רמווסות

ילקוט הפרסונוים
3065

כ״א בסיון התשמ״ד

 21ביוני 1984

עמוד
תיקון רשימת הסיעות בכיפת העשירית לפי חוק הבחירות
.
.
.
.
לכנסת
1

שובם של שרים ל^רץ

2698
2698

.

.

2698

מינוי מנהל כללי של משרד התחבורה

הודעות על מינוי שופטי בית משפט שלום בפועל

.

.

2698

הודעות על מינוי ־עוזרי פקיד שומה וביטול מינוי

.

.

.

.

גמר כהונתו של שופט

.

.

2699

.

הסמכה וביטול הסמכה לפי צו יבוא חופשי

.

2699
2699

הודעה על כוונה ליתן צו לפי חוק הרשויות המקומיות
2699

)הקניית רכוש ציבורי(
הצורך לבחור רבני עיר לפי •תקנות בהירות .רבני עיר

.

2699

אישור אגרות שירותים של חברות קבורה לפי תקנות
השירותים הדתיים היהודיים

מינוי מפקח על נכסי נפקדים לפי חוק נכסי נפקדים

2703

מועד נוסף להגשת בקשות לרשיונות למוניות לנכי צה״
לפי תקנות

,

2703

התעבורה
.

2703

הודעה על כהונת נוטריון לפי ה1ק הנוטריונים

2704

בחינות לשכת עורכי הדין ,מועד יולי 1984

אישור הסדר כובל לפי תקנות ההגבלים העסקיים

.

2704
2704

רישום הסדר כובל לפי חוק ההגבלים העסקיים
היתר לסוהרים מוסמכים לפי חוק הפיקוח על המטבע

2705

הודעות בדבר בחירת ראש רשות מקומית וסגן ברשויות
מקומיות
אישור תקציב רגיל של עיריה לשנת הכספים 1983/84

2700

אישור גוף ציבורי לפי תקנות הביטוח הלאומי )מתנדבים(

2701

מינוי ועדת מקצוע ומענה לפי חוק שירות התעסוקה

הודעה בדבר בחירת רב עיר ברשות מקומית

2702

לפי פקודת

העיריות

הודעה ואכרזות לפי חוק התקנים

.

.

.

.

.

2705
2706

.

.

2701

הודעות לפי חוק התכנון והבניה

מינוי וביטול מינוי פקידי סעד לפי חוק ההגנה על הוסים

2701

הזמנות בתי המשפט

2715

.

.

2701

בקשות לפירוק הברות ע״י בתי המשפט

2721

.

,

2702

הודעות מאת הכונס הרשמי

2723

הודעות מאת ה8פוטרופוס הכללי

2723

הרכב המועצה המייעצת לפי חוק מס מקביל

.

הסמכה וביטול הסמכה לפי הוק התכנון והבניה
מינוי ועדת ערר לענין

משיטי כלי שיט קטנים לפי
2702

תקנות הספנות
מינוי מועצה לחינוך ממלכתי דתי לפי חוק חינוך ממלכתי

2702

אישור תעריפי חשמל לפי פקודת זביון החשמל )ירושלים(

2702

.

2702

התליית רשיון רופא לפי פקודת הרופאים

.

.

2707

2724

הודעות בדבר מועדי הגרלות של מילווה חסכון
דו־׳זז שבועי של ביק ישראל על מחזור המטבע
הודעות מאת הציבור

.

2724
2724

־ ־ ״ ז רשימת רשימות ככ*:.ת העשירית
ומפפר הכריהן ,כאי •כוחן וממלאי־מקוממ

1

לפי חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולי[ ',התשכ״ט—1969
ניםפר

ממלא ־מ קום

א ,מתפרסמת בזה הודעה על באי־כוחן של סיעות שקיעה ועדת הכנסה :
ה״כ &1ברהם מלמד,
3
 - .1הזית דתית לאומית
קיבוץ ניר עציון ,ד״ נ חוף הכרמל
 .2גשר — המרכז הציוני דתי

2

ח״כ יהודה בן־מאיר,
סמטת הגבעה  ,10סביון

ב .מתפרסמת בזה הודעה על הילופי־גברי בביאות־כוחן של סיעות:
ח״כ יגאל תורביץ,
1
ר2״י — הרשימה הממלכתית
כפר ורבורג

שלמה לקם,
רח׳ צפניה  ,54ירושלים
זלמן שובל,
תל־אביב־
מבידור
רח׳ שרת ,78מנחם
יושב ראש הכנסת

כ״ז באייר התשמ״ד ) 29במאי 11984
)חט (3—747
1

ח״כ אליעזר אבטבי,
שבלים ,במר־שבע ,ד״נ הנגב

י״פ התשמ״ד ,עמי .2110

הודעה על מינוי שופט כפועל
שד כיד .משפע ־צלוב

הורעה על שובו של שר לארץ
לפי חיק־יסוד :הממשלה
מודיעים בזה ,לפי סעיף  20להוק־־יסוד :הממשלה,
כי שר הבטחון שב ארצה ביום ה׳ בםיון התשמ״ד )5
ביוני .(1984
ח׳ בםיון התשמי׳ד ) 8ביוני (1934
נזיעאל ניד
)חפ (3—57
ממלא מקום מזכיר הממשלה

הודעה על שוצו של שר לארץ
לפי הוק־יסוד :הממשלה
מודיעים בזה כי השרה שרה דורון שבה ארצה .ביום
.ז׳ בסיון התשמ״ד ) 7ביוני .(1984
ח׳ בסיון התשמ״ד
)חמ (3—57

הודעה על מינוי מנהל כללי־

מודיעים בזה. ,כי בהתאם לסעיף  12לחוק שירות
מינתה הממשלה
המדינה )מינויים( ,התשי״ט—1959
את ברוך לוי לתפקיד המנהל הכללי של משרד התחבורה.
ז׳ בס־ון התשמ׳יד ) 7ביוני (1984
מי2אל ניר
)חמ (3^-56
ממלא מקום מזכיר הממשלה.
ס״ח התשי״ט ,עמי  ;86התשכ׳־ג ,עמי .110
2698

בהתאם לסעיף  25לחוק השופטים ,התשי״ג— 1953י;
אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף )10א() (4לחוק
האמור ,ובהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון,
מיניתי את משה מכליס ,שופט תעבורה של קבע,
לכהונה בפועל כשופט של בית משפט השלום בבאר־
שבע ,מיום כ״ט באייר התשמ״ד ) 31במאי  (1984עד
יום ג׳ באלול התשמ״ד ). 31באוגוסט .(1984
כ״ט באייר התשמ״ד ) 31במאי (1984
משה נעים
)חמ {3—60
שר המשפטים
ס״ח התשי״ג ,עמ׳  ;149התשכ״ד ,עמי .140
1

ביוני (1984
מיכאל ניר
ממלא מקום מזכיר הממשלה

לפי חוק שירות המדינה )מינויים(,
התשי״ה—1959

1

לפי חוק השופטים ,התשי״ג—1953

הודעה על מי־״וי שופט כפועל
של בית משפט שלום
לפי חוק השופטים ,התשי״ג—1953
בהתאם לסעיף  25לחוק השופטים ,התשי״ג—,! 1953
אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף )10א() (4לחוק
האמור ,ובהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון,
מיניתי את אביבה טלמור ,שופטת תעבורה של קבע,
לכהונה בפועל כשופטת של בית משפט השלום בנתניה,
מידם כ״ט באייר התשמ״ד ) 31במאי  (1984עד יום ג׳
באלול התשמ״ד ) 31באוגוסט .(1984
ב״ט באייר התשמ״ד ) 31במאי (1984
משה נפימ
)חמ (3—60
שר המשפטים
ם״ח התשי״ג ,עמ׳  ;149התשכ״ד ,עמי .140
1

ילקוט הפדסומיס  ,3065כ״א בסיון התשמ״ד21.6.193-1 ,

הודעה על גמר כהונתו של שופט
לבי חוק השופטים ,התשי״ג—1953
.בהתאם לסעיף  25לחוק השופטים ,התשי״ג— 1953י,
אני מודיע בזה על גמר כהונתו של יבניאל מטלון ,שופט
של בית משפט השלום ,עקב פרישתו לקצבה ביום כ״ט
בניסן התשמ״ד ) 1במאי .{1934
כ״ט באייר התשפ״ד ) 31במאי (1984
)חמ (3—60
1

משה נפימ
שר המשפטים

ס״ה התשי״ג ,עפ׳ .149

לפי פקודת מס הכנסה
בהתאם לסעיף  1לפקודת מס הכנסה  ,מתפרסם בזה
מינוים של אהרון בן מאיור וצורי חסון ,להיות מיום ט״ז
« ^ ב א ד ר א׳ התשמ״ד ) 19בפברואר  ,{1984עוזרי פקיד
^ ^ ש ו פ ה שהנציב הרשה אותם לשמש בסמכויותיו של פקיד
שומה .ולמלא תפקידיו לענין סעיפים  145ו־ 150עד 152
לפקידה.
נ

1

דיני מדינת ישראל ,נוסת חדש  ,6עמ׳  ;120ם״ח
התשמ׳׳ד ,עמ׳ .56

לפי פקודת מס הכנסה
בהתאם לסעיף  1לפקודת• מם הכנסה  ,מתפרסם בזה
מינוים של נילי ארנון ,טילדה גול־דין ,בלהה כהן,
דיאנה לוי ,פרחיה סרוסי ויוסף רחמים ,להיות מיום כ״ז
באדר א׳ התשמ״ד ) 1במרס  ,(1984עוזרי פקיד שומה
שהנציב הרשה אותם לשמש בסמכויותיו של פקיד שומה
ולמלא תפקידיו לענין סעיפים  145ו־ 150עד  152לפקודה.
כ״ו באייר התשמ׳׳ד ) 28במאי (1984
יגאל כהן־אותד
)חמ (3—171
שר האוצר
ג

י״פ התשמ״ב ,עמ׳ .1119
הפמכה וביטול ההמכה
לפי צו יבוא חופשי ,התשל״ח—1978

בתוקף סמכותי לפי םעי.ף  1לצו יבוא חובשי,
התשל״ח—) 1978להלן — הצו( ,איי מסמיך את סגן
מנהל מחוז חיפה במשרד התעשיה ,והמסחר.,לעביץ סעיף
)2ד( לצו.
ההסמכה של אמרכל מחוז חיפה במשרד התעשיה
והמסחר ,לעניו סעיף )2ר( לצו — בטלה.
כ״ז באייר התשמ״ד ) 29במאי {1984
גדעון פת
)חמ (3—552
שר התעשיה והמסחר
ק״ת ,התשל״ח ,עמ׳ .1774
 י״פ התשמ׳יד ,עמ׳ .7962

1

הודעה על כוונה ליתן צ ו הקניה
לפי חוק הרשויות המקומיות )הקניית רכוש
ציבורי{ ,התשי״ח—1958
בהתאם לסעיף )2ד{ לחוק הרשויות המקומיות )הק
ניית רכוש ציבורי{ ,התשיי׳ח— / 1958אני מודיע על
כוונתי ליתן צו הקניה לטובת עירית תל־אביב־יפו על
חלקה  37בגוש  6414הרשומה על שם מוכתרי כפר קרית
שאול ,בכפוף להפקעת זכות שימוש בתלק מהחלקה
לטובת מדינת ישראל על־פי סעיף  19לפקודת הקרעות
)רכישה לצרכי ציבור{ , 1943 ,שפורסמה בילקוט הפר
סומים  ,743התש״ך ,עמ׳ .942
2

י׳׳ב באייר התשמ׳׳ד ) 14במאי (1984
)חמ (3—194
ס״ח התשי״ח ,עמי .187
= ע״ר  ,1943תוס׳  ,1עמ׳ .32

בהתאם לסעיף  1לפקודת מם הכנסה * מתפרסם בזה
מינוים של יורם יפרח ויהושע מרחבי ,להיות מיום כ״ז
באדר א׳ התשמ״ד ) 1במרס  ,(1984עוזרי פקיד שומה
שהנציב הרשה ,אותם לשמש בסמכויותיו של פקיד השדמה
ולמלא את תפקידיו.
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עפ׳  ;120ס״ח
התשמ״ד ,עמ׳ •56

ייקום הפרסומים 065נ ,כ״« בסיון -תעמ״ד21.6.1984 ,

יוהף בורג
שר הפנים

1

הודעה כרכר הצורך לבחור ר מ י עיר
לפי תקנות בחירות רבני עיר ,התשל״ה—1974

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ׳  ;120ס״ח
התשמ״ד ,׳עמי •56
מינוי וביטול מינוי עוזרי פקיד שדימה
לפי פקודת מס הכנסה

1

2

יגאל כהז־אורנד
שר האוצר

מינוי עוזרי פקיד שומה

1

2

1

מינוי עוזרי פקיד שומה

כ״ו באייר התשמ״ד ) 28במאי (1984
)חמ (3—171

מינויהם הקודמים של יורם יפרח ויהושע מרחבי —
בטלים.
כ״ו באייר התשמ״ד ) 28במאי (1984
ייגאל כיץ-אורגד
)חמ (3-171
שר האוצר

בהתאם לתקנה  4לתקנות בחירות רבני עיר,
התשל״ה—-1974י ,אני מודיע כי יש צורף לבחור רב
עיר אחד בכל אחת מהרשויות המקומיות דלהלן:
טירת כרמל ,רב עיר אשכנזי
עפולה ,רב עיר ספרדי
קרית־ים ,רב עיר אשכנזי
כ׳ באייר התשמ״ד ) 22במאי (1984
)חמ {3—44
1

יו3ף כורג
השר לעביבי דתות

ק״ת התשל״ה ,עפ׳ .532
2699

בשקלים

אישור אגרות שירותיפ
לפי תקנות השירותים הדתיים היהודיים
)אגרות שירותים של חברות קבורה( ,התש״ל—1969
בתוקף סמכותי לפי תקנה  5לתקנות השירותים
הדתיים היהודיים )אגרות שירותים של חברות קבורה(,
אני מאשר בקשות חברות קדישא
התש״ל—1969
המפורטות להלן ,להטיל אגרת שירותים על מקימי מצבה,
לפי השיעורים והתנאים כדלהלן:

א .שיעורי האגרה:
) (1חברה קדישא חדרה:
 .1בגוש  ,7א׳ 7ו־9
בגוש  ,8א׳ 8ו־10
 .2איחוד משפחה
 .3נכי צה״ל ,משפחות שכולות
ונספי פעולות איבה
) (2הברה קדישא היפה :
 .1כפר סממ־ — אזור ב׳ —
חלקות 1 ,8
כפר סמיר — אזור א׳ —
כל החלקות להוציא מיוחדת א׳
ומיוחדת ב׳
מיוחדת ב׳
מיוחדת א׳
כפר סמיר — אזור ג׳ —
מיוחדת גי ,לפי שיבוץ מיוחדת ב׳
באזור א׳
כפר םמיר — אזור ה׳ —
חלקה מ ,ע
 .2הורים שכולים
 .3נספי פעולות איבה
) (3חברה קדישא קהילת ירושלים :
 .1אגרה רגילה
 .2לנפטר אשר בך משפחתו טמון
בבית העלמין ב״הר־המנוחות״
 .3נפטר שהיה הורה שכול
 .4נפטר ילד שטרם מלאו לו
 13שנים
 .5נספי פעולות איבה
) (4חברה קדישא נס־ציונה :
 .1חלקה ב׳ )חצי חלקה.׳
הלקה ט׳ )חצי הלקה(
י  /י׳׳א ,י״ב
1

ק״ת התש״ל ,עמ׳ .10

2700

בשקלים

46,665
35,280
 30%הנחה
פטור

55,643

62,600
71,620
78,950

71,695
55,690
 20%הנחה
פטור
112,150
 20%הנחה
 20%הנחה
 30%הנחה
פטור
30,600
35,190

 .2הורים שכולים
 .3איחוד משפחה
 .4נםפי פעולות איבה
) (5חברה קדישא קריודביאליק :
 .1חלקות חריגות א׳ ,ד׳
 .2איחוד משפחה
 .3נכה צה״ל
 .4נספי פעולות איבה

פטור
 20%הנחה
פטור
24,480

 30%הנחה
 20%הנחה
פטור

) (6הברה קדישא רחובות :
 .1חלקות כי ,כ״ה ,יי ,ט״ז ,י״ד
 .2הורים שכולים
 .3נספי פעולות איבה

24,480
 20%הנחה
פטור

)ד( חברה קדישא ראשוךלציון:
 .1חלקה ד׳ שבבית העלמין הישן
חלקה ה׳
הלקה ו׳
 .2הורים שכולים
 .3נספי פעולות איבה

20ל36,
33,660
27,540
 30%הנחה
פטור

) (8הברה קדישא נתניה :
 .1חריג א׳ — חלקות א ,ב ,ד ,ה,
ו ,מ ,ע ,ש
חריג ב׳ — חלקות כ ,ל ,ס ,פ,
צ ,ק ,יח
 .2הורים שכולים
 .3נטפי פעולות איבה

47,230
 40%הנחה
פטור

) (9חברה קדישא תל־אביפ:
 .1חבל א׳
חבל ב׳
 .2הורים שכולים
י  .3נספי פעולות איבה

71,833
59,860
 20%הנחה
פטור

57,070

כ .מקרי פער ומחושרי יכולת
 ,1ההברה קדישא תקים ועדת ערר בת שלושה׳
הברים לדון ולהחליט בבקשות של מקרי סעד
ומחוסרי יכולת מביו מקימי המצבות לפטור או
להנחה בשיעור האגרה.
 .2תוך שלושים ימים ממתן ההחלטה של ועדת
הערר ,רשאי העורר לעדור על ההחלטה לפני
ועדת ערר עליונה בת שלושה הברים שמינה
השר מבין עובדי המשרד לעניני דתות ואנשי
ציבורי; החלטת ועדת הערר העליונה תהית
סופית.
י״ד באייר התשמ״ד ) 16במאי (1984
יוטף בורג
)חמ (3—244
השר לעניני דתות
ילקוט הפרסוכ־יב  ,3065כ״א בסיון ו;,תש3״ד21.6.1954 ,

הודעה על הרכב המועצה המי־יעצמ

הודעה ברבר אישור גוף• *עודי

לפי חוק מס מקביל ,תתשל״ג—1973

לפי תקנות הביטוח הלאומי ).מתנדבים(• ,
התשל״ח—1978

בתוקף סמכותי לפי סעיף  14לחוק מס מקביל,
התשל״ג—• /1973אבי קובע כי מספר חברי המועצה
המייעצת יהיה שלושים ותשעה ,בהרכב כדלקמן:

בהתאם לתקנה )3ב( לתקנות הביטוח הלאומי )מת
נדבים( ,התשל״ח— 1978אני מודיע כי אישרתי את
הסתדרות הצופים העברים בישראל ,כגוף ציבורי לעניו
א • .נציגי קופות חולקם:
סעיף 198ה< (1לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
קופת חולים של ההסתדרות הכללית של
התשכ״ח—. 1968
העובדים בארץ ישראל
ה׳ בסיון התשמ״ד ) 5ביוני {1984
קופת חולים לעובדים לאומיים
אוזרת אוזן
)חמ (3—684
קופת חולים מכבי
שר העבודה והרווחה
קופת הולים מאוחדת עממית
ק״ת התשל״ח ,עמי .1983
ב .נציגי העובדים:
ו
ם״ח התשכ״ח ,עמ׳  ;108התשל״ו ,עמ׳ .167
ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ
הודעה על מינויי ועדת מקצוע ומענה
ישראל
המתדרות הפועל המזרחי
לפי חדק שירות התעסוקה ,התשי״ט—1959
הסתדרות .העובדים הלאומיים
בהתאם לסעיף )49א( לחוק שירות התעסוקה.
הסתדרות פועלי אגודת ישראל
התשי״ט— / 1959אני מודיע שמיניתי ועדת מקצוע ארצית
במקצועות הפקידות בהרכב זה:
ג .נציגי מעסיקים:
לשבת התיאום של הארגונים הכלכליים
פרץ קרנות — יושב ראש
חברת העובדים העבריים השיתופית
חיה קצ׳נס — נציג עובדים
התאחדות האיכרים
מאירה עזר — נציג מעבידים
2

1

5
1
1
1

2

מען הועדה :משרד העבודה והרווחה ,רחוב קפלן ,2
ירושלים.
כל •מינויים קודמים לפי הסעיף האמור לחברי ועדת
מקצוע ארצית במקצועות הפקידות ,שהיו בתוקף ערב
פרסום הודעה זו — בטלים• .
י״א באייר התשמ׳׳ד ) 13במאי (1984
אהרון אוזן
){ b n 300—3
שר העבודה והרווחה
ם״ח התשי״ט ,עמ׳ .32
1

הודעה בדבר מינויי וביטול מינוי פקידי םעד
לפי חוק ההגנה על חוסים ,התשכ״ו1966^-
אני מודיע ,כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  15לחוק
מיניתי את מלכה
ההגנה עלי חוסים ,התשכ״ו—1966
בירנבאום לפקידת סעד לענין החדק האמור ,בתחום עירית
תל־־אביב־יפו וביטלתי את מינויה של לאה י ג ו ד ה
לפקידת סעד.
כ׳ באייר התשמ״ד ) 22במאי {1984
אהרון אוזן
)חמ (3—1769
שר העבודה והרווחה
ס״ח היתשכ״ו ,עמ׳ .56
י״פ התשל׳׳ד ,עמ׳ .1717
2

1

2

ילקוט הפרסוכים  ,3065כ״א בסיון התשמ׳׳ד21.6.1984 ,

5
1
1
1
,5
2
1

ד .נציגי עובדים עצמאיים:
תנועת המושבים
ההסתדרות הרפואית בישראל
לשכת עורכי הדין
בחן — ברית פיקוח
לשכת המסחר
איגוד המושבים של הפועל המזרחי
התאחדות בעלי המלאכה

2
1
1
1
1
1
1

ה .נציגי שרים ,הממשלה והציבור:
נציג שר העבודה והרווחה
נציג שר הבריאות
נציגי המוסד לביטוח לאומי
נציג משרד האוצר
נציג מרכז השלטון המקומי
נציג הסוכנות היהודית לארץ ישראל

1
1
2
1
1
1

ההודעה על הרכב המועצה המייעצת .שפורסמה
בילקוט הפרסומים  ,1913התשל״ג ,עמ׳  — 1564בטלה.
ג׳ בםיון התשמ׳׳ד ) 3ביוני (1984
)חמ (3—896
1

אוזריז אוזן
שר העבודה והרווחה.

