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שינוי בהרכב בית דיו למס עסקים בבני ברק 'ומגדל העמק
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מינוי פקידי הסדר קרקעות
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506

קביעת גוף לענין סעיף  136לחוק האמור .

506
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מינוי רשויות מוסמכות לפי פקודת הסמכויות בענין
היבוא ,היצוא והמכס )הגנה( .
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העברת סמכויות לפי הפקודה האמורה .
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אישור תעריפי חשמל
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מינוי ועדות חקירה בדבר הקמת עיריה בקרית ים ק דית
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541

הודעות מאת הציבור .

542

חוק הרשויות המקומיות )ביוב(,
תשכ״ג1962-

חוק״יסוד :הממשלה
הודעה על קביעת ממלא מקומו של שר
בהתאם לסעיף ) 41ב() (1לחוק־יסוד :הממשלה  ,1מודיעים בזה
שהממשלה קבעה ,לפי סעיף  20לחוק האמור ,כי ראש־הממשלה יכהן
כממלא מקומו של שר החוץ מיום ב׳ בכסלו תשל׳׳ו) 6בנובמבר (1975
עד שובו של סגן ראש הממשלה ושר החוץ לארץ.
נ׳ בכסלו תשל׳׳ו)ד בנובמבר (1975
)חמ (78410

מיכאל ניר
ממלא מקום מזכיר הממשלה

 1ס״ח תשכ״ח ,עמ׳ .226

בתוקף סמכותילפי סעיף  29לחוק הרשויות המקומיות )ביוב(,
תשכ״ב ,1 1962-אני ממנה את יוסף נוימן שופט בדימוס של בית
משפט שלום ,להיות חבר ועדת הערר למחוז חיפה ,במקום שמעון
רזי שנפטר.
המינוי של ועדות ערר שפורסם בילקוט הפרסומים  ,2119תשל״ה,
עמ׳  ,1853יתוקן לפי זה.
כ״ו בחשון תשל׳׳ו) 31באוקטובר (1975
)חמ (765211

חוק שידות המדינה )מינוייס( ,ת ש י ״ ט ! 9 5 9 -
הודעה על מינוי מנהל כללי
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  12לחוק שירות המדינה)מינויים(,
תשי״ט ,1 1959-מינתה הממשלה את פנחס זוסמן להיות המנהל הכללי
של משרד הבטחון ,מיום כ״ח בחשון תשל״ו) 2בנובמבר .(1975
ב׳ בכסלו תשל״ו) 6בנובמבר (1975
)חמ (720807

מינוי חבר ועדת ערר

מיכאל ניר
ממלא מקום מזכיר הממשלה

 1ם״ח תשי׳׳ט ,עמ׳  ;86תשב״ג ,עמ׳ .110

ח ו ק בית הדין לעבודה ,ת ש כ ״ ט -
ח ו ק השופטים ,ת ש י ״ ג 1 9 5 3 -
הודעה על מינוי שופטים

כ״ד בחשון תשל״ו) 29באוקטובר (1975
)חמ (70070

חיים י׳ צדוק
שר המשפטים

 1ם״ח תשכ״ט ,עמ׳ .70
 2ס״ח תשי״ג ,עמי .149

פקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח
חדש[ ,ת ש ב ״ ט 1 9 6 9 -
מינוי פקידי הסדר
בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לפקודת הסדר זכויות במקרקעין
]נוסה חדש[ ,תשכיט— ,11969אני ממנה את האנשים הנקובים להלן
להיות פקידי הסדר כמפורט להלן;
) (1נתן גל־נור ,למחוז חיפה ונפת עכו;
) (2יהודה לוי ,לנפת באד־שבע;
) (3מוריס עבד אל־בביא ,למחוז הצפון למעט נפת עכו.

בהתאם לסעיף  25לחוק השופטים ,תשי׳-ג— ,1 1953אני מודיע
בזה על גמר כהונתו של ד״ר יצחק קיםטר ,שופט בית המשפט העליון,
עקב פרישתו לגימלאות ביום י״א בחשון תשל״ו) 16באוקטובר .(1975
א׳ בכסלו תשל׳׳ו) 5בנובמבר (1975
)חמ (70070
 1ם״ח תשי׳׳ג ,עמ׳ .149

504

חיים י׳ צדוק
שר המשפטים

חיים י׳ צדוק
שר המשפטים

 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,13עמי .292

חוק המקרקעין ,תשכ״ט—1969
אישור בדבר הפיכת מקרקעי יעוד למקרקעי ציבור
בתוקף סמכותי לפי סעיף  110לחוק המקרקעין ,תשכ״ט—,11969
אני מאשר ,כי המקרקעין המתוארים בתוספת ,שרשומים בלשכת
רישום המקרקעין תל־אביב כמקרקעי יעוד המהווים דרך ,חדלו
לשמש ליעודם וייהפכו למקרקעי ציבור שאינם מקרקעי יעוד.

תוספת

חוק השופטימ ,ת ש י ״ ג 1 9 5 3 -
הודעה על גמר כהונתו של שופט

שד המשפטים

 1ם׳׳ח תשכ״ב ,עמ׳ .96

כ״ג בחשון תשלי׳ו) 28באוקטובר (1975
)חמ (70166

בהתאם לסעיף  8לחוק בית הדין לעבודה ,תשכ״ט— ,1 1969וסעיף
 25לחוק השופטים ,תשי׳׳ג— ,2 1953אבי מודיע שנשיא המדינה מינה,
בתוקף סמכותו לפי סעיף ) 4א( לחוק בית הדין לעבודה ,תשכ׳׳ט-
 ,1969וסעיף  5לחוק השופטים ,תשי״ג־ ,1953את עדינה פורת ויוסף
רבי'להיות שופטים של בית דין אזורי לעבודה ,מיום כ״ד בחשון
תשל״ו) 29באוקטובר .(1975

חיים י׳ צדוק

גוש

חלקה

שטח החלקה
במטרים מרובעים

החלק שחדל
לשמש ליעודו
במטרים מרובעים

6418
614'3

180
646

1875
218

בשלמות
210

א׳ בכסלו תשל״ו) 5בנובמבר 5ל(19
)חמ (70133

חיים י׳ צדוק
שר המשפטים

 1ם״ח תשב״ט ,עמי .259

ילקוט הפרסומים  ,2166ט״ז בכסלו תשל״ו20.11.1975 ,

תקנות־שעת־חיו־ום ) א ב ט ח ת מוסדות
ח מ י ו (  ,תשל״ד—.1974
מינוי ממונים לענין התקנות באוניברסיטה העברית
בירושלים
בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות־שעת־חירום )אבטחת מוסדות
חינוך( ,תשל״ד) 11974-להלן  -התקנות( ,אני ממנה בזה את:
) (1מרדכי מירון ,מנהל כללי ומשה צפרירי ,קצין בטחון ,להיות
ממונים על כל מוסדות החינוך של האוניברסיטה העברית
בירושלים;
) (2פרופ׳ יעקב גרוס ,דיקן הפקולטה לרפואה; ד״ר יעקב אדלר,
דיקן משנה הפקולטה לרפואה ,פרופ׳ מריו אולמנםקי ,דיקן
הפקולטה לרפואת שיניים; אברהם קרייזר ,דיקן משנה בית־־
הספר לדוקחות; מרים שטיינר ,רכז מעונות הסטודנטים; צבי
פנקס ,מנהל מחלקת שירותים לסטודנט; אברהם רפפורט ,דיקן
עוזר י הפקולטה לרפואת שיניים ודב קרן ,מזכיר הפקולטה
לרפואה ,להיות ,כל אחד מהם ,ממונה על אבטחת מוסדות החינוך
של האוניברסיטה העברית בעיךכרם ,למעט לענין תקנות  6ל־7
לתקנות;
) (3פרופ׳ יצחק הרפז ,דיקן הפקולטה לחקלאות ונח שפר ,דיקן
משנה הפקולטה לחקלאות ,להיות ,כל אחד מהם ,ממונה על אבטתת
מוסדות החינוך של האוניברסיטה העברית ברחובות,למעט לענק
תקנות  6וי 7לתקנות;
) (4אברהם כדר ,רודיקה בחג׳יאן ויעל וידרא ,רכזי ממונות סטודנטים
וצבי פנקס ,מנהל מחלקת שירותים לסטודנט ,להיות ,כל אהד מהם,
ממונה על אבטחת מעונות הסטודנטים של האוניברסיטה העברית
בירושלים ,למעט לענין תקנות  6ו־ 7לתקנות;
) (5פרופ׳ שלמה אבינרי ,דיקן הפקולטה למדעי החברה; ראובן קמינר,
מזכיר הפקולטה למדעי החברה; פרופ׳ שאול פטאי ,ראש המכון
לכימיה; פרופ׳ יורם לינדנשטדאוס ,ראש המכון למתמטיקה;
פרופ׳ אברהם מ׳ מאיר ,ראש המכון למדעי החיים; פרופ> שלמה
אלכסנדר ,ראש המכון לפיזיקה; פרופ׳ דב פור ,מנהל המחלקה
לזואולוגיה; דייר עמירם רונן ,מנהל המחלקה לגנטיקה; פרופ׳
יונה רוזנפלד ,מנהל בית־הספר לעבודה סוציאלית; פדופ׳ ראובן
ירון ,מנהל בית הספרים הלאומי; משה פלד ,סגן לעניני מינהל,
בית הספרים הלאומי; ד״ר נחמן אורון ,מנהל מרכז החישובים;
צבי סריג ,מזכיר מהלקח המשק ,מינהל מרכזיות; יעקב פילוסוף,
מנהל מעונות הםשודנטיס; צבי פנקס ,מנהל מחלקת שירותים
לסטודנט; חגי לב ,מזכיר ההנהלה; פרופ׳ שמריהו טלמון ,דיקן
הפקולטה; איבן שלזינגר ,ממלא מקום מזכיר הפקולטה למדעי
הרוח; ברוך שלו ,הפקולטה למדעי הרוח; יוחנן זלקין ,הפקולטה
למדעי החברה; דב קרן יער ,הפקולטה למדעי החברה; פרופ־
אבנר טריינין ,דיקן הפקולטה למדעי הטבע; ישראל ברניל ,דיקן
משנה ,הפקולטה למדעי הטבע; פרופ׳ דוד עמירן ,מנהל המחלקה
לגיאוגרפיה וגיאולוגיה; עודד סובול ,מזכיר ביה״ם למדע שמושי;
ד״ר ישראל הרמן ,מזכיר המכון לכימיה; יהודה אפעל ,מנהל
מחלקת המשק; שמחה שמהוביץ ,עוזר קצין בטחון; עוזי בחנא,
מנהל מהלקח הכספים; שמואל שיפמן ,מנהל מחלקת כה אדם;
ישראל בריקנר ,מנהל היחידה לחינוך גופני וחנה רוין ,מנהלת
המחלקה למינהל חלמידים ,להיות ,כל אהד מהם ,ממונה על
אבטחה מוסדות החינוך של האוניברסיטה העברית בגבעת רם,
ירושלים ,למעט לענין תקנות  6ו־ 7לתקנות;

1

ק״ת תשל״ד ,עמי  ;1902ס״ת תשל׳׳ה ,עמ־ .17

ילקוט הפרסומים  ,2166ס׳׳ז בכסלו תשל״ו20.11.1975 ,

) (6יוסף אבירם ,מנהל המכון לארכיאולוגיה; אברהם לבג ,מזכיר
הפקולטה למשפטים; פרופ׳ הלל דלסקי ,ראש בית־הספר
לתלמידים מחוץ לארץ; ישראל רואי ,סגן ראש בית־הספר
לתלמידים מחוץ לארץ; יחזקאל מאוטנר ,מנהל הרשות למהקר
ופיתוח ,מרכז טרומן; פרופ׳ שלמה פוקס ,מנהל בית־הספד
להינוך; חנה גפני ,מזכירת ביית־הםפר לחינוך; אריה יצב ,רכז
שנה אי ,מדעי הטבע; נפתלי ארבל ,מנהל מינהל הר־הצופים;
יצחק ויטנברג ,מזכיר מינהל הר־הצופים; דוד פרי ,מנהל מעונות
הסטודנטים; צבי פנקס ,מנהל מהלקה שירותים לסטודנט; פרופ׳
משה מעוז וד״ר רפאל ישראלי ,מכון טרומן; ראובן גולדברג
וד״ד רפאל ניר ,המרכז ללימודים קדם אקדמאים; פרופ׳ יצחק
זמיר ,הפקולטה למשפטים; מרדכי ביתן ,המכון ללימודים
מתקדמים וד״ר אמנון בן־חור ,המכון לארכיאולוגיה ,להיות ,בל
אחד מהם ,ממונה על אבטחת מוסדות החינוך של האוניברסיטה
העברית בהר־הצלפים בירושלים ,למעט לענק תקנות  6ו־7
לתקנות.
ההודעה בדבר מינוי ממונים שפורסמה בילקוט הפרסומים ,2115
תשל״ה ,עמ׳  - 1777בטלה.
ב׳׳ ב בחשון תשל׳׳ו) 27באוקטובר 5ל(19
)חמ (78337

אהרן ידלץ
שר החינוך והתרבות

ח ו ק חינוך ממלכתי ,ת ש י ״ ג 1953 -
מינוי מועצה לחינוך ממלכתי־דתי
בתוקף סמכותי לפי סעיף  13לחוק הינוך ממלכתי ,השי״ג,11953-
אני ממנה ,באישור הממשלה ,את האנשים הנקובים להלן ,בי! אהד.
לתקופה של ארבע שנים ,להיות חברי המועצה לחינוך ממלכתי-דתי:
באי־־כותו של השר:
 . 1יהודה קיל
 .2אבנר ישראלי
ה ו צ ע ו ע ל ־ י ד י שר ה ד ת ו ת :
 .3אברהם ארליך
 .4ישעיהו ברנשטיין
 .5הרב שמחה קוק
 .6חביב שרבף
 .7יוסף באגד
 .8ברוך דובדבני
הו,צעו ע ל ־ י ד י א ר ג ו נ י מ ו ר י ם ה מ י י צ ג י ם את ה מ ו ר י ם .
הדתיים:
 .9דוד שחר
 .10אפדים פריש
 .11ד״ר ד׳ אברון
מ ב י ן ה ח ב ר י ם ה ד ת י י ם של ו ע ד ה ח י נ ו ך :
 .12משהאונא
 .13יעקב ברונר
 .14יוסף גולדשמידט
תחילתו של מינוי זה ביום ט״ו בחשון תשל׳׳ו ) 20באוקטובר
.(1975
ל׳ בחשון תשל׳׳ו) 4בנובמבר (1975
)חמ (73512

אהרן ידלץ

יי

שר החינוך והתרבות

ג ס״ח חשי״ג ,עמי  ;137תשכ״ט ,עמי  ;176תשל״יג ,עמ׳ .249
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ח ו ק לימוד תובה ,ת ש ״ ס 1 9 4 9 -
הודעה על העברת סמכויות
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  13לחוק לימוד חובה,
תש״ט ,1 1949-העברתי למנהל האגף לחינוך ולתרבות לערבים את
סמכותי לפי סעיף )5ב() (11) (1לחוק האמור ,לגבי ילדים ונערים
לא יהודים.
כ״ח בחשון תשל״ו) 2בנובמבר (1975
)חמ (735009

אהרן ידלין
שר החינוך והתרבות

 1ס״ח תש־־ט ,עמ׳  ;287תש׳יי ,עמ׳  ;314תשי״ג ,עמ־ ;137
תשכ״ט ,עמי  ,33עמ׳  ;176תשל-א ,עמי  ;146תשלי ב ,עמי ,102
עמ׳ .122

ת ק נ ו ת הנכימ )ועדות רפואיות( ,ת ש כ י ׳ ו ! 9 6 5 -
הודעה בדבר מינוי חבר נוסף
אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי תקנה ) 2א( לתקנות הנכים
)ועדות רפואיות( ,תשב״ו 1965-מיניתי אה ד״ר אוריאל זק״ש
להיות מיום 5״ד בתשרי תשל״ו ) 29בספטמבר  (1975רופא נוסף
ברשימת הרופאים  2לענין התקנות האמורות.

שמעון פרם

ט״ז בחשון השל״ו) 21באוקטובר (1975
)חמ (731000

שר הבטחון

! ק״ת חשכ״ו ,עמי .204
 2י״פ תשל״א ,עמ׳ .999

הוק הביסוח הלאומי ]נוסח משולב,1
תשב״ ח 1 9 6 8 -
הודעה בדבר אישור ארגון

משה ברעם
שר העבודה

 1ס*ח השב״ח ,עמי  ;108י׳*פ תשל׳׳א ,עמי .2647

קביעת גוף אחר לענין סעיף ) 136ב( לחוק
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 136ב( לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח
משולב[ ,תשכיח— ,11968אני קובע את משרד הסעד של מדינת
ישראל כנוף המוסמך לבקש מבית הדין לעבודה להורות כי הגימלה
תינתן לידי אדם שבית הדין ימנרן לכך.
ל׳ בחשון תשל״ו) 4בנובמבר (1975
)חמ (750369

משה ברעם
שר העבודה

 1ם-ח תשכ״ח,עמי  ;108תשכ״ט ,עמי  ;206י״פ תשל״ב ,עמי
.1095
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בתוקף סמכותי לפי סעיף  35לחוק אימוץ ילדים ,תש״ך—,11960
אבי מסמיך את שרה אשכנזי להיות פקידת סעד לעבין החוק האמור
במחוז ירושלים.
ההודעה בדבר הסמכת פקידי סעד שפורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1135חשכ״ה ,עמ׳  ,644תתוקן לפי זה.
ט״ו בחשון תשל״ו) 20באוקטובר (1975
חמ (78094

יוסף בורג

 1ם״ח תש״ך ,עמי .96

פקודת הסמכויות בעניו היבוא .היצוא ו ה מ כ ס
)הגנה(1939 ,
מינוי רשויות מוסמכות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הסמכויות בענין היבוא,
היצוא והמכס )הגנה( ,1 1939 ,אני ממנה בזה את ישעיהו בן־צבי
ויוסף גרום להיות רשות מוסמכת לצורך הפקודה.
מיבוי רשות מוסמכת של סוניה רונן שפורסם בילקוט הפרסומים
 ,711תש״ך ,עמי  - 143בטל.
ל׳ בחשון תשל״ו) 4בנובמבר (1975
)חמ (74053

חיים בר־לב
שר המסחר והתעשיה

בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הסמכויות בענין היבוא ,היצוא
והמכס )הגנה( ,! 1939 ,אני ממנה כל אהד מהאנשים ששמותיהם
מפורטים להלן להיות כל אחד רשות מוסמכת לצורך הפקודה:
נחמיה וייסנשטרן
אריה מינטקוביץ
דוד בר־לוי
א׳ בכסלו תשל״ו) 5בנובמבר (1975
)חמ (74053

בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 31א() (5לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח
משולב[ ,תשכ׳׳ח— ,11968אני מודיע כי אישרתי את האנודה למען
העוור ולמניעת העוורון כארגון לענין הסעיף האמור.
ל׳ בחשון תשל״ו) 4בגובמבר (1975
)חמ (75038

חוק אימוץ ילדים /ת ש ״ ך ~ 1 9 6 0
הודעה בדבר הסמכת פקידת סעד

חיים בר־לב
שר המסחר והתעשיה

הודעות בדבר העברת סמכויות
אבי מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  12לפקודת הסמכויות
בענין היבוא ,היצוא והמכס)הגנה( ,11939 ,העברתי לישעיהו בן־צבי
את סמכויותי לפי סעיפים  5ו־ 11לפקודה.
ל׳ בחשון תשל״ו) 4באוקטובר (1975
)ולמ (74050

חיים בר־לב
שר המסחר והתעשיה

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  12לפקודת הסמכויות
בענין היבוא ,היצוא והמכס )הגנד ,11939 ,0העברתי לכל אחד
מהאנשים ששמותיהם מפורטים להלן את סמכויותי לפי סעיפים  5ו־11
לפקודה:
נחמיה וייסנשטרן
אריה מינטקוביץ
דוד בר־לוי
א׳ בכסלו תשל״ו) 5בנובמבר (1975
)חמ (74050

חיים ב ר ־ ל ב
שר המסחר והתעשיה

 1ע-ר  ,1939תוס׳  ,1עמ׳  ;137ם״ח תשי״ב ,עמ׳ .129

ילקוט הפרסומים  ,2166ט״ז בכסלו תשל׳׳ו20.11.1975 ,

פקודת זביונות ה ח ש מ ל
הודעה בדבר אישור תעריפי חשמל

פקודת העיריות
הודעות בדבר מיבוי ועדות חקירה

אני מודיע ,כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת זכיונות
ההשמל  ,1ולפי סעיפים  23ו־ 24לזביון שניתן לחברת החשמל לישראל
בע״מ ,המובא בחלק א׳ של התוספת לפקודה ,אישרתי לחברה האמורה
לפי בקשתה ,שינוי מיום ד׳ בהשון תשל״ו ) 9באוקטובר (1975
בתעריפי החשמל אשר הודעה בדבר אישורם פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2154תשליו ,עמי ) 210להלן  -ההודעה( ,במפורט להלן:

 .1נמםדת בזה הודעה ,בי שד הפנים ציווה ,בתוקף סמכותו לפי
סעיף  3לפקודת העיריות  ,1על עריכת חקירה בדבר הקמת עידיה
בקרית־ים ומינה לצורך זה ועדת חקירה ,בהרכב דלהלן:
יושב ראש
נפתלי אילתי — הממונה על מחוז חיפה
חבר
מרדכי סורקים
חבר
יצחק סירקיפ

) (1בתוספת להודעה ,בסעיף  ,20במקום סעיף קטן אי ,יבוא:
לירות
לשנה

״א .תשלום בעד ביקוש מירבי שנתי —
) (1במקרה של שאיבה למטרות השקיה —
בעד כל קו״ט
) (2במקרה של שאיבה למטרות אספקת מים
ולמטרות אחרות למעט השקייה — בעד
כל קו״ט
שישולמו ב־ 12תשלומים חדשיים שווים.״
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) (2בתוספת להודעה ,בסעיף ) 25ב( ,במקום סעיף קטן) (2יבוא:
״) (2ת ש ל ו ם מ י נ י מ ל י
כל התעריפים האמורים ,פרט לתעריפים המכילים תשלום
לפי ביקוש מירבי או עומס מחובר ,מותנים בתשלום
חדשי מינימלי בעד מספר קוט״ש השווה לעומס המחובר
לכל מונה בנפרד מוכפל ב 25-שעות או ,לפי בחירת
החברה ,בתשלום חדשי מינימלי ,כדלקמן:
לידות לחודש
 — 2.85לגבי תעריפים  7 ,6,5ובן לגבי תעריף
 13כאשר תחולתו על הצריכה למכשי־
דים בחדרי מדרגות במניה נפרדת.
5.00

— לגבי תעריף  4לדידה של חדר אחד וכן
לגבי תעריף  13באשר תחולתו על
הצריבה למאור בחדרי מדרנות במניה
נפרדת.

