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עמוד

עמוד
1072
1072

הודעה בדבר מינוי ועדת הקידה לפי פקודת העיריות
רשימה נוטפת של מורשים לשמש נוטריונים

הודעה על גמד כהונתו של שופט

1072

הודעה על מועדי בחינות לוזשמלאים

הודעד ,לפי סעיף  25לחוק השופטים

1072

הודעה על בקשה לחידוש רישום מקרקעין

הודעה בדבר קביעת רשימת הברי ועדת בוחנים לעסקי
•
ביפוה ,
הודעה בדבר העברת סמכויות לפי פקודת הסמכויות בעבין
היבוא ,היצוא והמכס )הגבה(
מינוי רשות מוסמכת לפי הפקודה האמורה .
מינוי רופא נוסף לפי תקנות הנכיפ )ועדות רפואיות{

.

מינוי מועצת זכויות מספחים לפי הוק זכות מספחים
מינוי רשוש לפי ההוק האמור ,
הודעות בדבר מינויי הברים למועצות דתיות .
הודעה בדבר בחירת ראשי עיריות וסגניהם .
הודעה בדבר י בהירת ראשי מועצות מקומיות ומגניהם

.

רשימת היתרים לסמן מצרכים בנזימן השגחה .

1076
1076

•
.

1076

צו המכריז על שטחים נגועים לעניו פקודת מחלות
1072
!073
1073
1073
1073

1076
1077
1087
1091

הזמנות בתי המשפט .
הודעה בדבר הגשת בקשה להצהרת מוות .

1092

הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות .

1092

1073
1073
1073
1074
1074
1075

1100

1075

1100

הודעה על מינוי קצין בקורת הגבולות .

1075

הודעה בדבר שמות מבקשי רשיונות למוניות .

1075

הודעה בדבר בחינות למועמדים לפקידים רשויים ,מקומן

,

1076

1075

1093
הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות .

הסכום הבולל של שטרי האוצר
דו״ח חדשי של בנק ישראל
מועד ההגרלה

•

1094
1096
1097

1101
1102
1102

חוק־יסוד :הממשלה
הודעה על שובו של שר לארץ
מודיעים בזה ,לענין סעיף  20לחוק-יסוד :הממשלה ,כי השר
לקליטת העליה שב ארצה ביום ל׳ בשבט תשל״ד) 22בפברואר .(1974

מיכאל ארנון

ב׳ באדר תשל״ד ) 24בפברואר (1974
)חמ (78420

מזכיר הממשלה

חוק השופטים ,תשי״ג1953-
הודעה על הצורך למנות שופט
בהתאם לסעיף ) 7א( לחוק השופטים ,תשי״ג ,11953-אני מודיעה
כי יש צורך למנות שופט בית משפט שלום.
י״ב בשבט תשל״ד ) 4בפברואר (1974
)חמ (70070

גולדה מאיר
ראש הממשלה ושר המשפטים

ה ע ר ה  :השופט שיתמנה יכהן בבית משפט השלום ,חל־אביב.

הודעה על הצורך למנות שופט
בהתאם לסעיף ) 7א( לחוק השופטים ,תשי״ב— ,11953אני מודיעה
כי יש צורך למנוח שופט בית משפט שלום.

גולדה מאיר
י׳׳ב בשבט תשל״ד ) 4בפברואר . (1974
ראש הממשלה ושר המשפטים
)חמ (70070
ה ע ר ה  :השופט שיתמנה יכהן בבית משפט השלום ,תל־אביב.

הודעה על הצורך למנות שופט
בהתאם לסעיף ) 7א( לחוק השופטים ,תשי״ג— ,11953אני מודיעה
כי יש צורך למנות שופט בית משפט שלום.
י״ב כשבט תשל״ד ) 4בפברואר (1974
)המ (70070

גולדה מאיר
ראש הממשלה ושר המשפטים

ה ע ר ה  :השופט שיתמנה יכהן בבית משפט השלום ,תל־אביב.

הודעה על הצורך למנות שופט
בהתאם לסעיף ד )א( לחוק השופטים ,תשי״ג— ,11953אני מודיעה
כי יש צורך למנות שופע בית משפט שלוט.

כ״א בשבט תשל״ר ) 13בפברואר  (1974גולדה מאיר
ראש הממשלה ושר המשפטים
)חמ (70070
ה ע ר ה  :השופט שיתמנה יכהן בבית משפט השלום באשקלון.

הודעה לפי סעיף 25
בהתאם לםעיף  25לחוק השופטים ,תשי״ג— ,11953אני מודיעה
כי ברוך קצנלבבוגן ,שופט בית משפט שלום ,נפטר ביום ז׳ בטבת
תשל״ד) 1בינואר .(1974
י״ב בשבט תשל״ד) 4בפברואר (1974
)זזמ (70070
 1ס״ה תשי״ג ,עמי .149

1072

גזלדה מאיל
ראש הממשלה ושר המשפטים

חוק השופטים ,תשי״ג1953-
הודעה על גמר כהונתו של שופט
בהתאם לסעיף ג.2לחוק השופטים ,תשי״ג ,1 1953-אבי מודיעה
על גמר בחובתו של ארית םלוצקי ,שופט בית משפט מחתי ,עקב
פרישתו לקיצבה ביום ט״ז בטבת תשל׳׳ד ) 10בינואר .(1974

גולדה מאיר

י״ב בשבט תשל״ד ) 4בפברואר (1974
ראש הממשלה ושר המשפטים
)המ (75070
 1ס״ה תשי״ג ,עמי .149

תקגות הפיקוח על עסקי ביטוח )רשיון לסוכן
ביטוח( ,ת ש כ ״ ט  9 6 9 -ו
הודעה בדבר קביעת רשימת חברי ועדת בוחנים
אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי תקנה )8א( לתקנות הפיקוח על
עםקי ביטוח )רשיון לסוכן ביטוח( ,תשכ״ש— ,* 1969קבעתי רשימת
חברי ועדת כוהנים כלהלן:
 . 1עובדי המדינה:
בצלאל טאומן

מיכאל גהנא
איליה צבטלר

 .2מומלצים מטעם האיגודים המייצגים חברות לביטוח:
עוזי אבל
רבקה כרמל
שלמה אליהו
גד ליבליגג
אלי בוכולד
אבשלום מכנס
אבא בן אפרים
יעקב מנסור
דוד בלבן
שמעון עזוז
משה צימבר
קורט ברגמן
יצחק גולדשטיין
משה קובר
אלפרד הורביץ
יצהק קלמרו
מנחם רוזנטל
כדורי חכם אהרון
יצחק חסין
אליעזר שטילר
 .3מומלצים מטעם איגודים של סוכני הביטוח:
מיכאל פוטר
אליעזר אבינועם
אהרן פוטשניק
יוסף אורן
פנחס פולק
אברהם ארגמן
ישעיהו קוסטרינסקי
תאודור ירמיאס
מאיר רובננקו
יעקב בהן
גדליהו רכטר
אלחנן לוונטהל
אהרן שביט
שלום סופר
אברהם עבוד
 .4מומלצים מטעם מועצת הביטוה:
איתן אבניאון
גדעון גוטליב
יהודה גריבגרד
ארנסט המבורגר
דוד חכמי

בהמיה מישור
שמעון עין דור
אהרן קונפיבו
מגחם קצנלבוגן
יעקב קרם

ההודעה בדבר קביעת רשימת תברי ועדת בוהניט שפורסמה
בילקוט הפרסומים  ,1535תשכ״ט ,עמ׳  — 1745בטלה,
כ׳ בשבט תשל׳״ד ) 12בפברואר (1974
)תמ (726350

פנחס ספיר
שר זזאזצר

 1ק״ת  ,2342תשב״ט ,עמי .804

ילקוט הפרסומים  ,1994ט״ז באדר תשל״ד10,3.1974 ,

פקודת הסמכויות בעגין היבוא ,היצוא והמכס
)המה(1939 ,
הודעה ב ד ב ר ה ע ב ר ת סמכויות
אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף  12לפקודת הסמכויות
בפנין היבוא ,היצוא והמכס )הגגה( ,11939 ,העברתי את סמכויותי
לפי סעיפים  5ו־  11לפקודה לכל אהד מבעלי התפקידים כדלהלן:
סגן גובה מכם;
סגן הממונה האזורי  -מס קניה;
ממונה על מכס דואר חבילות;
סנן הממונה על מכס דואר הבילות;
מפקח ארצי על ייצור כלי רכב.
כ״ג בשבט תשל״ד) 15בפברואר (1974
)ה» (74050

חיים ב ר ־ ל ב
שר המסחר והתעשיה

 1ע״ר  ,1939תוס׳  ,1עמי  ;237ס״ח תשי״ב ,עמי .129

מינוי רשות מוסמכת
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הסמכויות בענין היבוא,
היצוא והמבם)הגנה( ,11939 ,אני ממנה את כל אחד מבעלי התפקידים
כדלהלן להיות רשות מוסמכת לצורך הפקודה:
 .1סגן ראשון למנהל המכס והבלו;
 .2סגן מנהל המכס והבלו לעניני ביצוע.
כ״ג בשבט תשליד ) 15בפברואר (1974
)המ (74053

חייםבד־לב

שר המסחר והתעשיה

 1ע״ר  ,1939תום׳  ,1עמי  ;237סייח תשי״ב ,עמי .129

תקנות הנכים )ועדות רפואיות(,
תשכ״ו1965-
הודעה ב ד ב ר מינוי רופא נוסף
אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי תקגה)2א( לתקנות הנכים )ועדות
רפואיות( ,תשב׳״ו— , 1965מיניתי את ד״ר יהודה גראי להיות מיום
י״ב בשבט תשל״ד) 4בפברואר  (1974רופא נוסף ברשימת הרופאים^
לעגין התקנות האמורות.
1

משה דיין

א׳ בשבט תשל״ד) 24בינואר (1974
)המ (73105

שר הבטחון

מינוי מועצת זכויות מטפחים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  10לחוק זכות מטפחים ,תשלי״ ג—,11973
אני ממנה מועצת זכויות מטפחים לענין החוק וזה תרכבו!:
נציגי הממשלה:
ברוך אילן
שמואל אלחנן
ד״ר חיה גלמונר
אחרים:
יחזקאל דגן
ד״ר שמואל וקס
פרופ׳ עמרם אשרי
יעקב שניב
ד׳״ר חוה שטיין
ד״ר פנחס שפיגל
כן אני ממנה את ד״ר חיה גלמונד להיות יושב ראש המועצה.
כ׳׳ה בשבט תשל״ד ) 20בפברואר (1974
)חמ (709053

חיים גבתי

שר החקלאות

מינוי רשם
 ,בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 14א( לחוק זכות מטפחים ,תשל״ג-
 1973נ ,אני ממנה את שמעון דר־זיו ,היועץ המשפטי למשרד החקלאות
להיות רשם זכויות מטפחים לענין החוק.
מען הרשם:
לשבת היועץ המשפטי ,משרד החקלאות ,רחוב ד׳  ,8הקריה ,תל־אביב.
כ״ח בשבט תשל״ד) 20בפברואר (1974
)!(709054 M

חיים גבתי

שר החקלאות

 1ם״ח ,תשל״ג ,עמי .272

תקגות המועצות הדתיות )חילופי ערי(,
תשכ״ז1966-
הודעה ע ל מינוי ח ב ר למועצה הדתית ע ת ל י ת ,
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה  2לתקנות המועצות
הדתיות )חילופי גברי( ,תשב״ז— ,1 1966אני ממנה את יוסף אודיק
להיות הבר במועצה הדתית עתלית ,במקום יחזקאל פיקנר שנפטר.
ב״! בשבט תשל״ד ) 19בפברואר (1974
)זזמ (77803

 1ק״ת  ,1792תשב׳׳ו ,עמי .204
 2י״פ  ,1698תשל״א ,ממי .999

ז׳ ורהפטיג
שד הדתות

הודעה ב ד ב ר מינוי ח ב ר למועצה הדתית ־
תל־אביב־יפו

חוק הטיס1927 ,
הרשאה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  31לחוק הטיס ,1 1927 ,אני מרשה את
אטיל פורן להשתמש בסמכותי לפי תנאי)א( בסעיף  (1) 4לחוק ,כל
עוד הוא עובד במיבהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה.
כ׳׳ו בשבט תשל״ד ) 18בפברואר (1974
)תמ (75325

חוק זכות מטפחים ,תשל״ג1973-

שמעון פ ר ס
שר התחבורה

 1הוקי א״י ,כרך ג׳ ,עמי  ;2551ס״ח ,תש״י ,עמי  ;73תשל״ב,
עמ׳ .!48
ילקוט הפרסומים  ,1994ט״ז באדר תשל״ד10.3.1974 ,

בהתאם לתקנה  4לתקנות המועצות הדתיות )חילופי גברי(,
תשכ״ז ,11966-אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה  2מיניתי
את ד״ר מנתם מצנר להיות חבר במועצה הדתית לתל־אביב־יפו,
במקום זאב זוהר  2שמקומו נתפנה,
י״ג״בשבט תשל״ד ) 5בפברואר (1974
)חמ (77803

ז׳ ורהפטיג
שר הדתות

 1ק״ת תשכ״ז ,עמ׳ .135
 2י״פ תשל״ב ,עמי .401

1073

פקודת העיריות
הודעה בדבר בחירת ראשי עיריות וסגניהם
בהתאם לסעיף  132לפקודת העיריות!: ,מפרת בזה הודעה כי בישיבת המועצה של בל אתת מהעיריות ששמותיהן מפורטים
להלן בטור אי ,שהתקיימה בתאריך המפורט בטור ב׳ ,נבהר האיש ששמו נקוב בטור ג׳ להיות ראש העיריה ,והאנשים ששמותיהם
נקובים בטור ד׳ נבחרו להיות פגני ראש העיריה:
טור א׳
שמות העיריות

טור ב׳
תאריכי הישיבות
י״ח בשבט תשל״ד
) 10בפברואר (1974
י ״ד בשבט תשל״ד
) 6בפברואר (1974
י״א בשבט תשל״ד
) 3בפברואר (1974

רפת־גן

י״ג בשבט השל״-ד
) 5בפברואר (1974

גבעתיים
חיפה
טבריה

טור ג׳
ראשי העיריות

טור ד׳
סגני ראשי העיריות

קובא קרייזמן
ירוחם צייזל
צבי ברזילי
פאיק גבאי
ישראל גור
יוסף כהן
בתום עב
משה מרון
דוד מלמדוביץ
מתתיהו אדלר
נסים עזרא נסים
יצחק אליעזר ילין
גדליהו דבטר

משה צהר

ישראל פלד

ב״ו בשבט תשל״ד ) 18בפברואר (1974
)חמ (8051
 1דיני מדינת ישראל ,נוסת חדש  ,8תעביד ,עט׳  ;197י״פ  ,1715תשל״א ,עמי .1523

(

חיים קוברסקי
המנהל הכללי של משרד הפנים

צו המועצות המקומיות ) א (  ,השי״א1950-
הודעה בדבר בחירת ראשי מועצות מקומיות וסגניהם
בהתאם לסעיף  117לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א 1950-ג ,נמסרת בזה הודעה כי בישיבות המועצות המקומיות
ששמותיהן מפורטים להלן בטור א׳ ,שהתקיימו בתאריכים המפורטים לצדן בטור ב׳ ,נבחרו האנשים ששמותיהם נקובים בטור ׳
להירת ראשי המועצות המקומיות האמורות ,והאנשים ששמותיהם נקובים בטור ד׳ נבחרו להיות סגני ראש המועצות.
ג

טור א׳
שמות המועצות

טור ב׳
תאריכי הישיבות

טור ג׳
ראשי המועצות

הוד ד׳
סגני ראשי המועצות

גבעת־עדה

י״ג בשבט תשליד
) 5בפברואר (1974
י״ב בשבט תשל״ד
) 4בפברואר (1974
ח -בשבט תשל״ד
) 31בינואר (1974
ט״ו בשבט תשל״־ד
) 7בפברואר (1974
י״ח בשבט תשל״ד
) 10בפברואר (1974
ט״ו בשבט תשל״ד
) 7בפברואר (1974
י״א בשבט תשל״ד
) 3בפברואר (1974
ט״ו בשבט תשל״ד
) 7בפברואר (1974

יעקב דורון

אהרן גבע

בנימין שליטא

אלישע בן-צבי

אהרן גרינברג

ברקו לייבה
דוד בןידהן
חיים ברבה

אביגדור ורשה

עמנואל ירדני

עמיתי בן-דרור

יצחק טורם

מנחמיה
עתלית
קדימה
קריח־אונו
קרית־טבעון
קריחימוצקין
ראש־פינה

יוסף אזולאי

משה גושן
יורם מאירי
(1974

ב״ו בשבט ז מ ל ״ ד ) s1בפברואר
)חמ (8016
ג ק״ת תשי״א ,עמי  ;178תשב״ב ,עמי  ;280י״פ חש״ל ,עמי .2194
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לאה דה לנגה
עמיהוד שורץ

חיים קוברסקי
המנהל הכללי של משרד הפנים

ילקוט הפרסומים  ,1994ט״ז באדר תשל״ד10.3.1974 ,

חוק התקנים ,תש»״ג1953-

תקנות התעבורה ,ת ש כ ״ א 1961 -

רשימת היתרים לסמן מצרכים
בסימן השגחה

הודעה בדבר שמות מבקשי רשיונות להודות

מתפרסמת בזה רשימת ההיתרים לסמן מצרכים בסימן השגחה,
שניתנו בחודש יבואר  1974מאת.מכון התקנים הישראלי ,בתוקף
סמכותו לפי סעיף 12ב)א( להוק התקנים ,תשי״ג—:11953
מם -ההיתר
197435

197436
197437
197438

המצרך שלגביו ניתן ההיתר

שם בעל ההיתר
פלסים ,מפעלי פלסטיקה
טכנית להקלאות ,תעשיה
ובבין בע״ט ,קיבוץ מרחביה
פליז בע״מ ,חולון
פליז בע׳׳מ ,חולון
פליז ״  ,חולון
ב ע

מ

מחברים לצינורות מפולי־
אמילן
שואבי אבק ביתיים דגם 600
שואבי אבק ביתיים דגם 700
שואבי אבק ביתיים דגם 800

אהרן גילת

ה׳ בשבט תשל״ד ) 31בינואר (1974
)המ (74086

בהתאם לתקנת  532לתקנות התעבורה ,תשכ״א ,11961-אני
מודיע כי ועדת הערר קיבלה השגותיהם של המשיגים אשר שמותיהם
ומענם מפורטים להלן:
שם המבקש
הורוביץ דוד
זאיד נסיב
הבא עפיף
לניאדו אליהו

מענו
בארישבע ,רחוב אשד 36
שפרעם
סבחה )ע״י טבריה(
רמת־גן ,רהיב ירושלים 62

תוך שלושים יום מיום פרסום הודעה זו ברשומות רשאי בל אדם
להגיש התנגדות למתן הרשיון למבקש מסויים לפי המען :המפקח על
התעבורה רחוב הלני המלכה  ,9ירושלים.
כ׳ בשבט חשל״ד ) 12בפברואר (1974
)תמ 736125

