רשומות

ילקוט הפרסומים
עמוד
.

.

הסמכה לפי פקודת הראיות

.

.

.

2034

קביעת תקנים

.

2084

שינוי בהרכב בית דין למס עסקים בנתניה .

צווי הרחבה וכוונה בדבר מתן צווי הרחבה לפי היק
י

2084

מינוי שופטי עיר לבת־יס ולראשון־לציון
השכמים קיבוציים

.

.
.

.

v

הוראה בדבר מסמכים סחירים לפי חוק בנק הדואר .

.

2086

.

.

20S6

הרכבי מועצות דתיות ברמת־הגולן ובאבני איתן .

.

2086

הטלת תוספת אגרה בעד החזקת מקלטי רדיו וטלוויזיה
2103

2087

אישור מוסדות ציבור לפ* &קודת מס הכנס־ .

הזמנות בתי הדין הרבנייס
בקשות לרשיון לכהן כנוטריון

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.
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מינוי מועצה ציבורית לענין הגרלת חשבונית הפרס
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.

.

•
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2088
.

טובין או חלקיהם שנקבעו סימני זיהוי לפי חוק מס קניה
תיקון עעות

2088

2089

2089

הצגת לוחית זכויות במקרקעין

2039

מתן רש־ון להוציא לאיי עתה

20S9

הודעות לפי פקודת הקרקעות )רכישה לצרכי צינור( .

2090

.

2091

.

הודעות לפי חוק התכנון והבניה

.

.

.

2098

הזמנות בתי המשפט

20

שיעורי הנזילות של תכניות חסכון לפנימיות

ושירותים

עמוד
2089

2105

בקשות לפירוק חברות ע״י בתי המשפט ,

.

 .י.

י 2106

הודעות מאת כובס הנכסיש הרשמי
׳הודעה מאת האפוטרופוס הכללי

.

.

.. .

.

2111

.

.

1נ21

דו״ח שבועי של בנק ישראל על מחזור המטבע
הודעות מאת הציבור

2105

2111
2 1 1 4

הודעה על הסמכה

מיגר שופטי עיר לראשון לציון

לפי סעיף ) 15ב() (6לפקודת הראיות ]נוסח חדש[ ,תשל״א—1971

לפי פקודת בתי המשפט העירוניים

בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 15ב() (6לפקודת הראיות ]נוסח הדש[,
תשל״א— ,11971אני מסמיך את נושאי התפקידים שלהלן ,להיות כל
אחד מהם מוסמך להזהיר על פני תצהיר לפנין הסעיף האמור ,לצורך
מילוי תפקידו בלבד:
עורך פטנטים
טוען רבני ,כמשמעותו בתקנות הרבנים ,תשכ״ח—2 1967
מנהל בית־פוהר
מפקד בית מעצר
רשות רושמת ,כמשמעותה בפקודת הנישואין והגירושין)רישום( .3
בל ההודעות על הסמכה לענין אישור אזהרה על פני תצהיר
שפורסמו לפני פרסומה של הודעה זו — בטלות.
תחילתה של הודעה זו  30יום מיום פרסומה.
י״ג באב תשל״ט ) 6באוגוסט (1979
)המ (3-220

שמואל תמיר
שר המשפטים

 1דיני מדינת ישראל ,נוסה חדש  ,18עמ׳  ;421ם׳׳ח תשל״ח ,עמי
.206
 2ק׳׳ת תשב״ח ,עמ׳ .16
 3הוקי א״י ,ברך ב׳ ,עמי .876

מינוי שופטי עיר לבת־ים
לפי כ-קודת בתי המשפט העירוניים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת בתי
אני ממנה את הדשומיס להלן להיות ,מיום
בספטמבר  (1979עד יום י׳׳ט באלול תש״ם
שופטי עיר לבת־ים ולהוות בית משפט אשר
העירוני של בת־״ם״:
יצחק ירד
הרב אליעזר הגר
יצחק מיכאלי
אריה לוי
הייס אוז׳ולבי
עזרא אבוטבול
זיק מלמד
יוסף גול

המשפט העירוניים ,1
ט׳ באלול תשל״ט )1
) 31באוגוסט ,(1980
יכונה ״בית המשפט

 1חוקי א״י ,ברך ב׳ ,עמ׳ .995

2084

עו״ד אברהם ביתד
עו׳׳ד »$ירה רבינסקי
צבי עצמון
חיים אמוזג
עד׳ד אברהם בייזר יכהן כיושב-ראש בית המשפט האמור.

שמאל תמיר

ם׳׳ו באב תשל״ט) 8באוגוסט (1979
)חמ (3-37

שד המשפטים

 1חוקי א׳׳י ,כרך בי ,עמי .995

צו הרהבה בדבר תוספת ״וקר

י׳

לפי חוק הםכמיט קיבוציים ,תש-־׳׳ז—1957
בתוקף סמכותי לפי סעיף  25להדק הסכמים קיבוציים ,תשי״ז-
 ,11957אני מצווה כי תחולתן של הודאות ההסכם הקיבוצי הכללי
שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית
של העובדים בא״י ,שנחתם ביום ט״ז בתמוז תשל״ט) 11ביולי ,(1979
הרשום בפנקס ההסכמים הקיבוציים לפי מס׳  ,7022/79תורחב ,וכי
ההוראות האמורות יחולו מיום ו׳ בסיון תשל׳׳ט) 1ביוני  (1979על כל
העובדים והמעבידים בישראל ,למעט עובדים שתנא־ עבודתם הוסדרו
או יוסדרו כהסכמים קיבוציים הקובעים במפורש בי לא יהיו זבאים
לשינוי בשכר עקב תנודות בתוספת היוקר או בפיצוי בעד
התייקרות ,ומעבידיהם.

תוספת

יוסף קול
יחזקאל ריחני
יצחק אבן־זוהר
יעקב פונסרומולי
ד״ר משה זקם
איתן לאור
שלום שאלתיאל
קלמן וייסמן

יצחק ירד יכהן כיושב־ראש בית המשפט האמור.
ט״ו באב תשל״ט) 8באוגוסט (1979
)חמ (3-37

בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת בתי המשפט העירונייט!,
אני ממנה את הרשומים להלן להיות ,מיום ט׳ באלול תשל״ט )1
בספטמבר  (1979עד יום י״ט באלול תש׳׳ס ) 31באוגוסט ,(1580
שופטי עיר לראשון לציון ולהוות בית משפה אשר יכונה ״בית
המשפט העירוני של ראשון לציון״:

שמואל תמיד
שר המשפטים

ההודאות המורחבות
 .1לעובדים תשולם תוספת יוקר בשיעור של  19.3%על השכר
המשולב.
 .2״התקרה״ לצורך תשלום זה היא  14,600לירות לחודש או 584
לירות כיום.
 .3את תוספת היוקר יש לחשב לגבי משרה חדש־ת מלאה או לגבי יום
עבודה מלא .למשרה חלקית או ליום עבודה תלקי תשולם תוספת(
היוקר המתקבלת מהכפלת תוספת היוקד למשרה מלאה בשיעור
חלקיות המשרה.
כ״א באב השל׳׳ט ) 14באוגוסט (1979
)חמ (3-107

ישראל כץ
שר העבודה והרווחה

 1פ״ת תשי״ז ,עמי .63

ילקוט הפרסומים  ,2561ח׳ באלול תשל״ט31.8.1978 ,

צו הרחבה בדבר תשלום התייקרות
לפי חוק הסכמים קיבוציים ,תשי״ז—1957
בתוקף סמכותי לפי סעיף  25לחוק הסכמים קיבוציים ,תשי״ז—
 ,11957אני מצווה כי תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי
שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית
של העובדים בא״י ,שנחתם ביום ם״ז בתמוז תשל״ט) 11ביול־ ,(1979
הרשום בפנקס ההסכמים הקיבוציים לפי מס׳  ,7023/79תורחב ,וכי
ההוראות האמורות יחולו מיום ו־ בתגזוז תשל׳׳ט ) 1ביולי  (1979על
כל העובדים והמעבידים בישראל ,למעט עובדים שתנאי עבודתם
הוסדרו או יוסדרו בהסכמים קיבוציים הקובעים במפורש כי לא יהיו
זכאים לשינוי בשכר עקב תנודות כתוספת היוקר או פיצוי בעד
התייקרות ,ומעבידיהם.

תוספת
ההוראות המורחבות
 .1בשלושת החדשים יולי ,אוגוסט וספטמבר  1979יתווסף לשכרם
של העובדים תשלוט התייקרות עד לתקרת הכנסה של 10,850
לירות לחודש או  434לירות ליום ,בסכומים מ־ 465לירות ועד
מקסימום של  1,300לירות לחודש לבעלי הכנסה הדשית של
 10,850לירות ומעלה.
 .2מקדמת תוספת היוקר הנ׳יל לא תוחזר על ידי העובדים,
 .3להלן סכומי תשלומי ההתייקרות שישולמו לעובדים בחדשים
יולי-ספטמבר :1979
תחומי השבר לצורך תשלום ההתייקרות
)בלידות לחודש ,לא עד בכלל(
מ־3,400
מ~3,700
מי4,000
מ־4,300
מ־4,600
מ־4,900
מ־5,200
מ־5,500
מ־5,800
מ־6,100
מ־6,400
מ־6,700
מ־7,000
מ־7,300
מ־7,600
מ־7,900
מ־8,200
מ־8,500
מ־8,800
מ־9,100
מ־9,400
מ־9,700

עד 3,400
עד 3,700
עד 4,000
עד 4,300
עד 4,600
עד 4,900
עד 5,200
עד 5,500
עד 5,800
עד 6,100
עד 6,400
עד 6,700
עד 7,000
עד 7,300
עד 7,600
עד 7,900
עד 8,200
עד 8,500
עד 8,800
עד 9,100
עד 9,400
עד 00ז9,
עד 10,000

סכומי תשלום ההתייקרות
)בלירות לחודש(

תחומי השכר לצורך תשלום ההתייקרות
)בלירות לחודש ,לא עד בכלל(
מ־10,000
מ־10,300
מ־10,600
מ10,850-

עד 10,300
עד 10,600
עד 10,850
מעלה

סכומי תשלום ההתייקרות
)בלירות לחודש(
1,275
1,285
1,295
1,300

 .4לנוער עובד וחניכים ששכרם היה בתאריך הקובע פחות מ־3,326
לירות לחודש ,יהיה תשלום ההתייקרות בסך של  415לירות
לחודש.
(1) . 5השבד לצורך תשלום ההתייקרות הנ״ל יחושב לפי השכר המשולב
כפי שהיה ביום  30ביוני  ,1979לרבות תוספת היוקר שניתנה
באפריל  (2) .1979לעבין זה ,לגבי גלי שעובד בפרמיה ,יובאו
בחשבון תשלומי-הפרמיות שיקבל העובד לחדשים יולי ,אוגוסט,
ספטמבר .1979
 .6עובדים ששכרם משתלם על בסים יומי יקבלו את תשלומי
ההתייקרות הנ״ל בעבור יום עבודה לפי החישוב ההדשייהנ׳׳ל
מחולק ב־.25
 .7ייש לשלם את הסכומים הנ״ל למשרה מלאה או לגבי יום עבודה
מלא; למשרה חלקית או ליום עבודה חלקי יהיה תשלום ההתייקרות
סכום יחסי לחלקיות המשרה או ליום העבודה .דהיינו ,הסכום
המתקבל מהכפלת הסכום המגיע למשרה מלאה בשיעור חלקיות
המשרה.
 .8תשלום ההתייקרות ישולם בנפרד מן השבר הרגיל ולא יהווה חלק
ממנו ,לבל דבר המין .סכומי השלום ההתייקרות לא יהיו חלק מן
השבר לצורך תשלום גמול שעות נוספות ,עבודה בימי מנוחה
וחגים ,פרמיות ,תוספת בעד עבודה במשמרות ותנאים סוציאליים
נלווים.

465
490
530
 .9למרות האמור לעיל ,הוסכם בי ישולמו מתשלום ההתייקרות
573
הפרשות לפנסיה ,וזאת על מנת להבטיח זכויות הפנסיה של
615
העובדים.
655
 .10החל »־ 1.10.1979תשולם תוספת היוקר כאילו לא שולם תשלום
695
ההתייקרות הב״ל ,תשלום ההתייקרות לא יובא בחשבון כחלק
740
מהשכר המשולב שעליו תשולם תוספת היוקר החל מ־.1.10.1979
780
ישראל כץ
באוגוסט ( 7 9
820ת ש ל ״ נ ו ) 1 d 1 4
כ-א באב
865
שר העבודה והרוותה
)חמ (3—107
905
945
הודעה בדבר כיתה למתן צו הרחבה
985
לפי חוק הסכמים קיבוציים ,תשי״ז—1957
1,030
1,070
בתוקף סמכותי לפי סעיף  26להדק הסכמים קיבוציים ,תשי״ז—
1,110
 1957אני מודיע על כווגתי לתת צו לפי סעיף  25לחוק ,המרחיב
1,150
את תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי)מם׳  (7024/79שבין
1,195
לשבת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית של
1,235
העובדים בא־׳י ,מיום ט״ז בתמוז תשל׳׳ט ) 11ביולי  ,(1979בדבר
1,245
תוספת גידול הפריון.
1,255
ישראל כץ
כי׳א באב תשל״ט ) 14באוגוסט (1979
1,265
שר העבודה והרוותה
)חמ (3-107

 1ם״ח תשי״ז ,עמ׳ .63
ילקוט הפרסומים  ,2561ח׳ באלול תשל״ט31.8.1978 ,

 1ם״ח חשי״ז ,עמ׳ .63

2085

הודעה בדבר כוונה למתן צווי הרחבה
לפי חוק הסכמים קיבוציים ,השי״ז—1957
בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק הסכמים קיבוציים ,חשי״ז—
 ,!1957אני מודיע על כוונתי לתת צווים לפי סעיף  25לחוק,
המרחיבים את תחולת ההסכמים הקיבוציים הכלליים המפורטים להלן:
 .1הסכם קיבוצי כללי)מם׳  (7013/79שבין התאחדות בעלי מלאכה
ותעשיה זעירה לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בא״י,
מיום ט׳ באדר תשל״ט ) 8במרס  ,(1979על כל העובדים במלאכה;
 .2הסבם קיבוצי כללי)מס׳  (7017/79שבי; מרכז הקבלנים והבונים
בישראל לבין ההסתדרות הכללית של העובדים באיי ,הסתדרות
פועלי הבנין ,מיום ד׳ בניסן תשל״ט ) 1באפריל  ,(1979בענף
הבניה;
 .3הסבם קיבוצי כללי)מס׳  (7018/79שבין התאחדות בעלי מפעלי
הובלה בישראל לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בא״י,
מדור ההובלה באגף לאיגוד מקצועי מיום 'כ׳׳ח בשבט השל״ט
) 25בפברואר  ,(1979בענף ההובלה;
 .4הסכם קיבוצי כללי )מם׳  (7019/79שבין התאחדות התעשיינים
בישראל לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בא״י ,הסתדרות
פועלי המתכת וההסתדרות הכללית של הנוער העובד והלומד,
מיום י״ט בסיון תשל״ט ) 14ביוני  ,(1979החל על נוער עובד
בעניף המתכת;
 .5הסכם קיבוצי כללי )מם׳  (7020/79שבין לשכת התיאום של
הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בא״י,
מיום י״ב בסיון תשל־-פ) 7ביוני  ,(1979בדבר השתתפות בהוצאות
הנסיעה לעבודה וממנה;
 .6הסכם קיבוצי כללי)מס׳  (7026/79שבין איבוד המוסכים בישראל
י סניף חיפה והצפון לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בא״י,
מועצת פועלי חיפה ,מיום כ״ז בביון חשל״מ ) 22ביוני ,(1979
בענף המוסכים.
כ״א כאב השל״ט ) 14באוגוסט (1979
)חמ (3—107

ישראל כץ
שר העבודה והרווחה

 1ס״ח תשי״ז ,עמ׳ .63

הוראה בדבר מסמכים סחירים
לפי חוק בנק הדואר ,תשי״א—1951
בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לחוק בנק הדואר ,תשי״א,11951-
אני מורה גי מסמך המשמש .להוצאת בספים מחשבון סילוקים בבנק
הדואר יהיה סחיר ,אם בעל חשבון הסילוקים הוא ענבל — חברה
לביטוח בע״מ.
ההוראה שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,2301תשל״ז ,עמי ,940
תתוקן לפי זה.
י״ד באב תשלי׳ט ) 7באוגוסט 9ל(19
)המ (3-714

יצחק מודעי
שד התקשורת

 1ס״ח תשי״א ,עמי  ;219תשט״ז ,עמ׳  ;85תשל׳׳ו ,עמי .2
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הודעה בדבר אישגר מוסדות ציבור
לעבץ תרומות מיוחדות
לפי פקודה מס הכנסה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  46לפקודת מם הכנסה אני מאשר את
המוסדות המפורטים להלן כמוסדות ציבור לענין תרומות מיוחדות
! .׳׳קרן אברהם יוסף וטובה שפירא״
" .2ישיבת טעלז בישראל*
 .3׳*שרות נשים סוציאלי״
 .4״בית חולים ע״ש ליכטנשטרטר בע״מ״
 .5״האגודה למען הקשיש ברמת־גן״
 .6״קרן הימן שמיר״ )ההל מיום  1באפריל (1978
 .7״קרן מניה לזכרה של ד״ר גיפמן־ברקאי מרים ז׳׳ל״ )החל מיום
 1ביוני (1978
 .8״״מכון ירושלים״  -מפעל אוצר מפרשי התלמוד״ )החל מיום
 1באפריל .(1978
ז׳ באכ תשל׳׳ט ) 31ביולי ( 1 9 7 6

)חמ (3-152

שמחה ארליך
שר האוצר

 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי  ;120ם״ח תשכ״ת ,עמ׳
.171

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית אזורית
רמת־הגולן
לפי הוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[ ,תשל״א1971-
אני מודיע ,כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק שירותי הדת
היהודיים ]נוסח משולב[ ,תשל״א ,11971-קבעתי שהמועצה הדתית
אזורית במרום הגולן תורכב מעשרים וארבע חברים כדלהלן:
מנחם אורבך
אברהם ברזילי
משה גורליק
יובתן גדין
מרדכי דויטש
מאיר דרורי
שמעיה הרשקוביץ
ולנר שמשון
היים ולק
ניסים וקנין
נהום כהן
עדי כהן
ג׳ באב תשל״ט ) 27ביולי (1979
)המ (3-140

ישראל כפיר
יוסף לוי
איתן לים
אורי מאיר
מנחם מור
יצחק מזרחי
אלעזר באה
אלי םגרון
יהודה פרםלר
יצחק דיבגר
יהודה שטינגץ
שמעון שבם

אהרן אבוחצירא
שר הדתות

 1פ״ח תשל״א ,עמ׳ .130

ילקוט הפרסומים  ,2561ח׳ באלול תשל״ט31.8.1978 ,

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית אבני איתן

הודעה בדבר בקשות לרשיץ לכהן כנוטריון
לפי חוק הנוטריונים ,תשל״ו1976-

לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסה משולב[ ,השל״א1-ד19
אני מודיע ,בי בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק שירותי הדת
היהודיים ]נוסח משולב[ ,תשל״א ,11971-קבעתי שהמועצה הדתית
באבני איתן תורכב מחמישה הברים כדלהלן:
אפרים אהרן
יעקב גור
מאיר דרורי
שמואל הורביץ
עדי כהן
ג׳ באב תשל״ט) 27ביולי (1979
)חמ (3—140

שם המבקש
איזידור דודיק
יהודה המאידי

אהרן אבוחצירא
שר הדתות

 1סייח תשל״א ,עמי .130

הודעה בדבר הטלת תוספת אגרה
בעד החזקת מקלטי רדיו וטלוויזיה
לפי חוק רשות השידור ,תשכ״ה—1965
מודיעים בזה ,כי בתוקף סמכותו לפי סעיף  29לחוק רשות השידור
תשכ״ה— 1965נ ,וסעיף  1לחוק רשות השידור )הוראת שעה(,
תשל״ט— ,2 1979לאחר התיעצות עם השר ,ובאישור ועדת הכספים
של הכנסת ,קבע הועד המנהל של דשות השידור בעד החזקת מקלט
רדיו ומקלט טלוויזיה תוספת אגרה בשנת  ,1979ההל ביום י׳ בתשרי
תש״ם ) 1באוקטובר  ,(1979בשיעורים אלה:
 .1בעד החזקת מקלט טלוויזיה)כולל רדיו( סך של

