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חוק השופטים ,תשי״ג-נ9$ז

הודעה על העברת סמכויות

הודעה על מינוי שופט
בהתאם לסעיף  25לחוק השופטים ,חשי״ג ,11953-אני מודיע
שבתוקף סמכותי לפי םעיף  9לחוק האמור ,ובהתייעצות עם נשיא
בית המשפט העליון ,מיניתי את ד״ר בן־ציון שרשבסקי ,נשיא־
תורן ,להיות נשיא בית משפט מחוזי ,מיום כ״ב בםיון תשל״ד )12
ניוני .(1974

חיים י׳ צדוק

כי׳א בסיון תשל״ד ) 11ביוני (1974
)תמ (70070

שר המשפטים

פקודת בתי המשפט העירוניים
מינוי שופטי עיר לחיפה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת בתי המשפט העירוניים ,1
אני ממנה לתקופה מיום י״א בתמוז חשל״ד ) 1ביולי  (1974עד יום
י״ז בטבת תשל״ה ) 31בדצמבר  (1974ועד בכלל ,את האנשים
ששמותיהם נקובים להלן ,להיות שופטי עיר לחיפה ולהוות בית משפט
אשר יכונה ״בית המשפט העירוני של חיפה״:

דוד קידרון)קליינוקסלר(

.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19

יהושע רוזנבלום
שלמה רזניק
לייב )אריה( שמעוני
אברהם מבורך
אהרון םקדרניק
זאב שוורץ
אלחנן לוי ,עו״ד
אברהם דותן
חיים נדף
משה גביזון

כן אבי ממנה את מרדכי זהבי להיות סגן יושב דאש בית המשפט
טי׳ז בםיון תשל׳׳ד ) 6ביוני (1974
)המ (70041

חיים י׳ צדוק
שר המשפטים

חוק הגנת השכר ,תשי״ח958-ו
אישור הסכם
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק הגנת השכר ,תשי״ח—,11958
אני מאשר לענין הסעיף האמור את ההסכם הקיבוצי הכללי שבין
ממשלת ישראל ,המרכז לשלטון מקומי והסוכנות היהודית לא״י לבין
המחלקה לאיגוד מקצועי של ההסתדרות הכללית ,הסתדרות הפקידים,
עובדי המינהל והשירותים והסתדרות עובדי המדינה ,מיום כ״ז בניסן
תשל׳׳ד ) 19באפריל .(1974

! ם־׳ת ת ש ת  ,עמי  ;86תש׳׳ל ,עמי .40
״
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יצחק רבץ

כ״ה באדר תשל״ד ) 19במרס (1974
)חמ (75171

שד העבודה

 1ם״ח תשי״ד ,עמ׳  ;154חשב״ד ,עמי .166

קביעת עובדי ציבור שתהיה נתונה להם סמכות של
ממונה על מחוז
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק'העברת סמכויות־)ממונים על
מחוזות וקציני מתח( ,תשכ״ד— ,11964אני קובע שהסמכות לפי
סעיף  (3)8לפקודת בריאות העם ,2 1940 ,תהיה נתונה ,במחוז
ירושלים ,לכל אחד מאלה:
ד״ר ראובן קלזמר  -רופא מחוזי
ד״ר אליעזר קםל — סגן רופא מחוזי
ד״ר יהושע שטרק  -רופא לשכה.
הסמכתו של צבי לוין ,שהודעה עליה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1642תש״ל ,עמ׳  — 2443בטלה.
כ״ז במיון תשל׳׳ד ) 17ביוני (1974
)(78400

ויקטור שם־טוב
שר הבריאות

 1ס״ח תשכ״ד ,עמי .80
 2ע״ר  ,1940תום׳  ,1עמ׳ .191

תקנות־שעת־חירום )יציאה לחוץ־לאוץ{,
חש״ ח 1 9 4 8 -
הודעה בדבר אצילת סמכויות
אבי מודיע שבתוקף סמכותי לפי תקנה  13לתקנות שעת חירום
)יציאה לחוץ־לארץ( ,תש״ח ,11948-אצלתי לסגן מנהל הלשכה
לעליה ונזרשם באר־שבע את םמכויוחי לפי תקנות  2ו־ ,5לגבי
מחוז הדרום.

 1חוקי א״י ,הרך בי ,עמי .995

כ״ב בסיון תשל״ד ) 12ביוני (1974
)חמ (75248

אני מודיע ,כי בהתאם לסעיף  22לחוק עבודת נשים ,ת ש י ״ ד -
- ,11954אני מעכיר למפקח העבודה הראשי במשרד העבודה אח
סמכייותי לפי סעיף ) 9ב( לחוק.

חוק העברת סמכויות )ממונים על מחוזות
וקציני מחוז( ,תשכ״ד1964-

 1סייח תשי״ג ,עמי .149

מרדכי זהבי
מאיר אביאסף
דניאל גושן ,עו׳׳ד
בן ציון רייפר
ד״ר אמיר איתן
םטלה שלמתית
זאב סטודני
דב סיני

עבודת נשים ,תשי״ד 954-ו

משה ברעם
שר העבודה

ב״ז בשבט תשל״יד) 19בפברואר (1974
)חמ (76650

יוסף בורג
שר הפנים

 1ע״ר תשייט ,חוס׳ אי ,עמ׳  ;45ם״ח תשכ׳׳א ,עמ׳ .166

הודעה בדבר אצילת סמכויות
אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי תקנה  13לתקנות שעת חירום
)יציאה לחוץ־לארץ( ,תש״ח— ,1 1948אצלתי ליוסף מושיוף את
סמכויותי לפי תקנות  2ו־ ,5לנכי מחוז חיפה.
י׳׳ז באדר תשל״ד) 11במרס (1974
)חמ (76650

יוסף בורג
שר הפנים

 1ע״ר תש״ט ,תום׳ א  /עמי  ;45ם״ח תשכ״א ,עמ׳ .166

ילקוס הפרסומים  ,2021ו׳ בתמוז תשי״ד27.6.1974 ,

תקנות־שעתיחירום )יציאה לתוץ־לארץ(,
חש״ח1948-
הודעה בדבר אצילת סמכויות
אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי תקנה  13לתקנות-שעת־תירום
)יציאה לתוץ־לארץ( ,תש״ח— ,11948אצלתי לסגן מנהל הלשכה
המחוזית לעליה ומרשם בתל־־אביב את סמכויותי לפי תקנות  2ו־,5
כ״ג באייר תשל״ד ) 15במאי (1974
)חמ (76650

 *PVבו^י•

חוק השמות ,תשע״׳ז1956-
הודעה על העברת סמכויות
י ־אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף  23לחוק השמות ,השט״ז—
j
—-. ,1-1956-העברתי א ת ״םמבוידתי -לפי-ההוק^- -פר-ט־-ל&מפוי-ותר-לפי-
״ סעיפים  20 ,16 ,11ר־ 25לחוק ,לנתן פריד.

יוסף בורג
שר הפנים

הודעה על העברת סמכויות
אני מודיע שבתוקף סמכותי-לפי סעיף  23לחוק השמות ,תשט׳׳ז-
 ,11956העברתי את סמכוידתי לפי החדק ,פרט לסמכויות לפי סעיפים
 20 ,16 ,11ו־ 25לחוק ,לגילה כתב.
'י״ג באייר תשל״ד ) 5במאי (1974
 -)תמ (76741

יוסף בורג
שר הפינים

 1ס״ח תשט״ז ,עמי .94

הודעה על ביטול העברת סמכויות
׳אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  23לחוק השמות ,תשנד׳ז—
 ,!1956בישלתי את־העברת הסמכויות לאנשים ששמותיהם מפורטים
טאובר יצחק 2
להלן:
הולנדר דב 3
כ״ג באייר תשל״ד ) 15במאי (1974
)חמ (76741

הודעה בדבר״העברת סמכויות. -
אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי םעיף  9לחוק הדרכונים,
תשי׳׳ב— ,1 1952העברתי לאריאל בר־יוםף את סמכויותי לפי
סעיפים ) 4ב( ו־))(5ב( לתוק ולפי תקנה  6לתקנות הדרכונים ,ת ש ״ ל -
• ,2 1970לגבי מחה הדרום.
י״ג באייר תשל׳׳ד ) 5במאי (1974

יוסף בורנ

שר הפנימ

 1ע״ר תשייט ,חוסי אי ,עמי  ;45ס״ח תשכ״א ,עמי׳ .166

י־׳ג באייר תשל״ד ) 5במאי (1974
)חמ (76741

חוק הדרכונים ,תשי״ב1952-

יוסף בורג

שר הפנים

* ם״ח תשי״ב ,עמ׳  ;260תשכ״ט ,עמ׳ .44
 2ק״ת תש״ל ,עמ׳  ;172תשל״ב ,עמי .691

הודעה בדבר העברת סמכויות
אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הדרכונים ,תשי״ב—
 1952העברתי לשרה בן טוב את סמכויותי־לפי סעיפים )4ב( ו־)5ב>
לחוק ולפי"תקבה^"לתקמת"^רכונ^"7ו]ש*^<~^970ג^~מ*1

יוסף בורג

כ״ז בשבט תשל״ד) 19בפברואר (1974
)חמ (76610

שר הפנים

 1ם״ח תשי״ב ,עמי  ;260תשי״ז ,עמ׳ .142
 2ק״ת תש״ל ,עמי  ;172תשל״א ,עמ׳ ,1168

הודעה בדבר העברת סמכויות
אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי־סעיף ־ 9לחוק הדרכונים־ ,תשי״ב?-
 ,11952העברתי• את סמכויותי לפי החוק ,פרט לסמכויות לפי סעיפים
6 ,(3) (2) (1)6א6 ,ב 9 ,ו־ 10לחוק —
) (1ליוסף גוטמן לגבי מחוז הדרום;
) (2לשושנה זלוטולוב לגבי מחוז תל-אביב;
) (3ליוסף מושיוף לגבי מחוז חיפה;
) (4לאברהם מידד לגבי מחוז הל־אביב.
כ״ז בשבט תשל״ד) 19בפברואר (1974
)המ (76610

יוסף בורג
־

שר הפנים

שר הפנים

 1ס״ח ,102תשי״ב ,עמי  ;260ס״ה  ,232תשי״ז ,עמ׳  ;142תשכ״ט,
עמי .44

 1ם׳׳ח תשט׳׳ז ,עמ׳ .94
 2י״פ תש״ל ,עמי .695
 3י׳׳פ תשי״ז ,עמי .1093

הודעה בדבר העברת סמכויות
חוק הדרכונים ,תשי״ב1952-
הודעה בדבר העברת סמכויות
• אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הדרכונים,
תשי״ב ,11952-העברתי את סמכויותי לפי' החוק ,פרט לסמכויות
לפי סעיפים  (2) ,-(1)6ו־)6 ,(3א 6 ,ב  9 ,ו־ 10לחוק ,לסגן מנהל
הלשכה המההית לעליה ומרשם בתל־אביב.
כ״ג באייר תשל״ד ) 15במאי (1974
)תמ (76610
 1ס״ח תשי״ב ,עמ׳  ;260חשכ׳״ט ,עמי .44

יוסף בורג
שר הפנים

אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הדרכונים ,ת ש י ״ ב -
 ,11952העברתי לגילה כתב את סמכויותי לפי סעיפים ) 4ב( ו־)5ב(
לחוק ,ולפי תקנה  6לתקנות־ הדרכונים ,תש״ל ,21970-לגבי מתת
המרכז.
י״ג באייר תשל״ד ) 5במאי (1974
)חמ (76610

יוסף בורג
שר הפנים

. 1ס״ח תשי״ב ,עמ׳  ;260תשכ״ט ,עמי .44
 2ק״ת תש״ל ,עמי ;1535 ,1324,172תשל״א,עמ׳  ;1168תשל״ב,
עמי .691
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חוק הכניסה לישראל ,תשי״ב1952-
הודעה בדבר העברת סמכויות
אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף )16א( לחוק הכביסה
לישראל ,תשי״ב ,11952-העברתי את סמבויותי לפי סעיפים 2
עד  6לחוק —
)(1

ליוהף מושיוף ,לגבי מחוז חיפה;

)(2

לשלום ישראל ,לגבי מחוז ירושלים;

)(3

לחמדה גלעד ,לגבי מחוז ירושלים;

)(4

לשרה בן טוב ,לגבי מחוז המרכז.

ג׳ באדר תשל״ד) 25בפברואר 4ד(19
)חמ (76620

בהתאם לסעיף ) 4ב( לחוק המוסד העליון ללשון העברית,
תשי״ג 1953-ג ,אני מודיע על מינויים נוספים אלה:

יצחק שבטיאל

פרופ׳ שרגא אירמאי

 .2חברים יועצים:

יוסף בורג
שר הפנים

אברהם אבן שושן

חנוך קלעי

צבי ברמאיר

יצחק שלו

ההודעה על הרכב המוסד ,שפורסמה בילקוט הפרסומים ,335
תשי״ד ,עמ׳  ,3 634תתוקן לפי זה.

 .חוק האזרחות ,תשי׳יב~1952
הודעה בדבר אצילת סמכות למתן תעודה המעידה
על אזרחות ישראלית
אבי מודיע כ י בהתאם לסעיף )31ב( לחוק־יסוד :הממשלה!,
אבי אוצל את סמכותי למתן תעודה המעידה ע ל אזרחות ישראלית
לפי סעיף  15לחוק האזרחות ,תשי״ב— ,2 1952לסגן"מנהל הלשכה
המחוזית לעליה ומרשם בתל־אביב.

יוסף בורג
שר הפנים

 1ס״ת חשכ״ח ,עמ׳ .226
 2ס״ח תשי״ב ,עמי  ;1-46תשכ׳׳ח ,עמ׳  ;212תשל״א ,עמ׳ .118

הודעה בדבר אצילת סמכות למתן תעודה המעידה
על אזרחות ישראלית
אני מודיע בי בהתאם לסעיף ) 31ב( לחוק-יסוד :הממשלה  ,1אני
אוצל את סמכותי למתן תעודה המעידה ע ל אזרחות ישראלית לפי
סעיף  15לחוק האזרחות ,תשי״ב— ,2 1952לשרה בן טוב ,לבבי
מחוז המרכז.
כ״ז בשבט תשל״ד ) 19בפברואר (1974
)המ (76604

הודעה על מינויים נוספים

 .1חברים:

* ם״ח תשי״ב ,עמי  ;354תשכ״ו ,עמי .52

כ׳׳ג באייר תשל״ד ) 15במאי (1974
)חמ (76604

חוק המוסד העליון ללשון העברית,
חשי׳ע1953-

יוסף בורג
שר הפנים

 1ס*ח תשכ״ח ,עמי .226
צ ם־ח תשי״ב ,עמי  ;146תשכ״ת ,עמי  ;212תשל׳׳א ,עמי .118

י״ט בסיון תשלי׳ד ) 9ביוני (1974
)הגל 3521ד(

ז׳ בן־חיים
נשיא האקדמיה

 1ס״ת תשי״ג ,עמי .169
 2י״פ חשכ״ג ,עמי  ;1480תשכ״ו ,עמי  ;2060תשכ״ז ,עמי ;2363
חשכ״ח ,עמי  ;1963השל״א ,עמי .2326

פקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(1943 .
הודעה לפי סעיפים  5ו־ד
נמסרת בזה הודעה ,כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לחלוטין
לשר האוצר לצרכי ציבור ,וכי שר האוצר מוכן לשאת ולתת בדבר
רכישתה.
בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כל שהן בקרקע האמורה
ורוצה לקבל פיצוי ע ל בך ,נדרש לשלוח לראש אגף רישום והסדר
מקרקעין  -תוך הדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות  -הרצאה
ע ל זכותו או ע ל טובת ההנאה אשר ל ו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו ,שיכללו את פרטי הרישום — אם ישבו —
בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים
שהוא תובע ,וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
בן נמסרת בזה הודעה כי שר האוצר מתכוון לקנות חזקה בקרקע
האמורה בחום חדשיים מתאריך פרפומה של הודעה זו ברשומות ושר
האוצר מורה ג י כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה ימסור את
החזקה בה בתום תקופת החדשיים האמורה או לפני־כן.

תוספת
חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה965-ו
קביעת מועצה מקומית לענין חברות במועצה הארצית
בתוקף סמכותי לנד סעיף ) 2ב() (7לחוק התכנון והבניה ,תשכ׳׳ה-
 ,11965אני קובע את המועצה המקומית נתיבות לענין הסעיף האמור,
במקום המועצה המקומית גן יבנה .2
כ״ח באייר תשל״ד ) 20במאי (1974
)תמ (76580
 1ם׳׳ח תשכ״ה ,עמי .307
 2י״פ  ,1544תשכ״ט ,עמי׳ .2041
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יוסף בורג
שד הפנים

חטיבת קרקע בשטח כולל של  4דונם בערך המהווה חלק מהלקות
ארעיות  18 ,17 ,16ו־ 19בגוש  ,13951בראש־פינה.
הקרקע האמורה מסומנת בצבע אדום בתשריט מם׳ הפ624/4/4/
הערוך בקנה מידה  1:2,500והתחום ביד שר האוצר.
העתקי התשריט האמור מופקדים במשרד מנהל אגף רישום
והסדר מקרקעין ,ירושלים ,ובמשרד הממונה על המחוז ,נצרת־
עילית ,ובל המעונין בדבר זכאי לעיין בהם .בשעות העבודה הרגילות.
ט׳ בסיון תשלי׳ד) 30במאי (1974
־
)חמ (72510

פנחס ספיר
שר האוצר

ילקוט הפרסומים  ,2021ז׳ בתמוז תשל׳׳ד27.6.1974 ,

פקודת הקרקעות)רכישה לצדכי ציבור(1943,
הודעה לפי סעיפים  5ו־7
נמסרת בזה הודעה ,כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לחלוטין
לשר האוצר לצרכייציבור ,וכי שד האוצר מוכן לשאת ולתת בדבר
רכישתה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה בל שהן בקרקע האמורה
ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש ל ש ל ו ח ל ר א ש אגף רישום והסדר
מקרקעין  -תוך חדשיים מיום פרסדם הודעה זו ברשומות  -הרצאה
על זכותו אד על טובת ההנאה אשר ל ו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו ,שיכללו אח פרטי הרישום  -אם ישנו -
בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהם אח הפיצויים
שהרא תרבע ,וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
בן נמסרת בזה הודעה כי שר האוצר מתכוון לקנות חזקה בקרקע
האמורה בתום חדשיים מתאריך פרסומה של הודעה זו ברשומות
ושר האוצר מורה כי־כל אדם־שיש לו חזקה בקרקע האמורה-ימסור
את החזקה בה בתום תקופת החדשיים האמורה או לפני-בן.

