רש־וכוות

ילקוט הפרסומים
ב׳ בכסלו תשל״ו

 6בנובמבר 1975
עמוד

מינוי שופט בפועל בבית המשפט העליון

.

.

עמוד

.

424

רשימת מבקשי רשיונות למוניות

428

.

424

מועדי בחינות לחשמלאי• .

428

שינוי בהרכב ועדה ,לפי חוק המשטרה )נכים ונספים( .

424

.

424

בחינות בדיני מדינת ישראל ובשפה העבר ת לעו״ד
היתרים לסמן מצרכים בסימן השגחה .

429
429

.

425

ביטיל תקניש

429

.

425

בקשות שהוגשו לרישום זכות מטפחים

430

רשימה נוספת של פוסקים רפואיים לפי תקנות הביטוח
הלאומי

425

תיקון רשימת חברי ועדות רפואיות לערעורים ,לפי תקנות
הביטוח הלאומי

426

תיקון רשימת חברי .ועדות רפואיות לעררים ,לפי תקנות
. . . . . . .
הביטוח הלאומי

426

מינוי פוקדים ,לפי תקנות שעת חירום )רישום ציוד וגיוס!(

427

הסמכה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות( .
.

אישור הפיכת מקרקעי ייעוד למקרקעי ציבור
.

הסמכה לפי פקודת הראיות ]נוסח חדש[
.

אצילת סמכויות לעניו חוק ניירות ע ר ך .

.
.

מינוי רשות מוסמכת ,לפי פקודת הסמכויות בעני! היבוא,
.

.

427

היצוא והמכס )הגנה(

.

.

.

.

427

תוצאות בהירת רב עיר ספרדי לפתח תקוה

.

.

427

בחירת ראש המועצה המקומית מטולה וערערה

.

.

מינוי ועדה ,לפי חוק הגנת סמלים

.

.
.

.

אישור מוסד כספי כבנק
קביעת תי8ומיס לפי חוק שירות המדינה
!נוסח משולב[

427
427

)גמלאות(
428

הודעה לפי פקודת הקרקעות )רכישה לצרכ ציבור(

432

חישוב תקופת שירות של שוטרים .

433

הודעות לפי חוק התכנון והבניה

434

הזמנות בתי המשפט -.

446

הזמנות בתי הדין הרבניים

450

בקשות לפירוק חברות ע״י בית המשפט

451

הודעות לפי פקודת השותפויות .

452

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

456

הודעות כונס הנכסים הרשמי .

457

הודעות האפוטרופוס הכללי

460

מועדי הגרלה

460

הסכום הכולל של שטרי האוצר .

460

דו״ח בנק ישראל על מחזור המטבע .
הודעות מאת הציבור

460
461

חוק השופטים ,תשי״ג953-ו

חוק המשטרה )נכימ ונספים( ,תשט״ו1955-

הודעה ע ל מינוי שופט

הודעה ע ל שינוי ב ה ר כ ב הועדה

בהתאם לסעיף  25לחוק השופטים ,תשי־ג— ,11953אני מודיע
כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  10לחוק האמור ובהתייעצות עם נשיא
בית המשפט העליון ,מיניתי את משה בייםקי ,שופט בית משפט מחוזי,
לכהן כשופט בפועל של בית המשפט העליון ,מיום כ״ח בחשון תשל״ו
) 2בנובמבר  (1975עד יומכ״ט בטבת תשל״ו) 31בינואר .(1976

נמסרת בזה הודעה כי הרכב הועדה הנוספת שהוקמה לפי סעיף 4
לחוק המשטרה )בכים ונספים( ,תשט״ו ,11955-שונה כלהלן:
במקום ״יצחק אלוני  — 2הבד שמינה שר הבטחון״
יבוא :״יוסף עובד — הבר שמינה שר הבטחוך׳.

ט׳ בתשון תשל״ו) 14באוקטובר (1975
)חמ (70070

חיים י׳ צדוק
שר המשפטים

 1ם״ח תשי״ג ,עמי .149

ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,1996תשל״ד ,עמ׳ ,1120
תתוקן לפי זה.
י״ד בחשון תשל״ו) 19באוקטובר (1975
)חמ (77002

חיים י' צדוק
י שר המשפטים

 1ס״ח תשט״ו ,עמ׳ .74
 2י״פ תשל־ה ,עמי .1926

פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(
הסמכה

חוק המקרקעין ,תשכ״ט969-ן

בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הפרוצדורה הפלילית)עדות( ,1
אני מסמיך את עובדי משרד התחבורה ששמותיהם נקובים להלן לערוך
חקירות לפי הפקודה האמורה על ביצוע עבירות על פקודת התעבורה 2
והתקנות לפיה:

אישור ב ד ב ר הפיכת מקרקעי יעוד ל מ ק ר ק ע י ציבור

זלמן כהן
אברהם הולצמן
וילי פישר
דב־בן־עמי
זאב ולצר
יעקב מנדל
צבי יוזבט
משה םימן־טוב
משה טופורק
שמעון אברהם
אריה גרום
יוסף גפן
אברהם דים'
ישראל אברבוך
רפאל טהרן
חיים הרלב
עומרי אבדאללח
יהודה ברסלויר
אהרןנהרדעה
משה כץ

גרשון פםחוביץ
אברהם שפץ
יעקב תייקה
יהודה קצנלבוגן
יהודה זקס
אפרים רוטמן
שמשון וקסמן
יצהק רון
דב שפירא
קלמן גםנר
אריה רובין
משה בלובשטיין
ישעיהו שושני
אלכס פריים
דניאל מצפון
אברהם נוי
משה אוסיאן
אלברט משיח
בריה חפץ
נחום גבאי

בחשון תשל״ו) 19באוקטובר (1975
)חמ (759921

שמואל דותן
מרדכי קוחנסקי
יעקב פתייה
לוץ טרוי
משה קופף
גדעון גיל
צבי גודלמן
עודד לנדאו
משה גדליה
גוםטב סטיל
שלום גנט
שדלי וינברג
עמנואל אדיב
משה בצראי
ארנולד קייל
צבי זידובר
אליהו ששון
דוד ארבץ
איזידור נתנאלי
אליעזר זרזר

חיים י׳ צדוק
שר המשפטים

 1הוקי א״י ,ברך א־ ,עמי .439
 2דיני מדינת ישראל ,ניסח חדש  ,7עמי  ;173ם״ח תשל״ב,עמ׳;54
תשל״א ,עמ׳ .83

424

בתוקף סמכותי לפי סעיף  110להוק המקרקעין ,תשכ״ט—,11969
אני מאשר כי המקרקעין המתוארים בתוספת ,הרשומים בלשכת
רישום המקרקעין נצרת במקרקעי יעוד והמהווים בחלקם דרכים
ובחלקם נחלים ,חדלו לשמש ליעודמ וייהפכו למקרקעי ציבור שאינם
מקרקעי יעוד.

תוספת
הגוש

התלקה

שטח החלקה
במטרים מרובעים

החלק שחדל
לשמש ביעודו
במטרים מרובעים

13846
13846
13846
13890
13890
13890
13891
13891
13891
13891
13891
13892
13892
13892
13892

ד
8
68
1
3
32
7
62
63
64
73
1
3
5
7

5027
8432
10684
2947
1462
2980
3383
5001
2850
9703
10
2221
3221
4550
609

476
1600
402
2892
1398
בשלמות
3102
בשלמות
בשלמות
6520
בשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות

ט״ו בחשון תשל״ו) 20באוקטובר 5ל(19
)חמ (70133

חיים י׳ צדוק
שר המשפטים

 1ס״ת תשכ״ט ,עמי .259

ילקוט הפרסומים  ,2163ב׳ בכסלו תשל׳׳ו6.11.1975 ,

חוק המקרקעין ,תשכ״ט969-ז

פקודת הראיות ]נוסח חדש[ ,ת ש ל ״ א 1971 -

אישור ב ד ב ר ה פ י כ ת מקרקעי יעוד ל מ ק ר ק ע י ציבור

הודעה ע ל ה ס מ כ ה

בתוקף סמכותי לפי סעיף  110לחוק המקרקעין ,תשכ״ט,11969-
אני מאשר בי המקרקעין המתוארים בתוספת ,הרשומים בלשכת רישום
המקרקעין כמקרקעי יעוד והמהווים דרך ,חדלו לשמש ליעודס
וייהפכו למקרקעי ציבור שאינם מקרקעי יעוד.

ב׳׳ג בחשון תשל״ו) 28באוקטובר (1975
)חמ (70102

תוספת
 .1לשכת רישום המקרקעין ירושלים:
גוש
30106
30244
30414

חלקה

שטה החלקה
במטרים מרובעים

החלק שחדל
לשמש ליעודו
במטרים מרובעים

26
51
116

6,123
2,616
6,738

452
616
481

 .2לשבת רישום המקרקעין ירושלים:
מספר הברך
קולוניה )ירושלים(

מספר הדף

שטח החלקה'
במטרים מרובעים

98
139
140
141
143
145
146
147
148
149
154
155

21,467
336
64
410
51
493
204
100
150
150
124
136

4

ט י ו בחשון תשל״ו) 20באוקטובר (1975
)תמ (70133

חיים י׳ צדוק
שר המשפטים

 1סייח תשכ״ט ,עמי ־.259

אישור ב ד ב ר ה פ י כ ת מקרקעי יעוד ל מ ק ר ק ע י ציבור
בתוקף סמכותי לפי סעיף  110לחוק המקרקעין ,תשב״ט—,11969
אני מאשר ,כי המקרקעין המתוארים בתוספת ,הרשומים בלשכת
רישום המקרקעין בת־ים במקרקעי יעוד והמהווים דרך ,חדלו לשמש
ליעודם וייהפכו למקרקעי •ציבור שאינם מקרקעי יעוד.

תוספת
גוש

חלקה

6095

76

י״ד בתשון תשל״ו) 19באוקטובר (1975
)חמ (70133

אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף ) 15ב() (6לפקודת הראיות
]נוסח חדש[ ,תשל״א— ,!1971הסמכתי לענין הסעיף האמור את
אברהם גולדשטיין ואת אהרן אידלמן ,בל עוד הם ממלאים תפקיד
של חוקר בלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר.

שטח החלקה
במטרים מרובעים
2318
חיים י' צדוק
שר המשפטים

ג ס״׳ת תשב״ט ,עמי .259

ילקוט הפרסומים  ,2163ב׳ בכסלו תשל׳׳ו6.11.1975 ,

חיים י׳ צדוק
שד המשפטים

 1דיני מדינת ישראל ,נוסה הדש  ,18עמ׳ .421

חזק־יסוד :הממשלה
הודעה ע ל אצילת סמכויות
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 31ב( לחוק־יסוד :הממשלה  ,1אני אוצל
למנהל הכללי של משרד האוצר את הסמכות הנתונה לי בסעיף ) 5א(
לחוק ניירות ערך ,תשכ״ח ,21968-למעט הסמכות לתת התר כללי.
יהושע רבינוביץ
שר האוצר

ב׳ בהשון תשל״ו)ד באוקטובר (1975
־
)חמ (78311
 1ם״ח תשכ״ח ,עמ׳ .226
 2ס״ח תשכ־ח ,עמי .234

תקנות הביטוח הלאומי)קביעת דרגת נכות
לנפגעי עבודה( /תשט״ז1956-
רשימה נוספת של פוסקים רפואיים
בהתאם לתקנה  1לתקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות
לנפגעי עבודה( ,תשט״ז—— 11956
) (1אבי קובע רשימה נוספת של פוסקים רפואיים כמפורט להלן:
תל־אביב
ד״ר אוסקר שוורץ
ד״ר ליברטו

חיפה
ד׳׳ר בלה אפטניה
ד״ר תמרה גרינברג
ד״ר צבי יואכימס
ד׳׳ר ונדה פולמן
ד״ר דוד רוברט
אחכור עיר ברשימת הפוסקים בא לציין את מקום מגוריו של
המוסק הרפואי ולא להגביל את תחוס פעולתו.
) (2אבי מבטל את שמותיהם של האנשים המפורטים להלן
מרשימת הפוסקים הרפואיים:
היפה
ד״ ר שמעון המבורגר 2
ד״ר אמיל וולקוביםקי 3

תל־אביב
ד״ר יואל אננל *
ד״ר אברהם היימן 5

ח׳ בחשון תשליו) 13באוקטובר (1975
)חמ (750306

משה ב ר ע ם
שר העבודה

 1ק״ת תשט״ז ,עמי  ;864תש״ל ,פמ׳  ;1159תעל־׳ד ,עמי .1848
 2י״פ תשכ״ג ,עמ׳ .1290
 3י״פ תשל״ג ,עמי .572
 4י״פ תשל׳׳א ,עמ׳ .1000
 5י״פ תשל״ב ,עמי .520

425

תקנות הביטוח הלאומי)קביעת דרגת נכות
לנפגעי עבודה( ,תשט״ז 956-ז
תיקון רשימת חברי ועדות רפואיות לערעורים
בהתאם לתקנה ) 27ב( לתקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת
בכות לנפגעי עבודה( ,תשט״ז— ,1 1956אני קובע כי —
) (1שמותיהם של הרופאים הנקובים להלן ייכללו ברשימת חברי
הועדות הרפואיות לערעורים :2
תל־אביב

חיפה

ד״ר יצחק אלישר
ד״ד צבי פרידמן
ד״ד שמעון המבורגר
ד״ד דוד מבדם
איזכור עיר ברשימת הברי ועדות רפואיות לערעורים בא
לציין את מקום מגוריו של תבר הועדה ללא להגביל את
תחום פעולתו;
ד״ר יואל יוגגל
ד״ד אברהם היימן

) (2שמותיהם של הרופאים שבפטרו והנקובימ להלן יימחקו
מהרשימה האמורה:
היפה
ד״ד רפאל גזבין3
ד״ר יוסף פרגר

תל־אביב
פרופ׳ ארצן אשכנזי
ד״ד דלית פריץ 4
ד״ד רות אלחנן

ה׳ •השק תעל־ו) 13באוקטובר (1975
)חמ (750305

משה ב ר ע ם

) (4אני קובע כי שמות הרופאים המומחים להלן ייכללו ברשימת
חברי ועדות הנבות:
חיפה

תל־אביב

ד״ר נעים דותן
ד״ר היוש נוער
ד״ר שלמה עמיקם
ד״ר משה שרם

ד״ר וולפרד ברמן
ד״ר אברהם ירצקי
ד״ר הנן קוסטף
דיר ולדמר ויבורסקי
ד״ד גליה ציגלמן

) (5אני קובע כי שמות הרופאים המומחים להלן ייכללו ברשימת
חברי ועדות הנכות לעררים:
ירושלים
תל•אביב
ד״ר חיים טיימן
ד״ר יעקב שימובי*;

פדופ׳ ג׳ורג׳ מנדל
ד״ר רבקה םטלובוב

) (6אני קובע כי שמית מומחי שיקום אלה ייכללו ברשימת חברי
ועדות נכות לעררים:
שרה כץ
נורית וידון
איזכור עיר ברשימת חברי הועדות באמור בא לציין את
מקום מגוריו של החבר ולא להגביל את תחופ פעולתו.

תקנות הביטוח הלאומי)ביטוח נכות()קביעת
דרגת נכות( ,תשלי׳ד974-ז
תיקון רשימת ח ב ר י ועדות
בהתאם לתקנות ) 2א( 16 ,ו־ 30לתקנות הביטוח הלאומי )ביטוח
נכות( )קביעת דרגת נכות( ,תשל״ד—— 11974
) (1אני קובע כי שמות הרופאים להלן ייכללו ברשימת־ חברי
הועדות הרפואיות לעררים:
ירושלים

תל־אביב
ד׳׳ר רבמה סטלובוב

באר־שבע
איילה יחזקאל
דוד מלאך
רחובות

תל ־אביב
אסתר זקםנדברב

ד״ר היים טיימן
ד״ר יעקב שימוביץ
) (2אני קובע כי שמות מומחי השיקום להלן ייכללו ברשימת
חברי ועדות הבכות:

6ב4

באר־שבע
שושנה ביתן
עזי זי דמרי
ליאון מיוני
חי יש שבהר

שר העבודה

 1ק״ת תשט״ז ,עמ׳ .864
2י״פ תשכ״ג ,עמי .1288
 3י״פ תשל׳;! ,עמי .1452
* י״פ תשכ״ה ,עמ׳ .1802

רות לירון
עליה קדש

) (3אבי קובע כי שמות מומחי התעסוקה להלן ייכללו ברשימת
חברי ועדות הנכות:

)ד( אני מבטל את הקביעה של הרופאים המנויים להלן ברשימת
חברי ועדות רפואיות לעררים:
באר־שבע
ד-ר שרון -מלמוד 2
פרופ׳ משה פויבטובגר2

חיפה
ד״ד בטליה חרל3
ד״ד משה עמיקם 2

אבי מבטל את הקביעה של הרופא המנוי להלן ברשימת חברי
ועדות נכות לעררים:
חיפה
ד״ד שלמה עמיקם 4
) (9אני מבטל את הקביעה של מומחית השיקום המנויה להלן
ברשימת חברי ועדות בבות:
חיפה
שרה כץ 2
ה׳ בחשון תשל״ו) 13באוקטובר (1975
)חמ (750375

משה ב ר ע ם
שר העבודה

 1ק״ת תשל״ד ,עמ׳ .1480
 2י ״פ תשל״ד ,עמ׳ .2024
 3י״פ תשל״ד ,עמי .1520
 4י״פ תשל־יד ,עמ׳ .2025

ילקום הפרסומ־ם  ,2163ב׳ בכסלו תשל״ו6.11.1975 ,

תקנות־שעח־חידום )רישום ציוד וגיוסו(.
מש*״ז1956-

תקנות הפיקוח על עסקי במוות ) ד ו מ
השקעת הקרנות וההון של מבטח(,
תשב״ת967-ן

בתוקף סמכותי לפי הקנה  2לתקנות־שעת־חירום )רישום ציוד
וגיוסו( ,תשי״ז— 1956אבי ממנה את בל אחד מבעלי התפקידים
המנויים להלן להיות פוקד לענין התקנות האמורות:

הודעה ב ד ב ר אישור מוסד כ ס פ י כ ב נ ק

מינוי פוקדים

מפקד מרחב שלמה — צבא־הגנה לישראל;
ראש מחלקת פרט ,אגף כה״אדם — צבא־הגנה לישראל.
מינוי פוקדים שפורסם בילקוט הפרסומים  ,1297תשב״ו ,עמי
 ,2138יתוקן לפי זה.
שמעץ פ ר ס
שר הבסחון

י׳׳ד בחשון תשליו) 19באוקטובר (1975
<חמ (73204

אבי מודיע שבתוקף סמכותי לפי תקנה  1להקנות הפיקוח על עסקי
ביטות )דרכי השקעת הקרנות וההון של מבטח( ,תשב״-ח-־,11967
אישרתי את ״עלות״ — ערבויות לאשראי ומימון תעשייתי בע״מ,
כבנק לצורך התקנה האמורה.
ט״יו בחשון תשל״ו) 20באוקטובר (!975
)חמ (72636
1

 1ק־ת תשי־׳ז ,עמי  ;334ס״ח תשל״ב ,עמי .46

פקודת הסמכויות בענין היבוא ,היצוא והמכס
)המה(1939 ,
מינוי רשות מוסמכת
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הסמכויות בענין היבוא,
היצוא והמכס )הגנה( ,11939 ,אני ממנה את סנן מנהל חטיבת כימיה
ומחצבים במשרד המסחר והתפשיה להיות רשות מוסמכת לצורך
הפקודה.
ה׳ בחשון תשל׳״ו) 10באוקטובר (1975
)חמ (74053

חיים ב ר ־ ל ב
שר המסחר והתעשיה

ק״ת תשב״ח ,עמ׳  ;350תשל׳׳א ,עמ׳ .40

צו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א1950-
הודעה ב ד ב ר בחירת סגן ראש המועצה המקומית
מטולה
בהתאם לסעיף ל 11לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א—
 ,11950נמסרת בזח הודעה כי בישיבת המועצה המקומית מטולה
שהתקיימה ביום ב׳ בסיון תשל״ד ) 23במאי  ,(1974נבחר יהושע
קרבצקי להיות סגן לראש המועצה.
י׳ בחשון תשל״ו) 15באוקטובר (1975

חיים קוברםקי

)חמ (8016

המנהל הכללי של משרד הפנים י

 1פ״ ר  ,1939תוס׳  ,1עמי  ;173ס״ח תשי״ב ,עמי .129

חוק הגנת סמלים ,תשל״ה1974-

יעקב פיקד
המפקח על הביטוח

* ק״ת תשי״א ,עמי  ;178תשכ״ב ,עמי  ;280י״פ תש״ל ,עמי .2194

הודעה ע ל מינוי ועדה
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק הגנת סמלים,
תשל״ה ,11974-מיניתי את לוי גרי ,ישעיה שמואל בכר ומרדכי
סורקים להיות ועדה לענין סעיף  6לחוק.
לוי גרי יכהן כיושב ראש הועדה.
ז׳ בתשון תשל״ו) 12באוקטובר (1975
)חמ (784933

יוסף בורג
שר הפנים

 1ם״ח תשל״ה ,עמי .22

תקנות בחירות רבני עיר ,תשל״ה1974-
הודעה ב ד ב ר תוצאות בחירת ר ב עיר ס פ ר ד י
לפתח־תקוה

צו המועצות המקומיות )ב( ,תשי״ג953-ו
הודעה ב ד ב ר בחירת ראש המועצה המקומית
ע ר ע ר ה וסגניו
בהתאם לסעיף  117לצו המועצות המקומיות)ב( ,תשי״נ,11953-
נמסרת בזה הודעה כי בישיבת המועצה המקומית ערערה שהתקיימה -
) (1ביום ג׳ באדר תשל׳׳ה ) 14בפברואר  (1975בבחר אחמד
צאלח אבו עקל להיות ראש המועצה ,במקום עבד אל־קדר
חוםיין מסעוד שהתפטר מבהובתו;
) (2ביום י״א באדר תשל״ה) 22בפברואר  (1975התפטר מחמוד
רשיד יובס מכהובתו כסגן ראש המועצה ,בבחרו :מוצטפא
מסעוד ג׳מאל אהמד מוהמד מדעי ואחמד יוסף מלהם להיות
סגבי ראש המועצה.

ועדת הבחירות לרבני עיר לפתח־תקוה מודיעה כי האסיפה
הבוחרת בכינוסה מיום שלישי ,כ״ב בחשון תשל״ו) 27באוקטובר
 (1975בחרה את הרב משה מלבה להיות רב עיר ספרדי לפתת־
8002
תקוה.

