רש־ומות

ילקוט הפרסוטים
2985

י״ח בכסלו התשמ״ד

 24בנובמבר 1983

עמוד
.

.

הודעות על קביעת ממלאי מקומם של שרים

מינוי המנהל הבללי של משרד ה.תעשיה והמסחר .

.

שובו של שר לארץ

554

הסמכת ועדה רפואית לפי פקודת מס הבנסוה

554

הקמת ועדות קנסות לפי חוק מועצת הפידות .

554

תיקון הודועוה •על פטור מתחולה לפי חוק שירות המדיניה.
554

)כינויים(
מינוי מנהל מרכז ההשקעות לפי חוק לעידוד -השקועות הון
מינוי שופטי בית משפט לעניינים מקומיים

554

.

.

555

הצורך למנות שופטים לבית דין אזורי לעבודה .

.

555

. . .
הודעות על גמד כהונתם של שופטים
צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה
. . .
ונופש לפי חוק הסכמים קיבוציים

555
555

קביעת רשימות נציגי ציבור לועדת הקנסות לפי חוק
.
.
.
.
.
.
.
מועצת חפירות
•הנחת תכניות לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות

.

,

357

.

. . .

557

חישוב תקופת שירותו של שומר משבן הכנסת

.

.

557

הוצאת סדרות איגרות חוב של מילווה המדינה

.

.

558

׳הצמדת התעריף המינימלי של לשכת עורכי הדין למדד
558

•המהירים לצרכן
הודעות לפי פקודת הקרקעות )רכישה לצרבי ציבור(

559

.

הודעות בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות ובקשו;
561

לרישום זכות מטפחים
.

562

556

הודעות לפי פקודת הסדר זכויות במקדקועין

. .

562

556

אכרזה על אזורי שיפוץ ועל שיעור השתתפות הממשלה
בהוצאות השיפוץ

זסוד

556

בקשה לחידוש רישום מקרקעין לפי חוק המקרקעין
.

מתן רשיונות להוציא לאור עתונים לפי פקודת המתונות

563

הודעות לפי חוק התכנון והבניה

564

הזמנות בתי המשפט

574

ביטול מינויים של עוזרי פקיד שומה לפי פקודת מס הכנסה

557

הזמנות

מינוי רשם בית דין אזורי לעבודה
הודעות בדבר מינוי לעריכת שינוי לתכנית מיתאר
ארצית ,חלקית ,לתתנו־ת כוח ורשת חשמל ועל החלטה
בדבר השינוי האמור

557

הודעות מאת הכונס הרשמי

בתי הדין הרבניים

.

.

.

.

583

׳דו״ו! שבועי של בנק ישראל על מחוור המטבע
557

הודעות מאת הציבור

.

.

578

.

.

.

.

.
.

.

.

583

.

583

הודעה ע ל קכיעת מ מ ל א מקומו של שר

הודעה על שובו ש ל ש ר לארץ

לפי חוק־יסוד :הממשלה

לפי הוק־יסוד :הממשלה

בהתאם לסעיף )41ב() (1להוק־יסיוד :ה מ מ ש ל ־ /
מודיעים בזה שהממשלה קבעה ,לפי סעיף  20לחוק
האמור ,כי שר האנרגיה והתשתית יכהן כממלא מקומו
של שר החקלאות מיום א׳ בכסלו התשמ״ד ) 7בנובמבר
 (1983עד שובו של שר החקלאות לארץ.
א׳ בכסלו התשמ״ד ) 7בנובמבר (1983
)חמ (3—57

מודיעים בזה כי השר אריאל שרת שב ארצה ביום
ה׳ בכסלו התשמ׳׳ד ) 11בנובמבר ,(1983
ה׳ בכסלו התשמ״ד ) 11בנובמבר (1983
)חמ (3—57

דן מרידוד
מזכיר הממשלה

ה ו ד ע ה ע ל מינוי מ ה ל כ ל ל י
ש ל משרד התעשיה והמפתד

ם״ח התשכ״ה ,עמ׳ .226

1

דן מרידוד
מזכיר הממשלה

לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי״ט—1959
הודעה על ק ב י ע ת ממלא מקומו של שר
לפי חוק־יסוד :הממשלה
בהתאם לסעיף )41ב() (1להוק־יסוד :ה מ מ ש ל ה ,
מודיעים בזה שהממשלה קבעה ,לפי סעיף  20לחוק
האמור ,כי שר החינוך והתרבות יכהן כממלא מקומו של
שר הפנים והשר לעניני דתות מיום א׳ בכסלו התשמ״ד
) 7בנובמבר  (1983עד שובו של שר הפנים והשר לעניני
דתות לארץ.
1

ב׳ בכסלו התשמ״ד ) 8בנובמבר (1983
)חמ (3—57

1

לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי״ט—1959
בהתאם לסעיף  4לחוק שירות המדינה )מינויים(,
)להלן — החוק( ,מודיעים בזה כי
התשי״ט—1959
הממשלה ,לאחר התייעצות עם ועדת העבודה והרווחה
של הכנסת ,החליטה כי בהודעה בדבר פטור מתחולת
החוק שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,2449התשל״ח ,עמ׳
— 2116
1

לפי חוק־יסוד :הממשלה
בהתאם לסעיף )41ב() (1לחוק־יסוד :ה מ מ ש ל ה ,
מודיעים בזה שהממשלה קבעה ,לפי סעיף  20לתוק
האמור ,כי שר המדע והפיתוח יכהן כממלא מקומם של
שר האנרגיה והתשתית ושל שר החקלאות מיום ה׳
בכסלו התשמ׳י׳ד ) 11בנובמבר  (1983עד שובם לארץ.
1

1

ס״ח התשי״ט ,עמ׳ .86

דן מרידוד
מזכיר הממשלה

הודעה ע ל קביעת מ מ ל א מ ק ו מ פ של שרים

ה׳ בכסלו התשמ״ד ) 11בנובמבר (1983
)חמ (3—57

ה׳ בכסלו התשמ״ד ) 11בנובמבר (1983
)חמ (3-56

דן מרידוד
מזכיר הממשלה

וניקוז ה ו ד ע ה ע ל פ ט ו ר מ ה ח ו ל ה

ם״ח התשכ״ה ,עמ׳ .226

1

מודיעים בזה כי לפי סעיף  12לחוק שירות המדינה
)מינויים( ,התשי״ט— 1959י ,מינתה הממשלה את יהושע
פורר לתפקיד המנהל הכללי של משרד התעשיה והמסחר.

דן מרידוד
מזכיר הממשלה

)(1

במקום :״ארבע שנות לימוד רצופות״ ,יבוא :״שש
שנות לימוד רצופות״;

)(2

בסופה יבוא ״ובהוראה משקמת־דיפרנציאלית״.

ה׳ בכסלו התשמ׳יד ) 11בנובמבר (1983
)חמ (3—570

ס״ח התשכ״ה ,עמ׳ .226
1

דו מרידוד
מזכיר הממשלה

ם״ה התשי״ט ,עמ׳ .86

הודעה על קביעת ממלא מקומו ש ל שר
לפי חוק־יסוד :הממשלה

ה ו ד ע ה ע ל מינוי מ נ ה ל מ ר כ ז ה ה ש ק ע ו ת

בהתאם לסעיף )41ב() (1לחוק־יםוד :ה מ מ ש ל ה  ,מ ד
דיעים בזה שהממשלה קבעה ,לפי סעיף  20לחוק האמור,
כי שר המשפטים יכהן כממלא מקומו של שר הבריאות
מיום ה׳ בכסלו התשמ״ד ) 11בנובמבר  (1983עד שובו
של שר הבריאות לארץ.
1

ז׳ בכסלו התשמ״ד ) 13בנובמבר (1983
)חמ (3—57
1

ס״ה התשכ״ח ,עמ׳ .226

554

דן מרידוד
מזכיר הממשלה

לפי חוק לעידוד השקעות הוד ,התעוי״ט—1959
מודיעים בזה כי •לפי סעיף  7לחוק לעידוד השקפות
מינתה הממשלה את יורם
הון ,התשי״ט—1959
בליזובםקי לתפקיד מנהל מרכז ההשקיות.
ה׳ בכסלו התשמ״ד ) 11בנובמבר (1983
<חמ (3—506
1

דן מרידוד
מזכיר הממשלה

ס״ה התשי״ט ,עמ׳  ;234התשל״ו ,עמי .284
ילקיס הפרסומים  ,2985י״ת בכסלו התשמ״ד24.11.1983 ,

צו הרחכה ברבה ה ש ת ת פ ו ת המעביד כהוצאות
הבראה ונופש •

ה ו ד ע ה ע ל מ י נ ו י שופמיי ב י ת מ ש פ ט
לעניינים מקומייה
ל פ י חוק בתי המשפט ,התשי״ז—1957

לפי חוק הסכמים קיבוציים ,התשי״ז—1957

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 29ה )א(
ובהסכמת נשיא בית
לחוק בתיי המשפט ,התשיי׳׳ז—1957
המשפט העליון ,מיניתי את שופטי בית משפט השלום,
ראובן ג׳יג׳י ויהודה פרגו למלא ,מיום כ״ג באלול
התשמ״ג ) 1בספטמבר  ,(1983תפקיד של שופט בית
משפט לעניינים מקומיים.
ז׳ בכסלו התשמ׳׳ד ) 13בנובמבר (1983
)חמ (3—1653

משה גפיפ
שר המשפטים

סייח התשי״ז ,עמ׳  ;149התשמ״ב ,עמ׳ .192

1
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ל ב י ת ד י ן אזורי ל ע ב ו ד ה
לפי חוק השופטים ,התשי״ג—1953
ולפי חוק בית הדין לעבודה ,התשכ״ט—1969
בהתאם לסעיף  4לחוק בית הדין לעבודה ,התשכ״ט—
 , 1969ומעייף  7לחזק השופטים ,התשי״ג— ;~ 1953אבי
מודיע כי יש צורך למנות שני שופטים לבית דין אזורי
לעבודה.
ז

ג׳ בכסלו התשמ״ד ) 9בנובמבר (1983
)חמ (3—60

משה נםיפ
שר המשפטים

ה ע ר ה  :השופטים שייבחרו יכהנו בבית הדין האזורי
לעבודה בתל־אביב.
1

2

ס״ח התשכ״ט ,עמי .70
ם״ח התשי״ג ,עמ׳ .149
הודעה על ג מ ד כהונתו של שופט
לפי חוק השופטים ,התשי״ג—1953

בהתאם לסעיף  25לחוק השופטים ,ההשיי״־ג— 1953י,
אני מודיע על גמר כהונתו של יצחק שמשון שילה ,נשיא־
תורן של ב י ת משפט מחוזי ,ע ק ב פרישתו לקצבה ביום
י׳׳ב׳ באלול התשמ״ג ) 21באוגוסט .(1983
ג׳ בתשון התשימ״ד ) 10באוקטובר (1983
)חמ (3—60
ס׳׳ח התשי״ג ,עמ׳ .149

•

משה נפיפ
שר המשפטים

1

ה ו ד ע ה עלי ג מ ד כ ה ו נ ת ו ש ל ש ו פ ט
ל0י חוק השופטים ,התשי״ג—1953
בהתאם לסעיף  25לחוק השופטים ,התשי״ג—,* 1953
אני מודיע בזה על גמר כהונתו של דב איתן.,שופט של
בית משפט מהחי ,עקב פרישתו לקיצבה ביום כ״ח
בחשון התשמ״ד ) 4בנובמבר .(1983
משה נפיפ
ד׳ בכסלו התשמ״ד ) 10בנובמבר (1983
שר המשפטים
)חמ (3—60
ג ס״ח התשי״ג ,עמ׳ .149
ילקוט הפרסומים  ,2985י״ח בכסלו התשמ׳׳ד24.11.1983 ,

בתוקף סמכותי לפי סעיף  25לחוק הסכמים קיבוציים,
התשי״ז— 1957אני מצווה כי הוראות ההסכם' הקיבוצי
הכללי שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים בשם
הארגונים המאוגדים בה ,לבין ההסתדרות הכללית של
העובדים בא״י ,שנחתם ביום י״ז באלול התשמ״ג )26
באוגוסט  (1983ומספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא
) 7100/83להלן — ההסכם המורחב( כמפורט בתוספת,
תורהב ,וכי ההוראות האמורות יחולו מיום כ״ג באלול
התשמ״ג ) 1בספטמבר  (1983על כל העובדים והמעבידים
בישראל-,למעט:
 .1עובדים ומעבידים שחל עליהם הסכם קיבוצי בדבר
השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש שנחתם
לאחר יום חתימתו של ההסכם המורחב;
 .2עובדים עם מגבלות פיזיות ,נפשיות או שכליות
המועסקים במפעלים שאוצר המדינה משתתף באח
זקתם;
תופפת
מס׳יהשעיף

כהסכם

ההוראות

המורחבות

 .2בהתאם להוראות סעיף  4בתוספת הראשונה להסכם
מיום  ,* 8;10.1980גובה ההשתתפות של המפעל
בהוצאות הבראה ונופש ש ל עובדיו לכל׳ יום •הבראה
)להלן — מחיר יום הבראה( יהיה  1,343.90שקלים .י
 .3עובדים שיבלו חופשתם בבתי הבראה של קופת
הולים או בצורות נופש מוכרות אחרות )כגון :הש
תתפות בטיול ,שכירת חדר לנופש ומנוחה במקומות
קיט( יהיו זכאים להשתתפות המפעל בגובה מחיר יום
הבראה.
 .4עובדים אשר ישהו בבתי הבראה וישלמו מחיר גבוה
מסך השתתפות המעסיק ,כאמור לעיל ,וימציאו על
כך אישור למעסיק לפי דרישתו ,יהיו זכאים לתוספת
של  10%למחיר יום הבראה.
 .5עובד אשר ישלם מע״מ על דמי ההבראה וימציא
קבליה ע ל כך ,יהיה זכאי׳ גם להחזר תשלום בשיעור
המע״מ על מחיר יום הבראה ,ובאים ינהג העובד
על פי האמור בסעיף  4לעיל — להחזר שיעור המע״מ
על מהיר יום הבראה בתוספת של ע ד .10%
 .6בהתאם לסעיף  9להסכם הרב־שנתי ,הודאות הסכם
זה אינן חלות על מעבידים ועובדיהם שלגביהם
נקבעה השתתפות בדמי הבראה ע ל ידי תשלומי
המעביד לקרן דמי הבראה או קרן כיוצא באלה.
ב׳ בכסלו התשמ״ד ) 8בנובמבר (1983
אהרון אוזן
) ח מ (3—107
שר העבודה והרווחה
1

2

ס״ח התשי״ז ,עמ׳ .63
י״פ התשמ״א ,עמ׳ .924

555

הודעה על קביעת רשימות של נציגי ציבור
לועדות הקנסות

ת נ י נ י ם  ,הונחה במשרדי רשות הניקוז ,והעתקים
ממנה הונחו במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות
בתחום רשות הניקוז.
3

לפי חוק מועצת הפירות )ייצור ושיווק( ,התשל״ג—1973
בתוקף הסמכויות הנתונות לנו בסעיף ) 48ג( ו־)ה(
לחוק מועצת חפירות )ייצור ושיווק( ,התשל״ג—-1973נ,
אנו מודיעים כי קבענו שתי רשימות של נציגי ציבור
מתוך רשימות שהגישו לנו ארגונים שהם לדעתנו ,אר
גונים יציגים של המגדלים וארגונים יציגים של המשווקים
המורשים ,כ ל ה ל ן :

 .3תכנית ניקוז מסי  ,26הסדרת נחל נתיבות ,קטע מק״מ
 6.500עד ק׳׳מ ) ,7.60שעלית החליטה רשות ניקוז
בשור  ,הונחה במשרדי רשות הניקוז והעתקים ממנה
הונחו במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום
רשות ,הניקוז.
4

.4

נציגיארגונים של מגדלים:
אביגדור לבל ,יבנה
ראובן אור ,בנימינה
שלמה מיכאלי ,נטועה
אליהו אליהו ,נבטים
אליעזר ניב ,משמר השרון
עמנואל ארד ,חולתא
גרשון סוקול ,מענית
מרדכי בראל ,שורש
ישראל פרייטג ,בהריה
יצחק גוטהילף ,נתניה
יוסף ׳עקובוביץ ,שדה נחמיה יצחק פרנג׳י ,צרופה
צבי שצמן ,בנימינה
שלום כהן ,פתח־תקוה
נציגי ארגונים של משווקים מורשים:
עמום און ,עין גב
משה גל ,גל און
ניסן הראל ,עמינדב
שלום חבלין ,הגושרים
חיים משולם ,תל־אביב
צבי נוימן ,םאסא

דוד סלמן ,תל־־אביב
משה םפראי ,רמת־גן
יובל פסטרנק ,תל־אביב
יצחק קורנפלד ,תליאביב
איזי שרוף ,רביבים

ד בתשרי התשמ״ד ) 14בספטמבר (1983
)ח מ (3—390
מנחפ בגין
ראש הממשלה
ממלא מקום שר החקלאות
1

גדעון פת
שר התעשיה והמסחר

סייח התשל״ג ,עמ׳  ;310התשמ״א ,עמ׳ .178

הודעה על הנחת תכניות
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות,
התשי״ח—1957
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  19לחוק הניקוז
וההגנה מפני שטפונות ,התשי״ח—r1957כי:
1

 .1תכנית הניקוז מם׳  ,400—82הסדרת נחל דגנים ,קטע
מק״מ  0.000עד ק״מ  ,1.360שעליה החליטה רשות
ניקוז ל כ י ש  ,חובתה במשרדי רשות הניקוז ,והעתק
ממנה הונחו במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות
בתחום רשות הניקוז.
 .2תכנית ניקוז מס׳  ,4—45—018/285הסדרת נחל ספלול
)תנינים( ,קטע גלעד ,שעליה החליטה רשות ניקוז
2

1

2

ם״ח התשי״ה ,עמ׳ .4
ק״ת התשכ״א ,עמ׳ .1827
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5

 .5תכנית ניקוז מם׳  ,4—41—013הסדרת נתל אשרת
קטע מק״מ  0,000עד ק״מ  ,0.585שעליה; החליטה
רשות ניקוז חבל אשר  ,הונחה במשרדי רשות הניקוז
והעתקים ממנה הונחו במשרדי הרשויות המקומיות
הנכללות בתהום רשות חניקה.
6

י״ב בחשון התשמ״ד ) 19באוקטובר (1983
)חמ (3—71
3

4

5

ההודעה בדבר הקמת ,ועדת קנסות וקביעת רשימות
של נציגי ציבור שפורסמה בילקוט הפרסומים ,2151
התשל״ו ,עמ׳  — 119בטלה.

תכנית ניקוז מסי  ,300—49הסדרת נחל דרור המזרחי,
קטע מק״מ  2.095עד ק״מ  ,3.645שעליה ,החליטה
דשות ניקוז פולג  ,הונחה במשרדי רשות הניקוז,
והעתקים ממנה הונחו במשרדי הרשויות המקומיות
הנכללות בתהום רשות הניקוז.