לגבי תעריף  4לדירה של  2חדרים ויותר.
10.00
לגבי כל יתד התעריפים פרט לאלה
15.00
הנקובים לעיל.
התשלום המינימלי האמור חל בנוסף לחיוב שירות מונים,
וציוד אחר במקרים המתאימים.״
ההודעה בדבר אישור תעריפי השמל — תשלום מינימלי ,אשר
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2142תשל׳׳ו ,עמי  — 32בטלה.
ההודעה בדבר אישור תעריפי חשמל שפורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2154תשל־ו ,עמ׳  ,210החוקן לפי זה.
ל׳ בחשון חשל״ו) 4בנובמבר (1975
)חמ (786008

חיים ב ר ־ ל ב
שר המסחר והתעשיה

 1חוקי א״י ,כרך א׳ ,עמי .604

ילקוט הפרסומים  ,2166ט״ז בכסלו חסי״ו20.11.1975 ,

 .2נמסרת בזה הודעה ,כי שר הפנים ציווה ,בתוקף סמכותו לפי
סעיף  3לפקודת העיריות  ,1על עריבת חקירה בדבר הקמת עיריה
בקרית־מוצקין ומינה לצורך זה ועדת חקירה ,בהרכב דלהלן:
נפתלי אילתי  -הממונה על מחוז חיפה
מרדכי סורקים
יצחק סירקיס

יושב ראש
חבר
חבר

 .3נמסרת בזה הודעה ,כי שר הפנים ציווה ,בתוקף סמכותו לפי סעיף
 3לפקודת העיריות! על עריכת חקירה בדבר הקמת עיריה
בקרית־ביאליק ומינה לצורך זה ועדת חקירה ,בהרכב דלהלן:
יושב ראש
נפתלי אילתי — הממונה על מחוז היפה
חבר
מרדכי םורקיס
הבר
יצחק סירקיס
כל מי שמעונין להשמיע דעתו בפני הועדות ,רשאי להגיש לה
את עצומותיו עד יום כ״ז בכסלו •חשל״ו ) 1בדצמבר ,(1975
לפי המען :מינהל מהוז חיפה ,בית הממשלה ,רחוב חסן שוקרי ,11
חיפה.
נפתלי אילתי
י׳׳ז בתשון תשל״ו) 22באוקטובר (1975
הממונה על מחוז חיפה
 #מ (8071
 1דיני מוינה ישראל ,נוסת חדש  ,8תשכ״ד ,עמי .197

ת ק נ ו ת בחירות דגני עיר ,ת ש ל ״ ה  9 7 4 -ו
הודעה בדבר דחיית מועד הבחירה של רב עיר
מפרדי לרמלה
ועדת הבחירות לרב עיר ספרדי לרמלה מודיעה ,כי הבהירות
לרב עיר ספרדי לרמלה יתקיימו ביום שלישי ,י״ב בטבת תשל״ו
) 12בדצמבר  (1975בשעה  ,18.00בבית העיריה ברמלה.
תשומת הלב מופנית לתקנה  10לתקנות בחירות רבני עיר,
תשל״ד— ,* 1974הקובעת לאמור:
״מי שנשיר להיבחר רב עיר רשאי להציג לועדת הבהירות את
מועמדותו בכתב לא יאוחר מ־ 7ימים לפני מועד הבחירות ,וכן
רשאים  3מחברי האסיפה הבוחרת לא יאוחד מהמועד והומור,
להציג מועמד שהסכים לבך בכתב״.
,מועמדים אשר הגישו את מועמדותם לפני פרסום התקנות
האמורות והם בעלי בשירות לפי תקנה ) 3א( פטורים מהצורך להגיש
מועמדותם מחדש.

חיים ברנר

ה׳ בכסלו חשל״ו) 6בנובמבר (1975
יושב ראש רעדת הבחירות לבחירת •
)חמ (77804
רב עיר ספרדי לרמלה
״——
 1ק־׳ת תשל-ה ,עמי .532
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ה ו ק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת ש ע ה (  ,ח ש כ ״ ד ~ 1 9 6 4
הודעה על אישור שיכון ציבורי
בחוקף הסמכות לנוי סעיף  1לחוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה( ,תשכ״ד ,11964-שהועברה אלי מאח שר
השיכון  ,2אני מאשר בשיכון ציבורי אה המקרקעין המפורטים להלן:
המקום

חלקות

שם השיכון

גושים

גבעה אוםישקין

18146

:203-201 ;178-170 ;166—146 ;144-135 ;130-127 ;74-69
-331 ;323-317 ;300-296 ;292-289 ;283-279 ;232-225
.335

18147

.139-135 ;124—122

18207

;101 ;96 ;95 ;87 ;85 ;83 ;81—74 ;71—68 ;63 ;62 ;60 ;59 ;54
.105 ;103

18209

;169—167 ;165 ;163 ;161-159 ;150 ;148 ;147 ;145-135
—197 ;194—189 ;186 ;184—182 ;180 ;178-176 ;173—171
—229 ,'227-225 ;223—220 ;218-213 ;210 ;208 ;207 ;205
;291 ;287 ;283-276 :274-271 ;268 ;267 ;265-238 ;235
;319 ;316—313 ;311 ;310 ;308 ;305—302 ;300 ;298—294
.348—346 ;344—341 ;339 ;336—331 ,'329 ;328 :326 ;323 ;322

דוד ויינשל

ב״ג בתשרי תשל׳׳ו) 28בספטמבר (1975
)המ (7901

המנהל הכללי של משרד השיכון

 1ט״ח תשכ״ד ,עמי .52
 2י״ פ תשל״ד ,עמ׳ .1902

ח ו ק כלי היריה ,ת ש ״ ט 1 9 4 9 -
מינוי פקיד רישוי

ת ק נ ו ת התענודה ,ת ש ב ״ א 1 9 6 1 -
הודעה בדבר מבקשי רשיונות למוניות

בתוקף הסמכות לפי סעיף  1לחוק כלי היריה ,תשייט—,11949
שהועברה אלי מאה שר הפנים  ,2אני ממנה את לאה רמתי להיות
פקיד רישוי במחוז ירושלים ,לצורך החוק האמור.

בהתאם לתקנות התעבורה ,תשכ׳׳א— ,11961אני מודיע כי ועדת
הערר קיבלה השגותיהם של המשיגים אשר שמותיהם ומענם מפורטים
להלן:

ל' גרי
כ״א נחשון תשל׳׳ו) 26באוקטובר (1975
סנן המנהל הכללי לתפקידים מיוחדים
)המ (76711
במשרד הפנים
 1ם״ח תשייט ,עמ׳ .143
 2י״פ חשל׳׳ג ,עמי .1731

מינוי פקיד רישוי
בתוקף הסמכות לפי סעיף  1לחוק כלי היריה ,תש״ט,11949-
שהועברה אלי מאת שר הפנים  ,2אני ממנה את יהושע בהנא להיות
פקיד רישוי במחוז ירושלים ,לצורך החוק האמור.
ל׳ גרי
ב״ג בחשון תשל׳׳ו) 28באוקטובר (1975
סגן המנהל הכללי לתפקידים מיוחדים
)חמ (76711
במשרד הפנים
 1ם״ח תש״ט ,עמי .143
 2י׳׳פ תשל״ג ,עמי .1731
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שם המבקש
אלברט סידם
שלום אטרקצי
םלמה אלהייב
עלי בדרנה
יוסף אבו־ראס
רחמים זואדץ

מענו
רחוב הרצוג  ,26/13עכו
רחוב עוזיאל  ,38רמת־גן
רחוב אל פחורה  ,113נצרת
רחוב יאקוט  ,17חיפה
בפר עילוט על יד נצרת
רחוב פני הגבעה  ,33רמת־גן.

תוך שלושים יום מיום פרסום הודעה זו ברשומות רשאי כל אדם
להגיש התנגדות למתן הרשיון למבקש מסויים ,לפי המען:
המפקח על התעבורה ,משרד התחבורה ,רחוב הלני המלבה ,9
ירושלים.
כ־׳ה בתשון תשל־׳ו) 30באוקטובר (1975
)חמ (756125

י׳מלכא
המפקח על התעבורה
הרשות

 1ק״ח חשכ׳׳א ,עמי  ;2425חשל׳׳ב ,עמ׳  ;1089 ,908תשל״ג ,עמי
 ;178חשל״ה ,עמי .1160

ילקוט הפרסומים  ,2166ט״ז בכסלו תשיי׳ו20.11.1975 ,

חוק התכנון והבניה ,ת ש כ ״ ה  9 6 5 -ו
פקודת ה ק ר ק ע ו ת ) ר כ י ש ה לצרכי ציבור(!943 ,
הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה
בתוקף הםמכות הנהונה לועדה המקומית לחכנון ולבניה הרצליה
)להלן הועדה( לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון והבניה ,חשב״ה-
 ,11965ובהתאם להוראות תכנית מפורטת מס׳  1137שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2112חשל״ה ,עמ׳ ,1689
)להלן — ההבניה( ,במסרח בזה הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת
דרושה לועדה לחלוטין לצרבי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן
בדבר רכישת זכויות החזקה והשימוש בקרקע האמורה.
בל החובע לעצמו זכות או טובה הבאה כלשהן בקרקע האמורה
ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה ,תוך חדשיים מיום
פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או על טובת ההבאה
אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק הביעחו ,שיכלול אח
פרטי הרישום — אפ ישנו  -בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה
המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע
בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת הודעה בי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה בקרקע
האמורה מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור שלמענם
עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה
ימסור מיד את החזקה וזכות השימוש בו לועדה.

תוספת
חלק מחלקה  10בגוש  6537המהווה שטח של ב־־ 25מ״ר ,המיועד
להפקעה במטומן ,לשמ זהוי ולא לשם קביעת גבולות ,בצבע צהוב
בתשריט התכנית הערוך בקנה מידה  1:250והחתום בידי יושב ראש
הועדה.
העתקי התשריט מופקדים במשרדי הועדה בעירית הרצליה וכל
המעונין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

הנתבע בכל סעיף וסעיף ,ואם נחבעימ פיצויים מחוך נימוק שייגרם
סבל אם לא ישולמו פיצויים — ראיות התומכות בטענה כי ייגרם
סבל.
וכן נמסרת בזה הודעה ,בי הועדה מתכוונת לקבות מיד חזקה
במקרקעין האמורים הואיל והם דרושים באופן דחוף לצרבי הציבור
שלמענו עומדים לרכשם.

תוספת
גוש :6427
שטח של  8500מ״ר בקירוב משטה חלקה .449
שטה של  2150מ״ר בקירוב משטח החלקה .73
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
רעננה וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בימים ובשעות שמשרדי
הועדה פתוחים לקהל.
ה׳ בכסלו תשל״ו) 9בנובמבר (1975

ביוולפוביץ

)חמ (72520

יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
רעננה

פקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח
חדש[ ,תש3״ט969^-ו
הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות בהתאם לסעיף 57
לפקודה
מודיעים בזה ,כי לוחות הזכויות לגושי הרישום ,18585 ,18577
 18592 ,18589 ,18586תמרה ,שבנפת עכו ,הוצגו לעיון ביום כ״ו
בתשון תשל״ו) 31באוקטובר  (1975לתקופה של שלושים יום בלשכת
ההסדר במקרקעין שבחיפה ,בלשבת מינחל הנפה שבעכו ובמועצה
המקומית בפר תמרה.

כ׳׳א בחשון תשל״ו) 26באוקטובר (1975
)חמ (72510
יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הרצליה

מודיעים בזה ,בי לוח הזכויות לגוש הרישום  18643מעיליא,
שבנפת זכו ,הוצג לעיון ביום כ״ו בהשון תשל׳׳ו) 31באוקטובר (1975
לתקופה של שלושים יום בלשכת ההסדר במקרקעין שבחיפה ,בלשבת
מינהל הנפה שבעכו ובמועצה המקומית כפר מעיליא.

הודעה לפי סעיפים  5ו־  7לפקודה

מודיעים בזה ,כי לוח הזכויות לגוש הרישום  ,18912ירכא ,שבנפת
עכו ,הוצג לעיון ביום כ״ו בחשון תשל״ו ) 31באוקטובר (1975
לתקופה של שלושים יום בלשכת ההסדר במקרקעין שבחיפה ,בלשכת
מינהל הנפה שבעכו ובמועצה המקומית כפר ירכא.

חדשיים מתאריך פרסומה של הודעה זו ברשומות — הרצאת דברים
על זכותו או טובת ההנאה שלו במקרקעין האמורים ביחד עמ ראיות
לכך ,הכוללות פרטי רישום בספרי רישום מקרקעין ,אם יש באלה,
והרצאת דברים על כל תביעת פיצויים שהניש ,המפרטת את סכום
הפיצויים הנתבע ,לפי סעיפים שונים והמראה כיצד חושב הסכום

מודיעים בזה ,בי לוה הזכויות לגוש הרישום  19856שומרה,
שבנפת עכו,הוצג לעיון ביום ב״ו בחשון תשל״ו) 31באוקטובר (1975
לתקופה של שלושים יום בלשכת ההסדר במקרקעין שבחיפה ,בלשבת
מינהל הנפה שבעכו ובמועצה האזורית מעלה יוסף ,מעוגה.

יוסף נבו

בתוקף סמכותה לפי סעיף  189לחוק התכנון והבניה ,השכ״ה—
 ,11965ובהתאם לתבנית מפורטת רע)1/12/להלן התכנית( שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1422תשב״ח ,עמי ,622
מודיעים בזה ,כי לוח הזכויות לגוש הרישום  18979בעבה ,שבנפת-
מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה )להלן — הועדה(
עכו ,הוצג לעיון ביום כ״ו בחשון תשל״ו ) 31באוקטובר (1975
הודעה כי הקרקע המתוארת בתוםפה דרושה לחלוטין לצרכי ציבור
לתקופה של שלושים יום בלשכת ההסדר במקרקעין שבחיפה ,בלשבת
לדרכים ושטח ציבורי פתוח ,וכי הועדה סבורה כי בגלל הוראותיו ״ המינהל שבעכו ובביתו של מר אברהים בשארה ח׳ורי ,כפר בענה.
של סעיף  190לחוק התכנון והבניה ,תשכ״יה— ,1965אין פיצויים
מודיעים בזה ,כי לוח הזכויות לגוש הרישום  19177סג׳ור ,שבנפת
עשויים להשתלם בשל המקרקעין האמורים.
עכו,הוצג לעיון ביום כ״ו בחשון השל״ו) 31באוקטובר  (1975לתקופה
בל אדם הטוען שיש לו זכות או טובת הנאה במקרקעין האמורים
של שלושים יום בלשכת ההסדר במקרקעין שבחיפה ,בלשכת מינהל
והוא רוצה לקבל פיצויים בעדם בין מכות זכות ובין מתון נימוק
הנפה שבעכו ובמועצה האזורית מרום הגליל ,מירון.
שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים — נדרש לשלוח לועדה תוך

 1פ׳׳ת תשכ״יה ,עמי .307
ילקוט הפרסומים  ,2166ט״ז בכסלו תשלי׳ו20.11.1975 ,

ל׳ בחשון תשל״ו) 4בנובמבר (1975

נתן גל־נור
פקיד ההסדר במקרקעין
אזור הסדר עבו
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חוק המקרקעין ,ת ש כ ״ ס 1 9 6 9 -
הודעות על בקשות לחידוש רישום

פקודת הרשויות המקומיות
) מ ס ע ס ק י ם ( 11945 ,

מודיעים בזה ,כי הוגשו בקשות לחידוש רישום של המקרקעין
המתוארים בתוספת דלהלן .כל אדם המעונין בדבר רשאי להגיש
התנגדות לחידוש הרישום תוך ששים יום מיום פרסום הודעה זאת.
ההתנגדות תוגש בשני עותקים ובצירוף עותק אחד לכל אדם שיש לו
זכות במקרקעין ,במשרדי אגף רישום והסדר המקרקעין ,רחוב
חשין  ,1ירושלים.

הודעה בדבר שינוי בהרכב בית דין למה עסקים
נמסרת בזה הודעה ,כי הרבב בית הדין למס עםקים שהקימה
עירית בני־ברק שונה מיוט י״ב בתשרי תשל״ו) 17בספטמבר (1975
כמפורט להלן:
במקוט ״גולדין טוביה  -יושב ראש
דריקס אלפונסו  -חבר״
יבוא ׳־נתנאל גרובר  -יושב ראש
— חבר״
רפאל פנחםי

התוספת
 .1מס׳ סידורי ,22447 :חיק מסי :חר.4629/
העיר או הכפר :רנטיס.
סוג המקרקעין :מירי.
תיאור הנכס :מגרש.
השטח 560 :מטר מרובע.
הגבולות:
צפון  -הלקה .2078
דרום — הלקה .2083
מזרח  -דרך.
מערב — חלקה .2080
פרטי הרישום:
כרך ,3 :דף.66 :
גוש שומה ,2 :חלקה.2081 :
מם׳ השטר.808/38 :
מהות הפעולה :מכר.
המזכה :דב ביליג.
הזוכה :רחל לוינגר.
החלק :בשלמות.
 .2מס׳ סידורי ,22448 :חיק מס׳ :חד.1276/
העיר או הכפר :יפו.
סוג המקרקעין :מחרוקה.
תיאור הנכם :דרך.
השטח 224 :מטר מרובע.
פ ר ט י הרישום:
גוש  ,7160חלקה .32
מסי השטר,1988/39 :
מהות המולה :רישום
הזוכה :מדינת ישראל.
החלק :בשלמות.
 .3מם׳ סידורי ,22449 :תיק מסי :חד.4633/
העיר או הכפר :ירושלים.
הרובע או השכונה :מחוץ לשער יפו.
סוג המקרקעין :מולק.
תיאור הנכם :אדמה ובית המכיל  2חדרים.
השטח 919":ממ״ר.
הנבולות:
צפון — סולימן רסבי,
דרום — סלם אוזירי.
מזרח — יוסף קלר.
מערב — דרך
פרטי הרישום:
כרך ,28 :דף.164 :
מם׳ השטר ,997/30 :מסי הכקשה.325/30 :
מהות הפעולה :ירושה וויתור.
המזכה :מנחם נאקאש.
הזוכה :רומיה ,אלמנת מנתם נאקאש.
יפה הכט
החלק :בשלמות.
מפקחת על רישום מקרקעין
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ההודעה בדבר הקמת "בית דין למס עסקים ,שפורסמה בילקוט
הפרסומים  ,764תש״ך ,עמ׳  ,1459ותוקנה בילקוט הפרסומים ,1760
תשל״א ,עמ׳  ,2655תתוקן לפי זה.
י״נ בתשרי תשל׳׳ו) 18בספטמבר (1975
)חמ (76520

יצחק מאיר
ראש עירית בני־ברק

הודעה בדבר שינוי בהרכב בית הדין למס־עסקים
נמסרת בזה הודעה כי הרכב בית הדין למס עסקים שהקימה המו
עצה המקומית מגדל־העמק שונה מיום כ׳׳ו באייר תשל״ה ) 7במאי
 (1975כמפורט להלן:
במקום ״שלום תירוש — יושב ראש
— הבר
יונה שוורץ
בן חייט עמרם — חבר״
יבוא *׳גיאק לארדו — יושב ראש
— חבר
אהרון פיזם
— חבר-
יוסף פינטו
ההודעה בדבר הקמת בית דין למס עסקים שפורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1472תשב׳׳ח ,פמ׳  2158ותוקנה בילקוט הפרסומים
 ,1706תשל״א ,עמ׳  — 1252תתוקן לפי זה.
י״ח באלול תשל״ה) 25באוגוסט (1975

צבי אלדרוטי

)חמ (76520

ראש המועצה המקומית מגדל־העמק

הודעה בדבר הקמת בית דין למס עסקים
נמסרת בזה הודעה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3א לפקודת
הרשויות המקומיות )מם עסקים(  ,11945הקימה המועצה המקומית
שבי־ציון בהתאם להוראות סעיף 3ב לפקודה ,בית דין למס עסקים
בהרכב זה:
טוביה גוב ארי — יושב ראש
 חבראלי גורן
אליהו תנחום  -חבר

,

ההודעה בדבר הקמת בית דין למס עסקים שפורסמה בילקוט
הפרסומים  ,608תשי״ח ,עמי  - 1231בסלה.
כ״ד באלול תשל״ה ) 31באוגוסט (1975
)חמ (76520
ראש המועצה המקומית שבי־ציון

הנס בלוך

* ע״ר  ,1945הופ׳  ,1עמי .115
ילקוס הפרסומים  ,2166ס״ז בכסלו תשל״ו20.11.1975 ,

ח ו ק התכנון וחנניה ,ת ש כ ״ ה  -־ 1965
מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשביה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז ירושלים
אישרה תכנית מפורטת הנקראת :״תכנית מטורפת מס׳ 1986״.
עיקרי מטרות התכנית:
א .איחוד חלקות  117 ,116בביש שומא  30035לחלקה אחת;
ב .פיתוח השטח המאוחד להקמת ביתימשרדים;
ג .שינוי תכנית מיתאר ירושלים ,ע י י קביעת אחוזי בניה ברחוב
בךסירא ,מרכז העיר ,גוש  30035חלקות .116 ,117
הודעה על הפקדת התכנית ביחד עם התשריט המצורף אליה,
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2130תשל״ה ,עמי .2144
התכנית האמורה ,בצורה שבה אישרה אותה הועדה המחוזית ביחד
עם התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,וכל המעונין
רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
י׳׳ז בחשון תשל״ו) 22באוקטובר (1975

ר׳ לוי

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

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,הופקד
שינוי לתכנית מיחאר מקומית הנקרא :׳תכנית מס׳  — 2055שינוי
מס׳  1/74לתכניתמס׳  ,901המהווה שינוי מסי  14/60לת.מ.מ .מס׳
62״ ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התבנית:
גוש  30138חלקה  ,31מזרחית לבית חינוך עוודיס בקרית משה.
הגובל :מצידו הצפוני עם מוסד הרב קוק ,מצידו המערבי עם בית־
שטרית ומצידו המזרחי עם שדרות הרצל.
עיקרי מטרות שינוי התכנית:
א .לשנות את היעוד של חלקה  31ב׳ שבתכנית  901א׳ ,משטח
להקמת בניני ציבור לאזור מגורים  2על מנת לאפשר בניה
למגורים;
ב .לאחד את שתי החלקות 31אי ,ו־ 31ב׳ ולחלקו מחדש במפורט
בתשריט;
ג .להפריש שטח להרחבת שדרות הרצל.
בל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא חשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בגנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה *'ת
עצמו נפגע על ידי שינוי החכניח ,וכן מהנדס הועדה המקומיה שמרחב
התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל איתו ,רשאי תוך חדשיים

ילקוט הפרסומים  ,2166ט׳׳ז בכסלו תשל׳׳ו20.11.1975 ,

מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרד הועדה המקומית האמורה.
כיח בתשרי תשל־ו) 2באוקסובר (1975

ד׳ לוי

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

הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89להוק י התכנון והבניה,
תשכ־ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתגנון ולבניה מהוז
ירושלים ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים,
הופקדו שינויי תכניות מפורטות הנקראות:
) (1תכנית מס׳  - 2086שינוי מם׳  1/74לתכנית מפורטת עמ,19/
ביחד עם התשריט המצורף אליו.
מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם:
נוש  30030חלקות ,133,112-119,87—91 :בשכונה ימין משה;
גוש  30029במשכנות שאננים.
עיקרי מטרות שינוי התכנית הם:
)א( להשלים מפלסים בחלק המזרחי של חלקות ,87—91
 ,133,112—119ולהצביע על קטעים אשר ייבנו בגגות שטוחים.
)ב( ארנון השטח בין המבנה המקורי המערבי של משכנות
שאננים ובין טחנת הרוח והקמת אולפנים למוסיקה בתוך טרסה
ומתחת לפני הקרקע בשטח הנ-ל.
) (2״תכנית מפורטת מס׳ 2137״ ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
מקומם של השטחים אשד התכנית מתייחסת אליהם:
גוש  ,30262חלקות  10 ,4חלקי חלקות ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,3 ,2 ,1
,84 ,83 ,82 ,45 ,44 ,43 ,42 ,19 ,17 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11
 ;126 ,125 ,86גוש  30264חלקות  27 ,26 ,22 ,21 ,20חלקי
חלקות  ,125 ,49 ,33 ,29,28 ,25 ,24 ,23 ,19,17,14בגבעת
שאול ב׳ אזור תעשיה.
עיקרי מטרות שינוי התכנית:
א( שינוי תכניות מסי  1346 1145ע״י ביטול שטח פתוה
ציבורי ויעוד השטח לאזור תעשיה;
ב( איחוד חלקות שונות וחלוקתן למגרשים חדשים.
כל המעונין בשינויי התכניות דשאי לעיין בהם ללא תשלום
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינויי התבניות ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100לחוק ,רשאי תוך חדשייט מיום פרסום הודעה זו ברשומות להגיש
התנגדות לשינוי התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
י״א באלול תשל״ה ) 18באוגוסט (1975