( a r o

ב״ב בחשון תשל׳׳ו) 27באוקטובר (1975
א׳ מרמורשטיץ
)חמ (77804
יושב ראש ועדת הבחירות לרבני עיר
לפתת־תקוה

 1ק׳׳ת תשי״ג ,עמ׳  ;1174תשכ׳יב ,עמי  ;2489י״פ תש״ל ,עמי
.2017

•לקוט הפרסומים  ,2163ב׳ בכסלו תשל׳׳ו6.11.1975 ,

ג׳ בתשון תשל״ו) 8באוקטובר (1975

חיים ק ו ב ר ס ק י
המבהל הכללי של משרד הפנים

427

חוק שידות המדינה )גמלאות( ]נוסת
משולב[ ,תש״ל970-ן
הודעה ב ד ב ר קביעת תיאומים
בתוקף סמכותה לפי מעיף  (2)9לחוק שירות המדינה )גמלאות(
]נוסח משולב[ ,תש״ל— ,11970קבעה ועדת השירות את התיאומים
הבאים לחישוב המשכורת הקובעת של עובדים המדורגים בסולם
המשכורת של העובדים הסוציאליים:
עובד שפרש מן השירות לפני יום י״ז בניסן תשל״ב ) 1באפריל
 ,(1972ואשר דרגתו ערב פרישתו ,לרבות דרגה שתואמה בהתאם
להחלטות הממשלה וועדת השירות בדבר קביעת תיאומים ,שהודעות
עליהן פורסמו בילקוט הפרסומים  ,1015תשכ״ג ,עמ•  1286ובילקוט
הפרסומים  ,1-432תשב׳״ח ,עמ׳  ,875היתה אחת הדרגות של העובדים
הסוציאליים המפורטות להלן בטור אי ,תחושב משכורתו הקובעת
כאילו היתת דרגתו הדרגה המצויינת לצידה בטור בי.
)א( ע ו ב ד י ם ס ו צ י א ל י י ם כ ש י ר י ם א ק ד מ א י ם —
טור א׳

טור ב׳

9
א+ +
ד ־
א+
6
א
5
ב
4
ג
3
ד+
2
ד
1
ה ומטה
)ב( ע ו ב ד י ם ס ו צ י א ל י י ם ב ש י ר י ם לא א ק ד מ א י ם —
טור ב׳
טור א׳
9
כ׳
7
י״ ט
6
י״ח
5
י׳ז
4
ט׳׳ז
3
ט״ו
2
י־ד
1
י״ב-י-ג
למרות האמור בסעיף )ב( ,עובד סוציאלי כשיר לא אקדמאי
באתת הדרגות הבאות אשד משכורתו הקובעת כללה תוספת בשל
שהיית בדרגה ,תתואם דרגתו כמפורט להלן:
) (1החל מיום כ״ה באדר ב׳ תשל״ג )ג באפריל — (1973
טור א׳

טור ב׳

 258.35 +2ל״י
ט״ו
 121.85 +4ל״י
ט״ז
 137.32 +5ל״י
י״ז
) (2החל מיום ט׳ בניסן תשל״ד ) 1באפריל - (1974
טור ב׳
טור א׳
ט*ו
ט-ז
י״ז
י״א בתשרי תשל״ו) 16בספטמבר (1975
)חמ (720611
 1ס״ה תש״ל ,ז^מ׳ .65
428

יעקב ניצן

יושב דאש ועדת השירות

תקנות התעבורה /תשכ״א~ו96ן
הודעה ב ד ב ר מבקשי רשיונות למוניות
בהתאם לתקנות  532ו־ 533לתקנות התעבורה ,תשב״א—,! 1961
אני מודיע בי ועדת הערר קיבלה השגותיהם של המשמים אשר שמו
תיהם ומענם מפורטים להלן:
שם המבקש
אסדי מוסספא
אבו עקל עיד
מזרחי פנחס

מענו
דיר אל אמד
דיר יטיף
חיפה ,רחוב ברל 62

תוך שלושים יום מיום פרסום הודעה זו ברשומות רשאי בל אדם
להגיש התנגדות למתן הרשיון למבקש מסוייפ ,לפי המען :המפקח על
התעבורה ,רחוב הלני המלבה  ,9ירושלים.
כ׳׳ה בתשרי תשל״ו) 30בספטמבר (1975
)חמ (756125

י' מ ל כ א
המפקח על התעבורה

 1ק״ה תשכ״א ,עמי  ;1425תשל״ב ,ע»׳  ;1089 ,908תשל״ג ,עמי
 ,178תשל״ה ,עמי .1160

תקנות החשמל )רשיונות( /תשב״ד 963-ן
הודעה ע ל מועדי הבחינות ו ע ל מקומץ
בהתאם לתקנה )26ב( לתקנות החשמל)רשיונות( ,תשכ״ד—,963H
אני מודיע כי הבחינות לחשמלאיס לפי התקנות האמורות יתקיימו
במרכז להכשרה מקצועית של משרד העבודה ,רחוב פרוג  ,6חולון,
במועדים האמורים להלן:
 .1לקבלת רשיונות מהסוגים :חשמלאי־מוסמך ,חשמלאי־ראשי
וחשמלאי־בביר —
יום ראשון  -ב״ד בכסלו תשל״ו) 30בנובמבר :(1975
משעה  09.00עד שעה  — 13.00תורת החשמל בכתב.
לנבחנים לחשמלאי־בכיר תינתן שעה נוספת.
משעה  14.00עד שעה  —17.00מעבדה ובית מלאכה.
יום שני — כ״ז בכסלו תשל״ו) 1בדצמבר :(1975
משעה  08.00עד שעה  — 13.00תכנון מתקנים.
לנבחנים לתשמלאי־בביר תינתן שעה נוספת.
משעה  13.00עד שעה  - 17.00מעבדה ובית מלאכה.
יום רביעי — כ״ט בכסלו תשל״ו) 3בדצמבר :(1975
משעה  08.00עד שעה  — 17.00בחינה בעל פה ,מעבדה ועבודה
מעשית.
יום חמישי — ל׳ בכסלו תשל״ו) 4בדצמבר :(1975
משעה  08.00עד שעה —12.00בחינה בעל־פה ,מעבדה ועבודה
מעשית.
המועד האחרון להרשמה לבחינות האמורות הוא י ׳ בכסלו
תשל״ו ) 14בנובמבר .(1975
המען להרשמה :רחוב מחלקי המים ,21 .ירושלים.
ב״ת בחשון תשל״ו) 30באוקטובר (1975
)תמ (78607

ד ו ד תרזה

מנהל פניני החשמל

 1ק״ת תשכ״ד ,עמי .31
ילקוט הפרסומים  ,2163ב׳ בכסלו תשל־׳ו6.11.1975 ,

חוק לשבת עורבי הדין ,תשכ״א—ו96ו
הודעה ב ד ב ר עריכת בחינות בשפה העברית
ובדיני מדינת ישראל
ניתנת בזה הודעה כי בחינות בשפה העברית ובדיני מדינת ישראל
יתקיימו בלשכה עורכי הדין)בנין גד החדש( ,רחוב הסורג  ,2ירו
שלים ,כמפורט להלן:
 .1השפה העברית ,י״א בטבת תשל״ו) 15בדצמבר  ,(1975בשפה
.16.00
• .2דיני חיובים ודיני עבודה ,י׳׳ב בטבת תשל״ו) 16בדצמבר ,(1975
בשעה .16.00
 ' .3דיני קנין ,י־״ד בטבת תשל״ו) 18בדצמבר  ,(1975בשעה .16.00
.4
.5
.6
.7

.8
.9

דיני משפחה וירושה ,י״ז בטבת תשל״ו ) 21בדצמבר ,(1975
בשעה .16.00
דיני עונשין ודיון פלילי ,י״ט בטבת תשל״ו) 23בדצמבר ,(1975
בשעה .16.00
דיני מסחר א׳ )תאגידים( ,כ״א בטבת תשל״ו ) 25בדצמבר
 ,(1975בשעה .16.00
דיני מסהר ב׳ )פשיטת רגל ,פירוק ,שטרות ,מסים ,ונושאים
מסחריים .אחרים( ,כ״ד בטבת תשל״ו) 28בדצמבר  ,(1975בשפה
.16.00
סדרי הדין האזרחי ואתיקה מקצועית ,כ״ו בטבת תשל״ו )30
בדצמבר  ,(1975בשעה .16.00
דיבי חוקה ומיבהל ,כ״ח בטבת תשל״ו) 1בינואר  ,(1976בשעה
.16.00

מועמדים שאינם עונים על דרישות סעיף  (2) 25או ) (3לחוק
ולא המציאו אישור מתאים ,לא יורשו להיבחן.
הערות:
 .1תשומת לב הנבחנים מופנית לתקנות לשכת עורבי הדין )סדרי
בחינות בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים( ,תשב״ג—
 ,1962כפי שתוקנו בתקנות לשכת עורכי הדין )סדרי בחינות
בדיני מדינת ישראל ובמקצועות מעשיים( )תיקון( ,תשל־ד-י-
.1974
 .2בקשה להיבחן בבחינות האמורות תפרט את הנושאים שבדעת
המבקש להיבחן בהם )לא פחות משני נושאים בדיני מדינת ישר
אל( ותוגש למזכירות לשכת עורכי הדין ,רחוב הסורג  ,2ירושלים,
לא יאוהר מיום ב״ו בכסלו תשל״ו ) 30בנובמבר .(1975
 .3בקשה להיבחן בעל־פה במקום בכתב באחד המקצועות בדיני
מדינת ישראל תוגש לפתות  30יום ל ע י תאריך הבחינה בכתב
תוך פירוט הנימוקים המיוחדים לבקשה.
 .4אגרת הבחינה בשפה העברית היא  3לירות ובכל נושא בדיני
מדינת ישראל  8לירות ואותה יש לשלם לחשבון בנק הדואר מס׳
.445412-0
 .5הבחינה בשפה העברית תמשך  2שעות ובל בחינה בדיני מדינת
ישראל —  3שעות.
 .6מותר לנבחנים בכתב להשתמש בספרים המכילים את נוסח החי־
קוקים בלבד.
 .7סדרי הבחינות ותכנית הלימודים פורסמו בקובץ התקנות ,3182
תשל״ד ,עמי .1298

ילקוט הפרסומים  ,2163ב׳ בכסלו תשל׳׳ו6.11.1975 ,

 .8סדרי הבחינות ותכנית הלימודים לפי התקנות המקוריות פורסמו
בקובצי תקנות  ,1395תשכ׳׳נ ,עמי  ,1522 ;704תשכי״ד ,עמי
 ,388ו־ ,2006תשכ״ז ,עמי .1556
יצחק טוניק
ראש לשכת עורכי הדין

ט״ז בחשון תשל״ו) 21באוקטובר (1975
)חמ (703206

חנק התקנים ,תשי״ג1953-
הודעה ע ל מתן התרים לסמן מצרכים בסימן השגחה
מתפרסמת בזה רשימת התרים לסמן מצרכים בסימן השנחה
שניתנו בחדשים יולי ואוגוסט  1975מאת מכון התקנים הישראלי,
בתוקף סמכותו לפי סעיף 12ב)א( לחוק התקנים ,תשי״ג:11953-
מספר
ההתר

שם בעל ההתר

197588

אמקפלון בע״מ,
גבעתיים

197589

מסגריה ״אדום״ ,אילת

197590

ל .מ .ליפסקי בע״מ,
הרצליה פיתוח
אלום ,תוצרת חמדן,
קיבוץ אלונים
אלום ,תוצרת חמרן,
קיבוץ אלונים
אלום ,תוצרת חמרן,
קיבוץ אלונים

197591
197592
197593
197594
197595
197596
197597

המצרך שלגביו
ניתן ההתר

אלום ,תוצרת חמרן,
קיבוץ אלונים
אלום ,תוצרת חמרן,
קיבוץ אלונים
אלום ,תוצרת חמרן,
קיבוץ אלונים
מוםקוביץ זאב ,תדדה

מצנם פיצה דגם ״גריל קל״,
 1000וט 230 ,וולט
פריטי מסגרות למקלטים
וחלקיהם למעט דלת  10טון
מחסומים מחומר פלסטי
לכיורים
ידיות כפתור לדלתות
ידיות מיוחדות לחלונות
אלומיניום
ידיות למגרות
לוחות מגן לדלתות
ידיות קפיציות לחלון נגרר
סגרים בעלי בריחים מיוח
דים לחלונות
פריטי מסגרות למקלטים
וחלקיהם למעט דלת  10טון

כ״ד באלול תשל״ה) 31באוגוסט (1975
)תמ (74086

מרים מילר
מבהלת המכון

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

הודעה ב ד ב ר ביטול תקנים
בהתאם לסעיף ) 6ב( לחוק התקנים ,תשי״ג— ,11953אני מודיעה,
כי מכון התקנים הישראלי ביטל ביום כ״ת בתמוז תשל״ה ) 7ביולי
 ,(1975בתוקף סמכותו לפי סעיף ) 6א( לחוק ,את התקן הישראלי
ת״י  — 95צינורות מגן מבודדים משוריינים ,למיתקני חשמל)מהדורה
ממרס .(1953
ב״ה בתשרי תשל״ו) 30בספטמבר (1975
)חמ (74086

מרים מ י ל ר
מנהלת המכון

 1ס״ח תשי״ג ,עמי  ;30תשי״ח ,עמי  ;2תשל״א ,עמ׳ .22
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חוק זכות מטפחים ,תשל״ג1973-
הודעה ב ד ב ר בקשות שהוגשו לרישום זכות מטפחים
אני מודיע כי החלטתי ,בתוקף סמכותי לפי סעיף )22א( לחוק זבות מטפחים ,תשל״ג— ,1 1973להעביד הבקשות לרישום זכות
מטפחים המפורטות להלן לדיון מועצת זכויות מספחים ולהחלטתה:

א .גידולי שדה
מסי
הבקשה

תאריך
הבקשה

ז.מט4/ד60/

23.9.74

קיבוץ שפר העמקים דביאליצחקי

המבקש

שם
המטפח/ים

סוג
הגידולוהזן
חמביה

השם שמציע
המבקש לזן
חמביה ננסית
משופרת דיי
2

תיאור
הזן ותכונותיו
ה צ מ ח  :ננסי,
תיאור
מוארך ,גובה 140—100
נקצר ישירות בקומביין.

זרעון
מ״מ,

י י ח ו ד ה ז ן  :עמיד לחילדון ,יבול
גבוה ביותר.
זן ה ה י ק ש :
גבוה רגיל.
ז.מט74/74/

22.12.74

מינהל המחקר
החקלאי ,מרכז
וולקני ,משרד
החקלאות ,בית־דגן

יעקב אפרת,
אדריאנה גרמה

חיטה

ביה־דגן

ז.מט43/74/

20.8.74

מי בהל המחקר
החקלאי ,מרכז
וולקני ,משרד
החקלאות ,בית־דגן

יוסף כצבלםון

חפורית
הפקעות

בוי

בנסי ד״י  + 1זן

ת י א ו ר ה צ מ ח  :בכיר למחצה
)דומה מבחינה זו לזן לביש( ,כושר
הנבה גבוה במקצת מלכיש ,כושר
היאפות בינוני עד טוב ,דומה ללכיש.
נובה הצמחים כ־ 85ס־׳מ )בהתאם
לתנאי גידול( ,צמוה התחלתי זקוף,
צבע הקש בהבשלה מלאה צהוב
בהיר )״לבן״( .דונג חזק על גבי
עלה הדגל ,הגבעול בשלבים סמוכים
להשתבלות—לפני ההבשלה המלאה,
אזניות העלים עם ריסים ,השבולת
רפה/10 :ש—  6.6מ״מ .מלענים
מפוסקים ,אורכם עד  11ש״מ,
כמעט כאורך השבולת .השכליות
ברגיל  4—3גרגרים .הגרגרים
״לבנים״ ,מאורכים ,גדולים )משקל
גרגיר בודד  46—40מ״ג(.
י י ח ו ד ה ז ן  :עמיד לבל החלדונות
ה׳ הקנה ,ח׳ העלה ,ח׳ צהוב .אינו
עמיד לםפטוריה .עמיד מאד לרביצה
)אף כאשד משקים קמה מבוגרת(.
אינו משיר גרגרים.
זן ה ה י ק ש  :לכיש.
תיאור
המיועד
תחמיץ.
שנבררו
מרוקאי

ה צ מ ח  :דנן רב שנתי
לרעיה ולקציר לירק או
הזן מורכב מ־ 9שושלות
מתוך חומר ממוצא ישראלי,
וקפדיסאי.

צמח די זקוף גושי רחב שולים
שצבעם נע .בין ירוק בהיר וירוק
כחלחל .גובה הצמח בפריחה ללא
קציר או רעיה מקדמת מגיע ל־
 180-150ס׳׳מ.
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מס׳
הבקשה

תאריך
הבקשה

שם
המבקש

שם
המטפח/ים

סו1
הגידול והזן

השם שמציע
המבקש לזן

תיאור
הזן ותכונותיו
י י ח ו ד ה ז ן  :בעל תנובה גבוהה,
חסון לחילדון התפודית וזזלדונות
אחרים .בתנאי קציר שונים ,הניב
יותר מאשר הזנים המסחריים האוס
טרליים והזן הקליפורני הקיימים
בשוק .הזן נוי מתאים במיוחד
לתנאי הנולן ולאדמות כבדוה ורטו
בות אחרות בישראל.
ז ן ה ה י ק ש  :זן מסחרי אוסטרלי
וזן מסחרי קליפורני.

ב .גידולי גן
ז.מט13/74/

15.8.74

מינהלהמחקד
החקלאי ,מרכז
וולקני ,משרד
החקלאות,בית־דבן

דבורהלפושנר
ר .פרנקל

ענבניה

עקרזכרי
מס׳ 1630

ת י א ו ר ה צ מ ח  :צמיחה מסתיימת
שיחית וזקופה ,גובה הצמה )ממוצע(
 70ם״מ.
י י ה ו ד ה ז ן  :מתפצל ל־ 1/4או 1/2
צמחים עקרים זכריים יציבים.
האבקנים מנוונים .הפריחה אפילה,
עמיד למגלת גזע  1ולדוררת.
ז ן התימןש :״ערבה״

ז.מט4/ד15/

15.8.74

מינהל המחקר
החקלאי ,מרכז
וולקני ,משרד
החקלאות ,בית־דגן

דבורה לפושנר
פמיר פילובסקי
ר .פרנקל

עגבניה

פקר זכרי
מס׳ 1613

ת י א ו ר ה צ מ ח  :צמיחה מסתיימת
משתרעת ,צמת קטן ופתוח .גובה
הצמח )ממוצע(  50ס״מ,
י י ח ו ד ה ז ן  :מתפצל ל־ 1/4או
 1/2צמחים עקרים זכריים יציבים,
האבקנים מנוונים ,העלי בולט .הזן
מקדים לפרוח והפריחה מרוכזת.
ז ן ה ה י ק ש  :זן רחובות .13

ז.מט16/74/

15.8.74

מינהל המחקר
החקלאי ,מרכז
וולקני ,משרד
החקלאות ,בית־דגן

דבורה לפושנר
ד .פרנקל

עגבניה

בעמה

ת י א ו ר ה צ מ ח  :צמיחה מסתיימת
משתרעת .גובה )ממוצע(  60ס״מ.
הפרי פגולי־פהום ,עם כתפיים
כהות עד להבשלה.
י י ח ו ד ה ז ן  :מכלוא .כיסוי עלים
טובה ,מוצקות פרי טובה .גודל פרי
בינוני ,יבול מרוכז ופוריות טובה
עד טובה מאוד .שמיד למגלת בזע 1
ולדוררת.

ז.מט4/ל23/

18.8.74

מינהלהמחקר
החקלאי ,מרכז
וולקני ,משרד
החקלאות ,בית־דגן

חןשיפריס
שלמה מרקו

פלפל

מאור

ז ן ה ה י ק ש  :פקמור )י״(!!״!!.(?.
ת י א ו ר ה צ מ ח  :זן מטפום ״פלא-
קליפורניה -שבורר במשך שבעה
דורות .הפרי מאורך יותר מאשר
ברוב הזנים הקרובים ל״פלא קלי
פורניה והיחס בין אורך לרותב
הפרי עולה בה על .1
י י ה ו ד ה ז ן  :בניסוי שדה במצא.
מתאים ברוב התנאים מבחינת יבול
איכות הפרי ועמידות לוירוס ^*י?
לאזורים שונים בארץ.
ז ן ה ה י ק ש  :פלא קליפורניה.
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שם
המבקש

שם
המטפה/ים

מטי
הבקשה

תאריך
הבקשה

ז.מט65/74/

13.10.74

ז.מט50/74/

1.9.74

מועצה אזורית
בקעת בית־שאן

ז.מס77/75/

6.2.75

זאב זוטא
״הזרע׳׳ מוסד
משותף של המשביר חיים דוד
דוד נצר
המרכזי ומשקי
עובדים בע-מ

יעקבונטורה
־*הזרע״־ מוסד
משותף של המשביר יהושע דודיך
מרדכי אזולאי
המרכזי ומשקי
עובדים בע־מ

סוג
הגידול והזן

השם שמציע
המבקש לזן

תיאור
הזן.ותכונותיו

אבטיח

מבחור— 2

ת י א ו ר ה צ מ ח  :זן מכלוא בפיר
מאד ,המבשיל בזריעת ינואר,
כ־ 125יום מן הזריעה .הפרי מוארך
במקצת ,קליפתו ירוקה כהה ,חלקה
ומבריקה ,הציפה אדומה ,מתוקה
וטעימה במיוחד .הזרעים שחורים
בגודל בינוני.

בצל

52/1

מלון

מקדימון

י י ח ו ד ה ז ן  :יבול גבוה לצמח,
כ־ 85%מן היבול מתאים בדרך
כלל לשווק )בין  6.0—2.5ק״נ(.
ז ן ה ה י ק ש :שונר ביבי). (Sugar baby
חיים פלדנר

ת י א ו ר הצמח :פותת פ״י ספוה
גנטי .קני פדיתה ננסיים העשויים
לאפשר קציר ממוכן של זרעים.
הבצלים מטפוס בצל מתוק.
י י ה ו ד ה ז ן  :אינם מתפצלים
ומכשילים לפני הזן ״גרנו*.
ז ן ה ה י ק ש  :בית אלפא סתוי.
ת י א ו ר ה צ מ ח  :זן מכלוא ,הפרי
כדורי ,משקלו כ־ 1.5ק״ג הקליפה
מרושתת וצבעה כתום צהוב .הציפה
ירוקה ,עבה עם חלל זרעים קטן,
סממה מתוק וריחני ,דומה לזן
בליה״.י י ח ו ד ה ז ן  :היבול בכיר וגבוה.
הצמח עמיד למחלת פוזריום מנזע 1
ולקמחון .הודות לבכירות הזן מתאים
במיוחד לבידול בעונת האביב המוק
דמת בחיפוי .גם ביתר עונות הגידול
התוצאות טובות.
ז ן ה ה י ק ש  :גליה ,העוגן.

