רשומות

ילקוס הפרסומים
1958

י״ג בחשון תשל״ד

 8בנובמבר 1973

רשימת היתרים לסמן מצרכים בסימן השגתה לפי חוק

צו בדבר פטור של סוגים של טובין ,לפי דעי העונשין
)בטחון המדינה ,יזזםי חוץ וסודות רשמיים( .

168

שינוי בהרכב המועצה לייצור ולשיווק של טבק גלמי .

168

הודעות לפי חוק התכנון והבניה

מינוי לפי חוק המועצה לענף הלול )ייצור ושיווק( .

168

הזמנות בתי המשפט

179

הזמנות בתי הדי! הרבניים

183

הודעות בדבר מכירת מקרקעין

187

מינוי רשות מוסמכת ,לפי תקנות שעת חירום )סמכויות
168

מיוחדות(

168

מינוי קצין מבחן לנוער

הודעות לפי פקודת הקרקעות )רכישה לצרכי עיבור( .
קבלת ושיוו לעסוק ברפואה וסרינריה

.

קביעת תיאומים לפי חוק שירות המדינה )גמלאות( .
הגשת בקשו• לבער הומר ארכיוני .
קביעת תקנים לפי חוק ההקניט .

ה הקניט
.

171

הודעות לפי פקודת השותפויות

188

168

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

!90

169

הודעות מאת כונפ הנכסים הרשמי .

191

170

מועדי הגרלות

196

170

הפכו• הכולל של שטרי האוצר

196

170

הודעות מאת הציבור

196

168

ני!6ל טינזיימ של פקידי טעו

170

חוק דמי העונשין)בסתון המדמה* ,חסי חוץ
וסודות רשמיים( ,תשי״ז1957-
צו בדבר פטור של סמים של טובין
בתוקף סמכותי לפי סעיף 20א)ד( לתוק דיני העונשין )בטחון
המדינה ,יחסי חוץ וסודות רשמיים( ,תשי״ז— ,1 1957אני פוטר
מתחולת הוראות סעיף 20א לחוק .1א»ור ,טובין אשר אדם שחוק
השיפוט הצבאי ,תשט״ו ,2 1955-תל עליו נהג בהם בהתאם לפקודות
הצבא.
כ״ת בתשרי תשל״ד) 24באוקטובר (1973
)המ (73380

משה דיין
שר הבטחון

 1פ״ח תשי״ז ,עמי  ;172תשב״ז ,עמ׳  ;42ק״ת חשל׳״ד ,עמי .74
 2ס״ח תשט״ו ,עמי  ;171תשי״ח ,עמי .122

פקודת המבחן ]נוסח הדש[  /תשכ׳׳ס1969-
הודעה בדבר מינוי קצין מבחן לנוער
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן ]נוסח
תדשן ,תשכ״ט ,11969-אני ממנה את דומין אהרן להיות קצין מבחן
לנוער במחוז הצפון.
ההודעה בדבר מינוי קציני מבחן לנוער שפורסמה בילקוט הפר־
סומים  ,1949תשל״ד ,ע מ ׳  ,43תתוקן לפי זה.
כ״ח בתשרי תשל״ד) 24באוקטובר (1973
)חמ (78011

מיכאל חזני
שר הסעד

 1דיני מדינת ישראל ,תשב״נז ,עמי  ;312ס״ח חשל׳׳א ,עמי .88

המועצה לייצור ולשיווק של סבק גלמי
)מועצה מייעצת(

הודעה בדבר ביטול מינויים

אגו מודיעים כי מינינו את דן ירדן ,משרד האוצר ,להיות חבר
המועצה לייצור ולשיווק של טבק גלמי)מועצה מייעצת(.

אני מודיע כי בתוקף ממבותי לפי פעיף  30לחזק הגוער )טיפול
והשגתה( ,תש*ך ,1 1960-אני מבטל את המינויים של האנשים
ששמותיהם מפורטים להלן להיות פקידי סעד לענין החוק האמור:

הודעה על שינוי בהרכב המועצה

חוק הנוער )טיפול והשגחה( ,תש׳׳ך960-ו

מינויו של מיכה גלעד במועצה האמורה! — בטל.

אסתר גבע 2
זכרית שבתאי .5

הודעה על מינוי חברי המועצה לייצור ולשיווק של טבק גלמי,
שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,908תשכ״ב ,עטי  ,849תתוקן לפי זה.
כ״ו באלול תשל־״ג) 23בספטמבר (1973
)תמ (73998

חיים גבתי

פנחס ספיר

שר החקלאות

שר האוצר

 1י׳״פ  ,1797תשל״ב ,עמי .881

חוק המועצה לענף הלול )ייצור ושיווק(,
חשב״ד1963-
מינוי
בתוקף סמכותי לפי חוק המועצה לענף הלול )ייצור ושיווק(,
תשכ״ד ,1 1963-הנני ממנה בזה את דן ירדן ,משרד האוצר ,להיות
ממלא מקומו של ישראל ארקין ,בהיעדרו ,כחבר המועצה לענף
הלול ,כנציג הממשלה.
מינויו של מיכה גלעד  2במועצה האמורה — בטל.
ב״א באלול תשל׳־ג) 23בספטמבר (1973
—
 1פ׳״ח  ,409תשכ״ד ,עמי .12
 2י״פ  ,1820תשל״ב ,עמי .1566

פנחס ספיר
שר האוצר

תקנות־שעת־חירום )סמכויות מיוחדות(,
תשל״ד1973 -
הודעה בדבר מינוי רשות מוסמכת
אני מודיע ,כי בתוקף סמכותי לפי תקנה  10לתקנות־שעת־חירום
)סמכויות מיוחדות( ,תשל״ד ,11973-מיניתי את מנחם קנטור׳ נציב
המיט ,להיות רשות מוסמכת לענין התקנות האמורות.
כ״ז בתשרי תשל״ד ) 23באוקטובר (1973
)המ 3233ל(

חיים גבתי

שר הסעד

ס״ח תש״ך׳ עמי .52
 2י״פ  ,1941תשל״ג ,עמי .2252
נ-י״פ 1891׳ תשל״ג ,עמי .896
1

חוק התכנון והבניה ,תשב״ה1965-
פקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(1943,
הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— A 1965ובהתאם ל ש י נ ו י ) מ ס ׳  (1של תבנית מפורטת הנק
ראת תכנית מם׳ ־*א״ — החלק האמצעי של האדמות שבמזרח ח ל ־
אביב ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בעחון רשמי  /1945תופ׳ 2
מסי  ,1389עמי ) 84להלן — התבנית( ,מוסרת בזה הועדה המקומית
לתכנון ולבניה תל־אביב־יפו )להלן — הועדה( הודעה ,כי זכות
ההזקה והשימוש לצמיתות בקרקע ובמבנה אשר עליה כמתואר בתו־
ספת דרושה לעירית תל־אביב־יננו)להלן  -העיריה( לצרכי ציבור,
וכי העיריה מוכנה לשאת ולתת על רכישת הזכות כאמור.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הבאה כל שהן בקרקע האמורה
ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה — תוך חדשיים מיום
פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה
אשר לו בקרקע האפורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו ,שיכללו אמ
פרטי הרישום — אם ישנו  -בפנקסי רישום המקרקעין׳ והודעה
המפרטת לפעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע׳ וכן חישוב חםבום
הנתבע בבל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי העירית מתבוונת לקנות מיד חזקה
בקרקע האמורה׳ הואיל והיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור

שר החקלאות

 1ק״ת  ,3065תשל״ד׳ עמי  ;18י״פ  ,1948תשל״ד ,עמי ,34

168

כ׳ בתשרי תשל־״ד ) 16באוקטובר (1973
)חט (7803

מיכאל חזני

ג ם״ח חשכ״ה ,עמי .307

י<וקוט הפרסומים  ,1958י״ג בחשון תשל״ד8.11,1973 ,

שלמענם היא עומדת לרכשה ,והועדה פודה בזה שכל אדם המחזיק
בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת
חלקה  50בגוש  ,6213והמבנה אשר עליה ,הנמצאים ברחוב רמז,
תל־אביב־יפו.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה ובאגף נכסים ומשק של
העידיה ,בבר מלכי ישראל׳ תל-אביב־יפו ,ובל המעונין בדבר זכאי
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ׳-ה בתשרי תשל־״ד ) 21באוקטובר (1973

m

<72510

יהזשע רבינזביץ

(

יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
תל־אביב־יפו

פקודת הקרקעות)רכישה לצרבי ציבור(1943,
הודעה לפי סעיף 19

^

בתוקף ההרשאה שניתנה לרשות הפיתוח לפי סעיף  (2)22לפקודת
הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור() ! 1943 ,להלן  -הפקודה(׳ שהודעה
עליה פורסמה בילקוט הפרסומים מס׳  ,1003תשכ״ג ,עט׳ 1019׳
מצהירה בזה רשות הפיתוח ,בהתאם לסעיף  19לפקודה׳ כי הקרקע
המתוארת בתוספת ,ואשר ביחס אליה פורסמה הודעה ע ל פי סעיפים
 5ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים 1011׳ תשג״ג ,עמי  ,1195תהיה
לקנינה הגמור דוזמוחלט של רשות הפיתוח מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

תוספת
חטיבות קרקע הנמצאות בירושלים בשטח כולל של  14.031דונם
המהוות הלקות וחלקי הלקות במפורט להלן בטור ב ׳  ,והנמצאות
בגושים המפורטים לצידן בטור א׳ והשטו! המופקע מהחלקה מצויין
בטור גי:
טור א׳

טור ב׳

טור ג׳

מספר הגוש

מפפר החלקה

השטה המופקע
בלונמים

30137
30137
30138
30138
30338
30138
30138
30155

1
52
6
30
31
59
60
55

0.609
1.107
5.157
3.044
3.152
0.110
0.078
0.774 ,

בשלמות
בשלמות
חלק ממחלקה
בשלמות
הלק מתחלקת
בשלמות
בשלמות
בשלמות

חטיבות הקרקע האמורות מסומנות בצבע אדום בתשריט מם׳
הפ)א; 322/48הערוך בקנה מידה  1:1250והחתום ביד מנהל רשות
זעיתוה.
העתקי התשריט האמור מופקדים במשרדי ראש אגף רישום
והסדר מקרקעין ,ירושלים ,ובמשרדי הממונה על המחוז ,ירושלים,
ו כ ל המעוניין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.
י״ט בתשרי תשל״ד ) 15באוקטובר (1973
)תמ ( 512
72

פקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(1943,
הודעה לפי מעיף 5
בתוקף ההרשאה * שניתנה מאת שר האוצר לחברת בתיבי אילון
בע״מ ,נמסרת בזה הודעה ,כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לחלוטין לחברת נתיבי אילוץ בע״מ לצרכי ציבור ,וכי הברת נתיבי
אילון בע״מ מובנה לשאת ולתת בדבר רבישתה.
בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמורה
ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לחברת נתיבי אילון בע-מ -
תוך הדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה ע ל זבותו
או ע ל טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק
תביעתו ,שיכללו את פרטי הרישום  -אם ישנו  -בפנקסי רישום
המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא ת ו נ ע
וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

תוספת
הטיבות קרקע בשטח כולל של  13670מ׳׳ר בערך בגושים וחלקות
במפורט להלן:
גוש  ,6981חלק מחלקה .2
גוש  ;7110הלק מחלקה .10
חטיבות הקרקע מסומנות ,לשפ זיהוי ולא לשם קביעת הגבולות׳
בצבע אדום בתשריט מם׳ הפ/ז 733/128/1הערוך בקנה מידה 1:5000
והחתום ביד המנהל הכללי של חברת נתיבי אילץ בע״מ.
העתקי התשריט האמור מופקדיט במשרדי ראש אגף רישום
והסדר מקרקעין ,ירושלים ,במשרדי הממונה על המתח ,תל־אביב,
ובמשרדי חברת נתיבי אילון בע״־מ׳ רחוב אחד העם  ,9מגדל שלום,
קומה  ,23תל־אביב׳ וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בהט בשעות
העבודה הרגילות.
י״ח בתשרי תשל״ד ) 14באוקטובר (1973
<חמ  0נ 5

ברוך עמיר

 2ד (

מנהל כללי
מברת נתיבי אילון בע״מ
ג י״פ תשל״א ,עמי .2553

פקודת הרופאיט הוטרינרייט
הודעה על קבלת רשיון לעסוק במקצוע
הרפואה הוטרינרית
בהתאם לסעיף  (3)4לפקודת הרופאים הוטרינריים! ,מודיעים
בזה כי האנשים ששמותיהם ומענם מפורטים להלן קיבלו רשיונות
לעסוק במקצוע הרפואה הוטרינרית בארץ:
מסי
הרשיון
המען
השם
רח׳ מיצרי טירן  ,2ירושלים

378

ניקולס זינגר

רח׳ מלצר  ,4רחובות

381

אליה גרינשפון

מלון גיל ,מרכז קליטה ,דימונה

383

אליעזר )לייזר( איזינבוד

רה׳ ברניצקי ,34/14

אברהם)חליל( בדוכימ

ראשון-לציון

אלכסנדר פוזננםקי
מנהל רשות הפיתות

! ע״ר  ,1943חוסי  ,1עמי .32

ילקוס הפרסומיב  ,1958י״ג בחשו; תשל׳׳ד8.11.1973 ,

384

יצחק דפני

ב״א בתשרי תשל״ד) 17באוקטובר (1973
מנהל השירותים הוטרינריים
)ממ (77301
! חוקי איי ,כרך בי ,עמי .1502
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חוק שידות המדינה )גמלאות( ]גוסח
משולב[ ,תש״ל970-ו

רשימה מפורטת של מספרי התיקים הנועדים לביעור ניתנת לעיון
בלשכת ההוצאה לפועל ,חיפה,

הודעה בדבר קביעת תיאומים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  (2)9לחוק שירות המדינה )גמלאות(
]מפח משולב[ ^ ,ש ״ ל  9 7 0 -נ  Aקבעה ועדת השירות את B'swvm
הבאים לחישוב המשכורת הקובעת של עובדים המדורגים בסולמות
המשכורת של המהנדסים׳ ההנדסאים והטכגאים:
עובד שפרש מן השירות לפני יום י״ז בניסן תשל״ב ) 1באפריל
 (1972ודרגתו ערב הפרישה׳ לרבות דרגה שתואמה בהתאם להחלטת
הממשלה על קביעת תיאומים שהודעה עליה פורסמה בילקוט הפר
סומים 1015׳ תשכיב ,עמ׳  ,1286היתה אזזת הדרגות המפורטות
להלן בטור אי ,תתושב משכורתו הקובעת כאילו היתה דרגתו הדרבה
המצוייבת לצידה בטור בי:
הנדסאים

מהנדסים

וטכנאים

טור s

טור ב

טור א

טור ב

א+ +
א +
א
נ
ג
ד
ה ומטה

9
7
6
5
4
2
1

הנדסאי או טכנאי המכהן במשרה
שדרגתה א  + +של דירוג המהנ
דסים ואשר משכורתו הושלמה
בהפרש שבין משבורת דרגה א +
של דירוג ההנדסאים והטכנאים
לבין משכורת דרגה א  + +של
דירוג המהנדסים:
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הנדסאי או טכנאי המכהן במשרה
שדרגתה א  +של דירוג המהנ
דסים ואשר משכורתו הושלמה
בהפרש שבין משכורת דרגה א4-
של דירוג ההנדסאים והטכנאים
לבין משכורת דרגה א  +של
דירוג המהנדסים:
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כ י ה באלול תשל־ג) 25בספטמבר (1973
)תמ (720611

ה׳ בתשרי תשל״ד) 1באוקטובר (1973
)(78341 an
1

הגנז

ק״ת תשי״ז ,עמי .1794

חוק התקנים ,חשי׳׳ג-ג95ו
הודעה בדבר קכיעת תקנים
בהתאב לסעיף )6ב( להוק התקנים ,תשי״ג— ,! 1953אני מודיע,
בי מכון התקנים הישראלי קבע היום ,בתוקף סמכותו לפי סעיף )6א(
לחוק ,תקנים ישראליים אלה:
ת״י  — 43שיטות מדידה של עבודות בנין)גליון תיקון למהדורה
.
ממאי ;(1961
ת־״י  — 78בתי נורה מתוברגים )טיפוס אדיטון( )בליון תיקו^
למהדורה מאוגוסט ;(1970
ת״י  — 139נוזל לניקוי על בפיס המרים סינתטיים פעילי שטח
)גלידן תיקון למהדורה מאפריל ;(1968
ת״י  — 619מפסקים למכשירים חשמליים )בא במקום המהדורה
מיולי ;(1966
ת״י  ,845חלק  — 2אופני מדידה של עבודות בנין :עבודות עפר;
ת״י  — 862בדיקה ספקטרופוטומטרית של חומצה בנזואית וחומצה
סורבית במוצרי פירות וירקות.
י״ט בתשרי תשל״ד) 15באוקטובר (1973
)תמ (74086

יעקב ניצן

יושב ראש ועדת משירות

תקנות הארכיונים )ביעוד חומד ארכיוני
במוסדות המדינה וברשויות המקומיות(,
תשי״ז-ז95ז
הודעה בדבר הגשת בקשה לביעור חומר ארכיוני
בהתאם לתקנה  7לתקנות הארכיונים )ביעוד הזמר אדביוני
במוסדות המריבה וברשויות המקומיות(׳ ת ש י י ו  , ! 1 9 5 7 -אני מודיע
שלשכת ההוצאה לפועל ,היפה ,הגישה לביעור תיקי הוצאה לפועל,
עהשניט  ,1970—1962אשר נסגרו בתוס שבתיים לאחר סיום הפעולה
)סילוק החוב(.