תוספת

הגוש
:10334

:10361

4
־"4
4
1

חלקות
ארעיות

השטח להפקעה
במ״ר בערך

320
321
322
2

166
41
482
652

חטיבות הקרקע האמורות מסומנות ,לשם זיהוי בלבד ולא לשם
קביעת גבולות ,בצבע אדום בתשריטים מס־ ־ 725/5/5ומס׳ ,725/5/6
הערוכים בקבה מידה  1:2,500והחתומים ביד שר האוצר.
י

העתקי התשךיטים האמורים מופקדים במשרדי מנהל" אגף רישום
והסדר המקרקעין ,ירושלים ,ובמשרד הממונה על המהדז ,חיפה ,וכל
המעונין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילוח.
ט׳ בםיון תשל״ד) 30במאי (1974
)חמ (72510

תוספת-
שטחי קרקע במש  ,8270הנמצאים ברחוב המעפילים ,המהווים:
חלקה  ^8בשטח _;_9?8מ״ר;
חלקה  ,9בשטח  1002מ״ר;
חלקה  ,10בשטה  821מ״ר;
חלקה  ,11בשטח  842מ״ר;
חלקה  ,12בשטח  832מ״ר;
חלקה  ,13בשטה  866מ״ר;
הלקה  ,15בשטח  1024מ״ד.
העתק התכנית מופקד במשרד הועדה בעירית נתניה וכל המעונין
בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ח׳ בםיון תשל׳׳ד ) 29במאי (1974
)חמ (72510
יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
נתניה

א׳ בר-מנחם

חטיבות קרקע בשטח כולל של  1.341דונם בערך הנמצאות
בשפרעם ,לפי הפירוט שלהלן:
החלקות

כן נמסרת בזה הודעת כי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה בקרקע
האמורה ,מפני שהיא דרושה באלפן דחוף לצדכי הציבור שלמענם
עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה שבל אדם המחזיק בקרקע האמורה
ימסור מיד את החזקה בה.

פנחס ספיר
-

שר האוצר

חוק התכנון והבניה ,חשכ״ח1965-
פקודת הקרקעות)רכישה לצרבי ציבור(1943 ,
הודעות לפי סעיפים  5ו־ד לפקודה
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון והבניה,
תשכ׳׳ה— ,11965ובהתאם לתכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת
נח)9/318/להלן — התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1747תשל״א ,עמ׳  ,2470מוסרת בזה הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נתניה )להלן  -הועדה( הודעה ,כי הקרקע המתוארת
בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכיי ציבור וכי הועדה מוכנה
לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זבדת או טובת הנאה כל שהן בקרקע האמורה
ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה — תוך חדשיים מיום
פרסום הודעה זו ברשומוח  -הרצאה על זכותו א ו על טובח ההנאה
אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו ,שיכללו
אח פרטי הרישום  -אם ישנו — בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה
.המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע
בכל סעיף וסעיף.

ילקוט הפרסומים  •1 ,2021בתמוז תשל׳־יד27.6.1974 ,

חוק התכמן והמיה /תשב״ה1965-
פקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
הודעות לפי סעיפים  5ו־ד לפקודה
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו 190-לחוק התכנון• והבניה,
תשכ׳׳ה— ,!1965ובהתאם לתכנית מפורטת הנקראת תכנית מפורטת
נת) 498/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1811תשל׳׳ב ,עמי  ,1311מוסרת בזה הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נתניה)להלן  -הועדה( הודעה ,כי הקרקעיהמתוארת
בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרבי ציבור דכי הועדה מובנה
לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.
בל התובע לעצמו זכרת א ו טובת הנאה כל שהן בקרקע האמורה
ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה  -תוך חדשיים.מיום
פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה על זכותו 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 תובע וחישוב הסכום הנתבע
בכל סעיף וסעיף.
בן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה בקרקע
האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דהוף לצרכי הציבור שלמענם
עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה
ימסור מיד אח החזקה בה.

תוספת
חלקה  5בגוש  ,8269בשטח  1233מ״ר ,ברחוב פרומקין.
העתק התכנית מופקד במשרד הועדה בעירית נתניה ובל המעונין
בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ת׳ בסיון תשל׳׳ד ) 29במאי (1974
א׳־בר־מנחם
)חמ (72510
יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
נתניה
 1ס״ח תשכ״ה ,עמ׳ .307
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חוק התכנון והמיה ,תשב״ה965-ו
פקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(943 ,ו
הודעה לפי סעיף  19לפקודה

תוספת
שטח קרקע המהווה שני מגרשים בשטח כילל -של  9.500דונם
בערך ,המהווה הלקים מנושים  30139 ,30116ו־ ,30140והממומן
בתשריט התכנית במספרים  927ו־ 928ובצבע חום ומותהם בקו חום
כהה מסביב.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— A 3 965ובהתאם לתכנית שיכון ציבורי מאושרת מם׳ 5/05/1
בשכרנת תלפיות ,עולים וחסכון ,תלק מגרשים ,30128,30129,30140
 ,30139 ,30116ירושלים ,שהודעה על אישור שיכונים ציברריים
המתייחסת אליה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1355תשב׳׳ז ,עמי
 ,1421כפי שתוקנה בתכנית שיכון ציבורי מאושרת מסי 5/05/3
)להלן — התכנית( ,מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה
ירושלים )להלן  -הועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
)רכישה לצ׳רבי ציבור() 2 1943 ,להלן — הפקודה( ,כי הקרקע
המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5
ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,1840תשל״ב ,עמי  ,2091תהיה
לקנינה הגמור והמוחלט של עירית ירושלים מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

העתק התכנית מופקד בנישרד הועדה־ בעירית ירושלים וכל
המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י׳׳ז באייר תשל״ד ) 9במאי (1974
)חמ (72512
יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
ירושלים

טדיקולק

 1ס־־׳ת תשכ״ה ,עמ׳ .307
 2ע״ר  ,1943תוס׳  ,1עמי .32

הסכם
שנערך בירושלים ביום ט׳ בניסן תשל״ד ) 1באפריל (1974

ב יז
שר האוצר בשם ממשלת ישראל)להלן  -הממשלה( המיוצג על ידי אברהם אגמון,
המנהל הכללי של משרד האוצר;
לבין

המוסד לביטוח לאומי)להלן  -המוסד( המיוצג על ידי ראובן וולקוב,
המנהל הכללי של המוסד
ה ו א י ל והממשלה מעונינת במתן פיצוי עבור התייקרויות בגין המבוטחים המקבלים קיצבת משפחה לפי חוק הביטוח הלאומי
]נוסח משולב[ ,תשכ״ה ,1968-וברצון הממשלה לבצע תשלום הפיצוי באמצעות המוסד;
ו ה ו א י ל והמוסד מוכן לבצע תשלום פיצוי.זה כמפורט בגוף ההסכם במסגרת זכויותיו ולאתר מילוי התנאי שבסעיף  200לחוק;
לפיכך
הזכאים
. .1

הגיער ה צ ד ד י ם ו ל ה ס כ ם כ ד ל ק מ ן :
לפיצוי

זכאי לפיצוי לפי הסבם זה מי שמקבל קיצבת משפחה לפי פרק ה׳ לחוק.

גובה הפיצוי
גזבה הפיצוי יהיה כאמור בלוח שלהלן:
.2
עבור התקופה
ינואר 1974

1

—

—

—

—

—

פברואר 1974

9

8

8

8

8

8

מרם 1974
אפריל ,מאי ,יוני 1974
תשלום
.3

ילד 3

ילד 4

ילד 5

ילד 6

ילד 7

בל ילד נוסף
מעל לשביעי

9

8

8

8

8

8

14

12

12

12

13

13

י

הפיצוי

המוסד ישלם את הפיצוי יחד עם תשלום הקיצבה המשפחתית המגיעה לאותו זכאי.

החזר הוצאות
 - .4הממשלה תחזיר למוסד כל סכום שהוצא על ידי המוסד לתשלום הפיצוי באמור ,בהתאם לחשבון שיונש לה על ידי המוסד.
ולראיה ב א ו ע ל החתום
)חמ (720612

ראובן וולקוב
המנהל הכללי של המוסד

1782

אברהם אגמון
המנהל הכללי של משרד האוצר

ילקוט הפרסומים  ,2021ז׳ בתמוז תשל״ד27.6.1974 ,

תקנות התעבורה ,תשכ״א1961-
הודעה בדבר שמות מבקשי רשיונות למוניות
 .בהתאם לתקנות'  532ו־ 533לתקנות התעבורה ,תשכ״א-־ ,!1961־
אני מודיע ,כי ועדת העררים קיבלה השגותיהם של המשיגים אשד
שמותיהם ומענם מפורטים להלן;
שם המבקש
לוי יעקב
משיח צ׳לבי
נסים אברהם
נתן סמי
קיבה יחזקאל
שורץ שלמה'
שרעבי שלמה

מענו •
רמת גן ,רחוב ז׳בוטינסקי 95
בת־ים ,רחוב המעפילים 13
פתח״־־תקוה ,רחוב גוטמן 8
פתח־תקוה ,רחוב חן 5/12
פרדס־כץ ,רחוב יוסף חיים  16־
בת־ים ,רחוב ירושלים 70
ראשון־לציון ,רחוב דוד המלך .8

תוך שלושים יום מיום פרסום הודעה זו ברשומות רשאי כל אדם
להגיש התנגדות למתן' הרשיון למבקש מםויים ,לפי המען :המפקח
על התעבורה ,רחוב חלני המלבה  ,9ירושלים .־

י' מלכא

כ׳׳א בםיון תשל״״ד) 11ביוני 1974׳(
)חמ (756125

1

המפקח על התעבורה
הרשות

ק״ת תשב׳׳א ,עמי  ;1425תשל״ב ,עמי  ,908עמ׳  ;1089תשל״ד,
עמי .1265

צו ההגבלים העסקיים )דרכי הספקה של
בירה( ,תש״ל1970-
הודעה על המועד לבחירת נציג יצרני משקאות ־קלים־
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 7ב( ,לצו ההגבלים
העסקיים )דרבי הספקה של בירה( ,תש״ל— ,11970קבעתי את השעה
 10.00בבוקר ביום כ״ד בתמוז תשל׳׳ד ) 14ביולי  (1974כמועד
לבחירת נציג יצרני המשקאות הקלים בועדת המייעצת ולבחירת
ממלא מקומו.
הבחירה כאמור תתקיים במשרדי החאחדוח בעלי התעשיה ,רחוב
מוביטיפיורי  ,13תל־אביב.
כ״ז בסיון תשליד ) 17ביוני (1974
)תמ (70124

מ׳ הורוביץ

י

הממונה על הגבלים עסקיים

 1 -ק״ת תש״ל ,עמי .2008

חוק התכנון והבניה ,חשכ״ה1965 -
מינוי חבר המועצה הארצית לתכנון ולבניה
בתוקף סמכותי לפי סעיף )2ג( לחוק התכנון והבניה ,תשכ׳׳ה—
 ,1965אני ממנה את י ג א ל ג ר י פ ל  ,סגן ראש עירית תל־אביב־יפו,
להיות במקומי חבר במועצה הארצית לתכנון ולבניה.
מינוי הבר המועצה הארצית שפורסם בילקוט הפרסומים ,1718
תשל״א ,עמי  — 1605בטל.
ח׳ בסיון תשל״ד) 29במאי (1974
)חמ (76580

שלמה להט
ראש עירית חל־אביב־יפו

* ס״ח תשכ״ה ,עמי  ;307תשב״ט ,עמ׳ .223

ילקוט הפרסזמימ  ,2021ז׳ בתמוז תשל״ד27.6.1974 ,

חוק התקנים ,חשי״ג1953-
הודעה בדבר קביעת תקנים
בהתאם ל ס ע י ף  ) 6ב ( לחוק התקנים ,תשי״ג ,!1953-אנ־י ־ניוד־יע•־
כי מבון התקנים הישראלי קבע היום ,בתוקף סמכותו לפי סעיף ) 6א(
לחוק האמור ,תקנים ישראליים אלה:
ת״י  - 6אריתי רצפה מבטון)בא במקום המהדורה מיוני ;(1962
ת׳׳י  ,846חלק  — 5שיטות לבדיקת נייר :בדיקת ספיגות )שיטת
קוב(.

א?1רן־גילת---

י׳ בםיון-תשל-״ד ) *1במאי{1974-
)חמ (74986

מנהל המכון

 1ס״ת תשי׳׳ג ,עמ׳  ;30תשי׳׳ח ,עמ׳  ;2תשל״א ,עמ׳ .-22

פקודת הסמכויות בעניו היבוא ,היצוא והמכס
)המה(1939 ,
הודעה בדבר החרמת סחירות
אני מודיע בהתאם לסעיף  6לפקודת הסמכויות בענין היבוא,
היצוא והמכס )הגנה( ,11939 ,בי הטובין המפורטים להלן ,שבעליהם׳
ומענם אינם ידועים ,הוחרמו לפי סעיף  (1)5לפקודה ,מאחר שיובאו
בניגוד לצו מתן רשיונות יבוא:21939 ,
מס׳ התיק.31/74 :
תיאור הטובין :אופנוע מוטוביקאנה משומש ,מס׳  ,05220מס׳
׳׳ לשדה  ,93024491מספר מנוע  ,8677358שנת ייצור .1969
בעל הטובין :ג .איינהורן.
מקום האחסנה :מתסן הרכבת ,ירושלים. .דוד פלד
מנהל המכס והבלו

ח׳ בסיון חשל״ד) 29במאי (1974
)המ (74062

 1ע״ר  ,1939תוס׳  ,1עמי  ;137ס״ח תש״ל ,עמ׳ .24
 2ע״ר  ,1939תום׳  ,2עמי  ;1201ק״ת תשי״ט ,עמי .541

פקודת הסדר זכרות במקרקעין ]נוסח
חדש[ ,תשכ״ס1969-
הודעה בדבר התחלת הסדר במקרקעץ בהתאם
לסעיף  9לפקודה
מודיעים בזה לקהל ,כי הוצאה הודעה לפי סעיף  9לפקודה הנ״ל,
בנוגע למקרקעין המתוארים להלן:
־ ־ המחוז :־המרכז.

־

־ ־

תיאור המקרקעין :מקרקעי סלבית בנפת רמלה.
אזור ההסדר :רמלה.
לשכת ההםדר :חל־אביב• .
תאריך הוצאת ההודעה :כ״ו באלול תשל׳׳ג) 23בספטמבר .(1973
תאריך התחלת ההסדר )בקירוב( :ז׳ בתמוז תשל״ד ) 3באוקטובר
.(1973
בל התובע טובת הנאה במקרקעין אלו או במקרקעין הסמוב־ם
הגובלים אותם ,צריך לפעול בהתאם להוראות הפקודה הג״ל.

ישראל השלל
י׳׳ז בסיון תשל״ד ) 7ביוני (1974
מנהל אגף רישום והסדר המקרקעין
1783

תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )רשיונות( /תשלי׳ב1972-
הודעה בדבר רשימה של מבקשי רשיונות
בהתאם לתקנה  8לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )רשיונות( ,תשל״ב— ,! 1972מתפרסמת בזה רשימה של מבקשי
רשיונות.
תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הודעה זו ברשומות רשאי כל אדם להגיש התנגדות מנומקת בכתב למתן רשיון למבקש
מסויים ,לפי המען :ועדת הרישוי לפי חוק הוקרים פרטיים ושירותי שמירה ,ליד בית המשפט המחוזי ,רחוב צאלה א־דין ,29
ירושלים.

1784

כתובת

מס׳ החיק

שם המבקש

294/73

ארצי דוד

רחוב הזית  ,16קדית אליעזר ,חיפה

295/73

יעל נוישטטל

רחוב אלנבי  ,145חיפה

חוקרת פרטית

296/73

חיים םוננזון

רחוב ועידת קטוביץ  ,6תל־אביב

חוקר פרטי

297/73

דריטר משה

רחוב הרקפת  ,14אפרידר ,אשקלון

מארגן שירותי שמירה

298/73

סייג אברהם

רחוב יודפת ד ,קרית מוצקין

מארגן שירותי שמירח

299/73

נעים יעקב

רחוב נחל עוז  ,14יפו

הוקר פרטי

300/73

מגריזי אסתר

רחוב קריניצי  ,44רמת־גן

חוקרת פרטית

1/74

שומרון

רחוב חובבי ציון  ,16פתח־חקוה

משדד שירותי שמירה

מילס יצחק

רחוב קפלן  ,47פתח־תקוה

מארנן שירותי שמידה

סוג הרשיון המבוקש
חוקר פרטי,
מארגן שירותי שמירה

מילם רובדט

רחוב הפרסה  ,8הוד השרון

מארגן שירותי שמירה

2/74

פיאנו רישרד

רחוב בועז  ,18חיפה

משדד שירותי שמירח,
מארגן שירותי שמירה

3/74

לביא יעקב

רחוב פרישמן  ,22פחח־תקוה

חוקר פרטי

4/74

״צמד״ בע״מ

רחוב הנביאים  ,24חיפה

משרד שירותי שמירה

שביט מיכה

רחוב שמעון התרסי ד ,תל־אביב

מארגן שירותי שמירה

זלצר אפרים

גוש עציון  ,28גבעתיים

מארגן שירותי שמירה

כלב יהודה

רחוב אוגרית  ,19חל־אביב

מארגן שירותי שמירה

קורקום נסים

רחוב הנשיא  ,19חיפה

מארגן שירותי שמירה

ציבוביץ יוסף

רחוב רענן  ,24חיפה

מארגן שירותי שמירה

5/74

דורון עזרא

רחוב זלמן ",76יקריח חיים

חוקר פרטי

6/74

אשטמקר יונה

דרך מצדה  ,2/1באר־שבע

שומר

7/74

יעקב חרמן

דרך מצדה  ,3/11באר־שבע

שומר

8/74

מוריס עוזיאל

שיכון אלי כהן ת.ד ,56 .תל־מונד

משרד וארגון שירותי
שמירה

9/74

לימור ירמיהו

רחוב שרת  ,15בת־ים

מארגן שירותי שמירה

10/74

סמוכה משה

רחוב שפדינצק  ,17פתח־תקוה

מ א ר ק שירותי שמירה

11/74

שחר שי

רחוב כצנלםון  ,84גבעתיים

משרד חקירות
חוקר פרטי

12/74

אידלוביץ משה

רחוב יוסף הגלילי  ,22רמת־גן

חוקר פרטי

13/74

כול שירותים בע־מ

רחוב משגב לדך  18בי ,ירושלים

משרד שירותי שמירה

דבירי הדי

רחוב מצולות ים  ,12גבעתיים

מארגן שירותי שמידה

דבירי חיים

רחוב מצולות ים  ,12גבעתיים

מארגן שירותי שמירה

קרית חוף  ,45נהריה

שומר

14/74

מצר יוסף

339/72

ארגייל יורם

15/74

יעקב גולדברג

_ רחוב יל׳׳ג  ,13חיפה
רחוב של״ג  ,8תל־אביב

משרד חקירות
משרד חקירות
חוקר פרטי

ילקוט הפרסומים  ,2021ז׳ בתמוז תשלי׳ד27.6.1974 ,

סוג הרשיון המבוקש

כחובת

מסי החיק

שם המבקש

16/74

שוורץ דב

רחוב מוסקוביץ  ,18/11רחובוח

17/74

גייכמן לובה

דהוב אופק  ,10/11פרד

שומר

18/74

היון נפתלי

רחוב הטייסים  ,54בס־ציונה

הוקר פרטי

19/74.

