רעוונוות

ילקוט הפרסומים
ד באייר התממ׳׳ע

3655

 11במאי ?198

עמון

עמוד

הודעות על קביעת ממלא מקום של שר לפי מק
הודעה כדבר זמרות שלא נתבעו לפי תקנות השבת אבדה2829 . ...
תדעה ברבר פםור ממכרז לפי חדק שיחת המדינה)מינויים( 2826 . . . .
הודעה על פינוי אנ בית הדיו ,ממלא מלוט־ וחברי בית הדין
המקומי למשמעת כירושלים לפי חוק הרשויות
הודעה על מינדי חבר בבית הדין למשמעת של עידית תל־
היתרים להעלאת מחירים לפי חוק יציבות מחירים במצרכים
הודעה על הכרה בכתי ספד ומוסדות בחוץ לזיז לעניין
כשיחת לעבודה סוציאלית לפי תקנות שירותי הסעד 2827 . . . .
הודעה בדבר מינוי חברי בית הדין המשמעתי לימאים לפי
הודעה על מועד ומקום ההגרלה מנייה לפי חדק

הודעות מפעל הפיס ברבר-
״ 2851
תבנית הגרלה יחיש נד׳ סס׳  2/1989רמיררן סוסים׳(2853 ....

הודעה על רישום הסדר טבל לפי חוק ההגבלים העסקיים 2828 . . . .

י /

/

/

הודעה על קביעת ממלא מקום של שר
לפי חדק יסוד :הממשלה
בהתאם לסעיף )41ב«> לחוק יסוד :הממשלה׳ ,מדדיעים בזה
כי ,לפי סעיף  20לחוק האמור ,קבעה הממשלה ששר המדע והפי
תוח יכהן כממלא מקום שד האנרגיה והתשתית מיום כ״ב בניסן
התשכרס ) 27באפריל  ,(1989עד שובו של שר האנרגיה דהמםחר
לארץ.

אליקים רובינשטיין
מזכיר הממשלה
ס־ח התשכ־ח ,עמי .226

הודעה על קביעת ממלא מקום של שר
לפי חוק יסוד :הממשלה
בהתאם לסעיף  («0<41לחוק יסוד :הממשלה׳ ,מודיעים בזה
כי ,לפי סעיף  20לחוק האמור ,קבעה הממשלה ששר הבריאות יכהן
כממלא מקום שר החקלאות סיום י׳׳ח בניסן התשמ״ט) 23באפריל
 ,(1989עד יום ל׳ו בני pהתשמ״ט ) 1במאי  ,(1989ושר המדע
והפיתוח יכמ כממלא מקום שר החקלאות מיום ליו בניסן התשמ״ט
) 1במאי  (1989עד שובו של שר החקלאות לארץ.
י־ם בניסן התשמ־׳ט ) 24באפריל (1989
)חמ (3-57

ס״ח התשכ׳׳ח ,עמי .226

הודעה על קביעת ממלא מקום של שד
לפי חוק יסוד :הממשלה

כ״ג בניסן התשמ׳׳ט) 28באפריל (1989
)חמ (3-57
אליקימ רובינשטיין
מזכיר הממשלה
ס׳ח התשכ׳׳ח ,עמי .226

הודעה על שובו של שד לארץ
לפי חוק יסוד :הממשלה
מודיעים כזה ,לעניין סעיף  20לחוק יסור :הממשלה ,כי שר
התקשורת שב ארצה ביום כ׳׳ג באפריל התשמיש ) 28באפריל

2826

הודעה בדבר פטור ממכרז
מודיעים בזה ,כי בהתאם לגמיף  21לחוק שירות המדינה
)מינויים( ,התשי״ט , 1959-ועל פי הצעת ועדת השירות ,החליטה
הממשלה להאריך את תוקף החלטת הממשלה בדבר פטור ממכרז
שהודעות עליה פורסמו בילקוט הפרסומים  ,2623התשים ,עמ׳
 ;1482בילקוט הפרסומים  ,2395ומשליח ,עמי  624ובילקוט הפר*
סומים  ,2187התשל׳׳ו ,עכל  - 1056ללא הגבלת זמן ,לגבי משרה
שימונה לה עובד חדש אשר קיבל הכשרה במסגרת משרד ממשלתי,
על חשבון אמר המדינה ובתנאים שפורסמו בהודעות האמורות.
נ

כ׳ בניסן התשמ׳׳ם ) 25באפריל (1989
)חמ (3-274
אליקים רובינשטיין
מזכיר הממשלה
1

ס׳׳ח התשי״ס ,עמי .86

לפי חוק הרשויות המקומיות)משמעת( ,התשל״ח1978-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )3א( ר 5לחוק הרשויות המקו
מיות )משמעת( ,התשל״ח1978-י ,ובהתייעצות עם שר הפנים אני
ממנה את עובדי עירית ירושלים ששמותיהם מפורטים להלן ,להיות
מיום כיו בניסן התשמ״ס) 1במאי  (1989חברים בבית הדין המקומי
למשמעת של עובדי עירית ירושלים;
ברשימת שר המשפטים:

בהתאם לסעיף  (1)0041לחוק יסוד :הממשלה״ ,מודיעים בזה
בי ,לפי סעיף  20לחוק האמור ,קבעה הממשלה ששר המשטרה יכהן
כממלא מקום השר אדרי מיום י־־ח בניסן התשמ׳ס ) 23באפריל
 ,(1989עד שדבו של השר אדרי לארץ.

1

אליקיפ רובינשטיין
מזכיר הממשלה

מינוי אב בית הדין ,ממלא מקומו וחברי בית הדין
המקומי למשמעת בירושלים
אליקים רזביגשמייז
מזכיר הממשלה

1

כ״ג בניסן התשמ״ס) 28באפריל (1989
)וומ (3-57

לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי־מ1959-

ח׳ בניסן התשמ״ט ) 13באפריל (1989
)חמ «•-57

1

.(1989

ערד
עו״ד
ערד
ערד
ערד
ערד

אסא אליאב
יחזקאל פטל
חיים כהן
יצחק אלירז
שלומית רובין
ענת מאדי

ברשימת מועצת מידיה
נלו רובין
מרדכי גרונר
משה ג׳ינאו
נינט אברמוביץ
יואל מרינוב
יאיר אלון
י ס״ח התשל״ח ,עמ׳ .153

ילקוט הפרסומים  ,3655ו באייר התשמיש11.5.1989 ,

*חידקל

כי מותר להעלות את מחיריו של סוכר ,המסווג בפרטי מכם 17.01
ר 17.02בתוספת הראשונה לצו תעדיף המכס והפטורים ומס קנייה
על טובין ,התשמ׳ט , 1989-מעל מחיריו הקובעים ,בשיעור שאינו
עולה על  4.5אחוזים.

מ א ד ש&יץ
עלי חמיס
יוסף סלגן
תזמי שדה
מיתקאל נאטד

1

צוינו מצרכים שונים לצדו של פרט מכס כאמור ,יחולו
הוראות היתר זה לגבי אותו מצרך שצוץ בו בלבד.

ברשימת הארגון היציג של העובדים:

נקבע למצרך שצוין בהיתר זה מחד מרבי ,לא יחולו הוראות
ההיתר לגביו במכירתו לסיטונאי ,לקמעונאי א־"לצרפן.

מנדל כץ
סימה ירד
זאב שדון
,דניאל בונפילד
שלמה דרגן.

תחילתז של היתד זה ביזם ס׳־־ז בניסן התשפרט ) 21באפריל
.(1989

אני ממנה את אסא אליאב לכהן כאב בית הדין ואת יחזקאל
פסל כממלא מקומו.

ו׳ בניסן התשמ״ט) 11באפריל (1989
)חמ (3-1979
אריאל שרון
שר התעשייה והמסחר

מינוי אב בית הדין ,ממלא מקומו וחברי בית הרץ המקומי
למשמעת בירושלים ,שפורסם בילקוט הפרסומים  ,3093התשמ״ד,
עפו  - 3216בטל.

1

מיגויזזבד בבית הדק למשמעת
של עירית תל־אביב־יפו
לפי חוק הרשויות המקומיות במשמעת( ,התשל"ח1978-
בתוקף סמכותי לפי סעיף <3א( לחוק הרשויות המקומיות
)משמעת( ,התשל״ח1978-י ,ובהתייעצות עם שר הפנים ,אני ממנה
מיום כיו בניסן ומשמיט) 1במאי  (1989את עובד עדית תל־־אביב*
יפו יחזקאל זילבר להיות חבר בית מיין המקומי למשמעת של
עובדי עירית תל־אביב־יפו ,ברשימת מועצת העדיה.
המינוי של חיים הרפז  -בטל.

י

ההודעה בדבר מימי אב בית דין ,ממלא סקזמו וחברי בית
הדין המקומי למשמעת בתל־אביב־־יפו ,שפורסמה בילקוט הפרסר
מיס  ,3093התשמ״ד ,עמי  - 3216תתוקן לפי זה.
 ,כ״ 3בניסן התשמ״ט ) 27באפריל (1989
זממ (3-1440

דן מרידוד
שר המשפטים

ס״ח מןשל׳׳ח ,עמי .153

1

 /היתר להעלאת מחיר פוכר
לפי חוק יןדעות מחירים במצרכים ובשירותים)הודאת שעה(,
התשמ״ו1985-
בתוקף סמכותו לפי סעיף 0)007״לחוק מימית מודדים
במצרכים ובשירותים/הדאת שעה( ,התשמ״ו ,11985-אנו קובעים
1

סיח התשמ׳ו ,עמי  .2י -

ילקוט הפרסומים  ,3655ר מדד התשמיש11.5.1989 ,

ק״ת-שיעורי מק״ח  ,698התשמ^ם ,עמי .97

היתר להעלאת מחירי אשפוז
ושירותימ אסצולטורייפ

כ״ב בניסן התשמ״ט) 27באפריל «989
)ועז (3-1440
דן מרידוד
שר המשפטים

שכמןון פרפ
שר האוצר

לפי תיק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים)הוראת שעה(,
התשמ״ו1985-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף  7בחוק יציבות מחירים במצרכים
ובשירותים )הוראת שעה( התשם״ו1985-י ,אנו מתירים להעלות
את,
) (1תעריפי ומשפת והשירותים האמבולטוריים בבתי החולים.
) (2תעריפי השירותים האמבולטוריים הניתנים במערכת הציבד
רית מחוץ לבתי חולים.
בשיעור של  ,23.14%בתוקף מיזם ו׳ בכסלו התשמ־ט )15
בנובמבר .(1988
כ״ר בחשון התשמ׳ט) 4בנובמבר (1989
)חמ (3-1979
שושנה ארבלי״אלמוזלמו
משה נמיפ
שרת הבריאות
שר האוצר
1

ס״ח התשמ״ו ,עמ׳ .2

הברה בבתי פפר ומופרדת בחוץ לארץ
לעניץ כשירות לעבודה פתניאלית
לפי תקנות שירותי הסעד )כשירים לעבודה סוציאלית(,
התשי־ט1959-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  (6)2לתקנות שירותי הסעד
)כשדים לעבודה סוציאלית( ,התשי־ס1959-י)להלן  -חתקנות(,
ולאת־ התייעצות בוועדה מ מ ד ה בתקנות ,אני מ כ ד בוה בבתי
הספר והמוסדות בחוץ לארץ המפורטים להלן לעניין כשדות ל ד
בדה סוציאלית:
) (1אוניברסיטת מאנוס אידס ,ארגנטעה;
י ק׳׳ת התשי־ס ,עמ׳  :2098התשכ׳׳ס ,עמי .1389

2827

)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8

אוניברסיטת קיים ווסטרן חרב ,קליבלנד ,אוהיו ,ארה־ב;
בית הספר לעבודה סוציאלית בסנטה פה ,ארגנטינה;
אוניברסיטת סולאן ,לואיזיאנה ,ארה־ב;
קנדה;
אוניברסיטת קולומביה הבריטית ,ונקובר
אוניברסיטת״ שיקגו ,ארה״מ
אוניברסיטת ניר סאוט ווילס ,סדני ,אוסטרליה;
מכללת הנסר באוניברסיטה העירונית של ניו יורק ,אדה״ב.

כיו באדר ב׳ התשמ״ט ) 2באפריל (1989
)חמ (3-1669

במשרדי בבק ישראל ,תל־אביב ,בשעה

כ׳׳ג בניסן התשמ־ס <& 2כאפר־ל (1969
בנק ישראל
מינהל מלוות המדינה

הודעה על רישופ הסדר כובל
לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשי״ט1959-

יצחק שמיר
שר העבודה והרווחה

הודעה בדבר מינוי חברי בית הדין
המשמעתי לימאים

בהתאם לסעיף  23לחוק ההגבלים העסקיים ,הת8זי׳׳ט1959-י,
אני מודיע כי נרשם הסדר כובל בענף שידורי הכבלים.
הצדדים להסדר המ העמותה לקידום שידורי כבלים בישראל
וששת מייסדיה כמפורט בתקנה העמותה.
מועת הבמלמ שיתוף פעולה בץ חברי העמותה.

לפי חוק הספנות )ימאים( ,התשל־ג1973-
בהתאם לסעיף  135לחוק הספנות )ימאים( ,התשל־ג1973-י
)להלן  -החוק( ,אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  132לחוק
ובאישור שר המשפטים למועמדות עורכי הדין שברשימות ,מיניתי
את האנשים המפורטים להלן לחברי בית הדין לימאים:
רשימה ב׳

רשימה ג׳

שמואל מולנר
יוסף אורן
מרדכי כתריאל
אורי סבירסקי
אביטל קרביצקי
אריה קושילביץ
מחק הורביץ
משה מנור
אהוד למדני
עופר אטיאס
יוחנן כהן
עודד זנדבנק
אורי מירח
חיים צוקר
אברהם מירון
אליעזר ערמון

אפרים מרקוביץ
שמואל צוקר
ישעיהו גדומן
שלמה אלימוד
מרדכי ודוקר
אלי רומנו
יהושע שפירא
בנימין כהן
שלמה אביטל
יגאל כהן
צבי פלוטניק
יחיאל פרדה
אליהו יפרח
מוטי התשאול
מאיר צרקה

ההסדר האמור פתוח לעיון הציבור במשרד המסחר והתעשייה,
רח׳ אגרון  ,30ירושלים ,חדר מס׳ .42
ז׳ בתמה התשמ׳׳ח ) 22ביוני (1988
)חמ (3-41
זאב גלמוד
הממונה על ההגבלים העסקיים
1

ס״ח התשי׳׳ט ,עמי  ;152התשל׳׳ג ,עמ׳ .148

הודעה על הגשת בקשה לביעור הומר ארכיוני
לפי תקנות הארכיונים )שמידתם וביעורם של תיקי בתי־משפס
ובתי־דין דתיים( ,התשמ״ו1986-
בהתאם לתקנה  4לתקנות הארכיונים)שמירתם וביעורם של
תיקי בתי־משפט ובתי־דין דתיים( ,התשמ׳׳ו1986-י ,אני מודיע כי
בית משפט השלום בטבריה הגיש בקשה לביעור !מומר הארכיוני
כמפורט להלן:
) (1תיקי עברות תנועה שאינן כרוכות בתאונות דרכים ,מהשנים
;1975-1963
) (2תיקים שיש בהם ברירת קנס או ברירת משפט כשהקנס שולם
מהשנים ;1975-1963
) (3תיקים בעניין רישוי עסקים ובענת חוקי עזר עירוניים,
מהשנים :1975-1963

כ׳׳ט באדר ב׳ התשמ״ט ) 5באפריל (1989
)חמ (3-1434
משה קצב
שר התחבורה
ס״ח התשל״ג ,עמ׳ .329

הודעה על מועד ומקום ההגרלה השנייה
לפי חוק מלווה חיסכון ,התשל־ס9-ז19
ניתנת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף) (3לתקנות מלווה חיס־
כת ,התשל״ט ,1979-ההגרלה השנייה לפדיון תעודות ב׳ של
המלווה הנ׳׳ל תתקיים ביום ראשון ,כ״ט בסיון התשמ״ט)(2.7.1989

2828

.10.00

) (4בקשות שונות ,תיקי מעצר ושחרור בערבות ,מהשנים
;1975-1963
) (5תובענות כספיות ,שבהן ניתן פסק הרץ בהעדר הגנה או
בהעדר רשות להתגונן ,מהשנים 51979-1954
) (6תובענות אחרות שאינן קשורות במקרקעין ,לרבות המרצות,
מהשנים .1978-1954
כ׳׳ג באדר ב׳ התשמ׳׳ס ) 30במרס (1989
)חפ (3-82

א׳ אלפבדג
הגנז

» ק״ת התשמ׳׳ו ,עמ׳ . .1342
ילקוט הפדםומים  ,3655ר נאייר התשמ׳ע11.5.1989 ,

הודעה בדבר אבדות שלא נתבעו
לפי תקנות השבת אבדה ,התשל"ג1973-
בהתאם לתקנה  10לתקנות השבת אבדה ,התשל״ג1973-י,
מתפרסמת בזה הודעה ,כי הסובין המפורטים להלן ,שנמסרו ביחי־
רות המשטרה שבטד א׳ להלן שנמצאו בתאריכים המפדטיס לצדם
בטור כ׳ ,ושתיאורם כמפורט בטור ג; וערכם המשוער כמצוין בטור
ד׳ ,הם אבדות שלא נתבעו והם יועברו לרשות המוצא בתום 6
חודשים מיום פרסום הודעה זו אלא אם כן יימצא מי שיטען לזכדת
עליהם:
מדד כ׳ טור ג׳
סוד א׳
תאריך
היחידה המודיעה המציאה תיאור הםובין

טח־ ד
ערך משוער
בשקלים חדשים

מרחב ירושלים  20.2.89אתק המכיל
 340לירות שטרלינג
 146 +דולר אמריקאי

1,327

מרחב ירושלים  26.2.89טבעת זהב ל מ
משובצת יהלומים

1,500

'אלוף כרב עיר אשכנזי לשדרות.
י״ב בניסן התשמ״ט < 17באפריל (1989
<חמ (3-44
רחמים םיאג
יושב־דאש ועד הבחירות
לבחירת רב ע ד אשכנזי לשדרות

תדעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ונוסח חדש(,
התשכ״ט1969-
מודיעים בזה ,כי לוח זכויות לגוש רישום מם׳  7089תליאכיב־
יפו )קודם חלק מגוש שומה  7054יפו( הזגג כיום כ׳׳ה בניסן
התשמיש ) (30.4.1989למשד  30יום בלשכת פקיד הסדר
המקרקעין ,רח׳ לוינסקי  ,76קומה די ,תל־אביב ,בלשכת הממונה על
מחוז תל־אביב ובמשרד עירית תל־אביב־יפו.
ליה בניסן התשמ״ט) 30באפריל (1989
יצחקגגאי •
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר תל־אביב־יפו

תחנת פתח תקוה22.7.88רכב מסוג פיאט
בצבע מסל ללא מספרי
דהוי)לוחית ,מנוע,
10,000
שילדה(

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות

תחנת כפר סבא  64031.1.89דולר אש־יקאי
במזומן

1,152

י״ג בניסן התשמ״ס) 18באפריל (1989
)חמ (3-51

י׳ ס דרדר
ראש מדור סיור

י ק״ת התשל״ג ,עמ׳  ;1839התשמ״ח ,עמ׳ .515

תעודת פטור

לפי סעיף  57למודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש!,
התשכ״ס1969-
מודיעים בזד״ כי לוחות זכויות של גושי רישום מס׳ /2
 100059/1,100058נגב)ואדי אלכליל( 100184/1 ,נגב)רביבים(
הוצגו׳ביום כ״ב בניסן התשמ׳׳ט ) (27.4.1989למשך שלושים יום
לעיון בלשכת מ ד הסדר המקרקעץ ,רח׳ העצמאות  ,36באו־שבע
ובמנהל נפת מחוז הדדזם ,רדו׳ הנשיאים ,באר־שבע.
כיב בניסן התשמיש ) 27באפריל (1989

לפי פקודת הבטיחות בעבדה ןנוםח חרש! ,התש׳ל1970-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  117לפקודת הבטיחות בעבדה
]נוסח חדש! ,התש"ל1970-י ,אני פוטר את בתי הזיקוק לנפט באשד
ד ד מהוראת סעיף  115לפקודה האמורה בנוגע למועדי בדיקה של
קולס אוד 04־=1־ 320שבמפעלם ומתיר לבדוק את המתקן האמד
אחת ל־ 36חודשים.
כיב בשבט ומשמיט ) 30בינואר (1989
)חמ *(3-2145

א׳ בחלון
מפקח עבודה ראשי

י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,16עמי .337
יי!