אהלן גילת
מנהל המכון

 1ס״ח תשי״ג ,עמי  ;30תשי״ח ,עמי  ;2תשל״א ,עמי .22

רשימת היתרים לסמן מצרכים בסימן השגחה
מתפרסמת בזה רשימת היתרים לסמן מיצרכים בסימן השגחה,
שניתנו בחודש ספטמבר  1973מאת מכון התקנים הישראלי ,בתוקף
סמכותו לפי סעיף 12ב)א( לחוק התקנים ,תשי׳׳ג—:11953
מם׳
ההיתר

שם בעל ההיתר

הטיצרך שלגביו
ניתן ההיתר

197329

מפעלי מרדיקס בע״מ

מכונות תפירה ביתיות דגם
״ספציאל״

197330

מפעלי מדדיקס בע״מ

מכונות תפירה ביתיות ד גפ
״מרדיקם 1« 4׳

197331

מפעלי מרדיקס בע׳׳מ

מכונות תפירה ביתיות דגם
״סלקטומטייך

197332

מפעלי מדדיקס בע״מ

מכונות תפירה ביתיות דגם
״ברנינה פרפקט׳

! ס״ח תש״ל׳ עמי .65
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ד׳ בתשרי חשל׳׳ו) 30בספטמבר (1973
)חמ (74086

אהרן גילת
מנהל המכון

 1סית תשי״ג ,עמי  ;30תשי״ח ,עמי  ;2תשל״א ,עמי .22

ילקוט הפרסומים 958נ ,י״ג כתשו! תשל״דs.u.1973 ,

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

הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  69לוזוק התבנין והבניה,
תשב״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
ירושלים׳ ובמשרדי הועדת המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,הופקדו
שינויי תכניות מיתאר מקומיות אלה ,ביחד עט התשריטיפ המצורפים
אליהם:
)(1

י״ט בתשרי תשל״ד ) 15באוקטובר (1973

ר׳ ל ד
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ירושלים

״תכנית מטי  - 1777ש מ ו י מפי  1/71לתבנית מיתאר מקומית
ניט׳ 1541״,
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
הגבעה הצרפתית מתחם  1ס וחלק ממתחם 3

)(2

האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,וכל״
מעונין רשאי לעיין בהם ל ל א תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת

^

״תכנית מסי  - 1808שינו* מס׳  4/72לתכנית מיתאר מקומית
מסי 62״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
ירושלים ,שב׳ גונן ה׳ /בין ר ח ׳ חננאל ורה׳ ניקנור .גוש
 30171הלקות24 ,23 ,22 :׳ 116 ,44-34׳ 132׳  126וחלקי
חלקות 18׳ 19׳ 20׳ 21׳ 27 ,26 ,25׳ 31 ,30 ,29 ,28׳ ,32
.125 ,113

כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא חשלום
בימיס ובשעות שהמשרדים האמורים פתוהים לקהל.
כל המעונין בקרקע׳ בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות׳ וכן מהנדס הועדה המקומית
שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותם ,רשאי,
תוך הדשיים מיום פרסומה ש י הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות
לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
ה׳ בתשרי תשל״ד ) 1באוקטובר (1973

ד׳ לוי

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי הועלה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים,
החליטה באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא
׳ ת כ נ י ת מם׳  - 1825שינוי מסי  3/72לתכנית מפורטת מם׳ 1442אי
הלקים ממגרשים 266׳  ,276בתשריט ת.ת.ע 1442 .א׳ ,רמות־אשכול
ירושלים״ ,שהודעה על הפקדתו ,ביחד עם התשריט המצורף אליו,
פורסמה בילקוט הפרפומיפ  ,1878עטי .528
השינוי האמור ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ,ביתד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,וכל המעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מי שהתנגדותו לשינוי התבנית נדחתה ובן מי שהשמיע ,לפי סעיף
 106לחוק ,טענה לדהית התנגדות שנתקבלה ,רשאים ברשות הועלה
המחוזית לערער על אישור שינוי התכנית בפני המועצה הארצית
לתבבון ולבניה.
ה׳ בתשרי תשל״ד ) 3באוקטובר (1973

ר׳ לוי

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ירושלים

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ירושלים

מרחב תכנון מקומי׳ ירושלים

מרהב תכנון מקומי ,תל־אביב־יפו

הודעה בדבר אישור שינויי תכניות מיתאר מקומיות

הודעה בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות

נמסרת כזה הודעה ,בהתאם ׳וסעיף  117לחוק התכנון והבניה׳
תשכ״ח1965-׳ בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה טתוז ירושלים,
החליטה באישורי שר הפנים לאשר שינויי תכניות מיתאד מקומיות
אלה:

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לתוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1963-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מתוז תל-אביב,
התליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינויי תכניות מפורטות אלד:,

^ (1״תכנית מס׳  — 1746שינוי מסי  33/71לתכנית טיתאר מקומית
טפי  .62גוש  30061חלקות 74 ,74 ,73אי 75 ,וחלק מחלקת 61
ברחי הנביאים — פינת רתוב דבורה הנביאה״ ,שהודעה על
הפקדתו ,ביחד עם התשריט המצורף א? יו ,פורסמה בילקוט
הפרסומים 1813׳ תשל״ב׳ ממי .1382
) (2״תכנית מסי  — 1867שינוי מם׳  39/72לתכנית טיתאר מקומית
בגוש - 30007
מטי 12 — 62הגדלת אחוזי הבניה בחלקה S
רחוב בוסתנאי שכונת ק ט מ ו ך  ,שהודעה על הפקדתו ,ביחד עם
התשריט המצורף אליו׳ פורסמה בילקוט הפרסומים 1899׳
חשל״ג ,עמי .1144
השינויים האמורים ,בצורה שבה הועדה אישרה אותם ,ביחד עם
התשריטיט המצורפיט אליהב ,הופקדו במשרדי הועדה המחוזית

יייקוט הפרסומים  ,1958י״ג בחשון תשל״ד8.11.1973 ,

)(1

״תכנית מם׳  1218שינוי מם׳  1לשנת  1968לתכנית מפורטת
מם׳  322בגוש 6920 :הלקות;  43 ,41,42 ,40 ,39ותלק מחלקת
87״ ,שהודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו,
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1877תשל״ג ,עמי .499

) (2״תכנית מם׳  1498שינוי מס׳  7לשנת  1971לתכנית מפורטת
מפי ) 1927תיקון  - (1938גדס .בגוש 6962 :חלקות 97 :ע ד
100״ ,שהודעה על הפקדתו ,ביחד עם התשריט המצורף אליו,
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1817עמי .1482
)(3

״תכנית מפורטת מפי  ,807חלק מאדמות בפר שלם ,הלק טגושיט
6163 ,6146 ,6143 ,6129״ ,שהודעה על הפקדתה ,יחד עם
התשריט המצורף אליה ,פורסמה בילקוט הפרסומים ,1524
תשכ״ט ,עמ׳ ,1387
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חוק התכנון והבניה ,תשכ״ ה1965-
)(4

׳־תכנית מסי  1460שינוי מפי  1לשנת  1970לתכנית מפורטת
מס׳  253בגוש 6134 :חלקות143 ,142 :״ ,שהודעה על הפקדתו
ביחד עט התשריט המצורף אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1682תשל״א ,עמי .548

)(5

״תכנית מסי  1447שינוי מסי  2לשנת  1970לתכנית מפורטת
מס׳  122בנוש 6212 :חלקה 771״ ,שהודעה על הפקדתו ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,פורפמה בילקוט הפרסומים ,1706
תשל״א ,עמי .1259

השינויים האמורים ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותם,
יחד עם חתשריטים המצורפים אליהם ,הופקדו במשרדי הועדה
המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה,
תל־אביב־יפו ,ובל מעונין רשאי לענין בו ,ללא תשלום ,בימים
ובשעות שהמשרדים הנ״ל פתוחים לקהל.
ח׳ בתשרי תשל״ד ) 5באוקטובר (1973

ד׳ רזניק

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל־אביב

מרוזב תכנון מקומי ,בת־יפ

הודעה בדבר הפקדת שיגוי תכגית מפורטת
בהתאם לחוק התכנון והבניה ,תשכ״ה— ,1963ניתנת בזה הודעה
בדבר הפקדת תכנית מפי  215שינוי לתכנית מפורטת 29אי — בת
ים ,במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל-אביב ובמשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובניה בת־יס.
מקומם של השטחים אשר התכנית מתיחטח אליהם:
גושים וחלקות :גוש 7137 :חלקות.171 ,145 :
שם השכונה ,דהוב ,מטי הבית :בלפוד פינת יצחק שדד״
עיקרי הדברים המוצעים להקבע או להשתנות על ידי התכנית הם:
הפקעת שטח לצרבי ציבור כמסומן בתשריט כדי להרחיב את רחוב
בלפור פינת יצחק שדה ל־ 30מ׳ ,הכל כאמור בתכנית המופקדת.
כל המעונין בקרקע בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ,ובן בל הזכאי לבך על פי סעיף 109
לחוק ,רשאי תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,להגיש)
חתגגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה,
ח׳ בתשרי חשל״ד ) 5באוקטובר (1973

מרחב תכנון מקומי ,תל־אביב־יפו

הודעה בדבר הפקדתי שינוי תכנית מיתאר מקומית
בהתאם לחוק התכנון והבניה ,תשכ״ח ,1965-ניתנת בזה הודעה
בדבר הפקדת תכנית מם׳  1658שינוי לתכניות מיתאר ותכניות
מפורטות במרחב תכנון מקומי של תל־אביב־יפו ,במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה תל־אביב־יפו.
מקומם של השטחים אשר מתייחסת אליהם:
)(1

גושים וחלקות :התכנית מתייחסת לכל שטה שיפוט של ח״א.

)(2

שפ השכונה ,רחוב ,מסי מבית. :

)(3

זיהוי נופף )אס יש( :שינוי תקנות תכניות מיתאר ותכניות
מפורטות.

עיקרי הדברים המוצעים להקבע או להשתנות על ידי התכנית הם:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

הקמת טרנספורמטורים תותר בקו הבנין צדדי ואחורי של
 0מ׳ מגבולות המגרש.
שטח מבגה הטרנספורמציה לא יעלה על  25מ״ר,
המבנה יהיה תת־קרקעי או על קרקעי במקרה ולא ניתן
להקימו מתחת לפני הקרקע.
גובהו ומקומו המדויק יקבע ע״י מהנדס העיר.
לצורך בניתו ,הפעלתו ,החזקתו וכדומה ,תובטח גישה לתחנת
הטרנספורמציה בתיאום עם בעל)י( הקרקע ,חב׳ החשמל
ומהנדס העיר ,הכל כאמור בתכנית המופקדת.

בל המעונין בקרקע בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,להגיש
התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
ח׳ בתשרי חשל״ד ) 5באוקטובר (1973

ד׳ רזניק

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל־אביב

172

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

מרוזב תכנון מקומי ,בת-ים

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה — מחוז תל־אביב,
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:
״תכנית מסי  158שינוי לתכנית מפורטת מסי ) 42דרום( ו־109
בגוש 7180 :חלקות) 32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,18 :חלק(,34 ,33 ,
) 35חלק( 36 ,גוש 7121 :חלקות ,15 ,14 ,11-6 :שהודעה על
הפקדתו ,ביחד עם התשריט המצורף אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1806תשל״ב ,עטי .1169
השינוי האמור ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ,ביחד
עפ התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,בת־יט ,ובל מעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום ,בימים ובשעות שהמשרדים הנ״ל
פתוחים לקהל.
ח׳ בתשרי תשל״ד ) 5באוקטובר (1973

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

מרחב תכנון מקומי ,חולון

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
בהתאם לחוק התכנון והבניה ,תשכ״ה ,1965-ניתנת בזה הודעה
בדבר הפקדת תבנית מפורטת מסי ה— 202שינוי לתכנית מפורטת ח—,3
במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מתוז תל-אביב ובמשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובניה חולון.

ילקוט הפרסומים  ,1958י״ג בחשו! תשל״ד8.11.1973 ,

חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה1965-
מרחב תכנון פקוטי ,אתו

מקומט של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם;
)(1

גושים וחלקות :גוש 6021 :גחלקות  540 ,539וחלק מחלקות
.558 ,534 ,533

) (2שם השכונה ,רחוב ,מס׳ הבית :רחוב עמק יזרעאל.
)(3

זיהוי נוסף )אם יש( :שינוי אזור ממגורים ב 1/לאזור
מנורים די .הרחבת הדרך )שביל( ויצירת שטה לסידור
מבוא סתום.

עיקרי הדברים מוצעים להקבע להשתנות על ידי התכנית הם:
שיגוי אזור מגלריפ ב  /נ לאזור מגורים ד׳ המשך רחוב עמק
יזרעאל ,הכל כאמור בתכנית המופקדת.
כל המעונין בקרקע בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע ע ל ידי התבנית ,וכן כל הזכאי לכך י על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי תוך הדשייפ מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,להגיש
התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
הי בתשרי תשל״ד) 5באוקטובר (1973

הודעה בדבר איישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחמן התכנון והבניה,
תשכ׳־ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה — מתוז תל-אביב,
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תבנית מפורטת הנקרא:
״תכנית מסי חממ 112/שינוי לתכנית מפורטת מם׳ תממ 4/בגוש:
 6493חלקה50 :״ ,שהודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף
אליו ,פורסמה בילקוט הפרפומיפ  ,1802תשל״ב ,עמי .1048
השינוי האמור ,בצורה שבה הועדה המהוזית אישרה אותו ,ביחד
עט התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,אונו ,וכל מעונין
רשאי לעיין בו ,ללא תשלום ,בימים ובשעות שהמשרדים הנ״ל
פתוחים לקהל.
ה׳ בתשרי תשל׳׳ד ) 5באוקטובר .(1973

ד׳ רזניל,

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל־אביב

ד׳ רזניק

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 .מחו :תליאביב

מרחב תכנון מקומי ,הרצליה
מרחב תכנון מקומי ,רמת־גן

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
נטפרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז תל־אביב,
הלןליטר״ באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:
״תכנית מם׳ ר״ג 378/שינוי לתכנית מפורטת מטי ;PS/12/11
ור״ג 119/בגוש 6183 :חלקות ,92 ,91 ,90 ,8 :והלק מחלקה 93״,
שהודעה על הפקדתו ,ביחד עם התשריט המצורף אליו ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,1535תשכ״ט ,עמי .1757
השינוי האמור ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אוחו ,ביחד
ע פ התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,רמת־גן ,וכל מעונין
_ךשאי לעיין .בו ,ללא תשלום ,בימים ובשעות שהמשרדים הנ״ל
פתוחיט לקהל.
ת׳ בתשרי תשל״ד ) 5באוקטובר (1973

ד׳ רזניק

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל־אביב
מרחב תכנון מקומי ,רמתיגן

הודעה על הכנת שינוי לתכנית מפורטת
בזזתאט לפעי!־  77לחוק התכנון ותכניה ,תשכ״ד ,1965-,ניתנת
בזה הודעה כי הועדה המקומית לתכנון ולבגיה ,רמת-גן ,החליטה
בישיבתה מיופ  23ביולי  ,1973להכין תכנית מט׳ ר״ג — 671/שינוי
לתכנית מפורטת מסי R/81/2
ואלד ,דם השטחים הנכללים בתתוט שינוי התכנית המוצע:
חלק  1006בגוש  ,6145הנפצאת בפינת הרחוב בר כובבא ועוזיאל.

י׳ פ ל ד
יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
רמת־גן

ילקוט הפרסומים  ,1958י״ג בחשון תשל׳׳ד8.11.1973 ,

הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מתאר מקומיות
 .1בהתאם לחוק התכנון והבניה ,תשכ״ה ,1965-ניתנת בזה הודעה
בדבר הפקדת תכנית מסי  1317שינוי לתכנית מתאר /253אי ,במשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובניה הרצליה.
מקומם של השטחים אשר התבנית מתייחסת אליהם:
)(1

גושים וחלקות :גוש 6531 :חלקות)חלקי חלקות( .98 ,36 ,2
גוש 6533 :הלקות )חלקי חלקות( ,40 ,3 ,2
.207 ,204 ,41

) (2שם השכונה ,רחוב ,מם׳ הבית :שד׳ הן.
עיקרי הדברים המוצעים להיקבע או להשתנות על ידי התכנית
הם :קביעת קולונחז וחזית מסחרית בשדי חן הכל באמור בתבנית
המופקדת.
 .2בהתאם להיקי התכנון ומבניה ,תשביה— ,1965ניתנת בזה הודעה
בדבר הפקדת תכנית מסי  505תכנית לשינוי מתאר ,במשרדי־ הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חל-אביב ,ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה ,הרצליה.
מקומם של השטהיט אשר התכנית מתייחסת אליהם:
) (1גושים וחלקות; גוש 6546 :הלקה.264 :
) (2שט השכונה ,רחוב ,מם׳ הבית :רחוב העבודה וגולן.
עיקרי הדברים המוצעים להקבע או להשתנות על ידי התכנית חפ:
בנין ציבורי והרחבת דרך בקטע של הרחובות העבודה וגולן ,הבל
כאמור בתבנית המופקדת.
בל המעונין בקרקע בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התבניות ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי תוך זזדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,להגיש
התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
ח ׳ בתשרי תשל״ד ) 5באוקטובר (1973

ד׳ רזניק

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל-אביב
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חוק התכנון והמיה ,חשכ״ה965-ו
מרחב תכנון מקומי ,הרצליה

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזד ,הויעד־ בהו/אש לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז תל־אביב,
החליטה ,באישור שר זזפנימ ,לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:
״תבנית מסי 510א שינוי לתכנית מפורטת מס׳  533בגוש6531 :
חלקה  111גוש 6532 :חלקה1 :״ ,שהודעה על הפקדתו ,ביחד עם
התשריט המצורף אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1848חשל״ב,
עמי .2349

קיימות ,וקביעת ק ו ר בנין .לשנות בהתאם את התכנית תג׳״פ 502
שפורסמה למתן הוקף בילקוט הפרסומים  494מיומ  ,23.8.56הבל
באמור בתבנית המופקדת.
כל המעונין בקרקע בבנין או בכל פרט תכנוני אהד הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,להגיש
התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
ח׳ בתשרי תשל״ד ) 5באוקטובר :(1973

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל־אביב

השינוי האמור ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אוחו ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,הרצליה ,וכל מעונין
רשאי לעיין בו ,ללא תשלום ,בימים ובשעות שהמשרדים הנ״ל
פתוחים לקהל.
ת ׳ בתשרי תשל״ד ) 5באוקטובר (1973

ד׳ רזניק

מרחב תכנון מקומי ,גבעתיים

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מתאי מקומית

ד׳ רזניק

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חליאביב

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם להעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ח— ,1865כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז תל־אביב,
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מיחאר הנקרא:
״תכנית מפי 152אי שינוי לתכנית מיתאר מקומית מס׳  53בבוש:
 6164חלקה) 229 :חלק(״ ,שהודעה על הפקדתו ,ביחד עם ז־תשריט
המצורף אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1874תשל״ג ,עמי .425

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117להוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— 1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז תל־אביב,
אישרה תכנית מפורטת הנקראת :״תכנית מפורטת מם׳  1118בגוש:
 6667חלקות6 ,5 :״ ,שהודעה על הפקדתה ,יתד עם התשריט המצורף
אליה ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1833תשל״ב ,סמי .1929

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

מרחב תכנון מקומי ,הרצליה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

התכנית האמורה ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותה ביחד
עם התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,הרצליה ,וכל מעונין
רשאי לעיין בה ללא תשלום ,בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
וך בתשרי תשל״ד ) 3באוקטובר (1973

מרחכ תכנון מקומי ,אור־יהודה—אזור

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
בהתאם לחוקי התכנון והבניה ,תשכ״ה— ,1965ניתנת בזה הודעה
בדבר הפקדת הנ״ל תבנית מטי מ.א.א 23/.שינוי לתכנית מפורטת תג״פ/
 ,502במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב ובמשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובניה מ.א.א,23(.
מקומם של השטחים אשר התבנית מתייחסת אליהם:
גושים והלקוח :גוש) 6001 ,6010 :חלק( חלקות ,80—93
) 97 ,96חלק() 115 ,98 ,חלק(.

) (2שם השכונה ,רחוב ,מסי הבית :כביש ירושלים ,אזור.
עיקרי הדברים המוצעים להקבע או להשתנות על ידי התכנית הם:
לקבוע אזורי מלאכה ,להקצות שטחים ליחידות מסחריות ,שטחים
ציבוריים פתוחים ומגרש לבנין ציבורי .פחיתת דרכים ,ביטול דרכים
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ד׳ רזניק

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל־אביב

ד׳ רזניק

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל-אביב

)(1

ח׳ בתשרי תשל״ד ) 5באוקטובר (1973

מרחב תכנון מקומי ,גבעתיים

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזח הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז תל־אביב,
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תבנית מפורטת הנקרא:
״תכנית מם׳  195שינוי לתבנית מפורטת מסי  134בגוש6160 :
חלקה)104 :תלק(״ ,שהודעה על הפקדתו ,ביחד עפ התשריט המועדף
אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1550תשכ״ט ,עמי .2175
השינוי האמור ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו,
ביחד עט התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית
האמורה ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,גבעתיים,
וכל מעונין רשאי לעיין בו ,ללא תשלום ,בימים ובשעות שהמשרדים
הנ״ל פתוחים לקהל.
ח׳ בתשרי תשל״ד ) 5באוקטובר (1973

ילקוט הפרסומים ,S195

ד׳ רזניק

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל־אביב

,

י״ג בחשון תשל״ד8.11.1973

חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה1965-
מרחב תכנון עקומי ,גבעתיים

הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מתאר מקומיות
 .1בהתאם לחוק התכנון והבניה ,תשכ״ה— ,1965ניתנת בזה הודעה
בדבר הפקדת תכנית מט׳  273תכנית מתאר גבעתיים מסי  ,53במשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל-אביב ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובניה גבעתיים.
מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם:

התכנית הראשית( אשר ההודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט
הפרסומים מם׳  1828מיום  6ביוני  ,1972הכל כאמור בתכנית
המופקדת.
כל המעונין בקרקע בבנין או בכל פרט תכנוני אהד הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי ל כ ך על פי סעיף 100
להוק ,רשאי תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,להגיש
התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
ת׳ בתשרי תשל״ד ) 5באוקטובר .(1973

)(1

בושים וחלקות :גושים 6162 :חלקה ) 112הלק(
 6164חלקה ) 229חלק(
 6161חלקה ) 9חלק(

)(2

שם השכונה ,רחוב ,מסי הבית :רחוב המאבק ורחוב רביבים.

