רש־ומווו

ילקוט הפרסומים
י׳ בניסן תש״ם

 27בינואר 1980

2615

עמוד

עמוד
בחידת יושב-ראש הכנסת בפועל

1332

שיעורי הנזילות ש י תכנית חסכון — ״כפול שלוש״ .

,

1335

הודעות על צירוף שר לממשלה

1332

היתר לתושבי ישראל מנפיקי ניירות ערך חוץ

.

.

1335

יחייו*! ־ •גברי •בכנסת

!332

העברת זכויות נפט לפי חוק הנפט

היעדרות ישר •מהארץ

332

,

ג

קביעת •ממלא מקומו של שר .
.

שובו ש ל ש ר ׳לארץ

,

.

.
.

.

.
.

מינו* מנהל כללי למשרד ׳ראש־זדממשלה

.
.

.

.

1332

מועדי בחינות של 'שמאי מקרקעין .

.

.

.

1332

הודעות לפי פקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(

.

.

.

332נ

.

.

1339

מינוי חברים לועדת שירות המדינה
מינוי זזבר ל מ מ צ ת
מ י נ ו

,

י ז ג י

,

-

ם

ל י ש ו ת

ג נ

,

ל א ו מ

ס

ה נ מ י

,

״

ם

ט

ו ש מ ו ר ו ת

_
־

ם

_

1 3 3 3

.

1 3 3 3

מינוי נשיא בית המשפט העליון וממלא מקומו הקבוע
.

מינוי שופס ראשי של בית משפם שלום בפועל
הצורך למנות שופט בית משפט מהוזי .
מ ע ו

י

ח ו ק ר

נ

מ

.

.

1333

.

1333

.

1 3 3 3

ר

מינוי ועדות ערעורים לפי חוק נכי המלחמה בנאצים
,
מ י  1ן י

.

1333

ע

ו

ף

ל פ י

ח ו ק

ו  3ו ש

מ ס

פ י צ ן י י ם

ו ק ר

מינוי שופטי עיר יתל-אביב-יפו
״״ ״ ״ ,
,
צ ו לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(

.
.

1334
1 3 3 4

1334
.

1334

ממשלתיות

.

.

.

.

.

אישור מוסדות ציבור לפי פקודת מס הכנסה .

.
.

 ,״ .
.

מינוי פקיד רישוי לפי חוק כלי היריד,

.

הסמבה לפי צ ו הפיקוה על מצרכים ושירותים )מחירי
מוצרי תעבורה(

1 3 3 9

היתרים לפי היק הפיקוח ע י מצרכים ושירותים
ה י ד ע י ת

צ

ה

נ

ת

ל פ

י

ה ו ד ע ו ת

ו

ח

י

'
ת

י פ י

ח י ק

ז

ו

כ

י

י

-.

ה י  1ק נ י ס

ת

ח ו ק

ב

ה

ת

ק

מ

ב

ר

מ

ק

ע

'

0

ו

ז

ה

ו

ב

י

נ

1

ה

4

הזמנות בתי המשפט המחוזיים
ה ז מ נ ו ת

ב ת י

ה ד י ו

ה

י

ב נ י י ם

בקשות לפירוק חברות ע״י בתי המשפט •
י
'
הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

.

ד

י ד ע ו ת

י פ י

פ ק י י ת

הגרלות

•

•

ת

.

.

.

.

.

.

.

1359

.

.

1361

, .

1361

.

.
.

1335

.

.

.

.

דו״ח שבועי של בנק ישראי ע י מחזור המטבע .
.

.

1 3 5 5

1358

1335

הודעות מאת הציבור

3

1 3 5 6

K

.

1

1 3 5 2

•

ה ח ב ר

4

3

1

1 3 4 9

תוצאות

הסמכה לתת אישורים לפי הוראות בנק ישראל )נכסים נזילים( 1335

1339• - .
1 3 4 0

הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי

שינוי בהרכב ועדת השכר של יועצים משפטיים של חברות
.

,

.

1336

1332
ב

• מינוי רשות תימרור מקומית לפי תקנות התעבורה .

1336
1336

.

ע

1336

.

.

.

.

.

1

1 3 6

הודעה ע ל בחירת יושב־ראש הכנסת בפועל

הודעה ע ל קביעת ממלא־מקומו של שר

ל פ י חוק־יסוד :הכ:סת

לפי תוק־יםוד :הממשלה

א נ י מודיע בזה ,כ י ועדת הכנסת ,בתוקף סמכותה על־פי סעיף
20א)ג(ו־)ד( לחויךיסוד :הכנסת  ,1בחרה בחבר הכנסת מ ש ה מ ר ו ן ,
סגן יושב־ראש הכנסת ,להיות יושב־ראש הכנסת בפועל ,במקום
חבר הכנסת יצחק שמיר שהתפטר מכהונת יושב־ראש הכנסת.

בהתאם לסעיף ) 41ב() (1לחוק־יסוד :הממשלה  ,1מודיעים בזה
שהממשלה קבעה ל פ י סעיף  20לחוק האמור ,כ י השר משה בסים יכהן
כממלא־מקומו של ש ר המשפטים מיום כ ״ ה באדר חש׳׳ם ) 13במרס
 (1980ע ד שובו של שר המשפטים לארץ.

כ ״ ג באדר תש״ם ) 11במרס (1980

יצחק בדמן
יושב־ראש ועדת הכנסת

)חמ (8-22
! ס״ח תשי״ת ,ע מ י  ;69תשכ״ז ,ע מ ׳ .24

כ ״ ו באדר תש״ם ) 14במרס (1980
)חמ (3—57
 1ם״ח תשכ״ח ,ע מ ׳ .226

הודעה ע ל צירוף שר ל מ מ ש ל ה

ה ו ד ע ה ע ל שובו ש ל ש ר ל א ר ץ

לפי חוק־־יםוד :הממשלה
מודיעים בזה בי לפי סעיף  18לחוק־יסוד; הממשלה!,החליטה
הממשלה לצרף א ת חבר־הכנםת י צ ח ק ש מ י ר כשר נוסף לממשלה,
בתפקיד ש ר החוץ.
כ׳׳ז באדר תש״ם ) 14במרס (1980
)המ (3—57

אריה נאור
מזכיר הממשלה

הודעה ע ל צירוף שר לממשלה

מודיעים בזה ,לענין מעיף  20לחוק־יסוד :הממשלה ,כ י ש ר העבו
דה והרווהה שב ארצה במוצאי־שבת ,כ ׳ באדר תש״ם ) 8במרס
.(1980
כ ״ ב באדר תש׳״ם ) 10במרס (1980

לפי הוק־יסוד :הממשלה

א ר י ה באור
מזכיר הממשלה

ה ו ד ע ה ע ל מינוי מ נ ה ל כ ל ל י ל מ ש ר ד ר א ש ־ ה מ מ ש ל ה
לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,תשי״ט~1959

בהתאם לסעיף )41א() (3לחוק־יסוד :הממשלה! ,א נ י מודיע
כ י הכנסת אישרה ,בישיבתה ביום כ ״ ב באדר תש״ם ) 10במרס ,(1980
א ת הודעת הממשלה ע ל התלטתה לפי סעיף  18לחוק־יסוד; הממשלה,
ל צ ר ף א ת חבר־הכנסת י צ ח ק ש מ י ר לממשלה בתפקיד שר החוץ.

)חמ (3—57

לפי חוק־יסוד :הממשלה

)חמ (3-57

 1ס ״ ח תשכ״ח ,עמי .226

ב־׳ג באדר תש׳׳ם ) 11במרס (1980

אריה נאור
מזכיר הממשלה

משה מרון
יושב־ראש הכנסת בפועל

! ס׳׳ח חשכ״ח ,ע מ ׳ .226

מודיעים בזה כ י בהתאם לסעיף  12לחוק שירות המדינה )מינו
יים( ,תשי״ט— ,11959מינתה הממשלה-את מ ת ת י ה ו ש מ ו א ל ב י ץ
להיות המנהל הכללי של משרד ראש־הממשלה ,מיום ז ׳ באדר תש״ם
) 24בפברואר .(1980
כ ״ א באדר תש׳י-ם ) 9במרס (1980
)המ (3-56

אריה נאור
מזכיר הממשלה

 1ט״ח תשי״ט ,ע מ י .86
חילופי גברי ב כ נ ס ת
ל פ י חוק־יסוד :הכנסת
א נ י מודיע בזה כ י חבר הכנסת יגאל אלון מרשימת המערך —
מפלגת העבודה הישראלית ,מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים
נפטר ,ובהתאם לסעיף  43לחוק־יסוד :הכנסת! ,בא במקומו י ה ו ד ה
חשאי.
כ ״ ג באדר תש׳׳ם ) 11במרס (1980
)חמ (3—22

משה מדון
יושב־דאש הכנסת בפועל

 1ס״ה תשי״ח ,ע מ י .69

ה ו ד ע ה ע ל מינוי ח ב ר י ם ל ו ע ד ת ש י ר ו ת ה מ ד י נ ה
לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,תשי״ט—1959
מודיעים בזה בי בהתאם לסעיף  8לחוק שירות המדינה )מינויים(,
תשי״ט— ,11959מינתה הממשלה ,מיום ב ׳ באדר תש״ם) 19בפברואר
 ,(1980את המנהל הכללי של משרד החינוך־והתרבות להיות חבר
בועדת שירות המדינה ,במקום המנהל הכללי ש ל משרד ראש־
הממשלה  ,2ו א ת המנהל הכללי של משרד העבודה-והרודחה להיות
תבר בועדת שירות המדינה ,במקום המנהל הכללי של משרד
התחבורה .3

ה ו ד ע ה ע ל ה י ע ד ר ו ת ש ר מן ה א ר ץ
ב״א באדר תש׳-ם ) 9במרס (1980
)חמ (3-132

לפי חוק־יםוד :הממשלה

אריה נאור
מזכיר הממשלה

מודיעים בזה ,כ י הממשלה אישרה א ת גםיעתו ש ל סגן ראש
הממשלה ,פרופ׳ יגאל ידין ,מיום כ״ג באדר תש״ס ) 11במרס .(1980
כ ״ ג באדר תש״ם ) 11במרם (1980
)תמ (3-57

1332

אריה נאור
מזכיר הממשלה

! ס׳׳ח תשי״ט ,ע מ י .86
 2י ־ פ תשל״ט ,ע מ י .908
 3י ״ פ חשל״ח ,ע מ ׳ .624

ילקוט הפדםומים  ,2615י ׳ בניסן תש״ם27.3.1980 ,

הודעה

ע ל מינוי ח ב ר ל מ ו ע צ ת גנים ל א ו מ י י ם

הודעה

ע ל מינוי מ מ ל א מ ק ו מ ו ה ק ב ו ע ש ל

ושמורות ט ב ע

נשיא ב י ת ה מ ש פ ט ה ע ל י ו ן

ל פ י חוק גנים לאומיים ושמורות טבע ,תשכ״נ1963-

לפי חוק השופטים ,תשי״ג—1953

מודיעים בזה כ י בהתאם לסעיף  2לחוק גנים לאומיים ושמורות
טבע ,תשכ״ג ,11963-מינתה הממשלה את א ד י ה ל ב י א  ,נציג
הממשלה ,להיות חבר במועצת גנים לאומיים ושמורות טבע.

בהתאם לסעיף  25לחוק השופטים ,תשי׳׳ג A 1953-א נ י מודיע
כ י נשיא המדינה מינה בתוקף סמכותו לפי סעיף  5לחוק האמור,
א ת ח י י ם ב ה ן להיות ממלא־מקו?1ו הקבוע של נשיא בית המשפט
העליון מיום י ״ ז באדר תש״ם ) 5במרס .(1980

ב״׳א באדר תש״ם ) 9במרס (1980
)חמ (3-474

אריה נאור
מזכיר הממשלה

י ״ ז באדר תש״ם ) 5במרס (1980
)חמ (3-60

שמואל תמיר
שר המשפטים

* ם״ח תשכ״ג ,עמי .149
 1ס״ח תשי״ג ,עמי .149
ה ו ד ע ה ע ל ממוי ח ב ר י ם לרשות הנמלים
ה ו ד ע ה ע ל מינוי ש ו פ ט

לפי חוק רשות הנמלים ,תשכ״א1961-

לפי חוק השופטים ,תשי״ג1953-

מודיעים בזה כ י —
 .1בהתאם לסעיף ) 6א( לחוק רשות הנמלים ,ת ש כ ״ א  ) 1 1 9 6 1 -ל ה ל ן -
החוק( ,מינתה הממשלה א ת האנשים הרשומים להלן להיות חברים
ברשות הנמלים:
)א(

צבי קינן ,מקרב הציבור ,נ צ י ג ענף הפרדסנות כענף הייצוא
ה ג

)ב(

מ ל ביותר ,שתוקף מ י נ ו י ו פקע;

יחיאל זלץ ,מקרב הציבור ,נציג הסתדרות העובדים• ה כ ל 
ל י ת  ,שתוקף מ י נ ו י ו פקע;

)ג(

עמנואל פורטונה ,מקרב הציבור ,שתוקף מ י נ ו י ו פקע;

)ד(

אברהם חפץ ,מקרב ע ו ב ד י המדינה ,שתוקף מ י נ ו י ו פקע;

)ה(

א ר י ה מהולל ,מקרב הציבור ,במקומו של נפתלי וידרא ;2

)ו(

בנימין קפלן ,מקרב הציבור ,במקומו של יוסף ו י נ ר . 3

בהתאם לסעיף  25לחוק השופטים ,השי״ג A 1953-אני מודיע בזה
כ י בתוקף סמכותי לפי סעיף  10לחוק האמור ,ובהתייעצות עם נשיא
בית המשפט העליון ,מיניתי א ת עזריאל גרשוני ,שופט של בית משפט
שלום ,בהסכמתו,לכהונה בפועל כשופט ראשי של בית משפט השלום
בתל־אביב ,מיום כ ״ א באדר תש״ם ) 9במרס  (1980ע ד יום י ״ א
בניסן תש״ם ) 28במרס .(1980
כ ״ ד באדר תש״ם ) 12במרס (1980
)חמ (3-60
 1ס״ח תשי״ג ,ע מ ׳ .149

הודעה ע ל הצורך למנות שופט

 .2בהתאם לסעיף ) 6ד( לחוק ,מינתה הממשלה א ת צבי קינן להיות

לפי חוק השופטים ,תשי״ג1953-

יושב־ראש רשות הנמלים.
כ ״ א באדר תש״ם) 9במרס (1980
)תמ (3-1083

אריה נאיר
מזכיר הממשלה

שמואל תמיר
ש ר המשפטים

בהתאם לסעיף ) 7א( לחוק השופטים ,תשי״ג— ,11953אני מודיע
כ י י ש צורך למנות שופט בית משפט מחוזי.
ב ״ ד באדר חש״ם ) 12במרס (1980

שמואל תמיר

)המ (3-60

! ס״ת תשכ״א ,ע מ י .145
 2י ״ פ תשל״א ,ע מ י ,2554
 3י ״ פ תשל״ה ,ע מ י .240

הערה:

ש ר המשפטים
השופט שיתמנה יכהן בבית המשפט המחוזי בתל־אביב,

 1ס״ח תשי״ג ,עמי .149
ה ו ד ע ה ע ל מינוי נשיא ב י ת ה מ ש פ ט ה ע ל י ו ן
ה ו ד ע ה ע ל מינוי ח ו ק ר נ ו ע ר

לפי חוק השופטים ,תשי״ג—1953
בהתאם ל ס ע י ף  25לחוק השופטים ,תשי״ג ,11953-א נ י מודיע
כ י נשיא המדינה מינה בתוקף סמכותו ל פ י סעיף  5לחוק האמור ,א ת
מ ש ה ל נ ד ו י להיות נשיא בית המשפט העליון מיום י ״ ז באדר תש״ם
) 5במרס .(1980
י ״ ז באדר הש״ם ) 5במרס (1980
)חמ (3-60
 1ס״ח תשי״ג ,עמי .149

יליקוט הפרסומים  ,2615י׳ בגיסן תשי׳ם27.3.1980 ,

שמואל תמיר
ש ר המשפטים

לפי חוק לתיקון דיני הראיות )הגנת ילדים( ,תשט״ו—1955
בתוקף סמכותי ל פ י סעיף  3לחוק לתיקון דיני הראיות )הגנת
ילדים( ,חשט׳׳ו— ,1 1955ולאחר התייעצות בועדה שהוקמה לפי
הסעיף האמור ,א נ י ממנה א ת ד נ י א ל ש ל מ ה להיות חוקר נוער.
כ ״ ד באדר תש׳׳ס ) 12במרס (1980
)חמ (3—101

שמואל תמיר
ש ר המשפטים

 1ס״ח תשט״ו ,ע מ ׳ .96

1333

הודעה

ע ל מינוי ו ע ד ו ת ע ר ע ו ר י ם

מ מ ד שופטי עיר ל ת ל ־ א ביב—פו
לפי פקרדח בחי המשפט העירמיים

לפי חוק נכי המלחמה בנאצים ,תשי״ד—1954
אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף  3להוק נכי המלחמה ב נ א 

בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת בתי המשפט העירוניים!,

צ י ם  ,תשי״ר ,1 1954-וסעיף ד1א לחוק השופטים ,תשי־׳ג,21953-

אני ממנה את הרשומים להלן להיות מיום ט ״ ז בניסן תש־״ם ) 2ב א פ 

ולאחר התייעצות ס ם נשיא בית המשפט העליון לענין סעיף 17א

ריל  (1980עד יום כ׳׳ה באדר ב ׳ תשמ״א ) 31במרס  (1981שופטי

האמור ,מיניתי א ת האנשים המפורטים להלן להיות ועדת •ערעורים

ע י ר לתל־אביב־יפו ,ולהוות בית משפט אשר יכונה ״ ב י ת המשפט

לעכין החוק ,מיום ט״ז בניסן תש־׳ם ) 2באפריל  (1980ע ד י ו ם כ״ה

העירוני של תל-אביב־יפו׳׳:

באדר ב ׳ ח ש מ ״ א ) 31במרס .(1981

חביבה אבי־גיא
אפרים אילן
דוד אלמוג
יצחק אפל
גדעון אקהויז
יצחק ארגואטי
יהודה ארליך
צבי ארצי
מיכאל בינדר
בצלאל ב ך ד ו ד
מיכאל ב ך ע מ י
שמואל גל
ישראל גלבורט
חנה גליקסמן

בכל ה ר ב ב של ועדת ערעורים י ה י ה המשב־ראש מן המפורטים
בטור א ׳ וחברים מן המפורטים בטורים ב׳ ו ־ ג ׳ כשאחד מהם לפחות
הוא מ ן המפורטים בטור ב.-
טור א ׳

טור ב ׳

טור ג ׳

יושבי־ראש

חברים רופאים

חברים

משה מץ ,שופט של

ד ״ ר םוניה גושצ׳בסקה ע ו ״ ד יצחק נוטמן

בימ״ש שלומ
מרדכי הכדלסמן ,שופט

ד ״ ר מאיד ברבר

ד״יר אלעזר זליקסון

ד ״ ר אלחנן פרידלגדר ע ו ״ ד אליעזר גבל

)דימ׳(של בימי ש שלום דייר שלום פ ר פ
ישראל כרמל ,שופט
)דימ׳( של ביל״ש שלום ד ״ ר אדם זיס

ד ״ ר אברהם בורוביץ

מ ע ן הועדות :בית משפט השלום ,רחוב וייצמן  ,1תל־אביב־יפו.
כ ״ א באדר תש״ם) 9במרס (1980
)חמ (3—99

שמואל תמיר
ש ר המשפטים

ראובן דוד
אליעזר הגשי
משה הרנוי
משה יזרעאלי
חנן מאירי
יוסף מאירפלד
א ש ר מיאסניק
מיקו מנחם
יצחק נדלר
אדיה סגל
אליעזר סרוקה
משה פורט
אברהם קימלפלד
נפתלי שניצר

כ׳׳א באדר תש״ס ) 9במרס (1980

שמואל תמיר
ש ר המשפטים

)חמ (3-37
 1חוקי א ״ י  ,כדך בי ,עמי .995

 1ס״׳ח ה ש י ״ ד  ,ע מ ׳ 6ד; תשל״ט ,עמי .88
 2ס״ת תשי״ג ,ע מ י  ;149תשל״ח ,ע מ ׳ .22

צ ו ל פ י ס ע י ף  ) 10א (
לחוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה( ,תשב״ד—1964

מינוי ו ע ד ו ת ע ר ר

בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 10א( לחוק רישום שיכונים ציבוריים

לפי סעיף  29לחוק מם רכוש וקרן פיצויים ,תשב״א—1961
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 29א( לחוק מם רכוש וקרן פיצויים,
תשכ״א ,11961-אני ממנה אד— ,

)הוראת שעה( ,תשכ-ד ,11964-אני מצווה על ה ע ב ד ת זכות הבעלות
במקרקעין המתוארים בתוספת ,הרשומים בלשכת רישום המקרקעין
רחובות ,מבעליהם לבעלים של המקרקעין הגובלים ,ש ה י א רשות
הפיתוח.
תוספת

 .1דניאל בדין ,שמואל יעקבי ,חיים כהן ומרדכי לביא להיות
חברי ו ע ד ו ת ע ר ר בעלי נסיון בעסקי מקרקעין ,שאינם עובדי
מדינה ,לאזור חדרה.