הודעה בדבר בחירת רב עיר אשכנזי לשדרות
לפי תקנות בחירות לרב עיר ,התשליה1974-
ועדת הבחדות׳לרב ע ד אשכנד לשדרות מדיעה כי האספה
הבוחרת בחרה ביום ל׳־בני pהתשמ״ס) 11באפריל  (1989את ח ד

ילקוט הפרסומים 655ג .ר באייר התשם־ס11.5.1989 ,

יצחק ,גבאי
פקד הסדר המקרקעין
אזד הסדר באר־שבע

הודעה גדכר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש!,
התשכ״ס1969-
מודיעים בזה ,כי לוח זכרידת של גוש רישום מס׳ - 17341
מגדל העמק)מוג׳דל( נפת יזרעאל ,הוצג ביום ל׳ה בנימ התשמיש
) 30באפריל  (1989למשך שלושים יום לעיון בלשכת פקיד הסדר
המקרקעין ,בניין שו״פ ,שכונה דרומית ,נצרת עלית ,במועצה אזר
דית עמק קרעאל ובמנהל נפת יזרעאל ,בית הממשלה ,נצרת עלית.
כיה בניסן התשמיש ) 30באפריל (1989
מודים נביא
פקיד הסדר המקרעין
אזור הסדר קףעאל

2829

הודעה לפי פעיפיפ  5ד7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ר 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה1965-ז ,ובהתאם ל״תכנית מם׳  1358שינה מם׳ 8/70
לתכנית מתאר מקומית מס׳  ,62ירושלים ,שמנת הבוכרים" )להלן
 התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2004התשל׳׳ד ,עמ׳  ,1310מוסרת בזה הווועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ירושלים )להלן  -הוועדה( הודעה ,כי הקרקע המתוארת
בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור ,וכי הוועדה מוכנה
לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמר
רה ורוצה לקבל פיצוי על כך נדרש לשלוח לוועדה• תח־ חודשיים
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 המקרקעין,
והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפערים שהוא תובע וחישוב הס
כום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה בי הוועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור
שלמענם ודא עומדת לרכשה ,והוועדה מורה בזה שבל ארם המחזיק
בקרקע האמדה ימסור מ ד את החזקה בד״
תופפת
חלקי חלקות  87,89 ,88בגוש  30084כמממן בצבע חום מותחם
בקו חום כהה ,בתשריט התכנית המאושרת.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעירית ירושלים ,וכל
המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ״ו באב התשמ״ח) 9באוגוסט (1988
)חמ (3-2
א׳ בחילה
ממלא־מקום יושבדאש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים
1

ס״ח התשכ״ה ,עמ׳ .307

הודעה לפי םעין19 6
לפקדת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ר 190לחוק ומכנה והבנייה,
התשכ־ה1965-־ ,ובהתאם ״לתכנית מס׳  856תיקון מס׳  2לשנת
 1955לתכנית מס׳ 688׳׳ ,שהדעה בדבר אישוחז פורסמה בילקוט
 ,הפרסומים  ,765התש״ך ,עמי  ,1494ובהתאם ל׳׳תכנית מס׳ - 2146
שינה מס׳  4/75לתכנית מתאר מקומית מס׳  62ושינה  1/75לתכ
נית 856׳׳ ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2178התשל׳׳ו ,עמ׳ ) 794להלן  -התכניות( ,מצהדה בזה הוועדה
1

ס״ח התשכ׳׳ה ,עמ׳ .307

2830

המקומית לתכנון ולבנייה דושלים )להלן  -הוועדה( ,בהתאם
לסעיף  19לפקודות הקרקעות)רכישה לצדכי ציבור(1943 ,־ )להלן
 הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליה פורס־מה הודעה לפי סעיפים  5ר 7לפקודה בילקוט הפרסומים ,2287
התשל׳׳ז ,עמ׳  ,617תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עירית ידוש־
לים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תוספת
חלקה  17בגוש .30036
העתק התכניות מופקד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ירושלים ,וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבר
דה הרגילות.
כ׳׳א בשבט התשמ׳׳ט ) 27בינואר (1989

m

(3-4
א׳ בחילה
ממלא־־מקום יושב־ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

ב

ע ץ ־  ,1943תוס׳-,1עמ׳ .32

הודעה לפי פעין* 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והעיק* ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ד 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה , !965-ובהתאם ל״תכנית מפורטת מס׳ לה140/״)להלן -
התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1820
התשל׳׳ב ,עמי  ,1578מצהירה מה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
רמלה )להלן  -הוועדה( בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
)רכישה לצרכי ציבור(1943 ,׳ )להלן-הפקודה^ כי הקרקע המתוארת
בתוספת אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ד7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,3304התשמ״ו ,עמ׳  ,1425תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עדית רמלה מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.
!

תופפת
שסח קרקע בגוש  ,5806חלק מחלקה  69חדשה)גוש  ,4350חלקי
חלקות  11,10,9ישנות( ,מגרש מס׳  908א׳ בשטח של כ־ 1640גדר
ברחוב קרן היסוד ,רמלה.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעירית
רמלה ,וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בימים ובשעות העבודה
הרגילות.
ט׳ באדר ב׳ התשמ״ט ) 16במרס (1989
)חמ (3-4
מ׳ פרץ
יושב־ראש הוועדה המקומית
לתכנת ולבנייה רמלה
י ס״ח התשכ׳׳ד ,עמי .307
י עייר  ,1943תוס׳  ,1עמי .32
ילקוט הפרסומים  ,3655ו׳ באייר הוזשמ״ט11.5.1989 ,

הודעה לפי םעיח 19
לפקדת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ר 190לחוק התכנון והבנייה,
ה ת ש ב ״ ה  , ^ -ובהתאם ל־תכנית מפדטת מס־ ,"1/125/03/3
שהדעה בדבר אישדה פדסמה בילקוט הפרסומים  ,3535התשמ״ח,
עפו  ,1170מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אשדוד
)להלן  -הוועדה( בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה
לצרכי ציבור(1943 ,׳ ולהלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתר
ספת ,אשר ביחס אליה פדסמה הדעה לפי סעיפים  5ר 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,3619התשמ״ם ,עמ׳  ,1395תהיה לקניינה
הגמד והמוחלט של עדית אשרוד מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
1

תוספת
גוש  ,2016חלקה  ,702שסח  3177מ״ר; חלקה גי ,שטח  6715מיה
חלקה די ,שטח  1164מ״ר; חלקה וי ,שטח  1200מ׳׳ח חלקה ד ,שטח
 850מיה חלקה חי ,שטח  995מ״ר; גוש  ,2018חלקה  ,701שטח
 3230נרה גוש  ,2017חלקה כ׳) ,(998שטח  1843מד.
העתקי התכניות מופקדים במשרדי הוועדה ה מ ^ ת  ,בניין
העידיה ,אשדד ,מרכז מסחח די ,אשדוד ,וכל המעוניין בדבר רשאי
לעיין בהם בשעות העבודה התלות.
י״ב בניסן התשמ״ס ) 17באפריל (1989
)חמ (3-4
צ׳ צילקר
יושב־דאש מועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אשדוד
י ס״ח התשכ־ה ,עמ׳ .307
ע״ר  ,1943תוס׳  ,1עמי .32

כום הנתבע בכל סעיף וסעיף,
מ נמסרת בזה מדעה כי מועצה אזורית תמר מתכוונת לקנות
מ ד חזקה בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה באופז דחוף לצדכי
הציבור שלמענם היא עומדת לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מ ד את החזקה בה• .
תוספת
מגרשים בעץ מקק ,כמפורט להלן ,נמצאים בגושים ,100144
.100145
 .1אזור מיועד לבנייני גיבור)שירותי מרפא( בשטח כ־15.50
רונמ
.2

אזד מיועד לחוף רחצה בשטח כ־ 89.70דונמ

.3

אזור מיועד לשטח צינדי פתוח בשטח כ־ !31.48דונמ

.4

אזור מיועד לאתר ארכיאולוגי בשטח כ־ 0.31דונם;

.5
.6
.7
.8
.9

אזור מיועד למתקני תשתית בשטח כ* 20.73דונמ
אזור
אזור
אזור
אזור

מיועד
מיועד
מיועד
מיועד

לחניה ציבורית בשטח כ־ 13.46דונמ
לדרך מוצעת בשטח כ־ 5.14דונם;
לדרך קיימת בשטח כ־ 40.70חנם;
לבנייני צימר בשטח כ־ 23.42דונם.

העתק התכנית ותשריט השטחים המופקעים בהתאם לתיאור
שלעיל מופקדים במשרדי הוועדה המקומית ,ובל המעוניין בדבר
רשאי לעיין מ כשעות העכורה הרגילות.
כ׳׳ה בשבט התשמ״ט ) 31בינואר (1989
)חמ (3-2
משה שמיר
יושבדאש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תמר־רמת־נגב

1

הודעה לפי סעיפים  5ו־ז׳
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבד(1943 ,
ולפי חוק התכנה והבניד״ התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ר 190לחוק התכנון והבנייד״
התשכ״ה1965-י ,ובהתאם ל־תכנית מפדטת מס׳  ,139/03/10שי־
נוי מס׳ ) "5להלן ־ התכנית( ,שהדעה בדבר אישורה פדסמה ביל־
קוס הפרסומים  ,3535התשמ׳׳וז ,עמ׳  ,1175מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבניד תמר־רמת־נגב)להלן  -הוועדה( ,כי הקר
קע הסמוארת בתוספת דרושה למועצה אזורית תמר לחלוטין
לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע
האמורה.
כל התובז! לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמד
רה דוצה לקבל'פיצוי על כך נדרש לשלוח לוועדה ת ד חדשיים
מיום פרסום הדער״ .זו ברשומות הרצאה על זכותו או כל טובת
ההנאה אשד לו בקרקע האמורה בצדוף ראיות לחמוק תביעתו,
שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו ,בפנקסי רישום המקרקעין,
והודעה המפרטת לםעיפאע את הפיצדים שהוא תובע וחישוב הס
י ס״ח התשכ״ה ,עמי • .307
ילקוט הפרסומים  ,3655ו׳ באייר חתשמ״ס11.5.1989 ,

הודעות ל <0חוק התכנון והננ״ה,
החשב״ה965-ו
מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות
מתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנזן והבנייה,
התשכ"ה ,1965-ט במשרדי הוועדה המחודת לתכנון ולבנייה מחוז
דלשלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים
הופקדו שינויי תכניות מתאר מקומיות אלמ
) (1״תכנית מס׳  3508אי ,שינד מס׳  1/88לתכנית מם׳ 3508״.
ואלה השטחים הכלולים בשינר התכנית;'גוש  ,30341חלקה
 - 59דושלים ,שכ׳ בית וגן ,רח׳ הרב.עוזיאל  96ורח׳ מיכלין
 ,13הכל על־פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
עיקרי הדאות שינוי ??תכנית :א( התוויית מעבר ציבדי
להולכי רגל בהתאם למעבר קיים תוך שינוי י ע ד שסח מאזזד
 .מגדים  1לשטח למעבר ציבורי להולכי רגל; מ הגדלת אחוזי
הבנייה מ* 90.3%המאושרים ל־ 116.60%על מנת להתאים את
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הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה965-ו
הביטי המאושר למגרש החדש; ג( חלוקה חדשה.
) (2״תכנית מס׳  ,3900שינוי מס׳  2/88לתכנית מס׳ ."3028
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית :ירושלים ,שכ׳ הר
נוף מגרש מס׳  498לפי תכנית מס׳  ,3028הכל על־פי הגבו
לות המסומנים בתשריט בקו כחול.
עיקרי הוראות שינה התכנית :א( קביעת בינוי ופיתוח להקמת
ישיבה בהתאם לנספח הבינוי; ב( הגדלת מספר הקומות המותר
מ־ 3ל־ 4קומות; ג( שינוי קו בניין צפוני מ־ 5מ׳ ל־ 4מ׳; ד(
ביטול שטח עם דקת הנאה לציבור.
)" (3תכנית מס  ,3913שינה מם׳  15/88לתכנית מתאר מקומית
לירושלים".
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  ,30082חלקה
 - 16ירושלים ,שכ׳ כרם אברהם ,רח׳ צפניה  ,32הכל על־פי
הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
עיקרי הוראות שינויי התכנית :א( הגדלת אחוד הבנייה מ־90%
המותרים ל־ ;120%ב( קביעת בינה לתוספת בנייה להשלמת
מומה השלישית של הבניין בהתאם לנספח הבינוי; ג( קביעת
קהי בניין לתוספת בנייה.
כל המעוניין כשינויי התכניות רשאי לעיין בהם בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעוניין בקרקע ,בבניה או בכל פרס תכנוני אחר הרואה
עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות pi ,כל הזכאי לכד על פי סעיף
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המקומית האמר
רה תוך חודשייים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות.
התנגדות לא תתקבל ולא תירה אלא אם כן הוגשה בכתב
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא
מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנה והבנייה,
התשכ״ה ,1965-בי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחת יחשלים
החליטה לאשר ,באישור שר הפנים ,שינוי תבנית מתאר מקומית
הנקרא ׳׳תכנית מס׳  ,3079שינה לתכנית מתאר מקומית לירושלים
ושינוי מס׳  1/83לתכניות מס׳  67ומל 1005־.

לנספח הבינוי; ד( קביעת הוראות בגין זיקת הנאה לציבור; ה(
קביעת קווי בניין והוראות בנייה במגרש חדש מס׳  ;2ו( קביעת
הודאות בגין עצים לשימור וגדר להריסה;  0הרחבת דרן־ למפרץ
אוסובוסים; ח( איחוד וחלוקר^חדשה.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3616התשמ׳׳ט ,עמ׳ .1291
שינוי התכנית האמור ,בצורה שאישרה אותו הוועדה המחוזית,
ביחד עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הוועדה המחוזית
האמורה וכן במשרדי הוועדה המקומית.לתכנון ולבנייה ירושלים,
וכל המעוניין דשאי לעיין בו בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
כ־ז בניסן התשמ״ס ) 2במאי (1989
אליהו סויסה
יושב־דאש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים

מחוז תל־אביב
מרחב תכנון מקומי תל־אביב־יפו

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנה והבנייה,
התשכ״ה ,1965-כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל־אביב
החליטי ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא
״תכנית מפורטת מס׳ 1212א' ,שינוי מס׳  1לשנת  1979של תכנית
מס׳ ."1212
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית; גוש  ,6906חלקה
 25) 112מספר חדש(  -רח׳ בךיהודה ,פינת רח׳ מנדלי ,תל־אביב.
עיקרי הוראות שינה התכנית :התרת הגדלת מרתף עד לגבו
לות הצפוני והמזרחי על חלקה ) 112מס׳ חדש  (25ושינוי ,בהתאם
לכד ,של תכנית מס׳  1212על שינוייה ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  1655מיום .27.8.1970
הודעה על הפקדת שינה התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2617התש״ם ,עמ׳ .1383
השינוי האמור ,כצורה שאישרה אותו הוועדה המחוזית ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הוועדה המחוזית האמה
רה וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל־אביב־יפו,
וכל המעוניין רשאי לעיין־גו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשר־
דים האמורים פתוחים לקהל.

ואלה!מוטחים הכלולים בשינה התכנית; גוש  ,30157חלקות
 ;63,26גוש  ,30261חלקות  ,113,76חלק מחלקה  - 98ירושלים,
שה קרית־משה ,רח׳ ימין אבות פינת רח׳ פרבשטיק מס׳  32ר34
וחי נותק מס׳  3ר ,4הכל על־פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו
כחול.

הודעה על הבנת שינויי תכניות מפורטות

עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( שינוי יעוד שטח משטח
פתוח ציבורי לאזור מגורים  ;2ב( שינוי יעוד שטח מאזור מגורים 2
לשטח פתוח ציבורי; ג( קביעת בינוי למגרש חדש מל  1בהתאם

ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  77לחוק התכנה והבנייה,
התשכ״ה ,1965-כי הוועדה המחוזית לתכנה ולבנייה מחוז תל־אביב
החליטה על הכנת שינויי תבניות מפורטות אלה:
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מרחב תכנון מקומי תל־אביב־יפו

ילקוט הפרסדמיים  ,3655ו׳ באייר התשמיס11.5.1989 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה965-ו
)!( ״תכנית מפדטת מס׳ 1103גי ,שינה מם׳  1לשנת  1986של
תכנית מפדטת מס׳ 1103א׳ ולתכנית מפורטת מם׳ 443״.
ואלה השטחים הכלולים בתחום שינה התכנית המוצע :גוש
 ,6904חלקה  209וחלק מחלקה  - 199שד׳ בן ציון ) 3ביכר
מיכאלס( ,תל־אביב־יפו.
) (2״תכנית מפורטת מס׳  ,2458שינוי מס׳  1לשנת  1988לתב״ע
 58משנת ) 1927תיקון  (1938ולתכנית מפורטת מס׳ 443״.
ואלה השטחים ועלולים בתחום שינה התכנית המוצע :גוש
 ,6904חלק מחלקה  -199כיכר מיכאלס בין שד׳ ברציה לרח׳
המלך ג׳דג׳.
מרחב תכנון מקומי הרצליה

הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות
מתאר מקומיות
ניתנת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנה והבנייה,
התשכ־ה ,1965-כי הוועדה המחוזית לתמון ולבנייה מחוז תל־אביב
ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנה ולבנייה הרצלד הדפקדו ,ביחד
עם התשריטים המצורפים אליהם ,שינויי תכניות מתאר אלה:
) (1׳תכנית מס׳ הר ,1697/שינוי לתכנית מתאר מס׳  - 1473הר/
 432ולתכנית מתאר מס׳ הר253/א״׳.
ואלה השמחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  ,6666חלקות
 - 324 ,254רחובות :קרן היסד ,המעפילים ,דרן־ חיפה-תל־
אביב.
עיקרי הדאות שינוי התכנית :א( שינוי יעדי שטחים מאזור
 .מגדים א׳  2מדגבל לשצ׳׳פ מאזד מגורים א׳ מוגבל ומשטח
פרטי פתוח לשטח ציבורי פתוח לגינון הצרמת; ב( התחמת
שטחים ציבוריים כמםומן בתשריט; ג( הודאות לפתד ותש־
תיתדד( קביעת מועד לביצוע התשתית.
)" (2תכנית מס׳ הר 1704/אי ,שינוי לתכנית מתאר מס׳ הר253/
א״.
ואלה השטתים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  ,6525חלקות
וחלקי חלקות ,11,51,57,16,14,15,53,54,58,56,9,8-1
 ;130 ,129 ,125 ,124 ,123 ,122 ,121 ,120גוש  ,6523חלקות
 - 56 ,55רחובות :הנדיב ,שירת דבורה ודבוטינםקי.
עיקרי הדאות שינה התכנית :א( שינה י ע ד שטח מאזור
חקלאי א׳ לשטח לצרכי ציבד מרכז ספדט עירוני ולדרכים,
במרמ ספורט עירוני יהיה מותר להקים מגרשי ספורט לסו
גיהם ,אולם ספורט מרכזי ל־ 3500מקומות ,בניץ ציבדי -
בית חץ 2שטח רצפות של  4600מ ד ובגובה  3קומות ,בניין
ציבדי  -מרכז ספורט להתגוננות בשטח של  3^00מ״ד וב
גובה  3קומות ,הגדלת שטח ־המטווח האולימפי״ כ־ 8000מ״ר,
השטח המסומן יד׳)מדרום לקאנטרי קלאט במסגרת מרכז ספו
רט עירוני ומיועד לשסחים פתוחים וחנד ללא מייה וכן
אופציה לשימוש לעןויד להרחבת בי״ם  -חטיבת הביניים; ב(

יליזס הפרסומים  ,3655ר כאייד התשם״ס11.5.1989 ,

שינוי יעוד חלק משטח לצרכי צימר מרכז ספורט עירוני
וחלק מבניין ציבורי ליעוד של דרכים; ג( הרחבת דרכים קיי
מות )ז׳בוטינסקי ,שירת דבורה והנדיב( וביטול דרכים קיימות
או מאושרות כמסומן בתשריט; ד( הוראות בדבר איחוד חל
קות; ה( קביעת תכליות וזכויות בנייה ו( הודאות בנייה ותש־
תית; ז( קביעת מועד לביצוע התכנית; ח( קביעת הוראות
בדבר הפקעות.שטחים.
כל המעוניין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא תשלום
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעוניץ בקרקע ,במיץ או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
עצמו נפגע על ד י שינויי התכניות ,וכן הזכאי לכך על פי סעיף
 100לחוק רשאי תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות,
להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המקומית האמורה.
התנגדות לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה בכתב
בפירוט הנמקות• ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא
מסתמכת.
מרחב תכנה מקומי הרצליה

הודעה על הכנת שינוי תכנית מתאר
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  77לחוק התכנה והבניד,
התשכ״ה ,1965-כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב
החליטה על הכנת שינוי תכנית מתאר הנקרא ״תכנית הר1697/
שינה לתכנית מתאר מס׳  1473ומם׳ הר 432/ולתכנית מתאר מס׳
 253א".
ואלה השטחים.הכלולים בתועים שינוי התכנית המוצע :גוש
 ,6666חלקות  - 324 ,254רחובות :קרן היסד ,המעפילים ,דרך
חיפה-תל״אביכ.
מרחב תכנון מקומי חולה

הודעה כרכר הפקדת שינוי תכנית מתאר מקומית
י ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנה והבנייד״
התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחודת לתכנון ולבנייה מחוז
תל־אביב ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנה ולבנייה חולה הופקד,
ביחד עם התשריט המצדף אליו ,שינוי תמית מתאר הנקרא ״תכ
נית מס׳ ח־ ,289שינה לתכנית מתאר חולה ד ד . .
ואלה השטחים הכלולים בשינה התכנית :גוש  ,7162חלקות
 - 251 ,250רחוב הגר״א.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :שינה יעודן של חלקות ,250
 - 251ממגורים ד׳ לדרך ושטח ציבורי פתוח.
כל המעוניין בשינוי התבנית רשאי לעיין בו ללא תשלום
בימים ובשעות שהמשרדים האמדים פתוחים לקהל.
כל המעוניין בקרקע ,בבניין אד בכל פרט תכנוני אחר הרואה
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחדק רשאי תור חדשיים מיום פרסום הדעה זו ברשומות ,להגיש
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הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה965-ו
התנגדות במשרדי הוועדה המקומית האמורה.
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן ודא
מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי רמת־גן

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מתאר מקומית
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
תל־אביב ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת־גן הופ
קד ,ביוד־ עם התשריט המצורף אליו ,שינוי תכנית מתאר הנקרא
׳׳תכנית מם׳ רג ,959/שינוי לתכנית מתאר מם׳ רג ,340/על כל
שינוייה״.
ואלה השטחים הכלולים בשינד התבנית :גוש  ,6125חלקות
 - 116 ,117רח׳ הפרסה.
עיקרי הוראות שינוי התכנית (1 :איחוד וחלוקה של המגרשים
בהסכמת בעלים;  (2שינוי יעוד מאזור ממדים א׳ לאזור מגורים א׳
מיוחד;  (3איחוד החלקות  116ד ,117וחלוקה מחדש לשלושה
מגרשי בנייה שוהם ,מגרשים  (4 ;3,2,1הרחבת דרכים והפיכת רח׳
הפרסה לרחוב משולב;  (5קביעת אופי הבינוי בתחום התכנית.
כל המעוניץ בשינוי התכנית רשאי לעיץ בו ללא תשלום
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעוניץ בקרקע ,בבניין או בכל פרס תכנוני אוזר הרואה
עצמו נפגע על ד י שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100לחוק רשאי תוך חודשיים מיום פרסום הדעה זו ברשומות,
להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המקומית האמורה.
התנגדות לא תתקבל ולא תירה אלא אם כן הוגשה בכתב
בפירוט הנמקות ובליור תצהד המאמת את העובדות שעליהן היא
מסתמכת.