ס״ח התשל״ג ,עמ׳  ,88התש׳׳ם ,עמ׳  ,21התשמ״ד,
עמ׳ .86
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מבין החברים הדתיים של ועז־ החינוך :
מרדכי רפלד
יעקב ברונר
אברהם רון

״ -הסמכה וביטול הסמכה
לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה—1965
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  101 ,94 ,81ו־ 174לחוק
התכנון והבניה ,התשכ״ה— , 1965אני מסמיך את רות
שפריר לענין הסעיפים האמורים ,ומבטל את י הסמכתו
של משה הדס .
ג׳ בסיון התשמ״ד ) 3ביוני (1984
חיים קורפו
)חמ (3—7
שר התחבורה
ס״ח התשכ׳יה ,עמ׳ .307
י״פ התשל״א ,עמ׳ .1453

כ״ה באייר התשמ״ד ) 27במאי (1984
זבולון המר
)חט (3-246
שר החינוך והתרבות

ג

2

הודעה בדבר אישור תעריפי• חשמל
לפי פקודת זכיון החשמל )ירושלים(

1

2

הודעה על מינוי ו ע ד ת ערד
לפי תקנות הספנות )ימאים( )משיטי כלי שיט
קטנים( ,התשמ״ד—1984
בתוקף סמכותי לפי תקנה  20לתקנות הספנות )ימ
אני
אים( )משיטי כלי שיט קטנים( ,התשמ״ד—1984
ממנה בזה את האנשים המפורטים להלן להיות ועדת
ערר לענין התקנות האמורות:
עורך דין יעקב חנוך — יושב ראש
עורך דין אסף קומרניק — חבר
סב״צ צבי שליט — חבר
מען הועדה :משרדי מינהל הספנות והנמלים ,משרד
התחבורה ,דרך העצמאות  ,102חיפה.

אני מודיע ,כי בתוקף סמכותי לפי סעיפים  20ו־ 21
ולאחר
לתוספת לפקודת זכיון החשמל )ירושלים(
התייעצות עם הרשות הלאומית לאנרגיה ,אישרתי לחברת
החשמל למחוז ירושלים בע׳׳מ ,לפי בקשתה ,תעריפים
חדשים אשר יחולו על צריכת החשמל מיום ל׳ בניסן
התשמ״ד ) 2במאי .(1984
התעריפים החדשים כוללים תוספת אחידה של 9%
על כל מרכיבי התעריפים ,התשלומים הקבועים ,התש
לומים בעד ביקוש מירבי שנתי ותשלומים בעד הקוט״ש,
אשר חלו על צריכת החשמל החל ביום ב״ה באדר ב׳
התשמ״ד ) 29במרס  (1984ואשר הודעה בדבר אישורם
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3057התשמ״ד ,עמי .2520
כ״א באייר התשמ׳׳ד ) 23במאי (1984
יצחק מודעי
)חמ (3—306
שר האנרגיה והתשתית
חוקי א״י ,כרך א׳ ,עמ׳ .635
1

כ״ח באייר התשמ״ד ) 30במאי (1984
חיים קורפו
)חמ (3—588
שר התחבורה
ק״ת התשמ״ד ,עמ׳  ;742י״פ התשמ״ד ,עמ׳ .2520

התליית רשיון
לפי פקודת הרופאים ]נוסה חדש[ ,התשל׳׳ז—1976

1

מינוי מועצה לחינוך ממלכתי־דתי
לפי חוק חינוך ממלכתי ,התשי״ג—1953
בתוקף סמכותי לפי סעיף  13לחוק חינוך ממלכתי,
התשי׳׳ג— 1953־  ,אני ממנה ,באישור הממשלה ,את
הרשומים להלן ,לחברי המועצה לחינוך ממלכתי־־דתי,
לתקופה של ארבע שנים:
3

בתוקף סמכותי לפי סעיף  37לפקודת הרופאים ]נוסח
חדש[ ,התשל״ז— , 1976אני מתלה בזה את רשיונו
לעסוק ברפואה של ד״ר ירמיהו )פיטרק( אלוני ,תעודת
זהות .011634144
2

י״ט באייר התשמ״ד ) 21במאי (1984
ברוך מדדן
)חמ (3—166
המנהל הכללי של משרד הבריאות
1

באי־כוחו של השר:
יעקב הדני

רפאל מרובקה

ברשימת השר לעניני דתות:
טובה אילן
הרב יוסף בא־גד
אברהם מרמלשטיין

הרב חיים סבתו
עובדיה עלי
הרב שלמה ריסקין

ברשימת ארגוני המורים המייצגים
את המורים הדתיים:
גד דיעי
אהדו כהן
1

נסים נעים

ס״ח התשי״ג ,עמ׳  ;137התש״ם ,עמי .105
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,30עמ׳ .594
הודעה ברבר בחידת רב עיר אשכנזי לכת־ ים
לפי תקנות בחירות רבני עיר ,התשל׳׳ה—1974

ועדת הבחירות לרב עיר אשכנזי לבת־ים מודיעה,
כי האסיפה הבוחרת בחרה ביום כ׳ באייר התשמ״ד )22
במאי  (1984את הרב שאול יוסף וינגרטן כרב עיר
אשכנזי לבת־ים.
כ״א באייר התשמ׳׳ד ) 23במאי (1984
יצחק טורק
)חמ (3—44
יושב ראש ועדת הבחירות
לבחירת רב עיר אשכגזי לבת־ים
3065,ילקוטהפרסומים

כ״א בסיון התשמ״ד4S21.6.19 ,

הודעה על מינוי מפקח על נבטי נפקדים
לפי חוק נכסי נפקדים ,התש״י—1950
אני מודיע ,כי בתוקף סמכויותי לפי סעיף )3א(
לחוק נכסי נפקדים ,התש׳׳י— / 1950מיניתי את משולם
ריין למפקח על נכסי נפקדים מיום י׳׳ג באייר התשמ״ד
) 15במאי  (1984והעברתי לו את סמכדיותי לפי החוק.
למעט הסמכות למנות מפקחים.
נתאשר.
כ״ט באייר התשמ״ד ) 31במאי (1984
יגאל׳ פהן־אדרגד
)חמ (3—73
שר האוצר
1

יעקב מנור
האפוטרופוס

ס״ה התש׳׳י ,עמ׳ .86

בהתאם לתקנה 529א)ד( לתקנות התעבורה ,התשכ״א
~  ,! 1961אני מודיע כי המועד הנוסף להגשת בקשות
לרשיונות למוניות לנכי צה״ל לפי תקנה 529א)ד(
לתקנות האמורות ,הוא יום כ״ט בפיו! התשמ״ד )29
ביוני .(1984
ג׳ בסיון התשמ״ד ) 3ביוני (1984
פנחס בן־שאול׳
)חמ (3—83
המפקח הארצי על התעבורה
הרשות
ק״ת התשכ״א ,עמ׳  ;1425התשמ׳יא ,עמ׳ .1073
הודעה כרכר עריכת בחינות כ ש פ ה העברית
ובדיני מ ד י נ ת ישראל ,מועד יולי 1984
לפי חוק לשכת עדרכי־הדין ,התשכ״ז1961—3

1

ניתנת בזה הודעה כי בחינות בשפה העברית ובדיני
מדינת ישראל יתקיימו במועדים כמפורט להלן:
 .1השפה העברית״ יום בי ,ב׳ בתמוז התשמ״ד )2
ביולי  (1984בלשכת עורכי־הדין ,רח׳ •הסורג  ,2ירושלים,
 .2דיני חיובים ודיני עבודה ,יום ג׳ ,ג׳ בתמוז
התשמ״ד ) 3ביולי  (1984בבית אגרון ,רח׳ הלל ,37
ירושלים.
 .3דיני קנין ,יום ה  /ה׳ בתמוז התשמ״ד ) 5ביולי
 ,(1984בבית אגרון ,רח׳ הלל  ,37ירושלים.
 .4דיני משפחה וירושה ,יום אי ,ח׳ בתמוז התשמ״ד
) 8ביולי  (1984בבית אגרון ,רח׳ הלל  ,37ירושלים.
1

ילקוט הפרסומים  ,3065כי׳א בסמן התשמ״ד21.6.1984 ,

 .7דיני חוקה ומינהל ,יום א׳ ,ט״ו בתמוז התשמ״ד
) 15ביולי  (1984בבית אגרון ,רה׳ הלל  ,37ירושלים.
 .8דיני מסחר ב׳ — מסים ,יום ב׳ ,ט״ז בתמוז
התשמ״ד ) 16ביולי  (1984בבית אגרון ,רח׳ הלל ,37
יתשלים.

לבחינות יורשו לגשת מועמדים שעונים על דרישות
סעיף  (2)25או ) (3לחוק; כל הבחינות ייערכו בשעה
.12.00

לפי תקנות התעבורה ,התשכ״א^1961

ם׳׳ח התשכ״א ,עמ׳ ,187

 .6סדר דין אזרחי ואתיקה מקצועית ,יום הי ,י׳׳ב
בתמוז התשמ׳׳ד ) 12ביולי  (1984בבית אגרון ,רה׳ הלל
 ,37ירושלים.

 .9דיני מסחר א׳ ,יום ד׳ ,י״ח בתמוז התשמ״ד
) 18ביולי  (1984בלשכת עורכי־הדין ,רה׳ הסורג ,2
ירושלים.

ה ו ד ע ה בדבר מועד נופף להגשת בקשות
לרשיונות למדניות לנכי צה״ל

1

 .5דיני עונשין ודיון פלילי ,יום גי ,י׳ בתמוז
התשמ״ד ) 10ביולי  (1984בבית אגרון ,רח׳ הלל ,37
ירושלים.

הערות
 .1תשומת לב הנבחנים מופנית לתקנות לשכת
עורכי־הדין )סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל ובמקצו
עות מעשיים( ,התשכ״ג— ,1962כפי שתוקנו בתקנות לשכת
עורכי־הדין )סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל ובמק
צועות מעשיים( )תיקון( ,התשל״ד—.1974
 .2בקשה להיבחן בבחעות האמורות תפרט את
הנושאים שבדעת המבקש להיבחן בהם )לא פחות משני
נושאים בדיני מדינת ישראל( ותוגש למזכירות לשכת
עורכי־הדץ בישראל ,רחוב הסורג ,2 ,ירושלים ,לא
יאוחר מיום כ״ב בסיון התשמ״ד ) 22ביוני .(1984
 .3בקשה להיבחן בעל־פה במקום בכתב באחד
המקצועות בדיני מדינת ישראל ,תוגש  30יפים לפחות
לפני תאריך הבחינה בכתב תוך פירוט הנימוקים המיו
חדים לבקשה.
 .4אגרת .הבחינה בשפה העברית ובכל נושא :בדיני
מדינת ישראל היא  1,450שקלים ,ואותת יש לשלם
לחשבון בנק הדואר מם׳  ;4454120הנבחנים העונים על
השאלות בלועזית ,למעט בשפה האנגלית ,ישלמו 4,000
שקלים ,הוצאות תרגום הבחינה לעברית.
 .5הבחינה בשפה העברית תימשך  2שעות וכל
בחינה בדיני מדינת ישראל תימשך  3שעות.
 .6מותר לנבחנים בכתב להשתמש בםפרים המכילים
את נוסת החיקוקים בלבד.
כ״ה באייר התשמ״ד ) 27במאי (1984
דוד ליבאי
)חמ (3—307
ראש לשכת עורכי־הדין בישראל
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הודעה על כהונת נוטריון
לפי חוק .הנוטריונים ,התשל׳׳ו—1976

הודעה על רישופ הכדד כופל
1

אני מודיע כי עורך דין מיכאל תמרי החל לכהן
כנוטריון בקרית שמונה ,ולפיכך המינוי של המזכיר
הראשי של בית המשפט המחוזי בנצרת ,להשתמש
בסמכות נוטריון ככל שהוא מתייחם לבית משפט השלום
בקרית שמינה ,יפוג ביום י׳ בתמוז התשמ״ד ) 10ביולי
.(1984
יי בסיון התשמ״ד ) 10ביוני  (1984מאיר ג ט י
המנהל הכללי של משרד המשפטים
)חמ (3—165
ס״ח התשל״ו ,עמי .196
1

הודעה על אישור הפדר כוכל
לפי תקנות ההגבלים העסקיים )רישזם הסדר כובל• ,
בקשה למתן החלטה עליו והודעה על החלטת המועצה,(.
התש״ד,1960-
בהתאם לתקנת 9א לתקנות ההגבלים העסקיים )רי
שום הסדר כובל ,בקשה למתן החלטה עליו והודעה על
החלטת המועצה( ,התש׳׳ך— / 1960אני מודיע כי המו
עצה החליטה לאשר את ההסדרים הכובלים המפורטים
להלן:
) (1ביום ב׳ בשבט התשמ״ד ) 6בינואר — (1984
בתיק מס׳ הע— ,385/290/4לגבי יצוא ושיווק דשנים
בחו״ל לתקופה של שלוש שנים מיום י״א בתמוז
התשמ׳׳ג ) 22ביוני  — (1983יום הגשת הבקשה.
) (2ביום ב׳ באייר התשמ״ד ) 4במאי — (1984
בתיק הע— ,388/341/8לגבי שיווק משותף • של
אבזרי השקיה למטרות יצוא בלבד ,לתקופה עד
י״ט בטבת התשמ״ו) 31בדצמבר .(1985
בתיק מס׳ הע— ,391/220/30לגבי ייצור ,שיווק,
מימון ויצוא משותף של חוטים מכותנה ומתומרים
םינטטיים — לתקופה של שנתיים מיום מתו ההח
לטה האמורה.
האישור כפוף לתנאים של הממונה על הגבלים
עסקיים שאימצה המועצה.

לפי הוק ההגבלים העסקיים ,התשי״ט—^195
בהתאם לסעיף  23לחוק ההגבלים העסקיים ,התשי״ט
—  1959אני מודיע כי נרשם הסדר כובל לגבי שירותי
תיירות.
הצדדים להסדר הם:
 .1י.טי.אי — 2000 .סוכני נסיעות מאוחדים בע״מ
 .2ראשונטורס ) (2000בע״מ
 .3אחים אברהמוף )אבטורס( בע״מ
 .4אברתורם תיירות ונסיעות ) (1970בע״מ
 .5אורינט לויד סוכנות נסיעות ותיירות בע׳׳מ
 .6אורינט לויד רמת־גן ,שותפות
 .7תור דרום תליאביב ) (1968בע״מ
 .8תור דרום בע״מ
 .9אטלס שירות נסיעות בע״מ
 .10אטלס הדר ) (1984בע״מ
 .11אישרא ללויד בע״מ
 .12אופקים נסיעות ותיירות ) (1979בע״מ
 .13אלטורס בע״מ
 .14א .שכאי שירותי תיור וביטוח־ בע׳׳מ
 .15אינטרנציונל נסיעות ותיירות בע״מ
 .16צנטרל טורס בע״מ
 .17בלמאר טורס נסיעות ) (1980בע״מ
 .18גנים טורם בע״מ
 .19הארץ המובטחת בע״מ
 .20נגה טורם בע״מ
 .21ניר נסיעות ותיירות בע״מ
 .22פאלקס טררס )חיפה( בע׳׳מ
 .23פאלקם טורם אל.די.אל 83 .טרבל אנד טורם בע״מ
 .24פאנטוריסט בע׳׳מ
 .25ד״ר הורוביץ סוכנות נסיעות ותיירות בע״מ
 .26מרדכי סופר )םנטורס(
 .27גנים טורס תל־אביב ) (1980בע׳׳מ

) (3ביוש כ״ג באייר התשמ׳׳ד ) 25במאי — (1984
בתיק מס׳ הע— ,393/241/10לאשר את ההסדר
הכובל לגבי לוחות פלסטיים — פורמייקה לתקופה.
מהות הכבילה :רכישת שירותי תיירות באמצעות
של שנתיים מיום מתן ההחלטה האמורה..
חברת י.ט.אי) 2000 .סוכני נםעות מאוחדים( בע״מ בלבד.
האישור ניתן בכפוף לתנאים של הממונה על הגב
ההסדר האמור פתוח לעיון הציבור במשרד התעשיה
לים עסקיים שאימצה המועצה.
והמסחר ,רה׳ אגרון  ,30בנין פלס ,חדר  ,42ירושלים.
ההחלטות האמורות פתוחות לעיון הציבור במשרד
התעשיה והמסחר ,בנין פלס ,רחוב אגרון  ,30ירושלים.
כ״ג באייר התשמ״ד ) 25במאי (1984
זאכ גלמוד
( t o n
זא3 - 4 2
כ״ו באייר התשמ׳׳ד ) 28במאי 1 ) (1934
גלמוד
הממונה על הגבלים עסקיים
הממונה על הגבלים עסקיים
)חמ (3—41
1

ק״ת התש׳׳ך ,עמ׳  ;526התשכ״א ,עמי .432
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כ״ח התשי״ט ,עמ׳  ;152התשל״ג ,עמ׳ .148

ילקוט הפרסומים  ,3065כ״א בפיון התשמ״ד21.6.1984 ,

לפי חוק הפיקוח על המטבע ,התשל״ח—1978

הודעה בדבר בחירת שגן לראש המועצה.
המקומית חורפיש

בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הפיקוה על המטבע,
התשל״ה— 1978י ,אני נותן היתר זה:

לפי חרק הרשויות •המקדמיות )בהירת ראש הרשות
וסגניו וכהונתם( ,התשל״ה—1975

היתד לפוחריפ מופמכיפ

1

' .1מותר לסוהר מוסמך לקנות ולמכור עבור עצמו ניירות
בהתאם לסעיף  («)28לחוק הרשויות המקומיות )בחי
ערך חוץ המפורטים ברשימת בסעיף  2להיתר זה,
רת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( ,התשל״ה—, 1975
נמסרת בזה הודעה ,כי בישיבת המועצה המקומית חדר־
 .2רשימת טירות ערף חוץ
)א( איגרות חוב נקובות במטבע חוץ ,נושאות רי פיש ,שהתקיימה ביום י״א בטבת התשמ׳׳ד ) 17בדצמבר
בית קבועה או משתנה ,שהוציאו המדינות המפורטות  ,(1983נבחר נואף גדבאן לסגן ראש המועצה המקומית
לפי סעיף  15לחוק ,האמור.
להלן ,או שהוצאו בערבותן:
)שוויצריה(
הלווטיה
אוסטריה
כ״ו באייר התשמ״ד ) 28במאי (1984
הפדרלית
הרפובליקה
אוסטרליה
חיים קוברסקי
)המ (3—743
של גרמניה
ארצות הברית
המנהל הכללי של משרד הפנים
יפן
של אמריקה
ס״ח התשל״ה ,עמ׳  ;211י״פ התשל״ט ,עמ׳ .982
נורבגיה
איטליה
צרפת
בלגיה
קנדה
בריטניה הגדולה
אישור תקציב רגיל של עירית קרית אונא
שוודיה
ד ת ם אפריקה
לשנת הפםפים 1983/84
ועלנד
לפי פקודת העיריות
<ב( איגרות,חוב נקובות במטבע חוץ שהוציאו הגו
פים הבאים:
בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות )להלן —
הפקודה( ,אני מודיע כי בתוקף הסמכות לפי סעיפים 206
) (1הבנק העולמי;
ו־ 207לפקודה שהועברה אלי  ,אישרתי תקציב רגיל של
) (2הקהיליה הכלכלית האירופית;
עירית קרית אתא לשנת התקציב  1983/84שתמציתו
) (3הקהיליה האירופית לפחם ולפלדה;
כדלהלן:
) (4יורופיאן אינבסטמנט בנק;
באלפי שקלים
) (5פדרל נשיונל מורטגז׳ אסוסיאישן באר תקכוליפ
154,393.0
צות הברית ); (F.N.M.A.
 .1מסים
88,910.0
) (6אקספורט דיבלופמנט קורפורישיין אוף  19.91מענק כללי
קנדה;
35,845.0
 .2שירותים מקומיים
בנקים
שהוציאו
מניות
למעט
חוץ,
)ג( ניירות ערך
200,834.0
 .3שירותים ממלכתיים
על
ושהמפקח
בערבותם,
שהוצאו
מחוץ לארץ או
37,449.0
 .4מפעלים
הבנקים אישר אותם לענין זה.
517,431.0
סת״כ
י׳ םריג
י׳׳ג בסיון התשמ׳יד ) 13ביוני׳ (1984
המפקח על מטבע חוץ
)חמ (3—419
תשלומים
ס״ת התשל״ח ,עמי  ;108התשנל׳ד .עמי  380ו־68ד.
 .6הנהלה כללית
85,404.0
הודעה בדבר בחירת ראש המועצה האזורית
 .7שירותים מקומיים
72,473.2
מרחבים
 .8שירותים ממלכתיים.
283,472.0
אזוריות(,
)מועצות
לפי צו המועצות המקומיות
 .9מפעלים ותשלומים לא רגילים
76,081.8
התשי״ח—1958
517,431.0
ס־״כ
בהתאם לסעיף )32יב( לצו המועצות המקומיות
נמסרת בזה הודעה,
)מועצות אזוריות( ,התשי״ח—1958
נתאשר.
ביום
שהתקיימה
מרחבים
בי בישיבת המועצה .האזורית
י״ט באייר התשמ״ד ) 21במאי (1984
ב׳ בניסן התשמ״ד ) 4באפריל  (1984נבחר עובדיה מורד
היימ קופדפקי )360—3
)bn
לראש המועצה.
המנהל הכללי של משרד הפגים
י״ג באייר התשמ״ד ) 15במאי  (1984חיים קדבדסקי
המנהל הכללי של משרד הפנים
)חמ (3-97
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמי .197
1

1

1

2

1

1

1

ק״ת התשי׳׳ח ,עמ׳  ;1256י״פ התש׳׳ל,

2018
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ילקוט הפרסומים  ,3065כ׳׳א בסיוו התשמ׳׳ד21.6.1984 ,

2

י׳׳פ התשל״א ,עמ׳ .1523
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הודעה בדבר קביעת תקנים

אכרזה על שינוי של תקן רשמי

לפי חוק התקנים ,התשי״ג—1953

לפי חוק התקנים ,התשי״ג—1953
בהתאם להוראות סעיפים )6ב( ו־)8ה( לחוק התקנים,
התשי״ג—) 1953להלן — החוק( ,באישור הממונה על
התקינה ששרי התעשייה והמסחר העב:יר לו את סמכויותיו
לפי סעיף )8ה> להוק ,אני מודיעה כי מכון התקנים
הישראלי שינה את התקנים הרשמיים שלהלן:
ת ׳ י  — 314אריתי קרמיקה מזוגגים לקירות ציפויי מאו
גוסט  ,1977על ידי פרסום גליון תיקון מס׳ ;1
ת״י  ,314חלק  — 2אריחי קרמיקה לריצוף מאוגוסט ,1982
על ידי פרסום גליון תיקון מס׳ ;1
ת״י  — 240סבון תמרוקים מדצמבר  ,1965כפי שתוקן
בגליונות תיקון מאוקטובר  1972ומפברואר ,1978
על ידי פרסום גליון תיקון מס׳ :3
ת״י  — 891עגלות ילדים מיולי  ,1976כפי שתוקן בגליונות
התיקון מאוגוסט  1977ומיוני  ,1978על ידי פרסום
ן
גליון תיקון מס׳ ;3
ת״י  — 372כיור מטבח מחומר קרמי מפברואר  ,1978ע ל "
ידי גליון תיקון מס׳ ;1
ת״י  — 138חלקי חילוף למכונות :פין הציר של יד הסרן
מפברואר  ,1966על ידי פרסום גליון תיקיז מס׳ ;1
ת״י  — 217חלקי הי א ף למכוניות :גל סרן •ההנעה מפב
רואר  ,1964על ידי פרסום גליון תיקון מם׳ ;1
גאונות התיקון יופקדו במקומות המפורטים בהודעה
בדבר מקומות להפקדת תקנים רשמיים שפורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2223התשל״ד ,עמ׳ .1871

בהתאם לסעיף )6ב( לחוק התקנים ,התשי״ג—• 1953י,
אני מודיעה ,כי מבון התקנים הישראלי קבע בתוקף
סמכותו לפי סעיף )6א( לחוק האמור ,תקנים ישראליים
אלה:
ת״י׳  — 1143שסתום דיאפרגמה עשוי מתכת )תקפו של
תקן זה יפוג באפריל ;(1985
ת״י  ,1156חלק  — 2שיטות מומלצות של מדידה של
מקלטי טלוויזיה :מדידות חשמליות ואקוסטיות בתדר
שמע;
ת״י  — 1164נורות פריקה :נורות אדי כספית ,הפועלות
בלחץ גבוה;
ת״י  — 1165נורות פריקה :נורות אדי נתרן ,הפועלות
בלחץ נמוך;
ת״־  — 1166בורות פריקה  :נורות אדי נתרן ,הפועלות
בלחץ גבוה;
ת״י  — 268בלוקי איטונג ,גאון תיקון למהדורה מינואר
;1979
ת״י  — 343תלקי׳ חילוף למכוניות :רפידת המצמד ,גליון
תיקון למהדורה מפברואר ;1960
ת״י  — 599רפפוית פוליוועיל כלורי לתריסים ,בא במקום
המהדורה מספטמבר ;1978
ת״י  — 796נייר למעטפות ,בא במקום המהדורה מאפריל
;1971
ת״י  — 925גלויות דואר ,בא במקום המהדורה מיוני
;1975
ת״י  — 1076זרבוקים מפואוויניל כארי )פי.וי.סי (.מחוזק
להעברה בלחץ של חומרי ריסוס ,מים או אוויר,
גאון תיקון למהדורה מפברואר ;1980

1

י׳׳ג בניס! התשמ״ז ) 15באפריל (1984
מדים מילר
)חמ (3—95
המנהלת הכללית של מכון התקיים הישראלי
ם״ח התשי׳-ג ,עמ׳  ,30התשל״ט ,עמ׳ .34

1

אכרזה על החלפת תקן רשמי

לפי חוק התקנים ,התשי״ג—1953
ת״י  — 1147אגד מתמתח )אלסטי( :דרישות כלליות,
בהתאם להוראות סעיפים )6ב( ו־)8ה( להוק התקנים,
גליון תיקון למהדורה מדצמבר  1981ולגליון תיקון
התשיי״ג—) 1953להלן — החוק( ,באישור הממונה על
מס׳  1מאפריל ;1983
התקינה ששר התעשית והמסחר העביר ליו את סמכויותיו
ת״י  — 1147.2אגד מתמתח )אלסטי( :אגד  4:1עשוי
ליפי סעיף )8ה( לחוק ,אני מודיעה כי מכון התקנים
אלסטומר וכותנה אד זהורית ,גאון תיקון למהדורה
הישראלי החליף את התקן הרשמי שלהלן:
מדצמבר ;1981
ת״י  — 90חומר דלק פחמימניים :בנזין ,מדצמבר ,1976
ת״י  — 1147.3אגד מהמתה )אלסט־( :אגד עשויי חוט
כפי שתוקן בגליון תיקון מנובמבר  ,1983במקומו
אלסטומר מלופף בשתי וחוט כותנה או זהורית בערב;
יבוא:
1

ת״י  — 1214חוטי כותנה לאריגה;
ה״י  — 1216מעטפות :מעטפות רצופות:
ת״י  — 1217דבקיות מען.
׳׳׳ג בניסן התשמ״ז ) 15באפריל (1584
מר־־ב מילר
)חמ (3—96
המנהלת הכללית של מכון התקנים הישראלי
1

ס״ח התשי״ג ,עמי  ;30התשל״ט ,עמ׳ .34
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ת־י׳י  — 90חומר דלק פחמימניים :בנזין למנועים.
התקן יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר
מקומות להפקדת תקנים רשמיים שפורסמה בילקוט הפר
סומים  ,2223התשל״ו ,עמ׳ .1871
כ׳י׳ו באדר ב׳ התשמ״ד ) 30במרס (1984
מרים מילר
)חמ (3—95
_ _ _ _ _ המנהלת הכללית של מכון התקנים הישראלי
ס׳ ח התשי״ג ,עמ׳  ;30התשל״ט ,עמ׳ .34
1

,

ילקוט ־פרסומים  ,3065כ״א בםיון התשמי׳ד21.6.1984 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,ה ת ש כ ״ ה ~ 1 9 6 5
מ ח ה ירושלים
מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

הודעה כדבר אישור שינויי תכניות מיתאר מקומיות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מתח ירושלים ,החליטה ,באישור שר הפנים,
לאשר שינויי תכניות מיתאר מקומיות אלה:

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז ירושלים ,ובמשרדי הועדה המקד
מית לתכנון ולבניה ,ירושלים ,הופקדה ,ביחד עם התש־
ריט המצורף אליה ,תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית
מפורטת מם׳ 3369״.

) (1״תכנית מס׳  2080א׳ — שינוי מס׳  1/79לתכנית
מס׳ 2080״.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :ירושלים ,מרכז
העיר ,שטח המתוחם על ידי הרחובות :הנביאים,
מונבז והלני המלכה ,גוש  ,30052חלקה  ,132חלקי
חלקות  ,133 ,123 ,120 ,108הכל על פי הגבולות
המסומנים בתשריט בקו כחול.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד השכח
מאזור מגורים ) 2מיוחד( לאזור מסחרי; ב( ביטול
בינוי מאושר שבתכנית מם׳  2080וקביעת בינוי
ח ד ש ; ג( ביטול דרך מאושרת ,הרחבה והתווית
של דרכים חדשות; ד( קביעת שלבי ביצוע; ה( קבי
עת הוראות לגבי חניה תת־קרקעית ציבורית;
ו( קביעת הוראות לגבי בנינים לשימור.

ואלה השטחים הכלולים בתכנית :ירושלים ,שכונת
בית חנינא ,גוש  ,30614חלקה  ,63בין קואורדינטות אורך
 137.210—137.910ובין קואורדינטות רוחב —172.120
 — 172.270הכל על־פי הגבולות המסומנים בתשריט
בקו כחול.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( קביעת יעוד השטח
כאזור מגורים  ;5ב( קביעת יעוד השטח לבנין ציבורי;
ג( התוויית דרך חדשה והרחבת דרך; ד( חלוקה חדשה;
ה( קביעת קווי בנין.
כל המעתין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

כל המעונין בקרקע ,ב מ י ן או בכל פרט תכנוני
אחר הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי
לכך על• פי׳ סעיף  100לחוק ,רשאי תוך חדשיים מיום
הודעה על הפקדת השינוי האמור ,פורסמה ,בילקוט פרסומה ,של הודעה זו ברשומות להגיש התנגדות לתכ־
גית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
הפרסומים  ,281:התשמי׳ב ,עפ׳ .1665

) (2״תכנית מס׳  ,2447שינוי מס׳  16/77לתכנית מיתאר
מקומית לירושלים״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :ירושלים,
x178חלקות
,3
ברחוב ירמיהו ליד מחנה .שנלר ,גוש
 ,193 ,17—24חלקי חלקות ,149 ,148 ,33 ,26 ,16
 — 178 ,177 ,150הכל על פי הגבולות המסומנים
בתשריט בקו כחול.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( שינוי ייעוד
משטח פרטי פתוח ושטח לבנין ציבורי לשטח
למוסדות :ב( ההודיה והרחבת דרכים; ג( קביעת
שטת ציבורי פתוח; ד( קביעת שטחי בניה למגש
חדש מס׳  ;1ה( קביעת הוראות בינוי בשטח.
הודעה על הטקדת שינוי התכנית האמור פורסמה
בילקוט הפרסומיע  ,2964התשמ״ד ,עמי .74
השינויים האמורים ,בצורה ,שאישרה הועדה המחוזית
ביהד עם התעוריטים 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 פתו
חים לקהל.
יליקומ זזפרפוכלים  ,3065ב״א בסיון וזתטמ״ד21.6.1984 ,

מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

הודעה כדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ת— ,1965כי במשרדי הועדה המתווית
לתכנון ולבניה ,מחוז ירושלים ,ובמשרדי הועדה המקו
מית לתכנון ולבניה ,ירושלים ,הופקדה תכנית מפורטת
הנקראת ״תכנית מפורטת מם׳ 3336״ ,ביחד עם התשריט
המצורף אליה.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :ירושלים ,שכונת
פסגת זאב ,מייתחם מם׳  36לפי תכנית מם׳  ,3058גוש
 ,30608חלקי חלקות  ;23 ,22 ,18 ,17 ,16 ,13גוש ,30613
חלקי חלקות  ,23 ,10 ,9 ,5 ,4 ,3שטח בין קואורדינטות
אורך  173.080—173.250לבין קואורדינטות רוחב —137.250
 — 137.590הכל על־פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו
כחול.
א( קביעה יעודי הקרקע הציבוריים; ב( התווית דר
כים ציבוריות; ג( קביעת שטת לתחנת טרנספורמציה;.
ד( איחוד וחלוקה מחדש•
כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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כל המעונין בקרקע ,בבניו או בכל פרט תכנוני אחר
הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך
על־פי סעיף  100להיק ,רשאי ,תוך חדשיים מידם פרסומה
של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לתכנית במש
רדי הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,מטח יהודה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכיי׳ה— ,1965כי במשרד־ הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז ירושלים ,ובמשרדי הועדה המקו
מית לתכנון ולבניה ,מטה יהודה ,הופקדה תכנית מפורטת
הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ מי486/״ ,ביחד עם התש
ריט המצורף אליה.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :בתהום המועצה
האזורית מטה יהודה ,מוצא עילית ,בשטח שבין דרך
ירושלים — מבשרת ציון ורחוב מעלה התורן בגוש
 ,300316חלקה  — 46הכל על־פי הגבולות המסומנים
בתשריט בקו כחול.

עיקרי פטדת שינוי התכנית :איפשור הרחבת כל
הדירות־ בבנין ברחוב הרטגלס פס׳  ,10.,8גוש ,6772
חלקה  ,59שינוי הבינר וקווי הבניה .שטח ההרחבה לכל
דירה יהיה  37מ׳יר וסה״כ שטח כל דירה יהיה• כ.־103
מ״ר ברוטו )כולל מרפסות( .וע״י כך שינוי תכנית
מפורטת מס׳ .408
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא
תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבניו או בכל פרט תכנוני אהד
הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי
לבך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מידם
פרסום הודעת זו ברשומות ,להגיש התעדות במשדרי
הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,תל־אביב־יפר
הזרעה כדבר הפקדת שינוי ת מ י ת מפורטת

ניתנת בזה ,הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
עיקרי הוראות התכנית :א( הלוקה הדשה של החלקה לתכנון ולבניה ,מחה תל־אביב ,ובמשרדי הועדה .המקו
למגרשים לבניה :ב( הקצאת שטחים מן החלקה לצרכי מית לתכנרן רלבניה ,תל־אביב־יפר ,הופקד ,ביחד עם
ציבור :ג( קביעת קווי בנין מחייבים לבניית המבנים על התשריט המצורף אליו ,״שינוי תכנית מם׳  2192אי ,שינוי
מם׳  1לשנת  1983של תכנית מפורטת מסי 2192״.
המגרשים,
כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

כל המעונין בקרקע ,בבניו או בכל פרט תכנוני אחר
הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך
על־פי סעיף  100לחוק ,רשאי ,תוך חדש־ים מיום פרסו
מה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לתכנית
במשרדי הועדת המקומית האמורה.
ד׳ בסיון התשמ״ד ) 4ביוני (1984
ר׳ לדי
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה ,מחוז ירושלים

מ ת ת ת ל ׳ אביב
מרחב תכנון מקומי ,תל־אביב־יפו

הודעה כדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,מחוז תל־אביב ,ובמשרדי הועדה המקו
מית לתכנון ולבניה ,תל־אביב־יפו ,הופקד ,ביהד עם
התשריט המצורף אליו ,שינוי תכנית מפורטת הנקרא :
׳־תכנית מס׳  ,2299שינוי מם׳  1לשנת  1983של תכנית
מפורטת מם׳ 408״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש ,6772
חלקה  — 59רחוב הרטגלס  ,10 ,8תל־אביב.
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ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש ,7104
הלקות  — 240 ,239 ,233 ,237הרחובות סעדיה גאון —
ציקלג.
עיקרי מטרת שינוי התכנית :התרת הקמת תחנת דלק
בקומת קרקע עליונה בבניין רב קומות לחניון ציבורי,
מסחר ומשרדים ובהתאם לכך — שינוי תכנית מפורטת
מס׳  ,2192שהודעה על אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,29;3מיום .14.7.1983
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא
תשלום ,בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין אד בכל פרט תכנוני אחר
הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי
לכך על־פי סעיף  100לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום
פרסום הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות במשרדי
הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,הרצליה

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז תל־אביב ,ובמשרדי הועדה המקו
מית לתכנון ולבניה .הופקד ,ביחד עם התשריט המצורף
אליו ,״שינוי תכנית מס׳ הר ,1513/שינוי לתכנית מיתאר
מס׳ הר253/א״׳.
ילקוט הפרסומים  ,3065כ״א בםיון התשמ״ד .6.1984 ,נ2
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ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש ,6667
חלקות  — 36 ,35הרחובות :בזל — הנשיא.
עיקרי מטרת שינוי התכנית :א( הפקעת שטחים
לצורך הרחבת דרכים ושטח ציבורי פתוח בהתאם לתש־
ריט התכנית; ב( קביעת בינוי לבתי המגורים כמצויין
בתשריט התכנית.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא
תשלוט בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבבין או בכל פרט תכנוני אחר
הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי
לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום
פרסום הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות במשרדי
הועדה המקומית האמורה.