8

ק״ת
ק״ת
ק״ת
ק״ת

פפח גרופר
שר החקלאות

התש״ך ,עמ׳ .587
התשל״ד ,עמ׳ ,483
התשכ״א ,עמי .1204
התשמ״ג ,עמי .1968

אכדזה על אזורי שיפוץ זעל שיעור
השתתפות הממשלה כהוצאות
לפי חוק שיפוץ בתים ואחזקתם ,התש״ם—1980
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  2ו־ 3לחוק שיפוץ בתים
ואתזקתס• ,התש״ם—) 1980להלך—החוק( ,ועל פ י פניית
ראש עירית קרית מוצקין ,אני מכריז כי האזורים המפור
טים בטבלה שלהלן יהיו אזורי שיפוץ.
1

שיעור השתתפות הממשלה בהוצאות השיפוץ יהיה
 33אחוזים; השיעור האמור מחושב באחוזים מעלות
השיפוץ שאישר המנהל לפי תקנה  5לתקנות שיפוץ בתים
ואחזקתם ,התשמ״א—. 1981
2

בתים

חלקה

גוש

144
144
142
142
290
290

10428
10428
10428
10428
10428
10428

שד׳ ויצמך
12 ,14 16,
18 ,20 ,22 ,24
26 ,28 ,30 ,32
)!34 , 35 ,38 ,4
13 ,15 17,
19 ,20 ,23

דוד לוי
כ״ה בחשון התשמ״ד ) 1בנובמבר (1983
שר הבינוי והשיכון
)חמ (3—1376
ס״ח התש״ם ,עמ׳ .194
ק״ת התשמ״א ,עמ׳ .942
ילקוט הפרסומים  ,2985י״ח בכסלו התשמ״ד24.11.1983 ,

ביטול מינויים של עוזרי פקיד שומה

הסמבה

לפי פקודת מס הכנסה
אני מודיע כי מינייהם של יוסף רבינוביץ ויצחק
כהן ,כעוזרי פקיד שומה ,שפורסמו בילקוט הפרסומים
 ,2752התשמ׳׳א ,עמי  — 2976בטלים.
ב׳ בכסלו התשמ״ד ) 8בנובמבר (1983
)חמ (3—171

ד״ד מי משיח — יושב ראש
פרופ׳ ש׳ לנדאו — חבר
פרופ׳ ש׳ בירן• — חבר

שר האוצר

לאשר לענין סעיף )44ד(
טיפול רפואי מחוץ לישראל.

מינוי רשפ בית־דין אזורי
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 17א( לחוק בית־הדין
לעבודה ,התשכ״ט— , 1969לאחד התייעצות עם שד הע
בידה והרווחה ובאישור שד המשפטים ,אני ממנה ,בזה את
רות בקמן להיות רשם בית־דין אזורי לעבודה ,החל
מיום כ״ה בכסלו התשמ״ד ) 1בדצמבר .(1983
2

כ״ה בחשון התשמ״ד ) 1בנובמבר (1983
צבי בד־ניב
)המ (3—526
נשיא בית־הדין הארצי לעבודה
ס״ח התשכ״ט ,עמ׳ .70

מינוי ל ע ר י כ ת שינוי לתכנית מיתאר ארצית ,חלקית,
ל ת ח נ ו ת בוה ורשת חשמל
לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ׳׳ה—1965
בתוקף סמכותי לפי סעיף  51לחוק התכנון והבניה,
התשכ״ה— , 1965אני ממנה א ת עורכי תכנית מיתאר
ארצית ,וזלקית ,מס׳ ת/מ/א 10/לתחנות כוח ורעות חשמל
)החלק הראשון( — ״אתר השרון״ :מינהל התכנון במשרד
הפנים ,משרד האנרגיה והתשתית וחברת החשמל —
לערוך את השינוי לתכנית האמורה ,על פי החלטת
המועצה הארצית לתכנון ולבנ־־ה מיום כ״ה באלול
התשמ״ג ) 6בספטמבר .(1983
ג

כ׳ ב־שוו התשמ״ד ) 27באוקטובר (1983
)חמ (3—697
1

ב

יגאל כהן אורגד

לפי חוק בית־הדין לעבודה ,התשכ״ט—1969

1

לפי פקודת מ ס הכנסה
בתוקף סמכותי לפי סעיף )44ד( לפקודת מס הכנסה ,
אני מסמיך ועדה שחבריה הם:

בורג

יוסף
שר הפנים

האמור כי יש הכרח לקבל

כל הסמכות קודמות לענין הסעיף האמור — בטלות.
י״ג בחשון התשמ״ד ) 20באוקטובר (1983
ברוך מודן
)חמ (3—1516
המנהל הכללי של משרד הבריאות
דיני מדינת ישראל ,נוסה חדש  ,6עמ׳ .120

1

הודעה על הקמת ועדות קנסות ועל מענן
לפי חוק מועצת הפירות )ייצור ושיווק( התשל״ג—1973
אני מודיע ,בהתאם לסעיף )48ה( לחוק מועצת
חפירות )ייצור ושיווק( ,התשל״ג— / 1973כי במקומות
שלהלן הוקמו ועדות קנסות שמעניהן:
והמען

!המקום

תל־אביב

משרדי מועצת הפירות ,רח׳ החשמונאים 119

ירושלים

משרד החקלאות ,רח׳ הלני המלכה 13

באר־שבע

הסוכנות היהודית ,רחוב העצמאות

חיפה

משרד החקלאות,

האגף לדייג ,רה׳ דונה

גרציה
טבריה

משרד החקלאות ,רח׳ העצמאות 21

צפת

רה׳ הדסה .בנין הסוכנות היהודית החדש.

ו׳ בתשרי התשמ״ד ) 13בספטמבר (1983
שמואל קדניאל
)חמ (3-390
יושב ראש מועצת תפירות
ס״ה התשל״ג ,עמ׳  ;310התשמ״א עמ׳ .178

1

ם״ח התשכ״ה ,עמ׳ .307
הודעה

בדבר

שינוי ת כ נ י ת מ י ת א ר

הוראה בדבר חישוב תקופת שירותו של שומר ־

ארצית

לפי׳חוק שירות המדינה )גימלאות( ]נוסה משולב[,
התש״ל—1970

לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה—1965
בהתאם לסעיף  51לחוק התכנון והבניה ,התשכ׳׳ה—
) 1965להלן — החוק( ,מתפרסמת בזה הודעה כי
המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,בישיבתה מיום כ״ח
באלול התשמ״ג ) 6בספטמבר  ,(1983הורתה בתוקף
סמכותה לפי׳ סעיף  50לחוק ,ע ל עריכת שינוי לתכנית
מיתאר ארצית ,חלקית ,מס׳ ת/מ/א 10/לתחנות כוח
ורשת חשמל )החלק הראשון( )שינוי(.

בתוקף םמכיתי לפי סעיף )100ב( לחוק שירות
המדינה )גימלאות( ]נוסה משולב[ ,התש״ל— 1970ג
)להלן — חוק הגימלאות( ,וסעיף  20להוק משכן הכנסת
ורחבתו ,התשכ״ח— , 1968אני מורה ,לענין סעיפים 20
ו־ 22לחוק הגימלאות ,י כי תקופת השירות של השומר
מאיר כהן ,שהיא למעשה  236חדשים ,תוגדל ל־327
חדשים.

ו׳ בהשון התשמ״ד ) 13באוקטובר (1983
)חמ (3—697
יושב ראש המועצה הארצית
לתכנון ולבניה

י״א בחשון חתשמי׳ד ) 18באוקטובר (1983
מנחם פבידור
)המ (3—373
יושב ראש הכנסת

1

חיים קוברפקי

1

םי׳ח התשכ״ה ,עמ׳ .307

ילקוט הפרסומים  ,2985י" ה בכסלו ד־חשמ״ד24.11.1983 ,

2

1

2

ס״ח התשי׳ל ,עמ׳  ;65התשמ״א ,עמ׳ .171
ס״ת התשכ״ה ,עמ׳  ;197התשמ״א ,עמי .164
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הודעה בדבר הוצאת הדרות של איגרות חוב

סך כל שוויה הנקוב :ארבע מאות מיליון שקליפ.

לפי חוק מילווה המדינה ,התשל״ט—1979

מועדי תשלום הריבית :הריבית תשולם בשיעורים
שנתיים ההל ביום ר בחשון התשמ׳׳ה ) 1בנובמבר
.(1984

נמסרת בזה הודעה כי בתוקף סמכות שר האוצר לפי
שהועב
סעיף  6לחוק מילווה המדינה ,התשל״ט—1979
ר ה אלי ,קבעתי לגבי איגרות חוב מילווה ,המדינה
התשל״ט— ,1979כמפורט להלן ,עניינים אלה:
)(1

מועדי פדיון איגרות החוב :איגרות ההוב ייפדו
בשלמותן ביום י״ז בהשון התשנ״ד ) 1בנובמבר
 ,(1993אולם ניתן יהיה לפדותן פדיון מוקדם ההל
ביום ג׳ בהשון התש״נ ) 1בנובמבר  ,(1989כאמור
בתקנה  11לתקנות.

סדרה מס׳ .8128
סוג הסדרה :סוג ״כנען״ אשר תנאיו נקבעו בתקנות
מילווה המדינה )סדרות מסוג ״כנען״( ,התשמ״א—
 ) 1 9 8 1ל ה ל ן — התקנות(.
יום ההוצאה :כ״ח בתשרי התשמ״ד ) 5באוקטובר
.(1983

מחיר המכירה• :ביום הוצאת איגרות החוב וביום
המכירה שלאחריו יימכרו איגרות החוב ב־96%
משווין הנקוב .לאחר מכן תיווסף למהיר המכירה
של  3%לשנה מיום ההוצאה עד ליום המכירה
בפועל.

2

סך כ ל שוויה ה נ ק ו ב  :שש מאות מיליון שקלים.
מועדי פדיון הקרן והריבית :איגרות החוב ייפדז
בשלמותן ביום ו׳ בתשרי התש״נ ) 5באוקטובר
 (1989בתוספת ריבית והפרשי הצמדה ,לפי הברירה
הקבועה בתקנה 3א) (1לתקנות ,אולם ניתן יהיה
לפדותן פדיון מוקדם החל ביום ב׳ בתשרי ההשמ״ז
) 5באוקטובר  (1986לפי הברירה הקבועה בתקנה
8א ) (.2לתקנות.
)(2

ל׳ בתשון התשמ״ד ) 6בנובמבר (1983
)ח מ (3—950
 •,מא*ר פרידמן
משנה לממונה על שוק ההון,
ביטוח וחסכון
הודעה כ ד ב ר הצמדת התעריף
למדד המחירים לצרכן

סדרח מס׳ .5153
סוג הסדרה :סוג ״כרמל״ אשר תנאיו נקבעו בתקנות
מילווה המדינה )סדרות מסוג ״כרמל״! ,התשל״ט—
- 1979

לפי כללי לשכת עורכי־הדין )התעריף המינימלי(,
התשל״ז—1977

s

יוס ההוצאה :כ״ג בהשון התשמ״ד ) 30באוקטובר
. (1983
סד בל שוויה הנקוב :אלפיים מיליון שקלים.
מועדי תשלום הריבית :הריבית תשולם בשיעורים
חצי שנתיים ביום  30באוקטובר וב־ 30באפריל של
כל שנה ,החל ביום כ״ה בניסן התשמ״ד ) 30באפריל
. (1984
מועדי פדיון איגרות החוב :איגרות ההזב ייפדו
בשנים עשר שיעורים שנתיים רצופים ההל ביום
א׳ בחשון התש״נ ) 30באוקטובר  .(1989בשנים
 2000—1989ייפדו כל שנה 8% .מסכום איגרות החוב,
בשנת  1999ייפדו  10%מסכום איגרות החוב
ובשנת  2000תיפדה יתרת סכום איגרות החוב.
)(3

סדרה מם׳ .3641

ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 1א לכללי לשכת
בדבר
עורכי־הדין )התעריף המינימלי( ,התשל״ז—1977
המקדם שבו יש להגדיל כל סכום קבוע שנקבע בתוספת
לכללים אלה ,בין כשכר מינימלי ובין כ־־םוד לחישוב
שכר מינימלי כתוצאה מעליית מדד המהירים לצרכן של
חודש אוגוסט  1983כפי שפורסם בספטמבר  1983לעומת
המדד של חודש אפריל  1983כפי שפורסם במאי :1983
) (1התוספת שבה יש להגדיל את הסכומים הנקובים
בתעריף היא ;24.5%
) (2התוספת לא ההול על שכר שנקבע באחוז מסכום
קבוע;
) (3כל סכום מוגדל כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא
מכפלה של חמישה שקלים.

סוג הסדרה :סוג ״גליל״ ,אשר תנאיו נקבעו בתקנות
תחילתו של התעריף המוגדל עקב המדד כאמור,
מילווה המדינה )סדרות מסוג ״גליל״( ,התש״ם—
הוא ביום כ״ח בכסלו התשמ״ד ) 1בדצמבר  (1983או
) 1980להלן — התקנות(.
בתום חמישה עשר ימים מיום פרסום הודעה זו ברשומות,
יום ההוצאה :כ״ה בחשון התשמ״ד ) 1בנובמבר
הכל לפי המועד המאוחר יותר.
.(1983
כ״ה בהשון התשמ״ד ) 1בנובמבר (1983
יצחק ; נ ד
)חמ (3—102
ס״ה התשל״ט ,עמ׳ .112
יושב ראש המועצה הארצית
ק״ת התשמ״א ,עמ׳ .793
של לשכת עורכי־הדין
ק״ת התשל״ט ,עמ׳ .1551
ק״ת התשל״ז ,עמ׳  :1709התשמ״ג ,עמ׳ .1186
ק״ת התש״ם ,עמי .2281
4

1

2

3

4
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1

ילקוט הפרסומים  ,2985י״וז בכסלו התשמ״ד24.11.3983 ,

הודעה לפי סעיפים  5ך־ד

ה ו ד ע ה לפי מעיפים  5ו־7

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,

ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה—1965

ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה—1965

בתוקף סמכותה לפי הסעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה—• 1965י ,ובהתאם ל״תכנית מם׳ 2225״
)להלן — התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2863התשמ״ג ,עמ׳ ׳ ,182מוסרת בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,ירושלים י )להלן —
הועדה( הודעה ,כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לועדה לחלוטין לצרכי ציבור ,וכי הועדה מוכנה לישא
וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכי׳ה— - 1965ובהתאם לתכנית מסי )״ק״(
א׳ תל־אביב ,מזרחית לואדי מוצריה ,שהודעה..בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,143התשי״א ,עמ׳
) 677להלן — התכנית( ,מוסרת בזה הועדה המקומית
לתכנון ולבניה תל־אביב־יפו )להלן — הועדת( הודעה,
כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לעירית תל־אביב־
יפו )להלן — העיריה( ,לחלוטין לצרכי ציבור ,וכי
העיריה מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשה!
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 א ת 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.

1

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך נדרש לשלוח לועדה —
תוך הדשיים 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 המקרעין ,והודעה המפרטת
לסעיפיהמ את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום
הנתבע בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי העיריה מתכוונת
מיד חזקה בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה
דחוף לצרכי הציבור שלמענם עומדים לרכשה,
מורה י בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה
מיד את החזקה בה.

תוספת
חלקי חלקות ,37 ,36 ,35 ,33 ,32 ,10 ,9 ,8 ,4 ,2 ,1
,81 ,80 ,79 ,77 ,71 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,55 ,39
י ,103 ,101 ,100 ,99 ,94 ,90 ,89 ,88 ,87 ,85 ,84 ,83 ,82
 157 ,133 ,125 ,114 ,107בגוש  ; 30150תלקי חלקות ,4 ,6
 ,8 ,7 ,5חלקה  10בשלמות ,וחלק מחלקות ,16 ,15 ,12
,51 ,46 ,45 ,44 ,33 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,23 ,19 ,18 ,17
 ,105 ,104 ,103 ,102 ,101 ,100 ,98 ,57 , 55 ,54 ,53וחלקה
 106בשלמות בגוש  ;30161חלקה  110בשלמות וחלק
מחלקה  134בגוש  ; 30153חלק מחלקות ,47 ,45 ,10 ,98
 59 , 50 ,49 ,48וחלקות  90 ,88בשלמות ,וחלק מחלקה
 61בגוש  ;30163חלק מחלקות  20 ,17 ,16 ,4 ,3בגוש
 ;30263חלק מחלקה  58בגוש  ,30345כמסומן בצבעים,
חול ,אדום ,ירוק״ עם קווים אלכסונים בטוש שחור
בתשריט התכנית.
העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית
ירושלים ,וכל מעונין בדבר זכאי לעיין בה בשעות העבודה
הרגילות.
י׳ באב התשמ״ג) 20ביולי (1983
טדי ?ולק
)חמ (3—2
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,ירושלים
1

ס״ח התשכ״ה ,עמ׳ .307

2985ילקוט הפרסומים

 ,י״ה בכסלו התשמ״ד1.1983i.24 ,

לקנות
באופן
והועדה
ימסור

תוספת
חלקה  358בגוש 6150
החלקה .(5

בשלמות

)נובעת מחלוקת

העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה ,שד׳ בן־גוריון
 68ובאגף נכסים ומשק של העיריה ,ככר מלכי ישראל,
תליאביב־יפו ,וכל מעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות
העבודה הרגילות.
כ״ה בחשון התשמ״ד ) 1בנובמבר (1983
שלטה להט
)חמ (3—2
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון־ ולבניה ,תל־אביב־יפו
1

ס״ת התשכ״ה ,עמ׳ .307
תיקון ט ע ו ת

בהודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה
לצרכי ציבור( ,1943 ,שפרסמה הועדה המקומית לתכנון
ולבניה ,הרצליה',בילקוט הפרסומים  ,2876התשמ״ג ,עמ׳
 ,441בתוספת ,בפרטים ) (2) (1ו־) ,(3בכל מקום במקום
״חלקות״ צ״ל ״חלקי חלקות״.
י״ז בחשון התשמ״ד ) 24באוקטובר (1983
יוסף נכו
)חמ (3—2
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,הרצליה

559

הודעה לפי פעיפיפ  5ו־7

ציבור() 1943 ,להלן — הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת
בתוספת אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים
 5ו־ד לפקודה בילקוט הפרסומים  ,2912התשמ״ג ,עמ׳
 ,1522תהיה לקנינה הגמור והמוחלט של המועצה המקו
מית קדימה מיום פרסום הודעת זו ברשומות.
2

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי צ י מ ר ( 1943 ,
ולפי חוקי התכנון והבניה ,התשכ״ה—1965
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ז־ 190לחזק התכנון
והבניה ,התשב״הד־ 1965י  ,ובהתאם לתכנית מפורטת .מס׳
טב ,2065/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפר
סומים  ,2900התשמ׳׳ג ,עמ׳  ,1264מוסרת בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה טייבה )להלן — הועדה (.הודעה,
כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין
לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לשאת ולתת על רכישת
הקרקע האמורה.
1

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצוי ע ל כך ,נדרש לשלוח לועדה
— תוך חדשיים מיזם 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 לסעיפיהס א ת ׳הפיצויים שהוא תובע
וחישוב הסכום הנתבע ב כ ל סעיף וסעיף.

י תוספת
שטח קרקע בגוש  8040הלקה  39בשלמות )קודם חלק
מחלקה  ,(15בשטה של  1218מ״ר ,והמיועדת לבניגי
ציבור ,כמסומבת בתשריט בצבע חום.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה ,רה׳ שטמפפר
 ,5נתניה ,וכל מעונין בדבר זכאי לעיין ב ה בשעות
העבודה הרגילות.
י׳ בחשון התשמ״ד ) 17באוקטובר (1983

)חמ (3—4

יושב ראש הועדות המקומיות
לתכנון ולבניה ,שרונים
2

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.
תופפת
גוש  ,8066שטה בנוי ,כמסומן
ובאדום.

ב צ ב ע  ,י ר ו ק בהיר

העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בכפר טייבה
וכל מעונין בדבר יכול לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
טי׳ז בחשון התשמ״ד ) 23באוקטובר (1983
עבדאללטיף
)חמ (3—2
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,טייבה

חביב

1

ס״ח התשכ׳׳ה ,עמ׳ .307

צגי תרות

ע״ר  ,1943תום׳  ,1עמ׳ .32

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה—1965
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״־^ - 1965-ובהתאם לתכנית מיתאד הנק
ר א ת ״תכנית מיתאר מס׳ 253א״ ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,852התשכ״א ,עמ׳ ,1451
מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה
)להלן — הועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
)רכישה לצרכי ציבור() 1943 ,להלן — הפקודה( ,כי
המקרקעין המתזאדים בתוספת ,אשר ביחס אליהם פורסמה
הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,2280התשל״ז ,עמ׳  ,500יהיו לקנינה הגמור והמוחלט
של עירית הרצליה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
1

2

הודעה לפי סעיף 19

תופפת

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה—1965

גוש  ,6668חלקה  ,763בשטה של  1,494מ״ר וחלקה
 ,764בשטח של  2,128מ״ר.

בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתכנון
ולבניה ,שרונים )להלן — הועדה( ,לפי סעיפים  189ו־190
ובהתאם לתכנית
לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה—1965
מאושרת ,הנקראת ״שיינוי תכנית מפורטת מס׳ הצ27/130/״
בקדימה ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפר־
סומים  ,2483התשל״ט ,עמ׳  ,283מצהירה בזה הועדה,
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי

העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה וכל מעוניין
בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י״ב בתשון התשמ״ד ) 17באוקטובר (1983
יופר נבו
)המ (3—4
יושב ראש הועדה המקומית
׳לתכנון ולבניה ,הרצליה
1

1

ס״ ח התשכ״ה ,עמ׳ .307

ס״ח התשכ״ח ,עמ׳ .307

560

ילקוס הפרסומים  ,2985י״ון בכסלו התש׳מ׳יד24.11.1-983 ,

הודעה לפי םעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה—1965

שם הגידול :צפור!
שם הזז :קלמורק.
מם׳ הבקשה286/81 :
שם המבקש :קלם ובנו ,מערב גרמניה ,על ידי ד׳׳ר ר.
כהן ושות׳ ,ת״ד  ,4060תל אביב

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— , 1965ובהתאם לתכנית מפורטת
הנקראת ״תכנית מס׳ 500״ ,שהודעה בדבר אישורה פורס
שם המטפח :גוסטב קלם ,זיגפריד קלם ,מערב גרמניה
מה בילקוט הפרסומים  ,990התשכ״ג ,עמ׳  ,644מצהירה
שם הגידול :צפורן
בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה )להלן — שם הזן :קלמפינק. ,
הועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה
לצרכי ציבור() 1943 ,להלן — הפקודה( ,כי המקרקעין
מם׳ הבקשה303/81 :
המתוארים בתוספת ,אשר ביחס אליהם פורסמה הודעה
שם המבקש :מ .סי .ואך םטאוורן בע״מ ,הולנד ,על ידי י.
לפי סעיפים  5ד־ד לפקודה ,בילקוט הפרסומים ,2876
ברגבר ,מושב אודים
התשמ״ג ,עמי  441יהיו לקבינה הגמור והמוחלט של
שם המטפח :יעקב ואן אנדל ,הולנד
עירית הרצליה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
שם הגידול :צפורן
2

2

תופפת

שם הזן :סטגולד )גולד סטאר(.

גוש * 6515חלק מהלקה  8המיועד לדרך ציבורית
)כביס־ מרח׳ דב ה ה ( בהתאם לתכנית האמורה ,ובהתאם
למפת מדידה מם׳ /62ר.ש.167/.
העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה המקומית
בעירית הרצליה ,וכל מעוניין בדבר זכאי לעיין בהם
בשעות העבודה הרגילות.
י״ז בחשון התשמ״ד ) 24באוקטובר (1983

יופף נבו

)חמ (3—4

יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,הרצליה

מס׳ הבקשה306/81 :
שם המבקש :מ .סי .ואן םטאוורן בע׳׳מ ,הולנד ,על ידי י.
ברגבר ,מושב אודים
שם המטפח :יעקב ואן אנדל ,הולנד
שם הגידול :צפורן
שם הזן :סטרוג׳ ) מ ב י נ ה ( .
כ׳ בחשון התשמ״ד ) 27באוקטובר (1983
רות טופי
) ח מ (3—361
רשם זכויות מטפחים

ס״ח התשכ״ה ,עמ׳ .307
ע״ר  ,1943תויס׳  ,1עמ׳ .32

1
2

הודעה בדבר רישום זבות מטפהיפ בספר הזכויות
לטי חוק זכות מטפחים ,התשל״ג—1973
אני מודיעה בזה כי בהתאם להוראות סעיף  24לחוק
רשמתי בספר הזכויות
זכות מטפחים ,התשל״ג—1973
זכויות מספחים ,כמפורט ל ה ל ן :

הודעה בדבר

בקשה

לרישום זכות

לפי חוק זכות מטפחים ,התשל״ג—1973
בהתאם לסעיף )22א( לחוק זכות מטפחים ,התשל״ג—
 1973אני מודיעה בזה כי החלטתי להעביר למועצה
לזכויות מטפחים את הבקשה לרישום זבות מטפחים
המפורטת להלן:
מספר הבקשה497/83 :
תאריך הבקשה14.8.1983 :,

מס׳ הבקשה284/81 :
שם המבקש :קלם ובנו ,מערב גרמניה ,על ידי ד״ר ר,
כהן ושות׳ ,ת״ד  ,4060תל אביב

שם המטפח :יעקב" יואלי ,קיבוץ אילון

שם המטפח :גוסטב קלם ,זיגפריד קלם ,מערב גרמניה

שם הגידול :בננה

שם הגידול :צפורן

השם המוצע לזן :אילון

שם הזן :קלמגול,
מס׳ הבקשה285/81 :
שם המבקש :קלם ובנו ,מערב גרמניה ,על ידי ד״ר ר.
כהן ושות׳ ,ת״ד  ,4060תל אביב
שם המטפח :גוסטב קלם ,זיגפריד קלם ,מערב גרמניה
1

סי׳ח התשל״ג ,עמ׳ .272

ילקוט הגרסומים  ,2385י׳׳ת נ כ ס י ו וזתזךמ״ד24.11.1983 ,

מטפוידפ

שם המבקש :קיבוץ אילוץ ,ד״נ גליל המערבי

תיאור הזן ותכונותיו :נצר נמוך יחסית בדומה לזן הננסי.
אשכול גדול בדומה לזן זיו
ייחוד הזן :צירוף התכונות הנ״ל.
כ׳ בהשון התשמ״ד ) 27באוקטובר (1983
)חס (3—235
רשם זכויות מטפחים.

.רות טובי

1

ס״ח התשל״ג ,עמ׳ .272
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הודעה על בקשה להידרט רי״טופ
ל פ י חוק המקרקעין ,התשכ״ט—1969
מודיעים בזה ,כי הוגשה בקשה לחידוש רישום של
הכןקרקעץ המתוארים בתוספת .כל אדם המעונין בדבר
רשאי להגיש התנגדות לחידוש הרישום תוך ששים
יום מיום פרסום הודעה זאת .ההתנגדות תוגש בכתב
בשני עותקים ,במשרדי אגף רישום והסדר המקרקעין,
רחוב חשין  ,1ירושלים ,ובצירוף עותק אחד נוםף לכל
אדם שיש לו זכות במקרקעין בהתאם לבקשה.
תוספת
מס׳ סידורי :הר 6,/83/ירושלים ;
תיק פעזליה ז מ נ י  :מס׳  9/83ירושלים.
העיר או •הכפר :ירושלים ,בית איכסא.

הרובע או השמנה :בטן אל נומר.

סוג המקרקעין :וקף.
תיאור הנכס :אדמה.
השטח 33,173.89 :דונם.
הגבולות — צפון :אחמד אל שעיר :ד ת ם  :חסו אחמד;
מזרח :שחדת מוחמד עיסא; מערב :קרקעות עזובות.

פרעי הרישומ
כרך  ,1דף  ,18בית .איכסא.
מס׳ השטר 287 :טיום .22.1.1937
מהות הפעולה :מכר.
המזכה :חברת נחלת ישראל.
הזוכה :משה לייב ברנשטיין.
החלק.4684/57675 :

הודעה בדבר הצגת לזהות הזכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין
]נוסח חדש[ ,התשכ״ט—1965
מודיעים בזה כי לוחות הזכויות׳ לגושי הרישום מספד
 100066/8 ,100066/7 ,100066/6נ ג ב )ע׳רה(,100233/2 ,
 100233/3נ ג ב )בטיחה(100225/3 ,100231/8 ,100231/7 ,
נ ג ב )זבאליה; 100333 ,שדי ניצן 100271 ,שדי צבי ,הוצגו
לעיון ביום כ״ד בחשון התשמ׳׳ד ) 31באוקטובר (1983
לתקופה של שלושים יום ,בלשכת פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר באר־שבע ,רה׳ העצמאות  ,36באד־־ש׳בע וב
לשכת הממונה על מחוז הדרוס ,רח׳ הנשיאים ,באר־שבע.
ב״ד בתשון התשמ״ד ) 31באוקטובר (1983

יצחק גבאי
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר באר־שבע

הודעה בדבר הצגת לוחות הזכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין
]נוסה חדש[ ,התשכ״ט—1969
מודיעים בזה ,כי לוחות הזכויות לגושי רישום מס׳
 — 14314 ,14301עלמה ,נ פ ת צפת ,הוצגו לעיון ביום כ״ד
בהשון התשמ״ד ) 31באוקטובר  (1983לתקופה של שלו
שים יום ,בלשכת פקיד הסדר המקרקעין ,אזור הסדר
צפת ,בבין שו״פ ,שכונה דרומית׳ נצרת עילית ,בלשכת
מינהל הנפה ,ב י ת הממשלה ,נצרת עילית ובמועצת
האזורית מרום הגליל.
כ״ד בחשון התשמ״ד ) 31באוקטובר (1983

ה ע ר ו ת  (1 :קיימת הערה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודת
הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( ,1943 ,שפורסמה
בילקוט הפרסומים  ,1656מיום  (2 ;30.8.1970קיים
צו ירושה של בית־דין הרבני האזורי בירושלים
מס׳ /476תתשכ״א ,מיום .21.3.1961
ה׳ בחשון התשמ״ד ) !2באוקטובר (1983

פ׳ ביזבהר

מוריה עבד אל גביא
פקיד ׳הסדר המקרקעין
אזור הסדר צפת

הודעה כדבר הצגת לוחות זכויות
לפ־ סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין
]נוסח חדש[ ,התשכ״ט-־1969

מודיעים בזה כי לוחות הזכויות לגושי רישום מס׳

מודיעים בזה ,כי לוחות הזכויות לגושי רישום מס׳
 5071 ,5070 ,5069בריג׳ — הוצגו לעיון ביום ל׳ בחשון
התשמ״ד ) 6בנובמבר  (1983לתקופה של שלושים יומ,
בלשכת פקיד הסדר׳ המקרקעין אזור הסדר ירושלים ,רח׳
הלל  ,6ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז ירושלים,
רחוב שלומציון המלכה  ,1ירושלים ובמועצה האזורית
מטה יהודה.

 2966 ,2965 ,2964 ,2963 ,2962ו־ 2967נעם ,נ פ ת אשקלון,
הוצגו לעיון ביום י״ט בהשון התשמ״ד ) 26באוקטובר
 ,(1983לתקופה של שלושים יום ,בלשכת פקיד הסדר
המקרקעין אזורי הדרום ,רחוב לוינםקי  ,76קומה ד׳,
תל־אביב ,בלשכת מינהל נ פ ת אשקלון המרכז הנפתי
אקשלון ובמועצה האזורית שפיר.
י״ט בחשון התשמ״ד ) 26באוקטובר (1983

מודיעים בזה ,כי לוח הזכויות לגוש רישום מם׳
 5788עמום — הוצג לעיון ביום ב׳ בכסלו התשמ״ד )8
בנובמבר  (1983לתקופה של שלושים יום ,בלשכת פקיד
הסדר המקרקעין אזורי הסדר ירושלים ,רה׳ הלל ,6
ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז ירושלים ,רח׳ שלומ־
ציון המלכה  ,1ירושלים ובמועצה האזורית מטה יהודה.
ב־ בכסלו התשמ״ד ) 8בטובמבר (1983

המפקח על רישום מקרקעין

הודעה .בדבר הצגת לוחות הזכזיות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין
]נוסח חדש[ ,התשכ״ט—1965
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יצחק גבאי

יהודה לוי

פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר אשקלון

פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר ירושלים
ילקוט ממרסומים  ,2985י״ת בכסלו התשמ״ד24.11,1983 ,

הודעה בדבר מתן־רשייונומ להוציא לאור-עתונייפ
ל פ י פקודת העתובות
נמסרת בזה הודעה ,כי .ביום כ ״ ב באלול התשמ״ג
) 31באוגוסט  ,(1983ניתן ל״איתן תקשורת בעיי׳מ״,
באמצעות מנהלה אלי ׳ניסן ,רחוב נחלת יצחק' ,28תל־
אביב־יפו ,רשיון מס׳  ,278חתום ביד.הממונה על מחוז
הצפון ,להוציא לאור שבועון בשפה ,העברית בשם:
״רחוב ראשי חיפה״ ,אשר ידון בנושאים מקוטןים ,אזו
ריים ומדורי ,שירות ,ייערך בידי אריה שמרון ,רחוב
יורדי הסירה־  ,15ירושלים ,ויודפס בבית דפוס ״מידן
בע׳׳מ׳ /אזור •התעשיה ,נצרת עלית.
נמסרת בזה הודעה ,כי ב י ו ם כ ״ ב באלול התשמ״ג
) 31באוגוסט' ,(1983ניתן לד״ר רשיד סלים מרחוב ,1025
נצרת ,רשיון מם׳  ,276חתום ביד הממונה ע ל מחוז
הצפון ,להוציא לאור עתון בשפה הערבית בשם ״אל
תדאמון״ ,אשר ידון בנושאים חברתיים ,תרבותיים וכל
ליים ,ייערך בידי ד״ר רשיד יסלים ויודפם בבית דפוס
אל חכים בנצרת.
:

:

נמסרת ב ז ה הודעה ,כי ביום כ״ב באלול התשמ״ג
) 31באוגוסט  ,(1983ניתן לעפיף סלאח קאסם מרחוב
 ,309/4נצרת ,רשיון מם׳  ,277חתום ביד הממונה על
מחוז הצפון ,להוציא ליאור ירחון בש&ה הערבית בשם
״אל אדאכ״ ,אשר ידון בנושאים הבאים :ספרות ,אומנותי
ותרבות ,ייערך בידי זנפיף סלאח קאסם',וייודפס בבית
דפוס עממי בנצרת.
נמסרת בזה הודעה ,כ י מיום ב״ב בזגלול התשמ״ג
) 31באוגוסט  ,(1983ניתן לםמיר :רשיד ורור ,רשיון
מס׳  ,279חתום ביד הממונה על מחוז הצפון ,להוציא
לאור שבועון בשפה הערבית בשם״ ״פלאש ללמםתהלק״
)פלש לצדכן( ,אשר ידון בנושאי צרכנות ,הברה .וכלכלה,
ייערך בידי םמיר רשיד ו ח ד ויודפס בבית דפוס ״מידו
בע״מ״ ,אזור התעשייה ,נצרת.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום י״ם בתשרי התשמ״ד
) 19בספטמבר • ,(1983ניתן לדפוס האור בע״מ ,חברה
להוצאה ,לאור; גבעת •הרצל!  ,113תל-אביב ,רשיון מס׳
 ,0206חתום ביד הטמונה יעל מחוז תל-אביב ,להוציא
לאור עתון בשם ״ישראל טודיי״ בשפות האנגלית,
הצרפתית ,הגרמנית והספרדית ,אשר ידון בנושאי תיי
רות ,ייערך בידי -דניאל אמיריליו ויודפס בביתי דפוס
האור ,רה׳ גבעת הרצל  ,113תל־־אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום ז׳ בתשרי התשמ״ד
) 14בספטמבר  ,(1983ניתן לאבנר ארליך ,מדרך ׳חיפה
 ,104תל־אביב ,רשיון מם׳  ,0205חתום ביד הממונה
ע ל מחוז תל־אביב ,להוציא לאור עתון בשפות העברית
והאנגלית בשם ״׳תגובות״ ,אשר ידון בנושאים הקשורים
למערכת הקיום של! ישראל ,ייערך ביד־ רבקה! ארל^ך
ויוז־פס ב ב י ת דפוס ש*ימ ,.רחוב נחמני  ,43תל־אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום כ״ו בתמוז התשמ״ג
) 7ביולי  ,(1983ניתן לעמותה המרכז הרפואי ע״ש
ילקוט הפרסזמים  ,2085י״ח בכסלו התשמ״ד24.11.1933 ,

שיבא ,תל־השומר; תל־אביב ,רשיון מס׳ . ,0002חתום ג י ד
הממונה ע ל מחוז ירושלים ,להוציא לאור עתון בשפה -
העברית בשם ״בריאותון״ ידיעון בנושאי בריאות הציבור,
אשר ידון בנושאי בריאות הציבור ,שירותי בריאות י
ורוותה ,חינוך לבריאות ,ייערך בידי פרופסור אריק'פרץ
ויזדפס בבית דפוס ״אפרת״ ,אזור התעשיה ,מקור ברוך,
ירושלים.
נמסרת בזה הודעה ,,כי ביום ז׳ בתשרי התשמ״ד )14
בספטמבר  ,(1983ניתן לישראל מגזין ועזות׳ ,שותפות
רשומה ,רחוב יוחנן הםנדי״ד  ,24תל־אביב ,רשיון מם׳
 ,0204חתום ביד הממונה על מחוז תל־אביב ,להוציא
לאור עתון בשפה העברית ,בשם ״כלבוטק״ ,אשר ידון
בנושאי צרכנות ,קניות וכלכלה ,ייערך בידי משת שלו
ויודפס בבית דפוס ״פורז״ ,רחוב יצחק שדה  ,32תל־אביב.
נמסרת בזה הודעה כי ביום ז׳ בתשרי התשמ״ד )14
בספטמבר  ,(1983ניתן לאבנר ארליך ,דרך חיפה ,104
תל־אביב ,רשיון מס׳  ,0205חתום ביד הממונה ע ל מחוז
תל־אביב׳ להוציא לאור עתון בשפות העברית והאנגלית
בשם ״תגובות״ ,אשר ידון בנושאים הקשורים• למערכת
הקיום של ישראל ,ייערך בידי רבקה ארליך ויודפס בבית
דפוס ש״מ ,רחוב נחמני  ,43תל־אביב.
נמסרת ביזה הודעה כי ביום זי• בתשרי התשמ״ד )14
בספטמבר  ,(1983ניתן לשעל )השקעות( בע׳׳מ ,חברה
רשומה מס׳  ,51—088334—1שד׳ נורדאו  ,69תל־אביב,
רשיון מס׳  ,0203חתום ביד הממונה על מחוז תל־אביב,
להוציא לאור ירחון בשפה העברית ,בשם ״על המפה״,
אשר ידון בנושאי אהבת ארץ ישראל ,ייערך• בידי מרדכי
יהל ויודפס בבית דפוס מופת רוזמרין ,רח׳ קיבוץ גלויות
 ,24תל־אביב.
 .נמסרת בזה הודעה כי ביום כ״ז בתשרי .התשמ״ד
) 4באוקטובר  ,(1983ניתן לחדשער — מוציאים לאור,
בע״מ ,רחוב הרכבת  ,52תל־אביב ,רשיון מס׳  ,0201חתום
ביד הממונה :על מחוז תל־אביב ,להוציא לאור עתון• בשפה
העברית ,ב^זם ״דפוס רפיד״ ,שייערך בידי שבתאי הימל־
פרב ,אשר ידון בנושאי כלכלה ויודפס בבית דפוס'״דמם
רפיד״ ,רח׳ הקונגרס  ,20תל־אביב.
נמסרת בזה הודעה כי ביום כ״יז בתשרי התשמ״ד;)4
באוקטובר  ,(1983ניתן ליגאל לביב ,מרחוב כנסת גדולה
 ,14תל־אביב ,רשיון מם׳  ,0207חתום בידי הממונה על
מחוז תל־אביב ,להוציא לאור ירחון בשפה העברית •,בשם
״טעם טוב״ ,אשר ידון בנושאי בישול ,בית ,׳•מםעלות,
משקאות והנאות ,ייערך בידי יגאל לביב ויודפס בבית
דפוס ״דרבי״ ,רה׳ המבדיל  ,6רמת־גן.
כ״ט בתשרי התשמ״ד ) 6באוקטובר (1983
יעקמ מדקוביץ
)חמ (3—75
סגן המנהל הכללי לשירותי חירום
ולתפקידים מיוחדים במשרד הפנים
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הודעות לפ» חוק התכנון והבניה ,החשכ״ה965-ז
מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז ירושלים ,ובמשרדי הועדה המקו
מית לתכנון ולבניה ,ירושלים ,הופקד שינוי תכנית
מיתאר מקומית הנקרא ״תכנית מם׳  ,3223שינוי מס׳
 12/82לתכנית מיתאר מס׳ עמ ,9/עיר העתיקה וסביבתה״,
ביחד עם התשריט המצורף אליו.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :שכונת
אבו־דיס ,ביו קואורדינטות אורד  173.750—173.850קואור
דינטות רוחב  — 130.400—130.500תבל על־פי הגבולות
המסומנים בתשריט בקו כחול.

