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חוק-יסוד :הממשלה

השופעים /תשי״ג1953-

הודעה על קביעת ממלא מקומו של שר
בהתאם לסעיף )41ב() (1לחוק־יםוד :הממשלה! ,מרדיעים בזה
שהממשלה קבעה ,לפי סעיף  20לחוק האמור ,כי ראש־הממשלה יכהן
צממלא מקומו של שר החוץ מיום ג׳ בשבט תשל״ו) 5בינואר (1976
ע ד שובו של מגן ראש הממשלה ושר החוץ לארץ.
ג׳ בשבט תשל״ו) 5ביגואר (1976
)חמ (78410

גרשון אבנר
מזכיר הממשלה

הודעה -בדבר העברת שטחי פעולה ממשרד למשרד
מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף ) 33ב( לחוק־יםוד :הממשלה ,1
החליטה הממשלה להעביר את השירות לשמירת איכות הסביבה ממשרד
ראש הממשלה למשרד הפנים.
ב ׳ בשבט תשל״ו) 4בינואר (1976
)חמ (78311

גרשון אבגר

מזכיר הממשלה

הודעה על הצורך למנות שופט
בהתאם לטעיף )7א( לחוק השופטים ,השי״נ 1953-י ,אני מודיע
כי יש צורך למנות שופט בית משפט מחוזי.
כ״ו בטבת תשל״ו) 30בדצמבר (1975
)חמ (70070

חוק השופטים ,תשי״ג953-ז

שר המשפטים

הערה :השופט שיתמנה יכהן בבית המשפט המחוזי בחיפה.
 1ס״ח תשי״ג ,עמ׳ .149

הודעה על הצורך למנות שופט
בהתאם לסעיף ) 7א( לחוק השופטים ,חשי״ג ,11953-אני מודיע
בי יש צורך למנות שופט של בית משפט שלום.
כ״ז בטבת תשל־׳ו)! 3בדצמבר (1975
)חמ (70070

 1ס״ת תשכ״ח ,עמי .226

חיים י׳ צדולן

חיים יי צדוק
שר המשפטים

הערה :השופט שיתמנה יכהן בבית משפט השלום באשקלון
ובמחוז הדרום.

הודעה על מינוי שופטים
בהתאם לסעיף  25לחוק השופטים ,תשי״ג— ,1 1953אני מודיע
בי בתוקף סמכותי לפי סעיף  10לחוק האמור ,ובהתייעצות עם נשיא
בית המשפט העליון מיניתי את —
) (1י ז ה ר א ל מ ג ו ר  ,שופט של בית משפט שלום ,לכהונה בפועל
כשופט בית המשפט המחוזי בחיפה מיום כ״ת בטבת תשל״ו
) 1בינראר  (1976עד יום כ״ט באדר ב׳ תשל״ו) 31במרס ;(1976
) (2מ ל כי א ל ס ל ו צ ק י  ,שופט של בית משפט שלום ,לכהונה בפועל
כשרפט בית המשפט המחוזי בנצרת מיום כ״ח בטבת תשל״ד
) 1בינואר  (1976עד ירט כ״ט באדר ב׳ חשל־׳ו ) 31במרס
.(1976
כ״ז בטבח תשל״ו) 31בדצמבר (1975
)המ (70070

חיים י׳ צדוק
שד המשפטים

ג ם׳׳ח השי״ג ,עמ׳ .149

חוק לתיקון דיני הראיות )הגנת ילדים(,
תשט״ו955-ן
מינוי חוקרי נוער
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק לתיקון דיני הראיות )הגנת
ילדים( ,תשטיו— ,1 1955ולאחר התייעצות בועדה שהוקמה לפי
הסעיף האמור ,אני ממנה את האנשים ששמותיהם נקובים להלן להיות
תרקדי נוער:
עדן לוי
עבדל רחמן חטיב
יצחק אלפנדדי

 1ס״ה חשי׳׳ג ,עמי .149

חוק גית הדין לעבודה ,תשכ״ ט 1 9 6 9 -
חוק השופטים ,תשי״ג953-ו
הודעה על מינוי שופט
כהחאמ לסעיף  8לחרק ביח הדין לעבודה ,תשכ״ט—,1 1969
וסעיף  25לחוק השרפטים ,תשי״ג— ,21953אני מרדיע כי נשיא
המדינה מינה בתוקף סמכותו לפי סעיף ) 4א( לחוק בית הדין לעבודה,
תשכ-ט— ,1969וסעיף  5לחוק השופטים ,ר״שי״ג— ,1953את סטפן
אדלר להיות ,מירם כ״ז בטבח תשל״ו) 31בדצמבר  ,(1975שופט של
ביח דין אזררי לעבודת.
ב*ז בטבת תשל״ו) 31בדצמבר (1975
)חמ (70070
 1ס״ח השכ״ט ,עמ׳ .70
 2ס״ח חשי״ג ,עמי .149

984

חיים י׳ צדוק
שר המשפטים

ב״ה בטבת חשל״ו) 29בדצמבר (1975
)חמ (70600

חיים י׳ צדוק
שר המשפטים

 1ס״ח תשט׳׳ו ,עמ־ .96

חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסת משולב[,
תשלי׳א-ז97ן
מינוי
בתוקף סמברתי לפי טעיף  5לחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסה
משולב[ ,חשל״א— ,11971אני ממנה את צני טרלו ,המנהל הכללי של
משרד המשפטים ,להיות נציגי בועדה לפי טעיף  5לחוק האמור.
כ-ח בחשרן תשל״ר) 2בנובמבר (1975
)חמ (77801

חיים יי צדוק
שר המשפטים

 1ם״ת תשל״א,עמ׳ .130

ילקוט הפרסומים  ,2185י׳׳ג בשבט תשל׳יו15.1.1976 ,

פקודת בתי המשפט העירוניים

פקודת בתי המשפט העירוניים

מינוי שופטי עיר לחיפה

מינוי שופטי עיר נוספים לחולון

בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת בתי־המשפט העירוניים ,1
אני ממנה לתקופה מיום ביית בטבת השל״ו) 1בינואר  (1976עד יום
י׳ בטבת תשל״ז ) 31בדצמבר  (1976ועד בכלל ,את האנשים
ששמותיהם נקובים להלן ,להיות שופטי ע י ר לחיפה ולהוות בית־
משפט אשר יכונה ״ביה המשפט העירוני של חיפה״:

בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת בתי המשפט !?עירוניים!,
אני ממנה את האנשים ששמותיהם נקובים להלן להיות ע ד יום י״ד
באדר א׳ תשל״ו ) 15בפברואר  (1976שופטי ע י ר נוספים בבית
המשפט העירוני של חולון:

מרדכי זהבי
מאיר אביאםף
דוד זמירי
אברהם כלפון
בן־ציון רייפר
סטלה שלמוני
ד״ר איתן אמיר
זאב סטודני
דב סיני
דוד קדרון)קליינוקסלר( ,עו״
יצחק רפפורט
זאב ברודטקי
שמואל דוברין

סלים ג׳ובראן
משה הלפרין י
יצחק חרדק
צבי נוב
שמחה ברלין
אברהם דותן
אהרון ו׳ לינדנשטראוס
חיים אמית ,עו״ד
אברהם מבדרך
אהרון םקורניק
זאב שוורץ
אלחנן לוי ,עו״ד

כן אני ממנה את מרדכי זהבי להיות סגן יושב־ראש בית המשפט.
כ״ז בטבת השל׳׳ו) 31בדצמבר (1975
)חמ (70041

חיים

צדוק

שר המשפטים

 1חוקי א״יי ,כרך בי ,עמ׳ .995

מינוי שופטי עיר לגבעתיים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת בתי־תמשפט העירוניים ,1
אני ממנה את האנשים ששמותיהם נקובים להלן להיות מיום כ״ח
בטבת תשל״ו) 1בינואר  (1976ע ד יום י׳ בטבת תשל״ז) 31בדצמבר
 (1976שופטי עיר לגבעתיימ ולהווה בית־משפט אשר יכונה ״בית־
המשפט העירוני של גבעתיים׳״.
שמעון קושניר
ליאורה עיני
דוד ביבם
ד״ ר דוד שטיינהאוז
שאול עירוני
נחום פלדמן ,עו״ד
אברהם עירוני
דוד הינדן
דבקה דרוקר

ד׳׳ר יצחק לב־אל
יגאל שפירא ,עו״ד
יצחק ברוש ,עו׳׳ד
שרה ברוש ,עו״ד
צבי גוטצייט ,עו״ד
דן גבאי ,עו״ד
נדב חלד ,עו״ד
אליהו מוזס ,עו״ד

כן אני ממנה את שמעון קושניר להיות יושב ראש בית המשפט.
כ״ז בטבת תשל״ו) 31בדצמבר (1975
)חימ (70041

חיים י׳ צדוק
שר המשפטים

י חוקייא״י ,כרך ב׳ ,עמי .995

ילקוט הפרסומים  ,2185י״ג בשבט תשל׳יו15.1.1976 ,

חיים צדוק
מאיר דתנבוים
שבתאי כהן

חיים י׳ צדוק

כ׳׳ז בטבת תשל״ו) 31בדצמבר (1975
)חמ (70041

שר המשפטים

 1חוקי א״י ,כרך בי ,עמ׳ .995

מינוי שופטי עיר לנתניה.
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת בתי המשפט העירוניים ,1
אני ממנה את האנשים ששמותיהם נקובים להלן להיות מיום כ״ח
בטבת השל״ו) 1בינואר  (1976עד יום י׳ בטבת תשל״ז) 31בדצמבר
 ,(1976שופטי ע י ר לנתניה ולהוות בית משפט אשר יכונה ״בית
המשפט העירוני של נתניה״:
 ישראל צימרינג ,עו״דמימון בר־זמרא
הרב פריגיא ז ו א p
מרים ליסק
אליעזר ריגלר
משה אונגר
הרב דוד גז
יצחק מיידן

משה ברקוביץ
דוד גפן
יעקב מבלוף
צ ג י בזר
דוד דרור
חיים מגורי־בהן
יונה פריימן
דב זמיר

כן אני ממנה את ישראל צימריננ להיות סגן יושב־ראש בית
המשפט.
ב׳׳ז בטבת תשל׳׳ו) 31בדצמבר (1975
)חמ (70041

חיים י׳ צדוק
שר המשפטים

 1חוקי א״י ,כרך ב׳ ,עמ׳ .995

הודאה' בדבר יושב־ראש בית המשפט העירוני של
נתניה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (3) 2לפקודת בתי המשפט העירוניים ,1
אני מורה בי היושב ראש של בית המשפט העירוני של נתניה יהיה
שופט בית משפט שלום.
ב*ז בטבת תשל״ו) 31בדצמבר (1975
)המ (70041

חיים י׳ צדוק
שר המשפטים

ז חוקי א״י ,כרך ב׳ ,עמי .995
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חוק מס שבת מקרקעין ,חשכ״ג963-ו
קביעת מוסדות ציבור לענץ סעיף 61
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 61ד( לחוק מם שבח מקרקעין,
תשכ״ג ,11963-ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני קובע כי
היכל שלמה׳־ הוא מוסד ציבור לענין הסעיף האמור.הקביעה של המוסד האמור שפורסמה בילקוט הפרסומים ,2176
תשל״ו ,עמ׳  - 751בטלה מיום פרסומה.
כ*ז בטבת תשל״ו) 31בדצמבר (1975
)חמ (72349

יהושע רבינוביץ
שר האוצר

בתוקף סמכותי לפי םעיף ) 61ד( לחוק מם שבח מקרקעין,
תשכ״ג— ,11963ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני קובע כי
״בית הספר הריאלי העברי חיפה בע״מ״ הוא מוסד ציבור לענין
הסעיף האמור ,מיום ט״ו בסיון תשל״ה ) 25במאי .(1975
פסקה ) (2בקביעת מוסדות ציבור מיום י׳ בחשון תשל״ו )15
באוקטובר  (1975שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,2161תשל״ו ,עמי
 - 362בטלה.
כ״ ז בטבת תשל״ו) 31בדצמבר (1975
)חמ (72349

יהושע רבינוביץ
שר האוצר

הודעה על שינוי בהרכב ועדה מייעצת לפרי הדר
בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לחוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו,
תשי״ד— ,1 1954אני ממנה את ד״ר עדו חלוץ להיות חבר הועדה
המייעצת לפרי הדר לענין החוק האמור ,ומבטל את מינויה של ד״ר
מינה שיפמךנדל.
ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,2139תשל׳׳ה ,עמ׳ ,2227
תתוקן לפי זה.
ב״ב בטבת תשל״ו) 26בדצמבר (1975
)חמ (73712

אהרון אתן
שר החקלאות

 1ס״ח תשי״ד ,עמ׳ .137

הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר לפרחים
צמחי נוי וצמחי בר
בתוקף פמכותי לפי סעיף  3לחוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו,
תשי״ד— ,1 1954אני ממנה את חנה קלאוזנר להיות יושב ראש
ועדת הערר לפרחים ,צמהי נוי וצמחי בר לענין החוק האמור.
מינויו של אריה גווילי — בטל.

 1םיח תשב״ג ,עמ׳ .156

תקנות העיטורים בצבא־הגנה לישראל )אות
מערכה לציון השתתפות במלחמת יום
הכיפורים( ,תשלי׳ו975-ו
הסמכה

ההודעה שפורסמה בילקוט הפרםומים  ,2128תשל״ה ,עמ׳ ,2079
תתוקן לפי זה.
כ׳יב בטבת חשל״ו) 26בדאמבר (1976
)חמ (73714

אהרון אוזן

שר החקלאות

 1ס״ח תשי״ד ,עמ׳ .137

בתוקף סמכותי לפי התקנות  (2) 6 ,3ו י  7לתקנות העיטורים
בצבא־הגנה לישראל )אות מערבה לציון השתתפות במלחמת יום
הבפודים( ,תשל״ו— ,11975אני מסמיך את אריה סריג ,סגן המנהל
הכללי לארגון ומיגהל במשרד הבטחון ,לענין התקנות האמורות.
כ״ז בטבת תשל״ו) 31בדצמבר (1975
)המ (73099

פרס

שר הבטחון

 1ק״ת תשל״ו ,עמ־ 33ז.

חוק המוסד העליון ללשון העברית,
תשי׳יג953-ו
הודעה על החלטות האקדמיה ללשון העברית
בענץ מינוח
בהתאם לסעיף  10לחוק המוסד העליון ללשון העברית ,תשי״ג—
 ,11953אני מודיע בי מליאת האקדמיה ללשון העברית החליטה
לאשר את המונחים שבמילונים שלהלן:
)(1

חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו,
חשי״ד954-ו

מילון למונחי הריצוף וחיפוי הקירות והתקרות;

המים ,תשי״ט 959-ז
הודעה על שינוי בהרכבה של ועדת התכנון
אני מודיע ,שבתוקף סמכותי לפי סעיף ) 133א( לחוק
תשי״ט— ,11959מיניתי את מרדכי קונסטרינסקי ,פרוייקט
הארצי ,תל־אביב ,להיות חבר בועדת התכנון שהודעה על
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1463תשכ׳׳ח ,עמ׳  ,1855כמקדם
גל.
כ״א בטבת תשל״ו) 25בדצמבר (1975
)חמ (73760

חמים,
הביוב
מינויה
בנימין

אהרון אוזן
שר החקלאות

 1ס״ח תשי״ט ,עמ׳ .166

חוק הנועד )טיפול והשגחה( ,תש״ך960-ו
הודעה בדבר מינוי פקידת סעד

)(2

מילון למונחי הפיסיקה ,חלק ב׳ — חשמל ומגנטיות;

)(3

מילון למונחי האסטרונומיה השימושית;

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער )טיפול
והשגחה( ,תש״ך 1960-ג ,אני ממנה א ת שרה גת להיות פקידת סעד
באזור עירית רמת־גן.

כולס בהוצאת האקדמיה ללשון העברית והטכניון ,מכון טכנולוגי
לישראל.

ההודעה בדבר מינוי פקידי סעד שפורסמה בילקוט הפרסומים ,793
תשב״א ,עמ׳  ,2תתוקן לפי זה.

כ״ה בטבת תשל״ו) 29בדצמבר (1975
)חמ (73524

אהרן ידלין
שר החינוך והתרבות

י ט״ח תשי״ג ,עמי  ;168תשכ־ג ,עמ׳  ;65חשכ״ט ,עמי .33
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כ״ה בטבת תשל״ו) 29בדצמבר (1975
)חמ (7803

זבולון המר
שר הסעד

ג ס״ח תש״ך ,עמי .52

ילקוט הפרסומים  ,2185י״ג בשבט תשל״ו15.1.1976 ,

חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסת משולב[ ,תשלי׳א1971 -
הודעה בדבר הרכבן של מועצות דתיות
אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 6א( לחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[ ,תשל״א ,11971-ק3עתי שהמועצה הדתיו
בבל אחד מהמקומות המפורטים להלן תורכב ממספר חברים ותהיה בהרכב המפורט לצד שם המקום:
אור־יהודה — אחד עשר חברים:
יעקב בן נון
מחלוף זוהרי
משה חסן
אפרים יצחקי
סלח כהן
שלמה נחום
שמעון עמר
דוד פריזד
אפרים מיכאל שוילי
אפרים שירין
מורד שקפטי

בת־ים — עשרים ואחד חברים:
מנחם אנסי
משה איצקוביץ
אברהם ביטון
אלעזר הגר
צבי הורק
נסים חרמון
יצחק טורק
אהרן ירחי
נסים כהן סבן
"דניאל לוי
מרדכי מורחי
שלום פלד
יהושע פרלמן
בכור צבאן
משה צימנט
נח רחנבלום
יונה רוזנברג
אליהו רקח
יצחק שוורצמן
יהושע שילה
יחיאל שרעבי

גבעת־עדה — שבעה חברים:
אברהם איצקוביץ
מיכאל ג׳אן
ציון תורי
נסים בהן
מיכאל עבו
יעיש פרץ
יעיש שרעבי

חדרה — חמישה עשר חברים:
שלמה אדרעי
ברוך מ א ר ו ן
יוסף בוסקילה
שמואל הירשפרונג
שלמה וקנין
משה כהן
דוד לוי
סעדיה לו־
מרדכי ליברמן
משה סויסה
ברוך םוצקובר
יצחק פוקס
מרדכי קוםטליץ
מאיר שינטוך
יצחק שמש

נס־ציונה — אחד עשר חברים:
שמעון אשכל
יחזקאל ביבי
דוד גולי
צבי ורניק
יעקב חורש
שלמה טאדב
עזרא טיסון
עובדיה כאוי
שמעון פרייס
יעקב רובינזון
נסים שמעון

פתח־תקוה—תשעה עשר חברים:
אברהם אגאבאכא
מאיר אוסוויד
ישראל אידלמן
משה אפטר
אליעזר בלונדר
מרדכי בן שיטרית
זאב ברונר
ירוחם בדטמן
שמואל וינבדגר
צבי ויקלמן
אברהם הגיבי
יעקב לוי
חיים מסנבדג

כ׳ בכסלו תשל״ו) 24בנובמבר (1975
)חמ (77801

יהודה קורן
יצחק קליין
אברהם ריין
׳ אליעזר שוימר
ימין שושן
י יהודה שמעוני

צפת — אחד עשר חברים:
דן איטק
יעקב אמזלג
ישראל חיים ברקוביץ
שלמה האופט
חנוכה חנוכה
שלמה יפרח
דוד ממן
שמואל רפפורט
כמוס שאואט
גד שטרן
יוסף שיטרית

קדימה — אחד עשר חברים:
אברהם -אביקסיס
יוסף אורלן
חיים ארים
חיים ברכה
שלום גלאם
יעקב זמיר
אהרן חזיזה
משה מרדכי טוביאס
אליהו יום־טוביאן
ראובן יוס־טוביאן
צברי רצון

קרית־טבעון -
שלושה עשר חברים:
דוד אזולאי
משה ברנשטיין
יצחק וקנין
שמחה ורצברגר
י.א .זילברשטיין
שמואל זנגי
ששון חודדה
זיסקינד ינובסקי

עמרם מישעלי
אברהם פל
אלי רז
בנימין ש ו p
משה שינדלר

רחובות — חמישה עשר חברים:
אברהם דרוק
מכס הורקין
שלמה ודעי
טוביה ויין
יששכר חראזי
שמחה ירושלמי
יצחק כהן
פנחס בהן
צבי לוינגר
שלום מדהלה
יעקב מזרחי
יהודה עיני
פנחס קפרא
יהושע דוטמן
אברהם ששון

רכסים — תשעה חברים:
אלחנן ארנטדוי
אליהו אבוקסים
 .שאול בטיטו
דוד בראונשטיין
אברהם בן לולו
סעדיה גדאסי
אהרן סוכר
יעקב פרל
מרדכי פרקש

שלומי  -שבעה חברים:
דוד דנינו
משה דנינו
מרדכי ועקנין
יצחק מלכה
מסעוד רווח
מסעוד שיטרית
שמעון שללי

יצחק רפאל
שר הדתות

 1ם״ח תשל״א ,עמי .130

ילקוט הפרסומים  ,2185י״ג בשבט תשל״ו6 ,ד15.!.19

987

צו המועצות המקומיות )א( ,תשי׳׳א930-ו

חוק התכנון והבניה ,תע1ב״ה965-ז

הודעה בדבר מינוי פקידי בחירות לצורך הקמת
ועדות חקלאיות

הודעה על מינוי חברים לועדה המקומית לתכנון
ולבניה שמעונים

אני מודיע ,כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  (3)3לתוספת השניה
לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א ,11950-מיניתי היום את כל
אחד מהאנשים ששמותיהם מפורטים להלן בטור ב׳ להיות פקיד
בחירות לצורך הקמת הועדה החקלאית במועצה המקומית ששמה
מפורט בטור א ׳ לצד שמו של פקיד הבחירות:

בתוקף הםנזכות לפי סעיפים ) 19א() (2ו־ 21לחוק התכנון והבניה
תשכ״ה ,11965-שהועברה א ל י  ,אני ממנה את ש מ ע ו ן ג ו ל ד ב ר ג
ואת ש ל מ ה ט ו ב ו ל להיות הברים בועדה המקומית לתכנון ולבניה
שמעונים.

טור ב׳

טרד א׳
אבן־יהודה
באד־יעקב
בנימינה
גבעח־עדה
גבעת־שמואל
גדרה
גן יבנה
הוד השרון
זכרון־יעקב
יבנאל
כפר־יונה
בפר שמריהו
כפר תבור
מנדל
מוכרת־בתיה
מטולה
מנחמיה
נחלת יהודה
נם־ציונה
עומר
עתלית
פרדם־חנה־ברבור
קדימה
ראש פנה
רמות־השבים
רמת־השרון
רעננה
תל־מונד

ישראל פרייליך
מרדכי בן־עזרא
יצחק פרידמן
יוסף קויתי
יצחק שלסקי
אפרים שבידו
יצחק איזיק קורינפקי
יוסף רוזנבוך
יוסף גזית
רחל סנלוביץ
משה דהאן
טוביה כנרתי
אסתר מזומן
נחמה ברוך
משה קריה
יעקב קובי
יוסף ועקנין
משה בן-שמואל
משה גרטנר
משה ערוםי
עובדיה לוי
אהרון וינטר
נסים אגמי
דוד פולק
משה קסטן
שמחת רון
יוסף פרמינגר
יוסף פרום

כ״ו בטבת תשל׳׳ו) 30בדצמבר (1975
)חמ (8018

יוסף בורג
שר הפנים

2

מינויו של אריה מםלני לועדה האמורה ,שהודעה עליו פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,1724תשל״א ,עמי  — 1821בטל.