ר׳ לוי

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ירושלים
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חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה—1965
מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזד ,הרדעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכי׳ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה המהוז ירושלים
אישרה תכניות מפורטות אלה:
) (1״תכנית מפורטת מש׳ 2047״ ,שעיקרי הוראותיה הרחבת דרכים
ציבוריות מאושרות בשכונת גונן רחובות החי״ש ,הגדנ״ע,
מחלקי המיש ,ח״ן ,ביל׳׳ו ,גוש  - 30006חלקי חלקות ,20-24
 ,62-58 ,56-52 ,39-46 ,31-37חלקות 91 ,90 ,89 ,85 ,84
 ;92גוש  — 30007חלקי חלקות.194 ,146 ,60 ,59 :
הודעה על הפקדתה ,יחד עם התשריט המצורף אליה ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2051תשל״ח ,עמי .83
) (2״תכנית מפורטת מס׳ 2043״ ,שעיקרי הוראותיה ייעוד חלקה 3
כגוש  ,30165בית חבינא ,לשטח להקמת בנין ציבורי)יי״ם(.
הודעה על הפקדתה ,יחד עם התשריט המצורף אליה ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2087תשל׳׳ה ,עמי .1023
התכניות האמורות ,בצורה שבה אישרה אותן הועדה המחוזית,
ביחד עם התשריטיפ המצורפים אליהן ,הופקדו במשרדי הועדה המחוזית
האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,וכל
המעונין רשאי לעיין בהן ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
י״ט בחשון תשל״ה ) 24באוקטובר (1975

ר׳ לוי

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ירושלים

במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,וכל המעונין
דשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
י״ט בחשון תשל״ו) 24באוקטובר (1975

ר׳ לוי

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

הודעה בדבר דחיית שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק החכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מתח ירושלים,
החליטה לדחות שינוי תכנית מ־חאר מקומית הנקרא :״תכנית מם׳
 1872שינוי מס׳  47/72לתכנית מיתאר מקומית מם׳ 62״.
עיקרי מטרות שינוי התכנית :שינוי ייעוד מאזור מגורים 3
לשטח להקמת בנין ציבורי  -ב י ״ ס ברחביה ,רחוב נרקיס גוש 30042
חלקוה  47 ,46 ,45 ,42והלק מחלקה .62
הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,1988תשל״ד ,עמ׳ .890
י״ט בחשון תשל״ו) 24באוקטובר (1975

ר׳ לוי
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ירושלים

מרהב תכנון מקומי ,מטה יהודה

הודעה בדבר הפקדת שינוי לתכנית מפורטת
מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

הודעה בדבר אישור שינוי תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזח הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז ירושלים,
החליטה באישור שר הפנים לאשר שינויי תכניות מיתאר מקומיות
אלה:
) (1תכנית מס־  1641א׳ שינוי מס׳  1/74לתכנית מיתאר מקומית
מס׳  1641המהווה שינוי מס׳  37/70למיתאר .62
עיקרי מטרות התכנית :פיתוח שטה מיועד למלונאות ע״י
הרתבת הבנין הקיים וקביעת גבהים ,תכנית הבניה והשימושים,
ברחוב דרך בית־־להם גוש  ,30018חלקה .8
הודעה על הפקדתו ,ביחד עם התשריט המצורף אליו ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2092תשל״ה ,עמ׳ .1175
) (2תכנית מם׳  2053שינוי מם׳  38/74לתכנית מיתאר מקומית
מם׳ .62
עיקרי מטרות התכנית :איחוד החלקות  ,31 ,30 ,29בנוש 30117
וחלוקת השטח מחדש לשתי חלקות למגורים .השטח נמצא
בשדי עין צורים שכ׳ תלפיות.
הודעה על הפקדתו ,ביחד עם התשריט המצורף אליו ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2103תשל׳׳ה ,עמ׳ .1449
השינויים האמורים ,בצורה שבה הועדה אישרה אותם ביחד עם
התשריטים המצורפים הופקדו במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן
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ניתנת בזת הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
ירושלים ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה מטה יהודה ,הופקד
שינוי לתכנית מפורטת הנקרא :תכנית מי — 223/שינוי 1/75
למפורטת יג ,155/ביחד עם התשריט המצורף אליו.
מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם:
מדרום מזרה לאזור הקיים במבשרת ירושלים בשטח שיפוט מועצה
מקדמיה מבשרת ציון.
עיקרי ממרות שינוי התבנית :תכנון מפורט לאזור הכולל:
אזור מגורים קיים לתכנון מחדש ,אזור מגורים מיוחד לתכנון בעתיד,
שטחים לבניני ציבור ,שירותי מסחר ,שטחים ציבוריים פתוחים,
שבילים להולכי רגל ,שטחי יער ,מערכת דרכים וחנויות ,הנחיות
לבינוי ועיצוב ארכיטקטוני של הבניה בשכונה.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא השלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתהזים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל םרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו בפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק ,דשאי תוך חדשיים מיוט פרסום הודעה זו ברשומות להניש
התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה. .
י״ט בהשון תשל״ו) 24באוקטובר (1975

ר׳ לוי

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ירושלים
ילקוט׳הפרסומים  ,2166ט׳׳ז בכסלו תשל׳׳ו20.11.1975 ,

ח ו ק התכנון והגניה ,ת ש כ ״ ה  9 6 5 -ו
מרחב תכנון מקומי ,תל-אביב

הודעה על הכנת שינויים לתכניות מפורטות
בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון והבניה ,תשב״ה ,1965-ניתנת
בזה הודעה כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל־אביב־יפו החליטה
להכין שינויים לתכניוה בנין ערים כמפורט להלן:
האותיות בהודעה מצייעת פרטים אלה :
א .שם השינוי.
ב .השטחים הנכללים נתחום השינוי.
ג .תארין ההחלםה.
א .תכנית מס׳  1341א־ — שינוי מם׳  1לשנת  1975של תכנית מיתאר
 720תכנית מיתאר לדרום יפו .השטח שבין הרחובות דרך גן
צבי  -גרינבוים  -אגם יודרך אשדוד.
ב .גושים :־.7057 ,7055 ,7054 ,6694 ,6993 ,6992
ג .תאריך.9.4.75 :
א .תכנית מס׳  1200א׳ —.שינוי לת.ב.ע — 1200 .תכנית להקמת
תחנת תדלוק בשטה מנשיה.
ב .חלקי חלקות בגוש .7008
ג .תאריך .1.7.73
א .תכנית מס׳  - 1870שינוי מס׳  3לשנת  ,1975של תכנית בנין
ערים מסי  44תכנית מאוחדת לקביעת אזורים )תיקק .(1941
ב .חלקה  12בגוש  6920רחוב גרוזנברג ע׳׳י חניון גרוזנברג.
ג .תאריך .22.6.75
א .תבנית מם׳  - 1843שינוי מס׳  1לשנת  1975של תכנית מיתאר
מס׳ .660
ב .חלק מגוש .6630
ג .תאריך .9.4.75
א .תכנית מס׳  — 1873הלק מתכנית מס׳  1843רחוב אופנהיימר —
רבינדרנט טגור ,רמת־אביב.
ב .חלקות  246 ,37—72כגוש .6630
ג .תאריך .9.4.75
א .תבנית מס׳  - 1871שינוי מס׳  1לשנת  1975של תכנית בנין
ערים מפורטת מם׳  ,483רחוב קיבוץ גלויות.
ב .חלקות  51-48 ,142בגוש .7052
ג .תאריך.21.5.75 :
א .תכנית מס׳  1080א׳ — שינוי מס׳  1לשנת  1975של תבנית בנין
ערים מס׳  1080רחוב כרם חמד ורחוב השילוח.
ב .חלק מחלקות  1,11בגוש .6981
ג .תאריך.17.2.74 ,24.12.72 :
א .תכנית מס׳  - 1861שינוי מם׳  2לשנת  1975של תכנית בנין
ערים מפורטת מסי ״?נ״ תל״אביב ,רחובות הרכבת ,בני־ברק,
הגר״א .תחנת קמח ״גולן״.
ב .חלקות  230-2בגוש  .6977י
ג .תאריך.21.5.75 ,23.4.75 :

ילקוט הפרסומים  ,2166ט׳׳ז בכסלו תשל׳׳ו20.11.1975 ,

א .תכנית מם׳  - 1872שינוי מס׳  1לשנת  1975של תכנית בנין
ערים מפורטת מם׳  927דהוב האוניברסיטה.
ב .חלק מחלקה  30בגוש .6630
ג .תאריך.8.1.75 ,4.7.73 :
א .תכנית מם׳  - 1839חלק מתכנית מיתאר מקומית מס׳  815א־
רחובות השרשרת .2141,2191 ,2190
ב .חלקות  16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24חלקי חלקות ,27
 25בגוש .6631
ג .תאריך.30.4.75 :
א .תכנית מפורטת מם׳  1024א׳ — שינוי מם׳  1לשנת  1975של
תכנית בנין ערים מס׳  1024רחוב אלנבי .115
ב .חלקה  80בגוש .6937
ג .תאריך.6.8.75 ,15.12.74 :

יגאל נרי־פל
יושב ראש ועדת משנה לתכנון ולבניה
תל־אביב־יפו

מרחב תכנון מקומי ,גבעתיים

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
חשכ־׳ה? ,1965-י הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז חל־אביב
החליטה באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מיתאר הנקרא:
תכנית מס׳  — 241שינוי לתכנית מיתאר מקומית מם׳ ח ,53/גוש ,6155
חלקה  ,67,68בםמטת המועצה .1-3
עיקרי מטרות שינוי מתכנית:
א .לשנוה את האזור מאזור מגורים ג׳ לאזור מגורים מיוחד;
ב .להקצות שטח להרחבת דרך;
ג .להקצות שטח ציבורי פתוח;
ד .לקבוע בנייה בקיר משותף.
הודעה על הפקדת התכנית ביחד עם התשריט המצורף אליו
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1977תשל׳׳ד ,עמ׳ .557
השינוי האמור ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ביחד עם
התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעתיים ,וכל המעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
י״ט בחשון תשל׳׳ו) 24באוקטובר (1975

ד׳ רזניק
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל־אביב
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ח ו ק התכנון והבניה ,ת ע ו כ ״ ה 1 9 6 5 -
מרחב תכנון מקומי ,אונו

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
ניחנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
ו,ש:״ה— ,19155כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
חל־אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית אונו,
הופקד שינוי תכנית מפורטת הנקרא :תבנית בנין ערים מס׳ תממ110/
— שימי לת.ב.ע .מפורטת מס׳ תממ ,103/ביחד עם התשריט המצורף
אליו.
מקומש של השטתים אשר התכנית מתייחסת אליהם:
גוש 6174 :חלקה  5בשלמות ,חלקי חלקות ,35 ,24 ,12 ,9 ,8 ,4
;111 ,52 ,36
גוש 6176 :חלקה  ,37 ,34-27 ,20-6 ,1חלקי חלקות ,21 ,5
 — 24 ,23 ,107 ,105 ,39 ,38 ,35 ,25ברמת אפעל.
עיקרי מטרות שינוי החכגית:
 .1עדכון תכנית חממן 103לפי המצב הריאלי בשטח;
 .2הפיכת מגרש מיוחד מס׳  1לאזור מגורים א׳ תוך קביעת בינוי
)לא חייב הפקעות ,פרט לשביל נישה ,ולא יחול עליו מס השבחה(;
 .3ביטול מגרש מסחרי ב׳ וצירופו לשטח ציבורי קיים בדי
ליצור מגרש ציבורי ח׳ ,תמורת מגרש ציבורי ו׳ המתבטל והופך
למגרש מגורים;
 .4ביטול מגרש מסחרי ט׳ והפיכתו למגרש ציבורי;
 .5חכנון בשטח חקלאי בצידה המערבי של השכונה ,תוך חיבור
דרכים לרשת הדרבים הקיימוה ,הקצאה שטוןי ציבור וקביעת
בינוי.
בל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה אח
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק ,דשאי תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,להגיש
התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
ט״ו בחשון תשל״ו) 20באוקטובר (1975

ד׳ רזניק

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

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז תל־אביב
אישרה תכנית מפורטת הנקראת :״תכנית מפורטת מס׳ 1325״ ,בגוש
 ,6546חלקה  ,27ברחוב ברנר.
עיקרי מטרות התכנית :לתכנן שכונת קוטג׳ים ,להחווח דרך חדשה,
לקבוע ולהפריש שטח ציבורי פתוח ושטח לבנין ציבורי בהתאם
לתשריט המצורף.
הודעה על הפקדת החכניח ביחד עם התשריט המצורף אליה,
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1977תשל״ד ,עמי .556
התבנית האמורה ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותה ביחד
עם התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
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וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה ,וכל המעונין
רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
ט״ו בחשון תשל״ו) 20באוקטובר (1975

ד׳ רזניק
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מהוז תל־אביב
מרחב תכנון מקומי ,הרצליה

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז תל־־אביב
החליטה באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תבנית מיתאר הנקרא:
״תבנית מס׳  — 1307שינוי לתכנית מיתאר מקומיח מס׳  253אי״,
נוש  ,6529חלקה  ,142 ,75 ,74רחובות הנדיב ,םוקולוב.
עיקרי מטרות שינוי התכנית :לאחד אח החלקות ,לשנות יעוד
השטח לאזור מסחרי מיוחד ,להפריש שטחים לצורך הרחבת דרכים
בהתאם לתשריט המצורף.
הודעה על הפקדת התכנית ביחד עם התשריט המצורף אליו
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2023תשל״ד ,עמ׳ .1645
השינוי האמור ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ביחד עם
התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה ,וכל המעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
ט״ו בחשון תשל״ו) 20באוקטובר (1975

ד׳ רזניק

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חל־אבינ

מרחב תכנון מקומי ,םתח־תקוה

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית.מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בההאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז,
אישרה שינוי חבניח מפורטת הנקרא :״שינוי תכנית מפורטה מסי
טה13/1225/״.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  6364חלקות
 56עד  159 ,65עד  ;169גוש  5365חלקה  ;55וגוש  6367חלקות
 2עד  20 ,15 ,10 ,6עד  41 ,36 ,27עד  67,61עד  85 ,81עד ,100
 112פד  121באזור התעשיה בקרית" אריה ברחובות אימבר ,אבשלום
גיסין ובקטע שבין הרחובות שמשון ,שנקר וזיבוטינסקי.
עיקרי הוראות שינוי התכנית:
 (1קביעת שטחים לצרכי ציבור;
 (2ביטול והתווית דרכים;
 (3ביטול שטח ציבורי פחוח מיוחד.
ההודעה על הפקדת שינוי התכנית יהד עט התשריט המצורף
אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2057תשל״ה ,פמ׳ .286
ילקוט הפרסומים  ,3166ס״ז בכסלו תשל׳׳ו20.11.1975 ,

ח ו ק התכנון והבניה ,תעוכ״ ה 1965-
שינוי התכנית האמור ,בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־חקוה ,וכל המ
עונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
כ׳-ב בהשון תשל״ו) 27באוקטובר (1975

א׳ היון
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז

מרחב תכנון מקומי ,רעננה

הודעות בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
אישרה שינויי תבניות מפורטות אלה:
) (1״שינוי תכנית מפורטת מס׳ דע86/1/״.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התבנית :גוש  6580חלקה
 483ברחוב חפץ חיים מס׳  16ברעננה.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :חלוקת החלקה ,וייעוד שטח
ציבורי להקמת גן־ילדים.
ההודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף
אליו ,פורסמה בילקוט תפרםומים  ,2076תשל״ח ,עמ׳ .702
) (2״שינוי תכנית מפורטת מס׳ רע59/1/״.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  ,6583חלקות
.313 ,352 ,350 ,339 ,335 ,334 ,322 ,319 ,12 ,11 ,5
עיקרי הוראות שינוי התכנית :סגירת חלק מרח׳ ז׳בוטינסקי
לצורך הרחבת המגרש של בית ספר תיכון.
ההודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף
אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1893תשל״ג ,עמי .967
) (3״שינוי תכנית מפורטת מס׳ רע116/1/״.
ואלה הם השטחימ הכלולים בשינוי התכנית :גוש  6581חלקה
י  341ברח׳ עקיבא מס־  13ברעננה.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( הקמת ביה מגורים בן 6
קומות מעל עמודים ובקיר משותף עם המגרש הגובל; ב( הרחבת
דרך קיימת; ג( הפרשת שטח ציבורי פתוח.
ההזרעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף
אליו ,פורסמה בילקוט הפרטומים  ,2082תשל״ה ,עמ׳ .878
שינויי התכניות האמורים ,בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית,
ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם ,הופקדו במשרדי הועדה המחוזית
האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה ,וכל
המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
כ״ב בחשון תשל״ו) 27באוקטובר  (1975א' חיץ
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחה המרכז

ילקוט הפרסומים  ,2166ט״ז בכסלו תשיו״ו20.11.1975 ,

מרחב תכנון מקומי ,רמלה

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי במשרדי הודעה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,רמלה ,הופקד שינוי
תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ לה1/130/״,
ביחד עם התשריט המצורף אליו.
עיקרי הוראות התבנית :הגדלת אחוזי הבניה ,הקטנת קו בנין
אחורי ,וקביעת בינוי אחיד.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  4350חלק ׳מחלקות  ,6 ,5מגרשים מם׳  359עד  ,362רחוב
הצנחנים מם׳  ,10—8רחוב השריון מם׳  ,13—11ברמלה.
!

בל המעוגין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
נפגע על ידי שינוי התבנית ,וכן ועדה מקומית ,או מהנדס ועדה
מקומית שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל איתו,
רשות מקומית ,לרבות ועד מקומי באמור בסעיף  3לפקודת המועצות
המקומיות ,שאזור שיפוטה כלול בתחום התכנית או נובל איתו ,גוף
ציבורי או מקצועי שאושר לכך בידי שר הפנים בצו ברשומות ושיש
לוענין ציבורי בתכנית ,ובן כל משרד ממשרדי הממשלה ,רשאים,
תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות
לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
כ׳׳ב בחשון תשל״ו) 27באוקטובר (1975

א׳ חיץ

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי ,לודיפ ,שורקות ,זמורה ,רחובות

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה תודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
השכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז,
אישרה תכנית מפורטת הנקראת :״תכנית מפורטת מם׳ מח26/״.
ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
כביש מם׳  12בקטע שבין צומת ביל״ו ועד גדרה בגושים ,3791
.3584 ,3582 ,3574 ,3572 ,3570 ,3569 ,3816
הודעה על הפקדתה יחד עם התשריט המצורף אליה ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2067תשל״ה ,עמי .471
התבנית האמורה ,בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית ,ביחד עם
התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה,
וכל המעונין רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
ב״ב בחשון תשל״ו") 27באוקטובר (1975

א׳ היון
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז
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ח ו ק התכנון והבניה ,תשכ״ה—1965
מרחב תכנון מקומי ,שורקות

)(1

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק החכנון והבניה,
תשב״ה— ,1965בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
אישרה שינוי תבנית מפורטת הנקרא :״שינוי תכנית מפורטת מס׳
בר2/51/״,
ואלה הס השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
חלק ממשים ,5271 ,4«70 ,4069 ,3738 ,3737 ,3736 ,3643
במושב נטעים.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :שינוי הוראות הבניה במושב
נטעים.
ההודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף אליו,
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2078תשל״ה ,עמ׳ .759
שינוי התבנית האמור,בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שורקות ,וכל המעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
כ״ב בחשון תשל״ו) 27באוקטובר (1975

א׳ חיון

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז

״שינוי תבנית מפורטת מס׳ זמ14/66/״.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש ,3512,3506
מגרשים  ,916-901ברחוב יאיר שטרן מם׳  901עד 916
ביבנה.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :תוספת מגורים בדירות מושכרות
ע״י עמידר ביבנה.
ההודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף
אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2045תשל״ה ,עמ׳ .187

)(2

״שינוי תכנית מפורטת מם׳ זמ2/39/״.
ואלה הם השטתים הכלולים בשינוי התכנית :נוש  3898חלקות
 ,31—29 ,19וחלק מחלקות  28 ,21במזכרת בתיה.
עיקרי הוראות שינוי התבנית :שינוי הוראות הבניה של התכ
נית הקיימת זמ.1/39/
ההודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף
אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2073השל״ה ,עמי .639

) (3״שינוי תכנית מפורטת מם׳ זמ56/571/״.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי תתכביח :חלקי נושים
 3813 ,3815 ,3828—3830שבי מעון לעובד בקרית עקרון.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :קביעת הוראות בניה ,מם׳ קומות,
אחוזי בניה ,קווי בנין ,מס׳ מבנים על מגרש.
ההודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף
אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2037תשל״ד ,עמי .2123

מרחב תכנון מקומי ,שורקות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שורקות הופקדה
תכנית מפורטת הנקראת :״תכנית מפורטת מס׳ בר 120/״ביחד עם
התשריט המצורף אליה.
עיקרי הוראות התכנית :אזור בנייני ציבור במרכז קדרון.
ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית :חלק מגושים ,4703 ,4711
 4708 ,4707 ,4704במושב קדרון.
כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
נפגע על ידי התכנית ובן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון שלה
כלול בתחום התכנית או גובל אותו ,רשאי תוך חדשיים מיום פרסומה
של הודעה זו ברשומות להגיש התנגדות לתכניה במשרדי הועדה
המקומית האמורה.
כ״ב בחשון תשל״ו) 27באוקטובר  (1975א' חיץ
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי ,זמזרה

הודעות בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות
נמסרה בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,
אישרה שינויי תבניות מפורטות אלה:
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) (4״שינוי תבנית מפורטת מס׳ זמ55/571/״.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  3797חלק
מחלקה  5ליד צומת בילו ,בצידו המערבי של בביש הגישה
לקרית עקרון.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :שינוי ייעוד שטח חקלאי לאזור
מסחרי — להקמת סטקייה — בקרית עקרון.
ההודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף
אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2073תשל״ה ,עמ׳ .636
) (5״שינוי תבנית מפורטה מס־ זמ47/571/״.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש 3801
מגרש  .36—32 ,11—1גוש  3815מגרשים  ,32—21בקרית
עקרון.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :שינוי הוראות הבניה בקרית
עקרון.
ההודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף
אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2078תשל׳׳ה ,עמ׳ .759
שינויי התכניות האמורים ,בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית,,
ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם ,הופקדו במשרדי הועדה
המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה,
וכל המעונין רשאי לעיין בתם ללא תשלום בימים ובשעות שהמש
רדים האמורים פתוחים לקהל.
כ״ב בחשון תשל״ו) 27באוקטובר (1975

א׳ חיץ
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז

ילקוט הפרסומים  ,2166ט״ז בכסלו תשל״ו20.11.1975 ,

ח ו ק התכנון והבניה ,ת ש כ ״ ה  9 6 5 -ן
מרחב תכנון מקומי ,צפון השרון

מרחב תכנון מקומי ,לוד

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת

הודעות בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז,
אישרה שינוי תבנית מפורטת הנקרא :״שינוי תבנית מפורטת מס׳
צש6/19/׳״.