ברמר זיו

,רחוב ברלינר  ,8תל־אביב

משרד חקירות
חוקר פרטי

חוקר פרטי
משרד חקירות ־

־ ־־ ־

20/74

אהרוני צבי

רחוב הפרסה  ,53צהלה ,תל־אביב

חוקר פרטי
משרד חקירוח

21/74

וינברנ אודי

רחוב התאבה  ,7נוף־יס ,הרצליה

חוקר פרטי

22/74

איזיקוביץ מנחם

רחוב נתן החכם  ,15תל־אביב

חוקר פרטי

23/74

גלעדי מתתיהו

מעוז אביב 17בי ,תל־־אביב

חוקר פרטי
משרד חקירות

24/74

יצחקי יקותיאל

רחוב ז׳בוטינפקי  ,30נס־ציונה

חוקר פרטי
משרד חקירות
חוקר פרטי
חוקר פרטי
משרד חקירות
משרד שירותי שמירה
מארגן שירותי שמירה

משרד חקירוח

25/74

תמרי צבי

רחוב יפו  ,74ירושלים

26/74

קרת שלמה

רחוב הפלמ״ח 11אי ,תל־אביב

א׳פ׳י׳ לנדא

י״ז בסיון תשל״ד )ד ביוני (1974
)חמ (709023

שופט בית משפט מחוזי
יושב ראש ועדת הרישוי

תיקון טעויות
בהיתר מס׳  ,2שפורסם בילקוט הפרסומים  ,1898תשל״ג ,עמי  ,1105בתוספת •
טור א׳

טור ב׳

טור ג׳

המצרך

האריזה

המשקל

טור ד׳
המחיר המותר בלירות במכי
לצרכן
לקמעונאי
11.04
0.92

1,08׳׳
1,08׳׳

22.00
0.92

"1.10
"1.10

22.00
0.92

1.10׳׳

)(4

במקום ״אפונה קוביות
צ״ל ״אפונה קוביות

קוביות x 1ג ר ם
2
קוביות x 1ג ר ם
2

50
50

4.56
0.38

0.45״
"0.45

)(5

במקום ״פטריות קוביות
צ״ל ״פטריות קוביות

קוביות x 1ג ר ם
2
קוביות x 1ג ר ם
2

50
50

6.90
0.58

"0.69
"0.69

)(6

במקום ״פטריות קל
צ״ל ״פטריות קל

קופםית xג ר ם
3
קופםית xג ר ם
3

1.09
1.09

"1.31
"1.29

)(7

במקום ״ירקות
צ״ל ״ירקות

קוביות x 1ג ר ם
2
קוביות x 1ג ר ם
2

50
50

5,00
0.42

"0.50
"0.50

)(3

במקום ״בשך נמס
צ״ל ״בשר נמס

קוביות x 1 2ג ר ם
קוביות x 1 2ג ר ם

6
6

11.04
0.92

"1.08
"1.08

)(1

במקום ״עוף נמס קוביות
צ״ל ״עוף נמס קוביות

)(2

במקום ״עוף קוביות
צ״ל ״עוף קוביות

 _.(3).במקום ״עוף_שקיות
צ״ל ״עוף שקיות .

י׳ במיון חשל״ד ) 31במאי (1974
)חמ (741194

ילקוט הפרסומים  ,2021ז׳ בתמוז תשל״ד27.6.1974 ,

 x 1 2ג ר ם 6*7
קופטית
7
קופסית x 6 x ! 2ג ר ם
חבילה ג .ר ם
x 1 5
חבילה ג ר ם
x 1 5

3/24
3/24

_>16__.־^/24גרם__
..חבילה
3/24
חבילה ג ר ם
x 1 6

18
18

זאב בירגר
הממונה

1785

-1חוק התכמן והמיה ,תשב״ ה 5W
מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
ירושלים ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,הופקד
שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״תכנית  — 1721שינוי מם׳
 64/72לתכנית מיחאר מקומית מס׳ 62׳׳ ,ביחד עם התשריט המצורף
אליו.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
ירושלים ,שכ׳ תלפיות וארנונה ,בשטח שגבולותיו הם:
במערב— דרך הברון מפינת הרחובות דרך חברון — עין גדי עד
חלקה  53בגוש .30139
במזרח — רחוב יצחק לוי ,ממתחם מחנה אלנבי עד למפגשו עם
רחוב עין גדי ומשם מזרחה לאורך הגבול המזרחי של רחוב כפר עציון
ע ד ל מ פ ג ש ו ע ם הגבול הצפון־מזרחי של גוש  30119ומשם לאורך
גבולו המזרחי של גוש  30119ומשם עד לקצהו הדרומי של הגבול
המזרחי של הגוש.
בצפון — מתחם מחנה אלנבי.
בדרום  -גבול מרחב התכנון של ירושלים הגובל במרחב התכנון
של מועצה אזוריה מטה־יהודה באזור זה ,למעט חלקה  53בוגש
.30139
גוש רשום  — 30114חלקות  ;70—69 ,66—59 ,35—2גוש רשום
-30115חלקות  :94-1גוש רשום -30116תלקות  ;73-1גוש רשום
 — 30117חלקות  ;82—1לוש רשום  — 30118חלקות ,16—5 ,2 ,1
 ,59-52 ,50—46 ,44 ,41 40 ,33—22וחלקי חלקות ,37 ,21-17
 . 4 5 , 4 3 , 3 8ג ו ש רשום  —30119חלקות ;118—1גוש רשום— 30139
חלקות 54־ ,161וה״ה  ;53גוש רשום  - 30178ה״ח  ;1גוש רשום
 30179ח״ח  2חלקה  ;1גוש שומא  - 30187ח״ח  ;77גוש שומא -
 - 30116חלק מחלקת דרך צבורית לא רשומה,
מטרות התכנית הן:
א .התווית דרבים חדשות ,דרכים קיימות או מאושרות וביטול
דרכים והחוויה מעברים צבוריים להולכי רגל.
ב  .יעוד שטחים להקמת בניני צבור.
• ג  .יעוד שטחים פתוחים צבוריים.
ד .שינוי תכנית מיתאר ירושלים מסי  62ע״י (1 :שינוי יעוד שטח
מאזור מגורים דליל לאזור מגורים בצפיפות גבוהה יותר (2 .שינוי
בקווי בנין,
ה .קביעת מתחם לתכנון.
ו  .קביעת מתחמים לחלוקה מחדש.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כ ל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,ובן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו ,דשאי ,תוך חדשיים
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מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית י
במשרדי הועדה המקומית האמורה,
י״ב בםיון חשל׳׳ד ) 2ביוני (1974

ר׳ לוי
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מהוז ירושלים

מרחב תכנון מקומי ,חל־אביב־יפו

הודעה בדבר אישור שינוי תמית מפורטת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה ,1965-כי הועדה המחודת לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:
׳׳תכנית מס׳  521שינוי מם־  2לשנת  1971לתכנית מפורטת מם׳ .285
גוש  6628תלקה  . 132קטע בין רת׳ הנוטר ורח׳ המתנדב״ ,שהודעה
על הפקדתו ביחד עמ התשריט המצורף אליו ,פורסמה בילקוט הפר־
סומים  ,1750תשל״א ,עמ׳ ,2510
השינוי האמור ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,תל־אביב־יפו ,וכל
מעונין רשאי לעיין בו ,ללא תשלום ,בימים ובשעות שהמשרדים
הנ׳׳ל פתוחים לקהל,
י״ז בסיון תשל״ד) 7ביוני (1974

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

מרחב תכנון מקומי ,הרצליה

הנדעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב
החליטה ,באישור שד הפנים ,לאשר שינוי תכנית מיתאר הנקרא:
״תבנית מם׳  1097שינוי לתכנית מיתאר מקומית מס׳ 253א׳ גוש 6541
חלקה  ,6קטע בין רה׳ דרך גורדון ורח׳ ברנר״ ,שהודעה על הפקדתו,
ביתד עם התשריט המצורף אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1747תשל׳׳א ,עמ׳ .2469
השינוי האמור בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,הרצליה ,ובל מעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים פתותים לקהל.
י״ז בסיון תשל״ד) 7ביוני (1974

ד׳ רזניק

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל־אגיב

ילקוט הפרסומים  ,2021ז׳ בתמוז תשל״ד27.6.1974 ,

חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה1965-
מרחב תכנון מקומי ,הרצליה

מרהב תכנון מקומי ,פחח־־תקוה

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117להוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית.לתכנון.ולבניה מחוז תל־אביב
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מיתאר הנקרא:
״תכנית מס׳  1208שינוי מם׳  1לתבנית מפורטת מס׳  474ולתבנית
מיתאר מקומית מם׳ 253א׳ גוש  6527חלקות וחלקי חלקות ,23 ,22
159 ,158״ ,שהודעה על הפקדתו ,ביחד עם התשריט המצורף אליו,
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1886תשל״ג ,עמי .797
4ר--ב-צ^י-.שבמהוע1דדהמהוזגת-אישרהאד-ת^בימד-עם--
התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן
במשרדי הועדה המקומיח לתכנון ולבניה ,הרצליה ,וכל מעונין רשאי
לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים פתוחים לקהל.

 .ד׳ חניק
י״ז בסיון חשל״ד) 7ביתי (1974
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חל־אביב
מרחב חבנון מקומי ,רגזח־השרון•

הודעה ע ל הכנת שינוי לתכנית מפורטת
בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון והבניה -,תשב״ה— ,1965ניתנת
בזה הודעה כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב רמת־השרון
החליטה בישיבתה מיום  3.4.74להכין שינוי לתכנית מפורטת מסי
 — 2נ ׳ — ת.ב.ע.461 .
ואלה !שוטחים הנכללים בתחום השינוי של התכנית המוצעת:
גוש  6614חלקות .152-151—150

פסח בלקין
יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
רמחיהשרון

מרחב הגנון מקומי ,פתח״חקוה

הודעה על הכנת שינוי לתכנית מפורטת.
בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון והבניה ,תשכ״ה ,1965-ניחנה
בזה הודעה בי הועדה המקומית לתכנון ולבניה פחודתקוה החליטה
בישיבתה מיום י״ג בסיון תשל״ד) 3ביוני  (1974להכין שינוי לתכנית
מפורטת מס׳ פת.1/648/
ואלה הם השטחים הנכללים בתחום שינוי התכנית המוצעת;
גוש  6361חלקות  ,174 ,344 ,169 ,168 ,152 ,151הלק מחלקה
.172
ט״ו בםיון חשל״ד ) 5ביוני (1974

י׳ פינברג
יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
פתח־תקוה

ילקוט הפרסומים  ,2021ז׳ בחמה תשל״ד27.6.1974 ,

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף .89לחוק התכנון והבניה.,
תשכ״ה .,1965-כי במשרדי .הועדה המחוזית _לתכבון .ולבניה מחוז_.
המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתת־תקוה ,הופקד
שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מסי פת— 748/
הרחבת דרך וקביעת שטח למבני ציבור״ ,ביתד עם התשריט המצורף
אליו.
\

ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  6385תלקח 54-ברזזוב-קלישר »סי-18-בפחודתקוה-.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פחותים לקהל.
 .כל המעונין בקרקע ,בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
נפגע על ידי שינוי התבנית ,וכן מהנדס ועמן מקומית שמרחב התכנון
שלה כלול בתחום התכנית או נובל אותו ,רשאי ,תוך חדשיים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התבנית"
במשרדי.מועדה.המקומית האמכו־ה.

אי חיון
י״ג בסיון תשל״ד 3).ביוני (1974
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי ,נתניה

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נחניה ,הופקד שינוי
תכנית י מפורטת הנקרא ״שינוי "תכנית מפורטת מס׳ נת8/355/א׳״,
_
_.ביהד.עם_הוiשרי^דJמ --5ל4Kל.יו.
י

מטרת התכנית היא לאחד מגרשים ,לקבוע שטח לבניני -צבור,
שטח למגורים והבינוי המוצע עליו ולהרחיב דרך.
ואלה הם השטתים הכלולים בשינוי התכנית :י
גוש  8284חלקה  32וחלק מחלקה  ,59גוש  8232חלקות 499,500
וחלק מחלקות —474 ,24 ,23רחוב גליקסון  33,31עד  ;41,39רחוב
פרישמן  ,10,8 ,6 ,4,2רחוב פיידברג  1עד  9ורחוב פרוג .7
בל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
שלד ,כלול בתחום התבנית או גובל אותר ,רשאי ,תוך חדשיים־־מיוםד
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,י להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.

אי חיון

י׳׳ג בסיון תשל״ד ) 3ביוני (1974
יושב ראש הועדת המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז
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חוק התכנון והבניה ,ת ש כ ״ ה 1 9 6 5 -
מרחב תכנון מקומי ,נתניה

מרחב תכנון מקומי ,רעננה

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית .לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה ,הופקד שינוי
תבנית מפורטת הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ נת- 1/422/
שינוי יעוד מאזור מגורים לשטח לבניין ציבורי לשם הרחבת ישיבה
תיכונית בני עקיבא״.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה ,הופקד שינוי
תכנית מפורטת הנקרא ׳׳שינוי תכנית מפורטת מם׳ רע— 79/1/
התווית דרכים חדשות ,קביעת אזורים לתכנון להקמת קונזגיים״,
ביתד עם התשריט המצורף אליו.

ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  8217חלקות  329 ,328 ,6בשיכון עמליה )שיכון ותיקים(.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין.בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
שלח כלול בתחום התכנית או גובל אותו ,רשאי ,תוך הדשיים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
י״ג בסיון תשל״ד ) 3ביוני (1974

א׳ היון

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז

מרחב תכנון מקומי ,רעננה

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחרק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה ,הופקד
שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״שינוי תכנית מיתאר מקומית
מס׳ רע75/1/״ ,ביתד עם התשריט המצורף אליו.
מטרת התכנית היא להתוות ולהרחיב דרכים לקבוע שטחים
צבוריים ,לשנות יעוד אזור מנורים א׳ למגורים מיוחד ולקבוע את
הבינוי שלפיו תותר הבניה.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  7654חלקות ) 22,18 ,17הלק( בשטח הנמצא צפונית לרחוב
ההגבה ובין הרחובות מגדל במערב ומוצקין במזרח.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
נפגע ע ל ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו ,רשאי ,תוך חדשיים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התבנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
י״ג בפיון תשל״ד ) 3ביוני (1974
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ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  6583חלקות  109 ,106 ,183ברחוב השרון ממסי - 2 8
ברעננה.
כל המעונין בשנוי התבנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,כבנין או בבל פרט תכנוני אחד הרואה עצמו
נפגע על ידי שינוי התבנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
שלה כלול בתחום התכנית א ו גובל אותו ,רשאי ,תוך הדשיים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הרעדה המקומית האפודה.
י״ג בסיון תשל״ד ) 3ביוני 4ד(19

א׳ חיץ
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מהוד"המרכז

מרחב תכנון מקומי ,דאשון־לציון

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
השכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון-לציון,
הופקד שינוי תבנית מיתאר מקומית הנקרא ״שינוי תבנית מיתאר
מקומית מם׳ רצ10/1/א״ ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
מטרת התבנית היא להתוות דרכים הדשות ,לקבוע יעודי קרקע
ושיעור ההפקעה לצרכי ציבור.
ואלה הם השטתים הגלולים בשינוי התכנית:
גוש  3946חלקות  3עד  ,10וחלקי חלקות  ;21,20 ,17 ,15גוש
 5025חלקות ) 139 ,138חלק( בקטע שבין בביש מם׳  13במזרח
והבביש המהיר לאשדוד.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין  tsבכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנרן
שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו ,רשאי ,תוך חדשיימ מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
ט״ו בםיון תשל״ד ) 5ביוני (1974

א׳ היון

א׳ חיון

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז

ילקוט הפרסומים  ,2021ז׳ בתמוז תשי״ד27.6.1974 ,

רווק התכנון והבניה ,תשכ״ה965-ו
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 לתכנון ולבניה ,מהוו
חיפה ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,חיפה ,הופקד שינוי
תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״תכנית מס׳ חפ1009/ד׳  -מרכזת
טלפון ,הר הכרמל גוש 10812״ — המהווה שינוי לתכנית מס־
הפ 229/־=־ תבנית המיתאר של -היפה ,לתכניה חפ229/ב׳ — -הגדלת
אחוזי בניה באזור מגורים א ׳ ולתכנית חפ1009/ב׳  -בנוי יפה־נוף
פנורמה הר הכרמל גוש  ,10812ביחד עם התשריט המצורף אליו.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  10812חלקי הלקות .132/2 ,97
עיקרי הוראות התכנית הם:
בינוי מרכזת טלפון בקומות חת קרקעיות של בנינים שאושרו לפי
תכנית־ חפ1009/ב׳ בין רחוב יפה־נוף ושער הלבנון.
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 ועדה מקומית ,או מהנדס
וערה מקומיח^ שמרהב -מתכנון שלה כלול בחחום -החכניח או גובל
אותו; רשות מקומית ,לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף  3לפקודת
המועצות המקומיות ,שאזור שיפוטה כלול בתחום התבנית או גובל
אוחו; גוף ציבורי א ו מקצועי במפורט בצו התכנון והבניה )קביעת
גופים ציבוריים מקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית( ,תשל״ד—
 ;1974וכן כל משרד ממשרדי הממשלה ,רשאים ,תוך חדשיים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש החנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומיח לחכנון ולבניה ,היפה.