חי קוברסקי
כ״ה בטבת תשל״ו) 29בדצמבר (1975
המנהל הכללי של משרד הפנים
)חמ (76380
 1ם״ח תשב״ה ,עמ׳ .307
 2י״פ תשל׳׳א ,עמ׳ .761

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
תש*״ת957-ז
התר
בתוקף סמכותי לפי סעיף  tieלחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
תשי״ח— ,1 1957אני מתיר לקמעונאי למכור מצרך מהמצרכים
המפורטים בטור א׳ להלן במחיר העולה על מחירו היציב ובלבד שלא
יעלה על המחיר הנקוב לצד המצרך בטור ב׳:
טור ב׳
מחיר מקסימלי בלירות
במכירה לצרכן

טור א׳
המצרך
מחברת בת  12דף
מחברת בת 40־ דף

0.40
1.05

תחילתו של התר זה היא ביום ב״ח בטבת תשל״ו ) 1בינואר
.(1976
החתר שפורסם בילקוט הפרסומים  ,2111תשל״ה ,עמי  1658־-
בטל.
כ״ד בטבת תשל״ו) 28בדצמבר (1975
)חמ (741194

זאב בירגר
הממונה

 1ס״ח תשי״ח ,עמ׳  ;24תשל״ג ,עמ׳ ,26

 1ק״ת תשב״ב ,עמ׳  ;280תשכ״ב ,עמי .2485

חוק התקנים ,תשי״ג1953-

תיקון טעויות
בהודעה על אישור ההסכם הקיבוצי המיוחד שבין חברת ״ ל ו ך
לבין מועצת פועלי ירוחם ,שפורסמה בילקוט הפרסומים ,2111
תשל״ה ,עמ׳  ,1655במקום ״מיום י״ד בתשרי תשל״ד ) 30בספטמבר
(1974״ צ״ל ״מיום ט״ז בחשון תשל״ה ) 1בנובמבר (1974״.
בהודעה על אישור ההסכם הקיבוצי המיוחד שבין ביטא הנדסה
ופיתוח בע״מ לבין ועד עובדי ביטא ,שפורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2111עמי  ,1655במקום ״מיום ט״ז בחשון תשל״ד ) 1בנובמבר
(1974״ צ״ל ״׳מיום י׳׳ד בתשרי חשל״ו! ) 30בספטמבר (1974״.
כ״ח בטבת תשל״ו) 1בינואר (1976
)חמ (751605

988

הודעה בדבר קביעת תקנים
בהתאם לסעיף ) 6ב( לחוק התקנים ,תשי״ג— ,1 1953אני מודיעה
כי מכון התקנים קבע ביום י״ב בכסלו תשל״ו) 16בנובמבר (1975
בתוקף סמכותו לפי סעיף ) 6א( לחוק האמור ,את התקן הישראלי
ת״י  — 413עומסים אופיניים בבנינים :רעידות אדמה )בא במקום
המהדורה מפברואר .(1973
כ״ט בכסלו השל״ו) 3בדצמבר (1975
)חמ (74086

מרים מילד
מנהלת המכון

משה ברעם
שר העבודה

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

ילקוט הפרסומים•  ,2185י״ג בשגש השל״ו15.1,1^76 ,

הסכם
שנערך ביום כ״ו בכםלו חשל״ו) 30בנובמבר (1975

בעל ,אשה ,או אפוטרופוס ,והגרים יחד עט הנכה בקביעות באומו?
דירה או בדירה הסמוכה לה;

בין

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל )להלן  -הממ
שלה( ,על־ידי ארנון גפני ,המנהל הכללי של משרד
מצד אחד
האוצר
לבין

המוסד לביטוח לאומי )להלן  -המוסד( ,על־ידי
מצד שני
עמירם סיץ ,המנהל הכללי של המוסד
הואיל והממשלה אישרה מתן הטבות סוציאליות)להלן — ההטבות(
לפי תנאים ולסוגי אנשים במפורש להלן וברצונה לבצע תשלומי
הטבות אלו באמצעות המוסד;

״הלוואה מלאה״ — הלוואה במלוא שיעור המסיט החלים על רכב;
״הלוואה עומדת״ — הלוואה הניתנת לזכאי לכיסוי המסים- ,כולם או
חלקט ,החלים על רבב לשם רכישתו והמוחזרת לאגף המכס ומם
קניזז )להלן — האגף( כאמור בסעיף ;9
״קיצבת ניידות׳* — קיצבה חדשית המשתלמת לזכאי אחת לחודש
כהשתתפות בד1צאות רכב הנגרמות לזכאי עקב השימוש נ ר כ ב ,
או הניתנת לפי סעיף ) 11ג(;
״הוצאות רכב״ -
) (1לגבי זכאי משתכר — הוצאות -הרכב המחושבות לפי
 1,000ק״מ לחודש והמורכבות ממרכיבים אלה:
 75%מדמי ביטוח מקיף;
)(1
) (2הוצאות דלק;
) (3תיקונים והוצאות החזקה.

־ והואיל והמוסד מובן לבצע תשלומי הטבות אלו כמפורט בגוף
ההסכם במםגרח סמכויותיו ,לאחר מילוי התנאים האמורים בסעיף
 200לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,תשכיח—) 1868להלן —
החיק(;
לפיכך

הגיעו הצדדים להסכם כדלהלן:

״ועדה רפואית״ — ועדה של רופאים שירכיב שר הבריאות לענין
הסבם זה.

דברי המבוא מהווים חלק בלתי נפרד מגוף ההסכם.

זכאות
הזכאי להטבות לפי הסכם זה הוא מי 'שאחוז מונבלתו ובניידות
.3
לפי הרשימה הוא  40%ומעלה אם יש לו רשיון נהיגה.בר־תוקף ,או
 60%ומעלה אף אם אין לו רשיון נהיגה בר־־תוקף כל עוד מתקיימים
בו התנאים המזכים להטבות והוא או האפוטרופוס שלו ,לפי הענין,
מקיים את תנאי ההתחייבות שנטל על עצמו כלסי המוסד לפי כתב
ההתחייבות שחתם כדרישת המוסד )להלן — כתב ההתחייבות(.

דברי המבוא חלק מההסכם
.1

הגדרות
,2

) (2לגבי זכאי שאינו משתבר
שנקבעו לזכאי משתבר.

 -מחצית מהוצאות הרכב .

בהסכם זה —

״זכאי״ — תושב ישראל שמלאו לו חמש שנים והוא —
) (1לעני! זכאות להלוואה עומדת לגבי רכב שנרכש או
הוחלף החל מ־ 1בינואר  — 1976מי שאחוזי מוגבלותו בניידות
נקבעו לפי הרשימה שבתוספת א ׳ להסכם זה )להלן — הרשימה(,
להוציא מי שהינו נכה לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום(,
תשי״ט ,1959-חוק המשטרה )נכים ונספים( ,תשט״ו,1955-
חוק שירות בתי הסוהר )נכימ ונספים( ,תש״ך ,1960-הוק נכי
המלחמה בנאצים ,תשי״ד־ ,1954-שלגביו קיים הסדר לפיו
אינו חייב בתשלום מסים לאנף המכס ו ה ב ל ו ) ל ה ל ן  -האנף(,
בולם או חלקם;
) (2לענין זכאות לקיצבת ניידות — מי שאחוזי מוגבלותו
בניידות נקבעו לפי הרשימה ,להוציא מי שהינו נכת לפי אחד
מחוקים אלה :חוק הנכים )תגמולים ושיקום( ,תשי״ט—,1959
חוק המשטרה )נכים ונספים( ,תשט״ו— ,1955חוק שירות בתי
הסוהר )נכים ונספים( ,תש־ך— ,1960חוק נכי המלחמה בנאצים,
חשי״ד— ,1954חוק נפגעי ספר ,תשי׳׳ז— ,1956חוק התגמולים
לנפנעי פעולות איבה ,תש״ל ,1970-או לפי פרק ג׳ לחוק
שלגביהם קיים הסדר לפיו ניתן תשלום להחזקת רכב או הש־,
חתפות בהוצאות ניידות הנובעות מהמוגבלות בניידות;
״זב«<• משתבר״ — זכאי שהכנסתו מעבודה או ממשלח יד ,בחישובה
החדשי ,עולה על קיצבת יחיד מלאה כמשמעותה בסעיף  127לז
לחוק ,זולת אם אין לו הכושר להשתכר בדי מחיה;

הזכאות
.4

)א(

להלוואות עומדות
הלוואה עומדת תינתן לזכאי כלהלן:
) (1הוא בעל רשיון נהיגה בר־תוקף ומסוגל לנהונ —
לפי סימן א׳ לתוספת בי;
) (2אין בידו רשיון נהיגה בר־תוקף והוא זקוק להסעה
באורח קבע למען צרכיו היום־יומיים לפי קביעת הועדה
הרפואית ויש לו קרוב משפחה המתחייב להסיעו כאמור —י
לפי סימן ב׳ לתוספת בי; לענין סעיף וזד— אם הזכאי הוא
מתחת לגיל  — 18קרוב המשפחה הנו הורהו ובאין הודה
כאמור — קרוב משפתה אחר ,להנחת דעתו של המוסד.

)ב( ישנם לפחות שני ילדים זכאים מתחת לניל  18במשפחה
ןהגרים יחד  -לפי סימן ג׳ לתוספת ב׳.
)ג( שני זכאים שביניהם קירבה משפחתית הגרים ביחד
והמעדיפים לרכוש רכב במשותף ,ייקבע הסכום של ההלוואה העו
מדת מצירוף שיעורי ההלוואה העומדת אילו היתה ניתנת לכל אהד
מהם בנפרד ,ובלבד שסכום זה לא יעלה על ההלוואה המלאה הניתנת
לפי הסבם זה.

1

״זכאי לא משתכר״ — זכאי שהכנסתו מעבודה או ממשלה יד ,בחי
שובה החדשי ,אינה עולה על קיצבת יחיד מלאה כאמור או אין
לו הכושר להשהכד כדי מחיה;
״אי׳־כושד להשתכר בדי מחיה״—כהגדרתו בתקנה  2לתקנות הביטוח
הלאומי )ביטוח נכות( ,תשל־ד—;1974
״קרוב משפחה״ — שבידו רשיון נהיגה בר־־תוקף והוא אהד מאלה:
אב ,אם ,לרבות הורה מאמץ וחורג ,אח ,אחות ,בן ,בת ובני זוגם,

ילקוש הפרסומים  ,2185י״ג בשבט תשל״ו15.1.1976 ,

)ד( ההלוואה העומדת לא תעלה פל סכום ההלוואה שהיתה
ניתגת לזכאי בשיעור המטים החלים על רבב שהוא הדגם המייצג;
לעניין זה — ״הדגם המייצג״ — אהד משני סוגי המכוניות
הנפוצים ביותר בקרב הזכאים בכל קבוצת גודל והמצויים בשוק
למכירה ,ובלבד שכל אחד מהם נפוץ בקרב הזכאים בשיעור של
 20%לפחות מסך כל המכוניות באוהד! קבוצת נודל;
)ה(
לשנה.

הדגמים המייצגים ייקבעו בידי המוסד מדי:שנה ,אחת
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הלוואות מקרן

על אף האמור בסעיף  — 4אם אבד או נהרס רכב באין אפשרות
.5
למכרו או להעבירו לשימוש הזולת — יהיה שיעור ההלוואה העומדת
לשם רכישת רכב חדש ההפרש שבין שיעור הלוואה עומדת שהיתה
משתלמת לזכאי לפי סעיף  ,4לבין שיעור הפיצויים בשל תשלום
המסים לאגף שחברח ביטוח היחה משלמת בעד הרכב שאבד או נהרס
כאמור ,לגבי מי ששילם את מלוא המסים החלים על הרבב ,ובלבד
שסכום ההלוואה העומדח ל א יעלה על הסכום המתקבל לפי האמור
בהסכם זה.

 .10המוסד יהיה רשאי לתת הלוואות מקרן שתוקם במוסד לרכישת
והחלפת ר כ ב בהתחשב בצרכים השיקומיים של הזכאי לפי כללים
ומבחנים שייקבעו בין הצדדים בנוגע להקמת הקרן ודרכי פעילותו.

התקופה

בעדה ניתנת ההלוואה העומדת

 .6הלוואה עומדת תינחן לזכאי להחלפת ר ב ב ר ק אם חלפו 33
חדשים לפחות ממועד רישום הבעלות על הרבב הקודם ,אולם אם
הרכב הקודם אבד או נהרס כאמור בסעיף  — 5תינתן ההלוואה העו
מדת אף אם טרם חלפו  33חדשים ויחולו לגבי הזכאי הוראות סעיף .5
תנאי מתן ההלוואה העומדת
.7

)א(

הלוואה עומדת תינתן לזכאי לשם רכישת רכב אחד בלבד.

)ב( קרוב משפחה אחד בלבד יהיה רשאי לנהוג ברכב לשם
הסעת הזכאי ואחריותו של קרוב המשפחה כלפי המוסד תיקבע ע ל 
פי כתב התחייבותו שתיחתם בידו בלפי המוסד; אך אם הזכאי הוא
מתחת לגיל  — 18יהיו שני הוריו רשאים לנהוג ברכב לשם הסעתו
של הזכאי.
)ג( לא יוחלף קרוב המשפחה הרשאי לנהוג ברגב יותר מפעם
אחת בשנה הקלנדרית ,זולת במקרה שנבצר ממנו להסיע את הזכאי
וזאת באישור המוסד מראש.
)ד( גרים יחד שני זכאים שביניהם קירבה משפחתית והם
זכאים להלוואה עומדת לפי תנאי סעיף )4א() ,(2תינתן הלוואה
עומדת לרכישת רכב אחד בלבד ויחולו לגביהם ,בכפוף לאמור
בסעיף )4ב( ,הוראות הסעיפים )4ג( ו־)11ד(.
סוג הרכב
הלוואה עומדת לא תינתן לרכישת רכב מסחרי לזכאי שאין לו
.8
רשיון נהיגה בר־תוקף.
החזר הלוואה ע ו מ ד ת
) .9א( הלוואה עומדת תוחזר לפי תעריפי המסים המגיעים לאגף
החלים על רכבו של הזכאי באחד מהמועדים האלה:
)(1

ביום שבו נמכר הרכב;

) (2ביום שבו הרכב נמסד לשימוש לזולת שלא לפי
הסכם זה;

קיצבת

ניידות

 .11קיצבת ניידות לזכאי תשולם כלהלן:
)א( הוא בעל רשיון נהיגה בר״תוקף ,ברשותו ובבעלותו
רבב והוא מסוגל לנהוג — לפי סימן א׳ לתוספת ג׳.
)ב( איבו בעל רשיון נהיגה בד-חוקף או איננו מסוגל לנהוג
אך ברשותו ובבעלותו רכב ומתקיימים בו התנאים כאמור בסעיף
) 4א() — (2לפי סימן ב׳ לתוספת גי.
)ג( אין ברשותו ובבעלותו של הזכאי רכב — לפי סימן ג׳
לתוספת גי.
)ד( שני זכאים שביניהם קירבה משפחתית הנדים יחד שהע
דיפו לרכוש רכב במשותף כאמור בסעיף ) 4ג(  -תשולם להם קיצבת
ניידות שתהיה מורכבת משני השיעורים :האחד — לפי השיעור הגבוה
יותר של קיצבת הניידות שהיתה משתלמת בנפרד לאחד מהם ,והשני —
לפי סכום"השווה ל־ 35%מקיצבת הניידות שהיתה משתלמת בנפרד
לשני מהם.
קיצבת

ניידות מוגדלת

 .12קיצבת ניידות מוגדלת בסכום המתקבל מהוספת הוצאות לנסיעה
ב 300-ק״מ לחודש המחושבת לפי הוצאות רכב לחודש — לסי סימן
ד׳ לתוספת ג׳ — למעט מרכיב דמי-ביטוה מקיף ,תינתן לזכאי
משתכר — אם נתקיימו בו אלה:
)א( המרחק בין מקום מגוריו לבין מקום עבודתו הוא 20
ק׳׳מ ויותר.
)ב( ניתן אישור ממעבידו ,להנחת דעתו של המופד ,שהזכאי
עבד אצלו ברציפות ששה חדשים לפתות בתכוף לפני מועד מחל
האישור וכי הזכאי משתמש ברבכו בקביעות לצורך זה.
)ג( הזכאי ימציא למוסד אישור המעביד באמור בתום כל
ששה חדשים מתאריך מתן האישור הקודם.
׳מקרים

מיוחדים

) .13א( על אף האמור בסעיפים אחדים להסכם זה זכאי הזקוק,
ע ל סמך החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ,להבה כוח או־
להתקנת מתקנים מיוחדים הדרושים לו עקב מוגבלותו בניידות ושלא
ניתן להרכיבם ברכב לפי גודל שנקבע בסימן א׳ לתוספת ב׳)להלן -
הסידור( ,יהיה זכאי —
)(1

כשאחת המוגבלות בניידות הוא  80%ויוחד -
) (1להלוואה עומדת לרכישת רכב בגודל עד
 2000סמ״קז
) (2לקיצבת ניידות בסך  880לירות — אם הוא
משתכר ,ובסך  440לירות — אם אינו משתכר.

)(2

כשאחוז המוגבלות בניידות הוא מ־ 40%עד - 79%
) (1להלוואה עומדת היחסית לאחוז המוגבלות
בניידות להלוואה מלאה הניתנת לרכישת רכב עד
 1800םמ״ק או עד  2000םמ״ק — לפי הרכב הקטן
יותר שניתן לבצע בו את הסידור;
) (2לקיצבת ניידות היחסית לאחוז המוגבלות
בניידות :ל־40ד לירות או ל־ 880לירות — אם
הוא משחכר ול־ 370לירות או ל־ 440לירוח
אם אינו משתכר — הכל לפי גודל הרכב ,שניחן
לבצע בו את הסידור.

) (3יום פטירתו של הזכאי;
)(4

בתום שלושה חדשים להעדרותו של הזכאי מישראל;

) (5כתום ששה חדשים כשאין הזכאי משתמש ברכב
בתקופה זו בהיותו בישראל )לכל אלה להלן — היום
הקובע(.
)ב( הסכום המוחזר של ההלוואה העומדת יחושב לפי ערך
הרכב של הזכאי ביום הקובע ,כאילו היה רכב חדש ,כולל המסים
שהיו חלים עליו ,בניכוי סכום השווה לשיעור הפחח שנקבע לפי
דיני המכס והבלו ובניכוי נוסף של  7^%אם טרם חלפו  33חדשים
מהיום שבו נמצא הרכב בבעלותו של הזכאי או בניכוי נוסף של
 - 23%אם חלפו  33חדשים מאז נמצא הרכב בבעלוהו של הזכאי.
)ג(
המוסד.
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)ב( זכאי שמבחינה גופנית או מטעמי בריאות אינו יכול,
לדעת ועדה רפואית להשתמש ברכב בגודל עד  1,300סמ״ק כפי
שנקבע בהסכם זה ,יחושבו שיעורי' ההלוואה העומדת וקיצבת הניידות
המגיעות לו יחסית לפי גודל רכב עד  1,800םמ״ק.
אי-תשלום
.14

קיצבת ניידות

המוסד יפסיק לשלם קיצבת ניידות במקרים אלה:
) (1לזכאי המאושפז ,לרבות מי שמאושפז לפי חוק
הסעד )טיפול במפנרים( ,תשכ״ט— ,1969תקופה רצופה
של שלושה חדשים — כתום שלושת החדשים;
) (2לזכאי הנתון במאסר יותר משלושה חדשים — כחום
שלושת החדשים;
) (3לזכאי שחדל להשתמש ברכב תקופה של שלושה
חדשים לפחות — כתום שלושת החדשים.

תשלום

למפרע

 .15בכפיפות לאמור בסעיף  - 19לא תשולם קיצבת ניידות בעד
תקופה העולה על חדשיים לפני הראשון לחודש בו הוגשה התביעה
לקיצבת ניידות.
עדכון
 .16קיצבאות הניידות ישוערכו ,בפי שיוסכם בין הצדדים להסכם,
לפי שיעור תהתייקרויות המתקבל מהחישוב המשוקלל של הוצאות
הרכב )להלן — שיעור ההתייקרות( ,אם מתקיימות הנסיבות כלהלן:
) (1כל פעם ששיעור ההתייקרות עולה ב־;12%
) (2באחד באפריל — לפי שיעור ההתייקרות שחל מאז
עודכנה לאחרונה קיצבח הניידות.

תוך  30יום בפני ועדה רפואית עליונה שתורכב בידי ש ד הבריאות;
שתחליט בערד בהסתמך על הליקויים שברשימה.
המוסד והזכאי רשאים לתבוע קביעה חדשה של הליקוי
)0
ואחוזי המוגבלות בניידות אם עבדה לפחות שנה מיום הקביעה
האחרונה.
)ד( האגף יטפל בכל הקשור בביצוע מחן ההלוואה העומדת
לפי הסדרים שיערבו בין המוסד לבין האגף.
שיפוי
 .18אוצר המדינה ישפה א ת המוסד ,לפי חשבונות שימציא המוסד,
על כל הוצאה שהוציא למתן תשלומים לפי הסבם זה וכן את החלק
היחסי מהוצאות המינהליוח של המוסד ־הנובע מביצוע הסכם זה,
תחולה) .19א( זכאי יקבל את קיצבת הניידות מלמםרע בעד התקופה
החל מ־ 1ביולי  ,1975אם מתקיימים בזכאי בתקופה זו תנאי ההסכם
ואילו הלוואה עומדת תחול מ־ 1בינואר  1976וזאת לגבי רכב שנרכש
או הוחלף ממועד ז ה ; תביעה לקיצבת ניידות תוגש תוך חדשיים
מפרסום הסכם זה ברשומות או ממועד רכישת הרכב — הכל לפי
המועד המאוחר יותר.
)כ( תחילתו של סעיף ) 11ג( להסכם זה בחום שנה מיום
פרסום ההסכם ברשומות.
הוראות מעבר
) .20א( מי שערב תחילתו של הסכם זה קיבל מהממשלה חשלום׳
חדשי לאחזקת ר כ ב עקב מוגבלותו בניידות )להלן — התשלום הקודם(
ולפי הסכם זה אינו זכאי לקיצבת ניידות או שקיצבת הניידות קטנה
מהתשלום הקודם — יחולו לגביו הוראות אלה:

פרוטרוט של אחוז ייחשב כאחוז שלם;
הסכום המעודכן יעוגל ללירה הקרובה כלפי מעלה.

) (1אם אינו זכאי לקיצבח ניידות  -ישלם ל ו המוסד
החשלום הקודם;
) (2אם קיצבת הניידות קטנה מהתשלום הקודם — ישלם
לו המוסד התשלום הקודם כל עוד קיצבת הניידות קטנה
מהתשלום הקודם.

) .17א( המוסד בהסתמך על החלטת הועדה הרפואית והמכון
הרפואי לבטיחות בדרכים ,לפי הענין ,יקבע אם קיימת זכאות לפי
ההסכס והקפה ובן יבצע את התשלומים בהתאם.