מספר
הגוש

מספר
החלקה

במטרים רבועים

 .2ה א י ד עובללה ,סעד גורד ו י ע ק ב עמיאל להיות חברי ועדיח
ע ר ר בעלי נסיו] בעסקי מקרקעין ,שאינם עובדי מדינה ,לאזור
נצדח.

1996
1996
1996

22
64
66

3,241
603
93

מ י נ ו י ו ע ד ו ת ע ר ר שפורסם בילקוט הפרסומים  ,2194חשל״ו,

ב ׳ באדר תש״ס) 19בפברואר (1980
)תמ (3-43

ע מ י  ,1179יתוקן לפי זה.
כ ״ א באדר תש״ם) 9במרס (1980
)חמ (3-501
 1ס ״ ה ת ש כ ״ א  ,ע מ ׳ .100
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שטח החלקה

השטח המועבר
במטרים רבועים
1,153
בעלמות
בשלמות
שמואל תמיר
ש ר המשפטים

א נ י מסבים.
שמואל תמיר
ש ר המשפטים

יוסף בורג
ש ר הפנים
 1ס״ח תשכ״ד ,ע מ ׳ .52

ילקוט הפרסומים  ,2615י ׳ בניסן תש״ט27.3.1980 ,

הודעה בדברי שינוי ה ר כ ב הועדה
ל פ י כללי החברות הממשלתיות )מינוי יועצים משפטיים ושכרם(,
חשל״ז1977-
בתוקף סמכויותינו ל פ י סעיף  15לכללי החברוח הממשלתיות
)מינוי יועצים משפטיים ושכרם( ,תשל-ז— ,1 1977אנו ממנים את
ד ו ד ש ו ה ם להיות חבר ועדת השכר במקום מרדכי ב ך א ר י .
ההודעה בדבר מינוי ועדות ש כ ר שפורסמה בילקוט הפרםומים
 ,2333תשל״ז ,עמי  ,1644תתוקן לפי זה.
י ״ ז באדר תש״ם ) 5במרס (1980

)חמ (3-511

שמואל תמיר

יגאל הורביץ

שר המשפטים

שר האוצר

 1ק׳׳ת חשל״ז ,ע מ ׳ .947

) (2א ת מנהל מהלקח האשראי לתת אישורים ל פ י הסעיפים
כדלקמן:
הסעיף

הנושא

) (4) 6ג( פקדונות למתן הלוואות
אשראי מוכוון
8
אשראי מבנק ישראל
9
אשראי משוחרר מנזילות
9ב
פקדונות למתן הלוואות במטבע חוץ
(4)16
 .2המפקח ע ל הבנקים ומנהל מחלקת האשראי רשאים ,באישורי,
לאצול מםמכויותיהם לעובדים אחדים של מחלקותיהם.
 .3ההודעה בדבר הסמכה לתת איחורים שפורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2390תשל״ח ,עמי  - 467בטלה.

כ ״ ד באדר תש״ם ) 12במרס (1980

אישור מוסדות ציבור לענין תרומות מיוחדות

ארנון גפני
נגיד בנק ישראל

).חמ (3-106

ל פ י פקודת מס הכנסה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  46לפקודת מס הכנסה  ,1אני מאשר את
המוסדות המפורטים להלן כמוסדות ציבור לענין תרומות מיוחדות:

לפי הוראות בנק ישראל )נכסים נזילים( ,חשל״א—1971
בתוקף סמכותי לפי סעיף  11להוראות בנק ישראל)נכסים נזילים(,
תשל״א ,11971-ולאחר התייעצות עם שר האוצר ,א נ י קובע לאמור:

- .1קרן יצחק מנשה סיטק״;
 .2׳•מוזיאון האצ״ל״;

בסעיף  1להודעה ע ל שיעורי הנזילות של תכניות חסכון,

 .3״אגודה לקידום השכלה בהתיישבות״.

כ״ב באדר חש״פ) 10במרס (1980

הודעה ע ל שיעורי הנזילות של תכניות חסכון

יגאל הורביץ
ש ר האוצר

)ח(3-152 ?,

 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי  ;120ם״ח תש־״ם ,עמי .52

הודעה ב ד ב ר ה ס מ כ ה לתת אישורים
ל פ י הוראות בנק ישראל )נכסים נזילים( ,תשל״א—1971
 .1אני מודיע בזה כי בתוקף סמכותי ל פ י הוראות בנק ישראל )נכסים
נזילים( ,תשל״א — ,!1971הסמכתי —

תשל״ח ,21977-אחרי פסקה ) (11יבוא:
״) 12תבניות חסכון ל פ י תקנות עידוד החסכון )תכניות חסכון -
״כפול שלוש״( ,תש״ם— .3 1980״
ארנץ גפני
נגיד בנק ישראל

ל ׳ בשבט תש״מ ) 17בפברואר (IPSO
)חמ (3—106
 1ק״ת תשל״א ,עמי  ;690תשל״ט ע מ ׳ .946
 2י ״ פ תשל״ח עמי  ;319תשל״ט ,ע מ ׳ .758
 3ק ״ ת תש״ם ,ע מ ׳ .1157

) (1א ת המפקח ע ל הבנקים לתת אישורים לפי הסעיפים כדלקמן:
הסעיף
1
)2ב(

הנושא
תבניה להוצאת תעודות פקדון סחירות
קבלת פקדונות למתן הלוואות וחסכונות ע ל ידי
מוסד בנקאי מיוחד

שטרי חוב הוניים
(4)4
) (4)6ד( תקרה להלוואות לשם הפקדה לזכות המדינה
פקדונות צמודים מאושרים
9א
פקדונות צמודים לטווח ארוך
9ג
השקעות מאושרות לתכניות חסכון
12
פקדונוח צמודים לטווח ארוך — מוסדוח בנקאיים
14א
״ מיוחדים
פקדונות במטבע חוץ בבנקים מחוץ לישראל
) 17א(
בורסוח לניירות ע ד ך מחוץ לישראל
WIS
אשראי במטבע חוץ מעל שנתיים
)18ד(
פקדונות בבנק בודד מחוץ לישראל
) 18ה(
 1ק׳׳ח תשל״א ,עמי  ;680תש׳׳ם ,ע מ י .987

יקיקוט הפרסומים  ,2615י ׳ בניסן תש״ם37.3.1980 ,

היתר לתושבי ישראל מנפיקי גייח־ת ע ר ך חוץ
ל פ י הרק הפיקוח ע ל המטבע ,תשל״ח—1978
בתוקף סמכותי ל פ י סעיף  9לחוק הפיקוח ע ל המטבע ,השלייה—
 ,11978א נ י נותן היתר זה:
תאגיד תושב ישראל אשר הנפיק ניירות ערך חוץ הרשומים למםתר
בבורסה כמשמעותה בהיתר הפיקוח ע ל המטבע ,חשל״ח,2 1978-
וקיבל היתר א י ש י מטעם המפקח על מטבע חוץ להנפקה זו ,רשאי
לשלם לתושב ישראל ,במטבע חוץ ,ריבית א ו דיבידנד ע ל ניירות
הערך האמורים א ו לפדוחם במטבע חוץ ,ל פ י תנאי ההנפקה ,ומותר
לתושב ישראל לקבל תשלומים אלה באמצעות סוחר מוסמך ,ובלבד
שיפקידם בפקדון תושב שלו או ימירם למטבע ישראלי.
ב״ג באדר תש״ם ) 11במרס (1980
)חמ (3-419

י׳ סריג
המפקח על מ ט נ ע חוץ

 1ם״ח תשל״ח ,עמי  ,iosעמ׳ .206
 3ק ־ ת תשל״ה ,ע מ ׳  ;1006תש׳׳ם ,עמי .675
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הודעה ב ד ב ר ה ע ב ר ת זכויות בפט
ל פ י חוק הנפט ,תשי״ב1952-
בתוקף טמכותי ל פ י סעיף  76לחוק הנפט ,תשי״ב,11952-
ולאתר התייעצות ע ם הרשות הלאומית לאנרגיה ,הרשיתי העברות
ברשיון 159ןשבטה שהבעלות ברשיון ז ה מתחלקת בך:
 86%בלתי מסויימים חיפושי נפט )השקעות( בע׳׳מ
 10%בלחי מסויימים לאדם פולק
 4%בלתי מסויימיס לאנרג׳י אנד דבלופמנט א.ג.
ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,2464תשל״ח ,עמי ,2482
תתוקן לפי זה.
ד ו ד הגואל
י ״ ד באדר תש-ם) 2במרס (1980
יושב ראש וממלא מקום המנהל הכללי
)חמ (3-653
של ה ר ש ו ת הלאומית לאנרגיה

הודעה ב ד ב ר מינוי רשות תימרור מקומית
לפי תקנות התעבורה ,תשכ״א1961-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות התעבורה ,חשכ״א,11961-
א נ י מודיע כ י מיניתי א ח א ל י ש ג י א  ,מנהל המחלקה לשירותי
הנדסה בעירית ירושלים ,להיות רשות תימרור מקומית לבבי דרכים
שבתחום ע י ר י ת ירושלים.
י׳־ב באדר תשים) 29בפברואר (1980
)חמ (3—766

יעקב מלכא
המפקח הארצי על התעבורה
רשות התימרור המרכזית

לףת חשכ״א ,ע מ ׳  ;1425תש״ל ,ע מ י .699

הודעה ב ד ב ר מועדי בחינות
לפי תקנות שמאי מקרקעין ,תשב״ג1963-
.1

מודיעים בזה ,ב י הבחינות הבאות בנושאים המפורטים להלן

יקויימו בתאריכים שלצידן:
הנושא
בחינות מוקדמות

התאריך

יסודות מדידה ומיפוי

כ ׳ באייר תש׳׳ם )(6.5.1980

יסודות תכנון ערים

כ ׳ באייר תש״פ )(6.5.1980

לוחות שומה ,עריכתם והשימוש
בהם

האגרה לבחינות מוקדמות  200לירות לכל נושא ,ולבחינה בחוקים
ופקודות  335 -לירות; א ת האגרה י ש לשלם בבנק הדואר ,לזכות
מועצת השמאים ,חשבון מ ם ׳  ;006416—9העתק מהקבלה על התשלום
י ש לצרף לבקשה לגשת לבחינה.
 .3הודעה ע ל שעות הבחינות ומקומן תישלח לכל נבחן ביחד עם
כתב הרשאה לגשת לבחינות.
י ״ ט באדר תש״ם)ד במרס (1980
)חמ (3—320

אריאל וינשטיץ
יושב ראש מועצת השמאים

ג ק ״ ת תשכ״ג ,ע מ י  ;1443תשל״ט ,ע מ ׳ .1582

 1ם״׳ח תשי׳׳ב ,ע מ י .322

1

 .2עליחמועמדיס הרשאים לגשת לבחינות ל ג י תקנות שממי מ ק ר 
קעין׳ תשכ״ג ,11963-להמציא א ת בקשותיהם למזכיר מועצח השמ־
א י ס  ,משרד המשפטים ,ח ״ ד  ,189ירושלים ,ל א יאותר מיום ל ׳
בניסן תש״ם ) 16באפריל  ;(1980א ת הבקשה יש להגיש לפי הטופס
שבתוספת השניה לתקנות ,ולפרט א ת הנושאים שבהם מבקשים
להיבחן.

כ ״ ו באייר תש׳׳ם )(12.5.1980

הודעה לפי סעיפים  5ו ־ 7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
וחוק התכנון והבניה ,תשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה ל פ י סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1 1365-ובהתאם לתבנית מפורטת הנקראת ״תכנית מס׳
1824ג׳ — שינוי מם׳  35/78לתכנית מיתאר מקומית ירושלים ,ושינוי
מ ם ׳  1/78לתכנית מ ם ׳ 1824א׳״ ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2591תש״ס ,עמי  ,657מוסרת בזה הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים )להלן-הועדה( הודעה ,כ י הקרקע המתוארת
בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור ,וכי הועדה מוכנה
לישא וליתן ע ל רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו ז נ ו ת א ו טובת הנאה כ ל שהן בקרקע האמורה
ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה — תוך חדשיים מיום
פרסום הודעה זו ברשומות  --הרצאה ע ל זכותו או ע ל טובת ההנאה
אשר ל ו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו ,שיכללו
א ת פרטי הרישום — אם ישנו — בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה
המפרטת לסעמייהם א ת הפיצויים שהוא תובע ,וחישוב הסכום הנתבע
בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כ י הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה בקרקע
האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרבי הציבור שלמענם
עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה
ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת
מגרש מס׳ ה ׳ בגודל של כ־ 1300מ״ר ,כמםומן בצבע חופ מותחם
בקו חום כהה ,בתשריט התכנית המאושרת.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית ירושלים ,וכל
המעונין בדבר זכאי לעיין בה בשעות העבודה הרגילות.

יסודות הכלכלה ,משק ישראל

כ ״ ט באייר חש״ם )(15.5.1980

סדרי שלטון ומשפט ומינהל
בישראל

ב״ט באייר תש׳׳ם )(15.5.1980

ו ׳ בשבט תש״ם ) 24בינואר (1980

ד ׳ בסיון תש״ם )(19.5.1980

יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
)חמ (3-2
ירושלים
 1ס״ח תשכ״ה ,ע מ ׳ .307

בחינות סופיות א׳
חוקים ופקודות
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ילקוט הפרסומים  ,2615י ׳ בניסן תש״ס27.3.1980 ,

הודעות ל פ י סעיפים  5ו ־ 7
לפקודת הקרקעות )רכישת לצרכי ציבור(1943 ,
וחוק התכנון והבניה ,תשב״זז—1965
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1 1965ובהתאם לתכנית מפורטת הנקראת תכנית מס׳
 - 2387שינוי מם׳  11/77לתכנית מיתאר מקומית לירושלים ושינוי
מס׳  1/77לתבנית שיכון ציבורי מס׳ ) 5/09/2להלן — התכנית(,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2428תשל׳׳ח,
עמ׳  ,1530מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים
)להלן — הועדה( הודעה ,כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה
לחלוטין לצרכי ציבור ,וכי הועדה מובנה לישא וליתן על רכישת
הקרקע האמורה.
יכל התובע לעצמו זכות או טובה הנאה בל שהן בקרקע האמורה
ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה  -תוך חדשיים
מיום פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה על זכותו ,או על טובת
ההנאה אשר לו בקpע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו,
שיכללו את פרטי הרישום — אט ישנו — בפנקסי רישום המקרקעין,
והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע ,וחישוב הסכום
הנתבע בכל סעיף וסעיף
בן נמסרת בזה הודעה בי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה בקרקע
האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דהוף לצרכי הציבור שלמענם
עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמו
רה ,ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
מגרש 18ב׳ בשטח של  1218מ״ר ,מגרש מם׳ 18ג׳ בשטח של
 213מ״ר בגוש  ,30435כמםומן בצבעים חול ,אדומ ,וירוק עם קווים
אלכסוניים בטוש שחור ,בתשריט התכביח המאושרת.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית ירושלים ,וכל
המעונין בדבר זכאי לעיין בה בשעות העבודה הרגילות.

פרטי הרישום — אס ישנו — בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה
המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע ,וכן חישוב הסכום
הנתבע בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הפיריה מתכוונת לקנות מיד חזקה בקרקע
האמורה ,הואיל והיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור שלמענם
היא עומדת לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע
האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
חטיבת קרקע בגוש  6628בשטח של כ־ 1,800מ״ר כדלקמן:
 .1חלק מחלקה  4בשטח של ב־ 600מ״ר
 .2חלק מהלקה  23בשטח של כ־ 1,200מ׳׳ר.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה ובאגף נכסים ומשק של
העיריה ,ככר מלבי ישראל ,תל־אביב־יפו ,וכל המעונין בדבר זכאי
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ׳ בשבט תש״ם ) 7בפברואר  (1980שלמה להט
יושב ראש הועדה המקומית לתכנץ ולבניה
)חמ (3-2
תל־אביבייפו
בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חולון
)להלן  -הועדה( לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון והבניה,
תשכי ה ,11965-ובהתאם להוראה הבניה ח ,217/שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2306תשל׳׳ז ,עמי,1088.
נמסרת בזה הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה
לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת
זכויות החזקה והשימוש בקרקע האמורה.
/

בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמורה
ב׳ בשבט תש״ם )ד בפברואר  (1980טדי קולק
ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה — תוך חדשיים מיום
)חמ (3—2
יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה
ירושלים
אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו ,שיכללו את
פרטי הרישום — אם ישנו—בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון והבניה ,לםעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
השב״ה— ,1-1965ובהתאם לתכנית מפורטת מסי  1722הלק מתכנית וסעיף.
מיתאר מקומית 815א׳ ,בגוש  6628חלקוה ,22 ,23 ,303 ,304 ,525
כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה בקרקע
 ,1 ,2 ,4חלק מחלקה  ;315גוש  6631חלקות  ,12 ,13 ,14 ,15 ,25האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור שלמענם
חלק מחלקה  ,16צפונית מרחוב רשפון ע״י אפקה ,שהודעה בדבר עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2176תשל״ו ,עמ׳ ) 759להלן  -ימסור מיד את החזקה וזכות השימוש בה.
התכנית( ,מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל־אביב־יפו
תוספת
)להלן — הועדה( הודעה ,בי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לעירית
תל־אביב־יפו)להלן — העיריה( לחלוטין לצרכי ציבור ובי העיריה
שטחי הקרקע המסומנים בתשריט המהווים חלק מהלקות ,137
מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.
 ,132 ,134בגוש .7167
האמורה
בקרקע
שהן
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כל
העתקי התכנית מופקדים במשרדי הועדה בעירית חולון ובל
ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה — תוך חדשיים מידם המעונין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.
פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה
אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו ,שיכללו את א׳ באדר תש״ם ) 18בפברואר  (1980פנחס אילוץ
יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
)חמ (3-2
חולון
 1ס״ח תשכ״ה ,עמי .307
 1ם״ח תשב״ה ,עמ׳ .307
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הודעות ל פ י סעיפים  5ו־ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
וחוק התכנון והבניה ,חשכ׳׳ה—1965
בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חולון
)להלן  -הועדה( לפי הסעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה— ,1 1965ובהתאם להוראות תכנית מפורטת ח ,157/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1566תש״ל ,עמי 259
)להלן  -התכנית( ,ותכניה המיתאר לחולון ח ,1/שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,596תשי״ח ,עמי  ,866נמסרת
בזר׳ הודעה ,כי הקרקע המתוארת בתוספת דרועה ליעדה לחלוטין
לצרכי ציבור וכי הועדה מובנה לישא וליתן על רכישת הקרקע
האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמורה
ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה — תוך חדשיים מיום
פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה
אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו ,שיכללו אח
פרטי הרישום—אם ישנו — בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת
לסעיפים את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וםגיף.
כן נמסרת בזה הודעה ,כי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה בקרקע
האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכ־ הצינור שלמענם
עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה שבל אדם המחזיק בקרקע האמורה
ימסור מיד את החזקה וזבות השימוש בה.
תוספת
חלקה  334בגוש .7161
העתקי התכנית המפורטת ותכנית המ-תאר מופקדים במשרדי
הועדה בעירית חולון וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות
העבודה הרגילוח.
פנחס אילוץ
י׳׳ז באדר תש״ם ) 5במרס (1880
יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
)המ (3—2
חולון
בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חולון
)להל; — הועדה( לפי הסעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון והבניה,
חשכ״ה ,11965-ובהתאם להוראות תכנית המיחאר לחולון ח,1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט .הפרסומים  ,596תשי״ה,
עמ׳ ) 866להלן — התכנית( ,נמסרת בזה הודעה כי הקpע המחוארת
בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרבי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא
וליתן בדבר רכישת זכויות החזקה והשימוש בקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהי בקרקע האמורה
ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה — תוך חדשיים מיום
פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה על זכותו או על טובח ההנאה
אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו ,שיכללו
את פרטי הרישום  -אם ישנו  -בפנקסי רישום המקרקעין והודעה
המפרטת לסעיפים את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע
בכל סעיף וסעיף.

