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הודעה על קביעת ממלא־מקומו של שד
לפי חוק־יסוד :הממשלה

לפי חוק נכסי נפקדים ,תש״י1950-

בהתאם לסעיף ) 41ב() (1לחוק־יסוד :הממשלה! ,מודיעים בזה
שהממשלה קבעה לפי סעיף  20לחוק האמור ,בי שר התעשיה ,המסחר
והתיירות יכהן כטמלא־מקומו של שר האוצר מיום י־ב בשבט תשל־ט
) 9בפברואר  (1979עד שובו של שר האוצר לארץ.

אריה נאור

י״ד בשבט תשל׳׳ט ) 11בפברואר  9ד 0 9
)חמ (3—57

הודעה על מינוי חבר לועדה המיוחדת

מזכיר הממשלה

מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  29לחוק נכסי נפקדים ,ווש׳׳י—
 ,11950מינתה הממשלה אח י ה ו ש ע פ ל מ ו ן להיות חבר הועדה
המיוחדת לפי החוק האמור.

אריה נאיר

י׳׳ז בשבט תשל׳׳ט ) 14בפברואר (1979
)חמ (3-689

#

מזכיר הממשלה

 1ם״ח תש״י ,עמי .86

 1ם׳-ח תשב׳׳ח ,עמ׳ .226

הודעה על שובו של שר לארץ

מינוי ממלא מקום ליועץ המשפטי לממשלה

לפי חוק־יסוד :הממשלה

לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,תשי״ט—1959

מודיעים בזה ,לענין סעיף  20לחוק־יםוד :הממשלה ,כי שר
האוצר שב ארצה ביום י״ט בשבט חשל׳׳ט ) 16בפברואר .(1979

בתוקף סמכותי לפי סעיף י  23לחוק שירות המדינה )מינויים(,
ת ש י  -ט  , ! 1 9 5 9 -אני מטיל בזה על ג ב ר י א ל ב ך  ,פרקליט המדינה,
את מילוי תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה ,לתקופה מיום כ״ב
בשבט תשל״ט ) 19בפברואר  (1979ועד יוס ו ׳ באדר תשל״ט )5
במרס .(1979

כ׳׳א בשבט תשל״ט) 18בפברואר (1979
)חמ (3—57

מיצאל ניר
ממלא מקום מזכיר הממשלה

הודעה בדבר קביעת שיעור המענק לשאיריו
של עובד שנפטר
לפי חוק שירות המדינה )גימלאות( ]נוסח משולב[ ,תש״ל1970-
מודיעים בזה כ י בתוקף סמכותה לפי סעיף  («) 27לחוק שירות
המדינה )גימלאות( ]נוסח משולב[ ,תש״ל— ,1 1970קבעה הממשלה
את שיעור המענק שישולם לשאיריו של עובד ששירת פחות מחמש
שנים ונפטר ביום ב״ב בטבת תשל״ח) 1בינואר  (1978או לאהרימבן,
ובל עוד ל א נקבע אחרת ,כמפורט להלן:
הניח אחריו הנפטר

המענק בלירות

שאיר אחד
שבי שאירים
שלושה שאירים
לכל שאיר נוסף

27,000
30,000
33,000
3,000

אריה נאור

הודעה בדבר תנאי עבודה מיוחדים
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף ) 100א( לחוק שירות המדינה
)נימלאות( ]נוסח משולב[ ,תש״ל ,11970-קבעה הממשלה כי עבודתו
של מנהל הקריה למחקר גרעיני בנגב ,יראו אותה כעבודה בתנאים
מיוחדים.

 1ס*ח תש״ל ,עמ׳ .65

1088

הודעה על הצורך למנות דיינים
^1

לפי חוק הדיינים ,תשט״ו—1955
בהתאם לסעיף  7יא( לחוק הדיינים ,תשט׳׳ו—1955
כ י יש צורך למנות תשעה דיינים של בית דין רבני אזורי.

אני מודיע

אהרן אבוהצירא
שד הדתות

ה ע ר ה  :המקומות שבהם פנויות כהונות דיינים בבית דין רבני
אזורי הם; ב ב « ר ־ ש ב ע  -ש ל ו ש כהונות; באשקלון  -שלוש בהונות;
ב נ ת נ י ה  -ש ל ו ש כהונות.
 1ס״ח תשט׳׳ו ,עמ׳ .68

מזכיר הממשלה

לסי חוק שירות המדינה )גימלאות( ]נוסח משולב[ ,תש״ל1970-

י״ז בשבט תשל״ט ) 14בפברואר (1979
)חמ (3-413

שר המשפטים

 1ס״ח תשי׳׳ט ,עמי .86

ט״ו בשבט תשל״ט ) 12בפברואר 9ל(19
)המ (3-403

ההחלטה בדבר שיעוד המענק ,שהודעה עליה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2310תשלי״ז ,עמ׳  - 1126בטלה לגבי שאיריו של עובד
שנפטר ביום ב״ב בטבת תשל״ח ) 1בינואר  ,(1978או לאחר־מכן.
י״ז בשבט תשל״ט ) 14בפברואר (1979
)חמ (3—548

כ״ב בשבט תשל״ט) 19בפברואר (1979
)חמ (3-642

שמואל תמיר

אריה נאור
מזכיר הממשלה

הודעה בדבר גמר כהונתו של דיץ
לפי חוק הדיינים ,תשנך-ו—1955
בהתאם לסעיף  24לחוק הדיינים ,תשט״ו— ,1 1955אבי מודיע
על גמר כהונתו של הדיין הרב שלמה ילוז ,אב בית דין בכית הדין
האזורי אשדוד ,מיום י״א בשבט תשל״ט ) 8בפברואר  ,(1979עקב
פרישה לגמלאות.
ז ׳ בשבט תשל״ט ) 4בפברואר (1979
)חמ (3-630

אהרן אבוחצירא
שר הדתות

 1ם״יח תשט״ו ,עמ׳ .68

ילקוט הפרסומים  ,2519ב׳ באדר חשל״ט1.3.1979 ,

מינוי נציגי ציבור לבתי הדץ לעבודה
לפי חוק בית הדין לעבודה ,תשכ״ט—1969
בתוקף סמכותנו לפי סעיף  10לחוק ביה הדין לעבודה ,תשכ״ט— ,11969אנו ממנים את האנשים ששמותיהם נקובים להלן ,להיות נציגי
ציבור בבתי הדין לעבודה מיום י״ג באלול תשל״ח ) 15בספטמבר :(1978
בית הדין האזורי לעבודה חל -׳אביב )המשך(

ביח הדין הארצי
נציגי עובדים
נפתלי בךמשה
משה ברטל
יוסף חלד
רם ישי
חנה למדן
יוסף מאיר
ישעיהו קרן־צבי