מנהל המכון

 1ס״ח תשי׳׳ג ,עמ׳  ;30תשי״ח ,עמי  ;2תשל״א ,עמי .22

י׳ מלכא
המפקח על התעבורה
הרשות

 1ק״ת תשכ״א ,עמי  ;1425תשל״ג ,עמ׳  908ועמי .1089

תקנות התקנים )תז־תקן( ,חשגו״ו955-ו

חוק סוכני המכס ,תשכ״ה1964-

היתר לסמן מצרך בתו־תקן

הודעה בדבר בחינות למועמדים לפקידים רשדים,
מקומן ומועדיהן

בהתאם לסעיף ) 9ג( לתקנות התקנים )תו־תקן( ,תשט״ו— 195 5ג,
מתפרסם בזה היתר לסמן מצרכים בתו־תקן ,שניתן בחודש יבואר
 1974מאת מבון המקנים הישראלי ,בתוקף סמכותי לפי סעיף )11ב(
לחוק התקנים ,תשי״ג:21953-

בהתאם לסעיף ) 17א() (4לחוק סוכני המכס ,תשכ״ה,1!964-
ותקנות  19ו־ 20לתקנות סוכני המכס ,תשכ״ה ,2 1964-אני מודיע
בי -

המצרך שלגביו ניתן ההיתר

א .חומר השאלות בבחינות למועמדים לפקידים רשויים יהיה כמפורט
בהודעת שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,1201תשכ״ה ,עמי ;2406

מס׳ ההיתר
532

שפ בעל ההיתר
אולטרה צימט ,מוצרי
השמל בע׳׳מ ,בני־ברק

ח׳ בשבט תשל״ד) 31בינואר (1974
)חמ (74086

סלילי הצתה למנועים
בשריפה פנימית  6וולט
ו־ 12וולט

אהרן גילת
מבהל המכון

 1ק׳ית תשט״ו ,עמ׳  ;693תשל״ב ,עמ׳  ;194תשל״ג ,עמי .611
 2ס״וו תשי״ג ,עמי  ;30השי״ה ,עמי  ;2תשל״א ,עמי .22

חוק הכניסה לישראל ,תשי״ב1952-
הודעה על מינוי קצין בקורת הגבולות
אני מודיעה כי בתוקף הסמכות לפי סעיף ) 15ב( לחוק הכניסה
לישראל ,תשי״ב— ,11952שהועברה אלי ,מיניתי את  25070רש״ט
ציונה ניצן להיות קצין בקורת הגבולות לצורך החוק האמור.
כ״א בשבט תשל״ד ) 13בפברואר (1974
)המ!(7662
סגן המנהל הכללי לעליה ומרשס במשרד הפנים

יהודית היבנר

! פייה תשי״ב ,עמי .354

ילקוט הפרסומים  ,1994ט״ז באדר תשל״ד10,3,1974 ,

ב .הבחינות ייערכו בכתב ובעל פה בחיפה בשעה  ,09.00בימים -
ב׳ ,כ״ח באייר תשל״ד ) 20במאי (1974
ג׳ ,כ׳-ט באייר תשל״ד ) 21במאי (1974
גי ,ז׳ בסיון תשל״ד ) 28במאי (1974
ד׳ ,ח׳ בסיון תשל׳־ד ) 29במאי (1974
ה׳ ,ט׳ בפיון תשל״ד ) 30במאי ;(1974
ג .בקשה להיבחן יש להגיש באחד המקומות המצוייניס להלן תוך
ארבעה עשר יום מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות:
בית המכס ,שער הגמל  ,3חיפה
בית המכס ,נמל יפו
בית המכס ,נמל אשדוד
בית המכס ,נמל התעופה לוד
בית המכס ,רחוב קרן היסוד  ,20ירושלים
תחנת המכס ,אילת.
טופס בקשה ניתן לקבל בכל אהד »ן המקומית האמורים; הודעה
על מקום הבחיבה שייקבע לבל נבחן תישלח לו בנפרד.
ב״ה בשבט תשל״ד ) 20בפברואר (1974
)חמ (740522

דוד פלד
מנהל הטכס והבלו

 1פ״חתשב״ה ,עמי .10
 2ק״ת תשכ״ה ,עמ׳  ;1037תשב״ט ,עמ׳ .1421
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חוק המקרקעין ,ת ש ב ״ ט  9 6 9 -ן

פקודת העיריות
הודעה בדבר מינוי ועדת חקירה

הודעה על בקשה לחידוש רישום

מודיעים בזה כי שר הפגים ציווה ,בתוקף סמכותו לפי סעיף 8
לפקודת העיריות  Aעל עריכת חקירה בדבר שינוי חתומה של עירית
חדרה ,ומינה לצורך זה ועדת הקידה שמענה הוא :משרד הפנים,
קרית בן־גוריון ,ירושלים.
כל אדם המעונין להשמיע אף .דעתו בפני הועדה רשאי להגיש לח
את עצומותיו עד יום ח׳ בניסן תשל״ד ) 31במרס .(1974

מודיעים בזה ,כי הוגשה בקשה לחידוש רישוס של המקרקעין
הדריאי־־ז בתוספת דלהלן .כל אדם המעונין בדבר רשאי להגיש
התנגדות לחידוש הרישום תוך ששים יום מתאריך פרסום הודעה זאת,
ההתנגדות תוגש בבחב לאגף רישום והסדר המקרקעין ,רחוב תשין ,1
ירושלים ,בשני עותקים ,ובצירוף עותק אחד נוסף לכל אדם שיש לו
זבות במקרקעין ,בהתאם לבקשה.

ט״ו בשבט תשל׳׳ר ) 7בפברואר (1974
)תמ (8071

דב רוזן

יו׳יר ועדת החקירה
לשינוי תחום עירית הדרה

 1דיני מדינת ישראל ,נוסח הדש  ,8תשכ״ד ,עמי .197

רשימת המורשים לשמש נוטריונים
האנשים המנויים להלן נוספו לרשימת בעלי הרשיון לכהן
כנוטריוניט לשנת תשל״ד.
ארזי אריח
בעהט מרדכי
גולדשטיין שמואל
הופרט אורי
כספי מיכאל
כ״ה בשבט תשל״ג) 17בפברואר (1974

לברון שלמה
מאירי גבריאל
פבזבר ישעיהו
רינגלר משה
שפירא יעקב ש׳
מ׳ גלם
הממונה על ההקיקה

תקנות החשמל )רשיונות( ,תשכ״ד1963-
הודעה על מועדי הבחינות ועל מקומן
בהתאם לתקנה ) 23ב( לתקנות החשמל )רשיונות( ,תשכ׳׳ד-
 ,11963אני מודיע כי הבחינות לחשטלאים לפי התקנות האמורות
יתקיימו במרכז להכשרה מקצועית של משרד העבודה ,רהוב פרוג,
חולון כלהלן:
 .1לשם קבלת רשיונות מהסוגים ׳יהשמלאי־מוסמך * ו״חשמלאי ראשי״:
יום ג׳  -י ׳ בניסן תשל״ד ) 2באפריל (1974
משעה  9.00עד שעה  - 12.00תורת החשמל )בהינה בכתב(
משעה  12.00עד שעה  — 17.00בחינה בע״פ ובבית מלאכה.
יום ד ׳ — ״  sבניסן תשל״ד ) 3באפריל (1974
משעה  8.00עד שעד - 13,00 ,בחינה בהגנון מיתקנים
משעה  13.00עד שעה  - 17.00בחינה בע״פ ובבית מלאכה.
,

 .2לשם קבלת רשיון מסוג ׳׳חשמלאי־בכיר*:
יום ג׳ — י ׳ בניסן תשל״ד ) 2באפריל (1974
משעה  9.00עד שעה  — 13.00תורת החשמל )בחינה בכתב(
משעה  13.00עד שעה  - 17.00בחינה בע״פ.
יום ד׳ — י״א בניסן תשל״ד ) 3באפריל (1974
משעה  8.00עד שעה  — 14.00בתיבה בתכנון מיתקנים.
המועד האחרון להרשמה לבחינות האמורות הוא א׳ בניסן תשל׳׳ד
) 24במרס .(1974
ז׳ באדר תשל״ד) 1במרס (1974
)חמ (786502
< 1ךת תשב״ד ,ע»׳ .31
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ג׳ודג׳ אברהם
מנהל עניני החשמל

התוספת
מסי סידורי 22401 :חיק מסי :הר4602/
העיר או הכפר :תל־אביב
הרובע או השכונה :מרכז מסחרי)חדש(.
סוג המקרקעין :מולק.
תיאור הנכס :אדמה ובית בן שתי קומות.
השטה 190.24 :מ״ר.
הגבולות:
צפון -
דרוס —
מזרח -
מערב —

דב רוזבבליט )מגרש .(48
נחמן הורביץ )מגרש .(50
דרך.
רפאל רביגוביץ )מגרש  (53ושיש׳ מויאל )מגרש.(54

פרטי הרישום
כרך  5דף  394גוש :שומה  6931חלקה .218
מסי השטר.3004/32 ,4762/33 :
מהות הפעולה :בעלות.
המזכה —
הזוכה :שלמה ריקהויז.
החלק :בשלמות.

י׳ השכל
הממונה על המרשם

פקודת מ ח א ת געלי*חיימ,

1945

צו המכריז על שטח נגוע לענין הפקודה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לפקודת מחלות בעלי״הייס 1945 ,ג,
אני מצווה לאמור:
תחום מושב מנוחה במועצה האזורית לביש מוכרז כשטח נגוע
לענין הפקודה המיל ומצויה בו מחלת הניוקסל.

יצחק ד&ני
כ״א בשבט תשל״ד ) 13בפברואר (1974
מנהל השירותים הוטרינריים
)המ (73825
צו המכריז על שטה נגוע לענץ הפקודה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לפקודת מחלות בעלי־תיים,11945 ,
אני מצווה לאמור:
תחום מושב סתריה במועצה האזורית גזר מוכרז בשטה ננוע
לענק הי־קודה הו»יל ומצויה בו מחלת המוקםל.
ב״ו 1בשבט תשל״ד ) 20בפברואר (1974
)חמ (73825

יצחק דפני
מנהל השירותים הוטרינריים

 1עייר  ,1945חוס׳  ,1עמי .155
ילקוט הפרסומים  ,1994ט״י באדר תשל״ד10.3.1974 ,

חוק התכנון והגביה ,תשכ״ ה1965-
מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
חשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתביון ולבניה ,מחוז ירושלים
החליטה באישור שר תפנים לאשר שינוי תכנית מיתאר מקומית
הנקראת ״תבנית מסי 1594אי״ — שינוי מס׳  49/71לתכנית מיחאר
מקומית מס׳  - 62שינוי יעוד שטה משמורת טבע לאזורי מנורים 1
ו־ ,5יעוד שטחים לבניבי ציבור ,התוויית והרחבתם של דרכים
ציבוריות וחלוקת השטה בנושים  ,30347 ,30161שבונת יפה נוף,
שהודעה על הפקדתו ,ביחד עם התשריט המצורף אליו ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,1879תשל״ב ,עמי .581
השינוי האמור ,בצורה שבה הועדה אישרה אותו ביהד עם התשריט
המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,יכל מעונין רשאי לעיין
בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ט׳ בשבט תשל״ד) 1בפברואר (1974

כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה את
עצמו נפגע על ידי ביטול התכנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרהב
התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו ,רשאי ,תוך חדשייס
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לביטול התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
ט׳ בשבט תשל״ד ) 1בפברואר (1974

ר׳ לד

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ירושלים

ד׳ לוי

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

הודעה בדבר,הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
ירושלים ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,הופקדה
תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ 1924״  -רחוב בן ציון
שכונת גבעת שאול ,ביחד עם התשריט המצורף אליה.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית:
גוש  30162חלקות  ,71—68 ,9—1רחוב גן ציון ,שכונת גבעת
שאול ,ירושלים; התכנית מראה איחוד והלוקה מחדש ,קביעת יעוד
שטח להקמת בנין ציבורי ,התווית מעבר ציבורי להולכי רגל ,הרחבת
דרך קיימת וקביעת זכויות הבניה.
כל מעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בל מעונין בקרקע ,כבנין או בבל פרט תכנוני אהד ,הרוצה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו ,רשאי ,תוך חדשיים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לתכנית במשרדי
הועדה המקומית האמורה.
ט״ו בטבת תשל׳׳ד ) 9ביגואר (1974

החלטה לבטל תכנית מפורטת הנקראת ״תכניו! מפורטת מסי - 1827
בבוש  30096הלקות  39 ,58חלקי חלקות  ;37,49,42גוש 30160
חלקות  ,111—105 ,85 ,29חלקי הלקות  ,94 ,84 ,83 ;40 ,39השטח
שבין הרחובות גבעת שאול ,הרב שלמה אלקבץ וישראל נגירה
בשכונת גבעת שאול״ ,ביחד עפ התשריט המצורף אליה ,שהודעה
בדבר הרשאה לתת לה תוקף פורסמה בילקוט הפרסומים ,1912
תשל״ג ,עמי .1546

ר׳ לוי

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מהח ירושלים
מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

הודעה בדבר הפקדת החלטה לבטל תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״דר ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
ירושלים ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,הופקדה

ילקוט הפרסומים  ,1994ט״ז באדר תשי״ד10.3.1974 ,

מרחב תכנון מקומי ,מטה־יהודה

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז ירושלים
החליטה באישור שר הפנים לאשר שינוי תכנית מיתאר מקומית
הנקראת ׳״תכנית מס׳ מי188/״ — שינוי לתכנית מותאר מקומות מסי
יג6/נ — 1יעוד שטח למכון טהור למי שופכין עירוני צפוני• בדרך
עין כרפ — צובא״ ,שהודעה על הפקדתו ,ביתד עט התשריט המצורף
אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1893תשל״ג ,עמי .965
השינוי האמור ,בצורה שבה הועדה אישרה אותה ביחד עפ התשריט
המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה־יהודה ,וכל מעונין רשאי לעיין
בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ט׳ בשבט תשל״ד ) 1בפברואר (1974

ר׳ לוי

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ירושלים

מרחב תכנון מקומי ,מטה-יהודה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה במחוז ירושלים,
אישרה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מסי מי204/״ -
יעוד שטה למוסדות בריאות ונופש באזור גבעת יערים ,שהודעה על
הפקדתה,ביחד עם התשריט המצורף אליה ,פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1941תשל״ג ,עמי .2257
התכנית האמורה ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותה,
ביחד עם התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הועדה המחוזית
האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה־יהודה,
וכל מעונין רשאי לעיין בה וללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
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חוק התכנון והבמה ,ת ש ב י ה  9 6 5 -ן
מי שחתנדותו לתכנית נדחתה ובן מי שהשמיע ,לפי סעיף 106
לחוק ,טענה לדחית התנגדות שנתקבלה ,רשאים ברשות הועדה
המחוזית לערער על אישור התכנית בפני המועצה הארצית לתכנון
ולבניה.
ט׳ בשבט תשל׳׳ד ) 1בפברואר (1974

ר׳ לוי

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ,פתח־תקוה

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
נמכרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־תקוה ,הופקד
שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי תבנית מפורטת מפי פת—27/1291/
איחוד חלקות ,קביעת שטה ציבורי פתוח ,קביעת שטח לבנין ציבורי,
הרחבה דרך ,קביעת קוי בנין ,הריסת בנינים קיימים ,בנית בית
מגורים משותף בן  8קומות על קומת עמודים מפולשת״ ,ביחד עם
התשריט המצורף אליו.

מט׳  13הוא:

3

1

s

ואלה הם השטתים הגלולים בשינוי התכנית:
גוש  6387חלקות  —12 ,13רהזב רוטשילד מספדי הבתיט :מסי
מם׳ הבית בחלקה מסי הוא.137 :
1 2

של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדו!
המקומית האמורה.
י״ט בשבט תשל״ד ) 11בפברואר (1974

א׳ חיון

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז.
מרחב תכנון מקומי ,נתניה

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
חשכ״ה 1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,החליטה
באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי
תכנית מפורטת מפי נת50/229/אי״ ,שהודעה על הפקדתו ביתד עם
התשריט המצורף אליו פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1900תשל״ג,
עמי .1182
השינוי האמור ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ביחד עם
התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה ,יכל המעונין רשאי
לעיין בו לל« תשלוט בימים ובשעות שהמשדדיה האמורים פתוחים
לקהל.
י״ט בשבט תשל״ד ) 11בפברואר (1974

א׳ היון

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מתוז המרכז

בל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס ופדה מקומית שמרחב התג נון
הודעה,מיום
בזהחדשיים
נמסרתתוך
שלה כלול בתחום התכנית או גובל אוחו ,רשאי,
ו ה ב נ י ה , 9
בהתאם לסעיף  Sלחוק התכנון
תשביה— ,1865כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להביש התנגדות לשינוי התכנית
המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה הופקדו
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
שינויי תכניות מפורטות אלה ,ביחד עם התשריטיס המצורפים אליהם:
י״ט בשבת תשל״ד ) 11בפברואר (1974
מרחב תכנון מקומי ,נתניה

א׳ היון
) (1״שינוי תבנית מפורטת מפי נת — 6/10/הלוקח .המלקה לשלושה
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
חלקים ואפשרות בניה בקיר משותף״.
מחוז המרכז
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התבנית:
:
חלקה
19
הרחובות.
גוש  1 Í 3 Sש ם השכונה :נוח שלום שמות
מרחב תכנון מקומי ,פתח־תקוה
רחוב נוה שלום מס׳  ,23 ,21רחוב דברי חייט מט׳ .32
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־תקוה הופקדה
תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מם׳ פת — 747/הרחבת
דרכים ,קביעת שטח לבנין ציבורי ,קבעית קוי בנין ,חלוקת
החלקה״ ,ביחד עם התשריט המצורף אליה.
ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית :גוש  6388הלקה  .74דהוב
אסף שמחוני פינת רחוב קיש .מספרי הבתים אפף שמחוני מם ,23
רחוב קיש מס׳ .18
כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
נפגע על ידי התכנית ,ובן מהנדס ועדת מקומית שמרחב התכנון שלה
כלול בתחום התכבית או גובל אותו ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה
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) (2״שינוי תכנית מפורטת מסי נת — 10/379/שינוי יעוד שטח
ציבורי פתוה ,לשטח לבנין ציבורי לבניית שתי כיתות גן־
ילדים״.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התבנית:
בוש  8315חלק מחלקה  .59שם השכונה עין התכלת.
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 מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
שלה בלול בתחום התכנית או גובל אותו ,רשאי ,תוך הדשיים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להביש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
י״ט בשבט תשל״ד ) 11בפברואר (1974