כן נמסרת בזה הודעה ,כי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה בקרקע
האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור שלמענם
עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה
ימסור מיד את החזקה וזבות השימוש בה.
תוספת
שטתי הקרקע המסומנים בתשריט בצבע אדום ומהווים חלק
שטחים אלה מסומנים כמיועדים לדרכים
מחחלקה6020)3á6בנוש
בתכנית המיתאר לחולון ח.(1/
העתקי התכנית והתשרים מופקדים במשרדי הועדה בעירית חולון
וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בחפ בשעות העבודה הרגילות.
פנחס אילון
י״ז באדר תש׳׳ם ) 5במרס (1980
יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבגיה
)חמ (3—2
חולון
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189 ,188ו־ 190לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,11965ובהתאם לתכנית תכנון עיר הנקראת ־תכנית מיתאד
כ150/״ ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2595
תש״ם ,עמי  ,760מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית־
אתא )להלן י־ הועדה( ,הודעה ,בי המקרקעין המתוארים בתוספת
דרושים לועדה לחלוטין למטרה ציבורית שלה נועדו בתכנית ,וכי
הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת המקרקעין האמורים.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כל שהן במקרקעין האמורים
ורוצה לקבל פיצוי על בך ,נדרש לשלוח לועדה  -תוך חדשיים מיום
פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה
אשר לו במקרקעין האמורים ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו ,שיכללו
את פרטי הרישום — אם ישנו — בפנקסי רישום המקרקעין והודעה
המפרטת לסעיפים את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום שנתבע
בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה ,בי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
במקרקעין האמורים מפני שהם דדזשים באופן דחוף לצרכי הציבור
שלמענם עומדים לרכשם ,והועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק
במקרקעין האמורים ימסור מיד החזקה בהט.
תוספת
הלק מחלקות  7ו־ 8בגוש .10258
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית קרית אחא ובל
המעונין בדבר זכאי לעיין בו בימים ובשעות שמשרדי הועדה
פתוחים לקהל.
ב״ח בשבט חש״ם ) 15בפברואר (1980
נתן שפריצי
גתמ (3-2
יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
קרית־אתא

 1ס״ח תשכ־ה ,עני׳ .307
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ילקוט הפרסומים  ,2615י׳ בניסן תש״ם27.3.1980 ,

הודעה ל פ י ס ע י פ י ס  5ו ־ ל

מינוי פקיד רישוי

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
וחוק התצנון והבניה ,תשכ״ה~1965

לפי חוק כ ד י הידיוז ,תש״ט—1949

בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים
)להלן — הועדה( לפי סעיפים  ,190 ,189,188לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,11965ובהתאם להוראות תכנית ׳מיתאר מם׳  303רמה־ישי
)להלן — התבנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1725תשל״א ,ע מ י  ,1870נמסרה בזה הודעה כ י הקרקע המתוארת
בתוספת דרושה למועצה מקומית רמת־ישי לחלוטין לצרכי ציבור
ו כ י הועדה מוכנה לישא וליחן בדבר רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות א ו טובת הנאה כלשהן בקרקע האמורה
ורוצה לקבל פיצויים על כ ך נדרש לשלוח לועדה — תוך חדשיים
מיום פרסום הודעה ז ו ברשומות — הרצ!אה ע ל זכותו א ו ע ל טובת
ההנאה א ש ד ל ו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו,
שיכללו א ת פרטי הרישונ(  -אם ישנו  -בפנקסי רישום המקרקעין
והודעה המפרטת לסעיפיהם א ת הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום
הנתבע בבל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כ י הועדה מתכוונת לקנות מ י ד חזקה בקרקע
האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרבי הציבור שלמענם
עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה ש כ ל אדם המחזיק בקרקע האמו
ר ה  ,ימסור מ י ד א ת החזקה וזכות השימוש בה.

תוספת

בתוקף הסמכות ל פ י סעיף  1לחוק כ ל י י ד י ה  ,תש״ט—,11949
שהועברה אלי  ,2א נ י ממנה א ת ג ׳ ק ל ר ד ד להיות פקיד רישוי
במהוז הצפון לענין החוק האמור.

ה ׳ באדר תש״ם) 25בפברואר (1980
)חמ (3—497

! ס״ח תש״ט ,עמי  ;143תשל״א ,ע מ ׳ .170
 2י ״ פ תשל-ז ,ע מ י .609

הסמכה
לפי צ ו הפיקוח ע ל מצרכים ושירותים .
)מחירי מוצרי תעבורה( ,תשל״ו1976-
בתוקף סמכותי ל פ י סעיף  1ל צ ו הפיקוח ע ל מצרביט-.ושרותים
)מחירי מוצרי ׳העבודה( ,תשל״ו— ,11976הסמכתי א ת א ל כ ס נ ד ר ־
פ ר י י ס להיות הרשות לענין הצו.

י ״ ח באדר תש״ם ) 6במרס (1980
)חמ (3—202

,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 14,
,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,30 ,49 ,48 ,47 ,30 ,29
 —64 ,61 ,60בהלקפ.
ג ו ש  11179חלקות ,19 ,18 ,14 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 ,36 ,35 ,34 ,33 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21ל,43 ,42 ,41 ,40 ,3
109 ,84 ,82 ,80 ,78 ,66 ,58 ,57 ,52 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45
 בחלקם.גוש  11180חלקות  — 38 ,35 ,34 ,33 ,32בחלקם.
רשימת החלקות המיועדות• להפקעת לצורך מבני ציבור:
גוש  11181חלקות  111 ,110 ,95 ,62 ,39בשלמותם; הלקות ,1
—118 ,109 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2בחלקם;
חלקה  56הפקעה של  100מ״ד.
גוש  11182חלקות  22 ,21בשלמותם; חלקות ,14 ,13 ,12 ,11
 23 ,18 ,17 ,16 15,בחלקם.
גוש  11183חלקות  34 ,33 ,30 ,27 ,26בשלמותם; חלקות ,8
 51 ,23 ,31 ,29,28בחלקם; חלקה  35הפקעה של  100מ״ר.
גוש  11184חלקות  25 ,24בשלמותם; חלקות 138 ,46 ,44
בחלקם; חלקות  ,39 ,37הפקעה ש ל  100מ׳׳ר מכל חלקה,
גוש  11243חלקות  43 ,7בשלמותם; הלקות  15 ,14 ,13בחלקם.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה כמועצה אזורית יזרעאל
ו כ ל המעונין בדבר -זכאי לעיין ב ו בשעות העבודה הרגילות.
נ פ ת ל י כהן
י ״ ז בטבת תש״ם ) 6בינואר (1980
יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
)חמ •(3-2
יזרעאלים
 1ס״ח תשכ׳׳ה ,ע מ י .307

ילקוט הפרסומים  ,2615י ׳ בניס! תש״ם27.3.1980 ,

אריה רובץ
הרשות

 1ק ״ ת תשל״ו ,ע מ י  ;990תשל״ט ,ע מ י .8

רשימת החלקות המיועדות להפקעה לצורך דרכים באזור התעשיה:
נוש  11178חלקות  ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1ד,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,

י ע ק ב מרקוביץ

סגן המנהל הכללי לשירותי חירום
ולתפקידים מיוחדים במשרד הפנים.

היתר
ל פ י חוק הפיקוה ע ל מצרכים ושירותים ,תשי״ח1957-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ז לחוק הפיקוח ע ל מצרכים ושירו
תים ,תשי״ח— ,11937א נ י מתיר לסוחר למכור מצרך במחיר העולה
ע ל המחיר היציב )להלן — המחיר המותר( ,ובלבד שהמחיר המותר
ל א יעלה ע ל הנקוב בטור ב ׳ בתוספת.
בהיתר זה —
״מצרך׳׳ — מצרך מ ן המצרכים המפורטים בטור א ׳ בתוספת;
״ י צ ר ך  -אדם שעסקו א ו חלק מעסקו ייצור מצרך;
״סיטונאי״ — אדם שעסקו או חלק מעסקו מכירת מצרך בסיטונאות;
״סוחר״  -יצרן ,סיטונאי וקמעונאי;
׳׳מע״מ״ — מס ע ר ך מוסף ,כמשמעוחו בחוק מס ע ר ך מוסף,
תשל״ו5-ד.219

תוספת
טור א ׳
המצרך
קופסה בת  10בלונים סיפולוקס מלאים
בהחלפה ל־ 10בלונים סיפולוקס ריקים
קופסה בת  10בלונים סיפולוקס ריקים

טור ב׳
י המהיר המותר בל-רות
כולל מע״מ לצרכן
8.00
41.83

ההיתר שפורסם בילקוט הפרסומים  ,2576תש״ם ,ע מ ׳ — 231
בטל.
י ״ ז באדר תש״ם) 5במרס (1980
)חמ (3—98

ע׳ שרגאי
הממונה

 1םי׳ח תשי״ח ,ע מ ׳  ;24תשל״ט ,ע מ ׳ .32
 2ס״ח תשל״ו ,ע מ ׳ .52
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היתר
לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח1957-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 18ז לח pהפיקוח על מצרכים ושירותים,
חשי״ח— ,11957אני מתיר לסוחר למכור את המצרך המפורט בטור א׳
לתוספת במחיר העולה על המחיר היציב )להלן — המחיר המותר(,
ובלבד שהמחיר לא יעלה על המחיר הנקוב בטורים ג׳ או ד׳
לתוםפת ,לפי הענין.

הודעה ב ד ב ר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים ,תשי״ג—1953
בהתאם לסעיף ) 6ב( לחוק התקנים ,תשי״ג ,11953-אני מודיע,
בי מכון התקנים הישראלי קבע ,בתוקף סמכותו לפי סעיף ) 6א( לחוק
האמור ,תקנים ישראליים אלה:
ת׳׳י  - 87מצברי התנעה לכלי־דכב ממונעים :טיפוס עופרת חומצה
)גיליון תיקון למהדורה מאוגוסט ;(1975

בהיתר זה -
״סוחר״  -אדם שעסקו או חלק מעסקו ייצור מצרך או מכירתו
בסיטונות או בקמעונאוה;
״המחיר״ — בולל הובלת המצרך להצר הקמעונאי ופדיקתו.
ת״י  ,838הלק  — 2מיתקן של תנור ארובה להסקה דירתית :תנור
כמו כן אני מתיר לסוחר למכור מוצרי מיונית שלא פורטו
ארובה )נליון תיקון למהדורה מספטמבר ;(1972
בחוםפח ,במחיר העולה על המחיר היציב ,ובלבד שההפרש כין המתיר
היציב ,שבו מכר אדם מוצרי מיונית כאמור לפני תחילחו של היתר ח״י  — 995תנורי חימום דירת׳ים המוסקים בג :פחמימני מעובה
)בליין תיקון למהדורה ממרס ;(1978
זה ,והמחיר שבו מכר אדם מוצרי מיונית מאותו סוג אחרי תחילתו
של היתר זה ,לא יעלה על .12.8%
ת״י  — 1068תלונות אלומיניום;
ת׳׳י  — 756צבעים סינתטיים מוכנים מראש; צבעי גימור מבריקים
)בא במקום המהדורה מנובמבר ;(1969

תוספת

ת״י  - 499צינורות פוליאתילן להעברת מים בלחץ )בא .במקום
המהדורה מיוני  ,1969וגליון תיקון ממרס ;(1975

טור ד׳
טור ג׳
המחיר המותר בלירות במכירה
טור ב׳
טור א׳
לקמעונאי
יחידת
המצרך
לצרכן
ללא מע״מ
)מוצרי מיונז( המשקל
כולל מע״מ
ת״י  - 1006מרציפן ומוצריו;
 110גרם
שכיפרח
19.90
14.90
ת״י  - 1053ציפויים אלקטרוליטיים של זהב וסגסוגות זהב למטרות
27.40
20.50
 250גרם
גביע
דקורטיביות ולתכשיטים;
21.80
16.20
 150גרם
צנצנת
25.00
 250גרם
צנצנת
33,30
ת״י  — 1054ציפויים אלקטרוליטייס של זהב וסגסוגות זהב למטרות
66.10
45.20
 500גרם
צנצנת
הנדסיות;
33.30
25.00
מיונית עם לימון  250גרם
ת״י  - 1059סבולת המשקל וסבולת הנפח של מוצרי מזון ארוזים
23.70
 260גרם
מיוקל
31.60
מראש;
30.50
מטעמי תלמה  560גרם
40.80
389
 4,350גרם
מיונז גלון
ת״י  - 1078מרפד גזה.
584
 7ק״ג
מיונז
מרים מילר
י״ג בשבט הש״ס) 31בינואר (.1980
244
מטעמים גלון
 4.5ק״ג
מנהלת המכון
)חמ ( -96
387
 8ק״ג
פח
תחילתו של היתר זה ביום כ״א באדר תש׳׳ם ) 9במרס .(1980
! ס״זז תשיינ ,עמ׳  ;30תשי״ח ,עמ׳  ;2תשל״א ,עמי  ;22חשל״ט,
ע י שרגאי
כ-ב באדר תש״ם ) 10במרס (1980
עמי .34
הממונה
)חמ (3—98
ת־׳י  - 773הבל פוליאמיד בן שלושה גדילים )בא במקום המהדורה
מיוני ;(1970

3

! ס״ח תעי״ח ,עמי  ;24תשל״ט ,עמי .32

הודעה ב ד ב ר הצגת לוחות זכויות

הודעה ע ל פקיעת תקפו של תקן זמני
לפי חוק התקנים ,תשי״ג1953-
בהתאם לסעיף 7א)ד( לחוק התקנים ,תשי״ג ,1 1953-אני מודיעה
על פקיעת תקפו של התקן הזמני:
ת״ י —995תנורי חימופ דירתיים המוסקים בגז פחמימני מעובה,
ממרס .1978
כ״ה בשבט תש״ 15)0בפברואר (1980
)חמ (3-478
 1ס״ת תשי״ג ,עמ׳  ;30תשל״ט ,עמ׳ .34
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מרים מילר
מבהלת המכון

לפי סעיף  57לפקודה הסדר זכויות במקרקעין ]נופה חדש[,
תשב״ט1969-
מודיעים בזה ,כי לוח הזכויות לגוש הרישום מם׳  — 16540נצרת,
נפת יזרעאל ,הוצג לעיון ביום י׳ באדר תש״ם ) 27בפברואר ,(1980
לתקופה של שלושים יום בלשכת פקיד הסדר המקרקעין שבנצרת
עלית ,בלשכת הממונה על מחוז הצפון ,בית הממשלה ,נצרת עלית
ובעירית נצרת.
י׳ באדר תש״ם ) 27בפברואר (1980

מורים ע ב ד א ל נביא
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר'יזרעאל

ילקוט הפרסומים  ,2615י׳ בניסן תש״ם27.3.1980 ,

הודעות לנ*י חוק התכנון והבניה .תשכי׳ה1965-
מוזוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

הודעה ב ד ב ר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית

התכנית האמורה ,בצורה שאישרה אותה הועדה הנלוזוזית ביתד עם
התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
ובן במשרדי הועדה המקומית לחבבון ולבניה ירושלים ,ובל המעוניין
רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

נמסרת.בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117להוק התכנון והבניה,
חשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים,
החליטה ,באישור ש ר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מיתאר .מקומית
הנקרא :תכנית מפי  — 2601ש י נ ו י מ ס ׳  57/78לתכנית המיחאר
המקומית לירושלים ,ושינוי מסי 8ד 1/לתכנית שיכון ציבורי ,5/09/02
ע י ר גנים.

הודעה ב ד ב ר אישור תכנית מפורטת

מקום התבנית :שכונת עיר גנים ,ר ח י ד ה ו מ י  ,פינת ר ה ׳ הסיפן ,גוש
 30435חלקה  ,166והשטח שמצפון־מפרב לה בגוש  ,30438הכל על
פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
חשכ״ה— ,1965בי ה ו ע ד ה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים,
אישרה תכנית מפורטת הנקראת :״ ת כ נ י ת מסי 2398״.

עיקרי התכנית :א( שינוי י ע ו ד ש ט ת ציבורי פתוח לאזור מגורים:
בנינים בני  2קומות ,כמוגדר בתכנית שיכונים ציבוריים מ ם ׳ ,5/09/2
לשימוש כחצר גן־ילדים שתהא צמודה לגן הנמצא בתוך המגורים;
ב( שינוי תכגית המיתאר המקומית לירושלים ,ש״י שינוי י ע ו ד ש ל
שטת ציבורי פתוה לאזור מגורים ,בנינים בני  2קומות ,ששימושו
ה ו א א ך ורק לחצר גן־הילדים כאמור לעיל.

השטחים הכלולים בתכנית :אזור התעשיה עטרות ,גוש 29510
חלקה  ,90הכל ע ל פ י הגבולות המטומניפ בתשריט בקו כחול.

הודעה על הפקדת השיגוי האמור פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2566תשל״ט ,ע מ י .2192
השינוי האמור ,בצורה שהועדה אישרה אותו ,ביחד ע ם התשריט
המצורף א ל י ו  ,הופקד במשרדי ה ו ע ד ה המחוזית האמורה וכן במשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים וכל המעונין רשאי לעיין בו
ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

עיקרי הוראות התכנית :ייעוד שטת החלקה 90
באזור תעשיה.

בגוש 29510

הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים ,2563
תשל״ט ,ע מ י .2131
התכנית האמורה ,בצורה שאישרה הועדה המחוזית ביחד עם
התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
ו כ ן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ובל המעונין
רשאי ל ע י י ן בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים •האמונים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

הודעה ב ד ב ר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכגון והבניה,
תשכ״ה— ,1965בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים,
אישרה תבנית מפורטת הנקראת :תכנית מפורטת מס׳ .2677
השטחים הכלולים בתכנית :גוש סילואן ,גיבל־מוכאבר מקטל-
שכטור ,בין קואורדינטות  129.375-129.000רוחב ,לבין קואורדינטות
 173.375-173.000אורך ,הבל ע ל ־ פ י הגבולות המסומנים בתשריט
בקו כחול.
עיקרי הוראות התכנית :פירוט ההוראות של תכגית מיתאר עמ,9/
לפיחות וגינוי שכונת מנורים על שטח הקרקע הנ״ל ,ובן לקבוע:
א( איתור מנרשים ובנינים ,גובהם וצורתם; ב( התוויית דרכיש
ציבוריות; ג( קביעת שטח ציבורי פתוח; ד( קביעת שטח פ ר ט י פתוח
למועדון נופש וספורט; קביעת שטח לבית כנסת וגן ילדים פרטי;
ו( קביעת חזית מסחרית לחנויות; קביעת מקומות לחניה פרטיה;
ח( קביעת שטחים למעברים פרטיים עם זכות מעבר לציבור; ט(
הנחיות לעיצוב ארכיטקטוני של הבנינים ,הפיתוח והנוף.
הודעה על הפקדתה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2560תשל״ט
ע מ ׳ .2061

י?יקוט הפרסומים  ,2615י׳ בניסן תש״ם27.3.1980 ,

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינויי תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת נ ז ה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק ההבגון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי ה ו ע ד ה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים הופקדו
ביחד ע ם התשריטים המצורפים אליהם ,ש י נ ו י י תכניות מיתאר
מקומיות א ל ה :
)(1

״תבנית מם׳  - 2504שינוי מ ס ׳  4/79לתכנית מיחאר מקומית
ירושלים״.
ואלה השטתים הכלולים בשינוי התכנית:
שכונת שלביה ,השטת התחום ע ״ י הרחובות ד׳ישראלי ,יצחק
אלחנן ופינסקר ,נוש  30021חלקות .75 ,44 ,262
עיקרי הוראות התכנית:
א( איחוד החלקות וחלוקתם מחדש לאחד הפרשות לצרכי
צ י ב ו ר ; ב( ש י נ ו י י ע ו ד חלק משטה פרטי פתוח לשטח למקומות
מיוחדים )מוסד ,בית חולים פסיכיאטרי(; ג( שינוי י ע ו ד מאזור
מגוריה לשטח למקומות מיוחדים )מוסד ,מבון מהקר( ,חלקה
 44בגוש  ;30021ד( קביעת עקרונות הבינוי ע ל מגרש  1חדש;
ה( קביעת קווי ה ב נ י ן למגרש  3חדש.
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—íהודעות לפי חוק התכנון והבניה,
)(2

״ ת כ נ י ת מם׳  - 2576שינוי מם׳  9/79לתכנית מיתאר רס־
עמ9/״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :שכונת א־טור ב י ן
קואורדינטות אורך  173.830-173.780וקואורדינטות רוחב
.131.850-131.900
עיקרי הוראות התכנית:
א( שינוי י ע ו ד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים  ;5ב( קביעת
ק ו ו י בנין.