מחוז המדמ
מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה כדבר הפקדת שינויי תכניות מתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחנק-התכנון והבנייה,
התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה מחוזית לתכנה ולבנייה מחוז
המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנה ולבנייה פתח תקוה
הופקדז שינויי תכניות מתאר מקומיות אלה:
) (1׳׳תכנית מס׳ פת3/407/״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  ,6388חלקי
חלקות  - 540 ,527,526,489פתה תקוה,
עיקרי הוראות שינה התכנית :שינוי יעוד מאזור מגורים ב׳
לשטח ציבורי פתוח.
) 12־תכנית מם׳ פת860/־.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  ,6361חלקי
חלקות  - 6-5,3-2רח׳ גיסיו ,רח׳ פינשטיין ,פתח תקוה.
עיקרי הוראות שינוי התכנית; שינה יעוד אזור אחסנה לאזור
מסחרי ואזור לחנות ציבורית.
כל המעוניין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעוניץ בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
עצמו נפגע על ד י שינהי התכניות ,וכן כל הזכאי לכד על פי סעיף
 100לחוק רשאי להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המקומית האמו־
רה תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות.
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם בך הוגשה בכתב
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליאן היא
מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי טייבה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מרחב תכנה מקומי רמת־גן

הודעה על הכנת שינוי תכנית מתאר

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנה ולבנייה טייבה הופקדה
תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מס׳ םב.'2335/

ניתנת כזה הודעה ,בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה ,1965-כי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל־אביב
החליטה על הכנת שינוי תכנית מתא;־ הנקרא ׳׳תכנית מס׳ ר״ג/
 ,959שינוי לתכנית מתאר מס׳ ר״ג ,340/על כל שינוייה־׳.

ואלה השטחים הכלולים בתכנית :גוש  ,8071שסח בנה,
טייבה.

ואלה השטחים הכלולים בתחום שינוי התכנית המוצע; גוש
 ,6125חלקות  - 116 ,117רה׳ הפרסה ,רה׳ שרת.

עיקרי הוראות התכנית :ו( קביעת חזית מסחרית;  {2קביעת
חניה לפריקה וטעינה;  (3קביעת הוראות בנייה.

כ״ה בניסן התשמ״ט ) 30באפריל (1989

כל המעוניץ בתכנית רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשר
דים האמורים פתוחים לקהל.

מרדכי בתנא
יושב־ראש הוועדה המחוזית
לתכנה ולבנייה מחוז תל אביב
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כל המעוניין בקרקע ,בבניה או בבל פרט תכנוני אחר הרואה
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק רשאי להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המקומית האמורה
ילקוט הפרסומים  ,3655ו־ באייר התשמ־ט11.5.1989 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה965-ו
תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות.
התנגדות לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה בכתב
בפירוט הנמקות ובליווי תצהד המאמת את העובדות שעליהן היא
מסתכנת.
מרחב תכנון מקומי המרכז

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  ,4252חלק מח־
לקה  ;10גוש  ,4253חלקות  ,95,29חלקי חלקות  ;145 ,34גוש
 ,4259חלקות  ,62,58 ,56-55,40,33,27-26 ,23חלקי חלקות
 - 60 ,49-45ראש.העין ,רחובות :יהושע בךנון ,צה׳׳ל ,אבן עזרא,
הרש״ש.

הודעה בדבר הפקדת שינוי תבנית מתאר מקומית

עיקרי הוראות שינוי התכנית :קביעת אזור מגורים אי ,א־,1
אזור םגורימ קביעת שטח לבנייני ציבוה קביעת שטח ציבורי
פתוח; קביעת קווי בניין לבניינים קיימים.

נמסרת בזה הדער״ בהתאם לסעיף  89לחוק התכנה והבנייה,
התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנה ולבנייה מחח
המרכז ובמשרדי ההעדה המקומית לתכנון ולבנייה המרכז הופקד
שינה תכנית מתאר מקומית הנקרא "תבנית מס׳ ממ."1470/

בל המעוניין בשינוי התבנית דשאי לעיין בו• בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  ,3784חלק מח
לקה A׳ גוש  ,3785חלקה  ,3ומיק מחלי^ז  - 5באר יעקב.
עיקרי הוראות שינה התכנית :קביעת הדאות בנייה בשטח
ביה׳׳ח שמואל הרופא כדלקמן (1 :תכסית הקרקע  50% -משטח
התכנית .החישוב בפועל ייעשה במסגרת של של  4משבצות
לפחות;  (2שטחים לבנייה מרביים :מחלקת אשפה 10 ,מבנים,
 19440כדר .מכונים 8 ,מבנים 10000 ,מד .הנהלה ומרפאות3 ,
מבנים 4374 ,מד .משי*  4מבנים 3537 ,מד .סה׳׳כ השטח 37351
מ״ה  (3גו;בה הבנייה על פי החתכים הסכמטיים בנספח הבינה; (4
קהי בניין על פי העמדה הסכמטית מספח הבינה .בכל מקרה
המרחק המינימלי בין  2מבנים הוא  11מי, (5 :מערכת התנועה
ושלבי הביצוע למערכת התגועה  3מרכיבים על פי נספח הבינוי־
והם :דרך לתנועה מוטורית ,מדרכות להולכי רגל והנד ,ודד גישה
לרכב שדות בלבד ,שבילים להולכי רגל בלבד .הביצוע ייעיד על
פי קצב בניית המבנים והמתקנים .כל מבנה «־ מתקן חדש יחייב
סלילת ודר גישה מהכניסה הראשית של המוסד אל המבנים החד
שים;  (6שינוי קו בניין למסילת הברזל לפי התשריט.
 ,כל המעוניץ בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים ובשעות
שהמשרדים האטדים פתוחים לקהל.
כל המעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנתי אחד הרואה
עצמו נפגע על ד י שינה התכנית ,ו ת כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100לחוק רשאי להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המקומית ממור
דה תוך חודשיים מיום״פרסומה של מדעה זו ברשומות.
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם  pהוגשה בכתב
בפדוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא
מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי אפיקי הירקון

הודעה ג*רבר הפקדת שינוי תכנית מתאר מקומית
נמסרת מה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנה והבנייה,
התשכ״ה3,1965-י במשרדי ההערה המחחית לתכנה ולבנייה מחוז
המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אפיקי הדקה
הופקד שינה תכניתיימתאר מקומית הנקרא"תכנית מס׳ אפ."191/

ילקוט הפרסומים  ,3655ר באיד התשמ״ט11.5.1989 ,

כל המעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אודי הרואה
עצמו נפגע על ד י שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכד על פי סעיף
 100.לחוק רשאי להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המימית האמ
רה תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות.
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא
מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי אפיקי הירקון

הודעה כדבר תיקון הודעה
בהודעה בדבר ועקדת ת5נית מפורטת הנקראת ״תכנית מם׳
אפ1/1059/״ ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,3582התשמ״ח ,עמי
,3170
במקום ״גוש  3862חלקי חלקות ,67״ צ׳׳ל ״גוש  3862חלקי
חלקות ,69״.
כל המעוניין בשינוי התכנית לגבי השטח שתיאורו מתוקן
כאמור לעיל ,רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשר
דים וממורים פתוחים לקהל.
כל המעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר ,לגבי
השטח שתיאורו מתוקן כאמד לעיל ,הרואה עצמו נפגע על ד י
שינה התכנית ,ו מ בל הזכאי לכך על־פי סעיף  100לחהן האמור
רשאי תוך חודשיים מיום פרסומה של הדעה זו ברשומות להגיש
התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הוועדה המקומית האמדד״
מרחב תכנון מקומי שדקות

הודעה בדבר הפקדת שינוי תבנית מתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שדקות הופקר
שינוי תכנית מתאר מקומית הנקרא ״תכנית מס׳ בר."181/
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  ,3643חלקי
חלקות  39,74גוש  ,3922חלקי חלקות  ;17-16גוש  ,4069חלקי
חלקות  ;26-25גוש  ,4075ומילד חלקות  ;19-15גוש  ,5269חלק
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הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה־1965
מחלקה  ;4גוש  ,5270חלק מחלקה  ;1גוש  ,5271חלקי חלקות ,3,1
 - 8-6 ,4גן שורק.
עיקרי הוראות שינה התכנית :שינה דרך  4311בקטע מק״מ
 0.7עד ק״מ  3.7בתהאי העוקף מושב גן שדק ,הפיכת הדרר הקיי
מ ת החוצה את המושב לדרד מקומית פנימית וחיבור משותף
למושבים נטעים וגן שדק אל תוואי הדרך המוצעת.
כל המעוניץ בשינה התכנית רשאי לעיין בו בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעוניק בקרקע ,בבניץ או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,ומ כל הזכאי לכד על פי סעיף
 100לחוק רשאי להגיש התנגדות במשרדי תועדה המקומית האמה
רה תוך חודשיים מיום פרסומה של הדעה זו ברשומות.
התנגדות לא תתקבל ולא תירה אלא אם בך הוגשה בכתב
בפדוס הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא
מסתמכת
כ״ה בניסן התשמ׳׳ט ) 30באפריל (1989
דב שיש
יושב ראש הוועדה המחחית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז

פינת חדב״ ,המהווה שינוי לתכניות הבאות :חפ - 229/תכי
נית מתא־ של העד חיפה חפ 229/ר  -רוחב מינימלי של
רחובות לתנועת כלי רכב; חפ - 1400/תכנית מתאר של
העיר חיפה)מופקדת(.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  ,10783חלקה
 ,95חלק מחלקה  ;100גוש  ,10785חלק מחלקה  - 1חיפה.
עיקרי הוראות שינוי התכנית;  (1תוספת קומה בבניין קיים
להגדלת דידה קיימת תוך שינוי קווי הבניין;  (2י-עול שטח
מחלקה  95לשם הרחבת רחוב'חורב ל־ 30מי;  (3קביעו|דוחב
 (4קביעת רדיוס חיבור בץ"רחוב
רח׳ קורצ׳אק ל־10
קורצ׳אק לחורב.
כל המעוניין בשינרי התכניות רשאי לעיין בהס כימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעזניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
עצמו נפגע על ידי שינויי התבניות ,ו  pבל הזכאי לכך על פי סעיף
 100לחוק דשאי להגיש התנגדות במשרדי הוועדה המקומית האמו
רה תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות.
התנגדות לא תתקבל ולא תדון אלא אם  pהוגשה בכתב
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא
מסתמכת.

מחוז חיפה

מרחב תכנון מקומי קרית־אתא

מרחב תכנון מקומי חיפה

הורעה בדבר אישור שינוי תכנית מתאר מקומית

הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מתאר מקדמיות
נמסרת בזה הודעד ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייד,
התשכ״ה ,1965-מ במשרדי תועדה המחהית לתכנה ולבנייה מחוז
חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנה ולבנייה חיפה הופקדו
שינויי תבניות מתאר מקומיות אלת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה ,1965-בי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחת חיפה
החליטה לאשר ,באישד שר הפנים ,שינוי תכנית מתאר מקומית
הנקרא ״תכנית מס׳ כ 84/א׳  -תכנון מפורט של השטח ל ד רח׳
טביב קרית אתא" ,המהווה שינוי לתכניות הבאות; כ - 150/מתאר
קרית אתא •.כ - 84/אזור מגדים סביב רחובות טביב ומרתק;
תרש״צ .2/47/1

)!( "תכנית מס׳ חפ 1029/נ״ב ,קביעת שמח הבנייה המותר למגר
דים בגבעת בית לחם״ ,המהוהז שינוי לתכניות הבאות :חפ/
ואלה השטחים הכלולים בשינר התכנית :גוש  ,10256חלקי
 - 229תכנית מתאר חיפה; חפ - 179/נכסי הכרמליטים; חפ/
 - 1029כרמל צרפתי ,גבעת בית לחם; חפ 1029/א׳  -בינוי חלקות  - 85-84,71,28-26ידית אתא ,בין רחוב טביב לשביל
בחלקות ארעיות  29 ,28בגוש  ;10804חפ 1029/ב׳  -בינוי  -חנה סנש.
בצפה גבעת בית לחמ חפ 1029/ג׳  -שימן לזוגות צעירים
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט• הפרסומים
ברח׳ ישעיהו.
 ,3409התשמ־׳ז ,עמי .351
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  ,10914חלקות
השינוי האמד ,בצורה שאישרה אותו הוועדה המחודד ביחד
 ,37 ,35-32 ,25 ,24 ,2 ,7חלק מחלקה  ;100גוש  ,10923עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי והועדה המחוזית האמו
חלקות  ,55-51 ,48-44 ,42-37 ,34-32 ,27-24 ,17 ,9-7 ,5-2רה ו מ במשרדי ההערה המקומית לתכנה ולבנייה קרית־אתא ,וכל
 ,68,66,64 ,57חלקי חלקות  - 62,61,6חיפה רחובות בית המעוניין דשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
לחם ,ישעיהו ,ענתות.
האמורים פתוחים לקהל.
עיקרי הדאות שינוי התכנית :הגדלת שטח הבנייה המותר
בחלקות המגורים ת ד קביעת קווי ב נ ח חדשים לתוספות
המתוכננות.
)" (2תכנית מס׳ חפ ,1847/הגדלת בינה קייס ברחוב קדצ׳אק
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כ״כ בניסן התשמ״ס ) 27באפריל «989
מעזה גלמו*
יושבדאש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחה חיפה
ילקוט הפרסומים  ,3655ו׳ באייר התשמ״ס11.5.1989 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה~1965
מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי נהריה

הודעה בדבר הפקדת שינויי תבניות מתאר
נמסרת כזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה ,1965-ט במשרדי הוועדה המחתית לתכנון ולבנייה מחוז
הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נהריה הופקדו,
ביחד עם התשריסים המצורפים אליהם ,שינויי תכניות מתאר אלה
) (1׳׳תכנית מס׳  ,6324שינר לתכנית מתאר מס׳  351הגדלת
אחוזי בנייה נהריה״.
ואלה השטחים הכלולים בשינת התמיה• גוש  ,18172חלקה
.262
עיקרי הוראות שינוי התבנית :הגדלת אחוד הבנייה מ־ 88%ל־
 110%למעט מחסנים  6%בקומה מפולשת; הקטנת צפיפות
הדיור מ* 13יח״ד ל־ 10ר 8חנתות ,שינת בקות מיין מ־ 5מ׳
ל־ 4.5פי.
) (2״תכנית מס׳  ,6357שינת לתכנית מתאר מס׳  351הגדלת
אחוד בניד׳ נהריה״.
ואלה השטחים הכלולים בשעת התכנית :גוש  ,18172חלקה
.119
עיקרי הדאות שינת התמיה־ הגדלת אחוד בנייה מ־ 88%ל־
 124.8%ב־ 4קומות על גט קומת קרקע מסחרית מבלי להג
דיל את צפיפות הדיור המותרת.
כל המעוניין בשינויי התמיות רשאי לעיין בהם ללא תשלום
בימים ובשעות -שהמשרדים האמורים -פתוחים -לקהל.
כל המעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכטני אחר הרואה
עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות ,וכן מהנדס הוועדה המקומית
שמרחב התכנון שלה כלול בתחום שינתי התכניות או גובל אותו,
דשאי ,תוד חודשיים מיום פרסום תדעה זו ברשומות ,להגיש התנג
דות לשינויי התכניות במשרדי הוועדה המקומית האמורה
התנגדות יש להגיש בכתב בפדוט הנמקות וכליות תצהד
חתום על ידי ע ו ד המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנת מקומי כרמיאל

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

עיקרי הודאות שינוי התכנית :יעוד השטח למסחר ואחסון
לרבות דרט גישה ומקומות הניד* החניה לפי התקנים והדרישות
של משרד התחבורה•
כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים למזל.
כל המעוניין בקרקע ,בבניין ,או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
עצמו נפגע על ירי שינוי התכנית ,ו מ מהנדס הוועדה המקיפית
שמרחב התכנון שלה כלול בתחום שינוי התכנית או גובל אותו,
רשאי ,תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,להגיש התנג
דות לשינוי התכנית במשרדי הוועדה המקומית האמורה
התנגדות יש להגיש בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר
חתזם על ידי ערד המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי הגליל המרכד

הודעה כרכר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק החמת והמייל
התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הצפת ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל המרכד
הופקד ,ביחד עם התשריט המצורף אליו ,שינוי תכנית מפורטת
הנקרא ״תכנית מפורטת מם׳  ,6271שינוי לתכנית מפורטת מס׳
 - 2614ואדי קורן ,מבנן  ,3מעלות״.
ואלה השטחים הכלולים בשינה התכנית :גוש ) 18384בהםדר(.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :שינד חלוקה וייעוד שטחים
למגרשים ל׳׳בנה ביתך באור נעורים א׳ ובאזור מגורים ב׳ מיוחד,
יעוד שטחים למבני ציבור ומסחר ,שטחים ציבוריים פתוחים משר
לבים ,התוויית דדטם ושבילים להולכי רגל .־ ־ י
כל המעוניץ בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום
'בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעוניץ בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחו־ הרואה
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס הוועדה המקומית
שמרחב התכנת שלה כלול בתחום שינת התכנית או גובל אותו,
רשאי ,תור חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,להגיש התנג־
דות לשינת התכנית במשרדי תועדה המקומית האפודה•
התנגדת! יש להניע בכתב בפירוט הנמקות ובליהי תצהיר
חתום על ד י ערד המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 .מרחב תכנת מקומי הגליל המרכד

נמסרת מה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לתק התכנון והבנייה
התשכ״ה־ ,1965כי במשרדי תועדה המחודת לתכנה ולבנייה מחוז
הצפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנה ולבנייה כרמיאל הופקד,
ביחד עם התשריט המצורף אליו ,שינה תכנית מפדסת הנקרא
״תכנית מפורטת מס׳  ,6170שינד לתכנית מפורטת מס׳  ,2083שוק
רוכלים עירוני כרמיאל״.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה
התשכ״ה ,1965-כי הוועדה המחודת לתכנון ולבנייה מחוז הצפת
אישרה תכנית מפורטת הנקראת ״תבנית מפורטת מם׳  4093־
שמורת טבע הר סנה״.

ואלה השטחים הכלולים בשינה התכנית :גוש  ,19145חלקי
חלקות .7,6,5,3

ואלה השטחים הכלולים בתכנית :גושים ,19199 ,19200
.19197

ילקוס הפרסומים  ,3655ו׳ באייר התמנדס11.5.1969 ,

הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת
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הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ׳'ה1965-
עיקרי הוראות התכנית :א( יעוד השטת לשמורת טבע לפי חוק
גנים לאומיים ושמורות טבע ולפי חוק התכנון והבנייה; .ב( שמירה
על הד ,הצומח והדומם במצבם הטבעי.
הדעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים ,3269
התשמ׳׳ו ,עמי .734
התכנית האמורה בצורה שאישרה אותה הוועדה המחודת,
ביחד עם התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הוועדה המחוזית
האמורה זכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל
המרכזי וכל המעוניין רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

(

הודעה בדבר הפקדת שינוי תפנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל העליון
הופקד ,ביחד עם התשריט המצורף אליו ,שינוי תכנית מפדטת
הנקרא ״תכנית מפורטת מס׳  ,6319שינוי לתכנית מפורטת מס׳
 5385ותכנית מפורטת מס׳  4068כפר בלום־.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש .13493
עיקרי הדאות שינוי התכנית :א( הקמת מתקן נופש המבוסס
על שיט קייקים באפיק הירדן; ב( שינוי תוואי דרך גישה מוטורית
ורגלית לאתר.
כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום
בימים ובשעות שהמשרדים האמדים פתוחים לקהל.

התשמ״ח ,עמ׳ .372
התכנית האמורה ,בצורה שאישרה אותה הוועדה המחוזית,
ביחד עם התשריט המצורף אליה ,הו6קדה במשרדי הוועדה המחוזית
וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מטה אשר וכל
המעוניין רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
ו׳ בניסן התשמ״ט ) 11באפריל (1989
עמדפ קלמג׳י
יושב־ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון

הודעות בתי המשפט
בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי
מנהלי עזבון
מתפרסמת בזה הודעה ,כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו
לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או לצו ירושה או למינוי
מנהל עזבון.