י״ג במיון תשל׳׳ד ) 3ביוני (1974

נפתלי אילתי
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה

מרחב תכנון מקומי—מחוזי ,מחוז חיפה

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה.,
תשכ~ה965-־.,1כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
חיפה ,הופקד שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית מם׳ ג— 772/
בנוי במורד אורנים — קרית עמל״ ,המהווה שינוי לתכנית ג— 84/
בית שערים ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
ואלה.הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  11-389חלק מחלקה -.4
גוש  11390חלקי חלקות .16 ,2
גוש  11394חלקה  ;29חלקי חלקות .322 ,39,2 ,1
עיקרי הוראות שינוי התכנית הם:

י״ג בסיון חשל״ד ) 3ביוני (1974

נפתלי אילתי
יושב ראש הועדה המחהיח לחבנון ולבניה
מחוז היפה
מרחב תכנון מקומי ,חיפה

הודעה בדבר הפקדת שינוי תפנית מפורטת
)^

כל מעונין בקרקע ,כבנין או בכל פרט הכנוני אחר הרואה א ח
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן ועדה מקומית ,או מהנדס ועדה
מקומית ,שמרהב התכנון שלה .כלול בתחומ התכנית או גובל אותו;
רשות מקומית ,לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף  3לפקודת המועצות
המקומיות ,שאזור שיפוטה כלול בתחום התכנית או גובל אותו; .גוף
ציבורי או מקצועי כמפורט בצו התכנון והבניה )קביעת נופים ציבו
ריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית( ,תשל״ד;1974-
וכן כל משרד ממשרדי הממשלה ,רשאים ,תוך חדשיים מיום פרסומה
של הודעת זו ברשומות ,להגיש-התנגדות לשינוי־־התכנית־ ^במשרדי ־
הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,חיפה.

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 ,הופקד שיווי
תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית מם׳ חפ1544/א׳ — אתר מסחרי ברחוב
אלכסנדר ינאי — כרמליה״ — המהווה שינוי לתכנית חפ — 16/תכנית
כרמליה ולתרנית חפ — 136/מרכז מישור הכרמל ,ביחד עם התשריט
והנספח המצורפים אליו.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  10764חלקי חלקות .114 ,19
עיקרי הוראות התבנית הם:
שינוי יעוד ממגורים לאהד לבנין מסחרי ,לצורך הקמת חנויות
י בין רחוב אלכסנדר ינאי לרחוב הנה.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא חשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,2021ז׳ בתמוז תשל״ד27.6.1974 ,

א .הקמת שכונת מגורים בצפיפות נמוכה מדרום לדרך קרית עמל;
ב .התאמת התכנון לקראת הגדלת האוכלוםיה;
ג .חלוקה לאזורי מנורים ,שטחים לצרכי ציבור ודרכים;
ד .התויית־רשת״ררכים-לשדות-השכדנ-ה.
כל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ל ל א חשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל לןעונין בקרקע ,בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן ועדה מקומית ,או מהנדס ועדה
מקומית ,שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית א ו גובל אותו;
רשות מקומית ,לרבות וצד מקומי כאמור בסעיף  3לפקודת המועצות
המקומיות ,שאזור שיפוטה כלול בתחום התכנית או גובל אותו; גוף
ציבורי או מקצועי כמפורט בצו התכנון והבניה )קביעת גופים ציבו
ריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית(,תשל״ד—;1974
וכן כל משרד ממשרדי הממשלה ,רשאים ,תוך חדשיים מיום פרסומה
של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,חיפה.
ט״ז בפיון תשל״ד) 6ביוני (1974

נפתלי אילתי
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז היפה
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חוק התכנון והבניה ,ת ש כ ״ ה  9 6 5 -ו
מרחב תבנון מקומי ,קדית אתא

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
חיפה ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,קרית־אתא ,הופקד
שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״תכנית מם׳ ב — 98/קרית־אתא
שכונת בן גוריון״ המהווה שינוי לתבנית מיתאר קופריטא ־־ ביתד
עם התשריט המצורף אליו.
כן נמסרת בזה הודעה ,כי שינוי התכנית האמור משפיע ,בשטח
תחולתו ,על תכנית מפורטת כ־ - 31תכנית מפורטת קרית אתא.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  10232חלקות ,97 ,96 ,93-82 ,75-74 ,71—69 ,65—56
;121 ,118 ,117 ,114 ,113 ,110 ,109 ,106 ,105 ,101 ,100
חלקי חלקות .67 ,66 ,55 ,54 ,51 ,50 ,37 ,35
גוש  10226חלקות .8 ,7 ,4-1
גוש  11010חלקות .17 ,16
גוש  11009תלקה .4

עיקרי הודאות שינוי התכנית הם:
איתור שטח בניה למגורים וחניה ציבורית ברחוב ביאליק קרית
ים אי.
כל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעיר! שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן ועדה מקומית ,א ו מהנדס ועדה
מקומית ,שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או נובל אותו;
רשות מקומית ,לרבות ועד מקומי באמור בסעיף  3לפקודת המועצות
המקומיות ,שאזור שיפוטה כלול בתחום התבנית או גובל אותו; גוף
ציבורי או מקצועי כמפורט בצו התכנון והבניה )קביעת גופים ציבו
ריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית( ,תשל״ד~ ;1974ובן
כל משרד ממשרדי הממשלה ,רשאים ,תוך הדשיים מיום פרסומה
של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,קריות.

י׳׳ג בפיון תשל״ד ) 3ביוני  (1974נפתלי אילתי
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז היפה

עיקרי הוראות שינוי התכניח הם:
א  .לתכנן ולהגדיר את תנאי הבניה של  765ית׳ דיור וכן מרכז
שכונתי אזרחי ,אתרים למבנים ציבוריים ,דרכים ,שבילים
ושטחים ציבוריים פתוחים.

מרחב תכנון מקומי ,השומרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק.התכנון והבניה,
ב .לבטל את החלוקה הרשומה לפי שיסומן בתשריט ולחלק את השטח
תשכ׳׳ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה החליטה
מחדש.
לאשר תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מס׳ ש — 111/שכונת מגורים
כל מעונין בשינוי התבנית דשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
בגוש  10105פרדס חנה״ — שהודעה על הפקדתה ,ביחד עם התשריט
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 ,המצורף אליה ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1955תשל׳׳ד ,עמי .109
כל מעונין כקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחד הרואה את
התכנית האמורה ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותה ,ביחד
עצמו נפגע על ידי שינוי התבנית וכן ועדה מקומית ,או מהנדס ועדה
עם התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
מקומית ,שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית א ו גובל אוחי;
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה השומרון ,וכל מעונין
רשות מקומית ,לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף  3לפקודת המועצות
המקומיות ,שאזור שיפוטה כלול בתחום התכנית או גובל אותו; גוף י רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
ציבורי או מקצועי כמפורט בצו התכנון והבניה )קביעת גופים ציבו
ריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית( תשל״ד—;1974
נפתלי אילתי
ט״ז בםיון תשל׳׳ד ) 6ביוני (1974
וכן בל משרד ממשרדי הממשלה ,רשאים ,תוך חדשיים מיום פרסומה
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי
מחוז חיפה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,קרית־אחא.

נפתלי אילתי
ט״ז בסיון תשל״ד) 6ביוני (1974
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי ,קריות

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית להכנון ולבניה ,מחוז
חיפה ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,קריות ,הופקד
שינוי תכנית מיתאד מקומית הנקרא ״תכנית מם׳ ק — 239/בניה
למגורים בחלקה  65גוש  10444קרית י ם ״  -ה מ ה ו ו ה שינוי לתכנית
ק - 130/תכנית מיתאר לשטח הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר,
קרמת ,ביחד עם התשריט המצורף אליו. .
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  10444חלקות  ;72 ,71 ,65חלק מחלקה  .74־
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מרחב תכנון מיוחד ,נצרת עלית

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מיוחדת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי הועדה המיוחדת לתכנון ולבניה נצרת עלית
החליטה לאשר תבנית מפורטת מיוחדת הנקראת :ח — 1/02/32/בנוי
במורד רחוב יזרעאל ,שהודעה של הפקדתה ,ביחד עם התשריט המצורף
אליה ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1990תשל״ד ,עמ׳ .955
התכנית ,בצורה שבה הועדה המיוחדת אשרה אותה ,ביחד עפ
התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הועדה המיוחדת ברחוב
חרמון  ,1נצרת עלית ,ובמשרדי המועצה המקומית נצרת עלית ,וכל
המעונין רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

ד׳ ארביט
י״ג בםיון תשל״ד ) 3ביוני (1974
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
נצרת עלית

ילקוט הפרסומים  ,2021ז׳ בתמוז תשל״ד27.0.1974 ,

חוק התכנון והבניה ,תשב״ה1965-
מרחב תכנון• מיוחד ,נצרת עלית

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת מיוחדת
 .נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965בי הועדה המיוחדת לתכנון ו ל ב נ י ה  .נ צ ר ת עלית
החליטה לאשר שינוי תכנית מפורטת מיוחדת הנקראת :ת33/א׳- 1/02/י
שטח לשכונת מגורים וביניני ציבור )שכונה• דרומית בי( ,שהודעה• על
הפקדתו ,ביחד עם התשריט המצורף אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1990תשל״ד ,עמי .955
התכנית ,בצורה שבה הועדה המיוחדת אשדה אותה ,כיתד עם
התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הועדה המיוחדת ברחוב חרמון
 ,1נצרת עלית ,ובמשרדי המועצה המקומית נצרת עלית ,ובל המעונין
רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

A

™

ד׳ ארביט
י״ג בסיון חשל״ד ) 3ביוני •(1974
יושב -ראש הועדה המי-וחדח-לתכנון -ולבניה-
נצרת עלית
מרחב חכנון מקומי ,אשקלון

) (1״שינוי מס׳  34לתכנית מפורטת מס׳ ד - 413/רוצע א׳ אשדוד - -
גוש 2077״.
הקמת בית כנסת על מקלט קיים ברחוב ה־ 21בתוך השטח הירוק.
) (2״שינוי מם׳  35לתכנית מפורטת מם׳ ד — 413/רובע א׳ אשדוד
גוש  2061מגרשים  31ו־30״.
׳ואלה הם עיקרי הוראות התכנית:
החלפת שטחים ממגורים מיותד לדרך ומציבורי פיתוח למגורים־
מיוחד ברת־ מקם נורדאו.
כל המעונין בשינוי התכניות רשאי לעיין בהם ללא חשלום בימים
ובשעוח שהמשרדים האמורים פחותים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה אח
עצמו נפגע על ידי שינוי תכנית ,או גובל אוחו ,רשאי ,חוך חדשיים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכ־
-נית־במשרדי הועדה המקומית־־האמורהד

י' ורדימץ
י״ב בםיון תשל״ד) 2ביוני (1974
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מתח הדרום

הודעות בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק הבנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז הדרום
החלישה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינויי תבניות מפורטות אלה:
) (1״שינוי מם׳  3לתכנית מפורטת מסי  107/03/4מרכז נפתי אשקלון
חלקי גושים 1942—1931״ ,שהודעה על הפקדתו ,ביחד עם
התשריט המצורף •אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1908תשל״ג,
עמ׳ .1413
) (2״שינוי מס׳  4לתכנית מפורטת מם׳  109/03/4תלוקת חלקה
 331בגוש  ,1929צפון מערב־ ,שהודעה על הפקרתו ,ביחד עם
התשריט המצורף אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים ,1787תשל־ב.
) (3״שינוי מם׳  8לתכנית מפורטת מפי  108/03/4בינוי במגרש 101
גוש  1940אשקלון״ ,שהודעה על הפקדתד ,ביחד עם התשריט
המצורף אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1908תשל״ג ,עמ׳
.1413
"השינויים האמורים/בצורה שבה הועדה"המחוזית אישרת ־אותם־
ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם ,הופקדו במשרדי הועדה
המחוזית האמורה וכן במשרד הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון,
וכל המעונין רשאי לעיין בהם ,ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

י' ורדימץ
י״ב בסיון תשל״ד ) 2ביוני (1974
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי ,אשדוד

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

ילקוט הפרסומים  ,2021ז• בתמוז תשל׳׳ד27.6.1974 ,

מרחב תכנון מקומי ,אשדוד

הודעות בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה71965*-־ כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינויי תכניות מפורטות אלה:
) (1״שינוי מס׳  3לתכנית מפורטת מס׳  — 592/3רובע-י״א אשדוד
גוש  2019חלקי חלקות 18 ,15 ,11 ,9״ ,שהודעה על הפקדתו,
ביחד עם התשריט המצורף אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1806תשל״ג ,עמי .1172
) (2״שינוי מם׳  6לתכנית מפורטת מס׳ ד 434/אזור תעשיה זעירה —
אשדוד״ ,שהודעה על הפקדתו ,ביתד עם התשריט המצורף אליו,
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1908תשל״ג ,עמי .1413
) (3״שינוי מס׳  10לתבנית מפורטת מס׳  — 433/3רובע ב ׳ אשדוד
שינוי יעוד לאזור מגורים ד׳ למוסד בנקאי״ ,שהודעת על הפקדתו,
ביחד עם התשריט המצורף אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1795תשל״ב ,עמ׳ .842
) (4״שינוי מסי  11לתכנית מפורטת מם׳ ד 435/רובע ג׳ אשדוד —
איחוד־וחלוקת ־מגרשים  26-27בגוש 2070״ ,שהודעה על־היפ־־־'
קדחו ,ביחד עם התשריט המצורף אליו ,פורסמה בילקוט הפר
סומים  ,1908תשל״ג ,עמי .1413
השינויים האמורים ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותם
ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם ,הופקדו במשרדי הועדה
המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אש
דוד ,וכל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמש
רדים האמורים פחותים לקהל.

י' ורדימון
י״ב בםיון תשל׳׳ד) 2ביוני (1974
_יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום
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חוק התכנון והבניה ,תעוכ״ ה 1965-
מרחב תכנון מקומי ,אשדוד

מרחכ תכנון מקומי ,שנלעונים

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשדוד מרכז,
רובע א׳ — אשדוד ,הופקד שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא
״שינוי מם׳  17לתבנית מיתאר מקומית אשדוד  -שינוי יעוד משטח
ציבורי פתוח לשטח חווה חקלאית״ ,ביחד עם התשריט המצורף
אליו.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מ ת ח
הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים ,הופקדה
תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מסי ד5/ד - 8אתר.תיירות
מאהל בדואי בשטח המועצה האזורית בני־שמעון״ ,ביחד עם התשריט
המצורף אליה.

ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  2064וחלק מגוש  471באזור תעשיה הזעירה אשדוד.
כל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו
נפגע על ידי שינוי התכנית או גובל אותו ,רשאי ,תוך חדשיים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית• האמורה.

ואלה הם עיקרי הוראות התבנית:
לקבוע וליעד שטח לאתר תיירות.
כל מעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא חשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה אח
עצמו נפגע על ידי התכנית ,ובן מהנדס ועדה מקומית שמדחב התכנון
שלה בלול בתחום התבנית או גובל אותו ,רשאי ,תוך חדשיים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לתכנית במשרדי
הועדה המקומית האמורה.