הודעה על הבנת שינדייפ לתכניות
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף דד לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה ,מחוז תל־אביב ,החליטה על הכנת שינויים
לתכניות כמפורט להלן:
מרחב תכנון מקומי ,תל־אביב־יפו
״ ת ע י ת מס׳  1846א׳ ,שיטי מס׳  1לשנת  1983של
תכנית מס׳ 1846״.
יאלה השטחים הכלולים בתחום שינוי התכנית
המוצע :גוש  ,6625חלקות m ,889 ,569 ,568 45—53
ו־ — 877בין הרחובות :קהילת פאדובה ,קהילת ריגה
ודרך הרצליה — ,עבר הירקון ,ביח״ר ״כיתך ,תל־אביב.
״תכנית מפורטת מם׳ 1292גי ,שינוי מם׳  1לשנת
 1982של תבנית מס׳ 1292״.
ואלה השטחים הכלולים בתהום שינוי התכנית המוצע:
גוש  ,6625חלקה  — 895רחוב קהילת ריגא  ,7תל־אביב.
מרחב תכגון .מקומי ,תל־אביב־יפו

הודעה בדכ־ קביעת תנאיפ
לפי סעיף  78לחוק התכנון והבניה,
התשב״ה—1965
ניתנת בזה הודעה ,כי בכוח סמכותה לפי סעיף 78
לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה— ,1965החליטה ,הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב ,לקבוע תנאים
שלפיהם יינתנו היתרי בניה ו/או היתרים לשימוש בקרקע
בשיטה התכנית המפורטת מס׳  ,2267שינוי מס׳  7לשנת
 1982של תכנית  44ושינוי מס׳  4לשנת  1982של תכנית
 ,58הכולל׳ את הגושים ) 6904חלק( ,6913 ,©10 ,6907
) 7085 ,6932—39הלק( ,ושלגביהן פורסמה הודעה על
הכנת תכנית לפי סעיף  77לחוק התכנון והבניה,
התשכ״ה— ,1965כמפורט להלן:
ילקוט הפרסומים  ,3065כ׳׳א בסיון התדזנל״ד21.6.1984 ,

 .1בבנינים המפורטים ברשימת הבתים לשימור המסו
מנת באות ״א״ יינתנו אך ורק היתרים לשיפוץ
בלבד שאין בו שינוי או תוספת בניה ,ולא יינתנו
היתרים להריסה או לשינוי בבניה;

 .2בבנינים המפורטים ברשימה המסומנת באות ״ב״
יינתנו היתרים לשיפוץ ו/או לשינוי בבניה ולא
יינתנו היתרים להריסה;
 .3בשטח התכנית יינתנו היתרים ליעוד של מגורים
בלבד .הוראת סעיף זה לא תחול לגבי הרחובות
המפורטים ברשימה המסומנת באות "ג״;
 .4מתן היתרי בניה ותוספת בניה מותנה בתנאים
ארכיטקטוניים שתקבע הועדה המקומית לתכנון
ולבניה.
הרשימות האמורות ובהן פ י ת ט שמות הרחובות
ומספרי הבתים נמצאות במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה ,תל'־ אביב־ יפו ,וכל המעונין רשאי לעיין בהן
ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתו
חים לקהל..
ה׳ בסיון התשמ׳׳ד ) 8ביוני (1984
מדרבי כתנא
יושב ראש -הועדה .המחווית לתכבוו
ולבניה ,מחוז תל־אביב־יפו

מ ח ת המרכז
מרחב תכנון מקומי ,זמורה

הודעה כרכר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק .התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,זמורה ,הופקד שינוי תכנית הנקרא
״שינוי תכנית מפורטת מס׳ זמ6/141/י /ביחד עם התשריט
המצורף אליו.
עיקרי הוראות שינד התכנית :שינוי שטח ציבורי
פתוח לשטח בניה .וחלוקת מגרשים.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש ,2251
חלקות  ,30 ,29 ,28 ,27חלקי חלקות  — 98 ,89בני עייש.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא
תשלום בימם ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני
אחר הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על־פי סעיף  100לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות
לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
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הודעות לפי ח ו ק התכנון והבניה ,ה ת ש כ ״ ה 1 9 6 5 -
מרחב תכנון מקומי ,כפר סבא
הודעה בדבר הפקדת שמוי מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89להוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,כפר סבא ,הופקד שינוי תכנית הנקרא
״שינוי מיתאר מקומית מס׳ כם28/1/״ ,ביחד עם התשריט
המצורף אליו.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :קביעת שטחים לצרכי
ציבור ,אזור מסחרי והוראות בניה.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש 614ד,
חלקות ) 168 ,167—60חלק( ~ 171 ,שכונת גאולים,
הרחובות :ויצמן ,אבן גבירול ,יל״ג ,אבן עזרא ,הל׳יה,
רמה״ל ,אברבנאל ,אלקלעי ,שד״ל ואבן שפרוט.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא
תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכיוגי אחר
הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית וכן כל הזכאי
לכך על־פי סעיף  100לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום
פרסומה של הודעה .זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי
התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,פתח־תקוה

הודעה כדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״הי— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,פתח־תקוה ,הופקדה תכנית מפורטת
הנקראת ״תבנית מפורטת מם׳ פת1/1261/״ ,ביחד עם
התשריט המצורף אליה.
עיקרי הוראות התכנית :איחוד חלוקה על־פי סימן ז׳
לחוק וקביעת הוראות בניה.
ואלה השטחים הכלולים .בתכנית :גוש  ,6388חלקות
 — 187—181הרחובות :קלישד ופיבס.
כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך
על־פי סעיף  100להוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה
של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לתכנית במשרדי
הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,רמלה

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מ״תאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון
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ולבניה ,מחוז המרכז ,אישרה ,באישור שר הפנים ,שינוי
תכנית מיתאר מקומית הנקרא ׳׳שינוי תכנית מיתאר
מקומית מס׳ לה9/1000/״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש ,4379
חלק מחלקה  ;3גוש  ,4428הלק מחלקה  ;109גוש ,4428
חלק מחלקה  ;110גוש  ,4380הלק מחלקה .6
עיקרי הוראות שינוי התכנית :שינוי יעוד שטח
חקלאי לשטח תעשייתי לצורך הקמת סילאות למלט,
שינוי יעוד שטח פרטי פתוח לשטח פרטי פתוח בו
מותרת חניה ,סלילת דרכים שלוחת רכבת וביתן שומר.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2985התשמ׳׳ג ,עמי .569
שינוי התכנית האמור ,בצורה שאישרה הועדה המחו
זית ביחד עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי
הועדה המחוזית האמורה ,וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנת ולבניה ,רמלה ,וכל המעונין רשאי לעיין בו
ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,רעננה
הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנת ולבניה ,רעננה ,הופקד שינוי תכנית הנקרא
״שינוי תכנית מ־תאר מקומית מס׳ רע229/1/ב׳״ ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :שינוי יעוד מאזור
מגורים ב׳ לאזור מגורים ג׳.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש ,6580
חלקות  — 112רחוב מכבי.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא
תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
הרואה עצמו גפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי
לכך עליפי סעיף  100לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי
התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
י״ד באייר התשמ״ד } 16במאי {1984
א׳ חמן
יושב ראש! הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז
ילקוט הפרסונזים  ,3065כ״א בסיון הונעוני״ד21.6.1984 ,

הודעות לפי ת ו ק התכנון והבניה ,התשכ״ה—1965
מ ת ת הצפון
מרחב תכנון מקומי ,הגליל המזרחי

מרחב תכנון מקומי ,הגליל המזרחי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

הודעה כדבר הפקדת תפנית טיתאר

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה ,מ ח מ הצפון ,אישרה תכנית מפורטת הנקראת
״תכנית מפורטת מס׳  — 3276מרכז הצור הגלילית ,רחוב
הנשיא וייצמן״.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :חלקי גושים ,13854
.13894 ,13856

נמסרת בזה הודעה ,,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,תתשב״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז הצפון ,ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,הגליל המזרחי שברחוב הגליל טבריה,
הופקדו; תכנית מיתאר הנקראת ״תכנית מיתאר מס׳
 — 1313כפר יפיע״ ,ביחד עם התשריט המצורף אלייה.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :גושים שלמים
 ,16878—16873חלקי גושים .16882—16879

עיקרי מטרת התכנית :פיתוח השטח לצרכי מסחר,
בידור ,מוסדות ציבור ,שטחים ציבוריים פתוחים ,דרכים,
חניות ושטחים ירוקים.

עיקרי מטרת התכנית :הכנת תכנית מיתאר למקום
בהתאם לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה—.1965

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
מים  ,2583התש״ם ,עמ׳ .392

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

התכנית האמורה ,בצורה שאישרה הועדה המחוזית
ביחד עם התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי
הועדה המחוזית האמורה ,וכן במשרדי הועדה ,המקומית
לתכנון ולבניה ,הגליל המזרחי שברחוב הגליל ,טבריה,
וכל המעונין רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים• ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחבי תכנון מקומי ,הגליל המזרחי
ה ו ד ע ה כדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז הצפון ,ובמשרדי הועדה המקדמית
לתכנון ולבניה ,הגליל המזרחי שברחוב הגליל טבריה,
הופקדה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳
 — 3740מרכז מושב קדרים )כלנית(״ ,ביחד עם התשריט
המצורף אליה.

כל המעונין בקרקע ,בבבין אד בכל פרט תכנוני אחר
הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן מהנדס ועדה
מקומית שמרחב התכנון שלה כלול בתהום התכנית או
גובל אותו ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של
הודעה זד ברשומות ,להגיש התנגדות לתכנית במשרדי
הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,הגליל המרכזי

הודעה כדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה^ ,1965-כי במשרדי הועדה המחתית
לתכנון ולבניה ,מחת הצפון ,ובמשרדי הרעדה המקומית
לתכנון ולבניה ,הגליל המרכזי שברחוב לוחמי הגיטאות
 ,10עכו ,הופקדה ,תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית
מפורטת מם׳  — 4532חלוקת מגרשים בכפר עבלין״,
ביחד עם התשריטי המצורף אליה.

ואלה השטחים הכלולים בתכנית :גוש  ,15605חלקי
חלקות .3^^2 ,45 ,33—34 ,27—30

ואלה השטחים הכלולים בתכנית :גוש  ,12202חלקי
חלקות  ;64 ,56גוש  ,12203חלקי חלקות  ;50 ,49גוש
 ,12206חלקות ) 2 ,1חלק(.

עיקרי מטרת התכנית :הקמת מרכז ציבורי ומסחרי
משולב ושטה לבנייני ציבור.

עיקרי מטרת התכנית :קביעת חלוקת שטחים לפי
יעודים ופירוט חלוקת מגרשים.

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

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

כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן מהנדס ועדה
מקומית שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או
גובל אותו ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה
זו ברשומות ,להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה
המקדמית האמורה.

כל המעונין בקרקע ,בבניין או בכל.פרט תכנוני אחר
הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן מהנדס ועדה
מקומית שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או
גובל אותו ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה
זו ברשומות ,להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה
המקומית האמורה.

ילקוט הפרסונלי•  ,3065כ״א בסידן התשפו״ד21.6.1984 ,
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חודעוח ל6י חוק חתבמן ווזבגיה ,התמוכ״ח—1*65
מרהב תכנון מקומי ,הגליל המרכזי

הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר •
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז הצפון ,ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,הגליל המרכזי שברחוב לוחמי׳ הגיטאות
 ,10עכו ,הופקדו ,ביתד עם התשריטים המצורפים אליהם,
שינויי תכניות מיתאר אלה:
) (1״תכנית מם׳ ,4085
 — 6m1שינוי תוואי דרך מם׳

שינוי לתכנית מיתאר מם׳
 .באבו

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש ,18792
חלקות  ¡95 ,81 ,79 ,78 ,73—69 ,66גוש ,18795
חלקה ,80
עיקרי מטרת שינוי התכנית :שינויי תוואי דרך מס׳
 •28שבגוש .18795
) (2״תכנית מם׳  ,4358שינוי לתכנית מיתאר מם׳
 — RP/50/42אזור תיירות ונופש במעלות״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גדש ,18389
חלקות  ,24 ,23חלקי חלקות ,40 ,31 ,28 ,25 ,22
 ;48גוש  ,18390חלקות  ,16 ,5—2חלקי חלקות ,1
 :15 ,14 ,8 ,7גוש  ,18391בשלמותו; גוש ,18407
חלקות  ,26 ,20-4חלקי חלקות .25 ,23 ,21 ,3 ,2
עיקרי מטרת שינוי התכנית :שינוי יעוד השטח
מחקלאי למלונאות ,נופש ומגורים מיוחדים.
כל! המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ,ללא
תשלום .בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
כל המ־יונץ בקרקע ,בבנין או בכל פרס תכנוני אחר
הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי• התכניות ,וכן מהנדס
הועדה המקומית שמרחב התכנון שלה כלול בתחדם
שינויי התכניות או גובל אותו ,רשאי ,תוך חדשיים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינויי
התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  S9לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז הצפון ,ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,יזרעאלים שבתל עדשים ,הופקד שינוי
תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית מפורטת מס׳ ,4635
שינוי לתבנית מפורטת מס׳  — 2765תחנת תידלוק ליד
קבוץ שריד״ ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש ,17438
הלק מחלקה .5
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עיקרי מטרת שינוי התכנית :שינוי יעוד השטח
לתחנת תידלוק מטיפוס  7בהתאם לתכנית מס׳ ת/מ/א.18/
כל המעונין בשינוי התבנית רשאי לעיין בו ללא
תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
הרואה עצמו בפגע עד ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס
הועדה המקומית שמרחב התכנון שלה כלול בתחום
שינוי התכנית או גובל אותו ,רשאי ,תוך הדשיים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי
התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,נצרת עלית

הורעה כדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

^

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחח הצפון ,ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,נצרת עלית שבעירית נצרת עלית,
הופקד שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית מפורטת מס׳
 ,4476שינוי לתכנית מפורטת מם׳  — 3347שינוי יעוד
למבני ציבור בנצרת עלית״ ,ביחד עם התשריט .המצורף
אליו.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש ,16554
חלק מהלקה .6
עיקרי מטרת שינוי התכנית :יעוד השטח למבני
ציבור — גן ילדים.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא
תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס
הועדה המקומית שמרחב התכנון ׳:ולה כלול בתחום
שינוי התכנית או גובל אותו ,רשאי ,תוך חדשייפ מיום^
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי
התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,עפולה

הודעה בדכר הפקדת שינוי תפנית מיתאד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז הצפון ,ובמשרד־ הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,עפולה שבעירית עפולה ,הופקד שינוי
תכנית מיתאר הנקרא ״תכנית מס׳  ,4697שינוי לתכנית
מיתאר מם׳  — 302חלוקת מגרשים לבניה ,גבעת המורה,
עפולה״ ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
ילקוט הפרסומים 65ס ,3כ״א בסיון התשמ״ד21.6.1984 ,

סנאן״28

הודעות לפי ח ו ק התכנון והבניה ,התשכ״הs—96ו
ואלה .השטחים הכלולים בשינוי התכנית :חלקי
גושים .17778 ,17234 ,17119
עיקרי מטרת שינוי התכנית :חלוקת השטה למגרשי
בניה לשם קביעתו לייעודים שונים.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא
תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני
אחר הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן
מהנדס הועדה המקומית שמרחב התכנון שלה כלול
בתחום שינד התכנית או גובל אותו ,רשאי ,תוך חדשיים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות
לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

ואלה השטחים הנכללים בתחום תכנית איזלר אלמסלך:
גוש  ,16561חלקות  ,16 ,13 ,10חלק מחלקות ,12 ,11 ,7
 ;26 ,22 ,21גוש  ,16558תלק מחלקות  ;1 ,12גוש 16557
חלקי חלקות  ;1 ,10 ,11,12גוש  ,16529חלקות —119 ,117
הכל כמסומן במפה בקנה מידה  1:1250הנמצאת במחלקת
ההנדסה בעירית נצרה.
ב׳ בניסן התשמ׳יד ) 4במאי (1984
 .תזפיק זיאד
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,נצרת

מחמ הדרום
מרחב תכנס מקוני־ ,אילת

הודעוז כדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

מרחב תכנון מקומי ,צפת
הודעה בדכר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת מ ה הודעה ,בהתאם לעעיף  89לחוק התכנון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז הדרדפ ,ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנה ולבניה ,מחוז הצפון ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,אילת ,הופקד שינוי תכנית הנקרא
לתכנון ולבניה ,צפת שיבעירית צפת ,הופקד שינוי תכנית ״שינוי -מס׳  26לתכנית .מפורטת • מ0׳ 135/03/2
מפורטת הנקרא ״תכנית מפורטת מס׳  ,4846שינוי לתב שכונת יעליבו רחובות חורב .,שחם ,הגדנשת ,המלחה״,
בידוד עם התשריט המצורף אליו.
נית מפורטת מס^  — 1698עיר העתיקה צפת )עמ^׳ה(״,
ביחד עם התשריט המצורף אליו.
עיקרי הוראות שינוי המכנית :א> שינוי יעוד מאזור
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  ,13057מגורים בי  1לאזור בנייני׳ ציבור ב( שינוי יעוד מאזור
בניה א׳ ל־ב־ ;1ג( הגבלות בניה לבית  250שהוא
חלקות .113 ,111 ,110 ,97 ,95—93
עיקרי מטרת שינוי התכנית :שינוי יעודם של חלקים היחידי שנותר באזור א׳. .
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :כ־337
מן החלקות הנ״ל מחנייה למגורים וחלקים אחרים מחניה
דונם ,חלקי גושים  *)027 ,40010 40009ארעי;
למעברים ציבוריים וככר.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא
תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבניו או בכל פרט תכנוני אחר
אחר הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן
מהנדס הועדה המקומית שמרחב התכנון שלה כלול
בתחום שינוי התכנית או גובל אותו ,רשאי ,תוך חדשיים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות
לשינוי התכנית; .במשרדי הועדה המקומית האמורה.
י׳יג באייר התשמ״ד ) 15במאי (1984

ישראל :קניג
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון

ולבניה nnb ,הצפון
מרחב תכנון מקומי ,בצרת

הודעה על ה מ ת תכנית מפורטת מקומית
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה ,נצרת ,החליטה בישיבתה מם׳  6/84מיום 15.3.1984
להכין תכנית מפורטת מקומית לנצרת.
ילקוט הסרסונ־־ם  ,3355ב״א בטיון התיצמ״ד21.6.1984 ,

כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בר ללא
תשלזם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל..
כל המעונין בקרקע ,פבנין או בכל פרט תכנוני
אחר ,הרואה עצמו נפגע י על י ידי שינוי התכנית ,וכן
כל זכאי לפי םעיד״  103לחוק ,רשאי ,תוך חדשייט מיום
פרסומה של החדש** זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי
התבנית במשרדי הועדה .המקומית האמורה.
מרזזב תכנון מקומי ,אשקלון

הודעה ברבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחזז הדרוס ,ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,אשקלון׳ ,הופקד שינוי תכנית הנקות;
״שינוי מס׳  8לתוכנית מפורטת מם׳  — 165/03/4מרכז
נפתי״ ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :שינוי יעוד משטה
ציבורי פתוח לשטח פרטי פתוח להקמת בריכת שהיה
ומיתקני ספורט.
2713

הודעות לפי ח ו ק התכנון והבניה ,ה ת ש כ ״ ה 1 9 6 5 -
ואלה השטחים הכלולים בתבנית :כ־ 12דונם ,גוש
 ,1940חלקי הלקות .23 ,18 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית248.7 :
דונם ,גוש .38095

כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא
תשלרם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתרחים
לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין אד בכל פרט תכנוני
אתר ,הרואה עצמו נפגע עד ידי שינוי התבנית ,וכן
כל זכאי לפי סעיף • 100לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מידם
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי
הוןכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

כל המעונין בשינויי התבניות רשאי לעיין בהם ללא
תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל,
כל המעונין בקרקע ,בבנין אד בכל פרט תכנוני
אחר ,הריאה עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות ,ובן כל
הזכאי לפי סעיף  100לחוק ,רשאי; תוך הדשיים מיום
פרסומה של הודעה זו •ברשומות ,להגיש התנגדות לשינויי
התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

מרחב תכנון מקומי ,באר־שבע

מרחב תכנון מקומי־מחוזי ,הדרום

הודעה כרכר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי .במשרדי הועדה המחוזית
לתבבון ולבניה ,מחוז הדרוס ,ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,באר־שבע ,הופקדו ,ביחד עם התשריטים
המצורפים אליהם ,שינויי תכניות מפורטות אלד:,
) (1״שינוי מסי  19לתכנית מפורטת מס׳ — 106/03/5
אזור מלאכה ותעשיה זעירה״.
עיקרי הודאות שינוי התכנית :שינוי בחלוקת
מגרשים ,שינוי יעוד מאזור מלאכה לשטח ציבורי
פתוח ,הסדר ואדי באר־שבע ,הגדלת מגרש 33
והקטנת מגרש .15
ואלה השטחים• הכלולים בשינוי התבנית 6.5 :דונם,
גדש  — 38003רחוב המלאכה.
) (2״שינוי מס׳  26לתכנית מפורטת מס׳ — 113/03/5
שכונה ה׳ ״.
עיקרי הוראות שיגרי •התכנית :הנהיות .בניה
לתוספת .גגון מעל מרפסת גן.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית :כ־380
מ׳׳ר ,גוש  — 38061רחוב שלונםקי .29
) (3״שיניי מס׳  13לתכנית מפורטת מס׳ ,128/03/5
שכונה ר ,מצדה בנה ביתך ,שלב א׳״.
עיקרי •הוראות שינוי התכנית :שינוי בקו בנס
צרדי ל־ 1.35מי .השינוי מתייחס לקו בנין בצד
המערבי־ של המגרש בלבד ,בצד הגובל במגרש .106
ואלה השטחים הכלולים בתכנית 766 :מ״ר ,גוש
.38061
) (4״שינוי מם׳  21לתכנית מפורטת מס׳ — 167/03/5
קרית יהודית ,אזור תעשיה״.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( שינוי בגודל
חלק מהמבנים על ידי ביטול ה צ ת ת אחוריות:
ב( שינוי מיקום מבנים מס׳  262ומם׳ ; 261
ג( ביטול הפינות המעוגלות במבנים.
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הודעה כרכר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה״ בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון(
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרד -הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,מחוז הדרום ,הופקדו ,ביחד עם
התשריטים המצורפים אליהם ,שינויי תכניות מפורטות
אלה :
) (1״שינוי מסי  32לתכנית מפורטת מס׳ — 101/03/26
ירוחם״.
עיקרי הוראות שינוי התכנית  :שינוי בהנחיות בניה,
קווי בנין ואחוזי בניה לצורך בניית .תוספות —
הרחובות גוש עציו! וההגנה.
ואלה .השטחים הכלולים בתכנית 9.200 :דונם ,גוש
 ,39538חלקות .1—4 ,32—35
) (2״שינוי מם׳  1לתכנית מפורטת מס׳ — 149/03/11
הר עמשא )מרינה זמני(״.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :יעוד שטח למבני
ציבור ,מגורים ,שטחים ציבוריים פתוחים אזור
מבני משק ,דרכים וחניות.
ואלה השסדדם הכלולים
הבל יתיר.

בתכנית 122.6 :דונם,

כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא
תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבניו או בכל פרט תכנוני
אחר ,הרואה עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות ,וכ! כל
•הזכאי לפי סעיף  100לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינויי
התכניות במשרדי הועדה .המקדמית האמורה,
ב׳ באייר התשמ״ד ) 22במאי (1984
א׳ שפירא
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז הדרום
3065ילקוט דופרסוניים

 ,כ״א בסיון ןזתעב״דL6.2.:93•! ,

וממנות בתי הממופע
ב י ת ה מ ש פ ט המחוזי בירושלים
הזמנות בדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי מנהלי עזפץ
מתפרסמת בזה הודעה ,כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או
לצו י ו ש ת או למינוי מנהל עזבין .הרוצה להתנגד לבקשות מתמו להגיש לבית המשפט את כתב התנגדותו
תוך ארבעה עשר ימים מיום פרםומ הודעה זו.

מס׳ התיק

תאריך
הפטירה

שם הבינות

שם המבקש

ירושות

צוואות
446/84
447/84
449/84
452/84
4544
™457
461/84
463/84
466/84
468/84
470/84
471/84
473/84
475/84
477/84
479/84
445/84

מס׳ התיק

שם המנוח

תאריך
הספירה

שם המבקע•

5.5.84
כהן מתתיהו
14.3.84
יעקב בורוכוב
14.3,83
שפרה נמר
23,4.84
סגל יעקב
9.4.83
אברהם פדרו
11.5.84
הירש לאה
4.3.84
זאב יעקוב י
17.5.84
מזל בריחי
24.5.84
תאה בו קי
26.4.84
בלוך איציק
20.4.84
שושנה פדמרנץ
אברהם םוקורנסקי 7.11.83
6.4.84
אסתר צלרמאייר
2.12.83
דגן דוד
)15.11.8
לוי ברזני
אנה ניוסיה חילביץ 2.4.84
31.8.83
רבקה פנחסי

דוד אהרן כהן
דניאל בורוכוב
אברהם פרופר
מרים סגל
בת שבע שעובי
מרים רכניצר
מלכה יעקובי
בן ציון בדיחי
ג׳ ראובינוף
בלוך שיינה
יוסף הדר
מריה סוקורנםקי
יוליוס צלרמאייר
דגן פניה
לאה בר זני
דוד קינדלר
רחמים פנחםי

451/84
453/84
455/84
456/81
458/34
459/84
460/&1
462/84
464/84
465/84
469/84
472/84
478/84
475/84

חנוכה בנימיני
שטיינהרט
הרשקוביץ אוה
אמיל אב
מרדכי שאול
יעקב גנון
מאיר משרקי מזרהי
נחום יעקב מזרחי
פישר פ דניה
שמחון אסתר
מזרחי אברהם
שרה לוי
וגנר תמרה
בשר משה
אשר למל

9.3.84

אפרים בנימיני

 5.12.83קופרמן דן
 20.4.84סרג יי אב
ג׳ ויה שאול
9.1.84
מרים גנון
1.5.84
 20.5.27יוסף מזרחי
 15.4.84אפרים מזרחי
 27.4.84פישר מירקו
 12.4.84שמחוז מיכאל
 20.11.83מזרחי יעל
 26.11.83שמואל לוי
 27.3.84גלנצר העדה
כשר שמואל
4.4.84
אריה למל
1.8.28
אליהו צ ׳ כן־זמרה ,רשם

בית ה מ ש פ ט המחוזי בתל־אביב־יפו
הזמנות פרבר קיופ צוואות או ירושות או למינוי מנהלי עזפון
מתפרסמת בזה הודעה ,כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לבית המשפט בקשות לצו ?דום צוואת או
לצו ירושה או למינוי מנהל עזבו! .המצת להתנגד לבקשות מוזמן להגיש לבית המשפט את כתב
התנגדותו תון־ ארבעה עשר ימים מיום פרסום הודעה זו.
התיק

שם המנוח

תאריך
ה9םירה

שם המבקש

צוואות
 2413/84בראודה יונס
 2783/84בדאון ח י ו ) ד ו ד (
 2786/84פרימק רחל

23.4.84
22.4.84
26.7.83

 2788/84קזוקרו זלמן ליב
 2789/84סטשובר זוסמן

13.3.84
3.4.84

 2792/84גולדהבר אברהם
 2794/84גבאי יפת
 2797/84ברנט רחל

16.3.84
23.2.84
18.4.84

דוד א׳ פרנקל
גרינבאוס אברהם
טקו )שרמן(
אורה דייזי
קזוקרו רבקה
סטשובר שינדלה
ס ל ומאה
גולדהבר רבקה
גבאי אליהו
ברנט מרדכי

ילקוט הפרסומים  ,3065כ״א בסיון התשמ״ר21.6.1984 ,

פס׳ התיק

2798/84
2802/84
2805/84
2813/84
2815/84
2816/64
2820/84
2823/84
2826/84

 07המנות

לוי משה
ספיר זאב
גוטמן ליב יהודה
אריה
שריג )מוסקוביץ(
אהרון
בוחבוט סולטנה
יונה אנואר
רוזנצויג משה
)מאשה(
שטינברג אריה
שטופמן סימה

תזוריך
תפטיחוו

שם המבקש

5.4.84
25.2.84

מוטולה אברהם
קידר עמליה

28.3.84

גוטמן פלה

5.4.84
7.4.84
2.4.84

שריג חיה
כהן מאיר
יונה שמחה

1,8.84
22.3.84
3.12.82

קדמי)ים( שרה
שטינברג יצחק
וינר רעיסת

2715

בית ה מ ש פ ט המחוזי בתד־אביב־יפו
הזמנות

סס׳ התיק

שם המנוח

תאדיד
תפםידד.

שם המבקש

צוואות
 2833/84גרוסמן ברברה
 2837/84לויבשטיין מורים

16.2.84
9.3.73

 2439/84אופיר ברוריה

19.3.84

2839/84
2840/84
2842/^4
2843/84
2844/34

2851/84
2857/84
2662/84
2861/24

2864/84
2866/84
2868/84
2869/84

2870/84
2872/34
2884/84
2888/84
2889/84

2890/84
2891/84
2893/84
2896/84
2899/84

2901/£4
:׳'2907/

2909/£4
2913/84
2916/84
2917/84

2716

הררי חיים
קרנץ ישראל
מאירוביץ לובה
אהובה
ונק־בילוצורקזבסקי
הנה
לסקי צבי
פישר חנה

12.4.84
28.3.84

סמואל רנה
גדעון א׳
לוינגסטוץ
חב׳ לנאמנות
של בלי׳ל
הררי רחל
קרנ׳ן אהרון

 29.3.84הלל סם יוסף

 13.4.84לוינקוף מנחם
 27.3.84לסקי לאה
אורימן גורמן
6.3.84
חיה
זק דוד
 15.5.82זק העדה
 30.4.84גרינברג רעיה
מוםברג ריטה
 24.4.84שיצר תאיה־
פייבל הילדגרט
רבקה
 26.3.84בורשטיין פנינה
בורשטיין מאיר
 11.2.82נימר מרים
בדיר נימר עבד
 18.2.84לוי בתיה
לוי יהושע
סבירנובםקי צפורה  26.2.82של ובס קי נתן
 28.2.84צ׳רקובסקי רינה
קביליו רבקה
 27.3,84זנדר מרדכי
זנדר וילי
גפילהאוס
גפילהאוס נתן דוד 6.1.84
אברהם
 27.3.84שוורץ הניה
בורים מרים
לב ברנרד
וולף ויאולט
6.4.84
 21.3.84יודוביץ יוסף
יודוביץ משה
 27.12.83בדאון הרמן
בראי ז גום׳
בן אפרים
)רובינפיין( צבי
 15.2.84פדרמן אליקים
בן ציון מרום
6.4,84
מרדיקפ בר נח
)מרדיקס(
סעדי זהרה
 22.1.84סודאי יחיאל
)סודאי שרה(
בר נתן בריגיט
 22.3.84בר נתן יעקב
רחן צפורה )פייגה(  16.6.61ארליך רבקה
קורנהאוזר אלקסבדר  19.10.83קורנהאוזר
אילנה
 25.2. ?4מזעקי יחזקאל
כהן רגינה
שפרלינג ריקה
3.5.84
שפרלינג משה
 10.3.84יסטרובינסקי
יסטרובינסקי דוד
שיינדל

)המשך(

מס׳ התיק

2922/54
2925/84
2926/84
2927/84
2929/84
2935/84
2936/84
2941/84
2881/84
2945/84
!2947/$
2950/84
2957/84
2960/84

2961/84
2963/84
2966/84
2968/84
2971/84
2972/84
3/84ל29
2812/84
2944/84

2874/84
2979/84
2980/84
2991/84
2992/84
2993/84
2995/84
2996/84
3001/84
3003/84
3013/84
3014/84
3032/84
3033/84

3037/84
3040/84
3053/84

שש המנוח

תזוייד
הפסידה

ש 0המבקש

ביאדסקה אליזבטה  10.3.84קוגל רמי
ברליגר אסטל
יעקובובסקי מריאן 2.5.84
זוליט
ציון יעקב
 26.2.83ציון שאול
6.5.84
אבישי נעמי
כתר זכריה
זזנריך טננבאום
 16.3.84טננבאום חנה
 26.11.83שנטובי שנטוב
שם טוב עזיזה
שם טוב כדורי
 16,11.82שנטובי שנטוב
 27.6.83החברה לנאמנות
הורביץ היימן
של בל״ל
תאן אגון
17.4.84
 13.5.84רוזן אהרון
רוזן שושנה
חס קל לינה
 24.4.84אברמוב חנה
 9.5.84חנהגורביץ שמואל
גורביץ טובה
האז
לרמז אדלינה
 16.2.84לרמן תמירה
 22.7.76טאובר בנו
בכר פבינה
טאובר בנו
4.2.81
בכר פפי
אוירבך גידלה
 28.3.84רוזנטל היינריך
 13.3.84חדד חזקיה
חדד זבריה
 17.2.83וינר יהודית
קפילושניק יונה
3.5.84
סטולביץ משה
סטולביץ הירש
קדמי מזל
שומשורלי)סימסולו(4.4.83
מזל־םוב
)לימור(
 23.12.83מט רני לאה
מטרני רפאל
פרדו אדולף
פרדו אדל
4.4.84
3.5.84
בדישי זכריה
בדישי מלכה
אוניה שמריהו
 13.12.83אוניה רבקה
סרבינסקי אריה
7.1. »4
סרבינםקי אלחנן
צבי
הבר עדינה
6.4.84
ג ולדמן אל זה
 22.12.73חרמון מלה
י־רז׳י רבקה
יוסף מרגוט
^4
 11.9.83יוסף יריב
 26.11.83יוסף יריב
יוסף ארתור
 11.10.81רוזנצויג משה
רוזנצויג גילדה
 19.4.84רוזנצויג משה
רוזנצויג דוד
2.9.83
שקד יעקב
שקד שמחה
 26.2.84זוהר אביבה
שמעוני יהודה
 27.11.83ולדמן חוה
ולדמן שמואל
 13.12.83קיש יוסף
קיש רחל
 22.4.84רוסטון חנית
נוסבאום שרה
)אות(
פלש מרטי!
פלש יואל
2.4.84
קלפהולץ שלמה
 10.9.83קלפהולץ רוזה
 21.12.75אגוזי זאב
ניםנבוים יעקב
שפירא יונה
 16.4.84לין־קרן
אלכסנדרה

^
0

ילקוט הפרםומיס

 ,3065כ״א נסיון התשמ״ד21.6.1934 ,

בית ה מ ש פ ט המחוזי בתל־אביב־יפו
ה ז מ נ ו ת )המשך(

מס׳ התיק

שם המנוזו

תאדיד
הפטירה

שם המבקש

מ0׳ התיק

צוואות
 3056/84ירמוס מרדכי צבי
 3057/84זילברשטיין מלכה.
 3058/84בדנר ישראל
 3073/84ברט אברהם
 3075/84רביגוביץ נחמיה
 3077/84גבעולי שרה
 3087/84חיים אהרון
 3090/84ד׳ כהן מזל
 3099/84אחרק .הסן יפת
^^ 3101פינסקר אליעזר
• ^  3 1 0פינסקר שרה
 3107/84דמב אהרן
 3108/84ניימן חיה
 3109/84לנג קלמן )קילמן(
 3112/84אברהם פרסובסקי
קוציינסקי
 3115/84גרונית ברונשטיין
3120/84
3123/84
3124/84
3126/84
3128/84
3129/84
3135/84
3137/84
3141/84
3144/84
3145/84
3149/84
^3151/
^^]3152
3153^4
3157/84
3160/84
3161/84
2476/83

שאלתיאל זרובבל
ניימן מרדכי
וולף הרב ר ט
לויט ראובן
סטרסר אייר ין
סטרסר אמריק
כהן דוד
גורפינקל אריה
ידו שרינה
כהן פרנקה
ר וייס אנה
עוקשי אהובה
שמואל ריטה
רוזנטל יעקב
מטוס רעיה
קינדלר דוד
פולונסקי שפרה
פרל עטרה
נעמי וויס

26.2.84
26.12.83
16.12.83
73.54
29.3.84
7.4.84
22.4.84
24.12.83
25.4.84
16.4.84
2.1.83
20.2.84
15.3.84
17.3.63
25.9.82
8.10.80
24.3.84
3.12.83
16.2.84
23.3.84
25.10.53
27.5.63
7.5.84
8.12.82
11.12.82
15.3.84
24.3.84
11.4.84
27.5.84
28.4.84
29.1.84׳
10.4.84
4.5.84
7.3.84
23.2.83

ירמוס מלכה
ויסליץ משה
ירושלמי חיה
ברט רמי
רבינוביץ מילכה
פלג טליה
סלציאנו ת ז ה
ד׳ כהן מרדכי
אחרק דוד
פינסקר יגאל
פינסקר יגאל
דמב שרה
טל אברהם
לנג חנה אפרת
עמליה טריסטמן,
הירש פרםובסקי
צפורה שלזינגר
)שטייגפלד(
שאלתיאל מזל
אסתר שטג
וולף רות
וורצל מיכאל
גדי קורב
גדי קורב
כהן צביה
גורפינקל תהילה
שם״טוב רמונד
כהן אדוארד
אוםטרן גיורא
יצחקי נים ים
מינקוביץ ברוך
רוזנטל יהודית
מטוס דני
קינדלר אליהו
צמה מינה
פרל בן ציון
אמנון שובל

ירושות
2779/84
2780/84
2781/84
2782/84
2784/84

אביזוב אלחנן
אלטין נסים בכר
אלביירו יהודה
אלביירו שרה
לוי חיים

26.4.79
9.2.83
10.4.84
30.7.82
23.2.84

אביזוב מרים
אלטין אורו
אלווירו יעקב
אלווירו יעקב
לוי יהושוע

ילקוט הפרסומים  ,3065ב״א בסיוו התשמ׳׳ד21.6.1984 ,

שם המנוח

תאדיד

הפטירה

2785/84
2787/84
2790/84

וידר חנה
טיטו סופיה
פאר גאולה
אבו יצחק יוסף
הלל סטלה
צלח ראובן
הרטברויט רבקה
גלבלום שלמה
חסון שרה

1.3.84
16.1.84

2801/84

חסון משה

28.1.84

28)3/84

בן שלבד־ רחל
פרץ יהודה
רייזר זיגמונד
דן אריזאל
סין הרשקו שרה
מינצר רחל

28.4.84

2810/84

רוזנוביץ אפשטיין
גולדה
חיון אליהו
מלמד רבקה
כהן פואד
צדקה חיים

2819/84
2821/84
2822/84
2824/84

זיזובי ישראל
גרופי סאלם
הרטוב מלכה
כצמן שמה
בן־יוסף טובה
םבדלובםקי בלה
ורון יששכר

