רשומות

ילקוט הפרסומים
א׳ בניסן תשל״ה
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הודעה בדבר כללים י^עניז היתרים לפרסום ,לפי חוק דיני
עונשיו )בטהון המדינה ,יחסי חוץ וסודות רשמיים( .

הודעה בדבר בחירת סגן ראש רשות מקומית .

עמוד
1321

עמוד
1316

היתר ,לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים

1321

הודעות על קביעת ממלא מקומם של שרים

1317

הודעה

1321

הודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות דלגפות ותיאור
גבולותיהם ,לפי פקודת סדרי השלטון והמשפט• .

הודעות לפי פקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(

1322

1318

הודעה בדבר הקמת בית דין למס עסקים

1325

מינוי ועדות ערעור ,לפי חוק נכי רדיפות הנאצים .

1313

הודעות בדבר תעודות היתר שאבדו לרופאים ולדוקחים

1326

מינוי סגנים לרשמי המקרקעין

1318

הודעה על בקשה לחידוש רישום מקרקעין .

אישור בדבר הפיכת מקרקעי יעוד למקרקעי ציבור .

1319

ביטול צווים ,לפי פקודת מחמת בעלי־חייס

1319

הודעות

1327

הזמנות

1338

הרשאת רופאים ,לפי תקנות הבטיחות בעבודה )עגורנאים
1319
הודעה בדבר אישור כללים לאספקת חשמל לצרכנים .

1326

1319

הודעה על ביטול המינוי של המועצה לייצור ולשיווק של

הזמנות בתי הדיו הרבניים
הודעות לפי חוק הצהרות מוות

. .

1326

1344
.

1346

1319
הודעות על הסמכה ,לפי חוק ההתיישבות החקלאית )סייגים
לשימוש בקרקע חקלאית ובמיפ( .

בקשות
הודעות

1347
)348

1319

הודעות לפי פקודת האגודות השיחופיות .

1349

מינוי ועדות מכסות ,לפי חוק מועצת חפירות )ייצור
 .ושיווק!

!320

שינוי הרכבה של המועצה הארצית לעניני ניקה .

1320

הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי .
*•י
הודעות
מאת האפוטרופוס הכללי .
מועדי

1350

מינוי ועדת חקירה ,לפי תקנות הטיס )ועדות לחקירת
י : . . . .
תאונות ותקריות כלי טיס(
קביעת ערכם הנקוב ,צורתם ,תכנם של שטרי כסף ושאי־

1351

1320

תוצאות הגדלה

1351

1320
הודעות בדבר מינוי חברים לועדות מקומיות לתבבון
1321

¡350

דר׳ח בנק ישראל על מחזור המטבע

1352

הסכום הכולל של שטרי האוצר

1352

הידעות מאת הציבור

1352

תיקון

1353

חוק דיני עונשיו )גטחון המדינה ,יחסי חוץ וסודות רשמיים( ,חשי״ז957-ז
הודעה בדבר כללים לעגץ היתרים לפרסום
מודיעים בזה כי הממשלה קבעה כללים לענין מתן היתרים לפר
סום ספרים בידי עובדי הציבור ,כלהלן:

א .כללי
פרשנות
 .1בכללים אלה —
)א( ׳׳עובד הציבור״ — ראש הממשלה ,שר ,סגן שר ,נושא
משרה או תפקיד ממלכתי במינוי על־פי היקוק ,עובד המדינה לפי
חוק שירות המדינה )מיבוייס( ,תשי״ט— ,1 1959או לפי חוזה או
בדרך אחרת ,לרבות חייל ושוטר ,וכן מי שהיה מן המנויים בהגדרה
זו וחדל להיות אחד מאלה.
)ב( ״חוק בטחון המדינה״  -חוק דיני העונשין)בטחון המ
דינה ,יחסי חוץ וסודות רשמיים( ,תשי״ז—) 2 1957להלן — חוק
בטחון המדינה(;
)ב( ״פרסום ׳ — ספר או חוברת ,בין שהם מתפרסמים בקובץ
אחד ובין בסידרה ,לרבות סידרה העומדת להתפרסם בספר או כחלק
מספר.
,

ב .הוראות החוק
איפור על פרסום ללא היתר
 .2על־פי חוק בטחון המדינה —
)א( אין עובד הציבור רשאי למסור ידיעה שהגיעה אליו
בתוקף תפקידו ,אלא אם נתקיימו שני אלה גם יהד:
) (1הידיעה נמסרה על־פי סמכות כדין;
) (2הידיעה נמסרה לאדם ,המוסמך לקבל אותה ידיעה.
)ב( האיסור חל לא רק על ידיעה סודית ,אלא על בל ידיעה
שהגיעה לעובד הציבור בתוקף תפקידו ,בין שהידיעה עוסקת בנושאי
בטחון המדינה ויחסי חוץ שלה ובין בנושאים אחרים.
עובד הציבור לשעבר
 .3האיפור חל גם על מי שהגיעה אליו ידיעה בתוקף תפקידו
כעובד הציבור וחדל לאחר מכן להיות עובד הציבור ,אולם האיסור
לא יחול אם נתקיימו שלושה אלה גם יחד:
)א( חלפו חמש שנים מהיום שחדל להיות עובד הציבור;
)ב( הידיעה אינה נוגעת לבטהון המדינה או ליחסי החוץ של
המדינה;
)ג(
של פרט.

פים  44ו־ 45לפקודת הראיות ]נוסח חדש[ ,תשל״א ,31971 -
הקובעים:
״חסיון לטובת המדינה
) .44א( אין אדם חייב למסור ,ובית המשפט לא
יקבל ,ראיה אם ראש הממשלה או שר הבטחון
הביע דעתו ,בתעודה חתומה בידו ,כי מסירתה
עלולה לפגוע כבטחון המדמה ,או אם ראש הממ
שלה או שר החוץ הביע דעתו ,בתעודה חתומה
בידו ,בי מסירתה עלולה לפנוע ביחסי החוץ של
המדינה ,אלא אם מצא שופט בית המשפט העליון,
על-פי עתירת בעל־דין המבקש גילוי הראיה ,כי
הצורך לגלותה לשם עשיית צדק עדיף נין הענין
שיש לא לגלותה.
)ב( הוגשה לביה המשפט תעודה באמור
בסעיף קטן)א( ,רשאי בית המשפט על־פי בקשת
בעל-הדין המבקש גילוי הראיה ,להפסיק את המשפט
לתקופה שיקבע כדי לאפשר הגשת העתירה לגילוי
הראיה ,ואם ראה לנכון — גם להחלטה בעתירה.
חסיון לטובת הציבור
 .45אין אדם חייב למסור ,ובית המשפט לא יקבל,
ראיה אם שד הביע דעתו ,בתעודה חתומה בידו,
כי מסירתה עלולה לפגוע בענין ציבורי חשוב,
אלא אם מצא בית המשפט הדן בדבר ,על־פי
עתירת בעל דין המבקש גילוי הראיה ,כי הצורך
לגלותה לשם עשיית צדק עדיף מן הענין שיש לא
לגלותה.״

ג .תחולת הכללים
מטרת הכללים ותחולתם
) .6א( כללים אלה מבוססים על הוראות החוק והם באים לקבוע
את הנוהל על־פיו תיבדק בקשתו של עובד הציבור ,כמשמעותו של
מונח זה לפי סעיף  ,1לכלול ידיעה שהגיעה אליו בתוקף תפקידו,
בפרסום אותו הוא מבקש לפרסם בארץ או מחוצה לה.
)ב( כללים אלה אינם גורעים מן החונה של עובד הציבור,
הקבועה בחוק ,לבקש היתר כדי לפרסם ידיעה שלא בגדר פרסום
כמוגדר בסעיף  ;1כן אין בכללים אלה כדי לגרוע מחובותיהם על
פי חוק של עובדי הציבור מן הסוגיה שכללים אלה אינם חלים עליהם.

במסירתה אין משוס פניעה באינטרס ציבורי או בזכות

ידיעה שבבר פורסמה
 .4ידיעה שכבר פורסמה ברבים על־פי סמכות בדין או שהועמדה
לעיון הרבים על־פי סמבות בדין — אינה צריכה הסכמה או היתר
כדי לחזור ולפרסמה.
מסירת ידיעות לבית המשפט
 .5על מסירת ידיעות לבית משפט חלים הסיינים הקבועים בםעי-

מהותה של ידיעה
ד .לשם הסרת ספק ,מובהר בזה כי בגדר המונח ״ידיעה״ במש
מעותה בחוק כלולים גם פרטים על ממצאים ,לקחים ,מסקנות ,שיקו
לים וחוות־דעת ,המבוססים על בחונים שבעובדה.
ידיעה על דיוני הממשלה
 .8מתן היתר לפי כללים אלה לגבי ידיעה על דיונים והחלטות
של הממשלה הוא גם בגדר היתד לענין סעיף  28לחוק־יםוד:
הממשלה .4

 1ס״ח תשי״ט ,עמי .86
 2ס״ח תשי״ז ,עמי  ;172תשב׳׳ז ,עמ׳ .42
 3דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,18עמ׳ .421
1׳ ס״ח תשכ״ח ,עמי .226
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ילקוט הפרסומים  ,2097א׳ בנ־סן תשל״ה13.3.1975 ,

ד .נוהל הטיפול בבקשות לפרסום
ועדת שרים
 65) .9לשם בדיקת בקשות היתר לפרסום ולשם מתן היתר
לפרסום תוקם ועדת שרים ,ואלה חבריה:
) (1שר המשפטים ,והוא יושב ראש הועדה
) (2שר החינוך והתרבות
) (3השר ישראל גלילי.
)ב( הוגשה בקשה להיתר בידי אחד מחברי הועדה ,תהיה
ועדת השרים מורכבת משני החברים האחרים ונוסף להם יישב בה
שר שלישי שייקבע בידי הממשלה לעבין !ה .הוגשה הבקשה בידי
יושב־ראש הועדה ,תקבע הממשלה מי מן השרים שיכהנו בועדה
ישמש יושב־ראש.
צנזורה
 .10אם הפרסום כולל ידיעה אשר עליה חלה חובת הצנזורה לפי
תקנות ההגנה)שעת חירום( ,51945 ,יעביר עובד הציבור את הפרסום
תחילה — ולפני העברתו לפי סעיף  — 11לבדיקה הצנזורה.
העבדת בקשה
) .11א( עובד הציבור המבקש לכלול ידיעה שהניעה אליו בתוקף
תפקידו בפרסום אותו הוא עומד לפרסם ,יעביר לועדה את טיוטת
הפרסום בדרך הקבועה להלן.
)ב( הבקשה וטיוטת הפרסום יועברו על־ידי עובד הציבור
למזכירות הממשלה ,תוך ציון הקטעים שנפסלו על־ידי הצנזורה.
)ג( הבקשה תועבר בדרך הבאה:
) (1ודתה הבקשה של עובד המדינה או־ של עובד המדינה
לשעבר — באמצעות המנהל הכללי של המשרד שבו
הוא עובד או עבד ,לפני הענין;
) (2היתה הבקשה של חייל או של חייל לשעבר והידיעה
נגעה לצבא — באמצעות הרמטב״ל;
) (3היתה הבקשה של שוטר או של שוטר לשעבר והי
דיעה נגעה למשטרה — באמצעות המפכ״ל;
) (4היתה הבקשה של הרמטב״ל ,המפכ״ל ,סגן שר,
מנהל כללי או של מי שכיהנו בתפקידים אלה בעבר

והפרסום נוגע לתפקידם האמור — באמצעות השר הנוגע
בדבר;
) (5היתה הבקשה של ראש הממשלה ,של שר או של
מי שכיהן במשרות אלה ,של נושא משרה או תפקיד
ממלכתי במינוי על־פי חיקוק או של מי שכיהן כאמור
או של עובד ציבור מן המנויים בפסקאות ) (1עד )(4
שהוראותיתן של הפסקאות הללו אינן חלות עליו ,יעביר
את הפרסום במישרין למזכיר הממשלה.
)ד( מי שבאמצעותו מועברת טיוטת הפרסום כאמור בסעיף
קטן)ג( יצרף הערותיו לבקשה.
פעולת מזכיר הממשלה
 .12חומר שנתקבל באמור בסעיף  11יעביר מזכיר הממשלה לחברי
ועדת השרים.
דרך פעולת הועדה
) .13א( הועדה רשאית להחליט כי צוות עובדי הציבור יעיין
בפרסום מסויים ויתן חוות־דעתו לועדה; החליטה הועדה באמור,
ימבה יושב־ראש הועדה את חברי הצוות.
)ב( במידה שסדרי עבודתה של הועדה לא נקבעו בכללים
אלה ,תקבע אותם הועדה.
)ג( ועדת השרים תכריע ברוב דעות חבריה.
החלטת ועדת השרים
 .14החלטתה של ועדת השרים תימסר למבקש ,באמצעות מזכיר
הממשלה ,בכתב.
אצילת סמכות
 .15ועדת השרים תהיה רשאית לאצול מסמכותה לעובד הציבור
או לצוות של עובדי הציבור ,במשמעות המונח ״עובד הציבור״
בסעיף  ,1בעבינים ובסייגים שועדת השרים תקבע.
י״ד בשבט תשל״ה) 26בינואר 5ד(19
)חמ (730209

גרשון אבנר
מזכיר הממשלה

 3ע״ר  ,1945תוס׳  ,2עמ׳ .858

חוק־יסוד :הממשלה
הודעות על קביעת ממלא מקומם של שרים
בהתאם לסעיף ) 41ב() (1לחוק־יסוד :הממשלה  ,1מודיעים בזה
שהממשלה קבעה ,לפי סעיף  20לחוק האמור ,כי ראש הממשלה יכהן
כממלא מקומו של שר המשפטים מיום י״ז באדר תשל״ה) 28בפברואר
 (1975עד שובו של שד המשפטים לארץ.
י״ז באדר תשל״ה ) 28בפברואר (1973
)חמ (78410

גרשון אבנר
מזכיר הממשלה

 1ס״ח תשכ״ח ,עמ׳ .226

ילקוט הפרסומים  ,2097א׳ בניס! תשל׳׳ה13.3.1975 ,

בהתאם לסעיף )41ב() (1לחוק־יםוד :הממשלה! ,מודיעים בזה
שהממשלה קבעה ,לפי סעיף  20לחוק האמור ,כי ראש הממשלה יכהן
כממלא מקומו של שר החוץ מיום י׳ באדר תשל׳׳ה ) 21בפברואר
 (1975עד שובו של סגן ראש הממשלה ושר החוץ לארץ.
י־׳ב באדר תשל״ה) 23בפברואר (1975
)חמ (78410

גרשץ אבנר
מזכיר הממשלה

 1ס״ה תשכ״ח ,עמ׳ .226
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פקודת סדרי השלטון והמשהו ,תש״ח1948-
הודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות
ותיאורי גבולותיהם
מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף  3לפקודת סדרי השל
טון והמשפט ,תש׳׳ח— 1948החליטה הממשלה שההודעה על חלוקת
שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאורי גבולותיהם ,שפורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1337תשכ״ז ,ממ׳  ,861תתוקן כלהלן:
א .בתיאור גבולה הצפוני של בפח רחובות ,בסופו ,יבוא :׳הנפה
לא תכלול את השטת שהועבר מתהום שיפוטה של עירית
ראשון־לציון באכרזה בדבר שיבוי תחום עירית ראשון־
לציון שפורסמה בקובץ התקנות  ,3064תשל״ד ,עמי .14״;

.7

חיים פורה ,שופט בית משפט שלום ,יושב ראש
יצחק נוטמן ,עו״ד ,חבר
ד״ר אלעזר זליקםון ,חבר

.8

חיים פורת ,שופט ביה משפט שלום ,יושב ראש
יצחק נוטמן ,עו״ד ,חבר
אליעזר גבל ,עד״ ד ,חבר

.9

חיים פורת ,שופט בית משפט שלום ,יושב ראש
יצחק נוטמן ,עו״ד ,הבד
דיר ברונו־נחמן יעקבי ,חבר

 . 10חיים פורת ,שופט בית משפט שלום ,יושב ראש
דיר אלעזר זליקסון ,חבר
דוד מתון ,עו״ד ,הבר

ב .בתיאור גבולה הדרומי של בפת תל-אביב־יפו ,בסופו ,יבוא:
׳י׳הבפה תכלול את השטח שצורף לתחום שיפוטה של,עירית
בת־ים באכרזה בדבר שיבוי תחום עירית בת־ים שפורסמה
בקובץ התקנות  ,3064תשל״ד ,עמ׳ 13״.

 .11חיים פורת ,שופט בית משפט שלום ,יושב ראש
ד׳׳ר אלעזר זליקםון ,הבר
אליעזר גבל ,עו״ד ,חבר

ההודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולבפוח ותיאורי גבולו
תיהם ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,531תשי״ז ,עמ׳  — 761תתוקן
לפי זה.

 .12חיים פורת ,שופט בית משפט שלום ,יושב ראש
ד״ר אלעזר זליקסון ,חבר
־ ד״ר ברונו־נחמן ימקבי ,חבר

י׳׳ב בשבט תשל״ה) 24בינואר (1975
)חמ (78313

גרשון אבנר
מזכיר הממשלה

 1עיר תש״ח ,תוס׳ א ,עמ׳ .1

חוק נכי רדיפות הנאצים ,תשי״ז957-ו
הודעה על מינוי ועדות ערעור ועל מענן
אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק נכי רדיפות
הנאצים  ,תשי״ז— ,11957מיניתי לתקופה מיום י״-ט באדר תשל״ה
) 2במרס  (1975עד יום ז׳ בחשון תשל״ז ) 31באוקטובר (1976
ועדות עררים לצורך החוק בהרכב שלהלן:
 .1חיים פורת ,שופט בית משפט שלום ,יושב ראש
אלי יעקב אלראי ,עו״ד ,חבר
יצחק נוטמן ,עו־ד ,חבר
 .2חיים פורת ,שופט בית משפט שלום ,יושב ראש
אלי יעקב אלרזד ,עו״ד ,חבר
דוד מתון ,עו״ד ,חבר
 .3חיים פורת ,שופט בית משפט שלום ,יושב ראש
אלי יעקב אלראי ,עו״ד ,חבר
ד״ר אלעזר זליקםון ,הבר
.4

חיים פורה ,שופט בית משפט שלום ,יושב ראש
אלי יעקב אלראי ,עו״ד ,חבר
אליעזר גבל ,עו״ד ,חבר

.5

חיים פורת ,שופט בית משפט שלום ,יושב ראש
אלי יעקב אלראי ,עו״ד ,חבר
ד׳׳ר ברונו־נחמן יעקבי ,חבר

.6

חיים פורח ,שופט בית משפט שלום ,יושב ראש
יצחק נוטמן ,עו״ד ,חבר
דוד מתון ,עו״ד ,חבר

 1ס״ח תשי״ז ,עמ־ .103
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 .13חיים פורה ,שופט בית משפט שלום ,יושב ראש
אליעזר גבל ,עו״ד ,חבר
דוד מתון ,עו׳׳ד ,הבר
 .14חיים פורת ,שופט בית משפט שלום ,יושב ראש
אליעזר גבל ,עו״ד ,חבר
ד״ר ברונו־נחמן יעקבי ,חבר
 .15חיים פורח ,שופט בית משפט שלום ,יושב ראש
דוד מתון ,עו״ד ,חבר
ד״ר ברונו־נחמן יעקבי ,חבר
מען הועדות :בית משפט השלום ,רחוב ויצמן  ,1תל־אביב־יפו.
ט׳ באדר תשל״ה) 20בפברואר (1975
)חמ (731102

חיים י׳ צדוק
שר המשפטים

חוק המקרקעין ,חשכ׳יט969-ו
מינוי סגנים לרשמי המקרקעין
בתוקף סמכותי לפי םעיף )116ג( לחוק המקרקעין ,תשכ״ט—
 ,11969אני מסמיך את האנשים ששמותיהם מפורטים להלן בסמכויות
של רשם מקרקעין:
השם

לשכת רישום המקרקעין

אליהו זגדון
שמואל בר־ישראל
משה אברהם
מרדכי גרובר
סימה נויסר
שמריהו טריויס
שלמה סבנ
י׳׳ד באדר תשל״ה ) 25בפברואר (1975

פתח־תקוה
פתח־תקוה
תל־אביב
תל־אביב
נצרת
ירושלים
ירושלים.

חיים י׳ צדוק
שר המשפטים

 1ס״ה תשכ״ט ,עמי  ;259תשל״א ,עמי  ;164חשל״נ ,עמי ;18
תשל״ד ,עמי .135

ילקוט הפרסומים  ,2097א׳ בניסן תשלי׳ה13.3.1975 ,

חוק המקרקעין ,תשכ״ס1969-

פקודת זכיונות החשמל

אישור בדבר הפיכת מקרקעי יעוד למקרקעי ציבור

הודעה בדבר אישור כללים לאספקת השמל
לצרכנים

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

תוספת
גוש

תלקה

שטחה של החלקה
במטרים מרובעים

6186
6186
6186
6186
6186

249
325
326
400
403

354
3108
2997
1181
3570

ז׳ באדר תשל״ה) 18בפברואר (1975
)חמ (70133

החלק שחדל
לשמש ליעודו
במטרים מרובעים
בשלמות
1496
875
157
382

חיים י צדוק
,

שר המשפטים

 1ס״ח תשב״ט ,עמ׳ .259

חוק נכסי המדינה ,חשי״א1951-
הודעה על הרשאה
אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק נכסי המדינה,
תשי״א ,11951-הרשיתי את דב קנטריוביץ לחתום בשם המדינה על
הסכם אשראי והסכם הלוואה בסכום של  50מיליון רנד כל אחד עם
ממשלת דרום אפריקה ,ועל כל המסמכים הנונעים להסכמים הואמורים.
ט״ז בשבט תשל״ה ) 28בינואר (1975
)חמ (72840

יהושע רבינוביץ
שר האוצר

 1ם״ח תשי״א ,עמ׳ .52

תקנות הבטיחות בעבודה )עגורנאים
ומאותתים( ,תשכי׳ז~1966
הודעה בדבר הרשאת רופאים

אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות הבטיחות בעבודה
)עגורנאים ומאותתים( ,תשכ״ז— ,! 1966הרשיתי את רופאי קופת
הולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ־ישראל ,ששמו
תיהם נקובים להלן ,לעשות בדיקות רפואיות לפי התקנות האמורות:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ך׳ר
ד״ר
ד״ר
ד״ר
ד״ר
ד״ר
ד״ר
ד״ר

רוזה צנצרבםקי ,רחוב ביאליק  ,79/19באר־שבע
בוריס ויסטפריד ,דרך המשחררים  ,46/7באר־שבע
רות הרדוף ,רחוב נחמיה  ,20חיפה
ניוסיה ז׳רדנובסקי ,רחוב פרלשטיין א ,14/בת־ים
לובוב זיסר ,רחוב שינקין  ,36/6גבעתיים
אברהם ליפשיץ ,רחוב שמריהו לוין  ,5תל־אביב
ה .הרשטיין ,שיכון ד׳  ,619/3באר־שבע
אפרים ברודםקי ,רחוב מבצע נחשון  ,25/11באר־שבע.