נציגי מעבידים
זאב ארדינםט
אבנר ארליך
קורט גאבור
יוסף האוזמן
אברהם ליכטנשטיין
יונתן מולר
אברהם כהן

בית הדין האזורי לעבודה

ירושלים

נציגי עובדים

נציגי מעבידים

יהושע ברוכי
יעקב ויינשל
יצחק וייס
גרשון יודקובפקי
מאיר בהן
יוםףלוינסון
ביסים מזרחי
צבי רישפון

שלמה אבולעפיה
אריה בן־ציון
ברוך ברקאי
שאול גולן
יחיאל גרבלסקי
יצחק דויטש
שלמה הררי
כתריאל טחורש
שמואל כהן
אמיל פיקובסקי
מיכאל פרידלנדר
שלמה קידר
אברהם שיפמן
דוד מלינוביץ

בית הדין האזורי לעבודה ת ל  -א ב י ב
נציגי עובדים
שלום אביטל
יהודה אודי
בבה אורן
צבי ארצי
יוסף בן־בםט
יוסף בן־יהונתן
חנה בן־פורח
משה בקנשטיין
אליעזר בר־חיים
חסיה בר־שירה
יעקב נואלמן
אריה גיל
חיה גרםטלר
חיים הפרפלד
מוני בליט
מאיר גולדשטיין
שמריהו קרבי
משה פורח
דוד דגני

בציגי מעבידים
אריה אוםטרינסקי
אברהם אייזנברג
מנחם בויאר
יאיר ביברמן
ליאופולד בליימן
דוד )דבש( בן אמיתי
יצחק בן־משה
יצחק גולדשטיין
יוסף גולוגורסקי
בן־ציון וייסמן
עקיבא זינגר
ד׳׳ר קורט בצליבנר
שמואל טולצ׳ינסקי
אברהם גריבר
אהוד רוזנשטיין
צבי שטכמן
חיים יוקלוביץ
יצחק ירד
דב ישכיל

 1ם״ח חשכ״ט ,עמי .70

ילקוט הפרסומים  ,2519ב׳ באדר תשל״ט1.3.1979 ,

נציגי עובדים

נציגי מעבידים

מגשה הולנדר
מרדכי הורוביץ
ישראל וולק
דוד וייצלן
חיים ויגר
קורט וםרברגר
יצחק ודשביאק
אפריש זילוני
אברהם זליג
צבי טוקר
יצחק יעקובי
אלישע כהן
אברהם כהנא
יצחק כנעני
נחמה לויתן
אייזיק ליטבק
אברהם לשם
יעקב מור
נחמיה מיכאלי
דניאל נחמני
מרדכי ניוביץ
יוסף ניר
אורי עמית
לנה פיינברג
משה פרבר
שלמח פרי
זליג פריימן
אברהם פרסלר
חנה רוזנבויים
יוסף ריקה
חיים שחורי
ישעיהו שקדי
משה חבורי
עליזה תמיר

אהרון לוי
אלכסנדר לוינשטיין.
מאיר שלמה
ישראל מדברי
גבריאל מטלון
צבי מלר
אורי נוימן
דוד פנס
יגאל פרימן
לייב קלצבסקי.
עוזי קבדר
ארוין קרקאואר
דזי אליהו
מרדכי רענן
צבי אריה שיין
שמעון שפירא
גד מילר
שמאי באום
יצחק קליין

ב י ת הדין האזורי לעבודה ב א ר ־ ש ב ע
גציגי עובדים
משה אדמון
יעקב אלון
דוד אלקרץ
יצחק חזקיהו
עובדיה עובדיה
שושן שלום
נעים בדנני
שלמה אלקבץ

נציגי מעבידים
מיכאל אלדור
שמואל בלום
יוסף בר־אשר
דוד דורון
אביגדור הכט
משה זהבי
דב כרמלי
לופו יעקב
יוסף פישר
אורי קנטור
אליעזר שבתאי
ישראל שלמת

1089

הודעה על מינוי חברי המועצה

ב י ת הדין האזורי לעבודה חיפה
נציגי עובדים

בציני מעבידים

חיים אלוני
יעקב גלילי
אליעזר הירשזון
יעקב הרמן
יעקב וידואסר
מאיר ויינשטיין
אלי זייד
אסתר כהן
מרדכי כהן
זאב כץ

נפתלי אליצוד
משה ברבץ
אורי דרמן
יעקב ווגנר
שלמה ויטלס
ליאון כפרי
יוסף לנצ׳נר
זליג םולובייצ׳יק
אברהם םנדלרר
יוסף פיק
יעקב פרץ
חיים קלנר
מרדכי ראוך
משה רופא
ברוך שישינםקי
סטלה שלמוני
גדעון מאיד

אביגדור לבנוני
אליהו מושקוביץ
אריה מקל
יעקב פלס
חוה קרייצר
נתן רוזנטל
יצחק שנטל
דוד שלזיגגד

ב י ת הדין האזורי לעבודה נצרת
נציגי עובדים
פהים ג׳ראיסי
דיב תותדי
עבדללה זועבי
מינוי נציגי ציבור לבית הדין לעבודה שפורסם בילקוט הפרסומים
 ,2471תשל-ט ,עמ׳  — 9בטל.
ט׳ בשבט תשל״ט ) 6בפברואר (1979
)חמ (3-178

שמואל תמיר

ישראל כץ

שר המשפטים

שד העבודה והרווחה

מינוי פקיד שומה

לפי תוק מועצת תפירות)ייצור ושיווק( ,תשל׳׳ג—1973
אבו מודיעים בזה ,כי בתוקף הסמכויות הנתונות לנו בחוק מועצת
הפידות)ייצור ושיווק( ,ת ש ל ״ ג  , ! 1 9 7 3 -מינינו את האנשים הנקובים
להלן להיות חברי מועצת הפירות ,מיום י״א באב תשל״ט )14
באוגוםט :(1978
נציבי הממשלה
חיים מולכו ,משרד החקלאות
לזר וולמן ,משרד התמ״ת
ירחמיאל אגדט ,משרד האוצר
נציגי
אוחיון עמרם ,רמות נפתלי
אפלבוים מנחם ,סעד
ארדיטי רפאל ,יראון
ארנון חנניה ,יחיעם
בן הרוש יצחק ,מגדים
בן חיים שלום ,בוסתן הגליל
ברדת שלום ,תרום
ברזילי יורם ,הל־אביב
בריבדר יהודה ,זכריה
גורס יוסף ,מעין צבי
גלעדי יוסף ,בפר יהושע
דגני אריה ,מבוא ביתר
הראובני אברהם ,תל־אביב
וייסמן בן ציון ,תל־אביב
חבקין מנחם ,רחובות
חורש רמי ,אילת השחר