א׳ היון

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז

ילקוט הפרסומים  ,1994ט״ז באדר תשק״ד10.3.1974 ,

חוק התכנון והבניה ,תשכ״ ה—1965
מרחב תבנדן מקומי ,כפר״םבא

הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה :פר־ סבא הופקדו
שינויי תכניות מפורטות אלה ,ביחד עט התשריטים המצורפים אליהם:
) (1״שינוי תכנית מפורטת מסי כטי;14;3א׳  -איחוד וחלוקה חדשה
בהסכמת הבעלים על פי תכנית מס׳ כס 14/3/ועל פי תכנית זו״.
ו^לה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  6441חלקות -37—34רחוב ירושלים פינת רחוב נחשון
בתים מסי ,16 ,20
) (2״שינוי תבנית מפורטת מסי כט — 2/55/שינוי יעוד שטחים
משטח ציבורי פתוח לשטח לבנין ציבורי ,ומשמח לבנין ציבורי
לשטח ציבורי פתוה ,ביטול דרכים קיימות הארכה והרחבה
של דרכים״.
ואלה הם השטתים הכלולים בשינוי התכנית:
נוש  7614הלקה ) 7חלק(; חלקה ) 8חלק( המקום :שיכון
גאולים,דהוב :אבן גבירול בית מסי .34
כל המעונין בשינויי התבניות רשאי לעיין בהם ללא תשלום
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
כל המעונין כקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
נפגע על ירי שינויי התכניות ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
שלה כלול בתחום התכניות או גובל אותו ,רשאי ,תוך חדשיים מיום
פרסומה של תורנית זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינויי התכניות
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
י״ט בשבט תשל״ד ) 11בפברואר (1974

א׳ ודון

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מהוו המרכז

מרחב תכנון מקומי ,המרכז

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחיק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז
אישרה תכנית מפורטת הנקראת ״ת;בית מפורטת מם׳ ממ— 623/
המקום :קלנסואה״ ,שהודעה על הפקדתה ביחד עם התשריט המצורף
אליה ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1935השל׳״ג ,עמ׳ .2096
התכנית האמורה בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית ,ביחד עפ
התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן ' במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,המרכז ,וכל המעונין
רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
;

י״ט בשבט תשל״ד ) 11בפברואר 974ג(

א׳ היון

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מהוז המרכז

ילקוט ה3רסומים  ,1994ט״ז באדר תשל״ד10,3.1974,

מרחב ועגון מקומי ,לוד

הודעה בדבר הפקדת שינוי תמית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון מחוז
המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה לוד הופקד שינוי
תכנית מפורטת הנקר» ״שינוי תכנית מפורטת מסי לד| — 2;38אזורי
מגורים ,שטח ציבורי פתוח ,חניה םרטית ,התוית דרכים ציבוריות,
ביטול גבולות החלוקה יזקיימת וחלוקת חמיטוז למגרשימ״ ,ביחד עמ
התשריט המצורף «ליו.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  3973הלקות  .20 ,19 ,35 ,34 ,32 ,18שם השכונה :גוה׳
ירק ,שם הרחוב :סמטת אחווה ,מספרי הבתים .1—20
בל המעונין בשינוי התבנית רשאי לעיין בו ללא תשלוט בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בל המעונין בקרקע ,בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו ,רשאי ,תוך הדשייטמיופ
פרסומה של הורעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמירה.
י״ט בשבט תשל״ד ) 11בפברואר (1974

א׳ היון
יושנ ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי ,חיפה

הודעה בדבר אישור שיגר תכנית מיתאר מקומית
ובדבר ביטול הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת .בזח הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ת ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה,
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מיתאר מקומית
הנקרא ״תכנית מפי וטו  — 1428בינוי בין רוזוב מסי  838ורחוב
אביגיל״ — המהווה שינוי לתכנית מס׳ חפ14281א׳ — בינוי ברהוב
 — 878שהודעה על הפקךתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,1595חש׳״ל ,עמי .1120
השינוי ה^מור ,בצורת שבה היעדה המחוזית אישרה אותו ביחד
עם התשריט והנספח המצורפים אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית
האמורה ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה< היפה ,וכל
מעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
ההודעה על הפקדת שיגוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״תבנית
מס׳ הפ]1428א׳  -בינוי ברחוב  — 878שפורסמה בילקוט הפרסומים
 1853מיום  — 7,9.72בטלה.
ח׳ בשבט תשל״ד ) 31בינואר (1974

נפתלי אילתי

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה

Í079

חוק התכנון והבניה ,תעוכ״ה965-ן
מרחב תכנון מקומי ,חיפה

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89להוק התכנון והבניה,
תשב״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתגבון ולבניה מחוז
חיפה ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,חיפה ,הופקד
שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״תבנית מט׳ חפ1180/גי —
אזור מלאכה וההסבה בגוש 10873״ — המהווה שינוי לתכנית מס׳
חפ — 229/תכבית המיתאר של העיר חיפה — ביחד עם התשריט
המצורף אליו.
בן נמסרת בזה הודעה ,כי שינוי התכנית האמור משפיע בשטח
תחולתו על תכניות מפורטות מם׳ חפ — 191/הדרך המזרחית לואדי
רושמית ,מסי תפ191/א׳  -׳ תיקון הגישה המזדהית ליאדי רושמיה
ומסי חפ1180/א׳ — תחנת דלק באזור מוסבים ומלאכה — גשר פז.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  10872חלקי חלקות ,177 ,173 ,174 ,171 ,156 ,149 ,148
.538 ,525 ,518 ,465 ,181 ,178
גוש  10873חלקות  ;29 ,23 ,18 ,17 ,11חלקי חלקות ,6 ,4 ,3
.30 ,22 ,10 ,9 ,7
גוש  10902חלקה ;51 :חלקי חלקות .48 ,47
כל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא חשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבבין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התבנית וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו ,רשאי ,תוך חדשיים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.

מרחב תכנון מקומי ,תיפח

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז היפה,
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא
״תבנית מסי חפ — 1503/הרחבת רחוב מם׳ 790״ — המהווה שינוי
לתבנית מס׳ חפ — 178/אזור הכרמל המערבי — שהודעה על הפקדתו
ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה בילקוט הפרסומים ,1727
תשל״א ,עמי .1890
השינוי האמור ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ביחד
עפ התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,חיפה ,וכל מעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
התוהים לקהל.
ז׳ בשבט תשל״ד ) 30בינואר (1974

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

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
היפה ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,חיפה ,הופקד שינוי
ז׳ בשבט תשל־׳ד ) 30בינואר (1974
תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית מס׳ חפ - 1593/רחוב גאולה מסי
46״ — המהווה שינוי לתכנית מס׳ הפי - 61,הדר הכרמל — ביחד עם
נפתלי אילתי
התשריט המצורף אליו.
יושג ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
מרחב תכנון מקומי ,חיפה

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה
תשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה,
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שיבוי תכנית מיתאר מקומית
הנקרא ״תבנית מם׳ חפן — 1546תוספת בניה על חלקות 65 ,64
ו־ 66בגוש 10917״ — המהווה שינוי לתבנית מפי חפ — 229/תכנית
המיחאר של העיר חיפה ולתבנית מס׳ הפ8171אי  -תכנון קרית
אליהו וסביבתה — שהודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף
אליו פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1891תשל״ב ,עמי ,905
השינוי האמור ,בצורה שבה.הועדה המחוזית אישרה אותו ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,חיפה ,ובל מעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
ז׳ בשבט השל״ד ) 30בינואר (1974

נפתלי אילתי
יושב ראש הועדה המהוזית לתכנון ולבניה
מחו? חיפה

1080

גוש  10870חלקה .4
עיקרי הוראות שינוי התכנית הס:
ביטול הרחבה שנועדה לפניה שמאלה מרחוב גאולת לרחוב בצלאל
ובך מתאפשר ניצול החלקה לבניה.
בל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על יזי שינוי התבנית וכן ועדה מקומית ,או מהנדס ועדה
מקומית ,שמדתב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו;
רשית מקומית ,לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף 3.לפקודת המועצות
המקומיות ,שאזור שיפוטה כלול בתחום התכנית או גובל אותו ,גוף
ציבורי או מקצועי כמפורט בצו התכנון והבניה)קביעת גופים צבוריים
ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית( תשל״ד 1974-וכן כל
משרד ממשרדי הממשלה רשאים ,תוך חדשיים מיזם פרסומה של
הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה ,חיפה.
י״ח בשבט תשל״ד ) 10בפברואר (1974

נפתלי אילתי
יושב ראש הועדת המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז היפה

1994ילקוט הפרסומים

 ,ט״ז באדר תשקי״ד974J.10.3 ,

חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה1965-
מרהב תכנון מקומי ,חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכנית התלייה של תכניות
מפורטות ושינויי תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 89,לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחו!
חיפה ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,חיפה ,הופקדה
תכנית התלייה הנקראת ״תכנית מם׳ חפ — 1585/התליית תכניות
באזור המפרץ״ — המתלה ,לגבי שטה תחולתה ,עד ליום י״ז בטבת
תשל״ה ) 31בדצמבר  (1974אח התכניות הבאית:
חפ - 142/אדמת קישון ,נוה גנים ,חפו  — 146ארד אל רמל,
הפ146/א׳  -ארד אל רמל ,הפ146/בי  -מר אלפן — חיפה,
חפ — 222/עמק זבולון — היפה ,חפ — 270/חב׳ הכשרת הישוב —
אדמת בסאטין אל רמל ,חפ - 295/האזור התעשיתי שבדרום
הקישון ,הפ — 319/אדמות דרום הקישון ,חפ - 320/תכניה
הפרצלציה של אדמת קלוביסקי ,חפ - 327/דרום הקישון חב׳
הכשרת הישוב ושות׳ ,חפ — 353/פרצלציה של אדמת מרקו
ושלוש ,חפ —367/אדמת מרקו ושלוש ,חפ - 383/פרצלציה של
אדמות כסאב ,חפ — 506/אזור התעשיה של הקרן הקיימת לישראל,
חפ - 560/ד״ר ברגר ושות׳ — חלק בי ,חפ — 563/ד״ר ברגר
ישות׳ — הלק הי ,חפ — 565/אדמת לוי גרינבאום ושות׳ ,חפ^604/
ק.ק.ל .חב׳ גב־יס אזיר תעשיה בי ,הפ - 636/פרצלציה של
אדמות יוםף לוי ,חפ — 647/חברת גב־יפ לקרקעות בע״מ —
חיפה ,חפ — 662/לאונפיש לוי ושות׳ ,חפ - 664/אדמת כורי,
ארד אל רמל ,חפ — 667/אדמת דהוד — ארד אל רמל ,חפ- 684/
אדמיח חמד ככאיאף ביסדיק  -ארד אל רמל ,חפ — 706/קרקעות
קישון — תעשיות של גביים  -מפרץ חיפה ,הט - 771/שטת
קישזן ,חפ — 862/מפעלי הנובה באזור התעשיה ,הפ— 977/
הגדלת מפעלי תנובה באזור התעשיה ,הפ1058/א׳ — ״דנו״ הב׳
לניצול אשפה עירונית)ארד אל רמל( ,חפ - 1076/מרכז תעשיה
זעירה ולמלאכה בארד אל רמל ,חפ1076/אי  -מרכז לתעשיה
זעירה ומלאכה ,חפ1107/א׳ — מילס כימיקלים ישראליים בע״מ,
חפ - 1112/מרכז למלאכה ולתעשיה זעירה בגושים ,10900
י  ,10876חפ - 1300/מרכז למלאכה ותעשיה בגושים ,10873
 ,10902 ,10801חפ - 1358/תחנת מכבי אש ,חפ - 1413/איחיד
הלקות  67-58בגוש  —10876ביתד עם התשריט המצורף אליו.
ואלה הם השטתים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  10842חלקות ;125/2 ,125/1 ,124 ,123 ,4 ,2 ,1
חלקי הלקות .117 ,116
גוש  10845חלק מחלקה .1
גוש  10846חלקות ;29 ,27 ,26 ,21 ,16 ,15 ,11 ,1
הלקי חלקות .12 ,7 ,2
גוש  10873חלקות ;16 ,15 ,2
הלק מחלקה .1
גוש  10874חלקה ;1
הלק מהלקה .2
גוש  16875הלקזת ;33 ,32 ,28 ,28-19
חלקי הלקות .18 ,17 ,15-12
גוש  10876הלקות ;91 ,67-57 ,55—35 ,11 ,10 ,5 ,2
חלקי הלקות ,34 ,33 ,31 ,26 ,25 ,15 ,12 ,7 ,6 ,4 ,1
.90 ,83 ,82 ,75 ,68 ,56
גוש  10877תלקה ;43
חלקי חלקות .42-38 ,28 ,9 ,7 ,6 ,2
 .גוש  10884חלק מהלקה .1
גוש  10886חלקי הלקית .13 ,10
גוש  10891חלק מחלקה .2
ילקופ מפרסומים  ,1994ט״ז נאדר תשי״ד10.3.1974 ,

גוש  10898חלק מחלקה .13
גוש  10900חלקות .113—1
גוש  10901חלקות .60—1
גוש  10902חלקות ,42 ,41 ,39 ,38 ,20 ,19 ,12 ,11 ,9-3
,84 ,83 ,81-79 ,76 ,73 ,72 ,69-66 ,63 ,61—57 ,55-53
;88 ,86
חלקי חלקות .43 ,16,4
גוש  11610חלקה ;9
הלקי חלקות .10 ,6 ,4
גוש  11631חלקות ;31 ,29 ,28 ,26 ,24 ,22 ,20-16 ,13—4
;62 ,37—35 ,33
חלקי חלקות .59 ,58 ,41—34 ,31-18 ,8
גוש  11632חלקות ;59 ,58 ,41—34 ,31—18 ,8
חלקי חלקות .73-71 ,63 ,60
גוש  11633חלק מחלקה .17
גוש  11640חלקה ;22
חלק מחלקה .19
גוש  11645הלקות ;60 ,58 ,57 ,37—35 ,28—20
חלקי חלקות .64—61,7
גוש  11646חלקות ;36-25
חלקי חלקות .69 ,68 ,41 ,40 ,4 ,3
גוש  11648חלקי חלקות .17 ,16 ,11
גוש  11649חלקות ¬46 ,44 ,42-40 ,37-32 ,25-22 ,18 ,14
;50
חלקי חלקות .31 ,30 ,28 ,21 ,17 ,16 ,13
גוש  11650חלקות ;45—42 ,36 ,35 ,30 ,28 ,27 ,24 ,21-19
חלקי חלקות .26 ,23
גוש  11631הלקות ;90—86,70 ,69
תלקי חלקות .74 ,68
גוש  11659חלקות ;67 ,61,19 ,17—12 ,7 ,6
חלקי חלקות .70 ,44 ,40 ,8 ,5
גוש  11660חלקה ,11
חלק מהלקה .1
עיקרי הוראות שינוי התכנית הם:
להתלות תכניות שבתקף עד ל 31.12.74-כדי לתת שהות להכנת
תבנית לשיפור התחבורה בצד המזרחי של חיפה בהמשך רחוב
בזאל שיגיע לבכר ל״ט ומשם ימשך מזרחה לאורך תעלת 6וארה,
דרך עילית לאורך הגבול המערבי של בתי מלאכה של הרכבה
סמוך לגדר ביה״ס לתעופה.
כל מעונין בהתליית התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה אח
עצמו נפגע על ידי התליית התכנית ובן ועדה מקומית ,או מהנדס
ועדה מקומית שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התליית התכנית או
גובל אותו; רשות מקומית ,לרבות ועד מקומי באמור בסעיף  3לפקודה
המועצות המקומיות ,שאזור שיפוטה כלול בתחום התכנית או גובל
אותו; גוף ציבורי או מקצועי כמפורט בצו התכנון והבניה )קביעת
גופים ציבוריים ומקצועיים לענין הגשת ההתנגדות לתכנית( תשל״ד-
 ,1965וכן כל משרד ממשרדי הממשלה ,רשאים ,תוך חדשייט מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה ,היפה.
י״ח בשבם תשל״ד ) 10בפברואר (1974

נפתלי אילתי

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה
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ח ו ק ה ת כ נ ו ן והבניה ,תשביה—965ו
מרחב תכנון מקומי ,חיפה

הודעה בדבר הפקדת שינוי תבנית מיתאר מקומית
במסרר .בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לתוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מהוז
היפה ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,היפה ,הופקד שינוי
תכנית מיתאר מקומיר ,ה גקרא״תבנית מסי חפ1021/ג׳— ביין משרדים
בתחנת אגד תוספת קומות״ — המהווה שינוי לתכנית מפי חפ1021/ב׳—
תהבות אגד בהצטלבות דרך יפו-דולפץ — ביחד עמ התשריט המצורף
אליו.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  10817חלקות ;142 ,141 ,138 ,137 ,40—35 ,32—25
חלקי חלקות .134 ,24 ,4—1
גוש  10821הלקי הלקות .74 ,6
גוש25S10מלקי הלקות-33—30ג.,66
עיקרי הוראות שינוי התכנית הם:
הוספת  4קומות וקומת.גג למכונות )מיזוג אויר( מעל לשמונה
הקומות הקיימות בבנין המשרדים שבתחנת אגד החדשה,
כל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא חשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בל מעונין בקרקע ,בבבין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התבנית ובן ועדה מקומית או מהנדס ועדה
מקומית ,שמרהב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו;
רשות מקומית ,לרבות ומד מקומי כאמור בסעיף  3לפקודת המועצות
המקומיות ,שאזור שיפוטה כלול בתהום התבנית או גדבל אוהו; גוף
ציבורי או מקצועי כמפורט בצו התכנון והבניה)קביעת גופים ציבוריים
ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתבנית( תשל״ ד— ,1974וכן כל
משרד ממשרדי הממשלה ,רשאים ,תוך חדסיים מיום פרסומה של
הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה ,חיפה.
י״ת בשבט תשל״ד ) 10בפברואר (1974

נפתלי אילתי

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מהוז היפה

מרחב תכנון מקומי־מחוזי ,מחת חיפה

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה' המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
חיפה ,הופקד שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית מפי — 794/1
ייעוד אזור מסחרי בגוש  10715חלקי חלקות  801,7בטירת הכרמל״-
המהווה שינוי לתכנית שיכון צבורי מפי  — 2/20/1ביחד עט התשריט
המצורף אליו.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  10715חלקי הלקות ,801 ,7
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עיקרי הוראות שינוי התבנית הם:
ליעד את דשטח הנ״ל לאזור מסחרי.
השטה נמצא מדרום לבית ההסתדרות.
כל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פחוהים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבנין או בבל פרט תכנוני אהר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התבנית וכן ועדה מקומית ,או מהנדט ועדה
מקומית ,שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו;
דשות מקומית ,לרבות יעד מקומי כאמור בסעיף  3לפקודת המועצות
המקומיות ,שאזיר שיפוטה כליל בתתים התכנית או גיבל איתי; גוף
ציבורי או מקצועי במפורט בצו התכנון והבניה)קביעת גו3ים צבוריים
מקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית( תשל״ד— ;1974וכן כל
משרד ממשרדי הממשלה ,רשאים ,תוך חדשייט מיום פרסומה של
הודעה זו ברשימות ,להגיש התנגדות לשינוי התבנית במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז חיפה.
י״ה בשבט תשל״ד ) 10בפברואר (1974