נמדסת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון ותבנית,
תשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז המרבו,
אישרה שינויי תכניות מפורטות אלה:

ואלה הס השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  7801חלקות  74 ,67-63 ,48 ,44-41במושב עין ורד,
הרחוב המערבי של שכונת עבר הירדן.
עיקרי הוראות שינוי התבנית :התוויית שביל להולבי רגל ,שינוי
יעוד מאזור תקלאי לאזור מגורים אי ,שינוי יעוד חלק מחלקה 44
מאזור מגורים חקלאי לאזור מגורים אי.
ההודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף אליו,
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1992תשל״ד ,עמי .1030
שינוי התכנית האמור ,בצודה שבה אישרה הועדה המחוזית ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה צפון השרון ,וכל המעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
ב״ב בחשון תשל״ו) 27באוקטובר (1975

א׳ היון
יושב ראש הועדה.המתודית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז
מרחב הכנון מקומי ,השרון הדרומי

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
חשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז,
אישרה שינוי תכנית מפורטת הנקרא :״שינוי תכנית מפורטת מם׳
שד7/101/״.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
מגרש מסי  55בצור נתן.
עיקרי הוראות שינוי התבנית :שינוי גבולות מגרשים ושינוי
יעוד שטח ציבורי פתוח לאזור מגורים.
ההודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף אליו,
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2057תשל׳׳ה ,עמי .290
שינוי התכנית האמור ,בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה השרון הדרומי ,וכל
המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
ב״ב בחשון תשל״ה ) 27באוקטובר (1975

א׳ חיץ

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז

ילקוט הפרסומים  ,2166ט״ז בכסלו תשל״ו20.11.1975 ,

) (1״שינוי תכנית מפורטת מסי לד3/33/״.
ואלה הס השטחים הכלולים בשינוי התבנית :גוש  3960חלקי
חלקות  16עד  59 ,54 ,24 ,23 ,20 ,18עד ,113 ,104 ,97 ,61
 ,118בשכונת שרת ,רחוב שלמה המלך בקטע הגובל עם הפרק
העירוני.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :להרחיב דרך ,ולחלק את האזור
מחדש למגרשי מגורים ,חזית חנויות ,גן ילדים ,שטח ציבורי
פתוה ומפדצי חניה.
ההודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף
אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2006תשל״ד ,עמי .1354
)* (2שינוי תכניה מפורטת מסי לד1/19/״.
ואלה הס השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  3978חלקי
חלקות  ;2 ,3גוש  3979חלקות  ;1—12גוש  3980חלקות ,6 ,4
 19 ,16 ,10-14 ,7וחלקי חלקות  ;18 ,17גוש  3990חלקות ,1
 21—23חלקי חלקות  ;2גוש  3991חלקות ,14-18 ,6-10 ,1
-14י 37 ,36 ,21וחלקי חלקות  ;13 ,11,2—5גוש  3992חלקה
 38וחלקי חלקות  ;33—36גוש  3977חלקות  32 ,1-6וחלקי
חלקות  — 7—9באזור התעשיה בצפון העיר.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :ביטול דרכים קיימות; החויית
דרכים חדשות וחלוקת השטח למגרשים.
התודעה על הפקדת שיגוי התכנית יהד עם התשריט המצורף
אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2071תשל״ה ,עמי .750
שינויי התכניות האמורים ,בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית,
ביחד עם התשריט המצורף אליהם הופקדו במשרדי הועדה המחוזית
האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה לוד ,וכל
המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
כ״ב בחשון תשל״ו) 27באוקטובר (1975

א' חיץ
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי ,עפולה

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק ההכנון והבניה,
תשביה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עפולה שבעירית
עפולה הופקד שינוי תכנית מפורטת הנקרא ׳תכנית מפורטת מפי
 2229שינוי לתבנית מפורטת מסי  ,1/17/1תרש״צ — בנוי בגוש
 ,17119גבעת המורה עפולה״ ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
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ח ו ק התכנון והבניה ,ת ע ו כ ״ ה  9 6 5 -ו
ואלה הם השטחים הכלולים בתבנית— :
גוש  17119חלקה  114חלק מחלקות .130 ,126 ,115
עיקרי מטרת שינוי התכנית :א( יעוד שטחים למגורים .ב( קבי
עת דרכי גישה וחניות למגורים .ג( קביעת שטחים ציבוריים פתוחים
עם אפשרות לפיתוח בעתיד ,גן ילדים וגנים ציבוריים .ד( קביעת
תקנות והוראות בניה בהתאם לטבלת האזורים שבתקנון.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל איתו ,רשאי תוך חדשיים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
ב״א בחשון תשל״ו) 26באוקטובר (1975

י׳ קניג
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מהוז הצפון

מפורטת מם׳  — 2297אזור תעשיה )מחניים( בראש פינה שלב ב׳״,
ביחד עם התשריט המצורף אליה.
ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
גוש  - 13953חלקות 79 ,78 ,76 ,74 ,63-71 ,24-26 ,8 ,4
הלק מחלקות  .73 ,73 ,20 ,17 ,16 ,13 ,12 ,9 ,7גוש — 13955
חלקות  2 ,4הלק מחלקות .40 ,39 ,37 ,5—11 ,1
עיקרי מטרת התכנית :הקמת תעשיה במקום.
כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו
נפגע על ידי התכנית וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון שלה
כלול בתחום התכנית או גובל איתו ,רשאי הוך חדשיים מיום פרסומה
של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה האמורה.
כ׳׳א בחשון תשל׳׳ו) 26באוקטובר (1975

י׳ קניג
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון

מרחב תכנון מקומי ,בצרת

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר

מרחב תכנון מקומי ,שדרות

נמסרת בזת הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
השכ״ה— ,1965בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הצפון ובמשרד הועדה המקומית לתכנון ולבניה נצרת שבעירית
נצרת הופקד שינוי תכנית מיתאר הנקרא ״תכנית מס׳  1537שינוי
לתכנית מיחאר מם׳  261נצרת — סביבת כלת־אל״דיר נצרת״ ,ביחד
עפ התשריט המצורף אליו.

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
גוש  16561חלק מחלקה .7
עיקרי מטרת שינוי התבנית :ביטול יעודי הקרקע שנקבעו בתוך
גבולותיה לפי תבנית מ־תאר נצרת ,וישודם מחדש.
בל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמ,־רים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבבין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התכבית,ובן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל איתו ,רשאי תוך חדשיים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
ב״א בחשון תשל״ו) 26באוקטובר (1975

:מסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה שדרות ,הופקד
שינוי תבנית מפורטת הנקרא ״שינוי מס׳  14לתכנית מפורטת מם׳
 - 103/03/21בגוש  1887חלק מחלקה  - 2שדרות״ ,ביחד עם
התשריט המצורף אליו.
עיקרי מטרות שינוי התכנית :שינוי יעוד מאזור מגורים ג׳ לאזור
מסחרי — קיוסק.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בל המעונין בקרקע ,בבניו או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל איתו,רשאי תוך חדשיים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התבנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
ט״ו בהשון תשל׳׳ו) 20באוקטובר (1975

י י ורדימון
י׳ קניג

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון

יושב ראש הועדה המהיזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי ,שמעונים

מרחב תכבון מקומי ,הגליל המזרחי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשב׳׳ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי
שברחוב הגליל טבריה,! ,ופקדה תכנית מפורטת הנקראה ״תכנית
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הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום
אישרה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מם׳ ד — 888/החבת
דלק בצומת מגן — מבטחים ,מועצה אזורית אשבול״ ,שעיקר הו
ראותיה לאתר שטח לתחנת דלק ,שירותי דרך ושטח ציבורי פתוה על
כביש מגן — כרם שלום.

•לקוט מפרסומים  ,2166ט״ז בכסלו תשל״ו20.11.1975 ,

ח ו ק התכנון והבניה ,תשכ״ה1965-־
הודעה על הפקדתה יהד עם התשריט המצורף אליה ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2127תשל״ה ,עמי .2060

גבולות התכנית :מצפון — רח׳ יאשיהו; ממזרת — רח׳ יאשיהו;
ממערב — רה׳ ירושלים; מדרום — רה׳ הקנאים.

התכנית האמורה ,בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית ,ביחד עט
התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנק ולבניה שמעונים ,וכל המעונין
רשאי לעיין בה ללא,תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

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

ט״ו בחשון תשל׳׳ו) 21באוקטובר (1975

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

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אהר הרואה את
עצמו בפגע על ידי התכנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
שלה כלול בתחום התכנית או גובל איתו רשאי ,תוך חדשיימ מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לתכנית,במשרדי
הועדה המקומית האמורה.
כ״א בתשון תשל״ו) 26באוקטובר (1975

י׳ ורדימץ
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרוס
מרחב תכנון מיוחד ,בית־שמש

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
חשכ״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים הופקדה
תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ ד - 907/אזור ספורט
במרכז האזורי ברוש ותאשור ,מועצה אזורית בני־־־שמעוך ,ביחד עם
התשריט המצורף אליה.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם .לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה— ,1965כי הועדה המיוחדת לתכנון ולבניה בית־שמש באישור
שר הפנים ,החליטה לאשר שינויי תכניות מפורטות מיוהדות אלה:

עיקרי הוראות התכנית:
לייעד שטח של  13.2דונם כאזור ספורט לשם הקמת בריכת
שחיה אשר תשרת את המתיישבים.

) (1תבנית מפורטת מיוהדת מם׳ ת39/ג׳ ,5/32/שינוי לת.ב.ע.
ת30/א׳ — 5/32/ייעוד שטח למגורים ,בנייני ציבור ,שטח
ציבורי פתוח ומסחר.

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

) (2תכנית מפורטת מיוחדת מס׳ ת30/ב׳ ,5/32/שינוי לת.ב.ע.
ת30/א׳ 5/32/ייעוד שטח למגורים ושטת ציבורי פתוח משולב
עם גן־ילדים.

בל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ובן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
שלה כלול בתחום התכנית או גובל איתו רשאי,תוך חדשיים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לתבנית במשרדי
הועדה המקומית האמורה.
ב׳׳ג בהשון תשל״ו) 28באוקטובר (1975

י׳ ורדימון
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום

מרחב תכנון מקומי ,ערד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ערד הופקדה תכנית
מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳  — 113/03/24רובע יהושפט
ערד״ ,ביחד עם התשריט המצורף אליה,
ואלה חם עיקרי הוראות התכנית:
לייעד שטח של  237דונם לאזור מגורים לבניה נמוכה ,בינונית
וגבוהה בערד.

ילקוט הפרסומים  ,2166פ״ז בכסלו תשל׳׳ו20.11.1975 ,

הודעות בדבר אישור שינרי תכניות מפורטות מיוחדות

) (3תכנית מפורטת מיוחדת מם׳ ת6/א׳ —5/32/שינוי שטח המיועד
למפורט לשטח מיועד לבנייני ציבור עבור גן־ילדים.
) (4תכנית מפורטת מיוהדת מס׳ ת19/א׳ — 5/32/שינוי חלק משטה
ציבורי פתוח לאזור מסחרי עבור הוספת חנות למבנה מסחרי
קיים.
) (5תכנית מפורטת מיוחדת מס׳ ת40א׳ ,5/32/שינוי לת.ב.ע.
ת — 5/32/40/שינוי יעוד מאזור מגורים א׳ לשטח לבנייני
ציבור עבור בית־־כנסת.
הודעות על הפקדת התכניוח ,ביחד עם התשריטים המצורפים
אליהן ,פורסמו בילקוט הפרסלמום  ,2095תשל״ה ,עמ׳ ¿1290
התכניות ,בצורה שבה הועדה המיוחדת אישרה אותן ,ביחד עם
התשריטים המצורפים אליהן ,הופקדו במשרדי הועדה המיוחדת במשרד
השיכון ,הקריה ,תל־אביב ,ובמשרדי המועצה המקומית בית־שמש,
כל המעונין רשאי לעיין בהן ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
כ״א בחשון תשל״ו) 26באוקטובר (1975

ג׳ בן־אור
יושב ראש הועדה המיוחדה לתכנון ולבניה
בית-שמש
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הזמנות בת* ה מ ש פ ט
בית ה מ ש פ ט המחוזי בתל־אביב־יפו
הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליהן צווים לקיום צוראה או למינוי מנהל עזבון אד לשניהם כמפורט להלן .בל
המתעד לבקשות יגיש ,תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,את טעמי התנגדותו ,שאם לא כן יחן ביח המשפט צו בטוב
בעיניו.
מסי התיק
)צוואות(
3655/75
4153/74
4658/75
4659/75
4664/75
4668/75
4669/75
4678/75
4676/75
4684/75
4685/75
4696/75
4698/75
4705/75
4711/75
4723/75
4735/75
4737/75

שם המנוח

נרטרוד שיינבר
פיליפ הורוביץ
חוזיאם רזניק
ברני שושנה
מלכה גלדמן
דב מושכל
שרוני ג׳ ביר
דליה נחומובסקי
הקסלמן ברנרד
זירץ שרה
רהנר ישראל
מאיר כרמלי
אמיליה נורדון
זאב היץ
גולדברג ישראל
בנימין לויט
יצחק שמחה
נח דוד פרנק

מקום מגוריו
האחרון
—

-

----

-

תאריך
הפטירה
11.6.75

שם המבקש

14.7.75
2.10.75
17.9.75
15.9.75
19.7.75
13.9.75

אברהם רוזובסקי
ליליאן הורוביץ
עו״ד חדיטונובה
ברני יעקב
איטה לינדזן
שושנה בךתורה
שרה ג׳ביר
א .אדר

26.7.75
27.6.75
5.4.75
29.7.75
6/75
30.7.75
12.5.67
24.8.75
9.9.73
3.9.75

ד״ר הקסלמן
זירין שאול
רוזנר שרה רבקה
כרמלי פניה
דדבקין שדה
שרי ודין
פנינה ראב
מרים כץ
הרשקו ינקו
פרומה פרנק

-

ד׳ ולך,

דשם

הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה ולמינוי מנהלי עזבון,
או לשניהם .בל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצח להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה
תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
מסי התיק
)ירושות(
4577/75
5994/75
4650/75
4651/75
4652/75
4653/75
4654/75
4655/75
4656/75
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שם המנוח

אגיב גוליה
גרשץ צולה
אהרון מוטרפדל
שורץ מנו
פרומר יוסף
בן־סימון יקותיאל
ויטלי כהן
אלחנן רוק
מאיר בן־יאיר

מקום מגוריו
האחרון
—

-

-

תאריך
הפטירה
12.9.75
1.10.74
 3.12.74י
15.7.75
7.12.73
28.7.75
16.7.75
20.5.75
15.9.75

שם המבקש
קלמנטי אגיב
גד צולה
יונה מודיאל
שוורץ בלה
פרומר אברהם
בן־סימון חיים
בהן אסתר
מדים רוק
גניה בן-יאיר

ילקוט הפרסומים  ,2166ט״ז בכסלו תשל׳׳ו20.11.1975 ,

בית ה מ ש פ ט המחוזי בתל״אביב־־יפו
ה ז מ נ ו ת )המשך(
מס׳ החיק
)ירושות(
4610/75
4657/75
4661/75
4662/75
4663/75
4665/75
4670/75
4667/75
4667/75
1943/75
4533/74
4055/74
772/75
3853/75
3853/75
3853/75
3853/75
4660/75
4672/75
4673/75
4674/75
4675/75
4671/75
4679/75
4680/75
4681/75
4682/75
4683/75
4688/75
4689/75
4690/75
4691/75
4692/75
4693/75
4694/75
4695/75
4699/75
4700/75
4701/75
4702/75
4703/75

שם המנוח

אפריים פיינר
אבא גרטלר
אגוזי משה
תשובה יוסף
כתריאל אורנשטיץ
שקלרסקי גדליהו
גרילך שמואל זנבל
צילה דיקשטיץ
יצחק דיקשטיין
קופמן ברוך
ניימן ישעיהו
ברבי יונה
ברטה מדליה
דבורה ת ט ה
איציה רוטה
טובה רוטה
אברהם ת ט ה
דגני ורדה
בםקינד נדב
יוליאן גולדנברג
אברהם קנדה
כהן אסתר
לרמן יצחק
סובול רבקה
מושקוביץ יהושע
לוי משה
וינברגר הנריך
אםאו חיים
רחמים יוסף
משה טהור
דגיגה רוטקופף
גרשוב חיים
יונה הוטנר
יוסף סחיק
בנבנישתי אליעזר
מרריו נחמן
רוזנטל מלכה
דוד טביב
שושנה בשארי
יעקב טביב
צילי לוין

ילקוט הפרסומים  ,2166ט״ז בכסלו תשל״ו20.11.1975 ,

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

_

12.8.75

פיי:ר אלפרידה

-

6.9.75
21.5.75
5.2.75
1.9.75
5.8.75
2.6.75
13.11,72
1.1.75
30.3.75
3.3.69

גרטלר אשר
אגוזי ברמלה

-

-

—
—

-

--

-

-

-

-

-

-

-

_
_

-

—

-

־־-
--

-

-

שם המבקש

תשובה שמעון
אויקס יפה
אברהם אגמון

-

י

עריבה יזרלביץ
עדינה יזרלביץ
קופמן רבקה
ניימן אסתר
זנט ברבי
דב שילנסקי

31.12.42
31.12.42
31.12.42
31.12.42
18.8.75
2.4.75
12.8.75

שמעון אמסטרדם
שמעון אמסטרדם
שמעון אמסטרדם
שמעון אמסטרדם
צילה וייץ
בסקינד דינה
קלרה גולדנברג

26.4.74
27.12.74
6.8.73
16.10.74
8.2.75
18-9.74
4.9.75
21.7.75
29.6.75
6.4.75
1.12.74
24.6.75
1.9.75
19.2.75

יפה קנדה
בהן ברקו
גרקמן צילה
סובול לייב
מושקוביץ רחל
אביבה כוגן
קורלנדר אדיטה
אסאו פלורה
מטי יוסף
מאיר טהור
גבריאל רוטקופף
גרשוב אורי
אברהם הוטנר
ששון סחיק
אלגרה בנבנישתי
מרריו רוחלה
רוזנטל אברהם
מתניה טביב
אברהם בשארי
אמנון טביב
אלפרד לוין

-

15.11.74
14.7.75
6.7.66
16.9.71
24.7.71
31.8.75

ב י ת ה מ ש פ ט המחוזי ב ת ל ־ אביב־ יפו
ה ז מ נ ו ת )המשך(
מס׳ התיק
)ירושות(
4704/75
4706/75
4707/75
4708/75
4709/75
4710/75
4712/75
4713/75
4714/75
4715/75
4716/75
4717/75
4718/75
4719/75
4720/75
4721/75
4722/75
4725/75
4727/75
4724/75
4728/75
4729/75
4730/75
4731/75
4732/75
4733/75
4734/75
4736/75
4738/75
4739/75
4740/75

שפ המנוח

משה רודה
קליין רבקה
גרבס יהודה
שולם שידלאו
יפה ששון
פוגצקי צבי
אבדם אכרם
שובם אידה
לברון מרגלית
דוידסקו סלומון
תאודור-דוד בלומנקרון
ראובן אהרונוביץ
רחיב מובלי
מרדכי לוי
עזרא נסים
פלשנר זליג
שמואל אבא ברקאי
חנקה חן
דביט־ביץ יפה
מרכוס פרםלר
אזרן אסתר
הללי ג׳ורג׳
שרה כהנא
רוזנוסר יהודה
נמרוד הררי
ודלף זאב
סלומון יצחק
קופינם משה
דומברובםקי דוד
גולדשטיין.שלמה
נול לייזר

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה
29.10.70

שם המבקש
יעקב רוז׳ה

19.7.75

יצחק קליין

23.3.75

צפורה גרגס

17.10.74

ליבא שידלאו

21.12.74

אשר ששון

27.7.75

דינה ארבל

28.10.70

אברהם פאוליבה

10.6.75

פסח שובם

4.9.75

מירה לברון

23.9.75

דוידסקו אדית

6.7.75

שרה בלומנקרון

24.6.75

חיה נייהוז

17.6.75

גורדגי מובלי

21.7.75

רחל לוי

23.1.75

סביחה נטים

1.5.74

יוזפינה מיכאל

23.8.75

חנה ברקאי

6.9.75

יוחננוב רפאל

11.6.75

רות בן־שאול

4.9.75

ארנסטינה פרסלר

22.9.75

אזון משה

26.1.75

הללי נעימה

17.2.69

ברוך כהנא

10.1.75

דוזנוסר לאה

26.10.73

הררי אושרה

6.9.75

וולף היה

31.7.68

טיללי מקמול

28.3.58

רגינה קופיבפ

22.1.74

רזיאל דומברובסקי

23.9.75

גולדשטיין צפורה

22.6.75

נול אייןיק

ד׳ ולך,
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רשם

ילקוט הפרסומים  ,2166ט״ז בכסלו תשלי׳ו20.11.1975 ,

ב י ת ה מ ש פ ט ה מ ח ח י בחיפה
הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הונשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם״ כמפורט להלן .כל
המתנגד לבקשות יגיש ,תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,את טעמי התנגדותו ,שאם לא בן יתן בית המשפט צו בטוב
בעיניו.
מם׳ התיק
)צוואות(
1487/75
1488/75
1490/75
1492/75
1493/75
1494/75
1504/75
1506/75
1507/75
1508/75
1517/75
1518/75
1521/75
1524/75
1526/75
1528/75
1539/75
1530/75
1541/75
1550/75
1551/75
־1555/75
1557/75
1562/75
1564/75
1563/75
ב.ז412/75 .
1569/75
1570/75
1576/75
1581/75
1583/75

שם המנוח

יצחק לינהרדט
חנה מינץ
קודשטיין משה
פריצביץ אסתר
מנדלסץ ארנה
רחל פינלם
יצחק אמיתי
גוויל מרי
גרטנברג אטי
גרטנברג זאן
קלוםפטר רוטמן
הרמן)צבי( בונום
אברהם גליתי
מזרחי ירמיהו
מנחם ויינברג
יעקב ישראל
ישראל סורםקי
ליבר יונש ישראל
אנה םטטניקובה
מרים גורדון
גדהוד וולף
גז׳בין רפאל
הלנה זיטלובסקי
זלצנגר מלכה
אמריך איגנץ יצחק
זילברמן שיה
לייב שיפילר אריה
משה שנדר שניידר
נצל ויסברט)ויםברג(
גרטל פלק
זילברמן זומר
ייבין אסתר

מקום מגוריו
האחרון
חיפה
חיפה
חדרה
חיפה
חיפה
חיפה
מטולה
דרום אפריקה
קרית־יס
קרית־ים
חדרה
חיפה
חיפה
חיפה
היפה
חדרה
חיפה
חיפה
קרית חיים
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
עכו
היפה
עבו
היפה
חיפה
חיפה
נהריה
חיפה
היפה