כל המעונין בתכנית רשאי לעיין ב ה ללא תשלום
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
הרואה עצמו בפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי
לכך על־פי סעיף  100לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום
פרסומה ש ל הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות
לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117להוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה ,מחוז ירושלים ,אישרה תכנית מפורטת הנקראת
״תכנית מפורטת מסי 3198״.

עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( שינוי יעוד מאזור
מנורים  6לאזור מגורים  ;5ב( חלוקת השטח :ג( קביעת
ואלה השטחים הכלולים ב ת כ נ י ת  :המושבה האמרי
שטה לבנין ציבורי; ד( הרחבת דרך ,התוויית מעבר
קאית ,רחוב חטאים אטא פינת אל צפא ,גוש  ,30527חלקה
ציבורי להולכי רגל; ה( קביעת קווי בנין; ו( קביעת בינוי
 ;25שטה בין קואורדינטות אורך ! 132.795—132.800קו
בשטח.
אורדינטות רוחב  ,172.105—172.100הכל על־פי הגבולות
המסומנים בתשריט בקו כחול.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא
תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת יעוד שטח למוסד:
לקהל.
ב( קביעת ־עוד שטח לאזור מגורים  ;1ג( הלוקה חדשה;
כל המעונין בקרקע. ,בבבין או בכל פרט ת כ נ ת י אחד
הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי
לכך על־פי סעיף ש 1לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי
התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מתח ירושלים ,ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,ירושלים ,הופקדה תכבית מפורטת הנקרא
״תכנית מפורטת מם׳ 3179״ ,ביחד עם התשריט המצורף
אליה.
ואלה השטחים הכלולים ב ת כ נ י ת  :ירושלים ,שכונת
כ פ ר עקב ,גוש  ,13חלקה  ,69בין קואורדינטות אורך
 141.975—141.900ובין קואורדינטות רוחב —171.250
 — 171.325הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו
כחול.
עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת יעוד שטח לאזור
מגורים  ;5ב( הלוקה הדשה; ג( הרחבת דרכים קיימות
או מאושרות; ד( קביעת יעוד שטה כשטח ציבורי פתוח.
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ד( קביעת בינוי באזור מגורים  1על פי" נספח הבינוי;
ה( קביעת הוראות לשימור עצים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
מים  ,2916התשמ״ג ,עמי ,1764
התכנית האמורה ,בצורה שאישרה אותה הועדה
המחוזית ,ביחד עם התשריט המצורף אליה ,הופקדה
במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה ,ירושלים ,וכל המעונין רשאי
לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמו
רים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הודעה המחוזית
לתכנת ולבניה ,מחוז ירושלים ,ובמשרדי הועדה ת מ ק ד
מית לתכנון ולבנייה ,ירושלים ,הופקדו ביחד עפ התשרי־
טיס המצורפים אליהם ,שינויי תכניות מ״יתאר מקומיות
אלה:
) (1״תכנית מם׳  ,2807שינוי מס׳  54/79לתכנית מיתאר
מקומית לירושלים״.

ילקוט הפרסומים  ,2935י״ת בכסלו התשמ״ד24.11.1933 ,

הודעות לפי הוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
ואלה השיטתיים הכלולים בשינוי ה ת כ נ י ת  :שכונת
בקעה ,רח׳ גדעון ,גוש  ,30015חלקות ,20 ,21 ,22
 — 18 ,19הכל על־פי הגבולות המסומנים בתשריט
בקו כחול.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( שינוי יעוד השטח
מאזור מגורים  1לשטח לבניין ציבורי; ב( קביעת
הוראות לשימור בנ־־נים בחלקות  20 ,21בגוש .30015
)(2

כ ל המעונין בתכנית רשאי• לעיין ב ה ללא תשלום
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים ל?הל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי
לכד על־פי סעיף  100לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות
לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

״תכנית מס׳  ,3363שינוי מם׳  1/83לתכנית מם׳
עמ19/״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית :שכונת
ימין משה; ,ריח׳ מלאבי׳  ,10גוש  30030חלקה — 107
הכל על־פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( שינוי צורת הגגות,
וגובה רכס הגגות; ב( ביטול שטח בלתי בנוי
ואישור בניה על שטח בתיד גבולות החלקה ,בהתאם
לנספח הבניה המצורף; ג( קביע^ רכס הגגות
לגובה . + 758.66

כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא
י תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או ב כ ל פרט תכנוני אחר
הרואה עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות ,וכן כל הזכאי
לכך על־פי סעיף  100לחוק ,רשאי ,תוך חדשיימ מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינויי
התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,מטה יהודה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז ירושלים ,ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,מטה יהודה ,הופקדה תכנית מפורטת
הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ פי538/״ ,ביחד עם התשריט
המצורף אליה..
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :כ־ 115דונם מצפון
למושב אבן ספיר ,בין קואורדינטות האורך 16385—16300
לבין קואורדינטות הרוחב  — 12985—13000הכל על־פי
הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
עיקרי הוראות התכנית  :קביעת הוראות ,בינוי ופיתוח
השטה לשימושים בגון :בריכת שחיה ,מגרשי משחק
וספורט ,חניה ,חקלאות הר לשימור ,יעוד מיוחד ,היכל
בתחום שטח המיועד לאזור נופש לפי תכנית מיתאר
מקומית מס׳ מי.200/

ילקוט הפרסומים  ,2985י״ה בכסלו ר תשמ״ד983 ,י24.11.1
נ

מרחב תכנון מקומי ,מטה יהודת
הודעה׳

בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק
והבניה ,התשב״ה— ,1965כי הועדה המחוזית
ולבניה ,מחוז ירושלים ,החליטה באישור שר
לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית מס׳
שינוי לתכנית מפורטת מס׳ מי274/״.

התכנון
לתכנון
הפנים,
מי,366/

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :כ״ 5דונם
במבשרת ירושלים ,מגרשים  ,32—34 ,30 ,21—24לפי׳
תכנית מס׳ מי 274/בין קואורדינטות אורך —164.780
 164.650ובין קואורדינטות רוחב — 134.340—134.450
הכל על־פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
עיקרי הוראות שינוי התכנית  :א( שינוי יעוד משטח•
ציבורי פתוח לאזור מגורים  ; 5ב( שינוי יעוד מאזור
מגורים  5לשטח ציבורי פתוה ; ג( איחוד והלוקה מחדש;
הודעה ע ל שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2858התשמ״ג ,עמ׳ .80
השינוי האמור ,בצורה שאישרה הועדה המחוזית,
ביחד עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה
המחוזית האמורה ,ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה ,מטה יהודה ,וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא
תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,ירושלים
תיקון ט ע ו ת
בהודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאד מקומית,
״תכנית מם' 2360א׳ ,שינוי מם׳  1/82לתכנית מס׳ 2360
ושינויי לתכנית מיתאד מקומית ירושלים ,שפורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2950התשמ״ג ,עמ׳  ,2636במקום
״הלקות 183 ,299״ צ״ל ״חלקות183 ,229 .״.
י״ט בחשון התשמ״ד ) 20באוקטובר (1983

ר׳ לוי
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז ירושלים
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הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ ה  9 6 5 -ן
מ ח ת תל׳ אביב
מרחב תכנון מקומי ,תל־אביב־יפו

הודעה כרכר הפקדת שינויי תכניות מפורטות

מרחב תכנון מקומי ,תל־אביב־יפו
הודעה

גדכר הפקדת שינוי הפנית מפורטת

ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז תל-אביב ,ובמשרדי הועדה המקו
מ י ת לתכנון ולבניה ,תל־אביב־יפו ,הופקדו ,ביחד עם
התשריטים המצורפים אליהם ,שינויי תכניות מפורטות
אלה. :

ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה— ,1965בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז תל־אביב ,ובמשרדי הועדה המקו
מית לתכנון ולבניה ,תל־אביב־יפ־ו ,הופקד ,ביחד עם
התשריט המצורף אליו ,תכנית מם׳  ,2258שינוי מסי 1
לשנת  1982של תכנית מפורטת מסי .1002

< {1״שינוי תכנית מס׳  ,2198שינוי מס׳  1לשנת 1981
של תכנית מם׳ 1200״.

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש ,7108
חלקי חלקות  36ו־ ;51מגרש החניה של איצטדיון
הכדורסל ביד אליהו.

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש ,6923
י הלקות  — 117 ,51—61המבבן התחום בין רחובות
שד׳ רוטשילד ,אחד העם ,הרצל והתלמי.
עיקרי מטרת שינוי התכנית :קביעת  2מגרשים
מיוחדים עם תנאי בניה מיוחדים במקלם שסה
לתכנון בעתיד .מגרש א׳ כולל תלקות 52 ,51׳ ,60
 117 ,61בגוש  — 6923לשם הקמת בנין ר ב קומות
למסחר ,משרדים וחניון; מגרש ב׳ כולל חלקות ,53
 59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54בגוש  — 6923לפי תכנית
בינוי שתוגש בעתיד; הרחבת רחובות כמסומן בתש
ריט ,ובהתאם לכך — שינוי תכנית מס׳ 1200
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 2123מיום .3.7.1975
) (2״תכנית מפורטת מס׳  ,2297שינוי מם׳  1לשנת
 1983לתבנית שיכון ציבורי מס׳ 3/01/6״. .
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש ,7321
הלקות ,67 ,65 ,57 ,56 ,54 ,52—50 ,38—36 ,32
 — 109 ,106 ,82--85 ,80 ,79 ,77—74 ,71—63שכונת
נרה שרת ,רחוב בית אל.
עיקרי מטרת שינוי ה ת כ נ י ת  :הגדלה ושינוי שד
דירות בנוה שרת בנות שניים עד שלושה הדרים
בבנינים טוריים בני  4קומות מעל לקומת קרקע
חלקית )טיפוס אי( ,בבנינים טוריים בני  3קומות
)טיפוס גי ,ה׳( ,בבנינים מרובעים בני  3קומות
)טיפוס בי( ,ובבנינים מרובעים בני  4קומות מעל
לקומת עמודים )טיפוס ו׳( ,ובהתאם לכך — שינוי
תכנית שיכון ציבורי מס׳  ,3/01/6שאושרה בהתאם
לחוק רישום שיכונים ציבוריים ביום .10.1.1973
כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא
תשלים בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
הרואה עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות ,וכן כל הזכאי
לכך על פי סעיף  100לחוק .רשאי ,תוך הדשיים מיום
פרסום הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות במשרדי
הועדה •המקומית האמורה.
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עיקרי מטרת התכנית" :קביעת" מגרש מיוחד לשם
הקמת תחנת תידלוק מטיפוס  1בגוש  ,7108חלקי חלקות
 36ו־ ,51ובהתאם לכד שינוי תכנית מפורטת מס׳ ,1002
אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורםמה בילקוט הפרסו
מים  ,1300התשכ״ו ,עמ׳ .2241
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא
תשלום ,בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבניז או בכל פרט תכנוני אחר
הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי
לכך על־פי סעיף  100לחוק ,רשאי ,ת ו ך חדשיים מיום
פרסום הודעת זו ברשומות ,להגיש התנגדות במשרדי
הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,תל־אביב־יפו
הודעה

כדכר אישור שינויי תכניות מפורטות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה ,מחוז תל־אביב ,החליטה ,באישור שר הפנים,
לאשר שינויי תכניות מפורטות אלה:
) (1תכנית מפורטת מס׳  — 1864חלק מתכנית מיתאר
מקומית מס׳ 815א׳ תל־אביב־יפו.
השטחים הכלולים בתכניה :גזש  ,6631חלקה ,24
חלקי חלקות .25,23,27
עיקרי הוראות התכנית :לתכנן ,לפרט ,לאהד ולחלק
את השטח המוגדר בסעיף  2בתקנות — חלק
מ ח כ מ ת מיתאר מס׳ 815א׳ ,ע ״ י  :א( קביעת אזור
מגורים א׳ ,כמסומן בתשריט; ב( קביעת אופן
הבינוי צפיפות המגורים ומספר יחידות הדיור ואחוזי
הבניה המותרים בכל מגרש ולכל בנין; ג( קביעת
הוראות ותקנות בניה לאזור המגורים; ד( קביעת
הנחיות לעיצוב ארכיטקטוני של שטח התכנית;
ה( איחוד וחלוקה של אזזדי החלוקה החדשה בתכ־
בית בהסכמת הבעלים ,בהתאם לסימן ז׳ לחוק
התפנו! והבניה ,התשכ״הי—.1965
ילקוט הפרסומים  ,2985׳״ה בכסלו ד־תשמ״ד24.11.1983 ,

הודעות לפי חוק התכנון־ והבניה ,ה ת ש כ ״ ה 1965 -
תפנית מיתאד

ה ו ד ע ה כדבר הפקדת שינויי
מקומית ומפורטת

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
מים  ,2465התשל״ה ,עמ׳ .2517
)(2

תכנית מפורטת מם׳  ,2109שינוי מס׳  2לשנת 1980
לתכנית מפורטת מס׳  301וחרש״צ מס׳ .3/04/4
השטחיים הכלולים בשינוי התכנית :גוש ,6135
חלק מחלקה  ,60ברח׳ אלוף ,שכונת נוח צה״ל.
עיקרי הוראות השינוי :שינוי יעוד המגרש ממרכז
מסחרי לאזור מגורים מיוחד ,מגרש מסחרי והפקעה
להרחבת דרכים גובלות; במגרש מגורים ייבנו 32
יחידות דיור בגודל  85מ״ר ליחידת דיור ברוטו
בממוצע .במגרש מסתרי ייבנה בניין מסחרי ד ד
קומתי בן  600מ״ד ברוטו .הקומה השניה תיועד
למשרדים ו/או מועדונים למבוגרים.

..

הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2788התשמ״ב; עמ׳ .1030

השינויים האמורים בצורה שאישרה הועדה המחו
זית ,ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם ,הופקדו
במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה תל־אבייב־ייפו וכל המעונין רשאי
לעיין בהם ,ללא תשלום ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ,בת־ים
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,ההשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז תל־אביב ,ובמשרדי הועדה המקד־ י
מית לתכנון ולבניה ,בת־ים ,הופקד ,ביחד עם התשריט
המצורף אליו ,״שינוי תכנית מיתאר מס׳  ,329שינוי
לתכנית מפורטת מם׳  ,48תכנית מם׳  157ותכנית מיתאר
מס׳ 2א״׳.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש,7142 .
הלקות  — 111 ,109 ,108 ,107רהוב הצפירה.
עיקרי מטרת שינוי ה ת כ נ י ת  :קביעה ושינויי יעוד
של חלקות שונות.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא
תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני א ה ד
הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי
לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום
פרסום הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות במשרדי
הועדה המקומית האמורה.
1

מ ר ת ב תכנון מקומי ,בת־ים

מרחב תכנון מקומי ,הרצליה •

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית

ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינויי ת ב נ י ו ת מ י ת א ר מ ק ו מ י ו ת

ניתנת ב ז ה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז תל־אביב ,ובמשרדי הועדה המקו
מית לתכנון ולבניה ,בת־ים ,הופקד ביחד עם התשריט
המצורף אליו ,שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״שינוי
תכנית מם׳  ,3110שינוי לתכניות מם׳  276 ,226ותכנית
מפורטת מם׳ 30א׳ ותכנית מיתאר 2א׳״.

ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז תל־אביב ,ובמשרדי הועדה המקו
מית לתכנון ולבניה ,הרצליה ,הופקדו ביחד עם התשריטים
המצורפים אליהם ,שינויי תכניות מיתאר מקומיות א ל ה :
)(1

השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  ,7139הל
ק ו ת ) 236 ,199 ,224 ,189 ,188 :חלק( ,רה׳ בורוכויב.

עיקרי מטרת התכנית :א( שינוי סעיף  7בתקנות
תכנית המיתאר הר 412/כדלקמן :״מותר לבנות
בסה״כ  40%משטח המגרש נטו כאשר  25%משיטת
הרצפות המותר לבניה יהיה בקומת הקרקע ו־15%
הנותרים בקומה שמעליה״; ב( להוסיף סעיף'בתקנות
תכנית המיתאר מס׳ הר412/א׳ :״המועצה המקומית
כפר שמריהו תטיל ותגבה היטל השבתה כחוק״.

עיקרי מטרת התכנית :א( ביטול חלק מדרך )ברחוב
בורוכוב( וצירופו להשלמת מגרשים לבניניי ציבור ,גוש
 ;7139חלקות  ;224,189 ,188ב( ביטול חלק משטח ציבורי
פתוח גוש  ,7139חלקה  ,199וימודו לדרך לשם הרחבת
הלק מדרך קיימת )קיל־דהסק(.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא
תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אתר
הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי
לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום
פרסום הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות במשרדי
הועדה המקומית האמורה.
יל?וס הפרסומים  ,2985׳•׳׳ח בכסלו התשמ״ד24.11.1983 ,

שינוי תכנית מס׳ הר412/א׳.
השטחים הכלולים בשינוי ה ת ב נ י ת  9,998 :מ׳׳ר ,גוש
 ,•6666חלקות  656עד  ,667ברחוב הורדים.

)(2

שינוי תכנית מס׳ הר ,1602/שינוי לתכנית מיתאר
הרצליה מס׳ 253א׳.
השטחים הכלולים בשינוי התכנית ומקומם2,565 :
מ״ר מערבית לדרך היפה ,גוש  6591חלקה .31
עיקרי מטרת התכנית :א( שינוי יעוד מאיזור חקלאי
א׳ למגרש מיוחד לתחנת דלק קיימת שהבינוי בה
אושר על ״די הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,תל־
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הודעות לפי הוק התכנון והבמה ,התשכ״ה965-ו
אביב בישיבה מיום  ;9.1.1961ב( קביעת קווי בנין
כמםומן בתשריט; ג( קביעת זכויות בניה ,שטח
רצפות כולל בסך  15%משטח המגרש המיוחד נטו
וקביעת השימושים המותרים בה לפי תכנית המיתאר
הארצית לתחנות דלק מטיפוס .7
כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ,ללא
תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי
לכך על פ י סעיף  100לחוק ,רשאי ,תוך הדשיים מיום
פרסום הודעה וו ברשומות ,להגיש התנגדות במשרדי
הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,חולון

הודעה כרכר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז תל־אביב ,ובמשרדי הועדה המקו
מית לתכנון ולבניה חולון הופקד ,ביתד עם התשריט
המצורף אליו ,״שינוי תכנית מס׳ ח — 307/שינוי לתכנית
מיתאר ח146/־א׳״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש ,7342
הלקות  — 51 ,50 ,48רחוב רמת הגולן ,חולון.
עיקרי מטרת שינוי התכנית :א( שינוי בקווי בנין;
ב( הגדלת אחוזי בביה בשלושת הבניבים; ג( קביעת צורת
הבנינים.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא
תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
.לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי
לבך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום
פרסום הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות במשרדי
הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,רמת־גן

הודעה כדכר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז תל־אביב ,ובמשרדי הועדה המקו
מית לתכנון ולבניה ,רמת־גן ,הופקד ,ביחד עם התשריט
המצורף אליו ,שינוי תכנית מס׳ רג ,850/שינוי לתבנית
מיתאר רג340/״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית :גוש ,6186
חלקות  — 119,112—108רחוב הראב״ע.
עיקרי מטרת שינוי התכנית :איפשור תוספת בניה
לשיפור הגדלת יחידות הדיור הקיימות ללא תוספת יחידות
חדשות בתחום התכנית.
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כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא
תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל•
כל ה מ ע ת ק בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אהד
הרואה עצמו בפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי
לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום
פרסום הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות במשרדי
הועדה המקומית האמורה.