בל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא תשלום
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,כבנין א ו בכל פ ר ט תכנוני אחר הרואה א ת
עצמו ובגע על י ד י ש י נ ו י י התכניות ,ו כ ן כל הזכאי לבך ע ל פי סעיף
 100לחוק ,רשאי הדך חדשייפ מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
להגיש התנגדות לשינויי התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה,

תשכ״הs96
מרחב תכנון מקומי ,ירושלים
הרהב תכנון מקומי ,מטה יהודה

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון ו ה ב נ י ה ,
חשכ״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,הועדה
המקומית לתכנון ולבניה מטה יהודה ,הופקד שינוי תכנית מיחאר
מקומית הנקרא ״ ת כ נ י ת מם׳  — 2644ש י נ ו י לתבנית מיתאר מקומית
ירושלים ,ושינוי מם׳  1/79לתכנית מס׳ ל255״ ,ביחד עם התשריט
המצורף אליו.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
שטת התכנית כ־ 300דונם במדרון הדרומי של רמות ,צפונית
ל״מצפה נפתוה״ בין קואורדינטות רוחב 135.600-134.800
וקואורדינטוח אורך .169.300-168.150
עיקרי הוראות התכנית:

מרחב תכנון מקומי ,מטה יהודה

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה ה ו ד ע ד  ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה ,1965-.כ י במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה יהודה ,הופקד
שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא :׳׳תכנית סס׳ מי — 245/ש י נ ו י
לתבנית מיחאר מקומית מטה י ה ו ד ה ״  ,ביחד עם התשריט המצורף
אליו.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
קיבוץ צרעה ,בין קואורדינטות אורך  ,246.250—147.750ובין
קואורדינטות רוחב  ,129.200—130.400בשטח .של  1194דונם,
הכל ע ל פ י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
עיקרי הוראות התכנית :א( תיחום ש  :ה הניתוח של זיבדץ צ ר ע ה
כמשק וכאזור בינוי )לא כולל אח האדמות החקלאיות של קיבוץ
צרעה שמחוץ לאזור המשק עצמו(; ב( קביעת י ע ו ד הקרקע שבתחום
התבנית; ג( התוויית רשת הדרכים שבתחום התכנית; ד( שינוי חואי
כביש מקדמי מם׳  ,3003וביטול תדאי הכביש שעפ״י תכנית דמיתאר
המקומית מם׳ מי׳ ;200,ה( הסדרת תואי א פ י ק ניקוז נחל שורק,
וביטול האפיק ה ק י י ם .
כל המעונין בשינוי התבנית רשאי ל מ י י ן ב ו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל ׳המעונין בקרקע ,בבנין א ו בכל פרט תכנוני אחר הרואה א ת
עצמו נפגע על י ד י ש י נ ו י התכנית ו כ ן כל הזכאי לכך ע ל פי סעיף 100
לתוק ,רשאי תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
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 .1שינוי תכנית המיתאר המקומית  2557בדברים כגון :א( ש י נ ו י
גבולות המיתחמים ש ע ל פי תכנית  ;1861ב( שינוי י ע ו ד •מאזור
מגורים  4לאזור מגורים  4מיוחד שאחוזי הבניה ב ו הם  70%בשלוש
קומית מדורגות; ג( שינוי י ע ו ד מאזור מגורים  eלאזור מגורים 5
מיוחד שאחוזי הבניה בו הם 40%בשתי קומות.
 .2להשלים ולפרט חלק מתחום תכנית המיתאר לאזור רמות ע ״ י מתן
הוראות של תכנית מפורטת בדברים כגון :א( קביעת יעודי הקרקע
שבתחום התכנית; ב( קביעת מערבת הדרכי ;0ג( קביעת התנאים
והוראות הבניה בדברים בגון :צפיפות הבניה ,גובה הבנינים ,קווי
הבנין ,חומרי הבניה ,עיצוב ארכיטקטוני ,פיתוח השטח וכיו״ב;
ד( קביעת מגרשי בניה.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין ב ו ללא תשלוט בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין א ו בבל פ ר ט תכנוני אחר הרואה א ת
עצמו נפגע על י ד י שינוי התכנית ,ו כ ן כל הזכאי לבך על פ י סעיף 100
לחוק ,רשאי תוך חדשיים מיום פרסומה ש ל הודעה ז ו ברשומות,
הגיש התנגדות לשינוי התבנית במשרדי ה ו ע ד ה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

הודעה ב ד ב ר ביטול ה פ ק ד ת שינוי
תכנית מיתאר ,מקומית
א נ י מודיע בזה ,כי ההודעה בדבר הפקדת ״ ת כ נ י ת מ ס ׳  1502ג ׳ ״ ,
שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,2332תשל״ז ,ע מ ׳  — 1616בסלה
בזאת.
י ״ ב באדר הש״ם ) 29בפברואר (1980

ר׳ לוי
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ירושלים

ילקוט ד׳פרסיכזים  ,2615י׳ בניס :תש״ש27.3.1980 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה—1965
מרחב תכנון מקומי ,תל־אביב־יפו

מרחב תכנון מקומי ,תל־אביב־יפו

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

הודעה ע ל הכנת תכנית מיתאר ת ל ־ א ב י ב ־ י פ ו

ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשב׳׳ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
תל־אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל־אביב־יפו,
הופקד ,ביחד עם התשריט המצורף אליו ,שינוי תכנית הנקרא :׳־תבנית
מס׳  1599א ׳ — שינוי ס ס ׳  1לשנת  1977של תכניו! מם׳ 1599׳׳.
מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם :גוש 6107
חלקה  ,434חלקי חלקות  ,444 ,436ברחוב בבלי מס׳ .17
עיקרי מטרת שינוי התכנית :להתיר שימוש של מנורים במקום
הוסטל בבנין שהוקם על המגרש המיוחד ,ולשנות בהתאם לכך את
התכנית מם׳  1599על שינוייה ,אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה
פורסמה בילקוט הפרסומים  2158מיום .24.10.1975
כל המעונין בשינוי התכנית דשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין א ו בכל פ ר ט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,להגיש
התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

מרחב תכנון מקומי ,בני ברק

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית כדתאר מקומית
ניחנת .בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני בדק ,הופקד,
ביחד ע ם התשריט המצורף א ל י ו  ,שינוי תכנית הנקרא :תכנית מס
 - 422שינוי לתכנית מיתאר מס׳ 105א׳ ולתכנית מסי 107אי בני
ברק.
מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם :נוש 6187
חלקה  ,119ברחובעוזיאל.
עיקרי מטרת ש י נ ו י התבנית :ל ע נ ו ת את י ע ו ד החלקה לאזור מיוחד
ע ל מנת להקים בולל שיכיל :קולת מרתף ,קומת עמודים ,קומה א
ח ו ר כיתות ומשרדים — 30%בניה ,קומה ב ׳  2דירות מנורים —
 30%בניה ,ק!מד ,ג ׳ דירת ר א מ י י ש י ב ה — 30%בניה ,בקומה ד ׳
בית מדרש  3 0 % -בניה ולהגיע לסה״כ של  120%ועוד  302מ ״ ר
מרתף.
כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי ל ע י י ן ב ו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,כבנין א ו בכל פ ר ט תכנוני אחר הרואה א ת
עצמו נפגע על י ד י ש י נ ו י התכנית ,ו כ ן כל הזכאי לכך על פ י סעיף 100
לחוק ,רשאי תוך חושיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,להגיש
התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

י<קוס הפרסומים  ,2615י׳ בניסן תש״ם27.3.1980 ,

ניחנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף דד לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב,
החליטה ע ל הכנת תבנית מיתאר מקומית מם׳  1900תל־אביב־יפו,
שתכלול א ת כל השטחים הנמצאים בשטח מרחב התכנון המקומי,
חל־אביב-יפו.
כמו כן החליטה הועדה המחוזית בישיבחה מם׳  329מיום 22.10.79
בהתאם לסעיף  78לחוק ,על הקפאת הוצאת היתרי בניה בתחום
המקרקעין כדלקמן:
גושים או חלקי נושים ,6973—6972 ,6950—6948 ,6946—6942
 7060 ,6977-6975ו־.7066
תוקפה של החלטה זו היא למשך  12חדשים מיום הפרסום.

מרחב תכנון מקומי ,הרצליה

הודעה ע ל הכנת תכנית מיתאר הרצליה
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב
החליטה על הכנת תכנית מיתאר מקומית מסי  2000הרצליה ,שתכלול
אח כל השטחים הנמצאים בשטח מרחב התכנון המקומי ,הרצליה
)חחומי הרצליה וכפר שמריהו(.
כמו כן החליטה הועדה המחוזית בישיבתה מס׳  335מיום 28.1.80
בהתאם לסעיף  78לחוק ,על הקפאת הוצאת היתרי בניה בתחום
המקרקעין כדלקמן:
גוש  ,6665חלקות  ;369 ,42 ,43 ,29 ,28 ,27גוש  ,6522חלקות
 ;32 ,24 ,81 ,4 ,2גוש  ,6523חלקות ,180 ,88 ,87 ,12 ,10 ,154
 ;132-135 ,212 ,207 ,114-123גוש  6520הלקות ;15 ,14 ,89 ,86
גוש  ,6525חלקות ,57 ,58 ,55 ,53 ,14 ,9 ,8 ,5 ,4 ,3 ,7 ,2 ,1 ,6
.60 ,104-131 ,11 ,15 ,13 ,56
תוקפה של החלטה זו היא למשך  12חדשים מיום הפרסום.
ח -באדר תש״ם ) 25בפברואר (1980

מרדכי כהגא
י ממלא מקום יושב־ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל־^ביב

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי ,שורקות

הודעה ב ד ב ר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מ ח ה המרכז,
אישרה תכנית מפורטת הנקראת :׳׳תכנית מפורטת מם׳ בר138/״.
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הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה—1965
ואלה השטתים הכלולים בתבנית :גושים ,4306 ,4307 ,4310

מחוז הצפון

 .4301ב י ת חלקיה.
עיקרי הוראות התכנית :תכנית מפורטת חדשה המבטלת בל תכנית
קודמת.
הודעה ע ל הפקדתה ש ל התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2538תשל״ט ,ע מ ׳ .1529
התבנית האמורה בצורה שבה אישרה אותה הועדה המחוזית ,ביחד
ע ם התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
ו כ ן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שורקות ,וכל מעונין
רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,זמורה

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינויי תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאמ לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ־ה~ ,1965בי במשרדי הועדה המחדוית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה ,הופקדו,
ביחד ע ם התשריטים המצדרפים אליהם ,שינויי תכניות אלה:
)(1

״שינוי תכנית מפורטת מ ס ׳ זמ1/ד 1/60/5א ׳ ״ .
עיקרי הוראות השינוי :שינו״ היראות הבניה ותנאים ליחידת
דיור שניה.
ואלה השטחים הכלוליב בשיגוי התכנית :גושים ,3820 ,3797
,3814 ,3807 ,3801 ,3815 ,3829 ,3830 ,3828 ,3813 ,3827
 ;3805רחובות ,2 :שטרן ,הרצל אליהו כהן ,צדוק הלוי ,קיבוץ
גלויות מס׳  ,4 ,0 ,5 ,2רבי מאיר בעל הנס ,מרבד הקסמים
ושיבת ציון.

)(2

״שינוי חבניח מפורטת מ ס ׳ זמ 1/60/571/ב׳״.
עיקרי הוראות השינוי :קביעת הוראות בניה.
ואלה

השטחים

הכלולים

בשינוי התכנית:

גושים  ,3805 ,3815 ,3801 ,3796רהוב  ,32משה שרת ,צדוק
הלוי ,משה בן מימון ,שיבח ציון ,רחוב רבי מאיר בעל הנס
מם׳ .6,3,8
כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא תשלום
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבני! א ו בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
נפגע ע ל י ד י שינויי התכניות ,וכן כל הזכאי לכך ע ל פ י סעיף 100
לחוק ,רשאי ,חוך חדשיימ מיום פרסומה של הודעה ז ו ברשומות,
להגיש התנגדות לשינוי התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
כ ״ ו בשבט הש״פ ) 13בפברואר (1980

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

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כ י במשרדי הועדה המתחית לתכנון ולבניה ,מ ת ה
הצפון ובמשרדי הרעדה המקומית לתכנון ולבניה אשרי שבקיבוץ
עברון ,הופקד ביחד ע ם התשריט המצורף אליו ,שינוי תבנית מיתאר
הנקרא :תכנית מם׳  - 3396ש י נ ו י לתכנית מיתאר מסי  194ה ג ל י ל י ת -
שינוי י י ע ו ד לתחנת דלק ושירותי דרכים ,מחצבות נשר.
ואלה השבחים הכלולים בתבנית :גוש  ,18551הלקי חלקות —25
.24
עיקרי מטרת ש י נ ו י התכנית :ייעוד הקרקע לתחנת דלק ושירותי
דרכים.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין ב ו ללא תשלוט בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין א ו בכל פרט תכנוני אחר הרואה א ת
עצמו נפגע ע ל י ד י שינוי דזתכנית ו כ ן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
התכנון שלה בלול בתחום התכנית א ו גובל אותו ,רשאי ,ת ו ך חושיים
מיום פרסומה ש ל הודעה ז ו ברשומות ,להגיש מתנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.

מרחב תכנון מקומי ,הגליל המזרחי

הידעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כ י במשרדי ה ו ע ד ה המחוזית לתכנון ולבניה ,מ ת ח
הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי
שברחוב הגליל טבריה ,הופקד שינוי תכנית מיתאר הנקרא תכנית
מ ס ׳  - 2683שינוי לתכניה מיתאר מ ס ׳  - 1 2 3 1ש י נ ו י י ע ו ד למגורים
וחלוקת מגרשים לבניה בכפר כנא ,ביחד ע ם התשריט המצורף אליו.
ואלה הש־.זחים הכלולים בתכנית :גוש  1738:הלקוח  ,4 ,23חלקי
חלקות  ;47 ,29 ,24גוש  17386חלקות  ;28 ,27גוש  17391חלקות
 ,33 ,7,6,4—1חלקי הלקוח .36,34
עיקרי מטרת שינוי התכנית :שינוי יעוד השטח וחלוקתו למגרשים
למטרת מגורים.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין ב ו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,כבנין א ו בכל פ ר ט תכנוני אתר הרואה א ת
עצמו נפנע ע ל י ד י שינוי התכנית ,ו כ ן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
התכנון ש ל ה כלול בתהום התכנית א ו גובל איתו ,דשאי ,תוך חדשיים
מיום פרסומה ש ל הודעה ז ו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התבנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.

ילקוט הפרסומים  ,2615י׳ בניסן תש׳׳ם27.3.1980 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבניוז ,תשכ״ה—1965
מרחב תכנון מקומי ,הגליל המזרחי

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי
שברחוב הגליל טבריה ,הופקדה ביחד ע ם התשריט המצורף אליה,
תכניה מפורטת הנקראת :תכנית מפורטת מ ס ׳  — 3530חלוקת מגרשים
לבניה בכפר מיסד.
השטחים הכלולים בתכנית :גוש  22521חלקה .113
עיקרי מטרת התכנית :קביעת שטחים וחלוקתם למגרשי בניה
למגורים ושטחי צ י ב ו ר .

ואלה השטתים הכלולים בתכנית :גוש  13745חלקות ,401 ,33
) 404השטח משתרע בין בביש מסי  2וכביש מס׳ .(8
עיקרי מטרת התכנית :פיתוח השטת לצרכי מסחר ,משרדים
ומוסדות צ י ב ו ר .
כל המעונין בתכניה 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 התכנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
שלה כלול בתהום התכנות א ו גובל אותו ,רשאי ,תוך חדשייס מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לתכנית במשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה האמורה.

כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע בבנין א ו בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית וכן מהנדס ועדה מקומית ש מ ר ח י התכנון
שלה כלול בתחום החכניח א ו גובל אותו ,רשאי תוך חדשיים מיום
פרסומה של הודעה ז ו ברשומות ,להגיש התנגדות לתכנית במשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה האמורה.

מרחב תכנון מקומי ,מעלה הגליל

הודעה ב ד ב ר אישור שינוי תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 117
תשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון
החליטה ,באישור ש ר הפנים ,לאשר שינוי
תכנית מ ס ׳  - 2969שינוי לתכנית מיתאר
שינוי י י ע ו ד למגורים בכפר ינוח.

לחוק התכנון והבניה,
ולבניה ,מחוז הצפון,
תכנית מיתאר הנקרא:
מס׳  194הגלילית -

השטחים הכלולים בתכנית :גוש  18731חלק מחלקה .33
עיקרי מטרה שינוי התכנית :ש י נ ו י י ע ו ד השטח מחקלאי למגורים.
הודעה על הפקדתו ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2521תשל״ט,

מרחב תכנון מקומי־מהוזי ,הצפון

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מי־וגאד •
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
חשב״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז י
הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,מחוז הצפון שבבית
הממשלה ,נ צ ר ת ע ל י ח  ,הופקד ביחד עם התשריט המצורף אליו ,שינוי
תכניה מיתאר הנקרא תכנית מס׳  - 3205שינוי לתכנית מיתאר מס׳ 194
הגלילית  -שינוי יעוד לתחנת דלק ברומת ה י ב ) ר ו מ א הגלילית(.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :גוש  17461חלקה .23
עיקרי מטרת שינוי התבנית :שינוי ייעוד השטח לתתנת ד ל ק
ושירותי דרכים.
בל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין ב ו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה א ת
ע צ מ ו נפגע ע ל י ד י שינוי התכנית וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
התכנון שלה כלול בתחום התבנית א ו גובל אותו ,רשאי ,תוך תדשיים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.

ע מ י .1173
השינוי האמור בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו ביחד עם
התשריט המצורף א ל י ו  ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
ו כ ן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל שבמושב
מעונה ,ובל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ,מרום הגליל

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מפורטת

מרחב תכנון מקומי־מתוזי ,הצפון

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
חשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מחוז הצפון שבבית
הממשלה ,בצרת עלית ,הופקדה תכנית מפורטת הנקראת ״ ת כ נ י ת
מפורטת מם׳  — 602תכנון גוש  ,10293בפר אתא )שפרעם( ,ביחד
ע ם התשריט המצורף אליה.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,

ואלה השטחים הכלולים בתכנית :גוש  10293חלקות ,15-=7

תשב״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מרום הגליל שבמושב

 ,25 ,23 ,22 ,19—17חלקי חלקות  ;26 ,21 ,20 ,5גוש  10292הלק
טתלקה .35

מירון ,הופקדה ביחד ע ם התשריט המצורף א ל י ה  ,תכנית מפורטת
הנקראת :תכנית מפורטת מס׳  - 3116מרכז בידיה.

עיקרי מטרת התכנית :תכנון השטח למגורים ,שטחים ציבוריים
פתוחים ,בניני ציבור ומסחר ודרכים.

ילקוט הפרסומים  ,2615י׳ בניסן תש״ם27.3.1980 ,
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הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,רנשכ״ ה1965-
בל המעונין בתכנין רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מחוז הדרום

כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פ ר ט תכנוני אתר הרואה אח
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
שלה כלול בתהום התכנית או גובל אוחו ,רשאי ,תוך חדשיים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לתכנית במשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבגיה האמורה.