 150 -לירות

 .2בעד החזקת מקלט רדיו בלבד — סך של

 45 -לירות

ט״ו באב תשל״ט ) 8באוגוסט 9ל(19
)חמ (3—313

ראובן ירון
יושב ראש רשות השידור
יושב ראש הועדה המנהל

* ס״ח תשב״ה ,עמי  ;106תשכ״ט ,עמי .20
ס׳׳ח תשל׳״ט ,עמי  .143י
2

הודעה בדבר הטלת תוספת אגרה
בעד החזקת מקלט רדיו ברכב מנועי
לפי חוק דשות השידור ,תשכ״ה1965-
מודיעים בזה ,כי בתוקף סמכותו לפי סעןף  29לחוק דשות
השידור ,תשכ״ה ,1 1965-לאהד התייעצות עם השר ,ובהתאם לתקנה
 2לתקנות רשות השידור )אגרה בעד החזקת מקלט רדיו ברכב מנועי(,
תשכ־ז— ,2 1966ובאישור ועדת הכםפ-־ם של הכגסת ,קבע הועד
המנהל של רשות השידור תוספת אגרה בסך  45לירות בעד החזקת
מקלט רדיו ברכב מנועי החל ביום י׳ בתשרי תש׳׳ס ) 1באוקטובר
.(1979
ט״ו באב תשל״ט ) 8באוגוסט (1979
)המ (3—313

בהתאם לתקנה ) 31א( לתקנות הנוטריונים ,תשל״ז,1 1977-
ניתנת בזה הודעה בי ועדת הרשיונות לפי חוק הנוטריונים ,חשל״ו—
 ,21976דנה בישיבתה מיום כ׳׳ב באב תשל״ט ) 15באוגוסט (1979
בבקשות של עורכי־הדין כמפורט להלן ,ומצאה כי נתמלאו כמבקשים,
לכאורה ,תנאי הכשירות כמפורט בסעיף ) 2א( לחוק:

ראובן ירץ
יושב ראש דשות השידור
יושב ראש הועד המנהל

 1ם״ח תשכ״ה ,עמ׳  ;106תשכ״ה ,עמי .20
ק״ת תשכ״ז ,עמי .336
2

ילקוט הפרכומים  ,2561ה׳ באלול תשל׳׳ס31.8.1978 ,

דוד עציון
דוד דיכנו
נח סביר
מדתה רביב
לואי גארב
יוסף וינשטיין
רחל מרקוביץ
עזרא בן־יוסף
יצחק גולדברג
יעקב רובין
יחזקאל קפלן

מועד הגשת הבקשה

מען משרדו
דדך יבנה  ,17רחובות
דחי העצמאות ,58
קרית־אתא
דח׳ החלוצים  ,2נתניה
רח׳ הרצל  ,22היפה
רח׳ בךיהודה  ,1ירושלים
רחימוצקין ,9פתח־תקוה
רחוב שחר  ,13ירושלים
דח׳ יהודה הלוי ,112
תל־אביב
רח׳ יוספטל  ,104/75בת־ים
רח׳ ביאליק  ,67רמת־גן
רה׳ פנקס 26׳ ,50תל־אביב
דה׳ שלומציון המלכה ,10
ירושלים
רח׳ ההגנה  ,22/8רחובות

20.12.78
22.2.79
14.5.79
3.5.79
24.5.79
26.6.79
16.3.78
5.6.79
22.9.76
27.5.79
8.6.79
19.2.73
5.7,79

כל אדם הטוען שמבקש מהמבקשים האמורים אינו מקייט׳ תנאי
מתנאי הכשירות לכהונה כנוטריון כמפורט בחוק ,רשאי להגיש לועדת
הרשיונות ,תוך  30יום מיום פרסום הודעה זו ,התנגדות מנומקת
בכתב ,בשני עותקים ,למען הועדח :משרד המשפטים ,רחוב צלאה
אלדין  ,29ירושלים.

מאיר גבאי
כ״ד באב תשל״ט ) 17באוגוסט (1979
המנהל הכללי של משרד המשפטים
)חמ (3-303
יושב־־דאש ועדת הרשיונות
י —
ז ק׳׳ת תשל״ז ,עמ־ .1724
 2ם״ח תשל״ו ,עמ׳ .196
הידעה על שיעורי המילות של תכניות חסכון
לפי הוראות בנק ישראל )נכסים נזילים( ,השל״א1971-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  11להוראות בנק ישראל)נכסים נזילים(,
תשל״א— 1971י ,ולאחר התייעצות עם שר האוצר ,אני קובע לאמור:
בסעיף  6להודפה על שיעורי הנזילות של תכניות חסכון ,תשל״ח—
 ,2 1977אחרי פסקה) (3יבוא:
״) (4תכניות חסכון לפי תקנות עידוד החסכון)תבניות הסבון לפנימיות(
תשל״ט. 1979-״
3

י׳ בםיון תשל׳׳ט ) 5ביוני (1979
)חמ (3—106

י

אליעזר שפר •
המשנה לנגיד בנק ישראל

 1ק״ת תשל״א ,עמ׳  ;690תשל״ח ,עמי  ;7תשל׳׳ט ,עמי .946
 2י׳׳פ תשל״ח ,עמ׳  ;319תשל״ט ,עמ׳ .758
 3יךת חשל׳׳ט ,שמ׳ .1686
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מינוי ממלאי מקום לחברים בועדה המק־מית
לתכנון ולבניה המרכז
לפי חוק התכנון והבניה ,תשכ׳יה—1965
בתוקף סמכות שר הפנים ,לפי סעיפים ) 19א() 21 (2ו־43א
לחוק התכנון והבניה ,תשכ״ה— A 1965שהועברה אלי  ,2איי ממנה
את האנשים ששמותיהם מפורטים להלן להיות ממלאי מקום להבדיפ
בועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז:
עבדול רחים עיםא ממלא מקום ל.יוסף מלמד
ישראל לויםה ממלא מקום לעבדל ג׳אפד חאלד.
מינויים של איםמעיל עקאב בדיד ודן לויב כממלאי מקום לחברים
בועדה האמורה  -בטל.
ג׳ באב השל״ט ) 27ביולי (1979
)חמ (3—7

חיים קוברסקי

הודעה בדבר בחירת ראש המועצה האזורית
מרכז הגליל וסגנו
לפי צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(,
תשי׳׳ח—1958
בהתאם לסעיף )32יכ( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזו
ריות(׳ תשי״ח—1 1958׳ נמסרת בזה הודעה כי בישיבת המועצה
האזורית מרכז הגליל שהתקיימה ביום ד׳ באייר תשל״ט ) 1במאי
 (1979נבחר נ צ ר נ ג ׳ י ב נ צ ר א ל ד י ן להיות ראש המועצה במקום
נביה אסעד שהתפטר מכהונתו׳ סלים שקור נבחר להיות סנן ראש
המועצה במקום סלמאן נאיף עבדאללה שהתפטר.

הודעה בדבר בהירת ראש המועצה האזורית
בני שמעון
לפי צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תש׳־״ה1958-
בהתאם לסעיף ) 32יב( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(,
תשי״ח— ,1 1958נמסרת בזה הודעה כי ביש ־בת המועצה האזורית
בני שמעון שהתקיימו ביום כ׳׳ט בטבת תשל״ט ) 28בינואר (1979
נבחר יואל רו-״זמן להיות ראש המועצה.

חיים קיברפקי
המנהל הכללי של משרד הפנים

 1ק״ת תשי״ה ,עמי  ;1256י״פ תשיל ,עמי .2018
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לפי סעיף ) 28א( לחוק הרשויות המקומיות )בודדת ראש הרשות
וסגניו וכהונתם( ,תשל״ה— 1975ג ,נמסרת בזה הודעה כ־ בישיבת
המועצה המקומית גוש חלב שהתקיימה ביום כ״א בכסלו תשל״ש )!2
בדצמבר  (1979נבחר עיד חדאד לה־ות סגן ראש המועצה וממלא
מקומו לפי סעיף  14לחוק האמור.
י׳ באב תשל״ט) 3באוגוסט (1979
)חמ 43ד(3-

חיים קוב רסקי
המנהל הכללי של משרד הפנים

 1ם״ח השלייה ,עמי  ;211י׳׳פ תשל״ט ,עמי .982

הודעה בדבר בחירת םגניפ לראש המועצה המקומית
אום־אל־פחם
לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(• ,
תשל״ה־1975-
לפי סעיף ) 28א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות
וסגניו וכהונתם( ,תשל׳׳ה— ,! 1975נמסרת בזה הודעה כי בישיבת
המועצה המקומית אום־אל־פתפ שהתק־ימה במט כ״ח באדר תשל׳׳ט
) 27במרס  (1979נבחר מ ו ה מ ד פ י י ד מ ח א ג ׳ נ ה להיות סגן
ראש המועצה וממלא ;?קומו לפי סעיף  14להו־ הא״ור ,נאיל שריף
איגבאריה וחאג׳ עבד בדא גיבאר־ן נבחרו להיות סגני ראש המועצה
לפי סעיף  15להוק האמור.

חיים קוברסקי
ח׳ באב תשל״ט ) 1באוגוסט  (1979״
המנהל הכללי של משרד הפנים
)חמ (3—743
ג ס״ח תשל״ה ,עמי  ;211י״פ תש;'״ט ,עמי .982

חיים קוב רסקי
המנהל הכללי של משדד הפנים

 1ק׳׳ת תשי״ח ,עמי  ;1256י״פ תש״ל ,עמי .2018

י׳ באב תשל״ט) 3באוגוסט (1979
)המ (3-743

לפי חוק הרשויות המקומיות )בתירתראש הרשות וסגניו וכהונתם(,
.תשל״ה—1975

המנהל הכללי של משרד הפנים

 1סייח חשכ״ה ,עמי  ;307תשל״ג ,עמי .228
 2יי׳פ השל״א ,עמי .761
 3י״פ תשל׳׳ו ,עמ׳ .1644

י״ב בתמוז תשל׳׳ט) 5ביולי (1979
)חמ (3-743

הודעה בדבר בחירת סגן ראש המועצה המקומית
גוש חלב

מינוי מועצה ציבורית לעניין הגרלת חשבונית הפרס
אני מודיע בזה כי שר האוצר מינה מועצה ציבורית ,לפי סעיף
 24לתכנית ההכרלה מספד  1/1979 1של חשבונית הפרס שפורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2551תשל״ט ,עמי  ,1882בהרכב זה:
ד״ר אלקס דפאלי ,תעשיין
— יושב ראש
— ממלא מקום יושב ראש
דניאל אוםטשיבםקי ,יועץ מם
צבי עמית ,מנהל איגוד לשכות המסחר — ממלא מקום יושב ר־״ש
נוזהת קצב ,ידיר הדשות המרכזית לצרכנות — חברה
מאיה תבורי ,מנב״ל המועצה לצרכ:ות — חברה
— הבר
דניאל אנג׳ל ,תעשיין
— חבר
שמואל ח׳ וינונרד ,רואה חשבון
— חבר
חיים כהן ,רואה חשבון
בנימין מםיבג ,מבכי׳ל התאהדות האיכרים — הבד
כ״ו כאב תשל״נ!) 19באוגוסט (1079
)חמ (3-831

2561,ילקוטהפרסוכ״ם

יחזקאל אבולעפיה
מנהל המכס והבלו

ח׳ לאלול תש?״?[a97s.z.:3 .

הודעה על טובין או חלקיהם שנקבעו להם סימני דהוי
לפי חוק מס קניה )טובין ושירותים( ,תשי״ב—1952
בתוקף סמכותי לפי סעיף  15לחוק מם קניה )טובין ושירותים(,
תשי״ב— ,11952אני קובע כלהלן:
תיקון סעיף 6
 .1בסעיף  6להודעה על טובין או חלקיהם שנקבעו להם סימני
זיהוי ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,2262תשל״ז,עמי ) 58להלן —
ההודעה( ,אחרי נסמן)ד( יבוא:
סוג סימן הזיהוי
״)ה( חבק

אופן הצמדה והרישום
הצמדה לחפיסת סיגריות מתחת
לצלופן ובאופן שהחבק ייקרע
עם פתיחת החפיסה״.

ת ו ס פ ת פ ר ט  0i50ל ת ו ס פ ת
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סיגריות

ב׳׳ג בסיון תשל״ט ) 18ביוני (1979
)חמ (3-20

לפי פקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים(1945 ,
נמסרת בזה הודעה ,כי הרכב בית הדין למס עםקים שהקימה
מועצה עירית נתניה שונה ביום ט״ו בטבת תשל״ט) 14בינואר (1979
כמפורט להלן;
במקום ״מאיר האוס — יושב ראש
אהרן ר ט  -ה ב ר
אליעזר שטקל — חבר״
יבוא ״אהרון רט  -יושב ראש,
דק עמר — חבר
חיים גלבר  -הבד״.
ההודעה בדבר הקמת בית דין למס עסקים עזפורסמה בילקוט
הפרומים  ,2082תשל״ה ,עמ׳  ,865תתוקן לפי זה.

 .2בתוספת להודעה ,בחלק ראשון ,אחרי פרט  0105יבוא:
אופן הסימון של טובין שיוצרו
פרטים
או גמכרו בארץ לרבות טובין
בתוספת לצו
בעת
תיאור מאותו סוג שחוייבו בסימון בעת
)באזכור
הטובין הייבוא ולא סומנו אותה שעה הייבוא
בלבד(
חבק נושא ערך

הידעה בדבר שינוי בהרכב בית דין למס עסקים

חבק
ממוספר״

יחזקאל אבולעפיה
מנהל המכס והבלו

 1ס״ח תשי״ב׳ עמ׳  ;344תשי׳׳ח׳ עמי  ;60תשכ״ב ,עמ׳ ;44
תשל׳׳א ,עמי  ;8תשל״ז ,עמ׳ ,3

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים ,תשי־׳ג—1953
בהתאם לסעיף ) 6ב( לחוק התקנים ,תשי״ג ,1 1953-אני מודיעה,
כי מבון התקנים הישראלי קבע בתוקף סמכותו לפי סעיף ) 6א( לחוק
האמור ,תקנים ישראליים אלה:
ת״י  — 483מאווררי שלחן חשמליים
)גליון תיקון למהדורה מחודש פברואר  1968ולגליונות
התיקון מט׳  1ממרס  1976ומס׳  2מספטמבר (1977

י״ב בניסן תשל״ט ) 9באפריל (1979
)חמ (3-34
 1ע״ר  ,1945תוס׳  ,1עמ׳ .115

הודעה בדבר הצנת לוחות זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעי! ]נוסת חדש[,
תשכ״ט1906-
מודיעים בזה ,כ״ לוחות הזכויות לגושי רישום מסי ,20902,20899
/20903גלבוע ,נפת יזרעאל ,הוצגו לעיון ביום ו׳ באב תשליט )30
ביולי  (1979לתקופה של שלושים יום בלשכת פקיד הסדר המקרקעין
שבנצרת־עלית ,בלשכת נדנהל הנפה שבבית הממשלה ,נצרת־עלית,
ובמועצה האזורית בקעת בית־שאן.
מודיעים בזה ,כי לוחות הזכויות לגושי רישום מם׳ ,20746
/20772 ,20752 ,20749תעגך; /20861 ,20851גלבוע ,נפת יזרעאל,
הוצגו לעיון ביום ו׳ באב תשל״ט ) 30ביולי  (1979לתקופה של
שלושים יום בלשכת פקיד הסדר המקרקעין שבנצרת־־עלית ,בלשכת
מינהל הנפה שבבית הממשלה ,נצרת־על׳ית ,ובמועצה האזורית הגלבוע.
מודיעים בזה ,כי לוח הזכויות לבוש רישום מס׳ /14443מרוס,
נפת צפת ,הוצג לעיון ביום ו־ באב תשלים ) 30ביולי  (1979לתקופה
של שלושים יום בלשכת פקיד הסדר המקרקעין שבנצרת־־עלית,
בלשבת מינהל הנפה שבצפת ,ובמועצה האזרחית הגליל־העליוץ.
ו׳ באב תשל״ט ) 30ביולי (1979

ת״י 823ז חלק  — 7שיטות לבדיקת מוצרי טקסטיל:
הכנת דוגמות בדיקה מעבדתיות ופיסות בדיקה לבדיקות
כימיות
ת״י  — 1019תלבושת אחידה לתלמידי בתי ספר:
םורגות :פקוםים ומקטורות )סודרים(.
כ׳ בסיון תשל״ט ) 15ביוני (1979
)חמ (3—96

מרים מילר
מגהלת המכון

 1ס״ח תשי״ג ,עמ׳  ;30תשי״ה ,עמי  ;2תשל״א ,עמ׳  ;22תשל״ט,
עמ׳ .34
ילקוט ה9רפומיפ  ,2501ח׳ באלול תשי'.״ט31.3.1978 ,

מורים עבד אל נביא
פקיד ההסדר במקרקעין
אזורי הסדר יזרעאל וצפת

ח״י  — 494מאווררי תקרה תשמליים
)גליון תיקון למהדורה מחודש ספטמבר  1963ולגליונות
התיקון מס׳  1ממרס  1976ומם׳  2מספטמבר (1977

ר׳ קליגלר
ראש עירית נתניה

הודעה בדבר מתן רשיון להוציא לאור עתון
לפי פקודת העתונות
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום כ״ג בתמוז תשל״ט) 18ביולי ,(1979
ניתן למיכאל קריגר ,רחוב סידקין  ,7גבעתיים ,רשיון מם׳ ,1887
חתום ביד הממונה על מחוז תל־אביב ,להוציא לאור ירחון בשפה
העברית בשם ״זהו־זה״ שידון בנושאים מוניציפאליים ,חברתיים,
וסיקור תכניות טלויזיה ,ייערך בידי מיכאל קריגר ויודפס בבית־
הדפום ״דברי ,הנמצא ברמת־גן.
ב׳ באב תשל״ט) 26ביול(!979 -
)חמ (3-78

יעקב מדקוביץ
סגן המנהל הכללי לשירותי־חידום
ולתפקידים מיוחדים במשרד הפנים
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הודעות לפי סעיפים  5ו־־ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
וחוק התכנון והבניה ,תשכ״ה—1965
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון והבניה,
תשכ׳׳ה ,11965-ובהתאם לתבנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת
מספר  — 1647הרחבת רחוב בצלאל״ )להלן  -התכנית( ,שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1747תשל״א ,עמ׳ ,2467
מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים)להלן — הועדה(
הודעה ,כי הקרקע המתוארת בפרט)א( לתוספת דרושה לועדה לחלוטין
לצרכי ציבור ,ובי הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע
האמידה.
 .2בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965ובהתאם לתכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מסי
(
בילקוט,
4e15״ )להלן — התכניתשהודעה בדבר אישורה פורסמה
הפרסומים  ,2336תשל״ז ,עמי  ,1723מוסרת בזה הועדה הודעה ,כי
הקרקע המתוארת בפרט )ב( לתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרבי
ציבור ,וכי הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.
 .3בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 100לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965ובהתאם לתכנית מספר 45א תיקון מס׳  1לשנת 1957
לתבנית בנין עדים מס׳ ) 45להלן — התבנית( ,שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,699תשי״ט ,עמי  ,1852מוסרת
בזה הועדה הודעה ,כי הקרקע המתוארת בפרט )ג( לתוספת דרושה
לועדה לחלוטין לצרכי ציבור ,וכי הועדה מוכנה לישא וליתן על
רכישת הקרקע האמורה.
 .4בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ד ,1965-,ובהתאם לתכנית מספר  — 2275שינוי מם׳ 56/76
לתכנית המיתאר המקומית לירושלים ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2495תשל׳׳מ ,עמ׳  ,519מוסרת בזה הועדה הודעה,
בי הקרקע המתוארת בפרט )ד( לתוספת דרושה לועדה לחלוטין
לצדבי ציבור ,ובי הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע
האמורה.
 -5בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-ובהתאם לתבנית מס׳  — 2004שינוי מס׳ 64172
לתכנית מיתאד מקומית ירושלים )להלן — התכנית( ,שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2405תשל״ח ,עמי  ,943מופרת
בזה הועדה הודעה ,בי הקרקע המתוארת בפרט )ה( לתוספת דרושה
לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן על
רכישת הקרקע האמורה.

כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כל שהן בקרקעות האמורות
ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה — תוך חדשיים מיום
פרסום הודעה זו ברשומות  -הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה
אשר לו בקרקעות האמורות ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו ,ש־כללו
את פרטי הרישום  -אם ישנו — בפנקסי רישום המקרקעין ,והודע־
המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכים הנתבע
בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה בקר־
קעות האמורות ,מפני שהן דרושות באיפן דהוף לצרכ־ הציבור
שלמענם עומדים לרכשן ,והועדה מורה בזאת שכל אדם המחזיק
בקרקעות האמורות ימסור מיד את החזקה בהן.

תוספת
)א( רצועת קרקע המהווה חלק מחלקה  13בגוש  30043כמסומן
בצבע ח,ול בתשריט התכנית;
)ב( חלקות  87ו־ 88בשלמות וחלקים מהלקות ,32 ,13 ,12 ,4 ,1
 &5 ,83 ,80 ,79 ,78 ,48 ,47 ,46 ,44י־ 86בגוש  30112כמסומן
בצבעים חום בהיר ,אדום וירוק עם קווים אלכסוניים שחורים בתש
ריט התכנית;
)ג( חלקה  9בשלמות בגוש  30116כמסומן בצבע ירוק בתשריט
התכנית המאושרת;
)ד( מקרקעין בשטח של כ־ 5158מ״ד בגוש  ,30129כמסומן
בצבעים חול ,אדום וירוק בתשריט התבנית;
)ה( חלק מחלקה  87בגוש  ,30135וחלקים מחלקות ,19 ,16 ,15
,100 ,99 ,96 ,52 ,47 ,46 ,41 ,40 ,35 ,34 ,30 ,29 ,25 ,24 ,20
,124 ,123 ,120 ,119 ,116 ,115 ,112 ..111 ,108 ,107 ,104 ,103
,146 ,145 ,143 ,142,139,138 ,135 ,134 ,133,132,128,128,127
,254/8 ,254/5 ,254/4 ,254/2 ,254/1 ,153 ,152 ,151 ,148 ,147
 ,254/18 ,254/9 ,254/7בגוש  ,30146ובמסומן בצבעים חול ואדום
בתשריט התכנית המאושרת.
העתקי התכניות מופקדים במשרדי הועדה בעירית ירושלים ,וכל
המעונין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.
בי׳ד בתמוז תשל״ט ) 18ביולי (1979

)המ (3-2

)

טדי קולק
יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
יר׳־שלים

 1ס״ח תשכ״ח ,עמי .307
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ילקוט הפרסומים  ..2561ה׳ באלול תשל״ט31.8.1973 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,תשב׳יה1965-
מחת ירושלים
מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

הודעות בדבר הפקדת תכנית מפורטת,
• שינוי לתכנית מפורטת ושינוי לתכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשב׳׳ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
ירושלים ובמשרדי הופלה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים הופקדו
ביתד עם התשדיטים המצורפים אליהם ,תכניות ושינויים לתכניות,
כמפורט להלן:
) (1תכנית מפורטת מם׳ .2657
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :שכונת שייך גיראח ,גוש
 30527חלקות  ,31 ,9דרך אבן ג׳וביר מם׳  ,9הכל על פי
הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
עיקרי הוראות התכנית :א( ייעוד השטח לאזור של מקומות
מיוחדים )מוסד  -קולג׳ חינוכי לבנות(; ב( איחוד חלקות מס׳
 9ז״ 31בגוש  ;30527ג( הקמת בנין חדש לפי נספח הבינוי
המצורף לתכנית.
) (2תכנית מפורטת מס׳ 2051ג׳  -שינוי מם׳  3/78לתכנית מם׳
2051א׳ אזור  A/13מרכז.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :דובע מגורים נוה־יעקב
מזרחית מכביש מם׳  2אזור  A/13מרכז ,בין קואורדינטות
הרוחב  ,138.500-138.700לבין קואורדינטות האורך
 ,173.400—173.500הכל על פי המסומן בתשריט בקו כחול.
עיקרי הודאות התכנית :א( שינוי בבינוי מאושר בחלקה מסי
 ,71ע׳׳י שינוי בהעמדת הבנינים ומספר הקומות )בבנינים
 (0118—0117ושינוי נבולות החלקה; ב( שינוי בגבולות החניה
 ;0117—0118 117ג( שינוי גודל השטח לבניני ציבור )ב.צ.כ,(.
הכל כאמור בתכנית המופקדת.
) (3תכנית מיתאר מקומית מס׳  — 2659שינדי מסי  3/78לתבנית
שיכון ציבורי .5/06/1
ואלה השטתים הכלולים בשינוי התכנית :שכונת גונן טי ,רחוב
בר־יוחאי ,גוש  30169חלקות  ,64 ,63הכל על פי המסומן
בתשריט בקו כחול.
עיקרי הודאות התכנית; א( שינוי ייעוד שטת מאזור מגורים של
בנינים בני  3-4קומות לשטה ציבורי פתוח; ב( איחוד וחלוקת
י השטח מחדש; נ( ביטול דרך וקביעת שטח פתוה.
) (4תכנית מיתאר מקומית מס׳ 2001ב׳  -שינוי מסי 8ד 1/לתבנית
מס׳ .2001
ואלה השטחים־הכלולים בשינוי התכנית :שכונת גונן ,גוש30005 .
חלקה  30006 ,54חלקה  ,54הכל על פי המסומן בקו כחול
בתשריט של תכנית מס׳ .2001

ילקוט הפרפומים  ,2561ה׳ באלול תשל״ט31.8.1978 ,

עיקרי הודאות התכנית :א( תיקון סעיף )12ד( בתקנות התכנית
מס׳  — 2001במקום גוש  30006צריך להיות :גוש,30005 .
ב( סעיף ) 18ב( בתקנות התכנית מס׳  ,2001בדבר הצורך
בביצוע רישום החלוקה לגבי חלקה  54בגוש •30005
בל המעוגין בתכנית או בשיבויי התכניות דשאי לעיין בהמ ללא
תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית או שינויי התכניות ,וכן כל הזכאי לכך פל
פי סעיף  100לחוק ,רשאי תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
ברשומות ,להגיש התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזח הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-בי הועדה המחוזית,לתכנון ולבניה מחוז ירושלים
אישרה תכנית מפורטת הנקראת :הבגית מפורטת מסי .2555
השטחים הכלולים בתכנית :שכונת גונן ,רחוב אלמזד בךיאיר,
גוש  ,30172הלקוח  ,90 ,89 ,40 ,39 ,33כ־ 2100מ׳׳ר ,הגל על פי
הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
עיקרי הודאות התכנית :א( תיקון גבולות החלקות; ב( קביעת
ייעוד שטח להקמת בניני ציבור)בתי כגסת(.
הודעה על הפקדתה של התכנית ,יחד עם התשריט המצורף אליה,
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2527תשל״ט ,עמ׳ .1927
התכנית האמורה ,בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית ביחד פס
התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,וכל המעונין
רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

הודעות בדבר אישור שינויי תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מתח ירושלים
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינויי תכניות מיתאר מקומיות
אלה:
) (1תבנית מס׳ -2577שינוי מם׳  1/78לתבנית שיכונים ציבוריים
מם׳ .5/14/6
ואלה השטחים הכלולים בתבנית :שכונת גונן אי ,מגרש 109
שבתכנית שיכונים ציבוריים מס׳  ,5/14/6השטח הפנימי
שמדרום לרחוב יוחנן בן זבאיומצפון לשטח גן ילדים עירוני,
ב־ 1356מ׳׳ר ,הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו
בחול.
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הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה965_-ו
עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת תוספת סטנדרטית לבלוק 109
הקיים ,בהתאם לתשריט; ב( תיקון גבולות ושינוי ייעודים בין
מגרשים  ,901 ,109והמעבר הציבורי להולכי רגל שבתכנית
שיכונים ציבוריים .5/14/6

בל המעונין בקרקע ,בבנין או בבל פרט תכנתי אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכניות ,ובן בל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי תוך חדשי־פ מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות להגיש
התנגדות לתכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

) (2תבנית מסי  — 2206שינוי מפי  4/75לתכנית מיחאר מקומית
מס׳ עמ.9/

ר׳ לוי
כ״כ בםיון תשל״ט )ל 1כיוגי 9ד(19
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ירושלים

ואלה השטחים הכלולים בתכנית :רחוב אר־רשיד  ,8גוש 30058
חלקה  ,80בירושלים המזרחית ,כד 1930מ״ר ,הכל על פי
הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד משטח למוסד ציבורי
לאזור מלונאות; ב( הגדלת אחוזי הבניה מ״ 150%ל־;250%
ג( השלמת הקומה הרביעית בבית המלון ,בחזית לרחוב אד־
רשיד.
הודעה על הפקדת השינויים ,ביהד עם התשריטים המצורפים
אליהם ,פורסמו בילקוט הפרסומים  ,2523השל׳׳ט ,עמי .1221
השינויים האמורים ,בצורה שבה הועדה אישרה אותם ,ביחד עפ
התשדיטים המצורפים אליהם ,הופקדו במשרדי הועדה המחוזית
האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבגיה ירושלים ,וכל
המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,מטה־יהודה

הודעות בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי כמשרד׳• הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה יהודה,
הופקדו ביחד עמ התשריטים המצורפים אליהם ,תכניות מפורטות אלה:
) (1תבנית מפורטת מם׳ מי.327/
ואלה השטחים הכלולים בתבנית 1316 :מ״ד בשכונת מעוז ציון
שבתחום המועצה המקומית מבשרת ציון ,גוש  30366חלקה 20
וחלק מחלקה  ,52הכל על פי המסומן בתשריט בקו כחול.
עיקרי הוראות התכנית (1 :חלוקה מחדש של חלקה  20לשני
מגרשי בניה למנודים ,והפרשות לצרבי ציבור;  (2ייעוד חלק
מחלקה  52לשביל ציבורי להולכי רגל.
) (2תכנית מם׳ מי.379/
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :מבשרת ציין ,שכונת מעוז
ציון ,גוש  30462חלקה .25
עיקרי מטרת התכנית :חלוקה מחדש של החלקה ל־ 2מגרשי
בניה למגורים והפרשות לצרכי ציבור.
כל המעונין בתבניות דשאי לעיין בהן ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פחותים לקהל.
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מחוז ת ל ־ אביב
מרחב תכנון מקומי ,תל־אביב־יפו

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחו־
תל־אביב ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,תל־אביב־יפו
הופקד ,ביחד עם התשריט המצורף אליו ,שינוי תכנית הנקרא :תכנית
מס׳  — 2051שינוי מסי  3לשנת  1379של תכנית מ&ודמת מם׳ - 60
תבנית פיתוח שפת העז תל־אביב ותכנית בגין עיר מס׳  - 44תכנית
מאוחדת לקביעת אזורים )תיקון. ( 4 1—1S
מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם :גוש ,6907
חלקות  ,6-9רחוב הירקון  -הרברט סמואל.
עיקרי מטרת שינוי התבנית :לקבוע מגרש מיוחד במקום מדרכה
מבוטלת לגבי הלק מחלקות  7-8בגרש  6907לשם התרת תוספת בניה
ב־ 2קומות בחלק הדרוצלי של הבנין הקיים בתנאים מיוחדים ,ולשנות
בהתאם לכך את התבנית המפורטת מסי  — 60תכנית פיתוח שפת הים
תל־אביב זאת התכנית בנין עיר מס׳  - 44תכנית מאוחדת לקביעת
אזורים )תיקון  (1941 -על שינוייהן אשר הודעה בדבר מתן תוקף
להן פורסמה בעתון הרשמי מם׳  1142מיום  ,20.11.1941הכל כאמור
בתכנית המופקדת.
כל המעונין בשינוי התבנית רשא•-׳ לעיין בל ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחד הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,הרצליה

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
תל־אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה הופקד,
ביחד עם התשריט המצורף אליו ,שינוי תכנית הנקרא :תכנית מם׳
 — 1559שינוי לתכנית מיתאר מס׳ /253א ,הרצליה.

ילקוט הפרסומים  .2561ה׳ באלול תשל״ם31.8.1978 ,

הידעות לפי חוק התכנו! והבנלה ,ת ש כ * ה 1 9 6 5 -
מקומט של השטחים אשד התכנית מתייחסת אליהם:
גוש  6537חלקה  150ברחוב דרך ירושלים ,פינת השחר.
עיקרי מטרת שינוי התכנית :א( להקטין את קו הבנין הקדמי לגבי
דרך ירושלים מ־ 10מ׳ ל* 5.0מ׳ כפי שנעשה בתכנית הר1224/
הגובלת עפ המגרש הנ״ל .כמו כן בתבנית הר; 1439שעדיין בטיפול;
ב( קביעת בינוי תלת ממדי ,זכויות בניה ,מספר יחידות דיור ,גובה
מכנים והסדר בנייה; נ( הוראות לפיתוח השטת; ד( קביעת תנאים
לכיצוע התכנית.
בל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדיט האמורים פתוחים לקהל.

עיקרי הוראות שינוי התכנית :איחוד וחלוקה לסי סימן ז׳ לחוק,
ביטול שביל ,תב־צת שביל גישה לבית ספר ,קביעת אזור־
מגורים.
הודעה על הפקדת שינוי התבנית יחד עם התשריט המצורף אליו,
פירסמה בילקוט הפרסומים  ,2449תשל״ח ,עמי .2131
שינויי התבניות האמורים בצודה שאישרה הועדה המחוזית ,ביחד
עם התשריטימ המצורפים אליהם ,הופקדו במשרדי הועדה המחוזית
האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה ,ובל
המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורלם פתוחים לקהל.

כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה א»
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי תוך הדשייפ מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,להגיש
התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
ה׳ באב תשל״ט ) 29ביולי (1979

ד׳ רזניק

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל־אביב•

מרחב תכנון מקומי ,שרונים

הודעות בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות
• נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז,
אישרה ,באישור שר הפנים ,שינויי תכניות מפורטות אלה:
) (1״שינוי תכנית מפורטת מס׳ הצ8/5/״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  7800חלק
מהלקות  90 ,87בשיכון וולפסון בתל־מונד.
עיקרי הודאות שינוי התכנית :התוויית שביל.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף
אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2400השל״ח ,פמ׳ .755

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי ,רעננה

הודעות בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117להוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחה המרכז,
אישרה ,באישור שר הפנים ,שינויי תכניות אלה:
נ (1״שינוי תכנית מפורטת מם׳ רע107/1/״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  6580חלקות ,708
 709רחוב הגליל פינה רחוב החשמונאים ,רעננה.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :קביעת הוראות בגייה.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עפ התשריט המצורף אליו,
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2407תשל״ח ,עמ׳ .1012
) (2״שינוי תכנית מפורטת מס׳ רעי167/1,״.
ואלה השטחים י הכלולים בשינוי התבנית :גוש  7649חלקות
 ,150 ,142 ,141 ,137 ,89חלקי חלקות ;143,136 ,68 ,91
גוש  7652חלקות  ,94,93 ,70 ,68 ,60חלקי חלקות ,100 ,50
קדית שרת ,רחוב העליה פינת רחוב שכ׳ פרץ ,רתוב התתיה
פינת רחוב פרץ ,רעננה.
׳עיקרי הוראות שינוי התכנית :שינוי ייעוד שטחים ,קביעת
תנאי שימוש בקרקע ,חלוקה למגרשים.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף
אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2495השל״ט ,עמ׳ .522
) (3״שינוי תכנית מפורטת מפ׳ רע224/1 /״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :נוש  6586הלקות ,455
 ,462רחוב קלאוזנר מדרום לדתוב אוסכרובםקי ,רעננה.

ילקוט הפרכומימ  ,2561זז׳ באלול תשל״ט31.8.1973 ,

)(2

״שינוי תכנית מפורטת מס׳ הצ׳30/130,״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  7815חלקי
חלקות  ,381 ,25מועצה מקומית קדימה.
עיקרי הודאות שינוי התכנית :קביעת אזור ציבורי פתוח עבור
מקלט.
הודעה על הפקרת שינוי התבנית יחד עם התשריט המצורף אליו,
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2466תשל״ת ,עמ׳ .2562

שינויי התכניות האמורים בצורה שאישרה הועדה המחוזית ,ביחד
עם התשריטים המצורפים אליהם ,הופקדו במשרדי הועדה המחוזית
האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שדונים ,ובל
המעונין רשאי לציין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי׳ זמורה

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה׳
חשב׳׳ח—1965׳ כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
אישרה ,באישור שד הפנים ,שינוי תכנית מפורטת הנקרא :״שינוי
תכנית מפורטת מם׳ זמ28/66/אי״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  4945מגרש ארעי
 ,912רחוב מס׳ 6׳ יבנה.
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הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,ת ש כ ״ ה —  9 6 5ו
עיקרי הוראות שינוי התבנית :בניית מקלט׳ קיוסק׳ שטח ציבורי
פתוח.

) (2״שינוי חכגית מפורטת מס׳ רצ2/8/40/״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית :גוש  3925מגרש 16
רהוכ רופין׳ ראשון־לציון.

הודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף אליו׳
פורסמה בילקוט הפרסומים 2499׳ תשל״ט ,עמ׳ .619
שינוי התכנית האמור׳ בצורה שאישרה הועדה המחוזית ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו׳ הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה׳ וכל המעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

עיקרי הוראות שינוי התבנית :קביעת שטת להקמת בנין טיפת
חלב.
הודעה על הפקדה שינוי התבנית יחד עם התשריט המצורף אליו׳
פורסמה בילקוט הפרסומים 2381׳ תשל״ח׳ פמ׳ .293
)(3

מרחב תכנון מקומי׳ פתח־תקוה

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית

עיקרי הוראות שינוי התכנית (1 :חלוקה חדשה למגרשים; (2
התוויית דרכים;  (3קביעת שטחים לצדכי ציבור;  (4קביעת
חזית מסחרית;  (5קביעת הכימי וגובה הבנינים.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף אליו/
פורםמה בילקוט הפרסומים 2161׳ תשל״ו׳ עמ׳ .379

 . .נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה׳
תשכ״ה1965-׳ כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
אישרה׳ באישור שר הפנים ,שינוי תכנית מיחאר מקומית הנקרא:
״שינוי תכנית מיתאד מקומית מס׳ פת7/1213/״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  6361חלקות 29׳
125׳  101עד 112׳ 121׳ 123׳  131עד 139׳ 174׳  354,347עד 384׳
392׳  397ברחובות בר־כובבא ,מבצע קדש׳ ברנזון׳ ניםין׳ פינםקר׳
חלוצת הפרדסנות׳ בפתח־תקוה.
עיקרי הוראות שינוי התכנית (1 :שינוי ייעוד אזור מגורים ב׳
לאזור מלאכה;  (2התוויית והרחבת דרכים;  (3קביעת שטהים לצרבי
ציבור;  (4קביעת בינוי ובניה בקירות משותפים;  (5קביעת חלוקה
באזור מגורים בי.
הודעה על הפקדת שינוי התבנית יחד עם התשריט המצורף אליו,
פורסמה בילקוט הפרסומים 2325׳ תשל״ז׳ עמי .1474
שינוי התכנית האמור ,בצורה שאישרה הועדה המחוזית ,ביחד עם
התשריט המצורף אליו׳ הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה ובן
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה פחח־תקוה׳ וכל המעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי׳ ראשון לציון

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

״שינוי תכנית מפורטת מס׳ רצ6/6/1/״.
ואלה השטחים• הכלולים בשינוי התכנית :גוש  3930חלקות 91׳
92׳ חלקי הלקות 297׳  ,298רחוב השומר׳ ראשון לציון.
עיקרי הוראות שינוי התכנית (1 :קביעת אזור לבניה כ־ 7קומות
ודירת גג מפל קומת עמודים מפולשת;  (2הפרשת מגרש לבנין
ציבורי;  (3הרחבת וביטול דרכים.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית׳ יחד עם התשריט המצורף
אליו׳ פורסמה בילקוט הפרסומים 2278׳ תשל׳׳ז׳ עמי .453
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״שינוי תכנית מפורטת מם׳ רצ1/11/1/״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  3945חלקות 549
)חלק( עד 552׳ בין הרחובות שפרינצק וארלוזורוב בראשון-
לציון.

