד באייר ת ש ל י ח
) 21במאי .(1978
בקשת נושה או חייב :חייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :כ ״ ז בסיון תשל״ח ) 2ביולי
 ,(1978בשעה  10.00בבוקר במשרד כונס הנכסים הרשמי ,רח׳
שמריהו לוין  ,3חיפה.
תאריך החקירה הפומבית ,השעה והמקום :כ״ט בםיון תשל״ח ) 4ביולי
 ,(1978בשעה  10.00בבית המשפט המחוזי בחיפה.

שם החייב ,תיאורו ומענו :אברהם פייביש ,נגר ,מרח׳ דליה  ,7קרית
ביאליק ,ת׳׳ז .6751729
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,היק אזרחי .688/78
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :י ״ ד באייר תשל״ח
) 21במאי .(1978
בקשת נושה או חייב :חייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :כ״ז בסיון תשל״ח ) 2ביולי
 ,(1978בשעה  10.30במשרד כונס הנכסים הרשמי ,רח׳ שמריהו לוין ,3
חיפה.
תאריך החקירה הפומבית ,השעה והמקום :כ׳׳ט בסיון תשל״ח ) 4ביולי
 ,(1978בשעה  10.00בבית המשפט המחוזי בחיפה.

שם החייב ,תיאורו ומענו :עומר רפמי ,בפר רמה )ליד חדרה(.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .528/78
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :י״? באייר תשל״ח
) 24במאי .(1978
בקשת נושה או חייב :חייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :כ ״ ז בסיון ת ש ל ״ ח )  2ביולי
 (1978בשעה  ,09.30במשרד כונס הנכסים הרשמי ,ר ח ׳ שמריהו
לוין  ,3חיפה.
תאריך החקירה הפומבית ,השעה והמקום :ב׳׳ט בסיון חשל״ח4) ,
ביולי  ,(1978שעה  10.00בבית המשפט המחוזי בחיפה.

שם החייב ,תיאורו ומענו :ר5יק עקילא הםון ,מדלית אל כרמל,
ת.ז.2043672 .
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .785/77
תאריך צו קבלת הנבסימ והכרזת פשיטת רגל :י׳׳ט באייר תשל׳׳ח
) 26במאי .(1978
בקשת נושה או חייב :חייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :כ׳׳ז בםיון חשל״ח )2
ביולי  (1978בשעה  09.00במשרד כונס הנכסים הרשמי ,רה׳
שמריהו לוין  ,3חיפה.
תאריך החקירה הפומבית ,השעה והמקום :כ ״ ט בסיון תשל״ח ) 4ביולי
 (1978בשעה  10.00בבית המשפט המחוזי בחיפה.

ילקוט הפרסומים  ,2453ת׳ בתמוז ת-של״ח13.7.1978 ,

צו שחרור
שם החייב ,תיאורו ומעיו :יוסף סדלינסקי ,ר ה ׳ הרצל  ,47/7צפת.
בית המשפט המחוזי ש ל  :חיפה ,תיק אזרחי .836/67
תאריך צו השחרור :ל׳ בניסן תשל״ח ) 7במאי .(1978
מהות הצו :שחרור החלטי וסופי.

