רש־ומות

ילקמג הפרסומים
P

2623

י״א באייר תש״ס

 27באפריל 1980
עמוד

עמוד
1482

שובו של שר לארץ

.

מינוי שופט בית משפט מחוזי בפועל

.

1482
.

1482

.

1482

1482

.

1483

מינוי יו״ר ועדות ערר לפי חוק מס שבח מקרקעין .

1482
1482

מינוי יו׳׳ר ועדת עררים לפי חוק התגמולים לנפגעי
1483

פעולות איבד.
מינוי רשם בית הדין האזורי לעבודה
מינוי חבר רשות ניירות ערך

.

.
.

.

.
.

קביעת מוסדות ציבור לפי חוק מס שבח מקרקעין .

.

.

1433

.

.

1483

.

1483

אישור הסכם קיבוצי לפי חוק שעות עבודה ומנוחה .

1483

הודעה בדבר כוונה למתן צו הרחבה לפי חוק הסכמים
. . . . . . .
• .י
קיבוציים

1484

.

.

.

1485

אישור מוסדות רפואה לפי תקנות בריאות העם ובדיקת

מינוי ־יו׳׳ר ועדת עררים לפי חוק הפיקוח על מצרכים
ושירותים
מינוי יו״ר ועדות קנסות לפי חוק מועצת חפירות )ייצור
ושיווק(
מינוי יו״ר ועדה להענקת זכויות לפי חוק המשסרה
)בכים ונספים(

.

.

.

1484

ביטול מינוי סגן פסיכיאטר מחתי

)מינויים(
.

הודעה בדבר הרכבן של מועצות דתיות

.

אכרזה על מוסד היניד מוכר יפי חוק לימוד חובה .

הודעה בדבר פטור ממכרז לפי חוק שירות המדינד.
תודעה על תוספת משרה בתוספת לחוק האמור .

.

.

.

1484

1485

מי שפיר>
.

1485

.

'הוצאת סדרות איגרות חוב של מילווה המדינה

הודעות לפי פקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( .

1486

היתר לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים .

.

.

1488

אכרזות על תקנים רשמיים לפי חוק התקנים .

.

.

1489

הודעות לפי חוק התכנון והבניה
הזמנות בתי המשפט

.

.

.

!489
.

.

.

.

.

1497

הזמנות בתי הדין הרבניים

1502

הודעות לפי חוק הצהרות מוות

1503

בקשות לפירוק הברות ע״י בתי המשפט

.

.

.

.

הודעות מאת כעס הנכסים הרשמי
דו״ה שבועי של בנק ישראל על מחזור המטבע .

4ם15
.1506

.

1509

הודעות מאת הציבור

1510

תיקון טעות דפוס

1512

הודעה ע ל שובו של שר לארץ

הודעה ע ל מינוי יושבי ראש ועדת עררים

לפי הוק־יסוד :הממשלה

לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—1957

מודיעים בזה ,לענין סעיף  20לחוק־יסוד :הממשלה ,כי שר
האנרגיה והתשתית ושר התקשורת שב ארצה במוצאי שבת ,י״ב
בניסן תש״ם ) 29במרס .(1980
יי׳ ז בניסן תש׳׳ם ) 3באפריל (1980
)המ (3—57

אריה נאור
מזכיר הממשלה

הודעה ב ד ב ר פטור ממכרז

ההודעה על מינו־ ועדות עררים ,על הרכבן ועל מענן ,שפורסמה
בילקוט הפרסומים  ,582תשי״ח ,עמי  ,532תתוקן לפי זה.

לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,תשי״ט—1959
מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה)מינויים(,
תשי״מ ,! 1959-החליטה הממשלה להאריך את תוקף ההחלטה בדבר
פטור ממכרז פומבי ,שהודעה עליה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2187
תשל״ו ,עמי  ,1056ואשר תקפה הוארך בהחלטה שהודעה עליה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2395תשל״ח ,עמי  ,624לשנתיים
נוספות ובתנאים שפורטו בהודעות האמורות.
כ׳׳ב בניסן תשים ) 8באפריל (1980
)חמ (3-274

ח׳ בניסן תש״ם ) 25במרס (1980
)חמ (3—352

שמואל תמיר
שר המשפטים

 1ס״ח תשי״ח ,עמ׳  ;24תשל״ג ,עמי  ;26תשל״ז ,עמי .34
 2סייח תשי־׳ג ,עמי  ;149תשל״ח ,עמי .22

אריה נאור
מזכיר הממשלה

 1סייח תשי״ט ,עמ׳ .86

מינוי יושבי ראש ועדות קנסות
לפי חוק מועצת חפירות )ייצור ושיווק( ,תשל״נ—1973
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 48ב( לחוד! מועצת חפירות )ייצור
ושיווק( ,תשל״ג— ,1 1973אני ממנה את עו״ד יצחק חביב ,עו״ד
שמואל נעמן ועו״ד נחמן קפלן ,להיות יושבי־ראש של ועדות קנסות
לפי החוק האמור.

הודעה ע ל תוספת משרה בתוספת לחוק
לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,תשי״ט—1959
מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף  23לחוק שירות המדינה)מינויים(,
תשי׳׳ט— ,11959החליטה הממשלה להוסיף את משרת מנהל אגף
הספנות והנמלים במשרד התחבורה ,לרשימת המשרות שבתוספת
לחוק האמור.
כ״ב בניסן תש״ם ) 8באפריל (1980
)חמ (3—1173

אבי מודיע ,כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לחוק הפיקוח על
מצרכים ושירותים ,תשי״ח— ,1 1957וסעיף 17א לחוק השופטים,
תשי״ג ,2 1953-ולאחר התייעצות עם נשיא בית המשפט העליון לענין
סעיף 17א האמור ,מיניתי את מקם צירנובילסקי ,שופט )דימי( של
בית משפט מחוזי ,ואת אהרן אולםקר ,שופט )דימי( של בית משפט
מחוזי ,להיות יושבי ראש נוספים בועדת העררים בחל־אביב־יפו,
לתקופה עד יום ב״ה באדר ב׳ תשמ״א ) 31במרס .(1981

אריה נאור
מזכיר הממשלה

י״ג בניסן תש״ם ) 30במרס (1980
)המ (3—390

שמואל תמיר
שר המשפטים

 1ס״ח תשל״ג ,עמ׳ .310

הודעה ע ל מינוי יושב־ראש ועדה להענקת זכויות
לפי חוק המשטרה )נכים ובסמים( ,תשט״ו—1955

 1מ״ח תשי־ט ,עמי  ;86תשכ־ג ,עמי .110
אבי מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לחוק המשטרה )בכים
ונספים( ,תשט׳׳ו—) 1 1955להלן — החוק( ,וסעיף 17א לחוק השופטים,
הודעה ע ל מינוי שופט לכהונה ב פ ו ע ל
תשי״ג— ,21953ולאחר התייעצות עם נשיא בית המשפט העליון,
לפי חוק השופטים ,תשי״ג—1953
מיניתי את אהרן אולסקר ,שופט )דימ׳( של בית משפט מחוזי,
להיות יושב־ראש הועדה להענקת זכויות לפי החוק ,מיום ט״ז בניסן
בהתאם לסעיף  25לחוק השופטים ,תשי״ג— ,1 1953אני מודיע
תש׳׳ם ) 2באפריל  (1980עד יום כ״ה באדר ב׳ תשט׳׳א ) 31במרס
כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  10להוק האמור ,ובהתייעצות עם נשיא
.(1981
בית המשפט העליון ,מיניתי אח דן ביין ,שופט של בית משפט
ההודעה על הרכב הועדה שפורסמה בילקוט הפרסומים ,977
השלום ,לכהונה בפועל כשופט בית המשפט המחוזי בירושלים ,מיום
תשב׳׳ג ,עמ׳  ,335תתוקן לפי זה.
י״ד באדר תשים ) 2במרס  (1980עד יום ב׳ באב תש״ם ) 15ביולי
.(1980
שמואל תמיר
ט׳ בניסן תש׳׳ם ) 26במרס (1980
ה׳ בשבט תש׳׳ם ) 23בינואר (1380
)חמ (3—60

שמואל ת מ ר
שר המשפטים
י

שד המשפטים

)המ (3—410
ס׳׳ה תשט״ו ,עמ׳ .74
 2ס״ח תשי״ג ,עמי  ;149תשל״ה ,עמ׳ .22
1

 1ס״ח תשי״ג ,עמי .149
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וט הפרסומים  ,2623י״א באייר תש״ש27.4.1980 ,

הודעה ע ל מינוי יושבי־ראש ועדות ע ר ר
לפי חוק מם שבח מקרקעין ,תשכ״ג—1963
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  89לחוק מס שבח מקרקעין,
חשכ״ג ,1 1963-וסעיף 17א לחוק השופטים ,תשי״ג ,21953-ולאחר
התייעצות עם נשיא ביה־המשפט העליון לענין סעיף 17א האמור,
מיניתי ,מיום ט״ז בניסן תש״ם ) 2באפריל  (1980עד יום כ׳׳ה
באדר ב׳ תשמ״א ) 31במרס  ,(1981יושבי ראש ועדות ערר
לענין סעיף  88לחוק מם שבח מקרקעין ,תשכ״ג— ,1963כמפורט
להלן:

מינוי רשם
לפי חוק בית הדין לעבודה ,תשכ׳׳ט—1969
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 17א( לחוק בית הדין לעבודה,
חשכ״ט ,!1969-לאחר התייעצות עם שר העבודה והרווחה ובאישור
שר המשפטים ,מיניתי אה מרדכי כליף ,להיות רשם ביתי הדין
האזורי לעבודה ,מיום ט״ו בניסן תש״ם ) 1באפריל .(1980
כ׳׳א באדר תש״ם ) 9במרס (1980
)חמ (3—526
 1ם״ח תשכ״ט ,עמ׳ .70

צבי בר־ניב
נשיא בית הדין הארצי לעבודה

תל־־אביב והמרכז:
יצחק רוח ,שופט )דימי( של בית משפט מחוזי;
מינה שמיר ,שופטת )דימ׳( של בית משפט מהוזי;
שלמה לובגברג ,שופט )דימי( של בית משפט מחוזי;
חיפה לרבות נפת עכו:
אברהם שאל ,שופט )דימי( של בית משפט מחוזי;
מינויו של שלמה לובנברג ,שופט בית משפט מהוזי ,ליושב ראש
ועדות ערר לפי החוק האמור  — 3בטל.
מינוי ועדות ערר שהודעה עליה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2534
תשל״ט ,עמי  ,1424יתוקן לפי זה.
שמואל תמיר
שר המשפטים

ט׳ בניסן תש״ם ) 26במרס (1980
)חמ (3—324
 1ס״ח תשב׳׳ג ,עמי  ;156תשב״ה ,עמ׳ .40
 2ס״ח תשי״׳ג ,עמ׳  ;149תשל״ח ,עמי .22
 3י״פ תשל״ט ,עמי .1424

מינוי יושב ראש ועדת עררים
לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ,תש״ל1970-
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 11ב( לחוק התגמולים לנפגעי פעולות
איבה ,תש״ל70-־ A 19וסעיף 17א להוק השופטים ,תשי״ג,2 1953-
ולאחר התייעצות עם נשיא בית המשפט העליון ,אני ממנה  mמק ס
צ ׳ ר נ ו ב י ל ס ק י  ,שופט )דימי( של בית משפט מחוזי ,להיות יושב־
ראש נוסף של ועדת העררים לתקופה פד יום כ׳׳ה באדר ב׳ תשמ׳׳א
) 31במרס ,(1981
ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,1696חשל״א ,עמי ,933
תתוקן לפי זה.
ד׳ בניסן תש׳׳ם ) 21במרס (1980
)חמ (3-191

משה נסים
שר
ממלא מקום שר המשפטים

 1ס׳׳ה תש״ל ,עמי  ;126תשל׳׳ג ,עמ׳ .253 ,79
 3ס״ח השי״ג ,עמי  ;149תשל״ח ,עמי .22

ילקו;; הפרסומים  ,2623י״א באייר תש״ם27.4.1980 ,

מינוי
לפי חוק ניירות ערך ,תשכ״ח~1968
אני מודיע ,בהתאם.לסעיף )3ד( לחוק ביירות ערך ,תשב״ח—
 ,11968כי מיניתי את בן רבינוביץ להיות חבר רשות ניירות ערך
מיום ט״ז בניסן תש״ם ) 2באפריל .(1980
יגאל הורביץ
שר האוצר

י״ד בניסן תש״ם ) 31במרס (1980
)חמ (3—84
 1ס״ח תשכ׳׳ח ,עמ׳ .234

קביעת מוסדות ציבור לענץ סעיף 61
לחוק מס שבת מקרקעין ,תשכ״ג־־1963
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 61ד( לחוק מם שבח מקרקעין,
תשכ״ג— ,11963ובאישור ועדת הכספים של הכנסה ,אני קובע כיי
המוסדות המפורטים להלן הם מוסדות ציבור לענין הסעיף האמור,
החל מהיום המפורט לצד שמם:
 .1אגודת ״שובו־בנים״  -החל מיום ;1.5.1977
 .2״קרית טעלז ארוינג םטון שבקרית יערים בע״מ״;
 .3״בולל חבת ירושלים״ — החל מיום .14.9.1978
יגאל הורביץ'
שר האוצר

י׳ בניסן תש״ם ) 27במרס (1980
)חמ (3—117

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

אישור ל פ י סעיף ) 5א(
לחוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי׳׳א—1951
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 5א( לחוק שעות עבודה ומבוחה,
תשי״א— ,11951אני מאשר בזה לענין הסעיף האמור ,את ההסכם
הקיבוצי המיוחד בין אמיקו בע״מ לבין הסתדרות העובדים הלאומית,
מועצת עובדי נתניה ,הרשום בפנקס ההסכמים הקיבוציים לפי מספר
.138/80
י״ג בניסן תש׳׳ם ) 30במרס (1980
)חמ (3—363

ישראל כץ
שר העבודה והרווחה

ס״ת תשי״א ,עמ׳  ;204תשכ׳׳ט ,עמי  ;54תשל״א ,ממי .69
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הודעה ב ד ב ר כוונה למתן צו ה ר ח ב ה
לפי חוק הסכמים קיבוציים ,תשי״ז—1957
בתוקף סמכותי לפי סעיף  25לחוק הסכמים קיבוציים ,תשי״ז-
 ,*1957אני מודיע על כוונתי לתת צווים לפי סעיף  25למוק,
׳המרחיבים את תחולת ההסכמים הקיבוציים הכלליים המפורטים להלן:
 .1הסכם קיבוצי כללי ) (7010/80שבין לשכת התיאום של הארגונים
הכלכליים ,בשם האיגודים המאוגדים בה ,לבין ההסתדרות הכללית
של העובדים בא״י ,מיוט ב׳ בניסן הש״ם ) 19במרס  (1980בדבר
תשלום הוספת יוקר.
 .2הסכם קיבוצי כללי )בסיסי( רב־שנתי ) (7011/80שבין לשכת
התיאום של הארגונים הכלכליים בדבר האיגודים המאוגדים בה,
לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בא״י ,מיום ב׳ בביסן
הש״ם ) 19במרס  (1980בדבר חשלום תוספת יוקד.
 .3הסבם קיבוצי כללי) (7009/80שבין לשכת התיאום של הארגובים
הכלכליים ,בשם האיגודים המאוגדיפ בה ,לבין ההסתדרות הכללית
של העובדים בא׳־י ,מיום ב׳ בניסן תש׳׳ם ) 19במרס  (1980בדבר
תשלום מענק חד־פעמי.
א׳ באייר תש״ם

)

J 1 7
)חמ (3—107

באפריל (980

ישראל כץ
שר העבודה והרווחה

 1פ׳׳ח חשי׳׳ז ,עמ׳ .63

הודעה ב ד ב ר הרכבן של מועצות דתיות
לפי חיק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[ ,תשל״א—1971
^ 1אבי מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 6א( לחוק שירותי הדת
היהודיים ]נוסח משולב[ ,תשל״א— ,11971קבעתי שהמועצה הדתית
בכל אחד מהמקומות המפורטים להלן תהיה במספר החברים ובהרכב
המפורט בצד שם כל מקום:
בארות יצחק — תשעה הבדים
עקיבא ברמן
שמעון סלומון
מנחם ערמון
איתן פלונט
יחיאל פרנקל

יעקב שניאור
דוד שפירא
אליעזר חגרי
חיים תמים

בית יצחק — שבעה חברים
ישראל אנטון
יותאי גורן
ישראל דרוק
יעקב הרטמן

פריץ ויםנשטיין
ארוץ יואכימםטל
איסר שזר

הודיות — חמישה חברים
אליהו יפרח
יהושע צדוק
צבי קליין

אליהו שטיין
יחיאל שטרית

 1ס״ח תשל-א ,עמ׳ .130
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הזורעים — חמישה חברים
עמרם גנון
יצחק ויקטור
משה יונגר

ישראל כהן
שמריהו לב

בפר ברוך — חמישה הברים
עמי אושובסקי
חיים חיימוביץ
בן ציון לורברפלד

ישראל פרקש
יהודה קרישין

כפר יהושע — המישה חברים
יוסף אפרת
אפרים בן צבי
יעקב ויגלר

יעקב יזרעאלי
מנחם ליפשיץ

לביא — חמישה'חברים
יוסף ויבטר
אליעזר ליבשטיין
אפרים קרידלר

שמחה שלקובסקי
נחמן שפר

נוה מונסון — שבעה הברים
דוד נדל
יצחק רבה
ישראל לויטה
נעים מזאלה

יואל סויסה
עזרא םוירי
ישראל צוקרמן

מזכרת בתיה — תשעה חברים
נסים אפרגן
מנחם אקרמן
יחיאל בבודיס
אפרים זלמנוביץ
שמעון כפיר

שמעון לדק
ארבי פרנקסםין
ראובן קניגםבדנ
זאב שקולניק

ב׳ בניסן חש״ם ) 19במרס (1980
)חמ (3—140

אהרן אבוחצירא
שד הדתות

א כ ח ה ע ל מוסד חינוך מוכר
לפי חוק לימוד חובה ,תש״ט—1949
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק לימוד חובה ,תש״ט—,11949
ולאחר היוועצות בועד החינוך ,אני מכריז כי מוסד החינוך המפורט
להלן)שאינו רשמי( הוא מוסד חינוך לצורך החוק האמור:
המקום :ירושלים;
שם המוסד בית הספר התיכון בוייאר )כיתות ז׳ ו־הי(;
המען :רחוב חורה ועבודה;
הבעלות :האגודה לקידום החינוך ,ירושלים.
תחילתה של אכרזה זו ביום כ׳׳ג באדר תש׳׳ש ) 11במרס .(1980
י״ג בניסן תש״ם ) 30במרס (1980
)חמ (3-336

זבילון המר
שר החינוך והחרבות

 1ס״ח תש״ט ,עמ־ .287

ילקוט הפרסומים  ,2623י״א באייר תש׳׳ס27.4.1930 ,

ביטול מינוי סגן פסיכיאטר מהווי

הודעות ב ד ב ר הוצאת םדרות של איגרות חוג

לפי חוק לטיפול בחולי נפש ,תשט״ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק לטיפול בתולי נפש ,תשט״ו—
 ,11955אני מבטל את מינויו של ד״ר פאולינו מושקוביץ  2לחיות
סגן פסיכיאטר מחוזי למחוז ירושלים.
הודעה על מינוי פסיכיאטרים מחוזיים שפורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1978תשל״ד ,עמ׳ 8ד ,5תתוקן לפי זה.
ז׳ בניסן תש״ם ) 24במרס (1980
)חמ (3—658