)ב( סעיף קטן)א( לסעיף זה יחול על זכאים שקיבלו תשלום
קודם ואילולא הסכם^זה היו זכאים להמשך התשלום הקודם בשיעור
שהיה ניחן לאותו סוג הנכים בהתאם לגילם.

)ב( הועדה הרפואית תקבע לפי הרשימה את ליקוייו של הזכאי
וכן אחוזי המוגבלות בניידות — בהתאם להסדרים שייערכו בין
המוסד לבין משרד הבריאות; החלטת ועדה רפואית ניתנת לערר

)ג( על אף האמור בסעיף ) 19א( ,זכאי שקיבל חשלום קודם
החל מ־ 1ביולי  1975בשיעור הנמוך מקיצבח הניידוח — ישלים
המוסד את ההפרש בלבד בין שני השיעורים.

לענין שיעור ההתייקרות:
)(1
)(2
א ד גו ן

׳

תוספת א׳
רשימת ליקויים

א .שיתוקים

אחוז
מוגבלות
בניידות

 (1שיתוק מלא למעשה של שני השוקיים המלווה שיתוק
בגפה תחתונה אחת לפחות של שניים מבין שלושת
השרירים הבאים:
100% M. ileopsoas, M. quadriceps, M. glutaeus maximus
 (2שיתוק מלא למעשה של נפה התחתונה אתת ,מלווה
שיתוק של קבוצות שרירים או בשוק או בירך בגפה
80%
־
השניה
 (3שיתוק מלא למעשה של אחת מהשוקיים מלווה שיתוק
של שניים לפחות מבין שלושת השרירים המפורטים
80%
בסעיף  1דלעיל
80%
 (4שיתוק מלא למעשה של שני השוקיים
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אחוז
מוגבלות
בניידות
 (5שיהוק מלא למעשה של שוק אחת ,מלווה שיתוק של
אחד השרירים המפורטים בסעיף  1דלעיל

50%

 (6שיתוק חלקי של גפר .תחתונה אחת הגורם להגבלה
ניכרת בתנועתיות הפעילה של מפרק הירך או הברך 50%
 (7חוסר מלא של כושר תנועה בשתי הגפיים התחתונות
כהוצאה מליקויים במערכת העצבים המרכזית בליווי
100%
של אטכסיה או תנועות בלתי רצוניות
ה ע ר ה  — :לגבי הסעיפיפ המחייחםים לשיתוקים ובלבד
שהמאורע שגרם לשיתוק ששה חדשים לפחות לפני הגשה
הבקשה.
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אהח
מוגבלות
בניידות

ב .קטיעות

אחוז
מוגבלות
בניידות

 (1קטיעה מעל לברך בגפה אתת

80%

 (2קטיעה מעל לברך בשתי הגפיים

100%

)3
הגבלה בכושר תנועת הברך מלווה כיפוף פחות מ־י>135
60%
ויישור פחות מ־1600

100%

4) 80%

 (3קטיעה מעל לברך בקרבת פרק הירך עם הוסר אפש
רות להתקנת פרותזה ,או קטיעת הגפה דרך פרק הירך

40%

קטיעה
דריכה (4
בשוק של כפות הרגליים
החיצוני
על הצד
 (5קטיעה בשחי השוקיים גם יחד

• 80%

 (6קטיעה השוק בקרבת הברך ובחוסר אפשרות להתקנת
פרוהזה להפעלה מפרק הברך
40%

ד( קטיעת כף הרגל לפי שיטת
 (8קטיעת שתי בפות הרגליים לפי שיטת

Pirogoff

80%

 (9קטיעה בשתי בפות הרגליים דרך עצמות

80%

40%

2) 80%

סעיף  1דלעיל דו־צדדי

סעיף  3דלעיל דו צדדי
)

5

)

s

u

r

a

pes v

(maximus bilateralis

40%

pes equino-varus bilateralis (6

40%

ד( דריכה על הצד הפגימי של כפות הרגליים pes valgus
maximus bilateralis

40%

Pirogoff
tarsus-n

ז .קיצור גפה

ג .קשיונות
 (1,קשיון מוחלט של מפרק הירך

80%

 (2קשיון דו־צדדי של מפרקי הירכיים

100%

 (3קשיון הברך במצב של 1800-1700

30%

 (4קשיון דו־צדדי של מפרקי הברכיים

80%

 (5קשיון מפרק הברך במצב של כיפוף גדול יותר או
70%
סטיה לצדדים
 (6קשיון שתי מפרקי הברכיים במצב של כיפוף גדול
או סטיה לצדדים

100%

 (7קשיון פרקי הקרסול של שתי הגפיים

40%

 (1נקע מלידה במפרק הירך

50%

קיצור בגפה התחתונה ב־ 15ם״מ או יותר שאינו תוצאה
של אחת הנכויות הנ״ל

40%

ח .תהליך אי־םפיקה היקפית בעורקי הגפיים
התחתונות מלווה כ ל המימצאים הבאים
 (1א .העדר דופקי A. dorsalis pedis & A. tibialis posterior
ב .ערכים אוםצילומטריים במדידה לפי אוסצילומטר
קולינס פחות מיחידה אחת מעל הקרםול
ג .צליעה סירונית קשה )Claudication distance
פחות מ־ 50מ׳ במישור ובקצב הליכה בינוני(

0%ל

 (2א .העדר דופקי A. dorsalis pedis & A. tibialis posterior

ד .נקיעות

ב .ערכים אוםצילומטריים במדידה לפי אוסצילומטר

 (2נקע מלידה דו־צדדיט במפרקי הירך

80%

 (3נקע הברך מלווה קרע של שתי רצועות לפחות

50%

קולינס פחות מיחידה אחת מעל הקרסול
ג .צליעה סירוגית קשה)claudication distance
פחות מ־ 50מ׳ במישור ובקצב הליכה בינוני(
ד .מימצאים של שינויים טרופיים ניכרים

100%

ה .מפרקים מדומים
 (1מפרק מדומה בעצם הירך מתחת לאיזור צואר הירך
80%
המאפשר הליכה בעזרת מכשיר הליכה בלבד

ט .הפרעות במערכת כלי הלימפה

50%

 (3מפרק מדומה בעצם הירך

50%

 (1הפרעות במערכת כלי הלימפה בגף תחתון אחד הגור
סות לאלפנטיאזיס המגבילה במידה ניכרת את התנוע
40%
תיות במפרק הברך או הירך י

 (4מפרק מדומה בעצם השוק

40%

80%

 (2מפרק מדומה באזור צואר הירך

ו .הגבלות בכושר תנועת המפרקים
 (1הגבלה בכושר תנועת מפרק הירך מלווה כוויצה
כיפופית )הגבלה באכסטנזיה( העולה על  300והת
נועתיות במפרק הירך )אבוקציה או אדוקציה או
50%
רוטציה הנה פחות מ־200
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 (2סעיף  1דלעיל דו־צדדי

מומים מלידה
מומים מלידה שממצאיהם הרפואיים מקבילים מבחינה א נ 
טומית לאחד הליקויים המפורטים לעיל ,ייחשבו לענין זה
כליקוי עצמו
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תוספת ב׳
)סעיף (4

סימן א׳ :בעל רשיון נהיגה בר-תוקף
מס׳

אחוז המוגבלות
בניידות לפי הרשימה

שיעור ההלוואה
המלאה

גודל הרכב המוגא
בחישוב ההלוואה העומדת

 80%ויותר

עד  1800סמ״ק

הלוואה מלאה

מ־־ 40%עד 79%

עד 1300־ םמ״ק

בהתאם לאחוז המוגבלות בניידות של
הזכאי באופן יחסי להלוואה מלאה

סימן ב׳ :מי שאץ לו רשיק נהיגה בד־תוקף
 80%ויותר

עד  1300סמ״ק

מ־ 60%עד 79%

עד  1300םמ׳׳ק

 75%משיעור ההלוואה המלאה
בהתאם לאחוז המוגבלות בניידות של
הזכאי באופן יחסי ל־ 75%מההלוואה
המלאה

סימן ג׳ :לפחות שני ילדים זכאים במשפחה מתחת לגיל 18
.5

 60%של כל אחד מהילדים

הלוואה מלאה

עד  1800םמ״ק

תוספת ג׳
)סעיפים  11ו*(12
)קיצבת

ניידות(

סימן.אי :בעל רשיון נהיגה בר־תוקף ונוהג בעצמו
מס׳

אחוז המונבלות
בניידות לפי הרשימה

קיצבח הניידות
אם משתכר

קיצבח הניידות
אם אינו משתכר

.1

 80%ויותר

 740לירות

0ל 3לירות

.2

 80%ויותר

 570לירות

 285לירות

מ־  40%עד 79%

יחסית לאחוז מוגבלותו
בניידות ל־ 570לירות

יחסית לאחוז מונבלותו
בניידות ל־ 285לירות

לגבי
1300
לגבי
1300

רבב בגודל
םמ״ק ויותר
רכב עד
סנדק

סימן ב׳) :קרוב משפחה נוהג(
80%

 370לירות

 285לירות

מ־ 60%עד 79%

יחסית לאחוז מוגבלותו

יחסית לאחוז מוגבלותו

בניידות ל־ 570לירות

בניידות ל־ 285לירות

סימן גי :אין ברשותו ובבעלותו של הזכאי רכב
 80%ויותר

 285לירות

 143לירות

מ 60%-עד .79%

יחסית לאחוז מוגבלותו
בניידות ל־ 285לירות

יחסית לאחוז מוגבלותו
בניידות ל־ 143לירות
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סימן ד׳ :התוספת בעד נסיעה של  300ק-מ נוספים
מס׳

אחוז המוגבלות
בניידות לפי הרשימה

קיצבת הניידות
אם אינו משתכר

קיצבת ,הניידות
אם משתכר

8.

 80%ויותר

 151לירות

.9

מ־ 40%עד 79%

יחסית לאחוז מוגבלותו
בניידות ל־ 151לירות

ולראיה באו הצדדים על החתום:

)חמ (720612

אתון גפני

עמירם םיון

המנהל הכללי
• של משרד האוצר

המנהל הכללי
של המוסד לביטוח לאומי

חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה965-ו
פקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(1943 ,

תוק התכנון והבניה ,תשכ״ה1965-
פקודת הקרקעות)רכישה לצדכי ציבור(1943 ,

הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה

תיקון הודעה לפי סעיפים  3ו־ 7לפקודה

בתוקף סמכותה לפי סעיף  189לחוק התבנון והבניה ,ת ש כ ״ ה -
 1965ובהתאם לתכנית מיתאר רצ) 1/1/להלן — התבנית( שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1646תש״ל ,עמי ,2584
מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה ר א ש ו ך ל צ י ו ן ) ל ה ל ן -
הועדה( הודעה ,כי המקרקעין המתוארים בתוספת דרושים לועדה
לחלוטין למטרה ציבורית וכי הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת
המקרקעין האמורים.
כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה בל שהן במקרקעין האמורים
ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה — תוך חדשיים מיום
פרסום הודעה זו ברשומות הודעה על זכותו או על טובת ההנאה אשר
לו במקרקעין האמורים ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו ,שיכלולו את
פרטי הרישום  -אם ישנו  -בפנקסי רישום המקרקעין והודעה
המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע
בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה במקר
קעין האמורים מפני• שהם דרושים באופן דחוף לצרכי הציבור שלמענם
עומדים לרכשם ,והועדה מורה בזה שבל אדם המחזיק במקרקעין
האמורים ימסור מיד את החזקה בהם.

תוספת
קרקע המהווה חלקי חלקות בגושים המפורטים להלן וכמםומן
בתכנית:
גוש  :5028חלק מחלקה  ,4כמסומן במס׳ זמני 1
חלק מחלקה  ,6כמסומן במם׳ זמני 4
גוש  :3946חלק מחלקה  2כמסומן במס׳ זמני .11
חלק מחלקה  17כמםומן במס׳ זמני 6 ,5 ,4 ,3
חלק מחלקה  20כמםומן במם׳ זמני .9

ח׳ גיבשטיין
י״ט בסיוץ תשל״ד) 9ביוני (1974
יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
)חמ (72510
ראשון לציון
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בתוספת להודעה מסי  1לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות
)רכישה לצרכי ציבור( ,1943 ,שפורסמה בילקוט הפרסומים ,1940
תשל״ג ,עמי  ,2232מספרי החלקות  203ו־ 446המופיעים לצד הגוש
 — 3703יימחקו עקב רישום החלקות האמורות בבעלות עירית רחובות.
ב״א בטבת תשל״ו ) 25בדצמבר (1975
)חמ (72510
יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
רחובות

שמואל רכטמן

פקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח
חדש[ ,תשכ״ס969-ז
הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות בהתאם לסעיף 57
לפקודה .
מודיעים בזה ,כי לוחות הזכויות לגושי הרישום ,20894 ,20889
 20921 ,20915גלבוע שבנפת יזרעאל ,הוצגו לעיון ביום כ״ו בטבת
תשל״ו) 30בדצמבר  ,(1975לתקופה של שלושים יום בלשכת הסדר
מקרקעין שבנצרת ,מינהל הנפה שבעפולה ובמועצה האזורית בקעת־
בית־שאן שבבית־־שאן.
מודיעים בזה ,כי לוח הזכויות לגוש הרישום  20929גלבוע שבנפת
יזרעאל ,הוצג לעיון ביום כ׳׳ו בטבת תשל״ו ) 30בדצמבר ,(1975
לתקופה של שלושים יום בלשכת הסדר מקרקעין שבנצרת ,מינהל
הנפה שבעפולה ובמועצה האזורית הגלבוע )בתל־יוסף(.
מודיעים בזה ,כי לוחות הזכויות לגושי הרישום ,20745 ,20744
 20760 ,20759 ,20756תענך שבנפת יזרעאל ,הוצגו לעיון ביום כ״ו
בטבת תשל״ו) 30בדצמבר  ,(1975לתקופה של שלושים יום בלשכת
הסדר מקרקעין שבנצרת ,מינהל הנפה שבעפולה ובמועצה האזורית
הגלבוע )בהל-יוסף(.
כ״ו בטבת תשל״ו) 30בדצמבר (1975

מוריס עבד אל נביא
פקיד הסדר מקרקעין
אזור הסדריזרעאל

ילקוט הפרסומים  ,2185י״ג בשבט תשל״ו15.1.1976 ,

חוק המקרקעין ,תשכ״ט969-ו
הודעות על בקשה לחידוש רישום
מודיעים בזה ,כי הוגשו בקשות לחידוש רישום של המקרקעין
המתוארים בתוספת דלהלן .כל אדם המעונין בדבר רשאי להגיש
התנגדות לחידוש הרישום תוך ששים יום מתאריך פרסום הודעה זאת.
הההננדוח תוגש בכתב בשני עותקים במשרדי אגף רישום והסדר
המקרקעין ,רחוב חשין  ,1ירושלים ובצירוף עוחק אחד נוסף לכל
אדם שיש לו זכות במקרקעין ,בהתאם לבקשה.

חוק המקרקעין ,תשב״לו~1969
הודעה על בקשה לחידוש רישום
מודיעים בזה ,כי הוגשה בקשה לחידוש רישום של המקרקעין
המתוארים בהוספת דלהלן .בל אדם המעונין בדבר רשאי להגיש
החנגדוח לחידוש הרישום חוך ששים יום מהאריך פרסום הודעה זאת.
ההתגגדות תוגש בכתב בשני עותקים ,במשרדי אגף רישום והסדר
המקרקעין ,רחוב חשין  ,1ירושלים ובצירוף עותק אהד נוסף לבל
אדם שיש לו זבות במקרקעין ,בהתאם לבקשה.

התוספת

התוספת

) (1מס׳ סידורי ,22453 :תיק מסי :חר.4638/
העיר או הכפר :יפו.
הרובע או השכונה :עגימי.
סוג המקרקעין; מולק.
תיאור הנכס :בית.

מס׳ סידורי ,22452 :תיק מס׳ :חר• .3942/
העיר או הכפר :יפו.
סוג המקרקעין :מולק.
תיאור הנכס :אדמת בניה.
השטה 151 :מטר מרובע.

הגבולות —
צפון  -איברהים אל מוגרבי.
דרום — דרך אטומה.
מזרח — חנה איקדייס,.
מערב — דרך אטומה.
פרטי הרישום:
ברך ,87 ,86 :דף ,93 ,77 :גוש ,7022 :חלקה.79 :
מם׳ השטר.108 ,830 ,897/47 :
מהות הפעולה :מכר.
המזכה :אס־סעידה בת מוחמד אל עבאסי ,מוחמד בן עלי פרג׳
ואחרים.
הזוכה :סובחי בן עבדאללה עיאד.
החלק.90/1800+11/40+20/40 :
) (2מם׳ סידורי ,22454 :תיק מסי :חר.4640/
העיר או הכפר :ירושלים.
הרובע או השכונה :באב אל עמוד.
סוג המקרקעין :מולק.
תיאור הנכס :בגין וגן.
השםח 161734 :ממר מרובע.

פרטי הרישום:
גוש ,7061 :חלקה.148 :
מס׳ השטר.2805/44 :
מהות הפעולה :רישום.
הזוכה :מוזס שלזינגר.
החלק :בשלמות.

יפה הכט •
המפקחת על רישום מקרקעין

חוק כלי היריה ,תש״ט1949-
מינוי פקיד רישוי
בתוקף הסמכות לפי סעיף  1לחוק כלי היריה ,תש״ט—,11949
שהועברה אלי מאת שר הפנים  ,2אני ממנה את רפאל ברזאני להיות
פקיד רישוי בנפת יזרעאל ,לענין מתן רשיונות לפי סעיף  6לחוק.
ל׳ גרי
י״ב בטבת תשל׳׳ו) 16בדצמבר (1975
סגן המנהל הכללי לתפקידים מיוחדים
)חמ (76711
במשרד הפגים

הגבולות —
צפון — דרך השכונה.
דרום — הרחוב הראשי.
מזרח — יחזקאל.
מערב — וישנפקי.

 1ס״ח תש׳׳ט ,עמ׳ .143
 2י׳׳פ תשל״ג ,עמ• .1731

פרטי הירושם:
כרך ,49 :דף ,1 :גדש שומא  ,30067חלקה.80 :
מם׳ השטר.2072/39 :
מהות הפעולה :מכר.
המזכה :משה דוד שטיינברג.
הזוכה :הרב שמעון עברשטארק.
החלק :חצי.

יפה הכט
המפקחת
על רישום מקרקעין

ילקוט הפיסומ-ם  ,2185י״ג בשבט תשל״ו15.1.1976 ,

תקנות בחירות רבני עיר ,תשל״ה1974-
הודעה בדבר תוצאות בחירת רב עיר לטבריה
ועדת הבחירות לרב ע י ר לטבריה מודיעה כי האסיפה הבוחרת ־
בכינוסה מיום כ״ו בסבת תשל״ו ) 30בדצמבר  (1975בחרה את הרב
דוד פרץ להיות ר ב עיר לטבריה.
כ״ז בטבת תשל״ו) 31בדצמבר (1975
)חמ (77804

מ׳ אדרעי
יושב ראש ועדת הבחירות
לרב עיר לטבריה
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חוק התכנון והבניה ,חשכ״ה965-ו
מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחיק התכנון והבניה,
תשכ׳׳ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,הופקדה
תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ 2073״ ,ביחד עם
התשריט המצורף אליה.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית:
השטח המשתרע מדרום לבית צפפה ושרפת )ליד נילה(.
עיקרי מטרות התכנית :להשלים ולפרט חלק מר.חום תכנית מיתאר
לאזור ״נילה׳׳ ע״י:
א .קביעת מקום לדרכים.
• ב .קביעת הרווחים הקדמיים כמסומן בתשריט'.
ג .קביעת שטח פתוח ציבורי.
ד .קביעת צפיפות הבניה ,גובה הבנינים ותנאים לפיתוח השטח.
כל המעונין בתכניה רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפנע על ידי התכנית ,וכן מהנדט הועדה המקומית שמרחב
התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל איהו רשאי ,תוך חדשיים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לתכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
א׳ בטבח ת ש ל ״ ו )  5בדצמבר (1975

כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא חשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כ ל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אהד הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות ,וכן מהנדס הועדה המקומית
שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכניות או גובל איתן ,רשאי תוך
הדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות
לשינויי התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
כ״ט בחשון ת ש ל ־ ו )  3בנובמבר (1975

ר׳ לד
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ירושלים

מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

הודעה בדבר אישורי תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
חשב״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז ירושלים,
אישרה תכניות מפורטות הנקראות:
)(1

עיקרי הוראותיה :י
)א( הרחבת דרך ציבורית;
)ב( ביטול קטע מדרך ציבורית,

ר׳ לוי

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ירושלים

הודעה על הפקדתה יחד עם התשריט המצורף אליה ,פורטמה
בילקוט הפרסומים  ,2105תשל״ו ,עמי .1525
)(2

מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,הופקדו
תכניות שינוי לתכניות מיתאר מקומיות אלה:
) (1״תכנית מם׳  —•2121שינוי מס׳  57/75לתכנית מיתאר מקומית
מס׳ 62״ ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.

)(2

הכלולים בשינוי התכנית:
רחוב יעל מס׳  ,5גוש  ,30016חלקה .66
התבנית :הגדלת אחוזי הבניה מ־ 75%ל־100%
ילדים עירוני בקומת הקרקע של הבנין שיוקם.

״חכבית מם׳  1149ג׳ — שינוי מה׳  2(74לתכנית מסי  1149א׳
המהווה שינוי למיתאר  6 2׳  ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
שכונת רמת דניה ,גוש  30190מגרשים  10,2שבתכנית 1149אי,
עיקרי מטרות התכנית:
א .איזזוד מגרשים ;10 ,2
ב .ביטול קווי בנין ,קטע מדרך ציבורית וביטול חניה ציבורית;
ג .קביעת בניה על השטת וקביעת חניה פרטית חדשה.
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תכנית מפורטת מסי .2064
עיקרי הוראותיה :ייעוד שטח למתקני טיהור למי שופבין
עירוני.

הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר מקומיות

ואלה השטתים
שכונת בקעה,
עיקרי מטרות
לשם הקמת גן

תבנית מפורטת מם׳  2048בשב׳ שיך נ׳ראח סט ג׳ורג׳ ודרך
שכם גוש  30506חלקה .27

הודעה על הפקדתה יחד עם התשריט המצורף אליה ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2089תשל״ה ,עמ׳ .1904
)(3

תכנית מפורטת מס׳  ,2116בשכונת הקטמונים רחוב פת ,דרך
נולומב נושים.30172 ,30171 ,30170 ,30169 ,30144 :
עיקרי׳ הוראותיה:
א .הרחבת רחוב פה;
ב .קביעת ייעוד של שטח ציבורי פתוח.
הודעה על הפקדתה יחד עם התשריט המצורף אליה ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2095תשל׳׳ה ,עמי .1283

התכניות האמורות ,בצורה שבה אישרה אותן הועדה המחוזית ביחד
עם התשריטים 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׳׳ג בטבת תשל״ו ) 17בדצמבר (1975

ר׳ לוי

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבנית
מחה ירושלים

ילקוט הפרסומים  ,2185י״ג בשבט תשל״ו15.1.1976 ,

חוק התכנון והבנ׳
מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה ,1865-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,הופקדה
תבנית שינוי לתכנית מיתאר מקומית הנקראת :״תכנית מס׳ — 2021
שינוי-מם׳  27/74לתבנית מיתאר מקומית מס׳  62ושינוי  .1/74לתכנית
906״ ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
 .ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

תשכ״ה965-ו
השינוי האמור ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ביחד עם
התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חל־אביב ,וכל המעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
ב׳ בטבת תשל״ו) 24בדצמבר (1975

ד׳ רזניק

״

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל־אביב

שכונת גבעת מרדכי גוש  30184חלקות .67 ,69 ,70 ,71 ,72
עיקרי מטרות התכנית:
קביעת תוספות סטנדרטיות לחלקות הנ״ל הגדלת אחוזי הבניה
בחלקות  69 ,70 ,71 ,72מ־ 50%לכ־) 86.5%מגרש א(; הגדלת
אחוזי הבניה בחלקה  67מ־ 50%לכ־.62.5%
כל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה אה
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אי תו ,רשאי תוך הדשיים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
ר׳ לוי
ב׳ בחשון תשל״ו) 6בנובמבר (1975
יושב ראש הועדת המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ירושלים

מרחב תכנון מקומי ,תל־אביב־יפו

הודעה בדבר הפקדת שינר תכנית מפורטת
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־
אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה תל־אביב־יפו ,חופקד
שינוי תבנית מפורטת הנקרא :תכנית מס׳  — 1362שינוי מסי  1לשנת
 1969של תכנית מס׳  892אי ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
מקומט של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם:
גוש  6932חלקות ,130 ,129 ,86 ,85 :ברחוב העבודה.

.

עיקרי מטרות שינוי התבנית :להתיר תוספת שתי דירות על גג הבנין
בן  7קומות מעל קומת עמודים מפולשת לתניה שהוקם על,המגרש,
ולשנות בהתאם לכך את התכנית מם׳  892אי ,אשר הודעה על מתן
תוקף לה כורסמה בילקוט הפרסומים מס׳  1476מיום .27.9.68
בל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

תיקץטעות
הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת מס־  1986ירושלים,ישפורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2166תשלי׳ו ,עמי  ,511פורסמה בטעות ,ובטלה
בזאת.

ר׳ לוי

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ירושלים

בל המעונין בקרקע ,בבנין או בבל פרט תכנוני אתר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי תוך חדשיים מיום פרסום הודעה ז ו ברשומות ,להניע התננדות
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
י״ז בטבת תשל״ו) 21בדצמבר (1975

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

מרחב תכנון מקומי ,תל־אביב־יפו

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף ' 117לחוק החכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז תל־אביב
החליטה באישור שר הפנים ,לאשר שינוי חכנית מפורטת הנקרא:
תכנית מסי 31600׳ — שינוי מם׳  1לשנת  1974של תבנית מפורטה
מס׳  — 1600תכנית פיתוח שטח מנשיה.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :תלקי גושים ,7008,7007
בשטח מנשיה.

מרחב תכנון מקומי ,נבעתיים

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם• לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז תל־אביב
החליטה באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מפורטה הנקרא:
תכנית מם׳  — 293שינוי לתכנית ב.ע 219 .גבעתיים בגוש 6154
חלקות) 418 ,133 ,152 :חלק( ,ברחוב חנה םנש.

עיקרי מטרות שינוי התבנית :לקבוע תנאי בניה לנבי השטת
המפורט לעיל ולשנות בהתאם לכך את התכניה המפורטת מסי —1600
תבנית פיתוח שטח מנשיה ע ל שינוייה ,אשר אושרה למתן תוקף ע״י
הועדה המחוזית בישיבתה מיום .12.2.73

עיקרי מטרות שינוי התכנית :הקטנת הרחבת דרך בקטע מרחוב
חנה סנש מ־ 8מ׳ ל־ 2מ׳ בהתאם למםומן בתשריט ולשנות בהתאם לכך
את תכנית ב.ע ,219 .אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט
הפרסומים מם׳  1828מיום .8.6.72

הודעה ע ל הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2055תשל״ה ,עמ׳ .218

־ הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,1958תשל״ד ,עמ׳ .172

ילקוט הפרסומים  ,2185י״ג בשבט תשלי׳ו15.1.1976 ,
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חוק התכנון והבניה ,תשכי׳ה 965-ו
השינוי האמור ,בצודה 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.
כ ׳ בטבת תשל־ו ) 24בדצמבר (1975

ד רזניק
7

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

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחה תל־אביב,
החליטה באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:
תבנית מפורטת מס׳  — 199שינוי לתכנית מפורטת מס׳  106רמת-
הנשיא — רובע הי ,חלקי נושים ,7129 ,7128 ,7124 — 7122 :ברמת־ -
הנשיא.
עיקרי מטרות שינוי התכנית :לאחד את השטחים המפורטים בסעיף
מס׳  7ולחלקם בהסכמת הבעלים ע״י:
א .קביעת אזור מגורים ג׳ )בתים  4קומות מעל קומת עמודים
מפולשת(;
ב .קביעת מגרשים לבנינים ציבוריים;
ג .קביעת שטח ציבורי פתוח ושטח ציבורי פתוה מיוחד;
ד .קביעת חזיתות מסחריות;
ה .קביעת דרכים הדשות ,שטח חניה למכוניות ושבילים להולכי
רגל ,הכל בהתאם למופיע בתשריט המצורף.
הודעה של הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,1968תשל״ד ,עמי .404
השינוי האמור ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ביחד עם
התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה בת־ים ,וכל המעונין רשאי
לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
כ ׳ בטבת תשל־ו) 24בדצמבר (1975

ד׳ רזניק

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חל־אביב

עיקרי מטרות שינוי התכנית:
א .קביעת שינויים בבינוי באזור מ;.דרים ג׳;
ב  .קביעת שינויים במגרשים לבנינים ציבוריים;
ג .קביעת יחידה מסחרית וביטול חזית מסחרית;
ד .קביעת שינויים בדרכים ובשטחי חניה מכוניות ,קביעת
שבילים להולכי רגל ,הכל בהתאם למופיע בתשריט המצורף.
כל המעונין בשינוי התבנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחד הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי תוך חדסיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
י׳׳ז בטבת תשל״ו) 21בדצמבר (1975

ד׳ חביק
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל־אביכ

מרחב תכנון מקומי ,רמת־השרון

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאד מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז תל־אביב,
החליטה באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מיתאר הנקרא:
תכנית מס׳  — 458שינוי לתכנית מ־תאר מקומית מם׳ 210אי ,גוש
 ,6547חלקה  19) 5 ,4,2,1דרך( ,בין רחובות הנביאים ובית נוברין.
עיקרי הוראותיו :לשנות את השטח המפורט בסעיף  1ע״י קביעת
חלק ממנרש מיוחד לאזור מגורים מיוחד ,לקבוע את אופן הבינוי ואת
גובה הבניגים ומספר יחידות הדיור לקבוע חזית חנויות ,לקבוע מגרש
מיוחד ואת אופן הבינוי ,גובה הבנין ואחוזי הבניה המותרים ,לקבוע
שטח ציבורי פתוח ומגרש לבנין ציבורי ,לקבוע שטח חניית מכוניות,
הכל בהתאם למופיע בתשריט המצורף.
הודעה על הפקדתו ביתד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2015השל״ד ,עמ׳ .1628
השינוי האמור ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ביחד עם
התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורא וכן
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרו־ ,וכל המעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
כ ׳ בטבת תשל״ו) 24בדצמבר (1975

מרחב תכנון מקוני ,בת־ים

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
ניחנת בזה הודעה ,בהתאם להעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשב״ד ,1935—,כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחה תל־
אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה בת־ים ,הופקד שינוי
תכנית מפורטת הנקרא :תבנית מפורטת מם׳  — 241שינוי לתכנית
מס׳  199ותכנית מפודטת  106רמת הנשיא — רובע הי ,ביחד עם
התשריט המצורף אליו.
מקומם של השטתים אשר התכנית מתייחסת אליהם:
גוש  7124חלקות  64חלקי חלקות,56 ,53 ,49 ,36 ,33 ,18 ,15 :
 ,67 ,62 ,59בין רחובות הקוממיות — אנה פרנק.
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ד׳ רזניק
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מהרז תל-אביב

מרחב תכנון מקומי ,רמת השרון

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
בהתאם לסיויף  89להוק התכנון והבניה ,תשכ״ה— ,1965ניתנת
בזה הודעה ,כי ב?:שרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מהוז תל-אביב
ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון ,הופקד שינוי
תכנית מפורטת הנקרא :תכנית מס׳  485שינוי מס׳  5לת.ב.ע .מסי
 ,379ביחד עם התשריט המצורף אליו.

ילקוס הפרסומים  ,2185י״ג בשבט תשל״ו15.1.1976 ,

חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה965-ו
מקומם של השטחים אשר התכנית מתיחסת אליהם.:
גוש  6417חלקה) 47 :חלק(;
גוש  6418חלקי חלקית,150 ,149 ,148 ,147 ,145 ,100 ,13 :
מגרשים :ט׳ ,נ ׳  ,חי ,ט״ז ,ב׳ ,ברחוב העבודה.
עיקרי מטרות שינוי התבנית :הפיכת שטח ציבורי פתוח לשטח
לבנין ציבורי לשם הגדלת שטח לבנין ציבורי קייס המיועד להקמת
ביה־ס רפורמי והפיכת חלקה המיועדת לבנין ציבורי לשטח ציבור••
פחית.
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 את
עצמו נפנע ע ל ידי התכנית ,וכן בל הזכאי לכך ע ל פי סעיף 100
לחוק ,רשאי תוך חודשיים מיום.פרסום הודעה זו ברשומות ,להגיש
התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

י״ז בטבת תשל״ו) 21בדצמבר  (1975ד׳ תניק
יושב ראש הועדה המחוזיח לחבנון ולבניה
מחוז חל־אביב

גוש  18814חלקות ,48—46 ,44—40 ,38-30 ,28-10 ,7 ,6
;39 ,74 ,72-61 ,59-57 ,55—51
גושים  — 18816 ,18815בולם;
גוש  18817חלקות ,75-62 ,60-57 ,51 ,50 ,41 ,40 ,35—6 ,3
חלקי חלקות ;42 ,36 ,4
גוש  18818חלקות  77-72 ,68-62 ,32חלקי חלקות ;61 ,33
גוש  18619חלקות  97-36 ,89חלקי חלקות ;90 ,88 ,86
עיקרי מטרות התבנית :הכנת תכנית מיתאד בהתאם לחוק התכנון
והבניה ,חשב״ה.1965-
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 ובן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון שלה
כלול בתחום התבנית או גובל איתו ,רשאי תוך חדשיים מיום פרסומה
של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה האמורה.
י״א בטבת תשל״ו ) 15בדצמבר (1975

מרחב תכנון מקומי ,פתח־תקוה

הודעה על הכנת שינוי לתכנית מיתאר מקומית
מפורטת
בהחאם לסעיף 7ל לחוק התכנון והבניה ,תשב״ה— ,1965ניתנת
בזה הודעה בי הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־תקוה ,החליטה
בישיבתה מיום  24בנובמבר  ,1975להכין שינוי לתכנית מיחאר
מקומית מפורטת מס׳ םת.1201/
ואלה הם השטחים הנכללים בתחום שינוי התבנית המוצע:
גוש  6396חלקות,113-112 ,53 ,51—49 ,46—42 ,40-38 ,14 :
 ,218-218 ,212-211 ,207—205 ,161-160מבנן בין הרחובות
חפץ־חיים ,קרן קיימת לישראל ,שפירא ילין.
י״ג בטבת חשל״ו ) 17בדצמבר (1975

י׳ פינברג
יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
פתח־תקוה
מרחב תכנון מקומי ,הנליל המרכזי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המרכזי
שברחוב לוחמי הכיסאות  ,10עכו ,הופקדה תכנית מיתאד הנקראת
״תכנית מיתאר מס׳  — 998דיר אל אסד״ ,ביחד עט התשריט המצורף
אליה.
ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
הגוש המסומן ״כשטח בנוי״ — בולו;
גוש  18813חלקות ;93—41 ,32 ,30—23 ,25 ,19

ילקוט הפרסומים  ,2185י״ג בשבט תשק״׳ו15.1.1976 ,

י׳ קניג

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון

מרחב תכנון מקומי ,הנליל המרכזי

הודעה כדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המרכזי
שברחוב לוחמי הניטאות  ,10עכו ,הופקדה תכנית מפורטת הנקראת
״תכנית מפורטת מס׳  — 2219הלקות מגרשים לבניה בגוש — 19609
כבול״ ביחד עם התשריט המצורף אליה.
ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
גוש  19609חלקה .122
עיקרי מטרות התבנית :חלוקת הלקה  122שבגוש הנ״ל למגרשי
בניה למגורים.
כל המעונין בתכנית דשאי לעיין בה ללא תשלום נימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,או בבל פרט תכגוני הרואה את עצמו גפגע
על ידי התכנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון שלה כלול
בתחום התבנית או גובל איתו ,רשאי תוך הדשיים מיום פרסומה של
הודעה זו כרשומות ,להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה האמורה.
י״א בטבת תשל׳׳ו ) 15בדצמבר (1975

י׳ קניג

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחיז הצפון
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חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה965-ו
מרחב תכנון מקומי ,הגליל המרכזי

הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
הצפון ובמשרזי הועדה המקומית לתכנון ולבניה-הגליל המרכזי
• שברחוב לוחמי הניטאות  ,10עכו ,הופקדו שינויי תכניות מיתאר
הנקראות:
תכנית מס׳  — 1973שינוי לתכנית מיהאר מס׳  194הגלילית —
שינוי יעוד בנוש  ,19125נחף־ ביחד עם התשריט המצורף
אליו.

)(1

הודעה על הפקדתה ,ביחד עם התשריט המצורף אליה ,פודסמה
בילקוט הפרסומים  ,1938עמי .2184
התכניות האמורות ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו
ביחד עם התטריטים המצורפים אליהן ,הופקדו במשרדי הועדת
המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
יזרעאלים שבתל עדשים ,ובל המעונין רשאי לעיין בהן ללא תשלום
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י״ד בטבת תשל״ו) 18בדצמבר (1975

י׳ קנינ
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון

ואלה הם השטחים הכלולים בתכניה:
גוש  19125חלקי חלקות .51 ,50
עיקרי מטרות שינוי התכנית :ייעוד השטח מאזור חקלאי לאזור
מגורים.
)(2

תכנית מס׳  — 2249שינוי לתכניה מיהאר מס׳  194הנליליה —
שינוי ייעוד השטח מחקלאי לתעשיה ,תמרה )עכו(״ ,ביחד עם
התשריט המצורף אליו.
ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
גוש  18579חלקוה  100-92 ,73-70 ,62חלקי חלקות -103
;104
גוש  18581הלקי חלקות .30-29
עיקרי מטרות שינוי התבנית :שינוי ייעוד השטח מחקלאי
למלאכה ותעשיה זעירה.

כל המעונין בשינויי התכניות דשאי לעיין בהן ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפנע על ידי שינויי התכניות ,וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחבהתכנון שלה כלול בתחום התכניות או גובל איתן ,רשאי תוך תדשיים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות להגיש התנגדות לשינויי
התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
י״ד בטבת תשל״ו ) 18בדצמבר (1975

י׳ קניג
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון

מרחב תכנון מקומי ,הגליל התחתון

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל התחתון
שבכפר חבור ,הופקד שינוי תכנית מיתאר הנקרא :תכנית מס׳ — 2212
שינוי לתכנית מיתאר מס׳  194הנלילית — מרכז תעשיות גולני״,
ביתד עם התשריט המצורף אליו.
ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
גוש  15243חלקות  ,32 ,16 ,15חלקי חלקות ,31—23 ,17 ,14 ,2
;78 ,72—69
גוש  15244חלקות  ,27 ,25 ,24 ,16 ,15 ,13—9 ,6^1חלקי
חלקות ;26 ,19 ,14 ,7
גוש  15246חללן חלקית.19—17,15 ,6—1 ,
עיקרי מטרות שינוי התכנית :שינוי ייעוד השטח מחקלאי לשטח
תעשיה ושטחים ציבוריים .־
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפנע 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 התננדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
י״ד בטבת תשל״ו) 18בדצמבר (1975

מרחב תכנון מקומי ,יזרעאלים

י׳ קניג

הודעות בדבר אישור תכניות מפורטות

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התפנו והבניה,
חשכ״ה ,1965-בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,אישרה
תכניות מפורטות הנקראות:
)(1

״תכניה מפורטת מס׳  - 1683כביש מם׳  24היפה — טבריה,
קטע עוקף מגדל העמק.
עיקרי מטרות התכנית :סלילת כביש עוקף מנדל העמק.
הודעה ע ל הפקדתה ,ביחד עם התשריט המצורף אליה ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,1940תשל־נ ,עמי .2239

)(2

״תכנית מפורטת מס׳  — 1741קבוץ מרחביה.
עיקרי מטרות התכנית :הסדר הבניה בקבוץ.
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מרחב תכנון מקומי ,הגליל המזרחי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהחאם לטעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לחכנון ולבניה מחוז
הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הנליל המזרחי
שברחוב הגליל ,טבריה ,הופקדה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית
מפורטת מס׳  — 2277חלוקת מגרשי בניה בגוש  ,17394בפר בנא׳׳,
ביחד עם התשריט המצורף אליה.

ילקוט הפרםומימ  ,2185י״ג בשבט תשל״ו15.1.1976 ,

חוק התכנון והבמה ,תשכ״ה965-ו
ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
גוש  17394חלקה .28
עיקרי ממרות התכנית :חלוקת הלקה  28שבגוש הנ״ל למגרשי
בניה למגורים.
כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בל המעונין בקרקע ,או בכל פרט תכנוני אחד הרואה את עצמו
נפגע על ידי התבנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרתב התכנון שלה
בלול בתחום התכנית או גובל איתו ,רשאי תוך חדשיים מיום פרסומה
של הודעה זו ברשומות ,להניש התננדוח לתכנית במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה האמורה.

ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אילת ,וכל המעונין"
רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
ב׳ בכסלו תשל״ו) 24בנובמבר (1975

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

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

י' קנע
י־ב בטבת חשל״ו) 16בדצמבר (1975
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז הדרום,
אישרה תבנית מפורטת הנקראת :״תכנית מפורטת מם׳ 1/134/03/5״--
שכ׳ נוה נוי באר־שבע ,בגוש  ,38007,38009,38017שכונה נוה נוי.

מרחב תכנון מקומי ,הגליל המרכזי

עיקרי הוראותיה :תכנון מפורט ,התווית דרכים ,חלוקה חדשה של
המגרשים ,קביעת מגבלות הבניה והנחיות תכנון.

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף ל 11לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
אישרה תכנית מפורטת הנקראת :״תכנית מפורטת מסי  - 1803תחנת
דלק במסעף ראמה — פקיעין ,שעיקרי מטרתה יעוד השטח למגרש
מיוחד לתחנת דלק ,שרותי רבב ומסעדה.
הודעה על הפקדתה ביחד עם התשריט המצורף אליה ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,1940חשל׳׳נ ,עמ׳ .2238
התכנית האמורה ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותה ביחד
עם התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המרכזי שברחוב
לוחמי הגיטאות  ,10עכו ,וכל המעונין רשאי לעיין בה ללא תשלום
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ה ע ר ה  :אישור התכנית שפורסם בילקוט הפרסומים ,2027
תשל־ד ,עמי  ,1909בטל בזה ובמקומו יבוא אישור זה.
ז׳ בשבט ת ש ל ״ ו )  9בינואר (1976

י׳ קניג

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

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז הדרום,
אישרה תכנית מפורטת הנקראת :״תכנית.מפורטת מם׳ 2/105/03/2״—
תבנית מפורטת אזור מלאכה ,בגוש .40010
עיקרי הוראותיה :לייעד שטח לתעשיה ,מלאכה ,שרותים ,החסנה,
שנזחים לצרכי ציבור ומשרדים של המפעלים.
הודעה ע ל הפקדתה יחד עם התשריט המצורף אליה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2076תשל״ה ,עמי .705
התכנית האמורה ,בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית ביחד עם
התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה

ילקוט ה3רסומים  ,2185י׳׳ג בשבט תשל״ו15.1.1976 ,

הודעה ע ל הפקדתה יחד עם התשריט המצורף אליה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,1973תשל״ג ,עמ׳ .396
התכנית האמורה ,בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית ביחד עם
התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה באד־שבע ,וכל המעונין
רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
ב ׳ בכסלו תשל״ו) 24בנובמבר (1975

י׳ ורדימץ
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי ,ערד

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הוזעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ־׳ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז הדרום,
החליטה באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תבנית מפורטת הנקרא. :
״שינוי תכנית מפורטת מם׳ 5/101/02/24״.
עיקרי הוראותיו:
א .יעוד שטחים למוסדות ציבור לצורך תושבי השכונה בלבד.
ומהם לצורך השכונות והעיר;
ב .ייעוד שטחים פתוחים לבנית מגרש משחקים.
הודעה על הפקדתו ביתד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2099תשל״ה ,עמ׳ .1386
השינוי האמור ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אוחו ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה" המקומית לתכנון ולבניהיערד ,וכל המעונין רשאי
לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
כ׳ בכסלו חשל״ו) 24בנובמבר (1975

י׳ ורדימון
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום

נ100

חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה965-ן
מרחב תכנון מקומי ,באר־שבע

)(1

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,׳בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה באר־־שבע ,הופקד
שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״שינוי מסי  5לתכניה מיתאר
מקומית מסי  ,18/102/02/5ביחד עם התשריט המצורף אליו.
ואלה הם עיקרי הוראות התכנית :ייעוד שטח למשתלה עירונית
ליד בריכת החימצון ,צפונית לעמק שרה.
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 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.
י״ד בטבת תשל׳׳ו) 18בדצמבר (1975

י׳ ורדימוץ
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבגיה
מחוז הדרום

״שינוי תכנית מפורטת ימס׳ 2/105/03/9״  -אזור תעשיה
קרית מלאכי ,בגוש  301חלקי חלקות .1,2 ,3 ,7 ,9
עיקרי הוראותיו; קביעת חלוקת השטחים ואופי הבינוי באזור
התעשיה ושטח מםחרי.
הודעה ע ל הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
בילקוט הפרםומימ  ,2057מיום .7.11.75

)(2

״שינוי תבנית מפורטת מסי 6/102/02/9״ — תיקון לתבנית
מיתאר קדיח מלאכי ,בגוש  311חלקי חלקה —135 ,138 ,159
.2 ,3 ,8 ,9 ,116-118 ,120-125 ,130
עיקרי הוראותיו :קביעת איזור מגורים ) 4קומות מעל עמודים(
עם שטחי חניה פרטיים ,שטח ציבורי פתוח ,מגרשי משחקים,
שטח לבניני ציבור )גן ילדים — בית כנסת( והצעת בינוי.
הודעה ע ל הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2056תשל״ה ,עמ׳ .253

השינויים האמורים ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותם
ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם ,הופקדו במשרדי הועדה
המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה טובים,
וכל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
י״ג בטבת תשל״ו) 17בדצמבר (1975