ובהעדרו—מאיר לוי
ובהעדרו — לאה ליבם
ובהעדרו — ר נ ד י הוניג

הציבור
יובס פאוזי אברהים ,כפר ערה
כוחי אהרון ,תל־אביב
מלחי מרדכי ,שער הגולן
נחמיה יצחק ,נבטים
סמיש זדנקה ,רחובות
עזרא מאיר ,קבי שילד
פלוטקין משה ,תל-אביב
צמחי דן ,המדיה
קובץ ישעיהו ,גבעתיים
קליין שמשון ,שאר ישוב
קרן אביאל ,רחובות
קרניאל שמואל ,זכרון יעקב
רכבי יעקב ,יחיעם
שטיק שלמה ,גבעתיים
שמוליבזון חיים ,אשקלון

חיים מולכו יכהן כיושב ראש המועצה ולזר וולמן יכהן
יושב ראש המועצה.
ח׳ בשבט תשל״ט ) 5בפברואר (1979
)חמ (3-439

אריאל שרון
שר החקלאות

גדעון פת

שר התעשיה ,המסחר והתיירות

 1ס״ח תשל׳׳ג ,עמי .310

לפי פקודת מס הכנסה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  229לפקודת מם הכנסה  ,1אני ממנה את
א ש ר מ ז ר ח י להיות פקיד שומה ,מיום כ׳׳ת בכסלו תשל״ט )28
בדצמבר .(1978
מינוים של אשד מזרחי כעוזר פקיד שומה  ,3ושל מאיד יפה
כפקיד שומה  — 3בטלים.
ז׳ בשבט תשל״ט ) 4בפברואר (1979
)תמ (3-171

שמחה ארליך
שר האוצר

 1דיני מדינת ישראל ,נוסה חדש  ,6עמ׳  ;120ם־יח תשל״ח,עמ׳
.216
 2י״פ תשכ׳״ה ,עמי . 1458
 3י״פ תשל׳׳ז ,עמ׳ .2137
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הודעה על מינר ממונה
לפי חוק ההגבלים העסקיים ,תשי׳׳ט—1959
אני מודיע כי בהתאם לסעיף  16לחוק ההגבלים העסקיים ,תשי״ט—
 , ! 1959ובתוקף סמכותי לפי סעיף  23לחוק שירות המדינה)מינויים(,
תשי*ט ,21959-הטלתי על זאב גלמוד את מילוי התפקיד של ממובה
ע ל ההגבלים העסקיים לתקופה של שלושה חדשים מיום כ״ה בשבט
תשל׳׳ט ) 22בפברואר .(1979

גדעץ פת
י״זז בשבט תשל״ט ) 15בפברואר (1979
שר התעשיה ,המסחר והתיירות
)חמ (3-682
 1ס׳׳ח תשי״ט ,עמ׳  ;152חשל״ג ,עמי .148
 2ם״ח תשי״ט ,עמי  ;86תשל״ג ,עמ־ .110

ילקוט הפרסומים  ,2519ב׳ באדר תשל׳׳ט1.3.1979 ,

מינוי חבר ועדה מייעצת
לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—1957
בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ח לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
תשי״ח ,1 1957-אני ממנה את י ו ס ף ב ן להיות חבר בועדה המייעצת
לממונה ,במקומו של שמעון גילמן.
מינןי הועדה המייעצת שפורסם בילקוט הפרסומים  ,2083תשל״ה,
עמי  ,903יתוקן לפי זה.
ח׳ בשבט תשל״מ ) 5בפברואר (1979
)חמ (3—694

גדעון פת
שר התעשיה המסחר והתיירות

 1ס״ח תשי״ח ,עמ׳  ;24תשל״ג ,עמ׳  ;26תשל״ט ,עמי .32

מינוי ממונה על הגביה
לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסת.משולב[ ,תשכ־ח—1968
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 183ב( לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח
משולב[ ,ת ש כ ״ ח  , 1 ! 9 6 8 -אני ממנה את ב ר ו ך ה יי מ ן להיות ממונה
ע ל הגביה לעגין פקודת המטים )גביה( .2
ט׳ בשבט תשל״ט ) 6בפברואר (1979
)חמ (3-299

ישראל כץ
שר העבודה והרווחה

 1ס״ח תשכ״ח ,עמי  ;108תשל״ג ,עמ׳ .126
 2חוקי א״י ,כרך נ י  ,עמי  ;1374ס״ח תשליג ,עמי .46

הודעה בדבר מינוי חברי ועדה מייעצת
לפי תקנות עבודת הנוער )זזעבדח בהופעה ציבורית(,תשכ״ח—1968
־^•• אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי תקנה  5לתקנות עבודה הנוער
י||5עבדה בהופעה ציבורית( ,תשכ״ח—— 11968
) (1מיגיתי את יעקב מ ר ק ו ב י ץ ו ג ד ע ו ן ל ב להיות חברי הועדה
המייצעת לענין השתתפות נערים בהופעות ציבוריות;
) (2ביטלתי את מינוים של לוי גדי וזאב מליון מלהיות חברי הועדה
המייעצת האמורה.
י״ד בשבט תשל״ט ) 11בפברואר (1979
)חמ (3—761

ישראל כץ
שר העבודה והרווחה

 1ק״ת תשכ״ח ,עמי .818

לפי פקודה פשיטת הרגל1936.,
בהתאם לסעיף ) (2) 33א( לפקודת פשיטת הרגל ,11936 ,אני
מודיע בי חל שינוי בסכום שכר עבודה שיש ל ו דין קדימה לפי סעיף
) (2) 33א() (1לפקודה כלהלן:
מיום ב׳ בטבת תשל״ט ) 1בינואר  <(1979במקום ״ 6,800לירות״
יבוא »,400ד לירות״.
ט׳ בשבס תשל״ט ) 6בפברואר (1979
)חמ (3—148

ישראל כץ
שר העבודה והרווחה

 1עייר  ,1936תוס׳  ,1עמי  ;21ם״ח תשל־ה ,עמי  ;102י־פ תשל״ו,
עמ׳  ;1524תשל״ז ,עמי  ;1259 ,73תשליוז ,עמי ,1129 ,162
 ;1674תשל״ט ,עמי .188