אליעזר שוםטק
שר הבריאות

 1ס״ח תשט״ו ,עמי .121
 2י״פ תשים ,עמי .338

אישור
לפי תקנות בריאות העם )בדיקת מי שפיר( ,תש״ם1980-
בתוקף סמכותי לפי יתקנה  1לתקנות בריאות העמ )בדיקת מי
שפיר( ,תש״ם— ,1 1980אני מאשר בתי חולים אלה לענק התקנות:
מחוז ירושלים
בית החולים האוניברסיטאי של הדסה בירושלים ,עין כרם,
ירושלים;
בית החולים האוניברסיטאי של הדסה בירושלים ,הר־הצופים,
ירושלים.
מחוז ת ל ־ א ב י ב
בית החולים הממשלתי ע״ש א׳ וולפסון ,תל־גבורים ,חולון;
בית החולים העירוני־ממשלתי ליולדות ,הקריה ,תל־אביב;
בית החולים הכללי ״אסותא״ ,תל־אביב;
המרכז הרפואי ע״ש חיים שיבא ,חל־השומר.
מחוז חיפה
בית החולים האוניברסיטאי ״רוטשילד״ ,חיפה;
בית החולים האוניברסיטאי ״רמב״ם״ ,חיפה;
בית החולים ״כרמל״ ע״ש ליידי דייויס ,חיפה;
בית החולים ע״ש ד״ר יפה ,חדרה.
מחוז הצפון
בית החולים הממשלתי ״פוריה״ע״ש שוייצר ,טבריה;
בית החולים המרכזי בעמק יזרעאל ,עפולה;
בית החולים ע״ש רבקה זיו ,צפת.
מחוז המרכז
בית החולים ״אסף הרופא״ ,צריפין;
בית התולים ע״ש ביליבסון ,פתח־תקוה;
בית החולים הכללי ״השרון״ ,פתח־תקויה;
בית חולים ״קפלן״ ,רחובות.
מחוז הדרום
בית החולים המרכזי לנגב ,באר־שבע.
ב ר ו ך מרדן
י׳ בניסן תש״ם ) 27במרס (1980
המנהל הכללי של משרד הבריאות
)חמ (3—1122
 1ק״ת תש״מ ,עמי .1160

ייקוט הפרסומים  ,2623יי׳א באייר תש״ם27.4.1980 ,

לפי חוק מילויה המדינה ,תשל״ט1979-
נמסרת בזה הודעה ,כי בתוקף סמכות ״שר האוצר לפי סעיף 6
לחוק מילווה המדינה ,תשל״ט— ,11979שהועברה אלי ,קבעתי •לגבי
איגרות חוב מילווה המדינה ,תשל״ט ,1979-המפורטות להלן ,ענינייס
אלה:
) (1סדרה מם׳ .8079
סוג הסדרה :סוג ״תבור״ אשר תנאיו נקבעו בתקנות מילווה
המדינה )סדרות מסוג ״תבור״( ,חשל״ט—) 1979להלן —
התקנות(.
2

יום ההוצאה :ט׳ בניסן תש׳׳ם ) 26במרס .(1980
סך בל שוויה הנקוב :מאתיים מיליון לירות.
מועדי פדיון הקרן והריבית :איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום
ט״ו באדר ב׳ תשמ״ו ) 26במרס  (1986בתוספת ריבית והפרשי
הצמדה ,לפי הברירה הקבועה בתקנה  8לתקנות.
) (2סדרה מס׳ .8539
.סוג הסדרה :סוג ׳׳עצמוך׳ אשר תנאיו נקבעו בתקנות מילווה
המדינה )סדרות מסוג ״עצמוך( ,תשל״ט) 3!979-להלן ~
התקנות(.
יום ההוצאה :ט׳ בניסן תש״ם ) 26במרס .(1980
סך כל שוויה הנקוב :חמישים מיליון לירות.
מועדי פדיון הקרן והריבית :איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביומ
ט״ו באדר ב׳ תשמ״ו) 26במרס  (1986בתוספת ריבית והפרשי
הצמדה ,לפי הברירה הקבועה בתקנה  8לתקנות.
) (3סדרה מס׳ .5111
סוג הסדרה :סוג ״כרמל״ אשר תנאיו נקבעו בתקנות מילווה
המדינה )סדרות מסוג ״כרמל״( ,תשל״ט.4 1979-
יום ההוצאה :י״ג בניסן תש״ם ) 30במרס .(1980
סך כל שוויה הנקוב :שש מאות וחמישים מיליון לירות.
מועדי תשלום הריבית :הריבית תשולם בשיעורים חצי שנתיים
ביום  30במרס וביום  30בספטמבר של כל שנח ,החל ביום כ׳
בתשרי חשמ״א ) 30בספטמבר .(1980
מועדי פדיון איגרות החוב :איגרות החוב ייפדו בשנים עשר
שיעורים שנתיים רצופים ,החל ביום י״ט באדר ב׳ תשמ״ו )30
במרס  .(1986בשנים  1995—1986ייפדה כל שנה  8%מסכום
איגרות החוב ,בשנת  1996ייפדה  10%מסכום איגרות החוב
ובשנת  1997תיפדה יתרת סכום איגרות החוב.
י״ח בניסן תש״ם ) 4באפריל (1980

מאיר פרידמן
)חמ (3-950

סגן בכיר לממונה על שוק ההון ,ביטוה והסבון

 1ם״ח תשל״ט ,עמי .112
 2ק״ת תשל״ט ,עמי .1548
 3ק״ת תשל״מ ,עמי .1542
 4ק״ת תשל״ט ,עמי .1551
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הודעה

הודעות ל פ י סעיף 19

לפי סעיף  14לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
בתוקף םממתי לפי סעיף  14לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי
ציבור() 11943 ,להלן  -הפקודה( ,אני מושך את •די מרכישת הקרקע
המתוארת בתוספת.
עם פרסומה של הודעה זו ישוחררו לגמרי המקרקעין האמורים
מתקפה של ההודעה נ שנמסרה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה.

תוספת
חטיבת קרקע בשטה כולל של  7.860דונם בעדך המהווה חלק
מחלקה  18בגוש .6082
חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בצבע אדום ,לשם זיהוי בלבד
ולא לשם קביעת גבולות ,בתשריט מס׳ הפ/ב׳ ,92/1/הערוך בקבה
מידה  1:2500והחתום ביד שר האוצר.
העתקי התשריט האמור מופקדים במשרדי מנהל אגף רישום והסדר
מקרקעין ,ירושלים ,ובמשרדי הממונה על המחוז המרכז ,רמלה ,וכל
המעונין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.
א׳ בניסן תש׳׳ם ) 18במרס (1980
•)חמ (3-3

יגאל הולביץ
שר האוצר

 1ע״ר  ,1943תוס׳  ,1עמ׳ .32
 2י״פ תשל״א ,עמי .491

הודעה
לפי סעיף  14לפקודת הקרקפות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף  14לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי
ציבור() 1 1943 ,להלן — הפקודה( ,אני מושך את ידי מרכישת
הקרקע המתוארת בתוספת.

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרבי ציבור(1943 ,
והוק התכנון והבניה ,השב״ה—1965
 .1בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתכנון ולבניה השומרון
)להלן — הועדה( לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון וה;ביה,
תשב״ה— ,1 1965ובהתאם לתכנית מית«ר זכרוךיעקב נ=}451 /ש,(11 /
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרמים  ,1082תשכ״ד ,עמי
 ,1081ותכנית ש)54/שינוי לתכנית ש ,(11/שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1435תשכ׳״ה ,עמ׳ ,1003ותכניתג,338/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,692השכ׳׳נז,
עמי  ,1691מצהירה בזה הועדה בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
)רכישה לצרכי ציבור( ,2 1943 ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר
ביהס אליה פורסמה הודעה ׳לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,2504תשל׳יט ,עמ׳  ,712תהיה לקנינה הגמור והמוחלט
של המועצה המקומית זכרוךיעקב מיום פרסום הודעה זאת ברשומות.

תוספת
חטיבות הקרקע בזכרון־יעקב ,ששטחן הכולל הוא  1,998מ״ר
והמהוות הלקות רשומות  136 ,137בגוש  ,11309כמסומן ומוחתם
בצבע בחול בתשריט ) ,03-0(47הערוך בקנה מידה  1:2500והחתום
ביד יושב־ראש הועדה.
 .2בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתכנון ולבניה השומרון
)להלן — הועדה( לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1 1965ובהתאם לתכנית ש 183/חוות ביוב גבעת־עדה,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2481תשל׳׳ט,
עמי  ,223מצהירה בזה הועדה בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
)רכישה לצרבי ציבור( ,21943 ,כי הקרקע המתוארת בתוספת,
אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ד לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,2557תשל״ט ,עמי  ,1979תהיה לקנינה הגמור
והמוחלט של המועצה המקומית נבעת־עדה מיום פרסום הודעה זאת
ברשומות.

עם פרסומה של הודעה זו ישוחררו לגמרי המקרקעין האמורים
מתקפה של ההודעה  2שנמסרה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה.

תוספת
חטיבת קרקע בשטח כולל של  5דונם בערך המהווה חלק מחלקה
 8בגוש  .4225חטיבת קרקע האמירה מסומנת ,בצבע אדום ,לשם
זיהוי בלבד ולא לשם קביעת גבולות בתשריט מס׳ הפ/א,638/9/
הערוך בקנה מידה  1:2500והחתום ביד שר האוצר.
העתקי התשריט האמור מופקדים במשרדי מנהל אגף רישום
והסדר מקרקעין ,ירושלים ,ובמשרדי הממונה על המחוז ,תל־אביב,
וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.
א׳ בניסן תש״ם ) 18במרס (1980
)חמ (3-3
 1ע״ר  ,1943תום׳  ,1עמי .32
 2י״פ תשל-ה ,עמי .2157
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יגאל הורביץ
שר האוצר

תוספת
חטיבת הקרקע בגבעת־עדה ,ששטחה הכולל הוא  53,400מ״ר
והכוללת חלקות רשומות  26 ,25 ,24בגוש  ,10126כמסומן בקו כחול
בתשריט  ,03—0 (541הפרוך בקגה מידה  1:2500והחתום ביד יושב־
ראש הועדה.
העתקי החשריטים האמורים הופקדו במשרדי הועדה המקומית
השומרון ,זברון־יעקב ,וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם כשעות
העבודה הרגילות.
ג׳ בניסן תש״ם ) 20במרס (1980

)חמ (3-4

י/

גזית

יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
השומרון
 1ס״ה תשכ״ה ,עמ׳ .307
 2ע״ד  ,1943תום׳  ,1עמי .32

ילקוט הפרסומים  ,2623י״א באייר תש״ם.4.1980 ,ד2

הודעה ל פ י סעיפים  5ו־7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרבי ציבור(1943 ,
וחוק התכנון והבניה ,תשכ׳׳ה—1965
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון והב:יה,
תשכ״ה ,11965-ובהתאם לתכנית מפורטת הנקראת ״תבנית מס׳
 ,2192שינוי מס׳  21/75לתבנית בייתאר מקומית ירושלים׳׳ )להלן -
התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2594
הש״ם ,עמי  ,724מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים
)להלן — הועדה( הודעה ,כי הקרקע המתוארת בהוספת דרושה לועדה
לחלוטין לצרכי ציבור ,וכי הועדה מובנה לישא וליתן על רכישת
הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כל שהן בקרקע האמורה
ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה — תוך חדשיים
מיום פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה על זכותו או על טובת
ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו,
שיכללו את פרטי הרישום — אם ישנו — בפנקסי רישום המקpעין,
והודעה המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע ,וחישוב הסכום
הנתבע בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה בקרקע
האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור שלמענם
עומדים לרכשה ,והועדה מורח בזה שבל אדם המחזיק בקרקע האמורה
ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת
חלק מחלקה  97בגוש  ,30049כמםומן בצבע אדום בתשריט
התכנית.
העתק התבנית מופקד במשרדי תועדה בעירית ירושלים ,וכל
המעונין בדבר זכאי לעיין בה בשעות העבודה הרגילות.
י״א באדר תש׳׳מ ) 29בפברואר  (1980טדי ק ו ל ק
יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
<חמ (3-2
ירושלים

הודעה ל2י סעיפים  5ו־7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי צינור(1943 ,
וחוק התכנון והבניה ,תשכ״ה—1965
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1 1965ובהתאם לתכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מם׳
 - 2622שינוי מם׳  1/78לתכנית שיכונים ציבוריים מס׳ 5/08/3׳׳
)להלן — התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2591תש״ם ,עמ׳  ,658מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה
ירושלים )להלן  -הועדה( הודעה ,כי הקרקע המתוארת בתוספת
דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור ,וכי הועדה מוכנה לישא וליתן
על רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובח הנאה כל שהן בקרקע האמורה
ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה — תוך חדשיים
מיום פרסום הודעה זו ברשומות  -הרצאה על זכותו או על טובת
ההנאה אשר לו בקרקע האמורה בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו,

1
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ילקוט הפרסומים  ,2623י״א באייר תש׳׳ם27.4.1980 ,

שיכללו את פרטי הרישום — ־אם ישנו — בפנקסי רישום המקרקעין,
והודעה המפרטת לסעיפיהמ את הפיצויים שהוא תובע ,וחישוב הסכום
הנתבע בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי רובדה מתכוונת לקנות מיד חזקה בקרקע
האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הצבור שלמענה
עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה שבל אדם המחזיק בקרקע האמורה
ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת
חלקים מחלקות  72ו־ 97בגוש  ,30407כמסומן בצבע אדום
בתשריט התכנית.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית ירושלים ,וכל
המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י*א באדר חש׳׳ם ) 28בפברואר (1980

טדי קולק

)חמ (3-2

יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
ירושלים

הודעה ל פ י סעיפים  5ו י ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
וחוק התכנון והבניה ,תשכ״ח—1965
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה ,11965-ובהתאם לתכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מס׳ 54בי
'שינוי מם׳  11/71לתבנית מיתאר מקומיתמס׳ 62״ )להלן — התבנית(,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2127תשל״ח,
עמ׳  ,2053מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים
)להלן — הועדה( הודעה ,כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה
לחלוטין לצרבי ציבור ,וכי הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת
הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובח הנאה כל שהן בקרקע האמורה
ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשליח לועדה — תוך חדשיים מיום
פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה על זכוחי או על טובח ההנאה
אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו ,שיכללו את
פירטי הרישום — אם ישנו — בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעת
המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע ,וחישוב הסכום הנתבע
בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה בי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה בקרקע
האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור שלמענם
עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה
ימסור מיד אח החזקה בה.

תוספת
חלק מהלקה  31בגוש  ,30150כמםומן בצבע אדום וחול בתשריט
התכנית.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית ירושלים ,וכל
המעונין בדבר זכאי לעיין בה בשעות העבודה הרגילות.
כ׳׳ו בשבט תשים ) 13בפברואר (1980

)חמ (3-2

טדי קולק

יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
ירושלים
—
 1ם*ח תשכ׳׳ה ,עמי .307
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הודעה ל פ י סעיפים  5ו־7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרבי ציבור(1943 ,
וחוק התכנון והבניה ,תשכ״ה—1965
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— 1985ג ,ובהתאם לשינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא
״תכנית מס׳  1991א׳ — שינוי מם׳  1/76לתכנית מם׳  ,1413שינוי
מס׳  25/76לתבנית מיתאר מקומית ירושלים ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2474תשל״ט ,עמי  ,67גוש 30183
שכונת גבעת מרדכי)להלן — התכנית( ,מוסרת בזה הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים)להלן — הועדה( הודעה ,כי הקרקע המתוארת
בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה
לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כל שהן בקרקע האמורה
ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה — תוך הדשיים מיום
פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה על זכותו או על טובח ההנאה
אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו ,שיכללו
את פרטי הרישום — אם ישנו — בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה
המפרטח לסעיפיהם אח הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע
בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה בקרקע
האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור שלמענם
עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה
ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת
חלקה  39בשלמות וחלקים מחלקות  38 ,25 ,24ו־ 40בגוש ,30183
כמסומן בצבע חוס ומוחחם בקו חום כהה מסביב בתשריט התבניח.
העחק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית ירושלים ,וכל
המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילוח.
ו׳ בניסן תש״ם ) 23במרס (1980

טדי קולק

)חמ (3-2

יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
ירושלים
 1ם״ח חשכ׳׳ה ,עמ׳ .307

הודעה ל פ י סעיפים  5ו־7

בתוקף הסמכות הנהונה לועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות,
)להלן — הועדה( ,לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון והבניה
תשכ״ה— ,1 1965ובהתאם לתכנית מפורטת מאושרת הנקראת ״תכנית
מפורטת מם׳ רה3/183/״ )להלן  -התבנית( ,שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2433השל״ח ,עמ׳  ,1659נמסרת
בזה הודעה כי המקרקעין המתוארים בתוספת דרושים לועדה לחלוטין
לצרכי ציבור וכי הועדה מובנה לישא וליתן על רכישת המקרקעין
האמורים.
־

/
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כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד הזקה
במקרקעין האמורים ,מפני שהם דרושים באופן דחוף לצרכי הציבור
שלמענם עומדים לרכשם ,והועדה מורה בזה שבל אדם המחזיק
במקרקעין האמורים ימסור מיד את החזקה בהם.

תוספת
חלק מחלקה  49בגוש .3779
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית רחובות ,וכל
המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ד׳ בניסן תש״ם ) 21במרס (1980

)חמ (3-2

יחזקאל ה ר מ ל ך
יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
רחובות

היתר
לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—1957
בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ז לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
תשי״ח ,1 1957-אני מתיר לסוחר למכור מצרך במחיר העולה על
המחיר היציב )להלן — המחיר המותר( ,ובלבד שהמחיר המותר לא
יעלה על הנקוב בטור ב׳ בתוספת.
בהיתר זה -
״מצרך״ מצרך מן המצרכים המפורטים בטור א׳ בתוספת;
אדם שעסקו או חלק מעסקו יצור מצרך;
״יצרך
״סיטונאי״ אדם שעסקו או חלק מעסקו מבירת מצרך בסיטונאות;
״סוחר״ יצרן ,סיטונאי וקמעונאי;
״מע״מ״ מס ערך מוסף ,כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף ,תשל״ו—
.2 1975

תוספת

לפקודה הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
וחוק התכנון והבניה ,תשכ״ה—1965

 1ם״ח חשכ״ה ,עמ׳ .307

כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן במקרקעין האמידים
ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלות לועדה  -חון חדשיים מיומ
פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה על זכוחו או טובת ההנאה אשר
לו במקרקעין האמורים ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו ,שיכללו את
פרטי הרישום  -אם ישנו  -בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה
המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים שהוא חובע וחישוב הסכום הנתבע
בבל סעיף וסעיף.