י״ד באדר תשל׳׳ה) 25בפברואר (1975
)חמ (750205

משה ברעם
שר העבודה

 1ק״ת תשב״ז ,עמי .1149
•לקוט הפרסומים  ,2097א׳ בניסן תשל״ה13.3.1975 ,

אני מודיע בזה ,כי בהתאם להוראות סעיף  25לזכיין שבתוספת,
חלק אי ,לפקודת זכיונות החשמל  ,1אישרתי כללים של חברת החשמל
לישראל בע״מ לאספקת חשמל לצרכנים שתחולתם מיום ד׳ באדר
תשל״ה ) 15בפברואר  (1975עד יום ד׳ בםיון תשל״ה ) 14במאי-
.(1975
נוסת הכללים האמורים זהה עם הנוסח שפרסמה חברת החשמל
לישראל בע״מ בילקוט הפרסומים  ,1240חשכ״ו ,בעמי  ,634בפי
שתוקנו בילקוטי הפרסומים  ,1832תשל״ב ,עמ׳  ,1837 ;1884תשל״ב,
עמי  ,1990 ;2018תשל״ד ,עמי  ,942ובילקוט הפרסומים ,2092
תשל״ה ,עמי .1169
ג׳ באדר תשל״ה) 14בפברואר (1975
)חמ (786009

חיים בר־לב
י

שר המסחר והתעשיה

ג חוקי א״י ,כרך אי ,עמי .604

הודעה על ביסול המינוי של המועצה לייצור
ולשיווק של פרחים ,פקעות וצמחי נוי
אנו מודיעים ,כי מינוי המועצה לייצור ולשיווק של פרחים,
פקעות וצמחי נוי )מועצה זמנית( שפורסם בילקוט הפרסומים ,864
תשכ״א ,עמי  — 1821בטל.
כ׳׳ח בשבט תשל״ה ) 9בפברואר (1975

<

חמ73998

>

אהרן אוזן
שר החקלאות

חיים בר־לב
שר המסחר והתעשיה

חוק ההתיישבות החקלאית )סייגים לשימוש
בקרקע חקלאית ובמים( /תשכ״ז~1967
הודעה על הסמכה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק ההתיישבות החקלאית )סייגים
לשימוש בקרקע חקלאית ובמים( ,תשב״ז— ,1 1967אני מסמיך את
הלל אדירי לצורך מתן היתרים לפי הסעיף האמור.
ההודעה על הסמכתו של משה פיבמן ,שפורסמה בילקוטי הפרסומים
 ,1402תשכ״ח ,עמי 102־— בטלה.
ב׳ באדר תשל״ה) 13בפברואר (1975
)חמ (73834

אהרן אוזן
שר החקלאות

הודעה על הסמכה
בתוקף סמכותי לפי סעיף )6א( לחוק ההתיישבות החקלאית)סייגים
לשימוש בקרקע חקלאית ובמים( ,תשכ״ז— ,11967אני מסמיך את
הלל אדירי לתת התראות ולתבוע על פי הסעיף האמור.
ההודעה על הסמכתו של משה פיכמן ,שפורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1490תשכ״ט ,עמי  — 368בטלה.
ב׳ באדר תשל״ה) 13בפברואר (1975
)חמ (73834

אהרן אוזן
שר החקלאות

 1פ״ח תשב״ז ,עמי .108
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חוק מועצת הפירות )ייצור ושיווק(,
תשל״ג973-ו
מינוי ועדות מכסות

הודעה בדבר שינוי הרכבה של המועצה

בתוקף סמכותי לפי סעיף  22לחוק מועצת הפירות)ייצור ושיווק(,
תשל-ג— ,1 1973אני ממנה ועדות מכסות כלהלן:
) (1לכל חפירות למעט בננות ,תמרים וזיתים אירופאיים —
שמחה שקלנביץ — משרד החקלאות ,יושב ראש
יונתן שאולסקי — משרד החקלאות ,חבר
אליעזר באר — משרד החקלאות ,חבר
ישעיהו קובץ — ההסתדרות הציונית העולמית ,הסוכנות
היהודית ,חבר
אברהם הראובני — תל־אביב ,הבר
— שתולה ,חבר
נתן חובב
מאיר ליבנה — שריד ,חבר
— כפר המכבי ,חבר
טוביה ריים
— עין שמר ,חבר
אבא שטיין
) (2לבננות —
שמחה שקלנביץ — משרד החקלאות ,יושב ראש
יונתן שאולםקי — משרד החקלאות ,חבר
אליעזר באר — משרד החקלאות ,חבר
ישעיהו קובץ — ההסתדרות הציונית העולמית ,הסוכנות
היהודית ,חבר
אברהם הראובני — תל־אביב ,הבר
— שתולה ,הבר
5תן קובב
מאיר ליבנה — שריד ,חבר
— קב׳ בנרת ,חבר
אליהו ליש
— בפר המכבי ,חבר
טוביה רייס
) (3לתמרים —
שמחה שקלבביץ — משרד החקלאות ,יושב ראש
יונתן שאולסקי — משרד החקלאות ,הבר
אליעזר באר — משרד החקלאות ,חבר
ישעיהו קובץ — ההסתדרות הציונית העולמית — הסוכנות
היהודיה ,חבר
אברהם הראובני — תל־אביב ,חכר
צבי הרליננ — מעוז חיים ,חבר
— שתולה ,חבר
נתן חובב
מאיר ליבנה — שריד ,חבר
— כפר המכבי ,הבר
טוביה רייס
) (4לזיתים מזנים אירופאיים —
שמחה שקלנביץ — משרד החקלאות ,יושב ראש
יונתן שאולםקי — משרד החקלאות ,חבר
 משרד החקלאות ,הבראליעזר באר
ישעיהו קובץ — ההסתדרות הציונית העולמית — הסוכנות
היהודיה ,חבר
אברהם הראובני — תל־אביב ,חבר
שמעון וינטרויב — בית אלפא ,חבר
— שחולה ,חבר
נתן חובב
מאיד ליבנה — שריד ,חבר
~ בפר המכבי ,חבר.
טוביה דיים
מען הועדות :משרדי מועצת הפירות ,רחוב החשמונאים ,119
תל-אביב.
ח׳ באדר תשל״ה) 19בפברואר (1975
)חמ (739945
! ס״ח תשל״ג ,עמי .310
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חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות,
תשי״ח1?57-

אהרן אוץ

אני מודיע ,כי הרכבה של המועצה הארצית לעניני ניקוז ,שעל
הרבבה בהתאם לסעיף  2לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות ,תשי״ח—
 ,11957פורסמה הודעה בילקוט הפרסומים  ,1838תשל״ב ,עמי ,2051
שונה כך:
במקום ״יצחק גבירץ״ יבוא ״יוסף מאיר״
ה׳ באדר תשל׳׳ה ) 16בפברואר (1975
)תמ (75135

אהרן אוזן
שר החקלאות

 1ס״ח תשי׳׳ח ,עמי .4

תקנות הטיס )ועדות לחקירת האונות
ותקריות כלי טיס( ,חשכ״ט969-ו
מינוי ועדת חקירה
בתוקף סמכותי לפי תקנה ) 10ב( לתקנות הטיס )ועדות לחקירת
תאונות ותקריות בלי טיס( ,תשכ״ט— ,11969אני ממנה ועדת חקירה
לחקור את התאונה שארעה למטוס ״פוני״ של חברת מרום שסימני
הלאומיות והרישום שלו הס ם  ^ 1נ  , 4ביומ י״ט בשבט תשל״ה )31
בינואר .(1975
וזה הרבב הועדה:
— יושב ראש
נחום אפרת
י — חבר
חנן לים
מיכאל חלמיש — חבר
מען הועדה הוא לשבת ראש מינהל התעופה האזרחית ,גמל
התעופה בן־גוריון.
על הועדה להגיש לי ממצאיה ,מסקנותיה והמלצותיה בהקדם
האפשרי.
י״ג באדר תשל״ה ) 24בפברואר (1975
)חמ (755209

גד יעקבי
שר התחבורה

ג ק״ת תשכ״ט ,עמי  ;1322תשל׳׳ג ,עמי .368

חוק בנק ישראל ,חשי״ד954-ו
הודעה בדבר קביעת ערכם הנקוב ,צורתם ,תכנם
של שטרי כסף ושאר פרטיהם
אני מודיע שבתוקף סמכותי• לפי סעיף ) 31א( לחוק בנק ישראל,
תשי׳׳ד— ,! 1954קבעתי ,בהתייעצות עם המועצה ובאישור שר
האוצר ,את ערכו הנקוב ,צורתו ,תוכנו ושאר פרטיו של שטר הכסף
בן  100לירות ,אשר דוגמתו שמורה בבנק.
י״ט באדר תשל״ה ) 2במרס (1975
)חמ (72217

משה זנבר
נגיד בנק ישראל

שר החקלאות
 1ס״ח תשי״ד ,עמ׳ .192

ילקוט הפרסומים  ,2097א׳ בניסן תשל״ד13.3.1975 ,,

חוק גנק ישראל ,תשי״ד—954ו
הודעה בדבר קביעת ערכן הנקוב של מעות ושאר
פרטיהן
אני מודיע ,שבתוקף סמכותי לפי סעיף ) 31ב( לחוק בנק ישראל,
תשי״ד— ,!1954קבעתי ,בהתייעצות עם המועצה ובאישור שר
האוצר ,את ערכם הנקוב ,תרכובתם ,משקלם ,תבניתם ושאר פרטיהם
של מטבעות הזכרון ״ב״ה שנים למלוה העצמאות״ תשל״ה—,1975
בערך נקוב של  25לירות )כסף( ובערך נקוב של  500לידות)זהב(,
אשר דוגמתם שמורה בבנק.

משה זבבר

י״ב באדר תשל״ה) 23בפברואר (1975
)חמ (72217

צו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א1950-
הודעה בדבר בחירת סגן ראש המועצה המקומית
בית־שמש
בהתאם לסעיף  117לצו המועצות המקומיות)א( ,תשי״א—,1 1950
נמסרת בזה הודעה ,כי בישיבת המועצה המקומית בית־שמש שהתקיימה
ביום י׳ בשבט חשל׳׳ה ) 22בינואר  ,(1975נבחר חיים לוק להיות סגן
לראש המועצה ,במקום יצחק אלמשלי שהתפטר.

ב״ט בשבט תשל״ה ) 10בפברואר 5ל (19חיים קוברסקי
המנהל הכללי של משרד הפנים
)חמ (8016

בגיד בנק ישראל

הודעה בדבר קביעת ערכן הנקוב של מעות ושאר
פרטיהן
אבי מודיע ,שבתוקף סמכותי לפי סעיף ) 31ב( לחוק בנק ישראל,
תשי״ד— ,11954קבעתי ,בהתייעצות עם המועצה ובאישור שר
האוצר ,את ערכם הנקוב ,תרכובתם ,משקלם ,תבניתם ושאר פרטיהם
של מטבעות רג*לים בני הערבים של  1לירה ^ ,לירה 25 ,אנורות,
 10אגורות 5 ,אגורות ו־ 1אגורה לשבת חשל״ה— ,1975אשר דוגמתם
שמורה בבנק.

משה זנבר

י״ב באדר תשל״ה) 23בפברואר (1975
)חמ (72217

נגיד בנק ישראל

 1ס״ח תשי״ד ,עמ׳ ,192

חוק התכנון והבניה ,תשב״ה965-ו
הודעה בדבר מינוי חבר לועדה המקומית לתכנון
ולבניה מעלה הגליל
בתוקף הסמכות שהועברה אלי  1לפי סעיפים  (2)19ו־ 21לחוק
התכנון והבניה ,תשב״ה ,21965-אני ממנה את שמואל דדוש להיות
הבר בועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה־הגליל ,במקום שלמה
מיכאלי.

חיים קויברסקי
י״ב באדר תשל״ה) 23בפברואר (1975
המנהל הכללי של משרד הפנים
)חמ (76580
מינוי חברים לועדה המקומית לתכנון ולבניה
הגליל המזרחי
בתוקף הסמכות שהועברה אלי! לפי סעיפים  (2)19ו־ 21לחוק
התכנון והבניה ,תשב״ה— ,2 1965אני ממנה את האנשים ששמותיהם
מפורטים להלן ,להיות חברים בועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל־
המזרחי:
שלום יעקב
״!
בני שליטא
קזאל הנימה סעיד
מינויים של שמואל שלייאר ,אברהם אלוני וזייד יוסף בלעום —
בטלים.
ז

חיים קוברסקי
י״ב באדר תשל״ה) 23בפברואר (1975
המנהל הכללי של משרד הפנים
)חמ (76580
! י״פ תשליא ,עמי .761
 2ם״ח תשב״ה ,עמ׳ .307

ילקוט הפרסומים  ,2097א׳ בניסן תשל״ה13.3.1975 ,

! ק״ת תשי״א ,עמי  ;178ק״ת תשב״ב ,עמ׳  ;280י״פ תש״ל,
עמי .2194

חוק הפיקות על מצרכים ושירותים,
תשי״ת~957ן
היתר
בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ז לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
תשי״ח—) 1 1957להלן — החוק( ,אני מתיר לסוחר למכור מצות
וקמת מצה במחיר העולה על המחיר היציב )להלן — המהיר המותר(,
ובלבד שההפרש בין המחיר המותר שבו ימכור אותם הסוחר לבין
המחיר היציב שבו מכר אותם לפני תחילתו של היתר זה לא יעלה
על  70%ממחירם היציב.
היתר זה לא יחול לנבי מצות וקמח מצות שנקבעו להם מחיר
מקסימלי על פי החוק.
בהיתר זה—
״סוחר״ — יצרן ,סיטונאי או קמעונאי;
״מצות״ ר-קמח מצה״ — מצות וקמח מצה ,כשרים לפסח תשל״ה.
ב״ב באדר תשל״ה ) 5במרס (1975
)חמ (741194

זאב בירגר
הממונה

 1ס״ח תשי״ח ,עמ׳  ;24תשל״ג ,עמ׳ .26

חוק התקנים ,תשי״ג—1953
הודעה בדבר קביעת תקנים
בהתאם לסעיף ) 6ב( לחוק התקנים ,תשי״נ ,1 1953-אבי מודיע,
כי מבון התקנים הישראלי קבע היום ,בתוקף סמכותו לפי סעיף ) 6א(
לחוק ,תקנים ישראליים אלה:
ת״י  — 62מהדקי תותב מבודדים למוליכי חשמל )גליון תיקון
למהדורה ממאי ;(1971
ת״י  — 473כבלים ,פתילים ומוליכים מבודדים חשמליים למתח
נומינלי עד  1000וולט; דרישות כלליות )בליון תיקון
למהדורה מינואר ;(1973
ת״י  — 912דסקות פלסטיק לידיות ולמנעולים של דלתות.
ג׳ באדר תשל״ה) 14בפברואר (1975
)המ (74086

אהרן גילת
מנהל המכון

! ם״ח תשי״ג ,עמי  ;30תשי״ג ,עמי  ;2תשל״א ,עמ׳ .22
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חוק התכנון והבניה ,חשכ״ה—1965
פקודת הקרקעות)רכישה לצדכ* ציבור(1943 ,
הודעות לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה
מס׳  ,75S1שינוי מס•

2

7

/

5

5

1

ע

מ

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון והבניה,
תשב״ ה ,11965-ובהתאם לשינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״תכנית
—
״)להלן62לתבנית מיתאר מקומית מם׳
התכנית( ,שהודעה בדנר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2048
תשל״ה ,עמי  ,27מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים
)להלן—הועדה( הודעה ,כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה
לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת
הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאד .כל שהן בקרקע האמורה
ורוצה לקבל פיצוי על בך ,נדרש לשלוח לועדה — תוך חדשיים מיום
פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה על זבותו או על טובת ההנאה
אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו ,שיכללו
את פרטי הרישום — אם ישנו — בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה
המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע
בבל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה בקרקע
האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרבי הציבור שלמענם
עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה
ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת
חלקה  66בשלמות בגוש  ,30053ירושלים.
העתק התכנית מופקד במשרד הועדה בעירית ירושלים וכל
המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות,
י״ב בשבט תשל״ה ) 24בינואר (1975

טדיקולק

)חמ (72510

יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
ירושלים
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון והבניה,
השכ״ה ,11965-ובהתאם לתכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת
מס׳  — 1542תכנית מיתאר לרובע מגורים בבוה־יעקב״ )להלן —
התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1816
תשל־׳ב ,עמי  ,1457מופרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה
ירושלים )להלן — הועדה( הודעה ,כי הקרקע המתוארת בתוספת
דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן
על רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כל שהן בקרקע האמורה
ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה — תוך חדשיים מיום
פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה
אשד לו בקרקע האמורה ,בצירוף .ראיות לחיזוק תביעתו ,שיכללו
את פרטי הרישום — אם ישנו — בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה
המפרטת לסעיפיהס את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע
בכל סעיף וסעיף.

י
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כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה בקרקע
האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור שלמענם
עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה
ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת
קרקע בשטח של  32דונם בערך ,המהווה את המגרש המסומן במם׳
נינ ובצבע חום ומותחם בקו חום בהה מסביב בתשריט התכנית.
העתק התכנית מופקד במשרד הועדה בעירית ירושלים ובל
המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
א׳ בשבט תשל״ה ) 13בינואר (1975

טדיקולק

)חמ (72510

יושב ראש הועדה המקומית• לתכנון ולבניה
ירושלים
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון והבניה,
השכ״ה— ,1 1965ובהתאם לתכנית מפורטת מס׳ ) 1066להלן -
התכנית( ,שהודעה בדבר הרשאה לתת לה תוקף פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1024תשכ״נ ,עמי  ,1562מוסרת בזה הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים)להלן — הועדה( הורעה ,כי הקרקע המתוארת
בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה
לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.
בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כל שהן בקרקע האמורה
ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה — תוך חדשיים מיום
פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה
אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו ,שיכללו את
פרטי הרישום — אם ישנו — בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה
המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע
בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה בקרקע
האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור שלמענם
עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה
ימסור מיד את החזקה בה.

תום פ ת
הלקות  10ו־ 11בשלמות בגוש  ,30018ירושלים.
העתק התכנית מופקד במשרד הועדה בעירית ירושלים ובל
המעונין בדבר זכאי^עיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ׳־א בשבט השליה ) 2בפברואר (1975

טדיקולק

)המ (72510

יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
ירושלים
 1ס״ח השביה ,עמי .307

ילקוט הפרסומים  ,2097א׳ בניסן השלייה133.1975 ,

חזק התכנון והבניה ,תשכ״ה—1965
פקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור{1943 ,
הודעות לפי סעיפים  5ו־ד לפקודה
בתוקף סמכותה לפי סעיף  189לחוק התכנון והבניה ,תשכ׳׳ה—
 ,11965ובהתאם לשינוי תבנית מפורטת הנקראת ״תבנית מם׳
הפ — 1529/מגרש משחקים בפינה הרחובות פרויד ויתקין״ )להלן —
התבנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1875
תשל״ג ,עמ׳  ,467מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה תיפח
)להלן — הועדה( הודעה ,כי המקרקעין המתוארים בתוספת דרושים
לועדה לחלוטין למטרה ציבורית שלה נועדו בתבנית ,וכי הועדה
מוכנה לישא וליתן על רכישת המקרקעין האמורים.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן במקרקעין האמורים
ורוצה לקבל פיצוי על בך ,נדרש לשלוח לועדה — תוך חדשיים מיום
פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה
אשר לו במקרקעין האמורים ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו ,שיכללו
את פרמי הרישום — אם ישגו — בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה
המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע
בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה ,כי הועדה מתכוונת לקנות מיד הזקה
במקרקעין האמורים ,מפני שהם דרושים באופן דחוף לצרכי הציבור
שלמענם עומדים לרכשם ,והועדה מורה בזה שבל אדם המחזיק
במקרקעין האמורים ימסור מיד אח החזקה בהם.

תוספת
חלקות  78 ,77 ,75ו־9ד בגוש .10785
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית חיפה ,וכל המעונין
בדבר זכאי לעיין בו בימים ובשעות שמשרדי הועדה פתוחים לקהל.
י״ג באדר תשל״ח ) 24בפברואר (1975
)חמ (72510
יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
חיפה

יוסף אלמוגי

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה— ,11965ובהתאם לתכנית הבקראת ״תכבית מפורטת ל״ה160/״
)להלן — התבנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1843תשל״ב ,עמי  ,2225מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון
ולבניה רמלה )להלן — הועדה( הודעה ,בי הקרקע המתוארת בתוספת
דרושה לועדה לחלוטין לצרכי הציבור וכי הועדה מוכנה לישא
וליתן על רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה בל שהן בקרקע האמורה
ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה — תוך חדשיים מיום
פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה על זכותו או טובת הנאה אשר
לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי
הרישום — אם ישנו — בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת
לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
בן נמסרת בזה הודעה בי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה בקרקע
האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי ציבור שלמענם
עומדים לרכשה והועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה
ימסור מיד את החזקה בה.
 1ס״ח חשנ״ה ,עמ׳ .307
ילקוט הפרסומים  ,2097א׳ בניסן תשל״ה13.3.1975 ,

תוספת
שטהי הקרקע מהורים:
הלקה  53בגוש  4348בשטח  133מ״ר הנמצאת ברחוב אוילוזורוב;
חלקה  66בגוש  4348בשטח  396מ״ד הנמצאת ברחוב
ארלוזורוב;
חלקה  73בגוש  4348בשטח  206מ״ר הנמצאת ברחוב
ארלוזורוב;
חלקה  74בגוש  4348בשטח  459מ״ר הנמצאת ברחוב שלום
עליכם.
העתק התבנית מופקד במשרד הועדה בעירית רמלה וכל המעונין
בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י״א בשבט תשל״ה ) 23בינואר (1975
)חמ (72510
יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
רמלה

א׳ אבוחצירא

בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז
)להלן — הועדה( על פי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה ,!1965-ובהתאם לשינוי תכנית מפורטת ממ— 1/838/
קלנסואה)להלן — התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1802תשל״ב ,עמי  ,1050מוסרת בזה הועדה המקומית
לתכנון ולבניה המרכז )להלן — הועדה( הודעה לפי סעיפים  5ו־7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( ,21943 ,כי הקרקע
המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה
מובנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כל שהן בקרקע האמורה
ורוצה לקבל פיצוי על כך ,בדרש לשלוח לועדה — תוך חדשיים מיום
פרסום הודעה זו ברשומות — הודעה על זכותו או על טובת ההבאה
אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו ,שיכללו
את פרטי הרישום ,אם ישנו ,בפבקםי רישום המקרקעין ,והודעה
המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע
בבל סעיף וסעיף.
כן במסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה בקרקע
האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרבי הציבור ,שלמעבם
עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה
ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת
חטיבות קרקע המהוות חלקה  44בגוש  7863בחלקה בשטח 6.969
דוגם המיועדים לדרך 0.604 ,דונם המיועד לשבילים ציבוריים,
 0.904דונם המיועד לבניני ציבור ו־ 285מ׳׳ר המיועדים לשטח ציבורי
פתוח.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה ,רחוב עליה שניה מס׳ 2
)בחצר( ,פתח־תקוה ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות
העבודה הרגילות.