מס׳ התיק שם המנוח

וזאדיך
הספירה

צוואות
 4154/88רבקה קויש
 2464/89אליהו נתנאלי
 2465/89חיה נתנאלי
 2642/89זילברשטיין משה

22.638
2.2.89
5.8.87
10.3.89

כל המעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
עצמו נפגע על ד י שינוי התכנית ,וכן מהנדס הוועדה המקומית
שמרחב התכנון שלה כלול בתחום שינוי התכנית או גובל אותו,
רשאי ,תוך חודשיים מיום פרסום הדעה זו ברשומות ,להגיש התננ*
דות לשינד התכנית במשרדי הוועדה המקומית האמורה

2644/89
2646/89
2647/89
2648/89

לואיז יהודה
צורנדורף שמואל
צורנדורף גניה
הלנה פטשפם

24.239
6.3.89
15.10.88
23.239

התנגדות יש להגיש בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר
חתום על ידי עו״ד המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 2651/89פסח רבקה
 2652/89דונסקי ישראל
 2653/89אברהם ויסוסד
 2657/89אבהרם ברטפילד
 2661/89ברכר פרידריר
 2670/89אדלר מנדל
 2671/89דנק שלום מאיר
 2674/89קאופמן זאב
 2675/89טובה פ ד ל
 2678/89יוסף פישר
 2681/89יפה פינק
 2682/89וינר יהדה ,
 2685/89הנס רוזנצוויג

2.8.84
24.12.68
7.12.88
29.234
18.3.89
6.1137
2.2.89
17.3.89
7.435
13.2.89
14.7.88
7.12.87
30.1137

מרחב תכנון מקומי מטה אשר

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הדעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה ,1965-כי הוועדה המחוזית לתכנת ולבנייה מחוז הצפון
אישרה תכנית מפדטת הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ ,5555
מתקנים הנדסיים מאגר מעלות געתוף.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :גוש  ,18427חלקי חלקות ,3
.6 ,5
עיקרי הוראות התכנית :יעוד השטח לאזור מתקנים הנדסיים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים ,3504

2838

שם המבקש

שולמית ליבוביץ
תמר נתנאלי
תמר נתנאלי
זילברשטיין
עזריאלה
ראובן יהודה
צור חיים
צור חיים
ווד׳גמיש)יורם(
שטיקגולר
פסח שלמה
דונסקי סידני
אנא תסוסר
שיינה ברטפילד
גדסנר קרל
אדלר אלקה
הגיה רוגלין
קאופמן לילי
יאיר פ ד ל
גיורא פישר
שאול פינק
יורי רנד
מפעל עזרה -
ארגון עולי מרכז
אירופה

ילקום הסרםומים  ,3655ר באייר התשמ׳ט11.5.1989 ,

בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
הודעות )המשך(
תאריך
מס׳ התיק שם המנוח

הפטירה שם המבקש

צוואות
 2690/89רוזנפלד דוד
 2692/89גבריאל יעקובוב
 2694/89סופיה יעקובי
 2697/89חנה תהבלוס
 2699/89שרה הלת הרמן
 2701/89אנה מגדר
 2704/89בכר שושנה
 2705/89קאופמן בכלה
קאופמן פרננדו
 2706/89חנקה מילטו־
 2708/89אלה ג ל ד
 2709/89ןויים דלינסקי
 2710/89רבקה פדק
 2711/89שרה חיאל
 2713/89כהן אלי
 2714/89משה פוקס
 2716/89דגמונד לתסוס
 2719/89כלאב מסף
 2721/89מיציםלב פריד
 2722/89גודביץ מאשה
 2723/89אברהם"זאב
 2724/89לייב קורמן
 2727/89גלפנד הודיה הילדה
 2732/89משה פלדנקרייז
 2733/89ברק בנדק
 2501/89ברד יצחק
 2502/89מאד אפלבאום
 2504/89איבו חיה
 2506/89צבי דגן
 2509/89אברהם דקל
 2510/89מדיס רייכר
 2517/89מריאן קוק
 2518/89זייד ישראל
 2519/89ר ד הדשהורן
 2523/89במביגר פני
 2528/89ישראל פפושדו
 2534/89לוין אידה ברמה
 2535/89מלכה ציאני
 2536/89בלה גרץ
 2540/89קימלמן יהושע
 2544/89שרה גדבר
 2547/89סול סתד

מס׳ התיק שם וזמניה

תאריך
הפטירה

צוואות
2551/89
2552/89
2553/89
2556/89
2561/89
2562/89
2564/89
2565/89

לאה ברוברסקי
שלום תטאת ש ד
יוסיפוב אורה
^  r־  pאברהם
םטרול מםופוביץ
לוקר אליהו
נעימה אלבג
מרקוביז מנדל

27.239
21.339
25.1138
4.239
20.239
18.339
28.1.89
13.339

 15.139רתנפלד לאה
 30.12.79ניסן יעקובוב
 11.2.89מרגריטה זיסקינד
!25.1238שייקה תהבלום.
 11.2.89עליזה דישסניק
 27.3.89חיאל קרן
מרטין 2569/89
יוסף
12.339
בכר
 13.339אברהם
2570/89
שלמה
אברהם
25.139
 23.535רחל ורדי
12.636
2577/89
גילעם
אלפרידה
20.2.86
257
 27.239נ ד ל גיברוב
S/89מ
 2U39פרץ נייכורג
גלזר
 4.638אהרן
24.239
2580/89
בתיה
גולדקרנץ־קולבים
 1.12.77שבע דלינםקי
הופנרייך
מיכאל 17.638 2581/89
 3,3.89פליקס פירק
 10.339נתן חיאל
 2584/89לורה מימן
30.139
 12.139כהן מוראן
 2586/89בקאל משה
16.135
 20.139בלה אילסר
 2589/89הללי תפחה
16.937
•י
 25.239דדה לתם
 2590/89אירנה איזנברג
אורי
 27.239ישראל
קורנהאוסיד
15.339
 1.738אלישבטה איינהודן
 2591/89הרש ליב גלד
11332
 26.139פריימוביץ ריבה
 2592/89שרה גמליאל
8.2.89
 26.536אהרן דברת
קאן
דוד
2593/89
9.637
קורמן
 31.339חמיה
זלכהצדוק
2595/89
16.3.89
 2.139אות אריה ותמרה
 2596/89צילי אברהם
14.339
 23.239רבקה פלדנקרייז
 2600/89אריהידנר
34.89
ואח׳
מוםקוביץ
לורד.
2601/89
29.1038
 22.2.89אסתר מאירסץ
 2603/89ורדינה יחזקאל
22.339
 1.12.88קלרה לת
 2604/89ישפה משה
27.139
אפלבום
 4.139הניח
רבקה
בנסניור
2608/89
2.239
קרמר
 20.2.89שרה
קנדל
אריה
2612/89
12.2.89
 13.2.89שבה דגן
 2621/89לפדות אברהם חיים
23.339
 17.339אילנה אביב
 2626/89יאמץ מזאלה
1.2.77
י
רייכר
 22.339אולגה
פרובשטיץ
פרידל
2628/89
22.339
קוק
 10.139רגינה
אליזיה
עלתה
מרקוביץ
2633/89
20.438
 10.339דיר יצחק זאב
 2635/89שרה מיללד
17.1.89
 3.1238יוסף הירשהורן
 2639/89זילברשץ אליעזר
27.538
 19.239לנץ מונה
קלרה
זילברשץ
2640/89
4.439
 21439יעקב פפושדו
ירושות
 !3.239גניס נמה
 24.239דוד הקרי
 2503/89דומיטרקה יוליה־צ׳רניקה10.11.84
 28.1238שאול שני
12.239
 2505/89יצחקי יפה
 3.239מדם קימלמן
15.239
 2507/89משה ורמיכט
 15438קרת דפנה
2.3.89
 2508/89שדלו אשכר
 23.335בטי סוד
3.1136
 2511 /89גואסה תקסור

ילקוט הפרסומים  ,3*55ר באייר התשמ״ט11.5.1989 ,

שם המבקש

נילי נועם
פנינה תבואת שור
רפאלוב רחמים
שיינרג׳קי
רחה יוסופוביץ
לוקר פאול אנדרי
שאול 3ך עמדי
קדןמךתטורו(
מרצל
בתיה מרטין י
אסתר שלמה
מסף גילעם
הטכניון מכון
טכנולוגי לישראל
שינקמןאמיר
בללה <פישלמן(
הופנרייך
חנניה ה1מן
בקל פאתי
הללי נורית
ענת איזנברג
פולה שונשטיץ
יהונתן גמליאל
רוברט קאן
חיים סופד
ז׳ק ס ו מ ן
לובה סילברס
הרמן דודסון
ניר ורדינה
ישפה צפורה
3ך סניוד חיים
שרה קנדל
מסף פלדמן
יאמץ דורי
יצחק פרובשטיץ
מרקוביץ אהוד
אברהם מילר
כספי חיים
כספי חיים

דומיטרקה מיחאי
יצחק וורמזר עליוה
ורמיכת רבקה
אשכר דניאל
גואסה מיסה

2839

בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
הודעות )המשך(
מגו התיק שם המנוח

תאריר
הפסידה שם המבקש

ירושות
 2512/89קלימר רובץ
 2513/89לינדרמן יהודה
 2514/89צבי אליהו
 2515/89דרויש שרה
 2516/89שרון אברהם עודד
 2520/89אבלסון אריה
 2521/89אבלסון שיינה־סוניה
 2522/89נאור אלברט
 2524/89רוזנפלד יצחק
 2525/89רז צבי
 2526/89צ׳מת חורי
 2527/89קרני עומר
 2531/89דוד לקס
 2532/89אלנרבלי עליזה
 2533/89שער מומינה
 2537/89מרדכי לויטר
 2538/89שאול זמיר
 2539/89גולדפרה הנוך
 2541/89כהן לאוני
 2542/89כהן אברהם
 2543/89ג׳ני קמחי דה מיו
 2545/89אמר מרדכי
 2546/69אמר בצה
 2548/89הינריך כץ
 2549/89ספירסוס צפורה
 2550/89ספירסוס שמואל
 2554/89קזז נעימה
 2557/89דב סימץ
 2558/89סימן סוב סימנטוב
 2560/89כהן יוסף
 2563/89שרה כהן
 2566/89גבאי יצחק
. 2567/89ג׳רבי בכור
 2568/89גדבי חנה
 2571/89טטרסקי בנימץ
 2572/89גלעדי עוד
 2573/89גלעדי שושנה
 2574/89סטתי שמעה
 2575/89צבי רוכמן
 2576/89תמר מכמן
 2579/89חריטון פרלה
 2582/89כהן סימון
 2583/89מאירוב חוסני

2840

 28.3.86טטיאנה מאיר
 29.139תלמה ארמן
 14.239צבי נעימה
 17.7.88דרור)ררדש( עודד
 25.3.89עופרה שרץ
 22.339אבלסון שמואל
 26.7.86אבלסון שמואל
 16.7.88נאור רחל
 10.239רוזנפלד מלבינה
 27.12.88רשף שרית ואח׳
 4.9.59בן חיים ג׳ולייט
 27.2.89עדנה עברון
 9.230חיה לקס
 8.2.87אורד קסי
 23.1137פרידמן אילנה
 13.9.88לויטר לאה
 2.7.72מיכל פלד
 2.1232גולדה גרינברג
 6.4.54כהן משה
 6.10.84כהן משה
 22.3.85מורים עשאל
 21.9.88עמר יעקב
 3.11.81עמד יעקב
 24.338יפה שיינרלה כץ
 9.1.89חטשטיץ שושנה
 15.937רוטשטיץ שושנה
 29.138קח גיל
 27.1138סימון אילה
 21.2.89ג׳וליה םימנטוב
 16.1033כהן סניורה
 4.1038דליה עמדן
 1.1238גבאי טופחה
 16.11.83גדבי יוסף
 21.12.87ג׳רבי יוסף
 29.738טטרסקי יורם
 10.5.81גלעדי דון
 7.2.71גלעדי ירץ
 1.10.76םטחי צדוק
 10.7.85פנחס רץ
 2.139פנחס רץ
 13.239חריטון יעקב
 5.4.86ראובן כהן
 22.11.87מאירוב אהרן

מס׳ התיק שם המנוח

תאריך
הפטירה

שם המבקש

ירושות
 2585/89אסיס שדה
 2587/69חפץ נסים
 2588/89לסרמן קלמן
 2594/89מנשוב לובה
 2598/89שסיינר אוטו

16.936
27.232
5-638
3.338
14.139

אסיס מאיר
חיים חפץ
לסרמן דוד
מנשרוכ אווה )אמה(
צילה)שטיינר(
סיירי
ליבוביץ פסקל
אליעזר ליאור
ליליאב דוה
ליליאב זיוה
מעטוק משה
עטרה צ׳חנובו״יצהר
יהודית קרוץ
זיו אירית
אדלר אדלה
סימה נול
בהן רבקה
ארה חיים
דן פרץ
אבנר פרטיאלי
זוהרה עמרני

26.339
 2599/89לייבוביז לייבה
 2602/89חיים ליאור
22.2.89
5.1.83
 2605/89בברנוב גריגורי
 2606/89בברנוב חנה
1.537
14.4.72
 2607/89מתוק רחמה
 2609/89בלנקה פסור
19.339
 2610/89משה דוד כהן רוזנטל 8.1.86
17.137
 2611/89מקובר ברטה
 2613/89רפאל שאשו
23.2.89
25.239
 2614/89סטית נול
10.339
 2615/89כהן יוסף
 2618/89חרה רפאל
22.2.89
24.3.89
 2619/89יצחק פרץ
21.3.82
/89ע 262פרטיאלי יעקב
24.238
 2622/89עמדני חיא
1
z.to.s7חרסונםקי פולה
 2623/89נפתלי חרסונסקי
 4.1138לאה)וורה( ליטבק
 2625/89אוסטרובסקי אבהרם
 29.738מרי םולנג רמונד
 2627/89בן יעקב אברהם
 2629/89יוליה)יהודית( וינברג  16.239נעמי לוין
 30.1.89עובדיה לאלו
 2630/89מרדכי לאלו
 13.1137ציוני שמחה
 2696/89גיל ציוני
 4.339רוגינסקי יצחק
 218/69רוגינסקי יודס
 30.1237ד ע יוסף
 2631/89ידע דליה
 2632/89משה מרקוביץ
 20.139מרקוביץ אהוד
 2634/89גולדנברג אפרים
 5.334חנה גולדנברג
 2636/89חנגאלי גורגיה
 26.235חן סלים
 21.239סילביה מלמן
 2637/89מלמן איגו
 1.11.87דוידוביץ יעקב
 2638/89דוידוביץ אריה
 12.1138פרידנברג צפורה
? 2641/8דרור פרידנברג
 24.339אחיאל תמי
 2643/89חי יוסף מוכתר
 26431סיניוד רגינה
 2645/89סניור משה
 2649/89זאב שר
 11.3.68לובה פרלמן
 6.738אהרונסון לאה
 2650/89ישראלי פרדריקה
 25.1.89שושנה גרודר
 2655/89שלום גרודר
 14.1036מיכאל פחד
 2656/89רחל פרור
 27.1236שמואל הררי
 2658/89מונתורסקי גיטלה
 26.7.87גרשנר ברטה
 2660/89גינגולד אנה
 20.6.87יצחק מועלם
 2663/89מרסל מועלם
 26.1238כהן יפה
 2664/89כהן מיכאל
 2.6.85אלוני מרים
 2665/89אלוני יצחק

ילקוס הפרסומים  ,3655ו׳ כאייר התשמ־ס11.5.1989 ,

בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
הודעות )המשך(
מס׳ התיק שם המנוח

תאריך
הפסדה שם המבקש

ירושות
י 26.4.87
26.2.69
1.3.69
5.1138

2667/89
2668/89
2669/89
2673/89

קלמי רבקה
קלמי משה
קלמי יוסף
שמואל שפרינגמן

2677/89
2679/89
2688/89
2689/89
2691/89
2693/89
2695/89

כהן משה
יעקב מרקוס
גדינשפון מניה
ברכה דוד
אחיד סעי<
בחמל בביוב
פנחס מרק גלברג

5.439
28.1138
12.1.89
16.339
7.12.86
2.1.79
11.137

2698/89
2700/89
2702/89
2703/89
2707/89
2712/89
2715/89
2717/89
2718/89
2720/90
2725/89
2726/89
2729/89

זאב רוסמן
דב אדירי
חוסה אסתר
חוסה אליהו
סעד מלכי
ציגלר פבל
אדנה כהן
רבקה אונצויג
אסתר יעקובוביץ
גירש סגל
אסתר מרגלית י
נתן יעקובוביץ
חנן הרשקוביץ

2.1137
21.239
21.10.83
17.130
27.339
7.5.88
13.1038
13.3.89
1.339
22.139
28.1.89
13.331
19.2.89

קלמי יהודה
קלמי יהוחז
קלמי יהודה
םנדורנה פאולה•
שפרינגמן
מיכל כהן
חנה טיטלבאום
שי גדינשפון
דומיה שער
אחרד חנה
נוריה בביוב
דבנםקיה לידמילה
בת מרק
קלרה חסמן
מלכה ארד׳
שלמה חוטה
שלמה חוטה
טובה אולשטיין
אסתר בירנכאום
יעקב כהן
ישעיהו־שמעון און
מלכה הרצברג
ג נ ד סגל
אפרים מרגלית
נעמי יעקובוביץ
משה הרשקוביץ

ר שמינברג־אליעז ,רשמת

בית המשפט המהוזי בחיפה
הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי
מנהלי עזבוץ
מתפרסמת בזה הודעה כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו
לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או לצו ירושה או למינוי
מנהל עזבון.

מנו התיק שם המנוח

תאריר
הפטדה

 751/89מדגרפרידריך
 752/89אילן אשר
 753/89אילן אסתר

 28.1138מדגר לאה
 6.930כץ מרגלית
 16.9.88כץ מרגלית

שם המבקש

צוואות

ילקוט הפרסומים  ,3655ו באיד התשמיט11.5.1989 ,

מס׳ התיק שם המנוח

תאריך
מסירה שס המבקש

צוואות
 756/89הימלברנד מריה
 26.11.88מנוקוביץ שמעון
 760/89גולדנברג אסתר
 24.239אמד יובל
 193.88לשם בתיה
 766/89גוטמן סימון
 768/89קצנשטיין מרים ־  3.10.68קצנשטיץ היינץ
 18.8.88מרקם מיכאל
 770/89זינגר קטה
 772/89וינשטוק אדולף
 10.339וינשטוק סימונה
 23.11.88מויאל יזבל
 773/89מוייאל אברהם
 774/89דנה אברהם
 20.239תה רפאל
 22.4.88אלטרא אד
 776/89משלזון יוסף
 777/89הופיין מקם
 3.3.86סופיה קונפורסט
 778/89לויטס פרדה
 31.1038לדטס פיליפ
 781/89ורנד הלו מיכאל הנם  16.12.88גרסרור אמתר
 16.12.88יעקובי טובה
 782/89יעקובי נתן
 784/89אולמן נעמי
 3.534אולמן שלמה
 25.3.87אידלוביץ מעקה
 785/89אדלוביץ נתן
 788/89פרד חיים
 20.239פרד צילה
 791/89אברמוביץ שרה
 5.1038חיים מרקו
 6.139פרימוביץ זיוה
 792/89יוסילוביץ אלוק
 5.239זיפר אליהו
 793/89דפר אפדיס
 13.2.89אברמוביץ מטילדה
 796/89קלף קלרה
 1.1037אברמוביץ מטילדה
 797/89כלץ שמואל
 799/89כץ נתן
 16.538אהרן כץ
 800/89קססנבדג יהודית
 7.2.89קסטנברג ישראל.
 801/89שטותלאנד אלכסנדר  10.135שטותלאנד בקי
 804/89ויגלמן הינק
 22.139ויגלמן יעקב
 806/89אייכלר ליפא
 6.2.89אייכלר ארית
 807/89כהן מרדכי
 19.339רעיה כהן
 8.3.89ויקטוריה נחמיאס
 809/89פסי פרידה
 810/89גור דוד
 9.339רטמן אסתר׳
 811/89שפילמן מרים
 4.1138שפילמן יצחק
 812/89נויבאער אלא
 5.736שדה ורדה
 18.135אשד אליהו
 814/89אשד מזל

ירושות
754/89
755/89
757/89
758/89
759/89
761/89
762/89
763/89
764/89
765/89
767/89
769/89
771/89

מזרחי יעקב
פרדה יעקב
עזריאלי דבשה
שטנגל אסתר
טיבי סעדה
עזריה צפרדה
רובינשטיין הילדה
הרשקו מסף
רייכר ד ד
תפוחי מרדכי
דבח מזרחי דאוד
הדשנזון סאמי
אלישקוב אפרים

163.78
22.239
2338
1.2.89
9.936
4.2.86
18.3.89
31.538
13.1137
8.938
20.1138
6.138
23.435

מזרחי יפה
פרדה מישל
פגי שרה
שטנגל אפרים
יחיאל טיבי
עזריה אהרן
שלגי מיה
ענת לב טוב
רייכר מלי
שלימק מלכה
םובוליה גנט
הירשנזון אילגה
אלישקוב רול
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בית המשפט המחוזי בחיפה
הודעות )המשך(
מס׳ התיק שם המנוח

מס׳ התיק שם המנוח

ירושות

תאריך
הפטירה שם המבקש

ירושות
775/89
779/89
780/89
783/89
786/89
787/89
789/89
790/89
794/89
795/89
798/89
802/89
803/89
805/89
808/89
813/89

שטרק לופו
בבאני נימ
אםטרוטי שמואל
פוניה עומן
סליבא אםפארנס
לב דובה
שיסגל מרדכי
הופרמן משה
אפרת אורה
זדה יעקב
זייף רדו
הימלבויס יוסף
אובשני דליה
מוזם אלכסנדרו
זוהר צבי
אשד אברהם

2.134
22.1137
27.2.88
26.11.70
25.1238
25.434
10.3.89
21.239
26.11.87
8.2.89
20.3.89
16.12.85
16.239
14.12.88
־ 24.1.89
11.9.88

שטרק בסי
בבאני סימה
קורון הלל
שורץ דבורה
סל׳ בא גנית
ליובה מגניה
שיסגל יצחק
הופרמן גיטלה
נוקזר אפרת
זדה בתיה
דיף דורית
קייזרמן צפורה
אובשני רון
נרטנדוים םבעה
זוהר שרה
אשד אליהו

,תאריו
הפטירה

שם המבקש

,

בלהה גילאוד ,רשמת

בית המשפט המחוזי בנצרת
הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי
מנהלי עזבון
מתפרסמת בזה הודעה כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו
לבית המשפט בקשות לצו לדום צוואה או לצו ירושה או למינוי
מנהל עזבון.