)(4

״שינוי תכנית מפורטת מסי רצ6/163/״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית :גוש  3928הלקות 200׳
202׳ ו־)14מספרים ארעיים(׳ רחוב אברמוביץ׳ בראשון לציון.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :קביעת בינוי׳ וייעוד שטחים
לצרכי ציבור.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף אליו׳
פורסמה בילקוט הפרסומים 2308׳ השל׳׳ז׳ עמי .1102

)(5

״שינוי תכנית מפורטת מם׳ רצ8/168/״,
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבגית :גוש  3947חלקה 5
)חלק(׳ סכיבת רמת אליהו׳ ראשון לציון.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :ביטול דרכים קיימות׳ פתיחת
דרבים חדשות ושבילים׳ שינוי חלוקת מגרשים והתאמתה למצב
הקיים כפי שהוחכרו למפעלי תעשיה ומלאכה שונים.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף
אליו׳ פורסמה בילקוט הפרסומים 2456׳ חשל״ח׳ עמי .2299

שינויי התכניות האמורים בצורה שאישרה הועדה המחוזית׳ ביחד
עם התשריטים המצורפים אליהם׳ הופקדו במשרדי הועדה המחוזית
האמורה ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון׳
וכל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי׳ כפר־סבא

הודעה בדבר הכנת שינויי תכניות
נמםרת מ ה הודעה׳ בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה—1965׳ כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה׳ מחוז המרכז׳
החליטה בישיבתה מם•  61/3מיום  11ביולי 1979׳ להכין שינויים
לתבניות הבאות:

ילקוש הפרסומים  ,2561ה׳ באלול תסל״ט31.8.1978 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,תשכ׳׳ה—1965
 גוש  6427חלקות 9-6׳ 35׳ 75׳ 111׳ 362 .1בם(9)21
)חלק(;
 גוש  6426חלקות  ;107—93גוש  6439חלקות .2בס3/׳8ו׳
מרחב תכנון• מקומי׳ חיפה
51-48׳ 53׳ 54׳ 59-57׳ 61׳ 105׳ ;121
הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית 3ל*£רצזז
 .3כס8/84/א׳  -גוש  6437חלקות ;39—36
 .4כם/249/א־  -גוש  6436חלקה ;22
נמסרת בזה חדדפה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה/.
חשכ״ה—1965׳ כי במשרדי הועדה המחוזית לתכבלץ ולבניה מהוו
 .5כס/249/ב׳  -גוש  6435חלקות 50׳ 51׳ 53׳ 56׳ 57׳ ;58
חיפה׳ ובמשרדי הועדה המקומית ׳לתכנון ולבניה חיפה׳ הופקד ביחד
 4 3 5 G׳ 5׳ 6059׳ ׳ ;61
- 3-1
.6גוש בס/249/נ־
עם התשריט המצורף אליו׳ שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״תכבית
 .7כס/249/ד׳  -גוש  6435חלקה ל;
מס׳ חפ/1662/א׳ — קטע מרחוב אופיר מול טחנת האורז־ •  -המהווה
 גוש  6441חלקד ;251 .8כם14/3/ב׳
שינוי לתכנית חפ — 615/ארד אל רמל ולתכנית חפ - 1662/הרחבת
 גוש  6427תלקי חלקות ;116 ;26 .9כס12/1/
רחוב אופיר.
 גוש  6426חלקות 353—350׳ 358׳ 363׳ .10כם2/16/
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
404-^02 ,399-397׳ 429 ,426 ,423-421׳
434-431׳ 413 ,443—440 ,439-436׳
גוש  10875חלקה 28׳ חלקי חלקות 14׳ .27
618׳ 369 ,347׳ ) 370חלק(338 ,׳ ;429
עיקרי הוראות שינוי התכנית:
גוש  6439חלקות 113—110 ,26׳ 120-115׳
 .11כם39/3/א׳
א .להרחיב את רחוב אופיר ל־ 22מטר לאורך טחנת האורז;
;181 ,180
ב .לפתור את בעיית הגישה אל טחנת האורז מאחר והרחבת רתוב
 .12כס(40/3
גוש  6441חלקות 40׳ 50,49׳ 117—108׳ 126׳
אופיר ל־ 22מטר פוגעת באפשרויות התימדון של משאיות.
131׳ 132׳ 141—139׳ 187׳ 210 ,209׳
כל מעונין בשינוי התבנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימיש
;185-179
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 .13כם23/3/א׳ — גוש  6438חלקות 16׳ 17׳ 26׳ 69׳ 78׳ 79׳
102—92׳ 130-127 ,124-122׳ 133׳ 135׳
כל מעונין בקרקע׳ בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה אמ
139-137׳ 171׳ ;199—192
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית׳ ובך בל הזכאי לכך על פי סעיף
 100לחוק ,רשאי תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות׳
 .14כס3/119/א׳ — גוש  6433הלקות 394—379׳ ) 334חלק(;
להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 .15כם/279/א׳ — גוש  6435חלקות 29׳ ;30
ולבניה׳ חיפה.
 .16בס2/170/א׳ — גוש  6430חלקות 45׳ ;55-50 ,46
 .17כס15/1/
— שיקום שכונות קפלן ,אשכול ויוספטל׳ גושים
7930 ,7602׳ 7603׳  ;7600גוש  7599חלקות
מרחב תכנון מקומי׳ חיפה
49—53׳ ) 1חלק(; גוש  7533חלקות 15׳ 14׳
5 ,7—11׳  ,4חלקי חלקות 21׳ 20׳ 13 ,15׳
הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 ;2 ,12גוש  7534חלקי חלקות 17—19׳ ;5
נמסרה בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
גוש  7535חלקוה  ;41—46גוש  7601חלקות
תשכ״ה1965-׳ בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
11׳ 13׳ 15׳ 16׳ 18׳ 19׳  54—52׳ 56׳ -58
חיפה׳ ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה׳ הופקד ביחד
87׳ 94-89׳ חלקי הלקוח 37׳ ;38
עם התשריט והנספח המצורפים אליו ,שינוי תבנית מיתאר מקומית
 .18כס1/252/א־ — גוש  7606חלקה  ;62גוש  7607חלקי חלקות
הנקרא :״תבנית מם׳ חפ — 17261בית הדר ברחוב םזזיוך  -המהווה
81 ,75׳ ;83
שינוי לתבנית מס׳ חפ - 229/תכנית המיתאר של העיר היפה.
 .19כם - 20/1/גוש  6428חלקות 22׳ ;23
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 .20כס3/ו/12הי — גוש  6440חלקות 37 ,34׳ 40׳ 50 ,45-43׳
גוש  10835חלקות 4ד׳ 88׳ חלקי חלקות 68—66׳ .159
54׳ 58׳ 59׳ 60׳ 64—02׳ 71 ,70׳ 94—92׳
104—101 ,99׳ 107׳ 108׳ 121׳ ?12׳ 131׳
שטת התבנית נמצא בפינת רחוב םהיון ורחוב .93
132׳ 134׳ 143—135׳ 145׳ 147׳ 153׳ 155׳
עיקרי הוראות שינוי התכנית :להקים בנין בן  8קומות משרדים
חלקי חלקות 1׳ 5׳ 32׳ 122׳ ;146
מעל קומת חנויות בשטח שניה של  2750מ״ר.
 .21כם33/3/א׳ — גוש  6439הלקות 46׳ 183׳ ;185
כל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
 .22כס — 14/1/גוש  6431חלקות 79-58׳ 122-82׳ —238
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
240׳ ) 49חלק(; גוש  7595חלקות .142—74
כל מעונין בקרקע׳ בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את
ג׳ באב תשל׳׳ט ) 27ביולי (1979
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית׳ וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף

מחת חיפה

8

א׳ ח־ון

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז

ילקוט הפרסומים  ,2561ח׳ באלול תשל׳־פ31.8.1978 ,,

 100לחוק* רשאי תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות׳
להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית לתכנון
לבניה׳ חיפה.
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הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,תשכ״ ה  9 6 5 -ן
מרהב תכנון מקומי׳ חיפה

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה׳
תשכ״ה~1965׳ כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מהרז חיפה ,החליטה
באישור שר הפנים׳ לאשר שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא:
״תכנית מס׳ חפ — 1696/שביל המחבר את רחוב הראל עם רחוב
דישראלי״.
תבנית זו מהווה שינוי לתכנית :חפ — 229/תכנית המיתאר של
העיר היפה׳ חפ - 1341/גימנסיה ביאליק החדשה בדרך פיק״א .כן
משפיע שינוי זה על תכניות :חפ579/א׳  -תיקון לאדמת ואדי רושמיה
המערבית׳ חס׳ — 1013,בית ספר כרמל באחוזת׳שמואל.
הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים 2431׳ תשל״ח׳
עמ־ .1626
השינוי האמור ,בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו׳ ביחד עם
התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה׳ וכל המעונין רשאי לעיין
בו ללא חשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי־מחהי ,חיפה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיפים  117ו־)12א( לחוק התכנון
והבניה ,תשב׳׳ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
חיפה ,החליטה לאשר תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מס־ ג— 947/
מפעלי טכסטיל קיסריה באור עקיבא — ״הרחבה״.
הודעה על הפקדתה כיחד עפ התשריט המצורף אליה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2534תשל״ט ,עמ׳ .1429

כל המעונין בשינוי דתבנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שבהן המשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע׳ בבנין או ככל פרט תכנוני אחד׳ הרואה עצמו
נפגע על ידי שינוי התכנית׳ וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100להוק׳
רשאי׳ תוך חדשיים מיום פרסומה של דודעה זו ברשומות׳ להגיש
התנגדות לשינוי התכנית במשרדי דדעדד המקומית לתכנון ולבניה,
חדרה.
מרחב תכנון מקדמי׳ חדרה

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה׳
תשכ׳׳ה1965-׳ כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מהוז חיפה׳ החליטה,
באישור שר הפנים׳ לאשר שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא:
״תכנית מס׳ חד - 638/שבובת מגורים בגוש  10042הלקות 12׳ ,13
שכונת שמשון״ היהודי :שינוי לתכנית חח.19
הודעה על הפקדת הטינו־ ביהד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
בילקוט הפרסומים 2469׳ השל״ת׳ עמ׳ .2660
השינוי האמור׳ בצורה עהועדה המחוזית אישרה אותו׳ ביחד עם
התשריט המצורף אליו׳ הופקדה במשרדי הועדה המחיזית האמורה
ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה היפה׳ וכל המעונין רשאי
לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
ו׳ באב תשל־׳ט ) 30ביולי (1979

נפתלי אילתי
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה

התכנית האמורה ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותה,
ביחד עם התשריט והנםפה המצורפים אליה ,הופקדה במשרדי הועדה
המחוזית האמורה ,ובל מעוני.ן רשאי לעיין בוז ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ,באר־שבע

מרחב תכנון מקומי׳ חדרה

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה׳
תשכ״ה—1965׳ כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה׳ מחוז
חיפה׳ ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה׳ הופקד,
ביחד עם התשריט המצורף אליו ,שינוי תכנית מפורטת הנקרא:
״תכנית מס׳ הר — 698/שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוה ומשטח
מגורים לשטח למבני ציבור״׳ תכנית זו מהווה שינוי לתכנית מפורטת
מס׳ חד 19/ולתכגית חד.549/
עיקרי הוראות השינוי :שינוי ייעוד משטה ציבורי פתוה ומאזור
מגורים ב׳ לשטח המיועד לגן ילדים.
ואלה השטחים הכלולים בתבנית :גוש  10036חלקי חלקוה 145׳
151—147׳ 153׳ הקרקע נמצאת בין רחוב אהד העט וזיבוטינסקי ובין
רחוב הלל יפה ורחוב הרצל בחדרה.
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מחוז הדרום

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון ־הבניה,
תשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מהת הדרום
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:
שינוי מס׳  21לתכנית מפורטת מם׳  — 104/03/5אזור תעשיה בגוש
 ,38049באר־שבע.
עיקר הוראות התכנית :איחוד והלוקת חלקות ויצירת פפ ירק
במעבר ציבורי ,אזור התמשיה ,באר־שבע.
הודעה על הפקדת השינוי׳ ביחד עם התשריט המצורף אליו,
פורסמה בילקוט הפרםומיש  ,2529חשל״ט ,עמ׳ ,1338
השינוי האמור ,בצורה שיה הועדה המחוזית אישרה אותו ,ביתד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,באר־שבע ,וכל המעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים פתוחים לקהל.

ילקוט הפרסומים ) ,256ה׳ נ!!לוי תש־יי׳ט8 ,מו31.8.

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה־~1965
עיקרי הוראות התכנית :איתור מגרשים לחעשיה שאינה מטרידה,
לנתי מלאכה ומיתקני שירות ,דרכים ושטחים ציבוריים פתוחים.

מרחב תכנון מקומי ,אשדוד

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ׳״ה— ,1065כ־ הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:
שינוי מס׳  11לתכנית מפורטת מס׳  — 115/03/3אזור תעשיה
.46C2,
צפונ־ ב ג ו ש י ם 2047:2056,
הודעה על הפקדת השינוי ביחד עט התשריט המצורף אליו,
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2521תשל״ט ,עמ׳ .1174
השינוי האמור ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
ובן במשרדי הועדה המקומית להכוון ולבניה אשדוד ,ובל המעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,אילת

הודעות בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
חשכ-ה—65פ ,1כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחת הדרום,
החליטה באישור שר הפנים ,לאשר שינויי תכניות מפורטות אלה:
(0

-

גוש

שינוי מם׳  14לתכנית מפורטת מס׳ 135/03/2
 ,40011אילת.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי ייעוד שטח של  133מ״ר הציבורי
פתוח לשטח מגורים.
הודעה על הפקדתו של השינוי ביחד עם התשריט המצורף אליו
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2455תשל״ח ,עמ׳ .2070

) (2שינוי מס׳  1לתכנית מפורטת מסי  — 129/03/2צופית
תחתית ,אילת.
עיקרי הודאות התבנית :פתוח השצח לאזור מגורים א׳ ר־ב׳,
שטחים למוסדות ציבור ,ששתים ציבוריים פתוחים ,דרכים
וחניות.
הודעה על הפקדתו של השינוי ביחד עם התשריט המצורף אליו
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2506תשל״ס ,עמ׳ .765
השינויים האמורים ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותם
הופקדו במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אילת ,וכל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום
בימים ובשפות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,שדרות

הודעה על הפקדת השינוי ,ביחד עם התשריט המצורף אליו,
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2471תשל׳-ח ,עמ׳ .14
השינוי האמור ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אוחו ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדת המחוזית האמורה .
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שדרות ,וכל המעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשפות שה::שדדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,ערד

הודעה בדבר אישור שיבר תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרוס
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:
שינוי מס׳  2לתכנית מפורשת מס׳  — 112/03/24רובע חלמיש,
ערד.
עיקר הוראות התכנית :לתקן גבולות מגרשים  140—154שבאזור
מגורים ג׳ ולבטל את זכות המעבר הציבורי שבמגרש .146
הודעה על הפקדת השינוי ביחד עפ התשריט המצורף אליו,
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2538תשל״ם ,עמי .1532
השינוי האמור ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותר ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,ערד ,וכל המעונין
רשאי לעיין בו ללא השלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,שמעונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לםע׳־ף  117לחוק התכנון והבניה,
השכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,
החליטה לאשר תכנית הנקראת :תכנית מפורטת מם׳ - 205/03/7
כביש תל שוקת בית קמה מסי .88
עיקרי הוראות התכנית :לייעד את השטחים לדרך וסלילת כבישים,
להקמת גשרים ,גשרונים ,תעלות ,גדרות קורות תומכים וכן לביצוע
בל עבודות חפירה ,מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הכביש ,סגירה
וביטול דרכים כנדרש על ידי התכנית ,הסדר הסתעפויות וצמחים.

הודעה בדבר אישור שינו״ תכנית מפורטת

הודעה על הפקדת התכנית ,יחד עם התשריט המצורף אליה,
פירסמת בילקוט הפרסומים  ,2376תשל״ח ,עמ׳ .177

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:
שינוי מם׳  4לתכנית מפורטת מס׳  - 105/03/21אזור תעשיה,
שדרות.