תאריך
הפטירה
4.7.75
6.8.75
27.8.75
17.10.74
2.2.75
19.5.75
22.4.74
2.8.73
2.8.75
30.8.75
4.8.75
10.8.75
20.5.73
5.12.74
16.6.75
15.6.75
26.7.75
1.5.66
28.5.75
8.7.74
18.9.75
16.6.75
25.9.75
13.9.75
28.8.75
1.3.71
9.4.75
18.4.75
28.8.75
1.9,75
31.7.75
28.7.75

שפ המבקש
רות בן יקר
הנס אלבר סהיים
קורנשטיין ראובן
טלמור יונה
גרדה ארנס ואח׳
רפאל מייזלס
אמילי דוד
ארנסט םירל־גוויל
פטדשקו סופיה
פטרשקו סופיה
בלה רוטמן
דינה בונום
שלומית הראל
נסים מזרחי
בלמה ויינברג
שושנה יעקב
רוזה בורסקי
דורה ליבס
גרישקו זינאידה .
דוד גורדון
רות ברגר
הלנה נזבין
אירנה בירן
אלמולי תאודורה
איזה לבהאוריך
רוזנווםר ינטה
רוזה שיפלר
צילה שנדר שניידר
נתן תבל
פאול סלק
איטה זילברמן
חן ברנד ואח׳

י' איסמן ,רשם

ילקוט הפרסומים  .2166ט״ז בכסלו תשלי׳ו20.11.1975 ,

בית ה מ ש פ ט ה מ ת ת י בחיפה
הזמנות בדבר ירושות ומער מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים של ירושה או למינוי מנהלי פזבון
או לשניהם .כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בפזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה
תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאט לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
מם׳ התיק
)ירושות(
1485/75
1486/75
1489/75
1491/75
1495/75
1496/75
1497/75
1498/75
1499/75
1500/75
1503/75
1501/75
1502/75
1505/75
ב.ז409/75 .
ע.ז207/75 .
1509/75
1510/75
1511/75
1512/75
1513/75
1514/75
1515/75
1516/75
951/75
1948/74
1519/75
1520/75
1522/75
1523/75
1525/75
1245/75
1527/75
1529/75
1531/75
1532/75
1533/75
1534/75
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שם המנוח

מקום מגוריו
האחרון

סלע צפורה
דב דוגוביץ
גולדשמיט שולמית
זאב גרינשפן
ברישנםקי שלמה
מלכה נרופר
יהודית פיקובםקי
שפרבר יוסף
יעקב בלפלד
בילפלד הינדה
ברוך זינגר
אהרון היימן
לייב דדטש
אברהם אהרץ
משה אנטוניד

חיפה
חיפה
חיפה
קבוץ החותרים
חדרה
עתלית
היפה
חיפה
קרית־ים
קרית־ים
חיפה
היפה
חיפה
עכו
פרדס־חגה

מנחם זלדה
אסולין אברהם
אורנשטיץ ה ר p
וכטל הנרי חיים
מיגדל מנשה
ראובן קסט
רבקה קסט
חרס שמואל
הורביץ יעקב
כרמי אברהם
אפרים נסים לנדמן
שרה מנטו
סוב ק רודולף
דמה קניאל
הלווה פנינה
יוסף קיפד
ולדמן לאה
צבי אסטדייכד
עקיבא סולומון
סובלמן מניה
פרידהיים מרים
נחמיאם אליהו

חיפה
קריח־ים
חיפה
צור שלום
קדית־ים
ארה״ב
רמת־גן
פרדס־חנה
חדרה
פרדס־חנה ׳
נהריה
קרית טבעון
קרית־ים
חיפה
קרית־ים
חדרה
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה

תאריך
הפטירה
2.8.72
1.5.75
30.4.70
25.12.74
28.8.73
30.7.74
5.2.75
22.3.73
22,6.72
9.4.62
1.9.73
4.12.71

שם המבקש
דוד סלע
רחל דוגוביץ
ברוריה רו
חיה בייד
כרישנסקי נחמיה
עמנואל גדופד
משה פיקובסקי
שפרבר אידה
מלה בולפלד
בילפלד מלה
שלמה זמיר
יהודית היימן

24.1.70
5.12.74
23.3.71

זיסל דויטש
למה אהרון
בתיה אנטוניר

8.9.73
5.1.75
21.2.63
5.8.75
19.6.75
15.12.48
1.9.71

אלחדס דבורה
אסולין היסבה
סופיה אורנשטיין
וכטל רות

10.10.70
15.3.75
3.11.74
17.8.75
6.11.74
31.1.75
26.4.75
11.11.71
21.6.75
23.11.73
18.10.74
29.7.75
3.9.75
9.10.75
17.7.58

מנדל נרטר
רוז פיאט
רו! פיאט
שבדיל בלחסן
מרים סדובניק
נעמי ברמי
פאול יעאל
קטיה רבינו
סובק רוני
מתתיהו קניאל
שושנה שובבו
שושנה קיפר
ולדמן מרדכי מאיר
איטה אםטר״בד
סופיה סולומון
יצחק סובלמן
פרידהיים ישראל
נחמיאם מלכה

ילקוט הפרסומים  ,2166טי׳ז בכסלו תשל׳׳ו20.11.1975 ,
1

בית ה מ ש פ ט המחוזי בחיפה
ה ז מ נ ו ת והמשך(
מם• התיק
)ירושות(
1535/75
1536/75
1537/75
1538/75
1540/75
1542/75
1543/75
1544/75
1545/75
1546/75
1547/75
1548/75
1549/75
1552/75
1553/75
1554/75
1556/75
1558/75
1559/75
1560/75
1561/75
1565/75
1566/75
א1720/74/
1567/75
1568/75
1571/75
1572/75
1574/75
1575/75
1577/75
1578/75
1579/75
1580/75
1582/75
1573/75

שם המנוח

גלנדר מרכוס
לייבל יהונתן
ויער ישראל
אברהמי דוד
אוםטרייכר אברהם
אסתר קימר
איסרזון רחל
איסרזון משה
שטרן צבי
גולדבלט פרקש וולף
יואל)יוליוס( ביאלםקי
ברזניץ ינקה
הלפרן משולם
ברזילי יעקב
ברזילי פרומה
םולוביציק אליאש
קופד עליזה
בלושטץ שרגא פייבל
גישיה חיותמן
עטיה אליהו
אייפלר שרה
איגנץ יצחק גוטמן
קורנברג יחיאל מאיר
גולדה פישלר
בלומנפלד חנה
'לוין ראובן
רוט אברהם
שטרן אברהם
ברסקי אהרון
וינר יהודה
יוסף משה
יוסף םלבו
פנינה)פרל( רוזמן)נוימן(
נעמי בטן
בן אודיז אםלר
טפירו מרדכי

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

14.8.75
חיפה
20.5.74
עבו
26.1.75
חיפה
11.10.74
חיפה
21.9.75
חיפה
22.6.75
גלעד
24.1.72
חיפה
17.4.75
חיפה
8.9.75
חדרה
20.4.71
גבעת עדה
20.9.75
חיפה
24.1.75
חיפה
15.1.71
חיפה
8.11.74
חדרה
9.3.74
חדרה
22.6.75
חיפה
8.4.73
נהריה
19.1.75
חיפה
13.8.73
כרכור
20.8.74
חיפה
15.5.75
חיפה
25.1.43
חיפה
26.8.75
חיפה
20.6.72
רומניה
28.8.75
נהריה
19.7.75
חיפה
24.11.73
פרדט חנה
21.1.66
חיפה
30.7.75
חיפה
8.9.68
בנימינה
חיפה ,קרית ביאליק 26.1.73
7.4.75
צרפת
חיפה
חיפה
קרית אתא
חיפה

26.6.75
8.8.75
11.4.71
12.7.75

שם המבקש
גלנדר פרידה
ד״ר לייבלע יפה
שרה וייבר
גניה אברמהי
צבה אוםמרייכר
1

נאוה אלון
רות דב
רות דב
נחמה שטרן
זלדה מייםטר
תמר פורת
יהודית קרבן
מירה בינבורג
גשרי שרה
גשרי שרה
מרגוט םולובייציק
קופד טוביה
אםתר בלושטיין
זכריה חיותמן
זהבה עטיה
משה אופיר
פרידה גוטמן,
בירנצויג פנינה
לורה בלנק
יעקב בלומנפלד
יעקב לוין
רוט דבורה
פיגה שטרן
יהודית ברסקי
רחל פרידמן
יוסף עזרא
יוסף חיים
כרמל פינבוים
יוסף תמיר
בן אודח יהודה
טפירו פריחה
י/

ילקוט הפרסומים  ,2166ט״ז בכסלו תשל׳׳ו20.11.1975 ,

איםמן ,רשם
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בית ה מ ש פ ט המחוזי בבאר־ ש ג ע
הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם ,כמפורט להלן .בד
המתנגד לבקשות יגיש ,תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,את מעמי התנגדותו ,שאם לא בן יתן בית המשפט צו כטוב
בעיניו.
מם׳ התיק
)צוואות(
309/75
299/75

מקום מגוריו
האחרון

שם המנוח

שרף גרשון
טרדימן איטה

אשדוד
אשדוד

תאריך
הפטירה

שפ המבקש

4.8.75
!2.7.75

שרף צפורה
טרדימן אברהם

י׳ בנאי ,דשם
הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה ולמינוי מנהלי עזבון,
או לשניהם .כל אדם הטוען שיש לו טובת הבאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש התגגדות להכרזה
תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
מקום ממדיו
האחרון

מס׳ התיק
)ירושות(

שם המנוח

297/75
298/75
302/75
304/75
300/75
301/75
306/75
303/75
305/75
311/75
310/75
307/75
263/75

אלמלח דוד
קזילה פרץ
ברבי פורטונה
עזרה פרזי
בנימין הרשקוביץ
ישראל אלפונם
בן־דהן יהודית
גדליה דויטש
ברקוביץ לאון
פוגל יאנוש
אנידגור שמואל
עמר שלום
אטיאס משה

קרית-נת
באר-שבע
אשקלון
מושב קלחים
אשקלון
אשקלון
באר־שבע
אילת
אשקלון
באר־שבע
אשדוד
מושב עמיעוז
אשקלון

תאריך
הפטירה
27.7.75
1.6.75
21.11.74
11.1.75
10.4.75
7.6.74
30.4.63
5.9.75
18.12.74
1.8.75
10.12.74
21.3.75
S.5.75

שם המבקש
אלמליח אסתר
קזילה כורבה
ברבי נסים ואח׳
מצליח עזרה
אדיס ישראל
ישראל סופיה
בךדהן אליאס
אילנה דויטש
מיכל םילביה
פוגל מריה
חנה אנדזר
עמר רינה
דוד אפל
י /

בנאי ,רשם

בית ה מ ש פ ט המחוזי בנצרת
הזמנות בדבר קיום צוואות ומיגר מנהלי עובדן
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל .עזבון או לשניהם ,במפורט להלן .כל
המתנגד לבקשות יגיש ,תוך ארבעה עשר יום מיום פרםום הזמגה זו ,את טעמי התנגדותו ,שאם לא בן יתן בית המשפט צו כטוב
בעיניו.
מס׳ התיק
)צוואות(
395/75
399/75
404/75

411/75
418/75

שם המנוח

גרינברג ברנט
ברודו מרטה
לויפור קפיה
אברהם בן שמעיה הייטה
ריםקץ יחזקאל

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

קרית שמונה
עפולה
קרית שמונה
טבעון
עפולה

7.6.75
12.8.75
21.5.73
15.2.75
1.10.75

שם המבקש
גרינברג ארנסטינה
וולף אוריקה
לויפור משה
מנחם הייט
ויצטום יפה

א׳ אסא,
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רשם
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m
בית ה מ ש פ ט המחוזי בנצרת
הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה ולמינוי מנהלי עזבp
או לשניהם .כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה
תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא בן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

מם׳ ההיק
)ירושות(

398/75
403/75
408/75
409/75
410/75
412/75
413/75

נזהה עיםא עאקלה
רפיק סעד דואהרי
עבדאללה כאמל י
אורי ענב
הודא בשארה
ח׳טיב סלים
פ ל ק קריינה
פלק אהרון
זילברשטיץ דבורה
משה כהן
מוחמד קאסם אבו אחמד

נצרת
נצרת
נצרת
קבוץ יפתח
נצרת
נצרת
מרחביה
מרחביה
מגדל
מגדל העמק
נצרת

3.6.55
24.6.67
5.3.70
15.6.75
23.6.68
7.9.75
5.11.59
9.3.40
6.8.75
29.7.75
23.10.74

415/75

רדנר צבי)חיים(

בלפוריה

24.5.72

416/75

רוזנר רבקה

בלפוריה

20.12.72

396/75
396/75
396/75
397/75

שם המנוח

שם המבקש
ג׳מאל דפיק סעד
גימאל רפיק סעד
גימאל רפיק סעד
ברוריה ענב
שפיק חביב בשארה
רפיא נג׳יב היטיב
שמאי פלק
שמאי פלק
קבביץ בטי
סעדה כהן
עאפף סלים מוחמד אבו
אחמד
לאה)איטה( רדנר לבית
גוטליב
צבי רוזנר

א׳ אסא,

רשם

הזמנות ב ת י הדין הרבנייש
בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתבנד-לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יחן
בית הדין צו כטוב בעיניו.
תיק /239תשל״ו
שנפטר ברמת־נן ביום ח׳

תיק /913חשל״ו
בענין ירושת המנוחה הרץ מלה ,שנפטרה בפתח־תקוה ביום
י״ב בתשרי תשל״ד ) 15באוקטובר .(1973
המבקש :הרץ יצחק מתל־אביב.

תיק /7520תשל״ה
בעבין ירושת המנוחה שטינברג רחל ,שנפטרה בגדרה ביום
ו ׳ באדר תשל״ה ) 17בפברואר .(1975
המבקש :משה שטינברג מרמת־גן.

היק /1426תשל׳*ו
בעמן ירושת המנות קלוגמן יצחק אביגדור ,שנפטר בבני־
ברק ביופ י״ז בניסן תשל״ה ) 29במרס .(1975
המבקש :מנחם קלוגמן מתל-אביב.

תיק /486תשל״ו
שנפטר בפחח־חקוה ביום

תיק /7465תשל״ו
שנפטר ברמת־ק ביום

כהן מאיר,

בענק ירושת המנוח
באלול השל״ה ) 15באוגוסט .(1975
המבקש :כהן אריה מבת־ים.

המנות נחמן מתתיהו,

בענין ירושת
כ״ח באב תשל״ג ) 26באוגוסט .(1973
המבקשת :נחמן מרםל מפתח־תקוה.

הרוני דוד,

תיק /102תשל״ו
שנפטר בתל־אביב ביום י׳

בענין ירושת המנוח
באב תשל״ו) 18ביולי .(1975
המבקשת :אחרוני אסתר מתל־אביב.
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דרמר אליעזר,

בענין ירושת המנוח
ט״ז בשבט תשל״ה ) 28בינואר .(1975
המבקשת :דרמר ברכה מרמת־גן.

שניידרמן לאה,

בענין ירושת המנוחה
ביום א׳ באדר תשל״ה ) 12בפברואר .(1975
המבקש :שניידרמן ישעיהו מבה־ים.

חיק /225תשל״ו
שנפטרה בקריה־אונו
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בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
ה ז מ נ ו ת )המשך(
היק /457תשל״ו
שנפטר בפתח־תקוה

תמצויג ישראל,

בענין ירושת המנוח
ביום ד׳ בתשרי תשל״ו) 9בספטמבר .(1975
המבקש :רהנצוייג משה מרמת־גן.

חיק /1078תשל״ו
בענין ירושת המנוחה רוזנקרנץ דבורה ,שנפטרה בכפר־סבא
ביום כ״ז בחשון תשליה ) 12בנובמבר .(1974
המבקש׳ .רז בנימין מרמת־השרון.
תיק /14469תשל״ה
בענין ירושת המנוחה מורלי רחל אסתר ,שנפטרה בתל־
אביב ביום ב״ב בתמוז תשל״ה ) 1ביולי .(1975
המבקש :מוללו אברהם מנתניה.

תיק /13961תשל־ה
שנפטר בבני־ברק ביום

המנוח גוואשרש זהרי,

בענין ירושת
ב״ה בשבט תשל׳׳ה ) 6בפברואר .(1975
המבקשת :זילברשטיין שושנה מבני־ברק.

תיק /1425תשל׳י-ו
בענין ירושת המנוחה מלאכי מאשה גנגדיל ,שנפטרה בחל-
אביב־יפו ביום ט״ו בתשרי חשל״ו) 20בספטמבר .(1975
המבקש :הרב מלאכי מרדכי גבריאל מחל־אביב.

פוליאקוב משה,

תיק /1442תשל״ר
שנפטר בתל־אביב

טשבן שלה,

תיק /9867תשל״ה
שנפטרה בתל־אביב ביום

גרינפלד ישראל,

תיק /1758תשל״ר
שנפטר בבאר־יפקב

פלדמן משה,

תיק /9962תשל״ה
שנפטר בבני־ברק ביום

אבוטבול קוקה,

תיק /61תשל״ר
שנפטרה בבאר־יעקב

בענין ירושת המנוחה
ביז בניסן תשל־ה) 8באפריל .(1975
ולמבקש :שתא אבן מתל-אביב.

בענין ירושת המנוח
ב׳ באייר חשל״ה ) 13באפריל .(1975
המבקש :מרדכי פלדמן מבני־ברק.

תיק /12121תשל״ה
בענק ירושת המנוח ליברמן מאיד ,שנפטר ביפו ביום י״ג
בתמוז חשל״ה ) 22ביוני .(1975
המבקשת :ליברמן תמימה מבת־ים.

בענין ירושת המנוח
ביוט כ׳ באדר תשל״ה ) 3במרט .(1973
המבקשת :מרימ פוליאקוב מתל־אביב.

בעבין ירושת המנוח
ביום ט׳׳ד באלול תשל׳^׳ה ) 23באוגוסט .(1975
המבקשת :ברכה תטנשטיין מבני־ברק.
בענין ירושת המנוחה
ביום ה׳ בחשון תשל״ד ) 3בנובמבר .(1973
המבקש :אבוטבול ויקטור מתל-אביב.

יעקב מנדל,

תיק /2023תשליו
שנפטר בבני-בדק ביזם

בענק ירושת המנוח
י״ז באייר תשל״ה ) 28באפריל .(1975
המבקש :ראסיא יעקב מבני־ברק.

משה בטיסט ,אחראי לעזבונות וירושות

בית הדין הרבני האזורי בחיפה
הזמנות
להווי ידוע בי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .בל התובע טובת הבאה או המעונין בעזבון שאחת
הבקשות מתייחםה אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין ממסור טענותיו תוך חמישה משר יום מיום פרםום הזמנה זו ,שאם לא כן יחן
בית הדין צו כטוב בעיניו.

אסתר סיני,

בענין ירושת המנוחה
בתשרי תשל״ו) 12בספטמבר .(1975
המבקשת :צלינה רבו.

תיק /341תשל״ו
שנפטרה בחיפה ביום ז׳

בענין ירושת המנוח
י׳י׳ג באלול תשל״ו) 31באוגוסט ,(1974
המבקשת :לאה הורוביץ.
בענין ירושה המנוח
תשל״ה ) 14ביולי .(1975
המבקשה :תלי וייס.

תיק /366תשל״ו
שנפטר בחיפה ביום

תיק /430חשל״ו
שנפטר בחיפה ביום ו׳ באב

אברהם סין גרשון,

בענין ירושת המנוח
ביום כ״א בביסן תשל״ה ) 2באפריל .(1975

המבקש :טוביה סין גרשון.
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בענין ירושת המנוחה
באב תשל״ה ) 22ביולי .(1975

המבקש :שמואל לקנר.

יצחק הורוביץ,

הוגו וייס,

מרים לקנר,

תיק /442תשל״ד
שנפטרה בחיפה ביום ט״ר

תיק /437השל״ו
שנפטר בכפר־סבא

סולימון גלבר,

בענין ירושת המנות
כ״ז בשבט תשל״ג) 30בינואר .(1973
המבקשת :קלרה גלבר.

תיק /458תשל״ו
שנפטר בתל־אביב ביום

תיק /467תשל״ו
בענין ירושת המנוח יוסוב לינהרד ,שנפטר בנהריה ביום
ביד באב תשל״ה ) 1באוגוסט .(1975
המבקשת :סבינה ליגהרד.
תיק /488תשל״ר
בענין ירושת המנוח יעקב כהן ,שנפטר בעכו ביום ט״ז בתממ
חשל״ה ) 25ביוני .(1975
המבקשת :שלום כהן.

ילקוט הפרסומים  ,2166ט״ז בכסלו תשל״ו20.11.1975 ,

ב י ת הדין הרבני האזורי בחיפה
ה ז מ נ ו ת )המשך(
תיק /532תשל׳׳ו
שנפטר בחיפה ביום י״ב

תיק /623חשל״ו
במבין ירושת המנוח מרדכי מרמורשטיין ,ש נ פ ט ר בחיפה
ביום י״ח באב תשל״ה ) 26ביולי .(1975
המבקשת :םידי־צביה מדמורשטיין .ץ

תיק /581תשל״ו
שנפטר בפתח־הקוה ביום

תיק /632חשל״ו
שנפטרה בחיפה ביום

המנוח ישיה זוסביץ,

בענין ירושת
באדר תשל״ב ) 27בפברואר .(1972
המבקשת :אידה זוםביץ.

מישו.שטיין,

בענין ירושת המנוח
כ״ג באייר חשל״ה) 4במאי .(1975
המבקשת :לאה שטץ.

המבקש :מרדכי מזרחי.

תיק /606תשל״ו
בענין ירושת המנוח סילבן סבה ,שנפטר בחיפה ביום כ״ה
באב תשל״ו ) 2באוגוסט .(1975
המבקשת :נינה סבה.

ירושת המנוח מאיר מן,

בענין
חשל׳׳ה ) 22ביוני .(1975
המבקשת :לאה ברמן.

בענין ירושת המנוחה
ב׳ בשבט חשל״ג.

אסתר מזרחי,

תיק /611תשל״ו
שנפטר בעפולה ביום י״ג בתמוז

תיק 639ןתשל״ו
בענין ירושת המנוח גרשון בונדי ,שנפטר בחיפה ביום א׳
בתשרי תשל־ו) 6בספטמבר .(1973

המבקשת :שרה בונדי.

תיק /665תשל״ו
במבין ירושת המנוחה צפורה טולפץ ,שנפטרה בפוריה ביום
ג• בתשרי תשל״ו) 8בספטמבר .(1975
המבקשת :אדלה קליין.

רפאל טולידאנו,

המזכיר הראשי

ב י ת הדין הרבני האזורי בטבריה
הזמנות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן
בית הדין צו כטוב בעיניו.
בענין עזבון המנוח מנשה כן אריה
באב תשל״ה ) 7באוגוסט .(1975

אסלן,

חיק /36תשל״ו
שנפטר ביום ל׳

המבקשים :גינה אסלן ,אריה אסלן ,שרה סויסה,
בתיה יחיאלי ושולמית גיל.
בענין עזבון המנוח
חשל״ד ) 6ביוני .(1974
המבקשים:

הירש שטיינר,

תיק /37תשל״ו
שנפטר ביום י״ח בסיון

תיק /60תשל״ו
בענין מזבון המנוח מודים בן שמעון ממן ,שנפטר ביום ביט
באב חשל״ח ) 6באוגוסט ,(1975
המבקשים :זוהרה ממן ,שמעון ,אלברט וניפים ממן,

אסתר ,סימי ויפה ממן.

יצחק כהן

בענין פזבון המנוח
באב חרצ״נ) 30ביולי .(1933
המבקשים :יוסף כהן ,גויה

ותיקוה הירש.