מרחב תכנון מקומי ,אילת

מרחב תכנון מקומי ,יזרעאליפ

הודעה• ב ד ב ר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
החליטה ,באישור ש ר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:
תכנית מפורטת מפי  — 2999שינוי לתבנית מפורטת מם׳ — 359
ש י נ ו י יעוד למלאכה ותעשיה ,קבי גלעד.
הודעה על הפקדת השינוי ,פורסמה בילקוט ה&רטומיפ ,2439
תשל״ח ,עמי .1845
השטח הכלול בתכנית :חלק מגוש .11908
עיקרי מטרת שינוי התכגית :ייעוד השטח למלאכה ותעשיה.
השינוי האמור בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו ביחד ע ם
התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
ו כ ן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים שבתל עדשים
וכל המעונין רשאי לעיין ב ו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,יזרעאלים

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
חשב״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה יזרעאליפ שבתל
עדשים ,הופקדה ביחד עם התשריט המצורף אליה ,תכנית מפורטת
הנקראת :תכנית מפורטת מס׳  — 2293מושב בית לחם.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :גושים.11365—11368 :
עיקרי מטרת התכנית :הסדר הבניה במושב.
כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימיב ובשעות
שהמשרדים האמורים פחותים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין א ו בכל פ ר ט תכנוני אחר הרואה אח
ע צ מ ו נפגע ע ל י ד י התכנית וכן מהנדס ועדה מקומית שמרתב התכנון
ש ל ה בלול בתחום התכנית או גובל אותו ,רשאי תוך חדשיים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לתבנית במשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה האמורה.
י' קניג
כ׳׳ח בשבט תש״ 15}0בפברואר (1980
י ו ש ב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון
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הודעה ב ד ב ר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאמ לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כ י הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,
החליטה ,באישור ש ר הפנים ,לאשר שינוי תפנית מפורטת הנקרא:
שינוי מם׳  3לתכנית מפורטת מסי  - 123/03/2שכונה די ,צפונה
מרח־ ארגמן ,אילת.
עיקרי הוראות התבנית :שינוי יעוד חלק משטח ציבורי פתוח
לשטח למוסד ציבורי  -גן ילדים.
הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2572תש״ם,
ע מ י .155
השינוי האמור ,בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותי ביחד עם
התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה ובן
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אילת ,וכל המעונין רשאי
לעיין בי ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,אילות

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אילות ,הופקדה
תכנית מפורטת מס׳  — 111/03/12קיבוץ אילות ,ביחד עש התשריט
המצורף אליה.
עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת אזורים ,יעדים ,תכליות ו ש י 
מושים; ב( חלוקה מחודשת של ש ט ת ה ת כ נ י ת ; נ( הגשת תכנית ראשו
נית של הקיים ופיתוח לעתיד של כל המקרקעין בתחום התכנית.
השטחים הכלולים בתכנית 658 :דונם.
כל המעוגין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פ ר ט תכנוני אחר ,הרואה
עצמו נפגע על י ד י התכנית וכן כל זכאי על פי סעיף  100לחוק רשאי,
תוך ח ו ש י י ם מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות להגיש החכנדוח
לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

מרחב תכנון מקומי ,אשדוד

הודעה ב ד ב ר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
חשב״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום
החליטה ,באישור ש ר הפנים ,לאשר ש י נ ו י תכנית מיתאר הנקרא:
שינוי מס׳  13לתכנית מיתאר מקומית מס׳  — 101/02/3גושים ,2022
 ,2013 ,2023אשדוד.
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י׳ בניסן תש״ם,

G98J.27.3

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,תשב״ ד—1965
עיקר הוראות השינוי :קביעת אזור לבניני ציבור המיועדים לבית
חולים ,מרכז בריאות ,אזור מסחרי מיוחד ,שטח ציבורי פתוח.
הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2557תשל״ט,
עמ׳ .1984
השינוי האמור בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו ביחד עם
התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית ובן האמורה
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשדוד ,וכל המעונין רשאי
לעיין בו ללא תשלום בימים בשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,אשדוד
ה ו ד ע ו ת ב ד ב ר א י ש ו ר שינויי ת כ נ י ו ת מ פ ו ר ט ו ת

נמסרת בזה הודעה ,בהחאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינויי תכניות מפורטות אלה:
) (1שינוי מם־  19לתכנית מפורטת מם׳  -104/03/3גושים —2067
 ,2076רובע די ,אשדוד.
עיקרי הוראות התכנית :תריגה מקו בנין רח׳ רוגוזין ,יציאת
חירום למקלט.
הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפדםומים  ,2521תשל״ט,
עמ׳ .1174
) (2שינוי מסי  1לתכנית מפורטת מס׳  — 119/03/3גושים -2061
 ,1976שטח פיתות שפת הים ,רובע א׳ ,אשדוד.
עיקרי הוראות התכנית :להתאים את התכנית לבינוי הקיים
בשטח ולקבוע גודל ,המגרשים על פי אחוזי הבניה המותרים.
הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרםיימיס  ,2576תש״ם,
עמ׳ .241
השינויים האמורים בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותם ביחד
עם התשרישים המצורפים אליהפ ,הופקדו במשרדי הועדה המחוזית
האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשודד וכל
המעוניין רשאי לעיין בהט ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,אופקים
הודעה

ב ד ב ר א י ש ו ר שינוי ת כ נ י ת מ פ ו ר ט ת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תבנית מפורטת הנקרא:
שינוי מס׳  13לתבנית מפורטת מם׳ .102/03/23
עיקרי הוראות התכגית :יעוד שטח למגורים ,דרכים ,חניות ושטח
ציבורי פתוח ,גוש  39551הגובל כצפון ברח׳ קיבוץ גלויות ,בדרום -
ברח׳ הנעיא ,אופקים.
הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2076תשל׳׳ה,
עמ׳ .706

2615ילקוט הפרסומים

 ,י׳ בניסן תש׳יס27.3.1980 ,

כל?1ד
השינוי האמור ,בצורה שהועדה המחוזית איקרה
התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הופלה ?החוזית האמורה וכן
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אופקימ ,וכל המעונין דשאי
לעיין בו ללא חשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,במר־שבע
ה ו ד ע ו ת ב ד ב ר א י ש ו ר שינויי ת כ נ י ו ת מ פ ו ר ט ו ת

במפית בזה הודעה pmna ,לטעין•  117לחוק המכנון ומבניה,
תשכ-ה ,1965-כי הועדר•  wwwלהמון ולמ»ה -מחמ :מדרום,
החליטה באישור שר הפנים ,לאשר שינויי תכניות מפורטיח .אלה:
)!( שינוי מפי  30לתכנית מפורטת׳ מסי  - 107/08/5רת־׳ הכותל .
המערבי ,שכונה אי ,באר־שבע.
עיקרי יזויאיו /הזבנית? :זינןי׳ יעוד האןור•  m»0!3ג׳ לשביל
ציבורי להולכי רגל ,גוש שומה  38022חלקה  ,3מכ׳ «  /באר־
שבע.
הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2576חש״ם
עמי .243
) (2שינוי »0׳  37לתכנית מפוורטמ »ם׳  - 108/03/5ממונח גי,
באר־שבע.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי במגרש מפי  132הנהפך ממגרש
מיוחד למגורים מיוחד ,גו? ) ?8056כההדר(.
הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרםומיה « ,257תש״ם,
עמ׳ .243
) (3שינוי מסי  18לתבנית מפורטת מפי -113/03/5יי שכו?ה / 3
באר־שבע.
עיקרי הודאות התפנית :שיטיי ימול מ  m?.fציבורי שתות לשטמ
מסחרי לצורך הקמת קיוסק.
הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרפומימ  ,2576תש״ם,
עמי .243
) (4שינוי מס׳  20לתכנית מפורטת מסי -117/03/5יל שמנה י״א,
רה׳ מצדה פינת אברבנאל.
עיקרי הוראות התכנים :לז?נוח  ^$wpקויהוו; מק?י$לי המותר
באזור למיתקני הנדסה מ 3-ל־ 4קומות ,ולשנות אחוזי בניה
מקסימלי של כל הקומות מ־ 195%לי.140%
הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2572תש״ם,
עמי .156
) (5שינוי מפי  11לחקנית מנורות -e/151;3/§ '9$ד -גוש• ,38078
שכונה ד  /באר־שבע.
עיקרי הוראות התבנית^ :י?וי יעוד חלק נןזזניה לאזור מסחרי
ברח׳ שלמה המלך ,אברה? אבי־ני ,זןבונה די•? ,אר־זןב?.
הודעה על חפקדו/ו פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2576תש״ם,
עמ׳ .243
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הודעות לגי חוק התמון והכניה ,תשכ״ ה  9 6 5 -ן
) (6שינוי מסי  12לתכנית מפורטת מם׳ -151/03/5גוש 38072
חלקה ) 48בהסדר( ,רה׳ אלכסנדר ינאי  ,8שכונה ד׳ ,באד-
שבע.
עיקרי הוראות התכנית :קביעת הנחיות בניה בבנין בן  3קומות
באזור מגורים ני.
הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2576תש״ם,
עמ׳ .243

כל המעונין בקרקע ,בבניז או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה עצמו
נפגע על ידי שינויי התכניות ,וכן כל זכאי על פי סעיף  100לחוק,
רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות להגיש
התנגדות לשינויי התכגיות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
מרתב תכנון מקומי ,שדרות
הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
) (7שינוי מם׳  18לתכנית מפורטת מם׳  - 160/03/5גוש ,38081
תשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 ,38068 ,38069שכונה הי ,באר־שבע.
הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שורות ,הופקד
עיקרי הוראות התכנית :קביעת מסלולו המדוייק של רה׳ קפרי שינוי תכנית הנקרא :שינוי מסי  14לתכנית מפורטת מס׳ —102/03/21
בניה
קביעת מנבלות
. 7 ,
S18שדרות
סין ושינוי ברוחבו »־ 20מ׳ לי 12מי ,גוש
באזורי המגורים.
עיקרי הודאות השינוי :יעוד שטח למגרש מסחרי.
הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2572חש״ם,
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :שטח של  3.05דונם,
• עמ׳  .157י
רת׳ צה״ל פינת רת׳ אשל ,שדרות.
,השינויים האמורים בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותם ביחד
עפ התשריטים המצורפים אליהם ,הופקדו במשרדי הועדה המחוזית
האמורה ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה באר־שבע,
ובל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשר
דים האמוריב פתוחים לקהל.

כל המעונין בשינוי התבנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה עצמו
נפגע על ירי שינוי התכנית ,וכן כל זכאי על פי סעיף  100לחוק,
רשאי ,תוך חדשיים מיום סרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש
התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

מרחב תכנון מקומי ,דימונה
־ ה ו ד ע ה ב ד ב ר הפק,דת שינויי תכניות מפורטות
:

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ־ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מתה
הדרוס ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה דימונה ,הופקדו
ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם ,שינויי תכניות אלה:
) (1שינוי מס׳  1לתכנית מפורטת מס׳  — 17/102/03/25שוק
בדימונה \
עיקרי הוראות השינוי :הפיכת שטח ציבורי פתוח הצמוד לחנויות
לצורך הגדלת השוק .־ י
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :בקטע הדרומי של
השוק בין רחובות התירוש והמלאכה.
) (2שינוי מם׳  1לתכנית מפורטת מס׳  - 110/03/25שכונת נוה
דוד.
עיקרי הוראות השינוי :תכנון מחדש של שטח לבתי מגורים:
קומה אחת 2 ,קומות )קוטג׳( 3 ,קומות -ד עמודים ,שטחים
למוסדות ציבור ,שטחים למסחר ,שטח ציבורי פתוה ,דרכים
וחניות פרטיות.
4

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :שטח של 246.600
דונפיבגוש  ,39518בין שדרות הנשיא ורח׳ המעפיל בדימונה.
כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא תשלום
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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מרחב תכנון מקומי ,שמעונים
הודעה ב ד ב ר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה-־ ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מד!וז הדרוס,
החליטה באישור שר הפנים לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:
שינוי מס׳  1לתכנית מפורטת מם׳  — 104/03/7קיבוץ משמר הנגב.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי יעוד משטת חקלאי לאזור תעשיה
למטרת הרחבת מפעלי הקיבוץ.
הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2572תש״ם,
עמ׳ .159
השינוי האמור ,בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו ביחד עם
התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים ,וכל המעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,שמעונים
הודעה ב ד ב ר ביטול ה פ ק ד ת
שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,כי ההודעה בדבר הפקדת שינוי מם׳  1לתכנית
מיתאר מקומית מס׳ ד - 797/יישוב בידואי ליד תלישבע ,שפורסמה
בילקוט הפרסומים  ,1955תשל״ד ,עמ׳  -114בטלה.

ילקוט הפרסומים  ,2615י׳ בגיסז תש״ם27.3.1980 ,

הודעות לפי תוק התכנון והבניה ,תשכ״ה—1965
מרחב תכנון מקומי ,תמר — רמת־נגב

מרתב תכנון מקומי ,תמר  -רמת־נגב ,ערבה תיכונה

הודעה ב ד ב ר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מפורטת

נמסרת בזח הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מיתאר הנקרא:
שינוי מס׳  3לתבנית מיהאר מקומית מס׳  - 102/02/10עין גדי.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תמר  -רמת־בגב,
וערבה תיכונה ,הופקדה תבנית מפורטת מס׳  - 170/03/10נחל
רביבים ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.

עיקר הוראות השינוי :לייעד את השטחים לשמורת טבע לפי חוק
גנים לאומיים ושמורות טבע ,חשכ״ג— ,1963לשמור על החי ,הצומח
והדומם במצבם הטבעי.
הודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2574תש״ם,
עמי .207
השינוי האמור ,בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו ביחד עם
התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תמר  -רמת־נגב ,וכל המעונין
רשאי לעיין בו ללא חשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

עיקרי הוראות התכנית :יעוד שטח למפעל בטון מובא וטיט מובא.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :שטה של  5,280מ׳׳ר בנחל
רביבים ,מועצה אזורית רמת־ננב.
כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה
עצמו נפגע על ידי התבנית ,וכן כל זכאי על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות להגיש התנגדות
לתבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
כ״ז בשבט תש״ם) 14בפברואר  (1980י' ורדימון
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום

הזמנות בתי המש&17
בית המשפט המחוזי בירושלים
הזמנות ב ד ב ר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע בי הונשו לבית המשפט כקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם ,כמפורט להלן .כל המתנגד
לבקשות יגיש ,תיך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,את טעמי התנגדותו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
מס׳ התיק
)צוואות(

שם המנוח

תאריך
הפטירה

שם המבקש

89/80

שרם א ב ר ה ם

11.4.78

164/80
168/80
171/80

בלוך צפורה
טננבלאט חיה
שפילמן פרנסם

29.1.80,
19.12.78
8.11.79

מנחם מרדכי
שרם
שמעוני טוני
מרידוד רעננה
זילברשטיין

175/80
177/80

גבעון חנוך
לרזון הילדגרד

30.11.79
6.1.80

הרטה
גבעון צפורה
לויזון מאיר

179/80
184/80
184/80

א ר ד אביגדור
בלום ד ו ד נח
בלום מרים

17.1.80
2.3.78
9.3.78

ארד אורה
בלום אברהם
בלום אברהם

ילקוט הפרסומים  ,2615י׳ בניסן תש״ם27.3.1980 ,

מס׳ התיק
)צוואות(
185/80
195/80
196/80
198/80
202/80
203/80
208/80
210/80
211/80

שפ המנוח
לחיאני עישא
אשכנזי שלמה
אלקן צפורה
פריירייך חנה
שלנסקי ליבי
ספוראי אולגה
מינץ ליאו
פילים ביאטריס
מרגולין
אטיגנר רוז

תאריך
הפטירה

שם המבקש

14.1.80
15.12.79
26.10.79
11.9.79
14.1.77
24.9.79
22.1.80

בניטה יעקב
רביע רבקה
אלקן אשר
פרייריך יחזקאל
ליוינגסטוןמדםל
שפירא גבריאל
ק׳ סטבר ו8י רפ

30.3.77
7.12.79

מרגולין סלומון
בן נון אריאל

בפקודת ביה המשפט
אפרים לוי ,מזכיר
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בית המשפט המחוזי בירושלים
הזמנות ב ד ב ר ירושות ומינוי מנהלי עזבp
להווי ידוע כי הוגשו לכית המשפט ,התיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי עזבון או לשניהם.
בל אדם הטוען שיש לו סוכת הבאח בעעון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום מיום
פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן נית המשפט צו כטוב בעיניו:
מט׳ התיק
)ייושוח4

שמ המנוח

תאריך
הפטירה

שם המבקש

52/80

לוין זאב

5.12.79

157/80
166/80

בן אור ק ל ט ר
א ר נ ב ת אלימלך
לזר
שטיינברג גולדי

8-1.80

אורלובםקי
מלכה
בן אור גבריאל

28.10.75
13.6.78

ארנברג פרומה
שטיינברג
אניטה•
ליפשיץ צבי
משה
חסוטו אליהו
זיירמן דליה
קלמי דניאל

16.4.58
16.10.79
27.2.79
11.8.72
23.9.52
24.2.79

עבאדי לטיפה
פנחסי חיים
וכטל אשר
שורץ לילי
ברנשטין סילביה
בדבבי מאיר

167/80
169/80

ליפשיץ זאב

21.3.79

170/80
173/80
174/80
176/80

הפוטו שלמה
שטאובר זילברט
קלמי ר פ א ל
עבאדי שמואל
הילאל
פנחסי ר ח ל
ובטל פרידה
מושיבה מריקה
לויבטל ב ר נ ה ר ד
מרםל סלמה

9.3.77
11.2.80
7.2.80

178/80
180/80
181/80
182/80
183/80

מס׳ התיק
)ירושות(
184/80
184/80
166/80
187/80
188/80
189/80
190/80
191/80
192/80
193/80
194/80
197/80
199/80
200/80
201/80
204/80
206/80
207/80
209/80
212/80

שם המנוח

תאריך
הפטירה

2.3.78
בלום דוד נח
9.3.78
בלום מרים
24.1.77
לרנגר אהרון
5.2.80
לוינגר שרה
6.1.69
פרידמן אשר
9.8.78
ששון ויקטוריה
29.3.64
רנשטיין יצחק
13.9.65
אינטרטר רוזה
30.8.75
שרף ב ר ט ה
9.5.63
בוידיק מרים
שטיינברג מירלה 22.1.80
27.9.76
צבן שרה
23.8.79
בביוף חבו
27.5.79
בביוף שלום
25.1.73
ספיר א ס ת ר
21.1.80
בנישו יחיא
17.12.79
גולדהבר חוה
23.1.80
כהן יעקב
7.2.80
אדרעי משה
20.8.58
עדאקי א ב ר ה ם

שפ המבקש
בלום אברהם
בלום אברהם
גרייבר ברכה
גריינר ברכה
פרידמן ברוך
ששון עמרם
ליברמן אסתר
אהרדנוביץ רות
שדף מלוין
בוידיך הרברט
שטיינברג דב
שילובי ברוריה
בהט יעקב
בהט יעקב
חן יוכבד
בן ישי משה
גולדשמיד ברבה
כהן מרםלה
אדרי ציון
רחביה בתיה

בפקודת בית המשפט
אפריש לוי ,מזכיר

בית המשפט המחחי בתליאביב־יפו
הזמנות ב ד ב ר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהפ ,כמפורט להלן .כל המתנגד
לבקשות עיש ,תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,את פעמי התנגדותו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
מס׳ התיק
)צוואות(
5987/79
819/80
863/80
869/80
883/80
885/80
893/80
894/80
900/80
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שם המנוח

תאריך
הפטירה

27.10.79
רוז שטטץ
15.10.79
שלמאי מנחם
7.12.79
ר ט ח מינה
9.11.79
ביר מריה
לנץ יחזקאל שרגא 16.9.79
6.12.79
פ י ר ר מרדכי
17.5.79
שגב י ע ל
1.1.80
כהן הרמן
10.2.80
סניור ר ח ל

שם המבקש
מרדכי גלבוע
שלמאי שלמה
רביב יהושע
ביר מיכאל
זנביל יהודית
פירר יהודית .
שגב עוזי
כהן אמליה
אזולאי עקיבא