הודעה בדבר שינויים בסכום שכר עבודה׳
שיש לו דין קדימה
לפי פקודת החברות
בהתאם לסעיף  220א)) (1א( לפקודת החברות * ,אני מודיע כי
חל שינוי בסכום שכד עבודה שיש ל ו דין קדימה לפי סעיף
 320א ) (0א() (1לפקודה כלהלן:
מיום ב ׳ בטבת תשל״ט ) 1בינואר  ,(1979במקום ׳ 6,800לירות״
יבוא ״ 7,400לירות״.
ט׳ בשבט תשל׳׳ט ) 6בפברואר (1979
)חמ (3—149

ישראל כץ
שר העבודה והרווחה

 1חא״י ,ברך אי ,עמי  ;155ס״ח תשל״ה ,עמי  ;102י״פ תשל״ו,
עמי  ;1524תשל׳׳ז ,עמ׳  ,73עמי  ;1259תשל״ח ,עמ׳  ,162עמי
 ,1129עמ׳  ;1674תשל״ט ,עמי .163

הודעה בדבר שינויים בסכומי המקסימום של גימלה
לעובד או לקופת גמל בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד
לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,תשכ״ת—1968

הודעה בדבר שינויים בסכום שכר עבודה
שיש לו דין קדימה
לפי תקנות האגודות השיתופיות )פירוק( ,תשל״ב—1971
בהתאם לתקנה ) 24א()) (2ד( לתקנות האגודות השיתופיות
)פירוק( ,תשל״ב— ,11971אני מודיע בי חל שינוי בסכום שבד עבודה
שיש ל ו דין קדימה לפי תקנה ) 24א()) (2א( לתקנות כלהלן:
מיום ב׳ בטבת תשל״ט ) 1בינואר  ,(1979במקום * 6,800לירות״
יבוא ״ 7,400לירות״.
ט׳ בשבט תשל״ט ) 6בפברואר (1979
)חמ (3-436

הודעה בדבר שינרים בסכום שכר עבודה
שיש לו  pקדימה

בהתאם לסעיף 127נח לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
תשב״ח ,11968-אני מודיע שמיום ב ׳ בטבת תשל״ט ) 1בינואר
 (1979יחולו שינויים בסכומי המקסימום כלהלן:
 .1לענין סעיף 127נו לחוק ,במקום ״ 48,100לירות״ יבוא ״52,100
לירות״.
 .2לענין סעיף 127נז לחוק ,במקום ״ 4,700לירות״ יבוא ״5,100
לירות״.
ט׳ בשבט תשל״ס ) 6בפברואר (1979
)חמ (3-154

ישראל כץ
שר העבודה והרווחה

ישראל כץ
שר העבודה והרווחה

! ק״ת תשל״ב ,עמי  ;264תשל״ט ,עמי .188

ילקוט הפרסומים  ,2519ב׳ באדר תשל״ט1.3.1979 ,

 1ס״ח תשב״ח ,עמי  ;108תשל׳׳ה ,עמ׳  ,102עמ׳  ;152י״פ תשל״ו,
עמי  ;1524תשל״ז ,עמי  ,73עמ׳  ;1259תשל״ה ,עמ׳  ,162עמי
 ,1129עמי  ;1833תשל״ט ,עמי .163
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צו הרחבה בענף החקלאות ואריזת פרי הדר ונשירים
לפי חוק הסכמים קיבוציים ,תשי״ז—1957
בתוקף סמכותי לפי סעיף  25לחוק הסכמים קיבוציים ,תשי״ז— ,1 1957אני מצווה כי תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי
שבין התאחדות האברים בישראל ,מחלקה העבודה ,לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בא׳׳י ,האיגוד הארצי של הפועלים
החקלאיים השכירים וחטיבת עובדי האריזה ,שנחתם ביום י״א באייר תשל״ח ) 18במאי  (1978ונרשם בפנקס ההסכמים הקיבוציים
לפי מס׳  ,7019/78כמפורט בתוספת ,תורחב ,וכי ההוראות האמורות יחולו על כל העובדים והמעבידים בישראל בענף האריזה
של פרי הדד ונשירים ,למעט עובדים שתנאי עבודתם הוסדרו או יוסדרו בהסכמים קיבוציים ומעבידיהם ,ולמעט עובדי ״המשקם״
חברה לתעסוקת קשישים ובעלי כושר עבודה מוגבל בע״מ.

התוספת
ההוראות

המורחבות

א• ה ש כ ר
טבלת שכד לעובדים יומיים בחקלאות ועובדי השירותים באריזה
פועל קבוע ,קוטף ,משקה ,גוזם ,עובד מחסן ,עובד נקיץ ,מרכיב ברום ,פועל לול ,רפת ,צאן ,כוורת ובריכות דגים ,נוטע
מרכיב ,עוכד ריסוס.
שנוח
עבודה
בכניסה
בשנה ה־2
בשנה ה־3
בשנה ה־4
בשנה ה־5
בשנה ה־6
בשנה ה־7
בשנה ה־8
בשנה ה־9
בשנה ד׳־10

שבר כולל
בבגיסה

שכר כולל
סוג א ׳

שכר כולל
סוג ב׳

1.4.78

1.4.78

1.4.78

שכר כולל
סוג ג־
1.4.78

125.70
129.95
131.05
132.10
139.10
140.70
142.30
150.35
152
153.60

הפרות:
 .1עובד שדרגתו הנוכחית א׳ בחקלאות ובעל וותק של  6שניפ ידורב בדרגה ב׳ חדשה ,ויקבל את תופפת הוותק לפי שנות
עבודתו .מן ה־ 1.1.79ידורג בדרגה ג ׳ בנ״ל.
 .2בהתאם לכך ינהגו לגבי עובדי השרותים באריזה ויקבלו תוספת וותק לפי שנות עבודתם.

טבלת שכר לעובדים יומיים בחקלאות ועובדי השירותים באריזה
סבלות ,סידור חצאי תיבות ,מהפכים ,סבלות ש.ה.ם ,.מיון כרטיסי אריזה ,עובד על מכונת סגירה ,אחראי שקילה ,עובד
משלוח פרי ארוז ובררה ורשמים למיניהם.
שנות
עבודה

שבר כולל
בכניסת
1.4.78

בכניסה
בשנה ה־2
בשנה ה־3
בשנה ה־4
בשנה ה־5
בשנה וז־6
בשנה ה ־7
בשנה ה־8
בשנה ה־9
בשנה ה־10

שכר בולל
סוג א׳

שכר כולל
סוג ב׳

שכד כולל
סוג ג׳

1.4.78

1.4.78

1.4.78

137.50
140.70
141.80
142.85
149.30
150.35
151.45
158.95
161.10
164.25

הערות:
 .1עובד שדרגתו הנוכחית א׳ בחקלאות ובעל וותק של  6שנים ידורג בדרגה ב׳ חדשה ,ויקבל את תוספת הוותק לפי שנות עבודתו.
מן הי 1.1.79ידורג בדרגה ג׳ כנ׳־ל.
 .2בהתאם לכך ינהגו לגבי עובדי השירותים באריזה ויקבלו תוספת וותק לפי שנות עבודתם.
 1ס״ח תשי״ז ,עמ׳ .63
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ילקוט־ הפרסומים  ,2519ב׳ ב8דר תל?*י׳ט.1979 ,
ד