י־ז באב תשל־ה) 25ביולי (1975
)חמ (709057

שי ד ר ־ ד ו

רשם זכויות מטפחים

חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה1965-
פקודת הקרקעות)רכישה לצדכי ציבור(1943 ,
הודעה ל פ י סעיף  19ל פ ק ו ד ה

תוספת

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון והבניה,
תשכ׳׳ה— ,1 1965ובהתאם לתכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מסי
)״ק״( א חל־אביב מזרחית לואדי מוצררה״ שפורסמה בילקוט
הפרסומים  ,143תשי״א ,עמ׳ ) 677להלן — התכנית( ,מצהירה בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל-אביב־יפו )להלן — הועדה(,
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצדכי ציבור( 1943 ,צ
)להלן — הפקודה( ,בי הקרקע המתוארת בתוספת ואשר ביחס אליה
פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים ,2071
תשל״ה ,עמי  ,559תהיה לקבינה הנמוד והמוחלט של עירית תל-אביב־
יפו מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

חטיבות קרקע בתל־אביב־יפו המהוות חלקות  4 ,2ר־ 9בשלמות
)פרם לחלקים הרשומים על שם העירית בחלקות  2ו־ ,(9בנוש .6164
העתק התבגית מופקד במשרדי הועדה המקומית ובאגף נכסים
ומשק של העיריה ,ככד מלכי ישראל ,תל־אביב־יפו ,וכל המעונין
בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
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ד׳ בהשון תשל״ו) 9באוקטובר  (1975שלמה ל ה ט
יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
)חמ (72512
תל־אביב־יפו
* ם״ח תשכ״ה ,עמי .307
 2ע״ר  ,1943תום׳  ,1עמי .32
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חוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[ ,תש״ל1970-
הודעה ב ד ב ר חישוב תקופת שידות של שוטרים
בתוקף סמבוחי לפי סעיף  100לחוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[ ,תש־ל ,11970-ובהתאם להודעה בדבד תנאי
עבודה מיוחדים  2אני מורה ,לענין סעיפים  20ו־ 22לחוק ,בי תקופת שירותם של אנשי המשטרה *מזר שמותיהם מפורטים להלן
בטור א׳ ,שהיא למעשה כמפורט בטור בי ,תוגדליבמצוין בטור ג׳ לצד שם כל אחד מהם:
טור א׳
השם
16941
17787
18871
1992
3487
4791
4913
5538
5765
6176
632S
6703
6891
»814
8174
8288
8458
8514
8571
8975
12424
13308
1346S
13637
13658
15616
18054
8106
14116
16076
14619
60505
30798
17417
922
2974
3026
4025
4430
4731
4932
5058
5546

סמ״ד
סמ״ר
סמ״ר
םמ׳׳ש
סמ״ש
ממ״ש
סמ׳־ש
סמ״ש
םמ״ש
סמ״ש
סמ״ש
סמ-ש
סמ״ש
סמ״ש
סמ״ש
םמ״ש
סמ״ש
סמ״ש
םמ״ש
סמ״ש
םמ״ש
סמ־־ש
סמ״ש
סמ״ש
סמ״ש
םמ״ש
םמ־ש
רש״ט
רש״נו
רש״ט
שוטר
רב־שת״ט
שמ״ז
רס״ל
סמ״ר
סמ״ר
סמ״ר
סמ״ר
סמ״ר
םמ״ר
סמ׳׳ר
סמ״ר
סמ״ר

. .סור ב׳
תקופת השירות למעשה
חדשים
שנים
נחמה חזי
אלברט עמר
יצחק־פזרא סיטון
בתיה לביא
דוד קופלר
אשר בן דהן
חיים גולשטיין
עמי שדי לביא
יצחק צפתי
יוסף סימן טוב
פליצה בן שמעון
יצחק זלינ
אוזיאם גראונשטיין
וולף שםיבל
מרדכי שמש
צבי גרינשםיין
יחזקאל שלום
מנחם דםקל
שלמה וויצמן
יחיאל וינקלר
היים מזרחי
יהושע ג׳אמנ׳י
זאב גבאי
יצחק לוי
יהושע לוי
סימון גנון
יוסף מעלם
נתן אזלשמיין
מרדכי אריאלי
אברהם עבדי
יחיאל אהרון
צבי קוהוט
משה אברגייל
ציון מנצור
יחזקאל סגל
אברהם סגולי
צבי איידמן
אליהו מזרחי
יצחק אום
אלברט מזוז
אשר סימה
חנניה ממן
יוסף קופרט

15
18
20
25
25
24
24
23
25
23
23
24
24
23
22
22
23
22
22
22
22
21
20
20
20
18
20
22
19
16
19
18
13
25
27
28
26
25
24
22
24
24
24

1
9
9
9
7
1
1
5
3
8
3
1
2

-

6
11
3
6

4

-1

5
9
10
3

-9

9

4

10
2
8
9
—

-2

4
4
3
2
2

טור ג׳
תקופת השירות המוגדלת
חדשים
שנים
16
21
24
30
30
28
28
27
30
28
27
28
28
27
26
27
27
26
26
26
26
25
24
24
23
20
24
27
22
19
22
21
22
30
32
33
31
30
29
26
29
28
28

9
8

4

9
7
9
9
11
3
3
8
9
11

4
8
3

4
8
5
—

1
3
4
5
8
8
4
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3
7
6
—
—
—

-2

1
5

—

11
11

! ס״ת תש״ל ,עמי .91
*2יפ תשכ׳׳ח ,עמי .786
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טור א׳
השם
12248
12576
13301
12424
13070
14227
14303
14930
14952
15028
16250
3116
8ל35
5ל37
4989
5340
5413
5521
5557
5760
6130
6279
6409
6430
6495
6556
8683
8786
12503
12623
13695

פמ־־׳ד
םמ״ר
סמ-ר
סמ-ר
סמ־ר
סמ״ר
סמ-ר
סמ״ר
סמיר
סמ־ר
פמ״ר
דס־ל
רס־ל
רםיל
רס־ל
רס-ל
רס־ל
דם״ל
רס״ל
רס-ל
רס-ל
רס״ל
רס-ל
דס״ל
רפיל
רס״ל
רס׳׳ל
רס-ל
רס״ל
רם״ל
דס״ל

טור ב׳
תקופת השירות למעשה
חדשים
שנים
אברהם בקר
מופיד קאסם
זאב יונה
חיים מזרחי
עזרא בושנני
יעקב בן אברהם
דניאל אחרוני
סלומון קיאל
רניב מוחיה דין רעיה
מוחמד אלגדיר
שאול מוזם
חנוך זקפינגר
דוד אברהם
נרטי בללה
יהושע ציון
ליכדה םקוטלסקי
ששון חנוכה
אליהו בנימין
חנה אקשטיין
לאה שדה
ללמנס קונםטבלר
יעקב עפרוני
שמואל דשתי
ברוך ארחה
מםעוד חמו
מאיר םבטון
קדול דכנר
מנשה דינם
צבי בר־אבי
נאיף מהנא
אריה לביא

21
26
21
22
21
19
19
25
25
22
16
25
25
25
24
22
24
24
20
23
23
22
23
23
23
25
22
22
21
23
20

8
2
8
1
9
3
5
5
—

9
6
11
5
8
2
8
1

-1

—

2
9
6
2
7
6
3
6
4
1
6

ט׳ בתשרי תשל״ו) 14בספטמבר  5ז ״ (
)חמ (720604

סדר ג׳
תקופת השירות המוגדלת
חדשים
שבים
25
31
25
26
25
22
22
30
30
27
18
30
30
30
28
26
28
28
23
27
27
27
28
27
28
30
26
26
25
27
24

7
2
7
1
8
4
ל
5
—

8
11
5
8
11
11
9
8
5
4
ל
—

-51
6
4
8
1
5
—

שאלל רחוליו ,רב־ביצב
המפקח הכללי

תוק התכנון והבניה ,תשכ״ה1965-
מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שיבוי תכנית מיתאר מקלמית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
ירושלים ובמשרדי הועדת המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,הופקד
שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא* :־תכנית מס׳ עמ7/די — שינוי
מם׳  67/73לתכנית מיתאר מקומית מס׳ 62״ ,ביתד עם התשריט
המצורף אליו.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התבנית:
מיתחם בית ספר לרפואה ״הדסה״ — הר חצופים.
עיקרי מטרות שינוי התכנית:
)א( שיקום בית החולים האוניברסיטאי;
)ב( הרחבת בית החולים האוניברסיטאי;
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)ג( ייעוד שטחי קרקע נוספים לפיתוח והרחבת בית החולים
בעתיד;:
)ד( שינוי יעודים שונים וביטול תוואי דרך.
כל המעונין בשינוי התכנית דשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התבנית וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
התכנון שלה כלול בתחום התכנית או נובל איתו ,רשאי תוך תדשיים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התבנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
ר׳ ללי
ב״ט בתמוז תשל״ה ) 8ביולי 5ל(19
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ירושלים

ילקוט הפרסומים  ,2163ב׳ בכסלו תשל״ו6.11.1975 ,

חוק התכנון והבניה ,תשב״ה1965-
מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מפורטת

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת 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 ,הופקדה
תכנית מפורטת הנקראת ׳תכנית מפורטת מם׳  — 2183ביחד עם
התשריט המצורף אליה.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מתוז
ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,הופקד
שינוי לתכניח מס׳  ,1648המהווה שינוי לתכנית מי תאר מקומית ,הנקרא
תכנית מס׳  1648ב׳ — שינוי מס׳  1/74לתכנית מס׳ 1648״ ,ביחד עםהתשריט המצורף אליו.

ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
שועפט ,גוש  17חלק מחלקה  14דרך רמאללה פינת דרך לכפר
שועפט.
עיקרי מטרות התכנית :הרחבת דרך לצורך עיגול הפינה דרך
רמאללה ודרך לכפר שופפט.
כל מעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,כבנין או בבל פרט תכנוני אחד ,הרואה את
עצמו נפגע על ידי התבנית ,וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
התכנון שלה בלול בתחום התכנית או גובל איתו רשאי ,תוך חדשיים
מיום פרסומה של הודעה זד ברשומות ,להגיש התנגדות לתבנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
ל׳ באב תשל״ה ) 7באוגוסט (1975

ר׳ לוי

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבגיה
מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מלתאר 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 ,הופקדה
תכנית שינוי לתכנית מיתאר מקומית הנקראת ״תכנית מם׳ — 2163
שינוי מס׳  32/75לתכנית מיתאר מקומית מס׳ 62״ ,ביחד עם התשריט
המצורף אליו.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  30036חלקות
 ,89 ,82 ,80 ,79 ,78רחוב אגרון פינת רחוב בן שמעין.
מיקרי מטרות שינוי התכגית :איחוד החלקות חניל; הגדלת אחוזי
בניה מ־50%נ ל־.347.5%
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 את
עצמו בפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל איתו ,רשאי תוך חדשיים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התבנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
י  -א באלול תשל״ה ) 18באוגוסט (1975

ר׳ לוי
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ירושלים
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ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
<-־״

קרית יובל — רחוב שטרן ,מול בלוקים מס׳ ,47 ,45 ,43 ,41
 51,49כוש ) 30415הנמצא בהסדר{ ,חלקות  9 ,8 ,7,6בת.ב.ע .מס׳
) 1648מגרשים חדשים .(5 ,4 ,3 ,2 ,1
מיקרי מטרות שינוי התכנית:
)א( שינוי בינוי מאושר במגרשים מסי  ,8ל ,9 ,8 ,בת.ב.ע.
;1648
)ב( שינוי יעוד שסח פתוח ציבורי)חלק מהמעברים בין רחוב
האו״ם לרחוב שטרן( לאזור מגורים ;2
)ג( איתור הבנינים שיוקמו בשטח ,קביעת מספר קומותיהם וקוי
=בץ;
)ד( התווית מעבר ציבורי לתולכי רגל במגרש חדש מם׳ 1
)מגרש ישן מסי  ,(9קביעת שטח ציבורי בין מגרשים חדשים .4,3
בל המעונין בשינוי התכגית דשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבבין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחם
התכנון שלה כלול בתחום התבנית או גובל איתו ,רשאי תוך חדשייס
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התבנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
כ״א באלול תשל׳-ה ) 28באוגוסט (1975

ר׳ לוי

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ירושלים
מרחב• תכנון מקומי ,ירושלים

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכבון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
ירושלים ,הופקדה תכנית שינוי לתכנית מיתאר מקומית הנקראת:
־׳תבנית מס׳  — 2151שינוי מס׳  45/75לתבנית מיתאד מקומית מס׳
62״ ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
בשכונת גבעת שאול ,גוש  30096חלקות .64 ,62
עיקרי מטרת התכנית :איחוד חלקות  64 ,62בנוש הניל לשם
הגדלת שטח גן לבנין קיים.
בל המעונין בשינוי התבנית רשאי לעיין בו ללא השלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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חוק התכנון והבניה ,תשכ״ ה  9 6 5 -ן
בל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
התכנון שלה כלול בתחום התבנית או גובל איתו ,רשאי תוך חדשיים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשמוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
י״ז בתשרי תשל״ו) 22בספטמבר  (1975ר׳ לוי
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
ירושלים
מרחב תכנון מקומי ,תל־אביב־יפו

הודעה ב ד ב ר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז תל־אביב
החליטה באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מיתאר הנקרא:
תכנית מם׳  - 1172שינוי לתבנית מיתאר מקומית מס־  ,720גוש
 7054חלקות זמניות מס׳ ,113,118/5—118/9,123—132,157—175
 .24 ,26 ,27 ,38 ,40-44 ,46 ,48-68 ,72—81 ,112חלקי חלקות:
,21 ,28 ,31 ,69 ,70 ,71 ,84 ,11812 ,118/3 ,133 ,152 ,154 ,156
 .16/1ברחובות :ירוחם ,עזה ,דרך אשדוד ,ורחוב מס׳ .250
עיקרי מטרות שינוי התכנית :לשבות יעודי קרקע על מנת לקבוע
שטח מתאים להקמת בית חולים ממשלתי ולשנות בהתאם לכך את
תכנית המיתאר מם׳  ,720אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה על שינוייה
נתפרסמה בילקוט הפרסומים  1560מיום .16.10.69
הודעה על הפקדת התכנית ביחד עם התשריט המצורף אליו
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2015תשל״ד ,עמי .1626
השינוי האמור ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ביחד עם
התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה ובן
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל-אביב־יפו ,וכל המעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
י׳-ב בחשון תשל־ו) 17באוקטובר (1975

ד ׳ רזניק
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולגביה
מחוז תל־אביב
מרחב תכנון מקומי ,תל־אביב־יפו

הודעה ב ד ב ר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ׳׳ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מתוז תל־אביב
החליטה באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מיתאר הנקרא:
תכנית מס׳  — 1658שינוי לתכניות מיתאר מקומיות ותכניות מפורטות
במרחב תכנון מקומי של תל־אביב־יפו.
מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם:
כל שטה שיפוט של תל־אביב־יפו.
עיקרי מטרות שינוי התכנית:
א .הקמת טרנספורמטורים תותר בקו בנין צדדי אחורי של  0מ׳
מגבולות המגרש;

436

ב .שטח מגנו? הטרנספורמציה יהיה ב־ 25גד׳ר;
ג .המבנה יהיה על־קרקעי פרט למקרה שבכנין המוקם על המגרש
קיים מרתף שבו אפשר לשכן את תחנת הטרנספורמציה;
ד .גובהו ומקומו המדויק יקבע ע״י מהנדס העיר ובהתיעצות עם
חברת החשמל;
ה .לצורך בנייתו ,הפעלתו ,החזקתו ובד׳ תובטח גישה לתחנת
הטרנספורמציה בתיאום עם בעלי הקרקע ,הברת החשמל ומהגדם
העיר.
הודעה על הפקדת התכנית ביחד עם התשריט המצורף אליו
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1958השל״ד ,עמ׳ .172
השינוי האמור ,בצורה שבהאישרה אותו הועדה המחוזית ביחד פט
התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל-אביב־־יפו ,וכל המעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
כ״ז בתשרי תשל׳׳ו) 2באוקטובר (1975

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

מרחב תכנון מקומי ,תל־אביב־יפו

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מיתאר
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ׳׳ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל-
אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל־אביב־יפו ,הופקד
שינוי תבניה מיתאר הנקרא :תבנית מס׳  — 1785שינוי מס׳  1לשנת
 1974של ת.ב.ע 577 .ג׳ ושינוי לתבנית המיתאר  432תל־־אביב־יפו,
ביחד עם התשריט המצורף אליו.
מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם:
גוש  7000חלקי חלקות  ,7 ,6 ,5 ,4ברחוב א׳ חריף ,יפו.
עיקרי מטרות שינוי התכנית :לשנות יעוד הקרקע מאזור מסחרי
לאזור לבניבי ציבור ומאזור לבניני ציבור לאזור מסחרי ,לקבוע פ״י
כך מגרש למעון ילדים של ארגון בנות ברית ולשנות בהתאם לבך את
הת.ב.ע 577 .ג׳ על תיקוניה אשר הודעה בדבר הפקדת התכנית
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1913מיום .29.4.73
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התבנית ,וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף
 100לחוק רשאי תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,להגיש
התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
ב״ז בתשרי חשל׳ו) 2באוקטובר (1975

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

ילקוס הפרסומים  ,2163ב׳ בכסיו תשל־ו6.11.1975 ,

חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה965-ו
מרחב תכנון מקומי ,תל־ואביב-יפו

הודעות ב ד ב ר אישור שינויי תכניות מפורטות

הודעה על הפקדת התכנית מם התשריט המצורף אליה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,1990תשל״ד ,עמ׳ .954

תבניתוהבניה,
)6Cהתכנון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק
לתכנית
לשנת
מפורטת מסי  — 1742שינוי מס׳ 1 9 7 3 1
השכ״ה— ,1965בי הועדה המחוזית לתכנק ולבניה ,מחוז תל-אביב
מפורטת מסי  598תל־אביב-יפו ,בגוש  6999חלק מחלקה ;1
החליטה באישור שר הפנים ,לאשר שינויי תכניות מפורטות הנקראות:
גוש  7050חלק מחלקה  ,1ברחוב המחרוזת פינת שד׳ ירושלים.
) (1תכנית מסי  — 1676שינוי סס׳  1לשנת  1973של תכנית
מפורטת מם׳  ,618בבוש  ,7110חלקה ) 133 ,45 ,44חלק(
ברחובות :עמק ברכה ,נחלת יצחק.
עיקרי מטרות שינוי התכנית :לתכנן את השטח המפורט בסעיף
 ,2ע״י קביעת אזור מנורים מיוחד ,אזור לבניני ציבור ,התווית
דרכים חדשות והרחבת דרכים קיימות ,קביעת אופן הבנוי
ותקנות בניה לשם הקמת שיכון לזוגות צעירים ולשגות בהתאם
לכך את התכנית המפורטת מסי  618על שינוייה ,אשד החלטה
למתן תוקף לה אושרה עיי הועדה המחוזית בישיבתה מיום
.23.12.68
הודעה על הפקדת התכנית ביחד עם התשריט המצורף אליה
פורסמה בילקוט הפרסומים 1972״ תשל״ג ,עמי .1547
) (2תכנית מס׳  — 1685שינוי מסי  1לשנת  1973של תבנית ב.ע.
) 1927תיקון  (1938גדם ,תל־אביב־יפו ,בגוש  ,6901חלקה ,4
ברחוב הירקון.
עיקרי מטרות שינוי התכנית :להתיר תוספת חרר כניסה וקבלה
 pre:לקו בנין צדדי בקומת קרקע של בנין בית המלון הקיים
על הלקה מסי  4בבוש  6901ולשנות בהתאם לבך את התכנית
ב.ע) 1927 .תיקון  (1938על שינוייה ,אשר הודעה בדבר מתן
תוקף לה פורסמה בעתון הרשמי מם׳  ,976מיום .4.1.40
הודעה על הפקדת התכנית ביחד עם התשריט המצורף אליה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1972חשל״ב ,עמי .1547
) (3תכנית מם׳  — 1696שינוי מפי  3לשנת  1973לתבנית מפורטת
מס׳  1182תל־אביב־יפו ,בגוש  ,6107חלקה  ,418,419ברחוב
בבלי מס׳  1ו־.3
עיקרי מטרות שינוי התכנית :לאפשר את הגדלת השטח הבנוי
לבנינים מס׳  ,7 ,6מל חלקות  419 ,418ולשנות בהתאם לבך
את התכנית המפורטת מס׳  1182אשר הודעה בדבר מתן תוקף
לה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1556מיום  2.10.69על שינוייה.
הודעה על הפקדת התכנית ביחד עם התשריט המצורף אליו
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1929תשל״ג ,עמי .1945
) (4תבנית מסי  — 1705שינוי מס׳  1לשגת  1973של תכנית מפורטת
 590תל־אביב־יפו ,בגוש  ,6971הלקה  ,6בשד׳ חכמי ישראל.
עיקרי ממרות שינוי התבנית :לקבוע תנאי בניה חדשים לגבי
השטח המפורט בסעיף  2ולשנות בהתאם לכך את התכנית
המפורטת מס׳  590על שינוייה ,אשר הודעה בדבר מתן תוקף
לה נתפרסמה בילקוט הפרסומים  ,1475מיום .19.9.68
הודעה על הפקדת התכנית ביחד עם התשריט המצורף אליה
פורסמה בילקוט הפרסומים זד ,19תשליד ,ממי .556
) (5תכנית מסי  1726הלק מתכנית מפורטת ) 1450שינוי לתכנית
מס׳  ,(R/53בגוש  ,6625חלקה  ,247 ,246 ,245ברחוב מנורה.
עיקרי מטרות שינוי התכנית :להסדיר את השטח המפורט בסעיף
 2ע״י איחוד וחלוקה חדשה שלא בהסכמת הבעלים ,וזאת
בהתאם לתכנית מפורטת  1450על שינוייה אשר הודעה למתן
תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2015מיום .9.6.74
ילקוט הפרסומים  ,2163ב׳ בכסלו תשל״ו6.11.1975 ,

סיקרי מטרות שינוי התכנית :לאפשר הקמת בנין בגובה של 8
קומות מעל לקומת עמודים בפינת הרחובות שדי ירושלים רחוב
מחרוזת ולשנות בהתאם.לכך את התכנית המפורטת מס׳ 506
אשד החלטה בדבר מתן תוקף לה ניתנה פ״י הועדה המחוזית
ביום .24.7.67
הודעה על הפקדת התכנית ביחד מם התשריט המצורף.אליה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1980תשל״ד ,עמי .628
השינויים האמורים ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותם
ביחד עם התשריטיס המצורפים אליהם ,הופקדו במשרדי הועדה
המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל־
אביב־יפו ,וכל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ב״ז בתשרי תשל״ו ).2באוקטובר (1975

ד׳ רזביק
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל־אביב
מרחב תכנון מקומי ,תל־אביב־יפו

הודעות ב ד ב ר אישור שינויי תכניות מפורטות
במטרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
השכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מתוז תל־אביב
החליטה באישור שר המים ,לאשר שינויי תכניות מפורטות הנקראות:
) (1תכנית מם׳ 1226א׳ — שינוי מס׳  5לשנת  1972של ת.ב.ע44 .
)תיקון  — (1941תכנית מאוחדת לקביעת אזורים בגוש ,6937
חלק מחלקה ) 79מקדום חלקה  ,(42ברחוב יבנה מסי .40
עיקרי מטרות שינוי התכנית :להתיר תוספת בניה בשטח 50.00
מ״ר )סגירת תצר פנימית( בקומה א׳ בבנין בן  4קומות וקומת
ביניים ,הקיים על חלק מחלקה  79בגוש  ,6937ברחוב יבנה מסי
 40ולשנות על ידי כך את התכנית ב.ע .מס׳  44תבניה מאוחדת
לקביעת אזורים)תיקון  (1941על תיקוניה .אשר הודעה בדבר
מתן תוקף לה פורסמה בעתון רשמי מס׳  1142מיום .20.11.41
הודעה על הפקדת התכנית ביחד עם התשריט המצורף אליה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1903תשל״נ ,עמ׳ .1329
) (2תכנית מסי  — 1420שינוי מם׳  1לשנת  1971של ת.ב.ע.
מפורטת מם׳ ) 618נחלת יצחק( ,בגוש  ,7110חלקה  43ברחובות
עמק ברכה — נחלת יצחק.
עיקרי מטרות שינוי התכנית :לקבוע את אופן הבינוי לחלקה
 43בגוש  7110ולשנות בהתאם לכך את תבנית בנין עיר
מפורטת מס׳ ) 618נחלת יצחק( ,על תיקוניה אשר החלטה
למתן תוקף לה אושרה בישיבת הועדה תמתוזית לתכנון מיום
.23.12.68
הודעה על הפקדת התכנית ביתד עם התשריט המצורף אליה,
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1844תשל״ב ,עמי .1273
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חוק התכנון והבניה,
) (3תבנית מס׳  — 1571שינוי מסי  1לשנת  1971של תכנית
מפורטת  466תל־אביב־יפו ,בגוש  ,6130חלקות 32 ,31 ,25
 ,85 ,84 ,62 ,37בדרך ההגנה.
עיקרי מטרות שינוי התכנית :לשבות יעוד מגרש מאזור מסחרי
משנה ב׳ לאזור לבנינים• ציבוריים ולשנות בהתאם לכך את
התכנית המפורטת מם׳  466על תיקוניה ,אשר הודעה בדבר מתן
תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,857מיום .29.6.61
הודעה על הפקדת התבנית ביחד עם התשריט המצורף אליה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1814תשל׳׳ב ,עמי .1416
) (4תבנית מס׳  — 1586שינוי מס׳  11לשנת  1971של ת.ב.ע44 .
)תיקון  — ,(1941תכנית מאוחדת לקביעת אזורים ,בגוש ,6906
חלקות  ,127 ,88ברחובות :סירקין  -מנדלי.
עיקרי מטרות שינוי התכנית :לקבוע אזור מגורים מיוחד להקמת
מועדון לקשישים של מרכז משפן ובנין מגורים בן  7קומות
וקומה שמינית חלקית על השטח המפורט בסעיף  2בתקנות,
ולשנות בהתאם לכך את ת.ב.ע) 44 .תיקון  (1941תכנית
מאוחדת לקביעת אזורים.
הודעה על הפקדת התכנית ביחד עם התשריט המצורף אליה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1817תשל־׳ב ,עמי .1482
) (5תבנית מס׳  - 1655שינוי מס׳  5לשנת  1972של תכנית
מפורטת  117תל־אביב־יפו ,בגוש  ,6212חלקה  ,211ברחוב
שלומציון המלבה מס׳ .43
עיקרי מטרות שינוי התבנית :להתיר בנייה מחוץ לקו בנין צדדי
להגדלת מטבח קיים בקומה א׳ ,בבנין בן שתי קומות וקומת
עמודים הקיים ברחוב שלומציון המלכה  ,43בחלקה  211בגוש
 6212ולשנות על ידי כך את התכנית המפורטת מס׳  117על
שיגוייה ,אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בעתון
הרשמי מסי  1112מיום .3.7.41
הודעה על הפקדת התכנית ׳ביחד עם התשריט המצורף אליה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1922תשל״ג ,עמי .1767
) (6תכבית מם׳  — 1673שינוי מס׳  1לשנת  1972של תכנית
מפורטת  807תל-אביב ,חלקי גושים ,6163 ,6143 ,6129 ,6146
בכפר שלם.
עיקרי מטרות שינוי התכבית :לשבות הבינוי ,לקבוע תוספת 22
יחידות דיור לבגיבים מם׳  ,34,33 ,26 ,25 ,24,21 ,20ולשבות
בהתאם לכך את התכנית המפורטת מס׳  807על שינוייה אשר
החלטה למתן תוקף לה נתקבלה בועדה המחוזית בישיבתה מס׳
 151מיום .27.12.71
הודעה על הפקדת התבנית ביחד עם התשריט המצורף אליה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1939תשל״נ ,עמי .2196
השינויים האמורים ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותם
ביחד עם החשריטים המצורפים אליהם הופקדו במשרדי הועדה
המחוזית וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל־אביכ־יפו,
וכל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
ל׳ בתשרי תשליו) 5באוקטובר (1975