י״ב בסיון תשל״ד) 2ביוני (1974

י׳ ורדימון
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום

י׳ ורדימון
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום

מרחב תכנון מקומי ,שדרות
מרחב חכנון מקומי ,אילת

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהחאם לסעיף  89לחוק החבנון והבניה,
חשכ״ה— ,1965בי במשרדי הועדה המחוזית להכנון ולבניה ,מחוז
הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לחכנון ולבניה אילח ,הופקד שינוי
תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי מס׳  1לתכנית מפורטת מם׳ ,110/03/2
בגוש  40009חלקה  ,71אילת״ ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
ואלה הם עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד משטח חניה לשטח ציבורי פתוח ואזור מגורים ב׳ —
וחלוקה מחדש,־ רחוב אילוח ,אילת.
כל המעונין בשינוי התבנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כלי מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
17צמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,או גובל אותו ,רשאי ,תוך חדשיים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
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הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שדרות ,הופקד
שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי מס׳  3לתבנית מפורטת מם׳
 — 102/03/21שיכונים ציבוריים )(4/11/1״ ,ביחד עם התשריט
המצורף אליו.
ואלה הם עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד מאזור לתכנון מחדש לאזור מסחרי בגוש 1887
בחלקות  ,23 ,22רחוב צה״ל ,שדרות.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית או גובל אותו ,רשאי ,תוך חדשייס
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
כ״ב בסיון תשל׳׳ד ) 12במאי (1974

י׳ ורדימון

י׳ ורדימון

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום

ילקוט הפרסומים  ,2021ז׳ בתמוז תשל׳׳ד27.6,1974 ,

מ ת ה מ ש פ ט המחוזי בירושלים
הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבץ
להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה א ו למינוי מנהל עזבון או לשניהם׳ כמפורט להלן .כל
המתנגד לבקשות יגיש ,תוך ארבעה עשר יום מידם פרםום הזמנה זו ,את טעמי התנגדותו ,שאם ל א כן יתן בית המשפט צו כטוב
בעיניו.
מסי התיק
)צוואות(
434/74

שם המנוח

ארנו בלום

מקום מגוריו
האחרון
ירושלים

תאריך
הפטירה
12.5.74

שם המבקש
ד׳׳ר חדויג בלום

יי וייס ,רשם
הזמנות־בדבר ירושות ומינוי מנוזלי עזבון
מס׳ התיק
)ירושות(
432174
437/74
433/74
435/74
436/74
440/74
441/74
442/74
443/74
444/74
445/74
446/74
448/74

שם המנוח

אבוטבול דיימוגד
רוזנברג דחה
סרינה ורמברנד
יואל אומן פרנקל
דוד דויטש
רשתי שרה
פרחודניק יוחנן
חבשיש חיים
קדוש רחמה
ישראל בן גרשון זוכוביצקי
רגב חנוך
י
"מאיר אבידן ״
ונטורה יצחק

448/74

דוד

449174

מתרית שאול
יצחק בן מרדכי זורלא
שוף־לי
יעקב גומבוש

451/74
452/74

חדד

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

שם המבקש

ירושלים

20.1.74

יעקב אבוטבול

ירושלים

1.4.66

רוזנברג אנדוד

ירושלים

31.1.74

דב אמרי זינגר

ירושלים

3.12.73

אביעזרי פרנקל

ירושלים

23.1.74

רבקה דויטש

ירושלים

10.6.72

יעקב רשתי

ירושלים

.. 1.4.74

אשר רשף

ירושלים

19.11.74

חבשיש נעמי

ירושלים

18.5.74

אוחיון יוסף

30.5.74

ברבה זוכוביצקי

29.5.74

רגב חדווה

ביח״שמש־

מלחמת יוה״ב־

אנט אבידן

ירושלים

1.1.74

ונטורה רבקה

ירושלים

מלחמת יוה״ה

אליהו חדד

ירושלים

20.2.74

איו־בה ב ך נ ע י פ

גרוזיה

1942

משה דזודלא שווילי

ירושלים

24.5.74

ל»ה גומבוש

ירושלים
ירושלים

יי וייס ,דשם
בימ ה מ ש פ ט המחוזי בתל־אביב־יפו
הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
.להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם כמפורט להלן .כל
המתנגד לבקשות יגיש ,תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה־זו',את טעמי התנגדותו ,שאם לא כךיתן בית המשפט־צו הטוב
בעיניו.
מס׳ התיק
)צוואות(
798/74
2403/74
2306/74
2737/74
2746/74

שם המנוח

מקום מגוריו
האתרון

תאריך
הפטירה

אלימלך מקם נדל
חיים וינשטוק
סלי קופרברג
בויוב צובוטרו
דב קל

ילקוס הפרסומים  ,2021ז׳ בתמוז תשל׳יד27.6.1974 ,

שם המבקש
חברה לנאמנות של בנק
לאומי לישראל

גדרה

19.3.74

חל־אביב

16.4.73

תל-אביב

19.4.74

נתניה

4.5.74

שושנה וינשטוק ואח׳
עוזי שני
מינה אבני

1793

בית המשפט המחוזי ב ת ל ־ א ב י ב ־ י פ ו
ה ז מ נ ו ת )המשך(
מס׳ התיק
)צוואות(
2555/74
2765/74
2766/74
2766/74
2785/74
2729/74
2796/74
2802/74
2819/74
2850/74
2853/74
2854(74
2858/74
 341/74־
640/74
2787/74
2791/74
2824/74
2812/74
2861/74
2864/74
2870/74
2871/74
2894/74
2915/74
2885/74
2892/74
2899/74
2901/74
2902/74
2905/74
2909/74
2914/74
2919/74
2930/74
2959/74

שם המנות

הרטה הסנר
מרים מאיר
לוי משה
עליזה ורדי
יעקב םיבירםקי
יעקובי אהרון
שרה זאיאץ
לאופולד שדן
קסש חנה
אהרן קפלן
אהרן נתנזון
שורוזון יעקב
צבי שוימר
שרה פרל נדל
בן ציון גרוסמן
אזולאי מרים
בכור אליהו
טאובקץ אליעזר
סוברובר סלי
שלום לוי בוסתנאי
מולנד רוזי
רחל קאושנםקי
חנה סגל
אוגניה רבינוביץ
ראב סנדו
אריך ראש
ספודק רחל
מרדכי חמלניק
יוטה מייזלר
ניקולאי אברהם
נתן הירט
בדאון מור ,
לםנר מאיר צבי
אלכסנדר םווירסקי
הניך יצחק
ישעיהו מרמורוש

תאריך
הפטירה

מקום מגוריו
האחרון

שם המבקש

גדרה

1.1.74

ד״ר הוגר הנובר

תל־אכיב

12.5.74

אנדרה האיר

17.11.73

לוי יוסף־ישראל

26.11.73

זלמן ודדי

-

דמת־גן
תליאכיב

6.3.74

אסתר םיבירסקי

הל־אביב

2.5.74

יעקובי תמר

רמלה

18.2.73

עיריית רמלה

כפר־סבא

12.4.74

טרזה שזין

פתת־תקוה

12.2.74

קסש אברהם

ראשון־לציון

30.11.72

ציגל חיים

הרצליה

3.4.74

קרולה נתבזון

תל־אביב

23.8.73

מזל בכר

"תל־אביב

8.2.74

שרה שוימר

תל־אביב

חכרה לנאמנות של בנק
לאומי לישראל

תל־אביב

3.2.74

טובי פרידמן

תל־אניב

15.4.74

אזולאי יהודה

הרצליה

8.1.64

רוזה בבור

אביחיל

20.1.74

ברוך טאובקין

תל־אביב

11.5.74

אריה פרידמן וסמי אלון

תל־אניב

6.4.74

יוסף אלקלעי

חולון

3.5.74

רימר בנימין סטר

תל־אביב

2.5.74

אליעזר קישון

,

בני ברק

-

24.1.74

ברוך ביטמן
איטה גאבר

ניו־יורק

_

ד״ר לזר מרק

חל־אביב

-

ריטח ראש

הרצליה

17.12.72

זץ אליעזר

רמת־גן

13.3.74

גילה חמלניק

תל־אביב
נתניה

20.4.74

-

דורה מנקו
טדזיה אברהם

יוהנסבורג

30.7.71

רוזה מדק

רחובות

17.4.74

בדאון רוזליה

תל־אביב

23.10.73

טמפלהוף דורה

לוס אנג׳לס

2.8.64

מ׳ סווירםקי

.-

פרנקל מידה

יפו
רמת־גן

׳

5.5.71

בלומה מרמודוש

ד׳ ולך,

1794

רשם

ילקוט הפרסומים  ,2021ז׳ בתמוז תשל״ד27.6.1974 ,

ב י ת ה מ ש פ ט המחוזי בתל־ אביב־ יפו
׳ הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הוגשו לבית,המשפט ,בתיקים המופרטים להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה ולמינוי מנהלי עזבון
או לשביהם .כל אדם הטוען שיש לד טובת הנאה בעזבון שאהת הבקשות מתייחסות אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה
תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
מסי התיק
)ירושות(
767/74
1530/74
1883/74
2801/74
2803/74
2804/74
2806/74
2807/74
 2807/74־
2809/74
2811/74
2811/74
2813/74
2814/74
2816/74
2817/74
2820/74
2822/74
2823/74
2825/74
2826/74
2827(74
2828/74
2829/74
2830/74
2831/74
2837(74
2838/74
2839/74
2840/74
־ 2841/74
2842/74
2843/74
2844/74
2845/74
2846/74
- 2849/74
2851/74

שם המנוח

מאיר נובודבורסקי
ג׳לדטי חיים
ישראל פריימן
אריה בן־חורין
אםתד כהן
שמעון ברלינר
אלקה בילה פלסטר
אפפל יצחק
אפפל רוזה
אליעזר לביא ־
םצי רוזה
םצי מרקו
אזפרץ גייול-י־יפה
סגל עקיבא
סילביה רודיך
יעקב אמקראוט
אליעזר פרידמן
דוד כהן ־
קחלון גבריאל
כהן יצחק
פל יוסף
טוך יוסף
שטרל לסקר
מלכה סוני
עזיזה מדי
סימן טוב דוד
שלמה מיטלמן
מרואלי ציון
אהדבר־יד איזה אונו
שמואל ה׳ קליבאנםקי
רחל לוי
הרשקוביץבדקו •
הולצמן אברהם
משה מרחבי
שלום דוד פרופםורסקי
יהודית הקר
בטי םצ׳י
עמנואל שפי

לקוט הפרסומים  ,2021ז׳ בתמוז חשל״ד27-6.1974 ,

מקום מגוריו
האחרון

• תאריך
הפטירה

-

—

 .תל־אביב
חולון

28.1.74
24.8.73

חנה סריימן

-

3.10.66

רמת-השרון

י

תל־אביב

1.5.74

בני־ברק

־ ־

־

_

בגי־ברק
־ ראשון־לציון

יצחק דביר
נילדטי ליזה

תל־אביב
בםר־סבא

שם המבקש

נחמה בן תורין
משה כהן
צפורה ברלינד
שמעון פלסטר
קהן בנימין
קהן בנימין

20.3.73

מנשה ל ב מ ־ .״

8.10.72

אנרי שגיא

-

25.8.73

אברי שגיא

תל-אביב

29.3.74

ברזילי ראובן

בת־ים

5.4.74

סגל רחל

חולון

19.2.74

מאיר דודיך

תליאביב

6.3.74

קלרה אמקראוט

בני־בדק

30.3.74

צבי פרידמן

-

7.8.49

יצחק כהן
־ גחלון מנחם ־
כהן אברהם

חולון
תל־אביב

26.12:36
13.1.74

בת־ים

17.10.71

פל שרה

צרפת

23.6.73

מוך צפורה

-פרס.

30.4.74

בלינה שטרל

31.12.73

סוני דוד

27.7.73

שמואל יזדי יגנה

חל־אביב

-

משה סימן טוב

חולון'

4.9.73

בלה מיטלמן

תל־אביב

8.10.69

משה מרואלי
ויויאן בראודה

ייזויה
אדה־״ב

-

בני־בדק

28.4.57

אוסקר קלבנם

8.4.74

אנה קוקו

15.10.73

הרשקוביץ םבינה

תל־אביב

_

תל־אביב

25.3.74

הרי הולצמן
-

י

נתניה

23.11.73

רשה פרופםורםקי

אשקלון

7.12.73

יואל הלוי

יפו
רעננה

—

-

19.2.74

ישראל סצ׳י
פנינה שפי

1795

בית המשפט המחחי בתל־אביב־ינ׳ו
ה ז מ נ ו ת )המשך(
מס׳ התיק
)ירושות(
2852/74
• 2855/74
2857/74
2860/74
1221/74
1450/74
1631/74
2059/74
2896/74
2897/74
2926/74
2898/74
4775/73
4775/73
4775/73
879/74
1112/74
1153/74
1292/74
1428/74
1467/74
1510/74
1532/74
1582/74
1623/74
1736/74
1737/74
1801/74
1938/74
2221/74
2731/74
2742/74
2270/74
2818/74
2847/74
2848/74
2862/74
2863/74
'2865/74

שם המנוח

שדגיאיאן משה
קונפורטי תמרה
לאה מאםס
עזרא ארקץ
שמקה מרדכי
יהושע אמין
פלדמן דוד
עוזר יעקב
מאיר פינצי
עדי שאולי
יורם גברו־
אורי כר־שני
הייטנר יוסף
הייטנר דוד
הייטנר פרידה
יוסף לב טוב
ברזלאי יהודה
ענו יעקב
אסתר קויפמן
אט י קולר
אביטל צפורה
דוד מגדל
רחל שנבל
אשר אידלמן
סקופ משה
רבקה יחיא
מודסר חנה
מדים דויטשמן
אליעזר פורים
ניסן מיכאל
יהושע כהן
בורשטיין אלטר
גולדברג ברוניםלב
בדקו כהן
מלבינה קולץ
כהן יעקב
מרדכי לובסקי
ברזילי שמעון ־
מיארה אהרון

מקום מגורי!•
האחרון

תאריך
הפטירה

רעננה

שם המבקש

3.12.71

יפו

-

_

תל־אביב

דוד שרגיאיאן
קונפורטי ישראל

י

אהרון מאסם

פתח־תקוה

25.6.73

יהודית ארקין וא

מושב אחיטמך

מלחמת
יום הכפותים

שמקה מזל

יבנה

חלל

אמון אמין

בת־יט

חלל

פלדמן יוסף

קיראון

אוקטובר 73

זמירה עוזר

רמת־גן

חלל

מיכאל פינצי

הרצליה

חלל

שושנה שאולי

בת־ים

חלל

אריאלה גנור

תל־אביב

חלל

יעל כר־שבי

פתח־תקוה

25.11.73

בן שחר הדסה

שער אפרים

23.3.73

מרדכי ברזילאי

רמת־גן

9.1.74

ע נ ב טובה

״

-

-

י

•

-

הרצליה

-

בן שחר הדמה
בן שחר הדסה
מתיתיחו ואמנון
לב טוב

6.9,73

בורים קויפמבן

16.5.72

מוריץ קבלר

-

יהושוע אבוטבול

הרצליה

22.1,73

שושנה בונדיגר

תל-אביב

17.2.74

דב עברון

-

רמת־גן
נתניה

24.4.73

-

-

• תל־אביב
רמת־השרון
גבעתיים

17.2.74

כפר־יונה

-

-

פתת־תקוה

•

סנטוריום
כפר גנים

תנה אידלמן
חוה סקופ
שאול ניסן
מידםר שאול
רחל דויטשמן
הניח פורים
ניסן ישראל

13.4.55

אלנרה הלפרן

31.10.73

בורשטיין יוטה

3.12,72

נעמי בהן

בת־ים

10.4.73

מחלה כהן

גבעתיים

9.5.74

פרנק קולין

ראשוךלציון

־

כהן •גדעון

פתה־תקוה

21.3.74

יעקב לובםקי

נת־ים

8.3.74

ברזילי אביבה

בח־ים

1796

-

מיארה אינס

ילקוט הפרסומים  ,2021ז׳ בתמוז תשל״ד27.6.1974 ,

•

בית ה מ ש פ ט המחוזי בתל י אביב י יפו
ה ז מ נ ו ת )וזמשך(
מסי התיק
)ירושות(
2866/74
2867/74
2868/74
2869/74
2872/74
2875/74
2876/74
2877/74
2878/74
2879/74
2880/74
2881/74
2882/74
2883/74
2884/74
2886/74
2887/74
2888/84
2980/74
2891/74
2893/74
2900/74
2903/74
2906/74
2908/74
2912/74
2917/74
2918/74
2920/74
2913/74
2916/74
2921/74
2922/74
2923/74
2924/74
2924/74
2925/74
2927/74
2928/74
2929/74
-1527/74ח׳

שם המנוח

דבורה מילמן
חיה מוסזון
איסר יופה
שמש יוסף
קמינצקיציליה
ערגי אהרון
פומרנץ יואל
בכור אשכנזי
 שושנה זילברשולהוף אסתר
כץ וילהלם
יצחק בורלא
יעקב ליינר
אברהם משה
משה אברהמי
יורםשאוליאן
רייכמן דוד
םופיהכגן
רשל איםקוביץ
קרולינה הרטשקה
היי אליעזר
אסנפלד זיגמונד
חוה קובלנץ
סמרה סלח
קאופ pשמעון
שפיגל לילי
מרדכי כספי
שלמה הורוביץ
מוכתר ג׳ורג״י
משה סופר
צבי צמח.
כהן מנשה
דובזיינסקי יעקב
ויקטוריה נרקיס
יהושע אלוני
סבץ פליציה
ברגמן מותק
אליאס גלוזר
סטרניק מנשה
חמדינדרה
עדי שטלצר
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מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

דאשון־לציון

3.2.74

אבא מילמן

ראשון־לציון

28.11.73

משה מוסזון

בני־ברק

י -

שט המבקש

חבה• ירפה

תל־אביב

4.8.67

תנינה רמז

רחובות

10.2.74

מרדכי קמינצקי

6.10.73

ערגי מסערד

פתח־תקוה

12.4.67

ישראל פומרנץ

הרצליה

12.3.74

בכור אליעזר

-

תל־אביב

הביה פזמר״ג

הל־אביב

13.3.68

חנו? רסלר

-

28.8.73

כץ בוזנה

תל־אביב
תל־אביב

״

רבקה בורלא ואח׳

15.11.73

שרה ליינר

25.4.74

גד שאשא

הרצליה

11.3.74

שושנה אברהמי

רמת׳־השרון

26.12.73

מרזל שאוליאן

_

פתח־תקוה

24.3.74

ריבמן שפדה

קרית־חיים

13.10.73

דינה קנטור

פחח־תקוה

23.8.73

זקי איסקוביץ

3.1.74

מרים קופשטיין

-

תל־אביב.

-

היי נחמה

חולון

11.5.74

אסנפלד מרטה

חדרה

9.12.73

אסנת שניידר

רמת־גן

5.5.74

סמרה מסעודה

נתניה-

21.4.74

כנען חיים

18.1.74

שפיגל הרמן

נתניה

31.3.73

זהבה כספי

תל־אביב

20.2.74

פתח־תקוה
תל-אביב

-

פנינה הוררביץ
מוכתר שלום
דרור סופר

פתח־תקוה

8.11.73

מרים צבי

פחח־חקוה

19.3.74

בהן פרלה

31.8.73

שטנגל אסתר ־ ־

־חולון
תל־אביב

-

רחמים נרקיס.