שבלו* שכר יומי למבררות
שבר
עבודה

בשנה
בשנה
בשנה
בשנה
בשנה
בשנה
בשנה
בשנה
בשנה
בשנה

ה־1
ה־2
ה־3
ה־4
ה־5
ה־6
ה־7
ה־8
ה־9
ה״10

שכר כולל
סוג ב׳

שכר כולל
סוג א׳

שכר בולל
סוג אא׳

שבר בולל
סוג מעולה

שבר בולל
מעולה 1

1.4.78

1.4.78

1.4,78

1.4.78

1.4.78

127.80
128.90
132.65
134.25
140.15
141.80
149.30
151.45
158.95
161.10

טבלת שכר יומי למאזנים
שנות עבורה

שנוח עבודה

שכר כולל
1.4.1978

בכניסה
בשנת ה־1
בשגה ה־2
בשנה ה־3
בשנה ה־4
בשנה ה־5

שבר בולל
1.4.1978

בשנה
בשנה
בשנה
בשנה
בשנה

134.25
139.65
142.85
146.05
149.30
152.50

ה־6
ה־7
ה־8
ה־9
ה־10

155.75
160.10
166.50
171.85
177.20

טבלת שכר לעובדים חודשיים בחקלאות ועובדי־זזשירותים באריזה מן
השנה ה־ 11עד השנה ה־20
פועל קבוע ,קוטף ,משקה ,גוזם ,מרסס ,עובד מחסן ,עובד נקיון ,מרכיב בדוס ,נוטע מרכיב ,פועלי רפת ,לול ,צאן ,כוורת
ובריכות דגים.
שכר בולל
לאהד  10שנים

תוספת וותק מן
השנה ה־ 11עד ה־20

שבר כולל עם 20
שנות וותק -

עבודה

דרגה

1.4.78

1.4.78

1.4.78

בשנה ה־ 11
לאחר  3שנים
לאחר  3שנים
לאחר  3שנים

ה׳
ו׳
ז׳
ת׳

3,866.75
4,081.60
4,296.40
4,511.20

37.60
37.60
37.60
37.60

4,242.75
4,457.60
4,672.40
4,887.20

הערות:
 . 1עובד שדרגתו הנוכחית היא א׳ או ב׳ בדירוג הישן וותקו מעל  10שנים ידורג בדרגה ה׳ חדשיח ,ויקבל תוספת וותק לפי
מספר שגות עבודתו.
 .2עובד שדרגתו הנוכחית היא ג׳ בדירוג הישן וותקו מעל  10שנים ידורג בדרגה ו ׳ חדשית ,ויקבל תוספת וותק לפי מספר
שבות עבודתו.
 .3עובד שדרגתו הנוכחית היא ד׳ בדירוג הישן ווחקו מעל  10שנים ,ידורג בדרגה ז׳ הרשית ויקבל תוספת וותק לפי מספר
שנות עבודתו.
 .4עובדי השירותים באריזה במקצועות כאמור ידורגו בדרגה ה׳ הדשית ,ויקבלו תוספת וותק לפי מספר שנוח עבודתם.

ילקוס הפרסומים  ,2519ב׳ באדר תשי״ע1.3.1979 ,
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טבלאות שכד לעובדים חודשיים בחקלאות ועובדי השירותים באריזה מן
השנהה־11עד השנהה־20
העובדים בסבלות ,סידור חצאי תיבות ,םבלוה ש.ה.מ .מהפכים ,מיון כרטיסי אריזה ,עובד על מכונת סגירה ,אחראי שקילה,
עובד משלוח פרי ארוז ובררה ,נגרים ,ורשמים למיניהם.
שנות
עבודה

דרגה

שכר כולל
לאחר  10שנים

תוספת וותק מן
השנה ה־ 11עד ה־20

1.4,78

1.4.78

שכר כולל עם 20
שנות וותק
1.4.78

בשנה ה־11

ה׳

4,189

37.60

4,565

לאחר  3שנים

ו׳

4,403.80

37.60

4,772.80

לאחר  3שנים

ז׳

4,618.65

37.60

4,994.65

לאחר  3שנים

ח׳

4,836.54

37.60

5,202.45

הערות:
 .1עובד שדרגתו הנוכחית היא א ׳ או ב׳ בדירוג הישן וותקו מעל  10שנים ידורג בדרגה ה׳ חדשית ,ויקבל תוספת וותק לפי
מספר שנות עבודתו.
 .2עובד שדרגתו הנוכחית היא ג׳ או נגד אא׳ בדירוג הישן ורתקו מעל  10שנים ידורג בדרגה ו ׳ חדשית ,ויקבל תוספת וותק
לפי מספר שנות עבודתו.
 .3עובד שדרגתו הנוכחית היא ד׳ או נגר אאי +בדירוג הישן ווחקו מעל  10שנים ידורג בדרגה ז׳ חדשית ,ויקבל תוספת
וותק לפי מספר שנות עבודתו.
 .4עובדי השירותים באריזה במקצועות הנ״ל ידורגו בדרגה ה׳ חדשית ,ויקבלו תוספת וותק לפי שנות עבודתם.

טבלאות שכר לעובדים חודשיים בחקלאות ועובדי השירותים באריזה מן
השנהה־11עד השנה ה־20
מבדרות ,אחראיות בירור ,ואחריות בירור במבדוקים.
שנות
עבודה

דרגה

שבר בולל
לאחר  10שבים

תוספת וותק מן השנה
ה־ 11עד השנה ה־20

שכר כולל עפ
 20שנות וותק

1.4.78

1.4.78

1.4.78

בשנה ד ־ 11

ה׳

4,403.80

37,60

4,772.80

לאתר שבתיים

ו׳

4,618.65

37.60

4,994.65

לאחר שנתיים

ז׳

4,833.45

37.60

5,209.45

לאחר שנתיים

ח׳

5,048.25

37.60

5,424.25

לאחר שנתיים

ט׳

5,263.10

37.60

5,638.10

הערות:
 .1מבררת שדרגתה הנוכחית היא מעולה  1או מעולה  2בדירוג הישן וותקה מעל  10שגים ,תדורנ בדרגה ה׳ חדשית ,ותקבל
תוספת וותק לפי מספד שנות עבודתה.
 .2מבררת שדרגתה הנוכחית היא מעולה  3בדירוג הישן וותקה מעל  10שבים ,תדורג בדרגה ו ׳ חדשית ותקבל תוספת וותק
לפי מספר שנות עבודתה.
 .3מבדרות אחראיות ומבררות אחראיות במיבדוק שווחקן מעל  10שנים ,תדורגנה בדרגה ז׳ חדשית בתוספת שעה  1נוספת
לכל יום עבודה ותקבלנה תוספת וותק לפי מספר שנות עבודתן.