תשב*\ז965-ך
הרהב תכנון מקומי ,בחייט

הודעות ב ד ב ר אישור שינויי תכניות מפורטות
נמסרת בזח הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ־ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז תל־אביב,
החליטה באישור שר הפנים ,לאשר שינויי תכניות מפורטות הנקראות:
) (1תכנית מם׳ 68ב׳ — שינוי לתכנית מפורטת מס׳ 68א׳ בת־ים,
גוש  ,7160חלקה  ,90 ,104,44,43חלקי חלקות 46,32 ,16,8
)מגרשים זמגיים  1-20לפי ת״מ68 .אי( ,בין רחובות השלושה —
השומר-החלוצים.
עיקרי מטרות שינוי התכנית :ייעוד של חלקות המגורים מאזור
מגורים ב׳  2לאזור מנורים ג׳ ובהתאם ליך לשנות את תבנית
מפורטת 68א׳ שהודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1782מיום .2.12.71
הודעה על הפקדת התכנית ביחד עם התשריט המצורף אליה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1895תשל״ג ,עמ׳ .1009
) (2תכנית מס׳  — 176שינוי לתבנית מפורטת מם׳ 47א׳ בת־ים,
בוש  ,7146הלקה  ,201בין רחובות הגבול  -בילו.
עיקרי מטרות שינוי התכנית :לחלק את החלקה  201בגוש 7145
לשתי חלקות שאחת מהן תיועד לשטח ציבורי פתוח ואתת להקמת
בית מגורים.
הודעה על הפקדת התכנית ביתד עם התשריט המצורף אליה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1806תשל״ב ,עמ׳ .1169
) (3תכנית מם׳  — 184שינוי לתבנית מפורטת מס׳  132בת־ימ,
גוש  ,7151הלקה  ,195בין רחובות כצנלםון ובית ובן.
עיקרי מטרות שינוי התבנית :לשנות יעוד של החלקה 195
בגוש  7151מאזור מגורים ג׳ עם חזית מסחרית לאזור מגורים
מיוחד עם חזית מסחרית.
הודפת.על הפקדת התכנית ביחד עם התשריט המצורף אליה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1881תשל׳׳ג ,עמ׳ .651
השינויים האמורים ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותם
ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם ,הופקדו במשרדי הועדה
המחוזית האמורה ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה בת־ים,
וכל המעונין דשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
ד׳ רזניק
א׳ בחשון תשל׳׳ו) 6באוקטובר 5ל(19
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הל-אביב
מרחב תכנון מקומי ,רמת־גן

הודעה ע ל הכנת שינוי לתכנית מפורטת
בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון ותכניה ,תשכ״ה— ,1965ניחנת
בזה הודעה כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,רמת־גן ,החליטה
בישיבתה מיום י׳ באדר תשל״ג) 12בפברואר  (1973להכין תבנית
מם׳ ר״גן — 634שינוי לתכנית . D . j .
ואלה הם השטחים הנכללים בתחום שינוי התכבית המוצע :גוש
 6158חלקה .357

ד׳ רזניק

י /

יושב ראש הועדה המחוזית לתכבון ולבביה
מחוז תל־אביב
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ילקלט הפרסומים ,m2

פלד

יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
רמת־גן

,

ב׳ בבפלן תשל׳׳ו6.11.1975

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

הודעות ב ד ב ר אישור שינויי תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז תל־אביב
החליטה באישור שר הפנים ,לאשר שינויי תכניות מיתאר מקומיות
הנקראות:
) (1תכנית מס׳  - 1265שינוי לתבנית מיתאר מקומית מס׳ 253אי,
גוש  6519חלקות  ,64-58 ,56—50חלקי חלקות  ;35 ,54גוש
 6520חלקות  ,97 ,75-61 ,59—53 ,86חלקי חלקות ,60 ,83
 ,34קטע ברחוב המסילה ורחוב נוף שדמות.
עיקרי מטרות שינוי התכנית:
א .באזורי מגורים א| 2ו־ב 2/מוגבל ,הבניה תהיה מודרגת
מעל קומה מפולשת בחלקה ,שתפנה לחזית המזרחית ומשבי
צדדיה לצפון ולדרום יהיו קירות בנויים .השטח בקומה
המפולשת החלקית ישמש לחניה פרטית;
ב .להפקיע שטחים לצורך הרחבת הרחובות בהתאם לתשריט
המצורף;
ג .אחוזי בניה בחלקה מם׳  70בגוש  6520יחושבו משטח של
 900מ״ר.
הודעה על הפקדת התכנית ביחד עם התשריט המצורף אליו
פורסמה־ בילקוט הפרסומים  ,2023תשל״ד ,עמי .1844
) (2תכנית מם׳  - 1277שינוי לתכנית מיתאר מקומית מס׳ ,533
בבוש  6531חלקה  ,96בין רחובות סוקולוב — החלוץ.
עיקרי מטרות שינוי התבנית :להפריש שטח להרחבת דרך,
ולפתיחת מעבר להולכי רגל ושינוי קוי בנין.
הודעה על הפקדת התכנית ביתד עם התשריט המצורף אליו
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1900תשל״ג',עמ׳ .1182
השינויים האמורים ,בצודה שבח הועדה המחוזית אישרה אותם
ביחד מס החשריטים המצורפים אליהם ,הופקדו במשרדי הועדה
המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הרצליה ,ובל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ב״ז בתשרי תשל״ו) 2באוקטובר (1975

ד׳ רזניק

י

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הל־־אביב

תודעה על הפקדה התכנית ביתד עם התשריט המצורף אליה
פורסמה בילקוט הפרסומיפ  ,1595תש״ל ,עמ׳ .1113
) (2תכנית מפורטת מס׳  — 1045שינוי מם׳  1לתכנית מפורטת מס׳
 576הרצליה ,גוש  ,6538הלקות ) 80 ,119 ,118חלקי חלקות(.
עיקרי מטרות שינוי התבנית:
א .לשנות חלק משטח ציבורי פתוח למגרש לבניני ציבור
ולהקצות את השטח למפעל יד לבנים ,בהתאם לתשדיט המצורף;
ב .להפריש שטח לצורך הרחבת רחוב העבודה בהתאם לתשריט
המצורף;
ג .על המנרש לבנין ציבורי ייבנה בנין בן קומה אחת ,שטח
הבניה הכללי  1,030מ״ר.
הודעה על הפקדת התכנית ביחד עם התשריט המצורף אליה,
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1790תשל״ב ,עמ׳ .676
) (3תכנית מם׳  - 1351שינוי לתכנית מפורטת מס׳  1246הרצליה,
גוש  ,6532חלקה  3 ,2וחלקי הלקות  ;30גוש  6536.חלקי
חלקות  ,40 ,39ברחובות השחר — אחד העם.
עיקרי מטרות שינוי התכנית :שינוי תווי הדרך לצורך הסדר
הצומת רחובות השחר — אחד העם ,בהתאם לתשריט המצורף.
הודעה על הפקדת התכנית ביחד עם התשריט המצורף אליה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2004תשל״ד ,עמי .1314
) (4תכנית מס׳  - 1310עינוי לתכנית מפורטת מס׳ 410א׳ הרצליה/
גוש  ,6671חלקה  40בכפר שמריהו.
עיקרי מטרות שינוי התבנית :לשנות יעוד השטח מאזור יחידה
מסחרית למגרש מגורים ה׳.
הודעה על הפקדת התבנית ביחד עם התשריט המצורף אליה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1913תשל״ג ,עמי .1571
השינויים האמורים ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותם
ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם •,הופקדו במשרדי הועדה
המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הרצליה ,וכל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ב״ח בתשרי תשל־ו) 3באוקטובר (1975

ד׳ רזניק

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הל־אביב
מרחב תכנון ,נתניה

מרחב תכנון מקומי ,הרצליה

הודעות ב ד ב ר אישור שינויי תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
• תשב״ה— ,1965כי תועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז תל־אביב
החליטה באישור שר הפנים ,לאשר שינויי תכניות מפורטות הנקראות:
) (1תכנית מס׳  — 708שינוי מם׳  1לתכנית בנין פיר מפורטת
מם׳ /410א׳ הרצליה ,גוש  ,6674חלקה  164בכפר שמריהו.
עיקרי מטרות שינוי התכנית :לתקן את תכנית מס׳ /410אי ע״י
תוספת סעיף :על חלקה  164בגוש  6674תותר הקמת בנין
מסחרי צדדי לצד מערב בן  2.0מטרים.

ילקוט הפרסומים  ,2163ב׳ בכסלו תשל׳׳ו6.11.1975 ,

הודעה ע ל הכ1ת תכגית מפורטת
בהתאם לסעיף  77של חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה—,1965
ניתנת בזה מדעה ,כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה ,החליטה
בישיבתה מיום כ״ו באלול חשל׳׳ה) 2בספטמבר  (1975להכין תכנית
מפורטת נה1/94/אי.
ואלה הם השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת:
גוש  8228חלקות 70 ,69 ,68 ,36 ,22 :וחלק מ־ 72דרך.

א׳ ב ר ־ מ נ ח ם
יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
נתניה
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חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה—1965
מרחב תכנון מקומי ,פתח־תקוה

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לנזוק התכנון והבניה,
תשביה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־הקוה ,הופקד
שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא- :שינוי תכנית מיתאד מקומית
מם׳ פת11/1002/״ ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
עיקרי מטרות שינוי התבנית; קביעת הוראות בניה חדשות באזור
מגורים א׳ בפתח־־תקוה.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התבגית :כל תחום השיפוט של
עירית פתח״תקוה.
כל המעונין בשינוי התבנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,ב מ י ן או בכל פרט תכנוני אהר הרואה עצמו
נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן ועדה מקומית ,או מהנדס ועדה מקומית
שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל איתו ,דשות
מקומית ,לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף  3לפקודת המועצות
המקומיות ,שאזור שיפוטו כלול בתחום התכנית או גובל איתו ,גוף
ציבורי או מקצועי שאושר לכך בידי שר הפנים בצו ברשומות ושיש
לו ענין ציבורי בתבנית ,וכן כל משרד ממשרדי הממשלה ,רשאים,
תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות
לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
ז׳ כחשו! תשל״ו) 12באוקטובר (1975

א׳ חיון
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי ,רמלה

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמלה ,הופקד
שינוי תכנית מפורטת הנקרא :״שינוי תכנית מפורטת מס׳ לה231 /א׳״,
ביחד עם התשריט המצורף אליו.
עיקרי מטרות שינוי התבנית :הרחבה ושיקום מועדון קיים ,בניית
מקלט ,שטח לחנייה והריסה.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  4437חלקות
 55עד  ,109/3 ,76רחוב מםריק  1ברמלה.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בל מעונין בקרקע ,בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
נפבע על ידי שינוי התכנית ,וכן ועדה מקומית ,או מהנדס ועדה
מקומית ,שמרחב התכנון שלה גלול בתחום התכגית או נובל איתו,
רשות מקומית ,לרבות ו עד מקומי כאמור בסעיף  3לפקודת המועצות
המקומיות ,שאזור שיפוטו כלול בתחום התכנית או גובל איתו ,גוף
ציבורי או מקצועי שאושר לבך בידי שר תפנים בצו ברשומות ושיש
לו ענין ציבורי בתבנית ,וכן כל משדד ממשרדי הממשלה ,רשאים,
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תוך חדשיים מיופ פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להביש התנגדות
לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
ז׳ בחשון תשל״ו) 12באוקטובר (1975

א' חיץ

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי ,ראשוךלציון

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזח הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי במשרדי תועדה המחוזית לתכנלן ולבניה ,מחוז
המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשוךלציון,
הופקד שינוי תכנית מפורטת הנקרא- :שינוי תכנית מפורטת מם׳
רצ;5/1ב״ ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
עיקרי מטרות שינוי התכנית :שינוי ייעוד שטח ציבורי פתוח
לשטח לבנייני ציבור וצירופו להרחבת בית אבות.
ואלה הם השטחים הכלילים בשינוי התכנית;
גוש  3926חלקה  826רחוב רמז  ,5ראשון-לציון.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן ועדה מקומית ,או מהנדס ועדה
מקומית ,שמרחב התכנון שלה כלול בתהום התכנית או גובל איתו,
רשות מקומית ,לרבות ועד מקומי באמור בסעיף  3לפקודת המועצות
המקומיות ,שאזור שיפוטו כלול בתחום התכנית או גובל איתו ,גוף
ציבורי או מקצועי שאושר לכך בידי שר הפנים בצו ברשומות ושיש
לו ענין ציבורי בתכנית ,וכן כל משרד ממשרדי הממשלה ,רשאים,
תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות
לשינוי התבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
ח׳ בחשון תשל״ו) 13באוקטובר  (1975אי חיץ
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי ,רחובות

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לתוק התכנון והבניה,
תשכ׳׳ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות ,הופקד
שינוי תכנית מיתאר הנקרא; ״שינוי תכנית מפורטת מסי רח1/211/״,
ביחד עם התשריט המצורף אליו.
עיקרי מטרות שינוי התכנית:
 (1הרחבת דרכים;
 (2קביעת אזור מגורים אזור לבניני ציבור ושטחים ציבוריים
פתוחים;
 (3קביעת מספר הקומות ,מספר הדירות ואופן הבינוי.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  3694חלקות  41 ,38 ,37עד  227 ,226 ,65 ,63ברחוב
פינםקר לכל אורכו ומשני צידיו וברחוב מוהליבר ממספר  6עד .10

ילקוט הפרסומים  ,2163ב׳ בכסלו תשל״ו*.11.1975 ,

חוק התכנון נוזמיה ,תשכ״ה965-ו
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בל מעונין בקרקע ,בבנין או בבל פרט תכנוני אתר הרואה עצמו
נפגע על ידי שינוי התבנית ,וכן ועדה מקומית ,או מהנדס ועדול מקומית
שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל איתו ,רשות
מקומית ,לרבות ופד מקומי כאמור בסעיף  3לפקודת המועצות
המקומיות ,שאזור שיפוטו בלול בתחום התבנית או גובל איתו ,גוף
ציבורי או מקצועי שאושר לבך בידי שר הפנים בצו ברשומות ושיש
לו ענין ציבורי בתכנית ,ובן בל משרד ממשרדי הממשלה ,רשאים,
תוך חדשיים מיוס פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות
לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
•;•asan

א׳ חיץ
ז׳ בהשון תשל״ו) 12באוקטובר (1975
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז

מרחב תכנק מקומי ,רחובות

הודעה ב ד ב ר  ,ה כ נ ת תכניות מפורטות ל מ ב נ ג י ם
בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון והבניה ,תשכ״ה ,1965-ניתנת
בזה הודעה כי ועדת המשנה לתכנון ולבניה ,רחובות ,בישיבתה מס׳
 17מיום ט־ז באב תשל״ה) 24ביולי  ,(1975החליטה על הבנת תכניות
מפורטות לתכנון מבננים ברחובות ,כמפורט להלן:
 .1תבנית מפורטת מס׳ רח 278/למבנן ב־ 09הנובל עם הרחובות:
רחוב גודודסקי — צד צפון
רחוב הרב בדאר ומנוחה ונתלה — צד מערב
חלקות — 97—94 ,153 :צד מזרה
חלקות — 75 ,,74 ,41 ,6 :צד דרוס.
 .2תבנית מפורטת מס׳ רח 279/למבנן  ,06הגובל עם הרחובות:
דדך יבנה — צד צפון
רוז׳נםקי  -צד מערב
רמז לוין אפשטיין וטלר — צד דרום
הרצל — צד מזרח.

 .6תכנית מפורטת מם׳ דה 283/למבנן ב־ 11הנובל עמ הרחובות:
חזית הדרום — צד מערב וצפון
גבול שטח השיפוט העירוני רחובות ־ -מערב ודרום )חלק( המשך
רחוב משה מזרחי — צד דרום רחוב צ׳רניחובםקי — צד מזרח.

שמואל רכטמן
יושב ראש הועדה המקומית לתבגון ולבניה
רחובות
מרחב תכנץ מקומי ,לודים

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשב״זז ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה לודיס ,הופקד
שינוי תכנית מפורטת הנקרא :׳שינוי תכנית מפורטת מס׳ נז5/391/״,
ביחד פם התשריט המצורף אליו.
עיקרי מטרות שינוי התכנית :איחוד חלקות וחלוקתן מחדש,
הקטנת קו בנין לחזית.
ואלה הם השטתים הכלולים בשינוי התכנית :גושים —6459,6460
מושב אחיעזר.
בל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן ופדה מקומית ,או מהנדס ועדה
מקומית ,שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל איתו,
רשות מקומית ,לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף  3לפקודת המועצות
המקומיות ,שאזור שיפוטו בלול בתחום התכנית או גובל איתו ,גוף
ציבורי או מקצועי שאושר לכך בידי שר הפנים בצו ברשומות ושיש
לו ענין ציבורי בתבנית ,וכן כל משרד ממשרדי הממשלה ,רשאים,
תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות
לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
ט׳ בחשון תשל״ו) 14באוקטובר 5ד(19

א׳ חיץ

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מתה המרכז

 .3תכנית מפורטת מס׳ ,רח ,280/למבגן  ,07הגובל עם הרחובות:
רחוב רמז ,לוין-אפשטיין וטלר — צד צפון
רחוב רוז׳נםקי־צ׳רניחובסקי — צד מערב
רחוב הרשנזון  -צד דרום
רחוב הרצל  -צד מזרח.

הודעה ב ד ב ר ה ס ק ד ת שינוי תכנית מפורטת

 .4תבנית מפורטת מסי רה ,281 /למבנן א־ ,05הגובל עם הרחובות:
הפקולטה לחקלאות דרך אצ״ל — צד צפון
דרך אצ״ל — צד מערב
דרך י בנה — צד דרום
רחוב הרצל  -צד מזרח.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
י תשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,מחוז
המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הדרים ,הופקד
שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מסי הר5/454/״,
ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 .5תכנית מפורטת מם׳ רח 282/למבנן ב־ ,05הגובל עם הרחובות:
דרך יבנה — צד צפון
רחוב חנה אברך — צד מערב וצפון
רחוב דוז׳נסקי  -צד מזרח.

עיקרי מטרות שינוי התבנית :חלוקה למגרשי בניה וקביעת אחוזי
בניה ,שטה ציבורי פתוח והרחבת דרך קיימת ,ופתיחת דרכים חדשות.

ילקוט הפרסומים  ,2163ב׳ בכסלו תשל״ו6.11.1975 ,

מרחב תכנון מקומי ,הדרים

ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  6412הלקות
 — 106 ,105מיבנן בין הרחובות סוקולוב ואסירי ציון בהוד־השרון.
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חוק התכנון והכמה ,תשכ״ה965-ו
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן ועדה מקומית ,או מהנדס ועדה
מקומית ,שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל איתו,
רשות מקומית ,לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף  3לפקודת המועצות
המקומיות ,שאזור שיפוטו כלול בתחום התכנית או גובל איתו ,גוף
ציבורי או מקצועי שאושר לבך גידי שר הפנים בצו ברשומות ושיש
לו ענין ציבורי בתכנית ,וכן כל משרד ממשרדי הממשלה ,רשאים,
תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות
לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
י׳׳ז בתשרי תשל־׳ו) 22בספטמבר (1975

א׳ היון
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרבז

מרחב תכנון מקומי ,שרונים

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  soלחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שרונים ,הופקדה
תכנית מפורטת הנקראת :תכנית מפורטת מם׳ הצ140/״ — ביחד עם
התשריט המצורף אליה.
עיקרי מטרות התכנית :קביעת אזור תעשיה זעירה ומלאכה,
פתיחה דרכים חדשות וחלוקת החלקה מחדש ,באבן יהודה.
ואלה הס השטחים הכלוליפ בתכנית:
גוש  8016חלקה  13באזור התעשיה באבן יהודה.
כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבנק אז בבל פרס תכנוני אחד הרואה עצמו
נפגע על ידי התכנית ,וכן ועדה מקומית ,או מהנדס ועדה מקומית,
שמרחב התכנון שלה בליל כתחום התכנית או גובל איתד ,רשות
מקומית ,לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף  3לפקודת המועצות
המקומיות ,שאזור שיפוטו כלול בתחום התבנית או גובל איתו ,נוף
ציבורי או מקצועי שאושר לכך בידי שר הפנים בצו ברשומות ושיש
לו ענין ציבורי בתכנית לכן כל משרד ממשרד־ הממשלה ,רשאים,
תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות
לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
ח׳ בחשון תשל״ו) 13באוקטובר (1975

א׳ חיץ
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי ,חוף השרון

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה— ,1965בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף השרון ,הופקד
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שינוי תכנית מפורטת הנקרא :׳׳שמוי תכנית מפורטת מס׳ חש10/ן2ב׳״,
ביחד שמ התשריט המצורף אליו.
עיקרי מטרות שינוי התכנית :הגדלת גודל חלקה מינימלית
לאזורים חקלאיים.
ואלה הם השטתים הכלולים בשינוי התכנית:
כל שטה השיפוט של המועצה האזורית חוף־השרון.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל ברט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן ועדה מקומית ,או מהנדס ועדת
מקומית ,שמרחב התכנון שלה כ מ ל בתחום התבנית או גובל איתו,
רשות מקומית ,לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף  3לפקודת המועצות
המקומיות ,שאזור שיפוטו כלול בתחום התכנית או גובל איתו ,גוף
ציבורי או מקצועי שאושר לכך בידי שר הפנים בצו ברשומות ושיש
לו ענין ציבורי בתכנית ,וכן בל משדד ממשרדי הממשלה ,רשאים,
תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות
לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
ז׳ בחשון תשל״ו) 12באוקטובר (1975

א׳ חיון
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז

מרחב תכנון מקומי ,זמורה

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה ,הופקד
שינוי תכניה מפורטת הנקרא :״שינוי תכנית מפורטת מם׳ זמ25/19/״,
ביחד עם התשריט המצורף אליו.
עיקרי מטרות שינוי התכנית :הקמח  96יחידות דיור ,הרחבת
דרכים ,יעוד שטחים למוסדות ציבור ,שטחים ציבוריים פתוחים,
תבנית משרד השיכון.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  3876הלקות ,22
 - 23קטע בין הרחובות וייצמן והבילויים בגדרה.
כל המעונין בשינוי התבנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בל מעונין בקרקע ,בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן ועדה מקומית ,או מהנדס ועדה'
מקומית ,שמרהב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל איתו,
רשות מקומית ,לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף  3לפקודת המועצות
המקומיות ,שאזור שיפוטו בלול בתחום התכנית או גובל איתו ,גוף
ציבורי או מקצועי שאושר לכך בידי שר הפנים בצו ברשומות ושיש
לו ענין ציבורי בתכנית ,וכן כל משרד ממשרדי הממשלה ,רשאים,
תוך חדשיים מיום פרסומה של תודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות
לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
ז׳ בחשון תשל״ו) 12באוקטובר (1975

א׳ היון
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז
ילקוט הפרסומים  ,2163ב׳ בכסלו תשל״ו6.11.1975 ,

חוק התכנון והבניה ,תשכ׳׳ ה1965-
מרחב תכנון מקומי ,זמורה

מרחב •תכנון מקומי ,שורקות

הודעה ב ד ב ר אישור שינוי תכנית מפורטת

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעת ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה~ ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז,
אישרה שינוי תכנית מפורטת הנקרא :״שינוי תכנית מפורטת מס׳
זמ29/571/״.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והמית,
תשכ״ה— ,1965כי במורדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שורקות ,הופקדה
תכנית מפורטת הנקראת :תכנית מפורטת מס׳ במ — 15קיבוץ שיילד,
ביחד עם התשריט המצורף אליה.

ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התבנית:
גוש  3802חלקה  ,44וחלק מחלקות  40עד  47בקרית עקרון.
עיקרי מטרות שינוי התכנית :שינוי ייעוד משטה ציבורי פתוה
לשטח לבניני ציבור )בית ספר(.
הודעה על תפקדת שינוי התכנית יתד עם התשריט המצורף אליו,
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1507תשב״ט ,עמי .915
השינוי האמור ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה ,וכל המעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
ז׳ בחשון תשל־ו) 12באוקטובר (1975

א׳ היון
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מהוז המרכז

מרחב תכנון מקומי ,שורקות

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שורקות ,הופקד
שינוי תכנית מפורטת הנקרא :שינוי תכנית מפורטת מס׳ בר3/417/״,
ביחד עם התשריט המצורף אליו.
עיקרי מטרות שינוי התכנית :שינוי יעוד השטח מאזור עיבוד
חקלאי לשטח בית אריזה אזורי ,החסנה ושירותים חקלאיים.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  5011תלקה מם׳  1בשטח המועצה האזורית גדרות.
בל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא השלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבבין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן ועדה מקומית ,או מהנדס ועדה
מקומית ,שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל איתו,
דשות מקומית ,לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף  3לפקודת המועצות
המקומיות ,שאזור שיפוטו כלול בתחום התכנית או גובל איתו ,גוף
ציבורי או מקצועי שאושר לכך בידי שר הפנים בצו ברשומות ושיש לו
ענין ציבורי בתבנית ,וכן כל ממשרדי הממשלה ,רשאים ,תוך
חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי
התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא ,תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
נפבע על ידי שינוי התבנית ,וכן ועדה מקומית ,או מהנדס ועדה
מקומית ,שמרחב התכנון שלה כלול בתהום התכנית או גובל איתו,
רשות מקומית ,לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף  3לפקודת המועצות
המקומיות ,שאזור שיפוטו כלול בתחום התבנית או גובל איתו ,גוף
ציבורי או מקצועי שאושר לכך בידי שר הפנים בצו ברשומות ושיש
לו ענין ציבורי בתכנית ,ובן כל משרד ממשרדי הממשלה ,רשאים,
תוך חדשיים מיום פרסומה של תודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות
לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
ז׳ בחשון תשל״ו) 12באוקטובר (1975

א׳ היון
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי ,המרכז

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשביה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז ,הופקדה
תבנית מפורטת הנקראת :״תכנית מפורטה מס׳ ממ958/״ ,ביחד
עם התשריט המצורף אליה.
עיקרי מטרות התכנית :קביעת יעדים ,שטחים ציבוריים פתוחים,
שטח לבניני ציבור ,אזורי מנורים ,אזורי מסחר ודרכים.
ואלה הם השטחים הכלולים בתבנית :כוש  6720חלקות 12 ,7
עד  ,68וחלק מהלקה  350המיבנן ממערב לרחוב ירמיהו משני עברי
רחוב יחזקאל בנגי תקוה.
כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בל מעונין בקרקע ,ב מ י ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן ועדה מקומית ,או מהנדס ועדה מקו
מית ,שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל איתו ,רשות
מקומית ,לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף  3לפקודת המועצות
המקומיות ,שאזור שיפוטו כלול בתחום התבנית או גובל איתו ,גוף
ציבורי או מקצועי שאושר לכך בידי שר הפנים בצו ברשומות ושיש
לו ענין ציבורי בתבנית ,ובן כל משרד ממשרדי הממשלה ,רשאים,
תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התננדות
לתבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
ייא בחשון תשל״ו) 16באוקטובר (1975

ז־ בתשון תשל״ו) 12באוקטובר (1975

א׳ היון
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז

ילקוט הפרסומים  ,2163ב׳ בכסלו חשל״ו6.11.1975 ,

א׳ היון

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז
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חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה965-ו
מרחב תכנון מקומי ,המרכז

מרחב תכנון מקומי ,חיפה

הודעות ב ד ב ר ה פ ק ד ת שערי תכניות מפורטות

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז ,הופקדו
שינויי תבניות מפורטות הנקראות:

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 89,לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
חיפה ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,היפה ,הופקד שינוי
תכנית מפורטת הנקרא ׳תכנית מס׳ חפ/ד - 162מעונות אדם הכהן -
שכונת זיו גוש  11201חלקות 126-123 ,93 ,23״  -המחווה שינוי
לתכנית מס׳ חפ - 145/משק נוח שאק ולתכנית מם׳ חפ- 933/
איצטדיון ממזרח לשכונת זיו  -ביחד עם התשריט המצורף אליו.

) (1״שינוי תכנית מפורטת מס׳ ממ937/״ ,ביחד עם התשריט
המצורף אליו.
עיקרי מטרות שינוי התכנית :התווית דרך חדשה ,וקביעת
מיקומו של מבנה חדש.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גלש  8869בשטח בנוי בכפר קאםם.
) (2׳שינוי תבנית מפורטת מס׳ ממ1056/״ ,ביחד עם התשריט
המצורף אליו.
עיקרי מטרות שינוי התכנית :שינוי חלק מאזור מנורים ב׳
לאזור מנורים א׳ וחלוקה מחדש.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  4272חלקה  78רחוב הרצל מס׳  ,24בדאש־העין.
) (3״שינוי תכנית מפורטת מס׳ ממ1078/־־ ,ביחד עם התשריט
המצורף אליו.
עיקרי מטרית שינוי התכנית :ביטול שטה ציבורי פחות ,ביטול
רחבה ,ופתיחת דרך חדשה.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
חלק מגוש  7776בטירה.
) (4״שינוי תמית מפורטת מס׳ ממ1050/״ ,ביחד עם התשריט
המצורף אליו.
עיקרי מטרות שינוי התכנית :חלוקת השטח למגרשי בנייה,
שטח לבנייני ציבור ,שטח ציבורי פתוח ,התווית דרבים חדשות.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
חלק מגוש  8878בכפר קאםם.
כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא תשלום
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,במין או בבל פרט המוני אחר הרואה עצמו
נפגע על י וי שינויי התכניות ,וכן ועדה מקומית ,או מהנדס ועדה
מקומית ,שמרתב התכנון שלה בלול בתחום התכנית או גובל איתו,
רשות מקומית ,לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף  3לפקודת המועצות
המקומיות ,שאזור שיפוטו כלול בתחום התכנית או גובל איתו ,גוף
ציבורי או מקצועי שאושר לכך כידי שר הפנים בצו ברשומות ושיש
לו עניין ציבורי בתכנית ,וכן בל משרד ממשרדי הממשלה ,רשאים,
תוך הדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות
לשינויי התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
ח׳ בהשון תשל״ו) 13באוקטובר (1975

א׳ חיון
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז
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ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  11201חלקות  ,126-123 ,93 ,23חלקי חלקות,118 ,117 :
.204 ,133—131 ,122
עיקרי מטרות שינוי התכנית :תכנון בינוי אחיד על שטח רצוף
של  4דונם וסיווג חלקות ,כשטח ציבורי פתוח בשכונת זיו בפינת
רחוב אדם הכהן ושביל נטוע ,ברחוב קלישר ובפינת הרחובות פינםקר
ושלום עליכם.
כל מעונין בשינוי התבנית דשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הריואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התבנית וכן ועדה מקומית ,או מהנדס ועדה
מקומית ,שמרהב התכנון שלה בלול בתחום התכנית או גובל איתו;
רשות מקומית ,לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף  3לפקודת המועצות
המקומיות ,שאזור שיפוטו כלול בתחום התכנית או נובל איתו; גוף
ציבורי או מקצועי כמפורט בצו התכנון והבניה )קביעת גופים
ציבוריים ומקצועיים לענין הגשת ההתנגדות לתבנית( תשל״ד—;1974
ובן בל משרד ממשרדי הממשלה ,רשאים ,תוך חדשייס מיום פרסומה
של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,חיפה.
ח׳ בחשון תשל״ו) 13באוקטובר (1975

נפתלי אילתי
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז היפה
מרחב תכנון מקומי ,מפלה הבליל

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה— ,1965כי במשרדי הועדת המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל שבמו
שב מעתה ,הופקדה תבנית מפורטת הנקראת ״תכנית י מפורטת מס׳
1700״ — מרכז מעלה הגליל )גורן( ביחד עם התשריט המצורף אליו.
ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
גושים .18617 ,18615 ,18614
עיקרי מטרות התכנית:
תיחום שטח פתוח של מרכז מעלה הגליל והסדר הבניה במקום.
כל המעונין בתבנית רשאי לעיין בח ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,2163ב׳ בכסלו תשל״ו6.11.1975 ,

חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה1965-
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגש על ידי התבנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנס
שלה בלול בתהום התכנית או גובל איתו ,רשאי תוך חדשיים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לתכנית במשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה האמורה.
י׳ קניג
כ״ו בתשרי תשל״ו) 1באוקטובר (1975
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי ,מעלה הגליל והגליל המרכזי

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מפורטת

שיקרי מטרות שינוי התכנית :לשנות יעוד השטה מציבורי
פתוח לשטח מוסדות ציבור — בית כנסת ,חזוב מבצע נחשון
פינת דתוב מבצע יואב ,ליד וילות מצדה )מגרשים מסי ,43
.(39 ,40 ,41 ,42
כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא תשלום
בימים ובשפות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
שצמו נפגע על י ד י שינויי התכניות ,וכן מהנדס הועדה המקומית
שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכניות או גובל איתם ,רשאי
תוך יזדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש ההננדות
לשינויי התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
כ-ה בתשרי תשליו) 3באוקטובר (1975

״ ורדימון

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל
שבמושב מעונה ,והגליל המרכזי שברח׳ לוחמי הגיטאות  ,10עבו,
הופקדה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ 2278״ —
כביש תפן)מפלות  -כרמיאל( קטע מעלות  -אזור התעשיה ,ביחד
עם התשריט המצורף אליה.
ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
תלקי גושים—18724 ,18385 ,18387—18389 ,18405 ,18392 :
.18393 ,18408 ,18410 ,18719 ,18720 ,18722
עיקרי מטרות התכנית :סלילת כביש ״תפן״ והסדר הסתעפויות
וצמתים.
בל המעונין בתבנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל..
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התבנית ,ובן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
שלה בלול בתחום התכנית או נובל איתו ,רשאי תוך חדשיים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לתכנית במשרדי
הועדות המקומיות לתכנון ולבניה האמורות.
כ״ו בתשרי חשל״ו) 1באוקטובר (1975

י׳ קניג
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי ,באר־שבע

הודעות ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינויי תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965בי במשרדי תועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז
הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה באד־שבע ,הופקדו
שינויי תבניות מפורטות הנקראות:
) (1״שינוי מס׳  1לתבנית מפורטת מם׳ 123/03/5״ ,ביחד עם
התשריט המצורף אליו.
עיקרי מטרות שינוי התבנית :שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח
לשטח מסחרי לצרכי קיוסק )סנדלריה( ,שבי ד׳ צפון רחוב
סנהדרין ,גוש  ,38062באר־שבע.
)(2

״שינוי מס׳  8לתכנית מפורטת מם׳ 128/03/5״  -שכ׳ ו׳ —
גוש  ,38061באד־שבע ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
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יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי ,אופקים

הודעות ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינויי תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשביה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז
הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה אופקים ,הופקדו
שינויי תכניות מפורטות הנקראות:
)(1

״שינוי מס׳  15לתכנית מפורטת מסי 15/102/03/23־ — אופקים,
ביתד עם התשריט המצורף אליו.
עיקרי מטרות שינוי התבנית :שינוי יעוד מאזור מנורים לשטח
לדרכים ושינוי יעוד מאזור מגורים לשטח למסחר בגוש
 — 39557מצפון רחוב הנשיא וממזרת דהוב הרצל ,אופקים.

) (2״שינוי מם׳  2לתבנית מפורטת מם׳ 107/03/23״ — בגוש
 ,39558אופקים ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
עיקרי מטרות שינוי התכנית :לייעד שטח לבתי מגורים של קומה
אחת או קוטז׳ ,בתי מגורים של  4קומות  +עמודים ,בתי
מנורים  7קומות  +עמודים ,שטת למוסדית ציבור ,שטח למסחר,
שטח ציבורי פהוח״־דרבים וחניות פרטיות.
) (3״שינוי מס׳  1לתבנית מפורטת מם׳ 110/03/23״  -אופקים,
ביחד עם התשריט המצורף אליו.
עיקרי מטרות שינוי התכנית :תיקון לתכנית מפורטת בגוש
—39558אזור מגורים א׳ אזור מגורים של  4קומות  +עמודים,
.מוסדות ציבור וכוי.
כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא תשלום
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות ,וכן מהנדס הועדה המקומית
שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכניות או גובל איתם ,דשאי תוך
חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות
לשינויי התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
ד׳ בחשון השל״ו) 9באוקטובר (1975

י׳ ורדימון
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרוס
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הזמנות בתי המשפט
בית המשפט המחמי בתל־אביב־יפו
הזמנות ב ד ב ר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מ:הל עזבון או לשביהם ,כמפורט להלן .כל
המתנגד לבקשות יגיש ,תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמבה זו ,את טעמי התנגדותו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב
בעיניו.
מם׳ התיק
)צוואות(
4587/75
4593/75
4606/75
4608/75
4615/75
4633/75
4634/75
4645/75
4646/75
4649/75
4778/75

שם המנוח
רובינסון י ע ק ב מורים
שפרה ברגר
הילר קלרה
ר ח ל וקס
וילוז׳נסקי מ ק ס
ונגר וולף
פרםול יעקב
ליבוביץ בנימין
שטפל יהודית
סופיה ברונשטיץ
מואיססקו צזר

מקום מגוריו
האחרון
—

_
-

תאריך
הפטירה
«,11.61
10.8.75
19.2.75
1.8. 75
17.9.75
19.9.75
29.8.75
16.8.75
30.7.75
3.8.75
20.9.75

שם המבקש
הרברט א .לילבד
בן־־ציון ברגר
מרטי ן הילר
הנריך וקס
וילוז׳נסקי זאב
ונגד רוזה
פרסול יוסף
ליבוביץ חבה
שטפל צבי
מושקאט מאיר זלמן
דניאל אברהם
ד׳ ו ל ך  ,רשפ

הזמנות ב ד ב ר ירושות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים 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 פרסום הזמנה זו ,שאם לא בן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו.
ביס׳ התיק
)ירושות(
2782/75
1759/75
3287/75
4487/75
4488/75
4489/75
4490/75
4491/75
4492/75
4493/75
4494/75
4495/75
4496/75
4497/75
4499/75
4500/75
4501/75
4502/75

446

שם המנוח
בחר עבדלה
לונקהיצחק
רוזה טואג
מ ד ת ה ליפשיץ
שטריים יוסף
נח קרוצרו
גבריאלוביץ פשר
ח

זליקיז

ארנה רוזנבוים
חייט ישראל
רומיה יחיא
ח ב י ב ה כהן
טביחה כהן
אברהם צברי
מ נ ד ל שלום
מ ר ק ו ינקו
קשצקי שעיה
קלוש משה

מקום מגוריו
האחרון
—

_-
—

תאריך
הפטירה
9.7.74

-

11.2.74
3.3.75
8.8.74
14.7.75
4.9.75
10.9.75
15.7.75
30.4.69
15.10.69
23.2.72
9.2.55
12.11.73
18.8.75
13.10.69

-

שם המבקש
יחזקאל בחר
גודריץ יוסף
רשאיד טואג
ברוך ליפשיץ
שטריים אביבה
משה בר־לוי
חוה גלמונד
דב בר זליקין
דוד רוזגבוים
חייט רחל
מתיתיהו בן ־נתן
שושנה שרעבי
שושנה שרעבי
צברי שושנה
גיזלה מנדל
מרקו בלימה
קש צקי חיה
קלוש י פר•
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בית המשפט המתתי בתל־אביב־יפו
הזמנות
מסי התיק
)ירושות(
4502/75
4503/75
4504/75
4505/75
4506/75
4507/75
4508/75
4509/75
4511/75
4512/75
4513/75
4514/75
4515/75
4516/75
4518/75
4522/75
4521/75
4524/75
 4528/75י
4530/75
4532/75
4531/75
4536/75
4537/75
4538/75
4539/75
4540/75
4541/75
4542/75
4543/75
4544/75
4545/75
4546/75
4548/75
4550/75
4557/75
4559/75
4560/75
4561/75
4563/75
•4564/75

שם המנוח

)המשך(

מקום מגוריו
האחרון

קלוש א ס ת ר
ששק לוי
יעקב ניימן
נחה גובשביץ
א ל ת ר צ ב י סגל
פינקלשטיין אליזבטה
טייב י ע ק ב

-

שורץ שרול
פיחה ב ר ו ך

-

אורה דויטש
מ ר ק ו שחאדה טאוויל
ד ב גפן
קמילו פ ו ל צ ׳ ק
ברנשטיין ר ב ק ה
יהודית גולני
אמליה ליבוביץ
מדים יפה
הרולד דבורה
פישביין פ ר ץ
דינה ה ל פ p
נפתלי שרייר
גלר א ב ר ה ם
גרינר י צ ח ק
דוד ק ד ר
אשכנזי יוסף
אלג׳ם יוסף
אידה אשכנזי
יצחק י ע נ ק ל
שלומקוביץ יוסף
ר ב ק ה רובינשטיץ
מ ר ד כ י שורץ
דוד בוגייר
ד ר ו ר כהן
שמואל כהן
שרה ב ד נ ר
גרבר דוד
שפירא יצחק
אונגר פ ל ו ר ה
וייס מ נ ד ל
לוי סלומון
מאיר גולדנר
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—

_

-

_-

-

-

_
-

_-
-

-

-

_-

_-

-

-

-

_-

—

-

-

תאריך
הפטירה

18-12.74
2,7.70
1.9.75
8.5.68
16.12.73
1.8.75
30.7.75
29.11.73
27.7.75
4.3.59
16.4.75
19.8.75
31-10.74
16.8.75
24.5.75
24.7.75
29.5.75
14.8.75
12.9.45
22.5.75
19.11.73
4.11.63
31.8.75
29.8.73
19.6.68
31.10.68
20.3.75
6.9.75
18.8.75
18.9.75
19.2.75
מלחמת ייה״כ
24.12.73
25.11.72
9.9.75
20.10.74
23.12.72
7.9.75
11.10.74
8.7.75

שם המבקש
קלוש יפה
מדים בן־טוב
שאול ניימן
פרומה גראבםקי
אליעזר סגל
בווה פינקלשטיין
רנה טייב
שורץ חיה
פיחה אבלין
יהודה דויטש
שרה פאויל
עדנה שנהב
אגנס פולצ׳ק
שדה יהלום
מרים ריבק
עזרא ליבוביץ
אברהם יפה
הרו לד דולף
נורית פישביין
נירה הדפק
שרה שרי יד
גלר מרניט
נרינר דב
חנה קדר
אשכנזי שאול
פנינה סמואלוב
אשכנזי שבתאי
אברהם ינקו
אסתר שלומקוביץ
משה רובינשטיין
צבי שורץ
יצחק פרידמן
יהודית כהן
כהן שושנה
חיה ירושלמי
גרבר דורה
שפירא יעקב
אונגד יחזקאל
לילה וייס
לוי לוסי
סיליבה לובל

בית המשפט המתתי בתל־אביב־יפו
ה ז מ נ ו ת )המשך(
מסי התיק
)ירושות(
1385/75
1745/75
4252/75
4253/75
3928/75
4566/75
4567/75
4568/75
4569/75
4570/75
4572/75
4575/75
4576/75
4580/75
4582/75
4583/75
4584/75
4585/75
4586/75
4586/75
4588/75
4589/75
4590/75
4591/75
4592/75
4594/75
4595/75
4596/75
4597/75
4598/75
4599/75
4601/75
4602/75
4603/75
4604/75
4604/75
4605/75
4607/75
4609/75
4611/75
4612/75
4613/75
4614/75

שם המנוח
רייטר שמואל
טובה א ר י א ל
חכמי הרש
י ע ק ב חיים
א ב ר ה ם מיכור
שמואל ארויו
ה מ פ ל הרש
קליינר מירה
פנינה סמו
ניסנוביץ י ע ק ב
פציניק ל א ה
חנה פ י ל ב ר ג
י מורגנשטרן רוזליה
זלמן פ ר י ד ה
כרמי אברהם
מהווי אפריים
צ ל ח שמש
שצאויקה ה ל ה
שפירא ר ב ק ה
שפירא ד ב
ם סיד ,גליל
וולף איידק י ע ק ב
גזל יצחק
רובין שרה
רובין רומן ד ו ד
עזרא ירון
דינמנשטיץ חוה
קלינמן אידה
ל י ב ר ס משה
שטראווים א ס ת ר
גפני יצחק
רוזנפרב ק ל ר ה
סנדומיר ר ב ק ה
סנדומיר א ב ר ה ם
שלום חגיגי
ב ו ב ה חג׳ג׳
מ ל כ ה כץ
אברמוביץ זיסה
בז׳דנו סיני
חנן ב ן ־ ד ו ר
םואמי יוסף
א ב ר ה ם ודובסקי
ב ר ו ך כהן