מס׳ התיק
)צוואות(

שם המנוח

תאריך
הפטירה

910/80
911/80
915/80
921/80
922/80
924/80

אודלסמן שלמה
עוקשי שלמה
אייזנשטיץ שרה
הלמי ק ל ר ה
ישראל מנחם
גורביץ שרה

12.5.76
25.12.79
6.11.79
3.12.79
20.12.79
7.12.79

925/80
929/80

ק ר ו ל זלמן צבי
נ ל ב ר ט שפרה

19.1.80
5.7.79

שם המבקש
אדדלםמן אסתר
עוכשי זכריה
פולםקי חנה
םרגו רבקה
קופל יעקב
סנדרוביץ
)שיינה( יפה
קרול לילי
לוינסקי תמר

ילקוט הפרסומים  ,2615י׳ בניסן תש״ם,

27.3.1980

בית המשפט המתתי בתל־אביב-יפו
ה ז מ נ ו ת )המשל(
מס׳ התיק
)צוואות(
930/80
'932/80
944/80
949/80
953/80
956/80
959/80
980/80
965/80
966/80
967/80
971/80
973/80
974/80
982/80
983/80
988/80
990/80
997/80
999/80
1002/80

שס המנוח

תאריך
הפטירה

6.1.80
ארון מרים
6.11.79
בן־יהודה ל א ה
18.1.80
נגלר ב ר ו ך
18.12.79
בלור משה
9.1.80
כהן הנריאטה
21.1.77
למסי עליה
דיאמנשטיץ מוזס 26.11.79
7.12.79
טוטנאור דוד
25.12; 79
גורטובו זכריה
4.11.79
ליפשיץ ישראל
12.1.80
רוזנברג יוסף
23.2.79
פריבר אהרק
אירנגולף יהודית 5.2.80
8.1.80
עזאני נעמה
11.10.63
פאורם פיליפם
29;8*.79
24.9.79
23.1.80
25.11.79
8.11.79

1005/80
1007/80
1010/80
1012/80

מני ס ל ם שלום
רייכנטל אדית
אדרי ישעיהו
פ ליישמן פני
ולדר רפאל
לוםטיג ד ב ק ה
)ט רזה(
שלמה לביא
 .ב ר ט ל ר מאיר
ברילר אברהם
גרוס ר ח ל ר ו ז ה

14.9.70
9.2.80
29.7-79
9.12.79
12.13,79

1013/80

םיטבון אוגניה

1.2.80

שם המבקש
שטרן קורט
.ק־ייחודה אריה
.בנלר אברהם
שרביט ניסן
עפרון שושנה
גוטליב רובי
דגינה קרביץ
טוטנאור פרידה
לפין עמנואל
מנהם פז
דוזין צבי
פריבר רחל
צטרה טוב
נקש חיים
החב׳ לנאמנות
של בל״ל
מבי היים
דייבנטל ׳אוסקר
כץ שולמית
קאופמן נורמה
ולדר רות
לוסטיג גרשון
)קוגן(
לביא מאיה
אלקיים פנמה
ברילר ־אריקה
קראוס אונגר
קלרה
סיטבון מרדכי

מסי התיק
)צוואות(
1014/80
10-16/80
1020/80
1022/80
1026/80
1031/80
1032/80
1035/80
1039/80
1048/80
1051 ,'80
1055/80
1956/80
1057/80
1058/80
1061/80
1064/80
1073/80
1083/80
1086/80
1090/80

שם המנות

תאריך
הפטירה

שם המבקש

פישמן בתיה
26.1.80
גלובצ׳יק נחמן
*לזמ־ברמן גיבה
8.2.80
סרבניק פרידה
;רדלנסון*זד»»מ
«711.8
יוכבד ב ת מרים
צאתם שפדאל
15.2,80
צארוםנעמי
. 24.12.79אופירו סמטרה
מאירסון משה
בקלצייק א ב ר ה ם  28.12.79בקלצייק יצהק
דיגבפלד י ח ה
ד מ נ פ ל ד זממונד 2&,1.80
וודניצקי ישראל
דודביצקי ג׳יטל
1.1.80
שמואל
 11.12.79אוננר הרי
גרינפלד לואים
כהן יעקב
11.1.80
כהן אהרון
שורץ בתיה
25.1.80
שטרנברג סעי
 14.12.79קדמי נסים
מזרחי יאיר
אלוטין דוברט
6.1.70
אלוטין חנה
ירדנה
 13.12.79יעקובסקי הנה
יעקובםקי לילי
 11.11.79אלוטיךרוברט
אלוטץ אריה
ירדנה י
 17.11.79ליפשיץ עמנואל
ליפשיץ ישראל
בלאישטיין
בלושטיין א ב ר ה ם 4.1.80
מיכאל
 11.12.79אבידור יוספינה
 .א ב י ת ר יונה
 10.12.80בית תלמוד .
קלייבפלץ דוד
להוראה
משוז*דוך
17.1.80
מינה מננה
 31.12.79חסוןשושבזן
אדיט ק ו ל ב
ע׳ זמיר ,רשם

המעות ב ד ב ר ירושות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הונשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי עזבון או לשניהם.
כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסות אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש -התבבדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום
מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא ין יתן כיח המשפט צו כטוב בעיניו:
מט׳ התיק
)ירושות(
1866/79
3188/79
5562/79
742/80

שם המנוח

תאריך
הפטירה

21.1.78
ר א ל ף סטאר
אלילביץ שמואל 3.2.79
2.11.79
ויצמן דני
:םמורודינםקיחיים 12.5.66

שם המבקש

מסי התיק
)ירושות(

אברהם סטאר
איטה מרשל
ויצמן חוה
נתן סמדר

742/80
788/80
788/80
819/80

שם המנוח

תאריך
הפטירה

סמורודינסקי מרים 16.2.79
1.6.54
ד ל ל אליהו
11.6.59
ד ל ל חתון
15.10.79
שלמאי מנחם

שם המבקש
נתן המדד
שמעו] -יהודה
שמעון יהודה
שלמאי שלמה
ע׳ זמיר ,רשפ

ילקוט הפרסומים  ,2615י׳-בניסן תש״ם,׳27.3.1980

הזמנות בתי הדין הדבדים
בית הדין הרבני האזורי בירושלים
להווי ידוע בי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן
דית הדין צו כטוב בעיניו:
תיק /1662תש״ם
בענין ירושת המנוח כהנא־שפירא אהרן יהושע פישל,
שנפטר בירושלים ביום כ״ד בטבת תש״פ ) 13בינואר ,(1980
י המבקש :אליעזר שפירא ,רחוב בן סרוק  ,8ירושלים.

תיק /1932חש״ם
בענין ירושת המנוחה כהן הנה ,שנפטרה בירושלים ביום י״ב
בתמוז תשל״ט )ד ביולי ,(1979
המבקש :כהן משה ,רחוב ברניקו  ,2ירושלים.

תיק /1728תש״ם
בענין ירושת המנוח ציון לוי בן משה ,שנפטר בירושלים ביום
ט״ו בטבת תש״ם ) 4בינואר ,(1980
המבקש :משה לוי ,נוה יעקב  ,425/25ירושלים.

תיק /1858תש״ם
בענין ירושת המנוח רוםליה ברסקי־קרי־גל ,שנפטר
בירושלים ביום ו׳ באייר תשל״ט ) 3במאי ,(1979
המבקש :אידק קריגל ,רחוב אולסונגר  ,112/13ירושלים.

תיק /1793תש״ם
בענין ירושת המנוח חיים ארביבו ,שנפטר בירושלים ביום ו׳
בשבט תש״פ ) 24בינואר ,(1980
המבקשת :א ס ת ר ארביבו ,רחוב לבונה  ,1גילה ,ירושלים.

תיק /1855תש״ם
בענין ירושת המנוח שועה שמשון ,שנפטר בלונדון ביום ב׳
באב תשל״ח ) 23באוקטובר ,(1978
המבקשת :קטי שועה ,מבוא הרכבי  ,4ירושלים.

תיק /1804תש״ם
בעבין ירושת המנוחה רייטר קרץל ,שנפטרה ביום ב׳׳ג בטבת
תש״ם ) 12בינואר ,(1980
והמנוחה רייטר לרנקה ,שנפטרה ביום ט׳ בטבת תש״ם )29
בדצמבר ,1979
המבקש :דייטר אהרון ,רהוב עציון גבר  ,2רמת אשבול,
ירושלים.
תיק /1827תש״ם
בענין ירושח המנוחה טולבפלד חבה ,שנפטרה בירושלים
ביום ז׳ בשבט תש״ם ) 25בינואר ,(1980
המבקש :טולנפלד יצחק ,רחוב צפורה  ,11ירושלים.
תיק /1835תש״ם
בענין ירושת המנוח יהודה ודעי ,שנפטר בירושלים ביום י״ג
בשבט תש׳׳פ ) 31בינואר ,(1980
המבקשת :א ס ת ר ודעי ,רחוב צפת  ,3ירושלים.

תיק /1785תש״ם
בענין ירושת המנוח וורטס טיבריו•,שנפטר בירושלים ביום
ה׳ בשבט תש״ם ) 23בינואר ,(1980
המבקשת :וורטם בלינה ,רחוב עין צורים  ,4/14ירושלים.
תיק /1450תש״ם
בענין ירושת המנוח דוד ונשטיין ,שנפטר בירושלים ביום
ב״ו בטבת חש״ם ) 14בינואר •,(1980
המבקשת :חנה וינשטיין ,שב׳ כנסת  ,59ירושלים.
תיק /1952חש״ם
בעבין ירושת המנוח טכויר אמיל מנחם ,שנפטר בירושלים
ביום כ״ב באלול תשכ״ה ) 19בספטמבר ,(1965
המבקשת :שפרה טכויד ,רחוב המעלות ,6 ,ירושלים.
תיק /1504תש״ם
בענין ירושת המנוח א ב ר ה ם פסו ,שנפטר בירושלים ביום
כ״א בכסלו תש״ם ) 11בדצמבר ,(1979
המבקש :יעקב פסו ,נוה יעקב  ,207/18ירושלים.

היק /4237תשל״ם
בענין ירושת המנוח לנקרי אליהו ,שנפטר בבית שמש ביום
»׳נ באלול תשל״ט ) 4בספטמבר ,(1979
המבקש :לנקרי יוסף מרחוב ביאליק  ,95/3בית שמש.

תיק /1653תשים
בענין ירושת המנוח שמשון ר פ א ל הירש ,שנפטר בירושלים
ביום ו׳ בטבת תש״ם ) 26בדצמבר ,(1979
המבקש :א׳ אשר הירש ,רחוב מעלות דפנה  ,138/21ירושלים.

תיק /1966הש״ם
בענין ירושת המנוחה אנה )אינדה( רוזנברג ,שנפטרה בתל-
אביב ביום כיה בשבט תש״ם ) 12בפברואר ,(1980
המבקש :יצחק גולומבק ,רחוב מולכו  ,2ירושלים.

תיק /2004תשים
בענין ירושת המנות דוד פריהן ,שנפטר בירושלים ביום כ׳
בשבט תש״ם ) 7בפברואר ,(1980
המבקשת :חנה פריהן ,גבעת שאול ב׳  ,22ירושלים.

תיק /1958חש״ם
בענין ירושת ממנוחה מרים שאלתיאל ,שנפטרה בירושלים
ביום ב״ו בטבת תש״ם ) 15בינואר ,(1980
המבקש :אמנון שאלתיאל ,רחוב לבונה  ,3גילה ,ירושלים.

תיק /2013תבדם
בענין ירושת המנוח שמידמן וולף זאב ,שנפטר בירושלים
ביום ה׳ בחשון הש״ם ) 26באוקטובר ,(1979
המבקשת :ד ב ו ר ה שמידמן ,רחוב צפורה  ,11בקעה ,ירושלים.
ר פ א ל ה ד ס ־ ע ד ס  ,המזכיר הראשי
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ילקוט הפרסומיה  ,2615י׳ בניסן תש׳ים27.3.1980 ,

בית הדיו הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
הזמנות
לחווי ידוע בי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .בל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון ש«חמ
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יהן
בית הדין צו כטוב בעיניו:
תיק /7222תש־*ם
בענין ירושת המנוח אברמצייב איציק ,שנפטר בתל-אביב
ביום ט״ו בחשון תש׳׳ם ) 5בנובמבר ,(1979
המבקש :חיים אברמצייב.
תיק /6820תש״ם
בענין ירושת המנוח אינם שבתאי ,שנפטר בנתניה ביום כ ב
בתשרי תש״ם ) 13באוקטובר ,(1979
המבקשת :אינם חנה.
תיק /6333תש״פ
בענין ירושת המנוח אשכנזי ש א ם  ,שנפטר בתל־אביב ביומ
ז ׳ בטבת תש׳׳ם ) 27בדצמבר ,(1979
המבקשת :אשכנזי גירה• .
תיק /7321תש״ם
בענין ירושת המנוח ברגמן ק ד ל  ,שנפטר בתל־אביב ביום ט״ו
באלול תשל״ט ) 7בספטמבר ,(1979
המבקשת :טנא זיםל .י
תיק /7290תש״ס
י בענין ירושת המנוח ואזנה א ל ב ר ט  ,שנפטר בפתח־תקוה ביום
ב״ח בחשון תש״ם ) 18בנובמבר ,(1979
המבקשת :ואזנה פ ר ח ה .
תיק /6920חש״מ
בענין ירושת המנוח ורחיה יוסף ,שנפטר ביום י״ט בטבת
תש״ם ) 7בינואר ,(1980
המבקשת :זרחיה נילי.
תיק 157ד/תש״מ
בענין ירושת המנוחה ירושלמי לאה ,שנפטרה ברמת־גן ביום
ד׳ באב תשל״ט ) 28ביולי ,(1979
המבקש :רחמים ירושלמי.
תיק /6983תש״ם
בענין ירושת המנוח כהן דודו ,שנפטר ביום כ״ג בשבט תש״פ
) 10בפברואר ,(1980
המבקש :ישראל כהן.
תיק /6777תש״ם
בענין ירושת המנוחה מיבסלןי ר ח ל  ,שנפטרה בפתח־תקוה
ביום ז ׳ בניסן תשל״ט ) 3באפריל ,(1979
״

המבקש :מיבםקי צבי.
תיק /7027תש״ם
בענין ירושת המנוחה עזר שושנה ,שנפטרה בפתח־תקוה ביום
ב׳ בשבט תש״ם ) 23בינואר ,(1980
המבקש :עזר אליהו.
תיק /6615תש״ם
בענין ירושת המנוח'פתל מצליח ,שנפטר בפתח־תקוה ביום
כ״ו בטבת תש״ם ) 15בינואר ,(1980
המבקשת :פ ת ל תקוה.
תיק /7330תש״ם
בענין ירושת המנוח לוי שלום ,שנפטר בתל־אביב ביום ב״ה
. .•., .
באדרב׳ תשל״ח ) 3באפריל,(1978.
המבקשת :לוי רחל.
תיק /7314תש־ם
בענין ירושת המנוח מוטרו יוסף ,שנפטר בתל־אביב ביום כ״א
•״'•־
בתמוז תשל״ט) 16ביולי ,(1979
המבקש :מוטרו יהודה.
תיק /6830תש״פ
בענין ירושת המנוחה צפניק שרה ,שנפטרה בפתת־תקוה ביופ
ב״ד בטבת תש״ם ) 13בינואר ,(1980
המבקשת ":חיה ביבאם.
תיק /7341תש״ם
בענין ידושח המנוחה קודםי ביה ,שנפטרה בפתחיתקוה ביום
ב׳ בשבט תש״ם ) 20בינואר ,(1980
• המבקש :קודםי שלמה.
.תיק /7369חש״פ
בענין ירושת המנוחה קרצו מטילדה ,שנפטרה בבאר-יעקב
ביום כ״ח בחשון תש׳׳ם ) 18בנובמבר ,(1979
המבקש :ליבוביץ גדליהו.
תיק /7014חש״ס
בענין ירושת המנוחה שרנו ק ל ר ה  ,שנפטרה בתל־אביב ביום
כ״ה באדר תשל״ט ) 24במרס ,(1979
המבקש :יצחק שאלתיאל•.
עובדיה לוי
אחראי לעזבונות וידושות

בית ־ הדין הרבני האזורי בפתח ־ תקוה
הזמנות
להווי ידוע בי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתי צווי ירושה .כל התובע טובת הנאה או המעונין •בעזבון שאתת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן
בית הדין צו בטוב בעיניו:
תיק /991תש׳ים
בענין ירושת המנוחה וינר מתילדה ,שנפטרה בפתח־תקוה
ביום י״ז בניסן תשל״ז) 5באפריל ,(1977
המבקש :וינר א ל י מ ל ך מרחו? הביל׳׳ויים  ,16רמת־גן.
ילקוט הפרסומים  ,2615י ׳ בניסן תש״ס27.3.1980 ,

•תיק 992י/תש״ם
בעגין ירושת המנוחה ע ב ד ה חנה ,שנפטרה יבוזוד־השרון ביום
ה׳ בטבח תש״ם ) 27בדצמבר ,(1979
המבקש :עמית שלמה מרחוב ירושלמי  ,7הוד־השרון.
י
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בית־הדין הרבני האזורי בפתת־ונקוה
ה ז מ נ ו ת )המשך(
תיק /1049ו<ש״ם
בעני! ירושת המנוח לוגר אברהם ,שנפטר ביום י״ט בחשון
תש־ם ) 9בנובמבר ,(1979
המבקשת :לוגר  0ר י נ ה מרחוב וולפסון  ,6בני־ברק,
תיק /1060תש״ם
בענין ירושת המנוחה גפן לאה ,שנפטרה בפחת־תקוה ביום י״ט
בטבת תש־מ ) 8בינואר ,(1980

המבקשת :ת ט ב ר ד מלכה ,מרחוב רוטשילד  ,144פתח־
הקוה.
תיק /1092תש״ם
בעבין ירושת המנוח "הלפמן אליעזר ,שנפטו־ בכפר־־םבא
ביום כ״ז בכסלו תש״ס ) 17בדצמבר ,(1979
המבקשת :הלפמן שרה ויעקב מרחוב הבנים  ,1הוד־השרון.
ש׳ שילוביצקי ,המזכיר הראשי

ב ת י הדין ה ר ב נ י י ם ה א ז ו ר י י ם צ פ ת ו ט ב ר י ה
הזמנות
לו&יזי <' &tfבי!?וג#ו לבית הדין:: ,תיקים •המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .בל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאהת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להת&ד לוז ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאנולא כן יתן
בית הדין צו כטוב בעיניו:
תיק /350חש״ם
בענין ירושת המנוח יעקב־גדליה בן א ב ר ה ם תלים,
שנפטר ביום י־ב בכסלו תש״ם ) 2בדצמבר ,(1979
המבקשת :אליזבט תלים.
תיק /375תש״ם
בעין ירושת המנות מיכאל ק ירמיהו לוי ,שנפטר ביום ז׳
בשבט תשל״ז) 23בינואר ,(1977
המבקשים :בניו ובנותיו.
טבריה  -תיק /245תש״ם
בעניןירושח המנוחה מסעודה אלמנת יהודה א ל מ ל ח ,
#נפסרה ב*ום כ״ו בטבת תש־ם ) 15בינואר ,(1980

המבקשים :משה ,חיים ,דוד ,פנחס ואליהו א ל מ ל ח ,
א ס ת ר עמר ,חביבה ח ר ר וחנה אזולאי.
תיק /250תש׳*ם
בענין ירושת המנוח ישראל שפדה ,שנפטר ביום כ-׳ג בכסלו
תש״ם ) 13בדצמבר ,(1979
המבקשים :שפדה סולטנה וחיים ,מזל אלמוז
ואסתר אלבו.
תיק /260תש״ם
בענין ירושת המנוח נסים בן יוסף אלבו ,שנפטר ביום ג׳
באב חשכ״ח ) 28ביולי ,(1968
המבקשים :א ל ב ו ר ח ל  ,בניו ובנותיו.
שלמה דידי ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באשדוד
הזמנות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאח
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום •פרסום הזמנה זו ,שאם לא בן ית
בית ד.דין צו בטוב בעיניו:תיק /1144תש״ם
בענין ירושת המנוח ברנט יעקב ,שנפטר ברחובות ביום י׳׳ט
בטבת תש״ם ) 8בינואר ,(1980
׳המבקשים :ב ר נ ט ©רלה ,מיכאל ,זאב ,שרה ורבקה.
תיק /1013תש״ם
בענין ירושת המנוחה סוזנייבה יפה ,שנפטרה בקרית גת ביום
ט״ו בכסלו תש״ם ) 6בדצמבר ,(4979
המבקשים :פנחסוב אהרן ולזר.
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תיק /1026תש״ה
בענין ירושת המנוח תורגמאן חיים ,שנפטר באשדוד ביום כ׳
בחשון תש״ם ) 10בנובמבר ,(1979
המבקשת :תורגמן מסעודה.
חיק /1152חש״ם
בענין ירושת המנוח בוחבוט סימון ,שנפטר ברחובות ביום
ט׳ •בכסלו תש״ם) 29בנובמבר ,(1979
המבקשת :בוחבוט א ר ל ט .
ביצי נהוראי ,המזכיר הראשי
ילקוט הפרסומים  ,2615י ׳ בניסן תש״ם27.3:1980 ,

הודעות בדבר בקשות למירוק חברות
בבית המשפט המחוזי ב ב א ר ־ ש ג ע

בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע,
תיק אזרחי 91/80
בענין פקודת החברות,
ובענין פירוק החברה ארז מ פ ע ל טקסטיל בע״מ,
והמבקשת :ח ב ר ת מבני תעשיה בע׳׳מ ,ע״י ב״כ עו״ד
זכריה פייט מרחוב גליקסון  ,10תל־אביב .ו

תיק אזרתי 93/80

בענין פקודת החברות,
וכענין פירוק החברה עולם הילד )אופירה( 3ע״מ,
והמבקשת :ח ב ר ת מבני תעשיה בע״מ ,ע״י כ״ב• זכריה
פייט ,עו״ד ,מרחוב גליקםון  ,10תל־אביב.

