רעווטות

ילקוט הפרסונויס
י״ט בתמדז

 3ביולי 1980

2641

I

עמוד
2022-

תיקון טעות בהודעה לפי פקודת -הקרקעות .

•2022

הודעות לפי פקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( ־.

2026

. • .

2022

התליית רשיון רופא לפי פקודת הריפאיפ .

.

.

3626

מינוי מנהל כללי בפועל של משרד המשפטים .

2022

מדד המחירים לצרכן לחודש מאי . 1980

.

.

.

2026

.מינ-וי חברי ועדות»-רר -לפי חזק מס שבח מקרקעין
היתרי יציאה לחוץ לארץ )אזור ראס מוחמד וסנטה
קטרינה$

2022

.

.

2026

קביעת ממלאי מקומם של שרים

.

שובם של שרים לארץ
מינוי חוקרי נוער

.

.

.

.

2022

בקשה לפי חיק ההגבלים העסקיים .

.

. . .

הוצאות סדרות אגרות חוב של מילווה המדינה

.

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר במקרקעין

.י .

2027

.

2028

מינוי רשם בית משפט השלום .

2023

.היתריס לפי חוק הפיקוח על מצרכימ ושירותים .

צןינוי רשם בית דין אזורי לעמדה .

2023

ביטול תקנים לפי חוק התקנים• .

.

מינוי ממונים על הגביה לפי פקודת המסים

2023

רישום זכות מטפחים בספד הזכויות

אישור לפי חוק שעות עבודה ומנוחה .

2023

הודעות לפי הוק התכנון והבניה .

אישור לפי •חוק הגנת השפר .

2023

הזמנות בתי המשפט

מינוי פקודת סעד

2024

אישור שעומס בהוראות למיתקני תברואה )הל״ת( והפקדתם

2024

אישור תוספת לארנונה ,שיעורה ומועדי שילומה .

2024

ביטול אישור קובץ כללים מקצועיים ״ביסוס בנינים״ לפ
חוק התכנון והבניה .

2024

i

ןנוי נציג שר הבריאות •במועצה הארצית לתכגון ולבניה

2024

.

2025

.

.י .

2027. .

.

2028
2029

.

.

.

.

2030
2039

.

הזמנות בתי הדין הרבניים

.

.

.

.

.

הודעות לפי חוק הצהרות מוות

2042
2044

בקשות לפירוק חברות ע״י בתי המשפט .

.

.

.

2046

הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי

2046

הודעות מאת האפוטרופוס הכללי

2048

ימי בהרכב '.ועדת קנסות ומינוי חבר ועדת ביקורת
במועצה לייצור •ולשיווק של ירקות .

.

2048

תוצאות הגרלות

.

2024

דו״ח שבועי של בנק ישראל על מחזור המטבע

.

.

2049

רשיון ומתן הוראות להפעלת שירותי אוטובוסים בקווים

2025

.

.

.

2049

אישוד כללים לאספקת חשמל לצרכנים .

2025

הודעות מאת הציבור
תיקוני טעויות

.

.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.

2053

הודעות עליקביעת ממלאי־מקומם של שרים

מיגר

לפי חוק־יפוד :הממשלה

לפי חוק עירות המדינה )מינויים( ,תשייט—1959

 .1בהתאם לסעיף ) 41ב() (1לחוק־יסוד :הממשלה  ,1מודיעים בזה
שהממשלה קבעה לפי סעיף  20לחוק האמור ,כי שר החינוך והתרבות
יכהן כממלא־מקומו של שר הדתות מיום כיה בסיון תשים ) 9ביוני
 (1980עד שובו של שר הדתות לארץ.

בתוקף סמכותי לפי סעיף  23לחוק שירות המדינה )מינויים(,
תשי״ם— ,11959אני מטיל בזה על חיים קלוגמן ,הממונה על
חקיקה )משפט פרטי( ,את מילוי תפקיד המנהל הכללי של משרד
המשפטים ,מיופ י׳׳ג בתמוז תשים ) 27ביוני  (1980עד יום ו׳ באב
תשים ) 19ביולי .(1980

 .2בהתאם לסעיף ) 41ב() (1לחוק־יסוד :הממשלה  ,1מודיעים בזה
שהממשלה קבעה לפי סעיף  20לחוק האמזד ,בי סגן ראש הממשלה
יגאל ידין יכהן כממלא־מקומו של שר העבידה והרווחה מיום ג׳
בתמוז תשים ) 17ביוני  (1980עד שובו של שר העבודה והרווחה
לארץ.
ג׳ בתמוז חשים ) 17ביוני (1980
)חמ (3-57

אריה באור
מזכיר הממשלה

שר המשפטים

* ס״ה תשייט ,עמי .86

הודעה בדבר מינוי חברי ועדות ערר
לפי חוק מס שבח מקרקעין ,תשכ״ג-ג196

 1ס״ח חשכ״ח ,עמי .226

הודעות על שובם של שרים לארץ
לפי חוק־יסוד :הממשלה
 .1מודיעים בזה כי שר החוץ שב ארצח ביום כיו בסיון חשים )10
ביוני .(1980
 .2מודיעים בזה כי שר הדתות שב ארצה ביום כ״ט בסיון חש׳׳ם
) 13ביוני .(1980
א׳ בתמוז חשים ) 15ביוני (1980
)חמ (3-57

י׳־נ בתמוז תש״מ) 27ביוני (1980
)תמ (3—56

שמואל תמיר

אריה נאור
מזכיר הממשלה

הודעה על מינוי חוקרי נוער

אני מודיע ,כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  89לחוק מס שבח
מקרקעין ,תשב׳׳ג 1963-י ,מיניתי את האנשים הרשומים להלן
להיות חברים בועדות ערר לענין סעיף  88לחוק ,במחוז ירושלים^:
משה יצחקי במקום אברהם בר־נר
עו״ד אברהם אנגיל במקום צבי ליבוביץ
ער״ד זאב טפרבדג במקום תיאודור ברוש
משה רז — הבד נוסף שאינו עובד המדינה.
ההודעה שפורפמה בילקוט הפדכומים  ,2534תשליט ,עמ׳ ,1424
תתוקן לפי זה.
ב׳׳ד בםיון תש״ם ) 8ביוני (1980
)חמ (3—324

שמואל תמיר
שר המשפטים

י ס״ח תשכ״ג ,עמי  ;156תשכ״ה ,עמ׳ .40

לפי חוק לתיקון דיני הראיות )העת ילדים( ,תשש״ו1955-
בתולף סמכותי לפי סעיף  3לחו?! לתיקון דיני הראיות )הננת
ילדים( ,תשטיו— ,11955ולאחר התייעצות בועדה שהוקמה לפי הסעיף
האמור ,אני מפנה את הרשומים להלן להיות חוקרי נדער:
ציונה סעדון
רונית אסיה )פרנקל(
טובה יששכר
שרה וינר
םלמה בלום
תמר אלקושי
דבורה צאלים
רחל סוכר
רחזאנה נג׳מה
ב׳ בתמוז תשים ) 16ביוני (1980
)המ (3-401
* ס־ח תשטיו ,עמ׳ «.9

2022

יעקב שגיא
ברוך קופרט
מדים כץ
ריאד אסעד
משה רונן
רחל ביבי
אורי שלום
עמרם לונסי
גילה סעדיה

שמואל תמיר

היתר יציאה לחוץ לארץ)אתור ראם מוחמד(
לפי תקנות שעת חירום )יציאח לחוץ לארץ( ,תש׳־ח1948-
בתוקף סמכותי לפי תקנות  (1) 8ו־ 9לתקבות־שעת־חירום )יציאה
לחוץ לארץ( ,תשיח— ,*1948אני נותן בזה היתר כללי לצאת לאזור
ראם מוחמד ,ליוצא צבא כמשמעותו בחוק שירות בטחון ,תשי״ט-
] 1959נוסח משולב[  ,2הנמנה עם כוחות המילואים.
היתר זה יחול גם על חייל בשירות קבע בצבא הגנה לישראל.

בעת הימ:יצא(^

יוצא צבא או חייל בשירות קבע כאמור ,לא ישהה
בחוץ ל א  pמכוח היתר זה ,אלא באזור ראם מוהמד ובנתיב הימי
המוביל אליו.
כ״ז בסיון תש־׳ם) 11ביוני (1980
)חמ (3-829

מנחם בגץ
שר הבטחון

שר המשפטים
 1מ־־ר תש״ט ,תופי אי ,עמי  ;45פ*ח תשביא ,עמ׳ .166
 2ס״ח תשייט ,עמי  ;286תשל״א ,עמי .148

ילקוט הפרסומים  ,2642י׳׳ט בתמח תש״ם3.7.1980 ,

היתר יציאה לחוץ לארץ)אזור ראם מוחמד(

מינוי רש0

לפי חוק שירות בטחון ,תשייט—] 1959נוסח משולב[

לפי חוק בית הד׳ץ לעבודה ,תשב״ט1969-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  31לחוק שירות בטחון ,חשי׳׳ט—1959
ןנוםח משולב[.נ ,אני נותן בזה היתר כללי .לצאת לאזור ראם מוחמד -

בתוקף פמכותי לפי מעיף ) 17א( לחוק בית הדין לעמידה,
תשכיט— ,11969לאחר התייעצות עט שר העבודה והרווחה ובאישור
שר המשפטים ,אני ממנהבזהאתשרה קיבטיניץ להיות דשט בית
דין אזורי לעבודה ,מיום י״ז בתמה תש״ם ) 1ביולי  (1980עד רוט
ו׳ באב תשמ״ב ) 30ביולי .(1982

) (1לכל מיועד לשירות בטחון ויוצא צבא הנמנה עם הכוחות
הסדירים של גבא־הגנה לישראל;
) (2לכל יוצא צבא שהמשך שירותו הסדיר נדחה מכל סיבה שהיא.
מיועד לשירות בטחון או יוצא צבא כאמור ,לא ישהה בעת הימצאו
בחוץ ל א  pמכוח היתר זה אלא באזור ראם מוחמד ובנתיב הימי
המוביל אליו.

מנחמ בגין

כ״ז בםיון תשים) 11ביוני (1980
)חמ (3-829

שד הבטחון

כ־ד בסמן תשים ) 8ביוני (1980
)חמ (3-526

צבי ב ר ניב
נשיא.בית הדין הארצי לעבודה

 1ם״ה תשכ״ט ,עמ׳ .70

מינוי ממונים על הגביה
לפי פקודת המסים )גביה(

! ס־ח תשי׳׳ט ,עמ׳  ;286תשל״א ,עמי .148

היתר יציאה לחוץ לארץ)אזור סנטה קטרינה(
לפי חוק שירות בטחון ,תשייט—] 1959נוסת משולב[
בתוקף סמכותי י!פי סעיף  31לחוק שירות בטחון ,תשי״ט1959-
]נוסח משולב[  ,1אני נותן בזה היתר כללי לצאת לאזור סנטה קטרינה:
 .1לכל מיועד לשירות בטחון ויוצא צבא הנמנה עם הכוחות
הסדירים של צבא־הגנה לישראל;
 .2לכל יוצא צבא שהמשך שירותו הסדיר נדחה מכל סיבה שהיא.
תוקף רשיון זה מיום י״א בתמוז תש׳־ם ) 25ביוני  (1980עד
יום י־׳ב באב תש״ם ) 25ביולי .(1980

עזר ויצמן

ייג באייר חש׳׳ם ) 29באפריל (1980
)תמ (3—829

שר הבטחון

 1ם״ח תשי־׳ט ,פמ׳  ;286תשל״א ,עמ׳ .148

בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1)2לפקודת המסים )בניה(! ,אני
ממנה את עובדי הציבור עמנואל דורנשטיין ,נעים עיואן ,בניהו לוי,
אברהם כרמי ,ראובן וגליין ואשר אופיר ,לחיות ממונים על הגביה,
מיום י׳׳ח בסיון תשים ) 2ביוני .(1980
ג׳ בתמוז תש־ם ) 17ביוני (1980
)חמ (3—18

יגאל הורביץ
שר האוצר

 1חוקי א״י ,כרך בי ,עמ׳  ;1374ס־־ח תשל״ג ,עמ׳ .46

אישור לפי סעיף ) 5א(
לתוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי״א—1951
בתוקף סמכותי לפי םעיף ) 5א( לחוק שעות עבודה ומנוחה,
תשי״א ,11951-אני מאשר בזה לענין הסעיף האמור את ההסכם
הקיבוצי המיוחד בין ׳*צינומטל״ בע״מ לבין מועצת פועלי נתניה
שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא .306/80
ב״ח בסיון תשים ) 12ביוני (1980
)חמ (3-1222

ישראל כץ
שר העבודה והרווחה

 1ם*ה תשי״א ,עמ׳  ;204תשב״ט ,עמ׳  ;54תשל״א ,עמי .69

מינוי רשם
לפי חוק בתי המשפט ,תשי״ז—1957
בהתאם לסעיף ) 30ב( לחוק בתי המשפט ,תשי״ז ,11957-אני
מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 30א( לחוק האמור ,מיניתי,
באישור שר המשפטים ,את ר ו ת זוכוביצקי להיות רשם בית
משפט השלום מיום ט־׳ו באייר תש׳׳ם ) 1במאי  (1980עד יום
כ׳׳ו בניסן תשמ׳׳א ) 30באפריל .(1981
כיח בםיון חשים ) 12ביוני (1980
)חמ (3-64

משה לנדוי
נשיא בית המשפט העליון

 1פיח תשי־־ז ,עמי .148

ילקזס ד8.ד0מ׳* ,2642 0י״ 0בתמוז תש׳׳ם3.7.1960 ,

אישור
לפי חוק הגנת השכר ,תשי״ח1958-
בתוקף כמכותי לפי סעיף  5לחוק הגנת השכר ,תשי״ח,11958-
אני מאשר לענין הסעיף האמור את ההסכם הקיבוצי הכללי שבין
לשבת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית של
העובדים בארץ ישראל ,מיום ב׳ בניסן תש׳-ם ) 19במרס (1980
שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא .7009/80
כיח בסיון תש״ם ) 12ביוני (1980
)תמ (3-645

ישראל כץ
שר העבודה והרוותה

 1ס״ת תשי״ח ,עמ׳  ;86תש״ל ,עמי .40

2023

הודעה בדבר מינר פקידת סעד
לפי חוק הסעד )סדרי דין בעניני קטינים ,חולי נפש ונעדרים(,
תשט־ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד)סדרי דין בעניני קטינים,
חולי נפש ונעדרים( ,תשט״ו ,11955-אני ממנה את ע נ ת ב נ א ו ר
להיות פקידת סעד לענין החוק האמור ,ברמלה.
ההודעה בדבר מינוי פקידי סעד שפורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1502תשכ׳׳-ט ,עמ׳  ,744תתוקן לפי זה.
ט־ד בפיון תש׳ים ) 30במאי (1980
)חמ (3-143

ישראל כץ

לפי וזוק התכנון והבניה ,תשכ״ה1965-
בתוקף םמכיתי לפי סעיף  (1)1$לפקודת הפרשנות ,אני מודיע
בי אישור קובץ הכללים המקצועיים ״ביסוס בנינים״ ,שהודעה עליו
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1645תש״ל ,עמ׳  — 2545בטל מיום ד׳
באב תשים ) 17ביילי .(1980
י״ח בסיון תש׳׳ם ) 2ביוני (1980
)חמ (3-783

יוסף בורג
שר הנעים

שר העבודה והרווחה

 1פיח תשט״ו ,עמי .126

מינוי

אישור שינויים בהוראות למיתקני תברואה)הלית(
והפקדתם
לפי תקנוה התכנון והבניה )בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות(,
תש״ל1970-
אני מודיע כי ,בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות התכנון והבניה
לבקשה להיתר ,תנאיו ואגרות( ,משיל ,11970-אישרתי ,לאחר
התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,שינויים בהוראות
למיתקני תברואה )הל״ת( ,תשיל— ,1970שהודעה בדבר אישורם
והפקדתם פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1645תשיל ,עמי .2545
עותק של השינויים האמורים מופקד במשרדי כל אחד מאלה:
)(1
)(2
)(3
)(4

ביטול אישור קובץ כללים מקצועיים.״ביםום מינים״

ועדה מקומית לתכנון ולבניה;
ועדה מחוזית לתכנון ולבניה;
ועדה משותפת לתכנון ולבניה;
מינהל התכנון ,משרד הפנים ,הקריה ירושלים;

כל אדם המעונין בדבר דשאי לעיין בו בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לציבור!
כיו במיון תש״ם ) 10ביוני (1980
)חמ (3-347

יוסף בורג
שר הפנים

 1קית תש״ל ,עמי .1841

הודעה בדבר אישור תוספת לארנונה ,שיעורה
ומועדי שילומה
לפי פקודת העיריות

לפי חוק התכנון והבניה ,תשביה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים ) 2ב() (2ו־48א לחוק התכנון והבניה,
חשב״ה ,1 1965-אני ממנה את פרופ׳ אלכסנדר דונני להיות
נציגי במועצה הארצית לתכנון ולבניה ,ואת רמי הלפרן לממלא
מקומו.
מינויים קודמים של נציגי במועצה — בטלים.
כיה בסיון תש׳׳ם ) 9ביוני (1980
)תמ (3-7

אליעזר שומטה
שר הבריאות

 1ס״ת תשכ״ה ,עמי  ;307תשל״ג ,עמי  ;228תשל״ו ,עמי ;253
תשליט ,עמ׳ .14

הודעה על שינוי בהרכב ועדת קנסות
לפי חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות ,תשי־ט~1959
אנו מודיעים ,בי בתוקף סמכותנו לפי סעיף ) 43ב( לחוק המועצה
לייצור ולשיווק של ירקות ,תשי״ט—— 11959
) (1מינינו הרכבים נוספים של ועדת הקנסות לפנין סעיף ) 43א(
לחוק כלהלן:
א .יצחק חביב ,עו״ד ,ירושלים  -יושב ראש
— חבר
פיטרמן משה
— חבר
אריד .ציפמן ,בצרון
ב .יהודה זילברברג ,עו״ד
ירושלים
יצחק פרגגיו ,צרופה
באום שמאי ,תל־אביב

— יושב ראש
 חבר -חבר

אני מודיע ,כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  278לפקודת העיריות נ,
אישרתי תוספת לארנונה ,שיעורה ומועדי שילומה לשנת הכספים
 ,1980/81שהטילה עידית דימונה.
) 2fביטלנו את ההרכבים האמורים י בפסקה )( 5בהודעה מל מינוי
הועדה ועל מפנה ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,1535תשכ׳׳ט,
העתק מהחלטת מועצת העיריה בדבר הטלת תוספת לארגונה,
עמי  1746ובפסקה ב׳ בהודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים
שיעורה ומועדי שירומה ,הופקד במשרדי העיריה ושם ,יובל בל אדם
 ,2447תשל״ח פמ׳ .2073
לעיין בה.
י״ט בםיון תשים ) 3ביוני (1980
)המ (3-337
 1דיני מדינת ישראל נוסח חדש  ,8עמי .197

?024

יוסף בורג
3-556
הפנים
שר

ח׳ בסימ תשים ) 23במאי (1980
( a t o
שר התפשיה ,המסחר והתיירות
שר החקלאות
 1ס״ח תשייט עמי  ;222תשב״ב ,עמ׳ .31

אריאל שרון

גדעון פת

ילקופ .־הפרהומים  ,2642י־ט ב ת « ז

*3í7J980 &<VÍ

מער חבר ועדת ביקורת
לפי חוק המועצה לייצור ולשיווק של י ^ ח  ,תשי״ט—1959
ניתנת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  20לחוק המועצה לייצור
ולשיווק של ירל,ות ,תשי״ט— ,11959מינתה המועצה ביום ט׳ בטבת
תשל״ט ) 8בינואר  (1979את גדעון קדמון להיות חבר ועדת
הביקורת במקום ד״ר יהודה׳ זקס שנפטר.