י׳ ורדימון

מרחב תכנון מקומי ,תמר — רמת נגב

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרה בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז הדרום,
אישרה תבנית מפורטת הנקראת :״תכניח מפ־רטת מם׳ 111/03/10״ —
בית עלמין במושב עין יהב.
עיקרי הוראותיה :לייעד שטח לבית עלמין עבור מושב עין יהב;
דרכים להולכי רגל ולרכב ,מקומם של בניני ציבור דרושים ושטחי
ירק.
הודעה על הפקדתה יחד עם התשריט המצורף אליה
בילקוט הפרסומים  ,2054תשל״ה ,עמ׳ ,193

פורסמה

התכנית האמורה ,בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית ביחד עם
התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תמר רמת נגב ,וכל
המעונין רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

כ ׳ בכסלו תשל״ו) 24בינואר  (1975י׳ ורדימוץ
יושב ראש הועדה המחוזיח לתכנון ולבניה
מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי ,טובים

הודעה בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
חשב״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז הדרום,
החליטה באישור שר הפנים ,לאשר שינויי תכניות מפורטוח הנקראוה:
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מרחב תכנון מקומי ,שקמים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שקמים ,הופקדה תכנית
מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מם׳ ד/233/ב״ — תיקון לתבנית
מפורטת מרכז אבן שמואל ,ביחד עם התשריט המצורף אליה.
ואלה הם הוראות התבנית:
קביעת יעדים חדשים והרחבת אזורים קיימים ,ביטול דרכים
קיימות והתווית דרכים חדשות.
כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא חשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפנע על ידי התבנית ,ובן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
שלה כלול בתחום התכנית או גובל איתו ,רשאי תוך חדשיים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לתכנית במשרדי
הועדה המקומית האמורה.
ט״ו בטבת תשל״ו) 19בדצמבר (1975

יי ורדימון
יושב ראש הועדה המחחית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום

ילקוט הפרסומים  ,2185י״ג בשבס תשלי׳ו15.1.1976 ,

הזמנות בתי המשפט
בית ה מ ש פ ט המחוזי בירושלים
הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם ,במפורט להלן .בל
המתעד לבקשות יגיש ,תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,את טעמי התנגדותו ,שאם לא כן יתן בית המשפט ג ו כטוב
בעיניו.
מם׳ התיק
)צוואות(

שם המנוח

שאומן אברהם דוד
אוםנוביץ אסתר
חיאבי שירזי
בטיטו משה
חביבה מזרחי
פליישמן מעיינה
מרקוש ליוש

759/75
760/75
730/75
764/75
766/75
3/76
5/76

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

שם המבקש

מילנו

6.7.75

שאומן חנה

ירושלים

16.6.75

יהונתן אפל

ירושלים

22.5.74

עזרא שיראזי

ירושלים

23.3.74

בטיטו מרדכי

ירושלים

5.11.75

מרגלית קליין ואח׳

ציריך — שוויצריה 6.1.75
ירושלים

20.5.75

גיזלה בינס
מרקוש הרמינה
בפקודת בית המשפט
אפרים לוי ,מזכיר

הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון
 .להווי ידוע בי הונשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי עזבון
8ו לשניהם .כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתננד לה ,יניש התנגדות להכרזה
תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
מם׳ התיק
)ירושות( י

שם המנוח

קהאן פנחס
כהן ארנולד
עשבי שולמית
הייבריך אברהם
אברהם אוגדה
אסתר פרזנטי
לזרוב שמחה
בראשי יגאל
בזם יצחק

761/75
762/75
765/75
1/76
2/76
4/76
6/76
'7/76
10/76

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

שם המבקש

ירושלים

15.9.74

קהאן חנה

ירושלים

15.12.75

כהן רחל

ירושלים

16.10.72

חיים עשבי ואח׳

יררשליה

3.3.75

אברהם בצלאל

ירושלים

19.8.73

אברהם בצלאל

ירושלים

6.10.75

דבורה דובדבני

ירושלים

23.6.64

עדינה חנינוביץ

ירושלים

24.10.73

בראשי חיים ולולו

ירושלים

25.7.75

בזם אסתר
בפקודת בית המשפט
אפרים לוי ,מזכיר

בית ה מ ש פ ט המחוזי בתל-אביב־יפו
הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
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 פרסום הזמגה זו ,את טעמי התנגדותו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו בטוב
בעיניו.
מם׳ התיק
)צוואות(

ברניס

ה

ר

י

ם

5

7

.

5

.

1

2

שם המנוח
-

6001/75
6003/75

ילקוט הפרסומים  ,2185י׳׳ג ב ש

p
הרצל פרוכט
פני רחנצודג
ב ט

תעוי״ו15.1.1976 ,

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

שם המבקש
אליהו מהר

-

16.12.73

פרידה פרוכט

-

31.10.75

שמואל הרפזי

1003

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

שם המנוח

6006/75

חנה פייגלסץ

-

23.3.75

חב׳ ציבורית ״מרכז־
משען״

6007/75

יוסף שוורץ
רייזלה סליפון
קוסטנצה מוג׳ה
זקינו טיאנו
סם רייך
פיליפ קרייבסקי
ביאליסטוקי
ביברמן מרים
עמנואל ריגר
שרה אטיש
שער דוד אברהם .
סלומץ פרידרבר
אילנה חזן
זכריה מונהייט
ידויגה דורםקי
גיורג םנפורד פרידלנדר
רוטשטיין אריה
ישראל לכטמן
חגג׳ רחמין
מרים אלפסה
חיימוביץ יצחק
מינה מלמד
יוחנן ליכטיג
סעדי סלם
הנס קסל
רמה ק סל
ורה דבורה לבונטץ
נפתלי זלברברג
יוסף יהודה אוסטרובםקי
הדי הרטה גיליס
ניאז שם טוב
ישועה שם־טוב
מאיר פרידלץ
אופנהיים סלה
צאדק יוסף זיידאן

-

6009/75
6010/75
6013/75
6016175
6018/75
6021/75
6025/75
6027/75
6028/75
6030/75
6031/75
6033/75
6037/75
6040/75
6043/75
6047/75
6049/75
6050/75
6052/75
6056/75
6062/75
6070/75
6077/75
6077/75
6079/75
6085/75
6088/75
6089/75
6093/75
6094/75
6098/75
6101/75
6106/75
6109/75
6114/75

1004

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

שם המבקש

י

יהודה ברמן
גלוריה פרידמן

_
-

-

---

-

13.11.75

פניה שוורץ

10.12.75

סליפון חיים

21.10.74

יואל מוג׳ה

15.3.74

מטילדה טיאנו

21.5.61

ק.ק.ל.

19.5.75

רחל וי לסקי

6.11.75

פלד חנה

5.7.74

יהודית ריגר

21.11.75

גורן יצחק

12.1.74

גולי גאולה

15.11.75

ארנה סייגר

3.3.75

י שראל חזן

4.11.73

מולי מונהייט

20.11.75

אירנה סופיה מכר

7.9.75

אדית פרידלנדר

26.11.75

יחיאל ארליך

22.5.75

לאה בלט

7.1.75

חגג׳ משה

16.10.72

ליהון אלפסה ואה׳

2.11.75

חיימוביץ אולגה

23.11.75

אליעזר אסטרחן

12.2.75

ברטה ליכטיג

13.4.75

סעדי יוסף

27.11.72

יוחנן אייזמן

23.11.75

יוחנן אייזמן

15.8.75

אביגדור לבונטין

1.12.74

אסתר זילברברג

13.9.75

־

זיוה כספי

28.1.75

ליאו גילים

18.3.48

בצלאל שם־טוב

_

בצלאל שם־טוב

11.12.73

סול הרמל

31.10.75

אופנהיים גדעון

2.8.73

מוחמד םאדק יוסף
זיידאן

26.7.75

שולמית פלדמן

7.12.75

ויליאם פרידמן

א׳ וינוגרד ,רשם

ילקוט הפרסומים  ,2185י״ג בשבט תשל׳׳ו15,1.1976 ,

בית ה מ ש פ ט המחוזי בתל־אביב-יפו
הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים .להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי עזבון,
או לשניהם .כל אדם הטוען שיש לו טובח הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה
תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא בן יתן ביח המשפט צו כטוב בעיניו.
מם׳ התיק
)ירושות(
5338/75
3390/75
1954/75
5998/75
5999/75
6000/75
6002/75
6004/75
6005/75
6008/75
6011/75
6012/75
6014/75
6015/75
6017/75
6019/75
6020/75
6022/75
6023/75
6024/75
6026/75
6029/75
6032/75
6034/75
6035/75
6036/75
6038/75
6039/75
6042/75
6044/75
6045/75
6046/75
«048/75
6041/75
6051/75
6053/75
6054/?5

שם המנוח

היון חיה
יונה מנדלבלט
שמעונה בן־ימיני
מעמאני ויקטוריה
אליעזר ביטמן
נפתלי זילברברג
שלמה שרעבי
אסתר משולם
ליבוביץגלרה
חנה זרקובסקי
אהרנרייך אוזיאם
ליבוביץ שלום
חנה ברן
 שטאובראויגןטשדלן נסים
םלימה זטלאוי
נויפלד אסף
קולישוב יעקב
ל ב ל םבינה
קלמן גרינפלד
מלרה מירנברג
ישראל בדינדט
אברהם לוי
שמחה עזר
רחלה אב-נשטיץ
אדוארדה רחל פעם
גל יהודה
ברטפלד זכריה
םסלי פילים חכמי שוילי
פסטנרק אוח
רחל רוזנפלד
יהודה רוזנפלד
פייגה לכטמן
אליהו ששץ
דינצה מרקוביץ
נסים סמו
וולף סלט

ילקוט הפרס ומים ,2185,י״ג בשבט תשל״ו15.1.1976 ,׳

מקים מנוריו
האחרון

-

 -י

_

-_
-

•

תאריך
הפטירה

שם המבקש

1ל5.7.

חיון מאיר

3.5.75

יוסף מן

22.4.75

עליזה בן-ארצי

7.11.75

מעמאני מאיר

1.8.74

שרה ביטמן

1.12.74

בן־ציון זילברברג

31.12.74

נעמי לאונציני

12.7.75

 .פנחס משולם

14.4.72

יעקב אריאל

3.12.75

נורית בייט

24.6.75

אהרנרייך רוזה

4.9.75

ליבוביץ יהודית

28.4.75

גרשון ברן

24.6.74

דינצלד אדית

11.6.75

טשדלן לאה

24.4.75

הואטו זלטאוי

20.10.75

מרים בן־רפאל

16.2.75

שרה קולישוב

15.10.75

לבל סימון

16.11.75

עפרה רוץ

27.10.75

אברהם מירנברג

28.10.75

עוזי בירנדט

31.5.61

זיק לוי

15.7.74

סלים עזר

28.5.75

פייגה פיטרו

21.12.70

פרגדס אטיגנר ואח׳

:

11.9.75

תורג׳מן סוזאנה

^18.4.75׳

ברטנפלד חיה

28.11.75

ליאורה צ׳רלין חכמי

22.11.75

סגל ברכה

29.3.67

צפורה זגמן

6.12.73

צפורה זגמן

23.9.65

לאה בלט

14.11.75

פרידה יקר

23.11.75

נתן נייגר

28.3.75

לאה דותן

1942

צבי טלט
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בית ה מ ש פ ט המחוזי בתל־אביב־יפו
ה ז מ נ ו ת )המש(1
מסי החיק
)ירושות(
6055/75
6057/75
6058/75
6059/75
6060/75
6061/75
6063/75
6064/75
6065/75
6066/75
6067/75
6068/75
6069/75
6071/75
6072/75
6073/75
6074/75
6075/75
6076/75
6078/75
6080/75
6081/75
6082/75
6083/75
6084/75
6086/75
6086/75
6087/75
6090/75
6091/75
6092/75
6095/75
6096/75
6097/75
6099/75
6100/75
6012/75
6103/75

1006

שם המנוח

שלמה מיכאל
פוזנר משה
רפאל לקר
משה אלקון
אביטל צבי
הוניגמן אליעזר אייזנברג
רגינה טמפלהוף
שרה גרינצויג
סולטנוביץ ריקרדו
שמואל וודמכר
לוי מרדכי
רחל בוק
שמואל בוק
סעדי זוהרה
עבד אל פתאח נצר אללה
נאטוק
סלמן אהרן מאיר
נסים לוי
חיה ירושלמי
אסתר נחמני
רחל גולדברג
אסתר אורלינסקי
בדקוביץ יהושוע
קמיונר יוסף לייב
בלומה ריז
אבא ריז
רחל קראוס
זיגמונד קראוס
רדנסקי אברהם
רג׳יניאנו שלום
יהודית רפלד אוםטרובסקי
נעם אשכנזי שרה
עטר נסים
שאול כהן
שיכמן אלה
פרידה יבנאי
לופשטיץ שמואל
נחמה בל קץ
אברמוביץ יצחק
י

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

י
שם המבקש

—

15-1.75

שמעון שלום

-

18.2.75

פ ח נ ר אסתר

19.11.55

נעמי לקר

31.8.74

אהוד אלקון

29.11.75

אביטל הדסה

19.2.67

הוניגמן בלה

14.10.75

חוה בתומי

_-

-

-

-

2.10.75

רפאל גרינצויג

19.11.75

םולטנוביץ פאוליבה

19.1.75

דב אוציין

20.12.75

לוי בלהה

25.10.67

מלכה קניגטברג

16.3.75

מלכה קניגםברנ

1.11.60

סעדי יוסף

3.9.67

מחמד נצר אללה

3.7.74

סלמן משח

27.11.75

אהרון לוי

4.8.75

עודד ירושלמי

21.12.75

דניאלה אגם

22.5.73

ורדה גולדברג

8.9.64

יהודה אורלינםקי

31.5.72

ברקוביץ חוה

3.11.75

טובה רמה קמיונר

26.8.74

פנחס דיים

30.10.63

פנחס רייס

17.7.72

משה קראוס

14.11.75

משה קראוס

15.8.75

שפורר רחל .

9.10.74

צורי רג׳יניאנו

26.1.75

מרדכי רפלד

13.7.73

יצחק אשכנזי

13.12.75

עזירי עטר

12.8.75

מרגלית כהן

10.11.75

שיכמן שלמה

28.11.75

נתןיבנאי

1.12.75

חיה הר-צבי

19.11.75

־דוד בלקין

18.12.75

רמה אברמוביץ

א׳ וינוגרד,־רשם

ילקוט הפרסומים  ,2185י״ג בשבט תשל׳׳ו15.1.1976 ,

בית המשפט המחחי בחיפה
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 .כל
המתנגד לבקשות יגיש ,תוך ארבעה עשר יום מיום פרםום הזמנה זו ,את טעמי התנגדותו ,שאט לא בן יתן בית המשפט צו כטוב
בעיניו .י
מם׳ התיק
)צוואות(
1818/75
1819/75
1826/75
1827/75
1829/75
1832/75

שם המנוח

זליג שלמה
פטרושנסקי משה
אדלר ארנםט זאב
ילינק אליזר
לבני שלמה •
רייך הרמן

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

שם המבקש

קריח ביאליק

2.11.75

מנחם מרדכי זליג

היפה

11.10.75

חיה פטרושנסקי

חיפה

26.9.75

אסתר ירוחם

קרית ביאליק

1,11.75

פאולה ילינק

חיפה

11.6.75

לבני יונה

חיפה

2.12.75

בטי רייך

י׳ איסמן ,רשם
הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כ י הונשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי עזבון
או לשניהם .כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה
שאם לא בן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה
מסי התיק
)ירושות(
1812/75
1811/75
1813/75
1815/75
1816/75
1817/75
1820/75
1821/75
1822/75
1823/75
1825/75
1827/75
1831/75
1833/75
1680/75
1814/75
1835/75
1S36/75
1837/75
1838/75
1839/75
1840/75
1841/75
1834/75
1842/75

שם המנוח

ז׳אק וילצינסקי
בקר מיכאל
נכבד היינרייך
נורמן חנניה
אדמימשה .
הלמאי שרה
פרקש דוד מיכה
פרימן שמואל
י נוימן דוד
מאירוביץ מלנה
לוי יעקב
גולדנברג מדםל
עבדיה סלח
בוכנד מנדל
בלאוקופף פייגה
אלסטר ביילה
מוסקוביץ שמואל
כהן יעקב
כוכבי פנינה
ולט)וולט( שלמה
צוקר מטלה
צוקר רבקה
מרקוס מוריץ
דוזגצוויג אדלה נסיה
אימון חיה

ילקוט הפרסומים  ,2185י״ג בשבט תשל׳׳ו15.1.1970 ,

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

עט המבקש

,

צרפת

25.1.75

נרט זרק

קרית חיים

26.9.75

בקר אלקה

קרית טבעון

7.2.72

זירטה נבבר פרידלר

חיפה

27.6.75

זיוה נורמן

חיפה

11.8.75

חנה א דמי

צוד שלום

15.4.60

אביגדור הלמאי

קרית אתא

11.9.75

פרקש שרלוט.

חדרה

2.10.75

פרימן עדלה

נהדיה

4.10.75

נוימן קרולינח

נהריה

9.5.75

מאירוביץ אברהם

יקנעם

16.12.75

זוהרה כהן לוי

מחנה דוד

17.11.72

גולדנברג ג׳וזפינה

טירת הכרמל

1.10.75

סבי הה עובדיה

היפה

2.11.75

בוכנר שמול

קרית חיים

1.12.74

בלאוקופף ראובן

קרית טבעון

13.9.75

רחל הפטל

קרית חיים

26.7.72

מוסקוביץ פיגה אידה

עבו

25.6.73

שלום כהן

חיפה

3.9.71

כוכבי אבשלום ואח׳

נהריה

9.12.74

שושנה וולט

חיפה

14.1.67

שרה דורון ואח׳

היפה

8.9.73

שרה דורון ואח׳

קרית חיים

19.7.75

מרקום רחל

קרי ת חיים

1.10.75

רוזנצויג אשר

חדרה

25.10.75

שמיל אייזון
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ב י ת ה מ ש פ ט המחמי בחיפה
ה ז מ נ ו ת )המשך(
מסי התיק
)ירושות(
1843/75
1844/75
1845/75
1846/75
1848/75
1849/75
1850/75
1851/75
1852/75
1853/75
1854/75
1855/75
1856/75
1857/75

שם המנוח

גרגור כליל עלי
פיגור אברהם
אזולאי רחמים
)בויום( בויאום לייב חיים
דוויק אליהו
דורון אליעזר יוחנן
)דקל( קליץ אמיר
חיה רוני
דורי אברהן
הרץ שאול
כבשני שלמה
וייס יעקב
גמליאל יוסף
ליפשיץ שמעון

מקום מגוריו
האהרון

תאריך
הפטירה

חדרה

10.2.75

• זכייה עותמן בן מומר

 .חיפה

15.7.72

נהמה פיגור גרגור

חיפה

3.12.75

סימי אזולאי

נהריה

29.11.71

בויאום לייב פרימה

חיפה

24.9.75

קלמנט דוויק

קרית חיים

27.3.75

עופר דורון

חיפה

25.11.75

קליין משה

אוסטרליה

20.1.70

נוץ רוני

מעלות

24.11.75

נינה דורי

שם המבקש

עכו

21.11.75

דוד הרץ

חיפה

22.9.75

דינה כבשני

חדרה ,ג .אולגה

19.9.75

עקיבא ווייס

בנימינה

28.9.73

יונה גמליאל

חדרה ,גבעת אולגה 1.11.75

מידה דהן

י ׳ איםמן ,רשם
בית ה מ ש פ ט המחהי בבאר־ שבע
הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כ י 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 כן יתן בית המשפט צו בטוב
בעיניו.
מם׳ התיק
)צוואות(
318/75
346/75
347/75

שם המנוח

יעקב לנקרי
שופן שושן־ציץ
רחל שופן

מקום נעוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

שם המבקש

אשקלון

4.6.74

אסתר לנקרי

באר־שבע

5.1.74

דניאל שופן

באר־שבע

5.1.74

קלפלה הנן ואח׳

י׳ בנאי ,רשם
הזמנות בדבר ירושות ומינר מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הונשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה ולמינוי מנהלי עזבון,
או לשניהם .כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש התננדות להכרזה
תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם ל א בן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו.
מם׳ החיק
)ירושות(
344/75־ח׳
346/75
347/75
348/75
349/75
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שם המנוח

צרפתי משה
שופן שושן־ציון
שופן רחל
צ׳יצק יצחק
גניש צורי

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

שם המבקש

באר-שבע

27.11.74

צרפתי יעקב

באר־שבע

5.1.74

דניאל שופן ואח׳

באר־שבע

5.1.74

קלפלה חנן

אשדוד

22.8.62

ברוקם אסתר

אשקלון

27.1.75

גניש אליהו

ילקוט הפרסומים  ,2155י״ג בשבט תשל״ו15.1.1976 ,

בית ה מ ש פ ט המחוזי בבאר־ שבע
ה ז מ נ ו ת )המשך(
מסי התיק
)ירושות(

שם המנדה

וייס אריה
בוכובזא עמום
ביטץ יוסף
מוריץ סגל
כשראף נסרייה

350/75
351/75
352/75
353/75
354/75

מקום מנוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

שם המבקש

באר־שבע

10.11.75

אילנה וייס

באר־שבע

2.10.75

בוכובזה דמינה

קדית־מלאכי

5.12.75

דינה ביטון

דימונה

21.9.75

סגל אברהם

אשקלון

20.5.74

סאסי וויולה

י' בנאי ,רשם

הזמנות בתי הדין הובניימ
בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
הזמנות
להווי ידוע בי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להחננד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמגה זו ,שאם לא כן יחן
בית הדין צו כטוב בעיניו.

בענין ירושת המנוחה בםאל רומיה,
ביום כ״ו בחשון חשל״ו) 31באוקטובר ,(1975
המבקשת:

שולמית-.כהן.
המנות זימר מקם,

בענין ירושת
בכסלו תשט״ו) 17בדצמבר ,(1954
המבקשת:

תיק /3332תשל״ו
שנפטר בקרית אונו ביום כ״ב

דגינה פרנס )זינגר(,

בענין ירושת המנוח
ב׳ בחשון תשל״ו) 7באוקטובר .(1975

תיק /2172תשל״ו
שנפטר בתל־אביב ביום

קלרה חרבון.
מנדל אהרן,

בענין ירושת המנוח
בסיון תשל״ד,
המבקש :משה מנדל.

בענין ירושת המנוח
י ׳ בחשון תשל־ו) 15באוקטובר ,(1975
המבקש :שמואל םטרול.

פלדשטיץ שמואל,

בענין ירושת המנוח
ביום י״ז בטבת חשל׳׳ה ) 31בדצמבר ,(1974
המבקשת:

הרבץ מםעוד,

המבקשת:

תיק /3517תשל׳*
שנפטרה בתל^אביב

סטרול' שמואל,

תיק /2286תשל״ו
שנפטר ברמת־גן ביום י״ח

תיק /2707תשל״ו
שנפטר ברמת־גן ביום

תיק  /29תשל״ו
שנפטר בפתח־תקוה

ברוניה פילדשטיין- .