התכנית האמורה בצורה שבה אישרה אותה הועדה המחוזית ,ביחד
עם התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים ,וכל המעונין
רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,2551ח׳ באלול תשל״ט31.8.1978 ,
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הודעות לפי תוק התכנון והבניה ,ת ש ב ״ ה ~ 1 9 6 5
מרחב תכנון מקומי ,תמר — רמתינגב

מרתב תכנון מקומי ,תמר  -דמת־נגב

הודעות בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז הדרום,
החליטה באישור שד הפנים לאשר שינויי תכניות מפורטות אלה:
) (1׳שינוי מסי  2לתכנית מפורטת מס  — 105/03/10חמי
זוהר.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בחלוקת מגרשים המיועדים לבתי
מלון ,כדי להקטין את צפיפות הבניה ל־ 15חדרים לדונם.
הודעה על הפקדתו של השינוי ביחד עם התשריט המצורף אליו,
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2538תשל״ט ,עמי .1532
) (2שינוי מם׳  1לתכנית מפורטת מם׳  — 116/03/10תחנת
דלק ,משאבי שדה.
עיקרי הוראות התכנית :שינו־ איתור מגרש מיוהד לתחנת דלק
אזרחית ,צבאית ומסעדה.
הודעה על הפקדתו של השינוי ביחד עם התשריט המצורף אליו
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2527תשל״ט ,עמי .1300
השינויים האמורים בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותם,
דןפקדו במשרדי הועדה המחוזית האמורה יכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה תמר — רמת־־נגב ,וכל המעונין רשאי לעיין בהם
ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,
החליטה לאשר תכנית מפורטת הנקראת :תכנית מם׳ — 161/03/10
רותם ,דשנים.
עיקרי הוראות התכנ־ת:לאתר שטח למפעל לתעש־ה כימית,
מיתקנים ,אחסנה ,מינהלה ,ושירותי עובדים וכוי.
שטח התכנית 185,242 :דונם במישור רותם ליד ערד.
הודעה על הפקדת התכנית ביחד עם התשריט המצורף אליה,
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2522תשל״ט ,עמי .1202
התכנית האמורה .בצורה שבה אישרה אותה הועדה המחוזית ביחד
עם התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הועלה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תמר — רמת״נגב ,וכל
המעונין רשאי לעיין כה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
ו׳ באב תשל״גז ) 30ביולי (1979

י ׳ ורדימון
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום

הזמנות נח* המשפט
בית המשפט המחוזי בירושלים
הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם ,כמפורט להלן .כל
המתנגד לבקשות יגיש ,תוך ארבעה עשר יוט מיום פרסום הזמנה זו ,את טעמי התגגדותו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו בטוב
בעיניו;
מס׳ החיק
)גוואות(
471/79
476/79
479/79
482/79
483/79
486/79
489/79
491/79
492/79
496/79
497/79
498/79
502/79

שם המנוה

שרה ב .קימל
מזרחי משה
דנציגמנפרדו
צייטלין אהרון
שיפטן פרץ
ורמן אנה
מנצור יוסף
טפירו דוד
צונדק הרמן
הירשנזון חיים
ליכטנשטיץ תהילה רחל
ליביביץ רבקה
אברהם רבקה

מקום מגוריו
האחרון

-

תאריך
הפטירה
10.1.76
9.4.78
7.11.78
6.5.79
26.6.73
11.6.79
18.12.68
28.3.79
11.7.79
1935
1973
21.9.76
7.6.79

שם המבקש
דיאנה ליאונור סטרלםון
מזרחי עמרם
דנציג הרטה
צייטלין צילה
שיפטן מיכאל
ודמן פאולה
מנצור חי
טפירו ליאון
צונדק גרדה
ליכטנשטיין מיכאל יהונתן
ליכטנשטיין מיכאל יהונתן
דהרי ורד
הלאלי דייזי
בפקודת בית המשפט

אפרים לוי ,מזכיר

2098

ילקוט הפרסומים  ,2561ה׳ באיול תשל״ט31.8.1978 ,

בית המשפט המחוזי בירושלים
הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי עזבון
או לשניהם .כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזכון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יניש התנגדות להכרזה
תוך ארגעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאש לא כן יתן כית המשפט צו כטוב בעיניו;
מס׳ התיק
)ירושות(

שם המנוח

מקום מגוריו
האחרון
—

477/79

הרשקוביץ שלמה

480/79
481/79
485/79
487/79
489/79
490/79
494/79
495/79 .
496/79

ק ת ק זלקה
סמרה מריס
מדקוס בנימין
יגר מרדכי
מנצור יוסף
מנצור הממה
זילבר׳ ןוטיין סמי \
רגון מ׳ טה
הירשמון חיים

—-

500/79
501/79
503/79

הראל יפה
מילר גדליהו
ברומברג ניוטה אננה

-

504/79

מושליון גאולה

-

—

-

האריך
הפסידה
15.12.78
5.10.76
26.7.74
7.4.74
3.7.79
28.12.68
18.1.43
10.7.79
2.5.79
1935
8.3.79
15.12.78
26.8.77
2.11.73

שם המבקש
פרקליטות מחוז
ירושלים
קינר יהודי
סמרה משה
מרקוס מרנין
יגר איריס
מנצור חי
מנצור חי
זילברשטיין יהודית
מימדן עדנה
ליכנעטיין מיכאל
יהונתן
הראל דוד
פליגקר איזי ואח׳
פרקליטות מחוז
ירושלים
מושליאן חיים
בפקודת בית המשפט

אפרים לוי ,מזכיר

בית המשפט המחתי בתל׳־אביב־יפו
הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון •
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליהן צווים לקיום •צוואה או למינוי מנהל עזכון או לשניהם ,כמפורט להלן .כל
המתנגד לבקשות יגיש ,תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו׳ את טעמי התנגדותו ,שאם לא כן יתן בית הנישפט צו כנויב
בעיניו:
מס :התיק
) .צוואות(

שם המנוח

 ,רוזה גמפל
'נחמה ליכטנבום
טנצ׳י בונה
גצל הימלפרב
יוסף רצון
יהודית).הנרייטה( רודיק
רבקה פסח
מוריס סמואלס
מלכה לופט
וםרשטרום פסיה
טוני וולובלסקי
הרשקוביץ הרמן

3686/79
3687/79
3688/79
3690(79
3700/79
3704/79
3707/79
3708/79
3715/79
3716/79
3718/79
3721/79

ח׳ באלולתשל״ט•2561,־לקוט

ה

פ

ר

ס

ו

מ

י

S8.197.J3 ,

מקום מגוריו
האחרון
—

-

—

-

-

תאריך
הפטירה
28.1.77
19.4.79
25.5.79
14.7.79
11.1.79
22.3.79
17.3.79
24.4.76
2.5.79
23.6.79
7.12.78
2.4.79

שם המבקש
יוסי מורי גמפל
אלה דבקה בהנא
מרקו בונה
מאיר הימלפרב
שמחה שביט
עקיבא רודיק
יעקב בנבנישתי
נעמי םמואלם
משה אודלס
איטונין)אפל( רחל
שלמה נתנאל
נוטסקו אדלינה

2099

בית המשפט המחוזי ב ת ל ־ א ב י ב ־ י פ ו
ה ז מ נ ו ת )המשך(
מס־ התיק
)צוואות(
3724/79
3725/79
3727/79
3731/79
3733/79
3738/79
3739/79
3740/79
3744/79
3751/79
3753/79
3757/79
3758/79
3759/79
3762/79
3765/79
3766/79

שם המנוח

אפרים רחמני
לוי מלמד יוסף
ליזה יואכימםון
דחה )ורד( ויאזבוצקי
שטיינוול אפרים
הרמן פינקלשטיץ
שמעון קורץ
גרינשמיין אליהו
בלזר אלפונם
יוסף לוקר
אסתר אילזה שטרן
דב בן־שמריהו הרלופסקי
צבי שור
חיה אבנשטיין
אליעזר גיר
צביה מנוביץ
לאה)בתה( גרינברג

מקום מגוריו
האחרון
—

—

-

-

-

—

תאריך
הפטירה
5.1.79
28.11.78
9.5.79
21.6.79
13.4.79
7.6.77
6.9.78
2.12.78
10.7.79
31.5.79
9.5.79
22.11.71
22.3.79
29.3-79
30.5.79
1.2.79
24.6.79

שם המבקש
רחל חיימגאן
לוי מלמד עמיקם
קורט מקם יואכימסון
זאב פקםלר
שטינוול לובה
צפורה וינר
דוד קורץ
יעקב כץ
בלזר חנה
מאיד פולק
זאב ויליאט שטרן
גרמדוד טיפול
דבקה שור
:חמה הורוביץ
אוניברסיטת הל־אביב
דינה מנרר
מיכל אורבך

ע׳ זמיר ,רשם
הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי עזבון
או לשניהם .בל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה
תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו:
מם׳ התיק
)ירושות(
3706/79
3709/79
3710/79
3713/79
3714/79
3717/79
3719/79
3720/79
3722/79
3723/79
3725179
3726/79
3729/79
3730/79
3732/79
3734/79
3736/79
3737/79
3741/79

2100

שם המגוח

אליהו לודיא
דםקל רוזליה
חיים פ״טיק
מרים משה
לייבוש לופט
משה אדיה שטרן
זיאק לובלין)לובלינםקי(
מלכה מרקסון
קסוטו בכורה מזל-טוב
בסוני םולימאן
לוי מלמד יוסף
הנריך חנוך מושקוביץ
וייס עמליה
ריס אלכסנדר
הרש לייב סין אברהם
דוד קמאיור
ויקטוריה בנימץ
יחיא פנחס
ארמה יעקב

מקום מגוריו
האחרון

--

תאריך
הפטירה
12.4.79
10.3.77
22.9.76
28.11.70
2.3.79
5.2.79
18.10.77
28.12.75
31.7.74
13.3.77
28.11.78
19.7.79
26.2.77
30.6.54
22.11.75
5.12.77
7.3.78
3.10.67
?.7.79

שם המבקש
אסתר לוריא
דםקל הוגו
שפרה פוטיק
אסתר אוקשי
יעקכ לופט
אמנון מדמור
מישלץ לובלינסקי
גרשון מרקסון
קסוטו שמואל
בסוני יוסך<
ל׳ מלמד עמיקם
בטי מושקוביץ
בניוביץ מרגדטה
בניוביץ מרגרטה
נטי סין אברהם
רבקה קמאיור
יצחק בנימין
זהירה פנחס
עראמה )ארמה( לולו

ילקוט הפרסומים  ,2561ת׳ באלול תשל״ט1.3.1973 ,

בית המשפט המחוזי כ ת ל ׳ אביב־ יפו
ה ז מ נ ו ת )המשך(
מס־ התיק
)יח־שות(
3743/79
3745/79
3746/79
3747/79
3748/79
3749/79
3750/79
3752/79
3754/79
3755/79
3756/79
3760/79
3761/79
3763/79
3681/79
3682/79
3689/79
3691/79
3692/79
3693/79
3694/79
 3695179י
3696/79
3697/79 .
3698/79
3699/79
3701/79
3702/79
3703/79
3705/79
3835/79

מקום מגוריו
האחרון

שפ המנות

קולין תמרה
ישראל ישראלי
סורצקי יעקב
דולף אברהם יעקב
חיה יולף
לורה אלפבדרי
שרה הופמן)דמביץ(
אבה לובםקי
מזל )מזלי( שלמה דוד
מרדכי קולודני
אריה כוכבי)שטרן(
שיל שלמה
הרברם שמואל
מאיר בר־דוד
חיה קסל
שמואל רוזנברג
רוזנבאום רודולפו
רוזגטל ניטלה
טורצקי שושנה
ברנז רקטור )חיים(
אברהם ליברמן
שרה לפשיץ
לאה זיסי
הלנה רוזנסרל
שלמה ליכט
אריה גול דיג
משה נחליאלי דרזנר
בלומה גורדון
רחל ניגר
ישעיהו גרוםקופף
פלורנם )פלורה( נחמני

תאריך
הפטירה

—

-

--

-

--

-

_-

--

-

—

_

-_

-

4.5.79
23.3.79
10.2.76
2.5.79
3.1.79
15.4.79
6.1.78
16.12.67
1.8.67
19.3.79
22.2.79
31.5.79
9.7.79
19.12.78
5.6.79
3.6.79
29.6.77
24.2.78
15.3.79
23.6.79
31.1.79
16.1.79
10.6.78
16.3.79
30.5.79
12.7,79
26.5.79
15.2.79
24.11.78
5.6.79
27.2.79

שם המבקש
קולין דב
יוסף ישראלי
טוו־צקי מרדכי
וולף מאיד
וולף מאיד
יצחק אלדד
הקר וילהלם
נעמי אורנה לינדנבאום
מרגלית סלים זבידה
אבינועם קולודני
טובה כוכבי)שטרץ(
שיל רגינה
שולדוף שדה
זמירה ברידוד
בתיה בוצי!
חנה רוזנברג
יואל רוזגבאום
שי שהר
טורצקי מרדכי
בר אברהם
צלינה אלוביץ
אודה גרף
חודה שפמן
דב דוזנפרל
יהודה ליכט
דן גולדיג
שירה מעיין
גודדון נחמן
זאב ניגרי
יהודים גרוםקופף
בכור נחמני

ע׳ זמיר ,רשם

בית המשפט המחחי בחיפה
הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבץ
להווי ידוע כי הוגשו לגיח המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי עזבון
או לשניהם .כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה
תוך ארבעה עשר יום ־מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו:
מס׳ התיק
צוואות

שם המגוח

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

1008/79
1117/79
1119/79

מטים מריה
שייד אדולף
היימוביץ אליהו

קרית טבעון
היפה
חיפה

31.5.79
1.7.79
30.4.79

ילקוכ הפר5זמיב' ,2561ה׳ =«לגל תשל״ט31.8.1973 ,

שם המבקש
ביילה הילמן
פסיה מייד
פנינה פריצוביץ

2101

בית המשפט המחוזי בחיפה
ה ז מ נ ו ת )המשך(
מסי התיק
)צוואות(

1121/79
1124/79
1126/79
1128/79
1132/79
1134/79
1138/79
1140/79

מקום מגוריו
האחרון

שם המנוח

גדוד צבי
דבורה עצמון
מנציר אוסקר
יעקבזוז ארנםט יעקב
קירש ליאורה
רוםמן היימן
בליברג אדולף
ם ר ק ל אהרון

חדרה
חיפה
גבעת אולגה
היפה
קריח טבעון
חיפה
תל־חנן
חיפה

האריך
הפטירה

14.6.79
18.5.79
21.3.79
4.6.79
10.1.78
22.5.79
10.12.78
19.4.77

ס ט המבקש
מאשה רוטרי
שושנה לויתן
מנצ׳ר הלן
ברייף מרים
איננץ )אינו( פלדבלום
רוסמן ולנטינה
בליבדג רנינה
פרקל צפורה

ח׳ פיזם ,רשם
הזמנות ב ד ב ר ירושות ומינוי מנהלי עזבק
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי עדבון
או לשניהם .כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזכוןשאהת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתננד לה ,יגיש התנגדות להכרזה
תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאס לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו:
מם׳ התיק
ירושות

1113/79
1114/79
1115/79
1116/79
1118/79
1120/79
1122/79
1123/79
1125/79
1127/79
1129/79

מקום מגוריו
האחרון

שם המנוח

זעירא אריה
גדוסמן זלמן
הורוביץ צפורה
שור שמואל
ק פ ל ן זאב
מזרחי מרדכי
אהליאב גנזיה
פינטו ר ח ל
כץ מרים
ציסר אשר
א ד ל ר ברוך

"Fl£ I T " ^130/79

ב

ב

1181/79־"" ״
1133/79
1135/79
1136/79
!137/79
1139/79
1141/79
!142/79
1143/79
1144/79

2

ברקוביץ פ פ י " ~
ויסמן מנדל
כהן אליהו
בולסקי משה
הלבן ד ב ק ה ל א ה
יצחק ב ל ה
שומרוני יצחק
לוי חנה
גרוזינגר ארתור
סולומונוביץ נתן

חיפה
חיפה
חיפה
קריח שמואל
היפה
חיפה
חיפה
חדרה
חיפה
חיפה
קרי ת שמואל
היפה
קריית" אתא־~~
קרית חיים
חוף השנהב
חיפה
חיפה
קרית מוצקין
חיפה
קרית חיים
אור עקיבא
נהריה

תאריך
הפטירה

1.4.79
28.6.79
22.6.79
10.4.79
28.5.79
15.7.79
19.«. 79
12.3.72
3.6.79
17.11.76
22.5.66
19.12.71
25.2.79
25.4.78
21.2.79
11.1.59
4.2.78
14.2.78
8.3.79
1.4.79
12.7.78

שם המבקש
יהודית זעירא
גרוסמן פרידה
חנה אליחי
שור שרגא
קפלן מרים
נתן מזרחי
פגיגה גנזיה
פינטו דוד
זאב יורא
ציסר זלמן
אדלר ברי
דייזה דיבה ביצקוב /
"אלכסנדר ליבל
וייסמן דניאל
כהן שמואל
פסקין שרה
הלבן אפרים
סגל צפורה
שומרוני בת שבע
ליי שבתאי
גרוזיגגר אלינה
גולדנברג אנה

״

ח׳ פיזם ,דשם
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ילקוט הפרסומים  ,2561ח׳ באלול תשל׳׳ט31.8.1978 ,

ומממת גת* הדץ הובגיימ
בית הדין הרבני האזורי בירושלים
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובת הנאה אי המעתק בעזבון שאחת
הבקעות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה פשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן
בית הדין צו בטוב בעיניו:
היק /3516תשל״ט
נענין ירושת המנוחה קליין ארנסט,שנפטרה בירושלים ביום
יכ״נ בתמוז תשל׳׳ט ) 18ביולי ,(1979
המבקשת :א ד ל זילבר ,רחוב המ״נ  ,38ירושלים.

תיק /3625תשל״ט
בענין ירושת המנוחה מרים יחזקאלי ,שנפטרה בירושלים
ביום כ״ג בתמוז תשל׳׳ט ) 18ביולי ,(1979
המבקש :ציון יחזקאלי ,רחוב בוסתנאי  ,10/32ירושלים.

תיק /3595חשל״ט
בפנין ירושת המנות ל פ א ל םפולנו ,שנפטר בירושלים ביום
כ׳ בתמוז תשל״ט ) 15ביולי ,(1979
המבקשת-אםתד ם&ורנו ,מרחוב מרדכי היהודי  ,6ירושלים.

תיק /3667תשליט
בענין ירושת המנוחה א ם ת ר אייזנבך ,שנפטרה בגדרה ביום
כ״ד בסיון חשל״ח ) 29ביוני ,(1978
המבקש :צבי איזגבך ,מרחוב קוסובסקי  ,12ירושלים.

תיק /3623חשל״ט
בענין ירושת המנוח יוסף ספיאשוילי ,שנפטר בירושלים
ביום ב״ה בתמוז השל״ט ) 20ביולי ,(1979
המבקשת :שרה םפיאשוילי ,רחוב מן  ,1/8גבעת מרדכי,
ירושלים.
תיק /2953חש.ל״ט
בענין ירושת המנוח יוסף מדלקורן ,שנפטר • בירושלים
ביום י״ר בטבת תשל״ו) 18בדצמבר ,(1975
המבקשת :א ס ת ר שיינפלד ,רחוב מאה שערים  ,11ירושלים.

תיק /3681תשל״».
בענין ירושת המנוח ש ר ב ב שמואל ,שנפטר ביום ד׳ בתשרי
תשל״ד ) 6באוקטובר ,(1973
המבקש :שרבץ ירמיהו ,רחוב אדוניהו הכהן  ,50ירושלים.
־ תיק /3740תשל״ט
בענין ירושת המנוחה רבניאן ר ח ל  ,שנפטרה בירושלים ביום
י׳ במיון תשל״ט ) 7במאי ,(1977
המבקש :גואל רבני ,רחוב ביני  ,4/13אשדוד.
ר פ א ל הדם-׳עדס ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בחיפה
הזמנות
להווי ידוע בי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .בל התובע טובח הנאה או המעונין בעזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאס לא כן יתן
בית הדין צו כטוב בעיניו:
תיק 06ל/4תשל״ט
בענין ירושת המנוחה חביבה גולדברגר ,שנפטרה בנהריה
ביום ב׳ בסיון תשל״ט ) 28במאי ,(1979
המבקש :יצחק גולדברגר.
תיק /4726השל»ט
בענין ירושת המנוח דוד שורצברט ,שנפטר בחיפה ביום כ״ה
בתמוז תשל׳־-ט ) 23ביולי ,(1979
המבקשת :ל י ל ה שורצברט.
תיק!4774תשל׳־ט
בענין ירושת המנוח משה ציצלסקי ,שנפטר בחיפה ביום כ׳
בתמוז תשל״ה ) 29ביוני ,(1975
המבקשת :צפורה ציצלסקי.
תיק /4784תשל״ט
בעבין ירושת המנוחה מדל מתלץ ,שנפטרה בקרית אתא ביום
ב׳ בתשרי תשל״ז) 26בספטמבר ,(1976
המבקשת :פ ל ו ר ה מתלון.
תיק /4805תשל״ט
מ ע י ן ירושת המנוחה פני סימון ,שנפטרה בחיפה ביום כ״ד
בשבט תשל-ט ) 21בפברואר ,(1979
המבקשת :חנה סימון.
ילקוס הפרסומים••  ,2561ח׳ באלול תשל״ט31.8.1975 ,