נמסרת כזה הודעה ,כי ביום  29.1.1980הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבארישבע לפרק את החכרה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 14.4.1980
בשעה .08.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
בענין הבקשה או להתננד לכך ,רשאי להופיע בשעת הבירור ,אם
בעצמו או באמצעות עורך־הדין שלו .העתק מן הבקשה יינתן לבל
נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה ,תמורת
התשלום הקבוע בעדו,
זכריה פייט ,עו׳ד
ב״כ המבקשת

נמסרת בזה הודעה ,בי ביופ  29.1.1980הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בפאר^שבע לפרק את החברה הנזכרת ^עיל ,ובי בקשת
פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 14.4.1986
בשעה .08.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
בענין הבקשה או להתאגד.לכך ,דשאי להופיע בשעת *?בירוד ,אם•
כעצמו או באמצעות עורך הדין שלו .העתק ו8ן הכקשה ייותן לכל
בושה או משתתף של המבדה שידרוש זאת מן החתום מטה ,החוזית
חתשלופ הקבוע.כעדו.
זכריה פייט ,ער>ד
ביס המבקשת

הערה :כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
למסור או לשלוח על ידי הדואר ,לחתום לעיל ,הודעה על רצונגזה.
ההודעה בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או
בחתימה בא־פוחם ,צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
החתום לעיל לא יאוחר משעה  13.00של יום .13.4.1980

הערה :כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
למסור או לשלוח על ידי הדואד ,לחתוש לעיל ,חודעה על ראונו זה.
ההודעה ,בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימחפ או בחתימת
בא־יכוחם ,צריכה להימסר או להישלח באופן שתניע אל החתום לעיל
לא יאוחר משעה  13.00של יום .13.4.1980

בבית המשפט המחוזי בבאר־ישבע

תיק אזרחי 92/80

בבית המשפט המחוד ב ב א ר ־ ש ב ע

חיק אזרחי 94/80

בענין פקודת החברות,
ובענין פירוק החברה מאטקם אריגי אשקלון בע״מ,
והמבקשת'חברת מבני תעשיה בע״מ ,ע־׳י ב״כ עו״ד
זכריה פייט מרחוב גליקסון  ,10תל־אביב.

בענין פקודת החברות,
ובענין פירוק החברה ישרהיט מ פ ע ל לעבודות עץ בע׳׳מ,
והמבקשת; ח ב ר ת מבני תעשיה בע״מ ,עיי ב־כ זכריה
פייט ,עו״ד ,מרחוב גליקסון  ,10תל־אביב,

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  29.1.1980הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר־שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט הישב בדין ביום 14.4.1980
בשעה .08.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
בענין הבקשה או להתנגד לבך ,רשאי להופיע בשעת הבירור ,אם
בעצמו או באמצעות עורך־הדין שלו .העתק מן הבקשה יינתן לכל
נושה או משחחף של החברה שידרוש זאח מן החתום מטה ,תמורת
התשלום הקבוע בעדו.
זכריה פייט ,עו״ד
ב״ב המבקשת

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  29.1.1980הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר־שבע ,לפרק אח החברה הנזכרת לעיל ,ובי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין 3יום 14.4.80
בשפה .08.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן
צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,דשאי להופיע בשעת הבירור ,אם
בעצמו או באמצעות עורך־הדין שלו .העתק מן הבקשה יינתן לכל
נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה ,חמורת
התשלום הקבוע בעדו.
זכריה פייט ,עו״ד
ב״כ המבקשת

הערה :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 ובחתימתס או
בחחימת בא־כוחם ,צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
החתום לעיל לא יאוחר משעה  13.00של יום .13.4.1980

הערה :בל הרוצה להופיע בשעת בירור הפקשה האמורה חייב
למסור או לשלוח על־ידי הדואר לחתום לעיל ,הודעה על רצונו זה.
ההודעה ,בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימחם או
בחתימת בא־כוחם ,צריכה להימסר או להישלח באופן שחגיע אל
החתום לעיל לא יאוחר משעין  13.00של יופ .13.4.1980

ילקוט הפרסומים  ,2615י׳ בניסן תש״ם27.3.1980 ,
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הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות
בבית המשפט המחוזי ב ב א ר  -ש ב ע
חיק אזרחי 95/80

תיק אזרחי 16/80

בבית המשפט המחוזי בנצרת

בעגין פקודה החברוח,
ובענק פירוק החבדה ישראדולס ח ב ר ה למוצרי פ ל ס 
טיק בע״מ,
והמבקשת :ח ב ר ת מבני תעשיה בע״מ ,ע״י ב״כ זכריה
פייט ,עו״ד ,מרחוב גליקסון  ,10תל־אביב.

בענין פקודת החברות,
ובענין פימת החברה מ ת פ ד ת ה צ פ ק בע״מ ,רחוב העיר־ה,
נצרת,
והמבקשת :ח ב ׳ ספורטלייף בע״מ ,פרדס כץ ,ע״י ב״כ
ער׳ד שליט ואחי ,מרחוב בלוך  ,41תל־אביב.

׳ .נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  29.1.1980הוגשה בקשה לבית
׳המשפט המחוזי בבאר־שבע ,לפרק אח החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת סירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 14.4.80
בשעה .08.30
י • י כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת הבירור ,אם
בעצמו או באמצעות עורך־הדק שלו .העתק מן הבקשה יינחן לכל
נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה ,המורח
התשלום הקבוע בעדו.
זכריה פייט ,עו״ד
ב״כ המבקשת

נמסרה בזה הודעה ,כי ביום  4בינואר  1980הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בנצרת לפרק אח החברה הנזכרת לעיל ,וכי בקשת
פירוק זו הישמע בפניביח המשפט היושב בדין ביום  17באפריל
 ,1980בשעה .08.30
בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת הבירור ,אמ
בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו .העתק מן הבקשה יינתן לכל
נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת
התשלום הקבוע בעדו.
עו״ד שליט
ב״כ המבקשת

•הערה :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 ובחתימחם או
בחתימת בא־כוחם ,צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל החתום
לעיל לא יאוחר משעה  13.00של יום .13.4.1980

הערה :כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
למסור ,או לשלות על ידי הדואר ,לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.
ההודעה ,בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחחימתם או
בחתימת בא כוחם ,צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
החתום לעיל לא יאוחר משעה  13.00של יום  16באפריל .1980

הודעות ב ד ב ר החזרת שם ה ב ר ה ל פ נ ק ס
לפי פקודת ההברות
נמסרת בזה הודעה כי שמות החברות כמפורט להלן הוחזרו לפנקס החברות:
שם החברה

מס׳ החברה

תאריך הצו

מס׳ תיק בימ-ש

בבית המשפט המחוזי בירושלים:
שמשונים חברה לבניה בע־מ
מועדון עומד חייאם בע״מ
תלם האילים בע״מ
בונים מלה• פלטה ,חברה להשקעות בע״מ
דקל יצרני הלבשה בע״מ
שמש ירושלים בע״מ

51-058861-9
51-020376-3
51-039882-9
51—044440-9
51-060689-0
51—065902—2

3.7.79
5.8.79
21.10.76
29.7.79
17.7.79
17.10.79

720/79
977/79
1228/76
961/79
938/79
1243/79

בבית ,המשפט המחוזי בתל-אביב־יפו;
מעון שפתיה בע״מ
בית ברחוב ז׳בוטינםקי  57בע״מ
נחלת גור בע״מ
שפע חברה למסחר בסיטונות בע״מ
חלקה  221בגוש  6623בע׳׳מ
נכסי הימן בע״מ
דירה  6ברח׳ מזא״ה  54בפ״מ
חברת נעים חונך בע״מ

51—004754—1
51-006056—9
51—007135—0
51—016742—2
51-017498-0
51—020953—9
51—021468—7
51-021965-2

1.7.79
5.2.78
29.3.77
11.7.79
23.11.78
28.6.79
12.7.79
30.5.79

4543/79
913/78
1495/77
4730/79
6938/78
4088/79
4770/79
»3410/7
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ילקוט הפרסומים

,2615

י׳ בניסן תש״ם,

27.3.1980

שם החברה
חברת גוש  6355חלקה  377בע״מ
עשר חלקות ברעננה בגוש  7650בעי־מ
אגו בע״מ
חלקה  326בגוש  6632בע״מ
חברת הלקה  113בגוש  6957בע״מ
פניאל בנגב בע״מ
בית הקומות בקרית גת בע״מ
מונפון בע״מ
בר גבר בע״מ
ננטו מלונאות בע״מ
מרום כפד־סבא בע־׳מ
נוה גוש  6157חלקה  372בע׳׳מ
הברח חלקה  11בגוש  8262בע״מ
חברת חלקה  102בגוש  7166בע״מ
חברת גוש  6665חלקה  171בע״ט
גוש  2/8 «127מחלקה  394בע״מ
חלקת משנה  262/16בגוש  6110בע*מ
חלקה  29בגוש  6542בע״מ
נאות פאר בגוש  6355בע״מ
חלקה  146בגוש  6394בע״מ
חברת אחוזת ש .ש .בע׳׳מ
רחוב דיזנגוף  247בע-מ
מעונות הם  16בע׳׳מ
פרדם גד תלקה  10בגוש  6393בע״מ
טירה בנחלת אבות בע׳׳מ
חלקה  19בגוש  6519בע״מ
חלקה  74בגוש  638$בע״מ
חברת  13הגדול בע״מ
חלקה  46בגוש  8247בע״מ
חלקה  40בגוש  6205בע׳׳מ
י.ש.צ .בע״מ
אטאס אספקה טכנית וסוכנויות בע-מ
נכסי נ.י.ל .בע״מ
בית בחלקה  513בע״מ
גוש  6937חלקות  58/16 ,58/12בע״מ חנויות ב׳
סולטא חב׳ ליצור ושיווק מזון בע״-מ
קוריוליס החברה הישראלית להנדסה בע׳׳מ

מס׳ החברה
51—023208—5
51—026180—3
51-028071-2
51—028673—5
51—035471—5
51-040262—1
51-043555-5
51—046295-5
51-058022—8
51-062323—4
51-065542—6
51-014822-4
51-018173—8
51—020546—1
51-022009—8
51-023504-7
51-025590-4
^51-034783-
51-036128-0
51-038411—8
51—043454—1
51-005744—1
51-017101—0
51-020943—0
51—022700-2
51-028584—4
51-029833-4
51-032295-1
51-033360—2
51-035858-3
51-036967—1
51—038241—9
51-060384—8
51—024652—3
51—028163-7
51-051848-3
51—060498-6

תאריך הצו
3.6.79
23.7.79
21.5.79
11.6.79
18.6.79
12.7.79
12.7.79
17.6.79
8.7.79
27.6.79
10.6.79
24.1.79
17.6.79
1.7.79
15.7.79
31.7.79
1.8.79
20.3.79
11.2.79
16.1.75
5.6.79
20.11.77
2.1.75
17.5.79
17.7.79
3.6.79
3.9.79
10.6.79
31.5.79
25.1.79
12.3.78
6.3.78
17.5.79
4.6.79
13.6.79
1.10.79
28.8.79

מסי'תיק בימ׳׳ש
3244/79
4420/79
3213/79
4245 m
3677/79
4728/79
4729/79
4146/79
4657/79
4319/79
3496/79
349/79
69/79
4520/79
4924/79
1142/79
5292/79
2151/79
951/79
10449/74
912/79
7118/77
9557/73
1244/79
5004/79
3797/79
5368/79
2939/79
2224/79
8454/78
1271/78
S9999/99
2976/79
3717/79
3969/79
99999/98
6195.79

:ית המשפט המחוזי בחיפה:
סירה בגוש  6602ברמת השרון בע׳׳מ
י׳׳ד בחשון תש״ם ) 4בנובמבר (1979

ילקוט הפרסומים  ,2615י ׳ בניסן תש״ם27.3,1980 ,

51—031528—6

6.1.76

4287/75
ישראל גלובוס
רשם החברות ן
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הודעות ע ל רישום אגודות שיתופיות
לפי פקודת האגודות השיתופיות1933 ,
ז.
ג.
.3
«.
.5
.1
.2
.3
.4
5.

המספרים שבהודעות נזצ״נים פרטים אלח :
שם האנידה
חנזפז הד&01
תארין הרישןם
סונ האגודה
מספר תיע חאגודח ,
״יפתח־אל״ מושב עובדים להתישבות חקלאית
שיתופית בע״מ
מועצה אזורית קישון ,נהלל.
א׳ בטבת תש״ם ) 21בדצמבר .(1979
חקלאות;  .2מושב עובדים.
57-002640-1

 .1״גבעון״ אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית
בע־מ
 .2גבעון ,ד.נ .שק נעול ,ירושלים; רחוב רמת הגולן  ,23ירושלים.
 .3א׳ בטבת תש״ם ) 21בדצמבר .(1979
 1 4.חקלאות;  .2יישוב קהילתי בפרי.
57-002641-9 5.
.1
.2
.3
4.
5.
-1

״בית ס פ ר אזורי משותף משגב״ אגודה שיתופית
חקלאית בגבעת חיים איחוד בע״מ
גבעת חיימ ,איחוד.
ג׳ בטבת תש״מ ) 23בדצמבר .(1979
 .1חקלאות;  .2אגודה חקלאית כללית.
57-002642-7

.2
.3
4.
5.

קח השתלמות לעובדי הקואופרציה הצרכנית
אגודה שיתופית בע״מ
תל־אביב.
ה׳ בטבת תש״ם ) 25בדצמבר .(1979
 .1אשראי והסבון;  .2חסכון ועזרה הדדית.
57-002643-5

.1
.2
.3
י .4
.5

נהגי למושב אגודה חקלאית שתופית ל ת ו ב ל ה בע״מ
רחוב עמינדב  ,17תל־אביב.
ה׳ בטבת תש״ם ) 25בדצמבר .(1979
חקלאות;  .2אגודה חקלאית כללית.
57-002644—3

 .1״שורשים״ מושב שיתופי להתישבות חקלאית
ותעשיתית בע״מ
 .2שורשים ,ד״נ בקעת בית הכרם.
 .3י״א בטבת תש״ם ) 31בדצמבר .(1979
 .4חקלאות;  .2מושב שיתופי.
.57-002645-0 5.
י״א בטבח חש״ם ) 31בדצמבר (1979
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יאיר יקיר
רשם האגודוח השיתופיות

צווי פירוק והודעות לנושים
לפי פקודת האגודות השיתופיות
בתוקף סמכותי לפי פעיף  47לפקודת האגודות השיתופיות ,אני
מצווה בזה על פירוק האגודות כדלקמן:
) (1״תכנון״ אגודה שיתופית של אדריכלים ומהנדסים
ב ת ל ־ א ב י ב בע״מ )מספר תיל! האגודה,(57-001121-3 :
וממגה למפרק אח :אפרים זלצר ,שמענו :מרכז הקואופרציה,
רחוב הארבעה  ,24תל־אביב.
) (2״אל שרק״ אגודה שיתופית ל ד פ ו ס בירושלים
בע׳׳מ )מספר תיק האגודה ,(57-002240-0 :וממנה למפרקים
אח• :מנחם דויטש ,עו״ד ,שמענו :משרד העבודה והרווחה,
המחלקה לקואופרציה ,רחוב קרן היסוד  ,38ירושלים; ואת צבי
חייק ,שמענו :ועד הפועל ,המחלקה הערבית ,רחוב אדלוזורוב
 ,93תל־אביב
בהתאם לתקנה  2לתקנות האגודות השיתופיות )פירוק( ,תשל״ב-
 ,1971נדרש בל בעל תביעה מן האגודה להגיש את תביעתו בכתב
למפרק תוך  60יום מיום פרסום הודעה זו לפי המען הנ״ל.
כ״ד בטבת תש״ם ) 13בינואר (1980

יאיר יקיר
רשם האגודות השיתופיות

צווי פירוק והודעה לנושים
לפי פקודת האגודות השיתופיות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  ,(1)46לפקודת האגודות השיתופיות
אני מצווה בזה על פירוק האגודות כדלקמן:
) (1קופת הלואות של עובדי מפעלי מ ל ט פורטלנד
א״י ״נשר״ אגודה שיתופית בע״מ)מספר תיק-חאגודה:
 ,(57-000448-1וממנה למפרק את :עזרא דגן ,שמענו :משרד
העבודה והרווחה ,דרך העצמאות  ,82חיפה.
) (2מ פ ע ל הבתים המשותפים ב ת ל ־ א ב י ב ״ה״ אגודה
שיתופית בע״מ )מספד חיק האגודה,(57-000213-9 :
וממנה למפרק את :מנחם פוגלמן ,עו״ד ,שמענו :בכר מלבי
ישראל  ,4הל־אביב.
) (3״מזון לשעת חירום בבית״  -קואופרטיב לשיווק
מזון ישיר בע״מ )מספר תיק האגודה,(57-002492-7 :
וממנה למפרק את :אפרים זלצר ,שמענו :מרכז הקואופרציה,
רחוב הארבעה  ,24תל־אביב.
) (4׳׳ריסוסי אויר״ אגודה חקלאית שיתופית בע׳׳מ
)מספר תיק האגודה ,(57-002212-9 :וממנה למפרק את :מנחם
דויטש ,עו״ד ,שמענו :משרד העבודה והרווחה ,רחוב קרן
היסוד  ,38ירושלים.
בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות )פירוק( ,חשל״ב-
 ,1971נדרש כל בעל תביעה מן האגודה להגיש את תביעתו בכתב
למפרקים תוך ששים יום מיום פרסום הודעה זו לפי המען הנ״ל.
בהתאם לסעיף  (2) 46לפקודה רשאי כל חבר האגודה לערער על
צו זה בפני שר העבודה והרווחה ,תוך חדשיים מיום פרסומו ברשומות.
י״א בטבת תש״ם ) 31בדצמבר (1979

יאיר יקיר
רשם האגודות השיתופיות

ילקוט הפרסומיס  ,2615י ׳ בניסן תש״ם27.3.1980 ,

וזוועות מאת מ נ ס הנכסימ הרשמי
לפי פקודת החברות
הודעות ב ד ב ר כוונה להכריז ע ל דיבידנד
שם החברה :מ.ש.א אלקטרו פלסטיק בע׳׳מ  -בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב טובים  ,2אזור תעשיה שמן ,חיפה.
ביח המשפט המחוזי של :חיפה ,היק אזרחי .97/77
היום האחדק לקבלת הובחוה :י״ח בניסן חש׳ים ) 4באפריל .(1980
שם המפרק ,תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב שמריהו לוין
 ,3חיפה.

תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :א׳ באייר תש״ם) 17באפריל י
 ,(1980בשעה  ,09.00במשרד כונס הנכסים הרשמי ,ד11וב
שמריהו לוין  ,3היפה.
תאריך ההקירה הפומבית ,השעה והמקום :ו׳ באייר תש״פ ) 22באפריל י
 ,(1980בשעה  10.00בבית המשפט המחוזי בחיפה,

שם החייב ,תיאורו ומענו :מחמוד נעראנה ,מכונאי דבב ,ת-ז ,2119400
כפר ערערה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,חיק אזרחי .361/80
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :ז׳ באדר תש־פ 20
בפברואר .(1980
שם החברה :״בשן״׳ פרסום ויחסי ציבור בע״מ — בפירוק.
בקשת נושה אי חייב; חייב.
מען המשרד הרשום :רחוב הנביאים  ,28חיפה.
חאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :א׳ באייר תש״17) 0
בית המשפט המחוזי של :חיפה. ,תיק אזרחי .1260/68
באפריל  ,(1980בשעה  09.30במשרד כונס הנכסים הרשמי,
היום האחרון לקבלת הוכחות :ייח בניסן חש״ס ) 4באפריל .(1980
רחוב שמריהו לוין  ,3חיפה.
שם המפרק ,תיאורו ומענו :בונם הנכסים הרשמי ,רחוב שמריהו לוין
תאריך החקירה הפומבית ,השעה והמקום :ו׳ באייר תש״ם) 22באפריל
 ,3חיפה.
 ,(1980בשעה  10.00בבית המשפט המהוזי בחיפה.
הודעה ע ל תשלום דיבידנד
שמות החייבים ,תיאורם ומענפ :דלה מוסקוביץ ,ת״ז ,4380833
שם התבדה; חברת נהגי מגדל העמק בעימ — בפירוק.
מטפלת; מנשה מוסקוביץ ,ח״ז  ,7412671צבעי תעשיה ,משגב
בית המשפט המחוזי של :נצרת ,חיק אזרחי .62/69
 ,27/13כרמיאל.
הסכום לכל לירה.40% :
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרתי .367/80
דיבידנד ראשון או אחר :ראשון.
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :ח׳ באדר תש״25) 0
זמן פרעונו :י״א בניסן חש״ם ) 28במרה .(1986
בפברואר .(1980
מקום פרעונו במשרד המפרק :כונס הנבםיפ הרשמי ,רחוג שמריהו בקשת נושה או חייב :חייבים.
לוין  ,3חיפה.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :א׳ באייר תשיט )17
הודעה ע ל תשלום דיבידנד לנושים
ב ד ץ קדימה
שם ההברה :ארבל חב׳ לאמנות ודקורציה בע״מ — בפירוק.
מען המשרד הרשום; רה׳ הרצל ) 18אצל עו״ד לבקוביץ( ,חיפה.
בית המשפט המחוזי של :היפה ,תיק אזרחי .1153/72
הסכום לכל לירה.22% :
דיבידנד ראשון או אחר :שני.
זמן פרעונו :י-א בניסן תש״ם ) 28במרס .(1980
מקום פרעונו במשרד המפרק :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב שמריהו
לוין  ,3חיפה.
כ״ו באדר תש״ם ) 14במרס (1980

י׳ יקותיאלי
סגן כונס הנכסיפ הרשמי

לפי פקודת פשי&ת הרגיל1936 ,
צווי ק ב ל ת נכסים והכרזות פשיטת רגל ,אסיפות
ראשונות וחקירות פומביות
שם החייב ,תיאורו ומענו :יעקב גולן ,דפס ,ת״ז  ,6922530אזורים
 ,549גבעת אולגה ,חדרה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .186/79
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל 24 :בפברואר .1980
בקשת נושה או חייב :חייב.

י<קוט הפרסומים  ,2615יי בניסן חש״ט27.3.1986 ,

באפריל  ,(1980בשעה  ,10.00במשרד כובפ הנכפים הרשמי,
רחוב שמריהו לוין  ,3חיפה.
האריך החקירה הפומבית ,ו׳ באייר חש״ם ) 22באפריל  ,(1980בשעה
 ,10.00בבית המשפט המחוזי בחיפה.
שפ החייב ,תיאורו ומענו :אבו מוך עבדאללה וליד ,ת״ז ,2141699
באקה אל גרביה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .331/80
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :ו׳ באדר תשיט )19
בפברואר .(1980
בקשת נושה או חייב :חייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :א׳ באייר תש*פ )17
באפריל  ,(1960בשעה  ,10.30במשרד כונס הנכסים תרשמי,
רחוב שמריהו לוין  ,3חיפה.
תאריך החקירה ־הפומבית ,השעה והמקופ :ו׳ באייר תש־ם <22
באפריל  ,(1980בשעה  ,10.00בבית המשפט המחוזי גחיפה.
הודעה ב ד ב ר כוונה להכריז ע ל דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :יצחק הוז ,בנםח ,ירושלים.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .73/58
היום האחרון לקבלת הוכחות :י״ח בניסן תש״ם ) 4באפריל .(1980
שם הנאמן ,חיאורו ומענו :ש׳ אבני עו״ד ,רחוב הנמל  ,48חיפה.
כ־׳ו כאדר תש׳ם ) 14במרס (1980

יי יקותיאלי
סגן כונס הנכסים הרשמי
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הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי
לפי פקודת פשישת הרגל1936 ,

הודעות ע ל ייטול צווי ק ב ל ת נכסימ ופשיטת רגל

הודעות ב ד ב ר כוונה להכריז ע ל דיבידנד

שם החייב ,תיאורו •ומענו :ג׳ומעה שהאב ,ח״ז  ,2049914ג׳יסר אל
זרקא.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,חיק אזרחי .1145/78
תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת דגל.1.9.1978 :
תאריך ביטולו :ב״ד בטבת תש״ם ) 13בינואר .(1980
סיבת הביטול :ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.

שם החייב ,תיאורו ומענו :רות )אנג׳לה( סולומוביץ ,ת״ז ,6924576
ספרית ,מתגוררת בברזיל.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .295/73
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ׳׳ט בניסן תש״ם ) 15באפריל .(1980
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הנכפים הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
באר־שבע.

שם החייב ,תיאורו ומענו :נג׳י לוי ,ת״ז  ,4209987שיכון ד׳ ,1077/6
טבריה.
ביה המשפט המחוזי של :נצרת ,היק אזרחי .227/74
תאריך צו .קבלת הנכסים ופשיטת הרגל.9.7.1974 :
תאריך ביטולו :ל׳ בכסלו תש״ם ) 20בדצמבר ,(1979
טיבת הביטול :ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.

שם החייב ,תיאורו ומענו :ציפר צבי ,ת׳׳ז  ,2213395נהג ,רחוב בן
גוריון  ,5אופקים.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרתי .404/66
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ג בניסן תש״פ ) 9באפריל .(1980
שפ הנאמן ,תיאורו ומענו :י׳ זמיר ,עו״ד ,רחוב הרצל  ,72באר־שבע.

שם החייב ,תיאורו ומענו :מוסלק סמועי ,ת״ז  ,207243כפר דבוריה.
בית המשפט המחוזי של :נצרת ,תיק אזרחי .383/78
האריך צו קבלת הנכסים ופשיטת רגל.22.6.1979 :
תאריך ביטולו :ל־ בכסלו חש־ם ) 20בדצמבר .(1979
טיבת הביטול :ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.
שם החייב ,תיאורו ומענו :שייך אחמד סעיד ,ת״ז  ,2101862כפר
מזרעה.
ביה המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .1828/74
תאריך צו קבלת הנכסים ופשיטת הרגל.29.12.1974 :
תאריך ביטולו :כ״א בחשון תש׳ים ) 11בנובמבר .(1979
סיבת הביטול :ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.
בקשת שחרור
שם החייב ,חיאורו ומענו :ברוך קלין ,ח׳׳ז  ,988444יד שמואל ,1/21
חדרה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,היק אזרחי .691/75
היום והמקום לדיון בבקשת השחרור :י״א באייר תש״ם ) 27באפריל
 (1980בשעה  ,90.00בבית המשפט המחוזי חיפה.
צו שחרור ושחרור באמן

שם החייב ,תיאורו ומענו :אלכסנדר פלדמר )פלדמן( ,ת״ז ,490360
נהג ,רחוב רותם  ,1באר-שבע.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .405/66
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ׳־נ בניסן תש״ם ) 9באפריל .(1980
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :י׳ זמיר ,עו׳׳ד ,רחוב הרצל  ,72באר־שבע.
שם החייב ,תיאורו ומענו :ווים משה )פבל( ,ת״ז  ,941082נהג ,רחוב
םוקולוב  ,8/5באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .403/66
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ג בניסן תש״ם ) 9באפריל .(1980
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :י׳ זמיר ,עו״ד ,רחוב הרצל  ,72באר־שבע.
שם החייב ,תיאורו ומענו :אמר שבתאי ,ת׳׳ז  ,888832מתווך ,רחוב
יהודה  ,48/2ערד.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .122/70
היום האחר pלקבלת הוכחות :ב״ח בניסן תש״ם ) 14באפריל .(1980
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
באר־שבע.
שם החייב ,תיאורו ומענו :אמד יעקב ,ת׳׳ז  ,888826פנסיונר ,משעול
אבן גבירול  ,7/4באר־שבע.
בית המשפט המחתי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .2/70
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ח בניסן תש־ם ) 14באפריל ,(1980
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
באר־שבע.

שם החייב ,תיאורו ומענו :י־ םאלח חלבי ,ת״ז  ,2016273רחוב ,3
מס׳  ,9דליח אל כרמל.
בית וומשפט המחוזי של :חיפה ,חיק אזרחי .1332/66
חאריך צו השחרור.24.7.1978 :
מחוח הצו :שחרור החלטי וסופי.
שם הנאמן ,חיאורו ומענו :שדה סלומון עו׳׳ד ,רחוב ירושלים ,1
חיפה.
תאריך השחרור :י״ג בכסלו תש׳יפ ) 3בדצמבר .(1979

שם החייב ,תיאורו ומענו :ביאלולינגר וולף ,ח.ז  ,6885193מרכיב
תדיסיפ ,רחוב וינגייט  ,22/1שיכון גי ,באר שבע.
בבית המשפט המחוזי של :באר שבע ,תיק אורחי .425/70
תאריך מתן הצו :י״ז בשבט תש״ם ) 4בפברואר .(1980
מהות הצו :שחרור טופי ומוחלט.

י׳ יקותיאלי
סנן כונס הנכסים הרשמי

ש׳ אנקור־שניר
סגן כונס הנכסים הרשמי

ז׳ באדר תש״ם ) 24בפברואר (1980
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צו שחרור מוחלט

י״א באדר תש״ם ) 28בפברואר (1980
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הודעות מאה כונס הנכסים הרשמי

הודעה ע ל תוצאות ההגרלה התשיעית
של מילווה קליטה וחסכון חובה )הארכה( ,תשכ״ו1966-

לפי פקודת פשיטת הרגל1936 ,
הודעה ב ד ב ר בקשה לשחרור
שם החייב ,תיאורו ומענו :בוגנים ארמונד ,ת״ז  ,6260951מוכר
ירקות ,רחוב הסנהדרין  ,627/22באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :באר־שנע ,חיק אזרחי .233/72
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
באר־שבע,
היום והמקום לדיון בבקשת השחרור :ב״ח בניסן תש״׳ם ) 14באפריל
 ,(1980בבית המשפט המחוזי באר־שבע.
שם החייב ,תיאורו ומענו :רייכגברג אפריים ,ת׳יז • ,185440נהג,
דרך הנשיאים  ,237באר־שבע.
בבית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .425/66
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
באר־שבע.
היום והמקום לדיון בבקשת השחרור :ב׳׳ו באדר תש״ם ) 14באפריל
.(1980
בקשה לשחרור מפשיטת רגל
שם החייבת ,תיאורה ומענה :פלס סופיה ,ת.ז ,6926927 .עקרת בית,
רחוב חן  ,11/20ערד.
בבית המשפט המחוזי של :באר שבע ,ת.א.401/69 .
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
באר שבע.
היום והמקום לדיון בבקשת השחרור :כ׳׳ח בניסן חש״ם ) 14באפריל
 ,(1980בבית המשפט המחוזי בבאר־־שבע.

בנק ישראל מודיע בי בהגרלה התשיעית לפדיון השיעור השנים־
עשר של תעודות מילווה קליטה וחסכון חובה)הארכה( תשכ״ו—,1966
שהתקיימה בבנק ישראל ,תל־אביב ,ביום כ״ו באדר תש״ם) 14במרס
 (1980עלחה בגורל קבוצה ״11״ )אחת עשרה(.
לפיכך כל תעודות המילווה מקבוצה ״11״ )אחת עשרה( עלו
בגורל מועמדו לפדיון החל מיום רביעי ,ט״ז בניסן תש״ם) 2באפריל.
.(1980
ב״ו באדר תש״פ ) 14במרס (1980

בנק ישראל
מינהל מילווח המדינה

הודעה ע ל תוצאות ההגדלה השמינית
של מילווה קליטה והסבון חובה )הארכה( ,תשכ״ז—1967
בנק ישראל מודיע כי בהגרלה השמיניה לפדיון חשיעור השנים־
עשר של תעודות מילווה קליטה וחסכון חובה )הארכה( ,תשכ״ז—
 ,1967שהתקיימה בבנק ישראל ,תל־אביב ,ביום כ״ו באדר תש״ם
) 14במרס  (1980עלתה בגורל קבוצה ׳*5״ )חמש(.
לפיכך כל תעודות המילווה מקבוצה ״5״ )חמש( עלו •בגורל
ויועמדו לפדיון החל ביום רביעי ,ט״ז בניסן חש״ם) 2באפריל .(1980
כ״ו באדר תש״ם ) 14במרס (1980

בנק ישראל
מינהל מילוות המדינה

ד ץ וחשבון שבועי
לפי חוק בנק ישראל ,חשי־*ד1954-

לפי סעיף  (1) 58לחוק בנק ישראל ,תשי״ד ,11954-מתפדסה
בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו
.(80S1)19
במרס
העבודה ביום ב׳ בניסן תש׳ים
ש׳ בסיום
אבקור־שניר
ז׳ באדר תש״ם ) .24בפברואר (1980
סגן כונס הנכסים הרשמי
סך כל המטבע במחזור  16,324,288,606.49........לירות
הנכסים ביתרות מטבע חוץ וזהב  16,324,288,606.49....לירות
צו שינוי נאמן במקום נאמן שהתפטר
ד׳ אשבל
ד׳ בניסן תש״ם ) 21במרס (1980
דיבידנד
והודעה ב ד ב ר כוונה להכריז ע ל
סגן מנהל מחלקת הבנקאות)הוצאה(
שמות החייבים ,תיאורם ומעגם:
 .1אלי שריקי ,ת״ז  ,6420924סנדלר;
 .2אילנה שריקי ,ת״ז  ,6402830רחוב אביבית  ,14עיר גנים,
ירושלים.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים ,תיקים אזרחיים:
.196/67 .2 ;5/67 .1
שם הנאמן שהתפטר ,תיאורו ומענו :יצחק מינא ,עו״ד ,רחוב בן
יהודה  ,10ירושלים.
שם הנאמן החדש ,תיאורו ומעגו :אדם גרוספלד ,עו״ד ,רחוב המלך
גיורג׳  ,45ירושלים.
האריך המינוי :ח׳ באדר תש״ם ) 22בפברואר .(1980
היום האחרון לקבלת הוכחוח :כ״ה בניסן חש״ם ) 11באפריל .(1980
כ״ה באדר חש״ם ) 16במרס (1980

ילקוט-הפרסומים  ,2615י׳ בנים! תש״ם,
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ג ס״ח תשי״ד ,עמי .192
f

הודעות א7ה מתפרסמות על אחריות המודיעיט
ואין ב3ד10מן מטזם  umחטוזה מל נכתותן
קוץ ד ב בע׳׳מ
הודעה על פירוק מרצון
ניתנת בזה הודעה שבאסיפה הכללית היוצאת מן הכלל של החברה
מיום  10.6.1979נתקבלו ההחלטות המיוחדות שלא מן המנין כלהלן:
לפרק אה החברה מרצון ולמנות אח דב קוין מכפר חבייד כמפרק
החברה.
על כל הנושים ,באם ישנם כאלה ,להגיש את תביעותיהם למפרק
לפי המען הנ׳׳ל ,תוך  30יום מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
דב קוין ,מפרק

נ כ ס י »  2פ ח ת משה בדינע בע״מ
)בפירוק 8רצון(

טיב־עור בע״מ

הודעה על פירוק מרצון

הודעה על אסיפה סופית
ניתנת בזה הודעה שהאסיפה הסופית של החברה הב״ל חחכבס
ביום  15במאי  ,1980בשעה  ,10.00במשרד המפרק ברחוב דבינא ,5
תל־אביב ,לשם הגשת דר-ח סופי של המפרק המראה כיצד התנהל
פיי״וק חע8קים ונמז עשה בנכטי ההברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים
כ*ת ממפדיק ולהחליט מה לעשות בפנקסים ובניירות של הדובו־ה ושל
המפרק.
משה בדנע ,מפרק
קולרון ח ב ר ה לבנץ קולנוע ותיאטרון ב ע פ ו ל ה בע״מ
)בפירוק מרצון(
•ניתנת בזה הודעה ,שבאסיפה כלליח שלא מן המנין של החברה
הנ״ל ,שנתכנסה •ביום  22.2,1979נתקבלה החלטה מיוהדת לפרק את
החברה מרצון ולמנות את יקותיאל פרבשטין ,מרחוב הדסים  ,7עפולה,
כמפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד ההברה הנ״ל יגיש תביעותיו בצירוף
הוכחותיהן תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו למפרק.
יקותיאל פרבשטין ,מפרק

הודעה על פירוד! החברה מרצון
ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
הנ׳׳ל ,שנועדה ונחכנסה כהלכת ביום  9.3.1980נתקבלה החלטה
מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב פרלשטיין מרחוב
אבן שפרוט  ,14ירושלים ,כמפרק החברה.
כל בושה שיש לו תביעות נגד החברה הב״ל יגיש אח תביעותיו
בצירוף הוכחותיהן חוך  21יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק
הנ״ל.
נושה או אדם אחר ,אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
הנ׳׳ל ,לא ייענה.
יעקב פרלשטיין ,מפרק

ק .הופמן ובניו בע״מ
)בפירוק מרצון(
ניתנת בזה הודעה ,שבאסיפה כללית יוצאת־מן־הבלל שנתקיימה
ציזב 23 1באונוסט  ,1979הוחלט ־פה אחד לפרק אח החברה מרצון.
כמו כן ,הוחלט למנות את יוסף הופמן ,דניאל הופמן ועמי הופמן
למפרקי החברה ,וחתימת שלושת המפרקים יחדיו תחייב אח החברה
בפירוק; בהעדר אהד 'המפpים יחחום ממלא מקומו ,בהעדר יוסף
הופמן יחחופ רפ הופמן ,בהעדר דניאל הופמן תחתום עליזה הבט,
בהעדר עמי הופמן יחחום בועז הופמן.
המען להגשת תביעות היא :ליואי אה ליואי ,רו״ח ,שד׳ דוד המלך
 ,1חל-אביב.
דניאל הופמן

כל נושה שיש לו תביעות בגד החברה הנ׳׳ל ,יגיש את תביעותיו
בצירוף הוכחותיהם תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו למשרד
המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר ,אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
הנ״ל ,לא ייענה.
יעקב בנדט ,מפרק
ת מ ר פ ר ל ש ט י י ן ס ו כ נ ו י ו ת  1970ב ע ״ מ

הודעה על החלטה מיוחדת

יוסף הופמן
מפרקים

ניחנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן המבין של החברה
הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  27.2.1980נתקבלה החלטה
מיוחדת לפרק את ההברה מרצון ולמנות את יעקב בביט מרחוב לוריא
 ,5חל־־אביב ,כמפרק ההברה.

עמי הופמן

שעשוע*־ ל י ל י פ ו ט ב ע ־ ׳ מ

הודעה על פירוק ההברה מרצון
ניחנת בזה הודעה ,כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  18בינואר  ,1980נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות אח אליזכה מוסקוביץ
מרחוב יצחק שדה  ,9חיפה ,כמפרק ההברה.
בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש אח הביעותיו
בצירוף הוכחותיו תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק
הנ״ל.
מוסקוביץ אליזבס ,מפרקת
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