בקשות שחרור
שם החייב ,תיאורו ומענו :שב אוטו ,רח׳ הספויט  ,14חיפה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,היק אזרחי .550/71
היום והמקום לדיון בבקשת השחרור :ז׳ בתמוז תשל״ח ) 12ביולי
 (1978בשעה  08.30בבית המשפט המחוזי בחיפה.
שם החייב ,תיאורו ומענו :משה רוטפלים ,רח׳ גלבוע 6אי ,חיפה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .1468/71
היום והמקום לדיון בבקשת השחרור :ט ׳ בתמוז תשל״ח ) 14ביולי
 (1978בשעה  08.30בבית המשפט המחוזי בחיפה.
שם החייב ,תיאורו ומענו :אשר ציזלר ,ש ד ׳ שלמה המלך  ,50חדרה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,היק אזרחי ,341/66
היום והמקום לדיון בבקשת השחרור :כ״ב באלול תשל׳׳ח ) 24ב ס פ 
טמבר  (1978בשעה  08.30בבית המשפט המחוזי בחיפה.
שם החייב ,תיאורו ומענו :מרדכי גולדנברג ,ר ח ׳ פינסקר  ,45קריה
אתא.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .4/72
היום והמקום ל ד י ו ן בבקשת השחרור :כ״ב באלול השל״ח ) 24בספ
טמבר  (1978בשעה  08.30בבית המשפט המחוזי בחיפה.
שם החייב ,תיאורו ומענו :מרים ומריאן נמנוביץ ,ר ח ׳ בד־גיורא ,47
חיפה.
בית המשפט המחוזי ש ל  :חיפה ,תיק אזרחי .1593/72
היום והמקום לדיון בבקשת השחרור :כ׳׳ב באלול תשל״ח ) 24בספ
טמבר  (1978שעה  08.30בבית המשפט המחוזי בחיפה.

צווי שחרור ושחרור נאמן
שם החייב ,תיאורו ומענו :גדעון פיקר ,יסוד המעלה ,כליל עליון.
בית המשפט המחוזי ש ל  :חיפה ,תיק אזרחי .2082/62
תאריך צו השחרור :כ ״ ג בשבט חשל״ח ) 31בינואר .(1978
מהות הצו :שחדור החלטי וסופי.
שם הנאמן תיאורו ומענו :מר י ר ד  ,ש ד ׳ העצמאות  ,58בת־ים.
תאריך השחרור :י ״ ד במיון חשל״ח) 19ביוני .(1978
שם החייב ,תיאורו ומענו :םלימה אלקיים ,ר ח ׳ אשבול  ,4/2נהריה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .774/72
תאריך צ ו השחרור :ל ׳ בניסן חשל״ת ) 7במאי .(1978
מהות הצו :שחרור החלטי וסופי;
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :ע  .רנד ,ע ו ״ ד  ,ר ח ׳ שמריהו לוין  ,6חיפה.
תאריך השחרור :כ׳׳ג באייר תשל״ח ) 30במאי .(1978
כ׳ בסיון תשל׳׳ח) 25ביוגי (1978

י/

יקותיאלי

סגן כונס הנכסים הרשמי
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הודעות מ א ת כונס הנכסים הרשמי
פקודת פשיטת הרגל1936 ,
הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד

הודעה על ביטול צו קבלת נכסים •ופשיטת רגל

שם החייבים ,תיאורם ומענם :שרה אבגי ,ת.ז ,6744887 .עקרת בית;
משה אבגי ,ת.ז ,202008 .עובד שירותים ,רה׳ קדושי בגדד
 31/5ש כ ׳ ה  /באר שבע.
בית המשפט המחוזי ש ל  :באר ש ב ע  ,ת  .א .272/73 .
היום האחרון לקבלת הוכחות :י-א באב תשל״ח ) 14באוגוסט .(1978
שם הנאמן ,תיאורו ומענו : :ו נ ס הנכסים הרשמי ,רח׳ ההלוץ ,117
באר שבע.

שם ההייב ,ה י א ו ת ומענו :אורקלינסקי אליהו ,ת׳׳ז  ,6458432סורג,
•י•
ש ד ׳ גת  ,73/23ק ר י ה גח•
בית המשפט המחוזי ש ל  :באר ש ב ע  ,ת.א.244/75 .
תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל :י ״ ד באייר תשל־ה ) 25באפריל
.(1975
תאריך ביטולו :כ־ט באייר תשל״ה ) 5ביוני .(1978

שם החייב ,תיאורו ומענו :דוד ב מ ג ל ו  ,ת.ז ,6422325 .פועל ,שב׳ ו׳
 ,1678/28באר שבע.
ב י ת המשפט המחוזי ש ל  :באר ש ב ע  ,ת  .א .260/73 .
היום האחרון לקבלת הוכחות י ״ ג באב תשל״ח ) 16באוגוסט .(1978
שם הנאמן תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רה׳ החלוץ ,117
באר שבע.

הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד שני
שם החייב ,תיאורו ומענו :מטודי מאיר ,ת.ז ,4289387 .בנאי ,גבעת
ציון  ,705אשקלון.
בית המשפט המחוזי של :באר שבע ,ת  .א .201/71 .
היום האחרון לקבלת הוכחות :ח׳ באב תשל״ח ) 11באוגוסט .(1978
שם הנאמן תיאורו ומענו :ב מ ס הנכסים הרשמי ,רח׳ החלוץ ,117
באר ש ב ע .

צווי שחרור

החלטיים

שם החייב תיאורו ומענו :שבתאי מזרחי ,ת.ז ,0484668 .בנאי,
 144/41דימונה.
בית המשפט המחוזי ש ל  :באר ש ב ע  ,ת  .א .118/75 .
תאריך הצו :י ״ ד בסיון תשל״ח ) 19ביוני .(1978
מהות הצו :שחרור החלטי וסופי.
שם החייב ,תיאורו ומענו :מימון בוסקילה ,ת.ז  ,6036171מחסנאי,
 1132/30אילת ,ת.ד.1015 .
בית המשפט המחחי של :באר־שבע ,ת.א.269/71 .
תאריך הצו :י ״ ד בסיון תשל־ח ) 19ביוני .(1978
מהות הצו :שחרור החלטי וסופי.

ש׳ אנקור

י ״ ה בםיון תשל״ח ) 23ביוני (1878

סגן האפוטרופוס הכללי

תוק בנק ישראל ,ת ש י ״ ד 1 9 5 4 -

תקנות שטרי אוצר ,ת ש ״  7ו  9 4 8 -ו

דין וחשבון לפי סעיף  (1)58של הוק בנק ישראל ,תשי״ד—,1954

הסכום הכולל של שטרי אוצר

על מחזור המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו בסיוב העבודה

ל״,

ביום ל׳ בסמן תשל׳׳ה  51ביולי (1978
אג׳
שהרי כסף במחזור
מעות )לרבות מטבדור .קשבים( במחזור .

.

_

ל"

.

8,699,1131,860 29

סך כל המטבע במחזור*
זהב
יתרות במטבע חוץ וזהב

 . . .־ • • .

שטרי מקרקעין של הממשלה
שטרי אוצר ושטרי התחייבות של הממשלה.
שטרי חוב ושטרי הליפיז
סד כל הנכסים

8,699,113,860 29

_

-

8,699,115,560 29

* לא כולל מטבעות זכרון )סזהכ( בערך נקוב כולל של 0ס*3,585,9
ל״י שתכולת הזהב הכלול בהם שווה או עולה על ערכם הנקוב.

ל״י

 .1שהיו במחזור ביום י ״ ג בניסן תשכ׳׳ט
) 1באפריל — (1969
על פ י מעיף ) 1ב() (1לפקודת
שטרי אוצר ,תש״ט—1948
על פ י סעיף ) 1ב() (2לפקודת
שטרי אוצר ,תשים—1948

69,400,000
סה״כ

 .2הוצאו אחרי התאריך האמור —
ע ל פ י סעיף )1ב()(1
ע ל פי סעיף ) 1ב()(2

234,400,000

165,000,000
69,400,000

 .3נםדו-,אחדי התאריך האמור —
165,000,000
ע ל פי סעיף ) 1ב()(1
69,400,000
ע ל פי סעיף )1ב()(2
 .4נמצאים במחזור ביום ז ׳ בתמוז
ת ש ל ״ ח )  1 2ביולי - (1978
מ ל פ י סעיף ) 1ב()(1
ע ל פ י סעיף ) 1ב()(2

165,000,000
69,400,000
סה״כ 234,400,000
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ילקוט ־פרפומיצ  ,2453ח׳ בתמוז השלי׳ח13.7.1978 ,

חוק גנק ישראל ,חשי״ד 1954-
דין וחשבון על נכסי הבנק והתחייבויותיו עם סיום העסקים ביום כ״ד באייר תשל״ח) 31במאי (1978
) ג א ל פי