תיק /4894תשל״ט
בענין אישור צוואת המנוחה א ס ת ר פרנק ,שנפטרה בחדרה
ביום כ״ט בסיון תשל״ח ) 4בינואר ,(1978
המבקש :יוגה פרנק.
תיק /4901תשל״ט
בענין ירושת המנוח ארטור סולומון ,שנפטר בקרית בנימין
ביום כ״ד בשבט תשל״ט ) 21בפברואר  979נ(,
המבקשת :מרים  pזאב.
תיק /4916תשל״ט
בענין ירושת המנוח אליהו זיסקינד ,שנפטר בחיפה ביום י״א
בפיון תשל״ה ) 16ביוני ,(1978
המבקשת :שרה זיסקינד.
תיק /4934תשל״ט
בענין ירושת המנוח דוד ב ל ד ב  ,שנפטר בנהדיה ביום כ״ב
באדר תשל״ט ) 24במרס ,(1979
המבקשת :דינה ב ל ד ב .
תיק /4940תשל״ט
בענין ירושת המנוח משה ברזל ,שנפטר בחיפה ביום ל׳
באדר א׳ תשל״ח ) 9במרס .(1978
המבקשת :איטולה ברזל.
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בית הדין הדבגי האזורי בחיפה
ה ז מ נ ו ת )המשך(
תיק /4974תעל״ט
בענין ירושת המנוחה ר ב ק ה קימלמן ,שנפטרה בקרית בנימין
ביום ו׳ בטבת תשל״ה ) 20בדצמבר ,(1974
המבקש :משה קימלמן.
תיק /5033תשל״ט
בענין ירושת המנוח גדעון הוד ,שנפטר בחיפה ביום י״ב בניסן
תשל״ט ) 9באפריל ,(1979
המבקשת :א ס ת ר הוד.
תיק /5067תשל״ט
בפנין ירושת המנוח ר פ א ל בן יתח ,שנפטר בחיפה ביום כ״ז
בניסן תשל״ט ) 23באפריל ,(1979
המבקשת :סול בן יתח.
תיק /5077תשל״ט
בענין ירושת המנוחה שרה אייזנשטדט ,שנפטרה בפרדם־חנה
ביום כ״ז בטבת תשל״ז) 17בינואר ,(1977
המבקשת :ל א ה אייזנשטדט.
תיק /5097תשל״ט
בענין ירושת המנוח צבי דינהולד ,שנפטר בחיפה ביום ד׳
באייר תשל״ט ) 1במאי ,(1979
המבקש :ה ל ל רינהולד.
תיק '5162תשל״ט
בענין אישור צוואות המנוח יהודה חרבג׳יו )חרבדזו(,
שנפטר בקרית ים ביום כ״ז בשבט תשל״ז ) 15בפברואר ,(1977
והמנוחה &רל חרבדזו ,שנפטרה בקרית ים ביום ח׳ בניסן תשל׳׳ט
 5באפריל ,(1979
המבקש :ל י פ א פורת.
תיק /5168תשל״ט
בענין ירזשח המנוח י ע ק ב  pדוד ,שנפסד בנהדיה ביום י״ד
בחשון תשל״ט ) 10בנובמבר ,(1978
המבקש :שמעון בן דוד.
תיק /5218תשל״ט
בענין ירושת המנוח רחמים גולני ,שנפטר בפחח־תקוה ביום
ה׳ בניסן תשל״ט ) 2באפריל ,(1979
המבקשת :רוחמה גולני.
תיק /5219תשל״ט
בענין אישור צוואת המנוחה גוסטה שנפ ,שנפטרה בחיפה ביום
י׳ בםיון תשל׳׳ט ) 5ביוני ,(1979
המבקש :אליעזר שנפ.
תיק /5233תשל״ט.
בענין ירושת המנוח ישראל אותשטיין ,שנפטר בחיפה ביום
ג׳ באדר תשל״ט ) 2במרס  ,(1979והמנוחה א ס ת ר אורנשטיין,
שנפטרה בחיפה ביום 7׳ בתשרי תשל׳׳ה ) 19בספטמבר ,(1977
המבקשת :חיה שילוני.
תיק /5241תשל״ט
בענין ירושת המנוחה חוה שינדלמן ,שנפטרה בחיפה ביום ד׳
בםיון תשל׳׳ט ) 30במאי ,(1979
המבקש :א ב ר ה ם שינדלמן.
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תיק /5253תשל״ט
בענין ירושת המנוח מ י כ א ל שפיצר ,שנפטר בחיפה בידם ט׳
בטבת תשל״ס ) 8בינואר ,(1979
המבקשת :שרה שפי־צר.
תיק 15342תשל״ט
בענין אישור צוואת המנוחה פולה ביימן ,שנפטרה בחיפה
ביום כ״ג בניסן תשל״ט ) 20באפריל ,(1979
•המבקש :אמנון בירמן.
היק /5361תשל״ט
בענין ירושת המנוח יצחק אייזילן סגל ,שנפטר בחיפה ביום
י״ז בתמוז תשל״ח ) 21ביולי ,(1978
המבקשת :תמר שטיין.
תיק ,'5363תשל״ט
בענין ירושת המנוח יעקב חזקיה ,שנפטר בנהריה ביום ה׳
באדר תשל״ט ) 4במרס ,(1979
המבקשת :אנה הזקי־ה.
תיק /5368תשל״ט
בענין ירושת המנוח אריה פייי ,שנפטר בהיפה ביום ח׳ באב
תשל״ה ) 16ביולי ,(1975
המבקשת :נטי פייג.
תיק /5416תשל״ט
בענין ירושת המנוח אמיל פינגד ,שנפטר בחיפה ביום ח׳ באייר
תשלי׳ט ) 5במאי ,(1979
המבקשת :מרים פינגר.
תיק /5430תשל״ט
בעבין ירושת המנוח יוסף ת ר י ק  ,שנפטר בנהדיה ביום י״ז
באייר תשליט ) 14במאל ,(1979
המבקשת :ברוריה רודיק.
תיק /5445תשל״ט
בענין ירושת המנות יעקב יצחק לנדאו ,שנפטר בחיפה
ביום י׳ בסיון חשל״ט ) 5ביוני ,(1979
המבקשת :חיה לנדאו.
תיק /5502תשל״ט
בענין ירושת המנוח ניסים שאול ,שנפטר בתל־־אביב ביום ג״ד
בסיון תשל״ט ) 19ביוני ,(1979
המבקש :יוסף שאול.
תיק /5579תשל״ט
בענין ירושת המנוח מאיר שמחה פיזינצבסקי ,שנפטר
בחיפה ביום ב׳ בחשון תשל׳׳ח ) 14באוקטובר ,(1977
המבקשת :הינדה דוחה פזמצבסקי.
תיק /4827תשל״ט
בענין ירושת המנוחה בלומה פידלמן ,שנפטרה בהיפה ביום
ח׳ בניסן תשל״ט ) 5באפריל ,(1979
המבקש :אהרן פידלמן.
ר פ א ל טולידאנו ,המזכיר הראשי

ילקוט הפרסומים  ,2561ח׳ באלול תשל״ט31.8.1978 ,

בית הדין הרבני האזורי ב ב א ר ־ שבע
הזמנות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאס לא כן יתן
בית הדין צו בטוב בעיניו:
תיק /2372תשל״ט
•יבענין ירושת המנוח סבקר סולומון בן ריימונד ,שנפטר
בבאר־שבע ביום ג׳ באייר תשל״ט ) 30באפריל ,(1979
המבקשים :בנו ובתו מבאד־שבע.
תיק /2388תשל״ט
בענין ירושת המנוחה זהבי א ס ת ר דינה ב ת מנחם ,שנפטרה
בבאר־שבע ביום כ־־׳ה בטבת השלייה ) 4בינואר ,(1978

תיק /2282תשל״ט
בענין ירושת המנוח לןאשי צמח בן עזרא ,שנפפר בירושלים
ביום י״ז באדר ב׳ תשל״ח ) 26במרס ,(1978
המבקשים :אלמנתו ובניו מבאר־שבע.
תיק /2361תשל״ט
בענין ירושת המנוח גולן מאיר  pא ב ר ה ם  ,שנפטר בבאר־
שבע ביום ט״ו באלול תשל״ה ) 17בספטמבר ,(1978
המבקשים :אלמנתו ובנותיו מבאר־שבע.

המבקשים :בנה ובתה מבאר״שבפ.

מ׳ כהן ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי במבריה
הזמנות
חיק /408תשל״ט
בענין ירושת המנדה שמשון דניאל מטבריה ,שנפטר ביום כ״ט
בניסן תשל׳׳ט ) 26באפריל ,(1979

כל התובע טובת הנאה ובל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הנ״ל יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום
פרמום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

המבקשים :סלמן וזכיה דניאל.

שלמה דידי ,המזכיר הראשי

1
בבית המשפט המחוזי בירושלים תיק הצהרת מוות 15/79
בענין חוק הצהרות מוות׳ תשל״ח—1978׳
ובענין הצהרת מותו של הנעדר יעקב צוקר,

בבית המשפט המחוזי בירושלים

תיק הצהרת מוות 79ן6

בעניי חוק הצהרות מוות׳ תשל״ח—1978׳
ובענין הצהרת מותו של הנספה גבריאל ברוידא,

והמבקשת צוקר מ ל כ ה  ,םימטת הצור  ,6/11רמת הנשיא׳ בת
ים ע״י ב״ ב י׳ דבאי עו״-ד׳ מרחוב פרישמן 10׳ תל־אביב.
להווי ידוע כי מלכה צוקר מתה אל בית המשפט המחוזי בירושלים
בבקשה להצהיר על מותו של יעקב צוקר שנעלם ,ומשערים שהוא
מת וכי בית המשפט ידון בבקשה הנ״ל ביום י״ב באלול תשל״ט )4
בספטמבר  (1979בשעה .08.45
וזה תיאורו של יעקב צוקר לפי הצהרת המבקש:
 .1נולד בקישינוב בשנת ;1909
 .2מקום מגוריו הרגיל קזאן׳ ברית המועצות;
 .3מקום מגוריו הידוע האחרון היה קזאן׳ ברית המועצות;
 .4אזרחותו  -סובייטית;
 .5התעסקותו  -פועל בבית ־חרושת;
 .6התאריך האחרון שבו היה נראה שיעקב צוקר עדיין בחיים היה
בשנת  1937והוא נמצא אז בקזאן׳ ברית המועצות;
 .7השמות והכתובות של בני משפחתו הקרובים ביותר הם:
אחיותיו של הנעדר :מלכה צוקר׳ פימטת חצור  ,6/11רמת הנשיא
בת־ים; פורסל רחל׳ בית אבות ״אפעל״ ,רמת־גן; דוידוביץ מניה׳
רחוב בית שמאי 11׳ רמת־גן.
כל מי שיש לו ידיעות על יעקב צוקר מתבקש בזה להמציאן לבית־
המשפט׳ או לכל נציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדיגת ישראל׳
בין בכתב ובין בעל פה׳ לכל המאוחר' חמישה עשר יום לפני מועד
הדיון הנקוב לעיל׳ וכל אדם מעונין הרוצה להתנגד להצהרת המוות
יתייצב לפני בית־המשפט במועד הנקוב לעיל׳ אם בעצמו ואם על ידי
בא כוחו ,ויגמק את טעמי התנגדותו׳ או ימסור הודעה בפני נציג
דיפלומאטי או קמסולדי של ישראל שבה יפרט את טעמי ההתנגדות׳
שאם לא כן יתן בית המשפט כטוב בעיניו.

כל מי שיש לו ידיעות על גבריאל ברוידא מתבקש בזה להמציאן
לבית־המשפט׳ בין בכתב עד ליום הדיון׳ ובין כעל פה לפני בית
המשפט במועד הנקוב לעיל׳ וכל אדם מעונין הרוצה להתנגד להצהרת
המוות יתייצב לפני ביה המשפט במועד הנקוב לעיל׳ אפ בעצמו ואם
על ידי בא־כחו׳ וינמק את התנגדותו׳ או ימסור לבית המשפט הצהרה
בשבועה שניתנה על ידיו שבה פורטו טעמי ההתנגדות ,או ימסור
הודעה בפני נציג דיפלומטי או קונםולרי של ישראל׳ שבה יפרט
את טעמי ההתנגדות׳ שאם לא כן יחליט בית המשפט כטוב בעיניו.

ד׳ ביין ,רשם

ד׳ ביין ,רשפ

א׳ באב תשל״ט ) 26ביולי (1979
ילקוט הפרסומים  ,2561ה׳ באלול תשל״ט31.8.1978 ,

המבקשת :אירנה קליינר מרחוב ריינם 41׳ תל־אביב.
להוי ידוע כי אירגה קליינר פנתה אל בית המשפט המחוזי בירי־
שלים בבקשה להצהיר על מוחו של גבריאל ברוידא שנעלם ,ומשערים
שהוא מת וכי בית המשפט ידון בבקשה הנ״ל ביום ט״ו באלול תשל״ט
) 7בספטמבר  (1979בשעה .09.30
וזה תיאורו של גבריאל ברוידא לפי הצהרת המבקש:
) (1מקום לידתו ותאריך לידתו :פולין.
) (2מקום מגוריו הרניל :פולין.
) (3מקום מגוריו הידוע האחרון :פולין.
) (4אזרחות :פולנית.
) (5התעסקותו :מרפא שיניים.
) (6התאריך הידוע לאחרונה שבו גראה היה גבריאל בררידא
עדיין בחיים והמקום שבו נמצא אז :ספטמבר  1939בפולין.
) (7השמות והכתובות של בני משפחתו הקרובים ביותר :אין.

א׳ באב תשל״ט ) 26ביולי (1979
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הודעות בדבר גקשות לפירוק תגרות
בבית המשפט המחוזי בחיפה

תיק פירוק חברות 792/79

בענין פקודת החברות/
ובעבין פירוק ההברה גבעת עדה ,ח ב ר ה ל א ס פ ק ת מים

בע״מ,
והמבקשים.! :משה מרגלית.2 ,נחום כהן .3 ,נמירוב־

סקי עוזי .4 ,קוגיצד יעקב •5 ,גורדון אליאב ,ע״י ב״ב
עוה״ד י ׳ גונן ו/או י׳ זיכליגסקי ו/או י׳ רונומן ו/או א׳ פיננבוים
מרחוב חרצל  ,16חיפה.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  31.5.1979הונשה בקשה לבית המשפט
המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל׳ ובי בקשת פירוק זו
תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום  16.9.1979בשעה .08.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת הבירור אם
בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו .העתק מן הבקשה יינתן לכל
נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת
התשלום הקבוע בעדו.
י׳ רוטמן ,עו״ד
ב״ב המבקש
ה ע ד ה  :כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
למסור ,או לשלות על ידי הדואר ,לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.
ההודעה ,בצען השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או
בחתימת בא כוחם׳ צריבה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
החתום לעיל לא יאוחר משעה  13.00של יום .15.9.1979

בבית המשפט המחוזי ב ת ל ־ א ב י ב ־ י פ ו
תיק אזרחי 473/79
בענין פקודת החברות,
ובענין פירוק ההברה אלפן)ישראל( בע״מ,
והמבקש ב ר נ ר ד קלייטון ,ע״י ב״כ עוה־ד ה׳ גדזבס ו/אד ג׳
קובר ו/או ש־ קיבטיניץ מרחוב הלסינקי  ,3הל־אביב.
נמסרת בזה הודעה בי ביום  26.2.1979הוגשה לבית המשפט
המחוזי בתל־אביב־יפו ,בקשה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני ביה המשפט היושב בדין ביום 10.9.1979
בשעה .08.30
בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת הבידוד ,אם
בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו .העתק מן הבקשה יינתן לכל
נושה או נ.שתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת
התשלום הקבוע בעדו.
שרה קיבטיניץ ,עו״ד
ב׳׳כ המבקש
ה ע ד ה  :כל הרוצה להופיע־ בשעת הבירור של הבקשה האמורה
חייב למסור ,או לשלוח ע״י הדואר ,לחתום לעיל ,הודעה על רצונו
זה .ההודעה ,בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובהתימתם ,או
בחתימת בא־כוחם ,צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
החתום לעיל לא יאוחר משעה  13:00של יום .9.9.1979

הודעות מאת כונס הנכסימ הרשמי
לטי פקודת החברות

הודעות ע ל תשלום דיבידנד
שם החברה :נציגי מו״לים ״מעוף״ בע״מ — בפירוק.
מפן המשרד הרשום :רחוב השפלה  ,3תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב-יפו ,תיק אזרחי .1271/73
הסכום לכל לידה 60 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד שבי וסופי.
מקום פרעוני במשרד המפרק :עז״ד אברהם ע׳ מקלים ,דהוב ממטי־
פיורי  ,4פתח־תקוה.

בית המשפט המחוזי של :תל-אביב־יפו ,תיק אזרחי .5/78
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ב באלול תשל״ט)14בספטמבר .(1979
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :דוד גאון ,עו״ד ,רחוב גחלת בנימין ,75
תל־אביב.
שם החברה :וינאור בע״מ — בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב החלוצים  ,42תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב־יפו ,תיק אזרתי .715/66
היום האחרון לקבלת הוכחות :ב״ב באלול תשל״ט ) 14בספטמבר
.(1979
שם המפרק ,תיאורו ומענו :יוסף עציון ,עדי׳ז ,רחוב מזדיל־אני
 ,6תל־אביב.

שם החברה :״אמפרו׳׳ מפעלי גלבון בע״מ — בפירוק.
מען המשרד הרשום :דרך יפו־תל-אביב  ,25תל-אביב.
בית המשפט המחוזי של :חל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1330/57
הסכום לכל לירה 45 :אגורות.
שם החברה :דרובלם גילוץ בע״מ — בפירוק.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד שלישי וסופי.
מען המשרד הרשום :רחוב ה ש  , p 4תל־־אביב.
זמן פרעונו :י״ז באלול תשל״ט ) 9בספטמבר .(1979
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2894/64
מקום פדעונו במשרד המפרק :עו״ד א׳ שמחוני ,רחוב לבונטין ,2
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ב באלול תשל״ט ) 14בספטמבר
תל־אביב.
.(1979
שם המפרק ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בן יהודה  ,14תל־
אביב.
הודעות ב ד ב ר כוונה להכריז ע ל דיבידנד
שפ החברה :קדיב עסקי דפוס והוצאה לאור בע-מ — בפירוק.
בלען המשרד הרשום :רחוב המקצוע  ,7תל־אביב.

2106

ב״ב באב תשל״ט ) 25באוגוסט (1979

ז׳ בונה
סגן כונס הנכסים הרשמי

ילקוט הפרסומים  ,2561ח׳ באלול תשל״ט31.8.1978 ,

הודעות מ א ת כונס הנכסים הרשמי
לפי *?ודת החברות

צווי פירוק ואסיפות ראשונות
שם החברה :ד .ש .א .ספורט בע״מ — בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב הרצל  ,100תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .591(79
תאריך צו הפירוק :י״ז בתמוז תשל״ט ) 12ביולי .(1979
תאריך הגשת הבקשה :י״ג באדר תשל״ט ) 12במרס .(1979
היום והמקום לאסיפות ראשונות :כ״ב באלול תשל״ט ) 14בספטמבר
 (1979במשרד כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בךיהודה  ,14תל־
אביב.
שעת האסיפות (1 :נושים בשעה  10.15בבוקר;
 (2משתתפים בשעה  10.30בבוקר.
שם החברה :הברת עין־השרון והתיכון לבנין ועבודות ציבוריות
בע״מ — בפירוק.
מפן המשרד הרשום .1 :כפריג׳לג׳וליה;  .2רחוב רוטשילד ,66
פתח־הקוה.
בית המשפט המחוזי של; תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1622/78
תאר״ך צו הפירוק :י״ז בתמוז תשל״ט ) 12ביולי .(1979
האר־ך הגשת הבקשה :ג׳ באלול תשל׳־ח ) 5בספטמבר .(1978
היום והמקום לאסיפות ראשונות :כ״ה באלול תשל״ט ) 17בספטמבר
 (1979במשרד כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בן יהודה  ,14תל־
אביב.
שעת האסיפות (1 :נושים בשעה  12.00בצהרים;
 (2משתתפים בשעה  12.15בצהרים.
כ״ב באב תשל״ט ) 15באוגוסט (1979

ז׳ בונה
סגן כוגם הנכסים הרשמי

הודעה ב ד ב ר כוונה להכריז ע ל דיבידנד לנושים
בדין קדימה
שם ההברה :אשור ושיש בע״מ — בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב צהיון /3אי ,חיפה.
ביה המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .1322/74
היום האחרון לקבלת הוכחות :ט״ו באלול תשל״ט ) 7בספטמבר .(1979
שם המפרק ,ת־אדרו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רוזוב שמריהו לוין,
 ,3חיפה.
י׳ באב חשל״ס ) 3באוגוסט (1979

י' יקותיאלי
סגן כונס הגכסים הרשמי

לפי פקודת פשיטת הרגל1936 ,
הודעות ב ד ב ר כוונה להכריז ע ל דיבידנד
שם החייבת ,תיאורה ומפנה :בתיה פורת ,פקידה ,רחוב כצנלסון ,73
גבעתיים.
ביתי המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,חיק אזרחי .2778/75

ילקוט הפרסומים  ,2561ח׳ באלול תשלי׳ט31.8.1978 ,

היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ב באלול תשל״ט ) 14בםפטמבר
.(1979
שם הנאמן ,תיאורו וטענו :ד״ר אריה ארזי ,ער׳ד ,ככר מלכי ישראל
 ,11תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :מרדכי זנדני ,פועל ,מושב ינון .64
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .282/73
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ב באלול תשל״ט ) 14בספטמבר
.(1979
שם הנאמן ומענו :כונפ הנכסים הרשמי ,רדווב בן־יהודה  ,14תל־
אביב.
שם החייבת ,תיאורה ומענה :סנדל זלדה ,זבנית ,רחוב דבורה בר־.
און  ,2ראשון־לציון.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .796/74
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ב באלול תשל״ט ) 14בספטמבר
.(1979
שם הנאמן ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בן יהודה  ,14תל־אביב.