 9.3.89הלנה פירברגר
 190/89פירברגר ברור
 191/89זהרה שאהין בסיוני  2.1.61זהרה שאהין בסיוני
 192/89מוחמר מחמוד מנסור  10.137עלי מוחמד מנסח־
 193/89דוד שרפשסין
 2.11*8מורים קרישמן
18.1.51
 194/89פני שרשפטין
 195/89נתן רובין
8.7.71
, 25.136
 196/89אסתר ר פינציק
 197/89פרנסים ר׳ קו״שמן 2.230
 27.938גולובשקי חיותה
 199/89מדר בן ציון
 22.139אדם בן חנוך
 200/89חנין זליג
 19.11.88בנימין ח
 202/89שמואל סראפראז
 5.8.85צבי שפירא
 203/89אדלה שפירא
 18.3.89וייס אסתר
 205/89וייס בויום
 2.3.89דוברוצקי פולה
 206/89דוברוצקי ולדימיר
מנחם ס דוד -רשם

הודעות בתי הדין הרבניים
בית הדין הרבני האזורי בירושלים
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה
תיק /3050התשמ״ט
בעניין ירושת המנוח אליהו איסח ,שנפטר בירושלים ביום
כ׳׳ד באייר התשמ׳׳ח ) 11במאי ,(1988
המבקש :גבריאל איסח.
תיק /4152התשמ״ס

מס׳ החיק .שם המנוח

תאריך
הפסדה שם המבקש

צוואות

המבקשת :סובה גרוס.

 181/89טאהא חמו־ עומו־
 183/89יחזקאל המאירי
 189/89ויוודצב רחל
 204/89יצחקדויטש
 207/89אברהם רובינשטיין

21.12.88
21.239
30.139
24.3.89
1.1138

מרקי סאהא עומד
שלמה המאירי
אלעזר כהן
מרגרטה דדטש
בן ציון רובינשטיין

ירושות
177/89
178/89
179/89
180/89
182/89
184/89
188/89
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בעניין ירושת המנוחה אילנה גרום ,שנפטרה ברמלה ביום ב׳
באדר ב׳ התשמ׳׳ט) 9במרס ,(1989

יעקבי שמואל
צינדר שרה
דורה שטינר
בלומה שמאי
ארנסט נוסבכר
משה כהן
תמי אבוטבול

11.67
28.10.67
29.1.69
8.10.68
4.11.66
13.1.81
8.638

יעקבי יצחק
צינדר אילן
מיאה הריסטיא
אבשלום שמאי
יהוניקה רוזנפל
שרונה בלליס
יצחק אבוטבול

תיק /4153התשמ״ט
בעניין ירושת המנוח הירש מיקשא ,שנפטר בשואה בשנים
,1944-1945
המבקשת :הגנס פישר.
תיק /4138התשמ״ט
בעניין ירושת המנוחה רינת כהנא ,שנפטרה בירושלים ביום ד
בזמיר א׳ התשמ׳׳ט ) 9בפברואר ,(1989
המבקש :דן כהנא.
תיק /4054התשמ״ש
תיק /4055התשמ״ש

י

בעניין ירושת המנוחים יוליוט רוזנברגר והילדה רוזנברגר,
ילקוט הפרסומים  ,3655ר באייר התשמ־׳ט11.5.1989 ,

בית הדיו הרבני האזורי בירושלים
הודעות )המשך(
שנפטרו בירושלים ביום כ׳ במיון התשמ״ה) 9ביוני  ,0985ביש ג׳
באדר א׳ התשמיש ) 8בפברואר ,0989
המבקשת; עליזה ארליך.

המבקש :מסעוד בן חון.
תיק /4251התשמ״ט
בעניין ירושת המנוח אהה פורמן ,שנפטר בירושלים בעם ז׳
בחשון התשמיש ) 18באוקטובר ,(1988
המבקשת :תזה פורמן.

תיק /4061התשמ״ס

תיק /4253התשמ־ט

בעניין ירושת המנוחה יונני־יזדי־רוזל ,שנפטרה בירושלים
ביש ג׳ בכסלו התשמ׳׳ט ) 12בנובמבר ,(1988

בעניה ירושת המנוח מאיר מיוסט ,שנפטר בירושלים ביש א׳
באדר ב׳ התשמ׳׳ט) 8במרס ,(1989
המבקשת :שמחה מיוםט.

המבקש; מאיר יוחנן.
תיק /3998התשמ״ט

תיק /4233התשמ״ט

בעניין ירושת המנוח יצחק פרסוב ,שנפסד בירושלים ביש כ״ו
בשבס התשמ״ט) 1בפברואר ,(1989

בעניין ירושת המנוח אשר קרלינםקי ,שנפסד בירושלש ביום
י׳ח בכסלו התשמ״ז) 20ברצפבר ,(1986
המבקש :יהושע קרלינסקי.

המבקשת :רחל פרסוב.
תיק /3997התשמ״ט

תיק /3723התשמ״ט

בעניין ירושת המנוחה לוי בגדדי נעימה ,שנפטרה בירושלים
ביש ט׳ בשבט התשמ״ט ) 15בינואר ,0989

בעניין.ירושת המנות? מאיר גיזלה ,שנפטרה בירושלש ביום
כ׳ בתשרי התשמ״ט,
ומבקש :אלכסנדר בלש.

המבקש :מרדכי לוי.
תיק /4168התשמ״ט

תיק /3631התשמ״ט

כעניין ירושת המנוח זאב כהן ,שנפטר בחיפה ביש כיה באדר
א׳ התשמ״ט ) 2במרס ,(1989

בעניין ירושת המנוח אברהם כהן ,שנפטר בירושלים ביום י״ח
באדר א׳ התשכ׳׳ז) 27בפברואר ,(1967
המבקשת; מזל בן דוד.

המבקש :עמיקם כהן.
תיק /4170התשמ״ט

תיק /4292התשמ׳!ם

בעניין ירושת המנוח יצחק אמיגה ,שנפטר בירושלים ביש ג׳
בשבט התשמ׳ט) 9בינואר ,0989

בעניין יתשת המנוח רפאל בר מימה ,שנפטר בירושלש ביום
י ד באדר התשמ׳׳ג) 1במרס ,(1983
המבקשת; אסתר בר מימה•

המבקש :מנשה יוגב.
תיק /4181התשמ״ט

תיק /4236התשמ״ט

בעניין ירושת המנוח יאמניק יהודה יעקב ,שנפטר בירושלים
ביום ר באדר א׳ התשמ״ט ) 11בפבתאר ,0989

בעניה ירושת המנוח מיהיל מנדל יעקב ,שנפטר בירושלים
ביום ר באייר התשמ״ז) 5במאי ,(1987
המבקשת :ברכה יעקב

המבקשת :רבקה אגנם,
תיק /4185התשמ״ט

תיק /4229התשמ״ס

בעניה ירושת המנוחה רול קליימן ,שנפטרה בחיפה ביום כ״ג
בטבת התשמ־ט ) 31בדצמבר ,0988

בעניה ירושת המנוח שמואל ברגנה ,שנפטר בבבית האלה
ביום ל׳ באדר א׳ התשמ״ט) 7במרס ,0989
המבקשת; שרה רבינוביץ.

המבקשת :עדנה ווהל.
תיק /3654התשמיט

תיק /4278התשמ־ס

בעניה ירושת המנוח סול אוחנה ,שנפטר בירושלים ביום כיו
בטבת התשמ״ט ) 3בינואר ,(1989

בעניה ירושת המנוח ירחמיאל גינזבורג ,שנפטר כירושלים
ביום י׳׳ג בניסן התשב׳׳א ) 23באפריל ,0963
המבקש בן ציץ גינזבורג.

המבקש; סמי בוזגלו.
תיק /3684התשמ׳׳ט

תיק /4305התשמ״ט

בעניין ירושת המנוחה סימי אלמליח ,שנפטרה בבית שמש
ביום י׳ באדר א׳ התשמ׳׳ט) 15בפברואר ,0989

בעניין ירושת המנוח חיש שיף ,שנפטר בירושלים ביש י׳׳ז
בחשון התשמ״ט ) 28באוקטובר ,0988

ילקוס הפדסונדס  ,3655ר באייר התשמישJ.1989.11 ,
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בית הדין הרבני האזורי בירושלים
הודעות )המשך(
המבקשת :חת שיף.
תיק /4274התשמ״ט
בעניץ ירושת המנוח חיים כץ ,שנפטר בירושלים ביום ט״ו
בתמוז התשמ׳׳ד ) 15ביולי ,(1984

תיק /4467התשמ״ט
בעניין ירושת המנוח עזריה כהן ,שנפטר בירושלים במס ס׳
באדר ב׳ התשמ״ט) 16במרס ,(1989
המבקש; אברת! כהן.
תיק /4458התשמ״ס
בעניין ירושת המנות יוסף לורברבויס ,שנפטר בירושלים ביום
ה׳ באדר ב׳ התשמ״ס ) 12במרס ,(1989

המבקשת :פרידה כץ.

המבקשת; שרה לורברבוים.
תיק /4248התשמ״ט

בעניין ירושת המנוחה לאה אור ,שנפטרה בירושלים ביום גרז
באדר א׳ התשמ״ט ) 20בפברואר ,(1989

תיק /4531התשמ״ט
בעניין ירושת המנוחה חנה ציון ,שנפטרה בירושלים ביום ט׳׳ז
בשבט התשמ״ט » 2בינואר ,(1989
המבקשת :שרה ציון.

המבקשת; בנימינה מור.
תיק /4315התשמ״ט
בעניץ ירושת המנוח יעקב םלמאנינד״ שנפטר בירושלים ביום
כ ד בשבט התשמ״ט ) 30בינואר ,(1989
המבקש :אליהו אפרים.
תיק /4324התשמ״ט
בעניין ירושת המנוח שמואל קובנוביץ ,שנפטר בירושלים
ביום ט״ו באדר א׳ התשמ׳׳ט ) 20בפברואר ,(1989
המבקשת :חסיה קובנוביץ.
תיק /4225התשמ״ט
בעניין ירושת המנוח הרי חזן ,שנפטר בירושלים ביום ח׳
באדר א׳ התשמיש) 13בפברואר ,(1989

תיק /4597התשמ״ט
בעניין ירושת המנוח ישראל ליב עדן ,שנפטר בירושלים ביום
ס׳ באדר ב׳ התשמ׳׳ס ) 26במרס ,(1989
המבקשת :נחמה עדן.
תיק /4391התשמ״ט
בעניין ירושת המנוח יוסף דוד ברנדווין ,שנפטר בארה״ב ביום
 7בדצמבר ,1988
המבקש יצחק דוד ברנדווין.
תיק /4506התשמ״ט
בעניין יחשת המנוח יוסף דרעי ,שנפטר בירושלים ביום י״ח
בשבט התשמ׳׳ט ) 24בינואר ,(1989
המבקשת :בוכבא )אטואל( דרעי.

המבקשת :צילה רוזן־בלום.

יצחק אהדון ס שושן .סגן מזכיר ראשי
תיק /3950התשמ״ס

בעניין ירושת המנוחים מוצקץ לב ואירנה שליט ,שנפטרו
באוסטרליה ובבני ברק ביום ג׳ בסיון התשמ״ב) 25במאי ,(1982
ביום כ״ט בניסן התשמ״ו) 8במאי ,(1986
המבקש :גריגורי מוצקין צבי.
תיק /8384התשמ״ס
בעניין ירושת המנוח דוד אמקייס ,שנפטר בבית שמש במס י׳
בסבת התשמ״ח ) 31בדצמבר ,(1987

בית הדין הרבני האזורי ברחובות
הודעות
להוד ידוע כי הוגשו לבית הרין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי יחשה:
מס׳ התיק
התשמיש שם המנוח
1886
1891

המבקשת :איזה אמקייס.
תיק /4410התשמ״ט
בעניין ירושת המנוח יעקב אפרת ,שנפטר ביוון ביום י׳׳ז באדר
ב׳ התשמ׳׳ט ) 24במרס ,(1989

תיק /4402התשמ״ט
בעניין ירושת המנוח חיים סופריו ,שנפטר בירושלים ביום ט״ז
באייר התשמ״ח ) 3במאי ,(1988
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המבקשים

יגולניצר אלכסנדר ב׳ באדר ב׳ מ״ט אשתו ובנותיו
אטיאס אלברט
ג׳ באדר ב׳ מ׳׳ס אשתו ,בניו
ובתו
צימר שושנה
בנה
י׳׳א בחשון מ״ח
לויתן רחל
י״חבאדרא׳מ־ט בתה
בורדייני מריה
א׳ באדר ב׳ מ׳׳ט בנה ובתה
חנוך גרנביץ ,מזכיר ראשי

המבקשת :נינה אפרת.

המבקשת :שרה סופרין.

1901
1921
1934

תאריו
הפשירה

בית הדין הרבני האזורי בחיפה
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי'ירושה:

ילקוט הפרסומים  ,3655ו׳ באייר התשמיש11.5.1989 ,

בית הדין הרבני האזורי בחיפה
הודעות )המשך(
מם׳ התיק
התשמ׳׳ס שם המנוח

חאריר
הפסידה

המבקשים

3391
4123
4154
4416
4629
4630
4666
4672
4678
4699
4710
4722
4724
4726
4730
'4748
4779
4781

אהרן זהבי
א׳ בםית מ׳׳ח
לאה זהבי
א׳ בסיון מ״ח
אבנר בן שלוש
כ׳ באדר מ״ס מרים בן שלוש
ראובן פוהורליס
ה׳ בתשרי מ״ט שמואל פוהורליס
רחל פוהורליס
י׳ באדר מ״ט
הרשקו הרשקוביץ
כ׳׳א בחשון מ״דמדלנה פוזנר
כיג באדר מ׳׳ט
יעקב רחל
משה אהרון
כ׳׳א ׳באדר מ׳׳ט צדיקה אהדת
יצחק מילר
ט׳באדרמיט חיים מילר
יעקב לדד
ביה באדר ל״ד רוזה לדר
ברטולד אילוביץ
ר באדר מ׳׳ט ארית אילוביץ
משה ולדמן
ח׳ בחשון מ־׳ט יעקב ולדמן
אמיד דרור יחימוביץ א׳ בארד מים לאה דרור
פליקס תבין
י׳׳ג באדר מ״ט רגינה רובין
דניאל׳ בנימין ׳
ח׳ באדר מ״ט רות בנימין
סימה כהן
כ״ב בחשת נדב אלברס כהן

4805
4825
4841
4848
4857
4860
4921
4922
4934
4937

תיק /500התשמ״ט
בעניין ירושת המנוחה רשל רדון ,שנפטרה ביום י״ז באדר ב׳
התשמי׳ו) 26בפברואר ¿1986
המבקשים :בניה ומותיר״

מנדל לאופמן
רחל פרידמן
מלי רוזנבלט
אהובה קפלן
סתריקה מוסקוביץ
שלמה גיטלמן
משה שרון -׳
מריס כחאלא
חיים הולמן
תיאל אביטן
פריחז צוקרמן
גתלה מילר
יוסף שכםמן.
שושנה גרופר
רימה כץ
טובה רסנד •
יעקב שללאשבילי

4801
4802

המבקשים :אשתו ובניו.

זד בםיון מ״ז
כ״ג באדר מ־׳ט
ג׳ בארו־ מ״ט
י׳׳ז בארד מ׳׳ט
ליה באדר מ׳׳ט
י״א באייר מ״ז
ט׳ בתמוז מיח
ב׳ באב מ־ב
כ׳ בטבת מ״ס
י באדר כרט
י׳׳ח באדר מ״ז
כ׳׳ח באדר מ׳׳ט
כ״ד באב מיז
ט׳׳ו בטבת מ״ש
כ״ז באדר מ״ט
י־גבאדרמ־ט
י״ט במיון גרוז
1

שמואל גילאת
ררול פרידמן
יצחק רתנבלט
ברוד קפלן
דירי מוסקוביץ
חנה גיטלמן
חוה שרת
סלים כחאלא
חנה הולמן
דוד אביטן
גירש צוקדמן
אברהם מילר
רחל שכטp
עמנואל גרופר
חניה כץ
רותרטנר
אסתר
שללאשבילי
עמרם זהבי

דםאל מולידאנו ,מזכיד ח מ י

בי^ הדין הרבני האזורי בטבריה
הודעות
להווי ידוע בי הוגשו לבית הרץ ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה
תיק /494התשמ״ט
בעניין ירושת המנוח נסים תיזמן ,שנפטר ביום כ״ט באדר ב׳
התשמ׳׳ס) 5באפריל ,(1989

ילקוט הפרסוניפ  ,3655ר באייר התשמ־ט11.5.1989 ,

תיק /501התשמ״ט
בעניין ירושת המנוח מסעוד רדון ,שנפטר ביזם כ׳׳ב באדר א׳
התשמ״ט ) 27בפברואר ¿1989
המבקשים :בנותיו ובניו.
שלמה דידי .מזכיר ראשי

הודעות £פי חוק הצהדוח מוות,
התשל״ח978-ז
כבית המשפט המחוזי בירושלים
ודק הצהרות מתת 1/89
בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל־ח,1978-
ובעניין :הצהרת מותם של נספי שנות השואה המפורטים
להלן,
הודעה
בהתאם לתקנה <14א( לתקנות הצהרות מוות
)סדרי הדץ( ,התשי״ג1952-
להות ידוע כי בית המשפט המחוזי בירושלים הצהיר בצו סופי
על מותם של הנספים :זלמן בר־אסטריו ,חונה ראובן אסטריו ,שיינה
אסטדיו וארבעת ילדיה אסתר אסטריו ,מאד אסטריו ,דישה
אסטריו ,דשה אםטריו ,ביניש אםטריו.
מקום מגוריהם היה בשרקופשיזנה פולין. .
תאריך המוות :יוני .1940
תאריך ההצהרתי .27.4.1989
תיק הצהרות מוות 3/89
בענייה הצהרת מותם של נספי שנות השואה המפורטים להא,
להווי ידוע כי בית המשפט המחוזי בירושלים הצהיר בצו סופי
על מותם של הנספים :צאצאיו של יעקב פרוכטלנדר.
מקום מגוריהם היה בפולין.
תאריך המתת :שנת .1942
תאריך ההצהרה .27.4.1989
תיק הצהתת מוות 5/89
בעניין :הצהרת מותם של נםפי שנות השואה המפורטים להלן,
להווי ידוע כי בית המשפט המחוזי בירושלים הצהיר בצו סופי
על מותם של הנספים :בלקה כלונרר לבית וייס וילציה ,אשד
)לושי( בלונדר ,ראובן)רודק( בלונדר.
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הודעות לפי חוק הצהרות מוות ,התשל״ח1978-
מקש מגוריהם היה בסרנוב ,גליציה.

בבית המשפט המחדד בירושלים
תיק הצהרות מוות 39/89

תאריך המוות.1.10.1942 :
תאריך ההצהרה.27.4.1989 :

בעניין :חוק ומיהדות מוות ,התשל״ח,1978-
תיק הצהרות מוות 7/89

בעניין :הצהרת מותם של נספי שנות השואה המפורטים להלן,
להווי ידוע כי בית המשפט המחוזי בירושלים הצהיר בצו סופי
על מותם של הנספים :בתיה )ברסה> פרומר)לבית ולדנר( ,ארפד
פרומר ,מרטה ולדנר ,מלניה ולדנר ,אלפה־ ולדנר.
מקום מגוריהם היה ב^דטיסלבה צ׳כוסלובקיה.
תאריך המוות.1.12.1942 :

ובעניין :הצהרת מותם של נספי שנות השואה מאשה שינברג
ואובי שינבדג,
והמבקש :דיויד דיויס ע״י ב־כ ערד גד מ׳ אורגד ,כיכר העצ
מאות  ,13נתניה .42271
להוד ידוע כי המבקש פנה אל בית המשפס המחוזי בירושלים
בבקשה להצהיר על מותם של הנספים המפורטים להלן ,שנעלמו
ומשערים שהם מתו ,וכי בית המשפט ידון בבקשה זו ביום 3.7.1989
כשעה .09.00
וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרת המבקש:

תאריך ההצהרה; .27.4.1989
תיק הצהרות מוות 8/89
בעניין :הצהרת מותם של נטפי שנות השואה המפורטים להלן,
להוד ידוע כי בית המשפט!מחוזי בירושלים הצהיר בצו סופי
על מותם של הנספים :מילשסיין סימה עם בעלה ובנה מילשטיין
רחל עם בעלה ושני בניה׳ מילשטיין יוסף עם אשתו.
מקום מגוריהם ה ד באוטמצק ,פולין.
תאריך המוות.303.1942 :
תאךיך ההצהרה.27.4.1989 :
תיק הצהרות מוות 10/89
בעניין :הצהרת מותו של נספה שנות השואה המפורט להלן,

שמות חנפפים .מקופ ותאריך לידתם ,מ?ופ מגורים הקבוע האוד
יה׳ פקומ ותאריןי אחרון עמראו בחיימ
מאשה שינברו פילבישקי ליטא  ,1906פילבישקמ פילבישקי :1941
אוב שינברו פילבישקי ליטא  ,1908פילבישקי; פילבישקי .1941
,

כל מי שיש לו ידיעות על הנספים המפורטים לעיל ,מתבקש
בזה להמציאן לבית המשפט ,בין בכתב עד יום הדיון ובין בעל פה
לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל ,וכל ארם המעוניץ הרוצה
להתנגד להצהרת המרת ,יתייצב לפני בית המשפט במועד הנקוב
לעיל ,אם בעצמו ואם על ירי בא מחו ,וינמק את התנגדותו ,או
ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה שניתנה על דיו שבה יפרטו
טעמי התנגדותו ,או ימסור הודעה בפני נציג דיפלומטי או קוני
סולרי של ישראל שבה יפרט את טעמי ההתנגדות ,שאם לא p
יחליט בית המשפט כטוב בעיניו.