2829/84
2830/84

שטנהאדז דוד
זיסקינד
אברהם הלל
מנקוס מילטון
דימנט בנימין

2791/84
2793/84
2795/84
2796/84
2799/84
2800/84

2804/84
2806/84
2807/84
2808/84
2809/84

2811/84
2814/84
2817/84
2818/84

2825/84
2827/84
2828/84

2831/84
2832/84
2834/84
2835/84
2836/84
1800/84

פרלמוטר אהרון
שמואל
סיטון אליהו
דרורי מנחם
אםטרוג הנרי

83.84

. 1.84ד
16.3.84
24.2.48
13.4.84
16.3.84
13.1.84

28.6.83
18.1.84
23.1.82
23.11,76
24.12.76

7.4.84
10.4.84
17.12.64
10.2.84
30.1,84
7.7.83
23.12.77
27.9.83
17.7.73
26.3.84
2.6.83
21.7.82
27.9.83
11.10.83
17.4.84
9.10.82

16.232
22.3.84
4.4.84
13.1.84

שם ד״טבקש

רידר אברהם
טיסו אליהו
פאר שבתאי
אבו יצחק שלמה
הלל דוד
צלח שמחה
גלבוע יצחק
גלבלום שלמה
רוכלין)חסון(
יונה
תכלייז)המון(
יונה
שולב חנה
פ ת שמואל
רימר יטי
זילה; מרגיאה
סין הרשקד ינקו
מינצר יעקב
הנריך
רוזנדביץ שבתאי
היון דליה
מלמד שלופ
כהן אסתר
זרקו שמחה
אלגרה
זיזובי יהודית
גרופי שלום
הרטוב דן
כצמן לואיס
בן־יוסף אברהם
סגדלובסקי יורם
וישינצקי )ורון(
מיכלה
שטנהאוז ברוכה'
זיסקינד־דקל
רות
מנקוס גולדה
דימנט)דיאמנט(
יוסף
יעקב ב ת ך
םיטון אסתר
דרורי חיה
סרוב יצחק

2717

בית ה מ ש פ ט ה מ ח ח י בתל־אביב־יפו
ה ז מ נ ו ת )המשך(

מס׳ התיק

שם המנוח

תאריך
הפטירה

שם המבקש

ירושות
 2690/84פייגנבאום אהובה 14.4.84
 2838/84רובינשטיין משולם 4.4.84
)זיסה(
21.3.82
22.10.73

2841/84

מידה :מלכה
גורביץ ׳מאיר
גורביץ בלה
כץ צבי
היילמן משה

10.4.84
16.8.71

2849/84
2850/84

סעתי יעקב
דובדבני ישראל
גרוסברג יפה
לוי אברהם
רנדוניאצקי זלמן

22.11.83
12.10.83
9.2.84
5.2.84
28.10.78

רחמני ויקטוריה
גולדנברג מרקו
גרניק משה
פוקס מרים
לנדאו ונדה
אלפתביץ מיכאל
קרסו שושנה
צו קר שמואל
ביטון מקסים
אפלבאום הלן
שצוקובםקי שינדל
יפה
קרני שולמית
דתרוג׳ יוסף
גו ני ק נח
לויט פייגה
שיםטר ראובן
פלוטניק טובה
לנדמן שלום
בחמורש שבת
רובינשטיין לייב

26.4.82
3.11.83
14.4.84
9.3.84
27.12.83
19.11.83
14.12.83
23.4.84
14.4.82
20.8.83

2845/84
2846/84
2847/84

2848/84

2852/84

2853/84
2854/84
2855/84
2856/84
2391/81
2084/84
2860/84
2862/:4
2E63/E4

2S65/24
2867/84
¿811/:"4

28.10.76

פייגנבוים שמחה
)אנדרה( עדי
)רובינשטיין(
ברקת
מירת יוסף
גורדין רחל
גורדין רחל
כץ אורית־חנה
היילמן
מקסימיליאן
סעתי שרה
דובדבני חיה
גרוסברג לוי
לוי אסתר
רנדוניאצקי
דינה
אלישע אהובה
גולדנברג אליזה
לוינסון נורית
פוקס דוד
לנדאו יעקב
אלפרוביץ שפרה
קרסו אליהו
צוקר יהודית
ביטון גולדה
אפלבאום מרטין

2875/S4
שצוקובסקי יאיר
5.4.84
 10.2.62נאמן איתן
2376/84
 10.9.83דחרוג מרים
2377/24
 19.2.84גוניק דליה
2878/84
 31.12.41שיסטר גיטלה
2879/84
יינואר 1945שיסטר גיטלה
28SO/&4
 29.3.84אדורם עזי
2885/84
 28.5.74שוורץ חיה שרה
288S/84
 11.9.67אלימלך מרים
2887/34
רובינשטיין
5.6.81
2892/84
אברהם
 2894/84המבורג חיים הלל  133.84המבורג צפורה
פרימט
 27.12.83מיוחס יוסף
 2897/S4מ־והס מלכה
 28.12.74יצחקי ת ט ה
 2893/84נוימן ביילה
אבולפיה ,ל ו רה
65.80
 2900/84אבולפית ישראל
 18.7.82שפן מאיר חיים
 2902/84שפן דבורה
 2903/84בייםקי ישראל דב  13.4.84בייסקי ברוריה

2718

מס׳ התיק

שם המנוח

2904/84
2905/84
2906/84
2910/84
2911/84
2912/84

ארציאלי אסתר
גרנט יוסף ויליאם
גרנט רחל
רימרצ׳יק ראובן
גבריאלוב זהבה
הרשקוביץ לאה

 2914/84רוזנברג ברקו
 2915/84נפתליס )יחיאל(
אשיל
 2919/84ליפוביץ ויקה
 2147/84שוורץ אנה
 2882/84אברמוב רפאל
 2883/84אברמוב פרידה
 2920/84משאט! בן ציון
 2921/84ז׳ינדובסקי ארנולד
 2923/84פדן גרשון
 2924/84שרעבי חנה
 2928/84לוי יוסף
 2930/84ארז אריה
)טננבוים לייב(
 2931/84מועלם אברהם
 2933/84מצנר יעקב
 2934/34לגזיצקי שרה
 2937/84תיק ראובן
 2938/84רסון אברהם
 2939/84ס ת ר םולתנה
 2940/84ס ת ר ניסים
 2942/84גרונדלנד מאיר
שלום
 2943/84פינקלשטיין גולדה
2977/84
2978/84
2895/84
2579/83
2981/84
2982/84
2983/84
2984/84
2985/84
29.86/84
2987/84

תאריך
הפטירה

16.3.84
29.2.84

3.4.84
26.4.84
19.4..84
13.3.84
15.8.83
29.1.84
15.2.83
5.2.84
24.3.84
2.2.83

שם ממבקש

רביטש ברכה
גרנט רוברט דוד
גרנט רוברט דוד
רומרצ׳יק מרדכי
גבריאלוב יעקב
הרשקוביץ
אברהם הרשקו
רוזנברג אלים
נפתלים הדודיג
ליפוביץ דוד ^
9

שוורץ הרמ!
אברמוב מיכאל
אברמוב מיכאל
משאט ברכה
9.3.84
 29.6.83זנדובםקי הלינה
 29.12.80פדן פנינה
 20.10.74שרעבי יפת נתן
 12.4.84לוי שמחה

 3.10.81א ח בלה
מועלם ניםים
8.8.71
מצנר ברוניסלבה
5.3.84
 11.3.84שדה אברהם
 27.3.84תיק שרה
 15.8.83רש ו ן יצחק
 22.10.77סרור דניאל
 313.84םרור דניאל

גרונדלנד אורי
63.84
 26.10.72פינקלשטיין
משה
^
שפיגלר וולף )וילי(  .22.1.57קיגצלד פני
ריכטיגר )שפיגלר(
 31.10.79קינצלר פני
לאיה ב ר נדלה
 303.84פלח בנימין
דוד פלח
שמואל אלברט
 15.3.81שמואל סביבה
 12.12.73שמואל שנהב
מזרחי חיים
)מזרחי(
 29.3.84שמואל שנהב
מזרחי אסתר
)מזרחי(
מרבי הנרם
5.7.75
שטלצר ז׳נטה
אברז׳יל כדלה
אברז׳יל דוד
4.4.84
ברנשטיין אברהם  24.2.82ברנשטיין מרים
 28.9.82ברנשטיין מרים
ברנשטיין פייגה
אניגר דוד
8.7.83
אניגר פני
י ל ק ו ט הפרסומים  ,3065כ״ 8בסיון התשמ״ד21.6.1984 ,

ב י ת ה מ ש פ ט ח מ ח ת י בתל־אביב־יפו
ה ז מ נ ו ת )המשך(

פס׳ התיק

שם המנוח

תאריד
הפטירה

שם המבקש

ירושות
 2988/84גרוס שרה)סרפינה(  14.10.62גרוס יעקב
 21.4.84כץ צבי
 2989/84כץ זבולון
 15.1.84כהן אדוארד
 2990/84כהן נפתלי
 2994/84מנדלבאום מלכה  11.9.83מנדלבאום לייב
)אריה(
ר וזי נעמי
3.1.84
 2997/84רוזי דוד
וילנר זאב
7.1.68
 ^98/84וילנר צבי
 10.7.81וי לנר זאב
 2999/84וילנר סימה
 23.12.83מלר חנה
 3000/34מלר פנחס
 11.3.84פלטק יהושע
( 3002/84פלטק אברהם
 3004/84שער חיים
 11.9.82שער שלום
 3005/84וולק אריה
וולק זיוה
1.5.84
ברייר שלמה
7.5.84
 3006/84ברייר עדנה
 10.5.84ניב שלמה
 3007/84ניב גרשון
 14.4.84וענונו עדזה
 3008/84וענונו סימון
 24,2.82לסק נזרית
 2537/84אלםבק ארוץ
 3009/84ברוכשטיין אסתר  6.11.83ברוכשטיין אריה
 15.7.82כנען שלמה
 3010/84קאופמן יעקב
 3011/84גולדשטין איציק
 19.3.84מאיר חנה
לייב
 26.1.81בלום שרה
 3012/84בלום זולטן
 13.12.83קיש יוסף
 3014/84קיש רחל
שגיא אסתר
7.5.83
 3015/84שגיא משה
 15.2,84הררי שושנה
• 3016/84הררי שמואל
 3017/84שטרנברג אורי
 15.2.84שטרנברג לאה
לדיסלב
בכר פרנקה.
4.9.83
 3018/84בכר אלישע
פינטו רפאל
4.3.84
 3019/84פינטו דודו
גדו זקיה
4.2.68
 3020/84רחמים מרים
סרקרז לאה
2.2.84
 3021/84סרקרז חיים
בן הדוש אליהו
3.3.84
 3023/84.בן הדוש דבורה
' 3025/84יוספיה מרים
יוספיה יגאל
9.9.83
פגירם־פג
 3024/84פגירס־פג אהובה 7.5.84
אליהו דוד
 19.4.84עוזרי אברהם
 3026/84עוזרי אליעזר
 21.4.84פדרבוש ברטה
 3027/84פדרבוש יעקב
שילה ,שרה
6.4.84
 3028/84אקשוטי אלגרה
 3029/84דרייפוס מרגוט רחל  5.11.83גוטליב יעל
 3030/84גולדשטיין שמואל  5.11.83גולדשטיין
ג׳ורג׳ט
 3031/84אמרניאךמשה ללזר  10.4.84עכזרניאן דוד
 21.3.84טננבוים רחל
 3034/84טננבוים שמואל
חנוך
 3035/84בריק שלומו צבי  11.3.84גרום אביבה

ייקום הפרסומים  ,3065כ״» בםיון התשמ״ד21.5.1984 ,

מסי התיק

שפ המנות

תאייך
הפטירה

3033/34
3039/84
3041/84
3042/84
3043/84

קאפח שלמה
ניסנבוים חגה
פרזנטי ברוך
ניר רחל
םטריקובסקי שרה

3044/84
3045/84
3046/84
3047/84
3048/84

טל חיה׳)מרגלית( 7.3.84
ליברמן צפורה
23.3.84
מדר )קרדי( מרים 28.2.83
דובוביץ דוד
13.11.83
אדלרפליגל לובה7.5..34 .
)רבקה(
יעקבי שמחה
4.3.84
דהן אברהם
20.11.83
אופק סלים
18.5.84
מנדלבאומ הרצ׳ק 25.4.84

3049/84
3050/84
3051/84
3052/84
3354/84
3055/84
3059/84
3060/84
3061/84
3064/84
3065/84
3066/84
3067/84
3068/84
3069/84
3070/84
3071/84
3072/84
3074/84
3076/84
3078/84
»79/84
3080/84
3081/84
3082/84
3983/84
3084/84
3086/84
3088/84
3089/84
3022/84

מועלם ניסים
חפדי נעימה
קרומברג רחל
גולדובסקי אולגה
פוליאק מריה
קלינגר יהושוע
איצקוביץ חיה,
דלל נחום
זקיף תלוי חנה
קפון אברהם
אזבחרלי רחל
וגגברג אטיל
שיבר ישראל
מזרחי פני
הורביץ ישעיהו
מרדכי
כהן־כץ לובה
גגדלר מרדכי
צימרמן חיה
מישון גרשון
ריבק עדה
ארונוביץ פאולינה
חריש אסתר
פדלון הואתו
מזרחי סולטנה
ויסמן בילה
ריטן סולומון
ברכה נסים

23.12.83
17.1.84
31.12.77
24.4.84
26.2.84

שם המבקש

11.3.83
27,7.72
31.7.82
6.12.83
6.1*84
30.4.84
1.6.78
22.1 £4
28.3.84
16.8.82
31.10.83
1.4.84
21.6.83
7.3.84

מודחי צביה
אגוזי זאב
םלינס דינה
ניר מאיר
םטריקובסקי
שלום
טל )חדד( יוסף
דחן ד ת ר ה
יוסף יונה
דובוביץ חוה
אדלירפל^גל
קמיל
יעקבי מרים
דתן אורנה
אופק אבלי ן
מנדלבאום ר־יגר
פרנסואז
מועלם ג׳ויס
בעארי יוסף
גולדובסקי יורי
גולדבוסקי יורי
פוליאקוב צבי
קלינגר רם
פיקםלר עדינה
דלל משה ,חיו
זקיף־הלוי יעקב
קפון שושנה
אזבחרלי נסים
גלעד לאה
שיבר ברוך
מזרחי יוסף

18.5.84
28.8.63
216.2.84
21.4.84
7.12.89
21.3.84
27.4.84
30.3.84
24.1.63
7.5.84
17.3.84
8.3.84
18.7.72

הורביץ דב
כץ דניאל
גידלר ברוך
צימרמן אברהם
מישון רבקה
גולדברג מרגלית
גרפינקל מקם
חריש יוסף
פדלון יוסף
מזרחי מואיז
קורצמן הלנה
ריטן אסתר
ברכה יפה

2719

ב י ת ה מ ש פ ט המחוזי בתל־אביב־יפו
הזמנות
תאדיד

זום תמנתז

הפטירה

3092/84

אליהו בת שבע
אליהו חיים .
בורודוביץ אסתר
קבר צפורה
לוי עובדיה
בנבניסטה מזלטוב
קובלנץ שלין
ליכטנפלד ישראל

13.2.84
22.5.82

3103/84

ויסר מרדכי
רוס דוד
טייבי זכריה
מזרחי שרה

3110/84

כתן שלום
שבילביץ בנימין
מקס אליעזר
קלצ׳י רבקה
יעקובי שלמה
מייסטר שמואל
בלומברג אידה
נוביק יצחק
פלדינגר ברנרד
שטירלר נורברט
קליינר )ברטפלד(
שבח
ריבק ברכה .
בוקשטיין אליהו
קנובל יהודה

מם׳ חתיק

שם המבקש

ירושות
093/84׳
3094/84
3095/84
3096/84
3097/84
3098/84

3100/84

3104/84
3105/84
3106/84

3111/84
3113/84
3114/84
2519/84
3116/84
3117/84
3118/84
3119/84
3121/84
3122/84
3125/84
3127/84
3130/84

 3131/34קנובל אהובה•
3132/84
3133/84
3134/84
3136/84
3138/84
3139/84
3140/84
3142/84
3143/84
3146/84
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יהודה יהושע פרג׳י
ביטון בסים
אלבום דוד
שיבק גניה.
אושורוביץ ברנדל
ורטהיים ג׳ורג׳
פרנסים
בטאט כדורי
קיטיביץ חיים יוסף
סטולריו קלרה י
כהן שמעון

25.2.84
24.7.83
19.2.83
21.7.68

1.11.83
18.12.66

4.10,81
29.9.80
4.4.82
23.8.81

9.2.74
3.4.84
1.1.84
19.2.84
8.6.82
27.12.83

14.4.84
27.4.84
7.5.84
27.9.65
36.2.84

12.3.84

14.4.84
11.11.82
13.11.83
30.8.83
28.2.84
22.7.82
31.5.83
27.12.83

אליהו שמואל
אליהו שמואל
.בורודוביץ יצחק
כנר מרדכי
לוי ז׳וספין
בנבנישתי יצחק
קובלנץ בנימין
מיכאלוביץ
פנינה
קליין הנה
רום לורנס )רפי(
טייבי יונה
מזרחי דרור
רחביה
כהן חנה
הררי דליה
מקם שרה
קלצ׳י יוסף
יעקובי דייזי
מייםטר טיבריו
בלומברג שמואל
בוביק חיה אסתר
פלדינגר אדז׳יה.
שטירלר שמעון
קלייבר )המר(
פסיה
ריבק אליעזר
ברנר פליציה
קנובל חיים
ישראל
ק נובל חיים
ישראל
יהודה שושנה
ביטון חבה
אלבום רונית
טאוב ורדה
אידלמן חיה

 23.1.84רוזנבלט סרינה
 16.11.83בר־טל מאיר
 8.11.81קיטיביץ רחל
 26.12.82םטולריו ברקו
 17.10.79שצוקובסקי מרים

)הפשר(

סס׳ התיק

3147/84
3148/84
3150/84
3154/84
3154/84
3155/84
3156/84
3158/84
3159/84
3162/84
3163/84
3063/84
3164/84
3165/84
3166/84
3167/84
2304/84
3172/84
3178/84
3182/84
•2946/84
2948/84
2949/84
2951/84
2952/84
2953/84
2954/84
2555/£4
2956/84
2958/84
2959/84
2962/84
2964/81
2965/84
2967/84
2970/84

שם המנוזז

וזאריר
הסטירה

כהן יהודית
גלמבוש נפתלי אנטל
עוקשי׳ שלמה
בשר ח ודורי
10.5.76
5.1.83
נשר נג׳יה
מרדכי עזרא
2.5.69
קיפבים יצחק
14.4.84
נפתלי ליאל־ן
20.11.83
צדרבאומ י ד י הבריק 15.5.84
חפץ חסיד.
16.1.84
פוקס רהה
26.8.83
ויכטר יוסף
9.4.84
מררו יוסף
4.2.74
לאון מרגרטה
22.2..84
23.3.82
15.11.72

3.2.84
26.2.77
22.11.83
10.3.84

זליבגר גיטה רוזה
שפר מינה
צירין מאיר
בכר אסתר
סגל יוליוס
שורץ הלבה
מייסטר רגיבה
מנדל נפתלי
דיזנגוף ברכה
זוכוביצקי ראובן
סופר סימה
רוזנצויג הנריטה
נמזר הנה
לו־ שרה
לרמן קרל
סוויסה יוסף
קפורי ליאסי
צלבקוביץ משה

4.7.83
11.11.79

שטיגליץ איזידור
ק רוט ן ה־ים
מרבום דוד
דקס פאליק הלנה

17.4.84
12.4.84
26.3.84
16.12.73

 2974/84זילברמן מינה
 2975/84יעקובי דוד
 2976/84ס אוד א י מאיר

24.6.79
31.12.83
30.8.78
28.3.83
7.12.70
7.3.84
21.5.83
9.11.83
16.10.83
24.1.82
8.11.82
9.9.81
6.8.83