עי לאלו

ה׳ באדר תשל״ה ) 16בפברואר (1975
יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
)המ (72510
מחוז המרכז
 1ם״ח תשכ״ה ,עמ׳ .307
 2ע״ר  ,1943תוס׳  ,1עמי .32
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הוק התכנון והבניה ,תשכ״ה965-ו
פקודת הקרקעות)רכישה לצדכי ציבור(1943 ,
הודעה לפי סעיפים  5ו-ד לפקודה
בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז
)להלן  -הועדה( לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון והבניה,
תשכ־ה— ,11965ובהתאם לתכנית מפורטת מם׳ ממ — 5/853/גבעת־
שמואל )להלן — התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2000תשל׳׳ד ,עמי  ,1225מוסרת בזה הועדה המקומית"
לתכנון ולבניה המרכז )להלן — הועדה( הודעה לפי סעיפים  5ו־ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( ,2 1943 ,כי הקרקע המתו
ארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה
לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמורה
ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה — תוך חדשיים מיום
סדםום הודעה וו ברשומות — הודעה על זכותו או על טובת ההנאה
אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו ,שיכללו את
פרטי הרישום ,אם ישנו ,בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת
לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
יסע־יף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה בקרקע
האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרבי הציבור ,שלמענם
•עומדים לרכשה ,והועדה מודה בזה שבל אדם המחזיק בקרקע האמורה
ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת
חטיבת קרקע המהווה חלקה  91בגוש  6189בחלקה.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה ,רחוב עליה שניה מס׳ 2
•)בחצר( ,פתח־תקוה ,וכל המעונין ברבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה
הרנילות.
ד׳ באדר תשל׳׳ה ) 18בפברואר (1975
<חמ (72510
יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז

ע׳ לאלו

סעיפים  5ו־ד לפקודה בילקוט הפרסומים  ,2078תשל״ה ,עמי ,753
תהיה לקניבה הגמור והמוחלט של עירית ירושלים מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.

תוססת
מקרקעין בשטה כולל של  20דונם בערך ,המהווים שטהים
לדרכים ציבוריות והרחבתן ברחובות האביבית ,הרקפת ,קוסםה ריקה,
הנורית ,הריפובליקה הדומיניקנית )מקודם :רחוב הכלנית( ,והסיפן,
בשכונת קרית־מנחם )עיר גנים( בירושלים ,כמסומן בצבעים חול
ואדום בהשריטי התכניות ,ובמסומן בצבעים חול ואדום בתשריט
בקנה מידה  1:1250החתום ביד יושב ראש הועדה)להלן — התשריט(.
העתקי התכניות והתשריט מופקדים במשרד הועדה בעירית
ירושלים וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.
ב״א בשבט תשל״ה ) 2בפברואר (1975
)חמ (72512
יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
ירושלים

טדי קולק

הודעה לפי סעיף  19לפקודה
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,11965ובהתאם לתכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת
מסי  1442א׳ — רמות אשכול״ )להלן — התכנית( ,שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1736תשל׳׳א ,עמי ,2126
מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים )להלן —
הועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות)רכישה לצדכי ציבור(,
) 21943להלן — הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר
ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,1988תשל״ד ,עמי  ,888תהיה לקניבה הגמור והמוחלט
של עירית ירושלים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 1סייח תשכ׳׳ה ,עמי .307
 2ע״ר  ,1943תום׳  ,1עמ׳ .32

תוספת
שטחי קרקע המהווים:

הודעה לפי סעיף  19לפקודה
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון והבניה,
•חשכ״ה— ,1 1965ובהתאם לתכנית שיכון ציבורי מם׳  5/09/1בשכונת
קרית־מכחם )עיר גנים( ,עולים והסבון ,ירושלים ,שהודעה על
־אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1421תשכ״ח ,עמי  ,610ולשינוי
חכבית מפורטת הנקרא ״תכנית מס׳  — 1633שמוי מס׳  1/70לתבנית
רישום שיכונים ציבוריים מס׳ —5/09/1הרחבת דרבים בעיר גנים ב׳־,
־שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1880תשל״ג,
עמי ) 617להלן — התבניות( ,מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון.ולבניה ירושלים )להלן — הועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור() 2 !943 ,להלן — הפקודה( ,כי
הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי
 1ס״ה תשב״ה ,עמי .307
 2ע״ר  ,1943תום׳  ,1עמי .32
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מגרש בשטח של  3100מ״ר בערך ,הנמצא בשדרות אשכול,
ירושלים ,המהווה חלק מגוש  ,30100והמסומן במספר  235ובצבע
חום בתשריט התבנית;
מגרש בשטח של  450מ״ר בערך ,הנמצא בבכר זלמן ארן,
ירושלים ,והמםומן במספר  256ובצבע חום בתשריט התכנית.
העתק התכנית מופקד במשרד הועדה בעירית ירושלים וכל המעונין
בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ח׳ בשבט תשל״ה ) 20בינואר (1975
)חמ (72512
יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
ירושלים

טדי קולק

 1ס״ח תשכ״ה ,עמי .307
 2ע״ר  ,1943תום׳  ,1מס׳  ,1305עמי .32

ילקוט הפרסומים  ,2097א׳ בניסן תשקי״ה13.3.1975 ,

חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה1965-

פקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(1943 ,

טקודת הקרקעות)רכישה לצדכי ציבור(1943,

הודעה לפי סעיף  19לפקודה

הודעה לפי סעיף  19לפקודה

בתוקף ההרשאה שניתנה לעירית חיפה לפי סעיף  (2) 22לפקודת
הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור() 11943 ,להלן — הפקודה( ,שהודעה
עליה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1995תשל״ד ,עמ׳  ,1105מצהירה
בזה עירית חיפה ,בהתאם לסעיף  19לפקודה ,כי המקרקעין המתוארים
בתוספת ואשר ביחס אליהם פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ד לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,2013תשל״ד ,עמי  ,1550יהיו לקנינה הגמור
והמוחלט של עירית חיפה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

בתוקף סמכותה לפי סעיף  189לחוק התכנון והבניה ,תשכ״ה—
 ,11965ובהתאם לשינוי תכנית מיתאר מקומית הנקראת ״תבנית מס׳
חפ 1024/א־ — הרחבת בית הקברות היהודי־ ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1548תשכ־ס ,עמ׳  ,2135ובהתאם
לשינוי תכנית מיתאר מקומית הנקראת ״תכנית מס׳ חפ— 1332/
תיירות ,נופש וקייט״ )להלן — התכניות( ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1747תשל״א ,עמי  ,2472מצהירה בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה ,בהתאם לסעיף  19לפקודה
הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור() 2 1943 ,להלן — הפקודה( ,כי
המקרקעין,המתוארים בתוספת ,אשר ביחס אליהם פורסמה הודעה
לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,1945תשל״ג ,עמי
 ,2366ובילקוט הפרסומים  ,1834תשל״ב ,עמי  ,1942יהיו לקנינה
הגמור והמוהלס על עירית חיפה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת
חלקים מחלקות  26 ,6בגוש  10736עד קו גובה .90
חלקות  28ו־ 29בגוש  ,10738בשלמות.
העתקי התכניות מופקדים במשרדי הועדה המקומית בעירית חיפה
וכל המעונין זכאי לעיין בהם בימים ובשעות שמשרדי הועדה פתוחים
לקהל.
ח׳ באדר תשל-ה ) 19בפברואר (1975
<חמ (72512
יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
חיפה

יוסף אלמוגי

הודעה לפי סעיף  19לפקודה י
בתוקף סמכותה לפי סעיף  189לחוק ההבבון והבניה ,תשכ״ה—
,! 1965־ובהתאם לתכנית בנין עיר ״ר״ש  ,309גוש  ,6417חלקה 10״
•)להלן — התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1966חשל״ד ,עמי  ,326מצהירה הועדה המקומית לתכנון ולבניה
רמת־השרון)להלן  -הועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
)רכישה לצרכי ציבור() 21943 ,להלן — הפקודה( ,כי הקרקע
המתוארת בתוספת ואשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5
ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים תשל״ד ,עמי  ,1944תהיה לקבינה
הגמור והמוחלט של המועצה המקומית רמת־השרון מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

תוספת
חטיבת הקרקע הבמצאת ברמה־השרון ,ששטחה הכולל  1,740מ״ר
והמהווה חלק מחלקה  10בנוש .6417
העתקי התכנית מופקדים במשרדי ^הועדה ,שדרות חן ,רמת־
השרון ,וכל המעונין זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.
י״ד באדר תשל״ה ) 25בפברואר (1975
)חמ (72512
יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
רמת־ השדון

פסח בלקץ

 1ס״ח תשב׳׳ה ,עמ׳ .307
 2ע״ר  ,1943תוס׳  ,1עמ׳ .32

ילקוט הפרסומיפ  ,2097א׳ בניסן תשל״ה13.3.1975 ,

תוספת
הטיבות קרקע אשר שטחן  400דונם בערך מאדמת מישור הכרמל,
חיפה ,המהווה את החלקות וחלקי החלקות המפורטות בטור ב׳ להלן
בגושים המפורטים לצדן בטור אי:
טור א׳
מספרי הגושים

טור ב׳
מספרי החלקות

11199
11198

) 119-1כל החלקות בגוש(.
) 118 ,117—1חלק() 121 ,חלק(,122 ,
) 133 ,131 ,128 ,127 ,126חלק(,134 ,
.154-136
.96 ,94—85 ,82—1
) 2חלק() 3 ,חלק() 4 ,חלק(.
.53 ,51 ,49—1

11197
11196
11238

המקרקעין האמורים מותחמים בקו אדום בתשריט מסי חפ282/133/
הערוך בקנה מידה  1:1250והחתום ביד שר האוצר.
העתקי התשריט האמור מופקדים במשרדי עירית חיפה וכל
המעונין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.
ח׳ באדר תשל״ה) 19בפברואר (1975
)חמ (72512

יוסף אלמוגי
ראש עירית היפה

 1ע׳׳ר  ,1943חוס׳  ,1עמי .32

פקודת הרשויות המקומיות
)מס עסקים(1945 ,
הודעה בדבר הקמת בית דין למס עסקים
נמסרת בזה הודעה ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3א לפקודת
הרשויות המקומיות )מס עסקים( ,11945 ,הקימה המועצה המקומית
נס־ציובה ,בהתאם לסעיף 3ב לפקודה ,בית דין' למס עסקים בהרכב
זה:
עתניאל ביימן — יושב ראש
אברהם הולבדר — חבר
 חברצבי קמחי
ההודעה בדבר הקמת בית דין למס עסקים ,שפורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1400תשכ״ח ,עמי  — 42בטלה.
ב-ז בכסלו תשל-ה ) 11בדצמבר (1974
)חמ (76520
ראש המועצה המקומית נם־ציונה

י׳ שמיד

 1ע״ר  ,1945תום׳  ,1עמ׳ .115
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תקנות המתעסקים ברפואה1947 ,
הודעה בדבר תעודות היתר זמניות שאבדו
בהתאם להוראות.תקנה  11לתקנות המתעסקים ברפואה,11947 ,
נמסרת בזה הודעה כי —
) (1תעודת ההיתר הזמנית לעסוק ברפואה בישראל מס׳ רזר 7138
מיום  24.8.72אשר המנהל הכללי של משרד הבריאות העניק
לאדנן )עותומן( ערפה ,ביה״ח הוספיס; מזרח ירושלים ,הודיע־
בעליה שאבדה ממנו;
) (2תעודת ההיתר הזמנית לעסוק ברפואה בישראל מם׳ רזר7365/
מיום  13.11.72אשר המנהל הכללי של משרד הבריאות העניק
לד״ר סולימן פז׳ו־פור ,רמת־ישי ,בית הרופא ,רחוב לוי
אשכול ,הודיע בעליה שאבדה ממנו;
) (3תעודת ההיתר הזמנית לעסוק ברפואה בישראל מסי רזר50348/
מיום  10.9.73אשר המנהל הכללי של משרד הבריאות העניק
לאסתר ליפםקר ,גבעתיים ,רחוב מודיעין  ,140הודיע בעליה
שאבדה ממנה.
כל מי שאחת התעודות האמורות באה לידיו והוא איננו בעלה חייב
להחזירה מיד למנהל הכללי של משרד הבריאות ,ירושלים.
תעודה שתוך שלושה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות לא
מצא אותם בעלה או לא הוחזרה לידי המנהל הכללי של משרד
הבריאות ,יראו אותה כמבוטלת.

י׳ מבציל
ל׳ בשבט תשל״ה ) 11בפברואר (1975
המנהל הכללי של משרד הבריאות
 1ע״ר  ,1947תוס׳  ,1עמי .270

תקנות הרוקחים )רשיונות אבודים(1937 ,
הודעה בדבר תעודות היתר שאבדו
בהתאם להוראות תקנה  4לתקנות הרוקחים )רשיונות אבודים(,
 ,11937נמסרת בזה הודעה בי —
) (1תעודת ההיתר הזמנית לעסוק במקצוע הרוקחות בישראל מספר
תהז 2415/מיום כ״ד בניסן תשל״ד ) 16באפריל  (1974שהמנהל
הכללי של משרד הבריאות העניק ללויד ננאפ ,רחוב הלילך ,7
הרצליה פיתוח ,הודיע בעליה שאבדה ממנו.
) (2תעודת ההיתר הזמנית לעסוק במקצוע הרוקחות בישראל מספד
תהז 1767/מיום כ״ח באייר תשל״א ) 23במאי  (1971שהמנהל
הכללי של משרד הבריאות העניק לרנה בכר ,רחוב טרומפלדור
 ,13/2נתניה ,הודיע בעליה שאבדה ממנה.
כל מי שאחת התעודות האמורות באה לידיו והוא איננו בעלה,
חייב להחזירה מיד למנהל הכללי של משרד הבריאות ,ירושלים.
תעודה שתוך שלושה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות לא
מצא אותה בעלה או לא הוחזרה לידי המנהל הכללי של משרד
הבריאות ,יראו את תעודת ההיתר הזמנית כמבוטלת.

י' מנצ׳ל
ל׳ בשבט תשל״ה ) 11בפברואר (1975
המנהל הכללי של משרד הבריאות
)חמ (77331
 1ע׳׳ר  ,1937תוס׳  ,2עמי .864
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זז1ק המקרקעין ,תשכ״ס~1969
הודעה על בקשה לחידוש רישום
מודיעים בזה ,כי הוגשה בקשה לחידוש רישום של המקרקעין
המתוארים בתוספת דלהלן .כל אדם המעונין בדבר רשאי להגיש
התנגדות לחידוש הרישום תוך ששים יום מתאריך פרסום הודעה זאת.
ההתנגדות תוגש בכתב במשרד אגף רישום והסדר המקרקעין,
רחוב חשין  ,1ירושלים ,בשני עותקים ,ובצירוף עותק אחד נוסף
לכל אדם שיש לו זכות במקרקעין ,בהתאם לבקשה.

התוספת
מם׳ סידורי. 22425 :
תיק מסי :חר.4623/
העיר או הכפר :רנטיס,
סוג המקרקעין :מירי.
תיאור הנכס :מגרש.
השטח 541 :מטר מרובע.
הגבולות —
צפון :דרך.
דרום :חלקה .2399
מזרח :חלקה (.240
מערב :חלקה .2396
פרטי הרישום:
ברך  ,4דף  ,183גוש שומה  ,2חלקה .2398
מם׳ השטר.803/38 :
מהות הפעולה :מכר.
המזכה :דב ביליג.
הזוכה :צדוק מכאל לוי.
החלק :בשלמות.

י׳ הכט
מפקחת

פקודת מחלות געלי חיים945 ,ז
ביטול צווים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לפקודת מתלות בעלי־חיים,11945 ,
אני מבטל את הצווים המכריזים את תחומי הישובים המפורטים להלן
כשטחים נגועים במחלת הניוקסל:
נבע כרמל  2במועצה אזורית חוף־הכרמל
כפר-פינס  3במועצה אזורית מנשה
אחיטוב  4במועצה אזורית עמק חפר
הדר־עס וחרב־לאת  5במועצה אזורית עמק־חפר
שדה־יצתק  5במועצה אזורית מנשה
גבעת־נילי  6במועצה אזורית אלונה
בית נקופה י במועצה אזורית מטה־־יהודה
יקנעם  8במועצה אזורית מגידו
תרום  9במועצה אזורית מטה יהודה.

ר סביר
ג׳ באדר תשל״ה ) 14בפברואר (1975
ממלא מקום מנהל השירותים הוטרינריים
)חמ (73825
,

 1ע״ר  ,1945תוס׳  ,1עמי .155
 2י״פ תשל״א ,עמי .936
 3י׳׳פ תשל׳׳ב ,עמ׳ .729
 4י״פ תשל״ג ,עמי .793
 5י״פ תשל״ג ,עמ׳ .1033

 6י״פ תשל״ג .עמי .1136
ז י״פ תשל״ד ,עמ׳ .2117
 8י״פ תשל׳׳ד ,עמ׳ .2117
 9י״פ תשל׳׳ד ,עמי .1306

ילקוט הפרסומים  ,2097א׳ בניסן השלייה13.3.1975 ,

—Íהוזן התכנון והננ»ה,
מרחב תכנין מקומי ,מטה־יהודה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
השכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית <\\זכ3ךך ולבניה מטהייהודה,
הופקדה תכנית מיתאר מקומית הנקראת ״תכנית מם׳ מי200/״ ביחד
עם התשריט המצורף אליה.
השטחים הכלולים בתכנית :מרחב תכנון מקומי מטה יהודה שעליו
הכריז שר הפנים בצו שפורסם בקובץ התקנות מספר  1713מיום
 ,14.4.65עמ׳  ,1827והמותחם בקו בחול בתשריט המצורף ,להוציא
מועצה מקומית מבשרת־ציון ,מועצה מקומית אבו־גוש ומועצה
מקומית בית־שמש.
מטרות התכנית:
 (1פיקוח על פיתוה הקרקע במרחב התכנון המקומי תוך שמירה
על ייעוד חקלאי של קרקעות המתאימות לכך.
 (2הבטחת תנאים נאותים מבחינת הבריאות. ,התברואה ,הנקיון,
הבטיחות ,הבטחון ,התחבורה והנוחיות ומניעת מפגעים ע״י
תכנון הקרקע ושימוש בה ,ובכלל זה ייחוד אזורים למגורים,
לתעשיה ולמסחר.
 (3שמירה על כל בבין.ודבר שיש להם חשיבות אדריכלית,
היסטורית ,ארכיאולוגיה ,וכיוצא באלה.
 (4שמירה ופיתוח של מקומות חשובים מבחינת הטבע או היופי.
בל המעונין בתכבית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימינ^ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין ,או בכל פרט חבנובי אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
התכנון שלה בלול בתחום התכנ־ת או גובל איתו ,רשאי תוך חדשיים
מיים פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לתכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.

תשב״הS96

נתפרסמה בעחון הרשמי מס׳  1142מיום  20.11.41ואח הת.ב.ע.
מס׳  — 60תכנית פתוח שפת הים ת״א אשר ההודעה בדבר מתן
תוקף לה נתפרסמה בעתון רשמי מם׳  1031מיום ) 18.7.40להלן
התכנית הראשית( על שבוייה.
הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
בילקוט הפרסומים תשל׳׳ג ,עניי .1411
השינוי האמור בצורה שבו הועדה המחוזית אישרה אותו ביחד עם
התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל־אביב־יפו ,וכל
המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
א׳ באדר תשל״ה ) 12בפברואר (1975

ד׳ רזניק

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

הודעות בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב
החליטה באישור שר הפנים ,לאשר שינויי תכניות מפורטות הנקראות:
) (1״תכנית מס׳  1477שינוי מם׳  1לשנת  1971של תבנית מפורטת
מם׳ 253״ ,בגוש  6134חלקה  139שכונת יד אליהו ,רחוב
מצודת בית־ר.
מטרת התבנית היא לקבוע תנאי בניה חדשים על המגרש
שברחוב מצודת ביתר מם׳  10ולשנות בהתאם לכך אח התבנית
המפורטת מס׳  253על תקוניה ,אשר ההודעה בדבר מתן תוקף
לה נתפרסמה בילקוט הפרסומים  288מיום ) 23.4.53להלן
התכנית הראשית(.
הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
בילקוט הפרסומים תשל״א ,עמי .1612

ב׳ באדר תשל״ה ) 13בפברואר (1975
ר׳ לר
) (2״תכנית מסי 1018א׳ שינוי מם׳  1לשנת  1973של ת׳ מט׳ 1018״,
בגוש 6649,הלק מחלקות  ,188 ,155גוש  6768חלקות זמניות
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 , i s ,רחוב פיכמן.
24
מחוז ירושלים
מטרת התכנית היא להתיר תוספת  2קומות לבנין בית אבות
בגובה של  12קומות הקיים בשטח הספורט בסעיף  2לעיל.
מרחב תכנון מקומי ,תל־אביב־יפו
ולשנות בהתאם לכך את תכנית מס׳  1018על שינוייה )להלן
התבנית הראשית( אשר ההודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה
הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
בילקוט הפרסומים  ,1518מיום .7.4.1969
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
השכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב
בילקוט הפרסומים .1905
החליטה באישור שר הפנים ,לאשר שינוי חכבית מפורטת הנקרא:
) (3׳׳תכנית מם׳  1594שינוי מס׳  1לשנת  1972של תכנית שכון
תכנית מס׳  1614שינוי מסי  4לשבת  1972של ת.ב.ע 44 .תכנית
צבורי מס׳  3/01/1ת״א־יפו — דרום צהלה ,בגוש  6337הלק
מאוחדת לקביעת אזורים )תיקון  (1941ושל ת.ב.ע .מס׳  — 60תכנית
מחלקה  ,2רחוב רמה.
פתוח שפת היס תל־אביב בגוש  6907 ,6905חלקות) :גוש - (6905
 81חלק) ,גוש  (6907ח׳  87 ,86 ,3חלק  ,89הרברט םמואל — ובין
מטרת התכנית היא להתיר הקמת  3בנינים בני  7קומות מעל
רחוב הירקון.
עמודים במקום  4קומות ולשנות בהתאם לכך את תכנית שכון
ציבורי מס׳  3/01/1תל־אביב־יפו ~ דרום צהלה ,אשר אושרה
מטרת התבנית היא לקבוע מגרש מיוחד ותנאי בביה מיוחדים
בישיבת ועדת התאום מיום .1.2.67
לגבי השטח המפורט בסעיף  2של התקנות לשם הקמת בית מלון
כמפורט בתשריס ולשנות בהתאם לכך את ת.ב.ע 44 .תכנית מאוחדת
לקביעת אזורים )תיקון  (1941אשר ההודעה בדבר מתן תוקף לה

־ילקוט הפרסומים  ,2091א׳ בניסן תשל״ה13.3.1975 ,

הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
בילקוט הפרסומים תשל״ג ,עמי .1602
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חוק התכנון והבניה ,תשב״ה—1965
) (4״תכנית מם׳  1555שינוי מס׳  4לשכת  1971לתבנית מפורטת
מס׳  618בגוש 7110 :חלקות  ,46 ,153רחוב עמק הברכה.
מטרת התכנית היא לתכגן את השטח המפורט בסעיף  2דלעיל
ע״י קביעת איזור מגורים מיוחד ,הזית חנויות ,שטח ציבורי
פחות ,התווית דרבים חדשות והרהבת דרבים קיימות ,קביעת
אופן הבינוי ותקנות בניה ולשנות בהתאם לבך את התכנית
המפורטת  618על שינוייה.
הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
בילקוט הפרסומים ,תשל-ב ,עמי .2143
6628285בגוש ,

) (5״תכנית מפורטת מס׳  828שינוי מס־  1לתכנית מפורטת מם׳
,5S450-4,
444
חלקות ,489-501 ,524
 319 ,420-422 ,424-427 ,429-^41חלקי חלקות,532 :
 ,20 ,309 ,311 ,313 ,315 ,320 ,486 ,487עבר הירקון יחידת
שכונה ג׳ בין רחוב רשפון לרחוב שרשרת כולל רחוב האוני
ברסיטה.
עיקרי מטרות השינוי :לתכנן מהדש את השטת הכלול בתכנית
ולשנות בהתאם לכך את התכנית המפורטת מסי  285אשר
ההודעה בדבר מתן תוקף לה נתפרסמה בילקוט הפרסומים ,357
מיום ) 24.6.54להלן התכנית הראשית( על שינוייה.
הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
בילקוט הפרסומים חשל״ב ,עמ׳  ,2143תשל״ב.
השינויים האמורים בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותם
ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם הופקדו במשרדי הועדה
המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבביה תל־
אביב־יפו ,ובל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
א׳ באדר תשל״ה ) 12בפברואר (1975

ד׳ רזניק

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חל־אביב
מרחב תכנון מקומי ,תל־אביב־יפו

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב,
אישרה תכנית מפורטת הנקראת :״תכניה מפורטת״ מם׳  1123חלק
מתכנית מיתאר מם׳  432חלק משכונה א׳ דרוס יפו״ ,בגוש  7046ח׳
 43הלק מח׳  44גוש  7073חלקות  45—42 ,18 ,16—1ח״ח ,41 ,17
16י ,51-שכונת דרום יפו ,שד׳ ירושלים ובין רחוב איסקוב.