הודעה על הכנת שינויימ לתכניות
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון
ולגביה ,מ ח ה תל אביב ,החליטה על הכנת שינויים
לתכניות אלה :
מרחבי תכבון מקומי ,אור־יהודה — אזור
״תכנית בנין ערים מפורטת מם׳ מ.א.א99 .א׳ ,שינוי
לתכניות רישומ שיכונים ציבורים מם׳  3/55/2ומם׳
 ,3/55/1שינוי לתכנית מפורטת מס׳ מ.א.א60 .״.
ואלה השטחים הכלולים בתחום שינוי התבנית המוצע:
גדש  ,7217חלקות ) 40 ,55 ,53 ,41חלק( — ,רחובות
ההסתדרות ,העצמאות ,מועצת מקומית אור־יהודה.
מרחב תכנון מקומי ,בת־ים
״תכנית מס׳  ,331שינוי לתכנית שיכון ציבורי מס׳
3/39/9״.
ואלה השטחים הכלולים בתהום שינוי התכנית המוצע:
גוש  7131הלקות ) 194 ,140חלק( — סימטת אופיר,
שכונת רמת־יוסף.
מרחב תכנון מקומי ,חולון
״תכנית פס׳ ח ,270/שינוי מס׳  2לתכנית מיתאר מם׳
ה1/״•
ואלה השטחים הכלולים בתהום שינוי התכנית המוצע:
גוש  ,7175הלקות ,120—109 ,101 ,100 ,98 ,97 ,96 ,92
תלקי חלקות  99ו־ ;122גוש  7176חלקות ,52—49 ,47 ,46
 ,100 ,99 ,95 ,93 ,72 ,63—61 ,59 , 58 ,56 ,55חלקי חלקות
.81—75 , 97 ,1
מרחב תכנון מקומי ,רמת־השרון
״תכנית מס׳ ר״ש 610״.
ואלה השטחים הכלולים בתהום שינוי התכנית המוצע:
גוש  .6614הלקה ) 23בינוי בחלקת משנה א — (23/דרך
הרצליה ,צומת הכפר הירוק.
ל׳ בחשון התשמ״ר ) 6בנובמבר (1983
מרדכי כדנא
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז תל־אביב

י״ה בכסלוהתשמי׳ד2955,ילקוטהפרסופימ

3s11.19.t

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה—1965
מחוז המרכז

מחת חיפה

מרחבי תכנון מקומי ,רמלה

מרחב תכנון מקומי־מחוזי ,חיפה

ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכניתי מ י ת א ר מ ק ו מ י ת

הודעה

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כיי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמלה ,הופקד שינוי תכנית הנקרא ״שינוי
תכנית מיתאר מקומית מם׳ לה9/1000/״ ,ביחד עם התש
ריט המצורף אליו.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיפים  117וי)12א(
לחוק לתכנון והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה החליטה ,באישור שר הפנים,
לאשר שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא :״תכנית
מס׳ ג — 1079/״נופית״ — ישוב קהילתי באתר פי־נר״,
המהווה שינוי לתכנית מם׳ ג — 400/תכנית המיתאר
לשטח הגלילי לתכנון עיר מחוז חיפה ולתכנית .מסי
ג — 986/מצפה אבטין א׳.

עיקרי הוראות השינוי :שינוי יעוד שטח חקלאי
לשטחו תעשייתי לצורך הקמת סילואות למלט ,שינוי• יעוד
שטח פרטי פתוח לשטח פרטי פתוח בו מותרת חניה,
סלילת דרכים ,שלוחת רכבת וביתן שומר.
ואלה השטתים הכלולים בשינוי התכנית :גוש 4379
הלק מחלקה  ;3גוש  4428חלקי חלקות  ;110 ,109גוש
 4380חלק מחלקה .6
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא
תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בכינין או בכל פרט תכנוני אחר
הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי
לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי ,תיד חדשיים מיום
פרסום הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות במשרדי
הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,רחובות
הודעה

ב ד ב ר אישור ת כ נ י ת מ פ ו ר ט ת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״הי— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה ,מ ח ת המרכז ,אישרה תכנית מפורטת הנקראת
״תכנית מפורטת׳ ממ׳ רח18/750/״.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :גוש  ,3702חלקה
 — 140רחוב מוסקוביץ.
עיקרי הוראות התכנית :קביעת שטח להרחבת הרחוב
וקביעת המגרש כאזור מגורים ב׳.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
מים  ,2915התשמ״ג ,עמ׳ .1742
התכנית האמורה ,בצורה שאישרה אותה הועדה
המחוזית ביחד עם התשריט המצורף אליה ,הופקדה
במשרדי הועדה המחוזית האמורה ,וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה ,רחובות ,וכל המעונין רשאי
לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמו
רים פתוחים לקהל.
ג׳ בכסלו התשימ״ד ) 9בנובמבר (1983
א׳ היון
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז
ילקוט הפרסומים  ,2985י״ח בכסלו התשמ׳יד24.11.1983 ,

כ ר כ ר א י ש ו ר שינוי ת כ נ י ת מ י ת א ר מ ק ו מ י ת

הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2916התשמ״ג ,פמ׳ .1765
השינוי האמור ,בצורה שאישרה הועדה המחוזית" ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחו־
זית האמורה וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,חדרה
ה ו ד ע ה כ ר כ ר ה פ ק ד ת שינוי ת כ נ י ת מ פ ו ר ט ת
וביטול

הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה!— ,1965כי :במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז חיפה ,ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,הדרה ,הופקד ,ביחד עם התשריט והנספח
המצורפים אליו ,שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית
מס׳ חד248/ד׳ ,הרחבת אזור התעשיה הקיים בחדרה״,
המהווה שינוי לתכניות מס׳ חד35/ו׳ חד.248/
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש ,10014
חלקות  24עד ,178 ,108 ,107 ,105 ,103 ,53 ,51 ,49 ,47
 180עד  ,186חלקי חלקות  ;70 ,1גוש  ,10016חלקה ,271
חלקי הלקות  263 ,180 ,178 ,132 ,130 ,129 ,21עד ,268
 ; 304אזור התעשיה ,צפון הדרה ,ממזרח לכביש חיפה —
חדרה )הישן( ,מדרום לנחל חדרה ומצפון למסילת הברזל.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( יעוד רוב השטח
לאזור תעשיה תוך שינוי בחלוקה של מגרשים ,התוויית
דרכים חדשות ,הקצאת שטחים למוסדות ציבור ולמסחר;
ב( קביעת הוראות בניה באזורים השונים.
כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה המחוזית התליטה
לבטל א ת הפקדת תכנית מפורטת מם׳ הד248/ג׳ ,אזור
התעשייה בחדרה ,שהודעה ע ל הפקדתה פורסמה בילקוט
הפרסומיים  ,2732התשימ״א ,עמ׳ .2316
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין ב? ללא
תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
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הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,התעוכ״ה1965-
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי
לכך על פי סעיף  100להדק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום
פרסומה ש ל הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינויי
התכניות במשרדי •הועדה המקומית האמורה.

מרחב תכנון מקומי ,קריות

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאמ לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הודעת המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז חיפה ,ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,קריות ,הופקד ,ביחד עם התשריט המצו
מרחב תכנון מקומי ,חדרה
רף אליו ,שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״תכנית
מס׳ ק294/אי ,קביעת מירווהי בניה מיוחדים בתלק מתכ
הודעה כדבר אישור שינויי תכניות מפורטות
נית מס׳ ק ,80/קרית ביאליק״ ,המהווה שינוי לתכניות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
הבאות :תכנית ק ,130/תבנית מיתאר לקריות ,תבנית
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון
מס׳ ק ,80/הרחבת קרית ביאליק ותכנית מס׳ ק80/א׳,
ולבניה מחוז היפה ,החליטה לאשר ,באישור שר הפנים,
שינוי לתכנית ק.80/
שינויי תכניות מפורטות אלה:
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש ,11590
) (1״תכנית מם׳ הד553/א׳ ,שינוי יעוד משטח ציבורי
חלקות  3עד  26 ,24עד ) '211 ,63חלק( — בין הרחובות
לשטח לבנין ציבורי ברחוב הנדיב״ ,המהווה שינוי
אושה וציפורי בקרית ביאליק.
לתכנית מס׳ חד ,553/שכונת מגורים ברחוב שמעוני.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :קביעת מירווחי בניה
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
מגבולות החלקות ,אשר יאפשרו ניצול זכויות בניה המאו
הפרסומים  ,2874התשמ״ג ,עמ׳ .402
שרות בשטח ,וזאת לאור הסתירה הקיימת בנושא קווי
) (2״תכנית מס׳ חד701/ב׳ ,ביטול דרך ואיחוד חלקות
הבנין בין תכנית מס׳ ק 130/ותכנית מס׳ ק 80/החלות על
 139 ,138ברחוב העבודה בחדרה״ ,המהווה שינוי
השטה .קווי הבנין יהיו כמסומנים בתשריט המהווה חלק
לתכנית מם׳ הד01/ד.
בלתי נפרד מהתכנית.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2889התשמ״ג ,עמ׳ .937

כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא
תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

השינויים האמורים ,בצורה שאישרה הועדה המחוזית
ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם ,הופקדו במשרדי
הועדה המחוזית האמורה ,וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,חדרה ,וכל המעונין רשאי לעיין בהם
ללא תשלום בימים,ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר
הרואה עצמו נפגע על־ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי
לכך על־פי סעיף  100לחוק ,רשאי ,תוך הדשיים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי
התכנית במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה קריות.

מרחב תכנון מקומי ,חדרה

מרחב תכנון מקומי ,קריות

הודעה כדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה ,מחוז חיפה ,החליטה לאשר ,באישור שר הפנים,
שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית מס׳ חז01/דאי,
בינוי בחלקה  56גוש 10041״ ,המהווה שינוי לתבנית מס׳
חד 701/ולתכנית מם׳ חד.79/
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2835ההשמ״ב ,עמ׳ .2489
השינוי האמור ,בצורה שאישרה הועדה המחוזית
ביחד עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה
המחוזית האמורה ,וכן במשרדי הועדה המקומית להכנו?
ולבניה ,חדרה ,וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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הודעה

כדבר הפקדת שינוי תבנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965בי במשרדי הועדה ,המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז היפה ,ובמשרדי הועדה• המקומית
לתכנון ולבניה ,קריות ,הופקד ,ביתד עם התשריט המצורף
אליו ,שיט״ תכנית מיתאר מקומית ה נ ק ר א  :״תכנית מס׳
ק277/א׳ — בינוי בחלקות  ,6ד בגוש 10423״ .תכנית זו
מהווה שינוי לתכנית מס׳ ג14/אי ,שדבר אישורה פורסמה
בעתון רשמי מס׳  1129מיום  4.9,1941ולתכנית המיתאר
לקריות מס׳ ק.130/
אלה השטחים הכלולים בשינוי ה ת כ נ י ת  :גוש ,10423
חלקות  ,6חלקי הלקות  ,5ד.
מקום התכנית :בהמשד רה׳ קדיש לוז ,בצפון קרית
מוצקיין.

ייקוש הפרסומים  ,2985י״ה בכסלו התשמ״ד24.11.1983 ,

הודעות לפי חוק חתבנון והבניה ,הוזשכ״זז1*«-
עיקרי הוראות שינוי התכנית :יעוד השטח
מגורים ג׳ ,לשם הקמת  9בניני מגורים .בני 8
מעל עמודים ,,תוך ׳הקצאת שטח לבנין ציבורי
ציבורי פ ת ו ח ; אחוזי הבניה למגורים הם 87.5%
ב כ ל הקומות ביחד.

לאזור
קומות
ולשטח
ברוטו

כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא
תשלום בימים •ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או ב כ ל פרט תכנוני אחר
הרואה עצמו בפגע ע ל ידי שינוי התכנית ,וכן כ ל הזכאי
לכך על פי׳ סעיף  100לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום
פרסומה של .הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי־
התכנית במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,קריות.
י׳ בכסלו התשמ׳׳ד ) 16בנובמבכר (1983
משה גל׳ונר
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז חיפה

מחת הצפון
מרחב תכנון מקומי ,הגליל המזרחי

הודעה כדבר אישור שינויי תכניות מיתאד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה ,מחוז הצפון ,החליטה באישור שר הפנים ,לאשר
שינויי תכניות מיתאר אלה:
) (1״תכנית מס׳  ,3980שינוי לתכנית מיתאר מס׳ — 714
שינוי יעוד למגורים ולמבני ציבור בכפר איכסאל׳/
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש ,16908
הלקות ) 8 ,1הלק(.
עיקרי מטרת שינוי התכנית :שינוי יעוד השטח
למגורים א׳ ולמבני ציבור.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2729התשמ״א ,עמ׳ .2234
) (2״תכנית מס׳  ,4102שינוי לתכנית מיתאר מס׳ 1387
— שינוי יעוד למגורים בכפר כמא״.
השטחים הכלולים בשינוי התכנית  :גוש שטח בגוי.
עיקרי מטרת שינוי התכנית :שינוי יעוד השטח
לאזור מגורים ב׳.
הודעה על הפקדת שינוי
הפרסומים  ,2831התשמ״ב,
השינויים האמורים ,כצורה
ביחד עם התשריטים המצורפים

התכנית פורסמה בילקוט
עמי .2400
שאישרת הועדה המחוזית
אליהם ,הופקדו במשרדי

ילקוט הפרסומלם  ,2985י״ח בכסלו ד!תשמ״ד24.11.1983 ,

הועדה המחוזית האמורה ,וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,הגליל המזרחי שברח׳ הגליל ,טבריה,
וכל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,הגליל המזרחי

הודעה כדבר אישור תכנית מפורממ
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה ,מחוז הצפון ,אישרה •תכנית מפורטת •הנקראת
״תכנית מפורטת מס׳  — 3279מיתקני טיהור ואיגום
בכפר מג׳אר״.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :גוש  ,15631חלק
מחלקה .29
עיקרי מטרת התכנית :יעוד שטח למיתקני טיהור
ביוב ולהשקיה בקולחי הביוב.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסו
מים  ,2826התשמ׳יב ,עמ׳ .2137
התכנית האמורה ,בצורה שאישרה הועדה המחוזית
אותה ביחד עם התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי
הועדה המחוזית האמורה ,ובן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,,הגליל •המזרחי' שברה׳ הגליל ,טבריה,
וכל המעונין רשאי לעיין ב ת ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,הגליל המרכזי

הודעה כדכר אישור שינוי תכנית מפורטת •
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,ההשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה ,מחוז הצפון ,החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר
שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית מפורטת מס׳ ,3427
שינוי לתכנית מפורטת מס׳  — 541שינוי יעוד לאזור
ציבורי ,בשמת טבעון״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש .,10366
חלקי חלקות .28,22,21,15,11
עיקרי מטרת
לאזור ציבורי.

שינוי

התכנית:

שינוי יעוד השטח

הודעה ע ל הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2696התשמ״א ,עמ׳ .1168
השינוי האמור ,בצורה שאישרה הועדה המחוזית
ביחד עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה
המחוזית האמורה ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה ,הגליל המרכזי שברח׳ לוחמי הגיטאות  ,10עכו,
וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה—1965
מרחב תכנון מקומי ,הגליל התחתון
הודעה

כרכר אישור שינוי תכנית מיתאר

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכיי׳ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה ,מהיד הצפון ,החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר
שינוי תכנית מיתאר הנקרא ״תכנית מס׳  ,3791שינוי
לתכנית מיתאר מס׳  — 1020ב י ת הספר החקלאי ע״ש
כדורי״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גושים
 ; 17212 ,17045 ,17224 ,17223גוש  ,1.7041חלקי חלקות
.25—22
עיקרי מטרת שינוי התכנית :יעוד השטה לבית־ספר
יסודי ,חטיבת ביניים והטיבה עליונה ,מגורי תלמידים,
מגורי סגל ,מבני תרבות וספורט ,מבני משק ,שטח פתוח,
אזור לשימור ואזור קרקע חקלאית.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2884התשמ״ג ,עמ׳ .771
השינוי האמור ,בצורה שאישרה הועדה המחוזית
ביחד עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה
המחוזית האמורה ,לכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה ,הגליד התחתון שבמרכז אזורי כדורי ,וכל
המעונין רשאי לעיין בר ל ל א תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,יזרעאלים

הודעה כדבר אישור שינוי תבנית מיתאר
נמסרת בזד ,הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה ,מחוז הצפון ,החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר
שינוי תכנית מיתאר הנקרא ״תכנית מס׳  ,4340שינוי
לתכנית מיתאר מס׳  — 247שכונת מגורים ,רמת יוקנעם,
יזקנעם עלית״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש ,11083
חלקות  ,1—16 ,34חלקי חלקות  ;17—19גוש  ,11084חלקה
 ,27חלקי חלקות  ;1—13גוש  ,11496חלקי חלקות ,23 ,21
.40 ,34 ,33 ,31 ,26 ,25
עיקרי מטרת שינוי התכנית  :קביעת אזור מגורים,
מבני ציבור ,שטחים ציבוריים פתוחים ,התוויית דרכים,
אזור מסחרי ואיתור שטחים לתכנון בעתיד.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2866התשמ״ג ,עמ׳ .266
השינוי האמור ,בצורה שאישרה הועדה המחוזית
ביהד עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה
המחוזית האמורה ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה ,יזרעאלים שבתל עדשים ,וכל המעונין רשאי
לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמו
רים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ,מעלה הגליל

הודעה כדבר אישור שינוי תכנית מיתאד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה ,מחוז הצפון ,החליטה ,באישור שד הפנים ,לאשר
שינוי תכנית מיתאר הנקרא ״תכנית מס׳  ,3914שינוי
לתכנית מיתאר מם׳  194תגלילית — שינוי יעוד למגורים
וחלוק־ למגרשים במושב יערה״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש ,18330
י־ חלקי הלקות .17,16
עיקרי מטרת שינוי התכנית :שינוי יעוד השטח למגו
רים וחלוקתו למגרשי בניה.
הודעה על הפקדת שיגוי התכנית פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2732התשמ״א ,עמ׳ .2312
השינוי האמור ,בצורה שאישרה הועדה המחוזית
ביחד עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה
המחוזית האמורה ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה ,מעלה הגליל שבמושב מעונה ,וכל המעונין רשאי
לעיין בל לא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקלמי ,מעלה הגליל וגליל מרכזי

הודעה כרכר אישור שינוי תכנית מפורמת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה ,מחוז הצפון ,החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר
שינוי תבניית מפורטת הנקרא ״תכנית מפורטת מם׳ ,4271
שינוי לתכנית מפורטת מס׳  — 2414מרכז תעשייתי תפן
)הר סנה(״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :חלקי גושים
.19197 ,19216 ,19215 ,18723—18721
עיקרי מטרת שינוי התכנית :הרחבת המרכז התעשייתי
ע״י איתור שטחים נוספים לתעשיה ולמלאכה ,למסחר,
לתחנת דלק ,לבניני ציבור ,לתכנון מיוחד ,לשטח ציבורי
פתוה ,לדרכים ,למיתקנים ,לטיפול בשפכים וחלוקת מגר
שים מהדש.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
הפרםומ׳ים  ,2831התשמ״ב ,עמ׳ .2403
השינוי האמור ,בצורה שאישרה הועדה המחוזית
ביחד עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה
המחוזית האמורה ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה ,מעלה הגליל שבמושב מעונה וגליל מרכזי שברח׳
לוחמי הגיטאות  ,10עכו ,וכל המעונין רשאי לעיין בו
ללא השלום בימים ובשעות .שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,2985י״ח בכסלו התשמ״ד24.11.1983 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
מרחב תכנון מקומי ,מרום הגליל

מ ח ת הדרום

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת

מרחב תכנון מקומי ,באר־שבע

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה ,מחוז הצפון ,החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר
שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית מפורטת מס׳ ,3804
שינוי לתכנית מפורטת מס׳  — 2442שטח למלאכה
ותעשיה זעירה ,ראמה — סג׳ור״.