נפתלי אילתי
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז היפה
מרחב תכנון מקוכי־מחוזי ,מחוז חיפה

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
ובדבר הפקדת ביטול שינוי תכנית מפורטת
נמסרת מד־ הודעה ,בהתאם לסעיפים  89ז־)12א( לחוק התכנון
וחבויה ,תשכ״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מהוז היפה ,הופקד שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית מסי ג;- 753
יעוד שטה למגורים בחלק מהלקה • 344בבוש  ,10607קרית -טבעוך -
המהווה שינוי לתכנית מפי ג/ש - 40תכנית מאוחדת טבפון והמהווה
ביטול לתכנית מס׳ נ -494/שינוי יעוד ממגרש לבנין ציבורי לבנין
ציבורי בעל אופי מסחרי ,טבעון ~ ביחד עט התשריט המצורף אליו.
י^לה המ השטחי• הכלולים בשינוי התבבית:
גוש  10607חלקה .344
עיקרי הוראות שינוי התכנית ה :0לאפשר הקמת בנין מגורים בן 3
קומות ,הכולל  6דירות ,מעל קומת חבויות ,ליד קולנוע יובל־אור
במרכז טבעון,
בל מעובין כשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הריאה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
התכנון שלה כלול בתחום התכנית או נובל אותו רשאי ,תוך הדשיים
מיום פרסומה של הודעה זי ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התבנית
במשרדי הועדה המחוזית האמורה,
ט״ז בשבט חשל״ד ) 6בפברואר (1974

נפתלי אילתי
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחו! חיפה

ילקוט הפרסומים  ,1994ט״ז באדר תשל״ד10.3.1974 ,

חוק התכנון והמיה,מרחב תכנון מקומי־מחוזי ,מחוז חיפה

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
חיפה ,הופקד שינוי תכנית מפורטת הנקרא ׳׳תכנית מס׳ ג638/א׳ -
גוש  ,10607חלקה 73אי בקרית טבעון״ — המהווה שינוי לתכנית
מסי ג — 638/שינוי סיווג חלקות  73,72בגוש  10607בקרית טגעון —
ביחד עם התשריט המצורף אליו.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  10607חלקה 73אי.
עיקרי הוראות שיבוי התכנית הם:
תכנון מחדש של שטח הנמצא בפינת הרחובות אלונים ובלניות
בקרית טבעון כדי לאפשר מגורים והבטחת שיפור החזיתות.
כל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכבוני אחר הרואה אח
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית וכן ועדה מקומית ,או מהנדס ועדה
גוקמדת ,שמרוזב התכנון שלה בלול בתהום התבנית או גובל אותו
דשות מקומית ,לרבות ועד מקומי באמור בסעיף  3לפקודת המועצות
המקומיות ,שאזור שיפוטה כלול בתהום התכנית או נובל אותו וכן
כל משרד ממשרדי הממשלה ,רשאים ,תוך חדשיים מיום פרסומה
ע ל הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,חיפה.

ג ׳ בשבט תשל״ד ) 25בינואר (1874

נפתלי אילתי

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולגביה
מחוז חיפה
מרחג תכנון מקומי ,הדרה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשב״ת— ,1965בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז חיפה,
החליטה לאשר תבנית מפורטת הנקראת ׳׳תכנית מסי חד - 572/בוסטן
פינר  -אדמת פרי אור בע״מ ,חלקות שטח למטעים״ ,שהודעה על
הפקדתה ביחד עפ התשריט המצורף אליה ,פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1905תשל״ד ,עמי .1334
התכנית האמורה ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותה,
ביחד עם התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הועדה המחוזית
האמורה ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,חדרה ,יגל
מעונין רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

ז׳ בשבט תשל״ד) 30בינואר  (1974נפתלי אילתי
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחו! היפה
מרחב תבנין מקימי ,קריות

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
י נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
חיפה ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,קריות ,הופקד
שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״תבנית מס׳ ק - 242/שינוי יעוד
בחלקה  14בגוש  10445וחלק מחלקה  3בגוש  ,10446קריה־

ילקופ הפרסומים  ,1994פ״ז באדר תשל״דi 0.3.1974 ,

תשביהs196
ביאליק״  -המהווה שינוי לתבנית ק — 23/צוף שלום  -ביחד עם
התשריט המצורף אליו.
ואלה הם השטחים הגלולים !שינוי התכנית:
גוש  10445חלקה  ;14הלק מהלקה .208
גוש  10446חלקי הלקות .20 ,3
עיקרי הוראות שינוי התכנית הם:
א .שינוי יעוד חלקה ממגרש מסחרי לשטח ציבורי פתוח;
ב .שינוי יעוד חלקה ממגרש מטהרי לאתר לבנין ציבורי מצפון
לרחוב יוםפטל בצור שלוט.
גל מעונין גשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
וגשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבנק או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התבנית ובן ועדה מקומית ,או מהנדס ועדה מקומית
שמרחב התכנון שלח כלול בתחום התכנית או גובל אותו רשות מקו*
מיה ,לרבות ועד מקומי באמור בסעיף  3לפקודת המועצות המקו־
מימן ,שאזור שיפוטה בלול בתחום התבנית או גובל אוהו וכן גל מש
רד ממשרדי הממשלה ,רשאים ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה
זו ברשומות ,להביש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקו
מית לתכנון ולבניה ,קריות.
ב׳ בשבט תשל״ד ) 25בינואר (1974

נפתלי אילתי
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה
מרהג תכנון מקומי ,השומרון

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89להוק התכנון והבניה,
תשג״ה— ,1965בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
חיפה ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,השומרון ,הופקד
שינוי תכנית מפורטת הנקרא ׳׳תכנית מסי ש!105אי — ׳׳רמת צבי״,
שכונת שיכון עובדים בע׳׳מ מזרח זבדוך־יעקב׳׳ — המהווה שינוי
לתכנית מסי ש — 2/שכונת שיכון עובדים מזרח זכרון-יעקב —
ביחד עם התשריט המצורף אליו.
ואלה הס השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  11307חלקות  ;27 ,22חלק מחלקה ) 23דרך(.
גוש  11308חלקות ) 16 ,8 ,6—1דרך(.19 ,
עיקרי הוראות שינוי התכנית הם:
תכנון וחלוקת שטח ,ברמת צבי שבמזרח זכרון יעקב ,לשם הקמת
שכונת מגורים.
כל מעונין גשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו בפגע על ידי שינוי התכנית וכן ועדה מקומית ,או מהנדס
ועדה מקומית ,שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל
אותו רשות מקומית ,לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף  3לפקודת
המועצות המקומיות שאזור שיפוטה כלול בתחום התכנית או גובל
אותו ובן כל משרד ממשרדי הממשלה רשאים ,תוך חדשיים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ,השומרון.
ח׳ בשבט תשל״ד ) 31בינואר (1974

נפתלי אילתי
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה
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חוק התכנון להבגיח ,תשכ׳׳ה1965-
מדהב תכנון מקומי ,השומרון

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז היפה,
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא
התכנית מפי ש — 61/בנינים ציבוריים במרכז פרדם־חנה )שינוי(״ -
״מהווה שינוי לתכנית מסי ש - 19/מבנים ציבוריים במרבז פרדס־
הנה — שהודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,1816חשל״ב ,עמי .1462
השינוי ה!!מור ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ,ביחד
עט התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה השומרון ,וכל מעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתותיס לקהל.
ז׳ בשבט תשל״ד ) 30בינואר (1974

נפתלי אילתי

יושב ראש הועדה המחוזית לתבנון ולבניה
מתוז חיפה
מרחב תכנון מקומי ,אשקלון

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם להעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה— ,1965כי הועדה המהוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מפורטת מקומית
הנקרא ״שינוי מס׳  99לתבנית מפורטת מקומית מפי  147/03/4שינוי
יעוד מאזור נופש ותירות לאזור מנורים א׳ גושים 1939 1941
אשקלון״ ,שהודעה על הפקדתו ,ביהד עם התשריט המצורף אליו,
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1938תשל״ג ,עמי .2186
השינוי האמור בצודה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ביתד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון ,וכל המעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
ב׳׳ח בטבת תשל״ד ) 22בינואר (1974

י׳ ורדימון

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

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנוץ והבניה,
תשב״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז הדרום
מתליטה ,באישור שד הפנים ,לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא
״שינוי מסי  8לתכנית מפורטת מס׳  104/3/4ברנע — אשקלון ,שינוי
יעוד מאזור ציבורי פתוה לאזור לבנייני ציבור)גן ילדים(״ ,שהודעה
על הפקדתו ,ביחד עם התשריט המצורף אליו ,פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1772תשל״ב ,עט׳ .227
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השינוי האמור בצורה שבה הועדה המחוזית אישרת אותו ,ביתד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
ובן במשרדי הועדה המקומית לתבנין ולבניה אשקלון ,יכל המעונין
רשאי לעיין בז ללא תשלוס בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל,
י״ד בשבט תשל״ד) 6בפברואר (1974

י׳ ורדימון

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

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת מקומית
המטרת בזה הודעה ,בהתאם לםעיף  1:7לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ת— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מפורטת מקומית
הנקרא :״שינוי מם׳  2לתכנית מפורטת מקומית מפי — 111/03/2
תיקון לתכנית מפורטת החוף הדרומי אילת מצפה תת ימי״ ,שהודעה
על הפקדתו ,ביחד עם התשריט המצורף אליו ,פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1909תשל״ג ,עמי .1451
השינוי האמור בצודה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ביחד
עפ התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אילת ,ובל המעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלוט בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
כ״ח בטבת תשל״ד ) 22בינואר (1974

יי ורדימון

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

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת מד .הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז •הדרום,
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא
״שיגוי מט׳  6לתכנית מפורטת מפי  104/03/5אזור תעשיה בארישבע
שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח למלאכה חלק מבוש 38048״ ,שהודעה
על הפקדתו ,ביחד עם התשריט המצורף אליו ,פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1931תשל״ג ,עמי .2065
השינוי האמור ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ,ביחד
עפ התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
ובן במשרד הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,באר־שבע וכל המעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשפות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
כ״ח בטבת תשל״ד ) 22בינואר (1974

י׳ ורדימון

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום

ילקוט הפרסומים  ,1994ט״ז באדר ו!של״ד10.3.1974 ,

חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה1965-
מרחב תכנון מקומי ,באר־שבע

הודעה בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
חשכ״ה— ,1965בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינויי תבניות מפורטות מקומיות
אלה:
) (1״שינוי »ס׳  3לתכנית מפורטת מקומית ביטול חלוקת מגרשים
בדרך מצדה ובין שכ׳ ב׳ ו־ד גוש  38073חלק מחלקה  1וחלק
מגוש 38070״ ,שהודעה על הפקדתו ,ביחד עם התשריט המצורף
אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1000חשל״ד ,עמי .472
) (2״שינוי מסי  27לתכנית מפורטת מקומית מס׳  108/0315שב׳ ג׳
דרך השלום שינוי יעוד מחניה ציבורית לפרטית גוש  3803חלקות
 543 ,2חלק מחלקות  3בגוש 38056״ ,שהודעה על הפקדתו,
ביחד עם התשריט המצורף אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1922תשל״ג ,עמי ,1773
השינויים האמורים בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותם
ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם ,הופקדו במשרדי הועדה
המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה באר־
שבע ,ובל המעונין דשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ,שמעונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ׳
נמסרת בזה הודעה.,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון ותכניה,
תשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים ,הופקדה
תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ דו  — 873שיפור תווי
כביש קטע סעד צומת מעון — מועצה אזורית חבל מעון ,ביחד עם
התשריט המצורף אליה.
ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
חלקי גושים  .48 ,47,42 ,33גושים זמניים .36,53 ,51 ,49
כל מעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרהב התכנון
שלה כלול בתהום התכנית או גובל אותו ,רשאי ,תוך הדשייס מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לתכנית במשרדי
הועדה המקומית האמורה.
י״ג בשבט תשל״ד ) 5בפברואר (1974

י׳ ורדימון

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום

כ״ח בטבח תשל״ד) 22בינואר (1974

י׳ ורדימון
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחו! הדרום

מרחב תכנון מקומי ,דימונה

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
מרחב תכנון מקומי ,באר-שבע
הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה דימונה ,הופקד
שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי מסי  4לתכנית מפורטת מפי
הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 — 102/03/25אזור התעשיה דימונה — שטח עבור ״תנובה״ ,ביחד
והבניה,
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
עפ התשריט המצורף אליו.
תשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז הדרום
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התבנית;
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא
מערבה לשדרות הרצל בחלק מגוש .39503
״שינוי מטי  14לתכנית מפורטת מפי  107/03/5חלוקת מגרש 141
מטרת התכנית — שינוי יעוד מדרך לשטחי תעשיה — הגדלת
בגוש  38023דרך המשחררים שכ -א׳ באר־שבע״ ,שהודעה על
המגרש של חב׳ ״הנובה״.
הפקדתו ,ביחד עם התשריט המצורף אליו ,פורםמה בילקוט הפרסומים
 ,1922תשל״ג ,עמי .1773
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
השינוי האמור בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
כל מעונין בקרקע כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה באד־שבע ,וכל המעונין
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית או גובל אותו ,רשאי /תוך חדשייט
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית
פתוחים לקהל.
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
י״ד בשבט תשל״ד ) 6בפברואר (1974

י׳ ורדימון
יושב ראש היפדה המחיזית לתכנין ולבניה
מחו! הדרום

ילקוס הפרסומים  ,1994ט״ז באדר תשי״ד10,3.1974 ,

י״ג בשבט תשל״ד ) 5בפברואר (1974

י׳ ורדימון

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרוס
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רווק ה ת כ נ ו ן ו ה ב מ ה  ,השב׳׳ה1965-
 .מרחב תכנון מקומי ,דימונה

הודעה בדבר הפקדת שיגר תכנית מפורטת
ומסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  §3לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה—5כי ,19בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה דימונה ,הופקד שינוי
תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי מטי  3לתכנית מפורצת ממי 103/03/25
מרכז מסחרי בדימונה ,ביחד עפ התשריט המצורף אליו.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
ב5יפון  -רחוב המעפיל ,בדרום — שטה תחנת אגד ,במזרח —
מעבר ציבורי להולכי רגל ,במערב — שדרות הנשיאים.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלו• בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט חביוני אהר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרהב
התכנון שלה בלול בתחום התכנית או גובל אותו ,רעאי ,תוך הדשיי•
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
ח׳ בשבט תעל״ ד ) 31בינואר (1974

י׳ ורדימון

יושב ראש הועדה המהתית לממון ולבניה
מחוז הדרום
מרחכ תגגון מקומי ,קרית־גת

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחח הדרום,
החליטה באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכניה מפורטת מקומית
הנקרא ״שיהוי מס׳  8לתכנית מפורטת מקומית מסי ד 292/תכנית
מפורטת למבני תעשיה כאזור תעשיה קרית־גד,״ ,שהודעה על הפקדתו,
ביחד עס התשריט המצורף אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים ,1905
תשל״ג ,עמי .1335
השינוי האמור ,בצודה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,קרית־גת ,וכל המעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
כ״ח בטבת תשל״ד ) 22בינואר (1974

י׳ ירדימון
יושב ראש היעדה המחוזית לתכנון ולגביה
מחוז הדרום
מרהב תכנון מקומי ,תמר רמת־נגב

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
חשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,
אישרה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מם׳ — 107/03/10
מחצבה במצד תמר—ק״מ 58״ ,שהודעה על הפקדתה ,יחד עם התשריט
המצורף אליה ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1934תשל״ג.
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התכנית האמורה ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותה
גיחד עפ התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הועדה המחוזית
האמורה ,וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה תמר רמת־נבב,
ובל המעונין רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדיפ
האמורים פתוחים לקהל.
י״ב בשבט תשל״ד ) 4בפברואר (1974

י ׳ ורדימון

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

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת יזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה— ,1365כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז הדרום
החליטה ,באישור שר הפכיה ,לאשר שינוי תבנית מפורטת הנקרא
״שינוי מסי  2לתכנית מפורטת מס׳  101/03/26שינוי יעוד מאזור
מגורים לגן ילדים״ ,שהודעה על הפקדתו ,ביחד עט התשריט ה»3ורף
אליה ,פורםמה בילקוט הפרטומימ  ,1919ת&ל״ג ,עמי .1684
השינוי האמור ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועחז המחוזית האמורה
וכן במ»דדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,מחוז הדרום ,יכל המעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחימ לקהל.
י״ד בשבט השל״ד ) 6בפברואר (1974

י׳ ורדימון

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

הודעת בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות מקומיות
נמסרת גזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז הדרום,
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינויי תכניות מפורטות מקומיות
אלה;
) (1״שינוי מסי  1לתכנית מפורטת מקומית — תיקון לתכנית
מפורטת כפר־ורבורג שהודעה על הפקדתו ,ביחד עם התשריט המצורף
אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1875תשל״ג ,עמי• .468
) (2״שינוי מס׳  2לתכנית מפורטת מקומית מסי ד 374/חלוקת
חלקה  49בגוש  912אזור תעשיה מועצה אזורית באר־טוביה,
שהודעה על הפקדתו ,ביחד עם התשריט המצורף אליו ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,1875תשל״ג ,עטי .469
השינויים האמורים בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותם
ביחד עם התשריטיט המצורפים אליהם הופקדו במשרדי הועדה
המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה טובים,
ובל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
ב״ח בטבת תשל״ד ) 22בינואר (1974

י׳ ורדימון

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום

ילקוט הפרסומים  ,1994ט״ז ב&דר חשל״ד10.3.1974 ,

ווק ה ת כ נ ו ן ו ה ב מ ה ,השביהs-96ז
בל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית וכן מהנדס ועדה מקומית שמדחב התכנון
שלה כלול בתהום התכנית או נובל אותו רשאי ,תוך הדשיים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לתכנית במשרדי
הועדה המקומית האמורה.