יהלומה שחורי
יושבת ראש המועצה לייצור ולשיווק של ירקות
נתאשר.
י״א בםיון תש״פ ) 26במאי (1980
)חמ (3-1221

אריאל שרון

גדעון פת

שד החקלאות

שר התעשיה ,המסחר והתיירות

הודעה בדבר אישור כללים לאספקת חשמל
לצרכנים.
לפי פקודת זכיונות החשמל
אני מודיע כי בהתאם להוראות סעיף• 25לזכיץ שבתוספת ,חלק יא׳,
לפקודת זכיונות החשמלי! ,אישר שד האנרגיה והתשתית אח השינוי
הבא בתוספת לכללים של חברת החשמל בע״מ לאספקת חשמלי
לצרכנים  2כדלקמן:
במקום ההוראה בתוספת לכללים המתייחסת לכלל ) 11ג( יבוא:
בהתאם
לכלל מם׳

אם סכום החשבק הוא:
עד ל־ 100לירות
מעל ל־ 100לירות עד  500לירות
מעל ל־ 500לירות עד  1000לירות
מעל ל־ 1000לירות עד  2500לירות
מעל ל־ 2500לירות עד  5000לירות
מעל ל־ 5000לירות

רשיון ומתן הוראות להפעלת שירותי
אוטובוסים בקווים
לפי תקנות התעבורה ,תשכ״א1961-
וצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הספה באוטובוסים
ובמוניות( ,חשל״ד1974-

להלן מספרי הקווים:

ט״ו בסיון תש״ם ) 30במאי (1980
)חמ (3-40

יעקב מלכא
המפקח הארצי על התעבורה

אם סכום השטר ,ההמחאה או ההתחייבות-
עד  5000לירות
מעל  5000לירות

ילקוט הפרסומים  ,2642י״ט בתמוז הש״ם3.7.1980 ,

225
185
ועוד ריבית
פיגורים לפי
שיעור של
 86%לשנה״

תוקף התיקון החל ביום ט״ז בניסן תש״ם ) 2באפריל .(1980

י

י׳ טוליפמן
כ׳׳ו ב סידן תש״ם) 10ביוני (1980
המנהל הכללי של חברת החשמל לישראל בע״נל
)חמ (3-188
* חוקי א״י ,כרך א׳ ,עמ׳ .604
 2י״פ תשל״ט ,עמי  ;1888תש״ם ,עמ׳  12ו־,898

תיקון טעות
בתוספת להודעה לפי סעיפים  5ו־ד לפקודת הקרקפות )רכישה
לצרכי ציבור( ,לענין תכנית מפורטה דת ,237/שפורסמה בילקוט-
הפרסומים  ,2491תשל״ט ,עמי  ,424במקום ״גוש  3647חלקות ',48
63 ,49״ צ״ל ״שטח קרקע המהווה חלק מחלקות  49 ,48ו־ 63בגוש
."3647

ב׳ בתמוז תש״ם ) 16ביוני (1980
 1ק״ת תשכ״א ,עמי .1425
? ק״ת תשל״ד ,עמ־ .1219

6
 25י
60
135
290
580

דמי טיפול בגין שטר ,המחאה,
או התחייבות שלא כובדו

בתוקף סמכותי לפי תקנות  393 ,391 ,389 ,386 ,385 ,4ו־400
לתקנות התעבורה ,תשב״א ,!1961-ולפי מעיפים  7 ,4ו־ 8לצו
הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסעה באוטובוסים ובמוניות(,
תשל״ד— ,21974אני נותן ל״דך אגודה שיתופית לתחבורה ציבורית
בע״מ )להלן  -דן( ,רשיונות קו מיום י״ז בסיון תש״ט ) 1ביוני
 (1980עד יום י׳׳ח באלול תש״ם ) 30באוגוסט  (1980לחמלת קווי
השירות שמספריהם מפורטים להלן.

,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
27 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20א',33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,
36 ,36 ,35 ,34א',48 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,
,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49
) 71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65בתוך העיר פתת־תקוה() 71 ,לתל
השומר(,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,
.400 ,90 ,88 ,87 ,86 ,85

בענין

״) 11ג( בגין חשבונות כלשהם ,ריבית פיגורים
בשיעור של  86%לשנה ,אולם לא פחות י
מדמי גביה בסכומים הנקובים להלן:

! ס״ח תש י״ט ,עמ׳  ;222השכ״ב ,עמ׳ .30

אני מורה כי שירותי ההסעה באוטובוסים בקווים האמורים יופעלו
על ידי דן במספר אוטובוסים ,לפי לוחות זמנים ,מסלול ,תחנות ,שכר
הסעה ובתנאים אחרים שנקבעו או שייקבעו בידי המפקח דרך כלל או
לקו מםויים.

התשלום
בלירות

)חמ (3-2

יחזקאל הרמלך

יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
רחובות

.2025

הודעה

הודעה על התליית רשיון

לפי סעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
וחוק התכנון והבניה ,תשכ׳׳ה—1965

לפי פקודת הרופאים ]נוסה חדש[ ,תשל״ז976-י1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון והבניה
תשב״ה— ,11965ובהתאם לתבנית מסי  — 1855שינוי מס׳  2לשנת
 1975של תכנית בנין פיר מסי  ,44תכנית מאוחדת לקביעת אזורים
)תיקון( תל־אביב־יפו ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2403תשל״ח ,עמי ) 867להלן — התכנית( ,מצהירה
בזח הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל־־אביב־יפו )להלן — הועדה(,
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(21943 ,
)להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת אשר ביחס אליה
פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים ,2625
חש׳׳ם ,עמי  ,1522תהיה לקנינה הגמור והמוחלט של עירית הל־
אביב־יפו מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

אבי מודיע כי המנהל הכללי של משרד הבריאות ,פרופ׳ ברוך
מודן ,התלה את הרשיון לעסוק ברפואה של ד״ר נובה יבובםקי
מרחוב ינוש קורצ׳ק  ,12/23עבו ,מסיבות רפואיות ,בהתאם לסעיף
 37לפקודת הרופאים ]נוסת חדש[ ,תשל״ז A 1976-עד להחלטה
אחרת של הועדה הרפואית.
תוקף ההתליה מיום א׳ באייר תש״ם ) 17באפריל .(1980

עוזי ברוק
א׳ באייר תש״ם ) 17באפריל (1980
מנהל המחלקה למקצועות רפואיים
)חמ (3—166
במשרד הבריאות
 1דיבי מדינת ישראל ,נופה חדש  ,30עמי .594

תוספת
חלקה  159בגוש רישום  7092בשלמות.
העתק התכנית מופלד במשרדי הועדה ובאגף נכסים ומשק של
העיריה ,ככר מלבי ישראל ,תל־אביב־יפו ,ובל המעונין בדבר זכאי
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

שלמה להט
ד׳ בתמוז תש״ם ) 18ביוני (1980
יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
)חמ (3—4
תל־אביב־יפו
הודעה
לפי סעיף  19לפקודת הקרהעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
וחוק התכנון והבניה ,תשכ״ה—1965

של תבנית מפורטת

—

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון והבניה
תשכ־ה ,11965-ובהתאם לתכנית מם׳  500תיקון מם׳  1לשנת 1967
,A7051,
70168
 2 5 0ב ג ו ש ,7052 ,7053
 ,6969 ,7062 ,7017שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,598תש״ח ,עמ׳
 912ותכנית בנין ערים מפורטת מס׳  483גוש  7052שפורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1142תשכ״ה ,עמי ) 873להלן — התכנית( ,מצהירה
בזח הועדה המהומית לתכנון ולבניה תל-אביב־יפו )להלן — הועדה(,
בהתאם לסעיף  19למידת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(21943 ,
)להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת• יאשר ביחס אליה
פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים ,1834
חשל״ב ,עמי  ,1940תהיה להבינה הגמור והמוחלט של עירית תל-
אביב־יפו מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת
חלקות  1ו־ 2בגוש  7052בשלמות.
העתק התבנית מופלד במשרדי הועדה המלומית ,שד׳ בן־גוריון
 ,68ובאגף נכסים ומשק ,עירית תל־אביב־יפו ,וכל המעונין זכאי
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

שלמה להט
א׳ בסיון תש״ם ) 16במאי (1980
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבביה
)חמ (3-4
תל־אביב־יפו
 1ס״ת תשב״ה ,עמ׳ .307
 2ע-ר  ,1943תום׳  ,1עמי .32
2026

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה
לפי פקודת הסטטיסטיקה ]בוסח חדש[ ,תשל״ב1972-
אבי מודיע ,בהתאם לסעיף  16לפקודת הסטטיסטיקה ]נוסח חדש[,
תשל״ב— ,11972בי מדד המהירים לצרכן לחודש מאי  1980היה
 744.9נקודות על בסים מדד המחירים לצרכן לשנת  1976שהיה 100
נקודות.
על בסים מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר  ,21951שהיה
 100נקודות ,מראה החישוב כי מדד המחירים לחודש מאי  1980היה
 14050.590817נקודות.
משה סיקרון
הסטטיסטיקן הממשלתי

ב׳ בתמוז תש׳׳ם ) 18ביוני (1980
)חמ (3—892

 1דיבי מדינת ישראל ,בוסח חדש  ,24עמי  ;500ס״ח תשל״ה ,עמי
.201
 2י׳׳פ תשל״ט ,עמי .1384

הודעה על הגשת בקשה
לפי חוק ההגבלים העסקיים ,תשי״ט—1959
אני מודיע בי הגשתי למועצה לפיקוח על הגבלים עסקיים בקשה
לפי סעיף  31לחוק ההגבלים הפםקיים ,תשי״ט ,11959-למתן אישור
להצעה לשר התעשיה ,המסחר והתיירות ,לקבוע הוראות בצו בדבר
מונופולין בענף המלט.
מהות הבקשה :קביעת הוראות לבעלי המונופולין לגבי סדרי
חשלום באספקת מלט.
פרטי הבקשה ניתן לראות בתיק לעיון הציבור במשרד התעשיה,
המפחד והתיירות ,רחוב אגרון  ,30בנין פלס ,חדר מס׳  ,42ירושלים.

זאב גלמור

כ״ה במיון תש״ם) 9ביוני (1980
הממונה בפועל על הגבלים עסקיים
)חמ (3—1224
 1ס״ח תשי׳״ט ,עמי  ;152תשל״ג ,עמ׳ .148
ילקוט הפרסומים  ,2642י״ט בתמה תש׳׳ם3.7.1980 ,

הודעה בדבר הוצאת סדרות של איגרות חוב
לפי חוק מילווה המדינה ,תשל״ט~־1979
נמסרת בזה הודעה ,כי בתוקף סמכות שר האוצר לפי סעיף 6
לחוק מילווה המדינה ,תשל״ט ,11979-שהועברה אלי ,קבעתי לגבי.
אגרות חוב מילווה המדינה ,תשל»ט ,1979-המפורטות להלן ,ענינים
אלה:
) (1סדרה מס׳ .3593
סוג הסדרה :סוג ״ארבל״ ,אשר תנאיו נקבעו בתקנות מילויה
המדינה )סדרות מסוג ״ארבל״( ,תשל״ט) 21979-להלן -
התקנות(.
יום ההוצאה :י״נ בפיון חש״ם ) 28במאי .(1980
0ך כל שוויה הנקוב :אלף מיליון לירות.
מועדי תשלום הריבית :הריבית תשילם בשיעורים שנתיים החל
ביום ב״ד באייר תשמ״א ) 28במאי .(1981
מועדי פדיון איגרות החוב :איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום
ד׳ בסיון תש״ן) 28במאי  ,(1990אולם ניתן יהיה לפדותן פדיון
מוקדם החל ביום ח׳ בסיון תשמ״ה ) 28במאי  ,(1985כאמור
בתקנה  11לתקנות.

^

מחיר המכירה :ביום הוצאת איגרות החוב וביום המכירה שלאחריו
יימכרו איגרות החוב ב־ 104%משווין הנקוב .לאחר מכן תיווסף
למחיר המכירה ריבית של  7%לשנה מיום ההוצאה פד ליום
המכירה בפועל.

״

< (2סדרה מם׳ .3594
סוג הסדרה :סיג ״ארבל״ ,אשר תנאיו נקבעו בתקנות מילווה
המדינה)סדרות מסוג ״ארבל״( ,תשל״ט)1979-להלן  -התקנות(.
יום ההוצאה :י״ז בסיון תש״ם ) 1ביוני .(1980
סך בל שויה הנקוב :חמש מאות מיליון לירות.
מועדי תשלום הריבית :הריבית תשולם בשיעורים שנתיים החל
ביום כ״ה באייר תשמ״א ) 1ביוני .(1981
»ועדי פדיון איגרות החוב :איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום ח׳
בסיון חש״ן ) 1ביוני  ,(1990אולם ניתן יהיה לפדותן פדיון
ימוקדם החל ביום י״ב בסיון תשמ״ה ) 1ביוני  ,(1985כאמור
בתקנה  11לתקנות.

P

»היר המכירה :ביום הוצאת איגרות החוב וביום המכירה שלאחריו
יימכרי איגרית החוב ב־ 100%משווין הנקוב .לאחר מכן תיווסף
למהיר המכירה ריבית של  7%לשנה מיום ההוצאה עד ליום
המכירה בפועל.

 (3.סדרה מסי .2062
סוג הסדרה :סונ ״חרמון־ -אשר תנאיו נקבעו בתקנות מילווה
המדינה )סדרות מסוג ״חרמון״( ,תשל״ט—) 31979להלן —
התקנות(.
 1ם״ח תשל״ט ,עמי .112
 2ק״ת תשל״ט ,עמי .1553
 3ק״ת תשל״ט ,עמי .1545

-ילקוט הפרסומים  ,2642י״ט בתפוז תש׳׳ם3.7.1980 ,

יום ההוצאה :י״ג בסמן תש״ם ) 28במאי .(1980
סך כל שוויה הנקוב :מאה וחמישים מיליון לירות.
מועדי תשלום הריבית :הריבית תשולם בשיעורים שבתיים ,התל
ביום ב״ד באייר תשמ״א ) 28במאי .(1981
מועדי פדיון איגרות החוב :איגרות החוב ייפדו בשלמותן בשווין
הנקוב ,ובתוספת הפרשי הצמדה לפי הברירה הקבועה בסעיף 9
לתקנות ביום ד׳ בםיון תש״ן) 28במאי  ,(1990אולם ביתן יהיה
לפדותן פדיון מוקדם החל ביום י״ט באייר תשמ״ו) 28במאי
 (1986באמור בתקנה  14לתקנות.
מחיר המכירה :ביום הוצאת איגרות החוב וביום המכירה שלאחריו
יימכרו איגרות החוב ב־ 100%משווין הנקוב .לאחר מבן תיווסף
למחיר המכירה ריבית של  5%לשנה מיום ההוצאה עד ליום
המכירה בפועל.
) (4סדרה מס׳ .8082
סוג הסדרה :סוג ״תבור״ אשר תנאיו נקבעו בתקנות מילווה
המדינה)סדרות מסוג ״תבור״( ,תשל״ט) 4 1979-להלן  -התקנות(.
יום ההוצאה :ט׳׳ו בםיון תש״ם ) 30במאי .(1980
סך כל שוויה הנקוב :חמישים מיליון לירות.
מועדי פדיון הקרן והריבית :איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום
כ״א באייר תשמ״ו ) 30במאי  (1986בתוספת ריבית והפרשי
הצמדה ,לפי הברירה הקבועה בתקנה  8לתקנות.

כ״ז בסיון תש״ם ) 11ביוני  (1980מאיר פרידמן
סגן בכיר לממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון
)חמ (3-950
* ק״ת תשל״ט ,עמי .1548

הודעה מזקדמת בדבר התחלת הסדר במקרקעין
לפי סעיף  5לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסת חדש[,
תשכ׳׳ט—1969
מודיעים בזה ,כי הוצאה הודעה מוקדמת על הסדר זכויות
שמתכוונים לעשות במקרקעין המפורטים להלן:
המחוז :חיפה.
תיאור השטח :גוש רישום  10929חיפה)החלק הצפוני מגוש שומה
.(10819
אזור הסדר :חיפה.
לשכת ההסדר :חיפה.
האריך הוצאת ההודעה :כ״ז בסיון תש״ם ) 11ביוני .(1980
תאריך התחלת ההסדר )בקירוב( :כ״ז בתמוז תש״ש ) 11ביולי
.(1980
בל התובע טובת הנאה במקרקעין אלה ,או המקרקעין הגובלים
אותם ,צריך לפעול בהתאם להוראות הפקודה.
משה אוחנה
ב״ז בסיון תש״ם ) 11ביוני (1980
ממלא מקום פקיד הסדר המקרקעין
למחוז חיפה והגליל המערבי
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היתר
לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—1957
בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ז לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
תשי״ח— ,11957אבי מתיר לסוחר למכור את המצרך המפורט בטור א־
לתוםפת ,במחיר העולה על המחיר היציב )להלן — המחיר המיתר(,
ובלבד שלא יעלה על המחיר הנקוב בטורים ג׳ ו־ ד׳ לתוספת.
כמו־בן אני מחיר לסותר למכור מוצרי מיונית שלא פורטו
בחוספח ,במחיר העולה על המחיר היציב ,ובלבד שההפרש בין
המחיר היציב שבו מכר אדם מוצרי מיוניה כאמור לפני חתולתו של
היחד זה ,והמתיר שבו מכר אדם מוצרי מיונית מאוהו סוג אחרי
תחילתו של היתר זה לא יעלה על .13,07%
בהיתר זה —

כמו כן אבי מתיר לאדם למכור משקאות קלים שלא פודטו
בתוספת ,במחיר העולה על המחיר היציב ,ובלבד שההפרש בין המחיר
היציב שבו מכר אדם משקה קל כאמור לפני תחילתו של היתר זה
והמחיר שבו מכר אדם משקה קל מאותו סוג אחרי תחילתו של היתר
זה לא יעלה על .4.9%
בהיתר זה —
״מצרך״  -משקה קל בבקבוקים מסוגים המפורטים בתוספת.
״•מש״מ — -מם ערך מוסף כמשמעותו בחוק מם ערך מוסף ,תשל״ו—
.2 1975

תוספת

״סוהר״ — אדם שעסקו או חלק מעסקו ייצור מצרך או מכירתו
בסיטונות או בקמעונאוח.
״המחיר״ — כולל הובלת המצרך לחצר הקמעונאי ופריקחו.

תוספת

טור א׳
המצרך
)מוצרי מיונית(

טור ב׳
יחידת
המשקל

שפופרת
גביע
צנצנת
צנצנת
צנצנת
מיונית עם לימון
מיוקל
מטעמי תלמה
מיונית גלון
מיונית
מטעמים גלון
פת

 110גרם
 250גרם
 150גרם
 250גרם
 500גרפ
 250גרם
 260גרם
 560גרס
 4350גרם
 7ק״ג
 4.5ק׳-ג
 8ק״ג

טור ד׳
טור ג׳
המחיר המותר בשקלים
במכירה
במכירה
לצרכן
לקמעונאי
כולל מע״מ
ללא מע״מ
1.81
2.49
1.97
3.03
5.48
3.03
2.87
3.70
47.20
70.90
29.60
46.90

2.42
3.32
2.65
4.04
7.29
4.04
3.83
4.94

טוראי
המצרך

טור ב׳
תכולת
הבקבוק
בס־ל

קוקח קולה
קינלי
שוופס
טמפו
קריסטל — מגוזז
קריסטל — מיץ

100
75
100
100
'75
75

משקה קל הדרים
משקאות קלים
שלא פורטו

65

טור ד׳
טור ג׳
המחיר המותר בשקלים במכירה
לצדכן
לקמעונאי
בולל מע״מ
כולל מע״מ
ליחיד
לתריסר
24.40
19.40
20.00
19.92
15.75
13.70

2.41
1.93
2.01
2.01
1.57
1.37

ל־ 24בקבוקים
23.50

1.18
1

4.9%

4.9%

תחילתו של היתר זה ביום ב״ה בסיון תש״ם ) 9ביוני .(1980
כ״ה בםיון תש״פ ) 9ביוני (1980
)חמ (3-98

ע׳ שרגאי
הממונה

 2ס״ח תשל״ו ,עמי .52

תחילתו של היתר זה ביום כ״ה בסיון תש״ם ) 9ביוני .(1980
כ״ה בםיון תש״ם ) 9ביוני (1980
)חמ (3—98

ע׳ שרגאי
הממונה

 1ס״ח תשי״ח ,עמי  ;24תשל״ט ,עמי .32

היתר
לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—1957
בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ז לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
תשי״ח— ,!1957אני מתיר לאדם למכור מצרך מן המצרכים המפורטים
בטור א׳ בתוספת ,במחיר העולה על המחיר היציב )להלן  -המחיר
המותר( ובלבד שלא יעלה על המחיר הנקוב לצד המצרך בטורים ג׳
ויד׳ לתוספת.
 1ס״ח השי׳׳ה ,עמ׳  ;24תשל״נז ,עמי .32
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הודעה בדבר ביטול תקנים
לפי חוק התקנים ,תשי״ג1953-
בהתאם לסעיף ) 6ב( לחוק התקנים ,תשי־ג ,11953-אני מ ו ד י ע י
בי מכון התקנים הישראלי ביטל ,בתוקף סמכותו לפי סעיף ) 6א( לחוק
האמור ,את התקנים הישראליים האלה:
ת״י  - 498צינורות כפיפים מ־פי.וי.סי :.צינורות מגן מדצמבר .1963
ת״י  — 604צבעי שמן מובנים מראש :צבעי גמר צבעוניים.
ב״ט באייר תש״ם ) 15במאי (1980
)חמ (3-96

מרים מילר
מנהלת המכון

 1פית תשי״ג ,עמ׳  ;30תשי״ח ,עמי  ;2תשל״א ,עמ׳  ;22תשליט,
עמי .34
ילקוט הפרסומים  ,2642י״ט בתמוז השים3,7.1980 ,

הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בםפר הזכויות
י

לפי חוק זבות מטפחיט ,השליג—1973

אני מודיעה בי בהתאם להוראות פעיף  24לחוק זכות מטפחים ,חשל״ג— ,! 1973רשמתי זכות מטפחים בספר הזכויות כמפורט להלן:
מספר הבקשה87/75 :
שם המבקש :יעקב לובצקי ,מושב בית הלוי ,ד.ב .לב השרון
שם המטפת :יעקב לובצקי
עם הגידול :צפורן
שם הזן :מיכל
כיבוי הזן :לוב .21/71

מספר הבקשה168/78 :
שם המבקש :זרעים גדרה בע״מ ,גדרה
שם המטפח :ברור אילן
שם הגידול :קשוא
שם הזן :מכלוא בירותי
כינוי הזן :אין.