מקום סבוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

—

—

--

--

----

-

--

--

--

6.2.75
29.8.75
12.8.75
3.8.75
18.4.74
12.8.75
9.5.75
17.4.75
8.3.75
29.7.68
8.6.75
10.7.75
20.1.75
28.11.74
30.10.73
21.12.68
8.9.75
22.6.58
16.2.59
11.3.56
27.9.75
18.2.71
15.5.75
31.1.73
5.9.74
24.7.75
23.2.75
25.7.75
22.2.72
29.8.73
13.1.75
30.11.65
16.6.52
4.1.74
18.4.74
17.7.75
22.9.75
6.6.75
4.11.74
12.5.75
27.5.75
5.6.75

שם המבקש
מרגלית יוםפסברנ
ניצה עמי פז
זי סד הכם
מיכאל פיאלקוב
שושנה מייבור
משה ארויו
המפל אדיה
קליינר מרקוס
לבנה וינשטוק
פולה נוימן
פצ׳ניק שמריהו
יעקב פילברג
מורגנשםרן ברנהרד
גלברט דהל
ברמי ארנםטינה
חמדי אליהו
שמש דוב
שוורץ לילי
פעם רחל
פינם רחל
גליל אבנר
אייזיק רבקה
גזל קטי
קלייבמן חגה
קליינמן חנה
עזרא יהודה
דינמשטיין משה
יעקב אורן
עוזר ליברס
רות לבצ׳יצקי
בתיה גפני
רוזנפרב שרגא
ליפניאק אהובה
ליפניאק אהובה
ויקטוריה חג׳ג׳
ויקטוריה חגיגי
עדיה קרדו
אברמוביץ ארנה
בזירנו נימים ״
מיכאל בן־דור
סואמי שרה
ימיני עדנה
לאה מלץ

ילקוט הפרסומים ,2163

בכסלו תשל״ו1975 ,

בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
ה ז מ נ ו ת )המשך(
מס׳ התיק
)ירושות(
4616/75
4617/75
4618/75

4619/75
4620/75
4621/75
4623/75
4624/75
4629/75
4626/75
4627/75
4628/75
4630/75
4631175
4632/75
4635/75
4636/75
4637/75
4637/75
4638/75
4639/75
4640/75
4641/75
4641/75
4642/75
4643/75
4644/75
4647/75
4648/75

שם המנות

חיה רחל פטרקובםקי
םנדיק לאץ
גרםמן מורים
צברי חיים
חיה דימר
דב אריה ל ב ל
אשרמואיסיס
כחלה לולו
סלוניקו דוד
ברטה קינד
עדזסופר
פרומה רוזנשטיץ
פקרובםקי יעקב
יורדיצקי יעקב
ליאו לוין
יעקב בכור
יוסף עובדיה
גולקרוף דוד
גולקרוף טובה
אססרייכר מקס
פדיג׳ אברהם
לםקין זאב
שמואל מונדרר
שרה מונדרר
בר ישעיהו
שרעבי דוד
יעקב דוד רכטמן
זלדה פסט
אברהם ברץ

מקום מגוריו
האחרון

-

-

-

--

----

-

תאריך
המטירה
16.7.75
13.6.75
21.2.74
7.9.75
19.1.72
17.7.75
22.3.75
31.1.75
2.10.75
17.5.74
26.1.74
28.11.74
27.2.70
11.8.75
7.8.75
16.11.71
16.7.75
18.1.73
16.1.75
18.6.73
2.8.75
14.10.74
2.1.75
2.1.75
21.12.73
4.11.72
6.8.74
20.7.75

5.10.75

שם המבקש
שרה מיםשל
פאי סנדיק
נרוסנלן בלה
חדה צברי
נתן רימר
לבל לאה
מרים ענתבי
כחלה נגיה
םלוניקו סופי
צבי מלך
מופר שמחה
סיגלר רחל
פקרובסקי רחל
חנה קולבד
מרגריטה לוין
שושנה בכור
משה עובדיה
יוסף גלילי
יוסף גלילי
לאה אסטרייבר
מברוקה פריג׳
גרטה לסקין
מונדרר דוד
מונדרר דוד
בר אליונורה
רחל שומרון
פנינה דבטמן
פסט דן
לובה ברץ

ד׳ ולך,

רשם

בית המשפט המחוזי בבאר־ שבע
הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבץ
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבו! או לשניהם ,כמפורט להלן .כל
המתנגד לבקשות יגיש ,תוך ארבעה פשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,את טעמי התנגדותו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב
בעיגיו.
מם׳ התיק
)צוואות(
286/75
288/75
293/75
296/75

שם המנוח

קהן רייזה
רתנברג ברוש
איזלר יקותיאל
מדנשטיין לאון

מקום מגוריו
האחרון
אשקלון
קרית־גת
אשקלון
באר־שבע

תאריך
הפטירה
4.4.73
8.7.75
8.9.75
18.6.75

שם המבקש
רובינשטיין אייזיק
רוזנברג הנריך
איזלר אמירה י
מרנשטיין רוזה

י׳ בנאי ,רשם
ילקוט הפרסומים 3 ,2163׳ בכסלו תשליו6.11.1975 ,
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בית ה מ ש פ ט המחוזי בבאר־ שבע
הזמנות בדבר ירושות ומיגר מנהלי עזבץ
להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים 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 התבנדות להכרזה
תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאס לא בן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו.
מסי התיק
)ירושות(
291/75
292/75
290/75
289/75
287/75
294/75
295/75
237/75

שם המנוח

אופלבוים יוסף
צאישו שלום
ר פ פ ו ר ט חיים
ל ד ר מ ן ישראל
מוםקוביץ א ד ל ה
ב ר ־ ק ש ת גיורג׳
נודל צביה
בוחניק נסים

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

באר־שבע

26.9,75
26.5.75
21.9.75

אופלבוימ רחל
צאישו סוזי
רשלה רפפורט

אשדוד

7.9.75

לדדמן לילי

ירוחם
באר־שבע

8.7.75

מוםקוביץ יעקב

25.8.75
1.9.73

אידה בר־ששת
יפה נודל

12.6.66

אסתר פיבוניה

באר־שבע
אשקלון

קרית־גת
אופקים

שם המבקש

י׳ בנאי ,רשם

הזמ«ת בתי הדין הדבנ״מ
בית הדין הרבני האזורי בירושלים
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפודםים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובת הבאה או המעונין בעזבון שאתת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה פשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן
בית הדין צו בטוב בעיניו.
תיק /264תשל׳׳ו
בענין עזבון המנוח פ י ק ל יוסף ,שנפטר בירושלים ביום י־־ט
,בתשרי חשל״ו) 24בספטמבר .(1975
המבקשת :פ י ק ל יהודית רחוב בית וגן  ,10ירושלים.
תיק /338תשל״ו
בענין עזבון המנוח משה אהרן ג ו א מ ב  ,שנפטר בירושלים
ביום כיח בטבת תשל״ה ) 11בינואר .(1975
המבקש :מ י כ א ל ל י ב גולומב.
תיק /358תשל״ו
בענין עזבון המנות לוין שלמה ,שנפטר בניו־יורק ביום כ״ד
באייר תשל״ה ) 3במאי .(1975

הנ׳בקשת :לוין ה ד ס ה מרחוב זיבוטינםקי  ,6ירושלים,
תיק /1140תשל״ה
בענין עזבון המנוחה גידניאן שרה ,שנפטרה בירושלים ביום
כ״ה בכסלו תש״ל ) 5בדצמבר .(1969
המבקש אירן זכריה.
תיק /3060תשל״ת
בענין עזבון המנוח ב צ ל א ל מבשוף ,שנפטר בירושלים ביום
כיה באדר תשל״ה ) 8במרס .(1975
המבקש :חפצי מבשוף מרחוב בצלאל  ,24ירושלים.
ר פ א ל ה ד ס ־ ע ד ס  ,מזכיר ראשי

בית הדין הרבני האזורי בתל״אביב־יפו
הזמנות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובת הנאה או המעונין בפזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה פשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן
בית הדין צו כטוב בעיניו.
תיק /490תשל״ו
בענין ירושת המנוחה סטוצינםקי שרה ,שנפטרה בהרצליה
ביום ג׳ באב תשל׳־ד ) 22ביולי .(1974
המבקש :מריאן םטוצינסקי מתל־אביב.
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תיק /104תשל״ו
בעגין ירושת המנוחים :זילכה נאגי ,שנפטר בתל־אביב ביום
י״ד תשרי תשל״ה) 30בספטמבר  ,(1974ו ־ ז י ל כ ה דחה ,שנפטרה
בפתח־תקוה ביום ו׳ באייר תשל׳׳ג ) 8במאי .(1973
המבקש :מנשה זילכה מדמת־גן.

ילקוט הפרסומים  ,2163ב׳ בכסלו תשל׳׳ו6.11.1975 .

בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
ה ז מ נ ו ת )המשך(
תיק /8727תשל״ה
שנפטר בתל־אביב

בענין ירושת המנוזז בלאוקופף רלהלם,

ביום כ־־ד בתמוז תשכ״ו) 11ביולי«,(196
המבקשת :מיטיה וםטריך מרמת־גן.

ביום ל׳ בכסלו השליה ) 14בדצמבר .(1974
המבקשת :בלאוקופף מינה מתל־אביב.
תיק /718תשל״ה—/1148תשל״ו
בעניין ירושת המנות למסי יוסי ,שנפטר בבאד-יעקב ביום ב׳
באייר תשל״ד ) 24באפריל .(1974
המבקשת :לוגםי םיליקה מרמלה.
תיק /12263תשל״ה
בפנין ירושת המנוח גרוםמן שמואל ,שנפטר ברמת־גן ביום
א׳ באלול תשליד ) 18באונוסט .(1974

המבקשת :גרוםמן שרה מדמת־גן.

בענין ירושת המנוחה אורמיאנד שרה,

תיק /13593תשל״ה
שנפטרה בתל־אביב

ביום ט׳ בסיון תשל״ה ) 19במאי .(1975
המבקש :מתתיהו אורמיאנר מתל־אביב.

בענין ירושת המנוח קלינמן יעקב,

כענין ירושת המנוח וסטריין* יהושע,

תיק /14370תשל״ה
שנפטר ברמת־גן ביום

תיק /1211תשל״ו
בענין ירושת המנות תפילץ משה ,שנפטר ביפו ביום י״ד
באייר תשל״ו) 25באפריל .(1975
המבקשת :תפילץ מתיר )רינה( מבת־ימ.
תיק /1245תשל״ו
בפגין ירושת המנוח בנון משה ,שנפטר בתל־אביב ביום כ-א
באדר א׳ תשל־ג) 23בפברואר .(1973
המבקשת :בנון ת ה מיפו.
תיק /14440תשל״ה
בענין ירושת המנוחים :בורנשטיין רובץ ,שנפטר ביפו ביום
י י מ בתמוז תשל״ה ) 28ביוני 5ד (19ו־בורנשט pחנה ,שנפטרה
בחולון ביום כ״א בתמוז השליה ) 30ביוני .(1975
המבקש :בורנשטיין שלמה מחולון.

משה בטיסט

כ״ת בתמוז תשל״ה ) 7ביולי .(1975

המבקשת :רחל )רות( קלינמן

מיק /1159תשל-ו
שנפסר בחל־השומד

אחראי לעזבונות וירושות

מתל־אביב.

הודעות בדבר בקשות לשיווק תגרות
בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
תיק אזרחי 1714/75
בפנין פקודת ההברות,

ובענין פאקו  -מוצרי פרסו• ואריזה בע״מ
)חפ,(62638/
והמבקש אריה סבינסקי ,מנהל דפוס סבינםקי מרחוב ראש פי
נה  ,20חל־אביב ,ע״י ב׳׳ב עו״ד בני דון־יחייא מרחוב בורלא ,20
תל־אביב.
נמסרת בזה הודעה ,שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל ע י י
בית המשפט המחוזי בתל־אביב הוגשה ביום  3ביולי  1975לבית
המשפט הנזכר לעיל ע״ידפום םבינסקי,וכי ניחנה הוראה שבקשת
פירוק זו תבורר לפני ביהמ״ש היושב בדין בתל־אביב ביום 24
בנובמבר  1975בשעה  08.30בבוקר.

דין( וצריך למסרה או  -אם היא נשלחת ע״י הדואר  -צריך לשלחה
באופן שתספיק להגיע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה  13.00של
יום  23בנובמבר .1975

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
תיק מספר2157/75 :
בענין פקודת החברות,

ובענין פירוק החברה ״פרפרי נקוי חימי וצביעה בע״מ,
והמבקש :צדוק אהרן ואחי.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  23.9.75הוגשה בקשה לבית המשפט
המחוזי בתל־אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי בקשת פירוק
זו תישמע בפניי בית המשפט היושב בדין ביום  24.11.75בשעה .08.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
בפנין הבקשה או להתנגד לכך ,דשאי להופיע בשעת הבירור ,אם
בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו .הפתק מן הבקשה יינתן לבל
נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת
התשלום הקבוע בעדו.

כל נושה או משתתף של החברה הזאת הרוצה לתמוך במתן צו
בענין הבקשה או להתנגד לכך ,יכול להופיע לשם כך בשעת הבירור,
אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו; העתק מן הבקשה הזאת
יינתן לכל נושה או משתתף של החברה הזאת תדורש זאת מן החתום
מטה ,תמורת התשלום הקבוע בעדו.

יששכר פישר ,עו״ד

רחוב בורלא  ,20תל־אביב

ב״כ המבקשת
רח׳ החשמל  ,33תל־אביב

ה ע ר ה  :כל הרוצה להופיע בשעת בירור בקשת הפירוק חייב
למסור ,או לשלוח על ידי הדואר ,לאיש החתום לעיל ,הודעה על
רצונו זה .בהודעה יפורש! השם והכתובת של האיש ,או ,אם זוהי
פירמה ,השם והכתובת של הפירמה ,והיא צריכה להיות חתומה ע י י
האיש או הפירמה או עיי עודך הדין שלו או שלח )אם יש לחם עורך

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 ,צריבה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
החתום לעיל לא יאוחר משעה  13.00של יום .23.11.75

בני דץ־יחייא ,עו״ד
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הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות
בבית המשפט המחוזי בחיפה

תיק אזרחי 1004;75

בענין פקודת החברות,
ובפנין פירוק החברה ש׳ ה׳ שווק ו ה פ צ ה בצ׳׳מ מרחוב
כצנלםון  ,1קרית מוצקין ,או מרחוב חנה סנש  ,6חיפה,
והמבקש גדעון ב ר ד ע״י ב״כ פו״ד א׳ שילה ,מרחוב החלוץ
 ,18חיפה.
נמםרח בזה חודעה כי ביום  14.7.75הוגשה בקשה לבית המשפט
המחוזי בחיפה לפרק את ההברה הנזכרת לעיל ,וכי בקשת פירוק זו
הישמע בפני בית המשפט תיושב בדין ביזם  12.11.75בשעה .08.45
בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו

בעכין הבקשה או להתנגד לבך ,רשאי להופיע בשעת הבידוד ,אם
בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו .העתק מן הבקשה יינתן לבל
בושה או משתתף של ההברה שידרוש זאת מן התתום מטה תמורת
התשלום הקבוע בעדו.
א׳ שילה,עו*ד
ב״כ המבקש
ה ע ר ה  :בל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
למסור ,או לשלות ע׳־י הדואר ,לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.
ההודעה ,בציון השם והמפן של האיש או הפירמה ובחתימתם או
בחתימת בא כוחם,צריכה להמיסר או להישלח באופן שתגיע אל החתום
לעיל לא יאוחר משפה  13.00של יום .11.11.75

פקודת השותפויות
הודעה לפי סעיף (5)68
נמסרת בזה הודעה ,כי השותפויות אשר שמותיהן מפורטים להלן נמחקו מפנקס השותפויות:
שם השותפות
א׳ דרימר ושות׳
״זריז־
מנפקטורה פלקוביץ נולדין את קירפיציביקוב
קבוצת שומרים — שמירה ובטתון
מ׳ את י׳ ברנדיים
רקיק
זאב לבנון  -משה גרינבום ,פו-ד
״עתיד־ מאפיה חשמלית
מ׳ מאיס ושות׳
״החורש• הובלת משאות וחמרי בנין
בשיא את רומנו
דיר מ׳ רוזנברג ושות׳
מכון ת״א
ב׳ יקימובםקי ושות׳
יעקב צימרוט את חיה ויינוורצל
״אי קלינבדגר ובניו ,בית חרושת לתעשית נקניק״
מלון ופנסיון האחים וגשאל
ליידנר את אטינגר
״צפוי מתכת כרומקס״
נעלי כהן
רהיטי ״ארקו״ רוזנברג את איבלר
סלון לנעלים ״עטרת״
שלד את אבוש
הראל את מאירוביץ
בית מרקחת ״תרופה״ נתניה
״מוצרי אופטיקה אטלס״ חזן את פנדו
נגרית הצפון
מי סודה פרידלנדר את שוורץ
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מספר התיק
1099
1128
2300
3628
4053
4359
4377
4849
4869
5600
5794
7252
8532
ש519/
ש1207/
ש2081/
ש2408/
ש!2703
ש4418/
ש4631/
ש4845/
ש5428/
ש4776/
ש5457/
ש5549/
*5643/
ש5668/
ש5715/

שם השותפות
ד״ר שטרן את ד״ר הלר
ח׳ ספיר ושות׳
גולד את מידליק תחנת דלק ראשון לציון
אתים לוי — בית מלאכה מכבי
מצפי את םלאמה
״נעלי פאר״
גרינולד ושות׳
אחים פת
״זיק־אור״ חשמלאות רכב ,מ פ  pחיפה
אשל את ברונר
דפוס דף־חן
ר׳ כחן את א׳ ארונוביץ סוכני ביטוח
מ׳ וולפשטט — י׳ לנגזם
עמיר את לוי
״מהודר* ביח״ר לנקניק ומעדני בשר
״רכב־נוע׳
אפרים גלר ושות׳
אברהם את יקותיאלי
״אבן־טוב ירוחם״
מוסכי און
ליאורה ,שותפות לליטוש ומסחר באבני חן
צבעוניות
מנעמימ י׳ וולפיילר ושות׳
גרינברג את הוניגמן
תודזנדיוב את קוביוב
בלכז׳ את טל ר

מספר התיק
ש6168/
שו6706
ש;6730
ש7168/
ש7387/
שן 7407
ש; 7671
ש7830/
ש8010/
ש8248/
ש8277/
ש8547J
ש8622/
ש8654/
ש8768/
ש|8880
ש8921/
ש8967/
ש8968/
ש9004/
ש9040/
ש9083/
ש9113/
ש9171/
ש9242 /

י׳ גלובוס
סגן רשם השותפויות
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פקודת השותפויות
הודעות על שינויים בשותפויות
ז.
.2
.3
.4
.5
.6
.7
«.

הםספרים בהודעות מציינים פרטים אלה :
שט השותפות
טיב העסק
מקום העסקים
שמות השותפים ומעניהם
תקופת ההתקשרות
המורשים לנהל את הכותפות ולחתום בשמה
תאריך השינוי
םםפר התיק

יוסף אופנהיימר ושות׳
 .4אלישבע עמנואל ,רות וייל ,יהודה אריאל ,יצחק אריאל וברוך
אריאל פרשו מן השותפות.
ד .כים באדר תשל״ב ) 15במרס .(1972
 .8ש.8217/

ח ב ר ת ה ק ר ח ביפו
.4
.6
.7
.8

שרה אפרתי פרשה מן השותפות.
חתימת שני השותפים אליהו אפרתי ומרים קרפ בצירוף חותמת
השותפות מחייבת את השותפות.
כיב בסיון תשליה ) 1ביוני .(1975
ש.1775/

יצחק מן ושות׳
.4.
•.6
.7
.8

יצחק מן פוש מן השותפות.
זכות החתימה על התחייבויות כספיות של השותפות תהיה לשני
השותפים ביחד .זבות החתימה ביחס לעניני המשרד השוטפים
תחיה לכל אחד מהשותפים לחוד.
ב״ב בסיון תשל״ה ) 1ביוני .(1975
ש.3259/

מאפיה ״פת״פג׳׳
 .4אהרון שטינברג פרש מן השותפות.
 1 7.באוגוסט .1974
 .8ש.4044/

ראובני הרטויב ושות׳ רואי חשבון
.4
.5
.6

.7
.8

ישראל ראובן נפטר .אברהם נתן פרש מן השותפות ,שלמה טפר
רחוב כצנלםון  4ראשון לציון הצטרף לשותפות.
ל־ 3שנים.
כל אחד מהצדדים הרטוב ,יזהר וטפר רשאים לחתום לבדם בשם
השותפות על המכתבים ,אישורי מזמנים ודו״חוח של לקוחות שאין
בהם התחייבויות כספיות ,על מנת לחייב את השותפות במהלך
העסקים הרגיל של השותפות ,על עסקי השותפות עם הבנקים,
יחתמו בשם השותפות שנים מתוך שלושת הצדדים הרטוב יזהר
וטפר .כל החלטות בדבר שינוי מקום העסקים ,קבלת שותפים או
שותף עם אחרים או בל החלטה אחרת המשנה את מהות השותפות
חייבת לקבל את הסכמתם של קלמן דוד הרטוב ,יזהר ראובני
ושלמה טפר.
ב־ד באייר תשל״ה ) 8במאי .(1975
ש.5909/

ילקוט הפרסומים  ,2163ב׳ בכסלו תשל׳׳ו6.11.1975 ,

הכהן את פינשטץ ע ו ר כ י ־ ד ץ
 .3רחוב דובנוב  ,16תל־אביב,
 .7כ״ט בניסן תשליה ) 10באפריל .(1975
 .8שן.6527

יהלומי אושר
 .3רחוב בן אביגדור  20תל-אביב.
 .7י׳ בםיון השליה) 20במאי .(1975
 .8ש.8356/

אוסקר האוזר ושות׳
 .1האוזר־חומסקי.
 .4צבי ברוך הומםקי פרש מן השותפות.
 .7ב״ב בםיון השליה ) 1ביוני .(1975
 .8ש.8809/

שטריער את שות׳
 .5על סמך צו בית־המשפט המחוזי תל־־אביב־יפו שניתן בתיק
המרצה מס׳  ,9572/74הוחזרה השותפות לפנקס השותפויות
במעמד בו היתה נתונה ערב מחיקתה דהיינו במעמד פירוק.
 .8ש.9400/

ידץ ב ר ו ך ופנחס חנות לעופות
 .6פנחס ידין לבדו לכל דבר וענין של השותפות ,ברוך ידין לענינים
שוטפים של השותפות.
 .7כ״ב בסיון תשל-ה) 1ביוני .(1975
 .8ש.9246/

מפעלי מ ת כ ת נען
 .6חתימתו לחוד של כל אחד מבין חמשת הרשומים מטה בצירוף
חותמת השותפות תחייב את השותפות .יעקב בן אריה ,עמיקם
שגב ,ורדי יששכר ,יעקב שגב ,וידן רם.
 .7כ״א באייר תשל-ה) 2במאי .(1975
 .8ש.9281/

שרכת באצאת בית חנינא
.4
.6
.7
.8

סובתי עומר אל־נ׳ולני ,מוםטפה עומר אל־נ׳ולני ופרג׳ מוםטפה
סוואלם יצאו מן השותפות.
סובחי פרג׳ מוסטפא סוואלם ו־מזזמוד רשיד אבו־תמדה יחד
רשאים לחתום בשם השותפות.
י״ז בכסלו חשל״ה ) 1בדצמבר .(1974
ש.9962/

נילונית  -מוריץ כהן
.4
.5
.6
.7
.8

מוכאלה ליאוני עגיב ,חיים עגיב שביהם מרחוב ל״ה  15גבעתיים
הצטרפו לשותפות.
שנה אחת החל מ־ 1.4.75ויתחדש כל פעם לשבה נוספת אם לא
יודיע שותף אהד ליתר השותפים  3חדשים לפני גמר החוזה
שברצונו לבטל את החוזה.
רק מוריץ בהן רשאי לחתום בשם השותפות.
ב׳ בניסן תשל״ה) 1באפריל .(1975
ש10222/
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הודעות על שינויים בשותפויות
שרכת באצאת בית חנינא

המברשת תעשית מברשות קיבוץ רוחמה 1973

 .4שאמי האשם םלימה ,בעל בית קפה ,באב אל סלסלה  ,14ירושלים
הצטרף לשותפות.
 .7כ־ב בטיון תשל״ה ) 1ביוני .(1975
 .8ש.9962/

 .6החברים הבאים רשאים לחתום בשם השותפות ,בכר אורי ,ישראלי
דוד ,אויבנטל דוד ,אפרת שרה ,יגן יצחק ונחמני יואב.
 .7ה׳ במיון תשל׳׳ה ) 15במאי .(1975
 .8שוח/מוג(.200

ביר^הודאי

י פ ר ם מוצרים פגיאומטיים

 .5פד .31.12.77
 .7ה׳ בטבת תשל״ד ) 30בדצמבר .(1973
 .8ש.010495/

מקור השווק פירות וירקות
 .4מקור הבננה בע־מ פרשה מן השותפות.
 .7ב׳ בניסן תשל״ה ) 1באפריל .(1975
 .8ש.10937/

יהלומי עלית
.4
.6
.7
.8

אברהם פרוינד יצא מן השותפות.
שני השותפים ,שלמה זלמן טיגרמן וחיים פון ביחד רשאים לנהל
את עניני השותפות ולחתום בשמה.
כ״ב בסיון תשל׳׳ה ) 1ביוני .(1975
ש.10284/

שותפות ל מ ס ח ר צעצועי פופ
 .4יעש יוסף הצטרף לשותפות רחוב הרגל  ,27/2יליד ,1922
בת־ים.
' .6בל אחד מהשותפים בנפרד רשאי לחתום בשם השותפות בצירוף
החותמת של השותפות.
 .7כ׳ בניסן תשל״ה ) 1באפריל .(1975
 .8ש.10704/

דפוס בארי
 .6יצחק רייך ,יוסף כתן ,אבדתם סלע וצבי םוכמן רשאים לחתום
בשם השותפות ,וכל אחד בנפרד.
 .7כ׳ בניסן תשל״ה ) 1באפריל • .(1975
 .8ש.10548/

פ ל ג יצוא תוצרי השקיה 1973
 .6חתימתו לחוד של כל אחד משני הרשומים מטה רומה חנן ,בים
אדי יחד עם חתימת אחד מבין ארבעת הרשומים מטה ,שגב יעקב,
ורדי יששכר ,שגב עמיקם וידן רם בצרוף חותמת השותפות
מחייבת את השותפות הנ״ל.
 .7ב״ד באייר תשל׳׳ה ) 8במאי .(1975
 .8ש.10900/

דגנית מאפיה אזורית ח פ ר נתניה
 .6חתימתו של כל אחד להוד מן המנהלים הרשומים מטה בצירוף
חותמת השותפות תחייב את השותפות בכל הענינים ,ליברמן מנשה,
תירוש אריה ,עוזי דגן ונאור מרדכי.
 .7י־׳ד בשבט תשל״ה ) 26בינואר .(1975
 .8ש1162/ו.