הודעה ב ד ב ר כוונה ל ה כ ר ת ע ל דיבידנד
לעובדים ב ל ב ד
שם החייב ,תיאורו ומענו :זאב רוט ,בעל בתי קולנוע ,רחוב אלמליח
 ,4בת־ים.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .461/72
היום האחרון לקבלת הוכחות :ב״ב באלול תשל׳׳ט ) 14בספטמבר
.(1979
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :מדים מלצר ,עו״ד ,רחוב אחד־העם ,36
תל־אביב.

הודעית ע ל תשלום דיבידנד
שם החייב ומענו :דב םימנס ,רגוב ליבורני  ,26רמת־הנשיא.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .170/55
הסכים לכל לירה 85 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אהד :דיבידנד שני וסופי.
זמן פרפונו :י״ז באלול תשל״ט ) 9בספטמבר .(1979
מקום פרעונו במשרד הנאמן; כונס הככם־ם הרשמי ,רחוב בן־יהודה
 ,14תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :אברהם אלברט אלקלעי ,חקלאי ,רחוב
שילו ,12.רמה־גן.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,חיק אזרחי .640/61
הסכום לכל לירה 10 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד רביעי וסופי.
זמן פרעונו :י״ז באלול תשל״ט ) 0בספטמבר .(1979
מקום פדעונו במשרד הנאמן :עו״ד א׳ שמחוני ,רח׳ לבונטין ,2
תל-אכיב.
כ״ב באב תשל״ט ) 15באוגוסט (1979

לי בונה
סגן כונס הנכסים הרשמי
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הודעות מ א ת כמס הנכסים הרשמי
לפי פקודת פשיטת הרגל1936 ,

הודעה ע ל תשלום דיבידנד
שם הת־יב ,תיאורי ומענו :ראןין אורני ,מהנדס ,רחוב המתנהלים
 ,13גני־יהודה.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב־יפי ,תיק אזרחי .288/71
הסכום לכל לירה 100 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אץר :דיבידנד ראשון וסופי.
זמן פדעונו :י׳׳ז באלול תשל׳׳ב ) 9בספטמבר .(1979
מקום פדעונו במשרד הנאמן :עד׳ד י׳ שי ,רהוב אבי זוהר  ,1ירושלים

צווי ק ב ל ת נכסים ואסיפות ראשונות
שם החייב ומענו :צבי הירש ברנדר ,רהוב יהושע בן־נון  ,87תל־
אב ׳ב
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרח־ .1683;73
תאריך צו קבלת הנכסים :כ״ח בתמוז תשל״ט ) 23ביולי .(1979
תאריך הגשת הבקשה :ב״ד בתמוז תשל״ט ) 19ביולי .(1979
בקשת נושה או חייב :בקשה נושה.
האריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :כ״ב באלול תשל״ט )14
בספטמבר  (1979בשעה  9.30בבוקר ,במשרד כינס הנכסים
הרשמי ,רחוב בן־ יהודה  ,14הל־אביב.
שם החייב ומענו :משה עמיר ,גני ראשון ,בית מסי  ,2/8ראשון־
לציון.
ביה המשפט המחו:י של :תל־אב׳יב-יפו ,תיק אזרחי .:099/79
תאריך צו קבלת הנכסים י״א בפיו; תשל״ט ) 6ביוני .(1979
תאריך הגשת הבקשה :ט״ז באייר השל״ט ) 13במאי .(1979
בקשת נושה או חייב :בקשת גושה.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :כ״ד באלול תשל״ט )16
בספטמבר  (1979נשעה  12.00בצהרים ,במשרד כונס הנכסים
הרשמי ,רחוב בן יהודה  ,14תל־אביב.

היום האחרון להגשת הוכחות חרב :ב״ב באלול תשל׳יט ) 14בס:ז!״ץבר
.(1979

שם הנאמן ,תיאורו ומעיו :דור כהן ,עו״ד ,רחוב נחלת בנימין ,75
תל־אביב.

צו אישור פשרה ,מינוי נאמן וכוונה ל ה כ ר מ
ע ל דיבידנד
שש החייב ,תיאורו ומענו :פנחס דלבקוביץ ,יהלומן ,רחוב מוהליבר
 ,16פה־ז־תקוח.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב-יפו ,תיק האזרחי.2461/78 :
תאריך צו אישור הפשרה ומינוי נאמן :י׳ בתמוז תשל״ט ) 5ביולי
.(1979
היום האחרון להגשת הוכחות הוב :כ־׳ב באלול תשל״נז ) 14בספטמבר
.(1979
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :משה קניאל ,עו״ד ,רחוב אלנבי ,108
תל־אביב.

צו הכרזת החייב כפושט רגל והודעה ע ל כוונה
להכריז ע ל דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :עמנואל דודאי ,פקיד׳ רחוב אינששיין ,29
רמת־אביב ,תל־־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב־יפו ,חיק אזרחי .916/78
תאריך צו הכרזת החייב כפושט רגל :כ׳־ו בטבת תשליט ) 25בינואר
.(1979
היום האחרון להגשת הוכחות חוב :ה׳ באלול תשל״ס ) 31באוגוסט
.(1979
שם הנאמן ומענו :כונס הטכסים הרשמי׳ רחוב בן־יהידה 14׳ תל־אביב.

הודעות ע ל ביטול צווי ק ב ל ת נכסים ופשיטת רגל

שם החייב ,תיאורו ומענו :חיים סנדרוביץ ,נהג ,רהוב האתרוג ,7
צו ק ב ל ת נכסים והכרזת פשיטת רגל,
בת־ים.
אסיפה ראשונה
מספר ת״ה .0259392
,64
אילת
רהוב
שרברב,
שם החייב ,תיאורו ומענו :יעקב ד-־ין,
בית המשפט המחוזי של :תל־אב־ב־יפו ,תיק אזרחי.2505/74 :
חולון; ת״׳ז .6382993
תאריכי הצווים לקבלת הנכסים ופשיטת הדגל :ז׳ בכסלו תשל״ו
בית המשפט המחוזי של:
 , ( 2 1ו־כ״ה בטבת תשל״ה ) 8בינואר .(75G1
תיק 1אזרחי .1097/79בנובמבר
תל־אביב־יפי9 ,
) 7 4
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :ט״ז באייר תשל״ט )13
סיבת הביטול :חשלום כל החובות.
במאי .(1979
תאריך הב־טול :ט״ז בתפוז תשל׳׳ט כ-)11ילי .(79S1
האריך הגשת הבקשה :י״ד באייר תשל״ט ) 11במאי .(1979
שם הח־יב ,תיאורו ומענו :פטר קאוף ,פקיד ,רחוב ההסתדרות ,98
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
חדלין.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ב״ב באלול תשל״ט )14
מספר ת״ז.3088101 :
בספטמבר  (1979בשעה  10.00בבוקר .,במשרד כינס הנכסים
בית הנ:שפ:ז המחוזי של :תל־אביב־יפו :תיק אזרחי .1262/72
הרשמי ,רחוב בן־יהודה  ,14תל־אביב.
תאריך הצו לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל :ט״ז בסיון תשל׳׳ב )29
במאי .(1972
מינוי נאמן ובוינה להכריז צ ל דיבידנד
סיבת הביטול :תשלום כל החובות.
,6/12
בדק
שם החייב ,תיאורו ומענו :מרקוס רוזנבלום ,סוכן.,רחוב
תאריך הביטול :ט׳ באדר תשל״ט ) 8במרס .(1979
רמת־השרון.
ז׳׳ בונה
ס־׳ו באב תשל״ט ) 8באוגוסט (1979
בית המשפט המחוזי של תל־אביב־יפו ,חיק אזרחי .2817/76
סנן כונס הנכסים הרש^י
תאריך צו מינוי נאמן :ב׳ באייר השל״ט ) 17במאי .(1979
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ילקוט הפרסומים  .2561ח׳ באלול תסל״פ3 ,ז31-8-19

הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי
לפי פקודת פשיטת הרגל1936 ,

הודעה ע ל ביטול צו ק ב ל ת נכסים ופשיטת רגל
ושחרור נאמן
שמות החייבים ,תיאורם ומענם :ז׳אן וראובן בן־דוד חייט ,שד׳
העצמאות  ,703/21קרית־גת.
מספר ת״ז.6357951 ,6357952 :
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,חיק אזרחי .51C8Í67
תאריך הצו לקבלת הגכםים ופשיטת הרגל :ג׳ בחשון תשב״ח )6
בנובמבר .(1967
סיבר .הביטול :ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.
תאריך הביטול :כ״ה באייר תשל״ח ) 1ביוני .(1978
שם הנאמן ,ומענו :כינס הנכסים הרשמי ,רחוב בן־יהודה  ,14תל־
אביב.
תאריך משחרור :כ״ה באייר תשל״ה ) 1ביוני .(1978

הודעה ע ל שחרור נאמן
שם החייבת ,תיאורה ומענה :רחל הלנבדנד ,זבנית ,רחוב זיבוטינסקי
 ,9גבעת״שמואל.
בית המשפט המחוז־ של תל־אביב־יפו ,תיק האזרחי .1317/69
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :ישעיהו גבור ,עו׳׳ד ,רחוב תרס׳׳ט  7ב׳,
תל־אביב.
תאריך השחרור :י׳ באב תשליט ) 3באוגוסט .(1973
ט״ז באב תשל״ט )ס באוגוסט »(197

ז׳ בינת
סגן כונס הנכסים הרשמי

הודעות ב ד ב ר כוונה להכריז ע ל ד י ב י ד נ ך
שם החייב ,תיאורו ומענו :בוים מנדל ,רחוב כפר יוסף  ,34חיפה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .988/74
היום האחרון לקבלת הוכחות :ב״ב באלול תשל״ט ) 14בספטמבר
.(1979
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :עו״ד ע׳ חרלף ,רחוב המגינים  ,42חיפה.
שם החייב ,תיאורו ומענו :לוי יונה ,רחוב שלמה המלך /37אי,
מהנה־דוד.
ביה המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .406/77
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ב באלול תשל״ט ) 14בספטמבר
.(1979
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :עו״ד ע׳ חרלף ,רחוב המגינים  ,42חיפה.

הידעה ע ל תשלום דיבידנד לנושים בדין קדימה
שם החייב ,תיאורו ומענו :בד נוי אריה ,רוזוב כספי  ,8בת־גלים.
בית המשפט המחיזי של :תיק אזרחי .409/77
הסכום לבל לידה.100% :
דיבידנד ראשון או אחר :ראשון.

ילקוש הפרסומים  ,2561הי באלול תשל״ט31.8.1978 ,

זמן פרעונו; ט־״ו באלול תשל״ט ) 7בספפנזבר .(1979
מקום פרעוגו במשרד הנאמן :עו״ד ע׳ חרלף ,רחוב המגינים ,42
חיפה.

הודעה ע ל תשלום דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :שלמה קושניר ,שד׳ הנשיא 48בי ,חיפה.
בית המשפט המחוזי של :היפה ,תיק אזרחי .754/74
הסכום לבל לירה.20% :
דיבידנד ראשון או אתר :שני.
מקום פרעונר במשרד הנאמן :עו״ד י׳ היון ,רחוב אבן םינא ,20
חיפה.

צו ק ב ל ת נכסים והכרזת פשיטת רגל ,אסיפה ראשונה
וחקירה פומבית
שם החייב ,תיאורו ומענו :רג׳א פוידה ,פועל ,ת״ז  ,5110504כפר
םמיע.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .953/79
תאריך צו קבלת הגכםים והכרזת פשיטת..רנל :י״ב באלול תשל״ט
) 4בספטמבר .(1979
בקשת נושה או חייב :חייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :״ ז באלול תשל״׳ט )9
בספטמבר  ,(1979בשעה  08.30במשרד כינס הנכסים הרשמי
רחוב שמריהו לוין  ,3חיפה.
האריך החקירה הפומבית ,השעה והמקום :י״ט באלול תשל-ט )11
בספטמבר  ,(1979בשעה  08.30בבית המשפט המחוזי חיפה.

צווים מתלים שחדור
שם החייב ,תיאורי ומענו :נתן בהן ,רחוב הראשונים  ,48קדית חיים,
ת״ז .0106656
בית המשפט המחוזי של חיפה ,תיק אזרחי .1310/76
תארי -צו השחרור :כ״ב בסיון תשל״ט ) 17ביוני .(1979
מהות הצו :שחדור בתנאי סעיף  (2) 26לפקודה.
שפ החייב תיאורו ומענו :משה רוזנטל ,רחוב קלונימום  ,11תל־
אביב ,ת״ז .227096/3
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .66^71
האריך צו השחרור :ב״ב בסיון תשל״ט ) 17ביוני .(1979
מהות הצו :שחרור בתנאי סעיף  (2) 26לפקודה.
שם החייב ,ת־אורו ומענו :יהודה קפון ,רחוב לאה  ,13חיפה ,ת״ז
.0177101
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .532/67
תאריך צו השחרור :ב״ה באייר תשל׳׳ט ) 22במאי .(1979
מהות הצו :שחרור בתנאי סעיף  (2) 26לפקודה.
י״ט באב תשל״ט ) 12באוגוסט (1979

י ׳ יקותיאלי
סגן כונס הנכסים הרשמי
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הודעות מ א ת כונס הנכסים הרשמי
לפי פקודת פשיטת הרגל1936 ,

הודעות ב ד ב ר כוונה להכריז ע ל דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :דיגורקר אליהו ,ת״ז  ,1202328פועל,
 ,1056/25דימונה.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .414/73
היום האחרון לקבלת הוכחות :ג׳ בחשון תש׳׳ם ) 24באוקטובר .(1979
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :בונם הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
באר־שבפ.
שמות החייבים ,תיאורם ומענם :אבידוב דן ,ח׳׳ז  ,0622757מסגר,
אבידוב יהודית ,ת״ז  ,0598019שיכון ד׳  ,1949/14באר-שבע.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .494/71
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ה בתשרי תש״ם ) 19באוקטובר
.(1979
־ שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
באר־שבע.
שם החייב ,תיאורו ומענו :גלפלה ברמי ,ת״-ז  ,9679341עובד דחק,
שיכון ד׳  ,170/2באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,חיק אזרחי .148/68
היום האחרון לקבלת הוכחות :י״ט באלול תשל״ט ) 11בספטמבר
.(1979
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,דהוכ החלוץ ,117
באר־שבע,
שם החייב ,תיאורו ומענו :בהן מקסים ,ת״ז  ,172830מפעיל ,רחוב
אליעזר בן יאיר  ,29/17ערד.
בית המשפט המחוזי של :באר־שכע ,תיק אזרחי .497/75
היום האחרון לקבלת הוכחות :י״פ בתשרי תש״ם ) 10באוקטובר .(1979
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,החלוץ  ,117באר-
שבע.

הודעות ע ל תשלום דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :למרשנד מוריס ,ה׳׳ז  ,6721683מכונאי,
רחוב השיטה  ,6/5דימונה.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .633/74
הסכום לבל לירה 100 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אהד :ראשון.
זמן פרפונו :א׳ בהשון תש״ם ) 22באוקטובר .(1979
מקום פדעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
,
באר־שבע.
שם החייב ,תיאורו ומענו :פרחי אליהו ,ח״ז  ,0268567שומר ,רחוב
דב גור  1622/15איזור ו׳ ,אשרוד.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .483/73
הסכום לכל לירה 75 :אני.
דיבידנד ראשון או אחר :ראשון.
זמן פרפונו :ב׳׳ו בתשרי תשל״ט ) 17באוקטובר .(1979
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מקום פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
באר־שבע.
שם החייב ,תיאורו ומענו :שלי ראובן ,ת״ז  ,4179647פועל בנין;
שלי עליזה ,ת״ז  ,0901694עקדת בית ,74/2 ,מצפה רמון.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .165/75
הסכום לכל לירה 100 :אגי.
דיבידנד ראשון או אחר :ראשון.
זמן פרפונו :י״ג בתשרי תשים ) 4באוקטובר .(1979
מקום פרעונו במשרד הנאמן :בונם הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
באר־שבע.
שם החייב ,תיאורו ומענו :סויסה יהודה ,חקלאי ,ת״ז ,4210324
מושב עמי עוז  ,171ד״נ נגב.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזדהי .429/70
הסכום לכל• לירה 25 :אג׳.
דיבידנד ראשון או אחד :שני.
ומן פדעונו :ב׳׳ז באלול תשליט ) 19בספטמבר .(1979
מקום פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
באר־שבע.
שם החייב ,תיאורו ומענו :גלבוע נחמן ,ת״ז  ,0432905נהג,541/1 ,
אילת.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .74/75
הסכום לכל לירה 50 :אגי.
דיבידנד ראשון או אהד :שני.
זמן פרעונו :ו׳ באלול תש״ם ) 27בספטמבר ,(1979
מקום פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
באר-שבע.
שם החייב ,תיאורו ומענו :סבנ הנרי ,ת׳׳ז  ,4268572נכה צה״ל,
שיכון ד׳  ,1929/20באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרהי .217/74
הסכום לכל לידה 40 :אג׳.
דיבידנד ראשון או אחר :שני.
זמן פרעונו :י׳׳ח בתשרי חש״ס ) 9באוקטובר .(1979
מקום פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,רה׳ החלוץ ,117
באד־שבע.

הודעה ב ד ב ר בקשה לשחרור
שם החייב׳ תיאורו ומענו; וקנין אלי ,ת״ז  ,6767874פועל בנין׳
רחוב הסנהדרין 1937/15׳ שיכון די׳ באר־שבע.
ביה המשפט המחוזי של :באר־שבע׳ תיק אזרחי .167/73
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי׳ רחוב החלוץ 117׳
באר־שבע.
היום והמקום לדיון בבקשת השחרור :ב״ה באלול תשל״ט )17
בספטמבר  (1979בית המשפט המחוזי׳ באר־שבע.
א י ברבע
ט״ו באב תשל׳׳ט ) 8באוגוסט (1979
סגן בונם הנכסים הדשמי בפועל

ילקזע הפדפומים  ,2561ח׳ באלול תשל׳׳ט31.8.1773 ,

הודעה ע ל כוונה להגיש בקשה למתן צו ניהול
לפי תקנות האפוטרופוס הכללי) ,פדרי דין וביצוע( ,תשל׳״ח—1978
בהתאם לתקנה  4לתקנות האפוטרופוס הכללי)סדרי דין וביצוע(,
תשל״ח ,1978-ניתנת בזה הודעה בי בכוונת האפוטרופוס הכללי
להגיש לבית המשפט בקשה לתת לו צו ניהול ביחס לנכסים הרשומים
להלן.
על כל אדם הרוצה להתנגד למתן הצו להגיש לאפוטרופוס הכללי,
במשרדו בתל־אביב ,רחוב בךיהודה  ,14כתב התנגדות ,בשני עותקים,
הנתמך בתצהיר ויפרט בו את נושא התנגדותו ונימוקיו ,תוך שבועיים
מיום פרסום הודעה זו.