תיק /3472תשל״ו
בענין ירושת המנוחים :פנחס אברהם ומרים ,שנפטרו;
 .1בלוד ביום ט׳ בתמוזחשט־׳ז) 12ביוני  .2 .(1956בצריפין ביום ז׳
בכסלו תשל״ה ) 21בנובמבר .(1974
המבקש :חיים פנחס.תיק /2655תשל״ו
במנין ירושת המנוח קרשילניק ריסה ,שנפטר בתל־השומר
ביום ט׳ באדר תשל׳׳ה ) 20בפברואר ,(1975
המבקש :נח שמש.

עובדיה לוי,

אחראי לעזבונות וירושות

בית הדין הרבני האזורי ב פ ת ח ־ ת ק ו ה
הזמנות
להווי ידוע כ י הונשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,כקשות למתן צווי ירושה .כ ל 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 בן יתן
בית הדין -צו בטוב בעיניו.

עמד,

בעבין ירושת המנוחה דעוס נור בת
תקוה ביום י״ט באייר תשל״א ) 14במאי .(1971
המבקשים:

עוואד םאלפ דעום

תיק /741תשל׳׳ו
שנפטרה בפתח־

מרחוב ברנד  ,26פתח־הקוה.

תיק /750תשל״ו
בענין ירושת המנוח מטקוביץ לייבו בן יצחק ,שנפטר
בפתח־תקוה ביום כ״ט בסיון תשל״ג) 29ביוני .(1973
המבקשת:

לאה ראנטה

מרחוב שפירא א ,5/פתח-תקוה.

ילקוט הפרסומים  ,2185י״ג בשבט תשל״ו15.1.1976 ,

תיק /572תשל׳׳ו
בענין ירושת המנוח הלל שלום בן שלמה ,שנפטר בפתח־
תקוה ביום ח׳ בתמוז תשל״ה ) 14ביוני .(1975
המבקשת :הלל שושנה מרחוב שבזי  ,8פתח־תקוה.
תיק /753תשל״ו
בענין ירושת המנוח ווייס מיכאל אדלברט בן דוד
יהודה ,שנפטר בגדרה ביום ו׳ בכסלו תשל״ו) 10בנובמבר .(1975
המבקשים :ווייס טובה ווייס שמעון מרחוב הרקפת ,13
פתח־תקוה.
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בית הדין הרבני האזורי ב פ ת ח ־ ת ק ו ה
ה ז  .מ נ ו ת )המשך(
תיק /752תשל״ו
בענין ירושת המנוחה צינציבטוס זופיה בת יעקב ,שנפטרה
בפתח־תץה ביום ט׳ בטבת תשל״ו ) 13בפברואר .(1975
המבקשים:

צינצינטוס יעקב וזמיר בריניסלבה
ברל,

בעניץ ירושת המנוח זלמן סגל בן
ביום כ״ג בשבט תשל״ה ) 4בפברואר .(1975

מנתניה.

תיק /771תשל״ו
שנפטר בכפר־םבא

המבקשים:
-בפר־םבא.

ריבה סגל ,דבירה ברין
גבאי דוד

בן

מרחוב ההגבה ,5
תיק /483תשל״ו
שנפטר ביום ל׳

יצחק,

בענין ירושת המנוח
בשבט תשל״ה ) 11בפברואר .(19:5
המבקש :גבאי גימי־ל מרחוב יוספטל  ,108/10כפר־פבא.

שלמה שילובםקי,

המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בטבריה
הזמנות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .בל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתננד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן
בית הדין צו כטוב בעיניו.
תיק /159חשל׳׳ו
בענין ירושת המנוח יחזקאל בן אברהם נוימן ממושבה
כנרת ,שנפטר ביום ז׳ בניסן תשט״ו ) 30במרס  (1955ובענין עזבון
אשתי בלומה נוימן ,שנפטרה ביום ח׳ בטבת תשי״ח ) 31בדצמבר
.(1957
המבקשים :מניה קוגן ,לאה נגיד ,מלכה צ׳רנילוב

ירושת המנוחה ח3ה בת חיים אוםדון

בענין
ביום ז׳ באב תשל״ד ) 26ביולי ,(1974
המבקשים:

תיק /165תשל״ו
מטבריה ,שנפטרה

חיים אוסדון ולילי אוסדון.
יוסף מי שטרית,

תוטה שרון.

המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי לנפת אשקלון
הזמנות
להווי ידוע בי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתננד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן
בית הדין צו בטוב בעיניו.

אמסילי יחיא,

בענין עזבון המנוח
תשל״ו ) 14באוקטובר .(1975
המבקשים :אמםילי סימי,

תיק /498תשל״ו
שנפטר ביום ט׳ בהשון

אברהם ,יוסף ,מרדכי,
מלכה ,זוהרה ,יעל ,שולמית ,ציונה ,רותי ,שרוניה
ימירה.
ברנשטיין ליבר,

בענין עזבון המנוח
תשל״ו ) 13באוקטובר .(1975

תיק /499תשל״ו
שנפטר ביום ח׳ בחשון

המבקשים:

ברנשטיין.

אידה אסתר ברנשטיין ,דגנית ביג׳ו ,מירטה
מזרחי אליהו,

בענין עזבון המנוח
תשל״ב ) 23בינואר .(1972
המבקשים:

תיק /500תשל״ו
שנפטר ביום ז׳ בשבט

מזרחי גמילה ,עזרא ,אדווץ וליליאן.
ב׳ צ׳ נהוראי,

המזכיר הראשי

הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות
בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
תיק אזרהי 2478/75
בענין פקודת החברות,
ובענין פירוק החברה

לי אלקטריק קירדו־ברו לייטינג

)ישראל( בע״מ,
והמבקשת לי אלקטריק )לייטינג( לימיטד  -חברה
רשומה באנגליה — ע״י ב י ב עוה׳׳ד דן עופר ו/או גדעון פדייטג
ו/או יצחק הדרי משד׳ שאול המלך  ,35תל־אביב.
נמםרת בזה הודעה ,כי ביום  10.11.75הוגשה בקשה לבית המשפטי
המחוזי בתל־אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,ובי בקשת פירוק
זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום  26.1.76בשעה .08.30

1010

כל בושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להיפיע בשעת הבירור ,אם
בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו .העתק מן הבקשה יינתן לכל
נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת
התשלום הקבוע בעדו.
ג׳ פרייטג ,עו״ד
ב״ב המבקשת
ה ע ר ה  :כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
למסור ,או לשלוח על ידי הדואר ,לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.
ההודעה ,בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או
בחתימת בא כוחם ,צריבה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
החתום לעיל לא יאוחר משעה  13.00של יום .25.1.76

ילקוט הפרסומים  ,2185י׳׳ג בשבט תשל״ו15.1.1976 ,

הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות
בבית המשפט המחוזי בתל-אביב־יפו
חיק אזרחי 2350/75
בענין פקודת החבדוח,
ובעגין פירוק הברת
מרשל  ,41תל־אביב.

נחלת ת ט ג ב ת בע״מ,

 ,בענין פקודת החברות,
רחוב לואי

והמבקשים .1 :חיים יעקב רוטנברג ,מנהל חברות מתל-
אביב ,רחוב אהבת ציון  .2 ;27מרדכי תטנברג מרחוב אביי
ורבא  ,9בני־ברק.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  24.10.75הוגשה בקשה לבית המשפט
המחוזי בתל־אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,ובי בקשת פירוק
זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום  19.1.76בשעה .08.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת הבירור ,אם
בעצמו או באמצעות מורך הדין שלו .תעתק מן הבקשה יינתן לכל
נרשה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת
התשלום הקבוע בעדו.

*

ד״ד ם׳ וולף ,עו״ד
ב״כ המבקשים
רחוב אחד העם  ,68תל-אביב

י

בבית המשפט המחוזי בתל״אביב״יפו
תיק אזרחי 2314/75

ה ע ר ה  :כל הרוצה להופיע בשעה בירור הבקשה האמורה חייב
למסור ,או לשלוח על ידי הדואר ,לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.
ההודעה ,בציון השם והמען של האיש או הפירמה דנהתימחם או
בחתימת בא כוחם :,צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
החתום לעיל לא יאוחר משעה  13.00של יום .18.1.76

ובענין מטריקס בע״מ
והמבקש בנק לאומי לישראל בע״מ.
חפ,60507/

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  20.10.75הוגשה בקשה לבית המשפט
המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי בקשת
פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום  26.1.76בשעה
.08.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת הבירור ,אם
בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו .העתק מן הבקשה יינתן לכל
נושה או משתתף של החברה שידרוש-זאת מן החתום מטה תמורת
התשלום הקבוע בעדו.

זאב ברוכשטיין,

ב״כ המבקש
רחוב נחלת בנימין  ,75תל־אביב
ה ע ר ה  :כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
למסור ,או לשלוח על ידי הדואר ,לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.
ההודעה ,בציון השם והטען -של האיש או הפירמה ובחתימחם או
בחתימת בא כוחם ,צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
החתום לעיל לא יאוחר משעה  13.00של יום .25.1.76

בבית המשפט המחוזי בחיפה
בבית המשפט המחוזי בתל־אב־ב־יפו
תיק אזרחי 2523/75
בענין פקודת החברות,
ו ב ע נ ק פירוק החברה

בלוק אבן יהודה חברה לייצור

בלוקים בע״מ,
והמבקשים אחים לייכנר בע״מ,

ע״י ב י כ עוה״ד נ׳ עמיר

מרחוב אבן גגירול  ,53תל־אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  16.11.7sהוגשה בקשה לבית המשפט
המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החברה הנזכרת לעיל וכי בקשת
פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום .26.1.76
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
בענין הבקשה ,או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת הבירור ,אם
בעצמו ואם באמצעות עורך הדין שלו ,העתק מן הבקשה יינתן לכל
נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת
התשלום הקבוע בעדו.
ג׳ עמיר ,עו״ד
ב״כ המבקשים
ה ע ר ה  :כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
למסור או לשלות הודעה על רצונו זה לעוה״ד ג׳ עמיר .ההודעה,
בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או בחתימת בא־
כוחם ,צריכת להימסר או להישלח באופן שתניע אל המשרד הנ״ל לא
יאוחר משעה  13.00של יום .25.1.76

ילקוט הפדסומיס • ,2185׳׳ג בשבט תשל׳׳ו15.1.1976 ,

עו״ד

תיק אזרחי 1614/75

בענין פקודת ההברות,
ובענין פירוק החברה

מכבסה יהודית בע״מ ,מפרץ

חיפה,
והמבקשים

מועצת פועלי חיפה ו־ 26אחרים.

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  22בדצמבר  1975הוגשה בקשה לבית
המשפט המחחי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי בקשת
פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום  4בפברואר
 1976בשעה .12.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת הבירור ,אם
בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו .העתק מן הבקשה יינתן לכל
נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת
התשלום הקבוע בעדו.
ישראל גיל ,עו׳׳ד
ב׳׳כ המבקשים
רחוב החלוץ  ,45חיפה
ה ע ר ה  :כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
למסור ,או לשלוח על ידי הדואר ,לחתום לעיל הודעה ע ל רצונו זה.
ההודעה ,בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או
בחתימה נ א כוחם ,צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
החתום לעיל לא יאוחר משעה  13.00של יום .3.2.76
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הודעות בדבר ב ק ש ו ת לפירוק חברות
בבית המשפט המחוזי בנצרת

תיק מספר 639/75

בענין פקודת ההברות,

ובענין פירוק החברה ״חלץ״  -חברה להובלות ועבודות
עפר בע״מ מרחוב דוד שמעוני ,קרית שמונת,
והמבקש מחצבות כפר גלעד ,ע״י ב״ב עחז״ד מיכאל
תמרי"מרחוב הרצל  ,14קרית שמונה.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  16.12.75הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בנצרת לפרק אח החברה הנזכרת לעיל ,ובי בקשת
פירוק ז ו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום  ,1.2.76בשעה
.08.30
בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו

בעבין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת הבירור ,אם
בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו .העתק מן הבקשה יינתן לכל
נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן התתום מטה תמורת
התשלום הקבוע בעדו.
מיכאל תמרי ,עי״ד
ב׳׳כ המבקשת
רחוב הרצל  ,14קרית שמונה
ה ע ר ה  :כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
למסור ,או לשלוח על ידי הדואר ,לחתום לעיל הודעה ע ל רצונו זה.
ההודעה ,בציון השפ והמען של האיש או הפירמה ובהחימתם או
בחתימת בא כוחם ,צריבה להימסר א ו להישלח באופן שתגיע אל
החתום לעיל לא יאוחר משעה  13.00של יומ ,30.1.76

פקודת החברות
הודעה לפי סעיף (3) 242
נמסרת בזה הודעה כי לאחר שלושה חדשים מתאריך הודעה זו ,יימחקו החברות הגזברות להלן מפנקס החברות ,לא אם בן יוגשי
סיבות המחייבות אחרת:
שם החברה
חב׳ הלדף בע״מ
מעונות המשנה בע׳׳מ
חלקה  159בכוש  10804בע׳׳מ
נחלת אליהו בע׳׳מ
חב׳ תלקה  536בכוש  6145בע״מ
חב׳ טירה ונחלה בגוש  5027בע״מ
הב׳ סף בע״מ
חב׳ ברכה  12בת משה בע״מ
אחים פוזום בע״מ
חלקה  19בגוש  6258בע״מ
חלקה  19/5בגוש  7148בע״מ
חלקה  22בגוש  7119בע״מ
קארן חב׳ אופנה בע״מ
קרן עדוד ירושלים בע״מ
דניאל יואל בע״מ
חלקה  202בגוש  6623בע״מ
חב׳ גוש  6492חלקות  25ו־ 26בע׳׳מ
חב׳ חלקה  492 ,491 ,485 ,482בגוש 6045
בע״מ
חלקות  80ו־ 82בגוש  6338בע״מ
חלקה  15בגוש  814בע׳׳מ
חב׳ אדמת בת־שבע בכוש  3946בע״מ
חב׳ גוש  3926חלקה  507בע״מ
מעדור בע״מ

מס׳ החברה
51-018624-0
51-018668—7
51-018672—9
51-019926-8
51—030267—4
51-020727-1
51-020951—3
51-022094—0
51-023045—1
51-023133-5
51-023140-0
51-023159—0
51-023204—4
51-023766-2
51—024102-9
51-024400-7
51-024679-6
51—026045—8
51-026338-7
51—026352-8
51-026899-8
51—028102-5
51—028543-0

מם׳ החברה

שם החברה
חב׳ חלקה  106בגוש  6387בע״מ
טרקליני תעשיה בע״מ
חלקות  43-42בגוש  6958בע״מ
חב׳ חלקה  107בגוש  6387בע״מ
חי׳׳ש בזק בע״מ
חלקה  6בגוש  11323בע״מ
חלקה  7בגוש  11323בע״מ
חלקה  5בגוש  11323בע״מ
חלקה  211בגוש  6667בע׳׳מ
חב׳ חלקות  7ו־ 8בגוש  6896בע״מ
מעונות בצלאל בגוש  6621בע״מ
דניר בע״מ
פרוויים בע״מ
דנקאל בע״מ
איסקודואפ בע״מ
חלקה  118בנוש  18174בע״מ
חלקה  74בגוש  3694בע״מ
חלקה  551בגוש  8267בע״מ
חב׳ חלקה  13בגוש  7146בבת־ים בע״מ
חב׳ יסוד ניםן בע״מ
חב׳ חלקות  230ו־ 231בגוש  6212בע״מ
חב׳ התקליטים לישראל בע׳׳מ
חב׳ לבנין גוש עציון בע״מ
ג׳ בחשון תשל״ו) 8באוקטובר (1975

51-029861-5
51-029986-0
51-030890-1
51-030974—3
51-031447-9
51-035124-5
51-031525-2
51-031526-0
51-031771-2
51—032729—9
51-033268-7
51-033338—8
51-036251-0
51—036807-9
51—036876—4
51-037334—3
51-038076—9
51—039904—1
51—040054-2
51-041594-6
51-041588—8
51-041679—5
51-034257-8

יעקב לוי
רשם החברוח
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פקודת החברות
הודעה על הפיכת חברות פרטיות לחברות ציבוריות
מס׳
סד.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.1
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21

שם החברה

קישון חברה להשקעוח בע״מ
סולתם בע׳ימ
ערד סחר בע׳׳מ
עליר חברה לתכנון ובניה בע״מ
אר.אמ.טי .אחזקות והשקעות בע״מ
חברה אמריקאית למזרח הקרוב )ישראל( בע״מ
בנק קונטיננטל לישראל בע״מ
פורצ׳םטר בע״מ
מכרות נחושת תמנע בע״מ
חברה מברה ראשונה מימון בע״מ
הברת דברה חמישית מימון בע״מ
חברת חצות הברה שניה בע״מ
חברה פברה שלישית ומימון בע״מ
חברה מימון אברה רביעיח בע״מ
חברת שברה שישית בע׳׳מ
חברת קנדילברה שביעית בע״מ
גבור מפעלי טקסטיל בע״מ
ירקוני חברה למסחר כע־מ
סלומון לוין ואלשטיין בע״מ
ציתור תעשיות בע׳׳מ
קרן אלקטרוניקה בע׳׳מ

מס׳ ההברה
הישן

האריך הפיכת
החברה לציבורית

מסי החברה
הזזדש

51—051806-1
51—007118-8
51-044979-6
51—065810-7
51-064034-9
51-002753-5
51—066609-2
51—063596-4
51—007904-6
51-065089—8
51-066300-8
51-065090-6
51—065091-4
51-066298—4
51-066299-2
51-068221-4
51—048589-9
51—001630—6
51—001012—7
51-035030-9
51-024823—0

9.8.74
20.9.74
21.11.74
24.11.74
24.11.74
13.12.74
26.12.74
18.2.75
12.5.75
2.6.75
2.6.75
2.6.75
2.6.75
2.6.75
2.6.75
2.6.75
18.6.75
4.7.75
27.8.75
18.9.75
23.9.75

52-002996-8
52-002999-3
52-003002—4
52-003004^0
52-003003-2
52—003006—5
52-003000-8
52-003011-5
52-003018-0
52-003020-6
52-003025-5
52-003021—4
52-003022-2
52-003023—0
52-003024-8
52—003026-3
52-003028-9
52—003031—3
52—003036-2
52-003037-0
52—003038-8

יעקב לוי

ט׳׳ז בכסלו תשל״ו) 20בנובמבר (1975

רשם ההברות

הודעה על הפיכת הברות ציבוריות לחברות פרטיות
מם׳
סד׳

שם החברה

 .1חב׳ מזרחית להשקעות ולאספקת בספים בע״מ
פורטצ׳םטר בע־מ
.2
״חובל״ חברה להובלה כללית בע׳׳מ
.3
ביח׳׳ר לגומי פרנץ לוי בע״מ
.4
בטיחות פרץ לוי בע״מ
.5
 .6תעשיות פרנץ לוי) (1969בע׳׳מ
סולתם בע׳׳מ
.7
כור גומי ועור בע״מ
.8
חברת מעונות הורים בע״מ
.9
 .10קונטיננטל קומרשל קורפוריישן בע״מ
 .11ה .ל .ס .בע״מ
 .12אגודת השקעות לישראל בע״מ
.
 .13יוניון הולדינג אנד טראסט קומפני בע״מ
ז

ט״ז בכסלו תשל״ו) 20בנובמבר 5ל(19

מם׳ החברה
הישן

תאריך הפיכת
החברה לפרטיה

ממ׳ החברה
החדש

52-000810—3
52-003011-5
52—002995-0
52-002953—9
52-002937-2
52—002936—4
52—002999-2
52-002837—6
52-002062—9
52—000453—2
52—002967—9
52-000717—0
52—000535-6

11,5.75
21.5.75
1.6.75
8.6.75
8.6.75
8.6.75
13.6.75
22.6.75
22.6.75
27.7.75
3.8.75
3.8.75
3.8.75

51-071103-9
51—071174-0
51-070208—7
51—071385-2
51-071387-8
51—071386-0
51-070280—6
51—071500-6
51-071713-5
51-071745—7
51-071806—7
51-071805-9
51-071804-2

יעקב לוי
רשם החברות

ילקוט הפרסומים  ,2185י״ג בשבט תשל״ו15.1.1976 ,
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פקודת השותפויות
הודעות ע ל שינויים בשותפויות
״מלפל״ מפעל לעבוד פלדה לבנין)(1971

המספרים בהזדעות מציינים פרטים אלה :
 .-.שם השותפות
.2
ג,

ס י ב העם?ן
נדקוס העסקים
שמות השותפים ומענם

.5

תקופת ההתקשרות

.6

המורשים לנהל את השותפות ולחתום בשמה

.8

מכופר התיק

ך.