מספד הבקשה130/76 :
שם המבקש :מינהל המחקר החקלאי ,מרכז וולקני ,משרד החקלאות,
בית דגן
־שם המטפה :א׳ •אלורם וגה
שם הגידול :םייפן •
שם הזן :חנה
כינוי הזן :א.32

מספר הבקשה171/78 :
שם המבקש :״הזרע״ מוסד משותף של המשביר המרכזי ומשקי
עובדים בע-מ ,היפה
שפ המטפח :זאב זוטא ,חיים דוידי
שם הגידול :קשוא
שם הזן :בר־עוז
כינוי הזן :אין.

מספר הבקשה158/77 :
שם המבקש :דוד סלומון ,קיבוץ עין דוד
ישם המטפח :דוד סלומון
שם הגידול :אבטיח
שם הזן :תבור 5
כינוי הזן :אין.

׳מספר הבקשה178/78 :
שם המבקש :ד״ר מיכאל כהן ,ת״ד  ,4060תל־אביב
שם המטפה :גוםטב קלם ,םיגפריד קלם
שם הגידול :צפורן
שם הזן :מינטופ
כינוי הזן :אין.

מספר הבקשה159777 :
ישם המבקש :מינהל המחקר החקלאי ,מרכז וולקני ,משרד החקלאות,
בית דגן
שם המטפח :הרוה יהל
מם הגידול• :נרקיסשם הזן :שלג
.כיבוי הזן :אין.
מספר הבקשה164/78 :
שם המבקש :מינהל המחקר החקלאי ,מרכז וולקני ,משרד החקלאות,
בית דגן
שם המטפה :יואל עפרון
שם הגידול :תירס
שם הזן :מכלוא חלמיש
כינוי הזן :אין.
מספר הבקשה165/78 :
שם המבקש :מינהל המחקר החקלאי ,מרכז וולקני ,משרד החקלאות,
בית דגן
שם המטפה :צבי קרתי ,אניקה גוברפ
שם הגידול :אבטיח
שם הזן :אדמוני
כינוי הזן :אין.

מספר הבקשה179/78 :
שם המבקש :ד״ר מיכאל כהן ,ח״ד  ,:060תיל־אביב
שם המטטמ :גומטב ללפ ,פיגפדיד קלם
שם הגידול :צפורן
שם הזן :קלרפולה
כינוי הזן :אין.
מספר הבקשה180/78 :
שם המבקש :ד״ר מיכאל כהן ,ת״ד  *4060תל־אביב
שם המטפח :גוסטב קלם ,סיגפריד קלם
שם הגידול :צפורן
שם הזן :קלמגורי
כינוי הזן :אין.
מספר הבקשה193/79 :
שם המבקש :מינהל המחקר החקלאי ,מרכז וולקני ,משרד החקלאות,
ביה דגן
שם המטפח :יעקב קוסטדינסקי
שם הגידול :שומשום
שם הזן :דבורה
כינוי הזן :אין.
י״ח בסיון תש״ם ) 2ביוני (1980
)חמ (3-361

רות טובי
רשם זכויות מטפחים

 1ס״ח תשל־׳ג ,פמ׳ .272
•לקוט הפרסזמים  ,2642י״ט בתמוז הש״ם3.7.1980 ,
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הודעות ל&י חוק הווכמן מובניה1 ,מוכ״ה1**5-
מ ח ה ירושלים
מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

הודעה בדבר אישור שינויי תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכגץ והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים,
החליטה ,כאישור שר הפנים ,לאשר שינויי תבניות מיתאר מקומיות
אלה:

הודעה על הפקדת השינוי ,פורסמה בילקוט הפרסומים »,255
תשל״ט ,פמ׳ .1845
השינויים האמורים בצורה שהועדה המחוזית אישרה אוהס,
ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם ,הופקדו במשרדי הועדה
המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה,
ירושלים ,וכל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

) (1תכנית מס׳  1746א׳ — שינוי מס׳  39/78לתכנית המיתאר
המקומית לירושלים.
מקום התכנית :גוש  30061חלקות  74,74 ,73אי) 61,75 ,חלק(;
בשטח שגדלו ב־ 8.1דונם ,המותהמ ע״י הרחובות :שבטי
ישראל ,הנביאים ודבורה הנביאה ,הבל על פי הגבולות המסומנים
בתשריט בקו בחול.
עיקרי הוראות התבנית :לקבוע ייעוד ושימושים באזור שטח
פתוח פרטי כלהלן —  (1בית מלין ,בהתאם למסומן בתשריט
ובנספחי הבינוי;  (2כבר מדיצפת ופיתוחה לתנופה חפשית של
הולבי רגל;  (3הרחבת דרכים;  (4כן כוללת התבנית הוראות
בדבר הסדרי חנייה ,כניסית ויציאות לחניה תת־קדקעית; (5
איחוד וחלוקה מחדש.
הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים ,2594
חש״ם ,עמי .724

מרחב תכנון מקומי ,מטה יהודה

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסדת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ׳״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים,
אישרה תכניות מפורטות אלה:
) (1״תכנית מפורטת מס׳ מי266/ב׳״.
השטחים הכלולים בתכנית :מוצא עילית ,גוש  ,30316חלקה ,44
שטת של  4,504מ״ר ,הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט
בקו בחול.

י

) (2תבנית מס׳  - 2454שינוי מסי  1/77לתבנית מס׳ עמ,19/
ושינוי מס׳  1/77לתכנית מס׳ .2086

עיקרי הוראות התכנית :א( התוויית דרכים חדשות וביטול
דרבים קיימות; ב( חלוקה חדשה למגרשי בניה ,והפרשות לצרכי
ציבור; ג( קביעת הודאות בניה שונות ,באזורים בחם מותרת
הבניה ,בהתאם לתכניות המיתאר החלות כחוק.

מקום התכנית :שכונת ימין משה ,גוש  30030חלקה  ,90הכל
על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים ,2585
תש״ם,עמ׳ .445

מיקרי התכנית :א( ביטול ותיקון גובהי הגגות; ביטול השטח
הקייס לשימור; ג( שינוי בינוי השטה.

) (2תכנית מם׳ מי 320/ג׳  -מבשרת ציס ,שינוי לתכנית המיתאר
המקומית מס׳ מי.250/

הודעה על הפקדת השינוי ,פורסמה בילקוט הפרסומים ,2519
תשל״ט ,עמ׳ .1103

מקום התבנית :חלקות  101ו־ 102בשטח של כ־ 6,600מ״ר
בשכינה נ׳ שבתחום המועצה המקומית מבשרת ציון ,צפונית
לרח׳ השלום ומזרחית לרה־ הברוש ,הבל על פי הגבולות
המסומנים בתשריט בקו כחול.

מקום התכנית :מיתחם  03שבתכנית המיתאר המקומית מם׳
 1905גילה ,בין קואורדינטות הרוחב 126.400—126.900
וקיאורדינטות האורך  ,167.200-167.825הכל על פי הגבולות
המסומנים בתשריט בקו כחול

עיקרי התכנית :א( שינוי יעוד השטח ,מאזור מנורים  3לאזור
מנורים  ;2ב( איחוד וחלוקה מחדש של החלקות; נ( קכיעת
בינוי; ד( קביעת מרווחים ,בהתאם לנספח הבינוי.
הודעה על הפקדת השינוי פורסמה כילקוט הפרסומים } ,2591
תש״ם ,עמי .658

) (3תכנית מם׳  — 2605שינוי מסי  3/79לתכנית מיתאר מקומית
מס׳  1905גילה.

עיקרי התכנית :להשלים ילפרט חלק מתחום תכנית המיתאר
החלה ולשנות חלק מהוראיתיה כדלהלן :א( שינוי למספר
הקומות המותר מ־ 4קומות ל־ 6קומות ,במפורט בנספח הבינוי;
ב( התוויית דרכים; ג( שינוי לתכנית המיתאר ע״י קביעת
מרווחים קדמיים במסומן בתשריט ,ומרווחים צדדיים ואחוריים
בהתאם לנספח הבינוי; ד( קביעת שטח ציבורי פתוח ומעברים
ציבוריים להולכי רגל; ה( קביעת חזית מסחרית; ו( קביעת
שטחיב לבניני ציבור והשימושים בהם; ז( קביעת הוראות בינוי
באזורי המגורים כגון העמדת בנינים ,אחוזי בניה ,מספר יחידות
הדיור ,גובה הבנינים ומספר הקומות וכוי.

2030

השינויים האמורים ,בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותם,
ביחד עם התשדיטימ המצורפים אליהם ,הופקדו במשרדי הועדה
המחוזית האמורה ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה
יהודה ,וכל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ר׳ ליי
כ׳ בסיון השים ) 4ביוני (1980
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ירושלים

ילקוט הפרסומים  ,2642י״ 3בתמוז תש״ם3.7.1980 ,

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

ת כ נ י ת מ ס ׳  — 1483ש י נ ו י ל ת ב נ י ת מפורטת מ ס ׳  326ו ל ת כ נ י ת מ י ת א ד

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת

253אי ,בגוש  6536ח ל ק ה  3) 453א ר ע י ת  ,בהתאם ל ת ש ר י ט מסי
5ד ,(87/ב ר ח ו ב ת ל ־ ח י .

נ מ ס ר ת ב ז ה ה ו ד ע ה  ,בהתאם ל ס ע י ף  117לחוק ה ת כ נ ו ן והבניה,
תשכ״ח ,1&65-כ י הועדה המחוזית ל ת כ נ ו ן ו ל ב נ י ה מחוז ה ל ־ א ב י ב ,
החליטה ,ב א י ש ו ר ש ר ה פ נ י ם  ,ל א ש ר ש י נ ו י ת כ נ י ת מ פ ו ר ט ת הנקרא:

מ ט ר ו ת ש י נ ו י התכנית :להפקיע שטח ל צ ו ר ך הרחבה ו י י ש ו ר ת ו ו א י
רחוב תל־חי.
הודעה ע ל ה פ ק ד ת השינוי פ ו ר ס מ ה ב י ל ק ו ט הפרסומים ,2313

ת כ נ י ת מ ם ׳  — 1802ש י נ ו י מ ט ׳  3ל ש נ ת  1974ש ל ת  .ב  .ע 1927 .
)תיקון (1938

 -ג ד ם  ,ג ו ש  6902ח ל ק ו ת  ,41-38ב ר ח ו ב א ד ו א ר ד

תשל׳׳ז ,ע מ ׳ .1197

ברנשטיין פינת פרדיננד לסל.

השינוי ה א מ י ר ב צ ו ר ה שהועדה המחוזית אישרה א ו ת ו ביחד שם

מ ט ר ו ת ש י נ ו י התכנית :ל ה ת י ר ע ל החלקות ה נ ־ ל הקמת מ ק ל ט ת ת ־
ק ר ק ע י ל ב י ת ס פ ר ב ק ו ו י בנין המסומנים ב ת ש ר י ט ולשבות בהתאם ל ב ך
א ת ה ת  .ב  .ע ) 1927 .תיקון  - (1938גדס ,ע ל ת י ק ו נ י ה  ,א ש ר הודעה
ב ד ב ר מ ת ן ת ו ק ף ל ה פ ו ר ס מ ה ב ע ת ו ן הרשמי מ ס י  976מ י ו ם .4.1.1940

התשריט המצורף א ל י ו  ,ה ו פ ק ד ב מ ש ר ד י הועדה המחוזית האמורה ו כ ן
ב מ ש ר ד י הועדה ה מ ק ו מ י ת ל ת כ נ ו ן ו ל ב נ י ה הרצליה ,ו ב ל המעונין
רשאי ל ע י י ן ב ו ל ל א תשלום ב י מ י ם ו ב ש ע ו ת שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

ה ו ד ע ה ע ל ה פ ק ד ת השינוי פ ו ר ס מ ה ב י ל ק ו ט ה פ ר ס ו מ י ם ,2223

מרחב תכנון מקומי ,חולון

תשל׳׳ו ,ע מ ׳ .1877

הודעה בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות

השינוי האמור ב צ ו ר ה שהועדה המחוזית אישרה א ו ת ו ביחד ע ם
ה ת ש ר י ט ה מ צ ו ר ף א ל י ו  ,ה ו פ ק ד ב מ ש ר ד י הועדה המחוזית ו מ מ ו ר ה ו כ ן

נ מ ס ר ת ב ז ה ה ו ד ע ה  ,בהתאם ל ס ע י ף  117ל ח ו ק ה ת ב נ ק והבניה,

ב מ ש ר ד י הועדה המקומית ל ת כ נ ו ן ו ל ב נ י ה ת ל ־ א ב י ב ־ י פ ו  ,ו כ ל המעונין

תשכ״ה ,1965-ב י הועדה המחוזית ל ת כ נ ו ן ו ל ב נ י ה  ,מחוז ת ל ־ א ב י ב ,

ר ש א י ל ע י י ן ב ו ל ל א תשלום ב י מ י ם ו ב ש ע ו ת שהמשרדים האמורים

החליטה ב א י ש ו ר ש ד הפנים ,ל א ש ר שינויי ת כ נ י ו ת מ פ ו ר ט ו ת אלה:

פתוחים לקהל.

ן(1

השטחים ה כ ל ו ל י ם ב ת כ נ י ת  :גוש  6043ח ל ק ו ת ו ׳ י י  ,ב ר ח ו ב ב י א ל י ק ,

מרחב תכנון מקומי ,אונו

מ ט ר ו ת ש י נ ו י התכנית :ק ב י ע ת שטח לגן י ל ד י ם  ,ו ה פ י כ ת ש ט ח ש ל

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת

ב נ י נ י צ י ב ו ר ל ש ט ח צ י ב ו ר י פתוה.

נ מ ס ר ת ב ז ה ה ו ד ע ה  ,בהתאם ל ס ע י ף  117ל ח ו ק התכנון והבניה,

הודעה ע ל ה פ ק ד ת השינוי פ ו ד ט מ ה ב י ל ק ו ט הפרסומים ,2413

תשכ״ה— ,1965כ י ה ו ע ד ה המחוזית ל ה כ נ ק ו ל ב נ י ה  ,מחוז ת ל ־ א ב י ב ,

ת ש ל ־ ח  ,ע מ י .1195

החליטה ,ב א י ש ו ר ש ר ה פ נ י ם  ,ל א ש ר ש י נ ו י ת כ נ י ת מ פ ו ר ט ת הנקרא:
)(2

ת כ נ י ת מ ס ׳ חממ — 155/ש י נ ו י ל ת כ נ י ת מ פ ו ר ט ת מ ם ׳ חממ.103/

ת ב נ י ת מם׳ ח 132/ג ׳ — ש י נ ו י ל ת ב נ י ת מ פ ו ר ט ת מ ס ׳ ח 132/ב ׳ ,
חולון.

ואלה השטחים ה כ ל ו ל י ם ב ת כ נ י ת  :ג ו ש  6174חלקה  ,5חלקי
ח ל ק ו ת  ;111 ,52,36,35 ,24,12,9,8 ,4ג ו ש  6176ח ל ק ו ת ,1

ת כ נ י ת מס־ ח132/ב׳ — ש י נ ו י ל ת כ נ י ת מ פ ו ר ט ת ח132/בי;

השטחים ה כ ל ו ל י ם בתבנית :ג ו ש  6043ח ל ק ו ת ,1251 ,1250

-6

) 1259חלק() 1308 ,1301-1293 ,1290-1260 ,הלק(—1309 ,

 ,37 ,27-34 ,20ח ל ק י ח ל ק ו ת ,107 ,105 ,39 ,38 ,35 ,21-25 ,5

 ;1721-1713,1385-1355,1335ג ו ש  6740ח ל ק ו ת ,210-208

ברמת אפעל.

) 203חלק( ,ר ח ו ב ו ת האומות  -אנילביץ  -רמז.

מ ט ר ו ת ש י נ ו י התבנית :ל א פ ש ר ב נ י י ת ק ו מ ה נ ו ס פ ת ע ל ב ת י ם ח ד -

מ ט ר ו ת ש י נ ו י התכנית :ש י נ ו י ת כ נ י ת מ ם ׳ ח132/בי ,ע ״ י ש י נ ו י

ק ו מ ת י י ם ד ו ־ מ ש פ ח ת י י מ בהתאם ל ת כ נ י ת אחידה שבתשריט.

צורת הבניניס

הודעה ע ל הפקדת השינוי פ ו ר ס מ ה ב י ל ק ו ט הפרסומים ,2407

והנדלת

שטחי בניה ב ב נ י נ י ם ב נ י  4ק ו מ ו ת

ב־ 16.34מ׳׳ר ל ב ל ד י ר ה ע  -י טיפוס  , Aא ו ב׳־ 7.82כ ד ר ע ד

תשל״ח ,ע מ י .1006

 8.03מ ״ ר ב ט י פ ו ס .B

השינוי ה א מ ו ר ב צ ו ר ה שהועדה המחוזית א י ש ר ה א ו ת ו ביחד ע ם

הודעה ע ל ה פ ק ד ת השינוי פ ו ר ס מ ה ב י ל ק ו ט הפרסומים ,2576

התשריט ה מ צ ו ר ף א ל י ו  ,ה ו פ ק ד ב מ ש ר ד י הועדה המחוזית האמורה ו כ ן

ת ש ־ ט  ,ע מ ׳ .236

ב מ ש ר ד י הועדה המקומית ל ת כ נ ו ן ו ל ב נ י ה ק ר י ת א ו נ ו  ,ו ב ל המעונין
רשאי ל ע י י ן ב ו ל ל א תשלום ב י מ י ם ו ב ש ע ו ת שהמשרדים האמורים

)(3

ת ב נ י ת מ ס ׳ ח - 285/ש י נ ו י ל ת כ נ י ת מ פ ו ר ט ת ח.37/
השטחים ה כ ל ו ל י ם ב ת כ נ י ת  :ג ו ש  6005ח ל ק ו ת ,64 ,17 ,14

פתוחים ל ק ה ל .
מרחב תכנון מקומי ,הרצליה

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מפורטת
נ מ ס ר ת בזה הודעה ,בהתאם ל ס ע י ף  117ל ח ו ק התכנון והבניה,

ח ל ק י ח ל ק ו ת  ,86,83,80 ,72,70,65 ,21 ,18ר ח ו ב ו ת ה מ ר כ ב ה ,
השבעה.
מטרות

ש י נ ו י התבנית :ה ת ו ו י י ת ש ב י ל ש י ד ו ת ב י ן ר ח ו ב ו ת

ה מ ר כ ב ה ל ד ר ך השבעה ו ק ב י ע ת איחוד ל ב א ר מ י ם .

תשכ״ה ,1965-כ י הועדה המחוזית ל ת כ נ ו ן ו ל ב נ י ה  ,מחוז ת ל ־ א ב י ב ,

הודעה ע ל ה פ ק ד ת ה ת ב נ י ת פ ו ר ס מ ה ב י ל ק ו ט ה פ ר ס ו מ י ם ,2431

החליטה ,ב א י ש ו ר ש ר הפנים ,ל א ש ר ש י נ ו י ת כ נ י ת מ פ ו ר ט ת הנקרא:

תשל״ח ,עמי .1625

ילקוט הפרסומים  ,2642י״ט בתפוז תש״ס3.7.1980 ,

2031

הודעות לפי ח ו ק התכנון והבמה ,ת ש כ ״ ה 1 9 6 5 -
השינויים האמורים בצודה שהועדה המחוזית אישרה אותם ביחד
 עפ התשריטים המצורפים אליהם ,הופקדו במשרדי הועדה המחוזית•;,׳האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חולון ,וכל
״!המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מדחב תכנון מקומי ,חולון

 .הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
ניתנה בזה הידעה ,בהתאם לסעיף  .89לחוק התכנון והבניה,
חשב׳׳ד ,1965—.כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ילבניה מחוז
תל־אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ילבניה חילון ,הופקד,
י ביחד עם התשריט המצורף אליו ,שינוי תכנית הנקרא :תכנית מס׳
ח - 332/שינוי לתכנית ח 110/ולתכנית מיתאר חולון ,על תיקוניה.
מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם :גוש 6011
־חלקה  ,3ברחוב תמנע .7
עיקרי מטרת שינוי התכנית :א( שינוי ממגרש תעשיה למגרש
תעשיה מיוחד; ב( הגדלת אחוזי הבניה מ־ 100%ל־ 150%.בשלוש
קומות ,תוספת קומה לאחסנה בלבד.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיץ בו ללא חשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט 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.