מרחב תכנון מקומי ,טובים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה ,1965-כי הועדה המוזוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרופ,
אישרה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מסי ד— 1/502/
מרכז אהוה ליד כפר אחים״ ,שהודעה על הפקדתה ,יהד עם התשריט
המצורף אליה ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1875תשל״נ ,עמי .489

י״ג בשבט תשל׳״ד ) 5בפברואר (1974

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מהוז הדרום

התננית האמורה ,בצורה שבד ,הועדה המהיזית אישרה אותה ביחד
עם התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה,
וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה טובים ,וכל המעונין
רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
כ׳ בשבט תשל״ד ) 12בפברואר (1974

ייורדימון

מרחב תכנון מקומי ,מחוז הדרום

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית

י׳ ור ריטון

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

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק החמון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,הופקדה
תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מם־  - 103/03/26מועצה
מקומית ירוחם  -יעוד שטת לבתי מגורים ומוסדות ציבור  -גוש
39539״ ,ביחד עם התשריט המצורף אליה.
גבולות התכנית הם :מצפון — רחוב העצמאות ,מרכז קהילתי,
בדרום — שטח לבניה פרטית ,מזרח — בתי אסבסט ובריכת שחיה,
מערב ביח־ספד תיכון נתיבי עם.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ-״ה ,1965-כי במשרדי הזעדה המחוזית לתכנון ולבניה מהין
הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,
הופקד שינוי תגניח מיחאר מקומית הנקרא ״שינוי מסי  1לתכנית
מיתאר מקומית מס׳  - 101/02/27מועצה מקומית מצפה רמון -
יעוד שטח לבתי מנורים קומה אחת או קוטג׳״ ,ביחד עם התשריט
המצורף אליו.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש .39592
כל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא חשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע מל ידי שינוי התכנית או גובל אותו ,רשאי ,תוך הדשיים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשנוי התבנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
י״ג בשנה תשל״ד) 5בפברואר (1974

• י׳ ור רימון

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

יושב ראש הועדה המתודה לתכנון ולבניה
מחוז הדרום

הזמנות בתי המשפט
בית ה מ ש פ ט המחוזי בירושלים
הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות לית; צווים לקיום צוואה ולמינוי מנהל עזגון* כמפורט להלן .בל המתנגד לבקעה
יניש< תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו׳ את טעמי התנגדותו ,שאט לא בן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
מסי התיק
)צוואות(
66/74
68/74
69/74
73/74

שם המנות

שמעון מרכוס
ר ח ל מאיר
ר ח ל הירש
לדיםלב אדלר

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפפידה

ירושלים

6.12.73

צבי אברמי

ירושלים

5.12.73

מרים שיבקר

ירושלים

10.1.74

שם המבקש
צבי מרכוס

יליסבטה אדלר

י' וייס ,רשמ
ילקוט הפרסומים  ,1394ט״ז באדר תשל״ד10.3.1974 ,
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בית ה מ ש פ ט המחוזי בחיפה
הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה ולמינוי מנהל עזבון׳ כמפורט להלן .כל המתנגד לבקשזז
יגיש׳ תיך ארבעה עשר יום מיום פרםום הזמנה זי׳ את טעמי התנגדותו־ שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
מטי התיק
)צוואות(
180/74
200/74
219/74
222/74
225/74
228/74
256/74
261/74
273/74
275/74
278/74
280/74
288/74
290/74
291/74
296/74
299/74
306/74
308/74
309/74
310/74
312/74
313/74

שם המנוח

גוטליב יהודה
אוזנפטין הילדה
ליבוביץ רבקה
פודהורצר קלדה
סלומון משה
פוקס משה
בושביץ פריץ
אברמוביץ מיציםלב
ק לצל ר לוטי
עיסא עבד סעיד
זכריה קורנלי
כורליך רוזה
פיטרו רוהלה
לוינשעיץ דחה
ביד ק ביאה
פרבר נתן
ברוידה פליקס
קליוצקו אטי
נפתלי פרידריקה
אנגלבדג אירדנג
קירשנברג פנחס
ליבוביץ יעקב
ציטרון אלקםנדרו

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

חיפה
נהריה
היפה
קרית חיים
חדרה
חיפה
היפה
היפה
חיפה
כפר קרע
באר־שבע
חיפה
פרדס חנה
בהדיה
נהריה
משק אפק
חיפה
חיפה
קדית ביאליק
חיפה
חיפה
חדרה
חיפה

10.11.73
10.12.73
12.1.74
29.12.73
29.7.73
8.2.73
24.11.73
15.1.74
3.3.73
2.4.69
20.1.74
15.12.73
2.4.73
5.1.74
11.1.74
26.11.73
31.1.74
24.11.73
19.5.73
13.1.74
23.4.73
13.7.73
28.1.74

שם המבקש
אפיטרופופ הכללי
דרפלר דני
כץ ציפירה
פלינט זהבה
סלימין קלרה
פיקס אהיבה
בישביץ אורזולה
ברוניסלבה אברמיביץ
קלצלר יהושע
עיםא זחלקה
זכריה מירטה
גרםברג מריה
מדינת ישראל
לדנשטיין מינאל
יהודית בן יעקב
פרבר אליעזר
ברוידה שושנה
קליוצקו יעקב
נפתלי סורין
אגודת יהל ישראל
קירשנברג בילה
ארז יהושע
ציטרון בלנקה

יוחנן איםמן ,רשם
הזמנות בדבר ירושות
להויי י1יע בי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה .כל אדם הטוען שיש
לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום מיום פרםום
הזמנה זי ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו.
מס׳ התיק
)ירושות(
181/74
184/74
185/74
186/74
188/74
189/74
190/74
191/74
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שפ המנוח

פרידמן יעקב
אבו חוסין רסמי עיסא
מרנולים הרמן
שולנר משה
בהאי אמין
שגב זאב אברהם
כהן רחל .
ברגמן רחל

מקום מגוריו
האחרון
חדרה
בקה אלגרביה
חיפה
חיפה
עכי
חיפה
חיפה
קרית טבעון

תאריך
הפטירה
19.11.73
22.9.73
29.11.73
1.1.74
1.1.74
10.10.73
15.4.73
24.10.73

שם הפבקש
פרידמן מרים
אבו הוםין הפזה חסן
מרגילים רוזה
שולנר חנה
בהאי ניגר מוסא
שגב דליה
כהן גבריאל
בן ה ת ש צביה

ילקוט הפרסומים  ,1994ט״ז באדר תשי״ד10.3.1974 ,

בית המשפט המחמי בחיפה
ה ז מ נ ו ת )וזמשד(
מסי התיק
)ירושות(
192/74
194/74
195/74
197/74
199/74
201/74
203/74
260/73
207/74
209/74
210/74
211/74
212/74
215/74
217/74
218/74
220/74
223/74
226/74
—213/74ת׳
—214/74ח׳
—231/74ת׳
—232/74ח׳
-233/74ו!'
—234/74ח׳
—235/74ח׳
-236/74ה׳
—237/74ה׳
-238/74ח׳
-239/74ה׳
—240/74ח׳
—241/74ה׳
—242/74ח׳
—243/74ח׳
—244/74ח׳
-245/74ד1׳
—246/74ח׳
247/74־דח׳
-248/74חי
-249/74ח׳
—250/74ה׳
—251/74ח׳
—252/74ח׳

מקום מגוריו
האחרון

שם המנות

שלזינגר מרקו
כהן פאולינה
זלוצובר מרים
מזרחי שרה
ביאט פרד
איציק אידל
ריכטר דב
פרידמן אברהם
בכר משה
ברגר מלכה
מרגץ יהודה
שורץ אהרן שמואל
גוטמן מרדכי
דימן פנינה
קירה אברהמ
גנון חנה
גראוברד יפה
פינצי ויטלי
שטינברג דוד
זילברשטיין פםח
ליבני נתן
וינר יונה
יובל מנחם
.מימון אורי
סלומון אליהו
ירש דניאל
אבירי חיים
ווינשטין עמיקם
מנדלר רפאל
רחנבלום ישראל
קצין חיים
בן-ישי עמנואל
חודוש דניאל
עץ גל שלום
לוגסייצחק
דודה משה
כהגא שאול
קורן יעקב
דמריצחק
גברון פנחס
ארד יגאל
רובץ דק
.אבישי בן צבי

ייקוט הפרסומים  ,1994:ט״ז באדר תשוי׳׳ד10.3.1974 ,

י

קדיח חיים
חיפה
קרית פרוסטיג
חיפה
היפה
נהריה
חיפה
אדה״ב
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
בהריה
היפה
חדרה
היפה
היפה
בהריה
חיפה
חיפה
קבוץ מעין צבי
קרית מוגקין
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
ירושלים
נהריה
חיפה
קבוץ הבושרים
חיפה
מושב ניר-עציון
מושב רם און
חיפה
מגדל העמק
הדרה
היפה
קרית טבעון
קרית טבעון
חיפה
חיפה
טירת הכרמל
חיפה

תאריך
הפטירה

שם המבקש

17.10.72
13,1.74
20.7.73
2.10.72
30,12.73
29.7.73
13.8.73
25.7.69
25.8.73
2.1.74
3.1.74
7.10.73
26.3.73
23.4.72
1.3.56
6.9.73
7.12.63
16.12.73
20.8.66
7.10;73
20.10.73
23.10.73
אוקטובר
אוקטובר
17.10,73
14.10.73
19.10.73
14.10.73
12.10.73
7.10.73
18.12.73
14.10.73
12.10.73
6.10.73
23.10.73
7.12.73
12.10.73
16.10.73
10.10.73
14.10.73
10.73
12.10.73
22.10.73

שלזינגר חוה
שטרן מיגה
לגל לוטי
מזרחי אליהו
כיאט חביב אלברט
איציק רבקה
ריכטר מאיר
אוולין לוריא
בבר רינה
ברגר אריה
מרג״ן מדקרה
שטירר ציפורה
מגהיימר אוגר
שורץ ורדית
קורן שאלהיאל
גגון אליהו
גראוברד יהושע
פינצי ליאון
שטינברג אברהם
זילברשטיין מרדכי
לבני בני מתתיהו
וינר בלה
יובל יהודית
מימון צבי
עתליה סלומון
ירש מרדכי
אבירי אלבסנדרה
ויינשטיין לידיה
מנדלר הבה
רוזנבלוס אליעזר
קצין רוני
בגישו דוד
חודוש דניאל
עין גל גליה
לוגסי מכלוף
רודה צילה
בהנא הייס
קורן יוסף
וימר תמר
גברון אלפרד
ארד זיוה
רוביו בתיה
מנשה בן צבי
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מס׳ התיק
)ירושות(

שפ המנוח

227/74
229/74
230/74
253/74
254/74
235/74
257/74
258/74
259/74
260Í 74
262/74
263/74
264/74
265/74
266/74
267/74
268/74
269/74
270/74
271/74
272/74
274/74
276/74
277/74
281/74
282/74
1268/73
285/74
288/74
287/74
206/74
292/74
293/74
294/74
295/74
297/74
300/74
301/74
302/74
303/74

שטיינברג לאה
וייסמן הדשקו
עדיקה ששון
זליג הרש
משה ליפו
הורן יילו
גרינברג ברוך
גולדשטיץ מרים
ברנד פפי
מורנו יוסף
בקשיץ רוזה
ולט אביגדור
יולס יוסף
קורן חנן
ק ת י ישראל,
בורקובסקי משה
הוניג דוד
רוזן גניה
אפשטין צבי
קומיי יוחנן
בהק ירחמיאל
כרמי שדה
וולף חיים
יצחק מדים
בן יהודה יואל
כלימוד אריה
גרוסבאים ליב
שמחי ציון
פיגקס אלברט
שורץ מירה
פוקס אריה
פרלין לייב
שפירא יצחק
שיין קרול
גידלה שילי
שטין דוד
דנה חיים
בנקרוט יצחק
גרינולד דורון
בר־לב רפאל

מקום מנוריו
האחרון
חיפה
עכו
חיפה
חיפה
קריה שמואל
היפה
היפה
קרית חיים
נהדיה
קרית אתא
צפת
בהריה
חיפה
חיפה
היפה
קרית בטעון
היפה
חיפה
זכרון יעקב
חיפה
חיפה
חיפה
עכו
היפה
פרדס־חנה
היפה
קרית שטבד
פתח־תקוה
היפה
חיפה
חיפה
נהדיה
חדרה
חיפה
היפה
קרית טבעון
חיפה
קרית אתא
חיפה
חיפה

תאריך
הפטירה
23.9.69
29.12.73
9.8.74
24.12.73
25.2.70
16.11,73
3.1.74
I4.4.5S
4.11.73
14.12.73
15.12.67
11.11.73
11.11.73
22.6.71
16.11.73
28.11.73
13.7.73
16.1.74
21.9.59
24.11.73
19.7.73
£9.9.72
25.11.73
25.11.72
14.10.73
19.12.73
3.11.72
10.11.73
9.12.73
1.6.73
13.12.73
13.6.73
7.1.74
6.12.73
27.7.67
3.11.73
6.10.73
17.10.73
19.10.73
16.10.73

שט המבקש
שטיינברג אברהם
ויסמן אברהם
עריקה שמחה
זליכ דוד
שמולוביץ גולדה
הורן פניה
גרינברג קלרה
גולדשטיין שלמה
ברנד גרוד
מורנו שולמית
בקשיץ אמרה
ולט אהרן
יולפ אהרן
קירן רוזה
לדני צבי
בורקובסקי םרל
הוניג רוברט
חרפו יעקב
אפשטיין עמוס
קומיי פוזן
בהק פרידה
ברמי שלמה
וולף חביבה
יצחק צבי
בן יהודה יעקב
בלימור רבקה
גרוסבאום אביגדור
שמהי שרה
פיבקס מדים
שוורץ עמנואל
פוקס חגה
פרלי; בלומה
אופק חנה
שיין אננה
גידלה הרש ביר
שטיין מרים
דנה משה
בנקרוט עליזה
גרינולד יחזקאל
בר־לב אירית

ילקוט הפרסוטים  ,1994ט״ז באדר תשל״ד1974 ,

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

מקום מגוריו
האחרון

שם המנוח

ויסהוף רונלד
גבריאל איבגי
בלסקי תיאודור
לייב איטה
מליין גן
מרגל מרדכי
זיסמן שרולטה

304/74
305/74
307/74
311/74
314/74
332/74
298/74

תאריך
הפטירה

שפ המבקש

נתניה

17.10.73

ויפהוף ישראל

מגדל העמק

17.10.73

איבגני אברהם

חיפה

31.12.73

בלפקי הטדה

נהריה

3.2.72

לייב משה

היפה

13.1.74

אנטוהי אדיט

חיפה

5.2.74

מרגל צפורה

עבו

21.1.73

טאוב יפה

יוחנן איםמן ,רשם
בית ה מ ש פ ט המחוזי בבאר־ שבע
הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה ולמינוי מנהל עזבון ,כמפורט להלן .בל המתנגד לבקשה
יגיש׳ תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו׳ את טעמי התנגדותו׳ שאם לא בן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו.
מקום מגוריו
האחרון

מס׳ התיק
)צוואות(

אהרן דאואר

50/74

תאריך
הפטירה
20.8.72

שם המבקש
חניה דאואר

י' טירקל ,רשם
הזמנות בדבר ירושות
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליחן צווים המכריזים על ירושה .כל אדם הםוען שיש
לי טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום
הזמנה זי ,שאם לא כן יתן בית המשפט צי כטוב בעיניו.
מקום מגוריו
האחר ין

בסי התיק
)ירושות(

תאריך
הפטירה

רות גלעדי)אריה(

גדעון גלעדי
יגאל זפקו

48/74
49/74

שם המבקש

יהודית זפקו

יי טירקל ,רשם
הזמנות בתי הדין הרבניים
בית הדין הרבגי האזורי באשקלון
תיק /324תשל״ד
ה נ ע ו ״
ו ן ע ל

״ ,״
ד

נ נ ו ב מ נ ר

,״

ת
1

(

צ
ב

ק

'

ר

ש ד ו ו

י ן ם ף ׳

.

ש נ פ ט ר
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המבקש :דנצקר דינה

ילקוס הפרסומים  ,1994ט״ז באדר תשל״ד10,3.1974 ,

ב י ו ם

ב ח ש ו ן

כל התובע טובת הנאה ובל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הנ״ל ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיי תוך המישה עשר יום מיום
פרסום הזמנה זי ,שאם לא בן יתן בית הדין צו בטוב ־עיניו.

ב .צ .נהוראי,

המזכיר הראשי
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חוק הצהמת מוות ,ת ש י ״ ב  952 -ן
בבית המשפט המחוזי בירושלים
תיק הצהרות מוות מסי 1/74
בעני! הזק הצהרות מוות ,תשי״׳ב—,1952

ובענין הצהרת מוחו של הנספה מישיל אמטאנס עיםא.
המבקשת מלכה ג׳ובראן אבו מלק  -גוש חלב ע׳׳י ב״ב
עו״ר אליאס שוקרי — מרחוב ווקף אלרום — ככר המעיין — נצרת.

הודעה
להווי ידוע כי מלכה ג׳ובראן אבו מלק מגוש חלב פנתה אל בית
המשפט המחוזי בירושלים בבקשה להצהיר מל מותו של בעלה משיל
אמטאנס עיפא שנעלם בתאריך  31.11.1967ומשערים שהוא מת וכי
בית המשפט ידין בבקשה הב״ל בייט  21באפריל  1974בשעה .12.30
וזד .תיאורי של מישיל אמטאנס עיטא לפי הצהרת המבקשת אשתי:
 .1מקים לידתי כפר ברעם — תאריך לידתו .1911
 .2מקום מגוריו ה ר ג י ל  -ג ו ש הלב.
 .3מקום מגוריו הידוע האחרון — גוש הלב.
 .4אזרחותו ישראלית.
 .5התעסקותו בנאי.
 .6התאריך הידוע לאחרונה שבו נראה היה שמשיל אמטאנס עיסא
בחיים  3.11.67בבוש חלב.
 .7השמות והכתובות של בני משפחתו הקרובות ביותר:
א .מלבה גיובראן אבו מלק — ח.ז .מסי  — 2099576אשתו —
גוש חלב.

ב .גיובראן משיל אמטאנם עיסא ~ ת.ז .מס׳  - 2099579בן י
גיש חלב•
ג .עפיפה משיל אמטאנמ עיםא — ת.ז .מסי  — 2099580בת —
גוש הלב.
ד .לטיפה משיל אמטאנס )ויטא  -ת.ז .טפי  — 2099581בת —
גוש תלי.
ה .בדא משיל אמטאנפ עיסא  -ת.ז מסי  - 2099582בת —
גוש חלב.
ו .זכי משיל אמטאגס עיטא — ת.ז .מט׳  — 2099583בן —
גוש חלב.
ז .עבדאללה משיל אמטאנס עיטא — ת.ז ,מס׳  - 2099584בן —
גוש חלב.
ח .רימון משיל אמטאנם פיםא  -ת.ז .מם׳  — 5002365בן —
גוש הלב.
ט .רביה משיל אמטאנס עיסא  -ת.ז .מסי  — 5080332בת ~
גוש חלב.
 .8הנספח הנו ארם בעל קומה גבוהה וחזקה ,שחור בעל עיניים שחורות
וגדולות ,בעל גוף חזק ,שיבח בראשו ,יליד שנת  ,1911היה בן
 56כשנעלמו עקבותיו.
כל מי שיש לו ידיעות על משיל אמטאנס פיסא מתבקש בזה
להמציאן לבית המשפט ,בין בכתב עד ליום הדיון ,ובין בעל פה לבית
המשפט במועד הנקוב לעיל ,וכל אדם מעוניין הרוצה להתנגד להצהרת
מותו יתייצב לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל אם בעצמו ואם
על ידי בא־בוחו וינמק את התנגדותו ,או ימסור הודעה בפני נציג
דיפלומטי או קונסולרי של ישראל ,שבה יפרט את טעמי ההתנגדות,
שאם לא כן יחליט בית המשפט כטוב בעיניו.