טור ב׳
המחיר המותר בלירות
כולל מע״מ לצרכן

טור א׳
המצרך

קופסה בת  10בלונים סיפולוקס מלאים
9.10
בהחלפה ל־ 10בלונים סיפולוקס ריקים
41.80
קופסה בת  10בלונים סיפולוקס ריקים
תחילתו של היתר זה ביום ט״ז ביום ט״ז בניסן תש״ם ) 2באפריל
ההיתר שפורסם בילקוט הפרסומים  ,2304תש״ם ,עמי — 1061
בטל.
ט״ז בניסן תש״פ ) 2באפריל (1980
)חמ (3-98
 1ס״ת תשי״ח ,עמ׳  ;24תשל״ט ,עמי .32
 2ם״ח תשל״ו ,עמ׳ .52

ע׳ שרגאי
הממונה

ילקוט הפרסומים  ,2623י״א באייר תש״•27.4.1980 ,

אכרזה ע ל תקנים רשמיים
לפי חוק התקנים ,תשי״נ—1953
בתוקף הסמכות של שר התעשיה ,המסחר והתיירות לפי סעיף 8
לחוק התקנים ,תשי״ג— ,1 1953שהועברה אלי ,אני מכריז כי התקנים
המפורטים להלן הם תקנים רשמיים ,שהוכרזו כרשמיים לשם הגנת
הצרכן:
 .1תקן ישראלי ת״י  — 255אדר תשל״ד )מרס  (1974אבזרים
מיצקח ברזל" השילה לחיבור צינורות;
 .2תקן ישלאלי ת״י  — 314אלול תשל״ז )אוגוסט  (1977אריחי
קרמיקה מזוגגים ,לציפוי קירות;
» .תקן ישראלי ת״י  — 1048תשרי תש״ם )ספטמבר  (1979סל
לנשיאת תינוק — סל־קט;
 .4תקן ישראלי ת״י  — 1049השדי תש״ם )ספטמבר  (1979תנורים
משולבים גז — חשמל לשימוש ביתי :לאפיה ,לבישול ולצליה.
תחילתה של.אברזה זו ששים יום מיום פרסומה ברשומות.
התקנים האמורים הופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר
•מקומות להפקדת תקנים רשמיים שפורסמה בילקוט הפרסומים ,2223
השל״ו ,עמי .1871
כ״ד בשבט הש״ם) 11בפברואו־ (1980
<חמ (3-95

י' צייטלין
הממונה על ההקינה

אכרזרת ע ל תקנים רשמיים
לפי חוק התקנים ,תשי״ג—1953
בתול]ף הסמכות של שר התעשיה ,המסחר והתיירות לפי סעיף 8
•לחול! התקנים ,תשי״ג— ,! 1953שהועברה אלי ,אני מכריז ,כי התקנים
המפורטים להלן הם תקנים רשמיים ,שהוכרזו כרשמיים לשם הגנה
הצרכן:
 1ס״ח תשי״ג ,עמי  ;30תשל״ט ,עמי .34

) .1א( תקן• ישראלי ת״י  — 21,1.3חשון תשל״ח )אוקטובר
 — (1977דלתות עץ לבודוח סובבות.
)ב( הדרישה שבסעיף  202לתקן תחייב אחרי  180יום מיום
כניסתה לתוקפה של אכרזה זו.
)ג( תחילתה של אברזה זו היא ששים יום מיום פרסומה ברשומות.
) .2א( תקן ישראלי ת״י  - 101טבת תשל״ז )דצמבר — (1976
מנעול חבוי לדלת סובבת כפי שתוקן בגיליון תיקון לתקן ישראלי ת״י
 —101תשרי תש״ם )ספטמבר — (1979למנעול חבוי לדלת סובבת.
)ב( הדרישה שבסעיף  309לתקן תחייב אחרי  180יום מיום
פרסומה של אברזה זו ברשומות.
)ג( תהילתה של אכרזה זו היא ששים יום מייילט פרטומה בלשו־
מות.
) .3א( תקן ישראלי ת׳יי  — 721אדר ב׳ תשל״ו )מרס — (1976
מקררים ומקפאים חשמליים לשימוש ביתי ,כפי שתוקן בגיליון תיקון
לתקן ישראלי ת״י  — 721תשרי חשל״ח )ספטמבר  — (1977מקררים
ומקפאים חשמליים לשימוש ביתי ,בגיליון תיקון לתקן ישראלי ת״י
- 721סיוןתשל״ה)יוני —(1978מקררים ומקפאים חשמליים לשימוש
ביתי ,ובגיליון תיקון לתקן ישראלי ת״י  721תשרי חש״ם )ספטמבר
 — (1979מקררים ומקפאים חשמליים לשימוש ביתי.
)ב( תחילתה של אכרזה זו היא מאה וחמישים יום מיום פרסומה^
ברשומות.
) .4א( תקן ישראלי ת״י  — 1058כסלו תש״ם )נובמבר - (1979
כבלי כוח.
)ב( תחילתה של אברזה זו היא תשעים יום מיום פרסומה
ברשומות.
התקנים האמורים הופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר
מקומות להפקדת תקנים רשמיים שפורסמה בילקוט הפרסומים ,2223
חשל״ו ,עמי .1871
כ״ד בשבט תש״ם) 11בפברואר (1980
)חמ (3—95

י' צייטלין
הממונה על התקינה

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,תשב״ה1965-
מחוז חל־ אביב

הלקות ) 198,144—163,131-128חלק( ,בין רחובות רוטשילד ,שמואל
הנגיד ,סוקולוב ,ליד ככר סטרומה.

מרחב תכנון מקומי ,חולון

עיקרי מטרת שינוי התכנית :איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים,
קביעת איזור לבניני ציבור ,אזור מגורים מיוחד ,יחידה מסחרית,
אזור שטח ציבורי פתוח.

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
השכ״ה— ,1965בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הל-אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חולון ,הופקד
ביחד עם התשריט המצורף אליו ,שינוי תכנית הנקרא :תכנית מם׳
•ח — 311/שינוי לתכנית מפורטת ח ,124/איחוד וחלוקה בהסכמת
הבעלים.
מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם :גוש ,7171

•ילקוט הפרסומים  ,2623י׳׳א באייר תש״ם27.4.1980 ,

בל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו בפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,להגיש
התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
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הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה1965-
מרחב תכנון מקומי ,אור־יהודה — אזור

הודעה ב ד ב ר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחיק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב,
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תפנית מפורטת הנקרא:
תכנית מס׳ מאא — 76/המשך לתבנית מאא ,73/שינוי לתכנית מס׳
חגיפ ,370/בגוש  6023חלקי חלקות  ,22—24,34,45בדרך השבעה—
כצנלםון ,אזור.

לחלוקה חדשה על־פי תכנית מס׳ ) 201ללא הסכמת הבעלים( ,בגוש
 6122חלקות  ,266,265בין רה׳ חתם סופר ודחי בד פתחיה.
עיקרי הוראות התכנית א( לחלק מחדש את שטח התכנית ולהפקיע
משטח החלקות הרשום ,שטח להדחגתדרך ושטח ציבורי פתוח; ב(
לקבוע את אופן הבינוי על החלקות הנ״ל עם קביעת קיר משותף
בגבול הרשום; ג( התכנית תבוצע ללא הסכמת הבעלים.
הודעה על הפקדת התבנית ,פורסמה בילקוט הפרסומים ,2444
חשל״ט ,עמי .1980

התכנית האמורה בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית ביחד עם
מטרות שינוי התבנית :התוויית דרכים ,שינוי יעוד קרקע ,איתור
התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
מגרשים למגורים מם משקי עזר ,שטה חקלאי ,שבילים ושטח ציבורי
 3ו כ ל המעונין
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני , p
פתוח.
רשאי לעין בה ללא תשלום בימיה ובשעות שהמשרדים האמורים
הודעה על הפקדת השינוי ,פורסמה בילקוט הפרסומים ,2487
פתוחים לקהל.
תשל״ט ,עמ׳ .361
השינוי האמור ,בצורה שהועדה המחוזית אישרה אוחו ביחד עם
התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אור־יהודה—אזור ,וכל
המעונין רשאי למיין בו ללא חשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,בני־ברק

הודעה ב ד ב ר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117להוק התכנון והבניה,
השכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחו! הל־אביב,
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מיתאר הנקרא:
תכנית מסי  — 390שינוי לתכנית מיתאר מקומית מם׳  105א׳ ולתכנית
מפורטת  148בני־ברק ,בגוש  6124חלקה  92ובגוש  6188חלקות
 ,234 ,261 ,189ברחוב הרב הירש.
עיקרי הוראות השינוי; א( לשנות את ייעוד החלקה מס׳ 261
משטח ציבורי פתוח לשטח לבנין ציבורי )חלקה חדשה מם׳ ;(1
ב( זכות מעבר חופשי להולבי רגל יישמר בצד המערבי של חלקה מס׳
 ;1ג( לבטל חלק מדרך ברחוב הרב הירש כמםומן בתשריט.
הודעה על הפקדת השינוי ,פורסמה בילקוט הפרסומים ,2461
תשל״ה ,עמי .2412
השינוי האמור ,בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו ביחד עם
התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמירה וכן
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני־ברק ,וכל המעונין רשאי
לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,בני ברק

הודעה ב ד ב ר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1985כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מהוז חל אביב,
אישרה תכנית מפורטת הנקראת :תכנית מפורטה מס׳  — 379תבנית
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מרחב תכנון מקומי ,בת־ים

הודעה ב ד ב ר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ׳׳ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב,
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:
תכנ־ח מם׳  - 284שינוי לתכנית מפורטת מם׳ 30א׳ בת־ים ,גוש
 7138הלקה  ,261בין רחובות הגלעד — ש״י עגנון  -יצחק שדה.
מטרות שינוי התכנית :לשנות יעוד של החלקה מס׳  261בגוש
 7138משטח ציבורי לאזור מגורים ג־ ,1וע־י בך לשנות התכנית
הראשית ,תכנית מפורטת 30אי ,שהודעה על מתן הוקף לה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,1772מיום  7בנובמבר .1971
הורעה על הפקדת השינוי ,פורסמה בילקוט הפרסומים ,2469
2658.
m7־״ nעמי
r

השינוי האמור ,בצודה שהועדה המחוזית אישרה אותו ביחד עם
התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה כת־יפ ,דבל המעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרהב תכנון מקומי ,הרצליה

הודעה ב ד ב ר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזד ,הודעה ,בהתאם ל&עיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ׳׳ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב,
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מיתאר הנקרא:
תכניה מס׳ 1445א׳ — שינוי מס׳  178לתכנית מיתאר מקומית מסי
253אי ,בגוש  6538חלקות  ,31 ,32 ,33ברחובות וולפסון ומזא״ה.
עיקרי הוראות השינוי :א( לאחד ולחלק את השטח מחדש; ב( להפ
ריש שטחים להרחבת דרכים לפתיחת דדך חדשה ולשטח ציבורי פתוח.
הודעה על הפקדת השינוי ,פורסמה בילקוט הפרסרשיט ,2405
השל׳׳ז ,עמ׳ .945

ילקוט הפרסומים  ,2623י״א באייר תש״ם27.4.1980 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,תעוכ״ ה  9 6 5 -ו
השינוי האמור ,בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו ביחד עם
התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה ובן
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה ,וכל המעונין רשאי
לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תבנק מקומי ,חולון

הודעה ב ד ב ר אישור שינויי תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב,
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינויי תכניות מיהאר אלה:
) (1תבנית מס־ ה - 297/שינוי לתבנית מיתאר מקומית מס׳ ח1/
ו־תגפ ,536/בגוש  6022חלקות  ,82 ,70חלקי חלקות ,14 ,11
 ;83 ,81 ,74 ,15גוש  6015חלקה  ,93חלקי חלקות  ,92בכביש
אשדוד.
עיקרי הוראות תשיגוי :קביעת אזורים חקלאי ,ציבורי פתוח.
הודעה על הפקדת השינוי ,פורסמה בילקוט הפרסומים ,2483
השליח ,עמי .277
) (2תבנית מסי ח —301/שינוי לתבנית מיתאר מקומית מס׳ ח1/
ושינוי לתכנית ח ,207/בגוש  6049חלקות  ;383 ,382גוש
 6746חלקה  ,373ברחובות אילת וברץ.
עיקרי הוראות השינוי :הפיכת שטה ציבורי פתוח למגרש עבור
בניני ציבור ,להקמת גני ילדים חובה.
הודעה על הפקדת השינוי ,פורסמה בילקוט הפרסומים ,2511
תשל״מ ,עמי .885
השינוי האמור ,נצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו ביחד עם
התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חולון ,וכל המעונין רשאי
לעיין בו ללא השלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,דמה גן

הודעה ב ד ב ר אישור שינויי תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב,
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינויי תכניות מיתאר מקומיות
אלה:
) (1תבנית מם׳ רג — 602/שינוי לתכנית מיתאר מקומית מסי
רג 340/ושינוי לתכנית מפורטת ר ג  , D . E . /גוש  6128חלקה
 ,521בין רה׳ המתמיד וארלוזורוב.

) (2תכנית מס׳ רג - 706/שינוי לתכנית מיתאר מקומית מכי
רג ,340/בגוש  6159חלק מהלקה  ,588בשכונת הלל ,קטע
טור הברושים שבין הרח׳ השורה והסולם.
עיקרי הוראות השינוי :לשנות את יעודה של קרקע בחלק
מהשטח הציבורי הפתוח לדרך ציבורית ,על מנת לאפשר גישה
לכלי רכב מרחוב הסולם לרחוב השורה דרך טור הברושים,
תוך שמירה על מעבר להולבי רגל ביין רח׳ המלה בחלק של
רצועת הירק הקיימת.
הודעה על הפקדת השינוי ,פורסמה בילקוט הפרסומים ,2512
תשל״ט ,עמ׳ .917
) (3תבנית מס׳ ר — 756/:שינוי לתכנית מיתאר מקומית מס׳ 340
ושינוי לתכניות מפורטות רג ,126/רג ,547/בגוש  6207חלקות
,725 ,724 ,721 ,720 ,349 ,348 ,321—324 ,101 ,100
חלקי חלקות  ,350,336ו־ ,719באזור התעשיה.
עיקרי הוראותיו :א( איחוד וחלוקה מחדש של הקרקע בתחום
התכנית בהסכמת הבעלים; ב( התוויית דרבים וקביעת אופי
הבינוי בתחוס התבנית.
הודעה על הפקדת השינוי ,פורסמה בילקוט הפרסומים ,2487
השל״ט ,עמ׳ .361
השינויים האמורים בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותם ביחד
עם החשריטים המצורפים אליהם ,הופקדו במשרדי הועדה המחוזית
האמורה ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת גן ,וכל
המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,רמת גן

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מפורטת
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשב־ה— ,1965כי במשרדי הועדת המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
תל־אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת ק  ,הופקד,
ביחד עם התשריט המצורף אליו_,שינוי תכנית הנקרא :תכנית מס׳
רג - 786/שינוי לתכנית בנין ערים דנ.240/
מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם :גוש 6109
חלקות  ,93 ,38בין הרח׳ אבא הלל-בנימין.
עיקרי מטרת שינוי התכנית :קביעת קווי הבנין למגרש המיוחד
בתחום התכנית.
כל המעונין בשינוי התבנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,להגיש
התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

עיקרי הודאות השינוי :שינוי ייעודה של קרקע הבלולה בגבו
לותיה ,לאזור מגורים מיוחד ,לאזור מגורים ג׳ מפולש ,תוך
הפרשת שטחים להרחבת דרבים ציבוריות.

מ ר ד כ י כהנא

הודעה על הפקדה השינוי ,פורסמה בילקוט הפרסומים ,2522
תשל׳׳ט ,עמי .1199

ממלא מקום יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל־־אביב

ייקום הפרסומיט  ,2623י״א באייר תש״ם27.4.1980 ,

ב׳ בניסן תש׳׳ם ) 19במרס (1980
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הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה—1965
מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי ,זמורה

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה ,הופקדה
תבנית מפורטת הנקראת :״תכנית מפורטת מס׳ זמ39/19/״ ,ביחד עם
התשריט המצורף אליה.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי האזור ממגורים ד׳ עם חזיה מסה־
ריח ,לאזור מסחרי שיכלול משרדי בנק לאומי בע״מ.
ואלה השטחים הכלולים בחכניח :גוש  3878חלקה  ,2רחוב
הביל״ויים בגדרה.
כל המעונין בתבנית רשאי לעיין בה ללא תשלוט בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבבין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
נפגע על ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש
התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,זמורה

הודעה ב ד ב ר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
השכ״ה— ,1965בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז,
אישרה ,באישור שר הפנים ,שינוי תכנית מפורטת הנקרא :״שינוי
הכנית מפורטת מס׳ זמ52/״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  3898חלקות ,72
 ,76 ,74 ,73חלקי חלקות  ,41 ,42 ,31 ,28מועצה מקומית מזכרת
1תיה.
עיקרי הוראות שינוי התכגיח :שינוי מאזור פיתוח לבניני ציבור/
ספורט ,אזור מגורים ,שטח ציבורי ופרטי פתוח ,להפקיע ולקבוע
דרבים ציבוריות.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית ,פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2544השל״ט ,עמי .1655
שינוי התכניה האמור ,בצורה שאישרה הועדה המחוזית ,ביחד עם
התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה ,וכל המעונין רשאי
לעיין בו ללא חשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,לוד

הודעה ב ד ב ר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז,
אישרה ,באישור שר הפנים ,שינוי תבנית מפורטת הנקרא :״שינוי
חכנית מפורטת מסי לד1/11/״.
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ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  3353חלקה ,131
חלקי חלקות  ,148 ,1שכוגת שבזי ,רחוב בן יהודה ,לוד.
עיקרי הוראות שינוי התבנית :שינוי בקו בנין אחורי למספר
מגרשים ומתן אפשרות להקים תוספת מגורים.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית ,פורסמה בילקוט הפרםומימ
 ,2545תשל׳׳ט ,עמ׳ .1690
שינוי התכנית האמור בצורה שאישרה הועדה המחוזית ,ביתד עם
התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה ובן
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה לוד ,וכל המעונין רשאי לעיין
בו ללא השלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,שורקות

הודעה ב ד ב ר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז,
אישרה ,באישור שר הפנים ,שינוי תכנית מפורטת הנקרא :״שינוי
תכנית מפורטת מם׳ בר36/353/״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  4985הלקות שונות,
אזור התעשיה ,עשרת.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :שינוי בתוואי הדרך ,איחוד וחלוקה
של מגרשים.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית ,פורסמה בילקוט הפרסומים ,2444
תשל״ח ,עמי .1983
שינוי התכנית האמור בצודה שאישרה הועדה המחוזית ,ביחד עם
התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שורקות ,וכל המעונין רשאי
לעיין בו ללא תשלום בימים ובשמות שהמשרדים האמורים פתוחים'
לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,רעננה

הודעה ב ד ב ר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז חמרכז,
אישרה באישור שר הפנים ,שינוי תכנית מפורטת הנקרא :־-שינוי
תכנית מפורטת מס׳ רע221/״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :נוש  6586חלקות
 ,211—217רחוב ביאליק פינת רהוב החורשה ,רעננה.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :תיקון תוואי רחוב ההורשה ,איחוד
וחלוקה לפי סימן ז׳ לחוק התכנון והבניה ,תשכ״ה—.1965
הודעה על הפקדה שינוי התכנית ,פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2478תשל״ט ,עמי .171
שינוי התבנית האמור בצורה שאישרה הועדה המחוזית ,ביחד עם
התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה ,ובל המעונין רשאי
לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
ילקוט הפרסומים  ,2623י״א באייר תש״ם27.4.1980 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה965-ו
מרחב תכנון מקומי ,רעננה

מחה הצפון

הודעה ב ד ב ר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית

מרחב תכנון מקובלי ,אשרי

נמסרה בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,
אישרה ,באישור שר הפנים ,שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא:
״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ רע219/1/״.

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכרות מפורטות

ואלה השטתים הכלולים בשינוי התכנית :נושים ,7656 ,7662
חלקי חלקות  ,58,49 ,48-48,18—15 ,8בסמוך לרחוב ויצמן ורחוב
התעשייה ,רעננה.

נמםרת בזה הודעה ,בהתאם להעיף  89לחול! התכנון ותבנית,
תשב״ה— ,1965בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה א׳£רי שבקיבוץ
עברון הופקדו ,ביחד עם התשריטים המצורפים אליהן ,תכניות מפו
/
רטות אלה:
) (1תכנית מפורטת מם׳  — 3466חלוקת מגרשים בקבוצת מצובה.

עיקרי הוראות שיבוי התבנית :קביעת אזור מגורים ,התוויית דרכים
ושטחים לבניני ציבור ,שטח למועדון ספורט ושטח ציבורי פתוח.

ואלה השטחים הכלולים בתבנית :גושים שלמים ,18267-18269
 ;18264 18265,חלקי גושים ,18270—18273 ,18278 ,18603
.18226 ,18330 ,18331 ,18262 ,18263 18266,

הודעה על הפקדת שינוי התכנית ,פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2484תשל״ח ,עמי .2492
שינוי התכנית האמור בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה ,וכל המעונין
דשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

עיקרי מטרת התכנית :א( ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלpתן
מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתות בעתיד; ב( קביעת יעדים
ואזורים; ג( ביטול דרבים קיימות והתווייה דרכים חדשות.
) (2תבנית מפורטת מם׳  — 3467חלוקת מגרשים בקיבוץ ראש
הנקרה.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :גושים שלמים •—18292
 ;18294חלקי גושים ,18295-18297 ,18299 ,18307-18309
.18286 ,18287 ,18289-18291

א' חיץ
ט״ו בניסן תש״ם ) 2באפריל (1980
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז.
מרחב תכנון מקומי ,שרונים

הודעה ב ד ב ר הכנת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לפי סעיף  77לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שרונים ,החליטה
להבין תכניות מפורטות כדלהלן:
 .1״שינוי לתכנית מפורטה הצ9/1-5/״.