ובל המעונין רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
ל׳ בשבט תשליה ) 11בפברואר (1975

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

הודעה על הכנת שינויים לתכניות מפורטות
בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון והבניה ,תשכיה— ,1965ניתנת
בזה הודעה כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל־אביב־יפו ,החליטה
להכין שינויים לתכניות בנין ערים כמפורט להלן:
האותיות בהודעה מציינות פרטים אלה :
א .שס השינוי.
ב .השטחים הנכללים בתחום השינוי.
ג .תארין ההחלטה.
א .תכנית מסי  1832שינוי מם׳  2לשנת -1974של תכנית בבין ערים
מפורטת מס׳  ,483רחוב קיבוץ גלויות  ,25תל־אביב.
ב .חלקה  256בגוש .7052
ג .תאריך .11.8.74
א .תכנית מסי  1822שינוי מם׳  4לשנת  1974של תכנית בנין עריש
מקומית מם׳ ) 1927תיקון  (1938גדס ,רחוב יחזקאל  ,23תל־אביב,
ב .חלקא  68בגוש .6959
ג .תאריך .19.6.74
א .תכנית מם׳  1835שינוי מס׳  2לשנת  1975של תבנית בנין ערים
מפורטת מס׳  347רהוכ הרוגי מלבות ,פינת עולי הגרדום תל־אביב,
ב .חלק מחלקה  100בגוש .6638
ג .תאריך 26.7.74
א .תכנית מם׳  1759שינוי מם׳  1לשנת  1975של תכנית בנין עריפ
מפורטת מס׳  ,122רחוב הרב פמיאל  ,14תל־אביב.
ב .חלקה  738בגוש .6212
ג .תאריך .25.12.74

יגאל גריפל
יושב ראש ועדת המשנה לתכנון ולבניה
תל־אביב־יפו
מרחב תכנון מקומי ,רמת־־גן

הודעה על הכנת שינוי לתכנית מפורטת

עיקרי מטרות התכנית :לתכנן ולחלק את השטחים המפורטים
בסעיף  2בתקנות בהתאם לתכנית מיתאר מם׳  432אשר ההודעה
ברבר מתן תוקף לה נתפרסמה בילקוט הפרסומים  782מיום 4.8.60
על שינוייה )להלן התכנית הראשית(.

בהתאם לסעיף 77.לחוק התכנון והבניה ,תשכ״ה— ,1965ניתבת
בזה הודעה כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת־גן ,החליטה
בישיבתה מיום ) 6.1.75כ״ג בטבת תשל״ה ( להבין תכנית מס׳ דב00/ד
— שינוי לתכנית מפורטת מסי ר״נ.434/
ואלה הם השטחים הנכללים בתחום שינוי התכבית .גוש 6186
חלקות  ,303 ,304רחוב ירושלים פינת מאיר בעל הנם ,רמת־גן.

התכנית האמורה בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית ביחד עם
התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל־אביב־יפו,

י׳ פלד
יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
רמת־גן

הודעה על הפקדתה יחד עם התשריט המצורף אליה ,פורסמה
בילקוט הפרסומים תשל״ג ,עמי .1547
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ילקוט הפרסומים  ,2097א׳ בניסן חשל־׳ה13.2.1575 ,

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

מרחב תכנון מקומי ,הרצליה

הודעה בדבר הפקדת שיגוי תכנית מיתאר מקומית

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית

בהתאם לחוק התכנון והבניה ,תשכ-ה— ,1965ניתנת בזה הודעה
בדבר הפקדה במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב
ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה חולון ,של תכנית מסי  146א׳
שינוי לתכנית מיהאר חולון מס׳ ח)1/קרית שרת( ,חולון.

בהתאם לחוק התכנון והבניה ,תשב׳׳ה— ,1965ניחנת בזה הודעה
בדביר הפקדה במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־־אביב
ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה ,של תכנית מם׳
 1414שינוי לתכנית מיתאר 253אי ,הרצליה.

מקומם של השטחים אשד התכנית מתיהסת אליהם :נושים וחלקי
גושים,6757 ,6755 ,6754 ,6753 ,6750 ,6749 ,6741 ,6020 :
 ,6737 ,6736 ,6748 ,6764 ,6763קרית שרת.

מקומם של השטחים אשר התכנית מתיחםת אליהם :גוש 6527
חלקות  163 ,148רחוב אבן גבירול פינת אבן שפרוט.

עיקרי מטרות התכנית:
א( לתכנן שטח הקרקע הכלולה בתבנית לשם הקמת שכונת מגורים
הנקראת ״קרית שרת* ,להתוות דרכים ודרכי נישה ,לקבוע
אזורי תכנון ותקנות בנין וכן פירוט גבולותיהן של חלקות הבניה
בתחום התכנית ולרשום חלוקה חדשה של השטת הכלול בתחום
התבנית בהתאם לתשריט וליחד הנספחים המצורפים לתכנית.
ב( לשנות את תכנית מיחאר חולון מס׳ ח.1/
כל המעונין בקרקע בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התבנית ,ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,להגיש
התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
כמו כן נמסרת בזה הודעה כי המודעה בדבר הפקדת התכנית הנ״ל
שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,2067השליה ,עמ׳  ,468מבוטלת בזה.
א׳ באדר תשליה ) 12בפברואר (1975

ד׳ רזניק

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חל־אביב

מרחב תכנון מקומי ,רמת־השרון

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית

עיקרי מטרות התבנית :איחוד החלקות וחלוקתן מחדש בהתאם
לתשריט המצורף להרחיב את הדרכים הקיימות ,לקבוע אזור תכנון,
חבגית בנוי ,ותקנות הבניה לשם הקמת  2מבנים של  3קומות כל אחת
כמסומן בתשריט וכמפורט להלן בתכנית זו.
בל המעונין בקרקע בבנין או בכל פרט חבנובי אתר הרואה אח
עצמו נפגש על ידי התבנית ,וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,להגיש
התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
ג׳ באדר תשל-ה ) 14בפברואר (1975

ד׳ רזניק

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל־אביב
מרחב תכנון מקומי ,רחובות

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
אישרה שינוי תכנית מפורטת הנקרא :״שינוי תכנית מפורטת מס•
דח/ל2/1״.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התבנית :גוש  3701חלקות
 — 578 ,576 ,186 ,185בין הרחוב ארלוזורוב לבין רחוב ה׳ באייר
ברחובות.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשביה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב
החליטה באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מיתאר הנקרא:
״תכנית מס׳ 417׳ שינוי מסי׳  55לתכנית מיתאר מקומית מם׳ 210אי
בגוש  6415חלקות .49 ,45 ,83 ,84

עיקרי מטרות עיבוי התכנית :התווית שביל בין רחוב ארלוזורוב
לבין רחוב הי באייר והריסת מבבים בתוואי הדרך המוצעת.

הודעה על הפקדתו ,ביחד עם התשריט המצורף אליו ,פורסמה
בילקוט הפרסומים תשל״ב ,עמי .2145

הודעה על הפקדת שינוי התכניה יחד עם התשריט המצורף אליו,
פורסמה בילקוט הפרסומים תשל״ד ,עמי .406

השינוי האמור בצורה שבו הועדה המחוזית אישרה אותו ביחד עם
התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת־השרון ,וכל מעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשפות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

שינוי התכנית האמור בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות ,וכל המעונין
רשאי לעיין בו ללא חשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
כ״ג בשבט תשל-ה ) 14בפברואר (1975

א׳ באדר תשל״ה ) 12בפברואר (1975

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

ילקומ הפרסומים  ,2097א׳ בניסן תשל״ה13.3.1975 ,

א׳ היון

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחת המרכז
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חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה1965-
מרחב תכנון מקומי ,רחובות

מרחב תכנון מקומי ,לוד

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89להוק התכנון והבניה,
חשב״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות ,הופקד
שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ רח׳256,־* —
ביחד עם התשריט המצורף אליה.

במםרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89להוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתי-נון ולבניה מחוז
המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה לוד ,הופקד שינוי
תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ לד36/3/ב׳״ —
ביתד עפ התשריט המצורף אליו.

מטרת התכנית; הקמת מרפאה פרטית בקומת קרקע עליונה בבית
מגורים.
ואלה הס השטחים הכלולים בשינוי התבנית :גוש  3703חלקה
 466ברחוב הנשיא הראשון  ,41רחובות.

מטרת התכנית :הקמת בית מרקחת ומשרד לועד למען החייל,
בבית מגורים.

כל המעונין בשנוי התכנית רשאי לעיין בו ללא חשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין ,או בכל פרם תכנוני אחר הרואה
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכץ מהנדס ועדה מקומית שמדחב
התכנון שלה בלול בתחום התכנית א־ גובל איתו ,רשאי תוך חדשיים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
ג׳ באדר תשל״ה ) 14בפברואר (1975

מ׳ כהנא

ממלא מקום יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז

ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  4024חלקה  ,198רחוב ארלוזורוב  ,23בשכונת נוה זית
בלוד.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בל המעונין בקרקע ,בבנין ,או בכל פרט תכנוני אחד הרואה עצמו
נפנע על ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
שלה בלול בתהום התכנית או גובל אותו ,רשאי ,תוך חדשיים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי הזכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
כ׳׳ה בשבט תשל״ה ) 16בפברואר (1975

א׳ היון

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז

מרחב תכנון מקומי ,ראשוךלציון

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
אישרה שינוי תכנית מפורטת הנקרא• :שינוי תכנית מפורטת מס׳
רצ.2/187/

מרחב תכנון מקומי ,הדרים

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
חשכ׳׳ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
אישרה שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי תבנית מפורטת מסי
הר2/533/א״.

ואלה הם השטהיס הכלולים בשינוי התבנית:
גוש  3933חלקות ,76 ,73—71 ,69 ,67 ,63 ,61—55 ,53—45
,135—131 ,126 ,112 ,108—105 ,96 ,88 ,87 ,85 ,82 ,79 ,78
,189 ,186 ,184 ,183 ,178 ,177 ,175 ,174 ,171 ,166-160 ,150
,224—222 ,216 ,211 ,210 ,205 ,204 ,200 ,199 ,196-192 ,190
המבנה שבין הרחובות רוטשילד ,מוהליבר ,חפץ חיים ,ופינסקר,
בדאשון־לציון.
עיקרי מטרות שינוי התבנית:
איחוד וחלוקה חדשה ,ביטול דרבים ,פתיחת דרבים ,בתי מגורים
וחזית מסחרית.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף אליו,
פורסמה בילקוט הפרסומים תשל״ג ,עמי .1412

הודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף אליו,
פורסמה בילקוט הפרסומים תשל״ד ,עמי .407

שינוי התכנית האמור בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשוךלציון ,וכל
המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

שינוי התכנית האמור בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו .-הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הדרים ,וכל המעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

כ״נ בשבט תשל״ה ) 14בפברואר (1975

עיקרי מטרות שינוי התכנית:
 (1הגדלת אחוזי הבניה ומספר יחידות הדיור;
 (2קביעת שבילי נקוז;
 (3הגדלת רדיוסים בצמתים.

כ״נ בשבט תשל׳׳ה ) 14בפברואר (1975

א׳ היון

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז
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ואלה הס השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  6454חלק מחלקה ) 21חלקות חדשות  (198 ,210בהוד השרון
בשכונת הפועלים אי.

א׳ היון

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז
ילקוט הפרסומים  ,2097א׳ בניס! חשל״ה13.3.1975 ,

חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה965-ו
מרחב תכנון מקומי ,צפון־השרון

מרחב תכנון מקומי ,השרון הדרומי

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ׳׳ת— ,1965בי הועדה המחוזית לתכנון ולבבית מחוז המרכז
אישרה שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מם׳
צש3/77/״.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשב־ה— ,1965בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
אישרה שינוי תכנית מפורטת הנקרא :״שינוי תכנית מיתאד מקומיה
מ0׳ ש ד650/״.

ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  7999חלק מחלקות ;2 ,1
גוש  8000חלק מחלקות ;9 ,4 ,2 ,1
גוש  8001חלקות  6—4וחלק מחלקות ;7 ,3 ,1
גוש  8011חלק מחלקות ;3—1
גוש  8126חלק מחלקות  24 ,9מושב צור — משה.
עיקרי מטרות שינוי התכנית :להתוות דרכים הדשות ,ושבילים,
לבטל דרכים קיימות ,לקבוע אזור מגורים אי ,אזור מגורים חקלאי,
אזור לבניני ציבור ,אזור ציבורי פתוח ,אזור חקלאי ,אזור למוסדות
)בי״ח( ואזור תעשיה )דיור לעולה( ,מגרש ספורט.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף אליו,
פורסמה בילקוט הפרסומים תשל״ד ,עמי .1030
שינוי התכנית האמור בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה צפון־השרון ,וכל
המעונין רשאי לעיין בו ללא השלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
כ״נ בשבט תשל״ה ) 14בפברואר (1975

א׳ היון

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז

ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גושים  — 6247 ,6330 ,4256 ,4255 ,4254 ,4251 ,4250פרק
הירקון — כולל מבצר אנטיפטרום — בתהום המועצה האזורית מפע־
לוח א&ק.
עיקרי מטרות שינוי התבנית:
קביעת אזור לשמירת נוף וטבע ,שמידה על אפיק הירקון והצ־
מהיר ,הקצאת שטחים לספורט ,נופש ,רחצה ,מחקר ,חניה ושמירה
על מקומות ועצמים בעלי ערך.
הודעה על הפקדת שינוי התבנית יחד עם התשריט המצורף אליו,
פורסמה בילקוט הפרסומים תשכ״ב ,עמ׳ .128
שינוי התכנית האמור בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה השרון הדרומי ,ובל
המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
ב׳י-ג בשבט תשל׳-ה ) 14בפברואר {1975

א׳ היון

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז

מרחב תכנון מקומי ,שורקות

מרחב תכנון מקומי ,המרכז

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
אישרה שינוי תכנית מפורטת הבקרא*:שיבוי תבנית מפורטת מסי
ברו 8/80״.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מהוז המרכז,
אישרה שינוי תכנית מפורטת הנקרא :״שינוי תבנית מפורטת מם׳
ממ903/א׳״.

ואלה הס השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
חלקה  8בגוש  3662בקיבוץ גבעת ברנד.
עיקרי מטרות שערי התכנית:
שינוי תוואי דרך בקיבוץ גבעת ברבר.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית ,יחד עם התשריט המצורף אליו
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2013תשל׳׳ד ,עמי .1555

ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  6711מגרש 314
וחלק ממגרשים  112 ,315בפינת הרחובות כצנלסון וסירקין ביהוד.
עיקרי מטרות שיגוי התכנית :הקמת  2בניינים בני  3קומות6 ,
דירות בקומה .תוספת  12יחידות דיור למה שאושר בתכנית ממ.903/
הודעה על הפקדת שינוי התכנית יהד עם התשריט המצורף אליו,
פורסמה בילקוט הפרסומים תשל״ג ,עמי .331

שינוי התכנית האמור בצורה שבה אישרה הועדה המהחית ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הו3דה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שורקות ,וכל המעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

שינוי התבנית האמור בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז ,וכל המעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

כ״ג בשבט תשל״ה ) 14בפברואר (1975

כ״ג בשבט תשל״ה) 14בפברואר (1975

א׳ היון

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז

ילקוט הפרסומים  ,2097א׳ בניסן תשל״ה13.3.1975 ,

א׳ היון

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז
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חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה1905-
מרחב תכנון מקומי ,המרבז

מרחב תכנון מקומי ,רעננה

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז הופקד שיבוי
תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי תבנית מפורטת מס׳ ממ560/׳28,״ —
ביחד עם התשריט המצורף אליו.
מטרת התכנית :שינוי ייעוד שטח ציבורי פתוח לשטח בנייני
ציבור )מבני חינוך( ,ביטול דרך והמרתה לשטח לבניני ציבור;
פתיחת שביל ממערב לגן הילדים.
ואלה הב השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  7842חלקות
 10עד  14בטייבה.
כל המעונין בשנוי התכנית לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בל המעונין בקרקע ,בבנין ,או בבל פרט תכנוני אחר הרואה
עצמו נפנע על ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
התכנון שלה בלול בתחום התכנית או נובל איתו ,רשאי תוך חדשיים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי
התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
נ׳ באדר חשל״ה ) 14בפברואר (1975

מ׳ כהנא
ממלא מקום יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מהוז המרכז

מרחב תכבון מקומי ,זמורה

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה הופקד שינוי
תכנית מפורטה הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ זמ57/571/״ —
קרית עקרון — ביחד עם התשריט המצורף אליו.
מטרת התכנית :שינוי גבולות מגרשים.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  3806חלק
מהלקה  1גוש  3814חלק מהלקוח  31 ,1גוש  3815חלק מחלקה 40
ברחוב הרב מאיר בעל הנס ,בתים מס׳  29 ,32 ,8 ,31בקרית עקרון.
כל המעונין בשנוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין ,או בכל פרט תכנוני אהד הרואה
עצמו בפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
התכנון שלה כלול בתהום התכנית או גובל איהו ,רשאי תוך חדשיים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכבית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
ג׳ באדר תשל״ה ) 14בפברואר (1975

מ׳ כהנא

ממלא מקום יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מהוז המרכז
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נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
השכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,
אישרה שינוי תכנית מפורטת הנקרא :״שינוי תכנית מפורטת מסי
רע38/1/״.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית :כוש  6580חלקה ,12
רחוב קרן היסוד וגל המגרשים הגובלים עמו בצד מערב.
עיקרי מטרות שינוי התכנית (1 :הרהבה והתוויה של דרכים
 (2קביעת אזורים למגורים גי ,לגן ילדים ולמרכז האזורים.
הודעה על הפקדת שינוי התבנית יהד עם התשריט המצורף אליו,
פורסמה בילקוט הפרסומים תשל״ד ,עמי .2122
שינוי התכנית האמור בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית ,ביהד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה ,וכל המעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
ב׳ באדר תשל״ה ) 13בפברואר (1975

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

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
ובדבר הפקדת ביטול תכנית מיתאר מקומית
נמסרה בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה ,הופקד שינוי
תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״תכנית מסי חפ — 1582/בינוי רחוב
חסן שוקרי גוש 10837״ — המהווה שינוי לתבנית מס׳ הפ— 229/
תכנית המיתאר של העיר חיפה ,לתכנית מס׳ חפ730/א׳ — מגדל
ה:ביאים והמהווה ביטול לתכנית חפ׳ — 1064/.אתר למשרדי ממשלה
היפה — ביחד עם התשריט המצורף אליו.
כן נמסרת בזה הודעה ,כי שינוי התכנית האמור משפיע ,בשכח
תחולתו ,על תבנית הפ — 428/תבנית מאוחדת מס׳  ,9תבנית חפ—926/
אתר לבית ספר ברהיב אמיר ולתכנית חפ — 988/תחנת רכבת תת
קרקעית בככר מולל בונה.
ואלה הם השטחים הכלולים בעיבוי התכנית:
גוש  10837חלקות  ;141—137 ,101 ,77—74 ,71—69י חלקי
הלקות  :126 ,125 ,123 ,110-107 ,102 ,81-79 ,72 ,68-67גוש
 10838חלקי חלקות .90 ,89 ,87 ,86 ,84 ,79 ,74 ,50
עיקר־ מטרות שינוי התכנית הם:
תכנון מפורט של השטח הכלול בין רחוב חסן שוקרי וםמטת
הנביאים לנין רחוב עומר אל־ה׳יים ומעלות הנביאים לשם הקמח
מרכז מסהר׳ ,בית מלון ומבני משרדים ו/או מגורים רבי קומות.
כל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,2097א׳ בניסן תשל״ה13.3.1975 ,

חוק התכנון והבניה ,תשב״וז1965-
כל מעונין בקרקע ,בבנין ,או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן ועדה מקומית או מהנדס ועדה
מקומית ,שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל איחו;
רשות מקומית .לרבות ועד מקומי באמור בסעיף  3לפקודת המועצות
המקומיות ,שאזור שיפוטה כלול בתחום התכנית או גובל אותו; גוף
ציבורי או מקצועי כמפורט בצו התכנון והבניה)קביעת גופים צבוריים
ומקצועיים לעבין הגשת התנגדות לתכניה( תשל״ד— ;1974וכן כל
משרד ממשרדי הממשלה ,רשאים ,תוך חדשייס מיום פרסומה של
הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה חיפה.
א׳ באדר תשל״ה ) 12בפברואר (1975

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

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
חשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחחית לתכנון ולבניה מחוז
היפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,חיפה ,הופקד שינוי
תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית מם׳ חפ969/ב׳ — בינוי בבכר פריז
גוש  ,10839חלקות  39 ,38 ,35 ,33חיפה״ — המהווה שינוי לתכנית
מס׳ חפ969/א׳  -חיפה ,העיר התחתית — ביחד עם התשריט המצורף
אליו.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  10839חלקות
 ,39 ,38 ,36—33חלקי חלקות .;31,30גוש  10840חלק מחלקה ד׳ .2
עיקרי מטרות שינוי התכנית הם:
תכנון הקמת בנין מסחרי רב קומות שיכלול מעון בנק ,משרדים
ובחי קפה ,מפלסי חניה פרטיה וציבורית וכן משאבות למילוי דלק בין
רחוב נחנזון לרחוב המגינים.
כל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא חשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

)^

בל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה אח
עצמו נפגע על ידי שינוי התבנית ,ובן ועדה מקומית או מהנדס ועדה
מקומית ,שמרחב התכנון שלה כלול בתהום התכנית או גובל איתו;
רשות מקומית ,לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף  3לפקודת המועצות
המקומיות ,שאזור שיפוטה כלול בתחום התכנית או גובל אותו; גוף
ציבורי או מקצועי כמפורט בצו התכנון והבניה)קביעה נופים צבוריים
ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתבנית( תשל״ד— ;1974וכן כל
משרד ממשרדי הממשלה ,רשאים ,תוך חושיים מיום פרסומה של
הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה היפה.
א׳ באדר תשל״ה ) 12בפברואר (1975

נפתל־ אילתי
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז היפה
מרחב הכנון מקומי־מחוזי ,מחה חיפה