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש ,19174
)בהסדר( חלק מחלקה .19
עיקרי מטרת שינוי התכנית :שינוי יעוד השטח
המורחב מחקלאי למלאכה ותעשיה זעירה וצירופו לאזור
המלאכה הקיים.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2826התשמ״ב ,עמ׳ .2140
השינוי האמור ,בצורה שאישרה הועדה המחוזית
ביחד עם התשריט •המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה
המחוזית האמורה ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה ,מרום •הגליל שבמושב מירון ,וכל המעונין רשאי
לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמו
רים פתוחים לקהל.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ,באר־שבע ,הופקד שינוי תכנית הנקרא
״שינוי מס׳  9לתכנית מפורטת מס׳  — 138/03/5שכונה
ד ״  ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
,

עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( שינוי יעוד שטח
מגורים ושטה ציבורי פתוח למסחר )סניף בנק( וחניה
פרטית; ב( שינוי חלוקת המגרשים.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית 2140 :מ״ר,
גוש  — 38073הרחובות הורקגום ואברהם אבינו.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא
תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר,
הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי
לפי סעיף  100לחוק ,רשאי׳ תוך חדשיים מיום פרסומה
של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.

מרחב תכנון מקומי ,נצרת עלית

מרהב תכנון מקומי ,תמר—רימת־ נ ג ב

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה ,מחוז הצפון ,החליטה ,באישור שד הפנים ,לאשר
שינוי תכנית מיתאר הנקרא ״תכנית מס׳  ,4147שינוי
לתכנית מיתאר מס׳  ~ 3057מרכז מלאכה ושירותים,
נצרת עלית״.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה׳ ,י תמר—רמתינגב ,הופקד שינוי תכנית
הנקרא ״שינוי מס׳  2לתכנית מיתאר מס׳ 101/02/10״,
ביחד עם התשריט המצורף אליו.

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :חלק מגוי

ע י ק ר י הוראות שינוי התכנית :ביטול תוואי דרך
ארצית קיימת מס׳  ,863בשטח מפעל אורון ותכנון תוואי
כביש עוקף.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי ה ת כ נ י ת  :כ־5.000
דונם ,גוש  — 39068מועצה אזורית רמת־נגב.

שים .16546 ,16538

עיקרי מטרת שינוי התכנית:
מסהר ,מלאכה ושירותים.

יעוד השטח למרכז

הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2776התשמ״ב ,עמי .744
השינוי האמור ,בצורה שאישרה הועדה המחוזית
ביחד עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה
המחוזית האמורה ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה ,נצרת עלית שבעירית נצרת עליה ,וכל המעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
ט״ז בחשון׳ התשמ״ד ) 23באוקטובר (1983

ישראל קגיג
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז הצפון
ילקוט הפרסומים  ,2985י״ח בכסלו תתשמ״ד24.11.1983 ,

כל המעונין בשינד התכנית רשאי לעיין בו ללא
תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר,
הרואה עצמו נפגע על־ידי שינוי התכנית ,וכן כל זכאי
על פי ס ע י ף  100לחוק ,רשאי ,תוך הדשיים מיום פרסומה
של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
כ״ז בהשון התשמ״ד ) 3בנובמבר (1983

י׳ ברזל
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה ,מחוז הדרום
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הזמנות במי המשפט
בית המשפט המחוזי גתל־אביבייפו
ה ז מ נ ו ת ב ד ב ר קיום צוואות א ו ירושות א ו ל מ י נ ו י מ נ ה ל י עזכון
מתפרסמת בזה הודעה ,כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או
לצו ירושה או למינוי מנהל עומן .הרוצה להתנגד לבקשות מחמן להגיש לבית המשפט א ת כ ת ב התנגדותו
תוך ארבעה עשר ימים מיום פרסום הודעה זו.

מסי התיק

שם המנוח

4869/83

דיק )ליכטנשטיין(
מושאה
גולדקורן שלמה
)סלי(
פנחס ר מ ה
פולאק אירמה
כהן סימה
פרידמן ברוריה
מאיר מכאל
פלר אסתר
האוזר יוםפינה
פרוז׳נםקי אנה

תאריך
•הפטירוז

שם המבקש

צוואות

5686/83

15.9.82

לואיזה שליט

 26.5.83יוסף סיד־ ם
 18.7.83חיים פנחס
5687/83
 11.9.83דב אדה
5688/83
 14.7.83כהן ידידיה
5693/83
 16.8.83פרידמן שרה
5694/83
 20.7.83מאיר יהוד־ת
5695/83
 12.6.83פלד שניאור זלמן
5698/83
 17.8.83שפירא עליזה
5699/83
פרוז׳נסקי
13.7.83
5701/83
בונים
אהרן זילבר
5.6.83
 5703/83זילבר טוני
 5705/83בולר דבורה )דורה(  20.8.83איתן שטנגר
 17.9.79רדו מיני
 5708/83ר ה בנימין בסיל
 25.8.83כהן אורה
 5709/83ספקטור יהודית
 17.9.83צייטלין מנחם
 5711/83צייטלין רפאל
קרוינר מיה
1.7.83
 5716/83קרוינר רודיארד
 27.11.82שלמה
 5421/83פרידה גולדברג
אוצ׳קובסקי
 5465/83שרה שק
מלכה בז׳ראנו
5.5.83
 25.6.83סגל בצלאל
 5467/83חסיה סגל
 18.8.83אלי ישראלי
 5533/83שלמה ישראלי
 5717/83קרמר מקם
 10.8.83קרפד איילזה
 5719/83סלומון מאיר שטין  26.8.82ביאטריס שטין
הרמז הרט
 5721/83טריבפדר אליקה
1.8.83
 5723/83בן־שלמה ויקטוריה  18.9.83נסים קמחי
רוסוטו רחל
4.9-83
 5724/83דוידוביץ ישעיהו
תיאר!
רדה יצחק
2.8.83
 5725/83רוח בתיה בסה
 5726/83עזיז שרה
 26.9.83עזיז מאיר
 5728/83שרברק אידה אסתר  17.5.83דן ליאדר
 22.9.83בורן רומן
 5732/83לילינפלד פםיה
כוגל אידן
 5735/83שמידג ינקה
3.4.83
חרמן רות
3.9.83
 5737/83הרמז היינריך
 16.6.82הנה טננבאום.
 5740/83טננבאום מרדכי
הרבשטין ברטה
2.8.83
 5741/83הרבשטיז יוסף
בסרגליק משה
8.9.82
 5743/83בפרגליק זאב
שטינברג גדליהו
7.7.83
 5744/83שטינברג אהרון

574

כס׳ •התיק

שם המנוח

תאריך
•הפטירה

שם ממבקש

 5745/83שטינברג הנה
4.5.81
שטינברג גדליהו
 5746/83שטריקברגר משה  22.7.83מ .גולדברג
 5748/83כהן יעקב סולומון  29.12.81כהן מרגריטה
 5749/83יוסף ערב
2.1.74
פרדו יוסף
 5751/83אליאסקו יוליה
5.4.82
מרים אייל
 5752/83סאייט אדוארד
 21.10.81החברה לנאמנות
ש ל בל״ל
 5754/83לידג׳י אשר
 18.12.80סימה בן יהודה
 5755/83בנימין פרקש
 11.8.83אלכסנדר פרקש
 5756/83מכרובסקי אטה
 28.8.83מכרובםקי
שמעון
 5766/83איל יוסף
 17.7.83איל או־אלה
 5768/83בופנשטין שרה
 26.8.81מרילין מאירס
 5772/83אביש רוזה
 25.9.82אביש יהודה
 5780/83רוטשילד טאובה
 8.10.82רוטשילד אריה
 5782/83אלטרסקל ארנסטינה  22.8.83ר נ ה דיאמנט
 5783/83לוי רבקה
8.9.83
יהושע רודריג
 3940/83מלכה דרורי
1.6.83
אילנה בר־סבר
 5767/83בורה נחמה
 24.6.83מרים סטפק
 5789/83ברקוביץ יצחק
ברקוביץ
4.9.83
סידוניה
 5805/83לבני צבי
 23.8.83לבני מרדכי
 5807/83גלר דורה
 21.9.83פייר שמואל
 5809/83דרחאני יהודה
 27.6.83דרחאני נדר
)נורית(
־רושות
 5523/81יורגן ישראל שטרק  31.10.81תמר שטרק
 5689/83ברזינר חיים
 24.6.79ברזינר מרים
 5690/83דרורי יעקב
 16.8.83דרורי רחל
 5691/83ריכנברג ינטא
קפיטולניק
2.8.83
ציונה
 5692/83קרומהולץ רות
גספר נאוה
5.5.83
וינברג אברהם
 5696/83וינברג אילת
1.9.83
 11.11.45פרנק אנה
 5697/83אלכם פרנק
לואיזה
 5700/83כץ רחל
 27.8.83מרים גלבלומ
זהר
 5702/83פריימן אידה
 16.5.82פריימן נורברטו
 5704/83ויםבלום )וינשטוק(
רוחלה
 25.2.80ויםבלום ישראל
חיים
ילקוט הפרסומים  ,2985י״ת בכסלו התשמ״ך.1983 ,נ 24.1

בית המשפט המחוזי בתל־ אביב-יפו
ה ז מ נ ו ת )המשך(
מס׳.התיק

שם המניה

תאריך
•הפטירד.

שם המבקש

ירושות
 5706/83רות הירשפלד

31.12.44

 5707/83גורטנברג חיים

23.8.83

5710/83
5713/83
5714/83
5715/83

ג׳נח קלמנטין
לאון ויכבד
פרידמן אסתר'
קליז אילונה

7.9.83
24.11.82
19.8.83
27.1.83

 5718/83ויסלפיש ר ב ק ה שרה 8.9.83
5720/83
5722/83
5727/83
5729/83
5730/83
5731/83
5733/83
5734/83
5736/83
5738/83
5739/83
5742/83
5685/83
5684/83
5750/83
5753/83
5754/83
5757/83
5758/83
5759/83
5760/83
5761/83

מוסלאוי שרה
קאדון יפה
אלשך עזרא
אריה רוב
יעקב לביא
אברהמי צפורה
אקס אברהם
אקס רבקה
מילנדך ישראל
קוניבםקי לאה
סמואלוב רבאשי
אלכסנדר יוכבד
אליה חביב
דנש־פדד אברהם
ליבוביץ אליהו
שמעון נג׳י
לידג׳י אשר
פרלמן אסתר
שמאש יצחק
שלמה צמח
פרימו סביטי
קומפורט אזרטה

 5762/83כהן סולטנה
 5763/83כהן אברהם

14.6.83
16.4.78
9.3.83
24.4.77
19.10.69
10.7.83
30.1.76
28.1.83
25.3.83
26.7.83
26.9.83
21.9.83
9.2.81
30.8.82
6.7.83
19.5.82
18.12.80
27.4.83
16.8.81
16.2.70
11.8.83
27.2.83
11.2.76
15.6.67

הירשפלד חיים
)צרלס(
גורטנברג
פנינה
ג׳נה נסים
ויבנר חוה
פרידמן זאב
ויטה טיבור
אילנה אס
מוסלאוי צדוק
רבקה אוזאונגי
לאה משיח
חנד .דוב
לביא ויקטור
דפנה צבי
רחל וים
ר ח ל וים
אדלר אביבה
יהלום אמיר
סמואלוב
בוריאל
אלכסנדר משה
אליה .יעקב
דנש־פרד פרהד
ליבוביץ אסתר
שמעון מרםל
סימה בן יהודה
דליה שק
שמאש הילה
שלמה פנחס
אטיאס אביבה
אופנהיים בטי
רבקה
שמש אסתר
כהן יהושע

מס׳.התיק

שם המנות

תאריך
מפשירה

גום המבקש

 5764/83שווישה יוסף
 14.3.82שמישה ברברה
 27.8.83שטרנגר רבקה
 5765/83שטרנגר שלמה
4.8.83
 5769/83מייזליש נורית
מייזליש עדה
 5773/83שפילמן אהרן יוסף  28.9.76שפילמז חנן •
 17.6.83שפילמן הבן
 5774/83שפילמן פניה
 15.11.77בנבנישתי
 4752/83בנבנישתי חיים
אברהם
 4.10.83גלוקםמן אסתר
 5747/83בואנום יוםף
 28.6.80ארליך מנחם
 5775/83ארליך נהה
סוירי ויקטוריה,
 5776/83סוירי שלמה )סלים( 2.6.83
 5777/83שפן יצחק
 11.9.83שפן שולמית.
 10.8.79ריבלין רפאלה
 5778/83ריבלין משה
 26.4.81אינהודן אלכם
• 5779/83אינהורן חיה
רוטשילד אריה
7.8.64
 5781/83רוטשילד שאול
ורדה רונן
2.4.83
 1954/83מניה אפשטיין
 13.8.82למל ר עמנואל .
 5784/83רבקה למלר
5.9.83
רחל גרוסמן
 5786/83בן ציון גרוםמן
 173.82שרצר אלעזר
 5787/83שרצר גולדה
 5788/83יצחק רווח
 17.2.83אהרון רווח
ברקוביץ שאול
5.5.82
 5790/83ברקוביץ אהרון
בריטן יוסף
 5791/83בריטן אילן־משה5.6.83 -
 5792/83בן כוכב חגית
אילנה
 23.8.83בן כוכב עזרא
 10.7.83מילשטיין רות
 5793/83מילשטיין פסח
 5794/83כלפון אלפונסו
 28.9.71כלפון שמעון
 5795/83כלפון חנה
 14.3.83כלפון שמעון
 5796/83הורוביץ ליאון
 31.7.83הורוביץ אנה
 5797/83מרקוביץ אסתר
 16.1.75מרקוביץ יעקב
שלמה בר
 5798/83בן גוזי אסתר
3.5.83
 5799/83מסה אברהם
 29.7.73מסה יצחק
 5800/83בר ציון שלמה
4.9.83
בר ציון מרים
 5801/83הורביץ מרים שינה  12.11.81הורביץ שמואל
 5802/83הורביץ אברהם אבא  27.7.83הורביץ שמואל
 5803/83מוסקונה סולטנה
8.6.83
מוםקונה םמואל
 5804/83אויד לילו
 11.7.83תמר חדד׳
 5806/83אלטרם יוסף
 23.8.83אלטרם וידה
 28.2.83ציפרוט נסים
 5808/83ציפרוט בוליםה

ע׳ זמיר ,רשם

ילקוט הפרסומים  ,21985י׳׳ח בכסלו ר״תשמ״ר24.11.1883 ,
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בית המשפט המתתי בחיפה
ה ז מ נ ו ת כ ד ב ר קיומ צוואות א ו י ר ו ש ו ת א ו ל מ י נ ו י מנהליי עזבון
מתפרסמת בזה הודעה ,כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה ,או
לצו ירושה או למינוי מנהל עזבון .הרוצה להתנגד לבקשות מוזמו להגיש לבית המשפט את כ ת ב התנגדותו
תוך ארבעה עשר ימים מיום פרסום הודעה זו.

מס׳ התיק

שט המבדח

תאריך
׳הפטירה

שם .המבקש

מם׳ התיק

 1995/83גילר אנשל

צוואות
 1924/83קלרמן גזה

12.8.83

1926/83
1928/83

גיסמן מגדלנה
טויסטר רגינה
איוונוי רגינה
סולדינגר הרמן

1936/83

בראשי משה
גלברמן רוזה
17.6.83
וים חיים אהרון
ליבוביץ שעיה מנדל 21.9.83
5.5.83
בך אורי מאיר

1932/83
1933/83

1938/83
1939/83
1943/83
1944/83

13.5.83
14.8.83
6.8.83
16.2.81
16.8.83
28.9.83

 1945/83סונית דוברון
 1947/83גרניםר באיםה

23.8.83
9.10.83

צ׳צ׳קס אסתר
צ׳צ׳קם יהודה
שפאיר בלה
קליג שלום
עלי פיק
סגל מיכאל
פישר םטפניה
אסולין רחל
סטשביסקי אסתר
יעקובסון יוסף
אונא קלרה
שפירא אריה
אילת נהום
אורן שמואל
ליפצר אהובה
הנדל צפורה

22.9.83
29.9.83

 1988/83אופלגר היינריך
 1989/83שורץ הרמן
 1991/83כחאלא מרים

17.9.83
7.9.83
22.7.83

 1992/83שרף אסתר
 1993/83אוטוי גיטל גיזלה

15.9.83
20.9.83

 1994/83אדרי יעקב

22.11.82

1948/83
1949/83
1951/83
1952/83
1954/83
1955/83
1957/83
1961/83
1962/83
1966/83
1970/83
1971/83
1976/38
1978/83
1979/83
1981/83

576

שם המנוח

1.9.83
20.9.83
27.6.83
31.8.83
9.2.75
12.4.30
26.8.83
23.2.75
5.8.83
21.6.82
8.9.83
18.8.83
5.5.83
13.8.83

לשכת בונים
חופשיים
סונגר מרים
טויסטר טוביה
פרידה קולמן
פרלה פנינה
הלר
בראשי קדוש
גלברגמן דוד
ויפ שלמה
ליבוביץ רבקה
בן אורי׳ יאיר
ואח׳
דוברון ירחמיאל
גולדשטיין
ט ופיה
רון צ׳ציקס
רון צ׳צ׳קס
מרים עילם
דבורה קליג
עלי פיק
ברטה סגל
רות ברדה
רפאל אסולין
דוד כץ
מלכה יעקובםון
רות רילף
טולה שפירא
אילת מונה
ישעיהו אורן
עליזה קריזל
הנדל ישראל
דורון
חיה אופלגר
שוורץ ברי
סער )סעד(
סלים
ראובן סגל
ז ׳אנה
גרשטנהבר
אדרי רחל

ילקוט הפרסומים

 1986/83קרבין עליזה
 2001/83סלומון יצחק
 2002/83קורנגולד משה
 2004/83אלכביר יוסף
 2013/83לסט דב
 2016/83אסתר קורן
 2014/83דנה חנה הלנה
 2019/83בוריס דב גרייבר
 2021/83פיפרנ־ לאון
2022/83
2024/83
2027/83
2033/83