עיקרי מטרת התבנית :א( ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן
מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד; ב( קביעת יעדים
ואזורים; ג( ביטול דרכים קיימות והתוויית דרבים חדשות.
כל דמעונין בתכניות רשאי לעיין בהן ללא חשלום בימים
ובשעוח שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו .נפגע על ידי התכניות ובן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
שלה כלול בתהום התכניות או גובל איתו ,רשאי תוך הדשיים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לתכניות במשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה האמורה.

גבולות התכנית :התכנית תחול על חלקי גושים  ,7799״ ,7800
בהל־־־מונד;

מרתב תכנון מקומי ,הגליל המזרחי

 .2״שינוי לתכנית מיתאר הצ32/1—1/״.

הודעה ב ד ב ר אישור שינויי תכניות מיתאר

גבולות התכנית :כל השטחים הכלולים בתכנית מיתאר הצ— 122/
באבן יהודה.

נמ&רח בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחול ,התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינויי תכניות מיתאר אלה:

מטרת התבנית :לשנות הוראות הבניה בחלקות ששטחן מעל 750
מ״ר ורוחב חזיתן פחות מ־ 16מ׳ ועליהן קיימת יחידת מגורים
אחת בקו בנין צדדי  0מ׳ ובקיר משותף עם יחידת מגורים בחלקה ׳• ׳)(1
הסמוכה ,באופן שניתן יהיה להוסיף יחידת מגורים שניה נפרדת,
ללא  np>nוע־׳פ תכגית הבינוי.
כ״ד באדר תש׳׳ם ) 12במרס (1980

מ׳ גלזנר
יושב ראש הועדה המקומית לתכנץ ולבניה
שרונים

ילקוט הפיסומ־ס  ,2623י׳׳א באייר תש׳׳ם27.4.1930 ,

תכנית מס׳  — 1781שינוי לתכנית מיתאר מס׳  194הגלילית —
שינוי יעוד שטח לבית ספר מקיף ,מנ׳אר,
הודעה על הפקדת השינוי ,פורסמה בילקוט הפרסומים ,2428
השליח ,עמ׳ .1536
השטחים הכלולים בתכנית :גוש  15619חלק מחלקה .47
עיקרי מטרת שיבוי התכנית :שינוי יעוד השטח מחקלאי למבנה
ציבורי)בית־ספר(.
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הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה—965ו
) (2הבניה מסי  — 2736שינוי לתבנית מיתאר מס׳  194הגלילית —
שינוי יעוד למגרש ספורט בכפר בנא.
הודעה על הפקדה השינוי ,פורסמה בילקוט הפרסומים ,2522
השל״ט ,עמ׳ .1201
השטחים הכלולים בתכנית :גוש  17385חלקי חלקות ;34 ,31
גוש  17388חלקי חלקות .52 ,26 ,22 ,21 ,15—13 ,10 ,9
עיקרי מטרת שינוי התבנית :יעוד חלק מהלקה  31מגוש 17385
לשטח ספורט והרחבת הדרך המובילה אליו לרוחב של  10מטר.
השינויים האמורים בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותם ביחד
עם התשריטים המצורפים אליהם ,הופקדו במשרדי הועדה המחוזית
האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי
שברחוב הגליל טבריה ,וכל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,הגליל העליון

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשב־ה— ,1965בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל העליון
שבמועצה האזורית הגליל העליון ,קרית שמונה ,הופקדו ביחד עם
התשריטים המצורפים אליהן ,תכניות מפורטות אלה:
) (1תכנית מפורטת מסי  — 3231מפעל מים חצבני—דן בגליל
העליון.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :גושים ,13180—13179
—13430 ,13111 ,13122 ,13191 ,131SS—13190 ,13172
,13156 ,13439 ,13435—13437 ,13150 ,13154 ,13433
.13006 ,13039 ,13038 ,13001 ,13002 ,13457 ,13159
עיקרי מטרת התכנית :אספקת מים מנהלי דן והשניר לשטחים
בצפוךמערב החולה.
) (2תכנית מפורטת מס׳  - 3260מיתקני ביוב בקיבוץ יפתה.
ואלה השטחים הכלולים בתבנית :גוש .13969
עיקרי מטרת התכנית :הקמת מיתקגי ביוב עבור הקיבוץ.
כל המעונין בתכניית רשאי לעיין בהן ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכניות ,ובן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
שלה כלול בתחום התכניות או גובל איתו ,רשאי ,תוך חדשיים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לתכניות במשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,הגלבוע

הודעה ב ד ב ר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
אישרה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מם׳  — 2699כפר
סנדלה״.
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הודעה על הפקדת התכנית ,פורסמה בילקוט הפרסומים ,2536
תשל״ט ,עמי .1465
השטחים הכלולים בתבבית :גוש  20616בשלמות; תלקי גושים
.20615—20613
עיקרי מטרת התבנית :הסדר הבניה בכפר.
התכנית האמורה ,בצורה שאישרה הועדה המחוזית ביחד עפ
התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבגיה הגלבוע שבתל יוסף,
וכל המעונין רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,מעלה הגליל

הודעה ב ד ב ר אישור שינוי תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לח pהתכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז הצפון,
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מיתאר הנקרא:
תכנית מש׳  — 2892שינוי לתבנית מיתאר מם׳  194הגלילית ,שינוי
יעוד למגורים בכפר ג׳ת.
הודעה על הפקדת השינוי ,פורסמה בילקוט הפרסומים ,2506
תשל״ט ,עמי .764
השטחים הכלולים בתכניה :גוש  18750חלקות .92 ,90
עיקרי מטרת שינוי התכנית :שינוי יעוד השטח מחקלאי למגורים.
השינוי האמור בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו ביחד עם
התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה ובן
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל שבמושב
מעונה ,וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,מרום הגליל

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
חשכ׳׳ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מרום הגליל שבמושב
מירון ,הופקד שינוי תכנית מיתאר הנקרא תכנית מס׳  - 3386עינוי
לתכנית מיחאר מס׳  194חגליליח — שינוי יעוד לביח־םפר בכפר
עין אל אםד ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :גוש  19550הלקה .34
עיקרי מטרה שינוי התכנית :שינוי יעוד השטח לבנין ציבורי
)כיה־ ספר(.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בל המעונין בקרקע ,כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס הועדה המקומית שמרהב
החבנון שלה כלול בהחום התכנית או גובל אותו ,רשאי ,תוך חדשיים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התבנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.

רפוטים5ילקוטה  , 2 0 2 3י״א באייר ריי-״ב0S27.4.19 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,תעוכ״ה965-ו
מרחב תכנון מקומי ,יזדעאלים

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מפורטת
נמסרה בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים שבתל
עדשים ,הופקדה תבניה מפורטת הנקראת תבנית מפורטת מס׳ —3369
ביטול חלקות וחלוקתן מחדש ,אלוני אבא ,ביחד עם התשריט המצורף
אליו.

הופקד שינוי תבנית מיתאר הנקרא תכנית מם׳  - 3002שינוי לתבנית
מיתאד מס׳  — 552שינוי יעוד למגורים בצפת ,ביחד עם התשריט
המצורף אליו.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :גוש  13052חלקות 2אי2 ,בי.
עיקרי מטרת שינוי התכנית :שינוי יעוד השטת מפרטי פתוח
)ירוק( לשטח לבניני מגורים.
כל המעונין בשינוי התכגית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פהןחים לקהל.

ואלה השטחים הכלולים בתכנית :גושים בשלמות ,12185 ,12184
 ;12188חלקי גושים ,12183-12181 ,11370 ,11367 ,11365
.17280 ,11465 ,11464 ,11447—11444 ,12190 ,12187

בל המעונין בקרקע ,בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס הועדה המקומית שמרוזב
התכנון שלה כלול בתחום התכנית או נובל איתו ,רשאי ,תוך חדשיים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.

כל המעונין בתבנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ,צפת וגליל המזרחי

עיקרי מטרת התכנית :ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן
מחדש ,קביעת יעדים ואזורים וביטול דרכים קיימות ותתוו״ת דרכים
חדשות.

בל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחד הרואה m
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
שלה כליל בתחום התכנית או גובל אוהו ,רשאי ,תוך חדשיים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לתכנית במשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,צפת

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לםעיף  89לחוק התכנון והבניה,
השכ״׳ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה צפת שבעירית צפת,
הופקד שינוי תכנית מפורטת הנקרא תכנית מס׳  — 3423שינוי לתכנית
מפורטת מס׳  - 1698שיגוי יעוד השטח למגורים מיוחד בצפת ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :גוש  13054חלקות ,41—36
 ;50-44גוש  13055הלקוח  ;81 ,72—70 ,23-19 ,17 ,3-1גוש
 13059חלקות .56—54 ,51-49
עיקרי מטרת שינוי התכנית; שינויי יעוד השטח מאזור שיקום
ושיפוץ לאזור מגורים מיוחד.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
החבנק שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו ,רשאי ,תוך חדשיים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,צפת

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה צפת שבעירית צפת,
ילקוט הפרסוםיט  ,2623י״א באייר תש׳׳ם27.4.1980 ,

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחו׳ק התכנ pוהבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה צפת שבעירית צפת,
וגליל המזרחי שברח׳ הגליל טבריה ,הופקדה תכנית מפורטת הנקראת:
תכנית מפורטת מס׳  — 3483כביש גישה לצפת מס׳  7מכביש מט׳
) 41עליה לצפת( ,ביחד עם התשריט המצורף אליה.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :חלקי גושים ,13549 ,13548
.13712 ,13715 ,13717
עיקרי מטרת התכנית :סלילת כביש שייצור קשר מהיר ונוח
לעיר צפת.
בל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלוט בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה אתעצמו נפבע על ידי התכנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמדחב התכנון
שלה כלול בתחום התבגית או גובל איתו ,רשאי ,תוך חדשיימ מיום
פרסומת של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לתבנית במשרדי
הועדת המקומית לתכנון ולבניה האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,צפת וגליל מזרחי

הודעה ע ל הכנת שינוי לתכנית מיתאר
ניחנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  77לחוק ההבנון והבניה,
תשכ*ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפי),
החליםה בישיבתה מיום ג׳ באדר תש׳׳מ ) 20בפברואר  (1980להכין
שינוי לתכנית מיתאר מס׳ /50/42ר,פ) .תכנית מם׳ ג — 3845/רמת
רזים-צפת(.
ואלה השטתים הנכללים בתחום שינוי התכנית המוצעת:
גושים  ;13740 ,13736 ,13713-13702 ,13096חלקי גושים
.13791 ,13699-13697 ,13695
ישראל קניג
כ׳׳ט באדר תש׳׳ם ) 17במרס (1980
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון
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הודעות לפי חוק התכנון והמיה ,תשכ״ה— 965ן
מחה הדרום
מרחב תכנון מקומי ,אשדוד

הודעה ב ד ב ר אישור שינויי תכניות מפורטות
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:
) (1שינוי מס׳  47לתכנית מפורטת מס׳  - 102/03/3גוש ,2078
 ,2077מגרשים  ,6—14רובע א׳ ,אשדוד.
עיקרי הוראות התכנית :תיקון בקו בגין אחורי מ־ 5.0מ׳
ל־ 2.5מ׳ כדי להתאימו למצב הקיים.
הודעה על הפקדת השינוי ,פורסמה בילקוט הפרסומים ,2557
תשל״ט ,עמי .1984
) (2שינוי מם׳  13לתכנית־ מפורטת מם־  — 104/03/3גוש ,2067
מגרשים  ,355-391רובע די ,אשדוד.
עיקרי הוראות ההבנית :החלפת מגרש ציבורי פתות למגרש
לבניני ציבור ,העתקה המגרש הציבורי ב־ 10מ׳ דרומה ולהש
איר פס ירק ברוחב  10מ׳ מצד דרום ומצד צפון ,פיתוח החלק
הצפוני ישולב עם חצר בית־הספר ויהיה פהוח לציבור.
הודעה על הפקדת השינוי ,פורסמה בילקוט הפרסומים ,2453
תשל״ח ,עם׳ .2236
השינויים האמורים ,בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותם ביהד
עם התשריטים המצורפים אליהם ,הופקדו במשרדי הועדה המחוזית
האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשדוד ,ובל
המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,אופקים

הודעה ב ד ב ר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תבנית מפורטת הנקרא:
שינוי מס׳  43לתכנית מפירטתמס׳  — 102/03/23גוש  ,39557אזור
מלאכה ותעשיה ״יהלומי עוז״ ,אופקים.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בתקנון —  (1שינוי מקומה אחת
באזור מלאכה ותעשיה לשלוש קומות;  (2שינוי באחוזי בניה לפי
הפירוט הבא :א(  71%לקומה אחת ,ב(  213%לשלוש קומוה.
הודעה על הפקדת השינוי ,פורסמה בילקוט הפרסומים ,2585
תש״ם ,עמ׳ .448
השינוי האמור בצודה שהועדה המחוזיח אישרה אוהו ביחד עם
התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזיה האמורה וכן
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במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אופקים ,וכל המעונין רשאי
לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,ערד

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
השב״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ערד ,הופקדה
תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ 117/03/24״  -מרכז
מסחרי ני ,בין הרחובות דרך הברון /יאשיהו ,דרך הקנאים,
ירושלים ,ערד ,ביחד עם התשריט המצורף אליה.
עיקרי הוראות התכנית :לייעד שטח של  105.0דונם כמרכז מסחרי
ואזרחי שהוא המשכו של המרכזים הקודמים.
כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחד הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרהב התכנון
שלה כלול בתחום התכנית או גובל איתו ,רשאי ,תוך הדשיים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התגגדות לתכנית במשרדי
הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,באר־שבע

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה באר־־שבע ,הופקד
שינוי תכנית הנקרא :שינוי מם׳  26לתכנית מפורטת מס׳ — 104/03/5
אזור התעשייה ,באר־שבע ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
עיקרי הוראות השינוי :שינוי ייעוד מאזור מלאכה לאזור מלאכה
ומסחר.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :שטח של  14,130מ״ר,
גוש  ,38014דרך פועלי בנין ,רחוב חברון ,באר־שבע.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה עצמו
נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי על פי סעיף  100לחוק,
רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הלדעה זו ברשומות להגיש
התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
י׳ ורדימץ
י׳ בניסן תש״ם ) 27במרס (1980
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
־ מחוז הדרום

ילקוט הפרסומיש  ,2623י״א באייר תש״פ27.4.1980 ,

הזמנות בתי המשפט
בית המשפט המתתי בירושלים
הזמנות ב ד ב ר 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 יום מיום פרסום הזמנה זו ,את טעמי התנגדותו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
מס׳ החיק
)צוואות(
335/80
236/80
237/80
239/80
241/80

שם המנוח

תאריך
הפטירה

22.1.80
ורבי שלמה
גלוגובםקי פ ר י ד ה 22.1.80
וגנאר אריה לאון 29.6.79
1.3.80
טיכו חנה
16.12.79
היידו פירושקה

שם המבקש
ורבי שפרה
תדהר בת שבע
וננאר מרים לאה
טדי קולק ואת׳
פישר ממום

מסי התיק
)צוואות(

שם המנוח

תאריך
הפטירה

242/80

יוסף ד ב

5.1.80

248/80

זוםמן רוז ר ח ל

8.3.80

שם המבקש
יוסף ירחמיאל
ומרים
ריימונד יחזקאל
נעם
1

בפקודת בית המשפט
אפרים ל ד  ,מזכיר
הזמנות ב ד ב ר ירושות ומינוי מנהלי עזבץ
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי עעון או לשביחם.
כל אדם הטוען שיש לו טובח הנאה בעזכון 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
)ירושות(
243/80
244/80
245/80
247/80

שם המנוח

תאריך
הפטירה

שמ המבקש

גולדנברג יוסף
גולדנברג שרה
בנימיני שלמה
מושיוף פייזי

6.11.68
3.5.73
12.12.79
׳ _

אסולין מריס
אסולין מרים
הירשלר שושנה
מושיוף יצחק

מט׳ התיק
)ירושות(
246/80
249/80

שם המנוח
רוזנטל אליעזר
שמשון
יהלום עזת

תאריך
הפטירה

שם המבקש

2.2.80
26.8.79

רוזנטל ברטל .
יהלום שלמה

בפקודת בית המשפט
א פ ר י ם לוי ,רשם

בית המשפט המתהי בתל־ אביב־ יפו
הזמנות ב ד ב ר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם ,במפורט להלן .כל המתנגד
לבקשות יגיע ,תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,את טעמי התנגדותו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
מסי התיק
)צוואות(

שם המנוח

תאריך
הפםירח

4089/79
755/80

הלן קליין
רחמן אפרים

24.8.79
8.11.79

886/80

דוידוב ליאו
24.11.79
יהודה
18.2.79
פנינה נח ל ס
8.1.80
יוסף וייס
ד ב ו ר ה ל י כ ט ב ל ו י 18.3.79
8.2.80
משה א ר י א ל

1011/80
1017/80
1250/80
1251/80

ילקוט הפרסומים  ,2623י״א באילר תש״ם27.4.1980 ,

שם המבקש

מט׳ התיק
)צוואות(

ערגה ליבפלד 1220/80 -
שניידרמן
1239/80
1267/80
מרגלית
1270/80
דוידוב
1271/80
שרלוטה
אהרון נחשון
1272/80
אליזבט וייס
1278/80
שמואל בן שלום 1279/80
גדעון אריאל
1281/80

שם המנוח

תאריך
הפטירה.