מ ח ת המרכז
מרחב תכנון מקומי ,חוף השרון

הודעה בדבר הפקדת שינד תכנית מפורטת
נמסרת ב־וד• הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ח ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,חוף השדון ,הופקד
שינוי תבנית הנקרא ״שינוי תבנית מפורטת מסי חש3/8/״ ,ביחד עם
התשריט המצורף אליו.
עיקרי הוראות השינוי :תיחום שטת פיתוח קיבוץ נעש ,קביעת
אזורים ועתודת קרקע לשימושים שונים ,קביעת הוראות בניה והמרת
שטח חקלאי לשטח מגורים.
ואלת השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  7711חלקות ,26
 5 ,6 ,22לחלק(.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשפות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,כבנין או בכל פרט תכנוני אחד הרואה עצמו
נפגע על ידי שינוי התכנית ובן בל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
דשאי ,תוך הדשיים ממם פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש
התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדת המקומית האמורה.
א׳ חיץ
כ״א באייר תש״ם ) 2במאי (1980
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז

ב׳ בסיון תש״ם ) 27במאי (1980

מרדכי כהבא

מרחב תכנס מקומי ,חיפה

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל־אביב

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
וביטול הפקדת תכניות

מרחב תכנון מקומי ,הרצליה

הודעה על הכנת תכניות
ניחנת בזה הורעה ,בהתאם לםעיף  77לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965בי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה,החליטה על הכנת תכניות מפורטות אלה:

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
חשכ׳*ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
חיפה ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה ,הופקדה ביחד
עם התשריט והנספחים המצורפים אליה ,תכנית מיחאר מקומית
הנקראת ״תכנית מס׳ חפ — 1400/תבנית מיתאר מקומית למרחב
התכנון של הועדה המקומית לתכנון ולבניה העיר •חיפה׳׳  -המהווה
ביטול לתכניות הבאות:

) (1תכנית מפורטת מס׳ 1377אי.
תבנית מסי חפ — 181/פרצלציה — הקנין; תכנית מס׳ חפ— 229/
ואלה השטחים הכלילים בתחים התכנית המוצעת :גוש  6667תכנית המיתאר של העיר היפה :תבנית מם׳ חפ — 263/פרצלציה של
גבריאליביץ־הובמן ,בח־גלים; תכנית מם׳חפ— 588/רפדצלציה של
חלקות  32 ,31ברחוב הנשיא שלמה המלך.
המגרשים מס׳  35 ,54ו־ 56של תכנית מם׳  10אדמת המנחיל ,מנורה;
) (2תכנית מפורטת מם׳ .1598
תכנית מס׳ חפ — 630/אדמת רגר ,זינגר ושית׳; תכנית מס׳ חפ— 639/
ואלה השטחים הכלולים בתחום התבנית המוצעת:
פרצלציה של אדמת ויקםור חכים ,המנחיל ,הד־חברמל; תכנית מם׳
גוש  6536חלקות ) 116 ,115-102דרך( ,ברח׳ הבריגדה
תפ - 734/חברת הכשרת הישוב בא׳׳י בפ״מ ,תכנית כבישים *כהן•׳;
היהודית.
תכנית זו מבטלת את חלקי התבניות הבאות הכלולות בשטחים
לחלוק? מחדש )רפרצלציה(:
יוסף בבי
ד׳ בסיזן חש״ם) 19במאי dsso
יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
חלק מתכנית מס׳ ח פ  /נ  -אחוזת סיר הרברט פמואל; חלק מתכנית
מרחב הרצליה
מס׳ ח פ  — ^ /אחוזת סיר הרברם סמואל; חלק מתכנית מס׳ חפ— 1!</
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ילקוט הפרסומים  ,2642י״ט בתמוז תש״ם3.7.1980 ,

מודעות ל פ י חוק התכנון ותבניוז ,תשביה—1965
תקנון תכנית אחוזת סמואל; הלק מתכנית מס׳ חפ — 3/מרכז הכרמל;
חלק מתכנית מסי חפ — 7/חליםה; חלקימתכנית מנד חפA/ד  -חליםה
העליונה ,מזרחן חלק מתכנית מסי חפ — 10/המנחיל מנזדה ,הר־
הכרמל; חלק מתבנית מס׳ חפ — 35 /ודדיה; חלק מתבנית מס׳ חפ׳-136/
מרכז מישור הכרמל ,חיפה; חלק מתכנית מס׳ חפ — 199/התכנית
המורחבת של מערב בת־גלים; חלק מתכנית מסי חפ - 223/תל
אהרון; חלק מתכנית מס׳ חפ — 288/אחוזת סיר הרברט םמואל,
תיקון מגרשי חנויות; חלק מתכנית מסי חפ — 311/גשר ואדי רושמיה
העליון; חלק מתכנית מס׳ חפ — 319/איחוד דרום הקישון; חלק מתכנית
מס׳ חפ — 3198/התבנית המאוחדת של דרום הקישוך חלק מתכנית
מס> מפ - 320/תבניה הפרצלציה של אדמת קלבריסקי; הלק מתכנית
מם׳ חפ — 558/רפדצלציהשל שבתת נווה־שאנן; חלק מתכנית מס׳
חפ — 559/ד״ר ברגר ושות׳ ,חלק א׳; חלק מתבנית מם׳ חפ- 561/
ד״ר ברגר ושית׳ -,חלק גי; חלק מתבנית מס׳ חפ — 563/ד״ר ברגר
ושות׳ ,חלק הי; חלק מתבנית מפי חפ — 654/פיתות שפת חים; חלק
מתכנית מס׳ חפ — 657/הדרך המחברת הדר הכרמל עם אחוזת שמואל;
חלק מתכנית מפי חפ - 658/אדמת ואדי רושמיה העליונה; חלק
מתבנית מס׳ חפ — 676/אזור חנויות הר הכרמל; חלק מתכנית מם׳
חפ — 686/אדמת ד״ר חמרה בדרום אזור הקישון; חלק מתכנית מס׳
חפ — 857/הצפת גן ציבורי ומרכז נופר בכרמל המרכזי; חלק מתבנית
מס׳ חפ — 1156/הוד הכרמל הצפוני — דניה; חלק מתכנית מם׳
חפ1241/אי — קשר'מוצע בין רוממה ורח׳ אהוד ושמשון; חלק מתכ
נית מסי חפ — 1279/שטח רכבת ישראל מזרחה לגשר פז.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית:
כל הקרקעות הכלולות במרחב התכנון של הועדה המקומית לתכנון
ולבניה העיר חיפה ,כפי שפורסם בקובץ התקנות מס׳  3805מיום
י״א בשבט תשל״ח ) 19בינואר .(1978
עיקרי מטרות התכנית :בפי שהוגדרו בסעיפים  61ו־ 63לחp
התכנון והבניה ,תשל״ה.1965-
ההודעה עלי הפקדת תבנית מיהאר מקומית הנקרא,׳׳תכנית מס׳
חפ229/א׳  -תכנית המיתאר של העיר חיפה )תיקון( ,שפורסמה
בעיתון רשמי מס׳  1265מיום  6במאי  - 1943בטלה.
כל מעונין בתכנית •רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התבנית ,וכן כל זכאי לכך על פי סעיף  100לחוק
רשאי ,תוך ארבעה חדשים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
חיפה.
י׳׳א בםיון תש״ט) 26במאי (1980

ישעיהו ברזל
יושב ראש הועדת המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה

;  *8642ילקימ ה פ ו ־ ס ז מ ״ נ י ׳ ׳ ט ב ת מ ו ז תש׳׳טa98aî.3 ,

מחוז הדרום
מרתב תכנון מקומי ,אשדוד

הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה~ ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מהוד
הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשדוד .,הופקדו .
ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם ,שינויי תכניות אלה:
) >1שינוי מס׳  10לתכנית מפורטת מם׳  - 114/03/3זמיר מלאכה
ותעשיה זעירה..
עיקרי הוראות השינוי :שינוי מצב קיים על פי מדידות לצרכ<־<
רישום.
י ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית :תעשיה  :1מגרש מס׳
 1.542 —2דוגם; מגרש מס׳  1.515—3דונם; מגרש מס׳ 3
—  1.006דונם; תעשיה  :2מגרש מס׳  1.003 — 1דונם;
מגרש מס׳  0.411 — 2דונם.
) (2שינוי מם׳  23לתכנית מפורטת מם׳ .114/03/3
עיקרי הוראות השינוי :א( איחוד וחלוקה מחדש של חלקות
 ,94 ,93 ,92בהסכמת בעל הקרל)ע ושינוי יעוד מתעשיה לשטח..־'
למיתקני משרד התקשורת )א( ולשטח ציבורי פתוח)ב(;ב>
קביעת תכליות ,שימושים והוראות בניה.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :שטת התכנית :כ־16
דונם גוש  34453חלקות  ,94,93 ,92חלקי חלקות .101 ,100
כל המעונין בשינויי התבניות רשאי לעיין בהם ללא ,תשלוט
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין 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 התבניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,אשקלון

הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות ־
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון ,הופקדו
ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם ,שינויי תכניות אלה:
) (1שינוי מם׳  1לתכנית מפורטת מם׳'.104/03/4
עיקרי הוראות השינוי :חלוקת מגרש  54שייעודו בניני ציבור י
ל־ 2מגרשים (1 :גן ילדים (2 ,מרפאת קופת הולים כללית.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :שטח התבנית.3.068 :
דונם ,גוש .1933
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הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,תעוכ״ר—19*5
) (2שינוי מסי  1לתכנית מפורטת מס׳ .170/03/4
עיקרי הוראות השינוי :שינוי גבול ת.ב.ע ,170/03/4 .היות
והגבול לא חופף לכל אורכו עם התכנית הגובלת .7/126/03/4
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :שטח התכנית :כ־1.600
דונם ,גוש  1944חלקי חלקות  ,62 ,42שכונת מנורים חדשה
בדרום..שמשון.
כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,כבנין או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה
עצמו גפגע על ידי שינויי התכניות ,וכן כל זכאי על סי סעיף 100
לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות
להגיש התנגדות לשינויי התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
מרחב חבגון מקומי ,באר־שבפ

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזד ,הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
חשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום
החלימה באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מיתאר מקומית
הנקרא :תכנית מם׳ .22/102/02/5
ואלה השסחים הכלולים בתבנית :גושים ,38043 ,38042 ,38041
.38013 ,38040 ,39773 ,39772 ,38065 ,38063 ,38048 ,38044
עיקר הוראות התכנית :תואי מסילת הברזל באר־שבע — רמת־
חובב במרחב התכנון המקומי של העיר באר־שבע.
הודעה על הפקדת השינוי ,פורסמה בילקוט הפרסומים ,2604
תש־ם ,עמי .1072
השינוי האמור ,בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו ביחד עם
התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה ובן
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה באר־שבע ,ובל המעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקדמי ,באר־שבע

הודעה בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות
נמסרת בזח הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
חשכ׳׳ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינויי תכניות מפורטות אלה:
) (1שינוי מם׳  33לתכנית מפורטת מס׳  — 107/03/5שכונה אי,
רח׳ אוסישקין ,באר־שבע.
עיקרי הוראות השינוי :שינוי בקו בנין קדמי מ־ 3מ׳ ל־ 2מי.
הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים ,2611
תש׳ימ ,עמי .1222
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) (2שינוי מס׳  5לתכנית מפורטת מם׳ —134/03/5גוש ,38617
נוח נוי ,רחוב צבר ,באר־שבע.
עיקרי הוראות השינוי :איחוד מגרשים מס׳  19ומסי 19א׳
למגרש אחד שסימנו מם׳  ,19על מנרש זה תותר הקמת  2יחידות
דיור במבנה דו-משפחתי.
הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים ,2572
חש׳׳ם ,עמי .156
) (3שינוי מס׳  18לתבנית מפורטת מס׳  —167/03/5אזור התפשיה
עמק שרה ,גוש  ,38037חלקות 117א ו־117ב.
עיקרי הוראות השיגוי :איחוד מגרשים וקביעת יעוי המבנים,
בנינים מם׳  4 ,3 ,2 ,1מלאכות ותעשיות קלות - 5 ,מלאכות
ותעשיות שאינן מטרידות.
הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים ,2611
תש״ם ,עמי .1223
השינויים האמורים בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותם ביחד
עם התשריטים המצורפים אליו ,הופקדו במשרדי הועדה המחוזית
האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה באר־שבפ,
ובל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרהב תכנון מקומי ,דימונה

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה965-נ ,כי הועדה המחוזית לתכנק ולבניה מחת הדרום,
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא
שינוי מם׳  13לתכנית מפורטת מס׳  - 102/03/25גדש ,39513
אזור המלאכה ,דימונה.
עיקרי הוראות השינוי :שינוי יעוד משטה לתכנון בעתיד לשטח
למרכז מסחר קמעוגאי ,ברחוב הגפן פינת רחוב המלאכה ,דימונה.
הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים ,2576
תש״ם ,עמי .243
השינוי האמור ,בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו ביחד עם
התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה דימונה וכל חמעוניין רשאי
לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,טובים

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

ילקומ מפרסומים  ,2642י׳׳פ בתמוז תש׳׳ס3.1.1980 ,

הודעות לפי חוק התכנון והמיה ,תשכ״ה—1965
) (1שינוי מס׳  15לתכנית מפורטת מס׳  - 102/02/8קדית־מלאבי.
עיקרי הוראות השינוי :קביעת אזורי מגורים ) 4קומות( עם
שטחי חניה ,שטח לבניני ציבור ,שטת ציבורי.פתוח ושבילים
ושטח פרטי פתוח.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :שטת התכנית 47.000
דונם ,בוש  310חלקה .2
) (2שינוי מס׳  3לתכנית מפורטת מס׳  —115/03/8מושב עזריקם.
עיקרי הוראות ומינוי :שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור לבניני
ציבור לצורך הקמת מקלטים ציבוריים.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גושים - 2593,2591
 ,2599חלקי גושים  ;458 ,2592 ,358 ,334מועצה אזורית
כאר־טוביה ,מושב עזריקס.
כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבבין או בכל פרם תכנוני אחר ,הרואה
עצמו נפנע על ידי שינויי התכניות ,וכן כל זכאי על פי העיף 100
(לחוק ,רשאי תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
להגיש התנגדות לשינויי התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי־מחוזי ,הדרום

הודעה בדננר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה.הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק ד״־/כנון והבניה,
תשב-ה-־ ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,
הופקדה תכנית מפורטת מס׳  ,136/03/11ביחד עם התשריט המצורף
אליה.
עיקרי הוראות התבנית :ייעוד שטח לסלילת כביש מפלה אדומים—י
צומת הנגב.
ואלה השטתים הכלולים בתכנית :שטח התכנית ב־ 4.400דונם.
כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אמר ,הרואה עצמו
נפגע על ידי התכנית ,וכן כל זכאי על פי סעיף  100לחוק רשאי,
תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות להגיש התנגדות
לתבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

תופקד שינוי תבנית הנקרא :שינוי מט׳  1לתפנית מפורטת0» .׳
 ,106/03/27ביחד עט התשריט המצורף אליו.
עיקרי הוראות השינוי :לשבות תבניות קיימות על אותו השטה,
לייעד שטח לבתי מגורים ,שטחים ציבוריים ,שטחים ציבוריים
פתוחים ,כבישים וחניות.
ואלד ,השטחים הכלולים בשינוי התבנית :שטח התכנית52,084.5»:
מ*ר ,גוש  ,39593מצפה־רמון.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלוט בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל זכאי על פי מעיף 100
לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי־׳מחוזי ,הדרוס

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לתוק התכנון והבניה/
תשכ~ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנץ ולבניה מחוז הדרום,
החליטה ,לאשר תבניות מפורטות אלה:
) (1תכנית מפורטת מם׳  — 104/03/11יתיר ,כ־20ק״מצםוף
מזרח לתל־שוקת.
עיקר הוראות התכנית :איתור שטח לישוב זמני ביער יתיר.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים ,2589
תש״פ ,עמי .581
) (2תכנית מפורטת מם׳  — 120/03/11תואי מסילת ברזל מגבול
באר־שבע לאזור התעשיה ברמת־חובב.
עיקר הוראות התכנית :לייעד אח השטח לבניית מסילת ברזל
מגבול באר־שבע לאזור תעשיה רמת־חובב ברוחב  50מ׳
ואורך של  8 000ק־מ.
הודעה על הפקדת התבנית ,פורסמה בילקוט הפרסומים ,2292
תשל״ז ,עמי .552
התבניות האמורות בצורה שאישרה הועדה המחוזית ביחד עם
חתשריטים המצורפים אליהם ,הופקדו במשרדי הועדה המחוזית
האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתבנץ ולבניה מחוז הדרום,
וכל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי־מחוזי ,הדרום

מרחב תכנון מקומי־מתוזי ,הדרום

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

נמסרת בזח הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ-ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנץ והבניה,
חשב״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז הדרום
אישרה תכנית מיתאר הנקראת :״תכנית מיתאר מס׳ .*107/02/26

ייקוט הפרסומים  ,2642י׳׳ט בתמוז תש׳׳ם3.7.1980 ,

2035

הח־עות לפי ח ו ק התכנון והבניה ,ת ש כ ״ ה  9 6 5 -ו
השטחים הכלאים בתכנית :גושים ,39535 ,39533 ,39532
 ,39538 ,39537 ,39536חלקי גושים .39073 ,39072 ,39071 ,39531

כל המעונין בשינוי התכנית דשאי לעיין בו ללא תשלום ביניים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל;

עיקר הוראות' התכנית :לתכנן תבנית מיתאר למועצה המקומית
ירוחם בשטח של  15.902דונם וקביעת יעודים למגורים ,מסחר ,מלאכה
ותעשיה ,מומיות ציבור ,שטחים ציבוריים פתוחים ,פארה ,ספורט,
שירותי דרך ,אתר עתיקות ,אגני חמצון ,בית קברות ,מזבלה עירונית,
שטח בעל שימוש מיוחד ,שטח לתכנון בעתיד ,ציר להולכי רגל,
דרכים חניות וכוי.

כל המעוניין בקרקע ,בבנין או בבל פרט תכנוני אחר ,הרואה
פגמו נפנע על ידי שינוי התכנית ,וכן בל זכאי על פי פעיף 100
לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות
להגיש התנגדות לשינוי התבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה,
מרחב תכנון מקומי ,עומר

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים ,2400
חשל־ח ,פמ׳ .758

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

התכנית האמורה בצורה שאישרה הועדה המחוזית ביחד עם התש
ריט המצורף אליו ,היפקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן
במשרדי הועדח המקומית לתכנון ולבניה ירוחם ,וכל המעוניין רשאי
לעיין בה ללא תשלום בימים ובשפות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

נמסרת בזח הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התבנת והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עומר ,הופקד
שינוי תכנית הנקרא שינוי מסי  19לתכנית מפורטת מט׳ —102/03/14
רח׳ אורן  ,27עומד ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.

מרחב הבנק מקומי ,נתיבות

עיקרי הוראות השינוי :הגדלת החלקה  227בכ־ 14$מ״ר על חש
בון שטת ציבורי פתוח ויעודה לפרטי פיתות.

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
חשכ־׳ה— ,1965בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:
שינוי מס׳  49לתכנית מפורטת מס׳  — 102/03/22גוש ,39574
נתיבות.
עיקרי הוראות השינוי :שינוי יעוד מאזור מגורים לשטח מגורים
עם חזית מסחרית ,לצורך בניית חנות בקומה אתת.
הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים ,2604
תש״ם ,עמי .1072
השינוי האמור ,בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו ביתר עם
התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתיבות ,וכל המעוניין רשאי
לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים.פתוחים
לההל.
מרחב תכנון מקומי ,נתיבות

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית :שטת התכנית1043 :
מ־׳ר ,הלקה .227
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בל המעוניין בקרקע ,בבנין או בבל פרט תכנוני אחר ,הרואה
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל זכאי על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות
להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,ערד

הודעה בדבר הפקדת שינד תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,196sכי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניח ערד ,הופקד שינוי
תבנית הנקרא :שינוי מסי  3לתכנית מפורטת מש׳ — 102/03/24
ערד ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.

הודעה בדבר הפקדת שיבוי תכנית מפורטת

עיקרי הוראות השינוי :ריכוז ועדכון כל התכניות הקשורות
לאיזיר מלונאות ונופש בערד.

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :שטח התכנית61.810 :
דונם ,שכונה דרומית ,נתיבות.

לחוק ,דשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות
להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האפודה.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכי-ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :שטח התבנית ב־760
הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתיבות הופקד דונם; נבולות התוכנית :ממזרח — נחל כידוד מדרום — שמורת טבע,
שינוי תבנית הנקרא :שינוי מס׳  2לתכנית מפורטת מס׳  ,106/03/22ממערב — שכונת מגורים ,מצפון — נחל כידוד,
ביחד עם התשריט המצורף אליו.
כל המעונין בשינוי התכנית דשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים ליהל.
עיקרי הוראות השינוי :לייעד שטח לבתי מגורים .קומה אחת,
בחי מגורים  4קומות .+עמודים ,שטח למוסדות ציבור ,דרבים וחניות
בל המעונין בקרקע ,בבנין אד בכל פרט תכנוני אתר ,הרואה
ושטח ציבורי פתוח.
עצמו נפגע על ידי שינוי התבנית ,ובן כל הזכאי על פי סעיף 100
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ילקוט הפרסומים  ,2642י׳׳ט בתמוז ת־ש״מ'3.7.1980 ,

הודעות לפי חוק התמון וחמיה ,תשכ״ה*65-ן
מרחב הכנק מקומי ,קרית־גת

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה — ,1965כי במשרדי היעדה המחוזית לתכנון ולבניה מחו!
הדרום ,ובמשרדי הועדה המקימית לתכנין ולבניה קרית־גת ,היפקד
שינוי תכנית הנקרא שינוי מם׳  8לתכנית מיתאר מס׳ - 101/02/9
אזור התעשיה ,קרית־גת ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
עיקרי הוראות השינוי :שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור תעשיה
לצורך הרחבת מפעלי תעשיה קיימים באזור.
ואלה השמחים הכלולים בשינוי התכנית :שטח התכנית723 :
דונם ,גושים  1861 ,1860 ,1856 ,1840-1936וחלק מגוש ,14
לביש.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשפית שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,כבנין או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה
 Jעצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ',וכן כל הזכאי על פי סעיף 100
"לחוק רשאי ,תוך חדשייפ מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
להגיש התנגדות לשינוי התבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

מרחב תכנון מקומי ,שמפונים

הודעה בדבר הפקדת שמר תכנית מפורטת
נמסרת בזח הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
חשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרים ,יבמשרדי היעדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים ,הופקד
שינוי תכנית הנקרא :שינוי מסי  1לתכנית מפירטת מס׳ ,180/03/7
 .ביחד עם התשריט המצורף אליו.
עיקרי הוראות השינוי :הרחבת המסוף לדלק מזוקק.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי המכנית :שטח התבנית1608 :
דונם ,גוש  ,100269מועצה אזורית בני שמעון.
כל המעונין בשינוי התכנית דשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשפית שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכניני אחר ,הריאה
עצמו נפגע על ידי שינוי התבנית ,ובן כל זכאי על פי סעיף 100
ילחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות
• ה ג י ש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

מרחב תכנון מקומי ,שקמים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכיה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שקמים ,הופקדה
תכנית מיחאר מקומית מס׳  ,221/02/6ביחד עם התשריט המצורף
אליה.