״א״

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

עיקרי הדברים המוצעים להקבע או להשתנות על ידי התכנית הם:
בית החלמה לחולי סרטן בין הרחובות המאבק ורחוב רביבים,
הכל כאמור בתכנית המופקדת.
 .2בהתאם לחוק התכנון והבניה ,תשב״ה ,1963-ניתנת בזה הודעה
בדבר הפקדת תכנית מם׳  272שינוי לתכנית מתאר גבעתיים ,במשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובניה ,גבעתיים.
מקומט של השטחים אשד התכנית מתייחסת אליהם:
)(1

גושים וחלקות :גוש 6167 :הלקות  93והלק מהלקה .406

)(2

שם השכונה ,רחוב ,מס׳ הבית :רחוב אחדות העבודה ורחוב
בורובוב.

עיקרי הדברים המוצעים להקבע או להשתנות על ידי התכנית הם:
הקמת בנין בן  5קומות מעל קומת עמודים בפינת הרחובות אחדות
העבודה ופטאי ואתור מגרש לבנין ציבורי בפינת הרחובות אחדות
העבודה בורוכוב והקמת בנין בן  3קומות מעל עמודים מפולשת
ברתוב בורוכוב ,הכל באמור בתכנית המופקדת.
כל המעונין בקרקע בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התבניות ,וכן כל הזכאי לכף על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי תוף הדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,להגיש
התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

מרחב תכנון מקומי ,פתח־תקוה

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  137לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1963בי הועדה המהוזיח לתכנון ולבניה׳ מחוז המרכז,
ההליטה באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא
״שינוי תבנית מפורטת מסי פת23/1204/״ ,שהודעה על הפקדתו,
ביחד עמ התשריט המצורף אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים ,1372
תש׳׳ל ,עמי ,406
השינוי האמור ,בצורה שבו הועדה המהוזית אישרה אותו׳ ביחד
עם התשריט המצורף אליו׳ הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־תקוה׳ וכל המעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
י״ט בתשרי תשל״ד ) 13באוקטובר (1973

א׳ היון
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז

מרחב תכנון מקומי׳ הדרים

ה׳ בתשרי תשל״ד ) 5באוקטובר (1973

 nרזניק
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל־אביב

מרחב תכנון מקומי ,גבעתיים

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
בהתאם להוק התכנון והבניה ,תשב״ה— ,1964ניתנת בזה הודעה
בדבר הפקדת תכנית מט׳  293שינוי לתכנית ב.ע ,מסי  ,219במשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובניה ,גבעתיים.
מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחס אליהם:
) (1גושים וחלקות :גוש 6154 :חלקוה) 418 ,133 ,152 :חלק(,
) (2שם השכונה ,רתוב ,מסי הבית :ברחוב חנה סנש.
עיקרי הדברים המוצעים להקבע או להשתנות על ידי התכנית הם:
הקטנת הרחבת דרך בקטע מרחוב חנה סנש מ־8מי ל־2מי בהתאם
למםומן בתשריט ולשגות בהתאם לבך את תכנית ב.ע) 219 .להלן

ילקוט הפרסומים  ,1958י״ג בחשו! תשל״ד8.11.1973 ,

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה׳ בהת8מ לסעיף  117לחוק התכנון והבניה׳
תשכ״ה ,1965-כ י הועדה המחוזית לתכנון ולבניה׳ מחוז המרכז
החליטה באישור שר הפנים׳ ל;5שר שינוי תכנית מ£-ורטת הנקרא
״שינוי תכנית מפורטת מש׳ הר4/547/״ ,שהודעה על הפקדתו ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו׳ פורסמה בילקוט הפרמומיב 1875׳ תשל״ג׳
עמי .466
השינוי האמור׳ בצורה שבו הועדה המחוזית אישרה אותו ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו׳ הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הדריפ׳ ובל המעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום ביטים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
י״ט בתשרי תשל״ד ) 15באוקטובר (1973

א׳ היון
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז •
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חוק התכנון והבמה ,ת ש ב ״ ה 1 9 6 5 -
מרחב תכנון מקומי ,חיפה

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשב*ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכבון ולבניה מחוז
חיפה ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה ,הופקד שינוי
תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״תכנית מם׳ הפ'!1141גי — היפה עיר
גנים — הוד הכרמל — דניה״ — המהווה שינוי לתכנית מפי — 10
עמס ולתכנית חפ1141/ב - -עיר גנים הוד הכרמל  -דניה ה מ ע ר ב י ת -
ביחד עם התשריט המצורף אליו.

כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין  -ד  :ללא תשלום
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בל המעויין בקרקע ,בבנין או ב נ ל פרט תכנתי אחר דרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרהב
התכנון שלה כלול בתחום התבנית או גובל אותו ,רשאי ,תוך הדמיים
מיוב פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.

נפתלי אילתי
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז היפה

ואלה הס השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  12255הלקות  ;148 ,142-133 ,128-125חלקי חלוקת
.147—143 ,131 ,116
גוש  12236חלקה  ;2חלק מהלקה .82
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,ובן מהנדס ועדה מקומית שמרהב
התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותם ,רשאי ,תוך חדשייפ
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.

נפתלי אילתי
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז היפה

מרחב תכנון מקומי ,חיפה

הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאב לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
היפה ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה ,הופקדו
שינויי תכניות מפורטות אלה ,ביחד עם התשריטים המצורפים
אליהם:
) (1״תכנית מפי 2 !:-ד.־ — 1.הרחבת רחוב שבתאי לוי  -קטע״ —
המהווה שינוי לתכנית מט׳ ת״ע  — 422״תכנית בנין עיר
של חיפה' גליון 12״ ,לתכנית מפי ת״ע  — 329רחוב שבתאי
לוי ולתכנית מפי ־.״ע 529אי — רה׳ שבתאי לוי ההלק המערבי.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  10857חלק מחלקות .151 ,114—112 ,110-106 ,68-63
) (2״תבנית מפי הפ — 1575/תכנון חדש בקצה רחוב ווטפון )רה׳
מס׳  0 3 2״ — המהווה שינוי לתכנית מם׳ 1די — תיקון תבנית
אחוזת שמואל ,לתכנית מפי חפ — 1249/שינוי תווי דרך מסי
) 951ע״י דדך דלי״( ולהכבית מם׳ הפ ! — 1440קשר בין
אחוזה דרומית ואדמת המנחיל.
ז

ואלה הט השטזדפ דבלוליפ בשינוי התביית:
גוש  10796חלקות  ;43 ,15חלק מחלקה .78
גוש  10797חלקות  ;81—88 ,32חלקי חלקות ,.57 ,32-29
.136 ,67-62
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מרחב תכנון מקומי ,היפה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
חיפה ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה ,הופקדה
תכנית מפורטת הנקראת ״תבנית מסי חפ — 1568/כביש בגבול המזרחי
של קרית הטכניון״ ,ביחד עם התשריט המצורף אליה.
ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
גוש  11209הלק מחלקה .10
כל מעונין בתכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ,ובן מהנדס ועדה מקומית שמרהב התכנון
שלה כלול בתחום התבנית או גובל אותו ,דשאי ,תוך חדשייד! מיזפ
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התיירות לתכנית במשרדי
הועדה המקומית האמורה.

נפתלי אילתי
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה

מרהב תביין מקומי ,היפה

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזח הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1383בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז היפה ,החלי׳
טח באישור שר הפגים ,לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקר 8״תכנית
•מפי זזפ — 1553/אתר למעונות יום בקרית־חייפ מזרחית — המהווה
שינוי לתכנית מסי הפ;52אי — המשך שכונת עובדים״ ,שהודעה על
הפקדתו ,ביחד עם התשריט המצורף אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1657תשל״ג ,עמי .43
השינוי האמיר ,בצודה שבה הועדה המחוזית אישרה אוחו ,ביחד
ע ב התשריט המצורף אליו ,היפקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
ובן במשרדי הועדה ה י ו מ י ת לתכנון ולבניה ,היפה ,ובל מעונין
רע«י לעיין בו לל« תשלום גי&ימ ובשעות שהמשרדים -אמורים
פוזחזים לקהל.

נ!3תלי ^ילתי
יושב  mnהועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז היסה

ילקוט הפרסומים  ,1958י".י .בחשון תשל״ד8.11.1973 ,

חוק התמוןי והמיה ,תשכ״ה1965-
שהודעה על הפקדתו ,ביחד עם התשריט המצורף אליו ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,1886תשל׳׳ג ,עמ׳ .800

מרחב תבנון מקומי ,חיפה

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
ובדבר ביטול הודעה על הפקדת שינוי
לתכנית מיהאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
חיפה ,ובמשרדי הועדה המקומית לתגגון ולבניה חיפה ,הופקד שינוי
תכנית מיחאר מקומית הנקרא ״תכנית מס׳ חפ1481/ב׳ — בית ספר
לרפואה בחיפה ע״ש אבא חושי גוש  — 10820בת גליט — המהווה
שינוי לתכנית מסי חפ׳ - 510,חיפה העתיקה ולתכנית חפ- 634/
פיתוח שפת הים״ ,ביחד עט התשריט המצורף אליו.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התבנית:
גוש  10820הלקה  ;36חלקי חלקות ,41 ,39-37 ,35 ,28 ,7 ,5
.42
גוש  10817חלקי חלקות .207 ,256 ,158 ,157 ,154 ,153
עיקרי הוראות התכגית הם :הקמת בית ספר לרפואה בבח־גלים,
מערבית לרה׳ ד״ר עפרון .חבנין מורכב מאגף נמוך בן  2קומות
ומגדל שגבהו  70מ׳ בקרוב.
כל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,ובן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
התכנון שלה כלול בתהום התכנית או גובל אותו ,רשאי ,תוך חדשיים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.

נפתלי אילתי
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה
מרתב תכנון מקומי ,חיפה

הודעה בדבר אישור שינויי תכניות מיתאר מקומיות
נטפרת בזה הודעה ,בהתאם לפעיף  117לחוק התכנון להבניה,
השב״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,הח
ליטה באישור שר הפנים ,לאשר שינויי תכניות מיתאר מקומיות אלה:
) (1״תכנית מסי הפ - 1519/שיכון לזוגות צעירים ברחי האיצ-
טדיון ,קרית חיים — המחווה שינוי לתכנית מסי חפ  — 222,עמק
זבולון  -מפרץ חיפה״ ,שהודעה על הפקדהו ,ביהד עם התשריט
המצורף אליו פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1770תשל״ב ,עמי
.170
;

)(2

״תכנית מם׳ חפ — 1556/בינוי בחלקות חב׳ שיכון עובדיה
בע״מ בגוש  10752כרמל מערבי — המהווה שינוי לתכנית
מסי חפ — 22»/תכנית זזמיתער של העיר היפה ולתכנית מסי
הפ229/בי — הגדלת אהוזי הבניה באזור מגורים אי״ ,שהודעה
על הפקדתו ,ביחד עם התשריט המצורף אליו פורפמה בילקוט
הפרסומים  ,1840תשל״ב ,עמי .2106

) (3״תכנית מסי  -פ  - 1.167בית פפר למלונאות ומלון כרמל
ברחי יפה־גוף היפה ,גוש  10809חלקה  — 64המהוות שינוי
לתכנית מסי הפ — 229/תכנית המיתאר של העיר היפה ולתכנית
ימס׳ חפ229/בי — הגדלת אחוזי הבניה באזור מגורים אי״,

ילקוט הפרסומים  ,1958י״ג בקשון חשל״ד8.11.1973 ,

השינויים האמורים ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותם
ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם ,הופקדו במשרדי הועדה
המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה,
וכל מעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחיס לקהל.

נפתלי איילתי
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה

מרחב תכנון מקומי—מחוזי ,מחוז חיפה

הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
חשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
חיפה ,הופקדו שינויי תכניות מפורטות אלה ,ביחד עם התשריטיט
המצורפים אליהם:
)(1

״תכנית מסי בע — 771/מגורים בגוש  ,10562עתלית — המהווה
שינוי לתכנית מסי בע — 52/חלוקות עתלית״.

ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התבנית:
גוש  10562חלקות  ;54 ,52 ,48 ,46 ,44 ,23—11הלקי הלקות
.66 ,60 ,57 ,56
גוש  10561הלק מחלקה .68
)(2

״תכנית מסי ג — 775/הרחבת כביש חישולי כרמליטירה וסלילת
כבישי גישה״ — המהווה שינוי לתכנית מס׳ בע — 718/מסעף
חדש למחנות צה״ל מצדו המערבי של צומת טירת הכרמל
ולתכנית מטי בע19/ד — מסעף חדש למחנות צה״ל מצדו
המערבי של עומת טירת —הכרמל.
הכביש אשר הרחבתו מוצעת בתכנית עובר בחלקי גושים
.10733 ,10731 ,10728-10724

כל המעונין בשינויי התבניות דשאי לעיין בהם ללא תשלום
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אהד הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחכ
התכנון שלה בלול בתהום התבניות או גובל אותם ,רשאי ,תוך חדשיים
מיוט פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינויי
התכניות במשרדי הועדה המחוזית האמורה.

נפתלי אילתי
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחו! חיפה
מרחב תכנון מקומי ,מחוזי — מחוז חיפה

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכי־ת מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89להדק התכנון והבניה,
תשב׳״ז?— ,1985בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מהו;
חיפה ,הופקד שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״תכנית מסי
ג — 764/אזור תעשיה ב8ומ אל פחם״ — מחווה שינוי לתכנית
ג! — 400תבנית מיתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר מחוז הי3ה —
ביהד עם התשריט המצורף אליו.
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ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התבנית:
גוש  20340חלקות .62 ,50
כל המעונין בשינוי מתכניו /רשאי לעיין בו ללא תשלוט בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בגנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה את
עצמו נפגע ע ל ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרהב
התכנון שלה בלול בתחום התכנית או גובל אותו ,רשאי תוך הדשיים
מיופ פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.

כל מעונין בקרקע ,בבנין או י כ ל פרט תכנוני אחר מרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
שלה בלול בתחום התכנית או גובל אותו ,רשאי ,תוך הדשייפ מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לתכנית במשרדי
הועדות המקומיות האמורות.

נפתלי אילתי
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה

נפתלי אילתי

מרחב תכנון מקומי ,קריות

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז היפה
מרחב תכנון מקומי ,חוף הכרמל

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
תיפח ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הוף הכרמל ,הופקד
שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית מסי חכ44/ב׳ — שכונה מם׳ 8
באזור הגופש והוילות בצפון קיסריה — המהווה שינוי לתבנית
תב — 44/שכונה מסי  8באזור הנופש והוילות בצפון קיסריה״ ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו.
ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
גוש  10620חלקות  ;94 ,93 ,91חלקי הלקות .81 ,97 ,96
כל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו ,רשאי ,תוך חדשייס
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התגגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.

הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  80להוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
חיפה ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה קריות ,הופקדד
שינויי תבניות מפורטות אלה ,ביחד עם התשריטים המצורפים אליהמ:
)(1

ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  11856הלק מחלקה .102
גוש  11589חלקות  ;35 ,62 ,32חלקי חלקות ,67 ,55 ,33
.154 ,155 ,166 ,152 ,113
גוש  11588חלק מהלקה .33
)(2

נפתלי אילתי
)(3
מרחב תכנון מקומי ,״שומרון

במפרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89להוק התכנון והבניה,
תשב״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
היפה ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה השומרון ,הופקדה
תבנית מפורטת הנקראת ״תכנית מסי ש'י — 116,שכונת מגורים בגוש
 10183פרדס חנה״ ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
כן נמסרת בזה הודעה ,כי שינוי התכנית האמור משפיע בשטה
תחולתו על תכנית ג׳ — 29,תכנית מפורטת פרדס חנה אשר דבר
אישורה פורסם בע״ר  ,1064מיום .19.12.40
ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
גוש  10103חלק מהלקה .32
כל מעונין בתכנית רשאי לעיין בד ללא תשלוט בימי !.ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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״תכנית מפי ק; - 237ביתני מלאכה  -בית לעם  -אזור
מלאכה ותעשיה קרית ביאליק״ — המהווה שינוי לתכנית
ק; — 170אזור תעשיה ומלאכה קרית ביאליק — צפון.
ואלח חם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  10419חלק מהלקה ,2

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

״תכנית מסי ק155/אי — קרית ביאליק — שיכון במזרח כביש
היפה—עכו חלק ג״ — המהווה שינוי לתכנית מס׳ ק 155/י 
קריח ביאליק  -שיכון במזרח כביש היפה-עכו הלק גי ,אשר
דבר אישורה פורסם בילקוט הפרסומים מסי  1133מיום 9.11.64
ולתבנית ק146/ב׳ — המשך בינוי ברחוב הגליל — קרית
ביאליק״ ,אשר דבר הפקדתה התפרסם בילקוט הפרסומים מם׳
 1840מיום .20.7.72

״תבנית מם׳ ק; — 241ביטול שכיל להולכי רגל ,קרית ביאליק—
המהווה שינוי לתכנית מס׳ ק — 1£3/קריה שמריהו״.
ואלה חם השטחים הכלולים בשינוי התבנית:
׳גוש  11531הלקוח  ;45 ,43חלקי חלקות .133 ,41
עיקרי הוראות התכנית הם :ביטול שביל להולבי רגל חלק
מחלקה  133בגוש .11531

כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא תשלום
בימים ובשעות שהמשרדיפ האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבניךאו בכל פרט תכנוני אהר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרהב
התכנון שלה כלול בתחומי התבניות או גובל אותם ,רשאי ,תוך
מדעיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות
לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה,

נפתלי אילתי
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה

ילקוט הפרסומים  ,1958י״ג בזושון תשל״ד8.11.!973 ,
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מרחב תכנון מקומי׳ מהוזי

מרחב תכנון מקימי׳ הגליל המרכזי

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאד

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה׳
תשכ״ה1965-׳ כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה׳ מחוז הצפון׳
החליטה׳ באישור שר הפנים׳ לאשר שינוי תבנית מיתאר הנקרא
״תכנית מט׳  — 1367שינוי לתכנית מיתאר מסי  194הגלילית ~
בית ספר בכפר נין״׳ שהודעה על הפקדתו׳ ביחד עם התשריט המצורף
אליו׳ פורסמה בילקוט הפרסומים 1770׳ תשל״ב׳ עמי .171

נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה׳
תשכ״ה—1965׳ כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה׳ מהוז הצפון׳
המליטה׳ באישור שר הפנים׳ לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא
״תכנית מפורטת מסי  — 1497שינוי לתכנית מפורטת מסי 693אי׳
ביד מכםור  -גוש  10361חלק מהלקה 2״׳ שהודעה על הפקדתו׳
ביחד עם התשריט המצורף אליו׳ פורסמה בילקוט הפרסומים 1852׳
תשל״ב׳ עמי .2395

השינוי האמור׳ בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו׳ ביחד•
עט התשריט המצורף אליו׳ הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מחוז הצפון שבנצדת
עלית׳ וכל מעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמש
רדים האמורים פתוחים לקהל.