שמעון ויצחק שטיינר.

היק /65תשל״ו
בן בחן ,שנפטר ביום ז׳

טולידאנו ,אביבה טוויסט
חיק /85תשל״ו

סלמן בן משה,

בענין עזבון המנוח
תשל״ה ) 1בדצמבר .(1974

תיק /52תשל״ו
שנפטר ביום י״ז בכסלו

המבקשים :בלהה מזרחי ,יוסף בן משה ,שולמית
אוביצקי ,אסתר בן משה וצפורה בנבנשתי.

בעניןעזבוןהמנוחה אסתר אלמנת אשר קזרגובסקי,שנפטרה
ביום י׳ בחשון תשל׳׳ה ) 3בנובמבר .(1974
המבקשים :יצחק קזרנובסקי ואברהם

כידון ,דינה
סירוטיגסקי ,ברבה גרינברג ,צפורה ברגמן ,רוח
שולוים ,נעמי גולדשטיין.
יוסף מי׳ שטרית,
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בית הדין הרבני האזורי לנפת אשקלון
הזמנות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
מבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאט לא כן יתן
בית הדין צו כטוב בעיניו.

שמש אגאג׳אן,

בפנין עזבון חטבוה
כיה בסיק תשל׳׳ג ) 25ביוני .(1973

תיק /194תשל״ו
שנפטר ברחובות ביום

המבקשים :שמש דולט ,שמש משה ,שמש יפה ,שמש
יוכבד ודודי אגדס.

תיק /196-195תשל״ו
בענין עזבון המנוחה קרייסברג פייגה ,שנפטרה באשדוד
ביום נד״ז נחשון תשל-ה ) 1בנובמבר  (1974והמנוח קרייםברג
מאיר שנפטר ביום כ׳׳ה בשבט תשל״ה ) 6בפברואר .(1975
המבקשים :פרלמוטר יהודית וכהן רחל.

ביצי נהוראי,

המזכיר הראשי

הודעות בדבר בקשות להידוק חברות
בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

תיק מספר 2093/75

בענין פקודת החברות,
ובפנין פירוק החברה מורי ס ׳
 1971בעימ מרהיב הירקון  ,106תל־אביב,
והמבקש סלע חברה לביטוח בע׳׳מ מרחוב אחוזת בית ,6
חל־אביב.

גרינפלד סוכנות לביטוח

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10בספטמבר  1975הדגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את ההברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 1
בדצמבר  1975בשעה .08.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה היוצר .לתמוך במתן צו

בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת הבירור ,אם
בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו .העתק מן הבקשה יינתן לכל
בושה או משתתף של התבדה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת
התשלום הקבוע בעדו.

דב קציר ,עו״ד
בא־כוח המבקשת
רחוב אחוזת בית  ,6תל־אביב
ה ע ר ה  :כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
למסור ,או לשלוח על ירי הדואר ,להתום לעיל הודעה על רצונו זה.
ההודעה ,בציון השש והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או
בחתימת בא כוחם ,צריבה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
החתום לעיל לא יאוחר משעה  13.00של יום  30בנובמבר .1975

חוק החתים האחידים ,ת ש כ ״ ד  9 6 4 -ן

הודעה על הגשת בקשת לאישור חוזה אחיד
בהתאם לתקנה ) 3א( לתקנות החוזים האחידים )סדרי דין של
א:י מודיע שהוגשה בקשה לאישור
המועצה( ,תשכ״ד—1964
״חוזה א־!יד״ בעל תי?1ים מגבילים בה^זאם לחוק החוזים האחידים,
תשכ׳׳ד—.2 1964

ש& המבקשת :איחוד בתי ספר טכניקום  -מדרשה
טכנית הרמס  -מדרשה לפקידות ומנהל בע׳־מ ,על ידי
באי כוחם עוה״ד י .גונן ו/או נ .אפרת ו/או י .זיכלינסקי ו/או פ.
מיבלין מרחוב הרצל  ,18חיפה.
תיאור תמציתי של החוזה האיד ד:
התקשרות עם תלמידים הנרשמים ללמודים.אצל המבקשת ,הבאה
להסדיר ולקבוע את תנאי ושכר הלימוד.
התנאים המגבילים שהם נושא הבקעה:
 .1כתכ התחייבות הינו בלתי חוזר וד׳אדש הרושם את התלמיד
חייב בשכר הלימוד המלא גם בהעדרו של התלמוד או אם הפסיק
את לימודיו או אם לא נכנם כלל ללימודים.
 .2הבהלת המבקשת רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לשנות
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את מערכת השעות ומקום הלימודים ,להחליף מורים ,להעביר תלמיד
ממחלקה למחלקה ,להכניס שינויים בתכנית הלימודים ולהאריך
ולקצר את משך הלימודים — כל זאת מבלי לפגוע ביעילות הלימודים.
 .3הנהלת המבקשת זכאית להפסיק ,לפי שיקול דעתה הבלעדי,
את לימודיו של תלמיד אשר נרשם אצלה ,במקדה של התנהגות
שאיכה הולמת ,ובמקרה בזה יהא חותם ההתחייבות פטור מחובתו
להמשיך בתשלום שיעורי שכר הלימוד שהתחייב בהם.
הבקשה האמורה פתוחה לעיון הציבור במזכירות ביה משפט
המחוזי בתל־אביב־יפו.
כל המעונין להצטרף כמשיב ,חייב לעשות זאת תוך  21יום מיום
פרסום בקשה זו.
ז׳ צלטנר—שופט
י״ז בתשון תשל״ו) 22באוקטובר (1975
יושב ראש המועצה
)חמ (70354
לפי חוק החוזים האחידים
 1ק׳׳ת תשב״ד ,עמי .1236
 3ם״ח תשכ״ד ,עמי .58
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&קודת החברות
הודעות על שינוי שם

.1
.2
.3
.4
.1
.2
.3
.4

המספרים בהודעות מציינים פרטים א: 17
השם הקודם
השם החדש
תאריך שינוי
מס׳ החברה.
קרן להקמת בתי חרבות )מיסודן של הסוכנות היהודיה לא״י
וחברת ״דלק״( בערבון מוגבל.
קרן להקמת בתי תרבות ע״ש אברהם חרצפלד ז״ל )מיסודן של
הסוכנות היהודית לאדץ־ישראל וחברת ״דלק״( בעדכון מוגבל.
כיו בשבט תשל-ה ) 7בפברואר .(1975
51-O43180-2

.1
.2
.3
4.

שלטים סטרוסקי בערבון מוגבל.
טטרוסקי בערבון מוגבל.
כ׳ באייר תשל׳׳ה ) 1במאי .(1975
51-053751-7

.1
.2
.3
4.

פאן קורד בערבון מוגבל.
ישראפז בערבון מוגבל.
כ״א באייר תשל״ה ) 2במאי .(1975
51-058240-6

.1
.2
.3
4.

רוזנמן  -חברה לשיפוצים ובניה בערבון מוגבל.
דוזנמן — חברה לבניה בערבון מונבל.
כ״א באייר חשל-ה ) 2במאי .(1975
51-059495—5

.1
.2
.3
4.

מרכז טכנולוגי במזרע ע״ש פרסט בערבון מוגבל.
״מרכז טכנולוגי בעמק יזרעאל ע״ש פרסט בערבון מוגבל״
כ״ה באייר השליה ) 6במאי .(1975
51-062368-9

.1

בתים מתועשים ערד בערבון מוגבל.
Batid Metoasim Arad Limited
״בתים מתועשים נתיבות בערבון מוגבל״.
Batim Metoasim Netivot Limited
כ״ה באייר תשל־ה ) 6במאי .(1975
51-063948—7

.2
.3
4.

 .1׳טרסקו״ מםחר ופתוח בערבון מוגבל.
"Tresco" Trade and Research Limited
 .2״סידב׳׳ — סוכנויות ) (1973בעדכון מוגבל.
"Cidev" — Agencies (1973) Limited
 .3כ׳׳ז באייר תשל״ה ) 8במאי .(1975
51-065761—2 4.
.1
.2
.3
4.

בליימן שירותי יעוץ וביצוע בערבון מוגבל.
״ב.ג ,.שדותי ייעוץ וביצוע״ בערבון מוגבל.
א׳ בםיון תשל״ה ) 11במאי .(1975
51-060042-2
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.1
.2
.3
4.

מכשירי ויקד)ישראל( בעדכון מוגבל
Veeco Instruments (Israel) Limited
״ישלמבדא ,אלקטרוניקה בערבון מוגבל״.
Islam bda Electronics Limited
ב׳ בסיון תשל״ה) 12במאי .(1975
51-063505-5

.1
.2

מגה־חוט תעשית מוצרי חשמל בערבון מוגבל.
אנג׳יפלס פלסטיקה הנדסית בערבון מוגבל.
Engipfas Engineering Plastics Limited
ב׳ בסיון חשל-ה ) 12במאי .(1975
51-044465-6

.1

אסבסטוספריי)ישראל( בערבון מוגבל.
Asbestospray (Israel) Limited
ישראספריי חברה לבידוד בעדכון מוגבל.
Israspray Fiber Insulation Limited
ד׳ בסיון תשל״ה ) 14במאי .(1975
51-059725—5

.3
4.

.2
.3
4.
.1
.2
.3
.4

״שמואל שבח בטחון בערבון מוגבל״.
״מריגד שירותי ים בערבון מוגבל״.
ד׳ בסיון תשל״ה ) 14במאי .(1975
חפ59775/

.1
.2
.3
4.

פלסט חרוש בערבון מוגבל.
פלס ח.א.ב .בערבק מוגבל.
ד׳ בםיון חשל״ה ) 14במאי .(1975
51—057157—3

.1
.2
.3
4.

אב .אל וינשטין בעדכון מוגבל.
״אושרי אשקלון* חברה לבניה בערבון מוגבל.
י״ב בסיון תשל״ה ) 22במאי .(1975
51-061930-7

.1
.2
.3
.4

פאן־לון חברה להנדסה ולבנין בערבון מוגבל.
־׳אזורים בנין) (1965בערבון מוגבל״.
י״ב בסיון תשל״ה ) 22במאי .(1975
חפ45854/

.1

אר.אפ.אי .יועצים בערבון מוגבל.
R.F.Ï. Consultants Limited
אר.אפ.אי סוכנויות ביטוח בערבון מוגבל.
R.F.L Insurance Agencies Limited
י״ב בםיון תשל״ה ) 22במאי .(1975
51-059904-6

.2
.3
4.
.1
.2
.3
4.

מוסך לכיש בערבון מוגבל.
תעשיות לביש בערבון מוגבל.
ייב בסיון תשל״ה ) 22במאי .(1975
51-036882-2
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הודעות על שינוי שם
.1
.2
.3
4.

קט־גל בערבון מוגבל.
״אקשיב״ יעוץ ושרותים בערבון מוגבל.
י״ג בםיון תשל״ה ) 23במאי .(1975
51-046102-3

.1
.2
.3
4.

״שמיר״ חברת שמירה ,חקירות ושרותים בערבון מוגבל.
״שמיר״ חברת שמירה ,אבטחה ושרותים בגרבון מוגבל.
י״ג בםיון תשל׳׳ה ) 23במאי .(1975
51-053996-8

.1
.2
.3
4.

דימר  -יצרן מכשירי דיוק בעדכון מוגבל.
״עשד״ — יצרן מכשירי דיוק בעדכון מוגבל.
י״ג בסיון תשל״ה ) 23במאי .(1975
51-051516-6

 .1חברה ישראלית מרכזית למימון ולאחסנת בערבון מוגבל.
Israel Central Financing &. Warehousing Corporation Limited
 .2מימון ואחסנה בערבון מוגבל.
Financing & Warehousing Limited
 .3ט״ו בסיון חשל״ה ) 25במאי .(1975
51-006067-6 4.
.1
.2
.3
4.

םח־אמץ חברה ישראלית לעבודות פתוח בערבון מתבל.
״י.ו.נ.י.ת.״ )ביצועים( בערבון מוגבל.
ט״ו בסיון תשל״ה ) 25במאי .(1975
51-043706-4

.1
.2
.3
4.

סילודיס בערבון מוגבל.
שוברי קניה לכל בערבון מוגבל.
ט״ז בסיון תשל״ה ) 26במאי .(1975
51-070201-2

.1
.2
.3
4.

״רמונה״ הברה להשקעות ומימון בערבון מוגבל.
רמונה סוכנויות לבטוח בערבון מוגבל.
ט״ז בסיון תשל״ה ) 26במאי .(1975
51-045258-4

.1
.2
.3
4.

האחים אברהם ויצחק פרץ — חברה לעבודות קבלניות בערבון
מוגבל.
הדרום חברה לבנין בעדכון מוגבל.
ט״ז בסיון תשל״ה ) 26במאי .(1975
51-053992-7

.1
.2
.3
4.

ש .בלילתי בערבון מוגבל.
נ׳חפדונים בערבון מוגבל.
י״ז בסיון תשל״ה ) 27במאי .(1975
51-059992-1

 .1יניאק ושות׳ בערבון מוגבל.
Yaniak & Co. Limited
 .2ברמטל — יניאק את פיטוסי בערבון מוגבל.
Carmetal Yaniak & Fitusy Limited
 .3י״ז בסיון תשל־ה ) 27במאי .(1975
51-^061496-9 4.

532

.1
.2
.3
4.

דיאטק בערבו! מוגבל.
Diatec Limited
אקסלרוד את ורדי בערבון מוגבל.
י״ז בשיון חשל״ה ) 27במאי .(1975
51-063488-4

 .1להם חוק בערבון מוגבל.
 .2ח .״שחק שרותי סתר חוץ בעדכון מוגבל״
 .3י״ז בסיון תשל״ה ) 27במאי .(1975
51-066356-0 4.
.1
.2

פרת סיאם ,חברה ליבוא בערבון מוגבל.
גמביס )ישראל( בערבון מוגבל.
Gambil (Israel) Limited
י״ז בסיון תשל״ה ) 27במאי .(1975
51-058837-9

.1
.2
-3
.4

״שלום ציון בנאמנות בערבון מוגבל״.
פתוח גני־תקוה בערבון מוגבל.
י״ט בםיון תשל׳׳ה ) 29במאי .(1975
51-067185—2

.1
.2

רוזנפלד חברה להשקעות ומימון בערבון מוגבל.
ר.ד.ל .סוכנויות .בינלאומיות בערבון מוגבל.
"• R.D.L. International Agencies Limited
י״ט בסיון תשל״ה ) 29במאי .(1975
51-070242-6

.1

אחזקות ברית בערבון מוגבל.
Barit Holdings Limited
״מטמון״ נכסים והשקעות בערבו! מוגבל.
"Maitnon"' Investments & Properties Limited
י״ט בסיון תשל״ה ) 29במאי .(1975
51-070581-7

.1

צבי לישר אדריכלים בערבון מוגבל.
Zvi Lissar Architects Limited
צבי לישר אדריכלים בערבון מוגבל.
Tsvi Lissar Architects Limited
י״ט בסיון תשל״ה ) 29במאי .(1975
51-070826-6

.3
4.

.3
4.

.2
.3
4.

.2
.3
4.
.1
.2
.3
4.

מוקדט את יואל בערבון מוגבל.
מוקדם יוסף את יואל צבי סוכנות לביטוח בערבון מוגבל.
י״ט בסיון תשל״ה ) 29במאי .(1975
51—069240—3

.1

אלקטרו־סוניק )ישראל( בערבון מוגבל.
Electro — Sonic (Israel) Limited
עירא קרטיס בעדכון מוגבל.
Ira Curtis Limited
י״ט בסיון תשל״ה ) 29במאי .(1975
51-066694-4

.2
.3
4.
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הודעות על שינוי שמ
.1
.2
.3
4.

י׳ פורטנוי  1974בערבון מוגבל.
י .פודטנוי סוכנות לביטוח בערבון מוגבל.
י״ט בטיון תשל״ה ) 29במאי .(1975
51-069815-2

.1
.2
.3
4.

בילק השקעות בערבון מוגבל.
״ריש את פדסר ,עבודות צבע ושיפוצים בערבון מוגבל״
כ״ט בםיון תשל״ה ) 8ביוני .(1975
51-067000-3

.1
.2
.3
4.

לירן ,חברה לעבודות נגרות בערבון מוגבל.
לוי ליאור עבודות וקבלנות בערבון מוגבל.
י״ט בסיון תשל״ה ) 29במאי .(1975
51-069972-1

.1
.2
.3
.4

מכבסת זיוה במפרץ בערבון מוגבל.
זיוה בערבון מוגבל.
כ״ט בסיון תשל״ה ) 8ביוני .(1975
51-044517-4

.1
.2
.3
4.

״אוש״  -ארגון ושיטות ,חברה בערבון מוגבל.
"Osh" Organization and Methods Limited
השקעות סיון בערבון מוגבל.
כ״ג בסיון חשל״ה ) 2ביוני .(1975
51—025942-7

.1
.2

אוטיםה בערבון מוגבל.
ואלקס אינק .בערבון מוגבל.
Valex Inc. Limited
א׳ בתמוז חשל״ה ) 10ביוני .(1975
51-044957-2

.1
.2
.3
4.

חסיד את גרום ״מזון מהיר״ בערבון מוגבל.
חסיד ושות׳ מזון מהיר בעדכון מוגבל.
כ״ג בטיון חשל״ה ) 2ביוני .(1975
51-050446—7

.1

.1

״נחמני״ חברת השקעות בצרבון מוגבל.
"Nachmani" Investment Company Limited
״ארגון ושיטות  -או״ש ,חברה בערבון מוגבל״.
Organization and Methods — Osh — Limited
ב״ג בםיון תשל״ה ) 2ביוני .(1975
51-063118-7

מערכות מעוף בערבון מוגבל.
Maof Systems Limited
מעוף־הנדסת מערכות בערבון מוגבל.
Maof — Systems Engineering Limited
ב׳ בתמוז תשל״ה ) 11ביוני .(1975
51-062609-6

.2
.3
4.
.1
.2
.3
4.

ע .שטיינברג ושות׳ שרותי ניהול בערבון מוגבל.
U. Sternberg & Co. Management Cervices Limited
דרורים — שרוחי ניהול ויעוץ ) (1970בעדכון מוגבל.
כ״ג בםיון תשל״ה ) 2ביוני .(1975
51-055320-9

 .1דרורים — שירותי ניהול ויעוץ בעדכון מוגבל.
 .2ע׳ שטיינברג ושות׳ שרוחי ניהול) (1974בערבון מוגבל.
U. Steinberg & Co. Management Services (1974) Limited
 .3ב״נ בסיון חשל״ה ) 2ביוני .(1975
51-068651-2 4.
.1
.2
.3
4.
.1
.2
.3
4.

קופל ,בתי מלון  1971בעדכון מוגבל.
Kopel's Hotels 1971 Limited
"קונצרן קופל בערבון מוגבל״
Kopel Concern Limited
כ״ו בסיון תשל״ה ) 5ביוני .(1975
52-002882-0
נודה מיטרני בערבון מוגבל.
קלסניד בערבון מוגבל.
כ״ו בסיון חשל״ה ) 5ביוני .(1975
51-060145-3
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•

.3
4.

.2
.3
4.
.1
.2
.3
4.
.1
.2
.3
4.

תלטקם מפעלי סריגה והשקעות בערבון מוגבל.
Teltex Knitting and Investments Company Limited
תלטקט מפעלי סריגה בערבון מוגבל.
Teltex Knitting Miils Limited
ג׳ בתמוז תשל־׳ה ) 12ביוני .(1975
51—060517-3
ש.ט .הוצאה לאור בערבון מוגבל.
שטיר הוצאה לאור ) (1975בערבון מוגבל.
ד׳ בתמוז תשל׳^ה ) 13ביוני .(1975
51-071033—8

 .1דרין השקעות משותפות בעדבון מוגבל.
Derin United Investments Limited
 .2דרין השקעות משותפוה בעדכון מוגבל.
Derryn United Investments Limited
 .3ד׳ בתמוז תשל״ה ) 13ביוני .(1975
51-070912-4 4.
.1
.2
.3
4.
.1
.2
.3
4.

פוכנויות דובי בערבון מוגבל.
״סוכנויות בדאון למשקאות בערבון מוגבל״.
ד׳ בתמוז תשל״ה ) 13ביוני .(1975
51-070279-8
״רב-בריח״־ — בערבון מוגבל.
״רב־בריח״ — בערבון מוגבל.
Mul-T-Lock Limited
ד׳ בתמוז תשל״ה ) 13ביוני .(1975
51-070060-2
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הודעות על שינוי שם
.1
.2
.3
4.

אלבן) (1973יבוא ושווק ״זופז״ בערבון מוגבל.
״אלבן) (1973יבוא ושווק בפדבון מוגבל״.
ד׳ בתמוז תשל׳׳ה ) 13ביוני .(1975
51—065680—4

.1
.2
.3
4.

מכון אביגד כעדכון מוגבל.
מועדון בריאות תל־אביב בעדכון מוגבל.
י׳ בתמוז תשל״ה) 19ביוני .(1975
51-049418—1

.1
.2

ניו־הוריזונם בערבון מוגבל.
קבוצת פילץ הנדסה ) (1974בערבון מוגבל.
Pilz Group Engineering (1974) Limited
ד׳ בתמוז תשל״ה ) 13ביוני .(1975
51—070028—9

.1

גלריה דיוקן בערבון מוגבל.
""Dyokan Gallery Limited
״שרותים למגורים בערבון מוגבל״.
י״א בתמוז תשל״ה ) 20ביוני .(1975
51—036651-1

.1
.2
.3
4.

רפי את יהושע חברה לבנין והשקעות בערבון מוגבל.
יהושע חברה לבנין והשקעות בערבון מוגבל.
ד׳ בתמוז תשל״ה ) 13ביוני .(1975
51-069091-0

.1
.2

מעגלי טיב בערבון מוגבל.
מעגלי טיב בערבון מוגבל.
Magaley Tiv Limited
ד׳ בתמוז תשל״ה ) 13ביוני .(1975
51-070930-6

.1
.2

לייף מןצרי תעשיה בערבון מוגבל.
לייף מוצרי תעשיה נערבון מוגבל.
Life Industrial Products Limited
ו׳ בתמוז תשל״ה ) 15ביוני .(1975
51-054997-5

.1
.2
.3
4.

ד .עטיאס וי .כהן חברה לבנין ופתוח בערבון מוגבל.
ד .עטיאס ושות׳ חברה לבנק ופתוח בערבון מוגבל.
ז׳ בתמוז תשל״ה ) 16ביוני .(1975
51—058442-8

.1
.2
.3
4.

״מגדל דוד״ ביח״ר לבריכה ועבוד מניר בערבון מוגבל.
מנדל דוד בערבון מוגבל.
ז׳ בתמוז תשל״ה ) 16ביוני .(1975
51-001001-0

.1
.2
.3
4.

אלבן שירות זופז בערבון מוגבל.
״אלבן חברה לשרותים בערבון מוגבל״.
ז׳ בתמוז תשל״ה ) 16ביוני .(1975
51-059521—8

.3
4.

.3
4.

.3
4.

 .1אפרים למקה בפרבון מוגבל.
 .2״אפרים למקה — סוכנויות לביטוח בערבון מוגבל״.
 .3ז׳ בתמוז תשל־ה ) 16ביוני .(1975
51-063394-4 4.
.1
.2
.3
4.

״למרחב״ עתון יומי בערבון מוגבל.
למרחב — כטפים ושרותים בערבון מוגבל.
ט׳ בתמוז תשל״ה ) 18בילני .(1975
51-014115-3
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.2
.3
4.