תאריך השינוי

סומך חייקץ צ׳טרין ושית׳
.4
.6

.7
.8

יצחק א׳ צדקה פרש מן השותפות .ששון זמיר רואה חשבון,
הצטרף כשותף כללי ,רחוב אבא הלל  ,98רמח־גן.
כל אחד לחדד ,ראובן תייקין ,פ ר ד ששון סומך ,חיים ברמן,
אהרן ש׳ עמית ,צבי אליהו טלמון ,אברהם הפליך ,נחמיה מלך,
בנימין בר ,גד מאיר סומך וששון זמיר.
כ׳ בניסן תשל״ה ) 1באפריל .(1975
ש.238/

בני משה קורים
 .1שותפות בני משה.
 .7ב״ב בתמוז תשל״ה ) 1ביולי .(1975
 .8ש.3705/

 .6יהודה כספי ,נרשון רייניץ ,שארל שני ,אפרים כץ ,לבן יוריא,
ז ל ע לויט כל שניים מהנ״ל רשאים לחתום בשם השותפות בצירוף
חותמת השותפות.
 .7ט״ז בתמוז חשל״ה ) 25ביוני .(1975
 .8ש.10475/

פ פיר ושות׳
 .1פפיר שלום את דנ׳יניאו אבנר.
 .7ב״ב בתמוז תשל״ה ) 1ביולי .(1975
 .8ש.10510/

״עדין־פלםט״ אותה ליבני ומלכה שמואל
 .1׳עדיךפלםט -מלכה שמואל ואורי מנושביץ.
.4
.5
.6
ל
.8

אורנה ליבני יצאה מן השותפות .אורי מנושביץ ,רחוב המשנה ,2
חל־אביב ,הצטרף לשותפות.
לתקופה בלתי מוגבלת ,תסתיים עם הודעה מוקדמת של ששה
חדשים לפי רצון של שותף לפרק את השותפות.
מלכה שמואל ואורי מנושביץ יחד בצירוף חותמת השותפות.
כ׳׳ב בםיון תשל״ה ) 1ביוני .(1975
ש.10720/

בני משה קורים
 .4משה קוריס עזב אח השותפות.
 .7כ׳ בניסן תשל״ה ) 1באפריל .(1975
 .8ש.3705/

חברת הילדים של השומר הצעיר בהרי אפרים
.4
.6
.7
.8

קיבוץ רמות מנשה ,קיבוץ ,ד י נ י תבלמנידו ,הצטרף לשותפות.
צלה בורנשטיין ,שמעון צור ,אליעזר ברודנר ,כל אחד מהנ״ל
רשאי לחחום בשם השוחפוה בצירוף חותמת השותפות.
כ״ו באב תשל״ה ) 3באוגוסט .(1975
ש.5658/

יעקב פלד ושות׳ רויח
 .4יעל פלד יצאה מן השותפות .אהרן נוימן רחוב הבריכה  ,15ניה
שאנן חיפה נכנס לשותפות.
 .7כ״ב בתמוז תשל״ה ) 1ביולי .(1973
 .8ש.6091/

לוין ,דעואל ושות׳
 .2ניהול משרד עורכי דין •,החזקת משדד ומתן שמתים לשותפים
ולעורכי דין אחרים ,וכן אם יוסכם מדי פעם וכפי שיוסכם —
מחן שירותים מקצועיים ,בישראל בלבד ,ללקוחות ובענינים
 .שעליהם יוסכם באמור.
ד .ט׳ בניסן חשליד ) 1באפריל .(1974
 .8ש.8817/

1014

יגלינק שמעון את סיאני יוסף
.2
.6
.7
.8

ליטוש יהלומים.
בל אחד לחוד רשאי לחתום בשם השותפות.
ב׳ בניסן תשל׳׳ה ) 14במרס .(1973
ש.10736/

פז קונסורציום לחפושי נפט
 .6פז חברת נפט בע״מ תשמש בשותף המורשה לנהל את עניני
השותפות ועסקיה ולחתום בשמה ,ושתי חתימות — האחת של אחד
מבין שני החותמים הראשונים שהם ה״ה משה ביתן ,ישעיהו
לחובר ,והשניה של אחד מבין שלושת החותמים השניים שהם ה״ה
א׳ חיט ,ס׳ גולדברג וא׳ בר גור בצירוף חותם השותפות תיחשב
כחתימת פז חברת נפט בע״מ בשם השותפות ותחייבה.
 .7כ״ב בסיון תשל״ה ) 1ביולי .(1975
 .8ש.11400/

המניע חברה להובלת משא
 .3הצפירה  ,10תל־אביב.
 .7נ׳ באלול תשל״ה ) 10באוגוסט .(1975
 .8שות.1601/

ילקוט הפרסומים  ,2135י״ג בשבט תשלי׳ו15.1.1976 ,

הודעות ע ל שיגויים בשותפויות
יעקב סלומון ,ליפשיץ ושות׳
.4

.6
.7
.8

הצטרפו לשותפות :יצחק לוינסון ,עו״ד ,רחוב איינשטין 67אי,
חיפה .משה ליפשיץ ,על״ד ,רחוב ויתקין 24א' ,חיפה .אלכסנדר
סמואל ,עו׳׳ד ,רחוב אורן  ,15דוממה ,חיפה .יוסף גילאור,
עו׳׳ד ,רחוב מוריה  ,102חיפה .דניאל מירקין ,עו׳׳ד ,רחוב
אהבת ציון  ,6תל־אביב.
בל אחד מן השותפים רשאי לחתום בשם השותפות.
כ־יב בתמוז תשל״ה ) 1ביולי .(1975
ש.4245/

מ .שניצר  -ח .גרינשטין
 .4משה שניצר ,יהלומן ,כורסת היהלומים ,רחוב זיבוטינסקי ,3
רמת־גן .הצטרף לשותפות .חיים גרינשטין ,יהלומן ,בורסת
היהלומים ,רחוב ז׳בוטינםקי  ,3רמת־גן .הצטרף לשותפות.
 .7ב׳ בניסן תשל״ה ) 1באפריל .(1975
 .8ש.4284/

נעמן ע״ש ת .ג .מפריק
עץ המפרץ-יסעור-כפר מסריק
 .6ליכטמן יצחק ,שטראוס קורט ,קילון משה ומילמןיוםף ,חתימת
כל אחד מהם לחוד בצירוף חותמת השותפות מחייבת את השו
תפות.
ד .כ י ה באלול תשל״ה ) 1בספטמבר .(1975
 .8ש.6073/

מובילתז  -שרותי הובלה והחסנה
.3
.4
.6
.7
.8

רחוב קוממיות  ,22נוה רסקו ,רמת־השרון.
בצלאל חסין נפטר .רוני לב־דן ,רחוב קוממיות  ,22נוה רסקו,
רמת השרון ,הצטרף לשותפות.
חתימת שני השותפים אורי ימי ורוני לב־רן בצירוף חותמת
השותפות.
ה׳ בניסן תשל־ה ) 17במרס .>1975
ש.6354/

שותפות דודסץ
 .4יטה-דודסון יצאה מן השותפות .הצטרפו לשותפות :ג׳יל דה מניאו,
 555נורת אוניו  77ל .י ,.נ  .י .אמי ארליך 555 ,נורת אוניו 77
ל  .י  , .נ  .י  .נתן לנץ 28 ,קמברלנד ראזד ,ניופאונדלנד ,נ  .י.
יונתן לנץ 500 ,נ  .אי 14 .אוניו ,הלנדיל ,פלורידה .דוד לנץ,
 500נ  .אי 14 .אוניו ,הלנדיל ,פלורידה.
 .6מרים ג׳פין לבד ,דורותי לנץ לבד.
 .7ז׳ בטבת תשל-ד ) 1בינואר .(1974
 .8שן.7529

זאב ברוכשטיץ ושות׳
.3
.4
«.
.7
.8

רחוב נחלת בנימין  ,75תל־אביב.
בנימין לוינבוק ,רחוב אנדרסן  ,7תל־אביב ,הצטרף לשותפות.
זאב ברונשטיין או יגאל וינר או בנימין לוינבוק.
ב׳ בניסן תשל-ה ) 1באפריל .(1975
ש.9132/

ייקוס הפרסומים  ,2185י״ג בשבט תשל׳׳ו15.1.1976 ,

קומאר  -אדריכלים ומהנדסים
 .1קומאר  -אדריכלים ומתכנני ערים.
 .7י ׳ בתמוז תשל׳״ה) 19ביוני .(1975
 .8ש.10631/

לפיד חלקי חלוף
.3
.4
.7
.8

ת״ד  ,1791חיפה.
שמואל רגבי פרש מן השותפות ולריח למפל ,רחוב הירקון ,31
חיפה ,הצטרפה לשותפות.
י״ד באב תשליה ) 1באפריל .(1975
ש.10799/

הסוכנות האמריקאית לנדלץ
 .4הדולד רוברט צייטלין חחפטר ,אסתר צייטלין ,רחוב אופנהימר
 ,17רמת־אביב ,הצטרפה לשותפות.
 .7כ ׳ בניסן תשל׳׳ה ) 1באפריל .(1975
 .8ש.10838/

׳׳מקאטקס״
 .4קופמן שמואל ,רחוב בית־אל  ,12/9נוח שרת ,תל־אביב ,הצטרף
לשותפות.
 .7כ י ב בתמה השלייה ) 1ביולי .(1975
 .8ש1/ז.111

אל־רם חברה לשכון)מיסודם של החברה
לישראל ואשטרום(
 .0מיכאל צור התפטר ביום  27בספטמבר  ,1974דוד טנה נפטר.
ישראל גל־עד מונה ביום  10בינואר 5ל .19לובה קיגוד מונתה
ביום  7באוגוסט .1074
 .7ו ׳ בניסן תשל״ה ) 18במרס .(1975
 .8ש/מוג.199/

״אר־קל״ מוצרי פלסטיקה בית זרע)(1973
 .6בן ציון וינר רשאי לחתום בשם השותפות.
 .7י׳'באלול תשל׳׳ה ) 17באוגוסט .(1975
 .8ש/מוג.242/

דורם ,מוצרי גומי בהזרקה רמת הכובש
 .6האנשים הרשומים מטה רשאים לחמום בשם השותפות :ילובסקי
שלום ,לוי ראובן ,בנקובר משה ,שחד חיים ,קליינמן אברהמ,
הרמתי דני.
ד .ז׳ באלול חשל״ה ) 14באוגוסט .(1975
 .8ש;מונ.244/

׳׳שלהב׳׳  -חוטי לפוף
 .6מירון נתן ,יונב גדעון ,רון מ א ל  ,כן־שחר אהרן ,ישראלי אורי־
אל ,סלעי יוסף ,כל אחד מהנ״ל רשאי לחתום בשפ השותפות.
 .7י״ב בשבט תשל׳׳ה ) 24בינואר ..(1975
 .8ש/מוג.269/
י׳׳ז בחשון תשל״ו) 22באוקטובר (1975

יעקב לוי
דשם השותפויות
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פקודת השותפויות
הודעות בדבר רישום שותפויות מוגבלות
ה מ ס פ ר י ם ש ב ה ו ד ע ה מציינים א ת הפרטים הבאים :

.3

האריד הרישום

.3
.4
.5
.6

.4

מטרות השותפות

.7

ו.

שם ה ש ו ת פ ו ת וטיב ה ע ס ק

.2

מען השותפות

.5

שמ־ותיהם של

.6
.7

שמותיהם ט ל השותפים המוגבלים והםכום שהכניסו
תקופת השותפות

.8

ה ש ו ת פ י ם הכלליים המדרשים לנהל א ת עסקי ה ש ו ת פ ו ת
ולתתום ב ש מ ה
מספר התיק

.9

ה ש ו ת פ י ם הכלליים

 .1שובל מפעל לעבוד שבבי.

.8
9.

כ״ד בחשון חשל״ו) 29באוקטובר• .(1975
כריה ושיווק של המרי ואדי ואגרגטים.
דוד חורש ,קבלן ,רחוב הזית  ,14ירושלים.
קיבוץ קליה ,קיבוץ ,דואר נע יריחו ,השקיעה ) 100,000מאה
אלף( לירות ישראליות במזומנים וציוד.
מיום י״ז בתמוז תשל״ה ) 26ביוני  (1975לתקופה של שנתיים
עם אפשרות של הארכה ע״י הסבם בכתב ,אם שני הצדדים ירצו
בכך.
ד ו ד חורש.
55-000303-2

 .1מולרם  -מתקני הרמה  -מולדת.
.2
.3
.4
.5

מושב שיתופי מולדת ד״נ גלבוע.
כ״ד בחשון תשל״ו) 29באוקטובר .(1975
יצור מתקני הרמה.
מולדת כפר בני ברית מושב שיתופי חקלאי בע״מ ,אגודה שתופית,
ד״נ גלבוע.
מושב הבונים מושב שתופי להתישבות של חיילים משוחררים
בע״מ ,אגודה שתופית ,ד י נ חוף הכרמל ,השקיעה ) 10עשר(
לירות במזומנים.
מיום ב״ו בתשרי תשל״ו ) 1באוקטובר  ,(1975ותפורק עפ״י
הודעה אהד השותפים שנה מראש.
55-000304-0

 .2קיבוץ שובל ,ד.נ .הנגב.
 .3כ״ד בהשון תשל״ו) 29באוקטובר .(1975
 .4תעשיות מתכת.
 .5קיבוץ שובל ,אגודה שיתופית ,דואר נע הנגב.
 .6קרן השומר הצעיר בע״מ ,חברה ,רתוב ליאונרדו דה וינצ׳י,
תל־אביב ,השקיעה  10ל״י במזומנים.
 .7מיום כ״ד באב תשל״ה ) 1באוגוסט  (1975ותפורק עפ׳׳י הודעת
אחד השותפים שנה מראש.
 .8המורשים לתתום בשם קיבוץ שובל.
55-000300—8 9.

.9

 .1״מ־גוון״ מפעלים גרפיים קיבוץ משמר דוד.

 .1״מצפ״ה״ מפעל צנורות פלסטיים המעפיל.

 .2קיבוץ משמר דוד — ד  .נ  .א י ל ו ן .
 .3ב״ד בחשון תשל״ו) 29באוקטובר .(1975
 .4״ מ י ג ו ו ך מפעלים גרפיים קיבוץ משמר דוד.
 .5משמר דוד קבוצה פועלים לההישבות שתופית בע״מ ,אגודה
שיתופית ,דואר נע אילון.
 .6קבוץ חולדה ,אגודה שתופית ,דואר נע אילון ,השקיעה  10ל״י
במזומגים -־
 .7מיום כ״ו בתשרי תשליה ) 1באוקטובר  ,(1975ותפורק עפ״י
הודעת אחד השותפים שנה מראש.
 .8המורשים לחתום בשם קיבוץ משמר דוד.
55-000301-6 -9

 .1מפעל מתכת מגרה.
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
9.

קיבוץ מנרה ,ד.נ .נליל עליון.
כ״ד בחשון תשל״ו) 29באוקטובר .(1975
ייצור עגלות חקלאיות ושיווקן.
קיבוץ מנרה ,אגודה שתופית ,ד.נ .גליל עליון.
משגב־עם קבוצת הנוער העובד להחישבות שתופית בע״מ ,אגודה
שתופית ,ד.נ .גליל עליון ,השקיעה ) 10עשר( לירות .במזומנים.
מיום כי׳ו בתשרי תשל״ו) 1באוקטובר .(1975
טוב יהודית ,פנחס רוזנפלד ,כל אחד לחוד בצירוף חותמת השותפות.
55-000302-4

 .1חורש־קליה  -שותפות רשומה לכריה ושווק המרי
ואדי ואגרגטים.
 .2קיבוץ קליה ,נחל אוג.

1016

.6

.7

.2
.3
.4
־ .5
.6,
.7
.8
9.

דאר המעפיל ,קיבוץ המעפיל.
ז׳ בכסלו תשל״ו) 11בנובמבר .(1975
יצור צנורות פלסטיים.
קיבוץ המעפיל ,אגודה שיתופית ,דואר המעפיל.
הג״ה — קיבוץ המעפיל ,שותפות רשומה ,דואר המעפיל,
השקיעה  10ל״י במזומנים.
כ״ו בתשרי תשל״ו ) 1באוקטובר  (1975תסתיים עפ״י הודעת
אחד השותפים שנה מראש.
המורשים לחתום בשם קיבוץ המעפיל.
55—000306-5

 .1חרושת עץ כפר גנ״ת.
 .2בפר גנ״ת ,ד״נ רמת הגולן.
 .3ב״א בכסלו תשל״ו ) 25בגובמבר .(1975
 .4נגרות.
 .5כפר גנ״ת אגודה שיתופית של הפועל המזרחי להתיישבות
תעשייתית בע״מ ,אגודה שהופיה ,דואר נע ,רמה הגולן.
 .6הסתדרות הפועל המזרחי בישראל ,אגודה שיתופית ,אבן גבירול
 ,66השקיעה  10לירות במזומן.
 .7מיום ב״ו בתשרי תשל״ו לתקופה בלתי מוגבלת.
 .8כפי שיוחלט מדי פעם ע״י השותף הכללי.
55—000307-3 9.

יעקב לוי

כ״א בכסלו תשל״ו) 25בנובמבר (1975
בתור רשם שותפויות מוגבלות

ילקוט הפרסומים  ,2185י״ג בשבט תשל״ו15.1.1976 ,

הודעות מאת כונס הגכסיס הרשמי
פקודת החברות
הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
שם ההברה :״קדם״ ביח״ר לרהיטים בע׳׳מ—בפירוק.
מען המשרד הרשום :שיכון וייצמן  25/8אצל מוםקוביץ ,הרצליה.
ביה המשפט המחוזי של :חל־אביב־יפו ,חיק אזרחי .6282/67
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ח בשבט תשליו) 30בינואר .(1976
שם המפרק ,תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין
 ,39תל־אביב.

הודעה על תשלום דיבידנד לנושים בדין קדימה
שם ההברה :האחים רובננקו בע״מ—בפירוק.
מען המשרד הרשום :רמוהיים אזור התעשיה ,בת־ים.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2193/74
הסכום לכל לירה 50 :אגורות לנושים בדין קדימה 100 ,אגודות
לעובדי ההברה.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון.
זמן פדעונו :כ׳״ד בשבט חשל״ו) 26בינואר .(1976
מקום פרעונד במשרד המפרק :מ ר ג .עמיר ,עו״ד ,רחוב אבן גבירול
 ,53תל־אביב.
ג׳ בשבט תשל״ו) 5בינואר (1976

א׳ רוטנשטרייך
סגן כונס הנכסים הרשמי

פקודת פשיטת הרגל1936 ,
הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענה מאיר ארנפלד ,סוחר ,לחוב הרב מלצר ,22
נני־ברק.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .3573/65
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ח בשבט תשל״ו) 30בינואר .(1976
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :מר מ .סטרכלביץ ,עו״ד ,רחוב בלפור ,9
תל-אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :פנחס סעדיה ,טפםן ,נוה עמל  ,534הרצליה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .360/72
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ח בשבט תשל״ו) 30בינואר .(1976
שם הנאמן ,תיאורו ומענה כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין
 ,39תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענה שמואל אנדלמן ,מנהל חשבונות ,רחוב
המעגל  ,22קרית־אונו.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1920/67
היום האחרון לקבלת הוכחות :ב׳׳ח בשבט תשל״ו) 30בינואר .(1976
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב׳-.נתלת בנימין
 ,39תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :סלח עזר ,טשרניחובםקי  ,27תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרתי .2098/68
היום האחרון לקבלה הוכחות :ב״ח בשבט חשל׳׳ו) 30בינואר .(1976
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הננןםים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין
 ,39תל־אביב.

ילקוט הפרסומים  ,2185י״ג בשבט תשל׳׳ו15.1.1976 ,

שם החייב ,תיאורו ומעבה אריה קלמנוביץ ,טרקטודיםט ,שד׳ בן־
ציון  , 4רחובות.
בית המשפט המחוזי של; תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .592/71
היום האחרון לקבלת הוכתות :כ״ח בשבט תשל״ו) 30ביבואר .(1976
שמות הנאמנים ,תיאורם ומענם:
מד נפתלי גרינברג ,עו״ד רחוב יהודה הלוי  ,15תל־אביב.
מר י׳ נ ט ר  ,עו״־ד רחוב אלנבי  ,80חל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :ויבשטיין רמי ,פקיד ,רחוב הגליל 12א׳,
הרצליה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אבינ־יפו ,תיק אזרחי .968/73
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ח בשבט תשל״ו) 30בינואר .(1976
שפ הנאמן ,תיאורו ומענו :מד אברהם גרינברג ,עו׳׳ד ,רחוב אחוזת
בית  ,6תל-אביב.

הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד לנושים בדץ
קדימה
שם התייב ,תיאורו ומענו :יעקב )קובה( זילבריגג ,אמרגן ,רחוב
בוגרשוב  ,36תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־־יפו ,תיק אזרחי .11/67
היום האחרון לקבלת הוכחות :ב״ח בשבט תשל״ו) 30בינואר .(1976
שם ־הנאמנים ,תיאורם ומענם:
 .1מר נחמן אמיתי ,עו״ד רחוב אבן גבירול  ,45תל־אביב.
 .2מר י .גלילי ,עו״ד רחוב מזא״ה  ,1תל־אביב.

הודעות על תשלום דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :יגאל קלאום ,יהלומן ,רחוב פרינט ,19
רמת־גן.
בית המשפט המהתי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרהי .1685/73
הםכום לכל לירה 25 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד שני.
זמן פרעונו :כ׳*!־ בשבט תשל״ו)• 26בינואר .(1976
מקום פרעונו במשרד הנאמן :מר יואל לוי ,עו״ד ,רתוב וייצמן ,27
תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :אברהם פתחי ,נהג ,רחוב אטבסטונים 35/2
קרית משה ,רחובות.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .475/71
הסכום לכל לירה 67 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיוידנד ראשון.
זמן סרעונו :ב״ד בשבט חשל״ו ) 26בינואר .(1976
מקום פ ר ע מ ו במשרד הנאמן :מד אלברט וילנר ,עו״ד ,רחוב מרכז
מסחרי ,נס־ציוגה.
שם החייב ,תיאורו ומענו :ארמנד אמזלג ,רחוב ב־־-ט בנובמבר ,112/9
בתיי ם.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,חיק אזרחי .425/71
הסכום לכל לירה 20 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד חמישי.
זמן פרעונו :ב-ד בשבט תשל״ו) 26בינואר .(1976
מקום פרעונו במשרד הנאמן :מר מ .פינקום ,עו״ד ,שד׳ דוד המלך
 ,29תל־אביב.
ג׳ בשבט ת ש ל ־ ו )  5בינואר (1976

א' דוטנשטרייך
סגן כונס הנכסים הרשמי
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הודעות מ א ת כונס הנכסים הרשמי
פקודת פשיטת הרגל1936 ,
הודעה על מינוי נאמן
שם החייב ,תיאורו ומענו :אברהם אליהו ,צבעי ,שכונת מגדל ,12/13
רעננה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2319/75
תאריך צד הכרזת החייב כפושט רגל.:ט׳ בחשון תשל״ו) 20באוקטובר
.(1975
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :מר דן סלומון ,עו״ד ,רחוב אחוזה ,106
רעננה.
תאריך המינוי :ג׳ בשבט חשל״ו) 5בינואר .(1976

צו אישור פשרה ,מינוי נאמן לביצועה והודעה על
כוונה להכריז על דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :ז׳ק סלע ,פקיד ,רחוב האתרוג• ,7בת־ימ.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב־יפו ,תיק אזרחי .2206/72
תאריך צו אישור הפשרה ומינוי הנאמן :ח׳ בניסן חשל״ה ) 20במרס
.(1975
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ח בשבט תשל״ו) 30בינואר .(1976
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :מר גרשון גרמן ,עו׳׳ד ,רחוב אנגל ,7
תל־אביב.

הודעה על ביטול צו קבלת נכסים ופשיסת־רגל
והודעה על כוונה לחלק דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :שאול זילברמן ,מלצר ,רחוב המבדיל ,1
רמת־גן.
בית המשפט המחוזי של :הל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .3313/62
תאריך צו קבלת נכסים :י״ח בכםלו תשב״ג ) 15בנובמבר .(1962
תאריך הכרזתו כפושט־רגל :י״ג באייר תשכ״ג) 7במאי .(1963
תאריך ביטולם :ב״ב בכסלו תשל״ו) 26בנובמבר .(1975
חיום האחרון לקבלת הוכחות חוב :כ״ח בשבט תשל״ו) 30בינואר . (1976
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :מר מ .פוש ,עו״ד ,רחוב אבן-גבירול
 ,68—66חל־אביב.