תיק מם׳
3646/75
44/79
517/78
4550/70
3375/77
2711/78

שפ המוריש
אלמנת המנוח
אליעזר ארבייטמן
נעמי יוסף
מנחם ספיר
בנימין בננלפ
אסתר לב
חנה יגיד

מקום מגוריו
האחרון

תאריך צו
הירושה

בני־ברק
בת ים

12.7.77
13.2.79
17.1.79
19.10.79
21.11.78
14.11.78

ט״ו בתמוז תשל״ט ) 10ביולי • (1979

ד'בונה.
משנה לאפוטרופוס הכללי

נכסי עזבונות:
שם הנפטר

(

שם האב

םוזנה קקום
גולדה נרינשטיין
רוזה מדמן
יוסף מזרחי
חנה)אייזבבדג( נירמינישץ
הידועה גם בשם ביפורמנישץ
שמואל אייזנברנ
פילות גרינשפן
גושא נדבר
דוד פולק
נחה ברלינה
לופו קרויטורו
שמעון קורבמן
יצחק הילף
גוסטה שפיגל

מקום מגוריו האחרון

משה
יצחק
יוסף

תל־אביב
יפו
נתניה

לפי סעיף  (1)58לחוק בנק ישראל ,תשי״ד ,11954-מתפרסם
בזה דין וחשבון על מחזור המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום
העבודה ביום כ״ט באב תשל״ט ) 22באוגוסט .(1979
סך הבל המטבע במחזור״

אפרים

תל-אביב

ישראל
יעקב
הלל

תל־אביב
תל־אביב
תל־אביב

איזיק

תל־אביב

שפ המוריש

בנדיקט קנר
מירון קנר
ארנסטינה לוארה אדמונד ריינפלד
נחום ולוצי ספון
מנדל שפירא
גד דוד בדאון
הירש בלום )הידוע
בשם הנריק שטיק( מאיר בלום
יוסף פדי
יפה בציל
יעקב זקפ
יוסף זקס

מקום מגורי המוריש
מושב בצרון

 13,427,452,295.19לידות

תיק מפי

שם המוריש

3549/78

ד׳ אשבל
א׳ באלול תשל״ט) 24באוגוסט (1979
סגן מגהל מחלקת הבנקאות)הוצאה(
י —
 1ס״ח תשי״ד ,עמ׳ .192
הודעות אלה מתפרסמות על אחריות המודיעים
ואין ב3רםומן משום מתן תעודה מל נכונות!

עזבון המנוחה שרה א ק ס ל ר ו ד
הודעה לנושים לפי סעיף  99לחוק הירושה ,תשכ״ה—1965
החתום מטה נתמנה למנהל עזבון המנוחה שרה אקסלרוד מארה״ב,
לפי צו בית המשפט המחוזי בתל־אביב־־יפו ,בחיק עזבונות .2356179

י
תל־אביב

ד נ י א ל י ע ק ב ז ו ן  ,עו׳״ד
רחוב יהודה הלוי  ,4חל־אביב

א ל ק ט ר ו רון בע׳׳מ

נכסי יורשים בלתי י ד ו ע י ם

אניטה גרינברג
כיורשת המנוח
לאון צולר
אידלה מירסקי
)אם המנוחים יעקב
ובסיה מירםקי(

י

לא כולל מטבעות זכרון מזהב בערך נקוב כולל של 37,585,900
לירות שחכולת-הזהב הכלול בהם שווה או עולה על ערכם הנקוב.

כל נושה של העזבון מתבקש להמציא לחתום מטה תוך שלושה
חדשים מיום פרסום הזמנה זו הודעה בכתב על תביעתו.

לפי צו בית המשפט המחוזי חל־אביב:

1717/62

לפי חוק בנק ישראל ,תשי״ד—1954

הנכסים ביתדות מטבע חוץ וזהב  13,427,452,295.19. . . . .לירות

נ כ ס י נ ע ד ר י ם שזהותם לדועה:
שם ו^נעדר

י דין וחשבון שבועי

מקום מגוריו
האחרון
חולון

ילקוט הפרסומים  ,2561ח׳ באלול תשל״ט31.8.1978 ,

תאריך צו
הירושה
16.11.78

)בפירוק מרצון ע״י חברים(
נמסרת בזה הודעה ,שבאסיפה הכללית שלא מן המגין של החברה
הנ׳י-ל שהתקיימה ביום  ,31.3.1979נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק
את החברה מרצון ע״י חברים ולמגות את דן בגלייבטר וגבריאל פיש
כמפרקי החברה.
על כל נושי ההברה הנ״ל להגיש את תביעותיהם למפרקים תוך
 שבועיים ימים מפרסום הודעה זו ,לפי הכתובת רחוב אחד העם ,7פתח־חקוה,ע״י גבריאל פיש.
לא ידונו בתביעות שיוגשו לאחר התאריך הנ״ל.

1.2.79

גבריאל פיש

דן בגלייבטד
מפרקים

2111

חלקה  16בגוש  7372בע״מ
הודעה על קבלת החלטה מיוהדת לפירוק החברה
ניתנת בזה הודעה כי באסיפה כללית יוצאת מן הכלל של החברה
הנ״ל שנועדה ונתכנסה ביום  17ביול 1979 -נתקבלה החלטה מיוחדת
לפרק את החברה מרצון ולמנות אה מר שבתאי רפופורט למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות גגד ההברה הב״ל יגיש את תביעותיו
בצירוף הוכחותיו תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו למפרק הנ״ל
ברחוב חובבי ציון  ,39תל־אביב.
נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
הנ״ל ,לא ייענה.
ש ב ת א י ר פ ו פ ו ר ט  ,מפרק

עיראון הברה להשקעות בע״מ
)בפירוק מרצון(
ניתנת בזה הודעה ,שבאסיפה כללית יוצאת מן הכלל של החברה
שנועדה ונתכנסה כהלכה בתל-אביב ,ביום  1.7.1979נתקבלו ההחלטות
הבאות.
)א( לפרק את החברה מרצון.
)ב( למנות למפרק החברה את מר שבתאי אנגל מרהוב אופנהיימד ,14
תל־אביב.
על בושי ההברה להוכיח את חובותיהם או להגיש את תביעותיהם
במשך  21יום מתאר-־ך הודעה זאת לפי כתובת המפרק הנ״ל.
ש ב ת א י א נ ג ל  ,מפרק

חב׳ חנניה יצהקי ובניו בע-׳מ

עזבון המנוח אפרימ שי

)בפירוק מרצון(

הודעה לפי סעיף ) 99א( לחוק הירושה ,תשכ״ה—1965

ניתנת בזה הודעה ,בהתאם להחלטת החברה מיום :15.7.1979
 .1לקבל את התפטרותו של המפרק העו״ד משה בן דור;
 .2למנות במקומו את המפרקים :יעקב יצהקיף ,מנחם יצחקי ודניאל
יצחקי ,שהם בעלי המניות של החברה המתפרקת.

בהתאם לצו בית המשפט המחוזי בחיפה מונה החתום מטה כמנהל
עזבון המנוח אפרים שילוני שנפטר ביום  24.3.1979ומענו היה רחוב
אחד העם  ,5חיפה.

מ מ ה בן ד ו ר  ,עו׳׳ד ,מפרק

אני מזמין בזה את נושי העזבון הנ״ל להודיעני על תביעותיהם,
בכתב ,תוך  3חדש־ם מיום פרסום הודעה זו ,לפי ת״ד  ,33600חיפה.
שלמה מישקובםקי ,מנהל עזבון

דן בגלייבטר ,חברה להשקעות ולמסחר בעימ
)בפירוק מרצון ע״י חברים(
נמסרת בזה הודעה ,צי באסיפה כלליה שלא מהמנין של החברה
הנ״ל ,שהתקיימה ביום  31.3.1979במשרדה הרשום של החברה,
נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ע׳׳י הברים ,ולמנות
את דן בגלייבטד מרחוב פינקמ  8פתח־תקוה ,כמפרק החברה.
בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו,
בצירוף הוכחותיהן תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו לכתובת המפרק
הנ׳יל.
נושה או אדם אחר אשד לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
הנ״ל ,לא ייעגה.
דן ב ג ל י י ב ט ר  ,מפרק

שמורי-טבע בע״מ
ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  23.7.1979נתקבלה החלטה
מיוחדת לפרק את ההברה מרצון ולמנות את הלנה פוםקנבראוגר
כילפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
בצירוף הוכחותיהן תוך  24יום מיום פרסום הודעה זו למפרק הנ״ל,
לפי המען :משרד עו׳׳ד אברהם הולנדר ,רחוב אחד־העם  ,38תל״
אביב.
נושה או אדם אהד אשד לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
הנ״ל ,לא ייענה.
הלנה פ ו ק פ נ ב ר א ו נ ר  ,מפרקת

2112

הברת שמיכות השרון פ.ו.ה .בע״מ
)בפירוק מרצון ע״י החברים(
הודעה על פירוק החברה מרצון
ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
הנ״ל ,שנועדה כהלכה ונתכנסה ביום  3.8.1979נתקבלה החלטה
מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות אח עו׳יד צבי מימון מבכר
מלבי ישראל  ,6תל-אביב ,כמפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
בצירוף הוכחותיהן תוך  21יום מיו 0פרסום הודעה זו למשרד המפרק
הנ״ל.
נושה או אדם אתר ,אשר לא יגיש תביעותלו כאמור תוך המועד
הנ׳׳ל ,לא ייענה.
צ ב י מ י מ ו ן  ,עו״ד ,מפרק

עזבון הדקלים בע״מ
הודעה על פירוק מרצון
ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של ההברה
הנ״ל שנועדה ונתכנסה בהלכה ביום  5באוגוסט  1979נתקבלה החלטה
מיוחדת לפרק את החברה מרצון ע״י חברים ולמנות אה שושנה
םגלוביץ מרחוב קדיניצי  ,45רמה־גז ,במפרקח החברה.
על כל הנושים ,אם ישגם כאלה ,להגיש את תביעותיהם למפרקת,
לפי המען הנ״ל ,תוך  24יום מיום פרסום הודעה זו שאם לא כן ,לא
ייענו תביעותיהם.
סגלוביץ שושנה ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,2561ח׳ באלול תשל״ס31.8.1978 ,

חלקה  53בגוש  7151בע״מ

ארלדן מלונאות ונופש) (1972בעימ

ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה הכללית שלא מן המבין של ההברה
הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  5באוגוסט  1979נתקבלה החלטה
מיוחדת לפרק את ההברה מרצון ע״ י חברים ולמנות את שושנה
סגלוביץ ,מרחוב קריניצי  ,45דמת־נן ,כמפרקת החברה.

הודעה על פירוק ולחברה מרצון
ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
הב״ל ,שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  17.7.1979נתקבלה החלטה
מיוחדת לפרק אח החברה מרצון ולמנות את ישראל גלעדי עו״ד,
מרחוב הלל  ,8ירושלים ,כמפרק החברה.

הודעה על פ׳ידוק החברה מרצון

על כל הנושים ,אם ישנם כאלה ,להגיש את תביעותיהם למפרקת,
לפי המען הנ״ל תוך  14יום מיום פרסום הודעה זו שאם לא בן ,לא
ייענו תביעותיהם.
ם ג ל ו ב י ץ ש ו ש נ ה  ,מפרקת

מטעי אחרוני חברה חקלאית בע״מ

כל נושה שיש לו תביעות בגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו
בצירוף הוכחותיהן תיך  21יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק
הנ״ל.
נושה או ארם אחר ,אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
הנ״ל ,לא ייענה.
י ש ר א ל ג ל ע ד י  ,עו״ד ,מפרק

)בפירוק מרצון(

ארלדן החזקת נכסים בע״מ

ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה הכללית היוצאת מן הכלל של
החברה הנ״ל אשד התקיימה ביום  22ביולי  ,1979נתקבלו ההחלטות
המיוחדות הבאות:

הודעה על פירוק החברה מרצון

 (1לפרק את החברה מרצון;  (2למנות את מאשה אתרוגי ואת
משה אחרוני משדרות רוטשילד  ,119תל־אביב ,במפרקי ההברה;
 (3להקנות למפרקי החברה סמכויות של מנהלי החברה במהלך הפירוק.
על גושי התבדה להגיש תביעותיהם למפרקים לפי המען הנ״׳ל,
תוך  21יום מיום פרסום הודעה זאת.
מאשה אהדוגי

משה אחרוני
מפרקים

חברת גוש  6355חלקה  377בע״מ

ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה הכללית שלא מן המגין של החברה
הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  17.7.1979נתקבלה החלטה
מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות «ת ישראל גלעדי עו״ד,
מרחוב הלל  ,8ירושלים ,כמפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הב׳׳ל יגיש את תביעותיו
בצירוף הוכחותיהן תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק
הנ״ל.
גושה או אדם אחר ,אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
הנ״ל ,לא ייענה.
י ׳ ג ל ע ד י  ,עו״ד ,מפרק

ארלדן בניה להשכרה בירושלים בע״מ

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה מרצון

ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן המבין של החברה
הנ״ל שנועדה י־נתכנפה כהלכה ביום  23.7.1979נתקבלה החלטה
מיוחדת לפרק אה החברה מרצון ולמנות את עו״ד ש׳ יליגק ,מרחוב
םוטין  ,28תל־אביב ,כמפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של ההברה
הג׳׳ל ,שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  17.7.1979נתקבלה החלטה
מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל גלעדי ,עו״ד,
מרחוב הלל  8ירושלים כמפרק החברה.

על נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
בצירוף הראיות לביסוסן תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו למשרד
המפרק הנ״ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
בצירוף הוכחותיהן תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק
הנ״ל.
נושה או אדם אחר ,אשר לא יגישתביעותיו כא־ייד תוך המועד
הנ־׳ל ,לא ייענה.
ישראל גלעדי ,עו״ד,מפרק

בושה או אדם אחר ,אשד לא יגיש את תביעותיו כאמור תוך
המועד הב״ל ,לא ייעגה.
ש מ ו א ל י ל י נ ק  ,עו״ד ,מפרק

לרלם ניהול ופיתוח בע״מ

חברת חלקה  113בגוש  6957בע״מ

הודעה על פירוק החברה מרצון

ניתנה בזה הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן המגין של החברה
הנ׳׳ל ,שביעדה ונתכנסה ביום  22.7.1979נתקבלה החלטה מיוחדת
לפרק את החברה מרצון ,ולמנות את שלמה כהן ,מרחוב ישעיהו ,28
תל־אביב ,כמפרק החברה.

ניחנת בזה הודעה ,כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  19.7.1979נתקבלה החלטה מיוחדת
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל גלעדי ,עו״ד ,מרחוב
הלל  ,8ירושלים ,במפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל מוזמן להגיש את
תביעתו בצירוף הוכחות ,תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו ,למשרד
המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר ,אשר לא יגיש את תביעותיו תוך המועד האמור,
לא ייענה.
שלמה כ ה ן  ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות בגד החברה הנ־ל יגיש את תביעותיו
בצירוף הוכחותיהן תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק
הנ׳׳ל.
נושה או אדם אחר ,אשד לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
הנ-ל ,לא ייענה.
י ש ר א ל ג ל ע ד י  ,עו׳׳ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,2561ח׳ באלול תשל׳׳ט31.8.1973 ,
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אישור יעוץ הנדסי) (1972בע״מ
הודעה על פירוק החברה מרצון
ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה הכללית שלא מן המבין של החברה
הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  19.7.1979נתקבלה החלטה
מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה שני מרחוב ששת
הימים  ,49ירושלים ,כמפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הג״ל יגיש את תביעותיו
בצירוף הוכחותיהן תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק
הנ״ל.
נושה או אדם אחד ,אשד לא יגיש תביעותיו באמור תוך המועד
הנ״ל ,לא ייענה.
משה ש נ י  ,מפרק

אדמה בת מזל בע״מ
אדמה מבורכת בע״מ

סטםניה בע׳׳מ
)בפירוק מרצון(
ניתנת בזאת הודעה ,לפי סעיף  (1) 216לפקודת ההברות ,בי
באסיפה כללית יוצאת מן הכלל של החברה הב״ל שנתכנסה ביום
 26.7.1979במשרדה הרשום של החברה ,נתקבלו ההחלטות הבאות
בהחלטות מיוחדות :לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן עופר,
עו־ד משדרות שאול המלך  ,35תל־אביב ,כמפרק ההברה.
על כל נושי החברה להגיש את תביעותיהם למשרד המפרק הנ״ל,
תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו ,שאס לא כן ,יוצאו מכלל הנא ד,
בכל הלוקה שתיעשה לפני שיוכיחו את חובותיהם.
דן ע ו פ ר  ,עו״ד ,מפרק

בוני קו ־ חברה לעבודות עפר ופיתוח באשדוד בע״מ

הודעה על פירוק מרצון
ניתנת בזאת הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברות
הנ״ל שנועדה ונתכנסה ביום  30.4.1978נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק
את החברות מרצון ולמנות את עו׳׳ד שמואל בירגר ,מרחוב הסורג ,2
ירושלים ,כמפרק החברות.
כל נושה שיש לו תביעות נגד ההברות יגיש את תביעותיו בצירוף
הוכחותיהן תוך  21יום מיום פרםום הודעה זו למשרד המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחד ,אשד לא יגיש אח תביעותיו כאמור תוך המועד
הנ״ל ,לא ייפנה.
ש מ ו א ל ב י ד נ ר  ,ע ו ״ ד  ,מפרק

חברת בית ברחוב רש״י  50ירושלים בע־־מ
)בפירוק מרצון ע״י הגושים(
ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה הכללית של בעלי הבעיות של
החברה הנ״ל שהתקיימה ביום  15.12.1978הוחלט לפרק את החברה
מרצון ולמנות את עו״ר מאיר מצא מרחוב בן־יהודה  ,3ירושלים,
במפרק החברה.
כל נושה שיש לו הביעה נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
בצירוף הוכחותיו תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק
'הנ״ל.
נושה או אדם אחד אשד לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
הנ״ל ,לא ייעגה.
מ א י ר מצא ,מפרק

עגלות ילדים ורהיטים עופר בע״מ

)בפירוק מרצון(
ניתנת בזאת הודעה לפי סעיף  (1)216לפקודת ההברות ,כי
באסיפה כללית יוצאת מן הכלל של החברה הנ״ל שנתכנסה ביום 15
ביולי  1979במשרדה הרשום של החברה ,נתקבלו ההחלטות הבאות:
לפרק את החברה מרצין ,למנות את דן עופר עו״ד ,משד׳ שאול המלך
 ,35תל־אביב ,כמפרק החברה.
על בל נושי החברה להגיש את תביעותיהם למשרד המפרק הנ״ל
תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו.
תביעות שתוגשנה לאחר המועד האמור ,לא תיעננה.
ד ן ע ו פ ר  ,עו״ד ,מפרק

אחים קהת נגרות בנין בע״מ
)בפירוק מרצון(
ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן המגין של החברה
הנ׳׳ל שנתכנסה ונתקיימה בדין ביום  ,1.8.1979נתקבלה החלטה
מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמגוח אח גרשון קהה ומשה קהת
במפרקי החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
בצירוף הוכחותיו תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו במשרד עו״ד,
בן־נסתלי זשות׳ ,רחוב בלוך  ,26תל־אביב.
נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור תוך
המועד הנ״ל ,לא ייענה.
גרשון קהת
משה קהת
מפרקים

)בפירוק מרצון(
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  (1) 216לפקודת החברות,
שבאסיפה הכללית היוצאת מן הכלל של החברה הנ״ל שהתקיימה כחוק
ביום  16.7.1979נתקבלו החלטות מיוחדות לפרק אח החברה מרצון,
ולמנות במפרקים של ההברה את אריה אליקים ,את שמואל אשכנזי
ואת נסים אדניה.
א׳ אליקים

2114
המחיר  8לידות

ש׳ אשכנזי
מפרקים

נ׳ אדניה

תיקון טעות
בהודעה על תוצאות הגרלה התשיעית של מילווה פיתוח ,תש״ך-
 ,1960סדרה ל׳ ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,2545תשלי׳ט ,עמ׳
 ,1707בכותרת ,במקום ״הודעה על תוצאות ההגרלה השמינית־׳ צ״ל
״הודעה על תוצאות ההגרלה התשיעית״.
ילקוט הפרכומים  ,2561ח׳ באלול ת?ול״ט31.8.1973 ,
נדפס כדפוס הממשלה״ ירושלים