פיקלני נחמה
לוין ישראל
לובליני יעקב
רחביה אלטשולד

2035/83
2036/83

משה פונגהיט
נתן גר וסמן
אסולין אברהם
אדית) ,יהודית(
אבשטיין

1961/83
1679/83

תאדיז

•הפטירה

שם המבקש

 31.5.83נחמה
הלברשטיין
 22.8.83דניאל אלפריז
 25.9.83סלומון קלרה
 13.12,81קורנגולד
צפורה
 28.9.83סוזן אלכביר
פדן רבקה
5.9.83
 28.7.82עמיקם קורן
 31.7.83רונית עופר
 15.10.83צפורה גרייבר
 17.5.83רחל )גירמן(
בוכרים
 19.6.SOרבקה פרל
 3.10.83סלובוק ראובן
 14.9.83אהוד לובליני
 22.6.83אילזה
אלטשולד
יוסף רהט
5.6.83
 25.5.83ריבה גרוסמן
 28.5.83רפאל אסולין
23.6.83

אלתה לובנהיים

ירושות
1910/83
1911/83
1912/83
1913/83
1914/83
1915/83
1916/83
1917/83
1918/83

קרינגר הוה
ראובן אברהם
קפלן גניה
כהן יצחק
פקטר חביבה
לוי נתן
פטמן אנא
הוכמן ברוך
ירושלמי לאה

 1919/83יונס יוליו גיאורג
 1920/83לבגר חנה
1921/83
1922/83
1923/83
1925/83
1927/83

2

S

5

9.6.83
20.9.83
14.2.83
2.3.83
18.6.83
24.8.83
15.3.66
2.7.83
15.7.83
18.6.83
7.1.83

וגנר מארי קיוטישה 5/2.83
גרינולד פסיה
ויג גיזלה
17.6.83
20.4.83
עזרא סימה
10.2.83
צוקר עדה
19.2.83

8

,

לובה קולמן
דניאל ראובן
קפלן בצלאל
כהן גרציה
ארגוב רבקה
ארמן בתי
דוד פטמן
שרה הוכמן
ירושלמי
אברהם
יונה גבי מרים
לנגר ט ומש
אליעזר
עליזה בקר
וערי אהרון
רוזנברג אגנזיה
ישראל אביבה
צוקר שמחה
בונים

י׳יח בכסלו מתעימ׳׳ד24.11.1983 ,

בית המשפט המחוזי בחיפה
ה ז מ נ ו ת )המשד(
מס׳ התיק

ישם המנוח

תאריך
הפטירה

תאריך
שם המבקש

1983/83
1984/83

ירושות
1929/83
1930/83
1931/83
1934/83
1935/83
1937/83
1940/83

מתתיהו מרטין
מוניטה
דרוקר חיים
דרוקר׳ אברהם
ברמן איזידור
וםרמן מיכאל
זפרן יוסף
קירופוצר

 1941/83רינגר מרים
 1942/83באומן ינקו הרש
 1946/83עליזה )אליס(
םלוצקי
 1950/83לוי משה
 1953/83בשה יוסף
 1956/83זינגר אגנש
 1958/83יעקב משה
 1959/83אברהם .נחום
 1960/83אסולין רחל
 1963/83לנדאו ברטה
 1964/83לנדאו שמואל
 1965/83שטנגר רמה
 1967/83םינברקו רחל
1968/83
1969/83
1972/83
1973/83
1974/83
1975/83
1977/83

מסי התיק

יוסף ששון
לנגרם מנדל
ברגמן קרלה
מלרוני משה
״בורסקי אנטונינה
אבדקו" לייב
נוב־וסלפקי עובדיה

 1980/83רוזנבלט ד ה ה
 1982/83שפרן אשר

 27.4.78יוסף מוניטה
 25.7.83דר וקר אסתר
 4.10.83דרוקר צפורה
 13.11.83ברגמן פני
8.5.82
וסרמן מרטין
 27.7.72זפרן מאיד
 22.8.83רודיקה אנג׳לה
קירופוצר
אמירה רינגר
6.9.83
 30.11.82באומן פפי

1985/83
1987/83
1990/83
1996/83
1997/83
1998/83
1999/83
2000/83
2003/83
2005/83
2006/83
2007/83

25.11.76
14.12.81
13.5.83
19.11.71
1.11.82
9.8.83
23.2.75
1.3.74
16.12.78
17.7.77
28.1.83
 24.7.83י
3.8.83
—

19.8.83
22.1.83
28.3.76
27.8.83
27.5.83
15.9.83

יחזקאל שרי
מונה רמן
מילט בשה
מרדכי גרינפלד
מטילדה יעקב
לולו אברהם
רפאל אסולין
לאה חי
לאה הי
יוסף שטנגר
)סין( םינברקו
לאון
יוסף נזימה
מרק מנדל
י׳ אורנולד
רות עקביה
יבורםקי מרק
פרומה ליבוביץ
שדה ס וביה
נובוםלםקי
בתיה יחזקאל
מלר שפרן

2008/83
2009/83
2010/83
2011/83
2012/83
2015/83
2017/83

ש ס המנוח

הרשקוביץ ראובן
רזניק צילה
פנקס שמואל
גיזה דוקר
שרייבר נתן
מלוץ אל קנה
רוזנברג שלוט
יונגר אברהם
בגדדי שלמה
פז נטה
רוטברג מקם
שפריצר רבקה
גולדנברג אפרים
גולדנברג שרה
אוסקר )צדוק אשר(
פלבנר
מרמלשטיין אריה
ב ר יהודה
מיכאלי פני
מררו יצחק
לריאה יצחק
עבםאווי םאלם

 2018/83עבאסאווי זיינב
2020/83
2023/83
2025/83
2026/83
2028/83
2029/83
2030/83
2031/83
2032/33
2034/83
2037/83

הפטירה

שם הניבקעו

 25.4.83הרשקוביץ פנינה
רז שמואל
2.5.52
 13-8.81אילנה זית
 22.10.83צביה ב ירם
 24.2.66יוחנן שדייבר
אהרון מלוץ
3.3.78
 11.11.82הינדה מרדד
 10-8.83שמעון יונגר
 14.6.83צפורה בגדדי
 24.2.83פז יוסף
 15.7.83רוטברג סוניה
 20.6.83נתן שפריצר
 27-7.58גולדנברג רחל
 18.8.68שטהייזנד רוזה
1

27.2.79
13.1.83
24.2.82
21.7.83
31.3.83
16.11.74
11.11.67
23.8.81

בוקרים יוחי שמעון 6.6.33
6.10.83
קהתי אליהו
ברקת שלמה
11.7.83
2.9.74
כהן רחל
11.9.83
סולרש משה
רוזנברג ברכה
22.12.78
10.8.83
גוטט זיםלה
24.10.83
בן־דב אהרון
18.8.83
גודם סול
20.6.72
חונן משח יעקב
12-10.83
פוגל אסתר

הלנה פלבנר
יצחק מדדס
בר עמוס
מיכאקיי יצחק
פני מררו
מרםלה ישראל
עדםאווי מרים
סאלם
עוסאווי מרימ
סאלם
בוקרים משה
קהתי בתיה
ברקת דבורה
כהן מרדכי
מרים סולרש
רוזנברג יוסף
אליעזר גוטט
ארז בן־דב
דניאל גודם
יעקב חונן
פוגל רוזה

בילהה׳ גילאור ,רשם
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הזמנות בתי הדין הרבניים
בית הדין הרבני האזורי בירושלים
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .כ י ה ת ו מ טובח
הנאה או המעונין בעזבוו שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדיו וימסור
מ נ ו ת י ו תוך חמישה עשר יום מ ע ם פרסום הזמנה זו ,שאם לא בו יתן ב י ת הדין צו כטוב בעיניו.
תיק /842התשמ״ד
בענין ירושת המנוח שלמה קריל ,שנפטר בירושלים
ביום כיה בסיון התשמ״ב ) 19ביוני ,(1982
המבקשת :ינקה קריל.
תיק /1027התשמ״ד
בענין ירושת המנוח ישעיהו ורשאי ,שנפטר בירוש־
שלים ביום ל׳ בניסן התשמ״ג ) 13באפריל ,(1983
המבקשת :מרגלית ורשאי.
תיק /1045התשמ״ד
בענין ירושת המנוחה רודולפ־נה פריד ,שנפטרה
בירושלים ביום ה׳ באדר התשמ״ב ) 28בפברואר ,(1982
המבקשת :רבקה גרטה אייזינגר.
תיק /1106התשמ״ד
בענין ירושת המנוחה חיה שרה )אידה( חרל״פ,
שנפטרה בארה״ב ביום ה׳ באדר התשמ״ג ) 17בפברואר
,(1983
המבקש :זבולון חרל״פ.
תיק /1132התשמ״ד
בענין ירושת המנוח סנדר קוליטש ,שנפטר ב נ י ר
יורק ביום ג׳ בכסלו התשמ״ב ) 29בנובמבר ,(1981
ה מ ב ק ש ת  :פרנסיס קוליטש.
תיק /1164התשמ״ד
בענין ירושת המנוח יצחק שמשון לנגה ,שנפטר
בשוויץ ביום י״ב בטבת התשמ״א ) 19בדצמבר ,(1980
המבקשת :לאה לנגה .׳
תיק /1197התשמ״ד
בענין ירושת המנוח דב היילפרין ,שנפטר בירושלים
ביום י״ד בהשון התשמ״ד ) 21באוקטובר ,(1983
המבקשת :אסתר הלפרין.
תיק /1198—99ה.תשמ״ד
בענין ירושת המנוח יוסף חיים גולדשטיין ,שנפטר
בירושלים ביום י״ט בהשון התשמ״ד ) 26באוקטובר
,(1983
המבקשת :בלה גולדשטיין.
תיק /1316התשמ״ד
בענין ירושת המנוחה הלנה שטול ,שנפטרה בבית
מאיר ביום ב׳ באב התשמי׳ג) 30ביולי ,(1983
המבקשת :ציפורה שולר.
תיק /877התשמ״ד
בענין ירושת המנוחה דינה ועקנין ,שנפטרה בירוש־

לים ביום ג׳ באב התשמ״ג) 13ביולי ,(1983
המבקש :שאול ועקנין.
תיק /882התשמ״ד
בענין ירושת המנוחה כתון שמואל ,שנפטרה בירו
שלים ביום כ״ג באב התשמ״ג ) 2באוגוסט ,(1983
המבקש :פנחס שמואל.
תיק /899התשמ״ד
בענין ירושת המנוחה טוני זיבל ,שנפטרה בירושלים ן
*
ביום כ״ד מנחם אב התשמ״ג ) 4באוגוסט ,(1983
|
,
המבקשת :מרים ותקין.
תיק /1026התשמ״ד
בענין ירושת המנוחה חיה קופמן ,שנפטרה בירושלים
ביום ז׳ בכסלו התשמ״ב ) 3בדצמבר ,(1981
המבקש :יצחק קופמן.
תיק /1135חתשמ״ד
בענין ירושת המנוחה בולוטינה פאניה ,שנפטרה
בירושלים ביום כ״ו באלול התשמ״ג ) 4בספטמבר ,(1983
המבקש :ליאוניק סולודקין.
תיק /1139התשמ״ד
בענין ירושת המנוחה מרים מנדל ,שנפטרה בגדרה
ביום כ״ט באלול התש״ם ) 16בספטמבר ,(1980
המבקש :יעקב מנדל.
תיק /1372חתשמ׳׳ד
בענק ירושת המגוח מיכאל קוסוב ,שנפטר בירושלים
ביוםיכ״א בהשון התשמ״ד ) 28באוקטובר ,(1983
המבקש :יצחק קוםוב.
תיק /1373התשמ׳׳ד
בענין ירושת המנוחה בראנה קוסוב ,שנפטרה ב י ר ר '
i
שלים ביום כ״ז בכסלו התשמ״ג ) 12בדצמבר ,(1982
המבקש :יצחק קוסוב.
תיק /1377התשמ״ד
בענין ירושת המנוחה זלפה מזרחי ,שנפטרה בירוש
לים ביום ו׳ בתשרי התשמ״ד ) 13בספטמבר ,(1983
המבקש :מזרחי שבתאי.
תיק /1398התשמ״ד
בענין ירושת המנוח אברהם משה המבורגר ,שנפטר
בירושלים ביום ט״ו באייר התשמ״ד ) 8במאי .(1982
המבקש :זבולון המבורגר.
רפאל הדפ־עדפ ,המזכיר הראשי
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בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
הזמנות
התובע טובת
הדין וימסור

להווי ידוע כ י הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלו ,בקשות למתן צווי ירושה .כל
הנאה או המעונין בעזבוז שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית
טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן ב י ת הדין צו כטוב בעיניו.
תיק /2893התשמ״ד
בענין ירושת המנוח נח אלטמן ,שנפטר בתל אביב
ביום ז׳ באייר הת״ש ),(15.5.1940
המבקש :אילן יהודה.
־ תיק /2886התשמ״ד
בענין ירושת המנוח הלל אלמגור ,שנפטר בפתח
תקוה ביום י״ח באב התשמ״ג),(28.7.1983
המבקשת :דבורה אלמגור.
תיק /2611התשמ״ד
בענין ירושת המנוח דוד ישראל בינוול ,שנפטר
בחדרה ביום י׳ באלול התשמ״ג),(19.8.1983
המבקש :קלמן בינוול.
תיק /2653התשמ״ד
בענין ירושת המנוח אברהם־אהרן ברגפרוינד ,שנפ
טר בתל אביב ביום ל׳ באב התשמ״ב ),(19.8.1982
המבקש :שרגא ברגפרוינד.
תיק /2654התשמ״ד
בענין •ירושה ,המנוחה אלה ברגפרוינד ,שנפטרה
בתל השומר ביום י״ז ביחשון התשמ״ד ),(24.10.1983
המבקש :שרגא ברגפרוינד.
תיק /2516התשמ׳יד
בענין ירושת המנוח איליה )יצהק( גללר ,שנפטר
בפתח תקוה ביום כ״ה בתשרי התשמ״ד ),(2.10.1983
המבקש :גרש )צבי( גללר.
תיק /2723התשמ״ד
בענין ירושת המנוח יוסף זוהר ,שנפטר בגדרה ביום
י״ח באלול התשמ״ג ),(27.8.1983
המבקשת :עליזה זוהר.
תיק /2747התשמ״ד
בענין ירושת המנוח פראגולה חכם־זדה ,שנפטר
בבאר יעקב ביום כ׳׳ז בתמוז התשמ״ג ),(8.7.1983
המבקש עבדולה חכם זדה.
תיק /2529התשמ״ד
בענין ירושת המנוחה ישוע יקותילוב שנפטרה בחולון
ביום כ״א בםיון התשמ״ב ),(12.6.1982
המבקשת :פרידה מאירוב.
תיק /2887התשמ״ד
בענין ירושת המנוח משה לוי ,שנפטר בתל אביב
ביום י״א בסיון התשל״ט ),(6.6.1979
המבקשת :שרה לוי.
.תיק /2881התשמ״ד
בענין ירושת המנוח פרצים ליבוביץ ,שנפטר ברעננה

ביום ט״ו בשבט התשמ״ב ),(8.2.1982
המבקשת :אילנה ליביוביץ.
תיק 43ד/2התשמ״ד
בענין ירושת המנוח יאנקו ליברמן ,שנפטר בכפר
סבא ביום כ״ט בתמוז התשמ״ג),(10.7.1983
המבקשת :משה ליברמן.
תיק /2644התשמ״ד
בענין ירושת המנוח יעקב׳ ליפשיץ ,שנפטר בירושלים
ביום כ״ו בתמוז התשמ״ג),(7.7.1983
המבקשת :בלה ליפשיץ.
תיק /2591התשמ״ד
בענין ירושת המנוח ראובן משיח ,שנפטר בתל אביב
• •
ביום ט׳ באב התשמ״ג),(19.7.1983
המבקשת :רחל משיח.
תיק /2563התשמ״ד
בענין ירושת המנוח נעים מתתיהו ,שנפטר בפתח
תקוה ביום ה׳ באלול החשמ׳יג),(14.8.1983
המבקשת :חביבה מתתיהו.
תיק /2691ד׳תשמ״ד
בענין ירושת המנוחה חדוה עזר ,שנפטרה ברמת־גן
ביום י״ט בתמוז התשמ״ג),(30.6.1983
המבקש :בנימין עזר.
תיק /2645התשמ״ד
בענין ירושת המנוח שמואל פופלוביץ ,שנפטר בפתח
תקוה ביום ט״ז באלול התשמ׳׳ג),(25.8.1983
המבקשת :קליה פופלוביץ.
תיק /2624התשמ״ד
בענין ירושת המנוחה שרה פלס ,שנפטרה בתל
אביב ביום י״ח באדר התשמ״ג),(3.3.1983
המבקש :אברהם פלס.
חיק /2638התשמ״ד
בענין ירושת המנוח ברקו רוזנברג ,שנפטר בבאר־
יעקב ביום ה׳ באלול ׳התשמ׳יג ),(15.8.1983
המבקשת :אלים רוזנברג. .
תיק /2898התשמ״ד
בענין ירושת המנוחה מרגלית שדה ,שנפטרה בבני־
ברק ביום כ״ז באדר התשמ״ג),(12.3.1983
המבקש :אליעזר שדה.
תיק /2833התשמ״ד
בענין ירושת המנוח יהודה ליאון רוםטאל ,שנפטר
ברמת־גן ביום ט׳ בתשרי התשמ״ד ),(16.9.1983
המבקשת :אילזה רוםטאל.
עובדיה לוי ,מנהל היחידח לעזבונות וירושות
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בית הדין הרבני האזורי בחיפה
הזמנות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים הכטודסיש להלן ,בקשות למתן צווי יחשה .כל התובע טובת
הנאד ,או המעונין כעזבון.שאחח הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור
ב נ ו ת י ו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה וו ,שאם לא בו יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.
תיק /212התשמ״ד
בענין ירושת המנוחה שרה פרלמוטר ,שנפטרה בשער
מנשה ביום ד׳ בטבת התשמ׳׳א ),(9.1.1981
המבקש :אלחנן פרלמוטר.

תיק /458התשמ״ד
בענין ירושת המנוחה ש ר ה לרד ,שנפטרה בחיפה
ביום ב׳ בתמוז ההשמ״ב־),(22.6.1982
ה מ ב ק ש  :ולדימיר לרר.

תיק /258התשמ״ד
בענין ירושת המנוח מנהם קניג ,שנפטר בחיפה
ביום כ״ג בתמוז התשכל׳ג ),(4.7.1983
המבקשת :רחל נתיב.

תיק /486התשמ״ד
בעניז ירושת המנוחה סימה אסולין ,שנפטרה בחיפה
ביום ה׳ באדר התשמ״יג),(21.2.1983
המבקש :שמעון אסולין.

תיק /297התשמ״ד
בענין ירושת המנוחה אסתר טייב ,שנפטרה בעפולה
ה׳ בטבת התשמ״ג ),(21.12.1982
המבקש :דוד טייב.

תיק /503התשמ״ד
בענין ירושת המנוח אברהם בנקובסקי ,שנפטר בקרית
ביאליק ביום י״ז באייר התשמ׳׳ג ),(20.4.1983
המבקשת :שרה,בנקובסקי.

תיק /370התשמ׳׳ד
בענין ירושת המנוח יוחנן שטנגר ,שנפטר בחיפה
ביום י״א באלול התשמ״ג),(20.8.1983
המבקשת :חניה שטנגר.
תיק /384התשמ׳׳ד
בענין ירושת המנוח שלמה עובד ,שנפטר בחיפה
ביום ג׳ בתשרי התשמ״ד ),(10.9.1983
המבקשת :יפה עובד.
תיק /430התשמ״ד
בענין ירושת המנוחה חנה מורדוך ,שנפטרה בחיפה
ביום י״ח בחשון התשל״ג ),(27.10.1972
המבקש :ציון מורדוך.
תיק /432התשמ״ד
בענין ירושת המנוח איציק לייבא ,שנפטר בחיפה
ביום ב׳ בתשרי התשל״ט ),(23.9.1979
המבקשת :קלרה רוב.
תיק /449התשמ״ד
בעבין ירושת המנות יעקב אסל ,שנפטר בתל־השומר
ביום ז׳ באייר התשמ״ב ),(25.4.1982
המבקשת :בט־ אסל.