באר־יעקב

30.7.73

אהרן ויוכבד אלוני

בוקרםט

19.9.69

בלבי שרונה

בת־ים

6.4.74

ברגמן גוליה

פרדס־בץ

15.9.73

הרמינה גלוזר

תל־אביב

19.10.67

םטרניק מאיר

רמת־גן

19.2.74

חמדי אהרון

רמת־גן

מלחמת יוה״כ

קלרה וצבי שטלצר
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בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
ה ז מ נ ו ת )המשך(
מם׳ התיק
)ירושות(
-2931;74ח׳
1817/74
2895/74
2932/74
2933/74
2935/74
2936/74
2937/74
2938/74
2940/74
2941/74
2942/74
2944/74
2945/74
2946/74
2950/74
3084/74

שם המנוח

מאיר אלפרט
דותן עזרה
נאה מרדכי
שטיין ברנה
פיכמן זיגפריד
אברהם בניסתי
קיבדרמן אברהם
אברהם קולבר
גיאת ציון
צוקר ישראל
פז שמואל
ברגםון יצחק
יוסף לוגאשי
אריה פישמן
הלנה קן
אברהם האר
סגל פסח

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

כפר־סבא

21.10.73

צפרירה אלפרט

15.3,74

דותן מטילדה

_

נתניה

_

שם המבקש

נאה ניסים

רחובות

10.6.73

לייזר איחה

אזור

4.12.73

פיכנזן חנה

-

-

סימה בניסחי

הרצליה

5.4.74

קינדרמן שרה

חולון

18.12.73

מקםוול ר ל ף

-

22.3.74

גיאת נריה וגיאח
שושנה

תל־אביב

5.5.74

צוקר יוסף

חולון

17.2.72

פז מרים

חל־אביב

28.6.73

־־

-

רוזנשטייץ תחיה
שולמית לוגאשי

בני־ברק
רמת־גן

19.4.74

-

אילנה ואורלי קן

תל־אביב

30.12.73

מלבה שיין

הדד השרון

-

סגל רבקה

מנצי פישמן

ד׳ ולך,

רשם

בית המשפט המחוזי ב ב א ר ־ ש ב ע
הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנוזלי עזבון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון א ו לשניהם כמפורט להלן .כל
המתנגד לבקשות ,יגיש תוך ארבעה עשר יום מידם פרסום הזמנה זו ,את טעמי התנגדותו ,שאם לא בן יתן בית המשפט צו כטוב
בעיניו.
מסי התיק
)צוואות(
193/74

שט המנוח

הרש שיבובסקי

מקום מגוריו

תאריך

האחרון

הפטירה

דימונה

18.4.74

שם המבקש
אשר פרידמן

י' בנאי ,רשם
הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המופרטים להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה ולמינוי מנהלי עזבון
או לשניהם .כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה
תוך ארבעה עשר יום מיום פרסו;! הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
מסי התיק
)ירושות(
182/74
184/74
185/74
186/74
190/84

שם המנוח

עפר דוד
יעקב אסתר
ארביב יוסף
ווילר צביה
כהן אמיל

מקלס מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

שם המבקש

קיבוץ בארי

8.10.74

עפר־ זאב

דימונה •

6.3.74

יעקב אליעזר

דימונה

5.3.74

ארביב לילי

אשקלון

28.3.65

ווילר יחיאל

באר־שבע

8,10.73

בהן אברהם

י׳ בנאי ,רשם
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הזמנות גת» הדיו הרבניים
בית הדין הרבני האזורי בחיפה
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובח הנאה או המעונין בעזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין ׳וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כ ן י ת ן
בית הדין צו בטוב בעיניו.
תיק /2964תשל״ד
שנפטר בחיפה ביום ה׳

יצחק קלנברג,

ביענין ירושת המנוח
בשבט תשל״ד ) 28בינואר .(1974
המבקשת :ברמה קלנברג.

ירושת המנוח יצחק רייך,

בענין
חשל״ד ) 2במאי .(1974
המבקשת :סימה רייך.

תיק /2971תשל״ד
בענין ירושת המנוחה _רחל פרץ ,שנפטרה בחיפה 3יום 1׳
בתמוז תשל׳יא ) 26ביוני .(1971
המבקשח :אסתר סבח.
תיק /2972תשל״ד
בענין ירושת המנוח יוסף פרץ ,שנפטר בתל־אביב ביום ט׳
בניסן ת ש ל ״ ג )  9במאי .(1973
המבקשת :אסתר טבח.

המנוחה שושנה בר,

בענין ירושת
ב8ב תשכ״ד ) 6באוגוסט .(1964
המבקש :דב בר.

אהרן

בענין ירושת המנוח
באייר תשל״ג ) 5במאי .(1973

תיק /2977תשל״ד
שנפטרה .בחיפה ביום כ״ח

תיק /2987תשל״ד
בורקטובסקי ,שנפטר ביום ג׳

.

המבקשת :אוגניה בורקטובסקי.
שרה טמבור,

בענין ירושת המנוחה
ד ׳ באייר חשל״ד ) 26באפריל .(1974
המבקש :בורים טמבור.

.

.

תיק /3001חשל״ד
שנפטרה בחיפה ביום

חיק /3008חשל״ד
בענין ירושת המנוח שלום גיבלי ,שנפטר בקדיח בנימין ביום
י״ג בשבט תשכ־ו ) 2בפברואר  (1966והמנוחה מרים ג׳בלי,
שנפטרה בחיפה ביום ט׳ באדר ח ש ל ״ ד )  2במרס , .(1974

המבקשת :שושנה דמרי.
רוזה נפתלי,

י בענין צוואת המנוחה
בניסן תשל״ד ) 22באפריל ,(1973
המבקש:

ראובן פודת,

-־־

חיק /3011חשל״ד
שנפטרה בחיפה ביום כ ׳
-

תיק /3020תשל״ד
שנפטר בחיפה ביום י׳ באייר

תיק /3041תשל
בענין?רושת המנוחה ח י ה ־פיש^שנפטרה 3הי&ה ג-יומ-
.
חשל״-ד )ד באפריל .(1974
המבקש :פיבל פיש.
תיק /3134תשל״ד
גענין ירושת המנוחה מריס הירש ,שנפטרה בכפר־םבא ביום
כ״ג בתשרי תשל״א ) 23באוקטובר .(1972
המבקש :מיכאל מיקו הירש.
תיק /3171תשל״ד
בענין ירושת המנוח עזרא הום ,שנפטר בבאר־יעקב ביום
ז׳ בניסן חשל״ד ) 9באפריל .(1974
המבקשת :רבקה דיס.
תיק /3173תשל״ד
בענין ירושת המנוח קלמן גלר ,שנפטר בעכו ביום ח׳ באדר ב׳
חש׳יח ) 19במרס".(1946
המבקשת :ימה גלד, .
תיק /3190תשל״ד
בענין ירושת המנוח מרדכי פאר• ,שנפטר בחיפה ביום ח׳
בניסן תשל״ד ) 31במרס .(1974
המבקשת :אושרה פאר.
תיק /3220תשל״ד
בענין ירושת המנוח יוסף שלום ,שנפטר בחיפה ביום י״ז באייר
תשל״ד ) 9במאי .(1974
המבקשת :רחל שלום" .י
חיק /3224תשל״ד
בענין ירושת המנוח שמחה שילר ,שנפטר -בחיפה ביום ב׳
באייר תשל״ד ) 12במאי .(1974
המבקשת :מלכה שילר,

רפאל טולידאנו,

ע״י עו״ד פ  .פונדה מחיפה.

עוזר ראשי למזכיר הראשי.

הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות
בבית המשפט המחחי בתל־אביב
תיק אזרחי 690/74
בענין פקודת החברות,
ובענין פירוק החברה
דיוק מוצרי גומי בע״מ(,
והמבקשת:

מבלטי דיוק ) (1958בע״מ

)מקודם

מדינת ישראל.

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  22במרס  1974הונשה בקשה לבית
המשפט־ המתתי בתל־אביב לפרק א ת החברה הנזכרת לעיל ,וביבקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום  2ביולי"
 1974בשעה .8.30
בל נושה א ו משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
בענין הבקשה א ו להתנגד לבך ,רשאי להופיע בשעת הבירור ,אם

ילקוט הפרסומים  ,2021ז׳ בתמוז תשל״ד27.6.1974 ,

בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו .העתק מן הבקשה יינתן לכל
נושה' או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת
התשלום הקבוע בעדו.

ל׳ תוםיה כהן
נציג היועץ המשפטי לממשלה
לשבח פרקליט מחוז חל-אביב
רחוב ויצמן  ,1תל־אביב
ה ע ר ה  :כל הרוצה להופיע בשעת בידור הבקשה האמורה חייב
למסור או לשלוח על ידי הדואר ,לחתום לעיל הודעה ע ל רצונו זה.
ההודעה ,בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחחימתם או
בחתימת בא כוחם ,צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
החתום לעיל לא יאוחר משעה  13.00של יופ  1ביולי .1974
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הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות
בבית המשפט המחוזי בחיפה
תיק 763/74
בענין פקודת החברות,

ובענין פירוק ההברה םטרפלסט בע״מ,
והמבקשת :שרה ברנשטיץ.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  6ביוני  1974הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק אח החברה הנזכרת לעיל ,וכי בקשת
פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום  8ביולי 1974
בשעה .09,00
כל נושה או משתתף של ההברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת הבירור ,אם
בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו .העתק מן הבקשה יינתן לכל
נושה או משתתף של ההבדל ,שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת
התשלום הקבוע בעדו.
יריב גונן ,עו״ד
בא־כוח המבקשת
רחוב הרצל  ,16חיפה
ה ע ר ה  :כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
למסור ,או לשלוח על ידי הדואר ,לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.
ההודעה ,בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או
בחתימת בא כוחם ,צריכת להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
החתום לעיל לא יאוחר משעה  13,00של יום  7ביולי .1974

בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע
תיק 193/74
בענין פקודת ההברות,

ובענין פירוק החביה לפיתוח מצפה רמץ בע״מ,
המבקשת :המועצה המקומית מצפה רמון.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  6ביוני ־ 1974הוגשה בקשה לבי&
המשפט המחוזי בבאר־שבע לפרק א ת החברה הנזכרת לעיל ,ובי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום  14ביולי
 1974בשעה .08.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת הבירור ,אם

בעצמו או באמצעות עדיך הדין שלי .העתק מן הבקשה יינתן לכל
נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת
התשלום הקבוע בעדו.
קרון אפרים ,עו״ד
בא־בוח המבקשת
רחוב הדסה  ,60באר־שבע
ה ע ר ה  :כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
למסור ,או לשלוח על ידי הדואר ,לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.
ההודעה ,בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחחימתם או
בחתימת בא כוחם ,צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
החתום לעיל לא יאוחר משעה  13.00של יום  12ביולי 11974

בבית המשפט המחוזי בבאד״שבע
היק 179/74
בענין פקודת החברות,
ובענין

פירוק החברה מלון סנפיר בע״מ.

נמסרת בזה הודעה ,כ י ביום  3ביוני  1974הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר־שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום  7ביולי
 1974בשעה .08.30
בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת הבירור ,אם
בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו .העתק מן הבקשה יינתן לכל
נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת
התשלום הקבוע בעדו.
א׳ דורון ,עו״ד
בא־כוח המבקשת
רחוב הדסה  ,9תל־אביב
ה ע ד ה  :כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
למסור ,או לשלוח על ידי הדואר ,לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.
ההודעה ,בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או
בחתימת בא כוחם ,צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
החתום לעיל לא יאוחר משעה  13.00של יום  5ביולי .1974

הודעות בדבר מכירת מקרקעין
לשכת ההוצאה לפועל בתל־אביב
תיק הוצלי׳פ 39508/73

הודעה בדבר מכירת מקרקעין
מוצעים בזה למכירה המקרקעין המתוארים להלן לסילוק חוב
בםך  43,000ל״י המגיע מהחייב ק ר י א ף מ ש ה ו פ א ו ל ט ה  ,לזכות
בנק אדנים למשכנתאות והלוואות בע״מ המיוצג ע ״ י מנחם קליין
עו״ד משדרות חן  ,5הרצליה.
ע ל המעונין בקניית המקרקעין להגיש ללשכה זו הצעה בכתב תוך
שלושים יום מפרסום הודעה זו .ההצעה תפרש את שמו ,מענו ומספר
זהותו של המציע ,ואת הסכום המוצע ,ויוצרף להצעה ערבון בסכום
שלא יפחת מ־ 10%מהמחיר המוצע.

פירוט המקרקעין
המקום :נתניה ,ברודצקי .29
מספרי הרישום :גוש  ,8260חלקה .419/39

1800

השטה 73.60 :מ״ר.
היאור המקרקעין ,סוגם ,טיבם והשימוש בהם:
הנכס הוא דירה בבית משותף בן  5קומות הנמצא בסביבה מרכזית
ומפותחת של נתניה .הכבישים והמדרכות סלולים ועצים נטועים לאורך
הרחובות ,הבית הוא חדיש ובמצב טוב עם מעלית גינה מטופחת מפרץ
חניה .הדירה נמצאת בקומה החמישית בצדו הצפוני מזרחי שלהבנין.
יש בה  3.5הדרים מטבח ושירותים ושלוש מרפסות ,חרסינה צבעונית
מלאה וארונות קיר.
פרטים נוספים :בדירה גרים החייבים ומשפחתם.
המקרקעין נשומו בסך  55,000ל״י בתפוסים.

מנהל המכירות
המוציא לפועל בתל־אביב־יפו
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3קודת החברות
הודעה על שינוי שם
ניתנת בזה הודעה כי החברות הרשומות מטה שינו את שמותיהן כדלקמן:

תאריך השינוי

השם הקודם

השם החדש

מם׳ התיק

ט׳ -בשבט תשל״ד
) 1בפברואר (1974

׳׳יובל־לייף׳׳ חברה לבטוח)(1962
בע״מ "Yuval-Life" insurance
Company (1962) Limited

יובל -חברה לבטוח בע״מ

חצ2464/

י״א בשבט תשלי׳ד
) 3בפברואר (1974

מכתשים מפעלים כימיים בע״מ

מכתשים מפעלים כימיים בע״מ
Makhteshim Chemical Works
Limited

חצ2396/

י״א בשבט תשל׳׳ד
) 3בפברואר (1974

״ארו־גל״  -השקעות בע״מ

זפלבםקי אינטרנשיונל בע׳׳מ
Zaslavsky International Limited

ט״ו בשבט תשל׳׳ד
) 7בפברואר (1974

״אבני עד״ חברה לבנין בע״מ

אבני ע ד בע׳׳מ

51-066763-7

ט׳׳ו בשבט תשל״ד -
) 7בפברואר (1974

ישראל גורן — הובלות ) (1972בע׳׳מ

גורן — מריקו)הובלות( בע״מ

51—062686-4

השקעות אוםטדליות עבור ישראל
בע״מ Australian Investments
 for Israel Limitedי

51-061791-3

טדא״מאיר_1

_ע1ו.רינ^_.פי.תנה_נמש_קעות_ב!צ׳.מ

51--û59l7&^7

ט״ו בשבט תשל״ד
) 7בפברואר (1974

הברה ששון זלאיט ובניו בע׳׳מ

זלקו אינטרבשיונל אלקטרוניקס
)ישראל( בע׳׳מ
Zaleo International Electronics
(Israel) Limited

51-055280-5

ט״ו בשבט תשל״ד.
) 7בפברואר (1974

בנק מימון לישראל בע׳׳מ
Israel Finance Bank Limited

״בנק למסחר שוויץ ישראל בע־׳מ״
""Swiss-Israel Trade Bank Limited

52-000504-2

י׳׳ח בשבט תשל׳״ד
) 10בפברואר (1974

חברה לפתוח ים־פוף א  .פרי בע״מ
The Red Sea Development Co.
A. Pery Limited

חברה לפתוח ים־סוף א  .פרי בע״מ
The Red Sea Development Co.
A. Perry Limited

51—066668-8

כי׳ב בשבט תשל״ד
) 14בפברואר (1974

חברת פיתוח בגוש  6942בע״מ
Elock 6942 Development Company
Limited

אגר )פיתוח( בע״מ

חפ45417/

כ״ג בשבט תשל׳׳ד
) 15בפברואר (1974

פרוטרום לארץ־ישראל בע״מ
Palestine Frutarom Limited

פרוטרום בע׳׳מ
Frutarom Limited

51-013293-9

כ׳׳ה בשבט תשל׳׳ד
) 17בפברואר (1974

״דוצ׳י׳׳ מפיצים ומשווקים בע״מ

ט׳׳ו בשבט תשל״ד
) 7בפברואר (1974

.ט״ו-בשבט-תשל׳׳ד) 7בפברואר (1974

אן — הי — בי ,חברה לבנית
מלון נתניה בע״מ
N.H.B. —Natanya Hotel Building
Company Limited
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״דוצ׳י״ מפיצים ומשווקים בע׳׳מ
"Duci" Distribution and Marketing Company Limited

51—066956—7 -

51-067017-7

1801

תאריך השינוי

כ״ז בשבט תשל״ד
) 19בפברואר (1974

השם הקודם

ר ד םי מרינלנד בע״מ
Red Sea Marineland Limited

השם החדש

מם׳ התיק

מצפה תת־ימי ים־םוף בע״מ
Red Sea Under Water Observatory
Limited

51—060935—7

כ״ז בשבט תשל״ד
) 19בפברואר (1974

איבאלקו אלקטרוניקה בע״מ
Ineko Electronics Limited

גיל אלקטרוניקה בע״מ
Giïl Electronics Limited

51—056999-9

כ׳׳ז בשבט תשל״ד
) 19בפברואר (1974

מסע מטענים וספנות בע״מ
< (Mas sa» Freught and
Forwarders Limited

נטרה ספנות בע״מ
Netra Shipping Limited

51-054547-8

כי״! בשבט תשל״ד
) 19בפברואר (1974

אביקו אוברסיז)כמיקל אנד
פרמוסטיקל מנופקציורינג
אנד־טדיידינג קו (.גע״מ
Abico Overseas (Chemical
& Pharmaceutical Manufac)turing & Trading Co.

אביק אינטרטרייד בע־מ
Abie Intertrade Limited

51-043764-3

שיאור חברה להשקעות ולבניה
בע״מ

51-059526-7

ב״ח בשבט תשלי׳ד
) 20בפברואר (1974

הוצאת נבטים בע״מ

נבטים בע״מ

51-016999-8

כ״ת בשבט תשל׳׳ד
) 20בפברואר (1974

מועד — ארגון אירועים ומופעים
מסורתיים בע״מ

מועד בע׳״מ

51-052416-8

ב ׳ באדר תשל״ד
) 24בפברואר (1974

זהר את איציק חברה להשכרת
רכב בע״מ

״זהר״ חברה להשכרת רכב בע״מ

51—062939—7

ב׳ באדר תשל״-ד
) 24בפברואר (1974

אנעק בע״מ
Anee Limited

הברת אורגרם לכימיקלים בע״מ

51—051537—2

ד׳ באדר תשל״ד
) 26בפברואר (1974

ברודווי פיצה בע״מ
Broadway Pizza Limited

ברודווי פיצה )זכיונות( בע״מ
Broadway Pizza (Franchises) Ltd.