ת ו ב ל הובלות מ.כ(1974).
 .6מאיר שני ,יוסף לוי ,וזאב ארדינסט חתימת כל שניים מהמנויים
לעיל תחייב את השותפות.
 .7ו׳ באדר תשל״ה ) 17בפברואר .(1975
 .8ש.11166/
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 .6חתימתו לחוד של בל אחד מן הרשומים מטה מחייבת את השותפות,
ליטרם דוברם וארז אמיר.
 .7כ״ב בסיון תשל״ה ) 1ביוני .(1975
 .8ש/מוג.221/

שיאון חרושת מוצרי סידקית
 .6חתימתו לחוד של כל אחד מהמפורטים להלן מחייבת את השותפות.,
תלם רפאל ,גבריאלי דות ,שגיא אריה ורפפורט גדעון.
 .7ב׳ בסיון תשל׳׳ה ) 30במאי .(1975
 .8שותן מוג.231/

פולישק ניר יצחק
 .6מורביץ לוי ,פלד דן ,דומנוף גדעון ,קופרמן דבי ויהושע יעקב,
חתימתו של בל אחד לחוד מתנ׳׳ל בצירוף חותמת השותפות מחייבת
את השותפות.
 .7ד׳ בתמוז חשל״ה ) 13ביוני .(1975
 .8ש/מוג.260/
עליזה אליצור
י״ט באלול תשליה ) 26באוגוסט (1975
ממלאת מקום רשפ החברות

הודעות על פירוק שותפויות
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה :
 .1שס השותפות
 .2תאריך הפירוק
 .3מספר התיק

 .1כ ס פ י א ב ר ה ם את גור אריה ישראל
 .2ב״ח בחשון תשל״ד ) 23כנלבמבר .(1973
 .3ש.7364/

 -1פ ר ו כ ט ר  -גורטלר

 .2כ״ח בתמוז תשל״ה ) 7ביולי .(1975
 -3ש.8530/

!• ״ ע ז ־ ב ך אלקטרוניקם מיכון משרדי

 .2כ״ב בתמוז תשל־׳ת ) 1ביולי .(1975
.10484 3.

 .1מיכאל נ ד ל ץ
 .2י״ט בניסן תשל״ה ) 31במרס (1975
 .3ש.10813/
כ״ו באלול תשל״ה ) 2בספטמבר (1975

יעקב לוי
רשם החברות
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פקודת השותפויות
הודעות על פירוק שותפויות
המספרים כהח־עוח מציינים 3רבוים אלה
 .1שם השותפות
 .2תארי!״ הפירוק
 3מספר התיק
 .1עקיבא כהן ,משה א ב ר ה מ י שמואל
 .2י״ג בסיון תשל״ה ) 23במאי .(1975
.5503 3.
 •1חיים פינקלשטיץ ובניו
 .2כ׳ בניסן תשל״ה ) 1באפריל .(1975
 .3ש.6763/
 .1אוטורן
 .2י״ט בניסן תשל״ה ) 31במרס .(1975
 .3ש.7619/
!• ישימפקם isimpex
 .2י״ח באדר תשל״ה ) 1במרס .(1975
 .3ש.8366/

 .1יצחק עוזרמןושות׳
 .2כ״ט במיון תשל״ד ) 19ביוני .(1974
 .3ש.7688/
! .אופגת ה כ פ ת ו ר
 .2כ״ו בטבת תשל״ה ) 9בינואר .(1975
 .3ש.9774/
 .1מנסרת יהלומים אחים יחזקאל
 .2כ־־׳זז באדר תשל״ג ) 1באפריל .(1973
 .3ש.10399/
 .1מלטשת יהלומים א .בנימיני את י .ב ך צ י ו ן
 .2כ׳ בשבט תשל-ה ) 1בפברואר .(1975
 .3ש.10427/
 •1פ ל ם ט ו ל י ט
 .2ט׳׳ז בניסן תשל״ה ) 28במרס .(1975
 .3ש.10568/
 .1גמזו אליעזר את סלוצקי זאב
 .2ט״ו בתשרי תשל״ה ) 1באוקטובר .(1974
 .3ש.10646/

! .מלטשת יהלומים אחים צהן ושות׳
 .2כ״ה בסיון תשל״ה ) 4ביוני .(1975
 .3ש.10435/

 .1א י מ ב ר את ס פ י ר
 .2י״ט בניסן תשל״ה ) 31במרס .(1975
 .3ש.10819/

 .1יהלומי אשר ר פ א ל
 .2י״ם בניסן השל״ה ) 31במרס .(1975
 .3ש.10637/

 .1שותפות ענבי ציץ)(1972
 .2א׳ בניסן תשל״ה ) 13במרס .{1975
 .3ש.10908/

 •1ראובן גולדברג ושות׳ רואי חשבון
 7 2.במרס .1974
 ,3ש.10929/
!• אחים הגדלסמן  -יהלומים
 10 2.באוקטובר .1973
 .3ש.11097/
 .1שניר מ.ד.י.
 .2ב״א בסיון תשל״ה ) 31במאי .(1975
 .3ש.11048/
 .1יהלומי ק ר ק ו  -ג פ ן
 .2ג׳ בשבט תשל׳׳ה ) 15בינואר .(1975
 .3ש.11175/
 .1יהלומי מבדל את מירק
 .2כ״א בסיון תשל״ה ) 31במאי .(1975
 .3ש.11270/
! .חדיש בית חרושת ל כ פ ת ו ר י ם
 .2כ״ו בטבת תשל״ה ) 9בינואר .(1975
 .3ש.6489/

ילקוט הפרסומים  ,2163ב׳ בכפיו תשי״ו6.11.1975 ,

 .1ה ד ר ר פ א ל א ת יצחקי פדויז
 .2י״ט בניסן חשל״ה ) 31במרס .(1975
 .3ש.10940/
 .1יהלומי לייםופ
 .2ד׳ בתשרי תשל״ד ) 30בספטמבר .(1973
 .3ש.10659/
 .1דגנית מאפיה אזורית ח פ ר  -נתניה
 .2ב׳ באייר תשל״ה ) 1במאי .(1975
 .3ש.11162/
! .ח מ ל חשמלאות כ ל ל י ת
 .2כ״א בשבט תשל׳׳ה ) 2בפברואר .(1975
 .3ש.11163/
 .1יהלומי אחים אליעזר
 .2י׳׳ט באייר תשל״ה ) 30באפריל .(1975
 .3ש.11305/
 .1קייבוב אבנר ושרת׳
 .2כ״ט בניסן תשל״ה ) 10באפריל .(1975
 .3ש11342/
עליזה אליצור
י״ט באלול תשל״ה ) 26באוגוסט (1975
ממלאה מקום רשם החברות
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פקודת האגודות השיתופיות
הודעה על רישומ אגודות שיתופיות

הודעה לפי סעיף ) 59ו()ד(
ופקודת החברות סעיף (3) 242

המספרים ש ב ה ו ד ע ה מציינים את ה פ ר ט י ם הבאים :

ז .שמ האגודה
 .2המען הרשום
 .3תאריך הרישז•
.4

סוג ה א ג ו ד ה

.5

מספר תיק האגורה

ה מ י מודיע בזה ,שלאחר שלושה חדשים למן תאריך פרסום
הודעה זו ,יימחק שמה של האגודה הנזכרת מטה מפנקס רישום
האגודות השיתופיות והאגודה • תבוטל ,אלא אס יראו לי תוך המועד
הנ״ל סיבות המחייבות אחרת.
שם האגודה

 .1׳׳מפעלי קרור שער הנגב״ אגודה חקלאית שיתופית
בע״מ.
 .2ד.נ .חוף אשקלון.

 .3ג׳ באב תשל׳׳ה ) 11ביולי .(1975
 .1 4.חקלאות;  .2אגודה חקלאית כללית.

.2358 5.

 .1״שחת״ אגודה חקלאית שיתופית בעמק יזרעאל
בע״מ.
 .2עמק יזרעאל.
 .3ג -באב תשל״ר 11),ביולי
 .1 4.חקלאות;  .2אגודה חקלאית כללית.

תאריך הרישום

19.5.1942

קופת תגמולין של עובדי החברה הא״י
לאוטומובילים ,אגודה שיתופית בתל״אביב בע״מ
מפן רשום :רחוב המסגר  ,43תל־אביב.
תיק מספר.450 :
קופת תגמולים של עובדים
ב״עלית״ אגודה שיתופית בע״מ
)חיק מספר.(472 :

 24בדצמבר 1943

א׳ באב תשל׳׳ה ) 9ביולי (1975

.2359 5.

 .1״יונתן״ מושב שיתופי של הפועל המזרחי להתישבות
חקלאית בע״מ
 .2ד.נ .הגולן.

 .1 4.חקלאות;  .2מושב שיתופי.

.2360 5.

יאיר יקיר

) 21ביולי (1975

דשם האגודות השיתופיות

״דעת״ אגודה שיתופית של מורים בדימונה בע״מ )מסי
;1971

נמסרה בזה הודעה כי באישורי מהיום שונה שם האגודה הרשומה
מטה כדלקמן:
המספרים שבהודעה מציינים א ת הפרטים חבאים :
 .1השם הקודם
 .2השם החדש
 .3מספר האגודה

 .1״כפר כיםלוך ,אגודה חקלאית שיתופית בע״מ.
 .2׳׳כפר כיםלון״ ,כפר שיתופי להתיישבות חקלאית
בע״מ.
.1221 3.
 .1כפר דישון אגודה חקלאית שיתופית בע״מ
 .2״דישון״ כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע״מ
.1266 3.
 .1עציון ג׳ מושב שיתופי ׳ להתישבות חקלאית של
הפועל המזרחי בע״מ.
 .2״אלעזר״ מושב שיתופי להתישבות חקלאית של
הפועל המזרחי בע״מ.
.2312 3.
יאיר יקיר
רשם האגודות השיתופיות
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הואיל וביום  2בפברואר  1971ניחן צו על פירוק האגודה:
התיק (1871 :וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים  1708מיום  18במרס

הודעה על שינוי שם

י״נ בתמוז

ביטול רישום אגודות שיתופיות לפי סעיף (2) 50
הואיל וביום  30במרס  1966ניתן צו על פירוק האגודה :אגודה
שיתופית של חיילים משוחררים לייצור מוצרי בטק
בדלית אל כרמל בע״מ )מם׳ התיק (1735 :וצו זה פורסם
בילקוט הפרסומים  1274מיום  28באפריל :1966
והואיל והפירוק הנ״ל בשלם ,ניתנה בזה הודעה ,שרישום האגודה
הנ״ל נתבטל ומאותה שעה חדלה האגודה לשמש כגוף מואגד.

 .3י״ג באב חשל״ה ) 21ביולי .(1975

חשל״ה ) 22ביוני (1975

יאיר יקיר
רשם האגודות השיתופיות

.(1975

י־׳ג באב תשל״ה

רמת־גן

והואיל והפירוק הנ״ל נשלם ,ניתנת בזה הודעה ,שרישום האגודה
הנ״ל נתבטל ומאותת שעה חדלה האגודה לשמש כנוף מואגד.
י יאיר יקיר
ב״ג באב תשל״ה ) 31ביולי (1975
רשם האגודות השיתופיות

צו בדבר ביטול פירוק האגודה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  46לפקודת האגודות השיתופיות ,וסעיף
 16לפקודת הפרשנות ,אגי מבטל את הצו לפירוק האגודה ״אל־
ברבה״ אגודה שתופית לייצור שמן בביר אל־סקה בע״מ )תיק מס׳
 ,(1689שפורסמם בילקוט הפרסומים  ,1880תשל״ב ,עמי .632
בהתאם לבך בטל גם מינוים של עו״ד מנחם דוישט וצבי תייק
במפרקי האגודה.
כ״ט

בתמוז תשל״ה ) 8ביולי (1975

יאיר יקיר
רשם האגודות השיתופיות

הודעה לפי סעיף (3) (1) 59
ופקודת ההברות סעיף (6) 242
אני מודיע בזה שפל פי צו בית המשפט המחוזי בירושלים החזרתי
לפנקס רישום האגודות השיתופיות את האנודה הנקיבה להלן) :תיק
המרצה  ,(155/72״נוה עציון״ אגודה שיתופית בע״מ ,תיק מס׳ .475
ד׳ באדר

תשל״ה ) 18בפברואר (1972

יאיר יקיר
רשם האגודות השיתופיות

ילקוט הפרסומים  ,2163ב׳ בכסלו תשל״ו6.11.1975 ,

ומדעות מאת מ ג ס הנכסים הרשמי
פקודת החברות

צו קבלת נכסים והכרזת פשיטת ת ל  ,אסיפה ראשונה

הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד

שם ההייב ,תיאורו ומעבו :אליהו אברהם ,צבעי ,מכונת מבדל ,12/13
רעבבה ,ת״ז .7354393
כיח המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2319/75
תאריך צו קבלת הבכסים והכרזת פשיטת דגל :ט׳ בהשון תשל״ו
) 20באוקטובר .(1975
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השפה והמקום :י׳׳ז בכסלו תשל״ו )21
בנובמבר  ,(1975בשעה  11בבוקר ,במשרד כונס הנכסים הרשמי,
רחוב נחלת בנימין  ,39תל־אביב.

שם החברה :אופנת דנמ בע״מ — בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב העבודה  ,14תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,חיק אזרחי .1827/74
היום האחרון לקבלת הוכחות :י״ז בכסלו תשל״ו) 21בנובמבר .(1975
שם המפרק ,תיאורו ומענו :אברהם פדידלנדר ,עויד ,רחוב החשמל
 ,8תל־אביב.
ב״ב בחשון תשל״ו) 27באוקטובר (1975

אי רוטבשטרייך
סגן כונס הנכםיס הרשמי

פקודת פשיטת הרגל1936 ,
הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :יוסף נהלני ,רחוב עקיבא  ,4פתח־חקוה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .219/71
היום האחרון לקבלת הוכחות :י״ז בכסלו תשל״ו) 21בנובמבר .(1975
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כוגם הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין
 ,39תל־אביב.

צו אישור פשרה ומינוי נאמן
והודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :סלמון לאנרדו בלנק ,רחוב יחזקאל ,12
קרית אונו.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1320/72
תאריך אישור הפשרה ומינוי נאמן :ד׳ בחשון תשל״ו) 9באוקטובר
.(1975
טיב הפשרה :בהתאם לאישור הפשרה .י
היום האחרון לקבלת הוכחות :י״-ז בכסלו תשל״ו) 21בנובמבר .(1975
שם הנאמן ,תיאורו ומענו; שמואל גוטמכר ,עו-ד ,רחוב אלגבי
128א׳ ,תל־אביב.

שם החייב ,תיאורו ומענו :בנימין סטריקובסקי ,מתקן פבצידים,
רחוב מגדים  ,9רמת־־גן.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב־יפו ,תיק אזרחי .1397/68
היום האחרון לקבלת הובהות :י״ז בכסלו תשל״ו) 21בנובמבר .(1975
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין
 ,39תל־אביב.

הודעות על ביטול צו קבלת נכסים ופשיטת ת ל
לאחר ביצוע הפשרה

שם החייב ,תיאורו ומענו :מנשה כדים ,נהג מונית ,רחוב שינקין ,79
גבעתיים.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1211/70
היום האחרון לקבלת הוכחות :י״ז בכסלו תשל״ו) 21בנובמבר .(1975
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין
 ,29תל־אביב.

שם החייב ,תיאורו ומענו :שאול בר־עם ,ת״ז  ,0307765רפד ,רחוב
אילת  ,38תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :חל־אביב־־יפו ,תיק אזרחי .414/66
תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל :ט׳ בשבט תשכ״ו ) 30בינואר
.(1966
תאריך ביטולו :כ־׳ב באב תשל״ה ) 10ביולי .(1975

הודעה על תשלום דיבידנד לנושים בדין קדימה בלבד
שם החייבת ,תיאורה ומענה :ריימונד זילברינג ,פקידה ,רחוב בוג־
רשוב  ,36תל־־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביבייפו ,תיק אזרחי .2305/69
הסכום לכל לירה 100 :אגורות.
זמן פרעונו :י״ג בכסלו תשל״ו) 17בנובמבר .(1975
מקום פרעונו במשרד הנאמן :חיים ליטוינסקי ,עו״ד ,ככר מפריק
 ,12תל־אביב.

הודעה על תשלום דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :איזידור שטרן ,רחוב רבי עקיבא  ,1רסקו
בי ,חולון.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרהי .1405/67
הסכום לכל לירה 100 :אגורות לנושים בדין קדימה ,ו־ 50אגורות
לנושים רגילים בהתאם לפשרה.
זמן פרעונו :י״ג בכסלו תשל״ו) 17בנובמבר .(1975
מקום פרעונו במשרד הנאמן :יששכר פישר ,עו״ד ,רחוב החשמל ,33
תל־אביב.

ילקוט הפרסומים  ,2163ב׳ בכסיו תדיל־ו6.11.1975 ,

הודעות על ביטול צו קבלת נכסים ופשיטת רגל
שם החייב ,תיאורו ומענו :יוסף גהלני ,ת״ז  ,0360366רחוב עקיבא
 ,4פתח־תקוה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .219/71
תאריך ג ו קבלת נכסים ופשיטת רגל :ב׳ בטבת תשל״א ) 17בינואר
. (1971
תאריך ביטולו :ד׳ בחשון תשל״ו ) 9באוקטובר .(1975
שם החייב ,תיאורו ומענו :דוד קלאוד לקאש ,סוחר ,םימטת עזודיה
 ,2כפר שמריהו ,אצל ליאון לקאשי.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .219/72
תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל :ט׳ בשבט תשל״ב ) 25בינואר
. (1972
תאריך ביטולו :כ״ט בחשון תשל״ה ) 14בנובמבר .(1974
ב״ב בחשון תשל״ו) 27באוקטובר (1975

א׳ רוטנשטרייך
סנן בונם הנבםים הרשמי
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הודעות מ א ת כונס הנכסיס הדשמי
פקודת פשיטת הרגל 936 ,ו
הודעות על ביטול צו קבלת נכסיש ופשיטת רגל
שם החייב ,תיאורו ונלפנו :חואטו פרטוק ,צבעי ,ת.ז4/262268 .
שיכון רמה  ,357לוד.
בית המשפט המחוזי של :תל־אכיב־יםו ,תיק אזרחי .1369/71
תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל :י׳ בניסן תשל״א ) 5באפריל
.(1971
תאריך ביטולו :כ״ד בתשרי תשל״ו) 29בספטמבר .(1975
שם החייב ,תיאורו ומענו :חיים בוקפי ,פועל ,רחוב תמוז  ,45שכונת
עזרא תל־אביב ,ת״ז .5100139
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1883/75
תאריך צו קבלת גכםים ופשיטת רגל :כ״ט באב תשל״ה ) 6באוגוסט
.(1975
תאריך ביטולו :ד׳ בחשון תשל״ו) 9באוקטובר .(1975
שם החייב ,תיאורו ומעכו :אהרון אדונינו ,קבלן משנה ,ת״ז ,156347
רחוב כצגלסון  ,127גבעתיים.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב־יפו ,תיק אזרחי .598/70
האריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל :ט׳ באדר א׳ תש׳־ל ) 15בפב
רואר .(1970
תאריך ביטולו :כ״ז בתשרי תשל״ו) 2באוקטובר .(1975
שם החייבת ,תיאורה ומענה :רות דורון ,ת׳׳ז  ,34757רחוב בורובוב
 ,10תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים ,תיק אזרחי .560/69
תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל :ד׳ בשבט חשל״ה ) 16בינואר
.(1975

תאריך ביטולו :ד׳ בהשון תשל״ו) 9באוקטובר .(1975
שש החייב ,תיאורו ומענו :יעתק יעיש ,עיתונאי ,ת״ז ,0734539
רחוב זיבוסינסקי  ,6בת־ים.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2329/63
תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל :ג׳ בתמוז תשכ׳׳ג ) 9ביולי
.(1963
תאריך ביטולו :כ׳ בתשרי תשל״ו) 26בספטמבר .(1975
שפ החייבת ,תיאורה ומענה :נעמי רוזניקוב ,עקרת בית ,ת״ז
 ,6420179רחוב דובנוב ,תל־אביב.
תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל :ב״ו בשבט תשב״ט ) 14בפב
רואר .(1969
תאריך ביטולו :ד׳ בחשון תשל״ו) 9באוקטובר .(1975

הודעה על ביטול צו קבלת נכסים ופשיטת רגל לאחר
תשלום חובו
ושחרור כונס הנכסים הרשמי מתפקידו כגאמן
שם החייב ,תיאורו ומענו :סעדיה )סעידה( עשרי ,נגר ,ת״-ז 923636
שיכון א׳  ,99ראשון־לציון.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .352/66
תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל :ד׳ בשבט תשכ־י׳ו) 26בינואר
.(1966
תאריך ביטולו :ד׳ בחשון תשל־ו) 9באוקטובר .(1975
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הודעות על מינוי נאמן
שם החייב ,תיאורו וממנו :אפרים בן צבי /נהג ,רחוב שפינוזה ,7
פתח־חקוה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1106/75
תאריך צו הכרזת החייב כפושט רגל :י״ג בניסן חשל״ה ) 25במרס
.(1975
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין
 ,39תל-אביב.
תאריך המינוי :ט׳ בחשון תשל׳׳ו) 14באוקטובר .(1975
שם החייב ,תיאורו ומענו :יצחק כהן ,סוחר ,רחוב מזא״ה  ,74תל־
אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יסו ,חיק אזרחי .1230/67
תאריך צו הכרזת החייב כפושט רגל :י״א בתשרי תשכ״ח ) ו ב א ו ק 
טובר .(1967
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :טובה כגן־קריב ,עו׳׳ד ,רחוב אחד העם
 ,103תל-אביב.
תאריך המינוי :ד׳ בסיון תשל״ה ) 14במאי .(1975
שם החייב ,תיאורו ומענו :עזבון מוכתר כדורי ,רחוב רש״י ,6
רמת־גן.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,חיק אזרחי .4345/75
תאריך צו הכרזת החייב כפושט רגל :כ*ו באייר תשל-ה ) 7במאי
.(1975
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :אברמוביץ ברוך ,עו׳׳ד ,רחוב נחלת בנימין
 ,75תל־אביב.
תא־־יך המינוי :ל׳ בתשרי תשל־ו) 5באוקטובר .(1975
שם החייב ,תיאורו ומענו :בנימין דיסטל ,טבח ,רחוב הפועל הצעיר
 ,13פתח־תקוה.
בית המשפט המחוזי של :חל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2857/74
תאריך צו הכרזת החייב כפושט רגל :י״ט בחשון תשל־ה ) 4בנובמבר
.(1974
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :מנהם פינקוס ,עו׳׳ד ,שדרוה דוד המלך ,29
תל-אביב.