ב ו ר י ס ק ה ש ו ו ב כ ר 20.8.79
14.1.80
ס ק ל ה חיה
25.12.79
כהן א ב ר ה ם
20,4.78
יוסף טולמטש
4.2.80
יוסף ו ב ר
2.2.80
חנה רובינא
15.5.79
ויקטוריה הירש
18.1.80
מרים גלזר
19.4.77
ויטה מנחם

שם המבקש
אטיאן שוובכר־
מיכאל מקלה
מרדכי שטיין
אבלין טולמטש י
אברהם ובר י
אילנה רובינא
םלמח ברטפלד
מיכאל פלג י
אלברט מנחם
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בית המשפט המחמי בתל־אביב־יפו
הזמנות
מסי התיק
)צוואות(

שם המנוח

1284/80
1287/80
1290/80

גרינפלד טרזה
ת פ ח ה ב ת ששו
זכריה לוי

1293/80
1294/80
1295/80
1297/80

נאומן זיםל פייגה
ולדמן מושק
אירן איזק
לברטובסקי
רבקה
ק ס ב יוסף
מטילדה א ל פ ס ה
נחום חדש
א ס ת ר שיץ
קליביצקי מ ל כ ה
א ב ר ה ם גרינבוים
לניה ל ב י א
דוד ברוך
היה רוזנבנד
שרה ש ו ר צ ק כ ל
ר ח ל ינקלביץ
יחזקאל עזרא
מינה פ ו פ ד
הולושיץ שושנה
זאב מ נ ד ל
חנה סלמן
משה א פ ם
פניה ריס

1301/80
1304/60
1310/80
1312/80
1313/80
1317/80
1321/80
1322/80
1323/80
1331/80
1333/80
1335/80
1337/80
1338/80
1339/80
1343/80
1345/80
1348/80

תאריך
הפטירה

שם המבקש

30.12.79
בעמי אפטר
 22.11.79יוסף אולואי
 23.11.79אליעזר מסעוד
לוי
מידד אביר
25.1.80
ישי שטיקמן
2.12.79
מאיר בק
17.3.77
לברטובסקי
1.5.79
מאיר
אנדרה קסב
9.11.76
ליאון אלפסה
26.1.80
31.1.80
ליאד חדש
 29.11.79דוד שיין
יעל קליביצקי
11.2.80
אמיל גרינבוים
5.2.80
1.2.80
אסתר דונר
אברהם ברוך
2.1.80
אפרים וולף
9.1.80
דוה דומניץ
9.12.79
שרה קרצמן
2.1.80
יצחק עזרא
15.1.80
אבנר פופר
4.2.80
 23.12.79טיברגר יוסף
 22.12.76היה מנדל
יונה קרני
10.2.80
 26.11.79אהרון לופ־
אזולאי רינה
25.2.80

)המשך(
מסי התיק
)צוואות(
1291/80
1344/80
1352/80
1354/80

שם המנוח

האריך
הפטירה

1357/80
1361/80
1363/80
1368/80
1371/80
1375/80
1387/80
1396/80
1398/80
1401/80
1404/80

אברמוביץ אילנה 3.3.80
1.11.79
הלאווי נעים
17.1.79
שבתאי יהודה
קורנדרקלםר
3.2.80
פרידה
2.12.79
ינטה לוין
24.11.72
זאב דוידוביץ
3.2.79
אפרים בביוף
יצחק אבלודזינר 22.10.77
14.2.80
ניסים ה ל ב ה
3.12.79
לונה ששון
28.10.79
ד ב וינר
27.1.80
ר ח ל א ק ריש
18.1.76
ירוחם אבינדב
20.8-79
נוזםן אריה
8.11.78
בנו רובינשטיץ

1410/80
1411/80
1412/80
1419/80

9.1.80
גלזד זאב
15.11.79
ת ב ו ר יואל
10.1.77
חיים ל ב
ת ב ו ר ־ א י ל ת יואל 15.11.79

1420/80
1421/80
1423/80

25.7.79
16.12.79
23.12.79

נילי קינן
רוזין אולגה
יצחק אוצפ

שם המבקש
אבדתם צביאל
חלאווי:עים
מזל יהודה
שלמה דגני
אילן לוין
צביה דודוביץ
אסתר בביוף
טננבוים אהובה
אולגה חלבה
חי נעים
יהודית ויגר
ישראל אקדיש
יוסף אבינדב
גוזמן רבקה
רובינשטיין
שרלדיה
גלזר יהודית
קרזלה הבור
חנה לב
בלומבפלד
רוברט
צליה קרטון
זאב רחץ
גינזבורג לאה
עי• זמיר ,רשם

הזמנות ב ד ב ר 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 טובח הנאה בעזכון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום
מיום פרסום הזמנה זו ,שאס לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו:
מט׳ התיק
)ירושות(

שם המנוח

תאריך
הפטירה

6428/79
1130/80
1185/80
1268/80

ר ב ק ה שוורץ שרף 11.10.79
15.1.80
א ב ר ה ם יוסף
26.1.80
מלינובסקי דוד
בנימין סולוביצ׳יק 5.8.77

1273/60
1274/80
1275/80
1276/80

20.4.64
19.10.78
13.7.79
25.1.80

1498

ינקו פ ל ד מ ן
ציליה לופוביץ
ו א ל ף כהן
ר ח ל שינר

שם המבקש
יוסף שוורץ
אברהם רימה
יאיר שמיר
סולוביצ׳יק
צפורה
אלפרד ריטזד
אלפרד דיטזר
שמואל כהן
ישראל שינר

מם׳ התיק
)ירושות(

שם המנוח

תאריך
הפטירה

1277/80

ל א ה סילץ

10.2.79

1280/80
1282/80
1283/80
1285/80

ליכטנברג יצחק
בתיה אמיץ
בינהורן שלמה
טורקלטאוב
ישראל
קימל וולף

13.1.S0
5.2.80
9.6.79

1286/80

3.12.79
21.1.80

שם המבקש
שפרה בר־
שלטון
ליכטנברג שאול
שמעון דותן
מרים בינהורן
טורקלטוב
ריזלה
קימל מלי

ילקוט הפרסומיב  ,2623י״א באייר תש״ם27.4.1930 ,

בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
ה ז מ נ ו ת )המשך(
מפי התיק
)ירושות(
1288/80
1289/80
1292/80
1296/80
1298/80
1299/80
1300/80
1302/80
1303/80
1305/80
1306/80
1307/80
1308/80
1309/80
1311/80
1314/80
1315/80
1316/80
1318/80
1319/80
1325/80
1326/80
1327/80
1328/80
1329/80
1330/80
1332/80
1334/80
1335/80
1336/80
1340/80
1341/80
1342/80
1346/80
1347/80
1349/80
1350/80
1351/80
1352/80
1355/80
1356/80

שם המנוח
ב ת ד ס שרול
קירוום
היה ויסבום
טולה כץ
חוה רנטרוב
ביטרמן מ ל כ ה
בן ציץ הוברמן
משה גרינברג
רוזנברג ק ל ר ה
אטינגר סולומון
רוזימן שלמה
א ב ר ה ם מזורםקי
משה רבינוביץ
ס פ י ר יוסף
פייגץ א ס ת ר
משה חמילבסקי
איטקר הנריטה
חאנם ד ל ל
רגיואן שלומית
יעקב ארנון
שטיץ יוסף י א ס ל
פ ו ל צ ׳ ק איגתדיו
רוסו יונה
רוסו יצחק
ימין ב כ ו ר
טובה גולדשטיין
א ס ת ר דהגרוט
ציונה זוננשטיין
ל ב נ ר בםיה
יחזקאל עזרא
שמחה עזרא
אניטה שמעון
אחרוני
אבינועם דנוך
אידה קטלן
עינם יצחק
מ נ ד ל פייט
ניםים ליבי
ש ת א שולבה
יחיאל מליהי
ר ח ל גבאי
יהושוע ל י כ ט ר
א ב ר ה ם ישוב

תאריך
הפטירה

18.12.79
8.9.79
4.8.79
11.7.79
25.12.79
27.5.68
9.9.79
22.7.78
7.2.80
4.12.79
16.1.80
27.2.64
31.1.80
18.8.76
24.12.79
6.2.80
3.4.79
27.8.79
8.7.79
30,8,77
2Ó.9.66
9.8.68
13.4.66
10.3.79
4.12.79
16.4.79
16.1.80
14.5.75
15.1.80
11.3.75
5.4.79
8.11.79
2.7.79
30.12.79
18.2.78
29.1.79
4.2.80
27.6.79
18.9.79
12.10.68
25.11.71

שט המבקש

ברנדם דוד
טובה ויסבוש
יצחק כץ
חיים וינטרוב
ביטרטן חיים
אהוד הוברמן
דוד שביאור
עינבר שולמית
אטינגר סבבה
נחמה רוזימן
מזורסקי פלטה
רבינוביץ ניטה
לאה ספיר
פייגין יצחק
צילה פורת
איטקר עמנואל
קוגמן מרסל
רבקה רג׳ואן
רבקה ארנון
שטיין שדלוטה
פולצ׳ק אורורה
רוסו יהושוע
רוסו יהושוע
ימין אהרון
נפתלי ליבוביץ
יהושוע עצמון
זוננשטיין
אפרים
לבנר הרמן
יצחק עזרא
יצחק עזרא
שמעון משה
אחרוני
נעמי דנוך
ליאין קטלן
יצחק יצחק
לאה גיטרמן
שרה קאירי
יפה שובל
צביה מליחי
אלגרה בן עזרא
יאיר ליכטר
יהודית גן

מפי התיק
)ירושות(
1358/80
1359/80
1360/80
1362/80
1364/80
1365/80
1366/80
1367/80
1369/80
1370/80
1372/80
1374/80
1376/80
1377/80
1378/80
1380/80
1381/80

שם המנוח

תאריך
הפטירה
29.fl.79
30.12.79
13.6.79
4.12.79
6.1.80
11.1.80
11.11.79
26.6.79
17.8.74
25.11.74
21.2.80
16.7.79
31.3.66
3.11.79
22.12.79
24.1.80
22.7.79

1388/80
1389/80
1390/80
1391/80
1393/80

גרטליב חיה
ליבוביץ ר ח ל
א ב ר ה ם ליבה
שלום ד מארי
חי ר ב ק ה
מרים חודני
והבה מוסה
א ב ר ה ם רוזיצקי
חנה אובלודזינר
דוד בסל
שמבדל פ ס ח
חביבה ע בודי
מרים בנאו
רוזה פרנקו
פרידמן א ס ת ר
שמחה :ליק מן
ספורובסקי
ישראל
טויב פנינה
סםיל כץ
א ב ר ה ם פלג
ר ח ל פרידמן
זיגלבוים חיים
מרדכי
זיטר פ ו ל ק
אלעזר מי־זהב
ליבה קלז
מנשה נח
ד ו ד פינשמיד

29.1.63
15.9.78
28.7.79
27.6.61
18.1.80
3.2.80

1394/80
1395/80
1397/80
1399/80
1399/80
1400/80
1392/80
1403/80
1405/80
1406/80
1407/80
1408/80
1409/80

זכריה מנשה
ב ר כ ה כהן
משה ליפשיץ
עיני אליהו
עיני א ב ל ץ
סולומון לייב
הרמן י ע ק ב
גור אריה שדה
מישקוביץ דינה
גלםשניידר יצחק
שוקרי שלום
שטרם מינה
גלזר יוכבד

20.1.80
22.2.80
8.6.79
28.5.78
23.12.79
22.1.74
2.2.80
14.2.80
5.11.79
6.1.80
30.12.79
27.9.79
28.2.79

1382/80
1383/80
1384/80
1385/80
1386/80

7.2.80
17.9.79
22.8.79
1.3.72

שם המבקש
גוטליב אורי
ליבוביץ יצחק
ליבה מלי
מזל דמרי
חי ויקטור
יעקב הורני
והבה דוד
יונה רוזיצקי
טננבוים אהובה
מרים בסל
שמבדל ליאור
דוריס אהרון
אילן בנאו
יוסף פרנקו
טננבוים אנה
מלכה גליקמן
ספורובסקי
מימה
נחושתן חדרה
עמוס רוזנבלט
פנינה פלנ
פרץ פרידמן
זיגלבויפ
יחיאל
אפרים פולק
עליזה מי־זהב
דב קלז י
רות נוח
בלה חיה
פינשמיד
מנשה שמואל
מלכה לבני
נאוה שטרנברג
עיני מזל
עיני יעל
סולומון יצחק
חרמן מטילדה
יפה שדה
זאב מושקוביץ
גלסשניידר חיים
קודעי נעמי
קובלינה ניטה
גלזר יהודית

ע׳ זמיר ,רשם

ייקוכ הפרסומים  ,2£23י״א'באייר ־ש״ם27.4.1980 ,

1499

בית המשפט המחוזי בחיפה
הזמנות ב ד ב ר קיום צוואות וכינוי מנהליי 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 כשר יום מיום פרסו• הזמנה זו ,את טעמי התנגדותו ,שאם לא כן יהן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
מס׳ התיק
)צוואות(

שם המנוח

תאריך
הפטירה

463/80

ב ר נ ד טוני

8.2.80

469/80
471/80
472/80
473/80

הירש שרה
קובץ פ א ל
ארנה ק ו ל ר
א ס ת ר קובלםי
סלע
קנק צ פ ו ר ה

23.3.79
20.2.80
5.1.80
8.1.80
6.7.79

476/80
481/80

בן ד ו ר סימון
מ ר ק ם כינלד ג׳יי

12.5.79
16.4.78

475/80

שם המבקש
אבי בן שרה
ואח׳
יחזקאל ויסוצקי
קובץ מרגוט
גרטרוד ודלף
תהילה זערא
פינקלשטיין
בתיה
בן דוד אליורף
בל:-ט בבט

מס׳ התיק
)צוואות(
483/80
487/80
488/80
491/80
493/80
495/80
497/80
498/80
500/80
502/80

שם המנוח
קוק יטי
פור אברהם
כצנשטיין ק ר ל
שואף שרה
קוסובםקי ת ז ה
אקדיש מרטין
שטיינר שרה
הוטה א ס ת ר
אהרון פיץ
ד ג ל יוליוס

תאריך
הפטירה

שם המבקש

7.11.79
6.1.80
29.2.80
2.2.80
11.1.80
16.12.79
26.12.79
3.7.76
24.1.77
13.2.80

שלמה קוק
פור יהודית
גד כץ
מיכאל שואף
ברגמן יקירה
אילזה אקדיש
איתן פלמון
דורטה לוגשי
דוד פיין
ובר אידה
ה׳ פיזם ,רשם

הזמנות ב ד ב ר 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 כעזגון 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׳ החיק
)ירושות(
462/80
464/80
465/80

שם המנוח

תאריך
הפטירה

שם המבקש

6.1.80
21.11.79

רוזנברג שרה
יוסף ממרוט

6.12.79
21.7.79
13.11.79

נפתלי ברגר
סבג יעקב
סבג יעקב

7.7.76
18.2.79
1.7.79
21.12.79

משה כרמי
מלול אליהו
שמואל אשר
ליכטנשטיין
שרה
הדסה מילר
רוזה זיידה
שמואל גולדן
חצקל דולברג
שושנה רוטר

466/80
467/80
468/80

ב י כ ל ר לאון
ממרות ריקה
הזלינגר)ברגר(
אודליה
סבג םוזן
םבג מורים
אלברשטיין
דבורה
מלול ברט
אשר משה
ליכטנשטיין

478/80
479/80
483/80
482/80
484/80

16.9.65
וינבוייפ שיינדל
22.12.79
זיידה יחזקאל
16.1.80
גולדנברג ר ב ק ה
20.1.80
דולברג חיים
מלדינסקי שמואל 26.5.79

470,'80
474/80
477/80

מם׳ התיק
)ירושות(

שם המנוח

תאריך
הפטירה

485/80

גנאים אמנה

20.1.72

486/80
489/80
490/80
492/80
494/80
496/80
499/80

לדני מ י כ ל
גבאי יגאל חיים
ארון ד ב ו ר ה
ק ר ו פ ר ו יעקב
יצחק נבון
לוי לוי
סלומון)שלמה(
גבאי
אדרי דוד
שאיב שחאדה

79־20.9
3.2.80
24.8.78
5.2.80
21.9.79
18.11.79

501/80
503/80
504/80
505/80

שם המבקש
עאישה חוסין
גנאים
רות לדאני ״
שולמית גמה
ישראל אהרון
קרופרו בלה
מרטה נבון
שטרה לוי

 12.11.79משה גבאי
טרז אדרי
14.1.80
עבד אל טאדר
4.2.80
שהאדה שאיב
גולדשטיין
׳
גולדשטיין ד ב ו ר ה
יהושע
17.2.78
שמחה
הוכהיזר שלמה
היה עובל
14.5.79
ברוך
ח׳ פיזם ,רשם

1500

ילקוט הפרסומים  ,2623י״א באייר תש״ס27.4.1980 ,

בית המשפט המחוזי בבאר* שבע
הזמנות ב ד ב ר ירושות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליוזן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי עזבון או לשניהם.
כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתננד לה ,יגיש התנגדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום מיום
פרסום הזמנ rזו ,ש«ם לא בן יחן בית המשפט צו בטוב בעיניו.
מם׳ התיק
).ירושות(
58/80
59/80
61/80
63/80
64/80
65/80
66/80
67/80
68/80
69/80
70/80
71/80
72/80
74/80
75/80
76/80
77/80

שפ המנוח •

תאריך
הפטירה

שם המבקש

14.12.79,
18.11.77
31.1.80
26.8.77
25.1.80
1.6.79
1.12.78

םלמן אהרון
פישר מינדל
ניר אלישבע
מ י כ א ל גופמן
סופי פינקלשטיק
יוסף מ ר ד כ י
רייכמן יחיאל
בורגניכט סוחיסקה
5.4.79
מריינה
28.10.73
יוסף מוסקוביץ
שטרן ג׳ודג׳
29.1.80
מרביל
16.1.79
ז׳קיעקב פרץ
22.6.79
אלברט פרץ
2.8.79
אלמליח מרדכי
26.6.79
יונה עמוס
גולבמן עליזה
שריקי אליאס
קייט שלמה

סלמן שושנה
פישר לוריקה
ביר יוסף
פנינה נופמן
יוסף פינקלשטין
יוסף נעימה
בנות דיבה
בורגניכט ישראל
שרה ברמן
סופי שטרן
סופי ארואטי
סופי ארואטי
אלמליח ריקה
שעיבי)יונה(
גילה
ביפרבםקי שרה
שריקי סימי
קייט מרט

23.2.79
8.11.79
10.1.80

מס׳ התיק
)ירושות(

שם המנוח

תאריך
הפטירה

שם המבקש
ראוי מעתוק
בראון אלבה
אברהם חיים
מרים רוטש־לד
דכטמןיעקב
שלמה גולדברגר
אילזה יעקב •
אלטיט סולטנה
ינקו רוזנשטיין
רפאל לב
מלמד ציפורה
אייזנשטיין שרה
סגל דבורה
כלב ישראל
דולר אטי־חיה
אריה חיניץ
קוניו רוזה

78/80
14.9.78
ראוי חביבה
30.1.80
79/80
בראון אהרון
23.1.80
80/80
ר ח ל היים
81/80
מרנרטה מרקוביץ 12.5.78
22.9.79
82/80
רכטמן א ב ר ה ם
85/80
28.9.73
איגנץ גולדברגר
28.9.79
50/80
איזדור יעקב
19.12.79
62/80
אלטיט מ ס ע ו ד
16.2.65
83/80
ל ו ר ה רוזנשטיין
19.1.80
 . 86/80ר ח ל ריים)ליב(
87/80
29.11.79
מ ל מ ד קיילא
68/80
22.10.78
א״יזנשטיין פסייה
19.7.70
89/S0
סגל ז׳אן
91/80
26.9.79
כ ל ב אליהו
27.2.80
92/80
ר ו ל ר דוד
93/80
25.12.79
חיניץ י פ ה מרים
95/80
21.10.79
קודו אהרון
209/75
 18.10.73בקמן גרשון
 1184/80בקמן ר ב ק ה

י׳ בנאי ,רשם

בית המשפט המחהי בנצרת
הזמנות ב ד ב ר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליחן צווים לקיום צוואה או למיבוי מבהל עזבון או לשביים ,כמפורט להלן .בל המתנגד לבקשות
יגיש ,תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,את טעמי התנגדותו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
תאריך
הפטירה

שם המבקש

87/80

מאירוף חיים

3.11.77

מאירוף הזקיה

95/80

פ ח ט ר חיה חייקה י 14.2.80

שוורץ אברהם

97/80

עונאללה מועץ
גיבר מוחמד עלי

עונאללה מחמוד

מסי התיק
)צוואות(

שם המנוח

מסי התיק
)צוואות(
107/80
119/80

8,1.80

ילקוט הפרסומים  ,2623י׳׳א באייר תש״ם27.4.1980 ,

שם המנוח
תילים יעקב
גדליה
ס ו פ ר טוגה

תאריך
הפטירה

שט המבקש

2.12.79

תילים אליזבט

1.12.79

סופר רינה
ר ׳ ג׳ינ׳י ,רשם

1501

ב י ת ה מ ש פ ט המחוזי בנצרת
הזמנות ב ד ב ר 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 הטומן 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 יחן ביה המשפט צו בטוב בעיניו:
מפי התיק
)ירושות(

שמ המנוח

תאריך
הפטירה

שם המבקש
טבניצ׳ק דורותה
גולדפינגר מלכה

22.11.63
83/80א' פרויליך מינה
84/80א' נולדפינגר א ב ר ה ם 2.4.79
89/80
מםאלחה עלי
מסאלחה סעדי
1.5.60
א ח מ ד מחמוד
91/80
כנג׳ ניהאד םמוח
כנג׳ הוסאם
28.1.75
פדל
בנג׳ מזית ג׳מיל
92/80
כנג׳ חוסאם
11.9.79
בכיר
וולפינגר יוסף
8.1.73
93/80
וולפינגר פ פי
קמה עזרא שמעון  21.3.79קמה ששון
94/80
96/80
א ב ו עיד מוחמד
 19.2.78אבו עיד םאלם
נאמר חסן
98/80
חמוד חמוד אסעיד
 17.11.70חמוד אםעיד
בן ס א ל ח
99/89
א ב ו ר א ס עלי
גבארין הנייח
12.2.80
מוסטפא חסן
הלפרין שושנה
4.9.79
 100/80הלפרין אהרון
 15.11.67בצר זהר
101/80
גפן א ב י ב ה

מס׳ התיק
)ירושות(
102/80
104/80
105/80
108/80
109/80
112/80
113/80
114/80
115/80
116/80
117/80
118/80
120/80

שם המנוח

האריך
הפטירה

שפ המבקש

23.7.79
אסולין זוהרה
אסולין אליהו
 27.6.39דוויק ברכה
מזרחי מאיר
 28.11.79אלבז פימה
ליבראתי סול
ג׳ורג׳ סלימאן
סלימאן רוזה מרעי 6.6.61
זבידאת מ ח מ ד
זבידאת פאיז
7.11,79
אחמד קאםם
ע׳נאים מוסטפא
ע׳נאים עלי
25.2.77
הסן
עוזר מאיר
5.2.78
עוזר מאיר
שלום מוחטרס
22.1.80
שלום נחום
בינדר פאולינה
15.7.78
בינדר א ב ר ה ם
ק ד ח מומחמד עלי
קדח עבד אלהאדי
9.5.78
ע ב ד אלהאדי
מילחם אנואר
 28.12.79מילחם נעמה
מרעי חסן
 27.10.78סויסה מרי
סויסה לאון
נחמני אהרן
5.2.77
נחמני צ פ ו ר ה
ר ׳ ג׳יג׳י ,רשם

ומסגמ! בתי הדין הרבניים
ב ת י הדין ה ר ב נ י י ם ה א ז ו ר י י מ צ פ ת ו ט ב ר י ה
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובח הנאה או המעונין בעזבון שאחת
הבקשות מחייחסה אליו ורוצה לההגגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמגה זו ,שאם לא בן יחן
בית הדין ג ו כטוב בעיניו:
צפת — תיק /424תש״ם
בענין ירושת המנוחה א ס ת ר מינדשיץ ,שנפטרה ביום כ״ז
בטבת חש״ם ) 16בינואר ,(1980
המבקשים :א ל ב ר ט מונדשיין ,מרים מורחיים וחביבה
אורגל.
תיק /299תש״ם
בענין ירושת המנוח סלומון בן חי ללוש ,שנפטר ביום י״ז
בתמוז תשל״ו) 15ביולי ,(1976
המבקשים :א ס ת ר ללוש ,בניו ובנותיו.