51-065260-5

ד׳ באדר תשל״ד
) 26בפברואר (1974

ישראלי־אמריקאי •עדשות מגע בע״מ
Israel !-American Contact Lenses
Limited

ישראלי־אמריקאן קונטאקט לנזם
בע״מ Israel-Anerican Contact Lenses
Limited

51—066652—2

שלמן סוזאיב בע״מ

51-000881-6

כ״ח בשבט תשל״ד
) 20בפברואר (1974

ד׳ באדר תשל׳׳ד
) 26בפברואר (1974

דומיטם אינטרנשיונל איג׳נםימ
״)ישראל( בע״מ
Domitas International Agencies
(Israel) Limited

Zalman Susayeff Limited

ז׳ באךר תשל״ד) 1במרס (1974

ב׳ לוי
ע/ר לרשם החברות
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פקודת השותפויות
הודעות בדבר רישום שותפויות מוגבלות
המספרים שבהודעות מציינים פרטים אדה־־!
.1

ש ם השותפות

.2

מען ה ש ו ת פ ו ת

.3

תאריד הרישום

.4

מטרות ה ש ו ת פ ו ת

.5

שמות שותפים כלליים

.6

שטות שותפים מוגבלים ו ה ס כ ו ם שהכניסו

.7

תקופת השותפות

.8

השותפים הכלליים
ולחתום בשמה

.9

מ ס פ ר התיק

המורשים

לנהל

עסקי

,

 .1דורם ,מוצרי גומי בהזרקה רמת־הכובש
השותפות-

 •1פלסטיב-^-יקום,
 .2קיבוץ יקום.
 .3ג׳ באדר תשל״ד") 25בפברואר .(1974
 .4ייצור מוצרים פלסטיים ושווקס.
 .5קיבוץ יקום ,אגודה שיתופית ,דואר יקום.
 .6קרן השומר הצעיר בע״מ ,חברה בע״מ ,ליאונרדו דה־וינצי ,13
חל־אביב ,השקיע'  10ל ״ י ) ע ש ר לירות(.
 .7מיום ו ׳ בכסלו תשל״ד ) 1בדצמבר  .(1973לתקופה בלתי מוג
" בלת.
 .8פישל פיינברג ,שלום ינקלביץ _,מאיר בלושטיין ,שאול יפה,
בנימין צירקין ,דוד מלמד = כל אחד לחוד ,בצירוף חותמת
השותפות.
55-000245-0 .9

 .1״אר קל׳ מוצרי פלםטיקה בית זרע ).(1973
 .2קיבוץ בית־זרע ,ד״נ עמק הירדן.
 .3ג׳ באדר תשל״ד ) 25בפברואר .(1974
_
ל י י צ ו ר מוצרימ_פלסטיים.
 .5קיבוץ בית־זדע ,אגודה שיתופית ,ד״נ עמק הירדן.
 ..6קרן השומר הצעיר בע״מ ,חברה ,ליאונרדו דה וינצ׳י  ,13תל־
אביב ,הכניסו  10ל״י במזומן.
 .7מיום א ׳ בםיון תשל״ג ) 1ביוני  (1973לתקופה בלתי מוגבלת.
 .8כל אחד מהשותפים להלן בצירוף החותמת רשאים לחתום בשם
השותפות :יחזקאל בנחור ,יהודה גרשוני ,ברבה פיגנבלום.
55-000242-2 9.

 .1פלטכניקה ניצבים.
 .2קיבוץ ניצנים ד״נ אבטח.
 .3ג׳ באדר תשל״ד ) 25בפברואר .(1974
 .4ייצור רהיטי,מתכת ומוצרי מתכת אחרים ושווקם.
 .5״ניצנים׳׳ קבוצה ארצישראלית א ׳ של הנוער הציוני קבוצת
פועלים להתישבות שיתופית בע״מ ,אגודה שיתופית ,ד״נ אבטח.
 .6מפעלי העובד הציוני חברה בע*׳מ ,חברה רשומה ,רחוב המלך
י גיורג  ,48חל־אביב ,השקיע  10ל׳׳י במזומנים.
 .7מיום ה׳ בתשרי תשל״ד ) 1באוקטובר  ,(1973לפי הודעה מוקדמת
של שלושה חדשים ע״י כל אחד מהשותפים תבוא השותפות לסופה.
 .8קבוצה ניצבים הנ״ל כשותף כללי של השותפות מורשה לנהל את
עניני השותפות ולמנות מבין חבריה אדם או אנשים המורשים לחתום
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ולהתהייב בשם השותפות ,ואלה הם :אילני שאול ,פרידמן
שמואל ,פלד עקיבא ,מנור דוד ,בל אהד לחוד בצירוף הי תמת
השותפות.
55-000243-0 .9

.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8
9.

קיבוץ רמת הכובש,
מיום כ״ת בשבט תשל״ד ) 17בפברואר .(1974
.- . .
ייצור מוצרי נומי בהזרקה.
קיבוץ רמת־־הכובש ,אגודה שיתופית ,דואר רמת הכובש.
קיבוץ גבעה השלושה ,אגודה שיתופית ,גבעת השלושה ,השקיעה
 10ל״י ־במזומן.
מיום ה׳ בתשרי תשל״ד ) 1באוקטובר  (1973לתקופה בלתי
מוגדלת׳ ,השות5ות תתפרק עפייי הודעה מאחד השותפים שנה
מראש.
המורשים להתום בשם קיבוץ רמת הכובש.
55-000244—8

 .1רהיטי רגבה ) (1974מפעל לייצור מטבחים ור
היטים.
 .2מושב שיתופי רגבה ,ד^נ אשרת.
 .3.ג׳ בניסן תשל״ד) 26במרס .(1974
 .4מפעל ליצור דהי-טים ועבוד עץ וחומרים דומים ומשלימים,
ושווקם.
?
ע7

.6
.7
.8
9.
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קרן המושבים בע״מ ,הברה ,לאונרדו־דה־וינצי  ,19תל־אביב,
השקיעה  10ל״י)עשר לירות( במזומן.
מיום כ״א בטבת תשל״ד) 15בינואר  (1974לתקופה בלתי מוגבלת.
גבריאל אדיב ,גבריאל זוסמן ,שלמה שלום ,כל אחד לחוד בצירוף
חותמת השותפות.
55-000246-3

 .1קרטוניה עין השלושה.
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8
9.

קיבוץ עין השלושה ,דאר נע נגב.
ה׳ בניסן תשל״ד ) 28במרס .(1974
מפעל לייצור אוגדנים ומוצרי מתכת.
׳׳עין השלושה״• קבי הנוער הציוני הדרום אמריקאי להתישבות
שיתופית בע״מ ,אגודה שיחופית ,דאר נע נ ג ב -
מפעלי העובד הציוני חברה בע׳׳מ ,חברה רשומה ,המלך ג׳ו־רג׳
' ,48תל־אביב ,השקיעה  10ל״י במזומן.
'מיוםח׳באלולהשל״ג)5בספטמבד(1973לתקופה בלתי מוגבלת.
כל שותף רשאי ,בהודעה מוקדמת של שלושה חדשים מראש
לשוחף השני ,להביא את השותפות לגמר בחום שלושה חדשים
ממתן ההודעה כנ״ל.
אריאלקרמםקי,אברהם דרדיק ושמואל סמבן,כל אחד לחוד בצי
רוף חותמת השותפות.
. 55-000247-1

ה ׳ בניסן תשל״ד ) 28במרס (1974

יעקב לוי
רשם החברות
בתור רשם שותפויות מוגבלות
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הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי
פקודת ההברות
צו פירוק ואסיפות ראשונות
שם החברה :השותפות מפגש רוממה.
מען המשרד הרשום :מסעדת מפגש רוממה ליד תחנת דלק עז רוממה
היפה.
בית המשפט המתחי של :היפה .תיק אזרחי 750/73
תאריך קבלת נכסים :י״ט בכסלו תשל׳יד ) 14בדצמבר .(1973
תאריך הגשת הבקשה :י״א בסיון תשל״ג) 11ביוני .(1973
היום והמקום לאסיפות ראשונות :במשרד כונס הנבםימ הרשמי רחוב
שמריהו לוין  3חיפה ,י״ד בתמוז תשל׳׳ד ) 4ביולי .(1974
שעת האסיפות :נושים בשעה .09.00
ב״ד בסיון תשל״ד ) 14ביוני (1974

י׳ יקותיאלי,
סגן כונס הנכסים הרשמי

הודעה על שחרור מפרק
שם החברה :חב׳ בנין ופיתוח בפירוק.
מען המשרד :קריח טבעון מרכז הדש כיבד החרות.
בית המשפט המחוזי של :היפה ,תיק אזרחי 1214/62
שם המפרק ,תיאורו ומענו :בונם הנכסים הרשמי שמריהו לוין ,3
חיפה.
תאריך השחרור :י׳׳ת בניסן חשל׳׳ד ) 10באפריל .(1974

הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :חברת בטון דרוך בע״מ.
מען המשרד הרשום :רת׳ יוסף לוי ,אזור התעשיה ,קרית ביאליק.

בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרתי .232/70
היום האחרון לקכלת הוכחות :ט״ו בתמוז תשל״ד ) 5בידלי .(1974
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :י׳ פלפלי עו״ד ,רחוב הבנקים  ,3חיפה.
ב״ד בםיון תשל״ד) 14ביוני 4ל9נ(

י ׳ יקותיאלי
סגן כונס הנכסים הרשמי

הודעה בדבר כוונה להכרת על דיבידנד
לנושים בדין קדימה בלבד
שם החברה :מעונות רחוב הפלמ׳׳ת ,באר־שבע בע״מ בפירוק.
מפן המשרד הרשום :רח׳ החלוץ  ,53באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :באד־שבע ,תיק אזרחי .99/66
היום .האחרון לקבלת הוכחות :י״ד בתמוז תשל׳׳ד ) 4ביולי .(1974
שם המפרק תיאורו ומענו :מ׳ טל ,עו״ד  -רח׳ הפלמ־׳ח  ,66באר־
שבע.

הודעה על שחרור מפרק
שם החברה :טליה מסגריה בע״מ.
מען המשרד הרשום :בניני גב ים אזור תעשיה זעירה — אשקלון.
בית המשפט המחהי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .78/67
שם המפרק ,תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,ר ה ׳ החלוץ ,117
באר־שבע.
תאריך השחרור :כ״ח באייר תשל״ד ) 20במאי .(1974
ב״א בםיון תשל״ד ) 11ביוני (1974

ש׳ אנקור
ב־׳כ כונס הנכסים הרשמי

פקודת פשיטת הרגל1936 ,
הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :שמעון וינדיש ,רחוב העצמאות  10קרית
ים בי.
בית המשפט המחוזי של :תיפח ,תיק אזרחי .699/69
היום האחרון לקבלת הוכחות :ט״ו בתמוז תשל׳־־ד ) 5ביולי .(1974
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כמם הנכסים הרשמי ,רחוב שמריהו לוין
 ,3חיפה.
שם התייב ,תיאורו ומענו :חנא מוחמר חוסין שיבלי שיכון חיילים
משוחררים /1כ נצרת.
בית המשפט המחוזי של :חיפה.306/68 ,
היום האתרון לקבלת הוכחות :ט״ו בתמוז תשל־׳ד ) 5ביולי .(1974
שפ הנאמן ,תיאורו ומענו :י׳ ויבטר עו־יד ,שמריהו לוין  ,6חיפה.
שם החייב ,תיאורו ומענו :ג׳דיס בולום בן אליאס ג׳מאל ,רחוב עבאם
 ,63חיפה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .75/69
היום האחרון לקבלת הוכחות :ט״ו בתמוז תשל׳״ד ) 5ביולי .(1974
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :עו״ד טנוס ,רחוב העצמאות  ,65חיפה.

הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד לנושים בדץ
קדימה
שם החייב ,תיאורו ומענו :הדשקו ציליק ,רתוב הגלבוע ,14/27
נצרת עילית.
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ביה המשפט המחוזי של :תיפח ,תיק אזרהי .1872/68
היום האחרון לקבלת הוכחות :ט״ו בתמוז חשל״ד ) 5ביולי .(1974
שט הנאמן ,תיאורו ומענו :ד״ר י׳ אנגל עו״ד ,רחוב הרצל 4י ,1היפה.

הודעה על תשלום דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :שמעון ב ך ח מ ו  ,רחוב הרצל  ,30חיפה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .691/64
הסכום לכל לירה:
דיבידנד ראשון או אחר :ראשון ואחרון.
זמן פרעונו :ח׳ בתמוז תשל״ד ) 28ביוני .(1974
מקום פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,שמריהו לוין ,3
חיפה.
שם החייב ,תיאורו ומענו :אהרון איזיק רחוב הפרטיזנים  ,4חיפה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה תיק אזרחי .1082/70
הסכום לכל לירת.3% :
דיבידנד ראשון או אחר :ראשון.
זמן פרעונו :ח׳ בתמוז תשל״ד) 28ביוני .(1974
מקום פרעונו במשרד הנאמן :ע׳ ר נ ד עו״ד רחוב שמריהו לוין ,6
חיפה.
כ׳׳ד בסיון תשל״ד ) 14בי;ני (1974

י׳ יקותיאלי.
סגן בונם הנכסים הרשמי

ילקוט הפרסומים  ,2021ד בתמוז תשיז״ד27.6.1974 ,

הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי
פקודת פשיטת הרגל1936 ,
צוד קבלת נכסים והכרזת פשיטת רגל ,אסיפה ראשונה
וחקירה פומבית
שם החייב ,תיאורו ומענו :רחל בהן ת״ז  ,6776739דוד בהן ת״ז
 6133725מרחוב  ,281/1מגדל העמק.
בית המשטפ המחוזי של :נצרת ,תיק אזרחי .203/74
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :י ״ ב בסיון תשל׳-ד
) 2ביוני .(1974
בקשת נושה או חייב :חייבים.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :כ״א בתמוז תשליד )11
ביולי  (1974בשעה  08.30במשרד כונס הנכסים הרשמי ,בבנין
בית המשפט המחוזי נצרת.
־תאריך ־החקירה־ הפומבית ,השעה והמקו־־םד כ־״־א־־נתמוז־ תשל״־ד־)11־
ביולי  ,(1974בשעה  09.00בבית־המשפט המחוזי נצרת.

שם החייב ,תיאורו ומענו :אגבאריה מופה פואד ,בנאי מכפר מושדיפה
ת י ז ;2140068
גבאריה מותמד עלי בנאי מכפר מושריפה ת״ז .5246499
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי 373—4/74
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :ב׳ בניסן תשל״ד )25
במרס .(1974
בקשת נושה או חייב :חייבים.
תאריך האסיפה הראשונה :י״ד בתמוז תשל״ד ) 4ביולי .(1974
השעה והמקום :בשעה  08.00בבוקר במשרד כונס הנכסים הרשמי,
רחוב שמריהו לוין  ,3חיפה.
תאריך החקירה הפומבית ,השעה והמקום :י״ד בתמוז ת ש ל ״ ד )  4ביולי
 (1974בשעה  08.30בבוקר בבית ־המשפט המחוזי בחיפה.

צו שחרור בתנאי
שם החייב .תיאורו ומענו :קמפיאנו ליביו ,דחוב כפר יוסף  ,36חיפה.
בית המשפט המחוזי של :חיפת ,תיק אזרחי .1024/59
תאריך צו השחרור :ה׳ בניסן חשל׳׳ד ) 28במרס .(1974
מהות השחרור :שחרור בתנאי )סעיף  (2)26לפקודה(.
כ״ד במיון תשל״ד) 14ביוני (1974

9

י' יקותיאלי,

סגן כונס הנכהיפ הרשמי

הודעה על שחדור נאמן
שם החייב ,תיאורו ומענו :חיים נוימן ,ת׳׳ז«,43314פועל,רחוכ_דכד_
ילין  ,37ירושלים.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים ,תיק אזרחי .48/65
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :א׳ קולני ,עו״ד ,רחוב כספי  ,10ירושלים.
תאריך השחרור :ט׳ בםיון תשל״ד ) 30במאי .(1974

הודעה על בקשת שחרור
שם החייב ,תיאורו ומענו :חיים נוימן ת׳׳ז  ,433146פועל ,רחוב דוד
ילין  ,37ירושלים.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים ,תיק אזרחי .48/65
היום והמקום לדיון בבקשת השחרור :ז ׳ בתמוז תשל״ד ) 27ביוני
 (1974בשעה  10.30בבית המשפט המחוזי בירושלים.
י׳׳ט -בסיון תשל־־די^ 9ביוני (1974

י' צוריאלי
סגן כונס הנכסים הרשמי

הודעות על ביטול צו קבלת נכסים ופשיטת רגל
שםגזחייב ,תיאורו ומענו :איבראהים מוהמד אחמד טפסן ,כפר מבר
ע״י עכו ת״ז .2031533
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרתי .740/74
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :י ״ ד בסי־ון תשל״ד
) 4ביוני .(1974
בקשת נושה או חייב :חייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :י ״ נ בתמוז תשל״ד) 3ביולי
 ,(1974בשעה  09.30בבוקר במשרד כובמ הנכסים הרשמי ,רחוב
שמריהו לוין  ,3היפה.
תאריך החקירה הפומבית ,השעה והמקום :י״׳ד בתמוז תשל״ד )4
ביולי  ,(1974בשעה  08.30בבית המשפט המחוזי בחיפה.