1.3.84
7.2.84
23.1.84

שפ המבקש

שצוקובסקי מרים
יצחקי ביסים
בשר סמיר
בשר סמיר
מרז־כי יהושע
מן שרת
נפתלי שרה
צדרבאום אוד,
הפץ צבי
אילון מרים
ויכטר ברוך
מר רו טובה
גרביצר חנה
הלגה
סולומוביץ לאה.
גלמבוש אולגה
שפר יצחק
צירין נאוה
בבר משה
סגל רגינה
ברסלר רות
דסקל בלנקה
מנדל בלומה
גפבי יעל
זוכוביצקי ריבה
סופר יאיר
רוזבצויג פאול
סלומון במזר
הלוי מאיר
לרמן תמירה
סוויסה חבה
קפורי פלורה
צלבקוביץ
ציפה מבדל
מרקוס חוה
קחטן תמר
מרכוס אסתר
צלאל )דקס(
פאליק
טלמור יוחבן
יעקב י יהושע
םודאי חיים
ע׳ זמיר ,רשם

ייזקוט הפרסומי•  ,3065כ׳׳א בסיון התשמ״ד21.6.1984 ,

הודעות מיגר בקשות לפירוק חברות
ב3ית המשפט המחוזי נתל־אכיכ־יפו
תיק אזרחי195/84 :
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג—,1983
ובעניז פירוק הברת ישראטל להשקעות בע״מ ,י
והמבקשת :מדינת ישראל ,פקיד שומה לגבייה מיו
חדת ע״י ב״כ היועץ המשפטי לממשלה ,עו״ד דוד זמיר,
דרך פתח תקוה  ,55חל־אביב.
נמסרת בזד .הודעה ,כי ביום  22בינואר  1934הוגשה
בקשה לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את
החברה הנזכרת לעיל ,ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני
בית המשפט העשב בדין ביום  5בספטמבר  1984בשעה
.08.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה,
• י מ ו ד במתן צו בעגיל הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי
? ה ו פ י ע בשעת ה ב י ת ה אם בעצמו או באמצעות עורך
הדין שלו .העתק מן הבקשה יינתן לכל נושה או משתתף
של החברה שידרוש זאת מן החתום מטת תמורת התשלום
הקבוע בעדו.
דוד זמיר ,עו״ד
ב״ כ המבקשת.
ה ע ר ה  :כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה
האמורה חייב למסור ,או לשלוח על ידי הדואר ,לחתום
לעיל הודעה על רצונו זה .ההודעה ,בציון השם והמעז
של האיש או הפירמה׳ ובחתימתם או בחתימת בא כוחם,
צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל החתום
לעיל לא יאוחר משעה  13.00של יום  4בספטמבר .1984
בעיית

המחוזי פודל־אגיב־יפו
תיק מספר 551/84

בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג—,1983
ובעבין פירוק חברת ברנע את כלב יצוא יבוא וייצור
נכשיסים בע׳׳מ,
והמבקשת :עירית תל־אביב־יפו ע״י ב״כ עו״ד ידידיה.
גורן ו/או עו״ד ראובן בן־ארי ,שד׳ חן  ,50תל־אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  26בפברואר 1984
הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתד־אביב־יפו לפרק
את החברה הנזכרת לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע
בפני בית המשפט היושב בדין ביום  12ביולי 1984
בשעה .08.30

ילקוט הפדכוביב  ,3065כ״א בסיון התשמ׳יד21.6.1934 ,

כל .נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
לתמוך במתן צנ.בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי
להופיע בשעת הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך
הדין שלו .העתק מן הבקשה .יינתן לבל בושה או משתתף
של החברה שידרוש! זאת.מן מזמגם •מטה תמורח התשלום
הקבוע בעדו.
י׳ גורן ,עו׳׳ד
ב״כ המבקשת
,

ה ע ר ה  :כל הרוצה להופיע .בשעת בירור הבקשה
האמורה חייב למסור ,או לשלוח על ידי הדואר ,לחתום
לעיל הודעה על רצונו.זה .ההודעה ,בציון השם והמען
של האיש או הפירמה ובחתימתם או• בחתימת בא כוחם,
צריכה :להימסר או להישלח באופן שתגיע אל החתום
לעיל לא יאוחר משעה  13.00שלי יום  11ביולי .1984
בבית הטשע&ו המזזוזי במל־אגיג־יפו •
•תיקלאזרחי186/84 :
בעני! פק^־דת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג—,1983
ובענין פירוק הברת שילה שיווק ישיר לצרכן
הפ־קוח בע״מ ,רה׳ חובבי ציון  ,34תל־אביב,
והמבקשת :אלקטרו :ויסטה .,בע׳׳מ,
במטרת בזה ה ו מ ה  ,כי יביש 22׳ בינואר  1554הרגשה
בקשה לבית המשפט י המחוזי בתל־אביב־יפל׳ לפרק את
ההברה ,הנזכרת לע־ל ,וכי בקשת פירוק ז י תישמע בפני
בית המשפט היושב בדין ביום 12־ ביולי׳  ,1984בשעה
1)8,30
כל נושה או משתתף׳ שד ההברה •האמורה הרוצה
לתמיד במתן צו בעניז הבקשה .אז להתנגד לכך ,רשאי
להופיע בשעת הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך
הדין שלו .העתק ,מן הבקשה יינתד לכל נושה׳ או משתתף
של ההברה שידרוש זי&ד מך החתום מטה תמורת התשלום
הקבוע בעדו.
ד׳ פלע ,עו״ד
ב״כ :המבקשת
מ ע ר ה  :־ כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה
האמורה חייב למסור ,או לשלוח על ידי הדואר ,לחתום
לעיל' הת־עה על רצונו זד״ ההודעה ,בציון השם והמעז
של האיש או מ י ד מ ה ובחתימתם או בחתימת בא! כוחם,
צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל החתום
לעיל למ יאוחר משעה  13.00של יום  11ביולי .1984
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הודעות בדבר ב ק ש ו ת לפירוק חברות
כבית רימשפט המחוזי־ גתל-אכיה
־ תיק אזרהי 655/84
.בענין פקודת.ההברות ]יוסח .חדש[ ,התשמ״ג—,1983
ובענין פירוק חברת םיקו חברת בניה לישראל בע״מ,
והמבקשת :בטון מוכן תדיר בע״מ ,רח׳ החשמונאים
 ,88תל־־אביב ,ע״י ב״כ זנו׳׳ד מאיר בילסקי ,ת״ד 32352
תל־אביב.61322 ,
נמסרת בזה הודעה ,-כי ביום  6במרס  1984הוגשה
בקשה לבית המשפט המחוזי בתל־אביב •לפרק את החברה
הנזכרת לעיל ,וכי בקשת• פירוק זו הישמע בפני בית
המשפט היושב בדין ביום  5ביולי  1984בשעה .08.30
כל נושה או משתתף של ההברה אמורה 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 מ ן החתום מטה
תמורת התשלום הקבוע בעדו.
מאיר כילסקי ,עו״ד
ב״כ המבקשת
ה ע ר ה  :כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה
האמורה חייב למסור ,או לשלות על ידי הדואר ,לחתום
לעיל הודעה על רצונו .זה .,ההודעה ,בציון השם והמען
של האיש או הפירמה• ובחתימתם או בחתימת בא כוחם,
צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל החתום
לעיל לא יאוחר משעה 13.00.של יום  4ביולי • .1984
מבית המשפט המחוזי גתל־אביכ־יפו
תיק אזרחי1313/84 :
בענין פקודת החברות ]נוסח הדש[ ,התשמ״ג—,1983
ובענין פירוק חברת מעון ־׳׳רעיה״ בע״מ ,שד׳ שאול
המלך  ,35תל־אביב,
והמבקשת :רעיה חיזי ע״י ב״כ עו״ד ש׳ ולך ,רח׳
נצח ישראל  ,22תל־אביב.
נמסרת בזה הודעה ,בי ביום  14במאי  1984הוגשה
בקשה לבית המשפט המחוזי בתל־אביבי־יפו לפרק את
החברה הנזכרת לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני
בית המשפט היושב בדין ביום  5בספטמבר  1984בשעה
.08.30
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כל בושה אד משתתף של החברה האמורה הרוצה
לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי
להופיע בשעת הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך
הדין •שלו .העתק מן הבקשה יינתן לכל נושה או משתתף
של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת התשלום
הקבוע בערו.
שלי ולד ,עו״ד
ב״כ המבקשת
ה ע ר ה  :כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה
האמורה חייב למסור ,או לשלוח על ידי הדואר ,לחתום
לעיל הודעה על רצובו זה .ההודעה ,בציון השם והמען
של האיש או הפירמה ובהתימתם או בחתימת בא כוחם,
צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל החתום
לעיל לא יאוחר משעה  13.00של יום  4בספטמבר .1984
בכית המשפט המחוזי מחיפה
תיק פירוק 854/84
בענין פקודת החברות ]בוסח חדש[ ,התשמ״ג־,1983-
ובענין פירוק חברת אדימק מכביקה מתקדמת בע״מ,
והמבקשת :עירית ומשה מלר בע׳׳מ ,ע״י ב׳׳כ עו״ד
יריב גונן ו/או יהודית קורן ו/או שמואל רש ,רה׳ הרצל
 ,16היפה.33121 ,
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13במאי  1984הוגשה
בקשה לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה
הנזכרת לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית
המשפט היושב בדין ביום  10ביולי  1984בשעה .08.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי
להופיע בשעת הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך
הדין שלו .העתק מן הבקשה יינתן לכל נושה או משתתף
של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת התש
לום הקבוע בעדו.
יריב גתן ,עו״ד
^
ב״כ המבקשת
ה ע ר ה  :כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה
האמורה חייב למסור ,או לשלוח על ידי הדואר ,לחתום
לעיל הודעה על רצונו זה .ההודעה ,בציון השם והמען
של האיש או הפירמה ובחתימתם או בחתימת בא כוחם,
צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל החתום
לעיל לא יאוחר משעה  13.00של יום  9ביולי .1984

ילקוט הפרסומים  ,3065ב״א בסיון התעומ״ד21.6.1984 ,

הודעות מ א ת הכונס הדעומי

הודעות מ א ת האפוטרופוס הכללי

לפי פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[ ,התשי׳ם—1980

הודעה על כוונה להגיש כ ק ש ה למתן צ ו ניהול
לפי תקנות האפוטרופוס הכילי)סדרי דין וביצוע(,
התשל״ח—1978

שם החייב ,תיאורו ומענו :אלמקייס שלום ,ת׳׳ז ,7965695
רחוב הזית  ,795/14קרית־גת.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,ת.א.577/74 .
היום האחרון לקבלת הוכחות' :כ״ב בתמוז התשמ״ד
).(22.7.1984
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :הכונס הרשמי ,רחוב החלוץ
 ,117באר־שבע.

בהתאם לתקנה  4לתקנות האפוטרופוס הכללי )סדרי
דין וביצוע( ,התשל״ח ,197&--ניתנת בזה הודעה ,כי
בכוונת האפוטרופוס הכללי להגיש לבית המשפט המחוזי
בירושלים בקשה לתת לו צו ניהול ביתם לנכסים הרשו
מים להלן .על כל ארם הרוצה להתגגד למתן הצו להגיש
לאפוטרופוס הכללי ,במשרדו ברח׳ ידידיה  ,4ירושלים,
כתב התנגדות ,בשני עותקים ,הנתמד בתצהיר ולפרס מ
את נושא התנגדותו ונימוקיו ,תוך שבועיים מיום פרסום
הודעה זד.
;בפי עזבונות
זאב פולמן בן משה ,ירושלים.
ולריה מרים גבור בת ארמון ,ירושלים.
נפפי נעדרים שזהותפ ידועה

הודעות כרכר כוונה להכריז על דיבידנד

שם החייב ,תיאורו ומענו :תדמור זאב ,ת״ז ,0638885
נתיב מרום  ,24ערד.
• בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,ת.א.641/75 .
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ב •בתמוז התשמ״ד
).(22.7.1984
£
^ ם הנאמן ,תיאורו ומענו :הטנס הרשמי ,רח׳ החלוץ
 ,117באר־שבע.

צווי הפטר חלומ
שם החייב ,תיאורו ומענו :עזבון המנוח רוט יוסף ,ת״ז
 ,«46403רוט ליביה ,ת״ז  ,6946404עקרת בית ,רחוב
הסנהדרין  ,1929/9באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,ת'.א.136/73 .
תאריך הצו :כ״ב באייר התשמ׳׳ד ).(24.5.1984
מהות הצו :צו הפטר מוחלט.
שם החייב ,תיאורו ומענו :דוד אריה בכור ,ת״ז ,0786264
סוכן ביטוח ,מושב יד נתן.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,ת.א.312/67 .
תאריך הצו :כ״ב באייר התשמ״ד ).(24.5.1984
מהות הצר :צו הפטר מוחלט.
שם החייב ,תיאורו ומענו :עזבון המנוח בוזגלו דוד,
ת״ז .6422325
^ ת המשפט המחוזי של :באר־שבע ,ת.א.260/73 .
" א ר י ך הצו :כ״ב באייר התשמ״ד ).(24.5.1984
מהות הצו :צו הפטר מוחלט.

)שם הנעדר ,סם המוריש ומקום מגוריו האחרון(

פרקש וילמוש־פרבצים פטרי ,שמעון בן לוי ,ירושלים.
ננדוד פטרי ,שמעון בן לוי ,ירושלים.
בה הופמן.
נכסי ידרשיפ כלתי ידועיפ
לפי צו הניתן בבית המשפט המחוזי בירושלים:
תיק מס׳ :ת.ע.1104/83 .
שם המוריש :אלפרידה באומגרט.
מקום מגוריו האחרון :ירושלים.
תאריך צו ירושה.28.2.1984 :
נבפיפ שזהות בעליהם לא ידועה
נכס שבעליו אינו ידוע והנמצא ברח׳ בן נריח ,12
ירושלים ,והידוע כחלקה  23בגוש .30047
רכוש שבעליו אינם ידועים והידוע כבית ברחוב
עבודי ) 13לשעבר רחוב פרידמן  ,(31ירושלים ,והידוע
כחלקה  133בגוש .30087
י׳ צוריאלי
י׳ בפיון התשמ״ד ) 10ביוני (1984
סגן האפוטרופוס הכללי
הידעה על כוונה להגיש בהעזה למתן צו ניהול
לפי תקנות האפוטרופוס הכללי )סדרי דין וביצוע(,
התשל׳׳ח—1978

בהתאם לתקנה  4לתקנות האפוטרופוס הכללי )סדרי
שם החייב ,תיאררד דמענו :צירן חלפון ,ת״ז ,0058299
דין דביצדע( ,התשל״ח ,197&-ניתנת בזה הודעה ,כי
רחוב התדהר  ,1קרית־גת.
בכוונת האפוטרופוס הכללי להגיש לבית המשפט המחוזי
ביה המשפט המחוזי של :באר־שבע ,ת.א.338/70 .
בחיפה בקשה לתת לו צו ניהול ביחס לנכסים הרשומים
תאריד הצו :כ״ב באייר התשמ״ד ).(24.5.19.84
להלן .על כל אדם הרוצה להתנגד למתן הצו להגיש
מהות הצו :צו הפטר מוחלט.
• לאפוטתפוס הכללי ,במשרדו ברח׳ שמריהו לוין  ,3חיפה,
כתב התנגדות ,בשני עותקים ,הנתמך בתצהיר ולפרט בו
א׳ בםיון התשמ״ד ) 1ביוני (1984
את נושא התנגדותו ונימוקיו ,תוך שבועיים מיום פרסום
ש׳ אנקור שניר
סגן כונס הנכסים הרשמי הודעה זו.

ילקוט הפרסומים  ,3065כ״א בסיון הת־זמ״ד21.6.1984 ,
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נפפי עזכדנות
שלום לוריה ,ת״ז .0721954
דב בן אהרון רטנר ,ת״ז .225932
זאב בן שלמה אנגלמיד ,ת״ז .750537
נפפי נעדריכ שזהותם י ה ע ה
צ׳רלם וולף ,מקס גולדפרב ,איזיק רביבוביץ ,ג׳ורג׳
איםי־רוב ,ציזייאשוילי מדיבי יורשת  1/4בעזבון מגרא־
שויץ שבתאי ,שורצמן אחרון ,שרשוב משה ,גולדשטיין
מוריס ,מורים -יעקב גולדשטיין ,פרידמן מוריס ,מוזס א׳
גלזר ,שץ חיים ,יוסף אללן ,טורצ׳ינר בורמה ,הרמינה ־
קזאל יורשת בעזבון המנוחה קורנסקי לוצ׳יה ,יעקב
פרומקין ,יוסף פרומקין ,אברהם כהן ,ניני )לינה( בינו־
ליוס לבית פלוק  ,1/9יאן פלוק  ,1/9ריכח־ פלוק .1/9
לואיס מירסקי,
כ״ה באייר התשמ׳׳ד ) 27במאי  (1984י׳ יקותיאלי
סגן האפוטרופוס הכללי
הודעה על מועד ההגדלה ה ש נ י ה ומקומה
לפי חוק מילווה חסכון ,התשל׳׳ד1974^-
ניתנת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  3להודעת
מילווה חסכון ,התשל״ד—) 1974הודעה בדבר סדרי הגר
לות ,מקומן ומועדן( ,התשל״ח— ,1978ההגרלה השניה
לפדיון תעודות ב׳ של המילווה הנ״ל ,תתקיים ביום אי,
א׳ בתמוז התשמ׳׳ד ) 1ביולי  ,(1984במשרדי בנק ישראל,
תל־אביב ,בשעה .10.00
י״ד בפיון התשמ׳׳ד ) 14ביוני  (1984כנר ,ישראל
מעהל מילוות המדינה
ה ו ד ע ה על מ ו ע ד ההגרלה הראשונה ומקומה
לפי חוק מילווה חסכון ,התשל״ה—1975
ניתנת בזה הודעה בי בהתאם לסעיף  3להודעת
מילווה חסכון ,התשל״ה—) 1975סדרי הגרלות ,מקומן
ומועדן( ,התשל״ט— ,1979ההגרלה הראשונה לפדיון תעו
דות ב׳ של המילווה הנ״ל ,תתקיים ביום א  /א׳ בתמוז
התשמ׳־ד ) 1ביולי  ,(1984במשרדי בנק ישראל ,תל־
אביב ,בשעה .10.00
י״ד בסיון התשמ״ד ) 14ביוני  (1984כנר! ישראל;
מינהל מילוות המדינה
הורעה על מ ו ע ד ההגדלה זדטניה ומקומה
לפי חיק מילווה חסכון ,התשל״ט—1979
ניתנת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  2להודעת
מ»לזוה חסכון ,התשל״ט—) 1979סדרי הגרלות ,מקומן
ומועדן( ,התשמ״ג— ,1983ההגרלה השניה לפדיון תעו
דות א׳ של ה מילויה הנ״ל ,תתקיים ביום אי ,א׳ בתמוז
התשמ״ד ) 1ביולי  ,(1984במשרדי בנק ישראל ,תל־אביב,
בשעה .10.0-0
י׳׳ד בסיון התשמ״ד ) 14ביוני  p » (1984ישראל
מינהל מילוות המדינה
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דין וחשבון שכועי-
לפי חוק בנק ישראל ,התשי׳׳ד—1954
לפי סעיף (1)58
מתפרסם בזה דין
והנכסים המוחזקים
בסידן התשמ״ד )13

לחוק בנק ישראל ,התשי׳׳ד—,! 1954
וחשבון שבועי על מחזור המטבע
לעומתו בסיום העבודה ביום י״ג
ביוני :(1984

א .סך כל המטבע במחזור
ביום  13ביוני 1984
ב .היתרה ביום  5ביוני 1984
ג .העלית במשך השבוע האחרון

60,154,032,080.48
60,071,310,853.48
82,721,227.00

ד .הנכסים ביתרות מטבע חוץ וזהב

60,154,032,080.48

בשקלים

י״ד בסיון התשמ׳׳ד ) 14ביוני (1984
ש׳ פירקיס
סגן מנהל מחלקת המטבע
1

ס״ח התשי״ד ,עמ׳ .192
הודעות אלה מתפרסמות על אחריות השח״יעיש ואין
פכרפומן משופ מתן תעודה על נכונותו
היים טפלר ב ע ״ מ
הודעה :על פירוק החכרה מרצון