ילקוט הפרסומים  ,2519ב׳ באדר תשליט1979 ,

טבלאות שכר לעובדים חודשיים בחקלאות ועובדי השירותים באריזה מן
השנה ה־  11עד השגה ה־20
מ ל גז ני ם

ישנות
עבודה

שכר כולל
לאתר  10שבים

תוססת וותק מן
השבה ה־ 11עד ה־20

שכר כולל עם
 20שנות וותק

דרגה

1.4.78

1.4.78

1.4.78

השנה ה־11
לאחר  3שנים
לאחר  3שנים
לאחר  3שנים

א׳
ב׳
ג׳
ד׳

4,779.45
4,994.65
5,209.40
5,424.20

37.60
37.60
'37.60
37.60

5,155.45
5,370.65
5,585.40
5,800.20

ה ע ר ה  :מלגזן שמלאו ל ו  10שנות עבודה ומעלה ידורג בדרגה א׳ ויקבל תוספת וותק עבור כל השנים מהשנה שמעל לשנה ה־11
ואילך.
אריזה ועטיפה
לעובדיט אשר שכרם היומי מבוסס על  68.85ל׳׳י יש להוסיף ללוחות החישוב של ה־ 1באפריל  1976החל מן ה־ 1באפריל
 119% - 1978במקום .77.8%
השבר היומי לאורזות עוטפות החל מן ה־ 1באפריל  — 1978יהיה  125.70ל״י.
ב י ו ם ש י ש י  -יש להוסיף לכל אורזת עוטפת שכר שעת אחת מן ה־ 1באפריל  ,1978סך  15.20לירות.
ב מ ו צ א י ש ב ח — יש להוסיף לכל אורזת עוטפת שכר שעה וחצי החל מן ה־ 1באפריל  ,1978סך  22.80לירות.
ב מ ש מ ר ו ה ל י ל ה — יש להוסיף לכל אורזה עוטפת חצי שעה החל מן ה־ 1באפריל  ,1978סך .60ל לידות.
חופפת וותק לאורוות —
שנות וותק

1.4.78
בלירות

שנות וותק

1.4.78
בלירות י

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1.20
2.40
3.60
4.80
6.00
7.20
8.40
9.60
10.80
12.00

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

13.20
14.40
15.60
16.80
18.00
19.20
20.40
21.60
22.80
24.00

ב .תוםפת יוקר

על השכר המפורט לעיל בסעיף א׳ יש להוסיף תוספת יוקר בשיעור .12.9%

ג .תנאים נלווים לטבלאות השכר
מענק שנתי —
ע ו ב ד ק ב ו ע ח ו ד ש י — יקבל מענק שנתי בפך  1,200לירות אשר ישולם ל ו בשני חלקים שווים.
ע ו ב ד ע ו נ ת י ח ו ד ש י — יקבל מענק בסך  600לידות בסיום העונה.
ע ו ב ד ק ב ו ע י ו מ י — יקבל מענק בסך  4.50לירות לכל יום עבודה בפועל.
דמי כלכלה —
ע ו ב ד ב ש כ ר י ו מ י  -י ק ב ל דמי כלכלה בסך  4לירות לכל יום עבודה בפועל.
ע ו ב ד ח ו ד ש י — יקבל  150לירות לחודש דמי כלכלה.
ה ב ר א ה  -הפרשת המעסיק לקרן הביטוח בעד עובדים קבועים ועונתיימ־קבועים תוגדל מ־ 4.5%ל־.5.5%
ק ר ן ה ש ת ל מ ו ת ו מ ל ג ו ח — קרן ההשהלמוה ומלגוח תוגדל מ־ 0.6%ל־.1%
ב י ג ו ד  -כל העובדים העונתייס־קבועים יקבלו חליפת בגדי עבודה אחת )חולצה ומכנסיים( וזוג נעלי עבודה לכל עונת
עבודה .מעסיק המשלם תמורת ביגוד ,י־שלם לפי המחיר המקובל בחנויות ׳המשכיר לצרכן״ או ״אתאי.
ה ש ת ת פ ו ת ב מ ע ו נ ו ת ו ג נ ו נ י ם — לעובדת המחזיקה את ילדה במעונות יום או גנונים מוכרים ,תינתן השתתפות המעסיק
בהחזקת הילד בסכום השווה לזה הניחן ע״י משרד העבודה והרווחה ,בהחאם להודאה המקובלת בנדון.
ש י ל ח ג י ם  -פעמיים בשנה בערב ראש השנה ובפסח יינתן שי לחג בסכום של  200לירות לכל חג.
ת ו ס פ ת מ ש פ ח ה  -כל עובד קבוע ועונתי־קבוע ,נשוי ,יקבל תוספת משפחה כדלקמן:
ע ב ו ד א ש ה ש א י נ ה ע ו ב ד ת — סך  1.60לירות לעובד יומי ו־ 40לירות לעובד במשכורת.
ע ב ו ר א ש ה ע ו ב ד ת  -סך  80אגורות לעובד יומי ו־ 20לירות לעובד במשכורת.
ט׳ בשבט חשל״ס) 6בפברואר (1979
)חמ (3-107
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צו הרחבה בענף הפרמצבטיקה

צו הרחבה בענף המסחר בחומרי בנץ כללי,
ציוד וחלפים בחיפה והסביבה

בתוקף סמכותי לפי סעיף  25לחוק הםבמים קיבוציים ,ת ש י ״ ז -
 ,11957אני מצווה בזה בי תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי
שבין התאחדות התעשייגים בישראל ,אגף העבודה ומשאבי אנוש
והסקציה הפרמצבטית ,לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בא״י
והםתדדיח פועלי המזון שנחתם ביום ג׳ בתשרי תשל״ט ) 4באוקטובר
 (1978ונרשם בפנקס ההסכמים הקיבוציים לפי מספר 7053/78
כמפורט בתוספת ,תורחב ,וכי ההוראות האמורות יחולו על כל העוב
דים והמעבידים בישראל בתפשיה ובמלאכה בענף הפרמצבטיקה,
למעט עובדים שתנאי עבודתם הוסדרו או יוסדרו בהסכמים קיבוציים
ומעבידיהם.