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיפים  89ו־)12א( לחוק התכנון
והבניה ,תשב״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה ,הופקד שינוי תכנית מיחאר מקומית הנקרא ״תכניה מס׳
ילקוט הפרסומים  ,2097א׳ בניסן השלייה13.3.1575 ,

ג — 810/אור עקיבא שבונה מזרחית״  -המהמה שינוי לתבנית נלס׳
ג - 556/תבנית מיהאר אור עקיבא — ביהד עם התשריט המצורף
אליו.
כן נמכרת בזה הודעה ,נ־י שינוי התכנית האמור משפיע ,בשמח
תחולתו ,על תכנית שכון ציבורי מם׳  2/28/1אור עקיבא.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  10618חלק מחלקה  ;1גוש  10635הלק מחלקה .1
עיקרי מטרות שינוי התכנית הם :לתבגן את אזור א׳ של תכניה
מיחאר אור עקיבא הנמצא במזרח העיירה ,לאזור מגורים ני ,התווית
דרכים ושבילים ,מוסדות ציבור ושטחי ציבור פתוחים.
1

כל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעטין בקרקע ,בבני; או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן ועדה מקומית ,או מהנדס ועדה
מקומית ,שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל איחו;
רשות מקומית ,לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף  3לפקודת המועצות
המקומיות שאזור שיפוטה כלול בהחום התכנית או גובל אותו; גוף
צבורי או מקצועי כמפורט בצו התכנון והבניה)קביעת גופים צבוריים
ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית( חשל״ד— ;1974וכן כל
משרד ממשרדי הממשלה ,רשאים תוך חדשיים מיום פרסומה של
הודעה זו ברשומות ,להניש התננדות לשינוי החכניח במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה.
א׳ באדר תשל״ה ) 12בפברואר (1975

נפתלי אילתי
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה
י

מרחב תכנון מקומי ,חיפה

תיקון טעות
בהודעה בדבר אישור שינוי תבנית מפורטת הנקרא ׳־תכנית מס׳
הפ — 1363/אנדרטה לזכר יורדי ים חיפה״ ,שפורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2087תשל״ה ,עמ׳  ,1026הל שיבוש ובמקום המשפט
״מרחב תכנון מקומי מחוזי ,מחוז חיפה״ צריך להיות ״מרחב תכנון
מקומי ,חיפה״ ,ובמקום המשפט ״הודעה בדבר אישור שינוי תכנית
מיתאר מקומית״ צריך להיות ״הודעה בדבר אישור שינוי תכנית
מפורטת״.
ו׳ באדר תשל״ה ) 17בפברואר (1975

נפתלי אילתי
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחזו חיפה
מרחב תכנון מקומי ,חדרה

תיקון טעות
בהודעה־ בדבר אישור שינוי תבנית מיתאר מקומית הנקרא ״תכנית
מם׳ חד369/אי — בינוי בשכונת בדנדייס״ ,שפורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2087השל״ה ,עמי  1026הל שיבוש ובמקום ״תכנית מסי
חד369/״ צריך להיות ״תבנית מס׳ הד369/אי״.
ו׳ באדר תשל״ה ) 17בפברואר (1975

נפתלי אילתי

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה

1333

חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה—1965
מרחב תכנון מקומי ,חוף הכרמל

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ׳׳ה— ,1965בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה החליטה
באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״תבנית מס׳
חכ44/בי ~ שכונה מם׳  8באזור הנופש והוילות בצפון קיסריה״ —
המהווה שינוי לתכנית מס׳ חכ — 44/שכונה מסי  8באזור הנופש
והוילות בצפון קיסריה — שהודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט
המצורף אליו פורסמה בילקוט הפרסומים תשל״ד ,עמ׳ .178
השינוי האמור ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל ,ובל מעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

מטרת התכנית :ביטול חניה ע״מ לבנות מרכז רפואי טיפולי
והקצאת חניה אלטרנטיבית.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבנין ,או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התבנית ,וכן מהנדם הועדה המקומית שמרחב
התכנון שלה בלול בחחום התכנית או גובל איתו ,רשאי תוך חדשיים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומוה ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
א׳ באדר תשל״ה ) 12בפברואר (1975

י׳ קנע
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון

ל׳ בשבט תשל״ה) 11בפברואר (1975

נפתלי אילתי
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון וייבביה
מחוז היפה
מרחב תכנון מקומי ,השומרון

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה החליטה
באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תבנית מיתאר מקומית הנקרא ״תכנית
מס׳ ש — 103/פרדם־חבה ,תכבית בינוי של חלק משכונת גאולה״ —
המהווה שינוי לתכנית מם׳ ש — 75/פרדס־חנה — שכונת גאולה
)בניה מהירה( — שהודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף
אליו פורסמה בילקוט הפרסומים תשל״ד ,עמ׳ .472
השינוי האמור ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה השומרון ,וכל מעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
ו׳ באדר תשל״ה ) 17בפברואר (1975

נפתלי אילתי
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה

מרחב תכנון מקומי ,הגליל המרכזי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89להוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המרכזי,
הופקדה תכנית מפורטת הנקראת ׳תכנית מפורטה מס׳ — 2107
תעשיה ומלאכה בגוש  18433מעלות״ )חב׳ מבני תעשיה בע׳׳מ( —
ביחד עם התשריט המצורף אליה.
ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית :גוש  18433בהסדר )מסי
גוש קודם .(18883
מטרת התכנית :אתור מגרשים לתעשיה ומלאכה ,התווית דרבים
ושטחים ציבוריים פתוחים.
כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
כל המעונין בקרקע ,או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו
נפגע על ידי התכנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרהב התכנון שלה
כלול בתחום התכנית או גובל איחה ,רשאי תוך חדשיים מיום פרסומה
של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לתבנית במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה האמורה.
א׳ באדר תשל״ה ) 12בפברואר (1975

י׳ קניג

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון

מרחב תכנון מקומי ,יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89להוק התכנון והבניה,
תשב׳׳ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים ,הופקד
שינוי תכנית מפורטת הנקרא תכנית מפורטת מם׳  1911שינוי לתבנית
מפורטת מם׳ תרש״צ  ,1/15/8מגדל העמק — מרכז רפואי במגדל
העמק — ביתד עם התשריט המצורף אליו.
ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית :הלק מגוש  ,17446רחוב
הזית ליד קופת הולים.

מרחב תכנון מקומי ,הגליל המרכזי

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר
נמסרה בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחה
הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המרכזי,
הופקד שינוי תכנית מיתאר הנקרא תכנית מס׳  1829שינוי לתכנית
מיתאר מם׳  194הגלילית — שינוי ויעוד השטח להקמת בית ספר
בפסוטה — ביחד עם תשריט המצורף אליו.
ו
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ילקוט הפרסומים  ,2097א׳ בניסן תשל״ה13.3.1975 ,

חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה965-ו
ואלה הם השטחים הכלולים בתבנית :נוש  19691חלק מחלקה .16
מטרת התכנית :שינוי ויעוד חלק מחלקה  16שבגוש 19691
מאזור חקלאי לאזור בניה שישמש לבנית בית ספר.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא חשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבנין ,או בכל פרט חבנוני אחר הרואה את
עצמו בפגע על ידי שינוי התבנית ,וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל איתו ,רשאי הוך הדשיים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התבגרות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
א׳ באדר תשל״ה ) 12בפברואר (1975

כל המעונין בשינוי התבנית דשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבנין ,או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפבע על ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
התכנון שלה כלול בתהום התכנית או גובל איתו ,רשאי תוך חדשיים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
א׳ באדר השל׳׳ה ) 12בפברואר (1975

י׳ קניג

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון

י׳ קניג

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון

מרחב הבבון מקומי ,עפולה

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכלת מיתאר

נמסרת בזה הודעה ,בההאס לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
מרחב תכנון.מקומי ,הגליל המזרחי
תשב״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחת
מפורטת
הודעה בדבר הפקדת תכנית
הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עפולה ,הופקד שינוי
תכנית מיתאר הנקרא תכנית מס׳  1818שינוי לתבנית מיתאר מס׳
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז  302עפולה — בנוי על חלקוה הבי הבונים עפולה בע״מ — ביחד עם
תשריט המצורף אליו.
הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי,
הופקדה תכנית מפורטת הנקראת :״תכנית מפורטת מסי — 1969
ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית :גוש  16661הלקה ל ,3רחוב
חלול!ת שטחים בבועינה — ביחד עם התשריט המצורף אליה.
הגלבוע ,עפולה.
ואלה הם השטחים הכלולים בהכנית :גוש  17546חלקות ,35—31
 ,61—59חלקי חלקוה  ;82 ,57 ,56 ,54 ,52 ,36גוש  17547חלקות
 10—9חלקי חלקות .43 ,12 ,11 ,8 ,1
מטרת התכגיח :חלוקת מגרשים לבבית בחי מגורים.
כל המעונין בחכבית רשאי לעיין בת ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פהוהים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,או בכל פרט הבבוני אחר הרואה את עצמו
נפגע על ידי התכנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון שלה
כלול בחחום התבנית או גובל איתה ,רשאי תוך חדשיים מיום פרסומה
של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבביה האמורה.
ב׳ באדר תשל״ה ) 13בפברואר (1975

י׳ קביג
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון•

מטרת התכנית :וקמת  3בביני דירות הכלולים  40יחידות דיור,
בבנינים בני  4קומות מעל קומת עמודים מפולשת ,פתוח שבילים
להולבי רגל ,מדשאות ,מדרכות ,מגרשי חניה ובו־.
כל המעונין בשינוי התכנית דשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבנין ,או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
התכנון שלה כלול בתהום התכנית או גובל איתו ,רשאי תוך חדשיימ
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
א׳ באדר תשל״ה ) 12בפברואר (1975

י׳ קניג
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי ,שפרעם

מרחב תכנון מקומי ,הגליל המזרחי

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
במסדה בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ׳׳ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולגביה הגליל המזרחי,
הופקד שינוי תכנית מפורטת הנקרא :תכנית מפורטת מס׳  2018שינוי
לתכנית מפורטת מס׳  — 1522שינוי ייעוד חלק מחלקה  ,18גוש 17526
למגורים ברינה — ביחד עם תשריט המצורף אליו.
ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית :גוש  17526הלק מחלקה .18
מטרת התבנית :שינוי ייעוד השטח מחקלאי למגורים.

ילקוט הפרסומים  ,2097א׳ בניסן תשל״ה13.3.1975 ,

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שפרעם ,הופקד שינוי
תכנית מיחאר הנקרא תבנית מס׳  2043שיבוי לתבנית מיתאר מסי
 ,377שפרעם — שינוי ויעוד השטח לאזור מיוחד ,שפרעם — ביחד
עם תשריט המצורף אליו.
ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית :גוש  10270חלקה .22
מטרת התכנית :שינוי ייעוד השטת מאזור מגורים א׳ לאזור
מיוחד.
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חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה—1965
בל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,כבנין ,או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,ובן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל איתד ,רשאי תוך חדשיים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
י' קניג
א׳ באדר השל״ה ) 12בפברואר (1975
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנית ולבניה
מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי ,אשדוד

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
חשכ״ה— ,1965בי הועדה המחתית לתכנון ולבניה מחוז הדרום
החליטה באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:
״שינוי תכנית מפורטת מם׳ ד151435/״ — שינוי לתכנית מפורטת
רובע ג׳ בנוש  2069שכובה רובע גי.
עיקר מטרות השינוי :היא לבטל דרכים קיימות ,לחלק את השטח
המפורט בסעיף  ,2לקבוע איזור מגורים ,אזורים לביניני ציבור
שטח ציבורי פתוה ,שטח דרכים ,שטח לאזור מסחרי.
הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
בילקוט הפרסומים תשל״ד ,עמי .2035
השינוי האמור ,בצורה שבו הועדה המחוזית אישרה אותו ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המההית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשדוד ,וכל המעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

השינויים האמורים בצורה שכה הועדה המחוזית אישרה אותם
ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם ,הופקדו במשדדי הועדה
המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה באר־
שבע ,וכל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחיב לקהל.
ב־ד בשבט תשל״ה ) 6בפברואר (1975

י׳ ורדימוןיושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום
מרחב תכנון מקדמי ,באד־שבע

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  59להוק התכנון והבניה,
תשב׳׳ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה באר־שבע ,הופקדו
שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי מס׳ 9״ ־־־ לתכנית מפורטת מם׳
 — 117/03/5רובע יייא — באר״שבע ,גוש  ,38061ביחד עם התשריט
המצורף אליו.
ואלה הם עיקרי מטרות התכנית :להתוות התפתחות שלב א׳ של
השכונה ,בשטח של  460דונם צפונה מדרך מצדה ודרך אילת.
בל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא חשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בל המעונין בקרקע ,בכבין ,או בכל פרט תכנוני אחר הרואה אח
עצמו נפנע על ידי שינוי התבנית ,וכן מהנד gהועדה המקומית שמרחב
התכנון שלה כלול בתהום התכנית או גובל איתו ,רשאי תוך חדשיים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי
התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
כימ בשבט תשל־׳ה ) 10בפברואר (1975

י״ב באדר תשל״ה ) 23בפברואר (1975

י׳ ורדימון
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום

י׳ ורדימץ
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום

מרחב תכנון מקומי ,באר־שבע

מרחב תכנון מקומי ,אילת

הודעות בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות

הודעות בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
השכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לחכנון ולבניה מחוז הדרום
החליטה באישור שר הנ׳נימ ,לאשר שינויי תבניות מפורטות הנקראות:

נמסרה בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחת הדרום
החליטה באישור שר הפנים ,לאשר שינויי תכניות מפורטות הנקראות:

) (1״שיבוי תבנית מפורטה מס׳  - 2; 160/03/3שכ׳ ה׳ ,באר־שבע״,
בגוש  38069חלקה ארעית שבונה ה׳ רה׳ העליה.
עיקר מטרות השינוי :ליעד שטח לבניה עצמית במסגרת מגבלות
בניה.
הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
בילקוט הפרסומים תשל״ד ,עמ׳ .1911

) (1״שינוי תכנית מפורטת מס׳ 4/131/03/2״  -מאזור מגורים
למוסדות ציבור רחוב לום אנג׳לס.
עיקר מטרות .השינוי :שינוי ייעוד בחלקה משטח למגורים
למו5דוח צ־כור גן ילדים בגיל הרך באילת.
הודעה על הפקדתו ביחד עפ התשריט המצורף אליו פורסמה
בילקוט הפרסומים תשל״ה ,עמ׳ .192

) (2״שינוי תכנית מפורטת מם׳  — 3/119/03/5שינוי לתכנית
) (2״שינוי תכנית מפורטת מס׳ 3/131/03/2״ — מגרש קיים
מפורטת שכ׳ וי״ ,בגוש  ,38061שכונה ו׳.
למגורים א׳ בגוש09C40חלקה שדייעלים. 5 6,
עיקר מטרות השינוי :תכנון מ3־ורט של אזור מגורים ,שטחים
עיקרי מטרות השינוי :הגדלת מגרש קיים למגורים ז:׳ — ע״ה
למינים ציבוריים ,שטחים ציבוריים פתוחים ומגרשי משחקים,
שטח ציבורי פתוח ,אילר״
שבילים גינות ומערכת דרכים.
הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
בילקוט הפרסומים חשל״ד ,עמ׳ .2181
בילקוט הפר&ומים ,השלייה ,עמי .192
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ילקוט הפרסומי•  ,2097א׳ בניסז תעל״ד13.3.1975 ,.

חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה־1965-
השינויים האמורים בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותם
ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם ,הופקדו במשרדי הועדה
המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אילת,
ובל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פה והים לקהל.
כ״ד בשבט תשל״ה ) 6בפברואר (1975
י/

ורדימון

יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי ,אופקים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

בל המעונין בקרקע ,בבבין ,או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכניות ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרהב התכנון
שלה כלול בתחום התבניות או גובל איתן רשאי ,תוך הרשיים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לתכניות במשרדי
הועדה המקומית האמורה.
א׳ באדר תשל״ה ) 12בפברואר (1975

י׳ ורדימון

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרוס
מרחב תכנון מקומי ,הדרום

הודעה כדבר אישור תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,
אישרה תבנית מפורטת הנקראת :״תכנית מפורטת מם׳ 108/03/23״ —
בגוש .39557

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה. ,
תשב״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,
אישרה תכנית מפורטת הנקראת :״תכנית מפורטת מם׳ 105/03/26
מועצה מקומית ירוחם — בגוש .39539

עיקרי מטרות התכנית :ייעוד שטח למגורים ומוסדות ציבור
אופקים)ליד ביים קהילת יעקב(.
הודעה על הפקדתה יחד עם התשריט המצורף אליה ,פורסמה
בילקוט הפרסומים תשל״ה ,עמ׳ .252

עיקרי מטרות התכנית :ליעד שטח לשכונת מגורים חדשה עבור
 2500תושבים )דרומה ממרכז העיר ,בריבת השהיה(.
הודעה על הפקדתה יחד עם התשריט המצורף אליה ,פורסמה
בילקוט הפרסומים חשל״ה ,עמי .254
התכנית האמורה בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית ביחד עם
התשריט המצורף אליו ,הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,ובל
המעונין רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
ח׳ באדר תשל״ה ) 19בפברואר (1975

התכנית האמורה בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית ביחד עם
התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הדרום ,וכל המעונין
רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
ח׳ באדר תשל״ה ) 19בפברואר (1975

י׳ ורדימון
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרוס
מרחב תכנון מקומי ,שמעונים

הודעות בדבר הפקדת תכניות מפורטות

י׳ ורדימון

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי ,מחוז הדרום

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

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

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב תכנון מקומי
מחוז הדרום ,הופקדה תכנית מיתאר מקומית הנקראת ״תכנית מיתאר
מקומית  — 878/3ישוב בדואי בננבא׳ לקיה ,ביחד עם התשריט
המצורף.

) (2״תבנית מפורטת מס׳ ד 155/א׳ — קבוץ להב ,ביהד עם התשריט
המצורף אליה.
ואלה הם מטרות התכנית :תכנון מחדש ומצב קיים של קבוץ
להב.

ואלה הם השטחים הכלולים בתבנית :שטה של  3100ד׳ באזור
כתף באר־שבע גוש ד׳ )חלק( חלקי חלקות מם׳  19 ,17 ,10נוש 4
)חלק( חלק מחלקה  8על כביש להב ,תל־שוקת.
כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוה־ם לקהל.
על המעונין בקרקע ,בבנין ,או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן מהנדס הועדה המקומית שמרתב
התכנון שלה כלול בתחום התבנית או גובל איתו רשאי ,תוך חדשייפ
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לתכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
כ״ה בשבט תשל׳׳ה ) 9בפברואר (1975

) (1״תבנית מפורטת מס׳ ד301/׳—2מרכז מבועים ,ביחד עם התשריט
המצורף אליה.
ואלה מטרות התכנית :תכנון שטח מחודש למרכז כפרי מבועים
ולאחד התכניות הקיימות.

) (3״תכנית מפורטת מם׳ ד — 886/בית עלמין במושב בטחה,
ביחד עם התשריט המצורף אליה.
ואלה מטרות התכנית :לקבוע וליעד שטח לבית עלמין עבור
מושב בטהה ולקבוע דרך גישה לבית עלמין.
כל המעונין בתכניות רשאי לעיין בהן ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ילקוט הפרסומים  ,2097א׳ בניסן תשל״ה13.3.1975 ,

ייורדימון

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום
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הזמנות בתי המשפט
בית ה מ ש פ ט המחוזי בתל־ אביב־ יפו
הזמנות בדבר קיוש צוואות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כיי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם ,במפורט להלן .כל
המתנגד לבקשות יגיש ,תוך ארבעת עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,את טעמי התנגדותו ,שאם לא בן יתן בית המשפט צו כטוב
בעיניו.
מסי התיק
}צוואות(
955/75
951/75
959/75
964/75
968/75
972/75
979/75
986/75
990/75
995/75
997/75
998/75
5706/74
6060/74
1001/75
1009/75
1011/75
1012/75
1019/75
1022/75
1023/75
1024/75
1032/75

שם המנוח

קלבפלייש הלנה
קופר יוסף
ידיד יצחק
נשר דוד
לויפר אחרון אשר
פ״יט פינחס
גולדשטיין ינטה
ברמן בורים
בשיר םמדה
פוקס הנס
שורץ שמואל
גוטליב רוזה
שמואל גריימן
רפאל חביב
יהואש גורדון
ישעיהו קז׳נטובםקי
שלמה זופוביץ
משה בנוביץ
חיה סצ׳יכו
ריזל קופל
בדל פדוביץ
חנה-טורוק
ברוך צאן

מקום מגוריו
האחרון

-

תל־אביב
תל-אביב
תל־אביב
בני־ברק

לונדון
רעננה
תל־אביב
כפר־סבא
תל־אביב
תל־אביב

_

תל־אביב

-

תל־אביב
הוד־השרון
חולון
תל־אביב
דרום אפריקה
תל־אביב

-

תאריך
הפטירה
26.12.74
10.2.75
19.1.74
9.11.73
10.9.74
2.11.74
20.1.75
27.5.74
28.2.74
14.8.74
8.12.74
13.12.74

-

-31.12.73
29.2.72

28.11.74

10.8.74
8-1.75

שם המבקש
םופרין אסתר
קופד יעקוב
שרים אברהם
נשר דינה
לויפר עודד
פייט שושנה )רייזל(
פישמן הלנה
ברמן רנטה אביגדור
באשר יצחק
יונה פרידמן טטיאנה
שורץ שושנה

_

אדולף גריימן
חיים חביב
אליזבט גורדון
זלדה קשנטובסקי
סטשה לאה זופוביץ
רבקה בנוביץ
שמריה ביאלוביץ
ריזל אסתר
ברטה פדוביץ

-

לאה צאן

ד׳ ולך,

רשם

הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי עזבון
או לשניהם .כל ארם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאתת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה
תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו•
מם׳ התיק
)ירושות(
4254/71
233/74
3662/74
3801/74
4051/74
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שם המנוח

לולו אסלאן
אברהם ברנהדר םלמנדר
משה בוכולד
הרש אורבך
צרפתי יוסף

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפנדירה

—

18.8.71
28.10.74

נתניה

-

תל־אביב
בת־ים

-

16.4.74

—

שם המבקש
שולמית גנוםר
פלורה םלמנדר
צבי ערמון
יעקב אורבך
רינה צרפתי

ילקוט הפרסומים  ,2097א׳ בניסן תשל״ה13.3.1975 ,

בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
ה ז מ נ ו ת )המשך(
מסי התיק
)ירושות(
4516/74
5331/74
 5744/74י
6100/74
6134/74
295/75
314/75
315/75
316/75
318/75
320/75
321/75
324/75
325/75
326/75
327/75
329/75
331/75
334/75
335/75
335/75
336/75
337/75
339/75
340/75
341/75
342/75
343/75
344/75
346/75
347/75
347/75
349/75
350/75
351/75
352/75
352/75
353/75
354/75
354/75
355/75