ייזקוס הפיהומים  ,2642י״ט'בתמוז תש׳׳ם,ס.198ד3.

עיקרי הוראות התכנית :תיחום שטה למשכצח חקלאית ומושב
עובדיפ באזוד מולו* זיקים.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :שטח התכנית 8000 :דונם,
חולות זיקים ,מופצהיאזוייית חוף אשקלון.
 .כל המעונין בתבנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות
.
שהמשרדים .האמורים פתוחים לקןןל,
בל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה עצמו
בפנע על ידי שינוי התכנית ,וכן בל זכאי עלי פי מעיף  100לחוק;,
רשאי ,תוך זזרשיימ מיוט פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש:
'•!׳•
התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה• -.
!

ו

.מרחב תכנון מקנמי ,שקמים

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורש!
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחיה התכנון והבניה:,
תשכ״ח ,1965-כי -במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מהחן
הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שקמים ,הופקד!
שינוי תכנית הנקרא :שינוי מסי  1לתבנית מפורטת מס׳ 195/03/6
ביחד עם התשריט המצורף אליו.
עיקרי הוראות השינוי :שינוי יעוד משביל לשטח ציבורי פתוח —|
j
מיקום למקלטים במושב נגה.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי מתכנית :חלקה .43
כל המעונין בעינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות.שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנק או בכלי פרט תכנוני אחר ,הרואה
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל זכאי על פי סעיף 100
לחוק ,דשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,שקמים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת .
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
חשכ״ה ,1965-בי במשרדי.הועדה המחוזית לתכנון ולבניה .מחוז
הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית.לתכנון ולבניה שקמים ,הופקדה
תכנית מפורטת מם׳  ,164/03/6ביחד עם התשריט המצורף אליה.
עיקרי הוראות התכנית :לייעד שטח מינחת למטיסי ריסוס אשר
ישרת את האזור החקלאי.
ואלה השטחים י הכלולים בתכנית :שטח התכנית 72 :דונם — ליד
קדמה ,מועצה אזורית יואב. .
כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות .
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בל המעונין' בקרקע ,בבנין או בבל פרט תכנוני אחר; הרואזן
עצמי בפגע על ידי התכנית וכן כל זכאי על פי סעיף  100לחוק,
רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות להניש
התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמידה.
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הודעות לפי חוק התכמן והבניה ,תשכ• ח 1 9 6 5 -
מרחב תכנון מקומי ,שקמים

הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
במםרת נזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנמ והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנק ולבניה מחוז
הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולכניח שקמים ,הופקד
ביחד עם החשריטים המצורפים אליהם ,שינויי תכניות אלה:
) (1שינוי מם׳  1לתבנית מפורטת מס׳ .140/03/6
עיקרי הוראות השינוי :שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח ציבורי
ומקלט במושב רוחה.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית :הלקה .94
) (2שינוי מסי  1לתכנית מפורטת מסי .156/03/6
עיקרי הוראות השינוי :שינוי ימוד משטח חקלאי למטה ציבורי
לצורך בנייח מקלטים במושב הודיה.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית :חלקות .147 ,148 ,74
) (3שינוי מם׳  1לתכנית מפורטת מפי .166/3/6
עיקרי הוראות השינוי :שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח ציבורי
לצורך בניית מקלטים במושב כוכב.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :חלקות .89 ,115
) (4שינוי מס׳  1לתכנית מפורטת מס׳ .170/03/6
עיקרי הוראות השינוי :שינוי מאזור חקלאי לאזור ציבורי
לצורך הקמת מקלטים במושב ברכיה.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :חלקות .124,80
) (5שינוי מם׳  1לתכנית מפורשת מס׳ .183/03/6
מיקרי הוראות השינוי :שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח ציבורי
לצורך בניית מקלטים במושב מנוחה.

להוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של וזודעה זו ברשומות
להגיש התנגדות לשינויי התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,תמר  -רמת־נגב

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
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־נגכ
הופקד שינוי תכנית הנקרא :שינוי מס׳  1לתכנית מיתאר מקומית
מפי  — 180/02/10פ א  pירוחם ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
עיקרי הוראות השינוי :איתור שטח לפארק בירוחם ,קביעת יעוד
שטחים וקביעת התכליות המותרות.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :שטח התבנית5200 :
דונם ,חלקי גושים  ,39799 ,39072במועצה האזורית רמת־ננב.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא חשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה
עצמו נפנע על ידי שינוי התכנית ,ובן כל הזכאי על פי סעיף 100
להול[ רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות
להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנק מקומי ,תמר  -רמת־נגב

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
הדרוס ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תמר — רמת־נגב
הופקדה תבנית מפורטת מס׳  ,188/03/10ביחד עם התשריט המצורף
אליה.

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :חלקה .80

עיקרי הוראות התכנית :יעוד שטח למחנה זמני  -ניצנה ,התוויית
דרך גישה ,קביעת אזור מגורים ,ספורט ושטח לבניני ציבור.

עיקרי הוראות השינוי :שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח ציבורי
לצורך בניית מקלטים במושב שדה דוד.

ואלה השטחים הכלולים בתבנית :שטח התכנית 20 :דונם ,אזור
ניצנה ,מועצה אזורית רמת־־נגב.

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :חלקה ,72

כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

) (6שינוי מם׳  2לתכנית מפורטת מש׳ .198/03/6

) (7שינוי מס׳  1לתכנית מפורטת מס׳ .204/03/6
עיקרי הוראות השינוי :שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח ציבורי
לצורך בניית מקלטים במושב שחר.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית :הלקה .109

כל המעונין בקרקע ,בבנין או בבל פרט תכנוני אחר ,ה ר ו א ה •
עצמו גפגע על ידי התכנית ,ובן כל זכאי על פי סעיף  100לחוק,
דשאי ,תוך חדשיימ מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות להגיש
התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

כל המעונין בשינויי התבניות רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

י׳ ורדימון.

כל המעונין בקרקע ,כבנין או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה
עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות ,וכן כל זכאי על סי סעיף 100

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום
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י״ג בסיון תש״ס) 28במאי (1980

ייקופ הפרסומים  ,2642י׳׳ט בתמוז תש׳׳ם3.7.1980 ,

הזמנות גתי המשפט
בית ה מ ש פ ט המחוזי בתל־אביב־יפו
הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליחן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהמ ,כמפורט להלן• כל המתנגד לבקשו־מ
יניש ,תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה .זו ,את טעמי התנגדותו ,שאם לא בן יחן בית המשפט צו בטוב בעיניו.
מסי התיק
)צוואות(
2667/86
2468/80
2673/80
2675/80
2680/80
2683/80
2691/80
2693/80
2697/80
^2699/
"2700/8
2707/80
2708/80
©2710/8

שם המנוח

שינה רוזנברג
שאול נדבן
אטי גולדנברג
אולגה מצוב
בורוש ניצלה
שרה ספרטוס
אליזבטה בורשטיץ
שרה וקם
צבי אריה וינשטוק
רר pיוסף
זידמן בלימה
יוסף לוי
ארוץ פישר
ועינה לדן

תאריך
הפטירה

שם המבקש

נניה גמליאל
11.4.80
 3.11.79פו״ד פוברםקי
וילהלם גולדנברג
11.7.79
 20.10.78ליאוניד מצוב
בורוש דנש
17.1.80
 13.10.78רוברט םפרטופ
אמיל אורטנברנ
3.2.80
שמעון וקם
6.5.80
 25.10.79חניה וינשטוק
זידמן ישראל
8.1.80
זידמן ישראל
29.5.78
רבקה לוי
6.1.66
7.2.79
גרטה פישר
חביבה ליברמן
10.3.80

מס׳ החיק
)צוואות(
2711/80
2717/80
2720/80
2712/80
2722/80
2734/80
2742/80
2747/80
2749/80
2754/80
2756/80
2759/80
2771/80

שם המנוח

רודולף מאיר
יוליום ארך
משה טנצמן
פרידה גורדון
לביבה אבו חסונה
קרלינר אהרון
בריש גבידץ
ליוביצה ורי
שולים וולף
לוינבדנ משה
שיינה קנר
ישראל איש טוב
כמוס שממה

תאריך
הפטירה

שם המבקש

 24.1.80פאולה מאיר
7.2.80
אדולפבה מרגליות
 24.4.80מנוחה בן יהודה
3.2.80
אליעזר גודדון
םאלם אבו הפונה
21.3.80
25.2.79
בלה רחל קדלינר
 10.4.80אברהם טופף
 15.3.80ורה לוי
 18.3.80יעקב הגברא
 30.5.78לוינבדג בטי
ברבה בהרב
16.2.80
 15.12,79אריה איש טוב
 12.12.79שממה מיכה

ע׳ זמיר ,יממ

הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבץ
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנחלי עזבון או לשניהם.
בל אדם המוען שיש לו טובת הנאה כעזכון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה תוך ארבעה עשר יופ
מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יחן בית המשפט צו כטוב בעיניו:
מסי התיק
)ירושות(
2721/80
2724/80
2725/80
2728/80
2727/80
2729/80
^2730/8
«2731/
2733/80
2735/80
2736/80
2737/80
2738/80
2653/80
2655/80
2656/80

שם המנוח

תאריך
הפטירה

יעקב אמיתי
לאה םטץ
שמחה מילכמן
פרידה זק
ורדה שמואל
רבנםרי רפאל
רבנםרי אהרון
שלי בוטנרו
מנחם ישראלוביץ
לתה זילבר
שלמה סגל
עדה זילברשטיין
בתיה שטראוס

10.1.74
20.3.79
14.7.75
20.1.80
8.11.78
29.12.68
20.12.68
26.4.80
16.2.73
7.11.79
2.3.80
5.12.79
13.3.80

ציזץ קילה
כהן רבקה
לבונםקי שעיה

11.6.77
6.3.80
7.4.80

שם המבקש
מריטה אמיתי
רוח מלך
שלומית שרצר
יוסף זק
ציון שמואל
רבנםרי םאלם
רבנסרי משה
מרים בוטנרו
יצחק ישראלוביץ
משה זילבר
הגיה סגל
דפנה רסקין
יהודה לואיפ
שטראוס
מרדכי גולדברג
כהן יצחק
לבונםקי זופיה

ילקוט הפרסומיפ  ,2642י״מ בתמח תש׳׳ס3.7,1980 ,

מס׳ התיק
)ירושות(

שם המנוח

2659/80
2583/80
2662/80
2663/80
2664/80

משה מסעודה
יצחק מזרחי
פולקמן קלמן
ברטה לוי
רבקה לאוב

2666/80
2669/80
2670/80
2671/80
2672/80
2674/80
2676/80
2677/80
1515/79

וולנד משה
יחיאל צדוק
מרים וולוז׳ני
אסתר סלודקביץ׳
מיכאל פרידמן
צבי שקולניק
שמעץ גראטש
רוידר אברהם
אריה קודילוב
ירדני
שלום טיטו

2679/80

תאריך
הפטירה

שם המבקש

20.4.80
משה דניאל
 26.5.78מזרחי לורה
1.1.80
פולקמן פלה
 10.12.77משה לוי
4.5.80
שרה איטה
רוזנברג
 29.6.79אלחר וולנד
חביבה צדוק
15.1.79
1.4.80
אברהם וולוז׳ני
הינדה לשמן
16.9.63
 26.3.80מזל פרידמן
2.2.80
אסתר לוטן
 28.2.80ניצה גנות
21.1.80
בנימין רייפ
10.10.78
2.1.76

מוריאל ירדני
אליהו טיטו

2039

ב י ת ה מ ש פ ט ה מ ת ת י בתל־אביבייפו
ה ז מ נ ו ת )המשך(
מם׳ התיק
)ירושות(
2681/80
2684/80
2685/80
2686/80
2687/80
2688/80
2689/80
2690/80
2692/80
2694/80
2695/80
2696/80
2698/80
2567/80
2588/80
2615/80
2617/80

שם המנוח
כ ץ הרש
א ד ו ל ף פלטניק
ליקו נבץ
רקטור סל
טיבור הרץ
בידרמן א ב ר ה ם
שלמה אפרתי
איזנשטדט ליובה
בלנקה נוסנבאום
מאוריציו
ליבדינסקי
זאב אהוביה
ראובן שכטר
ע ל ת ה רוטשילד
םמואלםדורף
רמה
כהן זיגמונד
י ע ק ב קמחי
א ס ת ר אוג׳ני

חאריך
הפטירה
18.3.80
24.3.80
19.8.79
11.2.80
19.4.80
25.3.80
29.9.79
7.4.80
18.8-78

כץ סלבית
אלישיב פלטג״ק
נבון ב ואניח
אננה טל
אנה הרץ
בידרמן מינדלה
אפרתי שרה
אינזשטדס שמואל
רדת בבור

11.3.80
4.10.79
3.3.80
28.2.75

אניטה ליבדיבםקי
יהודית רפופורט
פנינה שכטר
אלפרד רוזנטל
סמואלםדורף
פאול
דינה גרום
לילי קמחי
מישל אלברט
חסון
ישראל שרה
יוםף כץ
ויקטוריה כלף
בן קואל יעקב
דוריס אהרון
מרטה בלבירר
אהרון באומל
יוסף משיח
ז׳יל פאםי
ז׳יל פאםי
מנחם הירשאוגה
שמשון פורקוש
מדים קרופר
אורי סדוף
יעקב בן דרדר
יעקב רפאלי
חנה עבריאן
ג׳יבלי שמחה
שרה ניב
רייזר אהרון
פרץ גולדיטה
שמלצמן חמה
יעקב מיטלבםקי
הררי אלפרד
נדירה םולימן

3.4.80
16.8.62
22.11.78
19.12.74

2.12.74
 2498/80ב ו ב ל י ל ג׳והרה
25.2.80
 2701/80מריה כץ
14.5.80
 2702/80שמעון כ ל ף
 2703/80בן קואל דיאמנטה 30.11.76
14.3.80
 2704/80גיורג׳ עבודי
 2705/80ד ו ד שאול ב ל ב י ר ר 20.2.80
23.7.79
 2706/80הרץ דז׳דריו
10.2.80
 2709/80פ ל ו ר ה פרנק
30.12.48
 2713/80סימון פא סי
4.3.66
 2713/80ק ל ד ה פאסי
13.4.80
 2714/80דינה הירשאוגה
4.3.80
 2715/80פ ר י ד ה פורקוש
11.11.78
 2716/80פני ק ר ו פ ר
4.4.80
 2718/80שושנה סדוף
1.1.80
 2719/80סימה בן ד ר ו ר
26.3.80
 2739/80צילה ר פ א ל י
21.12.79
 2740/80רחמים עבריאן
19.11.79
 2741/80גייבלי זכריה
7.11.79
 2743/80צ ב י ניב
4.2.80
 2744/80רייזר מנשה
16.11.67
 2745/80דוידוביץ חיים
26.3.80
 2746/80שמלצמן הרץ
 2748/80יהודית מ י ט ל ב ס ק י 28.2.80
30,5.79
 2750/80ה ר ר י א ל ב ר ט
10.8.79
 2751/80ראובן םולימן

2040

שם המבקש

מס׳ התיק
)ירושות(
2752/80
2753/80
2755/80
2757/80
2758/80
2760/80
2761/80
2762/80
2763/80
2763/80
2764/80
2765/80
2766/80
2769/80
2770/80
2775/80
'2776/80
2778/80
2784/80
2785/80
2786/80
2788/80
2789/80
2791/80
2792/80
2794/80
2795/80
2796/80
2797/80
2798/80
2799/80
2800/80
2802/80
2803/80
2804/80
2805/80
2806/80
2807/80
2808/80
2809/80
2810/80
2811/80
2812/80

שם המנוח
פ נ ח ס יצחקי
יוחנן הנם זקס
יוסף גבאי
משה בן יקר
צ ב י ד ב לסלוי
א ב ר ה ם דוראן
קיארקובםקי
שלמה
צ פ ו ר ה נימץ
ר ח ל רוזליס
יהודה רוזליס
יחיאל רויטשטיין
אליאס מ ק מ ל
מוטולה וידה
סמואלוב שמואל
בונקר דוד
ק ר ם דוד
יצחק לוי
צ י ר ל ס חיים
קופרמן
ראובן רבינוביץ
סבינה פרקש
יוסף חגבי
פנחס ס ק ל ר
פסיה מ ר ק ו
גרוזמן פ נ ח ס
עליזה שפר
פישבויום צ י ר ט ל
ב ר כ ה שמואל
יוסף א ב ר ה ם
שמואל ס ל ח ה
ישראל כ ל א פ ו
ישראל גוהרה
בן ארויה
מ ל כ ה בדאון
א ב ר ה ם בנבניםטי
בלומה שייער
אוה שטרנברג
יוסף ב ל ו
רייזמן עזרא
יהושוע אברמוביץ
ארגן מנדל
סרנה מנדל
הורוביץ פאולה
רוטשטיץ ל ו ב ה

תאריך
הפטירה

שפ ממבקש

6,3.78
יעקב מזרחי
מלכה זקס
1.1.80
אסתר גבאי
14.4.80
מרים בואני
5.10.75
ישעיהו דוד לסלוי
11.5.80
 16.11.79הדסה ברכה
קיארקובסקי
מריפ
24.2.77
 2.12.65רו :ממיאס
 29.11.78יצחק רוזליס
—
יצחק רוזליס
סוגיה רויטשטין
24.2.80
4.5.80
מיכאל מקמל
 24.9.77עליזה בבר
3.1.80
סמואלוב אברהם
שלמה בונקר
19.9.66
קרים ברטרנד
19.3.80
6.3.80
אסתר פורת
17.10.78
18.6.76
3.3.80
21.4.74
6.3.80
31.12.74
19.1.80
10.3.79
26.8.74
11.6.79
20.12.79
9.12.79
27.8.63
21.3.78
6.9.52
25.4.80
2.5.80
4.12.78
19.3.80
2.10.75
3.1.80
22.3.79
2.6.77
17.10.79
6.5.79
3.10.79

מאדלין מלצר
שושנה רבינוביץ
רוזה מרביץ
שלום חגבי
דבורה סקלר
דב מרקו
גרוזמז רפיה
אשר גוטזליג
אברהם שלדג
זיוה מאירסון
יוסף אליהו
ציון חי
דהל יום טוב
רחל יום טוב
קלרה אשכנזי
נזיה ויבגרטן
רחל בנבניסטה ו
שפרה פייגל
מיכאל שטרנברנ
ישראל בלו
רייזמן צבי
עקיבא אברמוביץ
מנאל עמד0
מנאל עמוס
לביא ראובן
אלפנדרי טובה

ילקזש ד׳פי־סופיפ  ,2642י׳׳פ בתמז ו«״ם3.7.1968 ,

ב י ת ה מ ש פ ט המחוזי בתל־אביב־*פו
ה ז מ נ ו ת )המשר(
»פי התיק
)ירושות(
2814/80
2815/80
2816/80
2817/80
2818/80
2819/80

שם המנוח

מרסיק חנוך
פרידה אודנץ
םילבה אודנץ
פרלרוט נחום
טפרברג יפה
משה חלוץ

תאריך
הפטירה

שם המבקש

מרםיק חיה
12.7,74
 28.11.70דב אודנץ
 31.1.59דב אודנץ
פרלרוט רחל
9.9.74
 4.10.79דב הספל
צביה חלוץ
19.2.78

מס׳ התיק
)ירושות(

שם המנוח

תאריך
הפטירה

2820/80
2622/80

לאה עתי
בר רצץ אברהם

15.4.80
15.5.80

2823/80
2824/80

מיכאלי טרזיה
לרנשטיץ פרידל

12.11.79
8.4.80

שם המבקש
יהודה עתי
ברוצינר
ליאוםולד
דוידוביץ מילויה
ויל עזריאל

ע׳ זמיר ,רשם

ב י ת ה מ ש פ ט ה מ ח ח י בחיפה
הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבץ
 .להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם ,כמפורט להלן .כל המתנגד
לבקשות יגיש ,תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,את טעמי התנגדותו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
מם׳ התיק
ן^וואות(
902/87
903/80
905/80
914/80
915/80
918/80

שם המנוח

ברונר יעקב
אדם חיה בילה
יצחק ב ת ר
שולמן איזידור
ליברטובסקי
ימשח
טורשרייבר
שמואל

תאריך
הפטירה
18.3.80
16.4.80
3.3.80
11.3.80
26.9.79
24.2.80

שם המבקש
י

קנול מרכוס)מנחם(
ליאו אדם
יהודית היל
שולמן מאופי לה
ליברטובסקי
אסתר
טורשרייבר
פרידה

מס׳ התיק
)צוואות(
919/80
871/80
923/80
924/80
925/80
926/80
939/80

שם המנוח

גלביצקי יוסף
ליפשיץ •יצחק
קלאוזנר אני
נוימן דזו
לס דבורה
בכור יהודית
גולדמן סוניה

תאריך
הפטירה
28.4.80
28.3.77
28.9.78
13.7.77
27.2.80
1.2.78
16.4.76

שם המבקש
גלביצקי דוד
עודד ליפשיץ
ישראל נ׳ון בנגן
מגדה שטרק
טוני סילברבדנ
יחזקאל בבור
אסתר זינגר

ח׳ פיזם ,דשם

הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון

לתווי ידוע כי הונשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,כקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי פזבון או לשניהם.
כל אדם הטוען שיש לו טובת חנאה בעזבון שאתת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לח ,יגיש התנגדות להכרזה תוך אדהעה עשו* יום
מיום פרסום הזמנה זו ,שאט לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו:
מס׳.התיק
)ירושות(
904/80
906/80
907/80
908/80

909^1
911/80
912/80
913/80
916/80
920/80
917/80
921/80
922/80

ש& המנוח

בראונשטיין משה
בנשטוק אשר
שאול לונה
אפריים דרטוה
רביב יאיר
מויאל מםעוד
סטריקובםקי פייגה
קורנבלום זיגפדיד
זלוצהבר אנה
שטרן חיים)שחל(
מורחי יצחק
חרמץ זלע
עוואדי מחמוד.