תיק /530התשמ״ד
בענין ירושת המנוחה מזל טוב מזרחי ,שנפטרה
בחיפה ביום ג׳ בתשרי התשמ״ד ),(10.9.1983
המבקש :אליהו מזרחי.
תיק /532התשמ״ד
בענין ירושת המנוח אריה וייס שנפטר בחיפה ביום
כ״ב באייר התשמ״ג ) ,(5.5.1983והמנוחה דבורה וייס
שנפטרה בקרית .חיים ביום כ״א בכסלו התשל״ג
,(27.11.19721
המבקש :יעקב וייס.
תיק /543התשמ״ד
בענין ירושת המנוח אברהם קרויטורו ,שנפטר בנה־
ריה ביום ל׳ בניסן התשמ״א ),(4.5.1981
המבקשת :נירה קרויטורו.
תיק /583ה'תשמ״ד
בענין ירושת המנוח מרדכי שמש ,שנפטר בחיפה
ביום ז׳ בתשרי התשמ״ד ),(14.9.1983
המבקשת :איבון שמש.
תיק /599התשמ״ד
בענין ירושת המנוח שלמה בליזובסקי ,שנפטר בחיפה
ביום י״ד בתשרי התשמי׳ד ),(20.9.1983
המבקשת :קלרה בליזובסקי.

תיק /451התשמ״ד
בענין ירושת המנוח שמואל םלטנובםקי שנפטר
בחיפה ביום כ׳ בסיון התשמ״ג),(31.5.1983
המבקשת :פייגח סלטנובסקי.

תיק /634התשמ״ד
בענין ירושת המנוח רפאל מלול ,שנפטר בקרית ים
ביום י״ח בכסלו התשמ״ג ),(4.12.1982
המבקש :חיים מלול.

תיק /452התשמ״ד
בענין ירושת המנוחה סימה גרימברג ,שנפטרה
בחיפה ביום כ׳יד באב התשמ״ג ),(2.8.1983
המבקש' :סמי גרימברג.

תיק /640התשמ״ד
בענין ירושת המנוחה סלחה אשר ,שנפטרה בנהריה
ביום כ״ט באייר התשל״ד ),(21.5.1974
המבקשת :לונה לוי.
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בית הדין הרבני האזורי בחיפה
ה ז מ נ ו ת )המשך(
תיק /648התשמ״ד
בענין ירושת המנוחה אולגה ארצי ,שנפטרה בעפולה
ביום כי׳ב בשבט התשמ״ב ),(15.2.1982
המבקש :מרדכי וייס.

תיק 39ד/התשמ״ד
בעניז ירושת המנוח יעקב טויטו ,שנפטר ביום י״א
באלול התשמ״ג ),(20.8.1983
המבקשת :םוניה טויטו.

תיק 3ד/6התשמ״ד
בעניז ירושת המנוח אפרים .גרבר ,שנפטר בפרדס
חנה ביום ה׳ באב התשמ׳יג ),(15.7.1983
המבקשת :פנינה גרבר.

תיק /764התשמ״ד
בענין ירושת המנוח פיליפ שאואר ,שנפטר בחיפה
ביום ז׳ בסיון התשמי׳ג ),(18.5.1983
המבקשת :א נ ה שאואר.

תיק /688התשמי׳ד
בענין ירושת המנוח מיכאל,אשד ,שנפטר בנתניה
ביום י״ג בתשרי התשמ״ד ),(20.9.1983
המבקשת :מתיא דםקל.

תיק 85ד/התשמ״ד
בענין ירושת המנוחה יוליה בשבקין ,שנפטרה בחיפה
ביום י״ט באלול התשמ״ג),(28.8.1983
המבקש :שמואל בשבקין.

תיק /694התשמ״ד
בענין ירושת המנוחה לאה מוסקל ,שנפטרה בקרית
ים ביום י׳ בתשרי התשמ״ד ),(17.9.1983
המבקש :ראובן שריד.

תיק /819התשמ״ד
בענין ירושת המנוח אהרון פרוימוביץ ,שנפטר בחיפה
ביום כ׳׳ד באייר התשמ״ג ),(7.5.1983
המבקשת :פלודט פרוי־מוב..

ת י ק /716התשמ״ד
בענין ירושת המנוח םאלח אלקצב ,שנפטר בחיפה
ביום כ״ד באב התשמ״ג),(3.8.1983
המבקשת :חנינה אלקצב.

תיק ד/82התשמ״ד
בענין ירושת המנוח יצחק גלימידי ,שנפטר בחיפה
ביום ח׳ בתשרי התשמ״ד ),(15.9.1983
המבקשת :אסתר גלימידי.

תיק /725התשמ״ד
בענין ירושת המנוח אביגדור משולם ,שנפטר בחיפה
ביום ב׳ בחשון התשמי׳ד ),(17.11.1983
המבקשת :ויקטוריה משולם.

תיק /881התשמ״ד
בענין ירושת המנוח דניאל ללבטקר ,שנפטר בחיפה
ביום י״ט בתשרי התשמ״ד ),(26.9.1983
המבקש :הלל ולבטקר.
רפאל פדלידאנו ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בפתח־תקוה
הזמנות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדיו ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובת
הנאה או המעונין בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור
מענותיו תור חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית הדיו צו כטוב בעיניו.
תיק /378התשמ״ד
בענין ירושת המנוחה מסעודה עטארי ,שנפטרה
ביום ט״ו בטבת התשל״ה ),(29.12.1974
המבקש :שלמה הלא.

תיק /454התשמ״ד
בענין ירושת המנוח בנימין קיש ,שנפטר ביום י״ג
בתשרי התשמ״ד ),(19.9.1983
המבקש :אליעזר' קיש.

תיק /284התשמ״ד
בעניין ירושת המנוח שלמה םחייק ,שנפטר ביום ט״ז
באדר א׳ התשמ״א ),(20.2.1981
המבקשת :סביהה סחייק.

תיק /465התשמי׳ד
בענין ירושת המנוחה ביילה ויספלנר ,שנפטרה ביום
ג׳ בתמוז התשמ״ג ),(24.6.1983
המבקש :מרדכי ויםפלנר
תיק /501התשמ״ד
בענין ירושת המנוחה דבורה המבורג ,שנפטר ביום
כ״ט באלול התשמ״ג ),(7.9.1983
המבקשת :צדקי שרה.

תיק /447התשמ״ד
בענין ירושת המנוחה שושנה שורץ ,שנפטרה ביום
כ״ב בתמוז התשמ״ג ),(3.7.1983
המבקשת :סופיקה הופמן.

א׳ בייעד ,המזכיר הראשי
ילקוט הפרסומים  ,2985י׳׳ח בכסלו התשמ״ד24.11.1983 ,
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בית הדין הרבני האזורי בטבריה
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
סענותיז מ ד חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.
תיק /119התשמ״ד
בענין ירושת המנוח שלום חנונה ,שנפטר ביום כ׳יא
בתשרי התשמ״ד ),(28.9.1983
המבקשים :אלמנתו רינה ,בניו ובנותיו.
תיק /125התשמ״ד
בענין ירושת המנוח אברחם־אלברט לוי ,שנפטר
ביום כ״ד בתשרי התשמ״ד ),(1.10.1983
המבקשים :בניו ובנותיו.
תיק /141התשמ״ד
בענין ירזשת המנוח יצחק אבדהמיין שנפטר ביום

ב׳ בתשון התשמ״ד ),(9.10.1983
המבקשים :אלמנתו אירן ,ובנותיו דקלין וגינט.
תיק /149התשמ״ד
בענין ירושת המנוחה דניה זוביצקי ,שנפטרה ביום
ד׳ באב התשמ״ג ),(14.7.1983
המבקשים :בעלה ,בניה ובתה.
תיק /150התשמ״ד
בענין ירושת המנוחה מרים ברוך ,שנפטרה ביום
כ״ז באדר התשי׳ם ),(14.3.1980
המבקשים :בעלה משה ,בניה ובנותיה.

I

שלמה דירי ,המזכיר הראשי

בית־הדין הרבני האזורי באר־שבע
הזמנות
להוד ידוע כי הונשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע סובו!
הנאה או המעדגין בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור
טענותיו ת ו ך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם ל א כן יתן ב י ת הדיו צו כטוב בעיניו.
תיק /3015ההשמ״ג
בענין ירושת המנוח יחזקאל זבורוב ,שנפטר ביום
י״ז באייר התשמ״ג),(30.4.1983
המבקשים :אלמנתו ,בניו בתו.

תיק /366התשמ״ד
בענין ירושת המנוחה ראומה גז ,שנפטרה ביום ד׳
בשבט התשמ״ב ),(27.1.1982
המבקשים :בעלה ובניה.

תיק /3085התשמ״ג
בענין ירושת המנוח אלברט נתמיאס ,שנפטר ביום
כ״ו באלול התשל״ט ),(17.9.1979
המבקשים :אלמנתו ,בניו ובנותיו.

תיק /408ד״תשמ״ד
בענין ירושת המנוח נתן עזרא ,שנפטר ביום י״א
בתשרי התשמ״ד ),(18.9.1983
המבקשים :אשתו ,בניו ובנותיו.

תיק /3219התשמ״ג
בענין ירושת המנוח שלום הדוש ,שנפטר ביום כ״ב
באייר התשמ״ג ),(5.5.1983
המבקשים :אלמנתו ,בניו ובנותיו.

תיק /446התשמ״ד
בענין ירושת המנוחה אסתר אבזיאשוילי ,שנפטרה
ביום ז׳ בתשרי התשמ״ד ),(14.9.1983
המבקשים :בעלה ואחיה.

תיק /3871התשמ״ג
בעניו ירושת המנוח יעקב מזוז ,שנפטר ביום כ״ו
בגיסו התשמ״ג ),(9.4.1983
המבקשים :אשתו ,בניו ובנותיו.

תיק /540התשמ״ד
בענין ירושת המנוח שלמה אבו ,שנפטר ביום י״ח
בתשרי התשמ״ד ),(25.9.1983
המבקשים :בניו ובנותיו.

תיק /343התשמ״ד
בענין ירושת המנוחה ליזה פינקו ,שנפטרה ביום
ט׳ בשבטהתש״ם ),(26.1.1980
המבקשים :בעלה ובנה.

תיק /685התשמ״ד
בענין ירושת המנוח יוסף םרונה ,שנפטר ביום ד׳
בהשון התשמ״ד ),(11.10.1983
המבקשים :אשתו ,בניו ובנותיו.
מיכאל כדן ,המזכיר הראשי
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הודעות מאת הכונס הרשמי

דיו והשכול שבועי

לפי פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[ ,התש״ם—1980

לפי חוק בנק ישראל ,התשי״ד—1954
לפי סעיף  (1)58לחוק בנק ישראל ,התשי״ד,11954-
מתפרסם בזה• דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע
והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום י׳ בכסלו
חתשמ״ד ) 16בנובמבר : (19.83

הודעה על מינוי נאמן וצו הכרזת הייב כסושט רגל
שם החייב ,תיאורו ומענו :גדליהו יפה ,ת״ז ,285442
מהנדס מכונות חשמל ,רח׳ קריניצי  ,87רמת־גן•
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,ת.א.2218/83 .
תאריך צו הכרזת החייב כפושט רגל :כ״ח בתשרי
התשמ״ד ).(5.10.1983
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :עו״ד דן גנור ,שד׳ דוד
המלד  ,3תל־אביב.
תאריך המינוי :כ״ח בתשרי התשמ״ד ).(5.10.1983

א .סך כל המטבע במחזור
ביום  16בנובמבר 1984

,26,614,549,868.27

ב .היתרה ,ביום  9בנובמבר 1983

26,332,179,879.23

ג .העליה .במשך השבוע האחרון

282,369,989.04

ד .הנכסים ביתרות מטבע חוץ וזהב •י 26,614,549,868.27

הודעה על כיטול צו קבלת נכפים
שם החייב ,תיאורו ומענו :עובדיה מזרחי ,ת״ז ,1037427
תלמיד ,רח׳ הפרחים  ,48רמת־־השרון.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,ת .א.917/82 .
תאריך הצו לקבלת הנכסים :ד׳ בתמוז התשמ״ג
).(15.6.1983
סיבת הביטול :היעדר תועלת לנושים.
תאריך הביטול :ה׳ בחשון התשמ״ד ).(12.10.1983
כ״ג בחשון התשמ״ד ) 30באוקטובר (1983
ח׳ בדפ
סגן הכונס הרשמי

הודעות על צווי הפטר ושהרור נאמניפ
שם החייב ומענו :סאלח אבו נימר ,ת״ז  ,2094176כפר
ירכא.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .1311/74
תאריך הצו :י״ג בתשרי התשמי׳ד ) 20בספטמבר .(1983
מהות הצו :צו הפטר.
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :י׳ פלפלי ,עו״ד ,רה׳ הבנקים
 ,3חיפה.
תאריד השחרור :כ״ה בתשרי־ התשמי׳ד ) 2באוקטובר
.(1983

Í

כשקיים

י״ב בכסלו התשמ״ד ) 18בנובמבר (1983

ש׳ סירקיס
סגן מנהל מחלקת המטבע
1

ס״ח התשי״ד ,עמ׳ .192

הודעות אלה מתפרסמות על אחריות המודיעיפ ואין
גפופומ משום מתן תעודה על נכונותן.
חברת חלקה  124בגוש  25כעי׳מ
)בפירוק מרצון(

הודעה ,על אסיפה סופית
ניתנת בזאת הודעה ,לפי סעיף  (2)206לפקודת
החברות ,כ י אסיפה כללית אחרונה של חברי החברה ,הנ׳יל
תתכנס ביום  5.1.1984בשעה  10.00במשרדו של עו״ד
דוד אבולעפיה ,רחוב בן יהודה  ,23ירושלים ,לשם הגשת
דו״ה סופי של המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
עשה בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת
המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובמסמכים של
החברה ושל המפרק..
דוד אכולעפיר ,מפרק

י׳ ענתבי ושות׳ כע׳׳מ
)בהידוק; מדצון(

שם החייב ומענו :ניסים בן חמו ,ת״ז  ,6790681דחי
אשכול  ,4/15קרית׳ מוצקין.
בית המשפט המחוזי שלי :חיפה ,תיק אזרחי .114§/76
תאריך הצו :כ״ט בתשרי התשמ״ד ) 6באוקטובר .(1983
מהות הצו :צו הפטר.
שם הנאמן ,חיאורו ומענו :י׳ פלפלי ,עוד ,רח׳ הבנקים
 ,3חיפה.
תאריך השחרור :כ״ט בתשרי התשמ׳יד ) 6באוקטובר
.(1983
ז׳ בחשון התשמ״ד ) 14באוקטובר (1983
י׳ ילןותיאלי
סגן הכונס הרשמי.

ילקום יזפרסוכ־ם  ,2985י״ח בכסלו וזחשמ׳׳ד24.11.1953 ,

ניתנת בזד׳ הודעה ,שבאסיפה כללית שלא מן המגין
של החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 23.10.83
נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
את יהושע ענתב־־ ,שדרות אבא חושי  ,168חיפה ,למפרק
החברה.
כ ל נושה שיש ל ו תביעות נ ג ד החברה הנ׳׳ל יגיש
את ,תביעותיו בצירוף הוכחותיו תוך  21יום מיום פרסום
הודעה .זו למשרד המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו
כאמור תוך המועד הנ״ל — לא ייענה.
יהושע ענתבי ,מפרק
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פליפור

מוצרי ״שיש באר־שבע״

בע׳ימ

)(1975

כע״מ

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

ניתנה בזה הודעה ,כי אסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל שנתכנסה ביום  4בנובמבר  1983החליטה
פה אהד לפרק את החברה מרצון ,ולמנות את יוסף
הירשהורן ,רחוב המרי  ,45גבעתיים ,למסרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  (1)216לפקודת
החברות ,שבאסיפה הכללית היוצאת; מן הכלל של החברה׳
הנ״ל שהתקיימה כהליכה ביום  ,26.10.1983נתקבלה החלטה
מיוהדת לפרק את החברה מרצון ולמנות א ת בנימין
רוזנפלד למפרק החברה.
בנימין רוזנפלד ,מפרק

כל נושי ההברה מוזמנים בזה להגיש את תביעותיהם
בצירוף הוכחות במשך  14יום מיום פרסום הודעה זו,
לפי המען :יוסף הירשהורן ,רחוב מזא״ה  ,61תל־אביב.

דירה ברחוב שטנד  25בתל־אכיב כע״מ

יושף הירשהודז ,מפרק
חברת

בית

צנובר

ניתנת בזה הודעה ,שבאסיפה הכללית שלא מן המנץ
של החברה הנ״ל שהתקיימה ביום  31באוקטובר ,1983
נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק א ת החברה מרצח ,ולמנות
את גרינברג שלום עו״ד מרה׳ ז׳בוטינסקי  ,110תל אביב,
למפרק החברה.

בע״מ

)בפירוק מרצון(
הודעה בד3ר ,אסיפה סופית
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  206לפקודת
החברות ,כי ביום  ,30.12.1983בשעה  ,09.00תתקיים
במשרדי החברה הנ״ל ,שדרות הנשיא  ,42חיפה ,אסיפה
כללית שלא מן המנין של בעלי המניות בחברה ,אשר
בה יתבקשו לאשר את הדו״ח הסופי של המפרק ,ולאשר
משלוח הודעה בדבר גמר הפירוק לרשם החברות.

כל מי שיש לו תביעה נ ג ד החברה הנ״ל יגיש |
תביעותיו תוך  30יום מיום פרסום הודעה זו למשרד
1
המפרק הנ״ל.
לא תתקבל כל תביעה שתוגש אחרי מועד זה.
שלום גרינברג ,עו״ד ,מפרק

יצחק דרורי ,מפרק
נכסי יונגפטר

בע״מ

)בפירוק מרצון(
ניתנת בזה הודעה כי באסיפה
של החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה
נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את
את קורט יונגםטר ,רח' הטללים
החברה.

כללית שלא מן המנין
כדין ביום 25.10.1983
החברה מרצון ולמנות
 ,3רמת גן ,למפרק

כל בושה שיש לו תביע־ בגד החברה הנ״ל יגיש
את תביעותיו בצירוף הוכחות תוך  21יום מיום פרסום
הודעה זו למפרק הנ״ל.

חברת נכפי א .ש .גוטמן בעי׳מ
ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום
 30.10.1983נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה
מרצון ולמנות את אריאל גוטמן ,רח׳ הורד  ,13נם ציונה,
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד ההברה הנ״ל יגיש א ת
תביעותיו בצירוף הוכחותיהן תוך  21יום מיום פרסום
הודעה זו למפרק הנ״ל.
נושיה או אדם אחר ,אשר לא יגיש תביעותיו כאמור
תוך המועד הנ״ל — לא ייענה.

אריאל מטמז ,מפרק

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

מוכילית ישראל גע׳׳מ

קורט יונגסטר ,מפרק

ק פ ה פ ע ל בע״מ
)בפ־רוק מרצון(
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  206לפקודת ההב
רות ,שאסיפה כללית אחרונה של חברי ובושי החברה
ז־״נ״ל תתכנס ביום  ,11.1.1£34בשעה ס ,09,0רח׳ עמידן
 ,6ת ל אביב ,לשם הגשת דו״ח סופי של המפרקים ,המראה
כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה,
וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאה המפרקים ולהחליט
כיצד להתנהג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפר
קים.
יעקב לזר
מנה5 2רויליך
מפרקים
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המחיר  64שקלים

י

הודעה על פירוק החברה מרצון

1

ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין'
של החברה שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 23.10.1983
נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
את צבי קדצקי ויצחק לבנת ,רחוב יצחק שדה  ,34תל־
אביב ,למפרקי התברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו תוך  21יום מיום פרסום
הודעה זו למשרד המפרקים הנ״ל.
נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו
כאמור ,תוך המועד הנ״ל — לא ייענה.
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