תיק /306הש״ם
בענין ירושת המנוח רחמים בן שלמה ויצמן ,שנפטר ביום
ט״ו בםיון תשל״ט) 10ביוני ,(1979
המבקשים :ויצמן ל א ה  ,שלמה ,אהרון ,יעקב ,חיים
ואברהם.
תיק /308הש״ם
בענין ירושת המנוח משה בן יצחק פ ר ל מ ו ט ר  ,שנפטר ביום
י״ב באדר ב׳ תשל׳׳ו) 14במרט ,(1976
המבקשים :פ ר ל מ ו ט ר כ ר מ ל ה  ,בניו ובתו.
שלמה דידי ,המזכיר הראשי
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ילקוט הפרסומים  ,2623י״א באייר תשיי׳ם27.4.1980 ,

ב ב י ת המשפט המחוזי בירושלים

תיק הצהרות מוות 1/80

בענין הוק הצהרת מוות ,תשל״ח—,1978

יכי בית המשפט ידוע בבקשה הנ״ל בייט ט׳ באייר תש׳׳ם ) 25באפריל
 (1980בשעה .09.30
וזה תיאורם של הגםפים הנ״ל לפי הצהרת המבקש:

ובענין הצהרת מותם של נטפי שנות השואה המפורטים להלן:
והמבקש :עזריאל בן־משה )שם הקודם יצקובוביץ(
מרחוב פנקס  ,16תל־אביב.
להווי ידוע בי עזדיאל בן־משה )שם הקודם יעקובוביץ( מרחוב
פנקס  ,16תל־אביב ,פנה אל בית המשפט המחוזי בירושלים בבקשה
להצהיר על מוחם של הנספים הנ״ל שנעלמו ומשערים שהם מתו וכי
בית המשפט ידון בבקשה הנ׳־ל ביום א׳ בסיון תש״ם ) 16במאי (1980
בשעה .09.00
וזה תיאורם של הנספים הנ״ל לפי הצהרת המבקש:
 .1מקום לידתם ותאריך לידתם:
משה יעקובוביץ נולד בעיר אוסיקוב ,פולין בשנת  ;1890מינדלה
יעקובוביץ )לבית קושינסקי( נולדה בעיר סולמירוויץ ,פולין בשנת
;1891
 .2מקום מגוריהם הרגיל:
רחוב סטרי־רינק  ,21צ׳נסטוחוב ,פולין;
 .3מקום מגוריהם הידוע האחרון :מחנה ההשמדה טרבלינקה ,פולין;
 .4אזרחותם.־ מדינת פולין;
 .5התעסקותם :משה יעקובוביץ ,סוחר עורות; מינדלה יעקובוביץ,
עקרת בית;
 .6תאריך הידוע לאחרונה שבו נראו עדיין בחיים והמקום שבו
נמצאו ,22.9.1942 :בגיטו צ׳נסטוחוב ,ומשם נלקחו למחנה השמדה
טרבלינקה ,פולין;
השמוח והכתובות של בני משפחתם הקרובים ביותר:
יעקב אורבך ,רחוב גדונר 30א ,תל־אביב )בן דודה(;
ראובן קושינסקי ,רח׳ ז׳בוטינסקי  ,37גבעתיים )בן דוד(;
מבדל ארליך ,רחוב בלום  ,64חולון)בן דודה(.
כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ״ל ,מתבקש בזה להמציאן
לבית המשפט ,בין בכתב עד ליום הדיון ,ובין בעל פה לפני בית
המשפט במועד הנקוב לעיל ,וכל אדם מעונין הרוצה להתנגד להצהרת
המוות יתייצב לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל ,אם בעצמו ואם
על ידי בא כוהו וינמק את התגגדוחו ,או ימסור לבית המשפט הצהרה
בשבועה שניתנה על ידיו שבה פורטו טעמי התנגדות ,או ימסור הודעה
בפני גציג דיפלומטי או קונםולרי של ישראל שבה יפרט את טעמי
ההתנגדות ,שאם לא כן יחליט בית המשפט בטוב בעיניו.

.1
.2
.3
.4
.5
.6

מקום לידתם פולין.
תאריך לידתם איבו ידוע.
מקום מגורים רגיל היה בפולין.
אזרחותם :פולנית.
התעסקותם אינה ידועה.
נראו לאחרונה בגיטו ורשה בשנת .1942
בני משפחה הקרובים ביותר :המבקש קרמר אלכסנדר.

כל מי שיש לו ידיעות על הנ״ל מתבקש בזה להמציאן לבית
המשפט בין בכתב עד ליו• לדיון ,ובין בעל פה לפני בית המשפט
במועד הנקוב לעיל וכל אדם מעונין הרוצה להתנגד להצהרת המוות
יתייצב לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל אם בעצמו ואם ע״י
בא כוחו וינמק את התנגדותו ,או ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה
שניתנה על ידו שבה פורטו טעמי התנגדות ,או ימסור הודעה בפני
נציג דיפלומטי או קונ&ולרי של ישראל שבה יפרט את טעמי ההתנגדות
שאם לא כן יחליט בית המשפט בטוב בעיניו.
ט״ז באדר תש׳׳ם ) 4במרמ ('980
ב ב י ת המשפט המחוזי בירושלים

ד׳ ביין ,רשמ.
תיק הצהרות מוות 10/80

בעבין חוק הצהרות מוות ,חשל״ח8-ד,19
ובענין הצהרת מותם של הנספים א ב ר ה ם ליזר זילברגליט
ובתו רשל,

והמבקשות שוםטר צילה ושר ריםל מיכל ,ע״י ב״ב
עוה״ד ח׳ ינקולוביץ ו/או שרה גת מרחוב בן גוריון  ,16הרצליה.
להווי ידוע כי שוסטר צילה ושר ריסל מיכל יורשי המנוחה
אינדיג חיה פנו אל בית המשפט המחוזי בירושלים בבקשה להצהיר
על מותם של אברהם ליזר זילברגליט ובתו רשל זילברגליט ,וכי בית
המשפט ידון בבקשה הנ״ל ביום ט׳ באייר תש״ם ) 25באפריל (1980
בשפה .09.00
וזה תיאורם של הנספים הנ״ל לפי הצהרת המבקש:

 .1מקום לידתם :קובנה ,ליטא;
 .2תאריך לידתם ;1913 :של ישל — ;1939
 .3מקום מגוריהם הרגיל :קובנה ,ליטא;
 .4אזרחותם :ליטאית;
ד׳ ביין ,רשם
ב״ו באדר תש׳׳ם ) 14במרה (!980
 .5התעסקותם :שזח; של רשל — אין
 .6התאריך האחרון הידוע שבו היו בחיים והמקום שנמצאו בו :מהנח
בבית המשפט המחוזי בירושלים תיק הצהרות מוות 9/80
רימז קלונר בשנת  ,1943אוסטוניה.
בענין חוק הצהרות מוות ,חשל־ח—,1978
בבי משפחה הקרובים ביותר :שוסטר צילה ושד ריםל מיכל.
ובענין הצהרת מותם של הנספים שלושת הבנים של א ס ת ר
כל מי שיש לו ידיעות על הב׳׳ל מתבקש בזה להמציאן לבית המשפט
ומנדל שפיטכאום ששמם הפרטי אינו ידוע ,אחים של המנוחה
בין בכתב עד ליום הדיון ובין בעל פה לפבי בית המשפט במועד

ק ר מ ר דורה,

והנלבקש :ק ר מ ר א ל כ ס נ ד ר ת״ז  ,389428ע״י ב״ב עוה״ד
ח׳ ינקולוביץ ו/או שדת גת מרחוב בן גוריון  ,16הרצליה.
להווי ידוע כי קרמר אלכסנדר יורש המנוחה קרמר דורה פנה
אל בית המשפט המחוזי בירושלים בבקשה להצהיר על מלתם של
שלושת הבנים של אסתר ומנדל שפיטבאום ששמם הפרטי אינו ידוע,
שנעלמו באקציה הגדולה בורשה בשנת  1942ומשערים שהם מתו,
ילקוט הפרסומים  ,2523י״א באייר תש״ם27.4.1980 ,

הנקוב לעיל ,וכל אדם המעונין הרוצה להתנגד להצהרת המוות,
יתייצב לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל ,אס בעצמו ואם על ידי
בא גוחו וי:מק אה הננדותו או ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה
שניתנה על ידו שבה פורטו טעמי ההתנגדות או ימסור הודעה בפני
בצינ דיפלומטי או קונסולרי של ישראל שבה יפרט את טעמי ההתנגדות
שאם לא.כן יחליט בית המשפט בטוב בעיניו.
ט״ז באדר חש״ם ) 5במרס (1980

ד׳ ביץ ,רשפ
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בבית המשפט המחוזי בירושלים

בבית המשפט המחוזי בירושלים
תיק הצהרות מרות 13/80

תיק הצהרות מוות מם׳ 12/80
בענין :חוק הצהרות מוות ,תשל״ח—;1978

בעבין :חוק הצהרות מוות ,תשל״ח;1978-

ובענין :הצהרת מוחה של נפפית שנות השואה מריפ ב ר נ ד ־

ובעניין :הצהרת מותם על הנעדרים א ל כ ס נ ד ר שוורץ

שטטר.

הודעה

להווי ידוע כי יהודה ברנדשטטר ,ת״ז  7573811מרחוב הלפר ,37
בת־ים ,פנה לבית המשפט המחוזי בירושלים בבקשה להצהיר על
מותה של מרים־ברנדשטטר שנעלמה ומשערים שהיא מחה ,וכי בית
המשפט ידון בבקשה ביום י״ג בתמוז תש״ם ) 27ביוני  (1980בשעה
.09.30
וזה תיאורה של מרים ברנדשטטר לפי הצהרת המבקש:
 .1שמה המלא :מרים ברנדשטטר.
 .2מקום וחאריך לידתה :קרקוב ,פולין.1912 ,

וארנולד )ארפד( שוורץ;
והמבקש :שמואל קנטר ע״י ב״ב עו״ד אלחנן ויניצקי מרחוב
חיים עתר  ,14פתח־תקוה.
המשיב :היועץ המשפטי לממשלה ,משרד המשפטים,
ירושלים.

הודעה
להווי ידוע כי המבקש פנה אל בית המשפט הנדדזי בירושלים
בבקשה להצהיר על מותם של הנעדרים הנ״ל ומשערים שהם מתו
וכי בית המשפט ידון בבקשה הנ״ל ביום י״נ בתמוז תש״ם ) 27ביוני
 (1980בשעה .09.30
וזה תיאורם של הנעדרים הנ״ל:

• .3מקום מגוריה הרגיל :קרקוב ,פולין.

 .1מקום מגוריהם הרגיל והאחרון :בונייר ,צרפת;

 .4מקום מגוריה הידוע האחרון; קרקוב ,פולין.
 .5אזרחותה :פולגיח.

 .2תאריך לידתם :לא ידוע .מקום לידתם :בודפסט הוגגריה.

 .6התעסקותה :פקידה.

 .3אזרחותם :צרפתית.

 .7התאריך הידוע לאחרונה שבו נראתה בחייט והמקום שבו נמצאה:
שנת  1939קרקוב ,פולין.

 .4התעסקותם :אלכסנדר שוורץ היה שרברב חשמלאי ,וארנולד
)ארפד( שוורץ היה שרברב־פועל.

שמות וכתובות של בני משפחתה הקרובים ביותר :א( יהודה
ברנדשטטר ,אח; רחוב הלפר  ,37בת־יפ; ב( אירנה ברנד ,רחוב
פרהרן  ,3181מלבורן ,אוסטרליה.

 .5התאריך האחרון שנראו בחיים היה  28.6.43בעיר הונייר בצרפת.
 .6בני משפחתם הקרובים ביותר :אחותם :יחיה גו׳זפינה )שוורץ(
גרוס ,גרה כיום בבודפסט הונגריה.

כל מי שיש לו ידיעות על מרים ברנדשטטר מתבקש בזה להמציאן
לבית המשפט ,או לכל נציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינת
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 לפיל ,אם בעצמו ואם
על־ידי ב״ב ,וינמק את התנגדותו ,או ימסור לבית המשפט הצהרה
בשבועה שניחנה על ידו שבה פורטו פעמי ההתננדות ,או ימסור
הודעה בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל שבח יפרט
את טעמי התנגדותו ,שאם לא כן יתן בית המשפט החלטה כטוב בעיניו.

כל מי שיש לו ידיעות על הנעדרים הנ״ל מתבקש בזה להמציאן
לבית המשפט ,בין בכתב עד ליום הדיון ,ובין בעל־פה לפני בית
המשפט במועד הנקוב לעיל ,וכל אדם מעוניין הרוצה להתנגד להצהרה
המוות יתייצב לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל ,אם בעצמו
ואם על ידי בא־בוחו ,וינמק את התנגדותו או ימסור לבית המשפט
הצהרה בשבועה שניתנה על ידיו שבה פורטו טעמי ההתנגדות ,או
ימסור הודעה בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל ,שבה
יפרט את טעמי ההתגגדות ,שאם לא כן יחליט בית המשפט כטוב
בעיניו.

א׳ בניסן חש״ם ) 18במרס (1980

 '1ביין ,רשם

א׳ בניסן תש״פ ) 18במרס (1980

ד׳ ביץ,

הודעות גדבר בקשות לפירוק וזבחת
בבית המשפט המחוזי ב ת ל ־ א ב י ב ־ י פ ו
היק אזרחי 291/80
בענין פקודת ההברות,
ובענין פירוק החברה ח ב ר ת ס פ ק י נייר וקרטון בע״מ,

והמבקשות :״אשר״ ח ב ר ה להשקעות בע״מ ,״נצר

ח ב ר ה לנאמנות בע״מ ,ע״י ב״ב עוה״ד יובל לוי ,מרחוב גפ
ציונה  ,8תל-אביב.
נמסרת בזה הודעה ,בי ביום  25.1.1980הונשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל־אביב לפרק את ההברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 19.5.1980
בשעה .08.30
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כל נושה או משתתף של החברה האמורה חרוצה 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.
יובל ל ד  ,עו״ד
ב״כ המבקשות
הערה :בל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
למסור ,או לשלוח על ידי הדואר ,לחתום לעיל הודעה על רצונו זו.
ההודעה ,בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או
בחתימת בא כוחם ,צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
החתום לעיל לא יאוחר משעה  13.00של יום .18.5.1980
ילקוס הפרסומים  ,2623י״א באייר תש״ם27.4.1980 ,

הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות
בבית המשפט המחוזי ב ת ל ־ א ב י ב  -י פ ו

בבית המשפט ה:זהוז־ בחיפה

תיק פירוק חברה 1780/78
בענין :פקודת החברות,

חיק אזרחי . 245/80

בעבין פקודת ההברות,

ובעבין פירוק ההברה בבין פ ר י בע־מ מרחוב אחוזת בית ,3
חל־אביב,

ובענין פירוק ההברה טיקוצקי ק ל נ ר סוכנרות .ביטוח
בע״מ מרחוב זבולון  ,7קרית־אחא,

והמבקשת :אורה )אנגלבת( פ ר ק ו ם )ת״ז ,(0825540
על־יךי ב״כ עוה״ד י .נורניצקי ו/או ב .נהיר ו/או י .אלראי ו/או
צ .זוהר ו/או י .בן־שאול ו/או פ .רובין ו/או מ .מטלון מרחוב מוב־
םיפיורי  ,39הל־אביב.

והמבקש מ ר ד כ י טיקוצקי ,ע״י ב״ב עו׳״ד ,א׳ טויסטר רשות׳
מרחוב אחד העט  ,2היפה.

נמסרת בזה הודעה ,בי ביום  27בפברואר  1978הונשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 15
במאי  1980בשעה .08.30
בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צי
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 תמורח
התשלום הקבוע בעדו.
מ׳ מטלץ ,עו״ד
בא־כוח המבקש
הערה :כל הרוצח להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
למסור ,או לשלוח על ידי הדואר ,לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.
ההודעה ,בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או
בחתימת בא כוחם ,צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
החתום לעיל לא יאוחר משעת  13.00של יום  14במאי .1980

נמסרת בזה הודעה בי ביום  5בפברואר  1980החושה בקשה לב׳מ
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי בקשת
פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 2.5.1980
בשעה .09.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן גד
בענין בקשה זו או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת הבירור אם
בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו .העתק מן הבקשה יינתן לבל
נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת
התשלום הקבוע בעדו.
א׳ שטיץ ,עו״ד
ב״כ המבקש
הערה :כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייבי
למסור ,או לשלוח ע״י הדואר ,לחתום לעיל ,הודעה על רצונו זה.
ההודעה ,בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימחם או
בחתימת בא־בוחם ,צריבה להימסר או להישלח באופן שתניע אל
החתום לעיל לא יאוחר משעה  13.00של יום .11.5.1980

בבית המשפט המחוזי ב ב « ר ־ ש ב ע
תיק אזרחי 236/80

בבית המשפט המחוזי ב ת ל ־ א ב י ב ־ י פ ו
תיק אזרחי 214/50
בענין פקודת החברות,
ובענין פירוק ההברה ב י ט א ל )סוכנות לביטוח( בע״מ,
והמבקש ישראל שגיא רו״ח ,ע״י ב״כ עו׳׳ד משה פת ,שמענו
להמצאת כתבי בי-דין הוא :רחוב בזל  ,52תל־אביב.
נמסרת בזה הודעה כי ביום  20בינואר  1980הוגשה לבית המשפט
המחוזי בחל־אביב בקשה לפרק את החברה הנזכרת לעיל וכי בקשה
פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום  1.5.80בשעה
.08.30
כל -נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
בענין בקשה זו או להתנגד רשאי להודיע בשעת הבירור או באמצעות
עורך הדין שלו .העתק מן הבקשה ייבחן לכל נושה או משהחף של
החברה שידרוש מן החתום מטה תמורה התשלום הקבוע בעדו.
משה פת ,עו״ד
ב״ב המבקש
הערה :כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה ,חייב
למסור או לשלוח ע״י הדואר לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.
ההודעה בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובתתימתם או בחתימת
בא כוחם צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל החתום לא
יאוחר משעה  13.00של יום  3באפריל .1980

ילקוט הפרסומים  ,2623י״א באייר תש״ם27.4.1960 ,

בענין פקודת החברות,
ובענין פירוק החברה מסגריית צבי ברינר בע״מ,
והמבקש ישראל פרויליך ,ע״י ב׳׳כ עוה״ד הלל קדונפלד
מרחוב שמריהו לוין  ,5תל־אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  26.3.1980הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר־עבע לפריז! את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 12.5.1980
בשעה .08.30
בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
בעגין 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 חמורת התשלום
הקבוע בעדו.
ה ל ל ק ר ו נ פ ל ד  ,עו״ד
ב״כ המבקש
הערה :כל הרוצה להופיע בשעת ב-רור הבקשה האמורה חייב
למסוי ,או לשלוח על ידי הדואר ,לחתום לעיל הודעה על רצונו זח.
ההודעה ,בציין השם והמפן של האיש או הפירמה ובחתימחם או
בחתימת בא כוחם ,צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
החתום לעיל לא יאוחר משעה  13.00של יום .11.5.1980
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הודעות מאת מנש הנכסיס הרשמי
לפי פקודת החברות
הודעות ב ד ב ר כוונה להכריז ע ל דיבידנד
שם החברה :ר.ש.ב .חב׳ לבניה פיתוח וניהול השקעות בע׳׳מ
— בפירוק.
מען המשרד הרשום :מושב בן־עמי ,נהריה.
ביח המשפט המהוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .403/77
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ג באייר תש״ם ) 9במאי .(1380
שם המפרק ,תיאורו ומענו :ד׳ אקהויז עו״ד ,רחוב שמריהו לוין ,6
חיפה.
שם החברה :שקמונה  -חב׳ פתוח ובנין בע׳׳מ  -בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב ילי׳ג  ,31חיפה.
ביח המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .1373/69
היום האחרון לקבלת הובהוח :כ׳׳ג באייר תש־ים ) 9במאי .(1980
שם המפרק ,תיאורו וגלעבו :ע׳ חרלף ,עו״ד ,רחוב המגינים  ,42היפה.