תאריך
הפטירה

שם המבקש

15.4.80
אלונה דבדטון
בינשטוק יהודית
28.3.80
 24.12.59רבקה מזרחי
סוריה סירוטה
3.12.75
דרשוה
יהודית רביב
3.12.73
 24.12.78רחל חיון
צבי סטריקובסקי
1.5.80
קורנבלום נסמי
5.4.60
טרייביש ברוך
15.3.80
שטרן צילה
9.2.79
מזרחי מזל
24.4.80
חרמץ מרדכי
1.2.80
מוחמד מוהמד
25.8.74
הוואדי

מפי התיק
)ירושות(

שם המנוח

927/80
928/80
929/80
930/80
931/80
932/80

שור ניטה
יהלומי אשר
אנקר צבי
חס יוסף
שטרול סלי
טץ רחל

933/80

טץ אברהם

934/80
935/80
936/80
937/80
938/80
940/80

אפשטיץ אילנה
קון ראובן
רוזן הארון
שימל ווילהלם
מצליח מישץ
ציטיאט אברהם

תאריך
הפטירה

שם המבקש

שור ראובן
10.1.80
יהלומי דבורה
11.3.80
שטיינר בלה
18.1.80
 30.11.79פועה בלומנשטיין
25.3.80
יוסף צ׳דנן
13.6.79
רוזבשטיין
שלומית
9.4.80
רוזבשטיין
שלומית
רוזגברג כרמן
8.3.80
 25.10.70כהן מאיר ברוך
7.12.79
רוזן רוחלה
 30.11.79תמר קיבן
26.4.80
ריקה מצליח
אורי ציטיאט
28.8.79

ח׳ פיזם ,רשם
ילקוט הפרסומים  ,2542י״ט בתמוז תש׳׳ם3.7.1980 ,

2041

ב י ת ה מ ש פ ט המחוזי בבאר־שבע
הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבץ
להווי ידוע כי הונשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,כקשות ליהן צווים המכריזים של ירושה או למינוי מנהלי עזבון « 1לשניהם.
כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזגון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום
מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו:
מסי• התיק
)ירושות(
159/80
169/80
170/80
171/80
172/80

תאריך
הפטירה

שם המנוח

שפירא שלמה
מחם סרולטה
מימון חיים
וייס חיים
מאיר אליאס
)אליהו(

שם המבקש
שרלי שפירא
לופו זהבה )אוה(
מימון ינון

8.4.80
2.4.80
20.11.75
וייס טובה
12.4.80
9.3.67

מם׳ התיק
)ימשות(
175/80
176/80
177/80
178/80
179/80

שם המנוח

נוריד יעקב
אפוטה יששכר
בר ז׳נטה
מרקו מלכה
דניאל מרכוס

תאריך
הפטירה

שם המבקש

 24.12.75נורוזי לאה
 23.5.79אפוטה מזל
 30.12.76בר סימון
11.4.80
ברסקי אברהם
9.9.79
תמר מרכוס

מאיר חנה

י׳ בנאי ,רשם

הזמנות בתי הדין הדמיים
^

בית הדץ הרבני האזורי בתל־אביב־יפו

להווי ידופ בי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשית למתן צווי ירושה .כל התובע טובת הנאה אי המעונין בעזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא בן יתן
בית הדין צו כטוב בעיניו:
תיק /12127תש׳׳ס
בענין ירושת המנוחה אברמובסקי אידה ,שנפטרה בחדרה
ביום ב׳ בתשרי תש״ם ) 11באוקטובר ,(1979
המבקש :אברמובסקי מרדכי.

אברמובםקי יוסף,

בענין ירושת המנוח
י״ה באדר תש״ם ) 6במרס ,(1980
המבקש :אברמובםקי מרדכי.

תיק /12126תש״ם
שנפטר בחדרה ביום

בענין ירושת המנוח גרשי יוסף,

תיק /7097תש״ם
שנפטר בפחח־תקוה ביום י־״ט

באייר תש״ם ) 16במאי ,(1979
המבקשת :גרשי נעמי.

הרשקוביץ אידם,

בענין ירושת המנוחה
ביום י־ג בחשון תשכ׳׳ז) 27באוקטובר ,(1966
המבקשת :הרשקוביץ לאה.

תיק /12003תש״ם
שנפטרה בגבעתיים

תיק /11412חש״ם
שנפטרה בחיפה ביום נ׳

תיק /12002חש״ם
בענין ירושת המנוח הרשקוביץ חיים יהודה ,שנפטר בתל־
אביב ביום ז׳ בכסלו תשב״ט ) 28בנובמבר ,(1968
המבקשת :הרשקוביץ לאה.

תיק /11122תשים
בענין ירושת המנוחה אוירבן* חיה דבורה ,שנפמרה ברמת־
גן ביום כ״ה כבסלו תש״ם ) 15בדצמבר ,(1979
המבקש :יצחק אוירבך.

תיק /12145חש״ם
בפנין ירושת המנות זייציק מרדכי ,שנפסד בתל־אביב ביום
כ׳ בכסלו תש׳׳ם ) 10בדצמבר ,(1979
המבקשת :זייציק צפורה.

תיק /11906תש״ם
שמחה ,שנפטר בבני־

תיק  12092תשיט
בפנין ירושת המנוחה כהן שרה ,שנפטרה ברעננה ביום י״א
באייר תש״ם) 27באפריל ,(1980
המבקש :כהן יצחק.

תיק /11907תש״ם
שנפטרה בתל־אביב

תיק /15176חשל״ט
בפנין ירושת המנוחה לוי זהירה ,שנפטרה בחל־אביב ביום
י-ג בכסלו תשל׳׳ט ) 13בדצמבר ,(1978
המבקש :פרץ מלכה.

אובה ליזה,

בענין ירושת המנוחה
בפיק תש״ם ) 17במאי ,(1980
המבקשים :אובה רבקה ויהודה.

בפנין ירושת המנוח גולדשטיין משה
ברק ביום כ׳ באייר תש״ם ) 6במאי ,(1980
המבקשת :רבקה רוזנטל.

גולדשטיין שרה,

בענין ירושת המנוחה
ביום ט״ו בסבת תשל״ד ) 9בינואר ,(1974
המבקשת :רבקה רוזנטל.
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ילקוט הפרסומים  ,2642י״ט בתמוז תש״ם3.7.1980 ,

ב י ת הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
ה ז מ נ ו ת )המשך(
ת י ק /11795תש״ש

ת י ק /12121תש-ס

מולכוב אברהם,

ב ע נ י ן י ר ו ש ת המנות

שנפטר בתל־אביב

בענין י ר ו ש ת המנוח

ב ׳ בניהן תשל׳׳ט ) 30ב מ ר ס ,(1979

ב י ו ם כ ״ ג ב א י י ר תש׳׳ם ) 9במאי ,(1980

לואיזה מאיר.

המבקשת:

קפלן נתן דוד,

ש נ פ ט ר ברמת׳־גן ב י י ם

טוניה קפלן.

המבקשת:
ת י ק /11918תש״מ

מיזן זילדה,

ב ע נ י ן י ר ו ש ת המנותח

ש נ פ ט ר ה ב ת ל ־ א ב י ב ביום

ח ׳ ב ש ב ט ת ש י ם ) 25ב י נ ו א ר ,(1980
המבקש:

ת י ק /12136תש׳׳0

דיצ׳ס שלמה,

בענין י ר ו ש ת המנוח

ש נ פ ט ר ב ת ל ־ א ב י ב ביו0

ט ׳ ב א ד ר ת ש ל ״ ט ) 8ב מ ר ס ,(1979

מיזן עמנואל.

רוצים ויקטוריה.

המבקשת:
ת י ק /11809חשים

עמרם לאה,

ב ע נ י ן י ר ו ש ת המנוחה

שנפטרה בבני-ברק ביום

כ ״ ו בחשון ת ש י ם ) 16ב נ ו ב מ ב ר ,(1979

עמרם ברוך.
ת י ק /11903חש״ם

פיבקלשטיץ גיטלה,

ב ע נ י ן י ר ו ש ת המנוחה

הינדה קמרד.
קדוש אליהו,

המבקש:

מנחם שטינמץ.

ש נ פ ט ר ב פ ת ח ־ ת ק ו ה ביום

ת י ק /11987חש״ם
בענין

קדוש פנינה.

י ר ו ש ת המבהז שם טוב יצחק,

קונימאן דוד,

המבקשת :ר ח ל שם טוב.

שנפטר בתל־מונד ביום

עובדיה לוי

י  -ח ב ט ב ת תשל״ג) 23ב ד צ מ ב ר ,(1972
המבקשת:

ש נ פ ט ר בפחח־תקוה ב י ו ם

י*ג בשבט תשל״ט) 10ב פ ב ר ו א ר ,(1979
ת י ק /11714תש״ם

ב ע נ י ן י ר ו ש ת המנות

שטינמץ רחל,

שנפטרה בפחח-חקוה

ב י ו ם ט ״ ו בניסן ת ש ״ ם ) 1ב א פ ר י ל ,(1980

ט׳״ו ב א ד ר חש׳׳ם ) 26ב פ ב ר ו א ר ,(1980
המבקשת:

ח י ק /12056תש״0
בענין י ר ו ש ת המנוחה

ת י ק /11431תש־־ם
ב ע נ י ן י ר ו ש ת המניה

המבקש:

ריצר חיים.

שנפטרה ביפו

ב י ו ם ד ׳ בחשון ת ש ״ פ ) 25ב א ו ק ט ו ב ר ,(1979
המבקשת:

ריצר הניה,

במבין י ר ו ש ת המנוחה

ט ״ ו ב א י י ר תש״ם ) 1ב מ א י ,(1980
המבקע:

ת י ק /11801תש״מ
שנפטרה בפתח־־תקוה ב י י ט

אחראי לעזבובות וידושוש

קוגימאן רגינה.
בית הרץ הרבני האזורי בבאר־ שבע
הזמנות

ל ה ו ו י י ד ו ע כ» הוגשו ל ב י ת ה ד י ן  ,ב ת י ק י ם ה פ פ ו ד ט י ם ל ה ל ן  ,ב ק ש ו ת ל מ ת ן צ ו ו י י ר ו ש ה  .כ ל ה ת ו ב ע ט י ב ת הנאה א ו ה מ ע ו נ י ן בעזבון ש א ח ת
הבקשות מ ת י י ח ס ת א ל י ו ו ר ו צ ה ל ה ת נ ג ד ל ה  ,י ב ו א ל ב י ת ה ד י ן ו י מ ס ו ר ט ע נ ו ת י ו ת ו ך חמישה פ ש ר י ו ם מ י ו ם פ ר ס ו ם הזמנה ז ו  ,ש א ם ל א כ ן י מ ן
ב י ת ה ד י ן ג ו כ ט ו ב בעיניו:
ת י ק /1866תשים
ב ע נ י ן י ר ו ש ת המנוח

אסייג אלברט,

שנפטר ביום כ״ז באדר

תשכ״ג) 23ב מ ר ס ,(1963
המבקשים:

ת י ק /2341תש״ס
ב פ נ י ן י ר ו ש ת המנוחה
ח ש  -ם ) 29ב מ ר ס ,(1980

בנוחיו ובנו.

המבקשים:

|

משפחתה.
ת י ק /2410תש׳ע

ת י ק /2195תש״ם
בעבין י ר ו ש ת המנוח

םעדון יהושע,

ש נ פ ס ד ב י ו ם ב ״ ז בניסן

ב ע נ י ן י ר ו ש ת המנוח

אלמנתו ובתו.

המבקשים:

אלמנתו בניו ובנותיו.
ת י ק /2426תש״פ

ת י ק /2430תש״ם
ב פ נ י ן י ר ו ש ת המנוח

זנאטי דוד,

שנפטר ביום י״א באייר תש״ם

) 27ב א פ ר י ל ,{1980
המבקשים:

סולומון בנימץ,

ש נ פ ט ר ב י ו ם ב״ד ב ט ב ת

ת ש ״ ם ) 13ב י נ ו א ר ,(1980

הש״ם ) 13ב א פ ר י ל ,(1980
המבקשים:

לרר לובה,

שנפטרה ב י ו ם י׳׳ב ב נ י ס ן

משפחתי.

י י ק ו ט הפרסומים  ,2642י״מ בתמוז תש״ם3.7.1980 ,

בענין י ר ו ש ת המנוח

ברבי מרדכי זיורץ/

שנפטר ביום כ״א

ב א י י ר תש״מ ) 7במאי ,(1980
המבקשים:

משפחתו.
מיכאל כהן,

ה מ ז כ י ר הראשי
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ב י ת הדיו הרבני האזורי ב פ ת ת ״ ת ק ו ה
הזמצות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאתו;
*;'בקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימםור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרמום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן
ובית הדין צו כטוב בעיניו:
תיק /1547תש־ים
בענין ירושת המנוח לוי יחזקאל ,שנפטר בפתח־תקוה ביום י׳
באדר תשל״ט ) 9במרס ,(1979
י המבקש :לוי יצחק ,מרחוב חרוזים  ,20רמת־גן.
י

קלינה אלכסנדר,

תיק /1689תש״ם
שנפטר בפתח־תקוה

 :בפנין ירושת המנוח
?ביום י״ב בניסן תש״פ ) 29במרס ,(1980
המבקשת :קלינה לאה ,מרחוב פינפ  ,27פהח־תקוה.

המנוח זמיר יוסף,

תיק /1688תש״ם
שנפטר בפתח־תקוה ביום ט׳

בענין ירושת
בתשרי תש״מ ) 30בספטמבר ,(1979
המבקשת :זמיר ברטה ,מרחוב אצ״ל  ,3פתח־תקוה.

תיק /1708תש״ם
בענין ירושת המנוחה פורטפיאן פליציה ,שנפטרה בכפר־
סבא ביום ה׳ בחשון תשל״ט ) 5בנובמבר ,(1978
המבקשת :פדר הלנה ,מרחוב אלי־כהן  ,5/14כפר־םבא.

ש׳ רוזן,
בבית המשפט המחוזי בירושלים

בבית המשפט המחוזי בירושלים
תיק הצהרות מוות 24/80

תיק הצהרת מוות £ 3 0 / 80
בענין חוק הצהרת מוות ,תשל״׳ח—,1978

בענין חוק הצהרות מוות ,תשל״ח ,1978 -
ובענק נספית שנות השואה

ע/ר למזכיר הראשי

רחלה קולקיב.

ובענין הצהרת מותו של
המנוח(,

והמבקשת :אילנה יהלומי)קולקוב(

אליהל בן־אבא אברמוף

)להלן -

והמבקשת :מזל אברמוף ,ת־״ז  ,1655944אלמנתו של המנוח
המתגוררת במושב זקנים ,שכונת הבוכרים ,ירושלים.

הודעה
להווי ידוע כי המבקשת אילנה יהלומי )קולקוב( פנתה אל בית
'המשפט המחוזי בירושלים בבקשה להצהיר על מותה של רחלה קולקוב
שנעלמה ומשערים שהיא מתה וכי בית המשפט ידון בבקשה הנ״ל
ביום כ״ד באלול תש״ם ) 5בספטמבר  (1980בשעה .09.00
וזה תיאורה של רחלה קולקוב לפי הצהרת המבקשת:
 a .מקום ותאריך לידתה  ,1908 -ורשה ,פולין.
 (2מקום מגוריה התיל  -ורשה ,פולין.
 (aמקום מנוריה הידוע האחרון — רחוב פביה  ,1ורשה ,פולין.
 (4אזרחותה — פולנית.
 (5התעסקותה  -עקרת בית.
 (6התאריך הידוע לאחרונה שבה נראתה עדיין בחיים והמקום שבה
במצאה אז  -שנת  ,1941ורשה ,פולין ,רחוב פביה .1

הודעה
להווי ידוע כי מזל אבדמוף ,פנתה אל בית המשפט המחוזי
בירושלים בבקשה להצהיר על מותו של אליהו בן־־אבא אברמוף
שנפטר ביום א׳ בניסן תש׳׳ג ) 6באפריל  ,(1943בעיירה שרסבז
שבברית המועצות וכי בית המשפט ידון בבקשה הנ״ל ביום כ׳׳ד
.באלול תש״ם ) 5בספטמבר  ,(1980בשעה .09.30
וזהו תיאורו של אליהו בךאבא אברמוף לפי הצהרת המבקשת:
 .1נולד בבוכרה בשנת ;1890
 .2מקום מגוריו היה בעיירה שרםבז שבברית המועצות;
 .3אזרחות; רוסית;
 .4התעסקותו :מסחר;
 .5המנוח נפטר ביום א׳ בניסן תש״ג) 6באפריל ;(1943
 .6אין ברשות המבקשת תעודת פטירה ,כי היא אבדה לה.

•

השמות והכתובות של בבי משפחתה הקרובים ביותר — אידית
)רוזנבלום( יהלומי מרחוב בן יהודה  ,186תל־אביב; אילנה יהלומי
)קלמנובסקי(.
בל מי שיש לו ידיעות על רהלה קולקוב מתבקש בזה להמציאן
לבית המשפט ,או לכל נציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדיבת
ישראל ,בין בכתב ובין בעל פה ,לכל המאוחר חמישה פשר יום לפני
מועד הדיון הנקוב לפיל ,וכל אדם מעונין הרוצה להתנגד להצהרת
;המוות יתייצב לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל אם בעצמו ואפ
על ידי בא כוחו ,וינמק את התנגדותו ,או ימפור הודעה בפני בצע
דיפלומטי או קונםולרי של ישראל שבה יפרט את טעמי ההתנגדות,
שאם לא כן יתן בית המשפט החלטה כטוב בעיניו.

כל אדם מעונין הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית
המשפט במועד הנקוב לעיל ,אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו ,וינמק
את התנגדותו או ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה שניתנה על ידו
שבה פורטו טעמי ההתנגדות ,או ימסור הודעה בפני נציג דיפלומטי
או קונםולרי של ישראל ,שבה יפרט את טעמי ההתנגדות ,שאם לא
בן יחליט בית המשפט בטוב בעיניו.

ד ביין ,רשפ

ד׳ ביץ ,רשם

ב׳ בסיון תש״ם ) 9ביוני (1980
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,

שמות בני המשפחה הקרובים ביותר למנוח:
א .אחות  -ישועה עליוף נמצאת בברית המועצות;
ב .אחות — פרחה שמחיוף מתגוררת בשכונת שפירא בתל־אביב.

כ״ד כםיון תש״ם ) 8ביוני (1980

ילקוט הפרסומים  ,2642י״ט בתמוז תש׳׳ם3.7.1980 ,

בבית המשפט המחוזי בירושלים
תיק הצהרות מוות 28/80
בענין חוק הצהרות מוות ,תשל״ח—,1978
ובענין הצהרת מותם של נספי שנות השואה המפורטים להלן,
והמבקש תאודור לב מרחוב ברנסון  13/4רמת־אביב ,ע׳׳י ב״כ
עו׳׳ד א׳ שטיינהרץ מרחוב אחד העם  ,67תל־־אביב.