הודעות על ביטול צו קבלת נכסים ופשיטת רגל
שם החייב ,תיאורו ומענו :מיכאל מיבלוביץ ,סוכן מוצרי חשמל,
רחוב השיטה  ,29חולון ,ת׳׳ז .1083980
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1265/75
תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל :י״ב באייר תשל״ה ) 23באפריל
.(1975
תאריך הביטול :ל׳ בכסלו תשל״ו) 4בדצמבר .(1975
שם החייב ,תיאורו ומענו :מרדכי דופז ,חייט ,רחוב מ״ח מם׳  ,1לוד.
ביה המשפט המחוזי של :חל־אביב־יפו ,תיק אזרהי .2382/70
תאריך מחן צו קבלה נכסים ופשיטת רגל :א־ בתמוז חש״ל ) 5ביולי
.(1970
תאריך ביטולם :ג׳ בשבט תשל״ה ) 15בינואר .(1975

הודעה על ביטול צו קבלת נכסים
שם החייב ,תיאורו ומענו :חיים סביצקי ,רחוב בבלי  ,22תל־אביב.
ביה המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרתי .1161/75
האריך מחן צו קבלח נכסים :י״ט בםיון השל״ה ) 29במאי .(1975
תאריך ביטולו :י״ד בטבת השל״ו) 18בדצמבר .(1975

ג׳

בשבט תשל״ד) 5בינואר - (1976

א׳ תטנשטרייך
סגן כונס הנכסים הרשמי
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צו קבלת נכסים והכרזת פשיטת רגל ,אסיפה ראשונה
וחקירה פומבית
שם החייב ,תיאורו ומענו :דוד עבוד לוי ,ח״ז  ,192851ספק אבן,
רחוב הרב ברלין  ,14ירושלים.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים ,חיק אזרחי .553/75
תאריך צו קבלת הבכםים והכרזת פשיטת רגל :כ׳׳ב בטבת תשל״ו
) 26בדצמבר .(1975
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ט־׳ז בשבט חשל״ ו )18
בינואר  (1976בשעה  9.00במשרד כונס הנכסים הרשמי ,רחוב
ידידיה  ,4ירושלים.
תאריך החקירה הפומביח ,השעה והמקום :י״א באדרא׳ חשל׳׳ו
) 12בפברואר  (1976בשעה  10.00בבית המשפט המחוזי ,בירו
שלים.
כ״ט בטבת תשל״ו) 2בינואר (1976

י ׳ צוריאלי
סגן כונס הנכסים הרשמי

ביטול צו קבלת נכסים
שם החייב ,תיאורו ומענו :דניס אזולאי ,מושב גורן גליל מערבי.
בית המשפט המחוזי של :היפה ,תיק אזרחי .1492/72
תאריך צו קבלת נכסים 27 :בנובמבר .1972
תאריך ביטולו :כ״ג בחשון תשל״ו) 28באוקטובר .(1975

י׳ יקותיאלי
סגן כונס הנכסים הרשמי

הודעה על תשלום דיבידנד  -תיקץ
שם החייב ,תיאורו ומעכו:
 .1ג׳ורנו יעקב ,ת״ז  ,7720581צבע ,שב׳ ד׳  ,651/16באר שבע.
 .2כ׳ורנו ליליאן ,ת״ז  ,7965081ע.ב ,.שב׳ ד  ,651/16באר
שבע.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .258/74
הסכום לכל לירה 30 :אגודות )במקום  45אמרות(.
דיבידנד ראשון או אחר :ראשון.
זמן פרעונו :י״ח בשבט תשל״ו) 20בינואר .(1976
מקום פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
באר־שבע .הודעה זו מבטלת את ההודעה בילקוט הפרסומים
 2178ממם  25.12.75ובאה במקומה.

הודעה על תשלום דיבידנד ברץ קדימה בלבד
שם החייב ,תיאורו ומענו :קליין משה ,ת.ז ,1001304 .נהג ,רובע
יעלים 42׳ ,42/ערד.
בית המשפט המחוזי של :באר־־שבע ,תיק אזרחי .135/72
הסכום לכל לירה 100 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :ראשון.
זמן פרעונו :כ״ח בשבט תשל״ו) 30בינואר .(1976
מקום פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
באר־שבע.
כ״ז בטבת תשל״ו) 31בדצמבר (1975

ש׳ אנקור
סגן בונם הנכסים הרשמי

ילקוט הפרסומים  ,2185׳״ג בשבט תשל״ו15.1.1976 ,

הודעות מ א ת כונס הנכסים הרשמי
פקודת פשיטת הרגל936 ,ו
הודעה על תשלום דיבידנד שני
שם ההייב ,תיאורו ומענו :אםטדגי דוד ,ה״ז  ,7777801פועל ,שכ׳
דרום חדש  ,115/2באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .195/72
הסכום לבל לירה 40 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :שני.
זמן פרעונו :כ״ו בשבט חשל״ו) 28בינואר .(1976
מקום פרעדנו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
באר־שבע.

הודעה על תשלום דיבידנד בדין קדימה ורגיל
שם התייב ,תיאורו ומענה שוסברגר פרניה )אפרים( ת.ז,0082677 .
פקיד 73/14 ,מצפה־רמון.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .231/72
הסכום לכל לירה 100 :אנ׳ בדין קדימה ו־ 30ז^׳  -רגיל.
דיבידנד ראשון או אחר :ראשון.
זמן פרעונה כ״ה בשבט חשל״ו) 27בינואר .(1975
מקום פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,רה׳ החלוץ 117
באר־שבע.

הודעה ע ל תשלום דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :טובי חיים ,ת.ז  ,3036441נהג ,רה׳ דוד
המלך  3באר־שבע.
בית המשפט המחחי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .302/70
הסכום לכל לירה 30 :אג׳,
דיבידנד ראשון או אחר :שלישי וסופי.
זמן פרעונו; ז׳ באדר א׳ ח ש ל ״ ו )  8בפברואר .(1976
מקום פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,רח׳ החלוץ ,117
בארישבע.

הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :קקון מונירה ,ח״ז  7243291משכי ד׳
 ,2172/2באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .199/72
היום האחרון לקבלת הוכחות :ל׳ בטבת ח ש ל ״ ו )  1בפברואר .(1976
שם הנאמן ,תיאורו ומענה כונס הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
באר־שבע.
שם החייב׳ חיאורו ומענו :אלמלח מויז ,ת.ז ,7889156 .מסגר ,רה׳
השקמה  — 57קדית־גת.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרתי ^.127/7
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ח בשבט תשל״ו) 30בינואר .(1976
שם הנאמן ,תיאורו ומענה בונם הנכסים׳ הרשמי ,רח׳ החלוץ ,117
באר־שבע.

הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד לעובדים
בלבד
שם החייב ,תיאורו ומענו :שוימר מרדכי ,ת.ז ,278618 .מנוה
זוהד-סדום.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,היק אזרחי .468/73

ילקוט הפרסומים  ,2185י״ג בשבט תשל״ו15.1.1976 ,

היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ח בשבט תשל״ו) 30בינואר .(1976
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כובס הנכפים הישמי ,רח׳ החלוץ ,117
באר־שבע.

צו שהרור מוחלט והודעה בדבר תשלום דיבידנד
שם ההייב ,תיאורו ומענו :ויקטור אלוש ,ת.ז ,4230153 .פועל,
שיכון ד ׳  ,193/17באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .72/70
תאריך הצו :כ״ה בטבת תשל״ו) 29בדצמבר .(1975
מהות הצו :צו שחרור מוחלט.
הסכום לכל לירה 75 :אג׳.
דיבידנד :שני וסופי.
זמן פרעונו :כיח בשבט השליו) 30בינואר .(1976
מקום פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנבםים הרשמי רח׳ החלוץ ,117
באר־שבע .י

הודעה על ביטול צו קבלת נכסים ופשיטת רגל
שם החייב ומענו :מרציאנו משה ת״ז  ,6805276נהג ,רחוב ארלוזורוב
 ,1167/3קרית־מלאכי.
בית המשפט המחוזי של :באר שבע ,תיק אזרחי .30/73
תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל :ט״ז בשבט תשל״ג) 19בינואר
.(1973
תאריך ביטולו; י״א בטבת תשל״ו) 15בדצמבר .(1975

צו שחרור  -החלטי
שם החייב ,תיאורו ומענו :ביטון יעקב ז״ל ,ת״ז  ,6732871שכ׳ ד׳
 ,401/10באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .13/72
תאריך הצו :ו ׳ בטבת תשל׳׳ו) 10בדצמבר .(1975
מהות הצו :צו שחרור מוחלט.
כ״ז בטבת תשל׳׳ו) 31בדצמבר (1975

ש׳ אנקור
סגן כונס הנכסים הרשמי

הודעה על פיטורי נאמן
שם החייבים ,תיאורם ומענם:
 .1יחזקאל התנא ,רחוב הגליל  — 13/6כרמיאל)לשעבר ,דרך
צרפת  33קרית־שםרינצק ,חיפה(.
 .2חוה כהגא ,רחוב הגליל  — 13/6כרמיאל.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיקים אזרחיים—!;285/65 .
.286/65 .2
שם הנאמן המפוטר ,תיאורו ומענו :עו״ד מ׳ קמינצקי ,רחוב העצמאות
 ,57באר־שבע.
תאריך פיטורי הנאמן :כ״ה בטבת חשל״ו) 29בדצמבר .(1975
שם הנאמן הנוכחי :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ  ,117באר־
שבע.
כ״ט בטבח חשל״ו) 2בינואר (1976

ש׳ אנקור
סגן כונס הנכסים הרשמי
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וזוק בנק ישראל ,תשי״ן—954ו
דין וחשבון על נכסי הבנק והתחייברותיו עם סיום העסקים ביום כ״ו בכסלו תשל״ו) 30בנובמבר (1975
נכסים
תביעות כלפי חוץ לארץ
זהב ונכסים במטבע חוץ 1
השתתפות בזהב בקרן המטבע הבינלאומית 2
נכסים אחרים במטבע חוץ

)באלפי לירות(

שטרי כסף ומעות במחזור 6
התחייבועת לחוץ לארץ

8,742,754
278,365
607,421
9,628,540

אשראי לממשלה
חוב ארוך מועד 3
שטרי אוצר
מקדמות ארעיות

5,709,900
207,789
3,872,332

אשראי אחר וניירות ערך

14,200
פקדונות מטבע חוץ של בנקים מחוץ לישראל
366,669
זכויות משיבה מיוחדות שהוקצו
םקדונותשל קרן המטבע הבינלאומית בנין משיכות 835,084
20,432
התחייבויות אחרות

הפקדות יבואנים
פקדונות מטבע חוץ של הממשלה ושל
המוסדות הלאומיים

306,343
41,730

2,310,941

פקדוגות של מוסדות בנקאיים
וכספיים בישראל

3,993,263

בניבוי פקדונות למימון יצוא של מוסדות
בנקאיים 4

949,177

ניירות ערך

5,355,027
277,750

1,236,385

348,073

6,304,204

חשבונות אחרים 3
ערבויות שניתנו ואשראים
תעודות )ראה התחייבויות(

4,120,214

פקדונות של הממשלה ושל המוסדות
הלאומיים
9,790,021

אשראי)בל־י(
אשראי במטבע חוץ

התחייבויות

פקדונות
פקדונות
פקדונות
פקדונות
5,632,777
872,797
1,136,898
27,061,033

ביאורים:
 1נכסים במטבע חוץ כוללים זכויות משיבה מיוחדות בקרן המטבע הבינלאומית) (3.0,11.בסך
 17,454אלף ל ״ י ) ב ־  3 1באוקטובר  2,081 : 1975אלף ל״י(.
 2נוצלה זכות המשיכה במלוא סכום ההשתתפות בזהב בקרן המטבע הבינלאומית )כל עוד
המשיכה בתוקף אין לכלול את ההשתתפות בזהב בקרן המטבע הבינלאומית בחישוב יתרות
מטבע חוץ(.
 3מזה 4,517,393 :אלף ל״י צמודים לדולר של ארה׳׳ב )ב־ 31באוקטובר 4,477,671 — 1975
אלף ל״י(.

של מוסדות בנקאיים
של מוסדות כספיים
במטבע תוץ של מוסדות בנקאיים י
נקובים במטבע חוץ של מוסדות בנקאיים

חשבונות אחרים
הון הבנק וקרן מילואים
התחייבויות בעד ערבויות שניחנו
ואשראים תעודות)ראה נכסים(

3,638,358
64,871
5,478,138
8,441,926
17,623,293
2,576,170
20,000
1,136,898
27,061,033

 4פקדונות בקשר עם אשראי במטבע חוץ ליצוא ,מזה  406,937אלף ל״י במטבע חוץ )ב31-
באוקטובר  400,367 : 1975אלף ל״י(.
 5בולל מקרקעין ,מבנים וציוד בסך ל״י אחת.
 6מזה  80,210אלף ל״י ערך נקוב מטבעות זכרון ומטבעות מיוחדים )ב־ 31באוקטובר : 1975
 77,985אלף ל*י(.
ל כולל  989,046אלף ל׳׳י הפקדות כנגד פקדונות חופשיים )ב־ 31באוקטובר 978,456 : 1975
אלף ל״י(.

תקנות שטרי אוצר ,תש״?ז1948-

חוק בנק ישראל /תשי״ד1954-
דין וחשבון לפי סעיף  (1)58ע ל הוק בנק ישראל ,תשי״ז^954ג,

הסכום הכולל של שטרי אוצר

על מחזור המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום העבודה
ביום ו׳ בשבט תשל׳יו ) 8בינואר .(1976
אג׳
שטרי כסף במחזור
מעות )לרבות מטבעות קטנים( במחזור

ל״,

4,109,794,625 50
* 171,303,147 14

.

4,281,097,772: 64
336,699,108 27

סד כל המטבע במחזור
זהב

3,944,398,664 37

יתדוח במטבע חוץ
שטרי מקרקעין של הממשלה

-

שערי אזצר ושטרי התחייבות של הממשלה
שטרי חוב ושטרי חליפי!
סר כל הנכסים .

4,281,097,772 64

לא כולל מטבעות זכרון )מזהב( בערר נקוב כולל של 13,662,400
ל׳׳י שתכולת הזהב הכלול בהם שווה או עולה על ערכם הנקוב.

ל־
 ,1שחיו במחזור ביום כ ׳ בניסן חשל״ה
) 1באפריל - (1975
על פי סעיף ) 1ב() (1לפקודו;
שטרי אוצר ,תש״ט1948-
ע ל פי סעיף ) 1ב() (2לפקודת
שטרי אוצר ,תש׳׳ט1948-

ל״י

165,000,000
69,400,000
סה״כ

234,400,000

 .2הוצאו אחרי התאריך האמור -
ע ל פי סעיף ) 1ב()(1
165,000,000
ע ל פי סעיף ) 1ב()(2
69,400,000
ג  .נפדו אחדי התאריך האמור -
165,000,000
ע ל פי סעיף ) 1ב()(1
69,400,000
ע ל פי סעיף ) 1ב()(2
 .4נמצאים במחזור ביוס י״-ב בשבט
תשל״ו) 14בינואר — (1976
ע ל פי סעיף ) 1ב()(1
ע ל פי סעיף ) 1ב()(2

165,000,000
69,400,000
סה׳׳ג

234,400,000

הודעות אלה מ ת פ ר ס מ ו ת על אחריות המודיעים ואין ב פ ר ס ו מ ן משום מ ח ן תעודה על נ כ ו נ ו ת ן .־

גת את משולם בע״מ

חברת חלקה ב׳ בגוש  6020בע׳׳מ

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על אסיפה סופית
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  206לפקודת החברות ,שהאסיפה
הכללית האחרונה של החברה הנ״ל ,תתקיים ביום  ,17.2.76בשעה
 ,12.00במשרדו של מ ר רודי גירםי ,עו״ד ,בתל־אביב ,רחוב אחד
העם  ,76לשם קבלת דין וחשבון סופי של המפרקים ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים
מאת המפרקים ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובמסמכים של החברה
ושל המפרקים.
יעקב משולם

אלכסנדר גת
מפרקים

ניתנת בזח הודעה בהתאם לסעיף  216לפקודת החברות ,שבאסיפה
הכללית היוצאת מן הכלל שהתקיימה כחוק ביום  19בדצמבר ,1975
נתקבלה החלטה מיוחדת כדלקמן:
 .1לפרק את החברה מרצון.
 .2למנות כמפרק החברה את מר שמואל טמואל.
שמואל

חברת חלקה ג׳ בגוש  6020בע״מ
)בפירוק מרצון(
ניתנה בזה הודעה בהתאם לסעיף  216לפקודת החברות ,שבאסיפה
הכללית היוצאת מן הכלל שהתקיימה כחוק ביום  19בדצמבר ,1975
נתקבלה החלטה מיוחדת כדלקמן:

גת את משולם  -פיקוח בהנדסה אזרחית) (1966בע״מ
)בפירוק מרצון(

 .1לפרק את החברה מרצון.
 .2למנות כמפרק החברה את מר שמואל סמואל.
שמואל

הודעה על אסיפה סופית
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  206לפקודת החברות ,שהאהיפה
הכללית האחרונה של החברה הנ״ל ,תתקיים בוים  ,17.2.76בשעה
 ,12.00במשרדו של מ ר רודי ג׳רסי ,עו״ד ,בתל־אביב ,רחוב אחד
העם  ,78לשם קבלת דין וחשבון סופי של המפרקים ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאורים
נוספים מאת המפרקים ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובמסמכים
של החברה ושל המפרקים.
יעקב משולם

אלכסנדר גת
מפרקים

ילקוט הפרסומים  ,2185י״ג בשבט תשל״ו15.1,1976 ,

ס מ ו א ל  ,מפרק

ם מ ו א ל  ,מפרק

חברת הלקה ד בגוש  6020בע״מ
,

)בפירוק מרצון(
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  216לפקודת החברות ,שבאסיפה
הכללית היוצאת מן הכלל שהתקיימה כחוק ביום  ,19.12.75נתקבלה
החלטה מיוחדת כדלקמן:
 .1לפרק את החברה מרצון.״
 .2למנות כמפרק החברה את מר שמואל סמואל.
שמואל

ס מ ו א ל  ,מפרק

1021

״אגד״ אגודה שיתופית לתחבורה ציבורית בישראל
בע״מ
נמסרת בזאת הודעה לציבור כי הנהלת ״אגד״ אגודה שיתופית
לתחבורה ציבורית בישראל בע״מ )להלן* :׳האגודה׳׳( בישיבתה מיום
 11.12.75החליטה כדלקמן:
א( סמכות התימה בשם האנודה לפי תקנה ) 25י( לתקנות האגודה,
תהיה לכל אחד מהחברים אשר שמותיהם מפורטים להלן:
(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8
(9
(10
(11
(12
(13
(14
(15
(16

אבני חיים
אידלין דב
איינהורן מרדכי
אלון יגאל
ארנון ישראל
בג׳ דנו יעקב
בג׳יו שמואל
בוגין אמנון
גורמן אריה
דבי מרדכי
הררי יוסף
חן גדעון
כהן יעקב
לוי משה
לוין שלמה
לוביץ ישעיהו

(17
(18
(19
(20
(21
(22
(23
(24
(25
(26
(27
(28
(29
(30
(31

מגדל אורי
מלך אמנון
מנחם יצחק
נורדיה יום־טוב
סדובםקי שמשון
ספיד אשר
עמר שלמה
צולעי יהודה
קירשנר זאב
ראביד יצחק
רודיק שמעון
רהב דניאל
שמחוני אריה
שני דן
קולטון חגי

ב( חתימותיהם של שלושה מבין בעלי סמבות החתימה הנ״ל
בצירוף חותמת האגודה תחייבנה את האגודה בכל ענין וענין -
ובלבד שאחת משלוש החתימות תהיה של אחד החברים הבאים:
(1
(2
(3

לוין שלמה
ראביד יצחק
הררי יוסף

בכ׳רנו יעקב
שמחוני אריה

(4
(5

פרידה מאי בערבון מוגבל
)בפירוק מרצון(

חברת חלקה  56בגוש  10783בע״מ
הודעה על פירוק מרצון
נמסרת בזה הודעה בי באסיפה הכללית יוצאת מן הכלל של החברה
הנ״ל מיום  18בדצמבר  ,1975נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק אה
החברה בפירוק מרצון ולמנות את ד״ר הערשל מתמידי שטענדיג
כמפרק החברה.
ע ל כל נושי החברה להגיש את תביעותיהם בצירוף הוכחותיהן
תוך  14יום מתאריך פרסום הודעה זו ,לפי המען :ד״ר ה׳ מתמידי
שטענדיג ,גבעת דאונס  ,35חיפה.
ד״ד ה ע ר ש ל מ ת מ י ד י ש ט ע נ ד י ג  ,מפרק

עזבון המגוהה אסתר שושנה טייטלבוים
הודעה
ניתנת בזה הודעה בי החתום מטה נתמנה ע״י בית המשפט המחוזי
בחיפה להיות מנהל עזבון המנוחה הג׳׳ל שנפטרה בחיפה ביום 5
בינואר .1973
כל מי שחייב חוב למנוחה או מחזיק ברכוש מרכושה ,וכן כל
הטוען שהמנוחה חייבת לו חוב כלשהו ,מוזמן בזה לפנות תוך  90יום
מתאריך הודעה זו לפי המען שלמה מישקובםקי ,ת״ד  ,4065חיפה.
שלמה

מ י ש ק ו ב ס ק י  ,מנהל העזבון

״במבי״ רהיטי ילדים ונוער בע״מ
)בפירוק מרצון(

הודעה לפי סעיף  216לפקודת החברות
ניתנת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  ,24.12.75נתקבלה החלטה
מיוחדת בדבר פירוק החברה מרצון ולמנות את ברוך ורשבצ׳יק ונסים
כביזון במפרקי הרברה.

הודעה ע ל פי תקנה  100לתקנות החברות)פירוק(,
1963

כל נושה שיש תכיעוח נכד החברה הנ״ל יגיש אח תביעותיו
בצירוף הוכחותיו תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרקים
הנ״ל ,ברחוב הנגר  ,4אזור.

נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית יוצאת מן הכלל של החברה
הנ״ל שנועדה והתכנסה בהלכה ביום  25בדצמבר  1975נתקבלה
החלטה מיוחדת על פירוק ההברה מרצון ועל מינויו ס ל עמנואל
שרויאר ,רו״וי ,כמפרק החברה.

נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו באמור תוך המועד
הנ״ל ,לא ייענה.
ברוך ורשכצייק
נסים גביזון
מפרקים

על בל נושי החברה להניש אח תביעותיהם תוך  14יום מתאריך
פרסום הודעה זו לפי המען :עמנואל שרויאר ,רו״ח ,רחדב יפו ,51
חיפה.
ע מ נ ו א ל ש ר ו י א ר  ,רו׳׳ח ,מפרק

חברת מ\.ס .בע״מ

פדוסקאור מרכז האוטו בע״מ
)בפירוק מרצון(

הודעה על אסיפה סופית
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  206לפקודת החברות ,כי אסיפה
כללית האחרונה של חברי החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום  ,25.2.76בשעה
 10.00בתל־אביב ,רחוב אבן כבירול  25במשרדו של עו׳׳ד א׳ גיצלטר,
לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק המראה כיצד התנהל פירוק העסקים
וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג
במסמכים ובניירות של החברה ושל המפרק.
א ׳ ג י צ ל ט ר  ,עויד ,מפרק

1022
המחיר  320אגורות

)בפירוק מרצון(
ניתנת בזה הודעה כ י באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
הנ״ל ,שהתקיימה ביום  25בדצמבר  ,1975נתקבלה החלטה מיוחדת,
לפרק את החברה בפירוק מרצון ולמנות את גרוס את כהנא ,רואי
חשבון ,משדרוח רוטשילד  ,47תל־־אביב ,במפרקי חהברה.
ג ר ו ט א ח כ ה נ א  ,רואי חשבון ,מפרקים

תיקון טעות דפוס
בהודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת במרחב הכנון מקדמי
הל־אביב ,שפורסמה בי״פ  ,2183תשל״ו ,עמ׳  ,912בשם התכנית,
במקום ״תכנית מם׳ א׳׳־ צ״ל ״תכנית מם׳ 1211א׳״.
ילקוט הפר&וב-ם  ,2185י״ג בשבט תשל״ו15.1.1976 ,

נדפס בדפוס הממשלה ,ירושלים