 .1״מרקנתיל״ — חברה לפיתוה השקעות ופיננסים בערבון מוגבל,
"Mercantile" — Investment & Finance Development Limited
 .2גולדפרב את לוי חברת מימון והשקעות בערבון מוגבל.
Goldfarb & Levy Finance & Investment Co. Limited
 .3י״ג בתמוז תשל״ה ) 22ביוני .(1975
51—070744—1 4.

.3
4.

״אקסאל* מהנדסים יועצים בעדכון מוגבל.
"Acsael" — Consulting Engineers Limited
״אינג׳ ד .בן עזר ,מהנדס יועץ )שרותי וזו״ל( כעדכון מוגבל״.
)Ing. D. Ben Ezer Consulting Engineer (Overseas Operation
Limited
י״ג בתמוז תשל״ה ) 22ביוני .(1975
51—054334—1

.1

.1
.2
.3
4.

בר דעת בערבו! מוגבל.
״לוטם מהנדסים יועצים בערבון מוגבל״.
י״ג בתמוז תשל״ה ) 22ביוני .(1975
51-061308-6

.2

 .1איי — גי ,חברה תל־אביבית לבניה בערבון מוגבל.
I.G. Te[-Aviv Co. for Construction Limited
 .2טי.די.םי — .חברה לסחר ופתוח בערבון מוגבל.
T.D.C. Trade and Development Corporation Limited
 .3י״ד בתמוז תשל״ה ) 23ביוני .(1975
51-061792—1 4.
.1
.2
.3
4.

חמש חמש מצדה ) (1972בערבון מוגבל.
״ב.מ - .י.א .בערבון מוגבל״.
י״ד בתמוז תשל״ח ) 23ביוני .(1975
51-062042-0

.1

מלון ״גלי זוהר״ בעדכון מוגבל.
Galei Zohar Hotel Limited
״אגבה״ מלונות בערבון מוגבל.
"Agava" Hotels Limited
ט״ו בתמוז תשל״ה ) 24ביוני .(1975
51-052913-4

.1
.2
.3
4.

מוסך מ .קלוג בערבון מוגבל.
״קלוג בערבון מוגבל״.
ט״ו בתמוז תשל״ה ) 24ביוני 975נ(.
51-062131-1

.2
.3
4.
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הודעות על שינוי שם
 .1״תרשיש״ חברת מלונות והשקפות בעדכון מוגבל.
"Tarshish" Hotels and Investments Corporation Limited
 .2״גלי זוהר״ לחוף ים המלח בערכין מוגבל.
"Galei Zohar" Dead Sea Shores Limited
 .3ט״ו בתמוז תשל״ה ) 24ביוני .(1975
51-040969-1 4.

 .1מפעלי טקסטיל בית שאן—נצרת בערבון מוגבל.
Beth Shaan—Nazareth Textile Works Limited
 .2״כיתן בערבון מוגבל׳׳.
 .3י״ז בתמוז תשל״ה ) 26ביוני .(1975
52-002631-1 4.

 .1דגם־מערבות הדרכה בערבון מוגבל״.
""Degem-Training Systems Limited
 .2״דגם מערבות בערבון מוגבל״.
""Degem Systems Limited
 .3ט׳׳ו בתמוז תשל״ה ) 24ביוני .(1975
51—052878—9 4.
 .1״ערער -בערבון מוגבל.
 .2״מאומן אח קבע״ חברה קבלנית לבנין והשקעות בערבון מוגבל.
 .3ט״ו בתמוז תשל״ה ) 24ביוני .(1975
51—065554—1 4.
.1
.2
.3
4.

עובדיה בהן גוש דן) (1975בערבון מוגבל.
״מזור״ חברה לבנין עובדיה כהן ושוח׳ בערבון מוגבל.
ט״ו בתמוז השלייה ) 24ביוני .(1975
51-070882-9

.1

אשסון הנדסה וציוד בערבון מוגבל.
Ashton Engineering and Equipment Limited
אשטון חברה להשקעות בערבון מוגבל.
Ashton Investment Company Limited
ט״ו בתמוז תשל״ה ) 24ביוני .(1975
51-071040-3

.2
.3
4.

 .1עוף משק — חברה לשחיטה ,ניקוי אריזה חקפאה ולמסחר בעופות,
בערבון מוגבל.
 .2״עוף משק בעדכון מוגבל״.
 .3י״ז בתמוז תשל״ה ) 26ביוני .(1975
51-046963-8 4.

 .1מפעלי מצברים וולקן בערבון מוגבל.
Vulcan Battery Works Limited
 .2וולקן מצברים בערבון מוגבל.
Vulcan Batteries Limited
 .3ב׳ בתמוז תשל״ת ) 29ביוני .(1975
51-012330-0 4.
 .1יהואש שש פנת רופין בערבון מוגבל.
 .2עלות  -ערבויות לאשראי ומימון תעשייתי בערבון מוגבל.
ICFG — Industrial Credit and Financing Guaranties Limited
 .3י״ט בסיון תשל״ה ) 29במאי .(1975
51—069770-9 4.
 .1חברה קבלנית ליפקה ושות׳ בעדכון מוגבל.
 .2״חברה להשקעות ליפקה ושות׳ בערבון מוגבל״.
 .3כ״א בתמוז תשל״ה ) 30ביוני .(1975
51-020191-9 4.
י ע ק ב לוי
דשם החברות

פקודת האגודות השיתו&יות
צ ו ר פ י ר ו ק ו ה ו ד ע ו ת לנושים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1)46לפקודת האגודות השיתופיות
הנני מצווה בזה על פירוק האגודות כדלקמן:
)!( מ א פ י ה ק ו א ו פ ר ט י ב י ת ״או&ים״ ב ר מ ל ה ב ע ״ מ
)מסי חיק האגודה ,(804 :וממנה למפרק את אפרים זלצר,
מרחוב הארבעה  ,24תל־אביב.
) (2״ ש ד ד ־ א ג ו ד ה שיתופית ל א ש ר א י ו ח ס כ ק ב ע ״ מ
)מס׳ חיק האגודה ,(1882 :וממנה למפרק את מר אפרים זלצר
מרחוב הארבעה  /24הל־אביב.
) (3־ ס פ ר י י ש ר א ל ״ א ג ו ד ה שיתופית ל י י צ ו א ס פ ר י ם
ב ע ״ מ )מסי חיק האגודה ,(976 :וממנה למפרק את מר מנתם
דויטש ,עו״ד ,מרחוב יפו  ,30ירושלים.
) (4״מ.ט.מ.״ מ ש ר ד ט כ נ י מנשה א ג ו ד ה ח ק ל א י ת ש י 
ת ו פ י ת ב ע ״ מ )מס׳ תיק האגודה ,(2121/2 :וממגה למפרק
את מר מנחם דויטש ,עו״ד ,מרחוב יפו  ,30ירושלים.

) (5ק ו פ ת מ ל ו ה ו ח ס כ ו ן שיתופית ב ד ר ו ם ב ע י מ )מט׳
תיק האגודה ,(838 :וממנה למפרקים את מר מנחם דויטש,
עו״ד ,מרחוב יפו  ,30ירושלים ,ואת מר דאמן יונים מהמחלקה
הערבית ,בית ברנד ,רחוב ברנד  ,5תל־אביב.
) (6מ ש ק י ד ח נ ה ) ס נ ש ( ה ק ב ו ץ ה מ א ו ח ד ק ב ו צ ת פ ו ע 
ל י ם ל ה ת י ש ב ו ת שיתופית ב ע ״ מ )מסי תיק האמרה:
 ,(1297וממנה למפרקים את מר משה רונן ,ברית פיקוח לקואו
פרציה החקלאית העובדת בע״מ ,רחוב החשמונאים  ,93תל-
אביב ,ואח מר ישעיהו פרי ,קיבוץ מאוחד ,מרכז ועדת משק,
רחוב סוטין  ,27חל־אביב.
בהתאם לתקנה  2לתקנות האגודות השיהופיוה )פירוק( תשל״ב—
 ,1971נדרש כל בעל הביעה מן האגודה להגיש את תביעתו בכתב
למפרק תוך שישים יום מיום פרסום הודעה זו לפי המען הנ״ל.
בהתאם לסעיף  (2) 46לפקודה רשאי כל חבר האגודה לערער על
צו זה בפני שד העבודה תוך חדשיים מיום פרסומו לרשומות .י
כ״ז באב תשל״ה ) 4באוגוסט (1975
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פקודת האגודות השיתופיות
צווי פירוק והודעה לנושים
בתקף סמכותי לפי סעיף  ,(1)46לפקודת האגודות השיתופיות
הנני מצווה בזת על פירוק האגודות כדלקמן:
) (1קופת מלוה וחמכ pשיתופית בנצרת בע״מ )מספר
חיק האגודה (937 :וממנה למפרקים את :מ׳ דויטש ,עו״ד,
שמענו :משרד העבודה ,המחלקה לקואופרציה ,ירושלים; ואת
פהים ג׳ראסיה ,שמענו :בית פרנק סינטרה ,משרד ההסתדרות,
נצרה.

) (2אל תטויר אגודה שיתופית לשיכון חיילים משוח^
ררים בכפר כמה בע״מ )מספר תיק האגודה(1731 :
וממנה למפרקים את :מנחם דויטש ,עו״ד ,שמענו :משרד
העבודה ,המחלקה לקואופרציה ,ירושלים; ואת פהים ג׳ראיסה,
שמענו :ביח פרנק סינטרה ,משרד ההסתדרות ,נצרת.

) (3אלצלאח אגודה שיתופית לשיכון בדבוריה בע״מ
)מספר תיק האגודה (1865 :וממנה למפרקים את :מנחם דויטש,
עו״ד ,שמענו :משרד העבודה ,המחלקה לקואופרציה ,ירושלים;
ואת פחים נ׳ראיסה ,שמענו :בית פרנק סינטרה ,משרד ההס
תדרות ,נצרה.

) (4מרכז אגודות שיכון בקרית עמל אגודה שיתופית
בע״מ )מם׳ תיק האגודה ,(1104 :וממנה למפרקים את מד

ו.
.2
.3
.4
.5

הטספריס שבהודעה מציינים את הפרטים הבאים :
שם האגודה
המען הרשום
תאריך הרישום
סוג האגודה
מספר תיק האגודה

 .1״אל אקתצאד״ ,אגודה שיתופית חקלאית לשיווק
בטירה בע״מ.
.2
.3
4.
5.

טירה.
ח׳ באלול תשל״ה ) 15באוגוסט .(1975
 (1חקלאות;  (2שיווק ואספקה חקלאית.
.2361

 .1מרכז התישבותי לקיבוצי ולמושבי העובד הציוני,
אגודה מרכזית שיתופית בע״מ.
.2
.3
.4
5.

רחוב המלך ג׳ורג׳  ,48תל־אביב.
ח׳ באלול תשל״ה ) 15באוגוסט .(1975
ברית סיוע.
.2362

 .1״גאנש״ אגודה שיתופית למתן שרותי נקיון ,אבטחה,
שמירה וגינון ברעננה בע״מ.

מיכאל וקםלר ,עו״ד מרחוב רמז  ,47קרית־טבעון ואח דניאל
גושן ,עו״ד ,מרחוב חסן שוקרי  ,8חיפה.

.2
.3
4.
5.

למפרק את :יעקב שאנן ,עו״ד ,מרחוב הבנקים  ,3היפה.

 .1בית החינוך המשותף ״קדמת הכנרת״ אגודה חק־
לאית שיתופית בע״מ.

) (5׳׳סופר כל״ אגודה לשיווק ומכירות של הפועל
המזרחי בכרמיאל בע״מ )מס׳ התיק ,(2126 :וממנה
בהתאם להקנה  2לתקנות האגודות השיתופיות )פירוק( תשל״ב—
 ,1971נדרש בל בעל תביעה מן האגודה להגיש את תביעתו בכתב
למפרק תוך ששים יום מיום פרסום הודעה זו לפי המען הנ״ל .בהתאם
לסעיף  (2) 46לפקודה רשאי כל חבר האגודה לערער על צו זה בפני
שר העבודה תוך שני חדשים מיום פרסומו ברשומות.
כ״א בחשון תשל״ו) 26באוקטובר (1975

יאיר יקיר
רשם האגודות השיתופיות

צו פירוק והודעה לנושים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  47לפקודת האגודות השיתופיות הנני
מצווה בזה על פירוק האגודה :״חרט״ קואופרטיב למתכת
ולעבוד שבבים בבית־־שאן בע״מ)מס׳ תיק האגודה,(2157 :
וממנה למפרק את מר אפרים זלצר מרחוב הארבעה  ,24תל-אביב.
בההאמ להקנה  2לתקנות האגודות השיתופיות )פירוק( תשל׳׳ב—
 ,1971נדרש בל בעל הביעה מן האנודה להגיש את תביעתו בבחב
למפרק תוך חודש ימים מיום פרסום הודעה זו לפי המען הנ״ל.
ה׳ באב חשל״ה ) 16ביולי (1975

יאיר יקיר
רשם האגודות השיתופיות
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הודעות על רישום אגודות שיתופיות

.2
.3
4.
5.

בנין מועצה פועלי רעננה.
ה׳ באלול תשל״ה ) 15באוגוסט .(1975
 (1יצרנות ושירותים;  (2אגודה לשירותים.
.2363

דואר עין גב.
י״ב באלול תשל״ה ) 19באוגוסט .(1975
 (1חקלאות;  (2אגודה חקלאית כללית.
.2364

 .1״אל ארשאד״ ,אגודה שיתופית להדרכת נהנות
בםכנין בע״מ.
.2
.3
4.
5.

בפר םכנין,
כ״ב באלול חשל״ה ) 29באוגוסט .(1975
 (1יצרנות ושירותים;  (2אגודה לשירותים,
.2365

 .1״חוף המים״ אגודה שיתופית לאספקת מים
בהרצליה בע״מ.
.2
.3
4.
5.

רחוב המוסדות ,הרצליה ב׳.
ת׳ בניסן השל״ד ) 31במרס .(1974
 .1חקלאות;  .2אגודה לאספקת מים.
.2295

ב״ב באלול חשל״ה ) 29באוגוסט (1975

יאיר יקיר
רשם האגודות השיתופיות

ילקוט הפרסומים  ,2166ט״ז בכסלו תשל״ו20.11.1975 ,

הודעות מ א ת כונס הנכסים הרשמי
פקודת החברות
הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
שם החברה :נוה גבעת־רם בע״מ — בפירוק.
מען המשרד הרשום :ע״י בנק קרדיט לישראל בע״מ ,שדרות רוט
שילד  ,9תל-אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2635/67
היום האחרון לקבלת הוכחות; א׳ בטבת חשל״ו) 5בדצמבר .(1975
שם המפרק ,תיאורו ומענו :א.א .קירשנר ,עו״ד ,רחוב אהד־העם ,13
תל-אביב.
שם החברה :ש.פ.א .בע״מ — בפירוק.
מען המשרד הרשום :ע״י בנק קרדיט לישראל בע״מ ,שדרות
רוטשילד  ,9תל-אכיב.
בלת המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2402/67
היום האחרון לקבלת הוכחות :א׳ בטבת תשל׳׳ו) 5בדצמבר .(1975
שם המפרק ,תיאורו ומענו :א.א .קירשנר ,עו׳׳ד ,רחוב אחד־העם ,13
תל-אביב.
שם החברה :הברה ישראלית׳ לקרדיט והשקעות בע״מ  -בפירוק.
מען המשרד הרשום :ע״י בנק קרדיט לישראל בע׳׳מ ,שדרות רוט
שילד  ,2תל-אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי ,2836/67
היום האחרון לקבלת הוכחות :א׳ בטבת תשל״ו) 5בדצמבר .(1975
שם המפרק ,תיאורו ומענו.:א.א .קירשנר ,עו־יד ,רחוב אחד־העס
 ,13תל־אביב.
שם החברה :ה .מלר ושתי ,קבלנים בע״מ — בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב התיכון ,סביון ,ע״י פתת־חקוה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2404/68
היום האחרון לקבלת הוכחות :א׳ בטבת תשל״ו) 5בדצמבר .(1975
שם המפרקים ,תיאורם ומענם:
 .1שלמה ברם ,עו״ד ,שדרות רוטשילד  ,11תל־אביב.
 .2ישעיהו לויט ,עו״ד ,רחוב נצח ישראל  ,4תל־אביב.

צווי פירלק ואסיפות ראשונות
שם החברה :גרב יפה בע״מ  -בפירוק.
מען המשרד הרשום :איזור החעשיה ,עפולה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב״יפו ,חיק אזרחי .1865/75
תאריך צו הפירוק :ט׳׳ו בחשק תשל״ו) 20באוקטובר .(1975
תאריך הגשת הבקשה :ט׳ באב תשל״ה) 28ביולי .(1975

היום והמקום לאסיפות ראשונות :ה׳ בטבת חשל״ו) 9בדצמבר ,(1975
במשרד כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין  ,39תל־אביב.
שפת האסיפות:
 (1נושים בשעה  1.00בצהרים;
 (2משתתפים בשעה  1.30בצהרים.
שם החברה :מפיבה בע״מ — בפירוק.
מען המשרד הרשום :אחור החעשיה עפולה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1864/75
תאריך צו הפירוק :ט״ו בחשון תשל׳׳ו) 20באוקטובר .(1975
תאריך הגשת הבקשה :י״ט באב השל״ה) 28ביולי .(1975
היום והמקום לאסיפות ראשונות :ה׳ בטבת חשל״ו) 9בדצמבר ,(1975
במשרד כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין  .39תל־אביב.
שעת האסיפות:
 (1נושים בשעה  12.00בצהרים,
 (2משתתפים בשעה  12.30בצהרים.
שם החברה :מיזע סריגה אפנה בע״מ — בפירוק.
מען המשרד הרשום :שדרות הד ציון  ,110תל־אביב.
כיח המשפט המתוזי של :תל־אביב־־יפו ,תיק אזרחי .1723/75
תאריך צו הפירוק :כ״ב בחשון תשל׳־ו) 27באוקטובר .(1975
תאריך הגשת הבקשה :כ־׳ז בתמוז תשל״ה) 6ביולי .(1975
היום והמקום לאסיפות ראשונות :א׳בטבת תשל״ו) 5בדצמבר ,(1975
במשרד כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין ,39חל־אביב.
שעת האסיפות:
 (1נושים בשעה  10בבוקר;
 (2משתתפים בשעה  10.30בבוקר,
שם החברה :דימן טכסטיל בע״מ  -בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב הרצל  53פחת־תקוה ,אצל דוד שלזינגר.
בית המשפט המחוזי של :חל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1691/75
תאריך צו הפירוק :כ״ב בחשון תשל״ו) 27באוקטובר .(1975
תאריך הגשת הבקשה :כ״ב בתמוז תשל״ה ) 1ביולי .(1975
היום והמקום לאסיפות ראשונות :א׳ בטבת תשל״ו) 5בדצמבר ,(1975
במשרד בונם הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין  ,39תל־אביב.
שעת האסיפות:
 (1נושים בשעה  11.00בבוקר;
 (2משתתפים בשעה  11.30בבוקר.
ו׳ בכסלו תשל״ו) 10בנובמבר (1975

א ' רוטנשטרייך
סגן כונס הנכפים הרשמי

פקודת פשיטת הרגל1936 ,
הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :מרדכי )אחרוני( עליאש ,ת״ז ,89290
סוכן ,רחוב החשמונאים  ,15ירושלים.
ביה המשפט המחוזי של :ירושלים ,חיק אזרחי .31/65
היום האחרון לקבלח הובחוח :כ״ד בכסלו חשל״ו ) 28בנובמבר
.(1975
שם הנאמן ,חיאורו ומענו :ד״ר א .צלניקר ,עו״ד ,בן יהודה ,2
ירושלים.

שם החייב ,תיאורו ומענו :יחיא אבוטבול ,ת׳׳ז  ,7717221פקיד,
שכונח  144שיכון  ,74/5בית־שמש.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים ,חיק אזרחי .171/65
היום האחרון לקבלה הוכחוח :א׳ בטבח תשל״ו) 5בדצמבר .(1975
שם הנאמן ,חיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב ידידיה ,4
ירושלים.

י ׳ צוריאלי

סגן כונס הנכסים הרשמי
ילקוט הפרסומים  ,2166ס״ז בכסלו חשל״ו20.11.1975 ,

Ü
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הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי
פקודת פשיטת הרגל 936 ,ו

הודעות בדבר כוונה להכרת על דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :מקם ארלבסקי ,חקלאי ,ממושב שדמה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .118/71
היום האחרון לקבלת הוכחות :א׳ בטבח חשל״ו) 5בדצמבר .(1975
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :ש .אברון ,עו״ד ,רחוב לבונטין .4
שמות החייבים ,תיאורם ומענם:
 .1אדיה )הרי( קאופמן ,בעל נגריה ,רחוב קראוזה  ,54חולון;
 .2מאיר וסרמן ,נגר ,רחוב הבשן  ,9תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .532/66
היום האחרון לקבלת הוכחות :א׳ בטבת תשל״ו) 5בדצמבר .(1975
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :שמואל נאור ,עו״ד ,רחוב קפלן  13חליאביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :שמעון יפת ,סוחר ,רחוב אנה פרנק ,1
כפר־סבא.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .4347/70
היום האחרון לקבלת הוכחות :א׳ בטבת חשל׳׳ו) 5בדצמבר . .(1975
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :דב שלמון ,עו״ד ,רחוב בארי  ,5תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :יוסף עזת ,ירקן ,רחוב כ׳ מם׳  28שכונת
התקוה ,תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1478/63
היום האחרון לקבלה הוכחות :א׳ בטבת תשל״ו) 5בדצמבר .(1975
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הנכפים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין
 ,39תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :זיק אורנשטיין ,מנהל חברה ,רחוב החש
מונאים  ,38בח־ים.
בית המשפט המחוזי של :תל־אכיב־יפו ,תיק אזרחי .115/71
היום האחרון לקבלת הוכחות :א׳ בטבת תשל׳׳ו) 5בדצמבר .(1975
שס הנאמן ,תיאורו ומענו :דוד פרץ ,עו׳׳ד ,שדרות רוטשילד ,136
תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :יהודה קדמונה ,פקיד ,רחוב ניצנה ,21
בת־יס,
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .141/72
היום האחרון לקבלת הוכחות :א׳ בטבת תשל׳׳ו) 5בדצמבר .(1975
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין
 ,39חל־אביב.

הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
בדץ קדימה בלבד
שם החייב ,תיאורו ומענו :יהושע שפירא ,מסגד ,רחוב פרץ ,14
חל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2635/65
היום האחרון לקבלת הוכחות :א׳ בטבת תשל״ו) 5בדצמבר .(1975
שס הנאמן ,תיאורו ומענו :דייר פאול פישר ,עו״ד ,רחוב םוקולוב
 ,77חולון.

הודעה על תשלום דיבידנד בדין קדימה בלבד
שם החייב ,תיאורו ומענו :מנחם פאוסט ,מנהל דפוס ,רחוב עקרון
 ,7חל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :חל־אביב־יפו ,חיק אזרחי .3759/63
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הסכום לכל לירה 100 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון.
זמן פרעונו :י״א בטבת תשל״ו) 15בדצמבר .(1975
מקום פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת
בנימין  ,39תל־אביב.