ניתנת בזאת הודעה ,בי באסיפה כללית שלא מן
המנין של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום
 1בימאי  ,1984נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה
מרצון ולמנות את חיים טסלר למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש
את תביעותיו בצירוף הוכחותיו תוך  21יום מיום פרסום
הודעה זו למפרק לפי המען :חיים טסלר ,רח׳ גורדון ,43
רחובות.
•נושה או אדם אהר אשר לא יגיש את תביעותיו
כאמור בתוך המועד הנ״ל — לא ייענה.
חיים טפלר ,מפרק
^

יכדא ישראל ,ד״ר א .צרף ,כעי׳מ
הודעה על פירות החכרה מרצון

ניתנת בזה הודעה ,.כי באסיפה כללית שלא מן
המנין של החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום
 ,10.5.1984נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה
מרצון ולמנות את מזר זיגפריד ,רה׳ נתן  ,5רמת־גן,
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות בגד החברה הנ״ל יגיש
את תביעותיו בצירוף הוכחותיו תוך  21יום מיום פרסום
הודעה זו למשרד המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו
כאמור תוך המועד הנ״ל — לא יתנה.
מזר זיגפריד מפרק
׳

ילקוט ,-פרסומים 65ש ,3כ״א בסיון התעמ״ד21.6.1984 ,

יהלומי מנדלזון רוטר בע״מ
הודעה עלו אפיפה פופית
ניתנת בזה הודעת ,שאסיפה כללית אחרונה של
החברה הנ״ל תתכנס ביום  23.8.1984בשעה & ,16.0במש
רדו של עו״ד בר־מור ,רחוב ה׳ באייר  ,50תל־אביב,
לשם .הגשת דדיה סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
פירוק העסקים ומה עשה בנכסי החברה ,וכדי לשמוע
ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג
בפנקסי החברה ובמםמכיה וכן בפנקסי המפרק ומסמכיו.
א׳ רוטר ,מפרק
כר פלד בע״מ
)בפירוק מרצון(
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  321לפקודת
ההברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג— ,1983בי באסיפה כללית
שלא מן המבין של החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה
^ ן ו ם  ,8.6.1984נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק אה
^  1ז ב ר ה מרצון ולמנות את עו״ד דן אור ,שדרות מוריה
 ,20חיפה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות או דרישות נגד החברה
הנ״ל יגיש אותן. ,בצירוף הוכחותיו ,תוך  21יום׳ מיום
פרסום הודעה זו למפרק הנ״ל.
בושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו או
דרישותיו כאמור תוך המועד חב׳׳ל — לא ייענה.
דן אור ,עו״ד ,מפרק
חברת הלקה  84כגוש  6385בע״מ
הודעה על אפיפה פ0פית
ניתנת בזה .הודעה ,בהתאם לסעיף  338לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג— ,1983שאסיפה כללית
אחרונה של חברי החברה הנ״ל ,תתכנס ביום  14באוגוסט
 ,1984בשעה  17.00אצל המפרקת ריבק ,רחוב סביון ,7
צהלה ,תל־אביב ,לשם הגשת דו״ח סופי של המפרקות,
• המראה כיצד התנהל הפירוק ומה עשו בנכסי החברה,
וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרקות ולהחליט
^ ^ י צ ד לנהוג בפנקסים ובניירות של ההברה ושל המפר־
זהכה מרקוכיץ
טובה ריב?
מפרקות
אינג׳ נ׳ טוביה פיני יועצימ לניהול כע״מ
)בפירוק מרצון(
ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה סופית של החברה
הנ״ל ,שנתכנסה כהלכה .ביום  1.1.1984אושרו פעולות
המפרק כפי שפורטו בדו״ח הסופי של המפרק.
מוכיח פיני ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,3065כ״« בסמן התסמ״ד21.£.1924 ,

אופיר ,ריפוד ,ריהוט ויצור ומכירה בעי׳מ
הודעה על .פירות ההכרה מרצון
ניתנת מה הודעה ,בהתאם לסעיף  118לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ׳׳ג— ,1983כי באסיפה כללית
יוצאת מהכלל של החברה הנ״ל שנתכנסה בהלכה ביום
 11במרס  1984נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה
מרצון ולמנות את פסח מנחם ,רחוב אילת  ,41חולון,
למפרק החברה.
בל נושי החברה מוזמנים להגיש תביעותיהם נגד
ההברה בצירוף הוכחותיהם תוך  21יום מיזם פרסום
הודעה זו לפי המען הנ״ל.
נושה או אדם אתר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור
תוך המועד הנ״ל — לא ייענה.
פםה מנחם ,מפדק
רמת הזיה בע״מ
הודעה על פירוק ההכרה מרצון
נמסרת בזה הודעה ,שבאסיפה כללית שלא מן המבין
של החברה הנ״ל שהתקיימה במשרדי בית יהלום בוע׳׳מ,
רח׳ אחוזת בית  ,3הל־אביב־יפו ,נתקבלה כדין החלטה
מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את קורט א .וינר
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הב״ל יגיש
תביעותיו תוך  30יום מיזם פרסום הורעה זו למפרק
לפי המען :ת״ד  ,4031תל־אביב־יפו.
נושה אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
הנ״ל — לא ייענה.
קורט א .וינר ,מפרק
אילנרוד תכנוז ויעוץ אדריכלי כע״מ
)בפירוק מרצון(
ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן
המנין של החברה הג״ל שנועדה תתכנסה כדין ביום
 ,7.12.1983נתקבלו החלטות מיוחדות לפרק את החברה
מרצון ולמנות את אילנה אלרוד ,רה׳ האשל  ,70הרצליה
פיתוח ,למפרקת החברה.
על כל בושי החברה להגיש את תביעותיהם בצירוף
הוכחותיהם למפרקת תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו.
נושה אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
הנ״ל — לא ייעבה.
אילנה אלרוד ,מפרקת
נאות יעקב כע׳׳מ
הודעה על כינוס ?מיפת נזשיפ
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12.8.1934בשעה 16.00
תתקיים ברחוב תלפיות  ,18רמת־גן ,אסיפת נושים
למינוי מפרק לחברת נאות יעקב בע׳׳מ בפירוק מרצון.
נאות יעקב בע;״מ
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• מלרוד אדריכלים ומתכנני ערי 2ב ע ״ מ
)בפירוק מרצון(
ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה הכללית שלא מן
המבין של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה כדין ביום
 7.12.1983נתקבלו החלטות מיוחדות לפרק את החברה
מרצון ולמנות 8ת דן אלרוד ,רח׳ האשל  ,70הרצליה
פית:־ח ,למפרק החברה.
על כל בושי החברה להגיש את תביעותיהם בצירוף
הוב־ותיהם למפרק תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו.
נישה אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
ר .י״ י — לא ייענה.
דן אלרוד ,מפרק
קולנוע כביון בקרית ביאלי׳ק כע״-מ
)בפירוק מרצון(
אבו מודיעים בזה כי נתמנינו להיות מפרקים של
חברת קולנוע סביון בקרית ביאליק בע״מ מכוח החלטה
מ• ו;•!דת של החברה שנתקבלה ביום .9.3.1984
על כל אדם שיש לו תביעה נגד החברה להודיע
על כך למפרקים שרגא קוליש ,רח׳ הגפן  ,19קריח
ב ״7יק ,יפה פישביין ,רה׳ זינגר  ,31קרית ביאליק —
תוך חודש ימים מיום פרסום הודעה ״ ברשומות.
יפה פישכיין
שרגא הילי־צ
מפרקים
השקעות דורון כפיר )ה.ד.ב (.כ ע ״ מ
הודעה על אםיפה פופית
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  338לפקודת
ההברות ]נוסח הדש[ ,התשמ״ג— ,1983שאסיפה כדלית
אחרונה של החברה הב״ל תתכנס ביום  3.9.1984בשעה
 18.00במשרדי רו״ח א׳ פלקסר ,רה׳ לבונטין  ,13תל־
אביב ,לשם הגשת דו״ה סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל פירוק העסקים ומה עשה בנכסי ההברה ,וכדי
לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.
ד׳ שכנא• ,עו״ד ,מפרק
נכסי •יקופ כ ע ״ מ
)בפירוק מרצון ע״י החברים(
הודעה על אפיפה פופית
ניתנת בזה הודעה ,שאסיפה כללית אחרונה של
הבי־י החברה הג״ל תתכנס ביום  25.7.1984בשעה 17.00
במורדו• של המפרק עו״ד גבריאל שהסמן ,רהוב הרברט
סמואל  ,66חדרה ,לשם הגשת דו״ה סייפי של המפרק,
המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשה בנכסי
החברה ,וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק
ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה
ושל המפרק.
גבריאל שחטמן ,מפרק
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ע.ג.נ .נאמנויות וניהול  3ע ״ מ
ניתנת בזה הודעה ,כי אסיפה כללית יוצאת מן
הכלל של החברה הנ״ל שהתכנסה ביום  ,31.5.84החליטה
פה אהד לפרק את החבר־ מרצון ולמנות את מיכאל
ברנתן למפרק החברה.
כל נושי החברה מוזמנים להגיש את תביעותיהם
בצירוף הוכחות במשך  14ימים מיום פרסום הודעה זו
למשרד המפרק ,רה׳ אלנבי ) 118אצל איבטרא בע״מ{,
תל־אביב.
נושה אשר לא יגיש את תביעותיו תוך המועד הנ״ל —
יהיה מהתובעים ואינם נענים•
מיגאל בדנתז ,מפרק
עלמי* המנוח מרטי; לנגוט
דזמנה לנושים לפי חוק הירושה,
הונשכ״ה—1965
בהתאם לצו קיום צוואה ומינוי מנהל עזבון ש ^
בית המשפט המחוזי בחיפה ,בתיק עז׳  ,2273/84מ ו נ ^
עו־-׳ד שלמה לבנוני ,שד׳ המגינים  ,35חיפה ,למנהל
עזבון המנוח מרטיץ לנגוט ,שנפטר ביום ,14.9.1983
ושמענו האחרון ה י ה  :רחוב קלר  ,6היפה.
אנ־ מזמין בזה את נושי העזבון להודיעני בכתב
על תביעותיהם ,מאת תוך  90יום מיום פרסום הודעה זו.
שלמה לבנוני ,עו״ד ,מנהל העזבון
מ  » :ו כותנה גלילי בע׳׳מ
ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן
המנין של החברה הנ״ל שנתכנסה כהלכה ביום 10.6.1984
נתקבלה החלטה מיוהדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
את אליהו בנימעי ,שד׳ ביאליק  ,46רמת השרון,
למפרק ההברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הי׳יל יגיש
את תביעותיו בצירוף הוכחותיו למפרקים תוך  21ימים
ממועד פרסום הודעה זו למשרדי המפרקים הנ״ל.
נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו
כאמור תוך המועד הנ׳־׳ל — לא ייענה.
אליהו כניט״ני ,מפרק
א.ר.ן .מלונאות וקיט כ ע ״ מ
ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן
המנין של החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום
 25.5.1984נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה
מרצון ולמנות את אברהם רובינשטין או גיורא רובינשטין,
רחוב מקוד׳ ישראל  ,8תל־אביב ,למפרקי החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש
את תביעותיו בצירוף הוכחותיו תוך  21יום מיום פרסום
הודעה זו למשרדי המפרק הנ׳יל.
נושה אד אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור
תוך המועד הנ״ל — לא ייענה.
אברהם רובינשטין ,מפרק
ייקוס הפרסומים  ,3065כ״א בהיון התשי־״ד21.6.1934 .

אליעזר דוערובםקי השקעות• ותעשיה בע״מ

מ .הרבורנר ,חברה להשקעות בע׳׳מ
הודעה על פירוק מרצון

הודעה ע י פירוק מרצון

ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן
המבין של החברה הנ״ל שנועדה והתכנסה כהלכה ביום
 25.5.1984נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה
מרצון ולמנות .את רו״ת דוד מאור ,רחוב אפשטין ,1
ירושלים ,למפרק החברה.
כל נושה .שיש לו תביעה נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו תוך  21יום מיום פרסום
הודעה זו למשרד המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש תביעותיו כאמור תור
המועד הנ״ל — לא ייענה.
דוד מאור ,מפרק

פ.מ.ה .פרוייקטים מפנייה והרכבות בע״מ
הודעה על פירוק מרצון
ניתנת בזה הודעה ,שבאסיפה כללית יוצאת מן
של החברה הנ׳׳ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום
0בלל
 ,15.4.1984נתקבלה החלטה מיוהדת לפרק את החברה
מרצון ולמנות את עו״ד ישראל ברון ,רח׳ זמנהוף 37אי,
תל־אבייב; למפרק ההברה.
על כל הנושים ,אם ישנם כאלה ,להגיש את תביעו
תיהם למפרק לפי המען הנ״ל תוך  30יום מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

יהושע פריד

אלי סופר

דוד שרי

מפרקים

ינוב חברה להשפקה בע׳׳מ
הודעת על אסיפה פופית
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החב
רות ]נוסח חדש[ ,התשמ׳׳ג— ,1983שאסיפה כללית אח
רונה של חברי ההנהלה הנ׳׳ל תתכנס ביום 31.8.1984
במשרדה הרשום של החברה לשם הגשת דו״ח סופי של
המפרקת המראה כיצד התנהל הפירוק ומה עשו בנכסי
החברה ,וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרקת
ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל
יזנה יחזקאלי ,מפרקת

עזכון המנוחה לוטה תירוש
הודעה לפי סעיף  99לחוק הירושה,
התשפ״ה—1965
כל הטוען לזכות בעזבון המנוחה לוטה תירוש ,ת״ז
 ,0589703שנפטרה ביום  ,20.10.1983ומענה האחרון היה :
רח׳ בארי  ,57נתניה ,מוזמן בזה להודיע על תביעותיה
בצירוף הוכחותיו לעו״ד דניאל פרידמן ,רה׳ סמילנםקי
 ,16נתניה ,תוך  3חדשים מיום פרסום הזמנה .זו.
נושה וכל אדם שלא יעשה .כן במועד האמור —
לא ייענה.
דני תירוש
דוד תירוש
מנהלי •העזבון
ילקוט הפרסומים  ,3065כ״א בסמן התשמי׳ד21.6.1984 ,

ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן
המניו של החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום
 30.3.1934נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה
מרצון ולמנות את יוסף דוברובסקי ,רח׳ יהודה הנשיא ,13
תל־אביב ,למפרק החברה,
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש
את־ תביעותיו בצירוף הוכחותיו תוך  21יום מיום פרסום
הודעה ,זו למשרד המפרק הנ׳׳ל.
נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור
תוך המועד הב״ל — לא ייענה.
יושף דדברובפקי ,מפרק

דוצר חיפה בע׳׳מ
הודעה על פירוק מרצון
ניתנת בזה הודעה ,יפי באסיפה כללית שלא מן
המנין של החברה •הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום
 27.5.1984נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה
מרצון ולמנות את שבתאי צרפתי ,רה׳ הנמל  ,28ת״ד
 ,1985חיפה ,למפרק החברה• .
כל נושה שיש לו תביעות נגד ההברה הנ״ל יגיש
את תביעותיו בצירוף הוכחותיו• •תוך  21יום מיום פרסום
הודעה זו למשרד המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אתר אשר לא יגיש את תביעותיו
כאמור תוך המועד הנ״ל — לא ייענה.
צרפתי שבתאי ,מפרק

בית דוד ודבורה בע״מ
הודעה על פירוק החברה מרצון
ניתנת בזה הודעה ,שבאסיפה כללית שלא מן׳ המגין
של החברה הב״ל ,שנועדה ונתכנסה• ביום ,s8.11.1983
נתקבלה .החלטה מיוהדת לפרק את החברה בפירוק מרצון
ולמנות את .גבריאל' ראובינוף ,עד׳ד ,רחוב בן יהודה ,2
ירושלים ,למפרק החברה ,וחתימתו תחייב את החברה
בפירוק.
נ׳ ראזכינוף ,עו״ד ,מפרק
ידידיה מולל להשקעות בע״מ
)בפירוק מרצון ע״י חברים(
ניתנת .בזה הודעה ,בהתאם לסעיף )321א> לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג— ,1983כי באסיפה כללית
שלא מן המנין של החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כדין
ביום  30במרס•  1984במשרדה של •החברה נתקבלה .החלטה
מיוחדת ,לפרק את החבר־ בפירוק מרצון ע׳׳י החברים
ולמנות .את ידידיה סולל ,למפרק החברה.
ידידיה סולל ,מפרק
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שההות רוטשילד  17כע״מ
הודעה־ על.פירוק ההברה מרצון

פ.ק.מ .דבר תעשיות) (1976כע׳׳מ
)בפירוק מרצון(

ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן
המנין של החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום
 ,31.5.1984נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק אה החברה
מרצון ולמנות את עו״ד גדעון קריב ,שדרות רוטשילד
 ,63תל־אביב ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן
המנין של החברה הנ׳יל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום
 28במאי  1984נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את ההברה
מרצון ולמנות את פנחס ישראלי ,רחוב שלונסקי ,33
תל־אביב ,למפרק החברה.

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

כל נושה שיש לו׳ תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש
את תביעותיו בצירוף הוכחותיו תוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למשרד המפרק הנ״ל.

נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור
תוך המועד הנ״ל — לא ייענה.

נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור
תוך המועד הנ״ל — לא ייענה.
פנחס ישראלי ,מפרק

גדעון קריע ,עו״ך ,מפרק
אוקפפורד לבניייניפ והשקעות כע׳׳מ
הודעה על פיתק ההכרה מרצון
ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן
המניו של החברה הנ״ל שנועדה •ונתכנסה כהלכה ביום
 ,31.5.1984נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את ההברה
מרצון ולמנות את עו״ד גדעון קריב ,שדרות רוטשילד
 ,63תל־אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש
את תביעותיו למפרק ,בצירדן* הוכחותיו ,תוך  21יום
מיום פרסום הודעה זו.
נושה או אדם •אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור
תוך המועד הנ״ל — לא ייענה.
גדעון קריכ ,עו״ד ,מפרק
J.L.M. LTD.
הודעה על פירוק החכרה מרצון
ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן
המנין של החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום
 ,31.5.1984נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה
מרצון־ ולמנות את עו״ד גדעון קריב ,שדרות רוטשילד
 ,63תל־אביב ,למפרק החברה.

^

חכרת גלי אשדוד־יפ בע׳׳מ
)בפירוק מרצון ע׳יי החברים(
ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן
המנץ של החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום
 10.6.1984התקבלה .החלטה מיוהדת לפרק את החברה
בפירוק מרצון על ידי החברים ולמנות את עף׳ד מיכאל
שטרית ,רחוב אלנבי דד ,תל־אביב ,ואת אבנר גרעין,
למפרקי החברה.
על כל הנושים של החברה ,אם ישנם כאלה ,להגיש
את תביעותיהם בצירוף הוכחותיהם למפרקים ,לפי המען
הנ״ל ,תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו ,שאם לא כן —
לא תיעננה תביעותיהם.
מיכאל שטרית ,מפרק

עזיז לוי ובניו כע״מ
)בפירוק מרצון(
ניתנת בזה הודעה ,שבאסיפה כללית יוצאת מן
הכלל של החברה הנ׳׳ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  5ביוני
 ,1984נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון
^
ולמנות את יהושע קרמר למפרק החברה.

כל נושה .שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו תוך  21יום מיום פרסום
את תביעותיו למפרק ,בצירוף הוכחותיו ,תוך  21יום הודעה זו למפרק לפי המען :עו״ד י׳ קרמר ,רחוב הרב
ברלין  ,35ירושלים.92505 ,
פרסום הודעה זו.
נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור
נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור
תוך המועד הני׳ל — לא ייענה.
תוך המועד הב׳יל — לא ייענה.
גדעון קריכ ,עו׳־׳ד ,מפרק
יהושע קרמר ,עו״ד ,מפרק
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