מקום מגוריו
האחרון

שם המנוח

מרצל ברנשטיין
וייס מלי
בוצ׳וק לונה
כהן דבורה
חגולי נעימה
דנוטה לסט
וסרמן ציביה
קריסטל חנה
 .לאון נודלמן
שרה וילבצ׳וק
קרסוביצקי אנה
קיבוי אדלה אטל
פרוינד ברוריה
מריה מלאך
חיה נימן
אליהו פלח
יוחנן שרמן
מדינה מאיר
שרהעציוני .
בינקה קונפינו
בכור בזרנו
שלמה ויסברג
ראובן גולדברג
לטיפה דוד
מזרחי גרשון
חיים רודריג
קטר שושנה
סלומץ יצחק
קרמפה םטניסלאום
רבקה פרסיץ
אמרילו ניסים
אמרילו שרה
רובין ישראל
מייזלס לילי .
מייזלס אישטבן
שושנה ק דבל
שאול קרבל
דוד מוסרי
לוץ שרה
לוין מאיר
ג׳בלי.מרים
;

הפרסומים  ,2097א׳ בניסן תשל״ה13.3.1975 ,

תאריך
הפטירה

תל-אביב

-

_

״ -

בח־ים

-

_

בפר•־ סבא

תל־אביב
פהח־תקוה
קרית־אונו
תל־אביב
תל־אביב
הרצליה
קרית שלום
רמה־נן
רעננה
תל-אביב
הל־אביב

-

-

-

-

פרנקפורט

-

_

רמת־־גן
פתח־תקוה

תל-אביב
תל־אביב
תל־אביב
רמת־גן

#

3.12.67

25.11.74
12.9.74
14,11.74
11.13.74
29.7.74
P.9.74
30,1.74

23.11.74
18.7.74
23.3.60

_

שם המבקש
רנריאטה ברנשטיין
מדלן כהן
בוציוק משה
!יסתר אהרו:י
י ילגולי ס^ים
רנה גרוס
וסרמן בן־ציון
נבו יפה
:ירים נודלמן
דוד וילנצ׳וק
׳ ירסוביצקי שאול
קורליה פולובינציק
ציפמן חנה
זיגמונט מלאך
הניח דנן
רות גוטקין
יפה מושקוביץ

8.8.73
21.11.73

חיים עציוני

-

-

-

־

יעקב-שגב

7.12.74
7.3.74
30.9.74
14.6.74
24.12.66
28.9.73
2.12.74
4.1.73
7.4.73

_

י 13.7.74
16.12.73
7.10.74
8.12.74
10.12.74
24.9.74
3.4.74
3.12.74
15.10.74

שרה גולדברג
ששון דוד

_

ליזה רודריג
קטר שאול
סלומון מרים
• זיגמונט קרמפה
ישראל פרסיץ
שלמה אביר
שלמה אביר
רובין גיזה
וייס יהודית
וייס יהודית
יוסף קרבל
יוסף קרבל
לינדה מוסרי
שושנה לוין
שושנה לוין
הדר מזל

בית המשפט המחוזי בתל־ אביב־ יפן
ה ז מ נ ו ת )המשך(
מס׳ התיק
)ירושות(
358/75
-360/75ח׳
~361/75ה׳
—362/75ח׳
363/75
—364/75ח׳
365/75
366/75
367/75
369/75
372/75
373/75
374/75
376/75
380/75
382/75
383/75
384/75
385/75
386/75
387/75
388/75
390/75
391/75
392/75
393/75
394/75
395/75
396/75
397/75
402/75
403/75
405/75
409/75
410/75
412/75
413/75
415/75
419/75
421/75
422/75
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 ,מקום מגוריו
האחרון

שם המנוח

הילדה קורבפלד
חיים רובינשטיין
דוד צור־מנך
יצחק אבני
יהודה כהן חדד
אהרון נולדמן
רביע אברהם
אפרת שושנה
בונדר לוי יצחק
חבה בירנבום
שדה זינגר
בארי יעקב
זאדי כליל
יחיא קרה
שלמה סולומון
שמואלי יפה
זאב קיכלר
דלכה יעקב
עמרם פנחס
פניה אקמן
מנחם זץ
יואל בינדר
נתן סניאני
סלחה ג׳רגי
מיכאל בלפור
ליאני עזיזה
אהרון־לייב שילד
יחזקאל זוהר
אוסי נאגי
חביב רפאל
רבקה פינצ׳וק
רבקה רוזנשטראוך
אורשר גרשון־שמואל
הירשלר מרדכי
פ רימו שבתי
צעירי יפת
נוסב פרימה
פיאר מוריץ
שרה ליאינםון
אבואף יוסף
יצחק קלמרו

רמת־גן

_

-

ראשון־לציון
ראשון־לציון
תל־אביב
נ .יהודה
ראשון־לציון
תל־־אביב
תליאביב

_
בת-ים

-

-

תל־אביב

_
8.10.73
7.10.73
22.10.74
6.1.75
1.11.73

-

11.6.74
6.5.68

-

6.11.74

-

9.3.74
25.12.74

-

-

_

-

שכ׳ התקוה
נס־־ציונה

-

נתניה
תל־אביב
תל־אביב

-

תל־אביב
נתניה
יפו
תל־־אביב
הרצליה
תל־אביב

• _

-

-

1

תאריך
הפטירה

3.11.74
5.12.74
8.9.69
2.6.74

-

4.12.74

24.3.65

10.12.74
2.1.72

־

שם המבקש
שאול קורנפלד
חוה רובינשטיין
שושנה צור־מגן
רוח אבני
יוסף כחן
רות נולדמן
רביע משה
שורצמן מרים
בן־דור אהרון
בירנבום אנשל
משה זינגר
בארי לאה
זאדי מרים
שלמה קארו
לובה קנדל
בחן שמואלי
אסל קיבלר
זילכה אברהם
שמואל עמרם
ארון אקמן
חסיה זץ
הנריאטה בינדר
מזל םניאני
ניסן ג׳רני
יהודה בק
לייאני שרה
סנדו שילד
אסתר זוהר
סליחה אוםי
חביב מרדכי

-

טרטר ארנה
לידיה אורשר
הירשלר יוסף
פרימו הרצל
רבקה צעירי

17.12.73
4.1.75
20.10.74
27.12.74
31.10.74
14.12.74
25.10.74

שטין פאול
פיאר שרלוטה
שאול לאיבסון

2.1.75

אביאל יהודה
מרים קלמרו•.

-

ילקוט הפרסומים  ,2097א׳ בניסן תשל״ה13.3.1975 ,

ב י ת ה מ ש פ ט ה מ ח מ י ב ת ל ׳ א ב י ב י יפו
הזמנות
מם׳ התיק
)ירושות(
427/75
428/75
429/75
432/75
-434/75ח׳
436/75
439/75
440/75
443/75
445/75
446/75
992/75
993/75
994/75
966/75
967/75
1000/75
999/75
1002/75
1003/75
1005/75
1006/75
1010/75
4016/74
86/75
1007/75
1008/75
1015/75
1016/75
1017/75
1018/75
1020/75
1021/75
1025/75
1027/75
1028/75
1029/75
1030/75
1031/75
1033/75
5998/74

שם המנוח
נפתלי קלונמן
רודולף הרמן
שושנה פ ת
פ ל ק ס מ ן אליעזר
יעקב פישר
ב ל ט משה
טולומגאן גמילה
יעקב מוםייף
יהודית יפה
 .פ ר י ד ה וייבר
יעקב א ל ץ
שהרבני סלמן
גרינפלד א ס ת ר
רנטרוב ר ה ל
בךעמי אברהם
ב ל ו ך ראובן
לינק רוחמה
הרשליקוביץ לייב
מושקוביץ אפרים פישל
ויניק יוסף
ב ך ע מ י מיכה
פרודלין תרזה
כהן א ל ב ר ט
מ כ א ל י דוד
ב ר נ פ ל ד שמואל
אהובה שניידרוביץ
מ ר ד כ י מערבי
נעימה ק ל י ד
יוסף ציביאק
ישעיהו טיגר
גדליהו ה ר צ ל י ק
א ס ת ר ר ב ק ה ברנשטיין
צבי סמואל
ד ב בהן
זהבה פרוינדליך
זהבה גינזבורג
זאב פ י פ ר
סימה וינברג
אהרון לוי רבונה
זלמן שטרנברג
א ב ר ה ם ויםוצקי

ילקוס הפרסומים  ,2097א׳ בניסן השלייה133.1975 ,

)המשך(

מקום מגוריו
האחרון

-

רמת־גן

-דמח־גן

רמת־נן

תל־אביב
חל־אביב
חדדה
רמת־נן
רמת־גן
תל־אביב-יפו
גבעתיים
חל־אביב
רמת־חן
ארה״ב
קנדה
נתניה
_

האריך
הפטירה
13.4.74
13.12.74
28.12.72
22.11.74
1540.74
22.10.73
22.11.74

-

21.10.72
26.11.73
15.12.74
22.1.75
36.3.71
14.8.74
22.18.74
9.10.69
14.5.75
28.11.71
30.3.43
4.12.74
6.12.74
13.5.68
3.7.74

-

-

חל־אביב
דנמרק

23.12.74
18.6.74
24.1.75

רמת־אביב
חולון
גדרה
נורדיה
תל־אביב
רמח־גן

־

_

_

-

תל־אביב
הרצליה
טורקיה
גבעתיים
_

-

27.9.73
22.9.67
20.1.75
4.8.64
25.10.74

5.3.49

24.1.75

שם המבקש
אליהו קלוגמן
גדעון הרמן
_

-

נילי פישר
הביה בלט
טולומגאן חלדון
חנה מוםייף
רחל הוכברג
שפרה ויינר
משה ברגר
שהרבני אברהם
גרינפלד משה
וינטרוב אברהם
נךממי שושנה
מרקוביץ יפה
למק שמואל
הרשליקוביץ חבה
אפרהי מאיר
ויניק מלגוזשטה
בן־עמי חנה
הרמל סול
בהן לואיס ולילי
מכאלי משה
ברנפלד מקסים
יוסף שניידדוביץ
שלמה מערבי
אברהם קליר
סבינה ציביאק
מרים טיגד
נחן הרצליק
יורם רוטשטיין
טובה סמואל
צפורה כהן
מאיר פרוינדליך
משה גינזבורג
פנינה פיפר
אריה ויסמן
בנימין רבונה
אבה שטרבברג
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בית המשפט המחהי בתל־אביב־יפו
ה ז מ נ ו ת )המשך(
מס־ התיק
)ירושות(
970/75
971/75
973/75
974/75
975/75
976/75
977/75
979/75
980/75
981/75
982/75
984/75
983/75
985/75
969/75
987/75
989/75
991/75
5744/74
938/75
941/75
943/75
945/75
948/75
949/75
950/75
953/75
954/75
957/75
958/75
960/75
963/75
3397/74
952/75
961/75
962/75

שם המנוח
בלום א ד ל ב ר ט
חולודנקי מרים
ט ל ס ק י יעקוב
שטלמן ר ב ק ה
שומר פנינה א ס ת ר
רובין א ב ר ה ם
ב ך א ל י ע ז ר אלי
בן־עטיה יוסף
דוגרו טאדור
לונינה פסיה
אסטליין הנה
באומה ליזלונרה
ארנולד מריה
מניס א ד ל ה
בלום שרלוטה
אגרנטי ב כ ו ר
צ א ר שושנה
צינוביץ א ס ת ר
בוצ׳רק לונה
חן יצחק
ה כ ט בלומה
 .בלוך אברהם
חורש ורה
גרינברג חוה
קליםקי אנה
בירגד יהודית
מרסן ר ח ל
וייס יולן
ברכיהו רות
יוסף איטה
לבנרן צילה .
בנאי אשר
הוכמן יהושע
קציקה יפה
שושן דוד
בנו ציון

מקום מגוריו
האחרון
״

תל־אביב
הרצליה
תל־אביב

-

תל־אביב
רמח־גן
פתח־תקוה

-

פתח־הקוה
תל-אביב
הל־אביב
תל-אביב
בת־ים
גבעתיים
הרצליה
תל־אביב
תל־אביב

-

כפר־סבא
פתת־תקוה

-

תל־אביב
ראשון־לציון
תל־אביב
תל-אביב
תל־אביב
גבעתיים
תל-אביב
רמת־גן

-

חולון

תל־אביב
תל־אביב

תאריך
הפטירה

שם המבקש

7.12.73
5.2.75
7.7.74
30.10.74
6.12.74
22.11.74
21.1.75
2.5.74
28.8.74
20.11.74
6.1.75
24.9.74

שטלמן אברהם
גרובר אהובה
רובין םבינה
בן־אליעזר בירה
בן־עטיה חמום
דוגרו מרטה
גולדנברג ראובן
אםטליין אברהם
קפלנר לאוין

18.2.75
6.8.72
5.4.73
18.12.71
30.5.74
14.1.75
28.8.73
2.12.74
8.12.74
23.8.74
18.9.74
10.3.74
26.10.74
5.1.75
22.2.74
2.12.74
25.11.74
24.7.73
14.12.74
9.10.74
20.4.74
9.9.74
2.10.74
9.12.74

בודן יצחק
פלס נחמה
בלום אלקסבדר
אגרנטי מאיר
דורי חיים
צ׳בוביץ פנחס
בוצ׳רק משה
הופר הנה
סלע לאה ואח׳
תירוש אסתר מלבה
חורש אברהם
אינהורן זאב
ברטון ריצ׳רד
קליביצקי שפרה
רז חנה
קנופפלמכר אנה
לוי עדנה
וקםלר ינטה
לבנון יעקוב
בנאי סבינה
הוכמן מלכה
קצ׳קה חיים
שושן אלברט
בנו נינה

בלום אלקםנדר
תולודניקי דב
טלוסקי אסתר

ד׳ ולך ,רשם
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ילקוט הפרסומים  ,2097א׳ בניסן תשל״ה13,3.1975 ,

ב י ת ה מ ש פ ט המחוזי בחיפה
הזמנות ב ד ב ר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם ,כמפורט להלן .בל
המתנגד לבקשות יגיש ,תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,את טעמי התנגדותו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב
בעיניו.
מסי התיק
)צוואות(
288/75
293/75
300/75
302/75
307/75
308/75
311/75
316/75
317/75
328/75
335/75
336/75

שם המגדח
סמסובוב משה
קורצר יצחק
שפירו נתן
מנדלשטם ליאו
פרנקובסקי עדינה
הרמן סמואל
גוטשילק עליזה פאולה
פינקום צבי
רויטליננר וילי
אקשטיין חנה
ארנםט ס ל י
ככבי אברהם

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

חיפה
פתח־תקוה
אוהיו/ארה״ב
חדדה
חיפה
כפר־סבא
נהריה
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה

3.10.74
6.12.74
13.5.71
2.8.74
20.1.75
11.1.75
4.7.74
12.12.74
16.8.74
4.9.74
29.1.75
10.12.74

שס המבקש
סמםונוב אהובה לובה
הלנה קורצר
סלי שפירו
לוצי מנדלשטם
אביגיל סבינה כץ
נצי הרמן
גרדה נוטשלק
נורית הוט
ארנה רויטליננר
חנה אקשטיין
פויאר אברהם
שאול כוכבי
י׳ איסמן ,רשם

הזמנות ב ד ב ר ירושות ומנוי מנהלי עזבץ
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים מל ירושה או למינוי מנהלי עזבון
או לשביהם .כל אדם הטוען שיש לו טובת הבאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה
תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמבה זו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו.
מסי התיק
)ירושות(
283/75
284/75
285/75
286/75
287/75
289/75
290/75
292/75
294/75
295/75
296/75
297/75
298/75
299/75
301/75
303/75
306/75

שם המבדח
קליץ יפה
דנציגר אירנה
מזר יעקב ב ר
גולדמן שרה
סמינסקי רייזל
רוט מן מרימ
וים יוסף
מיכאלים אלזה
נויפלד שלמה
שבי־דור מרים •
סלוצקיאריה
מילמן שמר ל
קצנלן משה
מוישה חיה
סין ד ב ו ר ה א ב ר ה ם ינקו
קרול ד ב
ל מ ל פרידה

ילקוט הפרסומים  ,2097א׳ בניסן השלייה13.3.1975 ,

מקום מגוריו
זזאתרון

תאריך
הפטירה

שם המבקש

פרדס־חבה
חדרה
חיפה
חיפה
פדדס־חבה
קריה ביאליק
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
פרדס־חבה
חיפה
פרדס־חנה
נהדיה
חיכה
חדדה

27.11.74
27.2.73
30.11.74
30.9.74
20.3.72
14.9.73
24.10.74
19.1.75
31.12.74
16.11.74
30.5.74
11.12.74
17.9.74
26.1.74
4.4.73
22.12.74
25.6.70

חיים קליין
פל קלן
םוניה מזר
בולדמן משה
יעקב סמינםקי
דוד דוטמן
אסתר וים
מרים גרופר
נויפלד גרטה
נדיהו אברהם שני דור
 סלוצקי לובהוינגרטן רהל
צבי קצין אל
בלבמן יוסף
יעקב שלמה
קרול יפה
יצחק למל
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בית המשפט המחוזי בחיפה
ה ז מ נ ו ת )המשך(
מס׳ התיק
)ירושות(
308/75
312/75
313/75
314/75
315/75
318/75
320/75
321/75
322/75
323/75
324/75
327/75
329/75
330/75
331/75
333/75
334/75
337/75

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

לופטה דבורה
דובלרו פרידה
חלווה ליתר
שכטמן חיה
לוין גרשץ
שכטר נפתלי

עכו
חיפה
חיפה
חיפה
פרדם־חנה
חדרה

נובק ליאץ פ ב ל
פ ר י ד חנה
זיסו יצחק
פיינבלט מאיר
קלימן שמעון
ד ר מ ר פאול
רנשטיין יצחק
רוזבזון מרים
נחמן זייליג
זבינסקי שמואל
זבינםקי פ ס י פנינה
ב ר ־ ח ן נסים

חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
חל־אביב
חדרה
חיפה
נהריה
חיפה
חיפה
בהריה

12.5.74
30.3.67
26.6.74
6.11.74
3.11.74
15.8.74
11.9.74
27.11.74
24.4.74
2.3.74
28.11.74
8.1.75
21.11.72
18.9.51
31.12.74
17.9.65
24.12.73
10.4.71

שם המנוח

-

שם המבקש
יפו! רהנטל
דובלרו דודל
רחל חלווה
פינ־ה פםקרו
אריה לוין
שחם שושן
נטליה אנה נובק
זלמן פריד
זיסו צילה
פיינבלט אלפרדו
איתן קלימן
שושנה דרמר
פואלינה וינשטיין
)דליה( צילה דוזנסון
נחמן דורינה
רחל שנפ
רחל שנפ
נייט בר־חן
י/

א י ס מ ן  ,רשם

הזמנות בתי הדין הרבניים
בית הדין הרבני האזורי בירושלים
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובח הנאה או המעונין בעזבוןשאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כןיתן
בית הדין צו בטוב בעיניו.
תיק /1633תשל״ה
בענין עזבון המנוחה נחה בראינשטיין ,שנפטרה בפרדס־־חנה
ביום  29באוגוסט ,1971
המבקשת :חיה אלבבוגן.

תיק /405תשל״ה
בעבין עזבון המנוחה ברוריה יוחבנוף ,שנפטרה בבוכרה,
בדיה״מ ,בתאריך בלתי ידוע )בעדך לפני חמשים שנה(,
המבקשת :א ם ת ד מיכאליף.
ר פ א ל ה ד ם ־ ע ד ם  ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזזדי בתל־אביב־יפו
הזמנות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובח הנאה או המעונין בעזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן
בית הדין צו כטוב בעיניו.
תיק /5436תשל״ה
בענין ירושת המנוח בן עזרא א ב ר ה ם  ,שנפטר ברמת־גן
ביום ט״ז בטבת חשל״ה ) 30בדצמבר ,(1974
המבקשת :בן עזרא מרים,
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תיק /5578חשל״ה
בענין ירושת המנוח גרונטמן מתתיהו ,שנפטר בםרדס־הנה
ביום כ״ח בתמוז תשל״ג) 28ביולי ,(1973
המבקש :גרונטמן יצחק.
ילקוט הפרסומים  ,2097א׳ בניסן תשל׳׳ה13.3.1975 ,

ב י ת הדין ה ר ב נ י ה א ז ו ר י ב ת ל י א ב י ב ־ י פ ו
הזמנות
תיק /1235תשל״ה
בענין ירושה המנוחה איער פייגה ד ב ו ר ה  ,שנפטרה בחדרה
ביום כ״ג בשבט תשל׳־-ד ) 13בפברואר ,(1974
המבקש :איגנר מרדכי.
תיק /5868תשל״ה
בענין ירושת המנוחה מרגיםו שושנה ,שנפטרה בתל־אביב
.ביום כ״ו בתשרי תשל״ה ) 12באוקטובר ,(1974
המבקש :מגרוםו אליהו.
תיק /6045תשל״ה
בענין ירושת המנוח שמואל יוסף ,שנפטר בתל־אביב ביום
י״ז בשבט תשל״ה ) 29בינואר ,(1975
המבקשת :ר ח ל שמואל.
חיק (5884חשל״ה
בענין ירושת המנוחה ינובסקי חיה ,שנפטרה בבת־ים ביום
ל׳ בכסלו תשל״ה) 14בדצמבר ,(1974
המבקשת :ינובסקי חיה.

)המשך(
תיק /3954תשל״ה
בענין ירושת המניחים גיבלי יוסף ,שנפטר בתל־אביב ביום
ט׳־ו בשבט תש״ג ) 20בינואר  ,(1943וג׳בלי שושנה ,שנפטרה
בפתח־תקוה ביום כ״ב באלול חשל־׳ד ) 9בספטמבר ,(1974
המבקש :זכריה ג׳בלי.
היק /6151תשל״ה
בעניץ ירושת המנוחים לוינגר לזר ,שנפטר בנתניה ביום ב״ד
בכסלו תשל״ה ) 8בדצמבר  ,(1974ולוינגר .מרגרטה ,שנפטרה
בנתניה ביום כ״ד בשבט תשל״ה ) 5בפברואר ,(1975
המבקשת :קיזלשטיין יוליאנא.
תיק /2929תשל״ה
בעבין ירושת המנוחה וייםבררג אסתר ,שנפטרה בתל־אביב
ביום ד׳ באלול תשל״ד ) 22באוגוםט ,(1974
המבקשת :מרים וייס.
יהודה קובו ,סגן מזכיר ראשי

ב י ת הדין ה ר ב נ י ה א ז ו ר י ב ח י פ ה
הזמנות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .בל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טעגותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמגה זו ,שאם לא כן יתן
בית הדין צו כטוב בעיניו.
תיק /2227תשל״ה
בענין ירושת המנוח דוד פרנקםורטר ,שנפטר בקרית מוצקין
ביום ט״ז בכסלו חשי״ח ) 9בדצמבר ,(1957
המבקש :גיורג׳ משה פ ת ק פ ו ר ט ר .
תיק /2290תשל־ה
בענין ירושת המנוחה ברוניסלבה מודלבםקי ,שנפטרה
בחיפה ביום י׳ בחשון תשל״ח ) 26באוקטובר ,(1974
המבקשת :אילנה חייט.
תיק /2300תשל״ה
בעבין ירושת המנוחה גוםטה רייך ,שנפטרה בחיפה ביום י״ח
באלול תשל״ד ) 4בספטמבר ,(1974
המבקשת :בינה רייש.
תיק /2302תשל״ה
בענין ירושה המנוח ו ל ט ר צוקר ,שנפטר בחיפה ביום י״ב
בשבט תשל״ה ) 24בינואר ,(1975
המבקשת :חינה צוקר.
תיק /2307תשל״ה
בענין ירושת המנוח ד ו ד קליין ,שנפטר בהדרה ביום כ״ב
בתשרי חשל״ה ) 8באוקטובר ,(1974
המבקשת :שרה הימל.
תיק /2339תשל״ה
בענין ירושת המנוחה ר ב ק ה אבוקסים ,שנפטרה בעפולה
ביום כ״ה באב תשל״ד ) 13באוגוסט ,(1974
המבקשת :שושנה ליאבי.
תיק /2343חשל״ה
בענין ירושת המנוח יהודה ל ו ב ל  ,שנפטר בחיפה ביום ב״ז
בםיון תשל״ה ) 17ביוני ,(1974
המבקשת :פני ל ו ב ל .