להווי ד ו ע כי בית המשפט המחוזי בירושלים הצהיר בצו מפי
על מותו של הנספה שמעון קוזולובסקי.
מקום מגוריו היה באולשאן ,וילנה ,פולין.

אליהו צי גךזמדד״ רשם
בבית המשפט המחוזי בירושלים

תאריך המוות.31.12.1941 :

תיק הצהרות מוות 38/89

תאריך ההצהרה .274.1989

בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל״ח,1978-
ובעניין :הצהרת מותם של נספי שנות השואה המפורטים

תיק הצהרות מוות 13/89
בעניין :הצהרת מותם של נספי שנות השואה המפורטים להלן,
להווי ד ו ע כי בית המשפט המחוזי בירושלים הצהד בצו סופי
על מותם של הנספים :פולק דריללר ,חיה דריללר ,אדלר דריללר,
ירחמיאל דדיללר ,וולף דדיללר ,דורה דריללר.

והמבקש יצחק פרלוק ,רח׳ הרצל  ,24/4קרית שמוט•״ ע״י ב־כ
ערד ב׳ סמסון ,חדר  ,36מרכז מסחרי חרש ,ת״ד  ,159חצור הגלי
לית .10300
הודעה

מקום מגוריהם ה ד ברשוב ,פולין.

להווי יחע כי המבקש פנה אל בית המשפט המחוד בירושלים
בבקשה להצהיר על מותם של נספי שנות השואה המפורטים להלן,
שנעלמו ומשערים שם מתו ,וכי בית המשפט ידון בבקשה הנ״ל
ביום  11.9.1989בשעה .08.30

תאריך המוות.1.10.1942 :
תארד ההצהרה.27.4.1989 :
כ״נ בניסן התשמ׳׳ט ) 28באפריל (1989
אליהו צ׳ בדלמיה רשם
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להלן,

וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרת המבקש:
ילקוש הפרסומים  ,3655ר באייר התשמיס11.5.1989 ,

הודעות לפי חוק הצהרות מוות,
התשל״ח978-ו
שם הנעדר ,מקום
ותאריד לדחז

מקום מגורים רגיל
זדוע אחרון

התעסקות

אזרחות

יוסף פרלוק

דרג׳נה ,פולניה

שוחט

פולנית

ברוך פרלוק

דרג׳נה ,פולניה

ודיס

פולנית

גדליה פראק

דדג׳נה פולניה

תלמד

פולנית

שמואל פרלוק

דרג׳נה ,פולניה

תלמד

פולנית

פייגה פרלוק

דרג׳נה3 ,ולניה

עקרת בית

פולנית.

בנה של
פייגה פרלוק

דרג׳נה ,פולניה

פולנית

רחל פדלוק

דרג׳נה פולניה

עוזרת בית פולנית

גניה פדלוק

דרג׳נד״ פולניה

פולנית

בשנת  1944נשלחה הנםפית למחנה המוות אושודץ ושם
נעלמו עקבותיה.
כל מי שיש לו ידיעות על הנספית הנ־ל מתבקש בזה
להמציאן לבית המשפט ,בין בכתב עד יום הדיון ובין בעל פה לפני
בית המשפט במועד הנקוב לעיל וכל אדם מעוניין הו־וצה להתנגר
להצהרת המוות יתייצב לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל ,אם
בעצמו ואס על ידי בא כוחו וינמק את התנגדותו ,או ימסור לבית
המשפט בשבועה שניתנה על דיו ,שבה פורטו טעמי ההתנגדות או
ימסור הודעה בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל שבה
יפרט את פעמי ההתנגדות ,שאם לא ס יחליש בית המשמש כטוב
בעיניו.
אליהו צ׳ בן־זמדד* רשם

תזפדת

התאריך הידוע לאחרונהישכו נראה היה שהנעדרים עריק היו
בחיים והמקום שבו נמצאו אז 1941 :בדרג׳נה פולניה.
השמות והכתובות של בני משפחתם הקרובים ביותר :יצחק
פרלוק ,רה׳ הרצל  ,24/4קרית שמונה.
כל מי שיש לו דיעות על הנספים הנ׳ל מתבקש בזה
להמציאן לבית המשפט ,בין בכתב עד יש ודיון ובין בעל פה לפני
בית המשפט במועד.הנקוב לעיל וכל אדם מעוניין הרוצה להתנגד
להצהרת המוות יתייצב לפני בית המשפט כמועד הנקוב לעיל ,אם
בעצמו ואם על ידי בא מחו וינמק את התנגדותו ,או ימסור לבית
המשפט בשבועה שניתנה על דיו ,שבה פדטו טעמי ההתנגדות או
ימסד הדעה בפני נציג דיפלומטי או קונסולו* של ישראל שבה
יפרט את טעמי ההתנגדות ,שאם לא ת יחליט בית המשפט כטוב
בעיניו.
אליהו צ׳ י ב ח מ ד ה דשם

הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות
,על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל״אביב״ישו
תיק אזרחי 557/89
,

בעניין פקודת ההכרות ונוסח חדשו ,התשמ״ג,1983-
ובעניין פירוק חברת נאה בניין ושיפוצים בע׳׳מ,

והמבקש :חיים לידני ע׳׳י ב־כ ערד א׳ םפינרד ,חז׳ נחמני . ,17
תל אביב .65794
־ נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9במרס  1989הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את הזברה הנזכרת לעיל ,זמ
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום  3ביולי
 1989בשעה , .08.30
כ^ נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוד במתן
צו בעניין הבקשה או להתנגד לכד ,רשאי להופיע בשעת הבירור,
אם בעצמו או באמצעות עווך הדין שלו .העתק מן הבקשה יינתן
לכל נושה או משתתף של.החברה שידרוש זאת ס החתום מטה
תמורת התשלום הקבוע יבערו.

בבית המשפט המחוזי בירושלים
א׳ » מ ר ד  ,ערר
באיכוח המבקש

תיק הצהרות מוות 41/89
בעניין; חוק הצהרות מחת ,התשל'ח,1978-
ובעניין :הצהרת מותה של הנספית פולה שולמן,
והמבקש אהרן אליאס שולמן ,דרכון אמריקאי ,090406676
באייארד  ,4723פיסםבורג ,ארה׳׳ב ,ע׳׳י ב׳׳כ עו״ד תרון כוכבי ו/או
י׳ זהבי ו/אז ר דדלידברקת ו/או מ׳ מלינוביץ ,רח׳ גליקסון  ,10תל
אביב 33567
הודעה
להוד ד ו ע כי המבקש פנה אל בית המשפט המחוזי בירושלים
בבקשה להצהד על מותה של הנספית שנעלמה ומשערים שמתה,
וכי בית המשפט ידון בבקשה הנ׳׳ל ביום  11.9.1989בשעה .08.30
וזה תיאורה של הנספית לפי הצהרת המבקש:
הנספית נולדה בשנת  1900בלדז׳ שבפולין .הנספית נישאה
ליעקב שולמן וילדה לו בן אחד  -הוא המבקש.
ילקוס הפרסומים  ,3655ו־ באייד התשמ׳׳ט11.5.1969 ,

הערה כל הרוצה להופיע בשעת ביתר הבקשה האמורה חייב
למסור ,או לשלוח על ד י הדואר ,לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.
ההודעה ,בציון השם והמען של האיש או הפדמה ובחתימתם או
בחתימת בא כוחם ,צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
החתום לעיל לא יאוחר משעה  13.00של יום  2ביולי .1989
בבית המשפט המחוזי בתל״אביב״יפו
תיק אזרחי 585/89
בעניין פקודת החברות 1נוסח חדש( ,התשמ״ג־,1983
ובעניין פירוק חברת נפ״ם ,ניהול פרוייקטים בע׳׳מ,
והמבקשים :גפני גיא ואח׳ ע״י ב״כ ע ו ד שמואל טננבוים ,רח׳
בלפור  ,29תל אביב .65211
נמסרת בזה הורעה ,כי ביום  8במרס  1989הוגשה בקשה לבית
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הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות
על ידי בית המשפט
המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב ברץ ביום 26
ביוני  1989בשעה .08.30

סוב ראשי

סוג משנה

) (1חקלאות

קיבוץ
מושב עובדים
מושב שיתופי
כפר שיתופי
יישוב קהילתי
יישוב קהילתי כפרי
אגודה חקלאית כללית
שיווק ואספקה חקלאית
אספקת מים
ביטוח חקלאי

) (2יצרנות ושירותים

יצרנות
שירותים

) (3תחבורה

ציבורית
הובלה
מוניות

בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן
צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע כשעת הבירור,
אם בעצמו או באמצעות עורך הדק שלו .העתק מן הבקשה יינתן
לכל נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה
תמורת התשלום הקבוע בעדו.
שמואל טננבדיפ ,ערד
בא־כוח המבקשים
הערה כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
למסור ,או לשלוח על ד י הדואר ,לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.
ההודעה ,בציון השם והמעז של האיש או הפירמה ובחתימתם או
בחתימת בא כוחם ,צריכה להימםר או להישלח באופו שתגיע אל
החתום לעיל לא יאוחר משעה  13.00של יום  25ביוני .1989

) (4צרכנות
בכית המשפט המחוזי בתל״אביב־יפו

שיכון

) (3שיכון
תיק אזרחי 801/89

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש; ,התשמ״ג,1983-
ובעניין פירוק חברת גבין ,ג ד ו ל צאן בע״מ,
והמבקשת :לב׳ הספקת שבלי השרון בע״מ ע׳׳י ב׳׳כ ערד
יהונתן דדוכיץ ,רח׳ ששפר  ,10נתניה .42402
נמסרת בזה הודעה בי בלם  23באפריל  1989הוגשה בקשה
לבית המשפס המחוזי בתל־־אביבייפו לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין
ביום  5ביולי  1989בשעה .08.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן
צו בעניין הבקשה או להתנגד לבך ,דשאי להופיע בשעת הכדור,
אם בעצמו או באמצעות ע ד ך הרין שלו .העתק מן הבקשה יינתן
לכל נושה או משתתף של החברה שידרוש ואת מן החתום מטה
תמורת התשלום הקבוע בעדו.

אגודה לניהול שירותים בשיכון
) (6אשראי וחיסכון
) (7תגמולים ופנסיה
) (8ביטוח הדדי

הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעה בדבר מוגי אגודות שיתוםיות
לפי פקדת האגודות השיתופיות
בהתאם לסעיף  7לפקודת האגודות השיתופיות׳ מדיעיס בזה,
כי האגודות השיתופיות מסווגות לפי הסוגים שלהלן:
חא־י ,כרך אי ,עמי .336
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חיסכון ועזרה הדדית
חיסכון בבתי ספר

) (9ברית פיקוח
) (10ברית סיוע
) (11שונות
ההודעה בדבר סוגי אגודות שיתופיות  -בטלה.
1

ה׳ בניסן התשמ׳׳ט ) 10באפריל . (1989
)חמ (3-1042

יהונתן חידדבי״ן ,עו״ד
בא־כוח המבקשת
הערה :כל הרתה להופיע בשעת בדור הבקשה האמורה חייב
למסור ,או לשלוח על ד י הדואר ,לחתום לעיל הודעה על רצונו זה
ההודעה בציון השם והמען של האיש או הפדמה ובחתימתס או
בחתימת בא כוחם ,צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
החתום לעיל לא יאוחר משעה  12.00של יום  27ביוני .1989

אשראי

אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות
» י״פ התשכ״ט ,עמ׳ .1679

הודעה מאח האפוטרופוס הכלל*
הודעה על בווגה להגיש בקשה למתן צו ניהול
לפי תקנות האפוטרופוס הכללי)סדרי דין וביצועה התשל״ח1978-
בהתאם לתקנה  4לתקנות האפוטרופוס הכללי)סדרי דין ובי
צוע( ,התשל״ח ,1978-ניתנת בזה הודעה כי בכוונת האפוטרופוס
הכללי להגיש לבית המשפט בקשה לתת לו צו ניהול ביחס לנכסים
הרשומים להלן .על כל אדם הרוצה להתנגד למתן הצו להגיש
לאפוטרופוס הכללי במשרדו ,רח׳ שמריהו לוין  ,3חיפה כתב התנג
דות בשני עותקים הנתמד בתצהיר ומפרט את נושא התנגדותו
ונימוקיו ,תיר שבועיים מיום פרסום הודעה זו.
ילקוט הפרסומים  ,3655י מדיד התעמ׳ט11.5.1989 ,

הודעות מאת הבונס הרשמי

הודעה מאת האפוטרופוס הכללי
נכסי עזבונות:

הודעה על מתן צווי פירוק ואםפות ראשונות

 .1פישר נטע ,ת׳׳ז 426974־.06
• .2ברקי דוד.
 .3ברקי גתה
 .4עזבת המנוחה דדה שלדובסקי־צוקרמן ,ת׳׳ז - 0655214-5
ידשים בלתי יחעש.
 .5רתנברג רגינה ת״ז .06945929
 .6חיים בן יצחק ,ת׳׳ז .00376542-7
 .7גולדנברג קרולינה ,ת״ז 9־7424361־.0
נכסי נעדרים שזהותם דועה:
.1
.2
.3
.4
.5
&
.7
s
.9

תאדור מייטסר.
מרגלית איזיק.
מרגלית ישראל.
מרגלית משד-
בקר לילי.
טומרקין םרזה יורשת כעזבת המנוח סומרקת אבא.
מיליה פפה.
מאד ה׳ צויס.
קלמן כהן.

מס׳ החברה1 :־122875־.51
שם החברה :ם,ק.הא - .חברה לשירותים הסעות ומשלוח חבילות
בע״מ  -בפירוק.
מען המשרד הרשום :רה׳ הנשיא  ,25עפולה.
בית המשפט המחוזי של :נצרת ,ת״א .1176/88
תאריר צו הפירוק•• ל׳ באדר א' התשמ״ט ).(7.3.1989
תאריו־ הגשת הבקשה :כ׳׳ח בכסלו התשמ׳׳ט ¿B)7.12.198
היש והמקום לאספות ראשונות :כ״ד באייר התשמיש)¿31.5.1989
משרד הכונס הרשמי ,רח׳ שמריהו לרן  ,3חיפה
שעת האספות (1 :נושים בשעה  (2 ;11.00משתתפש בשעה .11.30
מס׳ החברה1 :־.51*0500531
שם החברה :חברת הירקות והפדות בנצרת בע״מ  -בפירוק.
מען המשרד הרשומ רח׳ ראשי  ,701נצרה
בית המשפס המחוזי של :נצרת ,ת׳׳א .272/88
תאריך צו הפירוק :כ׳׳ח באח־ ב׳ התשמ״מ )¿4.4.1989
תאריך הגשת הבקשה :ל׳ באדר א׳ התשמ׳׳ט )¿7.3.1989
היום־ והמקש לאספות ראשונות; כ״ז באייר התשמ׳׳ט )¿1.6.1989

ז׳ בניה התשמיש) 12באפריל (1989
עמליה לי קציר
סגן הכונס הרשמי
בבית הדין המשמעתי הארצי של לשבת עורבי הדין
בד׳׳א 35/88
ועד מחוז ד1שליס של לשכת עורכי הדין
המערער
נגד
ערד חיים צדוק)מס׳ רשיון  ¿11387אשר מענו האחתן היה גילה
 ,401/16דושליס 91920
המשיב
תחלי!ז המצאה
 .1דע ,כי ביום  11.7.1988הוגש לבית הדין הארצי ערעד על
פסק החן של בית הרץ המשמעתי המחוזי בדושלש בתיק
בר׳מ  13/87בענית ועד מחוז ירושלים נגדך.
.2

הערעד עומד לעיונן־ במזכירות בית הדין המשמעתי הארצי,
רח׳ דניאל פריש  ,10תל אביב.

.3

הדיה בערעור נקבע ליש  153.1989בשעה  ,18.00תתקיים
בלשכת עורכי הדין ,רח׳ שופן  ,1ירושלים.

A

אם לא תופיע לדיח הנ״ל ד ת בית הרץ בערעור שלא בפניה
משה ארגוב
אב בית החן

ילקוש הפרממים655.נ ,ו׳ כאיד זזחעמ״ט989 ,ז.5.ז1

לפי פקודת החברות ונוסח חדש[ ,התשמ״ג1983-

משרד הכונס הרשמי ,רח׳ שמריהו לוין  ,3חיפה
שעת האספות (1 :נושים בשעה  (2 »9.00משתתפים בשעה  .09.30י
מס׳ החברה.־ 9־.51-101379
שם החברה :עוף מירון) (1984בע״מ  -בפיחק.
מען המשרד הרשום :מירון.
בית המשפט המחוד של :נצרת ,ת׳׳א .301/89
תאריך צו הפירוק :כ׳׳ח באח־ א׳ התשמ־ט ).(5.3.1989
תאריך הגשת הבקשה :ט׳׳ז באדר ב׳ התשמ״ט )¿23.3.1989
היום והמקום לאספות ראשונות :כ״ז באייר התשמ״ט»¿31.5.1989
משרד הכונס הרשמי ,רח׳ שמריהו לוין  ,3חיפה
שעת האספות (1 :נושים בשעה  (2 ;09.00משתתפים בשעה .09.30

הודעה על מתן צווי כינופ ,הכרזת פשיטת רגל
ואספות ראשונות
פד.8185 :
ת״זצ .187/89
שמות החייבים ,תיאורם ומענם :יעל פרץ ,ת״ז  ,005976931עקרת
בית; ציון פרץ ,ת׳׳ז  ,7823451פנסיונר ,רח׳ קרן קיימת לישראל
19אי ,קרית ביאליק.
תאריך הבקשה :י״ד באדר א׳ התשמ״ט )¿19.2.1989
תאריך האספה :כיה בניסן התשמ׳ט )¿30.5.1989
תאריך חצה א׳ בניסן התשמ״ט ¿1989)6A
שעות האםפמ .08.30
פד.8186 :
ת׳« .409/89
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הודעות מאת הכונס הרשמי
שם החייב ,תיאורו ׳ומענה אבראהים עזאם ,ת״ז  ,5378834כפר
םג׳ור ,גליל עלהן.
תאריר הבקשה :ט׳ באדר ב׳ התשמ״ט ).(16.3.1989
תאריד האספה :ב־ה באייר התשמ׳׳ם ).(30.5.1989
תאריד הצו :ו׳ בניסן התשמ׳׳ט )¿11.4.1989
שעות האספה .09.00
פ״ר.8187 :
ת״א.401/89 :
שמות החייבים ,תיאורם ומענם :ברוריה לוי ,ת״ז 8־ ,5670118עקרת
בית; מקסים לוי ,ת׳׳ז  ,5530176ימאי ,רח׳ יפה נוף  ,7/7נשר.
תאריך הבקשה ח׳ באדר ב׳ התשמ׳ס ).(15.3.1989
תאריך האספה כ״ה באייר התשמיש )¿30.5.1989
תאריך הצו :ו׳ בניסן התשמיש ).(11.4.1989
שעות האספה.09.30 :

הודעות על ביטול הכרזת פשיטת דגל
בבית המשפט המחוזי בחיפה:
פיר.7980 :
ת״א.136/86 :
שמות החייבים ,תיאורם ומענם :נעמי יצחקי ,ת״ז  ,4729133ספרית;
מאיר יצחקי ,תיז  ,4327355שרברב ,רח׳ הנסקה  ,39חיפה.
סיבת הביטול :ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.
תאריך הביטול :ב׳ באדר א׳ התשמ״ט )¿7.2.1989

תיו בצירוף הוכחותיו תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו למשרד
המפרק הנ־ל.
מנחם מגן ,מפרק

חלקה  179בגוש  6127בע״מ
)בפירוק מרצון(
ניתנת בזה הודעה ,שבאספה כללית שלא מן המניין של החב
רה הנ׳״ל ,שנועדה והתכנסה כהלכה במס  ,15:9,1987נתקבלה החל
טה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה זוהר ,דחי
המצביאים  ,49צהלה תל־אביב ,למפרק העסקים של החברה.
כל נושה שיש לו תביעות ננד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעו־
תיו בצירוף הוכחותיו תיד  21יום .מיום פרסום הודעה זו למשרד
המפרק הנ־׳ל.
משה זוהר׳ מפרק

חברה להשקעות פדנתה בע״מ
הודעח על קבלת החלטה מיוחדת לפירוק מרצון
ניתנת בזה הודעה ,כי באספה כללית שלא מן המניין של
החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  11.4.1989נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצה ולמנות את רו׳זז י׳ ט׳
צמח ,רה׳ אחוזת בית  ,6תל־אכיב ,למפרק החברה.
כל נושה ־שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעו
תיו בציךוף הוכחותיו תוך  21יום מיום פדסוס הודעה זו למשרד
המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור תוך
המועד הנ׳׳ל  -לא ייענה.