נכסים
30,311,867
1,439,416

31,751,283

26,082,054
715,042

פקדוגוח מטבע חוץ של הממשלה ושל
המוסדות הלאומיים
פקדובות של הממשלה

פקדונות מטבע חוץ של מוסדות בנקאיים
בישראל

21,430,717
4,753,169
26,183,886

ניירות ע ר ך

3,946,312

חשבונות אחרים

3,702,804

בנגד פקדונות לא תושב
בנגד פקדונות תושב  -פיצויים
כנגד פקדונות תושב  -אחרים

387,195
92,768,576

ביאורים:
 1סעיף זה בולל חוב של  25,003,782אלף ל״י צמוד לסל המטבעות ,וחוב בדולרים של ארה״ב
של  33,019אלף ) $וב־ 30באפריל  :1978סכומים זהים( .הפרשי הצמדה על החוב הצמוד
לסל שהצטברו מ־ 1באפריל  ,1978ועל החוב שהיה צמוד ל־ 50%מהעלייה בשער הדולר
של ארה״ב מ־ 1בינואר  1978עד  31במרס  ,1978כלולים בסעיף חשבונות אחרים.
 2כולל מילוות חובה בלתי סחירים בסך  430,872אלף ל ״ י ) ב ־  3 0באפריל 314,101 :1978
אלף ל״י(.

4,843,615
38,770,011
20,379,758
63,993,384

פקדונות של מוסדות בנקאיים וכספיים בישראל
של מוסדות בנקאיים
של מוסדות כספיים

)ראה התחייבויות(

4,215,088
4,216,088

הלוואות ושטרות

ערבויות שניתנו ואשראים תעודות

150,116
1,059,635
218,421

פקדונות של הממשלה ושל המוסדות הלאומיים
26,797,096

במטבע חוץ
בלירות ישראליות

פקדונוח מטבע חוץ של בנקים מחוץ לישראל
התחייבות לקרן המטבע הבינלאומית 3
התחייבויות אחרות

8,230,969
909,708

1,428,172

אשראי לממשלה
חוב ארוך מועד 1
מקדמות ארעיות

ל׳׳י(

שטרי כסף ומעות במחזור
זכויות משיכה מיוחדות שהוקצו
התחייבויות לחוץ לארץ

תביעות כלפי חוץ לארץ
זהב ,מטבע חוץ וניירות ערך במטבע חוץ
נכסים אחרים במטבע חוץ

התחייבויות

9,201,860
200,790

פקדונות אחרים
חשבונות אחרים י
»
הון הבנק וקרן מילואים
התחייבויות בעד ערבויות שניתנו ואשראים תעודות
)ראה נכסים(

9,402,650
1,137,091
3,044,319
20,000
387,195
92,768,576

 3סעיף זח משקף את כלל ההתחייבות לקרן המטבע הבינלאומית בסך  5,415,864אלף ל״י
)ב־ 30באפריל  5,219,414 :1978אלף ל״י( ,בניכוי סכום המכסה בקרן בסך 4,356,229
אלף ל ״ י ) ב ־  3 0באפריל  4,198,215 :1978אלף ל״י(.
בלל ההתחייבות לקרן ב־ 31במאי  1978מורכבת כדלקמן)באלפי ל״י( :משיבות נתחי האשראי
 ;1,059,635משיכת נתח הרזרבה  ;1,089,057התחייבות בגין יתרת המכסה ;3,267,172
םה״כ .5,415,864

ה י ד מ ו ת אלו׳ מ ת פ ר ס מ ו ת טל א ח ר י י ח ה מ ז ד י מ י ם ואין ב פ ר ס ו מ ן מ ש ז מ מוזן חסה־ה ע? נ ג ת ז ח !

החברה לשיווק קימעונאי בע״מ
הודעה על פירוק מרצון

יצחק ושרלוטה קאופמן בע-מ
הודעה על פירוק החברה מרצון

נמסרה בזה הודעה ,כ י באסיפה הכללית שלא מ ן המנין של
החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה כחוק ביום  18ביוני  ,1978הוחלט
לפרק אח החברה מרצון ולמנות את גרשון יודקובסקי ,ער־ד ,למפרק
החברה.

ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  216לפקודת החברות ,ב'
באסיפה הכללית יוצאת מ ן הכלל של החברה הנ־ל ,שנועדה ונתכנס!
בהלכה ביום  3ביולי  ,1978במשרד החברה ברהוב סירקין  , 5ג ב ע ת י י ק
נתקבלה החלמה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ,ולמנות אח יצחי|
קאופמן בתור מפרק.

ע ל כל נושי החברה להגיש את תביעותיהם למפרק ל פ י המען :רח׳
י פ ו  ,24ירושלים ,תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו ,שאם לא כן
יוצאו מכלל הנאה בכל חלוקה שתיעשה לפני שיוכיחו את חובותיהם.
גרשון

י ו ד ק ו ב ס ק י  ,מפרק

חברת בית המריטה בע״מ
הודעה על פירוק מרצון

בל נושה שיש לו תביעות נ:ד החברה הנ׳׳ל ,יניש את תביעותיי
בצירוף הוכחותיו תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו למשרדי החברז
הנ<
נושה א ו אדם אתר אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור תוך המועז!
ן
הנ״ל ,לא ייענה.
י צ ח ק ק א ו פ מ ן  ,מפרה
ו

נמסרת בזה הודעה ,כ י באסיפה הכללית שלא מן המנין ,של החברה
ה נ ״ ל  ,שנועדה ונתכנסה בחוק ביום  16ביוני  ,1978הוחלט לפרק
את החברה מרצון ולמנות את גרשון יודקובסקי עו־יד ,למפרק החברה.
ע ל כ ל נושי החברה להגיש תביעותיהם למפרק ל פ י המען :רחוב
י פ ו  ,42י ר ו ש ל י ם  ,׳ ת ו ך  21יום מיום פרסום הודעה זו",שאם לא כן
יוצאו מכלל הנאה בכל חלוקה שתיעשה לפני שיוכיחו את חובותיהם.
גרשון

1

י ו ד ק ו ב ס ק י  ,מפרק

פקטורס חברה לשירותים ולמימון התעשיה בע-מ

מונדיאל)טקסטיל( בעימ
הודעה לנושים על כינוס אסיפה כללית לצורך קבלח
החלטה למנות מפרק
ניתנת בזה הודעה ,שאסיפת בושים של החברה הנ״ל ,תתקייב
ביום  25באוגוסם  ,1973בשעה  ,09.00במשרדו של הח׳״מ ,בשדי
דוד־המלך  ,26תל־אביב.
ד ׳ א י ז ג פ ל ד  ,עויז

חברת הלקה

)בפירוק מרצון(

בגוש

משנה 214/10
)בפירוק מרצון(
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 ,הודעה על האסיפה הסופית

הודעה על האסיפה הסופית

בע״מ
1

ניחגת בזה• הודעה ,שהאסיפה הכללית האחרונה של החברים
של החכרה הני׳ל תתכנס ביום  16ביולי  ,1978בשעה  ,21.00במשרדה
הרשום ש ל החברה ,רחוב אבן גבירול  ,76תל־אביב ,לשם הגשת
ד ו ־ ח סופי של המפרק המראה כ י צ ד התנהל פירוק העסקים ומה עשה
בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ש ל החברה ושל המפרק.

ניתנת בזה הודעה ,שהאסיפה הכללית האחרונה של החברים של
החברה הנ״ל ,תתכנס כיוס  25ביולי  ,1978בשעה  8.00במשרד
עוה״ד יצחק יחיאל ,שד־ רוטשילד  ,47תל־אביב ,לשם הנשת דו״ו[
סופי של המפרק המדאה ביצד התנהל פירוק העסקים דמה עשה בנכסי'
החברה ,וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת הרפרק ולהחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של ההברה ושל המפרק.

פ י ש ר ד ו ב  ,עו״ד ,מפרק

ג ד ש י ל ד  ,עו״ד ,מפרק
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המחיר  9לירות

2453לקום הפרפומיב

•

 ,ח׳ בתמוז תשל״ח3T13.7.19 ,
1ד0ס בד0וס הממשלה ,י ר ו ש ל י ם