י' וייס ,רשם

הודעות בדבר בקשות לפירוק הברות
תיק מספר 2311/73
בענין פקודת ההברות,

יבעבין פירוק ההברה גמנסיה ״דביר״ בע״מ,
יהמבקשת :מדיינת ישראל.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9בספטמבר  1973הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל-אביב־יפו לפרק את החברה הנזברת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 26במרס  1973בשעה .8,30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת הבירור ,אפ
בעצמו אי באמצעות עורך הדין שלו .העתק מן הבקשה יינתן לכל
נושה או משתתף של ההברה שידרוש זאת מן החתום מטת תמורת
התשלום הקבוע בעדו.

א׳ אמיתי ,עו׳׳ד
עוזר ראשי לפרקליט מחוז תל־אגיב
באיכות המבקשת
ה ע ד ה  :כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
למסור ,או לשלוח על ידי הדואר ,לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.
ההודעה ,בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או
בחתימת בא כוחם ,צרןכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
החתום לעיל לא יאוחר משעה  13,00של יום  25במרס .1974
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תיק מספר 53/74
בעבין פקודת החברות,
ובענין פירוק .החברה נאות מצפה בע״מ.
והמבקש :בנישתי• רפאל.
נמסרת גזה הודעה ,כי ביום  8בינואר  1974הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וני
בקשת פירוק זו תישמע בפגי בית המשפט היושב בדין ביום  26במרס
 1974בשעה .08.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
בענין הבקשה או להתנגד לבך ,רשאי להופיע בשעת הבירור ,אפ
בעצמו או באמצעות עודך הדין שלי .העתק מן הבקשה יינתן לכל
נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת
התשלום הקבוע בעדו,

בן ציון צנעני ,עו״ד

רחוב גאולה  ,5רחובות
בא־בוה המבקש
ה ע ר ה  :בל הרועה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
למסור ,או לשלוח על ידי הדואר ,לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.
ההודעה ,בציון השם והמען של האיש אי הפירמה ובחתימתס או
בחתימת בא כוחם ,צריכה להימסר או להישלח באופן שהגיע אל
החתום לעיל לא יאוחר משעה  13.00של יום  25במרס .1974

ילקוט הפרסומים  ,1994ס״ז במדר תשל״ד10.3.1974 ,

הודעות גדכר מכירת מקרקעין
לשכת ההוצאה לפועל בירושלים
תיק הוצל״פ 5415/73

הודעה בדבר מכירת מקרקעין•
מוצעים בזה למכירה מחצית המקרקעין המתוארים להלן.
על המעונין בקניית מחצית המקרקעין להגיש ללשכה זו הצעה
בכתב תוך שלושים יום מפרסום הודעה זו .ההצעה תפרט את שמו,
מענו ומספר זהותו של המציע ואת הסכום המוצע המצורף להצעת
ערבות בסכום שלא יפחת מ־ 10%מהמחיר המוצע .את ההצעה יש
להניש בלשכת ההוצאה לפועל בירושלים ,רחוב השין  ,1בכל יום בין
השעות  12.00-90.00לפני תצהריים.

פירוט המקרקעין
המקום :רחוב פוטין  28תל־אביב )דירה בת שני חדרים ונוחיות(
בקומת הקרקע מעל לעמודים(.
מסי הרישום :גוש  6217חלקה ,362/3
תיאור המקרקעין :דירה המכילה  2הדרים ,הול כניסה גדול,
שירותים ומרפסות בשטח רשום של  60מ״ר נטו רצוף .מחצית
הנכס הנ״ל ,שהינו תפוס ע״י בעל המחצית השניה של הנכס ,הוערך
ע״י המעריך ושמאי מוסמך מטעם לשבת ההוצאה לפועל בסך של
) 32,008שלושים ושניים אלף( לירות ,במותזק ע״י דייר.
ב׳ באדר תשל״ד ) 24בפברואר (1974

גבריאל הדיה

המוציא לפועל ,בתי המשפט ,ירושלים

מסביב — בחזית ובצד מערב)לצד מחצית החלקה המניה( בנדר רשת,
בצד הצפוני ע״י קיר בנוי בגובה כ־ 4מ׳ ,ובצד המזרחי ע״י קיר אטום
של בנין העומד על החלקה הסמוכה .כל שטח המגרש מרוצף ברצפת
בטון ,ועל חלק גדול של המגרש קיימת סככה טקונפטרוקצית ברזל
מכוסה באסבסט גלי בגדר לחזית ישנו שער ברזל דו־כנפי .הנכס
המתואר משמש מוסך מכוניות ״האומן״ המנוהל ע״י החייב .בספרי
האחוזה רשומה הערה שזכות החכירה מאת עירית תל-אביב כפופה
לצו הריסה ,ולבן לא הובאו המבנים הקיימים על החלקה בחישוב
הערכה זו ,פרט לרצפת הבטון ולגדרות .בהתאם לאיזור ,מותר על
המגרשים באיזור תעשיה לבנות  5קומות בנות  40%כל אחת משטה
הנכס הרשום ובם״ה  ,200%או  660מ״ר על מחצית הנכס .רוחב
המחצית המשועבדת של החלקה 12מ׳ בערך ,ועומק המגרש כ־.5ז 2מי.
שעבודים והגבלות:
הנכס רשום ע״ש עירית תל־אביב ולחייב יש חוזה חכירה ל*60
שנה ההל מיום  30במרס  1960על מחצית החלקה,
פרטים נוספים:
המקרקעין נשומו בסך  250,000ל״י )מאתיים וחמישים אלף(
זכות החכירה כפנוי וריק ,ובטך של  100,000ל״י)מאת אלף( במצב
תפוס .י
י״ט בשבט תשל״ד ) 11בפברואר (1974
המוציא לפועל בתל־אביב־יפו

לשכת ההוצאה לפועל בתל־אביב־יפו
תיק מספר 4876/73

לשכת ההוצאה לפועל בתל־אביב־יפו
תיק תוצל״פ 8582/72

הודעה בדבר מכירת מקרקעין
מוצעים בזה למכירה המקרקעין המתוארים להלן לסילוק חוב בפך
 26,300ל״י המגיע מהחייב יעקובוב ברוך לזכות עופר אלישבע
המיוצג ע״י מ .וידאל ,רמברנדט  ,6תל־אביב.
על המעונין בקניית המקרקעין להגיש ללשכה זו הצעה בכתב תוך
שלושים יום מיום פרסום הודעה זו .ההצעה תפרש את שמו ,מענו,
מספר זהותו של המציע ואה הסכום המוצע ,ויוצרף להצעה ערבון
בסכום שלא יפחה מ־ 10%מהמחיר המוצע.

פירוט המקרקעץ:
המקום :חל־אביב רחוב חושיה ,אדמת בנין.
מספרי הרישום :גוש  7107הלקה .195
שטה 660 :מ״ר.
החלקים.1 :
 .תיאור המקרקעין ,פוגם ,טיבם והשימוש בהם:
הלקת בנין בצד הצפוני של רחוב תושיה מזרחית לרחוב שונצינו
ודרומית לשכונת מונטיפיורי באיזור תעשיה של עידית תל־אביב.
הנבט המשועבד מהווה את חלקו המזרחי של המגרש ,והוא מגודר

ילקוט הפרסומים  ,1994ט״ז באדר תשל׳׳ד10.3.1974 ,

הודעה בדבר מכירת מקרקעץ
מוצעים בזה למכירה המקרקעין המתוארים להלן לסילוק חוב בסך
 62,000ל״י המגיע מהחייב צ ב י ט ר ו פ ה לזכות מ ר ג ו ט ב ל א ו ש ־
ט י ן המיוצג ע״י עו״ד זליגסון אח גבריאלי מרחוב רוטשילד ,60
תל־אביב.
על המעונין בקניית המקרקעין להגיש ללשכה זו הצעה בכתב תוך
שלושים יום מפרסום הודעה זו .ההצעח תפרש את שמו ,מענו ומספר
זהותו של המציע ,ואת הסכום המוצע ,ויצורף להצעה ערבון בסכום
שלא-יפחת מ־ 10%מהמחיר המוצע.

פירוט המקרקעין
המקום :רחוב שלום עליכם  ,43תל-אביב,
מספדי הרישום :גוש  6906חלקה  96דירת משנה .8
השטח 56 :ממ״ר.
תיאור המקרקעין ,סוגם ,טיבם ושימוש בהם :דירת מגורים בת 2
הדרים וח״ש בקומה ג׳ בבית משותף המכיל  7דירות .ללא קומת
עמודים .הדירה פונה אל הזמר לצד מערב של הבית .נבנתה נ ־
 .1962/2הדירה במצב בינוני וללא כל מותרות אך הזית הבנין שופצה
לאחרונה.
שעבודים והגבלות :אין.
המקרקעין נשומו כסך  84,000לירות כפנויה וריקה ובסך 28,000
ל״י במצב תפוס.
המוציא לפועל בתל־אביב־יפו
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הוק הההימ האחידימ ,תשכ״ד1964-
לפני המועצה לפי חוק החוזים האחידים ,תשכיד1964-
המבקשים:

דורה וישראל מלצקי ו־־ 31אחרים
בקשה לאישור חווה אחיד
מכר

ע י י עו״ד א׳ קרבי ,רחוב מקור ישראל  ,13תל-אביב.

שבעשר ,בערך ובחתם
בין:

.ביום
שייקרא להלן ״הםובר״  -מצד אחד;
•• • •

יביז:

שייקרא/או להלן ״הקוגה״  -מצד שני;
.1

תיק מם׳ 4/73

לפי התנאים הבאים להלן

המוכר מוכר בזה לקונה והקינה קונה בזה מאת המוכר את הסתורה דלקמן במהיר ובתנאים כמפורט בטבלה שלהלן;
 .1פירוט
הסתורה

 .2המתיר
במזומן

 .3דמי אריזה
ומשלוח

 .5אחת הרבית
לשנה

 .4ביטוח
ומסירה

 .6המחיר
הכולל

.2

.ל״י שאותו מתחייב הקונה לשלם למוכר באופן דלקמן:
המהיר הכולל של הסחורה הוא כאמור,
א .פך . . . . . . . . .ל״י ביום חתימת הצדדים על הוזה זה.
ל״י היינו היתרה ב . . . . . . . . . -תשלומים הודשייט רצופים של  . . . . . . . . .ל״י
ב .סך
וגמור ביום . . . . . . . . . . . . . .
כל תשלום החל ביום
ג .הרבית הנזכרת בסעיף  1לעיל תשולם על הסכומים שלא שולמו במזומן בזמן הקניה.

.3

מקום התשלום הוא מקום העסקים של המוכר או בבנק  . . . . . . . . . .מסי חשבון . . . . . . . . . . . .

 .4לבטחון הגבייה של יתרת המחיר הב״ל ימסור הקונה למוכר שטרי חוב בחתימתו ובהתיות הערב ,אולם מוסכם בין הצדדים
כי רק פרעון השטרות הב״ל בפועל ייחשב לסילוק היתרה ?וו הלק ממנה כנקוב בשטרות.
.5

מסירת הטהורה לקובה תבוצע עד יום

 .6מוסכם בין הצדדים בי פיגור בתשלום של שלשה שעורים בל שהם מהשעורים המפורטים בט2יף 2בי לעיל ייחשב להפרה
שורשית של חוזה זה מצד הקונה ואז יעמדו לפירעון מיידי בל יתר שיעורי התשלומים שאותם יהיה הייב הקונה באותה עת למוכר
וזאת אף אם טרם הגיע זמן פרעונפ של שעורים כאלה )או של שטרור .מאלה(.
 .7יתרת החוב כ:׳״ ל חהיח בצירוף  23%רבית ,מחושב מיום ה»יגור של כל תשלום ובצירוף הוצאות גבייה כגון דמי התראות,
דמי איתור כתובת ,הוצאות משפט ושביט עורך־דין.
.3

הקונה מתחייב לתוליע לסובר במכתב רשוכ על כל שינוי בכתובתו.

.9

מוכים בזה בין הצדדים בי המוכר רשאי להעביר לאתר או לאתרים את זכויותיו על פי חוזה זה.

 . 10הקונה מצהיר ,בי חתם על החוזה לאחר שהבין את תוכיו ה5ת כל תנ»יו וקבל לידיו עותק ממנו.
 .11מוכבם בין הצדדים כי מקום בצוע החוזה ומקום השיפוט הוא מקום ״!ויסקה.
 .12הקונה מצהיר בזה כי התהיבויותיו על־פי חוזה זה הן בלתי חוזרות ואינן ניתנות לביטול גם אם יחזיר הקונה את הסחורה
למוכר וגם אם יסרב הקונה לקבל את הטהורה הב׳״ל ,אולם זאת בפוף לחוק המכר ,תשב״ח—.1968
 .13למרות כל האמור לעיל מוסכם בין הצדדים ,שאם לאחר מסירת השטרות ישלם הקונה למוכר את כל יתרת החוב הנ״ל
במזומנים תוך  30יום מתאריך חוזה זה יחזיר המוכר לקונה סכום שווה לשיעור הרבית שבעיפקה וגפ את השטרות.
 .14נל יחידי הקונה מצהירים כי הם מבל לגיל  18ולראיה הם הציגו גפני המוכר את תעודת הזרד י שלה• שמספריהם רשומים
להלן:
ו ל ר א י ה בגוו ה צ ד ד י ם על החתום:
הקונה )עם מס׳ ת.ז(.

המוכר
הבקשה באמור פתוחה לעיון הציבור בבית המשפט המחוזי בהל־אביב־יפו.
כל המעונין להצטרף כמשיב עליו לעשות זאת תוך  21יום מיום פרסום בקשה זו.

זאב צלטנר,
יו״ר המועצה לפי תוק החוזים האחידים,
תשכ״ד—1984
ילקוט הפרסומים  ,1934ט״ז באדר חשל״ד10.3.1974 ,

בפני המועצה ל פ י חוק החתים האחידים ,תשכ״ד,1964-
בבית המשפט המחתי ב ת ל ־ א ב י ב  -י פ ו
המבקשת :מ פ ע ל י ם לניקוי יבש קשת בע״מ »רחוכ המבדיל  ,12רמת־גן ,ע׳׳י ב׳׳כ עו״ד מ׳ שויג ו/או א׳ מי־זהב
מרחוב דניאל פריש  ,8תל־אביב.

בקשה לאישור חוזה אחיד
המבקשת הגישה בקשה למועצה לפי חוק החוזים האחידים ,תשכ״ד ,1964-לאשור תנאים מגבילים הכלולים בשובר על פיו
המבקשת תקבל הפ3ימ לניקוי «ו לטיפול אוזר.
ואלה התנאים:
ת נ א י ק ל ל ת החפין ה נ מ ם ר ל נ ו ל ט י פ ו ל
.1

לצורך בצוע הטפול המוזמן נשתמש בחומרים מתאימים ,בציוד המיועד לכך ,ובשיטת עבודה מתאימות.

.2

אם יתברר בעת הטפול ובכל שלב של הטפול כי אין אפשרות לבצע את הטפול המזומן ,הרשות בידינו לבטל את הסכמתנו
לבצע את הטפול המוזמן ,החפץ יוחזר בלי לחייב בתשלום בעי הטיפול.

.3

כפוף להיראית סעיפים  1ו־ 5לא נהיה אחראים לנזקים שיגדמי לחפץ הנמסר לטיפולנו כגון :תלישה ,התפוררות ,קריעה
או נזק אחר של כפתורים ,אבזמים ,אביזרי קישיט כלשהם או חלקי ריפוד נקביבי.

.4

כפוף להוראות סעיפים  1ו־ 5אין אני אחראים לגזקים שיגרמו לחפץ הנמסר לטיפולנו בגלל תכונות מיוחדות של החומר
אשר ממנו עשוי החפץ ,הגורמות להיווצרות שינויים בחפץ כתוצאה מהטיפול בו ,כגון שינויי מידות או התכווצות ,או בגלל
פגמים שהיו בחפץ לפני הטיפול .כמו כן אין אני אחראים לנזקים שיגדמי לחפץ בגלל פגמים בייצירו ,שנתגלו בו בעת או
כתוצאה מהטיפול.

.5

בכל מקרה של תלונה מצד הלקוח ,שתדחה על ידנו ,אם יעמוד חלקוה על תביעתו לפיצוי ,יהיו שני הצדדים ובל אחד מהם,
דהיינו המזמין וחברת קשת ,זכאים לדרוש את בדיקתו של החפץ ע״י -המכון לסיבים ולמוצרי יער״ שליד משרד המסחר
והתעשיה ,להלן ״המכון* כדי לקבוע אם הנזק נגרם לחפץ באשמתנו.
קביעתו של המכון תהיה סופית ותחייב אותנו ואת הלקוח.
הוצאות הבדיקה יחולו עלינו אט לפי קביעת המכון אנו אשמים בנזק שנגרם לחפץ ,בכל מקרה אחר ישא הלקוח
המתלונן בהוצאות הבדיקה.

.6

אבד החפץ ,הושמד או ניזוק ב א ש מ ת נ ו  ,לא ישלם הלקוח את דמי הטיפול ,ואנו נשלם ללקוח את דמי הנזק שנגרמו לו
ו ב ל ב ד ש ה ס כ ו ם לא י ע ל ה על הסכום שהוא כפיל ) 13חמש עשרה( מ ד מ י ה ט י פ ו ל שהלקוח התחייב לשלט לנו
בעד הטיפול המוזמן.
הפיצוי המקסימלי• דלעיל מוסכם מראש ,בשום מקרה ומכל סיבה או עילה שהן ,לא תחול עלינו אחריות לתשלום פיצויים
גבוהים מהנקוב לעיל.
אם הלקוח מעונין לבטח אה החפץ בסכום גבוה מכפי האמור נאפשר לי לעשות זאת ב ע ת מ ס י ר ת החפץ לטיפול ,לנקוב
בערבו ולשלם בו במעמד את דמי הביטוח לטי התעריף המוצביבסניף חבדתבו .התעריף הוא של הברת ביטוח הפועלת בישראל,
דמי הביטוח ישולמו רק אם החפץ אבד ,הושמד או ניזוק באשמתבו.