בבית המשפט המחהי בנצרת:
פד.8120 :
ת׳א 231/88 :נצרת.
שם החייב ,תיאורו ומענו :סאמי חישבון ,ת״ז  ,50812312סוחר ,כפר
כנא.
מבת הביטול; ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.
תאריך הביטול :ב׳ באדר ב׳ התשמ׳׳ס )¿9.3.1989
י״ג בניסן התשמ־ס ) 18באפריל (1989
עמליה ל׳ קציר
סגן הכובס הרשמי

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים
ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

י׳ ט׳ צמה ,מפרק

אדם מזור  -אדריכלים ומתכנני עדימ בע״מ
)בפירוק מרצון(
הודעה על אפסה סופית
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעלף  338לפקודת החברות ונוסח
חדש! ,התשמ״ג ,1983-שאספה כללית אחרונה של חברי החברה
תתכנס ביום  ,27.7.1989כשעה  ,10.00במשרדה של החברה רח׳
דיזנגוף  ,50תל־אביב ,לשם הגשת רו־ח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה וכדי לשמוע
ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה ושל המפרק.
אדם מזור .מפרק

חלקה  157ג ו ש  6743בע״מ
)בפירוק מרצון(
ניתנת בזה הודעה ,כי באספה כללית שלא מן המניין מתאריך
 34.1989נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה פירוק מרצה
ולמנות את מנחם מגן ,רח׳ עמוס  ,4רמת־גן ,למפרק העסקים של
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביער
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דירה בחלקה  352בגוש • 6127בע׳׳מ
)בפירוק מרצה(
הודעה על אפפה סופית
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  338לפקודת הזברות ]נוסח
חדש! ,התשמ״ג ,1983-כי אספה סופית כללית של החברה תתקיים

ילקה! הפרסומים  ,3655ו׳ 3אייד התשמ׳׳ס11.5.1989 ,

ביש  ,30.6.1989בשעה  10.00במשרד ערד אורי מקוב ,רח׳ גרר
זנברג  ,13תל־אביב ,לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה עשה בנכסי החברה ,וכדי לשמוע ביאורים
נוםפש מאת המפח* וכן להחליט מצר לנהוג בספדש ובניירות של
החברה ושל המפרק.
אנדרה שדל ,מפרק

מפעל הפיס
תכנית זזגרלת ״חיש נד״
מס׳ ) 1/1989״מטמון״(
.1

הגדרות .

בתכנית זו יהיה לכל מונח שבסעיף זה הפיחש הניתן בצדו
למין ,והוא כשאין מונה אחרת משתמעת מתומ הענית או מהקשר
הדברים{
״המפעל־  -מפעל הפימ
״כרסיסי׳  -כל אחד מהכרטיסים שהמפעל ינפיק לפי סעיף )3א«

תהילת תוקפה של תכנית זו ,ממור מעיף .2
.4

ד ר ג י ממידת.חכ׳רטיפימ

)א( מכירת הכרטיסים לציבור תיעשה על־ידי המפעל במישרין או
על־ידי אנשים או גופים אחרים שהמפעל יאשר לשם כד
)להלן  -מוכרים מורשים(.
)ב( כדי להסיר ספק נאמר בזה במפורש ,כי שש מוכר מורשה
כאמור אינו משמש כסוכנו או כשלוחו של המפעל לעניין
כלשהו ,ואינו מוסמך או מורשה על־ידי המפעל או מטעמו
למסור כל ידיעה או להציג כל היצג או ליתן כל ערובה בשמו
של המפעל או מטעמו או לחייב את המפעל בחבות כלשהי-
.5

צ ו ר ת הפרטים ומחירו

)א( על פני כל ברטים תהיה)בין־היתר( שכבת ציפוי אטומה אחת
או יותר ,כשמתחתה מודפסים מספרים או סימנים או סכומים
או הביטוי ׳כרטיס־זזינם״)בתכנית זו ־ הממרים הסמויים(
אשר בעת הנפקת הכרטיס יהיו בלתי־נראים לעין ,אלא לאחד
הסרת שכבת הציפה כאמור בסעיף־קסן)ב(.

־המםפחם הסמתינו׳  -כל המספרים ,לרמת סמל המכונית ,הסכום
או הביטוי ׳כרטיס־חינם׳׳ שיודפסו בכל כרטיס ,כאמור בסעיף
!005

) 0לשם חשיפתם לעיון של המספרים הסמויים שבכרטיס ,על
מחדק הכרטיס להסיר ממנו את שכבת הציפוי ,וזאת על־ידי
גירודה בעדינות במסבע )או בחפץ מתכתי אחר(.

״פרס״  -המכונית או הסכום או הכרטים־חינם שבהם ת מ חלק

)ג( מחירו של הכרטיס יהיה הםכש שיודפס בו כמחיר הכרסיס.

מהכרטיסים לפי תכנית זה
״מכונית־  -כל אחת מהמכוניות שתוגרל לפי הםעיפש )7א( ד8
לתכנית זו;
״כרטיס חינם״  -כרטיס שהונפק על־פי תכנית זו ,ואשד יימסר
לזוכה בפרס ,ללא תשלום בעדה
״סדרה זר ־ סדרת הכרטיסים שהמפעל ינפיק עליפי תכנית ח;
״פרסש ברבים״  -פרםש בילקוט הפרסשים ונס/או בשני עתונש
יומיים לפחות.
.2

תחולה

תמית זו תיכנס לתוקפה בתאריך שהמפעל יקבע לכך בהוח
עד .שתפורסם ברבים.
.3

הנפקת הברטיהיפ

)א( )(1

המפעל עפיק סדרה של כרטיסי הגרלה ״חיש־גד״ שבה
יהיו קרוב ל־ 2,400,000כרסיסים )פחות או התר עד
¿5%

.6

בדיקת קיום התנאי לזכייה בכדטיפ

)א( על פני כל כרטיס יודפסו הוראות לבדיקת קיום התנאי הקובע
האם הכרטיס מכיל זכייה ואם לאו.
)ט לאחר חשיפת המספרים הסמויים ,אם יתגלה שבכרטיס פלמי
נתקיים התנאי לזכייה  -חכה הכרטיס באחד הפרסים המפור
טים בסעיף  ,7והפרס ישולם למוכ׳׳ז באופן מידי ,בכפוף להר
ראות הסעיפים  10 ,9 ,8ד.11
)ג( » 1יתגלה שבכרטיס פלוני לא נתקיים התנאי לזכייה  -לא
תכה אותו כ ^ י ס בפרס כלשהו.
.7

כ מ ו ת הפדפיפ ופכוםיהמ

)א( בסדרה זו יהיו קרוב ל־ 605,290כרטיסים שבהם יהיו פרסים
)להלן  -הכרטיסים הזוכים( ,בסכום מ ל ל של קרוב ל־
 3,994,000שקלש חדשים)פוזות או יותר עד  ¿5%תאת לפי
החלוקה ומפורטת בטבלה דלהלן ,ובכפוף לאמור בסעיף קטן
)«

) (2הכמות המרתקת של הכרטיסים שתונפק בסדרה זו
תפורסם על־ידי המפעל לפני תחילת ממרתם של הכד־
סיסים ,וזאת בהודעה שתפורסם ברביע

סכום או שווי
הפרם בשיח

) (3למתת האמור בסעיף זה לעיל ,יהד המפעל רשאי לדג•
פיק במסגרת סדרה זו כמות נשפת של כרטיסים ,בץ
בבת־אחת ובין בשלבים ,ובלבד שהכמות הנוספת תהיה
בת  1,200,000כרטיסים או כפולה של כמות זו)פחות או
יותר עד  ¿5%ובמקרה זה יפרסם המפעל גם את הכמות
המרתקת של הכרםיםים הנוספים שיונפקו כאמור ,ואף
זאת בהודעה שתפורסם ברבים.

מכונית שעלותה למפעל
10
לפחות 25,000
2,880
100
26,400 . ,
40
96,000
10
480,000
כרטים־חינס

250,000
288,000
1,056,000
960,000
1,440,000

)ב( תחילת ממרתם של הכרטיסש בסדרה זו תהיה בתארין־

605,290

3,994,000

ן ילקוס הפרסומים  ,3655ר באייר החשמ״ט11.5.1989 ,

מס׳ הפרסים
מסוג זה

סזז״כ סכום או עוד
הפרסים בש״ח

1

ס״ה
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)ב( הכמות המדויקת של הכרטיסים הזוכים ,וכן הסכום הכולל
המדויק של כל הפרסים הכספיים שניתן לזכות בהם ,יפורסמו
על־ידי המפעל לפני תחילת מכירתם של הכרטיסים מסדרה
זו ,וזאת בהודעה שתפורסם ברבים.
)ג(

האמור בסעיף זה כפוף לאמור בסעיף .19

.8

אופן הגרלת ה מ כ ו נ י ו ת ותנאי מסירת! לזוכה

)א( המפעל ירכוש מספר מכוניות ,כמספר הכרטיסים העשרים
לזכות בפרס הראשון ,אשר כל אחת מהן תימסר לד• בל מי
שיזכה באותו פרס ,כשמחירה המלא)כולל כל האגרות ,ההיט
לים וההוצאות הנלוות החלות על המכונית עד למועד
מסירתה ל ד י הזוכה(  -שולם על ידי המפעל ,הכל בכפוף
להוראות ולתנאים שבסעיף זה.
)ב( לפני תחילת המכדה של סדרה זו יפרסם המפעל ברבים את
פרטי המכוניות שיועמדו להגרלה בסדרה זו ,כולל שם היצרן,
הדגם ,שנת הייצור ,נפח מנוע ופרטים נוספים.
)ג(

נתגלה ברסיס המזכה בפרס שהוא מכונית ,יהיה המחזיק בכר
טיס זה )להלן  -הזוכה( ,חייב לפנות למשרד הראשי של
המפעל ,ולמסור למפעל את הכרטיס הזוכה ,והמפעל ימסור
לו הודעה על המועד והמקום שבהם עליו להופיע לשם חתימה
על המסמכים המפורטים בסעיף קטן)ד( ,ולשם קבלת מפתחות
המכונית ומסמכיה

)ד( המועד שייקבע כאמור יהיה בהקדם האפשרי לאחר פנייתו של
הזוכה ולא יאוחר מאשר  30יום לאחריו .המקום שבו יימסרו
המפתחות והמסמכימ לידי הזוכה יוכל להיות במקום שהוא
רשות הרביע כגון ל ד המשדר הראשי של המפעל ,או באולם
ההצגות של המפעל ,או בכל מקום אחר שהמפעל יקבע,
ובמעמד פומבי וסקסי ,בנוכחות נציגי המפעל ,אנשי ציבור
וכלי התקשורת ,ואנשים אחרים ,הכל כפי שהמפעל יקבע.
)ה( זוכה שקיבל הודעה כאמד בסעיף קטן)ג( ,יהיה חייב להופיע
במועד ובמקום שנקבעו לו כאםד ,ולקבל את מפתחות המכר
נית ומסמכיה ,וכן לחתום על אישור קבלתה להחזקתו ,ועל
אישד הסכמתו לפרסום שמו ותצלומו במעמד הסקס של
מסירתה לידיו ,וכן על כל מסמך נוסף הדרוש לצורך העברת
הבעלות על המכונית על שמו במשרד הרישוי ,והכל בנוסח
שיקבע לבך המפעל וגם/או כל גוף מוסמך אחר.
)ו( להסרת ספק מדגש בזה ,כי הזוכה לא יהיה זכאי לשום תביעה
כלפי המפעל בגץ כל פגם שיתגלה במכונית ,בין בעת
מסירתה לדיו או בכל עת לאחר מכן ,והמפעל לא יהד
אחראי כלפיו לטיב המכונית או לכל פגם או תקלה אחרת
שיתגלו בה בכל עת שהיא .כמו כן לא יהיה המפעל אחראי
״ לתשלום כלשהוא בעד הוצאות אחזקת המכונית או המסים
החלים עליה מיום מסירתה לידי הזוכה ואילך.
)ז(

אם הזוכה לא ימסור את הכרטיס הזוכה למפעל ,או לא יופיע
במקום ובמועך שנקבעו לכך כאמור בסעיף קטן)ג( ,או במקום
או במועד אחרים שנקבעו לכך על ידי המפעל בתיאום עם
הזוכה)ובלבד שהמועד הזה יחול בתוך  3חדשים ממועד סיום
המכירה של סדרה זו( כדי לקבל את מפתחות המכונית ומסמ־
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כיה ולשם חתימה על האישורים והמסמכים הנוספים כאמור
בסעיף קטן)ה( ,לא יהיה המפעל חייב למסור לווכה את המכר
נית שהוא זכה בה והמפעל יהיה רשאי לבטל את הזכייה.
ולנהוג במכונית כפי שימצא לנכון ,ולזוכה לא תהיה כל תבי
עה ,דרישה או טענה כלפי המפעל עקב ביטול הזכייה כאמור.
.9

תשלום הפרסים האחרים

)א( נתגלה כרטיס המזכה בפרס שהוא סכום כסף או כרסיס־חינם,
ישולם סכום הפרס ,או יימסר כרסיס־חינם ,שבו מזכה אתו
כרטיס ,לידי המוכ׳׳ז של אותו^כרסים ,לפי דרישתו של אותו
קוכ״ז ,וכנגד מסירתו של אות 1כרטיס לידי ״משלם־הפרס״
כהגדרתו בםעיף־קסן)ב( ובכפוף לאמור בו ,וואת בכל עת
לאחר גילוי הזכייה ,אך לא יאוחד מאשר  3חודשים ממועד
סיום המכירה של סדרה זו.
)ב( פרס עד  50שקלים חדשים)ועד בכלל( וכן כרסים־חינם ,ניתן
לגבות אצל כל מוכר מורשה ,ואילו פרס בסכום העולה על 50
שקלים חדשים  -ניתן לגבות במשרדו הראשי של המפעל או
אצל אדם או גוף אחר שיאושר לכך על־ידי המפעל )להלן
ביחד  -משלם הפרס( ,ו מ ל בכפוף לאמור בתכנית וו.
)ג(

פרס כספי שעל משלם הפרס לשלמו לפי תכנית זו ,רשאי הוא
לבצע את תשלומו בין במזומנים וכץ בשיק ערוך לפקודת
המוכ״ז שהציג את הכרטיס לפרעה; ואס ודה הפרס כסכום של
 100שקלים חדשים או יותר  -רשאי משלם הפרס לבצע את
התשלום בשיק ערוך כאמור ומשורטט ״למוטב בלבד״ ,וכל
תשלום שיבוצע בשיק כאמור ייחשב אף הוא כסילוק מלא של
הפרס על־ירי המפעל.

.10

ה ו ר א ו ת כלליות ב ד ב ר תשלום פרסים

)א( לא נדרש תשלומו של פרס כלשהו ,וגם/או מסירת מכונית,
לפי העניין ,במועד הקבוע בסעיף  8או  ,9וגם/או לא מילא
דורש התשלום אודי הוראות אותם הסעיפים כולן או מקצתן,
כולן או מקצתן ,לא יהיה המפעל או משלם הפרס חייב לשלם
את סכום הפרס או למסור את המכונית לאותו דורש ,הכל לפי
העניין.
)ב( משלם הפרס לא יהיה חייב לשלם פרס כלשהו בגין כרטיס
זוכה כלשהו ,אס אותו כרטיס אבד ,הושמד ,הושחת ,נתקלקל,
נקרע ,נגזר או נוקב וגם/או אם מספר סמר כלשהו או הפרס
המודפס בכרטיס ,טושטש או שאינו ברור על פניו די צרכו,
באופן שלא ניתן לקבוע בוודאות מהם המספרים הסמויים או
מהות הפרס ,או סכומו ,הכל לפי העניין.
)ג(

הזכות לקבל או לתבוע מהמפעל את הפרם וגס/או כל דבר
אחר בגין כרטיס כלשהו ,נתונה אד ורק למוכ״ז כפועל של
אותו כרטיס ,ולא לשום אדם אחר זולתו ,ואין נפקא מינה אם
יש או אין לאותו מוכ״ז גם הזכות לבעלות או לחזקה לגבי
אותו כרטיס .בהתאם לכה אק משלם הפרס חייב לחקור וגם/
או לבדוק אס המוכ״ז של כרטיס כלשהו הינו הבעלים או
המחזיק כרין של אותו כרטיס,

)ד( להסרת ספק מודגש בזה ,כי במקרה של אובדנו או השמדתו
של כרטיס כלשהו ,איו משלם הפרם חייב לשלם או למסור
את הפרס בגינו ,לא תוך תקופת ההתיישנות ולא לאחריה

ילקוט הפדסומיע  ,3655ו׳ באייר התשמ׳׳ט11.5.1989 ,

ואף לא כנגד ביטחונות כלשהם ,וזאת למדות כל האמור ככל
דין הטגע למסמכים אבודים.

פי היתר לעריכת ההגדלות שניתן למפעל לפי סעיף  231לחוק
העונשין ,התשל״ז.1977-

 .11הזדהות דורשי הפרסים
משלם הפרס רשאי לדרוש מאת כל מוכ״ז של כרטיס הדורש
את תשלום הפרס בגינו)להלן  -דורש התשלום( ,להציג למשלם־
הפרס את תעודת הזהות של דורש־התשלום ולהרשות לו להעתיק
את פרסי זהותו .סירב דורש־התשלום להיענות לדרישה זז ,רשאי
משלםיהפרם לעכב את התשלום ער אשר דורש־התשלום ימלא
אחרי הדרישה.
 .12כרטיס פגום ו ח ש כ ת מחירו
)א( למרות כל האמור בתכנית זו ,לא הכה בפרס כלשהו כרטיס
אשר מספר סמוי כלשהו ,או הפרס שבו.,או כל חלק מהם  -לא
הודפסו כלל ,אז לא הודפסו כראוי או הודפסו בצורה שגויה או
 .משובשת ,או ששובשו לאו! ההדפסה ,בצורה שאינה ניתנת
לביתר מתור עיון בכרטיס ,והכל בץ שהדבר קרה לפני הסרת
שכבת הציפוי ממנו ונה לאחד מק ,לרבות חוסו־ התאמה בין
מספר סמר כלשם לבה סימן הביקורת המודפס מתחתיו
)להלן  -כרטיס פגום(.
)ב( המחזיק בכרטיס פגום זכאי להחזירו למפעל ,ולקבל מ ג ת
מהמפעל את השבת המחיר הנקוב של הכרטיס הפגום ,האת
לפי דרישתו של הסוכיז של אותו כרטיס ,לא יאוחר מאשר
תור  3חודשים ממועד סיום המירה של סודה זו.
)ג( פרט לאמור בסעיף־קטן)ב( ,לא יקנה כרטיס פגום למחזיק בו,
או לכל ארם אחד ,שום זכות שהיא ,ובייחוד לא יקנה כרטיס
פגום זכות לפיצויים כלשהם עקב אי״זכייתו בפרס או עקב
סיכה אחרת כלשהי.