הודעה ע ל תשלום דיבידנד
שם החברה פלאמנאט בע״מ — בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב הנפט ,מפרץ היפה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .896/62
הסכום לבל לירה.22% :
דיבידנד ראשון או אחר :שני וסופי.
זמן פרעונו :ב׳ באייר תש״ם ) 18באפריל .(1980
מקום פרעונו במשרד המפרק :י׳ חריף עו״ד ,רחוב הרצל  ,37חיפה.

צו פירוק ואסיפות ראשונות
שם החברה :יעקב ורד ,מודדי הצפון בע׳׳מ.
מען המשרד הרשום :רחוב ההגנה  ,9נהריה.
בית המשפט המחוזי של :חיכה ,תיק אזרחי .160/80
האריך צו הפירוק :ז׳ בניסן תש״ם ) 24במרס .(1980
תאריך הגשת הבקשה :ו׳ בשבט תש״ם ) 24בינואר .(1980
היום והמקום לאסיפות ראשונות :כ״ז באייר חש״ם) 13במאי ,(1980
במשרד כונס הנכסים הרשמי רחוב שמריהו לוין  ,3חיפה.
שעח האסיפות (1 :נושים בשעה ;09.00
 (2משתתפים בשעה .09.30
ב׳ באייר תש״מ ) 18באפריל (1980

י' יקותיאלי
סגן כונס הנכסים הרשמי

לפי פקודת פשיטת הרגל1936 ,
הודעה ב ד ב ר כוונה להכריז ע ל דיבידנד
ובקשת שחרור
עם החייב ,תיאורו ומענו :שם טוב דחליקה ,ת״ז  ,4605704מרכיב
הריסים ,הנוטרים  ,3/11קטמון חי ,ירושלים.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים ,תיק אזרחי .202/71
היום האחרון לקבלת הוכחות :ט׳׳ז באייר תש״ם ) 2במאי .(1980
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שם הנאמן ,תיאורו ומענה ה׳ נבנצל ,עו״ד ,רחוב כורש  ,12ירושלים,
היום והמקום לדיון בבקשת השחרור :כ״א באייר חש״ם )ד במאי
 (1980בשעה  ,10.30בבית המשפט המחוזי בירושלים.

הודעה ע ל ביטול צו ק ב ל ת נכסים
ל א ח ר תשלום החובות
שם החייב ,תיאורו ומענו :יוסף בן ׳סימון ,ת״ז 90ד ,19פקיד ,עין
כרם ,אזור ב׳  ,44ירושלים.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים ,תיק אזרחי .179/71
תאריך מתן צו קבלת הנכסים :ב׳ בכיסן חשל״א ) 28במרס .(1971
תאריך ביטול הצו :ט׳ בניסן תש״ם ) 26במרס .(1980
סיבת הביטול :חשלום כל החובות בשיעור »׳״.100
כ״ה בניסן תש״ם) 11באפריל (1980

י' צדריאלי־
סגן כונס הנכפים הרשמי

הודעות ע ל ביטול צווי ק ב ל ת נכסים ופשיטת רגל
ושחרור נאמנים
שם החייב ,תיאורו ומענו לשעבר :המנוה מרדכי ארדפל ,ת׳׳ז
 ,490638נגר ,רחוב תל־חי  ,7ראשון־לציון.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .763/69
תאריך הצו לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל :ט׳ באדר תשכ׳־ט )27
בפברואר .(1969
סיבת הביטול :העדר תועלת לנושים )פטירת החייב(.
תאריך הביטול :כ״ה בשבט תש״מ ) 12בפברואר .(1980
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :יונתן מילר ,עו״ד ,שד׳ שאול המלך ,39
תל־אביב.
תאריך השחרור :ב״א באדר תש״ם ) 9במרס .(1980
שם החייב ,תיאורו ומענו :שמעון רווה ,ח״ז  ,6771419אופה ,רחוב
דביר  ,41קרית־גת.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יםו ,תיק אזרחי .482/74
תאריך הצו לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל :י׳ באדר תשל״ד ) 4במרס
.(1974
סיבת הביטול :תשלום כל החובות.
תאריך הביטול :ב״ג באדר א׳ חשל״ח ) 2במרס .(1978
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בךיהודה ,14
תל־אביב.
האריך השחרור :כ״ג באדר א׳ תשל״ח ) 2במרס .(1978
שם החייב ומענו :רפאל אללוף ,ת״ז  ,4104361נמצא בהו״ל.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיל! אזרחי .1700/60
תאריכי הצווים לקבלת הנכפימ ופשיטת הרגל :ח׳ בתמוז תש״ך)26
ביוני  ;(1960ז׳ באב תש״ך ) 31ביולי .(1970
סיבת הביטול :ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.
תאריך הביטול :ה׳ בשבט תש״ם ) 23בינואר .(1980
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :אמנון חלד ,עו״ד ,רחוב מקוה ישראל ,10
חל־אביב.
תאריך השחרור :י׳׳א באדר חש״ם ) 28בפברואר .(1980
ז׳ בניסן תש״ם ) 24במרס (1980

ר בונה
סנן כונס הנכסים הרשמי

ילקוט הפרסומים  ,2623י״א באייר תש״ם27.4.1980 ,

הודעות מ א ת כונס הנכסים הרשמי
לפי פקודת פשיטת הרגל1936 ,
הודעה ע ל ביטול צו ק ב ל ת נכסים

ביטול צו ק ב ל ת נכפים ופשיטת דגל

שם החייב ,תיאורו ומענו :ישראל וולקוביצקי ,ת״ז  ,787883קבלן
תריסים ,רחוב הקליד  ,19תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .5177/67
תאריך הצו לקבלת הנכסים :כ״ו בתשרי תשכ״ט ) 18באוקטובר
.(1968
סיכת הביטול; פשרה עם הנושים.
תאריך הביטול :י״ח באדר תש״ם ) 6במרס .(1980

שם הוזייב ,תיאורו ומענו :עדנאן אבו עוביד ,ה״ז  ,2146105בפר
מיסד ,ד׳׳נ שומרון.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיקי אזרתי .1744/74
תאריך צו קבלת בבםים.17.12.1974 :
תאריך הביטול :כ״ה באייר תשליט ) 22במאי .(1979
0יבת הביטול :ניצול לרעה של הליכי פשיטת רגל.

הודעות ע ל ביטול צווי ק ב ל ת נכםימ ופשיטת רגל
שם החייב ומענו לשעבר :המנוח ירחמיאל אפטר ,ת״ז  ,284466רחוב
ירמיהו  ,19תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,חיק אזרחי .2356/70
תאריך הצו לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל :ח׳ בתמוז תש״ל ) 12ביולי
.(1970
סיבת הביטול :תשלום כל החובות.
תאריך הביטול :י״ח באדר תש״ס ) 6במרס .(1980
שם החייב ומענו :מאיר טורנהיים ,ח״ז  ,3091272רחוב חנה םנש ,34
בני־ברק.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,חיק אזרחי .2961/72
האריכי הצווים לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל :י״ ד בשבט תשל״נ)17
בינואר  ;(1973ד׳ בכסלו השל״ד ) 29בנובמבר .(1973
סיבה הביטול :העדר הועלת לנושים.
האריך הביטול :י״א באדר חשים ) 28בפברואר .(1980
ז׳ בניסן תש״ם ) 24במרס (1980

ז׳ בונה
סגן בונם הנכסים הרשמי

הודעה ב ד ב ר כוונה להכריז ע ל דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :םמיר חורי ,ת״ז  ,270647רחוב עבאס ,32
חיפה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .4/75
היום האחרון לקבלת הוכחות :ט׳ באייר הש״ם ) 25באפריל .(1980
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב שמריהו לוין
 ,3חיפה.

ביטול צווי ק ב ל ת נכסים ופשיטת רגל ושחרור נאמנים
שם החייב ,תיאורו ומענו :לבגל אלכסנדר ,ת״ז  ,6928346רחוב צה־ל
 ,15/5כרמיאל.
־בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .54/76
תאריך צו קבלת נכסים.14.1.1976 :
האריך הביטול :ז׳ באדר חש״ם ) 24בפברואר .(1980
סיבה הביטול :ניצול לרעה של הליכי פשיטה הרגל.
שם הנאמן ,חיאורו ומענו :עו״ד ,י׳ פלפלי רחוב הבנקים  ,3חיפה.
האריך השחרור :י״ט באדר הש״ם ) 7במרס .(1980

ילקוט הפרסומים  ,2623י״א באייר תש״ם27.4,1980 ,

הודעות ע ל ביטול צווי ק ב ל ת נכסים
שם החייב ,תיאורו ומענו :יגאל אברמוב ,ת-ז  ,065529רחוב הגליל
 ,62בוח־שאנן ,חיפה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,חיק אזרחי .34/66
האריך צו קבלת נכסים.7.1.1966 :
תאריך ביטולו :ב״ג בתשרי תש״ם ) 14באוקטובר .(1979
סיבת הביטול :גיצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.
שמות החייבים ,תיאורם ומענם :פיוטרקובסקי לאח ,ת׳׳ז •,1239202
פיוטרקובםקי שמואל ,ת״ז  ,1239201בלוק  ,618/29נצרת.
בית המשפט המחוזי של :נצרת ,תיק אזרחי .227/7a
תאריך צו קבלת נכסים 22 :ביוני .1973
תאריך ביטולו :כ״א באלול תשל״ט ) 13בספטמבר .(1979
סיבת ביטולו :ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.

ביטול צווי ק ב ל ת נכסים ופשיטת רגל
ל פ י סעיף  (1)29ושחרור נאמנים
שמות החייבים ,תיאורם ומענם :לסרי גילה ,ת׳׳ז  ;7972554לש.־
יצחק ,ת״יז  302/14 ,6745965מעלות.
בית המשפט המחוזי של :היפה ,תיק אזרחי .1426/75
האריך צו קבלת נכסים 7 :בנובמבר .1975
האריך הביטול :י״ד באדר תש״ם ) 2במרס .(1980
סיבת הביטול :סעיף  — (1)29השלום החובות.
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :י׳ פלפלי עו״ד ,רחוב הבנקים  ,3חיפה.
האריך השחרור :י״ט באדר חש״ם ) 7במרס .(1980
שם החייבת ,תיאורו ומענה :זינגר זבטה ,ת־ז  ,6832222רחוב יל״ג ,2
חיפה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .844/76
תאריך צו קבלת נכסים.15.6.1976 :
תאריך הביטול :כ״א באדר חש״ם ) 9במרס .(1980
סיבת הביטול :ביצול לרעי ,של הליכי פשיטת הרגל.
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :עו״ד י׳ פלפלי ,רחוב הבנקים  ,3חיפה.
תאריך השחרור :כ״ה באדר תש״ם ) 13במרס .(1980
י׳׳ח בניסן תש״ם ) 4באפריל (1980

י׳ יקותיאלי
סנן כונס הנכסים הרשמי
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הודעות מ א ת כונס הנכסים הרשמי
לפי פקודת פשיטת הרגל1936 ,
ביטול צווי ק ב ל ת נכפים ל פ י סעיף  (1)29ל פ ק ו ד ה
ושחרור נאמנים

צו ק ב ל ת נכסים והכרזת פשיטת רגל ,אסיפה ראשונה
וחקירה פומבית

שם החייב ,תיאורו ומענו :ווג׳ה גרה ,ת״ז  ,2148609בפר גית.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .1635/75
תאריך צו קבלת נכסים 31 :בדצמבר .1975
תאריך ביטולו :ט״ו באדר תש״ם ) 3במרס .(1980
סיבת ביטול :סעיף  (1) 29לפקודה.
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :ער׳ד י׳ פלפלי ,רחוב הבנקים  ,3חיפה.
תאריך השחרור :י״ט באדר תש״ם ) 7במרס .(1989

שמ תחייב ,תיאורו ומענו :הן דוד ,ת״ז  ,6742889איש אחזקה ,רמת
אשכול  ,741/6מגדל העמק.
בית המשפט המתתי של :נצרת ,תיק אזרחי .315/80
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :ד׳ בניסן תש״פ )21
במרס .(1980
בקשת נושה או חייב :חייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :כ״ב באייר תש״ם ) 8במאי
 ,(1980בשעה  08.30בבוקר ,בבי ;.המשפט המחוזי בנצרת.
תאריך החקירה הפומבית ,השעה והמקום :כ״ב באייר הש״ם ) 8במאי
 ,(1980בשעה  09.00בבוקר ,בבית המשפט המחוזי בנצרת.

שפ החייב ,תיאורו ומענו :עזר פחימה ,ח׳׳ז  ,2588715רחוב קדש
 ,898/3מגדל העמק.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .276/76
תאריך צו קבלת נכסים 18 :בפברואר .1976
תאריך ביטולו :ט״ו באדר תש״ם ) 3במרס .(1980
סיבת ביטולו :סעיף  (1) 29לפקודה.
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :עו״ד י׳ פלפלי ,רחוב הבנקים  ,3חיפה.
האריך השחרור :י״ט באדר תש״ם ) 7במרס .(1980
שם ההייב :המנוח י׳ מנדל הודיה.
ביה המשפט המחוזי של :היפה ,היק אזרחי .1528/69
תאריך צו קבלת הנכסים 9 :במרס .1970
תאריך ביטולו 4 :בדצמבר .1972
סיבת הביטול :העדר תועלת לנושים.
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :ש .סלומון ,עו״ד ,רחוב ירושלים  ,1חיפה.
תאריך שחרור :ב׳ בניסן תש״ם ) 19במרס .(1980
שם החייבת :המנוחה לוי יונה ,ת״ז ג.4929/
בית המשפט המחוזי של :היפה ,תיל! אזרחי .406/77
תאריך צו קבלת נכסים.4.1.1978 :
תאריך ביטולו :ח׳ באדר תש״ם ) 25בפברואר .(1980
סיבת הביטול :סעיף  29לפקודה.
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :ע׳ הדלף עו׳׳ד ,רהוב המגינים  ,42חיפה.
תאריך השחרור :כ״ה באדר תש״ם ) 13במרס .(1989

ביטול צו ק ב ל ת נכסים ל פ י סעיף  29ל פ ק ו ד ה
שם החייב ,תיאורו ומענו :עפיף ג׳רה ,ה״ז  ,2148608כפר ג׳ת.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,חיק אזרחי .2034/67
תאריך צו קבלת הנבטים.15.2.1968 :
תאריך ביטולו :ו׳ בניסן תש״מ ) 23במרס .(1979
סיבת הביטול :סעיף  - 29תשלום החובות.
שם החייב ,תיאורו ומענו :קרול ליבוביץ ,ת״ז  ,572224רחוב יל״ג
 ,19חיפה.
ביה המשפט המחוזי של :היפה ,תיק אזרחי .13/75
תאריך צו קבלח נבםים 6 :במרס .1975
האריך ביטולו :כ״ט באדר תש״פ ) 17במרס .(1980
סיבת ביטולו :סעיף  (1) 29לפקודה.
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צ ו ר שחרור ושחרור נאמנים
שם החייב ,תיאורו ומענו :י׳ שלמה ציפר ,ת״ז  ,438755רחוב הגי
בורים  ,82היפה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .1438/69
תאריך צו השחרור :כ״ה באדר תש״ם ) 13במרס .(1980
מהות הצו :שחרור החלטי וסופי.
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :שרה סלומון ,עו״ד ,רחוב ירושלים ,1
חיפה.
תאריך שתרורו :ב׳ בניסן הש״ם ) 19במרס .(1980
שם החייב ,תיאורו ומענו :יהושע פרלמוטר ,ת״ז ,381/22 ,6825480
נצרת עלית.
בית המשפט המחוזי של :נצרת ,תיק אזרחי .275/70
תאריך צו השחרור :י׳׳ד באדר תש׳׳ם ) 2במרס .(1980
מהות הצו :שחרור החלטי וסופי.
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :נביל עפפור עו״ד ,בנין ווקף אל רום,
נצרת.
תאריך השחרור :י׳ בטבת תש״ם ) 30בדצמבר .(1979

שחדור סופי ושחרור נאמן
שם החייבת ,תיאורה ומענה :יפית )יפה( בידן דואק ,ת״ז ,0683601
רחוב הדקל  ,12עכו.
בית המשפט המחוזי של :היפה ,תיק אזרחי .1362/71
תאריך השחרור :ו׳ בתמוז חשל״ט ) 1ביולי ,(1979
מהות השחרור :שחרור החלטי וסופי'.
שפ הנאמן ,תיאורו ומענו :א׳ שילה ,עו״ד ,רחוב החלוץ  ,18היפה.
תאריך השחרור :ב׳׳ד באדר תש״ם ) 12במרס .(1980

צו שחרור
שם החייב ,תיאורו ומענו :יעקב אצקוביץ ,ח״ז /070811אי ,רחוב
הpלים ,פרדם־חנה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .1730/70
תאריך צו השחרור :ב״א בחשון הש״ם) 11בנובמבר .(1979
מהות הצו :שחרור החלטי וסופי.
י־׳ח בניסן תש״ם ) 4באפריל (1980

2623,ילקוטהפרסוכימ

י' יקותיאלי
סגן כונס הנכסים הרשמי
י״א באייר תש״ם0S27.4.15 ,

הודעות מ א ת כונס הנכסים הרשמי
לפי פקודת פשיטת הרגל1936 ,
צווים מתלים שחרור
שם החייב ,תיאורו ומענו :יהודה דיין ,ת׳׳ז  ,06356614רחוב
העצמאות  ,3קריה־שמריהו.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .603/73
תאריך צו השחרור :כ׳׳א באדר תש״ם ) 9במרס .(1980
מהות הצו. :שחרור בתנאי)מעיף  (2) 26לפקודה(.
שם החייב ,תיאורו ומענו :שרם הילדה ,ת״ז  ,1353966רחוב הגליל
 ,16כרמיאל.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .1283/77
תאריך צו הסחרור :כ״ח באדר תש״ם ) 16במרס .(1980
מהות הצו :שחרור בתנאי )סעיף  (2) 26לפקודה(.
שם החייב ,תיאורו ומענו :שפירא אלתר ,ת׳׳ז  ,3/298329נתיב
אליעזר  ,7רמת ויזניץ ,חיפה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,חיק אזרחי .726/72
תאריך צו השחרור :ב׳ בניסן תש״ם ) 19במרס .(1980
מהות הצו :שחרור בתנאי)מעיף  (2) 26לפקודה(.