השינוי האמור׳ בצורה שגה הועדה המחוזית אישרה אותו׳ ביחד
עם התשריט המצורף אליו׳ הופקו במשרדי הועדה המחוזית האמורה
ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המרכזי שבעכו׳
וכל מעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

כ״ח באלול תשל-ג ) 25בספטמבר (1973

י׳ קניג

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון

כ׳׳ח באלול תשל״נ) 25בספטמבר  (1973י׳ קניג
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפין
מרתב תכנון מקומי׳ טובים

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית

מרחב תכנון מקומי׳ צפת

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה׳
תשכ״ה1965-׳ כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה׳ מ ח ת הצפון׳
החליטה׳ באישור שר הפנים׳ לאשר שינוי תכנית מיתאר הנקרא
״תכנית מם׳  — 1372שינוי לתכנית מיתאר מסי 247׳ צפת  -איתור
שטח למלונאות ונופש בצפת״׳ שהודעה על הפקדתו׳ ביחד עם התש
ריט המצורף אליו׳ פורסמה בילקוט הפרסומים 1829׳ תשל״ב׳ עמי
.1820
השינוי האמור׳ בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו׳ ביחד
עם התשריט המצורף אליו׳ הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה צפת שבעירית צפת׳
וכל מעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
כ״ח באלול תשל׳־ג) 25בספטמבר (1973

נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה׳
תשכ״ה—1965׳ כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה׳ מחוז
הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה טובים׳ הופקד
שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״שינוי מסי  4לתכנית מיחאר
מקומית מם׳  — 102(02/8קרית מלאכי שינוי יעוד בגוש  309חלקה
4״׳ ביתט עפ התשריט המצורף אליו.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
שדרות הנשיא׳ קרית מלאכי.
כל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוהיפ לקהל.
כל מעונין בקרקע׳ בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
התכנון שלה כלול בתחום התבנית או גובל אותו רשאי׳ תוך חדשיים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות׳ להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
י״ט באלול תשל״ג) 16בספטמבר (1973

י׳ קניג

י׳ ורדימון

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרוס

הזמנות בתי המש0ט
בית ה מ ש פ ט המחוזי בירושלים
הזמנות בדבר קיום צמאות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה ולמינוי מנהל עזבון׳ כמפורט להלן .כל המתנגד לבקשה
יגיש׳ תוך ארבעה עשר יוס מיום פרסום הזמנה זו׳ את טעמי התנגדותו׳ שאם לא בן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
מם׳ התיק
)צוואות(
521/73

שם המנוח

צירלס י' רחנבלומ

מקום מגוריו

תאריך

האחרון

הפטירה

ירושלים

1.4.73

שם המבקש
לוטיל רוזנבלום

י׳ ויים ,רשם
ילקוט מפרסומים  ,1958י״ג בהשון תשל״ד8.11.1973 ,

בית המשפט המחוזי בירושלים
הזמנות בדבר ירושות
להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה .כל אדם הטוען שיש
לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייהסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום
הזמנה זו ,שאס לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
מסי התיק
)ירושות(

שם המנוח

מקום מגוריו
האחרון

513/73

זיוה שריקי
דריו בסודו
שלמה מרצ־אנו

ירושלים

520/73

אהרן כהן

ירושלים

317/73
519/73

תאריך
הפטירה

שם המבקש

ירושלים

23.12.72

שריקי מימון וויקטוריה

ירושלים

23.8.73

בסודו אלאונורה

12.9.73

יוליט מרציאנו ורחל
חזיזה

22.2.71

זהרה בהן

י׳ וייס ,רשם
בית המשפט המחוזי ב ת ל ־ אביב־ יפו
הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה ולמינוי מנהל עזבון ,כמפורט להלן .בל המתנגד לבקשה
יגיש ,תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,את טעמי התנגדותו ,שאם לא בן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
מס׳ התיק
)צוואות(
1103/73
4040/73
4041/73
4045/73
4052/73
4053/73
2496/73
4042/73
4064/73
4065/73
4066/73
4067/73
4069/73
4072/73
4082/73
4083/73
4085/73
4090/73
4091/73
4082/73

שם המנוח

משה גבירצמן
אבוש יצחק
אימרה שטרן
ג׳ותייה מהלב
ליבוביץ ליי בו
פבל לורנץ
יוסף שמואל בירון
פסה פנצ׳ינה
שומנטל מרדכי
רובין פינסקי
מורים פינסקי
יבלק אפלה
ונטורה יצחק
פרץ לודוי! פדידריך טובי
זוזנה קולצ׳אר
בורג שלום
שאול יונס ליפינסקי
שנל שלמה
מרים הלר
ברוך זיידל

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

שם המבקש

תל־אביב

-

־.ל־;־:־ב

13,6.73

פתח״תקוה

1.7.73

צפורה שטרן

רמת־גן

31.8.73

עזיזה לוי

חולון

22.9.73

ליבוביץ יהושע,
בוםטן בלה

כפר מלל

7.5.73

לאוני לורבץ

ארה״ב

-

פני גבירצמן ואח׳
אבוש הלנה

ישראל בירון

פתה־תקוה

13.5.73

דבורה גלינטקי

תל־אביב

1.8.73

אנקר בלה יפה

קנדה

27.10.67

לואיפ וטוריס פינםקי

קנדה

19.2.67

שרה עינסקי ואה׳

תל־אכיב

24,9.73

פנינה מנמל

יפו

7.11.72

וגטורה מרי

-

רמת־הן

—

בת־ים

—

אדית טובי
ד״ר קולצ׳אר שלמה
ואח׳
בורג צבי

18.6.73

גינה רן ארי

בת־יט

28.8.73

ע נ ל אוגניה

תל־אביב

26.7.73

צגי הלר

לוד

2.8.73

ציורני סוניה

-

ד׳ ולך,

רשם

ילקוט הפרסומים  ,1958י״ג בתשון השל״ד8.11.1673 ,

בית המשפט המחוזי ב ת ל ־ א ב י ב ־ י פ ו
הזמנות בדבר ירושות
להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט ,בתיקיפ המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה .בל אדם הטוען שיש
ל ו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יניש התנגדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום מיום פרםופ
חעעה זו ,שאט לא בן יהן בית המשפט צו בטוב בעיניו.
מס׳ התיק
)ירושות(
2496/73
3201/73
4061/73
4062/73
4068/73
4074/73
4075/73
4076/73
3540/73
3988/73
4043/73
4044/73
4046/73
4047/73
4048/73
4049/73
4050/73
73׳4051
4054/73
4056/73
4055/73
4058/73

שם המגות

יוסף שמואל בירון
קומברו אלג׳ם
פארגיין טופק
יעקב בהן
פולובינה סגל בתיה
יגאל ארז
מראד בנימין
יצחק בכד
אוהר חנה
כהן משה
יעקב ליפשיץ
גילגוף אלקה
חנה וינר
• אלקם קריצמן
קלרה סבירסקי
הדסה אנצילביץ
עזרי משה
זקי צדקה
אליהו בלומשטיין
זכריה קפרא
שרה שרעבי
מלכה מרכזי

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

שם המבקש
ישראל בירון

ארה״ב

-

גבעתיים
תל־אביב

-

-

בת־ים

-

תל־אביב
ניו־יורק

הרצל אלג׳ם

--

פארגיין ג׳ני
משה ויהזקאל כהי

1.9.63

סגל אננה חנה

-

29.3.73

מריס באמן
מרים נ!ראד

-

28.473

ארנה בכר

-

נפתלי אורן

18.4.73

עטרה אלוני
מיוריי א .פארקר

-

6.1.73

גילגוף אורי

פתח־תקוה

22.3.73

מרים קדמן

ארה״ב

29.9.72

יוסף קריצמן

פתחיתקוה

2.7.73

דב סבירסקי

-

גדרה

1.3.73

גרשון אנצילביץ

תליאביב

27.6.73

בבור עזרי

חולון

12.12.59

נימר צדקה

רמת-גן

7.7.73

שרה בלומשטיין

רחובות

6.1.70

יונה בוני

רחובות

19.9.72

אבנר שרעבי

תל־אביב

14.9.73

אברהם מרכזי

ד׳ ולך,

רשם

בית המשפט המחוזי ב ב א ר ־ שבע
הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבין
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט כקשות ליחן צווים לקיום צוואת ולמינוי מנהל עזבון ,כמפורט להלן .כל הניזזנגד לבקשת
יגיש ,תוך ארבעה עשר יום מיום פרטום הזמנה זו׳ את טעמי התנגדותו׳ שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו,
מס׳ התיק
)צוואות(
174/73

שם המנוח
משה חי

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

באר־שבע

14.2.65

ע ם המבקש
.

חנינה אהרון חי

י׳ טירקל ,רשמ

ילקוט הפרסומיס  ,1958י״ג בחשון תשל״י8.11.1973 ,

בית המשפט המחוזי בבאר־שבע
הזמנות כדבר ירושות
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה .כל אדם הטוען שיש
ל ו טובת הנאה בעזבון שאהת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום
הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
טפ׳ התיק
)ירושות(
166/73
168/73
175/73
177/73
178/73
179/73
180/73
176/73

מקום מגוריו
האחרון

שם המנוח

שמש מנשה
יוסף וייסב ורט
קרפ משה
פאול אליעזר
משה ביטון
היים אמר
מרדכי רויטנטלר
סין חיים יוסף יעקב
סין חייט חיה

תאריך
הפטירה

שם המבקש

-

קריח־מלאכי

27.7.68

אשקלון

13.5.73

מרים וייסבורט

אשקלון

16.3.63

קרפ אברהם

באר־שבע

6,6.68

פאול רחל

באד־׳שבע

16.4.72

שבה ביטון

ערד

5,8.73

מרים אמר

באר־שבע

25.2.70

לאה רויטנטלר

באר ־שבע
באר־שבע

-

צילי הרסן)הין היי•(

י׳ טירקל ,רשם

ב י ת ה מ ש פ ט המחוזי בנצרת
הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה ולמינוי מנהל עזבון ,במפורט להלן .כ ל המתנגד לבקשה
יגיש׳ תוך ארבעה עשר .יום מיום פרסום הזמנה זו׳ את טעמי התנגדותו׳ שאם לא כן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו.
מקדם מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

מטי התיק
)צוואות(
271/73

עלי אסמעיל ברבור

נצרת

2.9.73

272/73

זיגפריד)שלמה( שטראום
עלי אברהים חסן

י שם המנוח

שט המבקש
כאמל עלי אסמאעיל
ברבור

291/73

נהלל

27.12.72

גאולה שטראום

עילוט

4.11.69

סאלח עלי אברהים
סלימן

א׳ אמא,

רשם

הזמנות בדבר ירושות

להווי יידוע כי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשור .ליתן צווים המכריזים על ירושה .בל אדם הטוען שיש
ל ו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום
הזמנה  :ו  ,שאט לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעמיו.
מפי התיק
)ירושות(
267/73
268/^3
269/73
270/73
273/73
274/73
275/73
276/73
279/73

182

שם המנוח

חנה סטפמן
בובצי)אשריה( ליברוון
דוד מירון
חנא סלים לולו
גרשון גרשוני)זורקובסקי(
זליזניאקוף ישראל
גלילי יעקב
יהודה אלמוג
אורון נורקין

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

שפ המבקש

יבנאל

3.8.65

שלום סטפמן

תל״עדשיט

22.5,70

לוי ליברזון

קיבוץ שרוד

11.6.73

מינה מירון

בצרת

4.3.73

אניס הנא לולו

נהלל

31.8.46

שמואל גרשוני

מגדל־העמק

8.9.57

זלדה זליזניאקוף

ראש פינה

16.3.73

גלילי ראובן

כפר בלעדי

£3.7.72

עציון אלמוג

נצרת עלית

6.5.72

אב שלוש נורקין

ילקוט הפרסומים  ,1958י״ג בחשון תשל״ד8.11.1973 ,

בית המשפט המתתי בנצרת
מ ז מ נ ו ת )המשל(
מט׳ התיק
)ירושתן(
280/73
283/73
284/73
286/73
292/73

שם המנוח

יעל נורקין
סליה
אסתר הורוביץ
עבדל חמיד טראס
םלימאן מוחמד סלימאן
גליד ר ) ל ב י ת

שפריגגר(

מקום מגוריו
מאהרון

האריך
מפשירה

שם המבקש

בית־שערים

8.6.67

אבשלום נורקין

ארה״ב

9.3.67

במן גלידד

ניר־דוד

3.12.63

מרים לו!

אילת

16.1.72

צראץ עגדול עזיז רשיד

בועיינה

13.S.5S

נואף טלימאן מוחטד

א׳ אםא,

רשם

הזמנות בתי הדין הרבנ״מ
בית הדין הרבני האזורי בירושלים
להווי ידוע כי ר1גשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,כקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובת הנאד־ או המעונין בעזבון <ram
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא בן יתן
בית הדין צו בטוב בעיניו.

נחמנוביץ נחמן,

בענין עזבון המנוח
י״א בניסן תשל״ג ) 13באפריל .(1973
המבקש :גחמגוביץ מרים.

תיק /3524תשל״ג
שנפטר בירושלים ביום

המבקש:

יעקב אטל.
רפאלי חיה,

בענין עזבון המנוחה אטל ולגטין
ביום י״ג באב תשל״ב ) 24ביולי .(1972

תיק /3525תשל״ג
אסתר ,שנפטרה בחיפה

בענין עזבון המנוחה
׳ באלול תשל״ג ) 17בספטמבר .(1973
המבקש :רפאלי מאיר.

מ׳

"I

תיק /6תשל״ד
שנפטרה בירושלים ביום

סולה,

המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי ב ת ל ־ אביב־ יפו
הזמנות
להווי ידוע בי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן
בית הדין צו כטוב בעיניו.

בענין ירושת המנוחה לובה ארן,
י באדר א׳ תשל״ג) 3בפברואר .(1973
המבקש :זלמן ארן.

תיק /11428חשל״ג
שנפטרה בירושלים ביום

יעקב בן האמו,

בענין ירושת הטבות
ביום ג׳ בניטן תשל״נ ) 5באפריל .(1973
המבקשת:

תיק /11527תשל״ג
שנפטר בבאר־יעקב

סעידה בן האמו.
צפורה בוני,

תיק /12883תשל״ג
שנפטרה בתל־אביב ביום

שקר עזריהו,

תיק /10977תשל״ג
שנפטר בתל־השומר ביום

בענין ירושת המנוחה
כ״ז באדר א׳ תשל״ג) 1במרס .(1973
המבקש :זכריה נוני.
בענין ירושת המנוח
כ״ו בניסן תשל״ב ) 6באפריל .(1972
המבקש :סלומון עזריהו.

וולף שנפ,

בענין ירושת המנות
בשבט תשל״ג ) 23בינואר .(1973
המבקשת :דינה פלד.

תיק /12775תשל״ג
שנפטר בתל־אביב ביום כ׳

ילקוט הפרסומים  ,1958י״ג בחשו :תשל״ד8.11.1973 ,

שרה בורשטיץ,

בענין ירושת המנוחה
ביום י״ב בסיון תשל׳׳ג) 12ביוני .(1973
המבקשת :מלכה שפרן.

הרש דיכטר,

בענין ירושת המנות
באדר ב׳ תשכ״ה ) 30במרס .(1965
המבקש :דוד דיכטר.

תיק /13129תשל״ג
שנפטר ברמת־גן ביום כ״ו

נפתלי קמל שאול,

בענין ירושת המנוח
כ״ג בטבת תש״ט ) 24בינואר .(1943
המבקש :שמואל שאול.

תיק /13113תשל״ג
שנפטרה בתל-אביב

תיק /13750תשל״ג
שנפטר בחיפה ביום

ינקו אבדם,

תיק /13760תשל״ג
שנפטר בתל־אביב ביום כ״ו

אלי זיתתי,

חיק /13801תשל״ג
שנפטר בפתח־תקוה ביום י*ד

בענין ירושת המנוח
בםיון תשל״ג ) 26ביוני ,(1973
המבקשת :סילביה אבדם.
בענין ירושת המנוח
באב תשל״ב ) 12באוגוסט .(1973
המבקשת :דאן זיתוני.

יהודה קובו,

סגן מזכיר ראשי
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בית הדין הרבני האזורי בחיפה
ז? ז מ נ ו ת
להווי ידוע בי הונשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .בל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאתת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצת להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך תמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה 1ו ,שאם לא בן יתן
בית הדין צו כטוב בעיניו.

בראונשטיץ יונס,

בענין ירושת המנוח
כ״ז באייר תשל״-ג ) 28במאי .(1973

תיק /5629השל״ג
שנפטר בחיפה ביום

אנטה בראונשטיץ.

המבקשת:

ברהה ראוכברגר.

המבקשת:

המנוח טוביה גור,

בענין ירושת
באב תשל״ג ) 1באוגוסט .(1973
המבקשים:

תיק /3704תשל׳־ג
שנפטר בקירית בנימין ביום ג׳

אריה ועופדד ,גור.
תיק /5707חשל״ג
שנסטר בהיפר ביום כ'

ברנה פורטוני.

אידה כהן,

בענין ירושת המנוחה
בניסן תשל״ב ) 19בטרם .(1972
המבקש :יעקב כהן.

תיק '5708תשל״ג
ביכלד ,שנפטר בחיפה

מרדכי פייגנזון,

בענין ירושת המנוה
ט״ו באב תשל״ג) 13באוגוסט .(1973

יענין ירושת
י׳״ז באב תשל״ג ) 15באוגוסט .(1973

תיק 5717׳תשל״ג
פינק ,שנפטרה

תיק /5721תשל״ג
שנפטר בחיפה ביום

לייב פיגנזון.

תיק /15תשל״ד
שנפטר בקרית בנימין ביום

יונה רינהרץ.
יעקב מימון,

בענין ירושת המנוה
בתמוז ־•:-.ל״ב ) 10ביולי .(1972

תיק /35תשל״ד
שננוטר בהיפה ביום כ״ט

מרים מימון.
צבי גרינברג,

בענין ירושת המבוה
בתמוז תשל׳־ג ) 13ביולי .(1973

תיק /5724תשל״ג
שנפטר בחיפה ביום י״ג

עליזה גרינברג.
המנוחה שושנה פופ ר,

בענין ירושת
בסיון תשל״ג ) 1ביוני .(1973

תיק /5736תשל״ג
שנפטרה בחיפה ביום א׳

בנה יהושע פופר.
ארוי חייט,

בעבין ירושת המנוה
תשל״ג ) 30ביולי .(1873
המבקשת :גולדה חייט.

תיק  5744י תשל״ג
שנפטר בחיפה ביום א׳ באב

מסעודה שפר,

בענין ירושת המנוחה
כ״ו באב תשל״ג ) 24באוגוסט .(1973

תיק /5759תשל״ג
שנפטרה בפוריה ביום

המבקש :בנה מרה לי משה.

יעקב פינטוך,

תיק /5565תשל״ג
שנפטר בחיפה ביום ז׳

מייטה פיללל.

אלי זילברמן,

תיק  5586׳;תשל״ג
שנפטר בקרית ים ביום

אברהם אברהם,

בענין ידועלת המנוח
בתמוז תשל״ג ) 7ביולי .(1973
המבקשת :נטי פיייטוך.