.7

החזרת החפץ ללקוח תעשה בסניפנו בו נתקבל ,במעמד דמי הטיפול ונגד הצגת הקבלה שנמסרה ללקוח בעת קבלת החפץ
לטיפול.

.8

על הלקוח לקבל את החפץ תוך  60יום מיום מסירתו לטיפול .לאתר מועד זה לא תחול עלינו אחריות למצבו של החפץ.
בתיה שנה מיום קבלת החפץ לטיפול יחשב החפץ במופקר ע״י הלקות ונהיה רשאים להשמיד את החפץ או לתיתו כמתנה
או לסלקו בבל דרך שהיא בקי שתחול עלינו כל הובה כלפי הלקוח.

.9

על הלקות לבדוק את החפץ המוחזר לו בפת המפירה.
אם החפץ מורכב ממספר פריטים ,על הלקוח לספור את הפריטים בעת ההחזרה.
לא ת ח ו ל עלינו כל אחריות בדבר נזק שנגדם לחפץ ,אם הלקוח לא יתלונן תוך ארגע עשרה יום מעת החזרת החפץ תוך
ציון מספר הקבלה או הצגת פרט סימון שחובר על ידנו לחפץ.
הבקשה כאמור פתוחה לעיון הציבור בבית המ?טפט המחוזי בתל־אביב־יפו.
בל המעונין להצטרף כמשיב עליו לעשות זאת תוך  21יום מיום פרסום בקשה זו.
זאב צלטנר ,שופט
יושב ראש המועצה לפי חוק החוזים האחידים,
תשכ״ד—1964

ילקוט הפרסומים  ,1994ט״ז באדר תשל״ד10.3.1974 ,
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פקודת האגודות השיתופיות
הודעות ע ל רישום אגודות שיתופיות
.1
.2
ג.
.4
.s

המספרים בהודעות נוציינים פרטיי! אלה :
שם האגודה
הגזען חרטום
תאריך הרישום
סוג האגודה
מספר תי2ן ח8גודה

.1
.2
.3
4.
5.

״מדברית זבולון״ אגודה חקלאית שיתופית בע״מ
רמת יוחבן ,דואר בפר המכבי.
כ׳ בטבת תשל״ד ) 14בינואר .(1974
 (1חקלאות;  (2אגודה חקלאית כללית.
2278

.1
.2
.3
4.
5.

״מפעלי גרנות״ אגודה שיתופית חקלאית בע״מ
ד.נ .שמודון.
כ׳ בטבת תשל״ד ) 14בינואר .(1974
 (1חקלאות;  (2אגודה חקלאית כללית.
2279

.1
.2
.3
4.
5.

״מדגרית־אשרח״ אגודה ח ק ל א י ת שיתופית בע״מ
בית העמק ,ד.נ .מעלה הבליל.
כ׳ בטבת תשל״ד ) 14בינואר .(1974
 (1חקלאות;  (2אגודה חקלאית כללית.
2280

.1

״בית החינוך המשותף נוח איתן״ ,אגודה ח ק ל א י ת
שיתופית בע״מ
נוה איתן ,ד.נ .בקעת בית־שאן.
כ״א בטבת תשל״ד ) 15בינואר .(1974
 (1חקלאות;  (2אגודה חקלאית כללית.
2281

.2
.3
4.
5.
.1
.2
.3
4.
!.
.2
.3
4.
5.

״בית ה ס פ ר  -ס ו ל ם צור״ ,אגודה חקלאית שיתו־
פית בע״מ
גשר הזיו ,ד.נ .גליל מערבי.
כ״א בטבת תשל׳־ד) 15בינואר .(1974
 (1חקלאות;  (2אגודה חקלאית כללית.
״יעיל״ אגודה שיתופית לניהול בישובים ח ק ל א י ם
באזור עזתה בע״מ
איזור עזתה,
כ״ז בטבת ל1של״ד ) 21בינואר .(1974
 (1חקלאות;  (2אגודה חקלאית כללית.
2283

ב״ז בטבת תשל״ד ) 21בינואר (1974

ביטול רישום אגודות שיתופיות ל פ י סעיף (2) 50
הואיל וביום  24בנובמבר  1971ניתן צו על פירוק האגודה:
״אל אגאקה׳ אגודה שיתופית ל ת פ י ר ה ב כ פ ר יםיף
בע״מ )מפי התיק ,(3088 :וצו 1ה פורטם בילקוט הפרסומים מפ׳
 1794מיום ;3.1.1972
הואיל זביום  8בדצמבר  1972ניתן צו על פירוק האגודה :״אל
פייד״ אגודת מים שיתופית ב ע ר ע ר ה בע׳׳מ )מם׳ התיק:
 (1817וצו זה פורסם בילקוט הפרפוטיפ מס׳  1897מיום ,15.2,73
והואיל והפירוקים הנ״ל נשלמו ,ניתנת בזה הודעה ,שרישומי
האגודות הב״ ל נתבטלו ומאותה שעה חדלו האגודות לשמש כגופים
מאוגדים.
יאיר יקיר
רשם האגודות השיתופיות
הודעה ל פ י סעיף ) (1) 59ד(
וסעיף  (5) 242ל פ ק ו ד ת ה ח ב ר ו ת
 .הואיל ובדבר האגודה השיתופית הנקובה להלן ,פורסמה בתאריך
ובמקום המפורט לצדה ,הודעה ששמה יימהק ,באם תוך שלושה
הדשים מיום הפרסום לא יראו לי סיבות שלא לעשות בן ,הריני מודיע
כי לאחר שלא הובאו בפני בל סיבות כאמור ,נמחק שמה של האגודה
השיתופית הנקובה להלן מפנקס האגודות השיתופיות ,בתנאי שהתהי־
ביתו של בל מנהל ,מבהל־עסקים והבר באגודה הנ״ל במקום שהיא
קיימת ,התמיד ויוסיף להיות לה הוקף כאילו האגודה לא בוטלה.
ילקוט הפרסומים
ויום הפרסום

שם האגודה
אגודה שיתופית לעזרה הדדית ולחיסכון של
עובדי הברה לפיחות מלונאות ונופש בישראל
בע׳׳מ
)תיק מספר.(1125 :
ב׳ בטבת תשל׳׳ד ) 27בדצמבר (1973

1934
 19ביולי 1973

יאיר יקיר
רשם האגודות השיתופיות

צווי פירוק והודעה לנושים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  47לפקודת האגודות השיתופיות ,הנני
מצווה בזה על פירוק האגודה כדלקמן:
)!(

״חיטה״• מאפיה קואופרטיבית בטירה בע״מ )טס׳
תיק האגודה ,(1586 :וממנה למפרק את אפרים זלצר ,שמענו:
מרכז הקואופרציה ,רחוב הארבעה  ,24תל־אביב.

יאיר יקיר
רשם האבודות השיתופיות

) (2״ספיר״ אגודה שיתופית לשירותי נקיון ב ת ל ־
אביב בע״מ )מט׳ תיק האגודה ,U826 :וממנה למפרק את
אפרים זלצר ,שמענו :מרכז הקואופרציה ,רחוב הארבעה ,24
תל-אביב.

הואיל ורשם החברות מסר לי הודעה בי אישר לרישום את
״מכון המים חוף ים״ הרצליה ב׳ אגודה שיתופית
בע״מ) ,תיק מס׳ .(297
הריני מוסר בזה הודעה שביטלתי היום את רישום האגודה הנ״ל
כאגודה שיתופית.
יאיר יקיר
ל׳ בתשרי תשל״ד ) 26באוקטובר (1973
דשם האגידית השיתיפיית

בהתאם לתקנה  2לתקנות האגודות השיתופיות )פירוק( ,תשל׳׳ב-
 ,1971נדרש כל בעל תביעה מן האגודה להגיש את תביעתו בבתב
למברק תוך שישים יום מיום פרסום הודעה זז לפי המען הנ״ל.
בהתאם לסעיף  (2)46לפקודה רשאי כל חבר האגודה לערער על
צו זה בפני שר העבודה תוך חדשיים מיום פרסומו ברשומות.

הודעה ל פ י סעיף  (4)456ל פ ק ו ד ת ה ה ב ר ו ת
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כ״ב בכסלו השל׳׳ד ) 17בדצמבר (1973

יאיר יקיר
רשם האגודות השיתופיות

ילקוט הפרפומיט  ,1994ט״ז באור תשל׳יד10.3.1974 ,

פקודת האגודות השיתופיות
צווי פירוק והודעה לנושימ
בתוקף סמכותי לפי סעיף  ,(1)46לפקודת האגודות השיתופיות
הנני מצווה בזה על פירוק האגודות כדלקמן;

) (1״קבוצת חול״ קואופרטיב להספקת חול בחיפה
והסביבה בע״מ )מם׳ תיק האגודות (626 :וממנה למפרק את
אפרים זלצר ,שמענו :מרכז הקואופרציה ,רחוב הארבעה ,24
הל־אביב.

נ (2״החקלאי״ כפר סבא  -אגודה שיתופית חקלאית
בע״מ )מס׳ תיק האגודה (1726 :וממנה למפרק את מנחם
דויטש. ,עו״ד ,שמענו :משרד העבודה.

) (3״צוות ניהול״ אגודה שיתופית לגיהול וארגון
מפעלים בישראל בע״מ )מס -תיק האגודה(2075 :
וממנה למפרק את אפרים זלצר ,שמענו :מרכז הקואופרציה,
רחוב הארבעה  ,24הל־אביב.

) (4״סלסביל״ אגודה שיתופית למים במגיד אל כרום

בע״מ )מפי תיק האגודה (1671 :וממנה למפרקים אח »׳
דויטש ,עו״ר ,שמענו :משרי העבודה ו־אליאפ גיבריס ,שמענו:
המחלקה הערבית ,מועצה הפועלים ,עכו.
בהתאם לתקנה  2לתקנות האגודות השיתופיות )פירוק( ,תשל״ב-
 ,1971נדרש בל בעל תביעה מן האגודה להגיש את תביעתו בכתב
למפרק תוך שישים יום מיום פרסום הודעה זו לפי המען הנ״ל.
בהתאם לסעיף  (2)46לפקודה רשאי בל חבר האגודה לערער על
צו זה בפני שר העבודה תוך חדשייפ מיום פרסומו ברשומות.
ג׳ בטבת תשל״ד ) 28בדצמבר (1973

הנני -מודיע בזה ,שלאחר שלושה חודשים למך תאריך פרסום
הודעה זו ,יימחקו שמותיהן של האגודות הנזכרות מטה ,מפנקס רישום
האגודות השיתופיות והאגודות יבוטלו ,אלא אם יראו לי תוך המועד
הנ״ל סיבות המחייבות אחרת.
תאריך הרישום

שם האגודה

צו בדבר ביטול פירוק האגודה
בתוקף סמכותי על פי סעיף  46לפקודת האגודות השיתופיות
וסעיף  16לפקודת הפרשנות )נוסח חדש( ,אני מבטל את הצו לפירוקה

של ״אגודת המורים העבריים השיתופית הכללית

בישראל בע״מ״ )תיק מספר  ,(851שפורסם בילקוט הפרסומים
 1766מיום  15.10.71עמי .80
בהתאם לכך בטל מינויו של מר יעקב איסלר עו״ד כמפרק האגודה
האמורה.

יאיר יקיר

מען רשום

״דרור ערד״ מוסך מסגריה
קואופרטיבית בע״מ
)תיק מספר.(2216 :

ט׳ בחשון תשל״ב
) 17באוקטובר (1972

״שומרי ערד״ קואופרטיב
לשמירה בערי בע״מ
)תיק מספר.(2095 :

ט״ו בתמוז תש״ל
) 19ביולי (1970

״אלח׳דראא״ אגודה שיתופית
להשקאה בדיר הנא בע״מ
)תיק מספר.(1911 :

ערד

 14בדצמבר 1967

ל׳ בכסלו תשל״ר ) 25בדצמבר (1973

דיר הנא

יאיר יקיר
רשם האגודות השיתופיות

תיקון טעויות

יאיר יקיר
רשם האגודות השיתופיות

ב׳ בשבט תשל״י) 25בינואר (1974

הודעה לפי סעיף ) (1)59ד( .
וסעיף  (3)242לפקודת החברות

בצו פירוק מיום  24.6.1973שניתן בגד האגודה ״יוצקי הגליל״
אגודה שיתופית ליצירת ברונזה בע־״מ )תיק  (1872אשר פורסם
בילקוט הפרסומים  ,1942תשל״ג ,עמי  ,2294נפלה טעות .שמה
הנבון של האגודה שבפירוק הוא :״יוצקי הגליל״ אגודה שיתופית
לאביזרי השקייה חקלאיים בחצור בע״מ ולא כפי שצויין בצו בטעות.
בהודעה של רשם האגודות השיתופיות שהתפרסמה בילקוט הפר
סומים  ,1934תשל״ג ,עמי  ,2075נפלה טעות ,במקום ״נחלת מושבי
הגליל״ אגודה שיתופית לעיבוד אדמות החולה בע״מ יבוא ״נחלת
מושבי הגליל״ אגודה חקלאית שיתופית לעיבוד אדמות החולה בע״מ.
ב׳ בשבט תשל״ד) 25בינואר (1974

יאיר יקיר
רשם האגודות השיתופיות

רשם האגויות השיתופיות

הודעות מ א ת כוג  1הנכסים הרשמי
פקודת החברות
הודעה על תשלום דיבידנד

הודעה על שחרור מפרק

שם ההברה :א.מ.א .תעשיות ישראליות למבלטיט בע״מ בפירוק.
מען המשרד הרשום :אזור התעשיה ,ערד.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים ,תיק אזרחי .641/76
הסכום לכל לירה 2.5 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :ראשון.
עמן פרעונו :ט״ז באדר חשל״ד ) 10במרס .(1974
מקום פרעינו במשרד הנאמן :עזריאל ברק ,עו״ד ,שדרות רוטשילד ,4
תל־אביב.
י' צוריאלי
ד׳ באדר תשל״ד ) 26בפברואר (1974
סגן בונם הנכסים הרשמי

שפ ההגרה :אלומתכת אשדוד בע״מ ,בפירוק.
מען המשרד הרשום :אזור התעשיה ,בניני גום־יט אשדוד.
בית המשפט המחוזי של באר־שבע ,תיק אזרחי .271/69
שט המפרק ,תיאורו ומענו :ד״ר חיים רודן ,עו״ד  -רחוב שבי ציון
 ,29אשדוד.
תאריך השחרור :י״ט בשבט תשל״ד ) 11בפברואר .(1974

ילקוט הפרסומים  ,1994ט״ז באדר תשל״ד10.3.1974 ,

ב׳ באדר תשל״ד ) 24בפברואר (1974

ש׳ אנקור
ב״כ כונס הנכסים הרשמי
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הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי
פקודת פשיעת הדגל 936 ,ז
הודעות בדבר כוונה להכרה ע ל דיבידנד

הודעות על תשלום דיבידנד

ספ החייב ,תיאורו ומענו :גרצין יוסף ת.ז ,6202741 .סבל ,משכי ג׳
רחוב רוטבברג  ,53311באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :באד־שבע ,תיק אזרחי .470/71
היום האחרון לקבלת הוכחות :ב׳ בניסן תשל״ד ) 25בנזרט .(1974
שם הנאמן ,תיאורו ומעבה כונס הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
באר־שבע.

שט החייב ,תיאורו ומענו :שמעון הימי ,ת.זs-507/3 ,7118101 .
ירוהט.
בית המש3ט המחוזי של :באר־שגע ,תיק אזרחי .17/70
הסכום לכל לירה 40 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :ראשון וסופי.
זמן פרעונו :ב׳ בניסן תשל״ד ) 25במרס .(1974
מקום פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסיס הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
באר־שבע.

שם החייב ,תיאורו ומענו; חכמון קלימו ,ת.ז ,4207625 .מוכר פירות,
שכ׳ ד׳ ,רחוב יואל השופט  ,228/8באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :באד־שבע ,תיק אזרחי .76/71
היום הסהרון לקבלת הוכחות :כ״ז באדר תשל״ד ) 21במרס .(1974
שפ הנאמן ,תיאורו ומענו :כובס הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
באר־שבע.
שם החייב ,תיאורו ומענו :נעמי אמיץ ,ת.ז 4470741 .פועלת ,משכי
ג׳  536/8באר־שבע.
ביה המשפט המחוזי של :באר־שבע ,היק אורחי .227/70
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ז באדר תשל״ד ) 21במרס .(1974
שפ הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
באר־שבע.
שם החייב ,תיאורו ומענו :הלד דודולף ,ת.ז ,4708631 .פועל חקלאי,
מושב תפרה  .20הלד חוה ,ת.ז ,4708632 .ממושב תפרח .20
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .341/71
היום האחרון לקבלת הוכחות :א׳ בניסן תשל״ד ) 25במרס .(1974
שם הנאמן ,תיאורו ומעבו :בונם הנכפים הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
באר־שבע.
שט החייב ,תיאורו ומענו :ג׳ורג׳ אוחנה ,ת,ז ,6419634 .פועל,
 908/11קרית-גת.
בית המשפט המחוזי של :באר-שבע ,תיק אזרחי .258/63
היום האחרון לקבלת הוכחות :ט׳ בניסן תשל״ד ) 1באפריל .(1974
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כובס הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
באר־שבע.
שש החייב ,תיאורו ומענו :גיורנו יעקב ,ולילאן ,ת.ז ,7720581 .צבעי,
משבוןד׳  651/16באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .261/68
היום האחרון לקבלת הוכחות :א׳ בניסן תשל״ד ) 24במרס .(1974
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הנכפים הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
ב^ר־שבע.

הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד לנושים בדין
קדימה בלבד
שם החייב ,תיאורו ומענו :יעקב אזולאי ,ת.ז ,4210855 .מרחוב גית
ובן  ,13בת־ים,
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .537/66
היים האחרון לקבלת הוכחות :א׳ בניסן תשל״ד ) 24במרס .(1974
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
באד־שבע.
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שם החייב ,תיאורו ומענו :בנשימול מימון ,ת.ז ,6232041 .מבצע
תיקוני בנין שב׳ די ,676/1 ,באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .432/71
הסכום לבל לירה 10 :אגורות לנושים דבילים 100 ,אבודות לנושים
בדין קדימה.
דיבידנד ראשון או אחר :ראשון וסופי.
זמן פרעובו :כ״ו באדר תשל״ד ) 20במרס .(1974
מקום פרעונו במשרד חבאמן; כונס הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
באר־שבע.