הודעות על שהדור נאמן
שם החייב ,תיאורו ומענו :ויקטור מוסרי ,סוחר ,שדרות העצמאות
 ,18בת־ים.
בית המשפט המחוזי של :תל־אגיב־יפו ,חיק אזרחי .3698/64
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :ד״ר חיים א .ליבא ,עו״ד ,רחוב מונטי־
פיורי  ,22תל־אביב.
תאריך השחרור :ד׳ בחשון תשל״ו) 9באוקטובר .(1975
שם החייב ,תיאורו ומענו :יצחק סלומון ז״ל ,כפר־שמואל ע״י
רמלה ,ת״ז .4187742
בית המשפט המחוזי של :חל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2935/60
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :שמעון ארליך ,עו״ד ,רחוב אחד העם ,60
תל־אביב.
תאריך המינוי :כ״ט בטבת תשכ״ט ) 19בינואר .(1969
תאריך השחרור :י״ב בחשון תשל״ו) 7באוקטובר .(1975
ב׳׳ב בתשון תשל״ו) 27באוקטובר (1975

א׳ רוטנשטרייך
סגן כונס הנכסים הרשמי

ילקוט הפרסומים  ,2163ב׳ בכסלו תשל׳׳ו6.11.1975 ,

הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי
פקודת פשיטת הרגל1936 ,
הודעה על שחרור נאמן
שם החייב ,תיאורו ומענו :שמואל גלו ,פועל ,רחוב יוטבתה ,2/18
חולון.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,חיק אזרחי .459/70
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :קוברסקי דוד ,עו״ד ,רחוב לילינבלום ,30
תל־אביב.
תאריך שחרורו :י׳׳ד בהשון תשל״ו) 19באוקטובר .(1975

הודעה על ביטול צו קבלת נכסים
שם החייב ומענו :הלבה מגדלנה קסטנבאום ,דירה בשיכון ביאליק
 ,4/1טירת־הכרמל.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .1409/75
תאריך צו קבלת הנכסים 15 :בנובמבר .1571
תאריך ביטולו :ה׳ בחשון תשל״ו) 10באוקטובר .(1975
י״ט בחשון חשל״ו) 24באוקטובר 5ד(19

בקשות שחרור
שמות החייבים ,תיאורם ומענם:
 .1אליהו קוםובסקי ,נגר,
 .2טובה קוטובסקי ,עקרת־בית ,רחוב צבי ברוך  ,5תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיקים אזרחיים:
.4262/69 .2 ;4261/69 .1
היום והמקום לדיון בבקשת השחרור :ב׳ בכסלו תשל״ו) 6בנובמבר
 ,(1975בשעה  8.30בבוקר ברחוב ויצמן  ,1תל־אביב ,בבית
המשפט המחוזי ,בפני כבוד השופט חריש.
שם החייב ,תיאורו ומענו :אברהם אלוביץ ,סוחר ,רחוב סמילנסקי
 ,10חל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב-יפו ,תיק אזרחי .2052/65
היום והמקום לדיון בבקשת השחרור :כ״ב בכםלו תשל״ו) 6בנו
במבר  ,(1975בשעה  8.30בבוקר ,ברחיב ויצמן  ,1תל־אביב,
בבית המשפט המחוזי בפני כבוד השופט חריש.
שם החייב ,תיאורו ומענו :נפתלי הדרי ,פקיד ,רחוב יהושוע טהין ,1
תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .77/54
היום והמקום לדיון בבקשת השחרור :ט/בכסלו תשל״ו) 13בבובמבר
 ,(1975בשעה  8.30בבוקר ,בבית המשפט המחוזי ,רחוב ויצמן
 ,1תל־אביב בפני כבוד השופט חריש.
ב״ב בחשון תשל״ו) 27באוקטובר (1975

א׳ רוטנשטרייך
סגן כונס הנכסים הרשמי

צו שחרור ושחרור נאמן
שם החייב ומענו :דוד קרמר ,רחוב הבסטיליה  ,4קריח שפרינצק,
חיפה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .815/68
תאריך צו השחרור :י׳ בסיון תשל״ג) 10ביוני .(1973
מהות הצו :שחרור החלטי וסופי.
שם הנאמן ,תיאורו ומעבו :י׳ ויבטר ,עו׳׳ד ,רחוב שמריהו לוין ,6
חיפה.
תאריך השחרור :י״א בתשרי תשל׳־ו) 16בספטמבר .(1975
י״ט בחשון תשל״ו) 24באוקטובר (1975

י' יקותיאלי
סגן כונס הנכסים הרשמי

י׳ יקותיאלי
סנן כונס הנכסים הרשמי

ילקוס הפרסומי•  ,2163ב׳ בכסלו תשל׳׳ו6.11.1975 ,

צו קבלת נכסים והכרזת פשיטת רגל ,אסיפה ראשונה
וחקירה פומבית
שם החייב ,תיאורו ומענו :כהן מקסים ,ת״ז  ,172830מפעיל ציוד
מכני ,מרחוב אליעזר בן יאיר  29/17ערד.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .497/75
תאריך צו קבלת הנכפים והכרזת פשיטת רגל :כ״ג בתשרי תשל־׳ו
) 28בספטמבר .(1975
בקשת בושה או חייב :בקשת החייב..
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :י״ג בכסלו תשל״ו )17
בבובמבר  (1975כשעה  11.00במשרד בונם הנכסים הרשמי,
רחוב החלוץ  ,117באר־שבע.
תאריך החקירה הפומבית ,השעה והמקום :א׳ בטבת תשל״ו )15
בדצמבר  (1975בשעה  08.30בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע.

צו קבלת נכסים והכרזת פשיטת רגל ,אסיפה ראשונה
וחקירה פומבית
שם החייב ,תיאורו ומענו :מסיקה ז׳ק ,ת׳׳ז  ,5756430מסגר ,משדרות
הרצל  3414דימונה.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .505/75
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :כ״א בתשרי תשל״ו
) 28בספטמבר .(1975
בקשת בושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :י״ג בכסלו תשל׳׳ו )17
בנובמבר  (1975בשעה  10.00במשרד כונס הנכסים הרשמי,
רחוב החלוץ  ,177באר־שבע.
תאריך החקירה הפומבית ,השעה והמקום :י״א בטבת תשל״ו )15
בדצמבר  (1975בששה  08.30בבית המשפט המחוזי ,בבאר־שבע.

הודעה בדבר צו קבלת נכסים ופשיטת רגל וביטולו
שם החייב ,תיאורו ומענו :ואקנין חיים ,ת״ז  ,6/883619צבע ,מצפה
רמון .131/2
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .157/75
תאריך מתן צו קבלת נכסים :כ״ו באדר תשל״ה ) 9במרס .(1975
תאריך ביטול הצו :א׳ בחשון תשל״ו) 6באוקטובר .(1975
ט׳ בחשון תשל״ו) 14באוקטובר (1975

ש׳ אנקור
סגן כונס הנכסים הרשמי
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פקודת האפוטרופוס הכללי944 ,ו

ת1ק בנק ישראל ,תשי״ד954-ו

הודעה

דין וחשבון לפי סעיף  (1)58של חוק בנק ישראל ,תשי״ד,1954^-

להווי ידוע בי יש בדעת האפוטרופוס הכללי להניש לבית המשפט
המחוזי בירושלים בקשה למתן צו לפי סעיף  35 ,(1) 33א׳ לפקודת
האפוטרופוס הכללי בנוגע לעזבונות ורכוש נעדרים המפורטים
כדלקמן:

על מחזור המשבע והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום העבודה

יעקב שמואל ברוכים ,יהודה מנשה זובידה ,אפרים )פרנץ( מאיר,
מקם ריבר.
בנונע למקם ריבר הוגשה לבית משפט השלום בירושלים בקשה
לפירוק השותפות במקרקעין הידועים כחלקה  49בגוש .30253
י־״ד בתשון תשל׳׳ו) 19באוקטובר 5ד(19

יי צוריאלי
סגן האפוטרופוס הכללי

הודעה ל פ י סעיף 19
להווי ידוע כי ניתן צו להנהלת רכוש לפי סעיף  35 (1) 35א׳
לפקודת האפוטרופוס הכללי משנת  1944בבית המשפט המחוזי
בירושלים בנוגע לעזבונות המפורטים כדלקמן:
אליעזר כהן ,נגל לוטר ,חיים לנדאו ,עזרא ניסן שרים ,םופיה
גורדיציוק ,ויקטור וסלי ,אנה לני ,פניז׳ל לוי שרה ,יוסף שיק
בן לזר ,אוסקר ברנד ,שלמה נכטיגל ,מנחם מנדל שווארץ )כהן(,
רודולף לזר )שטרן( ,חנה הקר ,.ולרי אדלר ,מלכה פרנסים,
אדלה לוי ,אלישע לוי ,משה אלקיים ,מינה שטיין ,יעקב ועקנין,
יוכבד בנבנישתי ,יהודה וילנצ׳יק ,אספיר)אסתר( טולצ׳ינסקאיא,
ד־ר אורקאדי אוםביאטצב ,לורה בת לב אוסביאטצב ,הירשל
דהה.
תביעות על העזבונות הנ״ל יש להגיש בצירוף הוכחות על נכונותן
לאפוטרופוס הכללי ,ת״ד  1254ירושלים ,תוך חודש ימים מיום
פרסום הודעה זו.
בתום תקופה זו יהיה האפוטרופוס הכללי חופשי לחלק את האקטיב
או הלק כל שהוא ממנו ,לשם פרעון אותן התביעות שהוכחו בפניו
וזאת בדרך שצוייבה בפקודה.
ט־ו בחשון תשל״ו) 20באוקטובר (1975

יי צוריאלי
סגן האפוטרופוס הכללי

חוק המילמה העממי ,חשי״ד1954-
הודעה ע ל מקום ומועד ההגרלה ה־64
בהתאם לסעיף  (5) 3לחוק מילווה עממי ,תשי-ד— ,1954נמסרת
בזה הודעה כי ההגרלה ה־ 64של המילווה הנ״ל תתקיים ביום ז׳
בכסלו תשל״ו) 11בנובמבר  (1975במשרדי בנק ישראל ,חל־אביב,
דחוב נחלת בנימין  ,69בשעה .12.30

בנק ישראל
מינתל מילוות המדינה
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ביום כ״ד בחשון תשל׳׳ו ) 29באוקטובר (1975

שמרי כפף במחזור
מעזה )לרבות מטבעות קפניס( כמחזור . .
סך כל המטבע" במחזור . . . . . . .
זהב
יתרות במטבע חוץ
שטרי מקרקעין של הממשלה
ששרי *יעד ושסרי התחייבות שי הממשלה .
שטרי חוב ושטרי חליפין
סך כל הנכסימ

אג׳

ל״י

50
*63
13
28
85

4,068,145,659
175,159,723
4,243,305,383
325,334,518
3,917,970,864

-

_

4,243,305,363 13

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

תקנות שעדי אוצר ,תשי׳ט194$-
הסכום ה כ ו ל ל של שטרי אוצר
ל-י
 .1שהיו במחזור ביום כ׳ בניסן חשל״ה
) 1באפריל — (1975
על פי סעיף ) 1ב() (1לפקודת
שטרי אוצר ,תשיט—1948
על פי סעיף ) 1ב() (2לפקודת
שטרי אוצר ,תש״ט—1948

ל״י

165,000,000

םה׳׳כ

69,400,000
254,400,000

 .2הוצאו אחרי התאריך האמור —
165,000,000
על פי סעיף ) 1ב()(1
69,400,000
על פי סעיף ) 1ב()(2
 .3בפחי אחרי התאריך האמור —
165,000,000
על פי סעיף ) 1ב()(1
69,400,000
על פי סעיף ) 1כ()(2
 .4נמצאים במחזור ביום א׳ בכסלו
תשל״ו) 5בנובמבר — (1975
על פי סעיף ) 1ב()(1
על פי סעיף ) 1ב()(2

165,000,000
69,400,000
סה־כ

234,400,000

ילקזט !.פרסומים  ,2163ב׳ בכסלו תשל״ו6.11.1975 ,

הודעות אלה מתפרסמות על אחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונות!

עמידד ,החברה הלאומית לשיכק עולים
בישראל בע״מ
נמסרת בזה הודעה על החלטת מועצת המגהלים של החברה,
מיום  18בספטמבר  1975בדבר מורשי חתימה וסדרי חתימה בחברה
הנ״ל.
 .1ר ש י מ ה 1
אפרים בן־ארצי ,אלברט לוי ,ישעיהו לנדאו ,שמואל פוטיק,
אברהם לוי ,יצחק אולשטיין ,זיוה באום ,יוחנן פלד ,יוסף בן־
בטט.
רשימה 2
אליהו יחיאלביץ ,אריה קוברין ,מנחם שלוםברג.
רשימה 3
אפרים p־ארצי ,אלברט לוי ,ישעיהו לנדאו.
כל זכויות החתימה הם במסגרת התקציבית המאושרת.
ועדביום
שהתקיימה
 .2בכל תשלום או התחייבות בסכום עד הנ־׳ל
בכלל,
 100,000לירות
יחתמו אחד ממורשי החתימה מרשימה  2ביחד עם אחד ממורשי
החתימה מרשימה .1
 .3בבל תשלום או התחייבות בסכום שמעל  100,000לירות ,יחתמו
אחד ממורשי החתימה מרשימה  2ביתד עם אחד ממודשי החתימה
מרשימה .3
 .4בכפיפות לסעיף  2דלעיל ,כל מורשה חתימה מהמורשיס שברשי
מה  1יחתום על תשלומים ,הוזים או התחייבויות בתחום אחריות
ו/או במסגרת תקציב יחידתו בלבד.
 .5חוזים והתחייבויות יבואו לאישור מוקדם של הדירקטוריון או
ועדה של הדירקטוריון שתוםמך על ידו לכך כמפורט להלן:
א .חוזים או התחייבויות המתייחסים לפעולות השוטפות של
החברה באם החוזה ו/או ההתחייבויות הוא בסכום העולה על
 1,000,000לירות.
ב .הוזים והתחייבויות אחרות שאינם מתייחסים לפעולות השוט
פות של החברה בסכום העולה על  100,000לירות.
 .6פעולות הסדר זכויות במקרקעין ,רישום פעולות ועיסקות במקר־
קעין ,וחתימות על בקשות ,שטרות ,יפויי כיח נוטריונים ומסמכים
מכל סוג שהוא המתייחסים לפעולות האמורות ,בכל המשרדים
הנוגעים בדבר ,רשאים לבצע ולחתום:
א .שניים מבין המופיעים ברשימה  1לעיל  -או
ב .אחד מבין הייה המופיעים ברשימה  1לעיל ביחד עם אחד
מבין הייה:
אליהו יחיאלביץ ,מנתם שלוסברג ,שלמוד ולדמן ,יוסף בקמן,
פו״ד ,אלמילך גולן ,מרדכי מאירוביץ ,אריה קוברין.
 .7בעלי תפקידים במחוזות ובסניפים שיוענקו להם זכות חתימה ע״י
מנב״ל החברה ומנהל אגף הכספים ,יהיו' רשאים לחתום בשפ
החברה ,במסגרת פעולותיה השוטפות והרגילות ,על חוזי שכירות,
הסכמי רכישה ,התחייבויות לרישום משכנתאות.
כמו כן ,לבצע תשלומים ולחתום על חוזים עם קבלנים וספקים
ע ד לסכום של  50,000לידות ועד בכלל .כל מסמך או פקודת תשלום
מוזייבים שתי חתימות.

ילקוט הפרסומים  ,2163ב׳ בכסלו תשל׳׳ו6,11.1975 ,

י אחוזת צבי בע׳׳מ
)בפירוק מרצון(

הודעה על אסיפה סופית
נמסרת,בזה הודעה ,כי האסיפה הסופית של ב»לי המניות
של החברה הנ״ל תתקיים ביום  15בדצמבר  1975בשעה
 12.00במשרדה הרשום של החברה ברחוב הרצל  ,21תל־־אביב,
לשם הגשת דין וחשבון סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק
ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל הספק.
א י ז י ק ג ו ל ד ש ט י י ן  ,מפרק

רחף חברה קבלנית לבניה והשקעות בע״מ
)בפירוק מרצון(
נמסרת בזה הודעה ,שבאסיפה הכללית יוצאת מן הכלל של החברה
באוגוסט  74Ô4נתקבלה החלטה מיוחדת
1
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד אברהם ע׳ מקליט מרחוכ
מונטיפיורי  ,4פתח־תקוה ,כמפרק החברה.
על כל נושי החברה להגיש את תביעותיהם למפרק הנ־ל לא
יאוחד מיום  20בנובמבר .1975
אברהם ע ׳ מ ק ל י ם  ,עו״ד ,מפרק

א.ש .יועצי ניהול בע״מ
)בפירוק מרצון(

הודעה על קבלת החלטה מיוחדת לפירוק החברה
מרצון
ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  14.10.75נתקבלה החלטה
מיוחדת לפרק אה החברה מרצון ולמנות את מר שהמון אלישע מרחוב
בורלא  ,3חל־אביב במפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות גגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
בצירוף הוכחותיהן תוך  14יום מיום פרסום הודעה זו למפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר ,אשר לא יגיש תביעותיו .כאמור תוך המועד
הנ״ל ,לא ייענה.
א ל י ש ע ש ה מ ו ן  ,מפרק

המחלקה המשותפת להנדסה )ביטוחים( בע״מ
הודעה על פירוק מרצון
ניתנת בזה הודעה ,שבאסיפה הכללית יוצאת מן הכלל של החברה
שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  10.10.75נתקבלו ההחלטות הבאות:
)א( לפרק את החברה מרצון.
)ב( למנות את עין־גד ארי ,אלפרד גולץ ו־ע׳ד׳גבאי מרחוב
מזא״ה  ,33תל־אביב ,במפרקי החברה.
על בל נושי החברה להגיש את תביעותיהם ולהוכיח את חובותיהם
במשך  21יום מתאריך הודעה זאת לפי כתובת המפרקים הנ״ל.
עין־גד ארי

אלפרד מלץ
מפרקים

ע׳ ד׳ גבאי
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נווה פילון בע-מ

יוםי־לי בע״מ

)בפירוק מרצון(

הודעה ע ל אסיפה םופית
ניתנת בזה תודעה ,בהתאם לסעיף  206לפקודת החברות ,שהאסיפה
הכללית האחרונה של החברים של החבהה ה:״ל ,תתכנס ביום 15.11.75
בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,ברחוב יהודה המבבי  ,95חל־אביב,
לשם הגשת דו״ה סופי של המפרק המראה כיצד התנהל פירוק העסקים
ומה עשו בבכסי החברה ,וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק
ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובביירות של החברה ושל המפרק.
נ י צ ה ע י נ ב ר  ,מפרקת

ח ב ר ת ח ל ק ה  39גוש

8259

בע-מ

)בפירוק מרצון(
ניחנת בזה הודעה ,כי באסיפה הכללית שלא מן המגין של החברה
שהתכנסה ביום  16.10.75במשרדה הרשום של החברה ,הותלט^לפרק
את החברה מרצון ולמנות את עו״ד חיי• דיבשטיין ,משדרות רוטשילד
 ,2תל־אביב ,כמפרק החברה.
ח י י ם ד י נ ש ט י י ן  ,עו״ד ,מפרק

ב וריס נויפלד בע״מ
הודעה לבושים
ניתנת בזה הודעה ,שאםיפת בושים של החברה הנ״ל תתקיים ביום
 10.11.75בשעה  8.30בבוקר ,במשרד עו״ד י׳ פרוכטר כרחוב
ירושלים  33בת־ים ,לצורך החלטה על כינוס אסיפה כללית שלא מן
המנין לצורך קבלת החלטה לפרק את ההברה מרצון ולמנות מפרק
לחברה.
מ א י ר נ ו י פ ל ד  ,מנהל
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המחיר  320אגורות

הודעה ע ל ק ב ל ת ה ח ל ט ה מיוחדת ל פ י ר ו ק ה ח ב ר ה
מרצון
ניתנת בזה הודעה ,כ* באסיפה הכללית שלא מן המבין של החברה
הנ״ל שנועדה ובחכנםה כהלכה ביום  ,31.7.75נתקבלה החלטה מיוחדת
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעל פורת מרחוב קראוזה ,17
חולון ,כמפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
בצירוף הוכחותיהן תוך  21יום מיום פרסום הודעה זה למשרד למפרק
הב״ל.
נושה או אדם אחר ,אשר לא יגיש תביעותיו תוך המועד הנ״ל,
לא ייענה.
י ע ל פ ו ר ת  ,מפרקת

חברת חלקה

148

בגוש

6669

בע׳׳מ

הודעה ע ל ק ב ל ת החלטה מיוהדת לפירוק ה ח ב ר ה
מרצון
ניחנת בזה הודעה ,כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  10.75.1sנתקבלה החלטה
מיוהדת לפרק את החברה הנ״ל מרצון ולמנות את צבי קלמנטינובסקי
עו׳׳ד ,מרחוב מקוה״ישראל  ,18תל־אביב ,כמפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
בצירוף הוכחותיהן תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו למשרד למפרק
הב״ל.
נושה או אדם אחד ,אשד לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
הנ״ל ,לא ייענה.
צ ב י ק ל מ ב ט י נ ו ב ס ק י  ,עו״ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,2163ב׳ בכסלו תשל״ו6.11.1975 ,
נדפס בדפוס הממשלה ,ירושלים