בענין ירושת המנוח
ב״ו באדר תשב״ד ) 10במרס .(1964
המבקשת :לילי שקולניק.

חנה אידלברג,

בענין ירושת המנוחה
י״א בסיון חשב״ח ) 6ביוני .(1968

תיק /5597ד.של״ג
שנפטרה בחיפה ביוני

צבי איידלברג•
אסתר מור חיים,

בענין ירושת המנוחה
כ״ט באייר תשל״ג ) 30במאי .(1973
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אפרים גילבורד,
המנוח נתן ריגהרץ,

המבקש:

בענין ירושת המנותח פינציה־ברוכה
בחיפה כיום כ״ה באייר חשל״ג ) 30במאי .(1973
המבקש :צבי רשף.

המבקש:

בענין ירושת המנוה
באלול חשל״ג ) 4בספטמבר .(1973

המבקשת:

תיק 5697יי.תשל״ג
שנפטרה בחיפה ביום ד׳

תיק /6תשל״ד
שנפטר בחיפה ביום ו

אריה גילבורד,

המ-קשת:

בענין ירושת המנות אברהם מאיד
ביום כ״ח בתמוז תשל״ג ) 25ביולי .(1973
המבקשת :חיה ביכלר.

המבקש:

פרידה קוזוקרו.

המבקשת:

בענין ירושת המנוח
באייר תשל״יג) 21במאי .(1973

המבקש:

בענין ירושת המנוח
בכסלו תישל״יג ) 21בנובמבר .(1972

המבקש:

גרש פורטויי,

המבקשת:

לייב קוזוקרו,

המבקשת:

תיק /5656תשל״ ג
בענין צוואת המנות מרקוס־מרדכי ראוכברגר ,שנפטר
בתיפה ביום ו׳ באדר תשל״ב ) 21בפברואר .(1972

תיק /5503תשל״ג
שנפטר בהיפה ביום ט״ו

דוד מורחיים.

תיק 5599ןף,של״ג
שנפטרה בחיפה ביום

בענין ירושת המנוחה
י׳ בתמוז תשל״ג ) 10ביולי .(1973
המבקש :שמואל פולק.

בענין ירושת המנוח
ט״ז בתמוז תשל״נ ) 17ביולי .(1973
המבקשת :לולו אברהם.

יוסף נתנאל,

בעבין ירושת המנוח
באב תשל׳׳ג ) 15באוגוסט .(1973
המבקשת :רבקה נתנאל.

המבקשת:

היק /5810תשל״ג
שנפטר בחדרה ביום

תיק /5817ף,של״ג
שנפטר בחיפה ביום י״ז

משה פרימושור,

בענין ירושת המנוח
י״ה באלול תשל״ב ) 28באוגוסט .(1972

תיק /5771תשל״ג
שנפטרה בחיפה ביום

תיק ; 5820תשל״ג
שנפטר בנהריה ביום

אסתר פרימושור.
ייקום הפרסומיב  ,1958י״נ בחשון תשל״ד8.11.1973 ,

בית הדין הרבני האזורי בחיפה
זן ז & נ ו ה )המשך(
תיק /5839תשל״ג
שנפטר בחיפה ביום ט״ז

נעים כביר,

בענין ירושת המנוח
בשבט תשל״א ) 11בפברואר .(1971
המבקשת :רגינה כביר.

אסתר דלברמן,

בענין ירושת המנוחה
ד ׳ באב תשל׳״ג ) 2באוגוסט .(1973
המבקשת :בלה פיירמן.

בענין ירושת המנות
ביום י־״ט באב תשל״ג ) 17באוגוסט .(1973
המבקשים :עודד חינה ברוך.

ירושת המנוה משה שורץ,

בענין
באדר ב׳ תשל״ג) 27במרס .(1973
המבקשת:

חיים אבדלה,

בענק ירושת המנוח
באב תשל״ג ) 22באוגוסט .(1973
המבקשת :רינה אבדלה.

תיק /5850תשל״ג
שנפטר בחיפה ביום כ״ד

בענין ירושת המנוח
1
באב תשל״ג ) 2באוגוסט .(1973
המבקשת :ליה אופנבך.

תיק /5865תשל״ג
שנפטר בחיפה ביום ד׳

היק /5875תשל״ג
שנפטר בפרדם חנה ביום ב׳׳ג

מרטה שורץ.
גרשון הרבג׳יו,

בענין עזבון המנוח
באב תשל״ג ) 23באוגוסט .(1973
המבקש:

עקיבא אופנבך,

ו

תיק /5846תשל״ג
שנפטרה בחיפה ביום

בלהה ויהושע

תיק ;5866תשל״ג
ברוך ,שנפטרו בהדרה

תיק /5886תשל״ג
שנפטר בחיפה ביום כ״ה

אליאס הר־לב)הרבג׳יו(.
יצחק קסלםי,

בענין עזבון המנוח
באלול תשל״ג ) 13בספטמבר .(1973
המבקשת :בלידה קםלםי.

תיק /5930תשל״ג
שנפטר בנהריה ביום ט״ז

ציון ממן,

עוזר למזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בפתח־תקוה
הזמנות.

להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .בל התובע טובח הנאה או המעונין בעזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך המישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן
בית הדין צו בטוב בעיניו.

םיאני סאלפ,

בענין ירושת המנוח
ב ׳ באייר ת ש ל ״ ג )  4במאי .(1973
המבקש:

תיק /2128תשל׳׳ג
שנפטר בפתח־תקוה ביום

המבקשת :שטרום חיה איטה.
שאבי חנה,

ארגמן דניאל )סיאני(.
חיק /2169תשל״ג
שנפטר בפתח־תקוה ביום

שטרום צבי,

בענין ירושת המנוח
ה׳ בתמוז תשל״ג) 5ביולי .(1973

בענין ירושת המנוחה
ה׳ באדר ב ׳ חשל״ג ) 9במרס .(1973
המבקש :שאבי חוגי.

תיק /2176חשל״ג
שנפטרה בפתח־תקוה ביום

ש׳ שילוביצקי,

המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי ברחובות
הזמנות
להווי ידוע בי הונשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיומ פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן
בית הדין צו כטוב בעיניו.

יוסף יוסף,

שנפטר ברחובות ביום כ״ה

פנצר רחל,

תיק /1047תשל״ג
שנפטר ברחובות ביופ ב״א

בענין ירושת המנות
בכסלו תשל״ג ) 1בדצמבר ,(1972
המבקשת :יוסף טובה.
בענין ירושת המנות
בניסן תשל״ג ) 23באפריל .(1973
המבקש:

פנצור יוסף.
שיוביץ נתן,

בענין ירושת המנוח
באייר תשל״ב ) 5במאי .(1973
המבקשת :שיוביץ שרה •

תיק /1065תשל״ג
שנפטר ברחובות ביום ג׳

ילקוט זזפרסומים  ,1958י״ג בהשון תשל״ד8.11.1973 ,

רוסו מישון,

בענין ירושת המנוח
י״ג בשבט תשל״ב ) 29בינואר .(1972
המבקש :רוסו חיים.

תיק /1085תשל״ג
שנפטר בנס־צקנה ,ביום

תיק /1086תשל״ג
בענין ירושת המנוח גרינברג סימון ,שנפטר בבית החולים
שמואל הרופא בבארייעקב ,ביום ה׳ בחשון תשל״ג ) 13באוקטובר
.(1972
המבקשת :גרינברג צ׳רנה.

קסירר הרש,

בענין ירושת המנוח
בניסן תשל״ג) 26באפריל .(1973
המבקשת :קםירר לאה.

חיק /1117תשל״ג
שנפטר ברחובות ביום ב״ד
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בית הדין הרבני האזורי ברחובות
ה ז מ נ ו ת )המשך(
תיק /1144תשל״ג
ב ע נ ק ירושת המנות גורביץ אברהם ,שנפטר בבית החולים
אסף הרופא בבאר־יעקב ,ביום ה׳ באדר א ׳ תשל״נ ) 9בפברואר
.(1973
המבקשת :גורביץ מינה.

קמחי מטי,

בענין ירושת המנות
באדר תשכ־״ד ) 4במרס ,(1964
המבקשת :קמחי בוקו.

חיק /1161תשל״ג
שנפטר בחל־אביב ביום כ׳

היק /1179תשל״ג
בענין ירושת המנות בידר יחזקאל ,שנפטר בראשון־לציון
ביוט ח׳ באדר א ׳ תשל׳׳ג ) 10בפברואר .(1973
המבקשת :בידר ריבה.

אקרכץ וולף,

ב ע נ ק ירושת המנוח
ו׳ בניסן תשל׳׳ג ) 8באפריל .(1973
המבקשת; אקדמן מניה.

היק  1240י תשל״ג
שנפטר בחל־השומר ביום

תיק /1266תשל״ג
בענין ירושת המנוח זצפיצקי מינה ,שנפטר בבית החולים
אסף הרופא בבאר־יעקב ,ביום י״ח בניסן תשל״ג ) 20באפריל
.(1973
המבקש :משה זצפיצקי.

בעבין ירושת המנוח אושר יחזקאל,

תיק /1276חשלי־ג
שנפטר ברחובות ביום י״ט

תיק /1327תשל״נ
ב ע נ ק ירושת המנות בלומנפלד משה שלמה ,שנפטר
בראשון-לציון ביום א׳ בסיון תשל״ג ) 1ביוני .(1973
המבקשת:

בלומנפלד גיטל.
קלכהיים יונה,

בעניי ירושת המנוח
.1968
המבקשת :קלכהייס

בן שבת יעיש,

בענין ירושת המנוח
י״ב בסיון תשל״ג ) 12ביוני .(1973
המבקשת :בן שבת מזל.

אסתר.
תיק /1410תשל״ג
שנפטר בגדרה ביום כ׳

אבסון פימה,

ב ע נ ק ירושת המנוח
בסיון תשל״ג ) 20ביוני .(1973

אבזון זלמן.

המבקש:

ברגרין אהרן,

בענין ירושת המנוח
ט״ז בסיוץ תשל״ג) 16ביוני .(1973
המבקשת :ב ת ר ץ שרה.

בענין ירושת המנוה
בתמוז תשל״ג ) 20ביולי .(1973
המבקשת:

בוינגוי בת שבע.
המנוח שמואל נגמה,

בעגין ירושת
בטבת תשל״ג ) 30בדצמבר .(1973
המבקש :שמואל משה.

תיק /1051תשל״ג
שנפטר בגן יבנה ביום כ״ה

ריטר שלמה,

בעבין ירושת המנוח
בסיון תשל״נ) 30ביתי .(1973
המבקש:

חיק /1427תשל״ג
שנפטר ברחובות ביום

תיק /1431תשל׳׳ג
שנפטר ברחובות ביום כ׳

פםקרו שרה,

באייר חשל־״ג) 21במאי .(1973
המבקשת :אושר קלרה.
תיק /1292תשל״ג
שנפטר ברחובות ביום

תיק /1401תשל׳׳ג
שנפטר ביום  23באפריל

תיק /1532תשל״ג
שנפטר בגדרה ביום ל ׳

ריטר שלמה.
א׳ שמואלי,

המזכיר הראשי

ב י ת הדין הרבני האזורי בצפת
הזמנות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא בן יתן
בית הדין צו כטוב בעיניו.

בעגין עזבון המנוח רוזנבאומ רהנה
ביום י״א באדר ב׳ תש״ל ) 19במרס .(1970
המבקש:

תיק /170ף.של״ג
בת שמואל ,שנפטר

רהנבאום זאב.

בענין עזבון המנות אלטרוביץ א פ ו
ביום ט׳ באדר ב׳ תשל״ג ) 11באפריל .(1973
המבקשת :אלטרלביץ לאה׳
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ראובני יצחק,

בענין עזבון המנוח
תשל״ג) 23באוקעובר .(1972
המבקשת:

תיק /476תשל״ג
בן יצחק ,שנפטר

תיק /592תשל״ג
שנפטר ביום ט״ו בחשו ן

ראובני שרה.
גי5ר אליהו,

בענין עזבון המנוח
תשכ״ג ) 20באוקטובר .(1962
המבקש :משה גיגר.

תיק /645תשל״ג
שנפטר ביום ב״ב בתשרי

אהרן מושקט,המזכיר

ילקוט הפרסומים  ,1958י״ג בחשק תשל״ד8,11.1973 ,

בית הדין הרבני האזורי בטבריה
ה ז מ נ׳ז ת
תיק /567תשל״ג
הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוח
בנימין בן מאיר דובובני ,שנפטר ביום נ ׳ בכסלו תשל׳׳ב )20
בנובמבר .(1971
המבקש:

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

יוסף מ׳ שטרית,

שמואל דותן)דוכובני(.

המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי ב ב א ר ־ שבע
הזמנות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאהת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיוט פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן
ב י ת הדין צו כטוב בעיניו.
תיק /1708תשל״ג
בענין עזבון המנוח אבחםר מאיר בן יצחק ,שנפטר בדימונה
ביום ט״ז באב תשל״ג ) 13באוגוסט .(1973
המבקשים :אלמנתו ,בניה ובנותיו מדימונה.

בעבין עזבון המנוח שולץ אדורדה
בחיפה ביום ג׳ גסיון תשל״ג ) 2ביוני .(1973
המבקשות :אלווירה ואיריס.

חיק /1767תשל״ב
בן מרדכי ,שנפטר

תיק /1778תשל״ג
בענין עזבון המנות מצלמי פנחס בן שלמה ,שנפטר
במושב פטיש ביום י״א בניטן תשל״ג ) 13באפריל .(1973

המבקשים :אלמנתו ,בניו ובנותיו.
תיק /9תשל״ד
בענין עזבון המנוח לייב מאיר ניסן בן לייזר ,שנפטר
בבאד־שבש ביום כ׳׳ג בטבת חשל״ג ) 28בדצמבר .(1972
המבקשים :בניו ובנותיו מבאר־שבע.
מ׳ קינן,

המזכיר הראשי

הודעות בדבר מכירת מקרקעין
משרד ההוצאה לפועל של
בית המשפט בתל־אביב־יפו
הודעה בדבר מכירת מקרקעין

תיק הוצל״פ 1718/67

מוצעים בזה למכירה המקרקעין המתוארים להלן לסילוק חוב בסך
 17,202.52ל״י המגיע מהחייב ש מ ו א ל ז י ל ב ר ש ט י ן לזכות מדינת
ישראל ,המיוצגת ע׳״י פקיד שומה תל־אביב .1

בחלקו הדרומי ,כ־ 1/6משטחו בערך ,לתל-אביב וברובו לרמת־
השרון.
לגבי השטה הנמצא בתחום רמת-השרו; קיימת תכנית מיתאר תיקון
מסי  1שקיבלה תוקף לפי פרסום בילקוט הפרסומים  1078מיום
 .18.3.71לגבי החלק הדרומי — בתחום שיפוטה של תל־אביב —
הוכנה אמנם תכנית מס׳  ,815אבל היא לא הופקדה,

על המעונין בקניית המקרקעין להגיש ללשכה זו הצעה בכתב
תוך שלושים יום מיום פרפום הודעה זו .ההצעה תפרש את שמו׳
מענו ומספר זהותו של המציע ,ואת הסכום המוצע׳ ויצורף להצעה
ערבון בסכום שלא יפחת מ־ 10%מהמחיר המוצע.

לפי התכנית של רמת־השרון ,מיועד החלק המזרחי של הגוש
״לאיזור נפט״ ,קצת יותר ממחצית השטח )הנובל עם איזור ת ל ־
אביב( לבית־קברות ויתרת השטת מיועדת ל״איזור מפעלי תיירות
ובתי מלון״ עם שטת ירק שמפריד בין איזור זה לכביש לנתניה אך
יתכן מאוד שיבוא שינוי רדיקלי בכל תחומי הייעוד הנ״ל ,כי אזורים
כל כך שונימ באופיים אינמ מתקבלים כיום על הדעת.

פירוט המקרקעין

כיום מוקפא השטח ואין נותנים אפשרות לפיתוח עד להחלטה
סופית בענין התכנון ,הן בשטח רמח־השרון והן בשטח תל־־אביב.

המקום :תל־אביב ורמת־השרון.
מספדי הדישוט; גוש  6619הלקה . 4
השטח :כ־ 1209מ״ר מושע ברוטו.
תיאור המקרקעין׳ סוגם׳ טיבם ,ושימוש בהם :החלקה הזאת תו
פסת למעשה את כל שטח הגוש .הוא נמצא י־ 800מטר צפונית מרה׳
רשפון )עבר לירקון( ונובל במערב ע פ הכביש לנתניה .הגוש שייך

ילקוט הפרסומים  ,1958י״ג בחשון תשל״ד8.11.1973 ,

שומת הנכסים :בהתחשב במצב הנכסים המתוארים לעיל ,ערכם
של  1,209מ״ר במושע ברוטו הוא סך  30,223ל ״י )שלושים אלף
מאתיים ועשרים וחמש לירות(.

דב גדנדש
המוציא לפועל בתל־אביב־יפו
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פקודת השותפויות
הודעות ע ל שינויים בשותפויות
״שי״ תעשית חפצי חן)(1954

המספרים בהודעות מציינים את השינויים בפרטים אלה ;
ז.

שם ה ש ו ת פ ו ת

.2

טיב העסק

ג,

 .3קרית אריה פחח״תקוה׳ ע״י שי למתכת עדינה בע״מ.
 .7א׳ באדר ב ׳ ת ש ל ״ ג )  5במרס .(1973
 .8ש4992/

מקום העסקים

.4

יוסף רוזנבך רשותי

שטות השותפים ומעניהם
תקופת

.5

ההתקשרות

.6

המורשים לנהל א ת השותפות ולחתום בשמו!

.7

תאריך השינוי

.8

מספר התיק

.4

.5

יצחק דלף ובנו
 .3רחוב הרא״ה  ,2רמת־גן.
 .7י״א באדר א ׳ תשל״ג) 26בפברואר .(1973
5484 8.

אחים כיאט
 .6פרד כיאט׳ סלים ביאט ,חביב כיאט .כל אהד מהם רשאי לחתום
בשם השותפות ולחייב את השותפות בחתימתו.
 .7כ״א בכסלו תשל״ג ) 27בנובמבר .(1972
 .8ש151/

.6

.7
.8

״טכנו־דיוק״
 .1״סיקומל  -מערכות ורכיבים 1959״
 .7ג׳ בטבת תשל״ג ) 8בדצמבר .(1972
 .8ש;6838

הובלת אספלט רוזנטל ושות׳

בגט פתח־תקוה
.3
.4

.6
.7
.8

דרך זיבוטינםקי 2׳ רמת־גן בנין בורסת היהלומים.
כהן אליהו וריכרדסון מרים יצאו מן השותפות .אהובה רזובםקי׳
עקרח־בית ,רחוב כצנלםון ,כפר גנים ,פתח־תקוה הצטרפה
לשותפות.
תחימת אורי רזונסקי בצירוף חותמת השותפות תחייב את
השותפות.
כ״ד בחשו; תשל״ג ) 1בנובמבר .(1972
ש2540/

 .3רחוב ברבדפ  ,3חיפה אצל ולטר רוזנטל בע״מ.
 .7ב״ה באדר א׳ תשל״ג) 27בפברואר .(1973
 ,8ש;7343

״הדשקוביץ את פיק״ מ בל ת בסיטונות
ואריזת מצרכי מזון נתניה
 .3שמואל הנציב  ,18נתניה.
 .7י״ג באדר א ׳ תשל״ב ) 15בפברואר .(1973
 .8ש;7869

שותפות א.מ.ב.