הודעה
להווי ידוע כי המבקש לב תאודור פנה אל כיח המשפט המחוזי
בירישלים בבקשה להצהיר על מיתם של נספי שניה השואה המפורטים
מטה שנעלמו ומשערים כי מתו יבי ביה המשפט ידין בבקשה הנ״ל
ביום כ״ד באלול תש׳־ם ) (5.9.1980בשעה .09.30
וזה תיאורם של נספי שנות השואה לפי הצהרת המבקש:
 .1הנריק סלומון• ,נולד בשנת  1898בכפר טורקוש שליד העיר
ברשוב ,אז בהונגריה .מקום מגוריו הרגיל :בעיר םטמאר,
אז בהונגריה .אזרחותו הונגרית .התעסקותו :מנהל .חב׳ שנקר
והבעלים של ביח׳׳ר .לסבון בעיר סאטמר .נראה לאחרונה
באפריל  1945באבנזה ,גרמניה .שמות וכתובות בני משפחתי
הקרובים ביותר :לב תאודור ,רחיב בדגםון  ,13/4רמת־אביב;
פרוםט עליזה ,רומניה; גר« לוצי ,הונגריה.
 .2אלה סלומון ,לבית מרקובי׳ן ,אשתו של הנדיק סלומון ,גולדה
בשנת  1901בעיר סטמאר ,אז בהונגריה .מקום מנוריה הרגיל:
בעיר םטמאר .אזרחותה הונגרית .התעסקותה :עקרת בית .נראתה
לאחרונה במאי  ,1944באושביץ ,יחד עת -אמה ושתי בנותיה
וקטינות .שמות וכתובות בני משפחתה הקרובים ביותר :סטפן
רומבדד רחוב שפירא  ,2פתח־תקוה; אויגן איגבץ ,קנדה.
 .3ז׳וז׳י סלומון ,בחם הבכירה של סלומון הנריק ואלה הנ״ל ,נולדה
בשנת  1933בעיר םטמאר ,אז ברומניה ,מקום מגוריה הרגיל:
בעיר סטמאר .אזרחות רומנית עד  ,1940אח״ב הונגרית.
התעסקותה :תלמידה .נראתה לאחרונה במאי  1944באושביץ,
יחד עם אמה ,סבתה ואחותה.
 .4יהודית סלומון ,בתם הקטינה של סלומון הנריקואלההנ״ל ,נולדה
בשנת  1938בעיר סטמאר ,אז ברומניה .מקום מגוריה הרגיל:
בעיר סטמאר .אזרחות רומנית עד  ,1940אח״כ הוגגרית.
 .התעסקותה :תלמידה .נראתה לאחרונה במאי  1944באושביץ יחד
עם אמה ,סבתה ואחותה.
כל מי שיש לו ידיעות על ביספי שנות השואה הנ״-ל מתבקש בזד.
להמציאן לבית המשפט או לכל גצינות דיפלומטית או קונסולרית
של מדינת ישראל ,בין בכתב ובין בעל פה ,לכל המאוחר חמשה עשר
יום לפני מועד הדיון הנקוב לעיל ,וכל אדם מעונין הרוצה להתנגד
להצהרה המוות יתייצב לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל ,אמ
בעצמו ואם ע׳׳י ב״כ ,וינמק את התנגדותו ,או ימסור לבית המשפט
הצהרה בשבועה שניתנה על ידו שבה פורטו טעמי ההתנגדות ,או

ימסדר הודעה בפני״ נציג דיפלומטי או ק1בםולרי של ישראל שבה יפרט
את טעמי ההתנגדות ,שאם לא כן יתן בית המשפט החלטה כטוב בעיניו.
ב״ד בםיון תשים ) 8ביוני (1980

בבית המשפט המחוזי בירושלים
תיק הצהרת מוות מס׳ 29/80
בענק חוק הצהרות מוות ,תשל׳׳ח,1978-
ובמנין הצהרות מותם של נטפי שנוח .השואה המפורטים להלן,
והמבקשת פלדמן מיה ,מס׳ ת״ז  ,6061551מרחוב בר־יוחאי:
 ,1 /6נתניה ,שהיהה אלמנתו של המנוח יהושע מיכל ורפל ,מסי ת״ז
 ,6423634שכתובתו האחרונה היתח רחוב בר־יוחאי  ,1/6במגיזן
)להלן — המנוח( ,פ״י ב״כ עוה״ד א־ מירון ,מ׳ רינר בן־ציון ,י׳
פריבס ,י׳ מירון ,י.א .קנטור ,י׳ וולף ואי בירננרנ.

הודעה
להווי ידוע בי המבקשת גניה פלדמן פנתה אל בית המשפט המחוזי
בירושלים בבקשה להצהיר על מותם של נםפי שנות השואה הנ׳׳ל
ומשערים שהם מתו ,ובי בית המשפט ידון בבקשה הנ״ל ביום כ״ד
באלול תש״ם ) 5בספטמבר  (1980בשפה .09.30
להלן תיאורם של נםפי שנות השואה לפי הצהרת המבקשת:
המנוחה קרולינה לבית וינשטוק )להלן — אלמנת המנוח( ו־ 2ילדיהם
הקטינים )להלן  -ילדי המנוח והמנוחה( ושל אחיו ואחותו של המגיח
)להלן  -האח והאחות(.
אלמנת המנוח וילדי המנוח והמנוחה — נולדו בלבוב .,פולין.
האח והאחות — בטרנופול ,פולין.
האח והאחות נולדו בין השנים .1910—1915
המנוחה נולדה בין השנים .1910—1915
יל^־י המנוח והמנוחה נולדו בין השנים .1936—1939
מקים מגידיהם של האח יהאחית טרניפול ,פולין.
מקום מגוריהם של המנוחה וילדי המנוח והמנוחה בלבוב ,פולק.
אזרחותם של נםפי שנות השואה היתה אזרחות .פולנית.
התאריך האחרון שבו נראו נספי שנוח השואה בחיים היה עט
כניסת הצבא הגרמני לפולין.
ץ

\

לא ידועים כל פרטים נוספים על נספי שנות השואה ו/אוי על
קרוביהם.
כל מי שיש לו ידיעות על נספי שנות השואה מתבקש בזה להמציאן:
לבית המשפט ,או לכל נציגות דיפלימטיח אי קינםולרית של מדינת,-
ישראל ,בין בכתב ובין בעל פה ,,לכל המאוחר חמישה פשר יום לפני
מועד הדיון הנקוב למיל ,וכל אדם מעונין הרוצה להתנגד להצהרת.
המוות יתייצב לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל ,אם בעצמו ואם .
על ידי בא כוחו וינמק את התנגדותו ,או ימסור לבית המשפט הצהרה
בשבועה שניתנה .מל ידו שבה פורטו טממי ההתנגדות ,או ימסור
הודעה בפני נציג דיפלומטי.או קינסילרי של ישראל שבה יפרט את
טעמי ההתנגדית ,שאם לא כן יתן בית המשפט החלטה כטוב בעיניו.
כ״ד בםיון תש״ם) 8ביוני :(1980

ילקוט הפרסומים  ,2642י״ט בתמוז תש״ם3.7.1980 ,

ד׳ בייץ ,רשם

ד׳ ביין,

רשפ.
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הודעות בדבי בקשות לפירוק וזגרות
בבית המשפט המחוזי בירושלים
תיק אזרחי 312/78
בענין פקודת החברות,
ובענין פירוק חברת

ויםקור מאידוביץ קבלנים בע״מ,
אליהו שבתאי,

והמבקשים .1 :ויקטור מאירוביץ .2
שניהם ע״י ב״כ עו״ד ש׳ שמיר מרחוב מזיא  ,3ירושלים.

נמסרת בזה הודעה ,בי ביום  15.10.1978הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החבדח הנזכרת לעיל ,ובי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 10.7.80
בשעה .10.30
כל נושה או משתתף של ההברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת הבירור ,אם
בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו .העתק מן הבקשה יינתן לכל
נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת
התשלום הקבוע בעדו.

ש׳ שמיר ,עו״ד

בבית המשפט המחוזי־ בתל־אביב־יפו
תיק מספר 1271/80
בעבין פקודת החברות,
ובענין פירוק ההברה
אשקלון,
והמבקשים :פקיד שומה לגביה מיוחדת ,ע״י בא־בוח
היועץ המשפטי לממשלה שמענו למסירת בחבי בי־דין הוא :דרך
פתח־תקוה  ,55תל־־אביב.

הלחם ב ד ת ם בע״מ,

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  30באפריל  1980הוגשה בקשה -
לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 3
בספטמבר  1980בשעה .08.30
בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת הבירור ,אם
בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו .העתק מן הבקשה יינתן לכל
נושה או משתתף של ההברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת
התשלום הקבוע בעדו.

דוד זמיר ,עו״ד

ב־׳כ המבקש
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 .9.7.1980

רחוב הרצל ,43

בא כוח היועץ המשפטי לממשלה
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 שתניע אל
החתום לעיל לא יאוחר משעה  13.00של יום  2בספטמבר .1980

הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי
לפי פקודת החברות
צו פירוק ואסיפות ראשונות .
שם החברה :רוזנר־שוורץ בע״מ — בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב העמקים  ,3קדיח־ביאליק.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .610/80
תאריך צו הפירוק :כ״ב בסיק תש״ם ) 6ביוני .(1980
תאריך הגשת הבקשה :י׳׳ב בםיון חש׳ים ) 27במאי .(1980
היום והמקום לאסיפות ראשונות :י׳׳ז באב תש״ם ) 30ביולי (1980
במשרד כונס הנכסים הרשמי ,רחוב שמריהו לוין  ,3חיפה.
שפת האסיפות (1 :נושים בשפה ;09.00
 (2משתתפים בשעה .09.00

הודעה על תשלום דיבידנד לנושים
בדין קדימה
שם החברה :יאיר ניאון בע״מ — בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב התקוח  ,26חיפה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .690/70
המום לכל לירה.100% :
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דיבידנד ראשץ או אחר :ראשון.
זמן פרעונו :כ׳ בתמוז תש״ם ) 4ביולי .(1980
נקום פרעונו במשרד המפרק :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב שמריהו
לוין  ,3חיפה.
ד׳ בסיון תש״ם ) 19במאי (1980

י' יקותיאלי
סגן כונס הנכסים הרשמי

לפי פקודת פשיטת הרגל1936 ,
הודעה על ביטול קבלת נכסים
שם החייב ,ומענו :שמעון בן־מרדכי ,ת״ז  ,4272069רחוב החשמונאים
 ,64חולון.
בית המשפט המתוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1280/78
תאריך הצו לקבלת הנכסים :י״ז בתשרי תשל״פ) 18באוקטובר .(1978
סיבת הביטול :העדר תועלת לנושים.
תאריך הביטול :ז׳ בםיון תש״ם ) 22במאי .(1980
ב״א בסיון תש״ם) 5ביוני (1980

ז׳ בונה
סגן כונס הנכסים הרשמי

ילקוט הפרסומים  ,2642י״ט בתמוז תש׳׳ם3.7.1980 ,

הודעות מ א ת כונס הנכסים הרשמי
לפי פקודת פשיטת הרגל1936 ,
זזודעה ע ל תשלום דיבידנד ,ביטול צו קבלת נכסים
^ ופשיטת רגל
שם החייב ,תיאורו ומענו :פנחס דלבקוביץ ,ת״ז  ,6989526יהלומן,
רחוב מוהליבר  ,16פתח־תקוה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,חיק אזרחי .2461/78
הסכום לכל לירה 10 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד שני וסופי.
זמן פרעונו :כיב בתמוז תש״ם ) 6ביולי ,(1980
מקום פרעונו במשרד הנאמן :עו״ד מ׳ קניאל ,רחוב אלנבי ,108
תל־אביב.
תאריך הצו לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל :כ״ח בכסלו תשל״ט )28
בדצמבר .(1978
סיבת הביטול :פשרה עם הנושים.
תאריך הביטול :כ׳ בסיון תש״ם ) 4ביוני .(1980

הודעות על שחרור נאמנים
ם החייב ,תיאורו ומענו :נתנאל דדזינר ,פהיד ,רחוב רש׳׳י ,6
בני־ברק.
בית המשפט המחוזי של :הל־אביב־יפו ,תיק זמרתי .3306/68
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :שלמה ליפשיץ ,פו״ד ,שד׳ בן־ציון ,29
תל־אביב.
תאריך השחרור :ז׳ בסיון תש׳׳ם ) 22במאי .(1980
שם החייב ,תיאורו ומענו :שאול מוראד ,סותר ,רחוב אבךגבירול ,3
בני־ברק.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1769/64
שם הנאמן תיאורו ומענו :יוסף זילבה ער״ד ,שדי רוטשילד  ,4תל־
אביב.
תאריך השחרור :י״א בסיון תש״ם) 26במאי .(1980
שם החייב ,תיאורו ומענו :יעקב אייזנשטיין ,פועל ,רחוב השלושה ,8
קרית־אונו.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,חיק אזרחי .504/67
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :יצחק משיח ,עו״ד ,רחוב יהודה הלוי ,61
חל־אביב.
תאריך השחרור :י״ט באייר הש״ם ) 5במאי .(1980
החייב ,תיאורו ומענו :געים גלעדי ,פוכן להפצה ,רחוב נורדאו
 ,15הרצליה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .4731/66
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :בועז רוה ,עו״ד ,רחוב דיזנגוף  ,22חל־
אביב.
תאריך השחרור :ז׳ בםיון תש״ם ) 22במאי .(1980

בקשת שחרור
שם החייב ,תיאורו ומענו :אדיה מטרני ,ת״ז  ,856998יהלומן ,רחוב
טיומקין  ,6תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :חל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1365/74
ילקוט הפרסומים  ,2642י״ט בתפוז חש״ם3.7.1980 ,

תאריך הדירן בבקשת השחרור :כ״ג באלול הש״ם) 4בספטמבר (1980
בשעה  09.00בבוקר ,בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו ,רוזוב
ויצמן .1בפני בבי השופט חריש.
כ״א במיון תש״ם ) 5ביוני (1980

ז׳ בוגה
סגן כונס הנכסים הרשמי

הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :עיםא .מוסא ,ת״ז  ,2026914כפר פרדים.
בית המשפט המחוזי של :תיפח ,תיק אזרחי .324/77
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ז בתמוז חש״פ ) 11ביולי .(1980
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :דגני ,עו׳׳ד ,רחוב הלל יפה  ,23חדרה.

הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
לנושים בדין קדימה
שם החייב ,תיאורו ומענו :אריק וישניה ,ה״ז  ,4203594רחוב הזית
 ,5/3כרמיאל.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .12/75
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ׳׳ז בתמוז חש״ם ) 11ביולי .(1980
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :בונם הנכסים הרשמי ,רחוב שמריהו לוץ
 ,3חיפה.

הודעות ע ל תשלום דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :אלתר שפירא ,ת״ז  ,3/298329נתיב
אלעזר  ,7רמת ויזניץ ,חיפה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .726/62
הםבום לכל לירה.35% :
דיבידנד ראשון או אחר :חמישי וסופי.
זמן פרעונו :כ׳ בתמוז תש׳׳ם ) 4ביולי .(1980
מקום פרעונו במשרד הנאמן :ע׳ חרלף ,עו־׳ד ,רחוב המגינים ,42
חיפה.
שפ החייב ,תיאורו ומענו :נימראסעד דקה ,ח׳׳ז  ,2/145511בהה אל
גרביה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .517/68
הסכום לבל לירה.100% :
דיבידנד ראשון או אחר :חמישי ואחרון.
זמן פרעונו :כ׳ בתמוז חש״ם ) 4ביולי .(1980
מקום פרעונו במשרד הנאמן :י׳ וינטר ,פו״ד ,רחוב שמריהו לוין ,6
חיפה.

צו שחרור
שפ החייב ,תיאורו ומענו :סמיר תורי ,ת״ז  ,2084926רחוב עבאס ,43
חיפה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרתי .4/75
תאריך צו השחרור :כ׳׳ו באייר תש״ם ) 12במאי .(1980
מהות הצו :שתדור החלטי וסופי.
ו׳ בתמוז חש״ם) 20ביוני (1980

י׳ יקותיאלי
סגן כונס הנבפיפ הרשמי
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הודעות מ א ת כונס הנכסים הרשמיי
לפי פקודת פשיטת הרגל1936 ,
צו שחרור ושחרור נאמן
שפ החייב ,תיאורו ומענו :יהודה דיין ,ת״ז  ,06356614רחוב העצמאות
 ,3קרית שמריהו.
בית המשפט המחוזי של :חיפה׳ תיק אזרחי .603/73
חאריך צו השחרור :ב־ג באייר תש״ם ) 9במאי .(1980
מהוה הצו :שחרור החלטי וסופי.
שם הנאמן ,תיאורה ומענו :יהודה בהן ,עו׳׳ד ,רחוב הרצל  .55חיפה.
תאריך שחרורו :ביט באייר חש־־ם ) 15במאי .(1980
ו׳ בתמוז תש״ם ) 20ביוני (1980

י' יקותיאלי
סנן כונס הנכסים הרשמי

צווי שחרור החלטיים
שם החייב ,תיאורו ומענו :רייכבברג אפרים ,ח״ז  ,185440נהג,
שדרות הנשיאים  ,237באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .425/76
תאריך מתן הצו :ב״ח בניסן תש׳׳ם ) 14באפריל .(1980
מהוה הצו :שחרור סופי ומוחלט.
שם החייבת ,תיאורה ומענה :פלס סופיה ,ת״ז  ,6926927רחוב ח־ן
 ,11/20פרד.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .401 /69
תאריך מחן הצו :כ״ח בניסן תש״ם ) 14באפריל .(1980
מהות הצו :שחרור סופי ומוחלט.
שם החייב ,תיאורו ומענו :גלבוע נחמן ,ת״ז  ,0432905נחג ,פטיי
 ,823אילת.
בית המשפט המחוזי של :כאר־שבע ,תיק אזרחי .74/75
חאריך מתן הצו :ג׳ בשבט חש׳׳ם ) 21בינואר .(1980
מהוח הצו :שחרור סופי ומוחלט.
כ״ז בםיון חש׳-ם ) 11ביוני (1980

ש׳ אנקור־שניר
סגן כונס הנכסים הרשמי

הודעה על כוונה להגיש בקשה למתן צו ניהול

הודעה על כוונה להגיש בקשה למתן צו ניהול
לפי תקנות האפוטרופוס הכללי)סדרי דין וביצוע(,
תשל״ח1978-
בהתאם לתקנה  4לתקנות האפוטרופוס הכללי)סדרי דין וביצוע(,
תשל״ה ,1978-ניתנת בזה הודעה ,כי בכוונה האפוטרופוס הכללי
להגיש לבית המשפט המחוזי בחיפה בקשה לתת לו צו ניהול ביחס
לנכסים הרשומים להלן .על כל אדם הרוצה להתנגד למתן הצו להגיש
לאפוטרופוס הכללי ,במשרדו ברחוב שמריהו לוין  ,3חיפה ,כתב
התנגדות ,בשני עותקים ,הנתמך בתצהיר ויפרט בו את נושא התנגדותו
ונימוקיו ,תוך שבועיים מיום פרסום הודעה זו.
נכסי עזבונות
שם הנפטר
שימנפלד משה בן שלום
אפשטיין ויליאם
םורורה סירוקה מרי בת אולנדי
זלמן רחל בת זלמן
יוסף גולדמן בן משה
שמהה לייב )לב(
גולניפ דוד זיסקינד בן יעקב
ספירשטיין בן עזריאל
נכסי נעדרים שזהותם ידועה
שם הנעדר:
רפופורט סם
ארגס אנה
מאיסה משח
מאיסה מרדכי
חי יבגי
דיב יבגי
וםילקובםקי יעקב
גנאדי ברגר
כ־ה בסיון תש״ם ) 9ביוני (1980

בכפי עזבונות
שם הנפטר:
חלוהי דוד בן אלכסנדר מרחוב הדסה  ,84באר־שבע.
הרי גרנד בן שלמה ,מבצע יואב  ,45באר־שבע.
ד׳ בתמוז חש״ם ) 18ביוני (1980
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ש׳ אנקיר־שניר
סגן האפוטרופוס הכללי

אלמן אלפרד

בן יהודה וג׳והרה יבגי
י בן יהודה וג׳והרה יבגי
גורביץ יעקב

י׳ יקותיאלי
סבן האפוטרופוס הכללי

לפי תקנות האפוטרופוס הכללי)סדרי דין וביצוע(,
חשל״ח1978-
בהתאם לתקנה  4לתקנות האפוטרופוס הכללי)סדרי דין וביצוע(,
תשל״ח— ,1978ניתנת בזה הודעה ,בי בכוונת האפוטרופוס הכללי
להניש לבית המשפט המחוזי בבאר־שבע בקשה לתת לו צו ניהול
ביחס לנכסים הרשומים להלן .על כל אדם הרוצה להתנגד למתן הצו
להגיש לאפוטרופוס הכללי ,במשרדו ברחוב החלוץ  ,117באר־שבע,
בחב החנגדוח ,בשני עותקים ,הנתמך בתצהיר ויפרט בו את נושא
התנגדותו ונימוקיו ,תוך שבועיים מיום פרסום הודעה זו.