ביטול צו קבלת נכסים ושחרור נאמן
שם החייב ,תיאורו ומענו :נ־רמן אלבכרי ,רחוב יוספטל  12/24קרית-
ים ב׳.
בית המשפט המחהי של :חיפה ,תיק אזרתי .974/72
האריך צו קבלת נכסים :ב״ה באב תשל״ב ) 8באוגוסט .(1972
תאריך ביטולי?-ד--באייר״תשל״ד ) 26באפריל  ( 1 ^ 4ךשם הנאמן ,תיאורו ומענו :ע׳ ר נ ד עו׳׳ד ,רחוב שפריהו ל ו י ן ,6
חיפה.
תאריך שחרור :י״ז בםיון תשל׳׳ו ) 7ביוני .(1974

ילקוט הפרסומים  ,2021ז׳ בתמוז תשל״ד27.6.1974 ,

שם החייב ,תיאורו ומענו :ציורדקאד מנשה ,ת״ז  ,6977260פועל,
 2523/31אשטרום ,אשדוד.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .348/73
תאריך מתן צו קבלת נכסים ופשיטת רגל :י ״ ז בתמוז תשל״ג )17
בספטמבר .(1973
תאריך ביטולו :כ׳׳ח באייר תשל״ד} 20במאי .(1974
שם החייב ,תיאורו ומענו :נוימן )אליהו( גלד ,ת״ז  ,4787863בית
 ,139/1מצפה־רמון.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרתי .116/73
תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת דגל :ב״ו באדר ב׳ השל״ג) 30במרס
.(1973
תאריך ביטולו :כ״ח באייר תשל׳׳ד ) 20במאי .(1974
שם החייב ,תיאורו ומענו :אדרי דוד ,צבעי ,ת״ז ,1406/6 ,6116134
אופקים.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי  .526/71י
תאריך מתן צו קבלת נכסים ופשיטת רגל :כ ׳ באדר תשל״ב ) 6במרס
^4972
תאריך ביטולו :כ׳׳ה באייר תשל״ד ) 20במאי .(1974
כ״א בסיון תשל״ד) 11ביוני (1974

ש׳ אנקור
ב ־ כ כונס הנכסים הרשמי

1805

הודעות מ א ת כונס הנכסים הרשמי
פקודת פשיטת הרגל936 ,ו
הודעה על ביטול .צו קבלת נכסים ופשיטת־רגל
שם החייב ,תיאורו ומענו :דוד מזוז ,ת״ז  ,3087266רחוב אברהם
אבינו  ,30/9באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע',היק אזרחי .233/70
תאריך מתן צו קבלת נכפים ופשיטת רגל :כ״ב בסיון תש״ל ) 26ביוני
תאריך ביטולו .:כ״ח באייר תשל״ד ) 20במאי .(1974

חוק בנק ישראל ,השי״ד1954-
דין וחשבון לפי סעיף  (1)58של חוק בנק ישראל ,תשי״ד־,1954-
על מחזור המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום העבודה
ביום כ׳׳ט בסיון תשל״ד ) 19ביוני (1974
ל-י

אני

2,863,688,848 50
*101,768,636 62
2,965,457,485 12

שטרי כסף במחזור
מעות )לרבות מטבעות קטנים( במחזור . .
סר כל המטבע במחזור , .
להב

194,752,601 66
2,770,705,423 46

יתרות במטבע חוץ
״ שטרי מקרקעין של הממשלה

צו שחרור

שטרי אוצר ושטרי התחייבות של הממשלה .

שם החייב ,תיאורו ומענו :קלדרון דוד ,ת״ז  ,387262מסגר ,ערד.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .508/66
תאריך צו השחרור :כ׳׳ת באייר תשל״ד ) 20במאי .(1974
מהות הצו :שחרור מוחלט.

שטרי חוב ושטרי חליפין

-

״

. . . . . . .

סר כל הנכסים

2,965,457,485 12

לא כולל מטבעות זכרון )מזהב( בערד נקוב כולל של —5,916,900.
ל״י שתכולת הזהב הכלול בהם שווה או עולה על ערכם הנקוב .י

הודעה בדבר בקשת שחרור
שם החייב ,תיאורו ומענו :שמעון אבנר ,שיכון ד׳ דרך מצדה ,425/3
באר־שבע) ,שיכון ג׳  536/4באר־שבע(.
•>
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .264/70
שםיהנאמן ,תיאורו ומענו :בונם הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
באר־שבע.
היום והמקום לדיון בבקשה השחרור :יי׳ח בתמוז תשל״ד ) 8ביולי
 1974בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע.

הודעה על שחרור נאמן
שם החייב ,תיאורו ומענו :זלמן קופלמן ,ת״ז  ,6454929חנוני ,דתוב
אבן נבירול  ,5באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע-,תיק אזרחי .205/69
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :מ׳ סומך ,עו״ד ,רחוב הפלמ״ה  ,66באר־
שבע• .
תאריך השחרור :כ״ח באייר תשל״ד ) 20במאי .(1974

הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :אלפסי מרדכי ,ת.ז ,6402843 .מ־249/40
דימונה.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .145/71
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״א בתמוז -תשל׳׳ד ) 11ביולי .(1974
שם הנאמן תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רח׳ החלוץ ,117
באר־שבע.
שם החייבים ,תיאורם ומנם :אלברט וברבה )ברוניה( זוהר ,בעלי
חנות מכולת ,רובע יעלים  ,43/6ערד.
בית המשפט המחוזי של :באר-שבע ,תיק אזרחי .60/67
היום האחרון לקבלת הוכחות :ז׳ בתמוז חשל״ד ) 27ביוני .(1974
שם הנא&ן ,תיאורו ומענו :ד״ר י׳ רוטמן ,עו״ד ,רחוב קק״ל ,90—82
באדי־שבע.
ב׳ בסיון השל״ד ) 23במאי (1974

ש׳ אנקור

ב״כ כונס הנכסים הרשמי
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תקנות שסדי אוצר ,ח ש ״ ס  9 4 8 -ו
הסכום הכולל של שטרי אוצר
ל״י

ל״י_

 .1שהיו במחזור ביום י״ג בניסן תשכ״ט
) 1באפריל — (1969
ע ל פי םעיף )1ב() (1לפקודת
שטרי אוצר ,תש״ט~1948
על פי סעיף ) 1ב() (2לפקודת
שטרי אוצר ,תש״מ. 1948-

165,000,000
69,400,000
סה״כ

 .2הוצאו אחרי התאריך האמור -
165,000,000
ע ל פי סעיף ) 1ב()(1
65,400,000
ע ל פי סעיף ) 1ב()(2
 .3נפדו אחרי התאריך האמור -
165,000,000
ע ל פי םעיף ) 1ב()(1
65,400,000
על פי סעיף ) 1ב()(2
 .4נמצאים במחזור ביום ו ׳ בתמוז
תשל״ד ) 26ביוני - (1974
ע ל פי סעיף ) 1ב()(1
ע ל פי סעיף ) 1ב()(2
םה׳׳כ

234,400,000

165,000,000
69,400,000
234,400,000

מילווה פיתוח ,ווש״ך960-ו )סדרה לי(
הודעה על תוצאות ההגרלה הרביעית
בנק ישראל מודיע ,בי בהגרלה הרביעית לפדיון השיעור השנים־
עשר של איגרות חוב למוכ״ז ממילווה פיתוח תש״ך— ,1960סדרה לי,
שהתקיימה ביום ראשון ,י״ט בםיון תשל״ד ) 9ביוני  (1974במשרדי
בנק ישראל ,הל־אביב ,עלתה בגורל קבוצה ״ה״ )הא(.
לפיכך ,כל איגרות החוב מקבוצה ״ה״ )הא( עלו בגורל ותועמדנה
לפדיון החל ביום שני׳ י׳׳ח בתמוז תשל׳׳ד ) 8ביולי .(1974

בנק ישראל
מינהל מילוות המדינה

ילקוט הפרסומים  ,2021ד׳ בתמוז השל״ד27.6.1974 ,

מילווה עממ* מיוחד ,תשי״ד1954-

תקנות המילווה העממי ,תשט׳׳ו~955ו

הודעה על תוצאות ההגרלה מס׳ 20
בהתאם <תקנה )11ד( לתקנות המילווה העממי ,תשי״ד,1954-
מתפרסמות בזה תוצאות ההגרלה שהתקיימה ביום שלישי ,י״ד בסיון
תשל׳׳ד ) 4ביוני .(1974
 — א  .מםפו-איגרות החוב משתי סדרות המשנה  ,1ו 11-אש־ר ייפדו בסך" 30,000ל״י בל אחת:
172941
ב .מספרי איגרות החוב משתי סדרות המשנה  1ן־ז! אשר ייפדו בסך
 10,000ל׳׳י כל אחת:
167583

193410

ג .מספרי איגרות החוב משתי סדרות המשנה 11-1
 7,500ל״י כל אחת:
25094

104600

^11-1רדד״מספ^איגרמז^חוב^תי
 5,000ל״י לכל אחת:
^
15301

I

106003

אשד ייפדו בסך
147546

סדרות המשנה Í

144509

167566

אשר ייפדו בפך
186946

ה .מספרי איגרות החוב משתי סדרות המשנה  1ו־ 11אשר ייפדו בפך
 2,000ל־י:
104685 25044 15346
172968 *¥72956 167509

106015
186927

147585 144533
193459

ו  .מספרי איגרות החוב משתי סדרות המשנה  1ו־ !1אשד ייפדו בסך
 1,000ל״י כל אחת:
15368
106014
167550

15388
106028
172971

25041
144560
186911

25096
144581
186968

104651
147509
193403

104693
147555
193450

 .מספרי איגרות החוב משתי סדרות המשנה ז ו־ 11אשר ייפדו ב
 500ל״י בל אחת:
6043
 3472945805
53678
66506
84884
131430
165877
193123
195984

6045
-3476145865
53681
66529
84897
131462
165879
193135
195993

6052
4442545874
60509
66561
Í14715
131471
169503
193151
239400

6075
4442fr
45885
60540
66573
114716
131488
169562
193158
239412

34712
347Ï5
44433 433*4י־
53631
53621
60585 60584
848.38
84845
114783 114743
165873 165838
169599 169596
195938 195906
239460 239442

ח .מספרי איגרות החוב משתי סדרות המשנה שייפדו בשווי הנקוב,
בסך  25ל״י כל אחת ,פרט לאותם המספרים שייפדו בסכומים
הגדולים יותר ,כמפורט לעיל:
6099- 6000
34799- 34700
53699- 53600
84899- 84800
114799-114700
147599-147500
169599—169500
193199—193100
239499-239400

15399- 15300
44499— 44400
60599- 60500
104699-104600
131499-131400
165899-165800
172999—172900
193499—193400

25099- 25000
45899- 45800
66599- 66500
106099-106000
144599-144500
167599-167500
186999—186900
195999—195900

איגרות החוב שעלו בנורל ייפרעו לפי דרישה לאחר שלושה
שבועות מיום ההגרלה.

ילקוט

ה פ ר ס ו מ י ם  ,2021ז׳ ב ת מ ו ז חשל״ד27.6.1974 ,

הודעה ע ל תוצאות ההגרלה
בהתאם לתקנה ) 11ג( לתקנות המילווה העממי ,תשט״ו1955-
מתפרסמות בזה תוצאות ההגרלה שהתקיימה ביום חמישי ,ט״ז בסידן
תשל״ד ) 6ביוני 4ד.(19
א .מאה.וחמישים איגרות החוב המסומנות באחד מחמישים המספרים
הסידוריים הראשיים הבאים ובאחד משלושה המספרים הסידוריים
המשניים 1-1ז ,1עלו בגורל וייפדו בםך  100ל״י:
67587
6300 16469
20628 101040 105686
42059 34345 24417
23521
58459
8514
50013 101424 48959
90552 89894 22047
78495
62454
12297

67580
2704
105469
59714
11639 108912
47652
997
15007
39479
68285 112361

39740
52519
68043
107889
47059
18770

^19814־96454־־־«644־־־ז(~7606־ ־69390
54518
61768
47218
15105 85870
76979

 ב--.שישיםאיגרות~החוב־־המסומ1ות באחד מעשרים המספר־ימ־ה־סידו־־־ירייס הראשיים הבאים ובאחד משלושה המספרים המשניים —1
 ,111עלו בגורל אחריהן וייפדו בסך  250ל״י כ׳׳א:
52017
59375
39339
93438

74920
34105
40805
40843

19101
96702
104334

56446
57374
54789

29322
84840
104737

28938
92602
45668

ג .שמונה עשרה איגרות החוב המסומנות באחד מששת המספרים'
הסידוריים הראשיים הבאים ובאחד משלושת המספרים הסידוריים
המשניים  ,111-1ע ל ו בגודל אתריהן וייפדו בסך של  500ל״י ב׳׳א:
63421

585

81383

78592

98123

111005

ד  .שש איגרות החוב המסומנות באחד -משני המספרים הסידוריים
הרא»יים-ה3אים-ו3אחד-משלושה-המספרים הסידוריים המשניים־
 ,1*1-1עלו בגורל אחריהן וייפדו בסך  1,000ל״י כ״א:
117588

37141

ח .שלוש איגרות החוב המסומנות במספר הסידורי הראשי הבא
ובאחד משלושת המספרים הסידוריים המשניים  ,111—1עלו
בגורל אחריהן וייפדו בסך  5,000ל״י כ״א:
93511
ו  .איגרת ההוב הבאה המסומנת במספר הסידורי הראשי ובמספר
הסידורי המשני הבא ,עלתה בגורל אחריה ותיפדה בסך 10,000
ל״י ב״א:
III 3493
_ .ז .איגרת החוב המסומנת במספר הסידורי הראשי ובמספר הסידורי
המשני הבא ,עלתה בגורל אתריה ותיפדה בסך  10,000ל״י:
13493
ח .איגרת החוב הבאה המסומנת במספר הסידורי חראשי ובמספר
הסידורי המשני הבא עלתה בגורל אחריה ותיפדה בסך 20,000
ל״י:
II 3493
איגרות החוב שעלו בגורל יפרעו לפי דרישה החל ביום ו־ ,ה׳
בתמוז תשל״ד ) 28ביוני .(1974

1807

הודעות אלת מתפרסמות על אחריות המודיעים ואין בפרסומן משוס מתן תעודה על נכונותן

מרכז בינלאומי בירושלים בע׳-מ

הודעה על פירוק מרצון
םיטריד בע״מ חפ54203/

)בפירוק מרצון(

הודעה על אסיפה סופית בפירוק מרצון

ניתנת בזה הודעה שהאסיפה הכללית שלא מן הנינין של החברה
חנ״ל שנועדה ונתכנסה בחלבה בתל־־אביב ביום  30.5.1974נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את עורך דין אהרון
איזקסון מרחוב בארי  ,4תל־אביב ,כמפרק החברה.
בל נושה שיש לו תביעות נגד ההברה ה3״ל יגיש את תביעותיו
בצירוף הוכחותיהן תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק
הנ״ל.
נושה או אדם אחד אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך הניועד
הנ״ל /לא ייענה.
א ה ר ו ן א י ז ק ם ו ן עו״ד מפרק

ניתנת בזה הודעה לפי סעיף  (2) 206לפקודה ,כי האסיפה הכללית
של החברה תתכנס ביום  6באוגוסט  1974בשעה  17.30ברחוב הלל
 ,12ירושלים ,לשם הגשת דין וחשבון סופי של המפרק ,המדאה
כיצד התנהל פירוק החברה וכיצד הוצא רכוש החברה מרשותה ,כדי
לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ובדי להחליט כיצד לנהוג
בספרים ובניירות של ההברה והמפרק.
ועו״ד דן אבי־יצחק
עו״ד אליהו ברלינםקי
מפרקים

טירת שדות ירוקים בע״מ
).בפירוק מרצון(
ניתנת בזה הודעה כי ביום  30ביולי  1974בשעה  10.00תתקיים
אםיפה סופית של החברה במשרדו של המפרק מר עמידם שוד,
קרליבך  ,12תל־אביב.
על ס ד ר היום:
הגשת דו״ח על פירוק העסקים של החברה ע״י המפרק ,ומתן כל
ביאור עליו ,בהתאם לסעיף  206לפקודת ההברות.
עמירם

משכן המלאכה א׳ בע״מ
)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון
ניתנת בזה הודעה בי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה י
שהתקיימה ביום  27במרס  1974נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את
החברה מרצון ולמנות את מר יהודה לולקא מרחוב מגדל שורשן ,4
תל־אביב כמפרק החברה.
על נושי החברה להגיש את תביעותיהם למפרק הנ״ל תוך  21יום
מיום פרסום הודעה זו.
לא ידונו בתביעות שיוגשו אחרי המועד הנ״ל.

ש ו ר  ,מפרק

טירת יסמין בע״מ
)בפירוק מרצון(
ניתנת בזה הודעה כי ביום  30ביולי  1974בשעה  9.00תתקיים
אסיפה סופית של החברה במשרדו של המפרק מר עמירם שור,
קרליבך  ,12תל־אביב..
ע ל ס ד ר היום:
הגשת דו״ח על פירוק העסקים של ההברה ע״י המפרק ,ומתן כל
ביאור עליו בהתאם לסעיף  206לפקודת החברות.
עמירם

יהודה

״ארזים״ חב׳ לעבודות נגרות בחדרה בע״מ

ש ו ר  ,מפרק

הודעה על פירוק מרצון

פל־מי מערבות השקייה בע״מ

ניתנת בזאת הודעה ,כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  3ביוני  ,1974נתקבלה החלטה מיוחדת
לפרק אח החברה מרצון ולמנות את מר דוד ברמן ,עו״ד ,במפרק
החברה.

ניחנת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנין שנועדה
ונתכנסה כהלכה ביום  6ביוני  1974נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את
ההברה מרצון ולמנות את מר שלום אברדם ,רואה חשבון ,ממשרד
ד״ר יוסף שטרן ושות׳ ,רחוב העצמאות  ,51חיפה ,כמפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
בצירוף הוכחותיהן תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו ,למשרד המפרק
הנ״ל.
נושה או אדם אחד ,אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
הנ׳׳ל ,לא ייענה.

ל ו ל ק א  ,מפרק

 .כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
בצירוף הוכחותיהן תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו למשרד רואה
חשבון יהודה ויסר ,תל־אביב ,רחוב מקוה ישראל .18
נושה או אדם אתר אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור תוך המועד
הנ״ל לא ייענה.
ד ו ד ב ר מ ן  ,עו׳׳ד ,מפרק

ש ל ו ם א ב ד ד ם  ,מפרק

במבינו בעימ
ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  30במאי  1974נתקבלה החלטה
מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את מר חיים קפון מתל־אביב,
רחוב שלום עליכם  ,20במפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד ההברה הנ״ל ,יגיש א ת תביעותיו
בצירוף הוכחותיהן ,תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו למשרד
המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחד ,אשר ל א יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
ח י י ם ק פ ו ן  ,מפרק
הנ-ל ,לא ייענה.

1808

המחיר  160אגורות

תיקון טעויות דפוס
במינוי ממונים על הגביה ופקידי גביה ,שפורסם בילקוט הפרסומים
 ,2019תשל״ד ,עמי  ,1736בפסקה) (2במקום ׳׳ממונים ע ל גביה״
צ״ל ״פקידי גביה״.
בהודעה בדבר רישום חברות שהתפרסמה בילקוט הפרסומים
 ,1967תשל״ד ,עמ׳  373בחברה מסי  ,51-063842-2השם במקום
״אלרך׳ צ״ ל ״אלדן״.

,

ילקוט ה פ ר ס ו מ י ם  ,2021ז׳ ב ת מ ו ז תשל״ד27.6.1974 .

נדפס בדסוס הממשלה ,ידושליש