ייקוט הפרסומים  ,2097א׳ בניסן תשל״ה13.3.1975 ,

תיק /2344תשל״ה
בענין ירושת המנוח שמואל פיוטרובסקי ,שנפטר בקרית־
ים ביום ה׳-בשבט תשל״ה ) 20בינואר ,(1975
המבקש :מ ר ד כ י גלבוע,
תיק /2372תשל״ה
בענין ירושת המנוח צבי יונה ,שנפטר בחיפה ביום ז׳ בשבט
חשל״ה ) 13בינואר ,(1975
המבקשת :זכיה יונה.
תיק /2400תשל״ה
בענין ירושת המנוח יצחק סקורעיק ,שנפטר בחיפה ביום נ׳
בטבת תשל״ה ) 16בדצמבר ,(1974
המבקשת :א ס ת ר סקורניק.
 .תיק /2442תשל״ה
בענין ירושת המנוה יהושע דנינו ,שנפטר בצפת ביום ט׳
בשבט תשל־יה ) 21בינואר ,(1975
המבקש :מ כ ל ו ף דנ־נו.
תיק /2447תשל״ה
בענין ירושת המנוה שמעון שאיאן ,שנפטר בבהריה ביום י״ד
*
בטבת תשל״ה ) 24בדצמבר ,(1974
המבקש :יעקב שאיאן.
תיק /2475תשל״ה
בענין ירושת המנוח מורים )משה( עמדה ,שנפטר בחיפה
ביום ה׳ בשבט תשל״ה ) 17בינואר ,(1975
המבקשת :חביבה עמרה.
תיק /2493תשל״ה
בענין ירושת המנוח שמואל מ ר ק  ,שנפטר בחיפה ביום ט״ז
בשבט תשל״ה ) 28בינואר ,(1975
המבקשת :א ס ת ר מרק.
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ב י ת הדין הרבני האזורי ב ח י פ ה
ה ז מ נ ו ת )המשך(
תיק /2497תשל״ה
בענין ירושת המנוח אפרים ולטר ,שנפטר בקריח־בנימין
ביום כ״ז בטבת תשל״ה ) 10בינואר ,(1975
המבקשת :אוה פישר.

חיק /2499תשל״ה
בענין ירושח המנוחה חוה גיטלה פ ר ב ר  ,שנפטרה ביום כ״א
באייר תשל״ב ) 5במאי ,(1972
המבקש :ד ו ד פ ר ב ר .
ר פ א ל טולידאנו ,מזכיר ראשי

ב י ת הדין הרבני ה א ז ו ר י ב ט ב ר י ה
הזמנות
להווי ידוע בי הונשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובת הבאה או המעונין בעזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן
בית הדין צו בטוב בעיניו.
תיק /186תשל״ה
בענין עזבון המנוח מאיר בן חיים גמליאל )ג׳ומעה(,
שנפטר ביום ו׳ באדר תשליד ) 28בפברואר ,(1974
המבקשים :מרים גמליאל ואח׳.
תיק /192תשל״ה
בענין עזבון המבוח מכלוף בן א ב ר ה ם אזרד ,שנפטר ביום
ו׳ בשבט חשל״ה ) 22בינואר ,(1975

המבקשים :אליסיה אזרד ואח׳.
תיק /114חשל״ד
בענין עזבון המנוה אפרים בן שמואל מארק ,שנפטר בבית
שאן ביום כ״א באב תשל״ד ) 9באוגוסט ,(1974
המבקשים :שרה מ א ר ק ואח׳.
יוסף מ׳ שטרית ,המזכיר הראשי

הוק הצהרות מוות ,תשי״ב—1952
תיק הצהרות מוות 2/75

שמואל קגל־אחיה ,פייבל קגל־אחיה ,אדלה דמסט לבית
קגל־אהותה.

ובענין הצהרת מותם של הנספים פרידה ארנסט לבית קגל,
ר ב ק ה ארנםט ,ונתנאל קגל שנקרא סנק קגל כולם מביאלסקו
)שלזיה בפולין(,
המבקשים:
 (1שמואל קגל מרחוב טשרניחובסקי  10אי ,תל־אביב,
 (2ר ח ל איילים לבית קגל מרחוב קריתי  ,34בת־ים,
 (3פנחס ישראל קגל מניו־יורק ,ע״י ב״כ ד״ר י׳ מנהיים,
עו״ד ,ולי ליאור ,עו״ד ,רחוב אבן גבירול  ,11תל־אביב.

ב( רבקה ארנםט
 (1נולדה בערך .1936
 (2מקום מגוריה היה ברחוב יגולנסקה  7בביאלסקו ,פולין,
יחד עם אמה פרידה ארנסט.
 (3מקום מגוריה האחרון היה הנ״ל.
 (4אזרחות :פולין.
 (5חודש דצמבר  1939בערך הוא התאריך האחרון הידוע בו
עדיין היתה בחיים בביאלםקו יחד עם אמה.
 (6בני משפתחה הקרובים ביותר הם אמה־פרידה לבית קגל,
ואביה לייזר ארנסט.

בית המשפט המחוזי בירושלים
בעבין חוק הצהרות מוות ,תשי״ב—,1952

הודעה
להווי ידוע כי המבקשים הנ״ל פנו אל בית המשפט המחוזי בירו
שלים בבקשה להצהיר על מוחם של פרידה ארנסט ,רבקה ארנסט
ונתנאל קגל שנעלמו ,ומשערים כי הם מתו ,וכי בית המשפט ידון
בבקשה הנ״ל ביום  29.5.75בשעה  11.30לפנה״צ.
וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרת המבקשים:
א( פרידה ארנסט לבית קגל:
 (1נולדה בביאלא )בשלזיה אז מערב גליציה ,אוסטריה( בשנת
 1897בערך.
 (2מקום מגוריה הרגיל היה• ברחוב ינולנסקה  ,7ביץלסו,פולין.
 (3מקום מגוריה האחרון היה הנ״ל.
 (4אזרחות :פולין.
 (5עבדה והיתה בעלת חנות למכירת פירות וירקות ברחוב שלושה
במאי מם׳  21בביאלסקו )עסק אשר שנים רבות קודם לבן
הוריה ,משפחת קגל נהלו(.
 (6חודש דצמבר  1939בערך הוא התאריך האחרון הידוע בו
עדיין היתה בחיים בביאלםקו.
 (7בני משפחתה הקרובים ביותר הם בעלה־לייזר ארנסט ,בתה
רבקה ארנםט שעקבותיה נעלמו יחד עם אמה פרידה ארנסט,
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ג( נתנאל ק נ ל שהיה ידוע בשם סנק קנל
 (1נולד בשנת  1908בבילא.
 (2מקום מגוריו היה בעיר ביאלסקו שבפולין.
 (3מקום מגוריו הידוע האחרון היה בביאלסקו ,פולין.
 (4אזרחות :פולין.
 (5מקצועו :סוחר.
 (6חודש נובמבר  1939בערך היה התאריך האחרון הידוע בו
עדיין היה בחיים וה־ה נמצא בביאלסקו שבפולין.
 (7בני משפחתו הקרובים ביותר :היו אחותו־פרידה ארנסט לבית
קגל ,אדלה דמםט לבית קגל ,אחיו שמואל קגל) .נתנאל קגל
היה רווק(.
כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ״ל מתבקש בזה להמציא
לבית המשפט ,בין בכתב עד ליום הדיון ובין בעל פה לפני בית המשפט
במועד הנקוב לעיל ,וכל אדם מעונין הרוצה להתנגד להצהרת המוות
יתייצב לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל ,אם בעצמו ואם על ידי
בא־כוחו ,וינמק את התנגדותו ,או ימסור לבית המשפט הצהרה
בשבועה שניתנה על ידיו שבה פורסו טעמי ההתנגדות או ימסור
הודעה בפני נציג דיפלומטי או קונסוליה של ישראל ,שבה יפרט את
טעמי ההתנגדות ,שאם לא כן יחליט בית המשפט כטוב בעיניו.

ד ב איתן ,רשם
ילקוט הפרסומים  ,2097א׳ בניסן תשל״ה13.3.1975 ,

חוק הצהרות מוות ,תשי״ב952-ו

בבית המשפט המחוזי בתל־אבי־ב־יפו

בבית המשפט המחוזי בירושלים
תיק הצהרות מוות 1/75
בענין תיק הצהרות מוות תשי״ב—,1952
ובענין הצהרת מותם של הנספים לבית משפהת רויטנברג
המפורטים להלן:
המבקשת :א ם ת ר רובינשטיין לבית רויטנברג ,מתל-אביב,
רחוב ז׳בוטינסקי .151

הודעה
להווי ידוע בי אסהד רובינשטיין פנתה אל בית המשפט המחוזי
בירושלים בבקשה להצהיר על מותם של הנספים המפורטים דלקמן.
שנעלמו ומשערים שהם מתו ,ובי בית המשפט ידון בבקשה הנ״ל
ביום  13במאי  1975בשעה  ,12.00וזה תאורם של הנספים הנ״ל לפי
הצהרת המבקשת:
השם

הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות
תיק אזרחי 416/75

בענין פקודת החברות,
ובעבין פירוק החברה מן שקד בע׳־מ ח ב ר ה לבנין,
והמבקש תומר׳ יחזקאל וקולט ע״י ב״כ עוה״ד י׳ בן זאבי
רחוב פרופ׳ שור  ,6תל־אביב.
נמפרח בזה הודעה ,בי ביום  4.2.75הוגשה בקשה לבית המשפט
המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי בקשת
פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום  8.4.75בשעה
.08.30
בל נושה אד משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת הבידור ,אם
בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו .העתק מן הבקשה יינתן לכל
נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת
יהודה ק זאב ,עו״ד
התשלום הקבוע בעדו•
ב״כ המבקשים
רחוב פרופ׳ שור  ,6תל־אביב

שנח לידה

התעסקות

 .1יצחק רויטנברנ

בערך 1880

סוחר

 .2רחל רויטנברג

בערך 1880

עקרת בית

 .3אברהם רויטנברג

בערך 1904

סוחר

 .4ישראל רויטגברג

בערך 1906

סוחר

 .5סוביה רויטנברג

בערך 1922

תלמידה

 .6אהרון רויטנברג

בערך 1924

תלמיד

בענין פקודת ההברות,

 .7חנה רויטנברג

בערך 1926

תלמידה

ובענין פירוק החברה ״אופיר״ ח ב ר ה למלונאות והש

 .8פרידה רויטנבדג

בערך 1927

תלמידה

הכתובת הרגילה של כל  8הנספים הנ״ל היתה ברחוב קרוטקה ,12
קובל והלין ,פולניה.
מקום מגוריהם הידוע האחרון היה בגטו בעיר קובל .כולם היו
אזרחים פולניים.
התאריך הידוע האחרון שבו נראו היה בשנת  1942בגטו קובל.
בל מי שיש לו יריעות על הנספים הנ״ל מתבקש בזה להמציאן
לבית המשפט ,או לכל נציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינת
ישראל ,בין בכתב ובין בעל־פה ,לכל המאוחר חמישה עשר יום לפני
מועד הדיון הנקוב לעיל ,וכל אדם מעונין חרוצה להתנגד להצהרת
המוות יתייצב לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל ,אם בעצמו
ואם ע״י בא־כוחו ,וינמק את התנגדותו ,או ימסור לבית המשפט
הצהרה בשבועה• שניתנה על ידיו שבה פורטו טעמי ההתנגדות ,או
ימסור הודעה בפני נציג דיפלומטי או קונםולרי.,של ישראל שבה
יפרט את טעמי ההתנגדות ,שאם לא כן יתן בית המשפט החלטה כטוב
בעיניו.

ד ב איתן ,רשם

ילקוט הפרסומים  ,2097א׳ בייסן תשל״ה13.3.1975 ,

הערה :כל הרוצה להופיע בשעת בידור 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 .7.4.75
בבית המשפט המחוזי ב ב א ר ־ ש ב ע

תיק אזרחי 113/75

קעות בע״מ.

והמבקש :א ל ק ט ר ה )ישראל( בע״מ עיי ב״כ עוה״ד ש׳
דרזנין ו/או דניאל ריס מרחוב טוםקניני  ,3תל־אניב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  6.2.75הוגשה בקשה לבית המשפט
המחוזי בבאר־שבע לפרק אח החברה הנזכרת לעיל ,וכי בקשת פירוק
זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום  4.4.75בשעה .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
ו ז ת ש ל ו ם

ה ק ב י ע

ב ע י י

־

שאול ד ת נ ץ  ,עו״ד
ב״כ המבקשת
רחוב טוםקניני  ,3תל־אביב

הערה :כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
למסור ,או לשלוח על ידי הדואר ,לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.
ההודעה ,בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחהימתם או בחתימת
בא בוהם ,צריבה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל החתום לעיל
לא יאוחר משעה  13.00של יום .3.4.75
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פקודת החביות
הודעה לפי סעיף (5) 242
נמסרת בזה הודעה כי שמות ההברות המפורטות להלן נמחקו מפנקס ההברות:
מם׳ התיק

שם ההברה
אסגי בע״מ
קופת תגמולים לעובדים בגן־חיים חברה בע״מ
הברח גוש  6212חלקה  867בע״מ
עמיוד בע־׳מ
הסנה  13רמת״גן בע״מ
הלקה  4בגוש  6370בע״מ
אפדיאם חברה לסחור ,לייצור ,ליבוא וליצוא
יהלומים גלמיים ומלוטשים בע״מ
חלקה  197בגוש  6189בע״מ
מועדון מינוס  206בע״מ
אלקה עכו חברה למכירת מוצרי הלבשה
בסיטונות בע״מ
חלקה  624בגוש  3929בע״מ
חברת חלקה  116בגוש  6517בע״מ
י
קפה בית הכרם בע״מ
חלקה  193בגוש  3933בע״מ
קרית הצפררנים בע״מ
אחוזת גיזי בגוש  6591בע״מ
חברת גוש  7136חלקות  89 ,72בע״מ
חלקה  475בגוש  6045בע״מ
חלקה  470בגוש  6045בע״מ
כוכב השדר בע״מ
הברח טפיפה בע״מ
חלקה  265בגוש  3926בע״מ
הנכם •ברחוב מוסינזון  19בע״מ
חלקה  198בגוש  3945בע״מ
חברת נוף הארץ בע״מ
האחרים שטיין ,קבלני בנין בע״מ
חלקה  445בגוש  3926בע״מ
דנים סוכנויות למסחר באשדוד בע״מ
״האבר״ חברה קבלנית בע״מ

51—008739—8
51—012876—2
51-014686-3
51—024175—5
51—031115—2
51—031150—9
51—035304—8
51—035402—0
51—035510-0
51-035538-1
51—036315—3
51—036507-5
51—036534—9
51—036604—0
51—036687-5
51-036831-9
51-036835-0
51—038460—5
51—038465-4
51—038787—1
51—038810—1
51—039506—4
51—039667—4
51—039711—0
51—039774—8
י 51—039816—7
51—039932—2
51—039977—7
51—040318-1

חברת חלקה  170בגוש  6977בע״מ
הלקה  227בגוש  6045בע״מ
אן קן הברה לשיווק והפצה בע״מ
חלקה  54בגוש  6433בהימ
גלילות מגן גיבורים בע״מ
גלילות גינוםר בע״מ
חלקה  186בגוש  6518בע״מ
חלקה  190בגוש  6518בע׳׳מ
הלקה  187בגוש  6518בעימ
מחציח חלקה  22בגוש  7139בע״מ
חלקה  189בגוש  6518בע״מ
ם.א.מ .חברה לאירגון ,פיתוח וניהול ,מיסודה

51-040436—8
51—040472—6
S1-040516-0
51—040517—8
51—040542—6
51—040546—7
51-040602—8
51^040604—4
51—040606—9
51—040614—3
51—040621—8

של המכללה הפוליטכנית בע״מ
האולפנא לגרפיקה שמושית ,מיסודה של המכללה
הפוליטבבית בע״מ
בית ספר למיבהל ,מיסודה של המכללה
הפוליטבגית בע״מ
בית הספר לטכנולוגיה ,מיסודה של המכללה
הפוליטכבית בע״מ
נכסי אגם בע״מ
חברת אוםוא בע״מ
!
חלקה  194בגוש  6195בע״מ
מכון וולוזני — קרילנםקי בע״מ
אברהם שרייר בע״מ
קדש ברנע בע״מ
דוד וםוניה נכסים בע״מ
מריטת עופות גוש דן בע״מ
טל — הדר בע״מ
אשקלון ,מפעלי סריגה בע״מ
בודיבגר — מוצרי אלומיניום בע״מ
״גלבוע״ ,ציוד כבד בע״מ

51—040623—4
51-040624-2
51—040625—9
51—040626—7
51—040633—3
51-040636-6
51-041057-4
51—041192—9
51—041439—4
51-041441-0
51—041467-5
51—041520—1
52- 043445-9
51—048570—9
51-050045—7
51-051718-8

יעקב לוי

ל׳ בשבט תשל״ה ) 11בפברואר (1975

רשם החברור

פקודת האגודות השיתופיות
ביטול רישום אגודות שיתופיות לפי ס ע נ ף (2) 50
הואיל וביום  5ביוני  1974ניתן צו על פירוק האגודה :קופת
תגמולים של עובדי התזמורת הפילהרמונית בארץ
ישראל ,אגודה שיתופית בע״מ )מסי התיק (721 :וצו זה

פורסם בילקוט הפרסומים מס׳  2036מיום  2באוגוסט .1974
והואיל והפירוק הנ״ל בשלם ,ניתנת בזה הודעה ,שרישום האגודה
הנ״ל נתבטל ומאותה שעה חדלה האגודה לשמש כגוף מאוחד.
ב׳ בשבט תשל־ח ) 14בינואר (1975
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יאיר יקיר
רשם האגודות השיתופיות

הואיל וביום  13במאי  1974ניתן צו על פירוק האגודה :בית
משותף -טירה״ אגודה שיתופית בע״מ )מסי התיק(331 :
וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים מס׳  2029מיום  18ביולי .1974
והואיל והפירוק הנ״ל נשלם ,ניתנת בזה הודעה ,שרישום האגודה
הנ״ל נתבטל ומאותה שעה חדלה האגודה לשמש כגוף מאוהד,
ב׳ בשבט תשל״ה ) 14בינואר (1975

יאיר יקיר
רשם האגודות השיתופיות

ילקוט חפדעומים  ,2097א׳ בניסן חשל״ה13.3.1975 ,

פקודת האגודות השיתופיות
הודעות ע ל רישום אגודות שיתופיות
.1
.2
.3
.4
.5

המספרים בהודעות מצ״נים פרטים אלת
שם האגודה
המע! הרשום
תאריז הרישום
םוג האגודה
מספר תיק המנודה

 .1״מובילי ירוחם״ ,אגודה שיתופית בע״מ.
 •2ת״ד  ,132ירוחם,
 .3י״א בטבת תשל״ה ) 25בדצמבר .(1974
 (1 4.יצרנות ושרותים;  (2אגודה לתחבורה והובלה.
.2327 5.
 .1״אל תאופיק״ ,אגודה שיתופית ל א ס פ ק ת חשמל
באום א ל ג׳נם בע״מ.
 .2אום אל ג׳נם.
 .3י״א בטבת תשל׳׳ה ) 25בדצמבר .(1974
 (1 4.יצרנות ושרותים;  (2אגודה לשרותים.
.2328 5.
 .1״מדגרה אזורית הרי ירושלים״ ,אגודה חקלאית
שיתופית בע״מ.
 .2ת־ד  ,13005ירושלים.
 .3ט״ו בטבת תשל״ה ) 29בדצמבר .(1974
 (1 4.חקלאות;  (2שווק ואספקה חקלאית.
.2329 5.
 .1״משקי הערבה״ ,אגודה שיתופית מרכזית חקלאית
בע״מ.
 .2עין יתב ,ד־נ הערבה.
 .3ט״ו בטבת חשל״ה ) 29בדצמבר .(1974
 (1 4.חקלאות;  (2אגודה חקלאית כללית.
.2330 5.
.1
.2
.3
4.
5.

״משקי הקיבוץ המאוחד״ ,אגודה שיתופית חקלאית
מרכזית בע״מ.
רחוב םוטין  ,27תל־אביב.
ב״ה בטבת תשל״ח ) 8בינואר .(1975
 (1חקלאות;  (2אגודה חקלאית כלליה.
.2331

 .1״תחבורה  -דלק״ ,אגודה שיתופית בע״מ.
 .2רחוב עמינדב  ,17תל־אביב.
 .3ב׳ בשבט תשל״ה ) 14בינואר .(1975
 (1 4.יצרנות ושירותים;  (2אגודה לתחבורה והובלה.
.2332 5.
ב׳ בשבט תשל״ה ) 14בינואר (1975

יאיר יקיר
רשם האגודות השיתופיות

ילקוט הפרסומים  ,2097א׳ בניסן תשל״ה13.3.1975 ,

החלפת מפרקים
) (1בתוקף סמכותי עפ״י סעיף  48לפקודה ובהתאם להוראות סעיף
 (1)16לפקודת הפרשנות ]בוסת חדש[ תשי״ד— ,1954הריני מבטל
בזה את מבויו של ישראל ענבר ,עויד ,רחוב ביאליק  ,15היפה,
במפרק ״אגודה שיתופית לשיכון בקרית חיים ב ׳ בע״מ
)הצו מיום  18באוגוסט  1971פורסם בילקוט הפרסומים מסי 1766
ליום  15באוקטובר  (1971וממנה בזה למפרק את אברהם אביבי,
ער׳ד ,רחוב הרצל  ,26חיפה.
) (2בתוקף סמכותי עפ״י סעיף  48לפקודה ובהתאם להוראות סעיף
 (1)16לפקודת הפרשנות ]נוסה חדש[ תשי׳׳ד— ,1954הריני מבטל
בזה את מינויו של ישראל ענבר ,עו״ד ,רחוב ביאליק  ,15חיפה,
כמפרק אגודה שיתופית לשיכ pבקרית חיים י׳ בע״מ
)הצו מיום  11בפברואר  1969פורסם בילקוט הפדסכמים מסי 1511
מיום  7במרס  (1969וממנה בזה למפרק אה ד״ר ז׳ נדל ,עו״ד ,רחוב
הרצל  ,32חיפה.
) (3בתוקף סמכותי עפ״י סעיף  48לפקודה ובהתאם להוראותי־סעיף
 (1)16לפקודת הפרשנות ]נוסח חדש[ תשי״ד— ,1954הריני מבטל.
בזה את מינויו של ישראל ענבר ,עו־י׳ד ,רחוב ביאליק  ,15חיפה,
כמפרק ״אגודה שיתופית לשיכון ב ק ר י ת חיים ר בע״מ״
)הצו מיום  15ביולי  1970םורסם בילקוט הפרסומים  1652מיום
 13באוגוסט  1970והצו מיום  9בספטמבר  1971פורסם בילקוט
הפרסומים  1780מידם  25בנובמבר  (1971וממנה בזה למפרק את יוסף
יעקבי ,עו״ד ,רחוב הרצל  ,4חיפה.
ע״ו באלול תשל״ד ) 2בספטמבר (1974

יאיר יקיר
רשם האגודות השיתופיות

צו פירוק והודעה לנושים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  ,(1)46לפקודת האגודות השיתופיות
הנני מצווה בזה על פירוק האמדה השיכון העממי בגבעתיים,
אגודה שיתופית לשיכון בע״מ )מס׳ תיק האגודה(2288 :
מזמנה למפרק את :דוד פרץ ,עו״ד ,שדרות רוטשילד  ,136חל־אביב.
בהתאם לתקנה  2לתקנות האגודות השיתופיות )פירוק( ,חשל״ב—
 ,1971נדרש בל בעל תביעה מן האגודה להגיש את תביעתו בכתב
למפרק תוך שישים יום מיום פרסום הודעה זו לפי המען הביל.
בהתאם לסעיף  (2)48לפקודה רשאי כל חבר האגודה לערער על
צו זה בפני שר העבודה תוך חדשיים מיום פרסומו ברשומות.
ב״ז בטבת תשל״ה ) 10בינואר (1975

יאיר יקיר
רשם האגודות השיתופיות

הודעה ע ל שינוי שם
נמסרה בזה הודעה כי באישורי מהיום שונה שם האגודה הרשומה
מטה כדלקמן:
השם הקודם :קיבוץ השומר הצעיר ״בית־אלפא״ ,קבוצת
פועלים להתישבות שיתופית בע״מ.
השם החדש :קיבוץ ׳יבית־־אלפא״.
מם׳ האגודה.36 :
א' קליץ
כ״ה בשבט תשל״ה ) 6בפברואר (1975
ממלא מקום רשם האגודות השיתופיות
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הודעות מאת מנס הנכסים הרשמי
פקודת החברות
צו פירוק ואסיפות ראשונות
שם החברה :אשור ושיש בע״מ — בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב מוריה  ,52חיפה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .1322/75
תאריך צו הפירוק :כ״ב בטבת תשל״ה ) 5בינואר .(1975
תאריך הגשת הבקשה 9):באוקטובר .(1974
היום לאסיפות ראשונית :י״ט בניסן תשל״ה) 31במרס .(1875
שעת ומקום האסיפות:
 (1נושים בשעה  09.30במשרד כונס הנכפים רחוב שמריהו לוין
 ,3חיפה.
 (2משתתפים בשעה  10.00במשרד כונס חבכסימ רחוב שמריהו
לוין  ,3חיפה.
י״ז באדר תשל״ה ) 28בפברואר (1975

יי יקותיאלי
סגן כונס הנכסים הרשמי

פקודת פשיטת הרגל1936 ,
הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
שם החייב ומענו :סובתי מוחמד ,בך־חםן בכרי ,בפר בענה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,היק אזרחי .1295/68
היום האחרון לקבלת הוכחות :ט׳ בניסן תשל״ה ) 21בפברואר .(1975
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :עו״ד ש־ סלומון ,רחוב ירושלים  ,1היפה,
שם החייב ומענו :חיים זמיר ,רחוב עליה  ,6/15קרית־טבעון.
ב־ח המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .1388/71
היום האחרון לקבלת הוכחות :ט׳ בניסן תשל״ה ) 21בפברואר .(1975
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :עו״ד ע׳ חרלף ,המגינים  ,42היפה.