הודעה על שחרור נאמן
שם החייב ,תיאורו ומענו :יעקב אזולאי ,ה.ז ,4210855 .מרחוב בית
וגן  ,13בת־ים.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .537/66
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :דייר ש׳ מנוף ,עו״ד • רחוב חז״ל ,66
באר־שבע.
תאריך השחרור :י״ט בטבת תשל״ד ) 11בפברואר .(1974

צווי שחרור
שם החייב ,תיאורו ומענו :זלמן קופלמן ,ת.ז ,6454929 .חנוני ,רחוב
אבן בבירול  ,5באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :בא—.שבע ,תיק אזרחי .205/69
האריך צו חשהרור :י״ט בשבט תשל״ד ) 11בפברואר .(1974
מהות הצו :שחרור החלטי וסופי.
שם ההייב ,תיאורו ומענו :מיכאל שמחה ,ת.ז ,578384 .מלצר ,שכ׳
ד ׳  200/4בארישבע.
בית המשפט המהוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .106/65
תאריך צי חשתרור :י״ט בשבט חשל״ר ) 11בפברו8ר .(1974
מהות הצו :שחרור החלטי וסופי.

ש׳ אנקור

כ״ב בשבט תשל״ד ) 14בפברואר (1974

ב״כ כונס הנכסים הרשמי

הודעה על שחרור נאמן
שם החייב ,תיאורו ומענו :יוסף כהן ,ת״ו  ,679741מדרה ,רחוב ה״רן
 ,12ירושלים.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים .תיק אזרחי .331/67
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :שטעון גבסין ,עו״ד ,רחוב הסורג  ,2בנין
גד,ירושלים.
תאריך השחרור :ב׳ באדר תשל״ד ) 24בפברואר .(1974
ד׳ באדר תשל״ד ) 26בפברואר (1974

י' צוריאלי
מגן כונס הנכסים הרשמי

ילקוט הפרסומים  ,1994ע״ז באדר תעזל״ד10.3.1974 ,

הודעות מאת כמס הנכסים הרשמי
פקודת פשיטת הרגל1936 ,
צווי קבלת נכסים והכרזת פשיטת רגל ,אסיפה
ראשונה וחקירה פומבית
שם החייב ,תיאורו ומענו :יצחק אייזנבך ,ת״ז  ,29780לוטש יהלומים
רהוב צפניה  ,47י־ש.
בית תמשפט המחוזי של :ירושלים ,תיק אזרחי .1(74
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :כ׳׳ו בשבט תשל״ד
) 18בפברואר .(1974
בקשת נושה או חייב; בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :כ״ג באדר תשל״ד )17
במרס  (1974בשעה  9.30במשרד כובס הנכסים הרשמי ,רחוב
ידידיה  ,4ירושלים.
תאריך החקירה הפומבית ,השעה והמקום :ה׳ בניסן תשל״ד) 28במרס
 (1974בשעה  10.30בבית המשפט המחוזי ,ירושלים.

בקשות שחדור
שפ החייב ,תיאורו ומענו :אברהם שכורי ,שומר ,רחוב דננור ,38
פרדסיכץ ,ת.ז.6471055 .
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב-יפו .תיק אזרחי .4810/67
היום והמקום לדיון בבקשת השחרור :כ׳׳ז באדר תשל״י ) 21במרס
 ,(1974בשעה  9.00בבוקר ,בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו.
שם החייבת ,תיאורה ומענה :הבו שכורי ,עקרת בית ,רחוב דנגור ,38
פרדם־כץ ,ת.ז.6467070 .
בית המשפט המחוזי של :הל״אביב־יפו .תילן אזרחי .131/68
היום והמקום לדיון בבקשת השחרור :כ״ז באדר תשל״ד ) 21במרס
 (1974בשעה  9.00בבוקר ,בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו.

י׳ צוריאלי,
סגן כונס הנכסים הרשמי

הודעה בדבר כוונה להכריז על"דיבידנד
שפ החייב ,תיאורו ומענו :אלתר שפירא ,מרחוב נתיב אליעזר ,7
רמת ויזניץ ,היפה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .726/72
היום האחרון לקבלת הוכחות :א׳ באדר תשל״ד ) 15במרס .(1974
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :ע׳ חרלף ,עו״ד ,שדי המגינים  ,42חיפה.
שם החייב ,תיאורו ומענו :משה )פוטוקר( אלמגור רחוב אהד-העם
 ,22הדרה.
בית המשפט המחוזי של :היפה ,תיק אזרחי .1154/65
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ת באדר השל״ד ) 22במרם .(1974
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב שמריהו לוין
 ,3חיפה.

הודעה על תשלום דיבידנד
לנושים קדימה בלבד
שם החייב ,תיאורו ומעו :דניאל דמרי ,רחוב החלוץ  ,35בהריה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .834/72
הסכום לכל לידה.35% :
דיבידנד ראשון או אחר :ראשונה.
ימן פרעונו; ב״גו בארד תשל״ד ) 15במרס .(1974
מקום פרעוגו במשרד הנאמן; עו״ד ע .רנד ,רחוב שמריהו לוין ,6
חיפה.
ילקוט הפרסומים  ,1994ט״ז באדר תשל״ד10,3.1974 ,

הודעות על תשלום דיבידנד
שם החייב ,תיאורו וטענו :עבד רגיא כיאל מכפר ג׳דיידה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה חיק אזרחי .860/72
הםכום לבל לירה.100% :
דיבידנד ראשון או אתר :ראשון.
זמן פרעלנו :כ״א באדר תשל״ד) 15במרס .(1974
מקום פרעובו במשרד הנאמן :ע׳ רבד ,עו״ד רחוב שמריהו לוין ,6
היפה.
שם החייב ,תיאורו ומענו :צ׳רנה פרנייה ,רחוב ז׳בוטינסקי  ,1חיפה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,חיק אזרחי .1186/69
הסכום לכל לירה20% :
דיבידנד ראשון או אחר :ראשון.
זמן פרעונו :י״ד באדר תשל״ד ) 8במרס .(1974
מקום פרעונו בטמרד הנאמן :עו״ד רנד ,תזוג שמריהו לוין  ,6היפה.
שם החייב ,תיאורו ומענו :יעקב צירנה ,רחוב זיבוטינסקי  ,1חיפה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .2067/63
הסכום לכל לירה.15% :
דיבידנד ראשון או אחר :שלישי.
זמן פרעונו :י״ד באדר תשל״ד ) 8במרס .(1974
מקום פרעונו במשרד הנאמן :עו״ד ע׳ רנד ,רחוב שמריהו לוין ,6
היפה.
שט החייב ,תיאורו ומענו :מוחלט גפים םלומ ,מעיליה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .248/72
הסכום לכל לירה.10% :
דיבידנד ראשון או אחר :ראשון.
זמן פרעונו במשרד הנאמן :עו״ד ע׳ •הדלף ,רחוב המגינים  ,42חיפה
ץ

ביטול צווי קבלת נכסים ושחרור נאמן
שם החייב ,תיאורו ומענו :פרץ אלי ,מרחוב מורין  ,88/2נצרת־עלית.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרתי .1375/71
תאריך צו קבלת הנכסים :י״ט בתשון תשל״ב ) 7בנובמבר .(1971
תאריך ביטולו :ט׳ בחשון תשל״ד ) 3בנובמבר .(1973
שם הנאמן ,תיאורו ימעבי :עו״ד אליהו שיליה ,מרחוב החלוץ ,18
חיפה.
תאריך השחרור :י׳׳ט בשבט תשל״ד ) 11בפברואר .(1974
שם החייב ,תיאורו ומענו :ישראל מונצר ,רחוב טבריה  18היפה.
בית המשפט המחוזי של :היפה ,חיק אזרחי .1013/70
תאריך בו קבלת נכסים.14.10.70 :
תאריך ביטולו :י״-ב בטבת תשל״ד ) 6בינואר .(1974
שפ הנאמן ,תיאורו ומענו :עו״ד י .פלפלי ,רחוב הבנקים  ,3חיפה.
תאריך השחרור :ל׳ בשבט תשל״ד ) 22בפברואר .(1974
שם החייב ,תיאורו ומענו :ישראל מילק ,רחוב קיסריה  ,3חיפה.
בית המשפט המחוזי של; חיפה ,תיק אזרחי , .778/70
תאריך צו קבלת נכפים.9.6.70 :
תאריך ביטול :ד׳ בכסלו תשל״ד ) 29בנובמבר .(1973
שם הנאמן ,תיאירו ומענו :י ׳ פלפלי ,עו״ד רחוב הבנקים  ,3חיפה.
תאריך השחרור :כ״ט בשבט תשל״ד ) 21בפברואר .(1974
ג׳ באדר חשל׳״ד ) 25בפברואר (1974

י' יקותיאלי
סגן כונס הנכפים הרשמי
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הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי
פקודת פשיטת הרגל1936 ,
צווי קבלת נכסים והכרזות פשיטת ת ל  ,אסיפה
ראשונה וחקירה פומבית
שם החייב ,תיאורו ומענה מחמוד כאיד מכפר תמרה פועל בנין ע״י
חיפה ת.ז3528313 .
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .163/74
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיםת רגל :י״ד בשבט תשל״-ד
) 10בפברואר .(1974
בקשת נושה או חייב :חייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ביום כ׳׳א באדר תשל״ד
) 14במרס  ,(1974בשעה  10.30בבוקר במשרד כונס הנכסים
הרשמי רחוב שמריהו לוין  ,3חיפה.
תאריך החקירה הפומבית ,השעה והמקום :ביום כ״ד באדר תשל״ד
) 18במרס  .(1974בשעה  8.30בבוקר בבית המשפט המחוזי בחיפה.
שט החייב ,תיאורו ומענו :מישל רבקה ,מרחוב שומרון  ,2חיפה.
ת.ז.6860975 .
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .147/74
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטה רגל :י״א בשבט תשל״ד
) 3בפברואר .(1974
בקשת נושה או תייב :חייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :א׳ באדר תשל׳יד )14
במרס  (1974בשעה  09.30בבוקר במשרד כונס הנכסים הרשמי
רחוב שמריהו לוין  ,3היפה.
תאריך החקירה הפומבית ,השעה והנזקים :ביום כ״ד באדר תשלי׳ ד
) 18במרס  ,(1974בשעה  08.30בבוקר בית המשפט המחוזי בחיפה.

חוק גגק ישראל ,תשי״ד1954-

שם החייב ,תיאורו ומענו :יוסף סופי ,צבע ,מכפר תמרה ע׳׳י חיפה.
ת.ז.2014881 .
בית המשפע המחוזי של :חיפה ,מיק אזרחי ,192/74
תאריך צי קבלת הנכסיט והכרזת פשיטת רגל :כ׳ בשבט תשל״ד )12
ב0ברואר .(1974
בקשת נושה או חייב :חייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :כ״ג באדר תשל״ד )17
במרס  ,(1974בשעה  9.30בבוקר במשרד בונם הנכסים זזרשטי
רחוב שמריהו לוין  ,3חיפה.
תאריך החקירה הפומבית ,השעה והמקום :כ״ד באדר תשל׳׳ד )18
למרס  (1974בשעה  8.30בבוקר בבית המשפט המחוזי בחיפה.
שפ החייב ,תיאורו ומענו :אלכסנדר סלומון ,מרחוב אהבת ציון ,6/24
קדית־ים א׳ ת.ז.6760773 .
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרתי .162/74
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :ט״ו בשבט חשל״ד )7
בפברואר .(1974
בקשת בושה או חייב :חייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :י״ח באדר תשל״ד )12
במרס  ,(1974בשעה  09.30במשרד כינס הנכסים הרשמי ,רחוב
שמריהו לוין  ,3חיפה.
תאריך החקירה הפומבית ,השעה והמקום :כ״ד באדר תשל״ד )18
במרס  ,(1974בשעה  08.30בבוקר בבית המשפט המחוזי בחיפה.
ל׳ בשבט תשל״ד ) 22בפברואר (1574

י' יקותאלי
סגן כונס הנכסים הרשמי

תקוות שטר* אוצר ,ת ש ״ ט  9 4 8 -ן

די! וחשבון לפי סעיף  (1)58שי חוק בנק ישראל ,חשי״ד—!954

׳

הסכום הכולל של שטרי אוצר

?ל מחזור המטבע והנכסים המוה־קים לעומתו בסיום העבודה
ביוט ה׳ באדר תשל״ד ) 27בפברואר (1974

שטרי בסף במחזור
מעות )לרבות מטבעות קטנים( במחזור ,
סד כל המטבע במחזור
זהב
יתרות במטבע חוץ
שטרי מקרקעי! של הממשלה
שסרי אוצר ושטרי התחייבות של הממשלח
שטרי חוב ושטרי חליפין
. . . . . . .
סד כל הנכסים

ליי
!5ני 1
2,658,178,701
5־ 96,751,527 56
_2,754,930,238 _56

.-

194,748,325 43
2,560,181,903 13

-

-

2,754,930,228 [ 56

* לא כולל מטבעות זכרו! )מזהב( בערך נקוב כולל של 5,916,900.-
ל״י שתכולת הזהב הכלול בהס שווה או עולה על ערכם הנקוב.

ל־י
 .1שהיו במחזור ביום י״ג בניסן תשב־״ט
) 1באפריל — (1969
על פי סעיף ) 1ב() (1לפקודת
שטרי אוצר ,תש״ט—1948
על פי סעיף ) 1ב() (2לפקודת
שטרי אוצר ,תש״ט—1948

165,000,000

סה׳׳כ

 .2הוצאו אחרי התאריך האמור
על פי סעיף ) 1כ()(1
165,000,000
על פי סעיף ) 1ב()(2
65,400,000
 .3בפרו אחרי התאריך האמור -
על פי סעיף ) 1ב()(1
165,000,000
על פי סעיף ) 1ב()(2
56,400,000
נמצאים במחזור ביום י״ב לאדר
תשל־ד ) 6במרס - (1974
על פי סעיף ) 1ב()(1
על פי סעיף )1ב()(2

סהיב

1100

69,400,000
234,400,000

165,000,000
69,400,000
234,400,000

ילקוט הפרסומים  ,1994ט״ז באדר תשל״ד10.3.1974 ,

תוק בנק ישראל ,חשי״ד1954-
דין־וחשבון על נכסי הבנק והתחייבויותיו עם סיום העסקים ביום ו׳ בטבת תשל״ד) 31בדצמבר (1973
)באלפי

נכסים

שטרי כסף ומעות במחזור
התחייבויות לחוץ לארץ

תביעות כלפי חוץ לארץ
זהב ונכסים במטבע חוץ 1
השתתפות בזהב בקרן המטבע הבינלאומית
נכפים אחרים במטבע חוץ

7,436,464
164,667
504,609
8,105,740

אשראי לממשלה
מיב אריך מועד 2
ג3יכוי סכומים ,ששוחררו כנגד מכירות
טילווה קצר מועד
חוב ארוך מועד נטו
שטרי אוצר
מקדמות ארעיות

אשראי אחר וניירות ערך
אשראי)בל״י(
אשראי במטבע חוץ
בניבוי פקדונות למימון יצוא של מוסדות
בנקאיים *
ניירות ערך

חשבונות אחרים
ערבויות שניתנו ואשראים
5

תעודות )ראה התחייבויות(

4,574,599

2,812,137

8

פקדונות מטבע חוץ של בנקים מחוץ לישראל
216,903
זכויות משיכה מיוחדות שהוקצו
פקדונותשל קרן המטבע הבינלאומית בגין משילות
17,336
התחייבויות אחדות

-

»234,23
׳

פקדוגות של הממשלה ושל המוסדות
הלאומיים

601,192
3,973,407
129,990
51,924

הפקדות יבואנים
פקדונות מטבע חוץ של הממשלה ושל
המוסדות הלאומיים

86,817
934,732

4,155,321

1,021,603

פקדונות של מוסדות בנקאיים
וכספיים בישראל

31,135,736
 1,650,488י
2,786,224

פקדונות של מוסדות בנקאיים
פקדונות של מוסדות כספיים
פקדונות למטבע חוץ של מוסדות בנקאיים 7
פקדונות:נקובים במטבע חוץ של מוסדות בנקאיים

489,345
2,296,879
127,702
2,424,561
19,478
742,997
15,448,117

ביאורים:
 1בכסיס במטבע תוץ בוללים זכויות משיכה מיוחדות בקרן המטבע הבינלאומית ) (SDRבסך
 141,315אלף ל״י)ב־ 31בדצמבר  133,208 :1972אלף ל״י(,
מזה 2,762,925 :אלף ל״י צמודים לדולר של ארה״ב )ב־ 31בדצמבר 2,791,863 :1972
אלף ל״י(.
ג כולל  539,904אלף ל״י אשראי לבנקים לשם מימון רכישת מלווה מלחמה מרצון ע׳׳י הציבור.
2

ל-י(

התחייבויות

חשבונות אחרים
הון הבנק וקרן מילואים
התחייבויות בעד ערבויות שניתנו
ואשדאים תעודות)ראה בלטים(

3,535,124
63,271
2,675,236
4,061,202
10,334,833
282,308
20,000
742,997
15,448,117

 4פקדונות בל״י :בקשר עם אשראי למטבע הזץ ליצוא.
 sבולל מקרקעין ,מבנים וציוד בסך ל״י אחת.
» מזה 24,37« :אלף ל״י ערך נקוב מטבעות זכרון ומטבעות מיוהדים )ב־ 31בדצמבר :1978
 12,518אלף ל״י(.
'•כולל  473,274אלף ל״י הפקדות כנגד פקדונות חופשיים )כ 31-בדצמבר 656,773 :1972
אלף ל״י(.

חשבון רתח והפסד לשנה שהסתיימה ביום ו׳ בטבת תשל״ד) 31בדצמבר (1973
)באלפי ליי(

הכנסות

הוצאות
רבית ששולמה ,הוצאות מיבהלה והוצאות אחדות
רווח נקי

553,529
89,281

רבית ועמלות שנתקבלו והכנסות אחרות י

642,810
642,810

642,810

חשבון חלוקת הרווחים
89,281

רווח נקי

לממשלה

89,281

מילווה עממי ג״ פ ,חשי״ד1954-
הודעה על מקום ומועד ההגרלה ה־59
בהתאם לסעיף ד׳) (5לחוק מילווה עממי תשי״ד ,1954-ניתנת
בזה הודעה כי ההגרלה ה־ 59של הטילווה הנ״ל תתקיים ביום שלישי,
י״א באדר תשל״ד) 12במרס  (1974במשרדי בנק ישראל ,תליאביב,
רחוב נחלת בנימין  ,69בשעה .16.00

בנק ישראל
מי נהל מיליות המדינה

1102
המחיר  160אגורות

תיקץ טעות
בהודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת מסי  1097א׳ שפור
סמה בילקוט הפרםומיפ  ,1986תשל״ד ,עמי  787במקום ״גוש 30112״
צ״ל ״גוש 30122״.

 .תיקון טעות דפוס
בהיתר להפעלת כלי רכב בשבתון ,שפורסם בילקוט הפרסומים
 ,1992תשל״ד ,עמי  ,1024בשורה האחרונה ,במקום ״משך״ צ״ל
״שמשך״.

ילקוט ד,פדהמ2ים  ,19*1ש״ז באדר תשל״ד10.3.1974 ,
נדמס בדפוס הממשלה ,ירושליס