היום האחרון לקכלח הוכחות :כ״ט באייר תש׳׳ם ) 15במאי .(1980
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
באר־שבע.
שם החייב ,תיאורו ומענו :שוימר מרדכי ,ת״ז  ,278618מנהל מסעדה,
נוה זוהר דירה מם׳  ,1סדום.
בית המשפט המחוזי של :באר־־שבע ,חיק אזרחי .468/73
היום האחרון לקבלת הוכחות :י״ג באייר תש׳׳ם ) 29באפריל .(1980
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
באר־שבע.
שם החייב ,תיאורו ומענו :יהב שבתאי ,ת״ז  ,4179933קורא מונים,
רחוב כ״ט בנובמבר  ,48בת־ים.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .347/73
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ז באייר תס״ם ) 13במאי .(1980
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
באר־שבע.

שם החייב ,תיאורו ומענו :אלמוג )לוצינצר( יעקב ,ת׳׳ז ,3036558
רחוב קיבוץ גלויות  ,312אופקים.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .481/71
בקשת שחרור
(.
במאי
היום האחרון לקבלת הוכחות :ב״ז באייר תש-ם 1 9 8 0 J 1 3
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
שם החייב ,תיאורו ומענו :שלמה פרנקל ,ת״ז  ,230392רחוב זאב ,12
באר־שבפ.
חיפה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .147/69
היום והמקום לדיון בבקשת השחרור :י״א באייר תש״ם ) 27באפריל
 ,(1980בשפה  ,09.00בבית המשפט המחוזי בחיפה.
י״ח בניסן תש׳׳ם ) 4באפריל (1980

י׳ יקותיאלי
סנן בדנס הנכסים הרשמי

הודעות ב ד ב ר כוונה להכריז ע ל דיבידנד
שמוח החייבים ,תיאורם ומענם; :יאק עדה ,ת״ז  ;6735892אידה
עדה ,ח־ז  ,6300994עקרת בית ,רחוב החשמונאים ,237/7
דימונה.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .178/74
היום האחרון לקבלת הובהוה :י״ב בםיזן תש׳״ם ) 27במאי .(1980
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
באר-שבע.
שם ההיינ ,תיאורו ומענו; גולדשטיין סמולה ,ת׳׳ז  ,6530265מסגד,
שיכון די ,רחוב רבי עקיבא  ,20באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .218/73
חיום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ט באייר תש״ם  15).במאי .(1980
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
באר־שבע.
שם החייב ,תיאורו ומענו :זנחי משה ,ח׳׳ז  ,7639731צבע ,חולות
יבנה  ,1091/6יבנה.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .68/72

ילקוט ה:רפונ?יפ  ,2623י״א בא־יר ו!׳:״27.4.1980 .:

הודעה ב ד ב ר כוונה להכריז ע ל דיבידנד
ב ד ץ קדימה ב ל ב ד
שם החייב ,תיאורו ומענו :כהן נסים ,ת״ז  ,41247992סוחר,898/3 ,
אילת.
ביה המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .115/76
היום האחרון לקבלת הוכחות :י״א בסיון תש״ם ) 26במאי .(1980
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כובס הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
באר־שבע.
ט״ז בניסן תש״ם ) 2באפריל (1980

ש .אנקור־שניר
סגן כונס הנכסים הרשמי

דין וחשבון שבועי
לפי חוק בנק ישראל ,תשי״ד1954-
 .לפי סעיף  (1)58לחול ,בבק ישראל ,תשי״ד— ,!1954מתפרסם
בזה דין וחשבון שטועי על מחזור המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו
בסיום העבודה ביום ל׳ בניסן תש״ם ) 16באפריל .(1980
סך הכל המטבע במחזור

 17,386,179,211.23לירות

הנכסים ביתרות מטבע חוץ וזהב  17,386,179,211.23. . . . .לירות
ר׳ אשבל
ב׳ באייר תש״ם ) 18באפריל (1980
סגן מנהל מחלקת הבנקאות )הוצאה(
! ס״ה חשי״ד ,עמ׳ .192
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הודעוח א<ה מתפרסמות עד אזוריות המודיעים ואין בפרסומן משוט מתן תעודה מנ נכונותן

רויה  -ח ב ר ה ליצור ושיווק משקאות קלים
בנתניה בע״מ
)בפירוק מרצון(
הודעה על אסיפה כללית סופית
ניתנת בזה הודעה ,בי האסיפה הכללית הסופית של החברה הנ׳׳ל
תתכנס ביום  11במאי  1980בשעה  ,13.00במשרד רו״ח אלראי
אליהו ,רחוב שער העמק  ,4נתניה ,לשם הגשת הדו״ח הסופי של
המפרק המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשה בנכסי החברה,
וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולההלים כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.
אליהו אלראי ,מפרק

ק פ ת עם לתגמולים בע׳׳מ

מאפית כ פ ר שמריהו בע׳׳מ
הודעה על פירוק ההברה מרצון
ניתנה בזאת הודעה ,בי באסיפה כלליה שלא מן המנין של החברה
הנ״ל שנועדה ונתכנסה כחוק ביום  27בינואר  1980ברח׳ יסבץ ,5
נתניה ,נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק החברה מרצון ולמנות אח
אליהו בלייר ,עו״ד מרח׳ לילינבלום  ,41תל אביב ,צמפרק החברה,
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל ,יגיש תביעותיו
בצירוף הוכחותיהן תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק
הנ״ל.
נושה או אדם אחר ,אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
הנ״ל ,לא ייענה.
אליהו ב ל י י ר  ,עו״ד ,מפרק

מעונות ח ל ק ה  87בגוש  6107בע״מ ־

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה מרצון

ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כלליה שלא ל; המנין של החברה
הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  20במרס  ,1980נתקבלה החלטה
מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות אח רפאל ברובשטיין
עו״ד ,מרחוב נחלח בנימין  ,75תל־אביב ,כמפרק החברה.

ניחנת בזה הודעה ,כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
הנ׳׳ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  20במרס  ,1980נתקבלה פת
אחד החלטה מיוחדת ,לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי דרזנר
עו״ד ,מרח׳ ויצמן  ,29תל־אביב ,כמפרק ההברה.

כל נושה שיש לו תביעות ננד החברה חנ״ל יגיש אח תביעותיו
בצירוף הוכחותיהן תוך  21יום מיום פרפום הודעה זו למשרד המפרק
הנ״ל.

בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה יגיש את תביעותיו בצירוף
הוכחותיהן תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו למפרק הנ״ל.

נושה או אדם אחר אשר לא יגיש הביעוחיו כאמיר תוך המועד
הנ׳׳ל ,לא ייענה.
רפאל ברובשטיין ,עו׳׳ד ,מפרק

נושה או אדם אתר ,אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
הנ׳׳ל ,לא ייענה.
צבי דרזנר ,עו״ד ,מפרק

מעונות פ ר י ד ה בת מרים בע״מ
מ פ ע ל בע׳׳מ

הודעה על פירוק החברה מרצון

הודעה על פירוק מרצון

ניחנת בזה הודעה ,בי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  20במרס  1980נתקבלה פה אחד
החלטה מיוחדת לפרק אח החברה מרצון ולמנות את צבי דתנר ,עו׳־ד
מרח׳ ויצמן  ,29תל־אביב ,במפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
הנ׳־ל שנועדה והתכנסה כחוק ביום  27במארס  ,1980נתקבלה ההחלטה
הבאה כהחלטה מיוחדת :לפרק אח החברה בפירוק מרצון ולמנות את
יוחנן )הנם( פלים ,כמפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה יגיש את תביעותיו בצירוף
הוכחותיו ,תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו למפרק הנ׳׳ל לפי המען:
שדרות הברושים  ,4חיפה.
נושה או אדם אחר ,אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
הנ״ל ,לא ייענה.
יוהנן )הנס( פליס ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נכד ההברה יגיש את תביעותיו בצירוף
הוכחותיהן תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק הב׳׳ל.
נושה או אדם אחר ,אשר לא יגיש תביעותיו כאמור חוך המועד
הג״ל ,לא ייענה.
צבי ד ר ז נ ר  ,עו׳׳ד ,מפרק

ח מ ד ת ב ר ק ת בע״מ
)בפירוק מרצון(

עזבוץ המנוח א ב ר ה ם ענפי
הודעה לפי סעיף  99לחוק הירושה ,תשכ״ה—1963
בתור מנהלת עזבון המנוח אברהם ענפי לשעבר מרחוב הרב
בלאו  ,36פהה־תקוה ,מזמינה אני בזה אח נושי העזבון להודיעני על
תביעותיהם בכתב ,חוך  3חדשים מיום פרסום הורעה זו ,לפי המען:
עכפה לפיד ,מנהלת עזבון ,רחוב הרימון  ,25נוה מגן ,רמת השרון.
עבםה ל פ י ד  ,מנהלת העזבון
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הודעה על האסיפה הסופית
ניתנת בזה דודעה ,שהאסיפה האחרונה של ההברה הנ״ל
תתכנס ביומ  ,20.5.1030שעה  10.00במשרד אקר את וולובלסק־,
עו״ד ,רחוב אחד העם  ,-30תל-אביב ,לשם ה;שת דו״ח 0ופי של
המפרק ,המראה :יצד התנהל פירוק העסקים ומה עשה בנכסי ההכרה
וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאה המפרק ולהחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.
נחום צוקדנין ,מפרק
ילקוט הפרסומים נ ,262י״א באי־ר תע״ם27.4.1580 ,

מוכרי ספרים בינלאומיים בע״מ

ה ל ק ה  145גוש  7162בע״מ
)בפירוק מרצון(
ניתנת בזה הודעה ,כי האסיפה הכללית היוצאת מן הכלל של
החברה הנ״ל שהתכנסה ביום  2.3.1980החליטה פה אחד לפרק את
החברה מרצון ולמנות את אירנה לודביקה מרגלית כמפרקה החברה.

ניחנת טה הודעה ,בי באסיפה הכללית שלא מן המבין של התבדה
מיומ  14.3.1980נתקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות
כמפרק את שמחה פרומד ,רד׳ח ,מרחוב קלישר  ,38תל־אביב.
שמחה םרומר ,רו׳י׳זו ,מפרק

כל נושי החברה מוזמנים בזה להגיש תביעותיהם בצירוף הוכחות
במשך  21יום מיום פרסום הודעה זו ,לפי המען :עו״ד דוד וננלניק,
רחוב שטנד  ,11חל־אביב.
אירנה לודביקה מרגלית ,מפרקת

הודעה מל פירוק מרצון

ניתנת בזה הודעה ,בי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
חנ׳׳ל שנועדה ונתכנסה בהלכה ביום  ,18.3.80נתקבלה החלטה מיוחדת
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה דודניק ,מרחוב פרץ ,10
חל־אביב ,כמפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה ,שבאסיפה כללית יוצאת מן הכלל של החברה
הנ׳׳ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,7.3.1380נתקבלה ההחלטה הבאח:
לפרק את החברה בפירוק מרצון; בתור מפרקי החברה נתמנו.1 :
ישראל אלטר ,משדרות הציונות  ,7תל־אביב;  .2בני מילשטיין
מרחוב האילנות  ,15בפר־שמריהו;  .3יעקב צשלר מרחוב הקישור ,4
אזור חספשייה ,חולון ,בהתאם לסעיף ) 199ז( לפקודת החברות,
חתימותיהם של  2מתוך  3המפרקים הנ״ל תחייבנה אח החברה בפירוק.

נ.ה.מ - .מ ס ח ר והשקעות בנגב בע־׳מ

מלון םיטי ב עימ

כל נושה שיש לו תביעות נגד ההברה הניל ,יגיש את תביעותיו
בצירוף הוכחותיהן תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק
הנ-ל.

ישראל אלטד י בני מילשטיין
מפרקים

נושה או אדם אהד ,אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
הנ״ל ,לא ייענה.
משה רודניק ,מפרק

יזום ופיתוח בנגב בע״מ

משה אילץ בע״מ
הודעה על פירוק ההברה מדצון
ניתנת בזה הודעה ,בי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  ,16.3.1980נתקבלה החלטה
מיוחדת לפרק את החברה מרצון ,ולמנות את משה אילון מרחוב קיש
 ,27רמת־גן ,כמפרק החברה.
בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל ,יגיש את תביעותיו
בצירוף הוכחותיהן חיך  21יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק
הג״ל.
נושה או אדם אחר ,אשר לא יגיש תביעותיו כאמור ,תוך המועד
הנ׳׳ל ,לא ייענה.
משה אילון ,מ פ p

פ א ר ־ ד ו ד ח ב ר ה לבנין והשקעות בע״מ
ניחנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין של חברי
החברה הנ״ל שנלמדה ונתכנסה כהלכה ביום  14.2.1980נתקבלה
ההחלטה הבאה בתור החלטה מיוהדת :החברה תתפרק מרצון ופנינה
פדיסקו ושמעון פרסיקו מתמנים במפרקי התבדה.
כל נושה שיש לו תביעה לחברה חנ״ל יגיש אח תביעותיו בצירוף
הוכחות תוך  21ימים מיום פרסום הודעה זו לידי המפרקים ,רחוב
המעפילים  ,11כפר־סבא.
שמעון פרסיקו

פנינה פרסיקו
מפרקים

ילקוט הפרמונ־ויפ  ,2623י״א באייר תש״ם27,4.1980 ,

יעקב צשלר

ניתנת בזוז הודעה ,כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
הב״ל ,שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  ,18.3.1980נתקבלה החלטה
מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה רודביק ,מרחוב פרץ
 ,10תל-אביב ,כמפרק ההברה.
בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הב״ל ,מיש את תביעותיו
בצירוף הוכחותיהן תוך  21יום מיום פרמומ הודעה זו למשרד המפדק
הב״ל.
נושה או אדם אחר ,אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
הנ׳י־ל ,לא ייענה.
משה רודניק ,מפרק

אלנית בע״מ
הודעה על פירוק מרצון על ידי החברים
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  (1)200לפקודת החברות,
כי באסיפה הכללית היוצאת מן הכלל של כל בעלי מניות י ההברה
הנ״ל שהתכנסה כחוק ביום  22במאי  1979במשרדי החברה ,נתקבלה
ההחלטה המיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק אדלר
מרחוב ביל״ו  ,51תל־אביב ,ואת ר״רמרין גוטסמן מרחוב פוטין ,18
תל־אביב ,למפרקי החברה.
כל נושה שיש לו תביעות לחברה הב״ל ,יגיש את תביעותיו
בצירוף הוכחותיו תוך שלושים יום מיום פרסום הודעה זו למפדקי
החברה הנ״ל.
נושה או אדם אשר לא יגיש את תביעותיו תוך המועד הנ-ל ,לא
ייענה.
ד״ר מדין מספמן
יצחק אדלר
מפרקים
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מקרקעי משפחת עמיהוד גרוסר בע״מ

ירמה בע׳׳מ

הודעה על פירוק מרצון

הודעה על אסיפת נושים

ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה
הנ״ל שנועדה ונתכנסה בהלכה ביום  27במרס  1980במשרד עוה״ד
ד״ר קמני את יהלום ,התקבלה החלטה מיוחדת לפרק את ההברה מרצון
ולמנות את עורבי הדין ד״ר שלום ג׳ קמני ,ו/אודן יהלום ,במפרקי
החברה.

ניתנת בזה הודעה על פירוק מרצון)נושים( של ההברה הב״ל ועל
.אסיפת נושים שתתכנס ביום  30.4.1980בשעה  08.30במשרדו של
עו״ד יחיאל גרטנר ,רהוב יהודה הלוי  ,57תל־אביב ,לשם אישור
מינוי מפרק.
יחיאל גרטנר ,עו״ד
בשם הברת ירמה בע׳׳מ

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל ,יגיש את תביעותיו
בצירוף הוכחות תוך  21יום מיום פרסום הודעה זאת למפרקים
במשרדם שדרות השופטים  ,2קרית מוצקין.
בושה ,או אדם אחר ,אשר לא יגיש תביעותיו תוך המועד הנ״ל,
לא ייענה.
שלום ג׳ קמבי ,עו׳׳ד
מפרקים

דן יהלום ,עו״ד

רפוס קבלני בניין בע״מ
הודעה על פירוק החברה מרצון
ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית היוצאת מן הכלל שנועדה
ונתכנסה כהלכה ביום  26בפברואר  1980במשרדה הרשום של החברה,
נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניסן
פלוס ,שרה רובין ויוסף בךיהודה כמפרקי החברה.

נכסי אנט בע״מ

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
בצירוף הוכחותיהן למשרד החברה הנ״ל.

ניתנת בזה הודעה ,כי האסיפה היוצאת מן הכלל שבחכגסה ביום
 30.3.1980החליטה פה אחד לפרק את החברה מרצון וליאון מלציין
נתמנה לפרק החברה.

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

כל נושי החברה מוזמנים בזה להגיש את תביעותיהם בצירוף
הוכחות במשך  14יום מיום פרסום הודעה זו למפרק רחוב מאפו ,11
תל־־אביב.
נושה אשר לא יגיש תביעתו עד לתאריך הנ״ל ,יחיה מהתובעים
ואינם נענים.
ליאון דולצ׳ין ,מפרק

מרכזית מ פ ע ל י שילוט) (1971בע״מ
)בפירוק מרצון(
ניתנת בזאת הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה
שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  16.6.1974נתקבלה החלפה מיוהדת
לפרק אח החברה מרצון ולמנות את עו״ד מ׳ שליט ורו״ח א׳ זילבר
מרהוב בלוך  ,41חל־אביב ,במפרקי החברה.
כל נושה שיש לו תביעות ננד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרקים הנ׳־ל ,שאם לא
כן ,לא ייענה.
א׳ זילבר ,רו״ח
משה שליט ,עו״ד
מפרקים

ר.ט.פ) .ישראל( בע״מ
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון
ניתנת בזה הודעה ,שבאסיפה הכללית היוצאת מן הכלל של החברה
הב׳׳ל ,שבועדה ונכבסה בהלכה ביום  23.3.1980נתקבלה ההחלטה
הבאה לפרק את ההברה בפירוק מרצון ולמנות את ירוחם גורניצקי,
עו״ד ,מרחוב מונטיפיורי  ,39תל־אביב ,בתור מפרק למטרות הפירוק.
ירוחם גורניצקי ,עו״ד ,מפרק

שרה רובין

אריגי שטראוך בע״מ
הודעה על פירוק החברה מרצון
ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית היוצאח מן הכלל שנועדה
ונתכנסה כהלכה ביום  30במרס  ,1980במשרדי הרשום של החברה
נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את ההברה מרצון ולמנות את ברכה
שטראוך וצבי שטראוך במפרקי החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד הח^רה הנ״ל יגיש את תביעותיו
בצירוף הוכחותיהן תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו למשרד
החברה הנ״ל.
נושה או אדם אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור תוך המועד
הנ״ל ,לא ייענה.
ברכה שטראוך
צבי שטראוך
מפרקים

טרנםטרייד בע״מ
ניתנת בזה הודעה ,בי אסיפת נושים של החברה הנ״ל תתקיים
ביום  16.5.1980בשעה  10.00במשרד עו״ד ד״ר רודולף גוטשלק
רחוב אבן סינא  ,26חיפה ,לשם מינוי מפרק לחברה בעקבות החלטה
מיוחדת שהתקבלה באסיפה הכללית של החברה מיום  21.12.79על
פירוק החברה מרצון.
ר ׳ גוטשלק ,עו״ד

תיקון טעות דפוס
באכרזה על תקנים רשמיים שפורסמה בילקוט הפרסומים ,2588
חש״ם ,עמ׳  ,539אחרי סעיף ) 5ב( צ״ל ״)ג( תהילתה של אכרזה
זו —  60יום מיום פרסומה״.
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יוסף בן־יחודה
מפרקים
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