לפי חוק הסכמים קיבוציים ,תשי״ז—1957

לפי חוק הסכמים קיבוציים ,תשי״ז—1957

תוספת
ההוראות

המורחבות

תוקף ההסכם הקיבוצי הכללי בענף הפרמצנםיקה ,2יוארך
בשינויים הבאים:
 .1במקום סעיף  4.1יבוא:
שכר העבודה ליום
בכניסה
לאחר  3חודשים
לאחר  1שנה
לאחר  2שנים
לאחר  3שנים
לאחר  4שנים
לאחר  5שנים
לאחר  6שנים
לאחד  7שנים
לאחר  8שנים
לאחד  9שנים
לאחר  10שנים
לאחר  11שנים
לאחד  12שנים
לאחד  13שנים
לאחר  14שנים
לאחר  15שנים

לירות
90.00
91.95
94.66
97.70
100.74
102.47
104.11
106.16
108.11
110.40
112.56
114.50
119.93
122.96
125.68
128.71
131.42

ה ע ר ה  :מל התעריף האמור יש להוסיף תוספת יוקר החל מיום
 1באוקטובר 1978״.
 .2במקום סעיף  4.3יבוא:
״ — 4.3ת ו ס פ ת מ ש פ ח ה
לפועלים תשולם תוספת בעד אשה שאינה עובדת בסך 2.40
לירות ליום עבודה*־.
 .3למועד  1באפריל  1979תתווסף תוספת שכר על השכר המשולב
ליום  31במרס  1979בגובה גידול הפריון בשנת .1978
4

 .החל מיום  1באפריל  1979תשולם לעובדים בנוסף לתוספת
הפריון ,כאמור לעיל ,תוספת שבד בשיעור אחוז הירידה בשכר
הריאלי ,על בסיס השבר המשולב ליום  31במרס .1979

ט׳ בשבט תשל״ט) 6בפברואר (1979
)חמ (3—107
* ס״ח תשי׳׳ז ,עמי .63
 2י׳׳פ תשל״ז ,עמי .492
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בתוקף סמכותי לפי סעיף  25להוק הסכמים קיבוציים ,ת ש י י ז -
 ,11957אני מצווה כ י תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי
שבין ההסתדרות הכללית של העובדים בא״י ,מועצת פועלי חיפה,
לבין לשכת המסחר ענף חומרי בנין כללי ,ציוד וחלפים שנחתם ביום
ל ׳ בניסן תשל״ח )ד במאי  (1978ושנרשם בפנקס ההסכמים הקיבו
ציים לפי מספר  7023/78במפורט בתוספת ,תודחב ,וכי ההוראות
האמורות יחולו ע ל כל העובדים והמעבידים בענפי היבוא ,היצוא,
המסחר בסיטונות ,והסוכנויות של חומרי בנין וציוד וחלפים בתחום
המוניציפלי של חיפה ,קרית אתא ,קרית ביאליק ,קרית ים ,קריח
מוצקין ,קרית טבעון ,נשר ,טירת הכרמל ,דלית אל־כרמל ,תליחנן,
רכסים ,עוספיה ,רמת ישי לעתלית ,למעט עובדים שתנאי עבודתם
הוסדרו או יוסדרו בהסכמים קיבוציים ומעבידיהם.

תוספת
ההוראות

המורחבות

תוקף ההסכם הקיבוצי הכללי בענף המסחר בחמרי בנין כללי,
ציוד וחלפים ,בחיפה והסביבה  ,2יוארך בשינויים הבאים:
משכורת ש כ ר עבודה
 .1מ ש כ ו ר ת ש כ ד מ י נ י מ ו ם
)א( המעסיקים ישלמו החל מיום  1באוקטובר  1978משכירת
חדשית מינימום  3,000לירות —  120לירות ליום עבודה;
תשולם תוספת נוספת של  2לירות ליום עבודה.
)ב( עובדות ללא בסידן בעבודה יקבל משכורת מינימום לתקופת
 6החדשים הראשונים בעבודה; אחרי  6חדשי נסיון ,המע
סיקים ישלמו משבורת לפי דרגה ה׳ בלוח הדרגות.
 .2ל ו ח ה ד ר ג ו ת
דרגה
ה׳
ו׳
ז׳
ח׳
ט׳
י*
י׳׳א

?

משבורת משולבת
בלירות
2,600
2,760
2,890
3,060
3,340
3,680
4,270

דרגה
י־ב
י״ג
י׳׳ד
ט״ו
ט״ז
י׳׳ז

משכורת משולבת
בלירות
4,760
5,450
5,800
6,120
6,390
6,820

ע ל הסכומים האלו תתווסף תוספת יוקד בשיעור  12.9%ותוספת
שכר בשיעור .2.5%
 .3ה ו צ א ו ת נ ס י ע ה
המעסיקים ישלמו לעובדים  100%הוצאות נסיעה ריאליות לעבו״
דה וממנה .הוצאות הנסיעה צמודות לתעריפים בשירות הציבורי
של חברת ׳׳אגד״.
 .4ב י ג ו ד
המעסיקים ישלמו או יספקו בגדי עבודה בהתאם למקום העבודה.
 .5באפריל  1979תחול תוספת ע ל המשכורת המשולבת מיום 31
במרס  1979בהתאם להסכם שייחתם בין ההסתדרות הכללית של
העובדים בא״י לבין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים.
ט׳ בשבט תשל״ט ) 6בפברואר (1979
)חמ (3—107
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 1ס״ח תשי״ז ,עמ׳ .63
 2י״פ תשל׳׳ה ,עמי .1390

ילקוט הפרסומים - ,2519ב׳ באדר תשל״ט1.3.1979 ,

צו בדבר רישום קתות
לפי חוק מידשם מילגוח ,תשל״ז1976-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (2)2לחוק מירשם מילגות ,ת ש ל ״ ז  , 1 ! 9 7 6 -אגי מצווה על רישום הקרנות שלהלן במרכזי הקרנות:
.1

קרן הלוואות לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בע״מ
משרד החינוך והתרבות ,ת״ד  ,292ירושלים.

 .20קרן ע׳׳ש משפחת סטולמן
באמצעות מפעל הסטיפנדיות לחינוך בע״מ ,ת״ד  ,2209ירושלים.

.2

מינהל הסטודנטים והתלמידים
המשרד לקליטת העליה.

 .21קרן פי.אי.אפ.
באמצעות מפעל הסטיפנדיות לחינוך בע״מ ,ת״ד  ,2209ירושלים.

.3

קרן מילגות ומענקי מחקר ע״ש פ׳ ספיר
מפעל הפיס ,רחוב הפטמן  ,3תל־־אביב.