שם המוריש:

הודעה על תוצאות ההגרלה האחת־עשרה
• של מילווה פיתוח תש*ך ,1960-סדרה כ״*

•

ניחנת בזה הודעה ,כי בהגרלה האחת־עשרה לפדיון השיעור
השנים־עשר של אגרות הוב למוכ״ז של מילווה פיתוח ,תש״ך—
 ,1960סדרה ב׳יא ,שהתקיימה ביום ו׳ בתמוז תש־יש ) 20ביוני (1980
במשרדי בנק ישראל תל־אביב ,עלתה כגורל האות ״יא״ )יוד־אלף(.
לפיכך ,כל אגדות החוב מהקבוצה ״יא-׳)יוד־אלף( עלו בגורל
ויועמדו לפדיון החל ביום ז׳ באב תש״ם ) 20ביולי .(1980
ו׳ בתמוז תש״ם ) 20ביוני (1980

בנק־ישראל
מינהל מילווח המדינה

ילקוט הפרסונלימ  ,2642י״ט בתמוז תש״ם3.1.1980 ,

הודעה על תוצאות ההגרלה ה־75

דץ וחשבק שבועי

לפי תקגות חמילוהז העממי ,תשט״ו1955-

לפי מ ק בנק ישראל ,חשי״ד1954-

בהתאם לתקנה ) 11ב( לתקנות המילווה העממי ,תשט׳׳ו—,1955
מתפרסמות בזח תוצאות ההגרלה ה־ 75והאחרונה של המילווה הנ״ל,
שהתקיימה ביום חמישי ,כ״ח במיץ חש״פ ) 12ביוני .(1980

לפי סעיף  (1)58לתיק בנק ישראל ,תשי״ד 1954-נ ,מתפרסם
זה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו
בסיום העבודה ביום י״א בתמוז תש״ם ) 25ביוני .(1980

א .מאה וחמישים אינדוח החוב המסומנות באחד מחמישים המספרים
הסידוריים הראשיים הבאים ובאחד משלושה המספרים הסידוריים
המשניים  ,m —1עלו בגודל וייפדו בסך  100לירות כל אחת:

 19,020,625,532.26לירות

98884 45066 114131 15510
11342 33149 89359 12347
69600 124113 10957 105761
28747 46290 36852 115738
10624 67539
4274
5179
43783 85525 95793 79939
57937 37415 122198 18426
»92278 30758 89808 3025
18861 34449

7404 22037
1943 12772
119364 12124
118377 100522
13823 75861
23533 41670
91597 101801
112574 99991

ב .ששים איגרות החוב המסומנות באחד מעשרים הסידוריים הראשיים
הבאים ־ובאחד משלושה המספרים הסידוריים המשניים ,m — 1
עלו בגורל אחריהן וייפדו בסך  250לידות כל אחת:
25146 58069 104235 39217
82364 120514 72654 70336
55130 119355 94653 31838
9949 118800

101648 86852
123948 114447
113006 111434

ג .שמונה־עשדה איגרות החוב המסומנות באחד מששה המספרים׳
הסידוריים הראשיים הבאים ובאחד משלושה המספרים הסידוריים
המשגייס  ,m -1עלו בגורל אחריהן'וייפדו בסך  500לירות
כל אחת:
75268

23213 114233

22961

9924

116679

ד ,ששה אמרות החוב המסומנות באחד משני המספרים הסידוריים
הראשים הבאים ובאחד משלושה המספרים הסידוריים המשניים
לירות כל אחת:
1,000,u1 — 1עלובגודל אחריהן וייפדו בסך
118184

29934

ה .שלוש איגרות החוב המסומגות במספר הסידורי הראשי הבא ובאחד
משלושה המספרים הסידוריים המשניים  ,111 - 1עלו בגורל
אחריהן וייפדו בסך  5,000לירות בל אחת:
90076
• ל א י ג ר ת החוב הבאה המסומנת במספר הסידורי הראשי ובמספר
הסידורי המשני הבא ,עלתה בגורל אתריה ותיפדה בסך 10,000
II 38032
לירות:
ז .איגרת החוב הטזה המסומנת במספר הסידורי הראשי ובמספר
הסידורי המשני הבא ,עלתה בגורל אחריה ותיפדה בסך 10,000
לירות:

in 38032

 .nאיגרת החוב הבאה המסומנת במספר הסידורי הראשי ובמספד
הסידורי המשני הבא ,עלתה בגורל אחריה ותיפדה בסך 20,000
1 38032
לירות:
איגרוח החוב שעלו בגורל ייפדעו לפי דרישה ,החל ביום חמישי,
י״ט בתמוז חש״ם ) 3ביולי .(1980
ילקוט הפרסומים ,,2642י״מבתממ תש״פ»19fc־3.

סך הכל המטבע במחזור

הנכסים ביתרות מטבע חוץ וזהב  19,020,625,532.26. . . . .לירות

ד׳ אשבל
י״ג בתמוז תש״ם ) 27ביוני (1980
סבן מנחל מחלקת הבנקאות)הוצאז&
 rro 1חשי״ד ,עמ׳ .192
הודעות אלה מתפרסמות ננל אחריות המודיעים
ואין בפרסומן משוס מתן תעזלה ע? נכוגותן

תל־בן מפעלי מתכת וחשמל בע׳׳מ
הודעה על פירוק החברה מרצון
ניתנת בזאת הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן המנץ של החברה
הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  11בנובמבר  1975נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ,ולמנות אח עוה״ד ח .גרוסמן
מרחוב מאנה  ,19תל־אביב ואת י .ברםלר מרחוב רמברנדט ,16
חל־אביב ,במפרקי החברה.
ה .גרוסמן ,עו״ד
מפרקים

י .ב ר ט ל ר  ,פ ו י ד

הצפון המפיץ לגורות סוללות ומוצרים בע־ימ
הודעה על פירוק החברה מרצון
ניתנת בזה הודעה ,שבאפיפה הכללית שלא מן המנין של מחברה
הנ^ ,שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  30.4.1980נתקבלה החלטה
מיוחדת לפרק אח החברה מרצון ולמנות את יעקב שורץ ,רו״ח מרחוב
החלוץ  ,27היפה ,כמפרק החברה.
בל נושה שיש לו תביעות ננד החכרה הנ״ל יניש את תביעותיו
בצירוף הוכחותיו תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק
הנ״ל.
נושה או אדם אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד הנ׳׳ל,
לא ייענה.
יעקב שורץ ,מפרק

שיחום שרון בע׳מ
הודעה על פירוק החברה מרצון
ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה הכללית שלא מן חמנין של ההברה
הנ־ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  1.6.1980נתקבלה החלטה
מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד אבי גביש מרחוב
צייטלין  ,29תל־אביב ,כמפרק התבדה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד ההברה הנ״ל יגיש -את תביעותיו
בצירוף הוכחותיהן 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.
אבי גביש ,עו׳׳ד ,מפרק

.

י

.j־
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סרטי הבירה בע״מ

ספרא יבוא ספרים וכתבי עת בע״מ

הודעה על פירוק ההברה מרצון

)בפירוק מרצץ(

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  67לפקודת ההברות ,כי באסיפה
כללית שלא מן המנין של החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה בדין ביום
 16ביוני  1980במשרדו של רו״ח אליהו יפה נתקבלה החלטה מיוחדת,
החברה תפורק מרצון פ״י החברים ,ואליהו יפה רו״ח מרחוב יפו ,97
ירושלים ,נתמנה למפרק החברה.

הודעה על האסיפה הסופית
ניתנת בזה הודעה ,שהאסיפה הכללית האחרונה של -בעלי המניות
של החברה חב׳׳ל תתכנס ביום  10באונוסט  ,1980בשעה  10.00במשרד
עו״ד סלונים את בךחיים ,רחוב בלפור  ,40תל־אביב ,לשם הגשת
דו״ח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה
פשו בנכסי החברה ,ובדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרקת
ולהחליט כיצד להתנהג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרקת.

״טלסטאר תל־אביב״ אלקטרוניקה ותקשורת בע״מ

חיה לוין ,מפרקת

אליהו יפו ,רו״ח ,מפרק

)בפירוק מרצון(
הודעה על אסיפה סופית
ניתנת בזה הודעה ,לפי סעיף  (8) 208לפקודת ההברות ,כי אסיפה
כללית אחרונה של החברה הנ׳׳ל תתקיים ביום  30.7.1980בשפה
 12.00במען המפרק ,רחוב נחלת בנימין  ,52תל־אביב .לעם מחן
דו״ח סופי המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה נעשה עם נכפי
החברה ובדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובמסמכים של החברה ושל המפרק.
רפאל י ׳ ויגל ,מפרק

)בפירוק מרצון(
נמסרת בזה הודעה ,שבאסיפה הכללית של החברה הנ*ל שהתקיי
מה ביום  30ביוני  1976נתקבלה כדין החלטה מיוהדת לפרק את
החברה מרצון ולמנות את רואי החשבון צילה הרי ויהושע הרמן
מרחוב מהר׳-ל  ,3תל־אביב ,במפרקי החברה.
יהושע הרמן ,ר ו ״ •
צילה חדי ,רו״ח
מפרקים

טיקסו בע״מ

דלפינוטקס בע״מ

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(
הודעה על אםיפה סופית
ניתנת בזה הודעה ,שהאסיפה הכללית האחרונה של החברים של
החברה הנ״ל ,תתכנס ביום  20ביולי  1980בשעה  10.00במשרד
מפרקי החברה אצל יוסף בן־נאיס ,רחוב פנקם  ,2תל־אביב ,לשם
הגשה דו״ה סופי של המפרקים המדאה כיצד התנהל פירוק העסקים
ומה עשו בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרקים
ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרקים.
יוסף בן־־נאיפ
.מפpים

חברת פרלמן את קם בע׳׳מ

רפאל נצר

בית נתנאל בגוש  6196בע״מ

ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה•
הנ׳׳ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  10ביוני  1980נתקבלה החלטת
מיוחדת לפרק את ההברה מרצון ולמנות אח עו״ד משה בן־דור
מרחוב מונטיפיורי  ,42תל־אביב ,ואת עו״ד יצחק איגדיג מרחוב
פיארברג  ,9תל־אביב ,במפרקים של החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו
בצירוף הוכחותיהן תוך  14יום מיום פרסום הודעה זו למשרדי המפרקים
הנ״ל.
נושה או אדם אחר ,אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
הנ״ל ,לא ייענה.
מ׳ בן־דור,עו״ד
מפרקים

י׳ אינדיג ,עו״ד

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק החברה מרצון

מטלון נכסים והשקעות בע״מ

נמסרח בזה הודעה ,כי באסיפהה הכלליה של החברה הנ׳׳ל,
שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  23.12.1979נחקבלה ההחלטה המיוחדת
לטיק את החברה מרצון ולמנות אח טוני חלפון מרחוב דב גרונר ,17
בני־ברק ,כמפרקת החברה.

ניתנת בזה הודעה ,בי באסיפה הכללית היוצאת מן הנלל ש | ^
ההברה הנ״ל ביום  ,26.5.1980הוחלט פה אחד לפרק את ה ח ב י ^ ^
מרצון ולמנות את שרלוט מטלון מרחוב הם  ,15תל־אביב ,למפרקת
החברה.

בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יביא את תביעותיו
תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפpת הב״ל.

כל נושי החברה מוזמנים בזה להגיש את תביעותיהם בצירוף
הוכחות במשך  14ימים מיום פרסום הודעה זו למשרד המפו־קת הנ״ל.

נושה או אדם אחד אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
הניל ,לא ייענה.
טוני חלפון ,מפרקת

נושה אשר לא יניש את תביעותיו עד למועד האמור ,יהיה
מחתוכעים ואינם נענים.
שרלוט מטלון ,מפרקת

:2050

ילקוט הפרסומים  ,2642י״פ בתמוז-תש׳׳ם3.7.198» ,

טילי בע״מ

בניני ׳איש״ בע״מ
)בפירוק מרצון(
הודעה על האסיפה הסופית
ניחנת בזה הודעה ,שהאסיפה הכללית האחרונה של החברים של
החברה הנ״ל חחבנס-ביומ  25.8.1980בשעה  09.00במשרדו של
המפרק ש׳ יליגק ער׳ד ,רחוב מוטין  ,28תל־אביב ,לשם הגשת דו״ח
סופי של ה מ פ ^ המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשה בנבמי
החברה ובדי לשמוע ביאורים נופפיפ מאת המפרק ולהחליט כיצד
לנהוג במקפים ובניירות של ההברה ושל המפרק.

ביהנת בזזז זלוז־עח ,כי באסיפה כלליח שלא &ן המין של מחברה
מ י ל » מ « תחבנפא כהלכה ביופ  6.6.1960ברחוב החבצלת ,4
ירושלים ,נתקבלה ההחלטה הבאה בהחלטה מיוחדת :כל בגלי המניות
מוותרים בז* »ל אומה מראש בדבר קיומזז של אסיפה כללית זו
שלא מן המנץ ,ומערה מחליטה להתפרק מרצון ,ולמנות את ממה
שילוני ,פו״ד מרחוב החבצלת  ,4ירושלים כמפרק החברה.

מ׳ שילתי ,פו*ד
יושב ראש האסיפה

ש׳ י ל י נ ק  ,עויד ,מפרק

מעדנת בע״מ
מצקר־לוביא קודחי השרון בע״מ

)בפירוק מרצון — נושים(

ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה
הניל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  20.2.1980נתקבלה החלטה
מיוחדת לפרק את החברה בפירוק מרצון ולמנות את עו״ד אברהם
איזמן מרחוב שפר חגיא  ,12נתניה ,כמפרק החברה.

ניחנת בזח הודעה ,שהאסיפה הכללית שלא מהמנץ של החברה
מ י ל שנועדה ביום  11ביולי  1977החליטה לפרק את החברה מרצון
ולמנות «ח שמואל הורביץ עו״ד מרחוב זזרצל  ,30נתניה ,כמפרק
החברה.

אברהם איזמן ,מ פ p

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הניל יגיש את תביעותיו
בצירוף הוכחומיו תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק
הנ״ל.

נ .קטש ושות׳ קבלני בנץ בע״מ
)בפירוק מרצון(
הודעה על האסיפה הסופית
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  206לפקודת החברות ,שהאסיפה
הכללית האחרונה של החברים של החברה הנ״ל ,תתכנס ביום 20.8.80
בשעה  17.00במשרד עו״ד א׳ מקוב ,רחוב גרוזנברג  ,13תל־אביב,
לשם הגשת דו״ת סופי של המפרק המראה כיצד התנהל פירוק העסקים
ומה עשה בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאורים בופפים מאת המפרק
ולהחליט ביצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.
נסים קטש ,מפרק

טקי בע״מ
)בפירוק מרצון(
ניתנת בזה הודעה ,לפי סעיף  (1)216לפקודת החברות ,כי
באסיפה כללית יוצאת מן הכלל של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה
כהלכה ביום  15ביוני  ,1980נתקבלה החלטה מיוהדת לפרק את החברה
מרצון ולמנות אח עו״ד שלמה שרון מרחוב הבנקים 3 ,חיפה ,כמפדק
תזברה.
^

שלמה שרון ,עו״ד ,מפרק

א׳ פינציבםקי ושות׳ בעימ
)בפירוק מרצון(
נמסרת בזח הודעה ,שבאסיפה הכללית היוצאת מן הכלל של
החברה הנ״ל שנתכנסה ביום  20במאי  1979נתקבלה החלטה מיוחדת
על מינויו של אליאס אליק לוין ,למפרק החברה במקומו של אברהם
פינציבםקי.
אליאס אליק לוין ,מפרק

ילקוט הפרטדמים  ,2642י״ט בתמוז חש׳׳ם3.7.1980 ,

נושה או אדם אחר ,אשר לא יגיש את תביעותיו באמור תוך
המועד הביל ,לא ייפנה.
שמואל הורביץ ,עו״ד,מםרק

ביתנו מוסד חינוכי דתי בע״מ
<בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק החברה מרצון
ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה הכללית שלא מן המבין של החברה
הביל ,שהתקיימה ביום  29.2.1980התקבלה החלטה מיוחדת על
פירוקה מרצק של החברה וכי צפריר ראביד ושות׳ ,רואי חשבץ,
מרחוב אחז־ העם  ,122תל־אביב ,נתמנו פמפpי החברה הב״ל,
בל נושי החברה מתבקשים להמציא חביעוחיחמ למשרד המפיקים
הניל ,תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הודעה זו.
צפריר ראביד ישותי ,רו׳־ח
מפרקים

עזבון המנוח מבורך פדלון
הזמנה לגושים לפי סעיף  99לחוק הירושה ,חשכ״ה—1965
ניתנת בזה הודעה ,כי לפי צו ירושה שניתן מ״י בית המשפט
המחוזי בתל־אביב־יפו כיום  17.1.1980בתיק עזבונות  5102/79של
המנות מבורך פדלון ,שמקום מגוריו האחרין היה ברחוב ההסתדרות
 ,40גבעתיים ,נתמנה דוד אלדיר עו״ד מרחוב יהודה הלוי ¿i
תל־אביב ,כמנהל העזבק הנדון.
בל נושה של העזבח הנ״ל מתבקש להודיע לי מל תביעתו ,וזאת
תוך שלושה חדשים מיום פרסום הודעה זו.
דוד א ל ד ו ר  ,פו״ד ,מנהל העזבון
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באפראם בע״מ

״יגד״ עבודות עפר ,פתוח וכבישים בע״מ
*?ונטןבזה^ודפה,כי האפיפה הכללית היוצאת מןהכלל שהחבנםה
ביופ^&«1־ 1!616.החליטה >* 30חד י לפרק • a».ההכו* »ר טין *למנות m
ישוכר־דב •מיסלר למפרק ההברה.

)בפירוק מרצון ע״י חברים(

•כל בושי ההברה מוזמנים בזה להגיש זזת תביעותיהם בצירוף
הוכחות במשך  14יום מיום פרסום הודעה זו לחתום מטה :רחוב חיים
כהן  ,16פחוד־תקוה.

ניתנה בזה הודעה ,בי באכיפה הכללית שלא מהמנין של החברה
מפ״ל ,שנועדה ונתכנסה כהלכה • ביום . 9באפריל  ,1930נתקבלה
החלטה •מיוחדת לפרק את החברה מרצון יעל ידי חברים ולמנות את
מרדכי רונ׳ר בהן ,עו״ד ,מרחוב דוד המלך  ,23נתניה ,כמפרק
החברה.

•גושה *שר •לא יגיש אח תביעתו במועד ה^מור ,יהיה מהתובפים
ואינם נפנים.
ש ו ב ר ־ ד ב מיסלר ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הב״ל יגיש את תביעותיו
בצירוף הוכחותיו תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק
הנ״ל.
נושה או אדם אתר ,אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
הנ*ל ,לא ייפנה.
מרדכי ר ו ג ׳ ד בהן ,עו״ד ,מפרק

בוני גוש דן) (1974מנ״מ
הודעה על פירוק החברה מרצון
־מומת גזה הומה ,בי ־באסיפה הכללית• שלא מן מעין של החברההנ״ל ,שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  31במאי  1980נתקבלה ומלטה
מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניסן רזניק מרחוב שינקץ
<.,42תל־אביב ,כמפרק החברה.
בל בושה שיש .לד ©ביפות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
בצירוף הוכחוחיהן תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק
הג״ל.נושה או אדם אחר ,אשד לא יגיש תביעותיו כאמור הדך המועד
*náirלא׳ייענה.,-
ניסן דזניק ,מפרק

הודעה על פידוק החברה מרצון
ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
הב״ל ,שנועדה ונתכנסה בהלכה ביום  31במאי  1380נתקבלה ה ח ל ש ה •
מיוהדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניסן רזניק מרחוב שינקין
 ,42תל־אביב ,כמפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
בצירוף הוכחותיהן תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק
הנ״ל.
נושה או אדם אחד ,אשר לא יגיש תביעותיו באמור תוך המועד
הנ׳׳ל ,לא ייענה.
ניסן ר ז נ י ק  ,מפרק

מ .ק .הנהלת חשבונות בע״מ
ניתנת בזה הודעה ,כי האפיפה הכללית היוצאת מן הכלל שהת־
 ,בנפה ביום  22ביוני  1980החליטה פה אחד לפרק את החברה מרצון
דלמנגח את רוזינםקי ,הליפי ,מאירי ושוח׳ משד׳ רוטשילד ,26
תל־אביב״ למסרקי החברה.
כל -נושי •החברה •מוזמנים בזה להגיש את תביעותיהם בצירוף
מוכחות במשך  14ימיס מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרקים
הנ״ל.
נושה אשר לא יגיש את תביעתו עד למועד הנ״ל,
מהתובעים ואינם נענים.

יהיה

ר ו ז ׳ נ ס ק י  ,הליפי ,מאירי ושות׳
מפרקים
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הרגב חופר מוביל בע״מ

תיקוני טעויות
בהודעות לפי פעיף  19לפקודת הקרהפות )רכישה לצרכי ציבור(,
 ,1943שפורסמו בילקוט הפרסומים  ,2636תשים ,עמ׳  1893ו־1894
בחתימה ,במקום ״מנהל רשות הפיתוח״ צ״ל ״יושב ראש רשות
הפיתוח״.
כהודעה לפי סעיף  14לפקודת הקרקפות )רכישה לצרכי ציבור(,
 ,1943שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,2632תשים ,פמ׳ ,1793
בחתימה ,במקום ״מנהל דשות הפיקוח״ צ״ל ״יושב ראש רשות
הפיתוח״.

ילקוט הפרסומים  ,2642י״ט בתמוז תש״ם3.7.1980 ,
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