הודעות על שחרור ושחרור נאמנים
שם החייב ומענו :אהרון בן שמעון אייזיק ,רחוב הפרטיזנים  ,4היפה.
בית המשפט המחוזי של :היפה ,תיק אזרחי .1082/70
תאריך צו השחרור :ד׳ בכסלו תשל״ה ) 18בנובמבר .(1974
מהות הצו :שחרור החלטי וסופי.
שם הנאמן ,תיאור ומענו :עו״ד ע׳ רנד ,מרחוב שמריהו לוין  ,6היפה.
תאריך השחרור :ז׳ באדר תשל״ה ) 18בפברואר .(1975
שם החייב ומענו :שמעון גורמן ,רחוב ס״ה ,קרית חיים.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .1557/66
תאריך צו השחרור :א׳ בכסלו תשלי-ה ) 15בנובמבר .(1974
מהות הצו :שחרור החלטי וסופי.
שם הנאמן ,תיאור ומענו :עו״ד י׳ פלפלי ,מרחוב הבנקים  ,3היפה.
האריך השחרור :ז׳ באדר השל״ה ) 18בפברואר .(1975
י״ז באדר השל״ה ) 28בפברואר (1975

י' יקותייאלי
סגן כונס הנכסים הרשמי

הודעה על תשלום דיבידנד בדין קדימה בלבד
שם החייב ,תיאורו ומענו :מרציאנו משה ,ח״ז  ,6805276נהג ,רחוב
ארלוזורוב  ,1167/31קרית־מלאכי.
בית המשפט הנלחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .30/73
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הסכום לכל לירה 100 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :בדין קדימה בלבד.
זמן פרעונו :י״ח בניסן תשל׳׳ה ) 30במרס .(1975
מקום פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
באד־שבע.

הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :טובי חיים ,ת״ז  ,3039441נהג ,רחוב דוד
המלך  ,3באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .302/70
היום האחרון לקבלת הוכחות :י״ט בניסן חשל״ה ) 31במרס .(1975
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
באר־שבע.

הודעה על שחרור נאמן
שם החייב ,תיאורו ומענו :פוח׳רסקי אליעזר ,ת״ז  ,232417טבח,
מצפה־רמון  53/2או רחוב התלמים  ,6חל^-ביב.
בית המשפט המחוזי של; באר־־שבע ,תיק אזרחי .393/69
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :ד׳ שטרנכץ ,עו״ד — שכ׳ נ׳ ,518/11
באר־שבע.
תאריך השחרור :י״ג באדר תשל״ה ) 24בפברואר .(1975
י״ט באדר חשל״-ה ) 2במרס (1975

שי אנקור
סנן כונס הנכסים הרשמי

הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד ובקשת
שחרור
שם החייב ,תיאורו ומענו :אוריאל ישראל ורנד ,ת״ז  ,18004פקיד,
רחוב טשרניחובסקי  ,62ירושלים.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים ,תיק אזרחי .80/72
היום האחרון לקבלת הוכחות :י״ב בניסן תשל״ה ) 24במרס .(1975
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :מנהם דניאלי ,עו״ד ,רחוב בן יהודה ,1
ירושלים.
היום והמקום לדיון בבקשת השחרור :י״ג בניסן השל״ה ) 25במרס
 (1975בשעה  ,8.30בבית המשפט המחוזי בירושלים.
כ״ד באדר תשל״ה) 7במרס (1975

י' צוריאלי
טגן בונם הנכסים הרשמי

פקודת האפוטרופוס הכללי1944 ,
הודעות
להווי ידוע בי יש בדעת האפוטרופוס הכללי להגיש לבית המשפט
המחוזי בירושלים בקשה למתן צווים לפי סעיף 35א לפקודת
האפוטרופוס הכללי בנוגע לרכושם של הנעדרים עזרא ניסן שריס
ויהודה וילנצ׳יק.
להווי ידוע כי יש בדעת האפוטרופוס הכללי להגיש לבית המשפט
המחוזי בירושלים בקשה למתן צו לפי סעיף  (1) 35לפקודת האפו
טרופוס הכללי בנוגע לעזבון שרה לוי פניז׳ל.
י״ז באדר תשל״ה ) 28בפברואר (1975

י׳ צוריאלי
סגן האפוטרופוס הכללי

ילקוט הפרסומים  ,2097א׳ בניסן תשל׳׳ה13.3.1975 ,

מילתה קליעה ,משבי׳ג1961-

מילווה קליעה וחסכון חובה ,חשכ"ו1967-

הודעה ע ל מועד ההגרלה ומקומה

הודעה ע ל מועד ההגרלה ומקומה

בנק ישראל מודיע כי בהתאם לתקנות מילווה קליטה ,תעודות
מילווה ,תשנ״ג— ,1963תתקיים ההגרלה התשיעית לפדיון השעור
העשירי של תעודות המילווה הנ׳׳ל) ,התל ב־ 1באפריל  (1975ביום
שישי ,ב׳ בניסן תשל״ה ) 14במרס  .(1975בשעה  ,10.00במשרדי
בנק ישראל ,תל־אביב.

בנק ישראל מודיע כי בהתאם להקנות מילויה קליטה וחסכון חרבה,
תעודות מילווה תשל׳׳ג3-ד ,19תתקיים ההגרלה השלישית לפדיון
השעור השנים־עשר של תעודות המילווה הנ״ל )החל ב־ 1באפריל
 ,(1975ביום שישי ,ב׳ בניסן תשל״ה ) 14במרס  (1973במשרדי בנק
ישראל ,תל־אביב ,בשעה  ,10.00לאחר הגרלת הפדיון של תעודות
טילווה קליטה וחסכון חובה)הארכה( ,תשכ״ו—.1966

בנק ישראל

מינהל מילוות המדינה

בנק ישראל

מינהל .מילווח המדינה

מילווה קליסה )האדכה( ,תשכ״ב962-ו
הודעה ע ל מועד ההגרלה ומקומה
בנק ישראל מודיע כי בהתאם לתקנות מילווה קליטה ,תעודות
מילווה תשכ״ד— ,1964תתקיים ההגרלה השמינית לפדיון השעור
העשירי של תעודות המילווה הב״ל )החל ב״ 1באפריל  ,(1975ביום
שישי ,ב׳ בניסן תשל״ה ) 14במרס  (1975במשרדי בבק ישראל,
תל־אביב ,בשעה  ,10.00לאחר הגרלת הפדיון של תעודות מילווה
קליטה ,תשכ״ב—.1961

בנק ישראל
מינהל מילוות המדינה

מילווה קליסה וחסכון חובה )הארכה(,
חשכ״ד964-ו
 .הודעה ע ל מועד ההגרלה ומקומה

מילווה עממי נ׳׳פ ,תשיי׳ד1954-
הודעה ע ל מקום ומועד ההגרלה ה־62
בהתאם לסעיף ד׳) (5לחוק מילויה עממי ,תשייד— ,1954ניתנת
בדה הודעה כי ההגרלה ה־ 62של המילווה הב״ל תתקיים ביום שלישי,
כ״ח באדר תשל״ה) 11במרס  (1975במשרדי בנק ישראל ,תל־אביב,
רחוב בחלת בנימין  ,69בשעה .16.00

בנק ישראל

מינהל מילוות המדינה

מילווה פיתוח ,תש״ו960-ו ,סדרה ח׳
הודעה ע ל תוצאוה ההגרלה השישית
בבק ישראל מודיע ,כי בהגרלה השישית לפדיון השעור השמיני
של איגרות חוב למוכ״ז ממילווה פתוח ,תש״ך ,1960-סדרה הי,
שהתקיימה במשרדי בנק ישראל ,תל־אביב ,ביום שישי י׳ באדר
תשל״ה ) 21בפברואר  (1975עלתה בגורל ספרה סופית 5-״ )חמש(.

בנק ישראל מודיע כי בהתאם לתקנות מילווה קליטה וחסכון הובר׳
)הארכה( ,תעודות מילווה תשכ״ז—ד ,196תתקיים ההגרלה השישית
לפדיון השעור השביעי של תעודות מהמילווה הנ״ל)החל ב־ 1באפריל
 ,(1975ביום שישי ,ב׳ בניסן חשל׳׳ה ) 14במרס  (1975במשרדי בנק
ישראל ,בשעה  ,10.00לאחר הגרלת הפדיון של תעודות מילווה
קליטה )הארכה( ,תשכ״ב—.1962

לפיכך ,כל איגרות החוב שמספריהן מסתיימים בספרה ״5׳* )חמש(
עלו בגורל ותעמדנה לפדיון החל ביום שישי ,ט׳ בניסן תשל״ה )21
במרס .(1975

מינהל מילוות המדינה

מינחל מילוות המדינה

בנק ישראל

מילווה קליעה וחסכון חובה )האדכה(,
תשכ״ו1966 -
הודעה ע ל מועד ההגרלה ומקומה
בנק ישראל מודיע בי בהתאם לתקנות מילווה קליטה וחסכון חובה
)הארבה( ,תעודות מילווה חשל״ב ,1972-תתקיים ההגרלה הרביעית
לפדיון השעור השניםי־עשר של תעודות מהמילווה הג׳׳ל )החל ב־1
באפריל  ,(1975ביום שישי ,ב׳ בניסן תשל״ה ) 24במרס (1975
במשרדי בגק ישראל ,תל-אביב ,בשעה  ,10.00לאחר הגרלת הפדיון
של תעודות מילווה קליטה וחסכון חובה)הארכח( ,תשב״ד—.1964

בנק ישראל

מיבהל מילוות המדינה

ילקוט הפרסומים  ,2097א׳ בניסן תשל״ה13.3.1975 ,

בנק ישראל

מילווה פיתוח תש״ך960-ו ,סדרה צ״ב
הודעה ע ל תוצאות ההגרלה השניה
בנק ישראל מודיע ,כי בהגרלה השביה לפדיון השעור השנים־
עשר של איגרות חוב למוכ״ז ממילווה פתוה ,תש״ך— ,1960סדרה
צ׳׳ב ,שהתקיימה במשרדי בנק ישראל ,חל־אביב ,ביום שישי ,י׳
באדר תשל׳יה ) 21בפברואר  ,(1975עלתה בגורל האוח ״י״א״ )יוד
אלף(.
לפיכך ,בל איגרות החוב של המילווה הנ״ל מקבוצה ״י־א״ )יוד
אלף( ,עלתה בגודל ותעמודנה לפדיון החל ביום שישי ,ט׳ בניסן
תשל״ה ) 21במרס .(1975

בנק ישראל
מינהלימילמת המזינה

1351

תוק בנק ישראל ,תשי״ד—1954

תקנות שערי אוצר ,תש״?ו194•-

דין וחשבון לפי סעיף  (1)58של חוק בנק ישראל ,תשי׳׳ד—1954

הסכום ה כ ו ל ל של שטרי אוצר
ליי

על מחזור המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום העבודה
ביום כ״ב באדר תשל״ה ) 5במרס (1975
אני

ל־י
3,575,700,321
150,212,412
3,725,912,733
278,587,971
3,447,324,762

—
שטרי כמן* במחזור
מעות )לרבות מטבעות קטנים( במחזור 5•!* . .
54
סך בל המטבע במחזור
46
זהב
08 .
יתרות כמטבע חוץ
שטרי מקרקעין של הממשלה
שטרי אוצר ושטרי התחייבות של הממשלה .
שםרי חוב ושטרי חליפין
3,725,912,733 54
םד כל הנכסים

-

-

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

 .1שחיו במחזור ביום ט׳ בניםן תשל-ד
) 1באפריל - (1974
על נצי סעיף ) 1ב() (1לפקודה
שטרי אוצר ,תש״ט—1948
על פי סעיף ) 1ב() (2לפקודת
שטרי אוצר ,תש״ט~1948

ל״י

165/000,600

םד!יב
 .2הוצצו אחרי התאריך האמור -
165,000,000
על פי סעיף ) 1ג()(1
69,460,660
על פי סעיף ) 1ב()(2
 .3בפרו אהרי התאריך האמור -
165,000,000
על פי סעיף ) 1ב()(1
69,400,000
על פי סעיף ) 1ב()(2
 .4נמצאים במחזור ביום כ״ ט באדר
חשל-ה ) 12במרס  (1975י 
על פי סעיף ) 1ב()(1
על פי סעיף ) 1ב()(2
ההיכ

69,400,000
234.400,066

165,000,600
69,400,060
234,400,000

הודעות צלה מתפרסמות על אחריות המודיעים ואין בפרסומן' משום מתן תעודח על נכונותן

״מנספילם״ הב׳ ל ה פ צ ת סרטי קולנוע בע״מ

חלביר ח ב ר ה ל ע ב ו ד ב ר ז ל בע״מ

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

ניתנת בזה הודעה שבאסיפה כללית יוצאח מן הכלל של החברה
שנתכנסה כהלכה ביום  20בפברואר  ,1975נתקבלה החלטה מיוחדת
לפרק את החברה הנ״ל מרצון ולמנות את אברהם מנצור ,מרחוב
אלנבי  ,32תל־־אביב ,ואברהם פנירי ,רו״ח ,מרחוב גרוזנברג ,15
תל־אביב ,במפרקי החברה הנ״ל.

ניחנת בזה הודעה שבאסיפה כללית יוצאת מן הכלל של ההברה,
שנתקיימה ביום  31בדצמבר  ,1974הוחלט על פירוק החברה מרצון
ועל מינויו של ירון ליואי ,רואה חשבון ,למפרק החברה.
על כל הנושים להגיש תביעותיהם למפרק ,לפי הכתובת :ירון
ליואי ,רואה חשבון ,שד׳ דוד המלך  ,1תל־אביב ,תוך  21יום מיום
פרסום מודעה זו.
ירון ליואי ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל ,יגיש את תביעותיו
בצירוף הודעה זו למפרקי החברה ,תוך  14יום ממועד פרסום הודעה
זו.
נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור תוך המועד
הנ״ל לא ייענה.
אברהם מ נ צ ו ר אברהם פ נ י ר י
מפרקים

מ ר ס ל הרמן בע״מ
החלטה מיוחדת לפירוק ה ח ב ר ה מרצון
ניתנת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  21בפברואר  1975נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרסל מוזס
הרמן מאווניו ואן דיק  ,2פרים ,ו/או מר יצחק ברמן מרחוב בבלי ,9
חל־אביב ,שניהם יחדיו וכל אחד מהם בנפרד ,במפרקי החברה.

עזבון המנוחה ד ב ק ה העליון ז׳״ל
הודעה ע ל פי סעיף  99לחוק הירושה
בהתאם לצו בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו מיום 13.1.75
מונה החתום מטה כמנהל עזבון המנוחה רבקה העליון ז״ל ,שנפטרה
ביום  10.7.74ומענה היה רחוב שרת  ,46רמת־גן.
הנני מזמין בזה את נושי העזבון להודיעני על תביעותיהם בכתב,
תוך  3חדשים מיום פרסום הודעה זו.
יעקב צור
ע״י קרן קימת לישראל ,רחוב קק״ל ,ירושלים

עזבון המנוח ס ל ם בוג׳ינר ז״ל

בענין עזבון המנוח סלם בוג׳ינר מלודג׳ ,פולין ,שנפטר
באיטליה בשנת .1940
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש אח תביעותיו
להווי ידוע כי הוגשה בקשה לרישום ירושת המנוח ,וכן בקשה
בצירוף הוכחותיהן תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו למפרקים הנ״ל
לשחרור נכסי המנוח אצל הממונה על נכסי האויב בירושלים.
לפי הכתובת :אלפה )מנהלים ונציגים( בע״מ בפירוק ,רחוב דיזנגוף
כל מי שיש לו טענה כל שהיא בקשר לעזבון המגוח יגישה בכתב
 ,224תליאביב.
• למשרדו של עו״ד א׳ מי־טל ברחוב הירקון  ,166חל־אביב ,תוך
נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
חמישה עשר יום מיום פרסום מודעה זו.
הנ״ל לא ייענה.
א׳ מ י ־ ט ל  ,עו״ד ,ב״כ יורשי המנוח
יצחק ברמן ,מפרק
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מ.ק.ד .משרד טכני למדידות ,תכנון ויעוץ
בהנדסה אזרחית בע״מ)בפירוק מרצון(

שירותי מדידה בע״מ

)בפירוק מרצון(

אחוזת חלקה  92בגוש  7155בע״מ
)בפירוק מרצון(

הודעה על אסיפה סופית

ניתנה מה הודעה שאסיפה כללית של החברות הנ״ל תתכנם בידם
 30.4.75במשרד המפרק ברחוב נצה ישראל  ,6תל־אביב ,לשם
הגשת דו״ה סופי של המפרק המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה
עשו בנכסי ההברות וכדי לשמוע ביאורים 'נוספים מאת המפרק
ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברות ושל המפרק.

ניתכה בזה הודעה שהאסיפה האחרונה של חברי החברה הב׳׳ל
התקיים ביום  30.3.75בשעה  13.00בצהרייפ ,במשרדו של המפרק,
פנחפ מנדלוביץ ,עו״ד ,שדרות רוטשילד  ,14תל־אביב־יפו ,לשם
הגשת דין וחשבון סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל פירוק
העסקים ומה עשו בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאח
המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל
המפרק.
פ׳ מבדלוביץ ,עו׳׳ד ,מפרק

חלקה  130בגוש  6948בע״מ

אחוזת חלקה  95בגוש  7155בע׳׳מ

ניתנת בזאת הודעה שבאסיפה כללית מיוחדת שלא מן המנין של
כל בעלי המניות של ההברה הנ׳־ל חלקה  130בגוש  6948בע׳׳מ
שנתקיימה במשרדי החברה ביום  10.2.75הוחלט על פירוק החברה
מרצון החברים ולמנות את עו״ד פ׳ פודזרסקי למפרק החברה.
על כל נושי החברה להגיש את תביעותיהם לפי המען הבא :פרץ
פוחרסקי ,עודך דין ,רחוב אלנבי  ,119תל־אביב.

הודעה על אסיפה סופית

הודעה על אסיפה כללית

א׳ י ו ל ו ס  ,עו״ד ,מפרק

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

פ׳ פודזרסקי ,עו׳׳-ד ,מפרק

תריסי טבעון בע״מ
)בפירוק מרצון(

ניתנת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  26.2.75נתקבלה החלטה מיוהדת
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן פישר מקרית טבעון ,רחוב
אלונים  ,11כמפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש אח תביעותיו
בצירוף הוכחותיהן תוך  21יזם מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק
הנ״ל.
בושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
חנ״ל לא ייענה.
אילן פישר ,מפרק

ניתנת בזה הודעה שהאסיפה האחרונה של חברי החברה הנ״ל
תתקיים ביום  30.3.75בשעה  13.00בצהריים ,במשרדו של המפרק,
פנחס מנדלוביץ ,עו״ד ,שדרות רוטשילד  ,14תל־אביב־יפו ,לשם
הגשת דין וחשבון סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל פירוק
העסקים ומה עשו בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאח
המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל
המפרק.
פ׳ מנדלוביץ ,עו״ד ,מפרק

אלקטרוגז בע״מ
)בפירוק מרצון(

ניתנת בזה הודעה בי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  ,25.12.74נתקבלה החלטה
מיוחדת לפרק את החברה ולמנות את מתתיהו עלבע ,מרחוב ז׳בומינםקי
 ,129בני־ברק .,כמפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד ההברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
בצירוף הוכחותיהן תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו.
נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו למפרק תוך המועד
הנ״ל לא ייענה.
מתתיהו עלבע ,מפרק

חברה לעבודות צביעה במפעלי תעשיה בע״מ
ניתנת בזה הודעה ,שהאסיפה הכללית הסופית של החברה הנ׳׳ל
תתכנס ביום  20במרס  1975בשעה  10.00לפנה״צ במשרד כ״ץ את
גינזברנ ,רחוב הבנקים  ,5חיפה ,לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהלו העסקים ומה נעשה בכספי החברה ,וכן כד־
לשמוע ביאורים נוספים מפי המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובמסמכים של החברה ושל המפרק.
עמנואל יגול ,מפרק

תיקון טעות
בהודעה על תוצאות ההגרלה לפי תקנות המלווה העממי ,תשט״ו
—  ,1955שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,2092תשל״ה ,מתאריך
 ,20.2.75בעמי  ,1194בשורה השמינית של המספרים בטור החמישי
במקום ״17280״ צריך להיות ״27280״.
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המחיר  320אגורות

נדפס בדפוס הממשלה ,ירושלים