חברת החמצן הישראלית האחים מילר
 .6כרמלי מילר׳ אלחנן ברכיהו׳ קרינע הברח לאחזקה מסחר והש
קעות בע״מ באמצעות ריבה לוי׳ תמרה הרל״פ כ ל אהד מהם
רשאי להתוס בשם השותפות על כ ל התעודות הנוגעות לפעולות
הרגילות של השותפות בגון :להתוס על קבלות ,שטרות׳ צי-יכ׳
העברת וגביית שטרות וצ׳קים והסבתם ,חוזים׳ התחייבויות,
ולחייב את השותפות בקניה ומכירת כל מיני נכסי דניידי׳ וכל
עיפקאות רגילות אחרות .עבור פעולות בלתי רגילות של השות
פות כגון :רכושה׳ מכירה או שעבוד של בכסי דלא ניידי או הלק
מחם׳ או מכירת העסק כולו לאחרים ,או הכופת שותפים »תריפ
לשותפות — תהייבה דרושות שתי חתימות ה דלקמן ז
כרמלי מילר יחד עם חתימת אלחנן ברכיהו או יחד עם חתימת
קרינע הברה לאחזקה מטחר והשקעות בע״ט באמצעות ריבה
לוי׳ או יחד עם חתימת תמרה חרל״פ,
אלחנן ברכיהו יחד עם חתימת כרמלי מילר או יחד עם התימת
קרינע חברה לאחזקה מסחר והשקעות בע״מ באמצעות רינה
לוי« ,ו יחד עט חתימת תמרה הדל״פ,
 .7כ״ח באדר א ׳ השל״ג ) 2במרס .(1973
 .8ש4/־88

IS8

ליאון וייכטלבאוט ותיאודור גרובבר יצאו מן השותפות .הברה
אמריקאית לנמרה הקרוב )ישראל( בע״פ ,הברה פרטית ,דרך
יפי—.-יא  ,34תל־אב־ב הצטרפה לשותפות.
לשלוש שנים ,עם חידוש אוטומטי לשלוש שנים נוטפות ,כל עוד
לא תינתן ע״י אחד השותפים הודעה בכתב לשותף השני שלושה
חדשים לפני תום שלוש השנים על רצונו להביא את השותפות
לסיומה.
כל שותף מורשה ל3עול ולחתום בשם השותפות .בשם הברה
אמריקאית למזרח הקרוב )ישראל( בע״מ יפעל ויחתמו ליאון
וייכםלבאום או תיאורור גרורנר.
ב״ז בטבת תשל״ג) 1בינואר .(1973
ש!5747

 .3רהוב כבכי נשרים ,גבעת־שאול ,ירושלים.
 ,7כ״ז באדר א׳ תשל״ג ) 1במרס .(1973
 .8ש'ן8785,

אטליז ״גיל״
.4
.6
.7
.8

היה שיינפוקס שיבתה את שמה ליחיה מוסקוביץ.
היה מוסקוביץ ואהרן ציץ שניהם ביהד.
כ״ב בשבט תשל״ג ) 5בינואר .(1973
ש'8801..

״צמיג לבל״
 .3רהוב בר־בוכבא  ,8בני־ברק.
 .7ג׳ באדר ב׳ תשל״ג) 7במרס .(1973
 .8שי8911,

״חיטקם מרכזים״ אברהם לכטניק את לאון אבצוג
 .3דהוי קייק־גלדיות  ,24גבעת הרצל ,תל־(*ביב.
 .7כ״ג באדר א׳ תשל״ג ) 25בפברואר ,(1973
 .8שי9108,

ילקוט הברפומים  ,1958י״; גתשון תשל״ד8.11.1973 ,

הודעות ע ל שינויים בשותפויות
עלה שותפות לייצור קמח אםפסת

יהלומי אורון
 .3בנין בורסת היהלומים ,רמת״גן .אצל יהלומי פז.
 .7כ״ג באדר א ׳ תשל״ב ) 25בפברואר .(1973
 .8ש9532/

עבודי ושות׳
.3
.4
.7
.8

רחוב אלנבי 50׳ תל-אביב.
פאוזי יעקב עבודי יצא מן השותפות.
כ״ח באדר א ׳ תשל״ג ) 2במרס .(1973
ש9725/

בק ,לוי ,לטד ,עמיר ושות׳ רואי חשבון

 .5לתקופה בלתי מוגבלת.
 .7ה׳ באדר ב׳ תשל״ג ) 9במרס .(1973
 .8ש10512/

או.ב.פר .מסחר ושווק )(1971
 .6חתימתו של שמעון אושרוביץ בצירוף חותמת השותפות תחייב
השותפות.
 .7כ״ז באדר א׳ תשל״ג) 1במרס .(1973
 .8ש10517/

סופא
,4
.6
.7
8.

ברקמן יעקב ,מנהל הברה ,אזור התעשיה ,קרית־נורדוי ,נתניה
הצטרף לשותפות.
כל שניים מתוך שלושת השותפים רשאים לחתום בשם השותפות.
ז׳ באדר ב ׳ תשל״ג ) 11במרס .(1973
10577

קשר את מגדלי בעלי חיים לבשר
 .3רחוב הרקפות  ,15צור שלום ,קרית־ביאליק אצל קופ אברהם.
 .7ט״ז באדר א׳ חשל״ג ) 18בפברואר ,(1973
 .8ש10630/

קרית גוף
 .3מבדל שלום ,רהוב אחד־העט 9׳ תל־אביב.
 .7כ״ד באדר א׳ תשל״ג ): 26פבר־;>~ .(1973
 .8ש10756/

אהרן הרטמן ושות׳
 .3רחוב חרמון  ,20/3נערת־עלית אצל ;!הרן הרטמן.
 .7ט״ז באדר א ׳ תשל״ג ) 18בפברואר .(1.973
 ,8ש10757/

יהלומי דיאמקכ
 .4אברהם הרש יצא מן השות5ות .טובה פשקס ,עקרה־בית ,רחוב
הרצל  ,12בני־ברק ,הצטרפה לשותפות.
 .6ארוין פשקט וטובה פשקס כל אחו להוד מורשה לנהל את עניני
השותפות ולחתום בשמה.
 .7כ״ז באדר א׳ תשל״ג ) 1במרס .(1973
 .8ש10877/

גלבלום את שרם ציוד חשמלי
 4שמעון שרס )שרשבסקי( יצא מן השותפות .יוסף קרת ,טוהר,
רחוב כרם הזיתים 26׳ סביון הצטרף לשותפות,
 .7ט׳ בתשרי תשכ״ט ) 1באוקטובר .(1968
3424 8.

ילקוט ד״1רסומיס ,195

 sי ״ ג בחטון תשל״ד8.11.1973 ,

 .6דוד זוננפלד׳ חנן פלד׳ שאול באומן ,זהבה ספקטור .חתימתו של
כל אהד מהב״ל בצירוף חותמת השותפות תחייב את השותפות.
 .7ט׳ בטבת תשל״ג) 14בדצמבר .(1972
 .8ש6495/

חיים צדוק ,ברזל דעואל ושות׳
 .6חיים י ׳ צדוק ,שמואל ברזל׳ מיכאל דעואל׳ חיים שטריקם וי׳
עמיהוד בן־פורח — כל אהד מהם להוד.
 .7י״ז בטבת חשל״ג) 22בדצמבר .(1972
 .8ש6570/

גרינציג ושותפיו
.4
.6
.7
.8

שלמה גרינציג ו־בוזיק לאון אריה יצאו מן השותפות .ברברה
שנור׳ טוהרת׳ רחוב עבט 20׳ חיפה הצטרפה לשותפות.
בל אחד משלשת השותפים.
י״ב בשבט תשל״ג ) 15בינואר .(1973
ש7162/

דוד נוימן ובניו
 .4רודולפינה נוימן בפטרה.
 .7י״ח בשבט תשל״ג) 3בפברואר .(1972
 .8ש8199/

מאפית ״אורנים״ נצרת עילית
 .6חתימתו של אמיל גולדשטיין מנהל לחש טוב בע״מ׳ בצירוף
חתימתו של אהד משלושת חברי ההנהלה של בפר־החורש קבוצת
פועלים להתישבות שיתופית בע״מ; יצחק בן־יהודה ,אהרן קדרון,
דוד אבנרי בצירוף הותמת השותפות.
 .7י״ב בשבט תשל״ג ) 13בינואר .(1973
 .8ש8272/

תרים־אסבסט כפר סבא
 .1אלום כפר־סבא.
 .7ח׳ בטבת חשל״ג) 13בדצמבר .(1972
 .8ש8332/

פרגה
 .4פנחס כהן והניח בהן יצאו מן השותפות.
 .7כ״ז בטבת תשל״ג ) 1בינואר .(1973
 .8ש9592/

שר כת מטאחן רמאללה
 .4ניקולא נ׳לאד נפטר .אמתר ביקולא גילאד ,עקרת־בית ,רמאללה
גדנד הוטל הצטרפה לשותסות.
 .7ו ׳ בחשון תשכ״ט ) 28באוקטובר .(1968
 .8ש10007/

הליאוס
 .3רחוב ת״א—יפו 44׳ חל-אביב.
 ,7כ״א באדר א׳ תשל״ג ) 23בפברואר .(1973
 .8ש10026/

189

הודעות ע ל שינויים בשותפויות
״הכלי׳׳ בית מלאכה למכניקה מדויקת
.4
.6

 .3רחוב מסילת־ישרים 92׳ תל־אביב.
 .7י״ח באדר א׳ תשל״ג ) 20בפברואר .(1973
 .8ש10318/

.7
.8

הבירה מודל
 .4צור אליהו׳ סוחר׳ רחוב מקסיקו 40/1׳ קרית־מנחם ,ירושלים
הצטרף לשותפות .צור יהודית יצאה מן השותפות.
 .6שני השותפים יחד.
 .7י״ג באדר א׳ תשל׳׳ג ) 15בפברואר .(1973
 .8ש10561/

.7
.8

דוד יעקובוביץ יצא מן השותסוח.
אביעזר יעקובוביץ ויוסף אמיגוף יהד רשאים לחתום גשם השן״
הפות.
כ״ז בטבח תשל״ג ) 1בינואר .(1978
ש10612/

שותפות למסחר בצעצועי פופ
.4
.6
.7
.8

יעש יוסף אהרון יצא מן השותפות.
כהן בסים וכחן ארול כל אחד בנפרד.
כ״ט בשבט תשל״ג) 1בפברואר ,(1973
ש10704/

בלום את רפאלוב

כימדע
.1
.6

יעקובוביץ את אמיגוף

כימדע ניר יצחק.
חתימתו להוד של בל אהד מבעלי זכות חתימה בקיבוץ ניר־יצחק
בצירוף חותמת השותפות תחייב את השותפות,
כ ׳ בטבת תשל״ג) 25בדצמבר .(1972
ש10590/

 .6פרדי בלום׳ אלעזר רפאלוב חתימת בל אהד מהם תחייב את
השותפות.
 .7י ׳ בטבת תשל״ג) 15בדצמבר .(1972
 .8ש10744/

יעקב לוי

ה׳ באדר ב׳ תשל״ג) 9במרס (1973

רשם השותפויות

פקודת האגודות השיתופיות
הודעות ע ל רישום אגודות שיתופיות
הנוםפרים בהודעות מציינים פרטים אלו :
ע ם האגודה

.1
.2

המען הרשום

.3

תאריך הרישום
םוג האגודה

.4
.5

.2
.3
.4
5.

חל־אביב.
כ״ט באב תשל״ג ) 27באוגוסט .(1973
תגמולים ופנסיה.
.2267

ה׳ באלול ת ש ל ״ נ )  2בםפ?מבר (1973

דואר בע ,ערבה.
י״ט ב א ב תשל׳״ג ) 17באוגוסט .(1973
 (1חקלאות;  (3מושב עובדים.
.2264

יאיר יקיר
רשם האגודות השיתופיות

מט3ר תיק האגודה

 .1פארן מושב עובדים להתישבות חקלאית שיתופית
בע״מ.
.2
.3
4.
5.

! .קופת תגמולים של עובדי הקואופרציה הצרכנית
אגידה שיתופית בעימ.

ביטול רישום אגודות שיתופיות לפי סעיף (2)50
הואיל וביום :׳ באוגוסט  1965ניתן צו על פירוק האבודה שיכון
פועלים בגן יבנה ,אגודה שיתופית בע״מ )מס׳ התיק:
 ,(1064וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים  1209מיום  ,2.9.65י
והואיל והפירוק הנ״ל בשלם ,ניתבה בזה הודעה שרישום האגודה
חב״ל נתבטל ,ומאותה שעה הדלה האגודה לשמש כגוף מאוגד.
הואיל וביום  6באוקטובר  1972ניתן צו על פירוק האגודה ״ א ל

 .1קיבוץ קליה.
.2
.3
4.
5.

דדאד ידושליפ.
י״ט באב תשל״ג ) 17באוגוסט .(1973
 (1חקלאות;  (2קיבוץ.
.2265

משכן״ ^גודה שיתופית לשיכון חיילים משוחררים

בדלית &ל כרמל בע״מ )מפי התיק9 :ה« ,(1וצו זה פ ו ו ס פ
בילקוט הפרסומים  1877מיום ,16.11.72
והואיל והפירוק הנ׳׳ל בשלם ,ביתנה בזה הודעה שרישום האבודה
הג״ל נתבטל ,ומאותה שעה הדלה האגודה לשמש כגוף מאוגד.
הואיל וביום  6באפריל  1965ניתן צו על פירוק האגודה

 .1״אוגיברסל״ ,אגודה שיתופית לעבודות קדטונז׳
ועור בחיפה בע״מ.
.2
.3
4.
5.

חיפה.
כ״ט באב תשל״ג ) 27באוגוסט .(1973
 (1יצרנות;  (2אגודה יצרנית.
.2266

190

שיכון

פועלים בתל־מונד .אגודה שיתופית בע״מ )מם׳ התיק:
 ,(1060וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים  1180מיום ,13.5.65
והואיל והפירוק הנ״ל נשלם ,ניתנה בזה הודעה ,שרישום האגודה
הנ״ל נתבטל ומאותה שעה חדלה האגודה לשמש כגוף מאוגד.
ז׳ באלול תשל״ג) 4בספטמבר (1973

יאיר יקיר
רשפ האבודות השיתופיות

ילקוט הפרסומים  ,1958י״ג בתשון תשל״ד8.11.1973 ,

ה1דעות מאת כונס הנכסים הרשמי
פקידת החברות
הודעה על תשלום דיבידנד
שם החברה :נגדית שלושת המומחים בע״מ-בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב החלוצים 9׳ אור־יהודה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .352/69
הסכום לכל לירה 100 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון וסופי.
זמן פרעונו :כ״ג בחשון תשל״ד ) 18בנובמבר .(1973
מקום פרעונז במשרד המפרק :עו״ד י ׳ יהלומי׳ עו״ד ,רחוב גרוז־
גברג 13׳ תל-אביב.
ו׳ בחשון תשל׳׳ד) 1בנובמבר (1973

א׳ רוטנשטרייך
סגן כונס הנכסים הרשמי

4
י

הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
לנושים בדין קדימה בלבד

שם החברה :צלאלום בע״מ—בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב רמח״ל  6׳ תל-אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב-יפו׳ תיק אזרהי .4320/67

היום האחרון לקבלת מוכחות :כ״ח בחשון תשל״ד ) 23בנובמבר
.(1973
שם המפרק׳ תיאורו ומענו :ד״ ר יוסף פוסמן ,עו״ד׳ רחוב יהודה
הלוי 94׳ תל־אביב.
ו ׳ בחשון חשל״ד) 1בנובמבר (1973

א׳ רוטנשטרייך
סגן כונס הנכסים הרשמי

תיקון טעות בהודעה על תשלום דיבידנד
לנושים בדק קדימה בלבד
שם החברה :בית חרושת לנעלים ״פכולדד בלקינד״ בע״מ—בפירוק.
מען המשרד הרשום :אזור התעשיה׳ רחוב הירקון 37׳ בני־ברק.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו׳ תיק אזרחי .3904/71
הסכום לכל לידה 35 :אגורות ל ב ל הנושים בדין קדימה במקום 50
אגודות כפי שפזדפפ בילקוט הפרסומים מסי  1945מיום 20
בספטמבר  1973עמוד .2391
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון.
ו ׳ בהשון חשל״ד) 1בנובמבר (1973

א׳ רוטנשטדייך
סגן כובס הנכסים הרשמי

פקודת פשיטת הרגל1936 ,
הודעות על תשלום דיבידנד
שמות החייבים ,תיאורם ומענם :ישראל טולדו ,ת״ז  ,80569פועל,
ומזל טוב טולדו ,ת״ז  ,14992רחוב אלכםבדרון  ,3ירושלים.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים ,חיק אזרחי .353/70
הסכום לכל לירה 25 :אגורות.
דבידנד ראשון או אחר :ראשון.
זמן פרעונו :ט״ז בחשון תשל״ד ) 11בנובמבר .(1973
מקום פרעונו במשרד הנאמן :אהרון רוזן׳ עו׳׳ד ,רחוב החבצלה 5׳
ירושלים.

שם ההייב ומענו :ראובן הרפזי׳ שיכון א׳  ,244/1באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .388/69
הסכום לכל לירה 100 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון וסופי.
זמן פרעונו :כ״ג בחשון תשל״ד ) 18בנובמבר .(1973
מקום פרעונו במשרד הנאמן :עו׳׳ד נ ׳ רביבוביץ ,רחוב אבן־גבירול
52׳ תל־אביב.
ו ׳ חשון תשל״ד) 1בנובמבר (1973

א׳ רוטנשטדייך
טגן כונס הנכסים הרשמי

שם החייב ,תיאורו ומענו :יהודה זר—זהבי׳)סולימנוב( ,ת״ז 24111׳
צבעי ,רחוב אלרואי 7׳ רמת יצחק.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים ,תיק אזרחי .247/65
^ ^ ה ס כ ו ם לבל לירה 100 :אגורות.
( ^ ד י ב י ד נ ד ראשון או אחר :ראשון וסופי.
זמן פרעונו :ט״ז בחשון תשל״ד ) 11בנובמבר .(1973
מקום פרעונו במשרד הגאמן :ד״ד ג׳ שלוט ,עו״ד ,רחוב בן-יהודה ,2
ירושלים.
ו׳ בחשון תשל״ד) 1בנובמבר (1973

י' צוריאל

,

שם ו!חייב ,תיאורו ומענו :מחמוד מחמד הטיב ,כפר מכר ,מעלת
הגליל.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .1791/63
הסכום לבל לירה.40% :
דיבידנד ראשון או אחר :אחר.
זמן פרעונו :כ״ד בהשון תשל״ד ) 9בנובמבר .(1973
מקום פרעונו במשרד הנאמן :פרץ ברק ,עו״ד ,ככד חייט מרחוב עכו
העתיקה ,ת״ד .52

סגן כונס הנכסים הרשמי
שם החייב׳ תיאורו ומענו :חנניה הדוש ,נחג ,רתוב נתל הבשור ,19/45
יפו.
בית המשסט המחוזי של :חל־אביב־יפו׳ תיק אזרתי .4043/67
הסכום לכל לירה 35 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון.
זמן פרעובו :ב״ג בחשון תשל״ד ) 18בנובמבר .(1973
מקום פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת
בנימין 39׳ תל־אביב.