הודעות על תשלום דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :ישראל באום ,נהג ,כפר קפלן א׳ ,שכ׳
בית נוי ,באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :הל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .6193/68
הסכום לכל לירה 20 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד שלישי.
זמן פרעונו :כ״ז בכסלו תשל״-ו) 1בדצמבר .(1975
מקום פדעונו במשרד הנאמן :ש .אבדון ,עו״ד ,רחוב לבונטין ,4
תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :אליעזר ברקוביץ ,נהג ,רחוב אריה בן
אליעזר  ,6רמח־גן.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי ,2433/65
הסכום לכל לירה 15 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד שני.
זמן פרעונו :כ״ז בכסלו תשל״ו) 1בדצמבר .(1975
מקום פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת
בנימין  ,39תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :פואד חילו ,גהג ,רחוב הקשת  4א׳ קרית
שלום ,תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1448/73
הסכום לכל לירה 100 :אגורות.
דיבידנד ראשון אואחר :דיבידנד ראשון וסופי.
זמן פרעונו :כ״ז בכסלו חשל־׳ו) 1בדצמבר .(1975
מקום פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת
בנימין  ,39תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :יונה מזרחי ,פועל ,שדרות קרית שלום ,8
חל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,חיק אזרחי .1665/71
הסכום לבל לירה 50 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון.
זמן פרעונו :כ״ז בכסלו תשל״ו) 1בדצמבר .(1975
מקום פרעונו במשרד הנאמן :נתן צהל ,עו״ד ,רחוב ז׳בוטינסקי ,61
רמח־גן.
שם החייב ,חיאורו ומענו :שלמה דורון ,סוחר ,רחוב ה׳ באייר ,20
חל־אביב,
ביח המשפט המחוזי של :חל־־אביב־יפו ,היק אזרחי .2323/70
הסכום לכל לירה 20 :אנורוח.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון.
זמן פדעונו :כ״ז בכםלו תשל׳׳ו) 1בדצמבר .(1975
מקום פרעונו במשרד הנאמן; כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בתלח
בנימין  ,39חל־אביב.
ו׳ בכסלו תשל״ו) 10בנובמבר (1975

א' רוטנשטרייך
סגן כונס הנכסים הרשמי

ילקוט הפרסומים  ,2166טי׳ז בכסלו תשל׳׳ו20.11.1975 ,

הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי
פקודת פשיטת הרגל1936 ,

הודעות על תשלום דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :דוד פינסלר ,סוחר ,רחוב יהלום ,63
רמת־גן.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .826/66
הסכום לכל לירה 75 :אגורות.
דיבידנד ראשון או יאחר :דיבידנד ראשון וסופי.
זמן פרעגנו :ב׳׳ז בכסלו תשל״ו) 1בדצמבר .(1975
מקום פרעונו במשרד הנאמך יצחק משיח ,עו״ד ,רחוב יהודה הלוי
 ,61תל־־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :יהודה רפאלי ,סוכן ביטוח ,בית ,686/15
אילת.
ביה המשפט המחוזי של :חל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1749/65
הסכום לכל לירה 45 :אגורות,
דיבידנד ראשון או אחד :דיבידנד שני.
זמן פרעונו :כ״ז בכסלו תשל״ו) 1בדצמבר ,(1975
מקום פרעונו במשרד הנאמן :משה קרת ,עו״ד ,רחוב קרליבך ,10
תל־אביב.

צו קבלת נכסים והכרזת פשיטת רגל,
אסיפה ראשונה
שם החייב ,תיאורו ומענו :שמעון כהן ,פחח ,רחוב הלבנון  3רמת־
הטייסים תל־אביב ,ח״ז .4257116
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2352/75
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל; כ׳׳א בחשון תשל׳׳ו
) 26באוקטובר .(1975
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :א׳ בטבת תשל׳׳ו) 5בדצמ־
בר  ,(1975בשעח  9.00בבוקר ,במשרד כונס הנכסים הרשמי,
רחוב נחלת בנימין  ,39תל־אביב.

צו קבלת נכסים ,אםיפה ראשונה
שם החייב ,תיאורו ומענו :אברהם דקל ,רחוב מרקוביצקי  ,6חולון.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2014/75
תאריך צו קבלת הנכסים :י״ת בחשון תשל״ו) 23באוקטובר .(1975
בקשת נושה או חייב :בקשת נושה.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :א׳ בטבת חשל״ו) 5בדצמבר
 ,(1975בשעה  11.00בבוקר ,במשרד בונם הנכסים הרשמי ,רחוב
נחלת בנימין  ,39הל־אביב.

הודעה על ביטול צו קבלת נכסים והכרזת פשיטת רגל
שם החייב ,תיאורו דמענו :אליעזר יעקובסון ,רחוב לכיש  ,6חל־
אביב ,ת״ז .772097
בית המשפט המחוזי של :חל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2238/70
תאריך צו קבלת נכסים :י״א בתמוז תש״ל ) 15ביולי .(1970
תאריך פשיטת דגל :י״א בשבט תשל׳׳נ) 14בפברואר .(1973
תאריך הביטול :ט׳ נחשון חשל״ו) 16באוקטובר .(1975

ילקוט הפרסומים  ,2166ט ץ בכםיו השל״ו20.11.1975 ,

הודעות על שחרור נאמן
שם התייב ,תיאורו ומענו :ישראל יעקב לזר ,רחוב .יזרעאלי 12׳
תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .515/70
שם הנאמן ,תיאורו ומענו; ישראל טלמון ,עו׳־ד ,רהוב מונטיפיורי ,24
תל־אביב.
תאריך השחרור :ב׳ בכסלו תשל״ו) 6בנובמבר .(1975
שם החייב ,תיאורו ומענו :וולטר )יאיר( פרידלנדר ,רחוב בריינין ,3
תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .3860/67
שם הנאמן •,תיאורו ומענו :שאול בן חיים .עו״ד ,רחוב בלפור ,40
תל־אביב.
תאריך השחרור :ב׳ בכסלו תשל״ו) 6בנובמבר .(1975

בקשת שחרור
שם החייב ,תיאורו ומענו :פנחס סנטוצקי ,רחוב ברנדים ,40תל־אביב,
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .5159/68
היום והמקום לדיון בבקשת השחרור :ז׳ בכסלו תשל׳׳ו) 11בדצמבר
 (1975בשעה  8.30בבוקר ,בבית המשפט המחוזי ,רחוב ויצמן ,1
חל־אביב ,בפני כב׳ השופט חריש.
ו׳ בכסלו תשל״ו) 10בנובמבר (1975

א׳ תטנשטרייך
סנן בונם הנכסים הרשמי

הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :יעקב איצקוביץ ,רחוב הדקלים ,פרדס־־חנה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .1730/73
היום האחרון לקבלת הוכחות :א׳ בטבת תשל״ו) 5בדצמבר .(1975
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :ע׳ רנד ,עו*ד ,רחוב שמריהו לוין  ,6חיפה.
שם החייב ,תיאורו ומענו .:פנחס עובדיה ,שיכון ביאליק  ,24/6טירת
הכרמל.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .1415/70
היום האחרון לקבלת הוכחות :א׳ בטבת תשל״ו) 5בדצמבר .(1975
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :ע׳ רנד ,ער*ד ,רחוב שמריהו לוין ,6
חיפה.
שם החייב ,תיאורו ומענו :יחזקאל שיים ,רחוב בצנלסון  ,11קרית־
טבעון.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,חיק אזרחי .256/69
היום האחרון לקבלת הוכתוח :א׳ בטבת תשל״ו) 5בדצמבר .(1975
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב שמריהו לוין
 ,3חיפה.
י׳ בכסלו תשל״ו) 11בנובמבר (1975

'י׳ יקותיאלי
סגן בונם הנכסים הרשמי
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הודעות מאת כונס הנכסימ הרשמי
פקודת פשיטת הרגל1936 ,

הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :צבי קוזושק ,דרך נוח שאנן  ,68חיפה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,חיק אזרחי .609/67
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ד בכסלו תשל׳׳ו) 28בנובמבר .(1975
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :צבי וקסמן ,עו׳׳ד ,רחוב אחד העם ,2
חיפה.
שם החייב ,תיאורו ומענו :הרמן גלברד ,רחוב הנרקיסים  ,12קרית־
ביאליק.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .610/67
. ( 1 9 7 5 B
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ד בכסלו ת ש ל ״ ו )  2בנובמבר
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :צבי וקסמן ,עו׳׳ד ,רחוב אחד־העם ,2
חיפה,

הודעות על תשלום דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :יהודה רוזנפלד ,רחוב משעול הסביונים
,35־ כרמיאל.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .113/67
הסכום לכל לירה.10% :
דיבידנד ראשון או אחר :שני.
זמן פרעונו :כ״ד בכסלו תשל״ו) 28בנובמבר .(1975
מקום פדעונו במשרד הנאמן :י׳ פלפלי ,עו׳׳ד ,רחוב הבנקים ,3
חיפה.
שם החייב ,תיאורו ומענו :אלישע גלעדי ,רחוב איינשטיין ,18
קרית־אתא.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .77/71
הסכום לכל לירה.32% :
דיבידנד ראשון או אחר :שני.
זמן פרעונו :ב״ד בכסלו חשל״ו) 28בנובמבר .(1975
מקום פרעונו במשרד הנאמן :א׳ שילה ,עו׳־ד ,רחוב החלוץ ,18
חיפה.

צווי קבלת נכסים והכרזת פשיטת רגל,
אסיפה ראשונה וחקירה פומבית
שם החייב ,תיאורו ומענו; דוד בוסקילה ,נהג ,מרחוב חטיבת גולגי ,6
חיפה ,ת״ז .6187055
בית המשפט המחוזי של; חיפה ,תיק אזרחי .1345/75
תאריך צו קבלת הנבטים והכרזת פשיטת רגל :י״ז בחשון תשל״ו
) 22באוקטובר - .(1375
בקשת גושה או חייב :חייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ב׳ בטבת תשל״ו )ד בד
צמבר  (1975בשעה  09.30בבוקר ,במשרד כונס הנכסים הרשמי,
רחוב שמריהו לוין  ,3חיפה.
האריך החקירה הפומבית ,השעה והמקום :ה׳ בטבת חשל״ו) 9בד
צמבר  (1975בשעה  08.30בבית המשפט המחוזי בחיפה.
שם התייב ,תיאורו ומענו :פתחי קטאוי ,פועל בנין ,ביר אל פיכח
במשולש ,ת״ז .2150697
ביה המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרתי .1366/75
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :כ״ד כחשון חשל׳ו
) 29באוקטובר .(1975
בקשת נושה או חייב :חייב.
האריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :יי׳ ט בכסלו תשל״ו )23
בנובמבר  (1975בשעה  09.30בבוקר ,במשרד כונס הנכסים הרשמי
רחוב שמריהו לוין  ,3חיפה,
תאריך החקירה הפומבית ,השעה והמקום :כ״א בכסלו חשל׳׳ו )25
בנובמבר  (1975בשעה  08.30בבית המשפט המחוזי בחיפה.

ביטול צווים של קבלת נכסים ושחרור נאמן
שפ החייב ,תיאורו ומעגו :צבי שדה ,רחוב גוש עציון  ,8חיפה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .672/72
תאריך צו קבלת נכסים.4.6.72 :
תאריך ביטולו.13.6.75 :
שט הנאמן ,תיאורו ומענו :עו״ד ע׳ חרלף ,שדי המגינים  ,42היפה.
תאריך השחרור :י״א בחשון תשל״ו) 24באוקטובר .(1975

שם החייב ,חיאורו ומענו :לוטפי שריף אבו חמד ,דליח אל כרמל.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .683/71
הסכום לכל לירה.46% :
דיבידנד ראשון או אחר :ראשון.
זמן פרעונו :כ״ד בכסלו תשל׳״ו) 28בנובמבר .(1975
מקום פרעונו במשרד הנאמן :א׳ שילה ,עו׳׳ד ,רחוב החלוץ ,18
חיפה.

שם החייב ,תיאורו ומענו :עבד רגיא כיאל מכפר נ׳דידה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .860/72
תאריך צו קבלת נכסים 11 :ביולי .1972
תאריך ביטולו 30 :ביוני .1975
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :ע׳ רנד ,עו״ד ,רחוב שמריהו לוין ,6
חיפה.
תאריך השחרור :ב׳ בכסלו תשל״ו) 6בנובמבר .(1975

שם החייב ,תיאורו ומענו :מוחמד זאד אחמד חליל  ,13/22עכו
העתיקה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .1048/74
הסכום לכל לירה.25% :
דיבידנד ראשון או אחר :ראשון.
זמן פרעונו :י״ז בכסלו תשל״ו) 21בנובמבר .(1975
מקום פרעונו במשרד הנאמן :י׳ פלפלי ,עו׳׳ר ,רחוב הבנקים  ,3חיפה.

שם החייב ,תיאורו ומענו :במאל מנאע יחיא ,מכפר מג׳דל כרום.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,חיק אזרחי .447/72
תאריך צו קבלת נכסים 17 :באפריל .1972
תאריך ביטולו 14 :ביולי .1975
שמ הנאמן ,תיאורו ומענו :ע׳ הדלף ,עו״ד ,רחוב המגינים  ,42היפה.
תאריך השחרור :ב׳ בכסלו תשל״ו) 6בנובמבר .(1975

ג׳ בכסלו תשל״ו) 7בנובמבר (1975

י' יקותיאלי

י ׳ בכסלו תשל׳׳ו) 14בנובמבר (1975

י׳ יקותיאלי
סגן בונם הנכסים הרשמי
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ילקוט הפרסומים  ,2166ט׳׳ז בכסלו תשל״ו20.11.1975 ,

הודעות מ א ת כונס הנכסים הרשמי
פקודת פשיטת הרגל1936 ,
הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :שוםברנר פרניה )אפרים( ,ת״? ,82677
פקיד מ־ ,73/14מצפה־רמון.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .231/72
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ב בכסלו תשל״ו) 3בדצמבר .(1975
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
באר־שבע.

דיבידנד ראשון או אחר :ראשון.
זמן פרעונו :כ׳׳ו בכסלו חשל׳׳ו) 30בנובמבר .(1975
מקום פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ
.117
היום והמקום לדון בבקשה שחרור :ד׳ בטבה תשל״ו ) 8בדצמבר
 (1975בביח המשפט המחוזי באר־שבע.

צו קבלת נכסים והכרזת פשיטת רגל,
אסיפה ראשונה וחקירה פומבית

שם החייב ,תיאורו ומענו :דוד אריה בכור,ת.ז 786264.סוכן ביטוח,
שם החייב ,תיאורו ומענו :לוי סמי ,ח״ ,6873408 :צבעי ,מ־,207/15
מכבר צפניה  7אפרידר אשקלון.
מצפה דמון.
בית המשפט המחוזי של :באד־שבע ,תיק אזרחי .312/67
היום האחרון לקבלת הוכחות :ד׳ בטבת תשל־־ו ) 8בדצמבר  . .(1975בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,חיק אזרחי .234/75
חאריך צו קבלה הנכסים והכרזח פשיטת רגל :כ״ג בתשרי חשל״ו
שס הנאמן ,תיאורו ומענו :לוי ראובן ,עו׳׳ד ,מרחוב שפירא  ,7תל־
) 28בספטמבר .(1975
אביב.
בקשח נושה או חייב :בקשח החייב.
חאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :כ״ג בכסלו חשל״ו )27
הודעה על תשלום דיבידנד ובקשה לשחרור
בנובמבר  (1975בשעה  10.00במשרד כונס הנכסים הרשמי,
רחוב החלוץ  ,117באר־שבע.
שם החייב ,תיאורו ומענו :אהרון נגר ,ת״ז  ,4140638קבלן משנה
האריך החקירה הפומביח ,השעה והמקום :נ׳ בשבט תשל״ו) 5בינואר
מרחוב אלעזר בן יאיר  ,13/6ערד.
 (1976בשעה  08.30בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,היק אזרחי .813/73
ש׳ אנקור
כ׳׳ט בחשון תשל״ו) 3בנובמבר (1975
הסכום לכל לירה 100 :אגורות לנושים בדין קדימה ו־ 50אגורות
סגן כונס הנכסים הרשמי
לנושים רגילים.

תוק בנע ישראל ,ת ש י ״ ד  9 5 4 -ו
דין וחשבון לפי סעיף  (1)58של חוק בנק ישראל ,תשי״ד—,1954

ת ק נ ו ת שסד* אוצי ,ת ש ״ ס 1 9 4 8 -
הסכום הכולל של שטרי אוצר
ל״י

ע י מחזור המטבע והנכסים׳ המוחזקים לעומתו בסיום העבודה
ביום ח׳ בכסלו תשל״ו ) 12בנובמבר (1975
ל״,

אנין
זזפי־י כסף במחזור . . . . . . . . .
מ ו ת )לרבות מטבעות קטנים( במחזור . .
.
סך כל המטבע במתזור
זהב
יתרות במטבע חוץ
שטרי'מקרקעין של הממשלה
שטרי אוצר ושטרי החחייבות של הממשלה .
.
שטרי חוב ושטרי חליפין
סך כל הנכסים

50
*59
09
28
81

3,997,634,360
175,167,978
4,172,802,339
325,334,518
3,847,467,820

- -

4,172,802,339 09

* לא כולל מטבעות זכדון נמזהב( בערך נקוב כולל של —5,916,900.
ל״י שתכולת הזהב הכלול בהם שווה או עולה על ערכם הנקוב.

ילקוט.הפרסומים  ,2166ט״ז בכסלו תשל״ו20.11.1975 ,

 .1שהיו כמחזור ביום כ׳ בניסן תשל״ח
) 1באפריל — (1975
על פי סעיף ) 1ב() (1לפקודת
שטרי אוצר ,תש״ט—1948
על פי סעיף ) 1ב() (2לפקודת
שטרי אוצר ,תש־*ט1948-

165,000,000

סה׳׳כ
 .2הוצאו אחרי התאריך האמור -
על פי סעיף ) 1ב()(1
על פי סעיף ) 1ב()(2

ל-י

69,400,000
234,400,000

165,000,000
69,400,000

 .3נפדו אתרי התאריך האמור —
165,000,000
על פי סעיף ) 1ב()(1
69,400,000
על פי סעיף ) 1ב()(2
 .4נמצאים במחזור ביום ט״ו בכסלו
תשל״ו) 19בנובמבר - (1975
על פי סעיף ) 1ב()(1
על פי סעיף ) 1ב()(2

165,000,000
69,400,000

םה״כ

234,400,000
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הודעות אלה מתפרסמות על אחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מת! תעודה על נכונותן

נאות בנץ שרה בחולון מס׳  1בע־׳מ
)בפירוק מרצון(

הודעה על אסיפה סופית
ניתנה בזה הודעה ,שהאסיפה האחרונה של חברי החברה הנ״ל,
תהקיים ביום  25בנובמבר  1975בשעה  16.00אחר־הצהרים בביתו
של המפרק ,ברחוב רוטשילד  ,70פתח־תקוה ,לשם הגשת דין וחשבון
סופי של המפיק ,המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו
בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.
ה ר מ ן א ל פ ר  ,המפרק

נאות בנץ שולמית בחולון מם׳  4בע״מ
)בפירוק מרצון(

הודעה על אסיפה סופית
ניתנת בזה הודעה ,שהאסיפה האחרונה של חברי החברה הנ־׳ל,
תתקיים ביום  25בנובמבר  1975בשעה  16.30אחר־הצהריים ,בביתו
של המפרק ,ברחוב רוטשילד  70פתח־תקוה ,לשם הגשת דיךוחשבון
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו
בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.
ח ר מ ן א ל פ ר  ,המפרק

נחלת ג׳וליה בע״מ
הודעה על האסיפה הסופית
ניתנת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  206לפקודת החברות ,שהא־
םיפה הכללית האחרונה של החברים של החברה הנ״ל תתכנס ביום
 5בדצמבר  ,1975בשעה  ,12.00ברחוב פסטרנק ,3תל־אביב ,לשם
הגשת דו״ח סופי של המפרקת המראה כיצד התנהל פירוק העסקים
ומה עשו בנכסי החברה ,ובדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק
ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרקים.
ז ׳ ו ל י ט דנון ,מסרקת

יער  10201/74בע׳׳מ .
)בפירוק מרצון(
ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה הכללית יוצאה מן הכלל של החברה
הנ״ל ,אשד התקיימה ביום  31באוקטובר  ,1975הוחלט לפרק אח
החברה מרצון ,ולמנות את אריה גוטגולד כמפרק של החברה.
על כל נושי החברה להגיש את תביעותיהם למפרק תוך  21יום
מתאריך הודעה זו.
א ר י ה ג ו ט ג ו ל ד  ,מפרק

פינגאל ישראל בע״מ
)בפירוק מרצון(

הודעה לפי סעיף 216
מודיעים בזה כי באסיפה הכללית של החכרה הנ־׳ל שהתקיימה
ביום  29באוקטובר  ,1975נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק .את החברה
בפירוק מרצון ולמנוח אח מר עמנואל אלקיים ,עו״ד ,כמפרק.
ע מ נ ו א ל א ל ק י י ס  ,עו״ד ,מפרק
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המחיר  320אגורות

הודעה בדבר זכות התימה בשם האוניברסיטה
העברית בירושלים
ניתנת בזח הודעה כי השינוי דלקמן חל בהודעה בדבר זכות
חתימה בשם האוניברסיטה העברית בירושלים כפי שהתפרסמה בילקוט
הפרסומים  ,1896תשל״ג ,עמי ) 1052ותוקנה ב־ 20לדצמבר ,(1973
וזאת בהתאם להחלטת הועד הפועל של האוניברסיטה בישיבתו מיום
 ,11.9.75ובהתאם להחלטות ועדת הקבע של האוניברסיטה בישיבותיה
מיום  11.8.75ומיום .11.9.75
כרשימה א׳ נתווספו בעלי זבות חהימה כדלקמן:
שפסקי גדעון
מירון מרדכי
ברשימה ב׳ נתווספו בעלי זכות חתימה כדלקמן:
בכר יעקב
אפעל יהודה
ברשימה ג׳ נתווספו בעליזכות חתימה כדלקמן:
ברקוביץ אלי
רוזנטל מרדכי
ברשימה א׳ להודעה הנ׳׳ל נתבטלו זכויות החתימה של:
רבין מיכאל
הרפז יוסף
ברשימה ב׳ נתבטלו זכיות החתימה של:
הוניג אליהו
כהן יוסף ,ז״ל
ברשימה ג׳ נתבטלה זכות החהימה של:
רפפורט אברהם
חגי ל ב
מזכיר ההנהלה

כ״ט בחשק תשל״׳ו) 3בנובמבר (1975

פלואור תעשיית מאור בע״מ
)בפירוק מרצון(

הודעה על האסיפה הסופית בהתאם לסעיף 206
ניתנת בזה הודעה ,שהאסיפה הכללית הסופית של החברים של
החברה הנ״ל ,תתכנס ביום  28בנובמבר  1975בשעה  08.30במשרדו
של המפרק ברחוב בלפור  ,57תל־אביב ,לשם הגשת דו״ת סופי של
המפרק המראה כיצד תתנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה,
וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.
מ ׳ ד ר ו ק ר  ,עו׳׳ד ,מפרק

עלתה וגדעון אורנשטיין חברה בערבון מוגבל
הודעה על קבלת החלטה מיוחדת לפירוק החברה
מרצון
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  216לפקודת החברות כי
באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה
כהלכה ביום  17בספטמבר  ,1975נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק
את החברה מרצון ,ולמנות את גבי עליזה אורנשטיין ומר גדעון
אורנשטיין למפרקים.
גדעון אורבשטיין
עליזה אורנשטיין
מפרקים
ילקוט הפרסומים  ,2166ט״ז בכסלו חשל" ו20.11.1975 ,
נדפס בדפוס הממשלה ,ירושלים