 .16מקום השיפוט

;

מקום השיפוט לגבי כל תובענה נגד המפעל בגץ כל עניין
הנובע מתכנית זו ,יהיה בתל־אביב־יפו בלבד.
 .17ה ת י י ש נ ו ת
תקופת ההתיישנות לכל תובענה נגד המפעל בגין כל עניין
הנובע מתבנית זו ,היא שנים־עשד חודשים ממועד תחילת המכירה
של סדרה זו.
 .18משרד המפעל
כתובת משרדו הרשום של המפעל ,שהוא גם משרת הראשי,
היא ברחי הפטמן ,,3תל־אביב ,מיקוד  .61070כל תביעות או פניות
אחתת למפעל בקשו־ לתכנית זו יש להפנות למפעל לפי כתובתו
האמורה.
 .19ש י נ ו י התכנית
)א( המפעל רשאי מזמן לזמן לשנות כל הודאה הכלולה בתכנית
זו ,ובמיוחד,את כמות הכרטיסים הזוכים וסכומי הפרסים המו־
פיעים בסעיף  ,7ובלבד שכל שינוי כזה יפורסם ברביע
)ב( תחילתו של כל שינוי כזה יהיה במועד שהמפעל יקבע לכר
בהודעה שתפורסם ברבים ,ובלבד שמועד זה יחול לא לפני
פרסום השינוי כאמור בסעיף־קטן)א(.
 .גדעון גדות
יושכ־ראש הדירקטוריון

ממעל זעים
תכנית הגרלה ״חיש גד׳׳
מס׳  2/1989רמירוץ מוסימ״(

 .13א מ צ ע י ביקורת
)א( ככל כרטיס יודפסו מספרים וגם/אז מלים זגם/או סימנים
אחרים  -בץ גלהים ובין סמויים  -המיועדים לבדיקת אמי־
תותם של המספרים הסמויים וגם/או של הפרס שבכרטיס
)להלן  -אמצעי ביקורת(.
)ט אם ידאה למשלם־הפרס ,בה על פי אמצעי הביקורת ובין בכל
דרך אחרו /כי המספרים הסמויים או הפרס שבכרטיס זוכה
פלוני ,או כל חלק מהם ,שונו או מופל בהם באופן אחר שלא
בהתאם לתכנית זו ,או כי אמצעי הביקורת עצמם שונו או
טופל בהם כאמור ,הרי למרות כל האמור בתכנית זו ,יהיה
משלם־הפרס רשאי לסרב לשלם את הפרם בגץ אותו הכרסיס
עד שתתברר אמיתותה של הזכייה בגינו.
 .14מפ הכנפה
לפי מיטב ידיעתו של המפעל -
)א( הפרסים לפי תכנית זו אינם מהווים הכנסה החייבת במס לפי
פקודת מם־הכנסה
)מ האמור בסעיף־קטן)א( לעיל אינו חל על פרסים בגץ כרסיסים
הנשארים בדי המוכרים המורשים או המפיצים של המפעל
במהלד עסקם.
 .15היתר ל ע ר י כ ת הגרלות
ההגרלות שתכנית זו חלה עליהן ,ייערכו על־ידי המפעל על
ילקוט הפרסומים  ,3655ד באייר התשמ׳׳ס11.5.1989 ,

.1

^

הגדרות

בתכנית זו יהיה לכל מונח שבסעיף זדי הפירוש הניתן בצדו
להלן ,והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין או מהקשר
הרבדים!
״המפעל״  -מפעל הפימ
״כרסמו׳  -כל אחד מהכרטיסים שהמפעל ינפיק לפי סעיף »03
״המספרים הסמויים״  -כל המספרים ובן הסכום או הביטוי ״כרטיס־
ודנם״ שיודפסו בכל כרטיס ,כאמור בסעיף )5א«
׳פרסי ־ הסכום או הכרטים־חינם שבהם יזכו חלק מהכרטיסים לשי
תכנית זה
״כרטיס חינם״  -כרטיס שהונפק על־פי תכנית זו ,ואשר יימסר
לזוכה בפרס ,ללא תשלום בעדו;
״סדרה זר  -סדרת הכרטיסים שהמפעל ינפיק על־פי תכנית זו;
״פרסום ברבים״  -פרסום בילקוט הפרסומים וגם/או בשני עתוניס
יומיים לפחות.
.2

תחילה

תכנית זו תיכנס לתוקפה בתאריך שהמפעל יקבע לכך בהוד
עה שתפורסם ברבים.
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.3

הנפקת הכרטיסים

)א( )(1

)להלן  -הכיסיםים הזוכים( ,בםכוס כולל של קרוב ל־
 3,956,000שקלים חדשים)פחות או יוחד עד  ,(5%וזאת לפי
החלוקה המפורטת בטבלה דלהלן ,ובכפוף לאמור בסעיף קטז

המפעל ינפיק סדרה של כרטיסי הגרלה ״חיש־־גד־ שבה
יהיו קרוב ל־ 2,400,000כרטיסים )פחות או יותר עד

m

) (2הכמות המדויקת של הכרטיסים שתונפק בסדרה זו
תפורסם על־ירי המפעל לפני תחילת מכדתס של הכר
טיםיע וזאת בהדעה שתפדסם ברבים.
) (3למרות האמור בסעיף זה לעיל ,יהיה המפעל רשאי להי־
פיק במסגרת סדרה זו כמות נוספת של כרטיסים ,בץ
בכתיאחת ובץ בשלבים ,ובלבד שהכמות הנוספת תהיה
בת  1,200,000כרטיסים או כפולה של כמות זו)פחות או
יותר עד  ¿5%ובמקרה זה יפרסם המפעל גם את הכמות
המדויקת של הכרטיסים הנוספים שיונפקו כאמד ,ואף
זאת בהודעה שתפורסם ברביע
)ב( תחילת מכירתם של הכרטיסים בסדרה זו תהד בתאו־ד
תחילת תוקפה של תכנית זו ,כאמור בסעיף .2
.4

דרכי מכירת הכרטיסים

)א( מכירת הכרטיסים לציבור תיעשה על־ידי המפעל במישרין או
על־ידי אנשים או גופים אחרים שהמפעל יאשר לשם כך
)להלן  -מוכרים מורשים(.
)ב( כרי להסיר ספק נאמר בזה במפדש ,כי שום מוכר מורשה
כאמד אינו משמש כסוכנו או כשלוחו של המפעל לעניץ
כלשהו ,ואינו מוסמך או מורשה על־די המפעל או מטעמו
למסד כל ידיעה או להציג כל היצג או ליתן כל ערובה בשמו
של המפעל או מסעמו או לחייב את המפעל בחבות כלשהי.
.5

צ ו ר ת הכרטיס ומחירו

)א( על פני כל כרטיס תהיה)בץ־יהיתר( שכבת ציפוי אטומה אחת
או יותר ,כשמתחתה מודפסים מספרים או סימנים או סכומים
או הביטוי"כרטיס־חינם ׳)בתכנית זו  -המספרים הסמויים(
אשר בעת הנפקת הכרטיס ד י ו בלתי־נראים לעין ,אלא לאחר
הסרת שכבת הציפוי כאמד בסעיף־קטן)ב(.
,

)ב( לשם חשיפתם לעיון של המספרים הסמויים שבכרטיס ,על
מחזיק הכרטיס להסיר ממנו את שכבת הציפד ,וזאת על־ידי
גירורה בעדינות במטבע )או בחפץ מתכתי אוד(.
)ג( מחירו של הכרטיס דיה הסכום שיודפס בו כמחד הכרטיס.
.6

בדיקת קיופ התנאי לזכייה בכרטיס

)א( על פני כל כרטיס יודפסו הוראות לבדיקת קיום התנאי הקובע
האם הכרטיס מכיל זכייה ואם לאו.
)ב( לאחר חשיפת המספרים הסמריע אם יתגלה שבכרטיס פלוני
נתקיים התנאי לזכיד  -תכה הכרטיס באחד הפרסים המפור״
סיס בסעיף  ,7והפרס ישולם למוכ־ז באופן מידי ,בכפוף להר
ראות הסעיפים  ,9 ,8ר.10
)ג( אם יתגלה שבכרטיס פלוני לא נתקיים התנאי לזכיד  -לא
ץכה אותו כרטיס בפרס כלשהו.
ד.

כ מ ו ת הפרסיפ וסכומיהם

)א( בסדרה וו יהיו קרוב ל־ 757,630כרטיסים שבהם יהיו פרסים
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סכום
הפרס בערה

מס׳ הפרסים
מסוג זה

סהיכ סכום
הפרסים בש״ח

10,000
100
50
20
10
6
כרטיס חינם

30
1,200
2,400
10,000
46,000
216,000
480,000

300,000
120,000
120,000
200,000
460,000
1,296,000
1,440,000

ס׳׳ה

757,630

3,956,000

)ב( הכמות המדויקת של הכרטיסים הזוכים ,וכן הסכום הכולל
המדויק של כל הפרסים הכספיים שניתן לזכות בהם ,יפורסמו
על־ירי המפעל לפני תחילת מכירתם של הכרטיסים מסדרה
זו ,וזאת בהודעה שתפורסם ברבים.
)ג( האמור בסעיף זה כפוף לאמור בסעיף .18
.8

תשלום הפרסים

)א( נתגלה כרטיס המזכה בפרס שהוא סכום כסף או כרסיס־חינס,
ישולם סכום הפרע או יימסר כרטיס־חינע שבו מזכה אותו
כרטיס ,ל ד י המוכ״ז של אותו כרטיס ,לפי דרישתו של אותו
מוב״ז ,ובנגד מסירתו של אותו כרמים ל ד י ״משלם־הפרס־
כהגדרתו בםעיף־קטן)ב( ,וזאת בכל עת לאחר גילר הזכייה,
אך לא יאוחד מאשר  3חודשים ממועד סיום המכדה של
׳ סדרה זו.
<ט פרס ער  50שקלים חדשים <ועד בכלל( וכן כרטיס־חינס ,ניתן
לגבות אצל כל מוכר מורשה ,ואילו פרס בסכום העולה על 50
שקלים חרשים  -ניתן לגבות במשרדו הראשי של המפעל או
אצל אדמ או גוף אחר שיאושר לכד על־ידי המפעל )להלן
ביחד  -משלם־הפרס( ,והכל בכפוף לאמור בתכנית זו.
)ג( פרס כספי שעל משלם־הפרס לשלמו לפי תכנית זו ,רשאי הוא
לבצע את תשלומו בין במזומנים וכץ בשיק ערוד לפקודת
המול׳ז שהציג את הכרטיס לפרעון; ואם ה ד הפרס בסכום של
 100שקלים חדשים או יותר  -רשאי משלם־הפרס לבצע את
התשלום בשיק ערוד כאמור ומשורטט ׳׳למוטב בלבד" ,וכל
תשלום שיבוצע בשיק ממזור ייחשב אף הוא כסילוק מלא של
הפרס על־ידי המפעל.
.9

ה ו ר א ו ת כלליות ב ד ב ר תשלופ פרסים

)א( לא נדרש תשלומו של פרס כלשהו במועד הקבוע בסעיף ,8
וגם/או לא מילא דורש התשלום אחרי הדאות תכנית זו ,כולן
או מקצתן! אץ משלס־הפרם חייב לשלם את סכום הפרס
לאותו דדש.
)ב( משלם־הפרס אינו חייב לשלם פרס כלשהו בגץ כרטיס זוכה

ילקוט הפרסומים  ,3655ו׳ טריו־ התשמיס11-5.1989 ,

כלשהו ,אס אותו כדסים אבד ,הושמד ,הושחת ,נתקלקל,
נקרע ,נגזר או נוקב וגס/או אם מספר סמוי כלשהו או הפרס
 ,המודפס בכרטיס ,טושטש או שאינו ברור על פניו די צרכו,
באופן שלא ניתן לקבוע מוראות מהם המספרים.הסמויים או
מז^ת הפרם ,או סממו ,הכל לפי העניק.
)ג( הזמת לקבל או לתבוע מהמפעל את הפרם וגס/או כל דבר
אחר בגין כרטיס כלשהו ,נתונה אך ורק למוכיז בפועל של
אותו כרטיס ,ולא לשוס אדם אחר זולתו ,ואין נפקא מינה אם
יש או איו לאותו מוכ׳ז גם הזמת לבעלות או להחזקה לגמ
אותו כרטיס .בהתאם לבד ,אץ משלנדהפרס חייב לחקור או
לבדוק אס ד׳מוכ״ז של כרטיס כלשהו הינו הבעלים או המחזיק
כרץ של אותו כרטיס.

פלוני ,או כל חלק מהם ,שונו או םופל בהם באופן אחר שלא
בהתאם לתבנית זו ,או כי אמצעי הביקורת עצמם שונו או
טופל בהם כאמור ,הרי למרות כל האמור בתכנית זו ,יהיה
משלם־זזפרם רשאי לסרב לשלם את הפרם בגין אותו הכרטיס
עד שתתברר אמיתותה של הזכייה מינו•
 •13מם הכנסה
לפי מיטב ידיעתו של המפעל -
)א( הפרסים לפי תכנית זו אינם מחווים הכנסה החייבת במט לפי
פקודת מם־הכנםמ
)ב( האמור בםעיף־קטן)א( לעיל אינו חל על פרסים בגין כרסיסים
הנשארים מדי המוכרים המורשים או המפעים של המפעל
במהלך עסקם.

)ד( להסרת ספק מודגש בזה ,כי במקרה של אבדנו או השמדתו
של כרסים כלשהו ,אץ משלם־הפרס חייב לשלם או למסור
את הפרם בגינו ,לא תוך תקופת ההתיישנות ולא לאחריה,
ואף לא כנגד ביטחונות כלשהם ,וזאת למתת כל האמור בכל
רץ הנוגע למסמכים אבודים.

ההגרלות שתמית זו חלה עליהן ,ייערמ על־ידי המפעל על
פי היתר לעריכת חהגרלזת שניתן למפעל לפי סעיף  231לחוק
העונשין ,התשל״ז~.1977

 .10הזדהות דורשי המרטיב

 .15מקום השיפוט

משלס־הפרס רשאי לדרוש מאת כל מוכ׳׳ז של כחטים הדורש
את תשלום הפרס בגינו)להלן  -תרש התשלום( ,להציג למשלם־
הפרם את תעודת הזהות של דורשתזתשלום ולהרשות לו להעתיק
את פרסי זהותו .סירב חרש־התשלוס להיענות לדרישה זו ,רשאי
משלם־הפרס לעכב את התשלום עד אשר חרש־התשלוס ימלא
אחרי הדתשה.

 .14היתד לעריפת ה ג ר ל ו ת

מקום השיפוט! לגבי כל תובענה נגד המפעל בגץ כל עניין
הנובע מתכנית זו ,יהיה בתל־אביב־יפו בלבד.
 .16ה ת י י ש נ ו ת
תקופת ההתיישנות לכל תובענה נגד המפעל בגץ כל עניין
מובע מתמית זז ,היא שנים־עשד חודשים ממועד תחילת המכירה
של סדרה זו.

 .11ברטים פגוט ו ה ש ב ת מחירו

ד .1מ ש ד ד המפעל

)א( למרות כל האמור כתכנית זו ,לא ץכה בפרס כלשהו כרטיס
אשר מספר סמר כלשהו ,או הפרם שבו ,או בל חלק מהם  -לא
הודפסו כלל ,או לא הודפסו כראוי או הודפמ בצורה שגויה או
משובשת ,או ששובשו לאחר ההדפסה ,בצודה שאינה ניתנת
לביתר מתח־ עיון בכרטיס ,והכל כץ שהדבר קרה לפני הסרת
שכבת הציפוי ממנו ובין לאחר מכן ,לרמת חוסר התאמה פין'
מספר סמוי כלשהו לבין סימן הביקורת המודפס מתחתיו
)להלן  -כרטיס פגום(.

כתובת משרדו הרשום של המפעל ,שהוא גם משרדו הראשי,
היא ברח׳ הפסמן  ,3תל־אביב ,מיקוד -61070כל תביעות או פניות
אחדות למפעל בקשר לתכנית זו יש להפנות למפעל לפי כתובתו
האמורה.

)כ\המחזיק בכרטיס פגום זכאי.להחזירו למפעל ולקבל מגדו
מהמפעל את השבת המחיר הנקוב של הכרטיס הפגום ,האת
לפי דרישתו של המוכ״ז של אותו כרטיס ,לא יאוחר מאשר
תוך  3חודשים ממועד סיום המכירה של סדרה זו.
<ג( פרט לאמוד בסעיף־קסן) ,0לא יקנה כרטיס פגום למחזיק בו,
או לכל אדם אחר ,שום זכות שהיא ,זביחוד לא יקנה כרטיס
פגום זכות לפיצויים כלשהם עקב אי־זכייתו בפרס או עקב
סיבה אחרת.כלשהי.

 .18שיגוי ה ת פ נ י ת
)א( המפעל רשאי מזמן לזמן לשנות כל הוראה הכלולה בתכנית
זו ,ובמיוחד את כמות הכרטיסים הזוכים וסכומי הפרסים חמר
פיעים בסעיף  ,7ובלבד שכל שינוי כזה יפורסם ברבים.
) 0תחילתו של כל שינוי כזה יהיה במועד שהמפעל יקבע לכך
בהודעה שתפורסם ברבים ,ובלבד שמועד זה יחול לא לפני
פרסום השינוי כאמור בםעיף־קסן)א(,
גדעון גדות
יושב־ראש הדירקטוריון

מפעל הפיס
שינוי תמית הגרלה מס׳ 1/1988
)שינוי מס׳ (2

 .12א מ צ ע י ביקורת
)א( בכל כרטיס יודפסו מספרים וגם/או מלים וגם/או סימנים
אחרים  -בין גלויים ובץ סמויים  -המץעדים לבדיקת אמי־
תותם של המספרים הסמויים וגם/או של הפרם שבכרטיס
)להלן  -אמצעי ביקורת(.
) 0יאם ידאה למשלס־הפרס ,בץ על פי אמצעי הביקורת ובץ בכל
דרך־ אחרת ,מ המספרים הסמויים או הפרם שבכרטיס זוכה

ילקוט הפרסומים  ,3655ו׳ באייר התשמ־ס11.5.1989 ,

מפעל הפיס מודיע מה בהתאם לסעיף  40לתכנית ההגרלה
מסי  ,1/1988שפורסמה בילקוט הפרסומים מס׳  3512מיום
 ,27.12.87עמי  534ואילך )להלן  -התבנית( ,על שינוי מם׳ 2
לתמית ,כדלקמן:
.1

החלפת פעיןש )83ג>
בסעיף  23לתכנית ,סעיף־קסן)ג(  -בטל ,ובמקומו יבוא;

2855

"<ג( בכל הגרלה חודשית יועלו בגורל  40כרטיסי־מנוי שכל
מדגם8׳
מ׳׳מ
.
אחד מוט תכה במצלמת ודאו
)להלן  -המצלמה( .המצלמה מוצגת להדגמה במשרדי המפעל
בתל־אביב בשעות העבודה הרגילות.
.2

כאמור יהיה בהקדם האפשרי לאתר מועד קיום ההגרלה
החודשית ,ולא יאוחר מאשר  15יום לאחריו.
)ג( המקום שבו תימסר המצלמה ל ד י הזוכה יוכל להיות
במשרדו הראשי של המפעל ,או במשרדו של .ספק
המצלמות ,או במקום שהמפעל יקבע ,והכל במעמד פו
מבי ,בנוכחות נציגי המפעל ,אנשי ציבור וכלל התקשר
רו /ואנשים אחרים ,הכל כפי שהמפעל יקבע.

החלפת סעיןן 24א׳
סעיף 24א׳ לתכנית בטל ,ובמקומו יבוא;
24א .אופן ביצוע ההגרלות החודשיות
)א( בהגרלות החדשיות ]שבכל אחת מהן יועלו בגורל 40
מצלמות כאמור בסעיף  ,10)23ישתתפו אך־ורק כרטיסי־
המנוי שהם בתוק* במועד קיומה של אותה הגרלה חוד*
שית )להלן  -כרסיסי־המנת התקפים(.

)ד>

)ב( לקראת כל הגרלה חודשית יכין המפעל רשימה מעוד־
כנת של כרסיסי המנוי התקפים ,שתהיה ברשותו של
נציג המפעל המשתתף בהגרלה.

למען הסרת ספק ,נאמר בזה במפורש כי פרט לתעודת
האחריות לשנה אחת מסעם הספק של המצלמה הזוכה
לא דיה זכאי לשום תביעה כלפי המפעל בגין תקלה או
פגם שיתגלו במצלמה בכל עת לאחר מסירתה לדיו,
והמפעל לא יהד אחראי כלפיו לטיב המצלמה או לטיב
השדות שניתז או אמור להינתן על ד י הספק.

)ג( כל הגדלה חודשית תבוצע כדלקמן:
) (1המערכת האלקטרונית תופעל כר שבלוח תצוגת
המספרים יופיע מספד בן  6ספרות )להלן -
המספר שהופיע( ואם המספר שהופיע יימצא ב ד
שימת כרסיסי־המנוי התקפים ,ייחשב הדבר
כעלייתו בגורל של אותו כרטיס מנת תקף,
שמספרו זהה למספר שהופיע;
) (2והיה אם המספר שהופיע אינו נמצא ברשימת
כרטיםי־המנוי התקפים  -תבוטל העלאתו של
המספר שהופיע והמערכת האלקטרונית תופעל
מחדש עד שיופיע מספר כזה שהוא נמצא ברשימת
כרסיסי־המנוי התקפים; ואותו כרסים־מנת תקף
שמספרו והה למספר שהופיע יזכה במצלמה אחה
) (3המערכת האלקטרונית תופעל כאמור בכל הגרלה
 40פעמים לשם העלאתם בגדל של  40המצלמות
באותה הגרלה
.3

החלפת פעיןז ד2
״ .27אופן מסירת המצלמות לזוכים
)א( המפעל ירכוש או יחזיק מלאי מספיק של מלצמות ]שחד
יו מהדגם הנזכר בסעיף ) 23ג([ ולכל הגרלה חודשית
יוקצו  40מצלמות כאלה.
)ב( עלה בגורל כרטים־מנוי שזכה במצלמה לפי תכנית זו
)להלן  -הזוכה( ,יודיע לו המפעל על המועד והמקום
שבהם עליו להופיע לשם קבלת המצלמה ,ולשם חתימה
על המסמכים המפורטים בסעיף־קטן)ה( .המועד שייקבע
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המחיר  3.52שקלים חדשים

!ה( אם הזוכה לא הופיע במקום ובמועד שנקבעו לכך כאמור
כסעיף קטן)ד( ,או במקום או במועד אחרים שנקבעו
לכך על ד י המפעל בתיאום עס הזוכה )ובלבד שהמועד
הזה יחול בתור  6חודשים לאחר מועד ההגרלה( ,על מנת
לקבל את המצלמה ולשם חתימה על האישורים באמור
בסעיף קטן)ח ,לא ידה המפעל חייב למסור לזוכה את
המצלמה שזכה בה ,והמפעל יהד רשאי לבטל (מ
 הזכייה ולנהוג בה כפי שימצא לנכון ,ולזוכה לא תהיהכל תביעה ,דרישה או טענה כלפי המפעל עקב ביטול
הזכייה כאמור .בוטלה הזכייה כאמור ,דיה המפעל
רשאי לכלול אותה בהגרלה אחרת או לנהוג בה מנהג
בעלים לכל דבר ועניין ,ללא כל הגבלה שהיא.
.4

סעיף  27לתבנית  -בטל ,ובמקומו יבוא.:

הזוכה שקיבל הודעה כאמור בסעיף קטן)ב( יהיה חייב
להופיע במועד ובמקום שנקבעו לו כאמור ,ולקבל לדיו
לחתום על אישור קבלתה לרשותו ,ועל
את המצלמה
אישור הסכמתו לפרסום שמו ותצלומו במעמד הטקס
של מסירתה לידיו ,הכל בנוסח שייקבע לכך על ידי
המפעל.

תהילת תוקןז השינוי
השינוי הזה ייכנם לתוקפו מיד עם פרסומו ברבים ויחול על
ההגרלה החודשית שתתקיים בסוף חדש מאי  1989ואילה

 .5ש י נ ו י זה  -חלק בלתי נפרד מ ה ת כ נ י ת
שינת וה מהווה חלק בלתי־נפרר מהתכנית החל ממועד
תחילת תוקפו כאמור בסעיף  .4כל יתר סעיפי התכנית -
נשארים בתוקפם המלא.
גדעת גדות
יושבדאש הדירקטוריון

ל ק ו ם הפרסומים  ,3655ו׳ באייר התשמ־ט11.5.1989 ,
 0334-2980א188

סודר בסדר־צילום ,דפוס "הארץ״ בע׳׳מ ,תל־אביב
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