ילקוט הפרסומים  ,1958י״ג בחשון תשל״ד8.11.1973 ,

שט החייב ,תיאורו ומענו :עקיבא מוריץ ,שיכון ממשלתי  ,209נהריה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .306/65
הסכום לכל לירה.25% :
דיבידנד ראשון או אחר :שבי.
זמן פרעונו :י״ד בחשון תשל־״ד ) 9בנובמבר .(1973
מקום פרעונו במשרד הנאמן :שרה סלומון ,עו׳׳ד ,רתוב ירושליט ,1
חיפה.
ל׳ בתשרי חשל״ד) 26באוקטובר (1973

י׳ יקותיאלי
סגן כונס הנכסים הרשמי
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הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי
פקודת פשיטת הרגל1936 ,
הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
ובקשת שחרור
שם החייב ,תיאורו ומענו :יעקב אלפי׳ ח׳־ז  ,495534/2רחוב הנביאים
59/6׳ ירושלים.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים׳ תיק אזרחי .632/67
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ח בהשון תשל״ד ) 23בנובמבר
.(1973
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב ידידיה ! 4
ירושלים.
היום והמקום לדיון בבקשת השחרור :י״א בכסלו תשל׳׳ד ) 6בדצמבר
 (1973בשעה 10.30׳ בבית המשפט המחוזי בירושלים.

י׳ צוריאלי
סגן כונס הנכסים הרשמי

הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :דוד לנקרי ,ת״ז  ,6502288פועל ,רחוב
המשלט 647/17׳ בית־שמש.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים׳ תיק אזרחי .364/71
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ה בחשון תשל״ד ) 23בנובמבר
.(1973
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי׳ רחוב ידידיה 4׳
ירושלים.
שם החייב ,תיאורו ומענו :שלום קדוש ,ת״ז  ,498711פקיד ,רחוב
המעפילים 1012/11׳ אשדוד.
בית המשפט המחוזי של :ירושליט ,תיק אזרחי .265/63
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ח בהשון תשל״ד ) 23בנובנבר
.(1973
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :גד ברץ ,עו״ד׳ רחוב העצמאות 49׳ באר־
שבע.

שם החייב׳ תיאורו ומענו :קרל )קרול( קויפמן )קאופמן( ,טכנאי
רהוב עיר השמש  ,30תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .3793/68
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ת בחשון תשל״ד ) 23בנובמבר
.(1973
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :מאיר פו ,עו״ד ,שדי שאול המלך ,39
חל־אביב.
ו׳ בחשון חשל׳״ד) 1בנובמבר (1973

הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :יוסף אטיאג ,גבעת־אולגה ג׳  ,73/2חדרה.
בית המשפט המחוזי של :היפה ,תיק אזרחי .2069/67
היום האחרון לקבלת הוכחות :ב׳״א בחשון חשל״ד ) 16בנובמבר
.(1973
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :ראובן גולן ,עו״ד ,רחוב הרברט סמואל
 ,31חדרה.
שם החייב ,תיאורו ומענו :חיים עמית 213/1 ,יקנעפ.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .498/67
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״א בחשון תשל״ג ) 16בנובמבר
.(1973
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :עו׳״ד יודלביץ מרחוב החלוץ  ,16חיפה.
שמ החייב ,תיאורו ומענו :אברהים חליל בולוט כפר־יטיך.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .1172/68
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״א בחשון תשל״ד ) 16בנובמבר
.(1973
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :מוחמד אלהאנ׳ ,רחוב צלאח אדין מטי
.14/13
ל׳ בתשרי תשל״ד) 26בנובמבר (1973

שם החייב׳ תיאורו ומענו :יעקב מזרחי ,ת״ז  ,30327גהצן ,רחוב
אהל משה 7׳ ירושלים.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים ,תיק אזרחי .83/66
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ח בחשון תשל״ד ) 23בנובמבר
.(1973
שם הנאמן׳ תיאורו ומענו :מאיר כהן׳ עו״ד׳ רחוב בן־יהודה ,10
ירושליט.
ו׳ בחשון תשל״ד) 1בנובמבר (1973

י' צוריאל

,

סנן כונס הנכפים הרשמי

הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
שם החייב׳ תיאורו ומענו :חיים קראל ,פקיד ,רחוב םוטין 3׳ ת ל ׳
אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו׳ חיק אזרתי .2085/65
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ג בחשון תשל״ד ) 18בנובמבר
.(1973
שם הנאמן׳ תיאורו ומענו :שמואל ברמה׳ עו׳״ד׳ רחוב ארלוזורוב 93׳
חל־אביב.
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א' רוטנשטדייך
טגן כונס הנכסים הרשמי

י' יקותיאלי
סגן כונס הנכפים הרשמי

צו קבלת נכסים והכרזת פשיטת ת ל ,
אסיפה ראשונה וחקירה פומבית
שם החייב ,תיאורו ומענו :ע ב ו אל רחמאן עוואד ,ת״ז ,2014650
מסגר מכפר־תמרה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .1215/73
תאריך צו קבלת הנכפים והכרזת פשיטת רגל :כ״ב באלול תשל״ג
) 18בספטמבר .(1973
בקשת נושה או חייב :חייב.
תאריך -אסיפה הראשונה ,השעה והמקום :כ״ד בתשון חשל״ד )19
בנובמבר  (1973בשעה  10.00בבוקר ,במשרד כונס הנכסים הרש
מי ,חיפה.
תאריך החקירה הפומבית ,השעה והמקום :כ״ה בתשון השל״ד )20
בנובמבר  (1973בשעה  8,30בבוקר ,בבית המשפט המחוזי בחיפה.
ל׳ בתשרי תשל״ד) 26באוקטובר (1973

י' יקותיאלי
סגן כונס הנכסים הרשמי

ילקוט הפרסומים  ,1958י״נ בחשון תשל״ד8.11.1973 ,

הודעות מ א ת כונס הנכסים הרשמי
פקידת כשיטת הרגל 936 ,ן
צווי קבלת נכסים והכרזת פשיטת רגל ,אסיפה ראשונה וחקירה פומבית
שפ החייב ,תיאורו ומענו :אוקנין משה ושרה ,ת״ז 0083889׳ פועל׳
שיכון דרוס 288/2׳ באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע׳ תיק אזרחי .129/71
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :י״ח בתמוז תשל״ג
) 18ביולי .(1973
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה׳ השעה והמקום :י~ג בתשון תשל׳-ד )8
בנובמבר  (1973בשעה  ,10.00כונס הנכסים הרשמי• רחוב החלוץ
117׳ באר־שבע.
תאריך החקירה הפומבית ,השעה והמקום :ב״ב בחשון תשל״ד )18
בנובמבר  (1973בשעה  ,8.30בבית המשפט המחוזי בבאר-שבע.

שם החייב׳ תיאורו ומענו :ציורדקאר מנשה ,ת׳״ז 6977260׳ פועל,
 2523/31אשטרום ,אשדוד.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע׳ תיק אזרחי .348/73
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :י׳׳ז בתמוז תשל״ג)17
ביולי .(1973
בקשת נושה או חייב :בקשת תחייב.
תאריך האסיפה הראשונה׳ השעה והמקום :י״ב בהשון תשל״ד )7
בנובמבר  (1973בשעה  ,11.00כונס הנכסים הרשמי ,רחוב
החלוץ 117׳ באר־שבע.
תאריך החקירה הפומבית׳ השעה והמקום :כ״ג בתשון השל״ד )18
בנובמבר  (1973בשעה  ,8.30בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע.

שם החייב׳ תיאורו ומענו :שבתאי יהב׳ ח״ז  ,4179933קורא מונים,
 ,567/7אילת.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע׳ תיק אזרחי .347/73
תאריך צו קבלת הנכפים והכרזת פשיטת רגל :י״ז בתמוז תשל״ג )17
ביולי .(1973
בקשת גושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :י״א בחשון תשל״ד )6
בנובמבר  (1973בשעה 11.00׳ כונס הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ
 ,117באד־שבע.
תאריך החקירה הפומבית׳ השעה והמקום :כ״ג בחשון תשל״ד )18
בנובמבר  (1973בשעה 8.30׳ בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע.

שפ החייב׳ תיאורו ומענו :שוקרון אלברט׳ ת״ז 4211398׳ פועל
בנין ,רחוב ציקלג  ,225/1קרית־גת.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע׳ חיק אזרחי .311/73
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :ו ׳ בתמוז תשל״ג )6
ביולי .(1973
בקשת נושה או ה ״ ב  :בקשת ההייב.
תאריך האסיפה הראשונה׳ השעה והמקום :י ׳ בהשון חשל׳׳ד )5
בנובמבר  (1973בשעה 11.00׳ כונס הנכסים הרשמי׳ רחוב החלוץ
117׳ באר־שבע.
תאריך החקירה הפומבית ,השעה והמקום :ב״ג בהשון תשל״ד )18
בנובמבר  (1973בשעה 8.30׳ בבית המשפט המחוזי בבאר-שבע.

שפ ההייב ,תיאורו ומענו :טימסיט משה ,ת״ז  ,6136441פקיד ,דחוב
יהודה הלוי  ,4בארישבע.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .329/73
תאריך צו קבלת הנבטים והכרזת פשיטת רגל :ו ׳ בתמוז תשל׳״ג)6
ביולי .(1973
בקשת נושה או חייב :בקשת התייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ט׳ בהשון חשל״-ד )4
בנובמבר  ,(1973בשעה  ,10.00כונס הנכסים הרשמי ,רחוב
החלוץ  ,117באר־שבע.
תאריך החקירה הפומבית ,השעה והמקום :ב״נ בחשון השל״ד )18
בנובמבר  (1973בשעת  ,8.30בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע.
ש 0החייב ,תיאורו ומענו :יעקב צביאלי ,ת״ז  ,6821886עוזר מודד,
רחוב מבצע עובדה  10/13שבי ו ׳  ,באר־שבע.
בית המשפט תמחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .314/73
האריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :ו׳ בתמוז תשל״ג )6
ביולי .(1973
בקשת בושה או תייב :בקשת תחייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ו ׳ בתשון תשל״ד )1
בנובמבר  (1973בשעה  ,10.00כונס הנכסים הרשמי׳ רחוב החלוץ
 ,117באר־שבע.
תאריך החקירה הפומבית ,השעה והמקום :ב״נ בחשון תשל״ד )18
בנובמבר  (1973בשעה 8.30׳ בבית המשפט המחוזי בבאד־שבע.
שפ החייב׳ תיאורו ומענו :וויכטר מרדכי׳ ת׳׳ז 0893343׳ מסגר,
מנוה אשכול 77/2׳ שדרות.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע׳ תיק אזרחי .310/73
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :ו ׳ בתמוז ת ש ל ״ ג ) 6
ביולי .(1973
בקשת נושה או חייב :בקשת התייב.
תאריך האסיפה הראשונה׳ השעה והמקום :ה׳ בחשון תשל׳׳ו )31
באוקטובר  (1973בשעה 11.00׳ כונס הנכסים הרשמי׳ רחוב הח
לוץ 117׳ בארישבע,
תאריך החקירה הפומבית ,השעה והמקופ :כ י ג בחשק תשל״ד )18
בנובמבר  (1973בשפה  ,8.30בבית המשפט המחוזי בבאר-שבע.
שם החייב ,תיאורו ומענו :אוחיון אלים׳ ת־״ז 6407104׳ עקרת־בית
משכי ד׳  ,473/1באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :באר-שבע׳ תיק אזרחי .260/73
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :ו׳ בתמוז תשל׳׳ג )6
ביולי .(1973
בקשת נושה או חייב :בקשת החייבת.
תאריך האסיפה הראשונה׳ השעה והמקום :ד׳ בחשון חשל״ר )30
באוקטובר  (1973בשעה  ,10.00כונס הנכסים הרשמי ,רחוב
החלוץ  ,117באר־שבע.
תאריך החקירה הפומבית׳ השעה והמקופ :כ״ג בחשון תשל״ד )18
בנובמבר  (1973בשעה  ,8.30בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע.
ג׳ בחשון תשל״ד) 29באוקטובר (1973

ש׳ אנקור
ב״ב כונס הנכסים הרשמי

ילקוט הפרסומים  ,!958י״ג בחשון תשי״ד8.11.1973 ,
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הודעות מאת כובס הנכסים הרשמי
פקודת פשיטת הדגל1936 ,
צווי קבלת נכסים והכרזת פשיטת רגל,
אסיפה ראשונה וחקירה פומבית

צווי קבלת נכסים והכרזת פשיטת רגל,
אסיפה ראשונה

שט החייב׳ תיאורו ומענו :אלמקיס אליאס׳ ת״ז  ,6826026עובד
בקיון משדרות העצמאות 766/19׳ בבאר־שבע.
בית המשפט המחוזי של; באר־שבע׳ תיק אזדהי .302/73
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :ב׳ בתמוז תשל׳׳נ )2
ביולי .(1973
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ג׳ בחשון תשל׳׳ד )29
באוקטובר  (1973בשעה 10.00׳ במשרד כונס הנכסים הרשמי׳
רחוב החלוץ 117׳ באר־שבע,
תאריך החקירה הפומבית׳ השעה והמקום :כ׳־ג בחשון תשל״ד )18
בנובמבר  (1973בשעה 8.30׳ בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע.

שנ! החייבת׳ תיאורה ומענה :איטה דובין׳ ח״ז  ,1058107עקרחיבית
רחוב סהרון  ,28יפו.
בית המשפט המחוזי של :חל־אבינ־יפו ,תיק אזרחי .2335/73
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :ט״ז באלול תשל״ג
) 13בפסטמבר .(1973
בקשת בושה או חייב :בקשת התייבת.
תאריך האסיפה הראשונה׳ השעה והמקום :ה׳ בכסלו תשל״ד )3
בדצמבר  (1973בשעה  12.30בצהרים ,במשרד כונס הנכפיס
הרשמי ,רהוב נהלת בנימין  ,39תל־אביב.

ג׳ בהשון תשל״ד) 29באוקטובר (1973

ש׳ אנקור
ב״כ כונס הנכסים הרשמי

צו קבלת נכפים לאסיפה ראשונה
שט החייב ומענו :מרגלית כהן ,רחוב יונה הנביא  ,12חל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1503/73
תאריך צו קבלת הנכסים0 :״ 1בתמוז השל״ג) 15ביולי .(1973
בקשת נושה או חייב :בקשת נושה.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ט״ז בכסלו תשל״ד )11
בדצמבר  (1973בשעה 12.30׳ במשרד כונס הנכסים הרשמי׳
רחוב נחלת בנימין 39׳ תליאביב.
ו׳ נחשון חשל״ד) 1בנובמבר (1973

א׳ רוטנשטרייך
פנן בונם הנכסים הרשמי

צווי קבלת נכסים והכרזת פשיטת רגל,
אסיפה ראשונה

שם החייב ,תיאורו ומענו :היימן משה ,ת״ז  ,265623נהג מונית,
מושב פרדסיה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב-יפו׳ תיק אזרחי . .2369(73
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :י״ט באלול תשל״ג)16
בספטמבר .(1973
בקשת נושה אי הייב; בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ט׳ בכסלו תשל״ד )4
בדצמבר  (1973בשעה  12.00בצהרים ,במשרד כונס הנכסים
הרשמי ,רחוב נחלת בנימין 39׳ תל־אביב,
שם ההייב ,תיאורו ומענו :משה משה ,ת״ז  ,4147456פועל ,רחוב
גדין קנדי  ,18ראש־העין.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב״יפו׳ חיק אזרחי .2350/73
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :ט״ז באלול תשל״ג
) 13בספטמבר .(1973
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :י״ב בכסלו תשל״ג )7
בדצמבר  (1973בשעה  10.00בבוקר׳ במשרד כונס הנכסים
הרשמי׳ רחוב נחלת בנימין 39׳ תל־אביב.

שט החייבת׳ תיאורה ומענה :דניס שרביט׳ ת״ן 2702107׳ עקרח־בית׳
אסבסטונים׳ מעברה צפון א׳ ,53.לוד.
בית המשפט המחוזי של :חליאביב־יפו׳ תיק אזרחי .2136/73
תאריך צו קבלת הנכפים והכרזת פשיטת רגל :י״ג באלול תשל׳׳ג)10
בספטמבר .(1973
בקשת נושה או חייב :בקשת החייבת.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :י״ז בכסלו תשל״ד )12
בדצמבר  (1973בשעה  12.00בצהרים ,במשרד כונס הנכסים
הרשמי׳ רחוב נחלת בנימין 39׳ תל־אביב.

שפ החייבת ,תיאורה וטענה :ברבה אלבלדס׳ ת׳־ז 7552414׳ עקרת־
בית׳ רחוב הגואל  ,31תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :חל־אביב־יפו ,תיק אזרוזי .2333/73
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :י״ד באלול תשל״ג
) 11בספטמבר .(1973
בקשה נושה או חייב :בקשת החייבת.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :י״ד בבפלו השל׳׳ד )9
בדצמבר  (1973בשעה  12.30בצהרים ,במשרד כונס הנכסים
הרשמי׳ רחוב נחלת בנימין 39׳ תל״אביב.

שם החייב ,תיאורו ומענו :דוד דיין ,ת״ז 6855775׳ סנדלר׳ רחוב
ארלוזודוב  ,1025/2יבנה.
בית המשפט המחוזי של :חל־אביב־יפו ,תיק אזרתי .2077/72
תאריך צו קבלת הנכפים והכרזת פשיטת רגל :י״א באלול תשל״ב
) 21באוגוסט .(1972
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ז׳ בכסלו חשל״ד )2
בדצמבר  (1973בשעה  12.30בצהרים ,במשרד כונס הנכסים
הרשמי ,רתוב בחלת בנימין 39׳ תל־אביב.

שם החייב׳ תיאורו ומענו :יעקב אלבלדם ,ת״! 4503053׳ פועל,
רחוב הגואל 31׳ תל-אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו׳ תיק אזרחי .2334/73
תאריך צו קבלת הנכפים והכרזת פשיטת רגל :י״ד באלול חשל״ג
) 11בספטמבר .(1973
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה׳ השעה והמקום :י״ד בכסלו תשל׳׳ד )9
בדצמבר  (1973בשעה  12.30בצהרימ׳ במשרד כונס הנכסים
הרשמי ,רחוב נחלת בנימין  ,39תל-אביב.

ו ׳ בחשון תשל״ד ) 1בנובמבר (1973

א' רוטנשטרייך
סגן כונס הנכסים הרשמי
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ו׳ בחשון חשל״ד ) 1בנובמבר (1973

א׳ רוטנשטרייך
טגן מ ג ס הנכסים הרשמי

ילקוט הפרסומים  ,1958י״ג בחשון תשל״ד8.11.1973 ,

הודעות מ א ת כונס הנכסיבו הרשמי
פקודת פשיטת הרגל 936 ,ו
צווי קבלת נכסים והכרזת פשיטת דגל,
אסיפה ראשונה
שט החייב ,תיאורו ומענו :יוסף אבו־תטימי ,ת׳׳ז 3536509׳ פועל,
מעופפיה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו׳ חיק אזרחי .2462/73
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :כ״ז באלול תשל״ג
) 24בספטמבר .(1973
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב,
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ט י ו בכסלו תשל״ד )10
בדצמבר  (1973בשעה  12,30בצהרים ,במשרד כונס הנכסים
הרשמי׳ רחוב נחלת בנימין 39׳ הל־אביב.
שם החייב׳ תיאורו וטענו :מאיר חלואני׳ ת״ז 4110060׳ מזנונאי׳
רחוב זיבוטינסקי  ,64רמת־גן.
ביה המשפט המחוזי של :תל־אביב-יפו ,תיק אזרחי .2532/73
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :ו׳ בתשרי תשל״ד
) 2באוקטובר .(1973
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :י״ח בכסלו תשל״ד )13
בדצמבר  (1973בשעה  12.30בצהרים׳ במשרד כונס הנכסים
הרשמי׳ רחוב נחלת בנימין 39׳ תל־אביב.
ו׳ בחשון תשל״ד ) 1בנובמבר (1973

א' רוטנשטרייך

הודעות על ביטול צו קבלת נכסים ופשיטת רגל
שם החייכ׳ תיאורו ומענו; אריה וייסמן׳ ת״ז 6715993׳ טכנאי׳ רתוב
צה״ל 47׳ קיראון.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב־יפו ,תיק אזרחי .325/73
תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל :ב׳ באדר א -תשל״ג) 4בפברואר
.(1973
תאריך ביטולו :כ״ג באלול תשל״ג) 20בספטמבר .(1973
שם החייב׳ תיאורו ומענו :סלימאן אלעוברה׳ ת״ז 3544506׳ פועל/
שיכון מעוטים 29׳ רמלה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו׳ תיק אזרחי .579/73
תאריך 5ו קבלת נכסים ופשיטת רגל :כ׳״ז באדר א׳ תשל״ג ) 1במרס
.(1973
תאריך ביטולו.־ ב״ג באלול תשל״ג ) 20בספטמבר .(1973
שס החייב׳ תיאורו ומענו :ליאון מימון׳ ת״ז 3076019׳ צבעי׳ תחנת
הרבגו! 357׳ שיבון רנוט׳ לוד.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו׳ תיק אזרחי .123/72
תאריך צו קבלת נבטים ופשיטת רגל :כ י ו בטבת תשל״ב ) 13בינואר
.(1972
תאריך ביטולו :י׳-ד בתשרי תשל״ד ) 10באוקטובר .(1973
ו׳ נחשון תשל״ד) 1בנובמבר (1973

סגן כונס הנכסים תרשמי

סגן כונס הנכסים הרשמי

הודעה על מינוי נאמן
וצו הכרזת חייב כפושט רגל
שפ התייב ,תיאורו ומענו :יעקב פריד ,ת״ז  ,0635191רחוב בן־יהודה
 ,28היפה.
בית המשפט המחוזי של :היפה ,תיק אזרחי .982/73
תאריך צו הכרזת החייב כפושט רגל :כ י ו בתמוז תשל׳׳נ) 26ביולי
.(1973
שט הנאמן ,תיאורו ומענו :יעקב היון ,עו״ד מרחוב אבן סינא ,20
חיפה.
תאריך המינוי :ב״ח בתשרי תשל׳יד ) 21באוקטובר .(1973
ל׳ בתשרי תשל״ד) 26באוקטובר (1973

י' יקותיאלי
סגן כונס הנכסים הרשמי

הודעה על תשלום דיבידנד בדין קדימה
שם החייב ,תיאורו ומענו :עזבון קליין זולטן ,שיכון סגל ,3/25
פחה־תקוה.
בית המשפט חמוזוזי של :וזיפה ,תיק אורחי .75167
הסכום לכל לירר.100% :
דיבידנד ראשון או אחר :ראשון.
זמן פרעונו :י״ד בחשו] השל״ד ) 9בנובמבר .(1973
מקוט פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב שמריהו לוין
 ,3חיפה.
ל׳ בתשרי ת ש ל ״ ר )

בנובמבר

 973U26י' יקותיאלי
סגן כובס הנכטיט הרשמי

ילקוט הפרסומים  ,1958י״ג בחשזן תשל״ד3,11,1973 ,

א' רוטנשטדייך

הודעה על שחרור החלטי
שם החייבת׳ תיאורה ומענה :מנציח גרינברג׳ ת״ז 6885850׳ חדרנית,
קטמון ט׳ 53/24׳ ירושלים.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים׳ תיק אזרחי .522/66
תאריך הצו :כ״ט בתשרי תשל״ד ) 25באוקטובר .(1973
מהות הצו :שחרור החלטי וסופי.
ו׳ במעון תשל״ד) 1בנובמבר (1973

י ' צוריאלי
סגן כונס הנכסים הרשמי

צו שחרור
שט החייב ,תיאורו ומענו :משה פרקש׳ פקיד׳ רחוב שטמפר 44׳
פתחיתקוה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .4104/65
תאריך צו השחרור :כ״ט באלול השל״ג ) 26בספטמבר .(1973
מהות הצו :שחרור החלטי וסופי,

א׳ רוטגשטרייך

ו׳ בחשון תשל״ד ) 1בנובמבר (1973

סגן כונט הנבטים הרשמי

צו שחרור בתנאי
שם החייב ,תיאורו ומענו :מבלי שעיר מרחוב הגיבורים  ,46חדרה.
בית המשהט המחוזי של :חיפה ,חיק אזרחי .1042/61
האריך צו השחרור :י־־ג באלול תשל״נ ) 10בספטמבר .(1973
מהות הצו :שחרור בתנאי )סעיף  (2)26לפקודה(.
ל -בתשרי חשל״ד) 26באוקטובר 3ד(19

י' יקותיאלי
סגן כונס הנכסים הרשמי
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מילווה עממי ג״פ ,תשי״ד1954-

חקגות שטרי אוצר ,תש״ט1948-

הודעה על מקום ומועד ההגדלה ה־58

הסכום הכולל של שטרי אוצר

בהחאט לסעיף ד׳) (5לחוק מילווה עממי ,תשי״ד— ,1954ניחנת
בזה הודעה כי ההנרלה ה־ 58של המילווה חב״ל חחקייפ ביום שלישי,
י״ה בתשון תשל״ד ) 13בנובמבר  ,(1973במשרדי בנק ישראל ,חל*
אביב ,רחוב נהלח־בנימין  ,69בשעה .16.00

בנק ישראל
מינהל מילוות המדינה

מילווה פיתוח ,תש״ך960-ז ,סדרה ד׳
הודעה על מועד הגרלת הפדיון ומקומה

בנק ישראל
מינהל מילדות המדינה

הודעות א ל ו מ ת פ ר ס מ ו ת על

165,000,000
69/400,000
סה״כ

 .2הוצאו אחרי התאריך האמור -
על פי סעיף ) 1ב()(1
על פי סעיף ) 1ב()(2
 .3נפדו אחרי התאריך האמור -
165,000,000
על פי סעיף ) 1ב()(1
65,400,000
על פי סעיף ) 1ב()(2
 .4נמצאים במחזור ביו• י״ב בחשון
תשל׳יד ) 7בנובמבר — (1973
על פי סעיף ) 1ב()(1
על פ י סעיף ) 1ב()(2

400,000׳234

165,000,000
65,400,000

בנק ישראל מלדיע כי ההגרלה התשיעית לפדיון השיעור העשירי
של איגרות חוב לטוכ׳׳ז ממילווה פיתוח ,תש״ך— ,1960פדרה ד׳,
תתקיים ביום חמישי ,כ׳ בתשון תשל״ד ) 15בנובמבר  ,(1973במשרדי
בנק ישראל ,תל־אביב ,בשעה ,10.00

אחריות

ל״י
שהיו במחזור ביום כ״וז באדר תשל״ג
) 1באפריל - (1973
על פי סעיף ) 1ב() (1לפקולת
שטרי אוצר ,חש״ט—1948
על פי סעיף ) 1ב() (2לפקודת
שטרי אוצר ,ר.ש״ט1948-

ל* י

ה מ ו ד י ע י ם ואין ב פ ר ס ו מ ן מ ש ו ם מ ת ן ת ע ו ד ה ע ל

165,000,000
400,000׳69
?34,400,000

נכתותן

נכסי חלקה  132בגוש  7069בע״מ

טירת שדות ירוקים בע׳-מ

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

ניתנת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן הטגין של החברה
נכסי חלקה  132בגוש  7069בע״מ שנתכנסה כהלכה ביום  17באוק
טובר  1973נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
א ת עו״ד יוסף ברונשטיין כמפרק של החברה.

ניתנת בזה הודעה כי באסיפה כללית יוצאת מן הכלל של החברה
שנועד־ ונתכנסה כהלכה ביום  7באוקטובר  1973נתקבלה החלטה
מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמירם שור ,מרחוב לאן
 ,35רמת־גן ,כמפרק החברה.

בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
בצירוף הוכהותיחן תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו למשרד עו״ד
יוסף ברונשטיין משדרות רוטשילד  ,20תל־אביב.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳״ל יגיש את תביעותיו,
בצירוף הוכחותיהן תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו למפרק לפי
״כתובת שלעיל.

כל מי שלא יגיש את תביעותיו כאמור תוך המועד חנ״ל לא
ייענה.
יוסף

ב ר ו ב ש ט י י ן  ,עו״ד ,מפרק

נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
הנ-ל לא ייענה.
ע מ י ד ם ש ו ר  ,מפרק

ריכטר את לב בע׳׳מ
חברת חלקה  233בגוש  6546בע״מ

)בפירוק מרצון ע״י החברים(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון

באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה ,שנתכנסה ונתקיימה
בחוק ביום  9באוקטובר  1973במשרד עו״ד י ׳ ד׳ שחור ,ברחוב
יהודה הלוי  ,43תל־אביב ,נתקבלו ההחלטות הבאות בהחלטות
מיוחדות:

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  216לפקודת החברות ,שבאסיפה
הכללית היוצאת מן הכלל של כל חברי החברה שהתקיימה במשרדה
הרשום של החברה ביום  19בספטמבר  ,1973הוחלט בהחלטה מיוהדת
לפרק את החברה בפירוק מרצון ולמנות את מר א׳ דיכטר ומר ש׳
לב במפרקים.

 .1לפרק את החברה מרצון ,וכי פירוק זה יהיה החל מתאריך
 9באוקטובר ;1973
 .2למנות את מר משה רביב כמפרק החברה.
מי שיש לו תביעה מהחברה הנ״ל ימסור למפרק הודעה מנומקת
בכתב תוך שבועיים מתאריך פרסום זה ,שאם לא כן ,לא תיענה
תביעתו.
מ ש ה ר ב י ב  ,מפרק
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על כל הנושים להגיש תביעותיהם למפרקים הב״ל לפי המען:
ריכטר את לב בע״מ ,בפירוק מרצון ,ברנר  ,12תל־אביב ,תוך 14
יום מיום פרסום הודעה זו .כל חוב אשר הוכחתו לא תגיע לידי
המפרקים תוך המועד הנ״ל עלול להיות לא מוכר ע״י המפרקים.
א׳ ריכטר
מפרקים

ש׳ לב

ילקוט הפרסומים  ,1958י״ג בח-שוז תשל״ד8.11.1973 ,

משרד הממונה על המחוז
לכבוד
מר יעקב שאנן ,עורךידין ונוטריון
ת״ד .224
חיפה

חיפה ,י״ד בתשרי תשל״ד
 10באוקטובר 1973
תיק מפי61/1178 :

הנני מתכבד לאשר בזאת קבלת הודעתכם בהתאם לסעיף  6מהחוק
העותומני לאגודות ,על יסוד האגודה כדלקמן:

מות ,תשורות ,עזבונות ונכסי דלא ניידי לעם' השגת מטרות
האגודה והמוסדות הקשורים בת.
שמות חברי הועד;
עמרם בטיטו ,קרית שמואל — 9/1
יוסף קוריאס ,קרית שמואל — 21/2
אברהם מלכה ,קרית ים ב׳ — 7/19
משת סודרי ,קרית שמואל 2/3
מבעוד פרץ ,קרית שמואל — 3/8

יו״ר ומזכיר
ס/יו״ר וגזבר
הבר ועד
תבר ועד
אהראי למשק

בכבוד רב,

א  .שם האבודה :אלב״ח — אגודה לקידום בעיות הברה.

דיר נ פ ת ל י אילתי.
הממונה על מתוז חיפה

ב .המען :ע״י מר אלימלך לאפר ,רחוב חומה ומגדל  ,36קרית חיים,
חיפה.

משדד הממונה על מחוז חיפה

ג .מטרות האגודה:
.1
.2
.3
.4

לקדם ולבצע פעולות חברה ,קליטת עלייה ,תרבות וספורט;
לעסוק במחקר הברתי ולבצע משאלים ,סקרים וכיו״ב;
להושיט עזרה ולתת שדותים בכל הנוגע לפעולות האמורות
לעיל;
ליזום ולהקים מפעלים חברתיים שיסייעו בביצוע הפעולות
האמורות.

ד .שמות חברי הועד:
—
יעקב שור ,שדי הנשיא  ,31היפה
אלימלך לאפר ,רת׳ חומה ומגדל  ,36קרית חיים -
יצחק אלטוביה ,רה׳ משה שרת  ,57קרית חיים —
—
אליהו פורה ,רה׳ השושנים  ,2קרית טבעון
—
נתן להב ,רח׳ התשבי  ,72חיפה
—
הינדה בורג ,רה׳ התשבי  ,56היפה
אליעזר הירשזון ,רה׳ צדקיהו  ,8חיפה
דוד זמירי ,רת׳ עליה שניה  ,42חיפה

יו״ר
מזכיר
חבר ההנהלה
חבר ההנהלה
חבר ההנהלה
חברת הנהלה
חבר הנהלה
הבר הנהלה

בכבוד רב,
ד״ר נ פ ת ל י א י ל ת י
הממונה על מחוז תיפה

משרד הממונה על מחוז חיפה
לכבוד
מ ר אלכס גריבשטיין ,עו׳׳ד
רח׳ שמריהו לוין 5
חיפה

.

חיפה ,ו׳ בתמוז תשל״ג
 6ביולי 1973
תיק מסי61/1165 :

לכבוד
מר אלכס גרינשטיין ,עורך־דין
רח׳ שמריהו לוין s
חיפה

חיפה ,י״ז באלול תשל״ג
 14בספטמבר 1973
תיק מסי61/1173 :

הנני מתכבד לאשר בזאת קבלת הודעתכם בהחכם לסעיף  6מדחוק
העותומני לאגודות ,על יסוד האגורה כדלקמן:
א  .שם האגודה :בית מדרש גבוה להוראה.
ב .המען :ת״ד  ,160טירת כרמל ,אצל הרב יוסף שיינין שכונת
שרת  ,407טירת כרמל.
ג  .מטרות האגודה:
החזקת ונהול בית מדרש גבוה להוראת;
החזקת ונהול ישיבה גבוהה ותלמוד תודה;
החזקת ויבהיל בולל אברכים;
החזקת ונהול מוסדות תורניים להפצת תור־ ומוסד

 .1הקמת,
 ,3הקמת,
 .3הקמת,
 .4הקמת,
ברבימ;
 .5הקמת ,החזקת ובהול מפעלים ציבוריים דתיים;
 .6הקמת ,החזקה ונהול ספריה תורנית;
 .7הקמת ,החזקה ונהול כל מפעל תורני ו/או אחר כפי שיוחלט
עליו מעת לעת ע׳׳י האגודה;
 .8הקמת ,החזקת ונהול מפני האגודה ו/או מבנים אתרים הקשו״
רים לאגודות;
 .9הקמת ,תתזקת ונהול קרנות במ״ח הכנסת כלה ואחרים;
 .10הקמת ,תתזקת ונהול פנימיות לילדים.
ד .שמות חברי ו,ועד:

הנני מתכבד לאשר בזאת קבלת הודעתכם בתתאם לסעיף  6מתחוק
העותומני לאגודות ,על יסוד האגודה כדלקמן:
א  .שם האגודה :אגודה ביכנ״ם הרשב״י בקרית שמואל ב׳ ,חיפה.
ב  .המען :קרית שמואל בי ,חיפה.
ג .מטרות האגודה:
 .1לקבל לרשותה להחזקתה ולבעלותה את בנין בית הכנסת
הרשב׳״י הידוע בחלקה  12/23בגוש  10944ולהיות אחראי
על הבנין ,לדאוג להשלמת בנייתו לשכלולו ולרהוטו ,לנהל
כבנין זה בית מקום לתפילה ולתורה לפי מסורת ישראל;
 .2להחזיק ולקיים ספריה תורנית ,הפצת תורה ומוסר ,לקיים
הרצאות ושעורים תורניים ולעסוק במפעלים ציבוריים
דתיים ,כמו כן לעסוק בעניני צדקה ע״י קבלת נדבות ,תרו־

ילקוט ה פ ר ס ו מ י •  .1958י״ג בחשון תשזי״ר8.11.1973 ,

הרב יוסף שיינין ,שכונת שדת  ,407טירת כרמל —
—
ישראל לבנון ,רח׳ השילוח  ,45חיפה
דוד בן־אבו ,שדי עמידר  ,40טירת כרמל
מאיר בהן ,שכונת שיטרית  ,507טירת כרמל
חיים טוסיה ,שכונת בהן 76א ,טירת כרמל
חיים שכטר ,שכונת גיורא  ,223/4טירת כרמל —
—
ברוך ויצמן ,רח׳ יפה נוף  ,27היפה
י—
משה שטטמן ,רת׳ מסדה  ,6חיפה
—
יעקב טאוב ,שכונת עמידר  ,39טירת כרמל
—
הרצל לוסקי ,שבובת כהן 77בי ,טירת כרמל

יו׳׳ר
יו״ר בפועל
טגן יו״ר
מזכיר
גזבר
מ״מ גזבר
הבר
תבר
דבר
הבר

בכבוד רב,
ד״ר נ פ ת ל י א י ל ת י
הממונה על מתח חיפה
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טירת יסמין בע״מ

משה שהם)ניר להדרים( 5ע״מ

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

ניתנת בזה הודעה ,שבאפיפה כללית יוצאת מן הכלל של החברה,
שנועדה והתכנסה בהלכה ביום  7באוקטובר  ,1973נתקבלה החלטה
מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את מר עטירס שור ,מרחוב
לאן  ,35רמת־גן ,כמפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה ,שבאסיפה כלליה שלא מן המבין של ההברה
הנ״ל שנתקיימה כהוק ביום  21באוקטובר  ,1973נתקבלה החלטה
מיוחדת לפרק את ההברה מרצון ולמנות את מר אליהו שהם למפרק
החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו,
בצירוף הוכתותיהן ,תוך  21יוט מיום פרסום הודעה זו ,למפרק לפי
הכתובת שלעיל.

כל מי שיש לו תביעות בגד החברה מתבקש להגיש את תביעתו
למפרק תוך  21יום מיום פרםוט הודעה זו לפי המען :אליהו שהם,
רחוב ליפסקי  ,4תל־אביב.
א ל י ה ו ש ה ם  ,מפרק

נושה או אדם אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד הנ״ל
לא ייענה.
ע מ י ר ם ש ו ר  ,מפרק

השקעות שלום אדר בע״מ
)בפירוק מרצון(
ניתנת בזה הודעה ,שבאסיפה הכללית היוצאת מן הכלל של ההברה
שנתקיימה ביום  14באוקטובר  ,1973הוחלט על פירוק מרצון של
חברה על ידי החברים ועל מינויו של עו״ד אוריאל גורני כמפרק
של ההברה.
על כל הנושים להגיש תביעותיהם ולהוכיח את חובותיהם למפרק
לפי המען ,עו׳׳ד אוריאל גורני ,רחוב מונטיפיורי  ,39תל־אביב
תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו.
אוריאל

198
המחיר  160אגורות

ג ו ר נ י  ,עו״ד

לדור תל־אביב בע-מ
זכות חתימה
בישיבת מועצת המנהלים של לדור תל־אביב בע״מ ,שהתקיימה
ביום  31ביולי  1973במשרד החברה בתל-אביב הוחלט לתת זכות
חתימה בשם החברה לאנשים הבאים;
י

ד״ר חנם טרמר
ד״ר שלמה קרוליק
ד״ר מקסימיליאן קימל
גב׳ עליזה מוריץ
בצורה כזאת שהחתימות של שביים מהב׳׳ל מחייבות את ההברה,.
ד״ר ה ׳ ט ר מ ר  ,יו״ר

ילקוט ח פ ר ס ו מ י ט  ,1958י״ג בחשו! השל״ד8,11.1973 ,

נדפס בדפוס הממשלה ,ירושלים