.4

קרן התרבות אמריקה—ישראל — מפעל המילגות ע־ש שדת
רחוב אלנבי  ,32תל־אביב.

.5

קרן מילגות לילדי עולי הולנד
רחוב עמישב  ,13תל־אביב.

.6

קרן קלמן גיגצבורג אימפרהריו
ת׳׳ד  ,3185חל־אביב.

.7

קרן משה פרדים )מייסד אמישראנז(
רחוב אחד העם  ,34תל־אביב.

.8

קרן מילגות ע־ש לואיז ואנה פאול )קליפורניה(
בצלאל ,אקדמיה לאמנות ולעיצוב ,רחוב שמואל הגגיד ,10
ירושלים.

.9

קרנוה למילגות ולפרםימ ליד בית־הספר הגבוה לטכנולוגיה
רחוב הועד הלאומי  ,21ירושלים.

 .10קרן למילגות ירושלים—התאחדות עולי אמריקה וקנדה בישראל,
מחוז ירושלים
רחוב אלקלעי  ,9ירושלים.
$

2

 . 2קרן יעקב ,לואיס וקורט שורץ
באמצעות מפעל חפטיפנדיות לחינוך בע״מ ,ח״ד  ,2209ירושלים.־

 .23קרן פולינג׳ר
באמצעות מפעל הסטיפנדיות לחינוך בע״מ ,ת״ד  ,2209ירושלים.
 .24קרן ע״ש אדוארד רוטשילד
באמצעות מפעל הסטיפנדיות לחינוך בע״מ ,ת״ד  ,2209ירושלים.
 .25קרן לימודים ע׳י׳ש משפחת מטרני
באמצעות מפעל הסטיפנדיות לחינוך בע״מ ,ת״ד  ,2209ירושלים.
 .26קרן חברת דלק ,למדע חינוך ותרבות
באמצעות מפעל הסטיפנדיות לחינוך בע־מ ,ת״ד  ,2209ירושלים.
 .27קרן סיר איזיק ואדית וולפםון
באמצעות מפעל הסטיפנדיות לחינוך בע״מ ,ת״ד  ,2209ירושלים.
 .28קרן ע״ש רות גילוץ הי׳׳ד
באמצעות מפעל הסטיפנדיות לחינוך בע-מ ,ת״ד  ,2209ירושלים.
 .29״אבוקה״ קרן מילגות לחינוך
רחוב הקונגרס  ,2חל־אביב.
 .30קרן אפרים לייב כץ הי״ו לעידוד לימוד התורה ומקצועות היהדות
במוסדות מדרשיית נועם ,ת״ד  ,29174תל־אביב.

 .11קרן ע״ש א׳ קרינצי ז״ ל
עירית רמח־גן.

 .31קרן נחמיה וגחמה כחן
אורט ישראל ,שדרות דוד המלך  ,39תל־אביב.

 .12קרן מילגות לעידוד חינוך רמת־גן
ת ־ ד  ,5דמת־גן.

 .32קרן מילנות ע״ש שמואל הירשמן
עירית קרית ביאליק.

 .13קרן הלוואות משותפת לעירית אשקלון ולבגק לאומי
ת״ד  ,9001אשקלון.

 .33קרן מילגות והלוואות אוניברסיטת תל־־אביב
רמח־אביב ,תל־אביב.

 .14קרן למילגות לשכת בת־עמי
אוצר לשכת בנות בדית ,רחוב אצ״ל  ,4רמת־גן.

 .34קרן מילגות לתלמידים על תיכוניים
רחוב דיזנגוף  ,302תל־אביב.

 .15מפעל הפטיפבדיוח לחינוך בע״מ
ח״ד  ,2209ירושלים.

 .35קרן מילנות של בריח יוצאי מרוקו
ת״ד  ,7126חל־אביב.

 .16קרן ראש הממשלה
באמצעות מפעל הסטיפנדיות לחינוך בע׳׳מ ,ה״ד ,2209ירושלים.

 .36קרן סטיפנדיות ע ׳ ש גבריאל צפרובי ז י ל
הברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע״מ ,בנין
משרד ראש הממשלה ,רחוב קפלן  ,3ירושלים.

 .17קרן ע״ש נשיא המדינה
באמצעות מפעל הסטיפנדיות לחינוך בע׳ימ ,ת״ד  ,2209ירושלים.
 .16קרן מילנות ע ׳ ש שפירא
באמצעות מפעל הסטיפנדיות ובשיתוף עם מרכז בני עקיבא,
ת״ד  ,2209ירושלים.
 .19קרן מילגות ע׳׳ש חזני
באמצעות מפעל הםטיפגדיות ובשיתוף עם מרכז ישיבות בני
עקיבא ,ת״ד  ,2209ירושלים.

 .37קרן חזקיהו בגין למילנות ושיקום
אצל פו*ר דוד סימון ,רחוב תוספתא  ,4תל־אביב.
 .38קרן המילגות ,קרן גבי צה״ל
ביה הלוחם ,רחוב השרשרת  ,49אפקה ,תל־אביב.
 .39קרן למילגות מועדון רוטדי תל־אביב־יפו)דרום(
ת״ד  ,1689חל־אביב.
ב״פ בטבת תשל׳״ט ) 28בינואר (1979
)חמ (3-876

זבולון המר
שר החינוך והתרבות

 1ס״ח תשל״ז ,עמ .19

ילקוט הפרסומים ,2519-ב׳ באדר תשל״ט1.3.1979 ,

1097

ביטול אכרזה על מוסד חינוך מוכר

אצילת סמכויות

לפי חוק לימוד חובה ,תש״ט—1949

לפי תקנות הרוקחים )תכשירים רפואיים( ,תשל״ח—1977

בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק לימוד חובה ,תש״ט—,11949
ולאחר היוועצות בועד החינוך ,אני מבטל את האכרזה 2ע ל מוסד
החינוך המפורט להלן)שאינו רשמי( במוסד חינוך לעני! החוק האמור:

בתוקף סמכותי לפי תקנה" 1לתקנות הרוקחים)תכשירים רפואיים(,
תשל״ח— ,1 1977אבי אוצל לכל אהד מנושאי המשרות במשרד
הבריאות שלהלן ,את הסמכות למלא את תפקידי המנהל לענין התקנות
שלצדו:

מספר בית הספר31198 :
המקום :חיפה
שם המוסד :תפארת ישראל
המען :רחוב גאולה  ,1חיפה
הבעלות :אגודת ישיבת תפארת ישראל ,חיפה.
ז׳ בשבט חשל״ט ) 4בפברואר (1979
)חמ (3—336

המשרה
מנהל אגף הרוקחות

זבולון המר
שר החינוך והתרבוח

 1ס״ח תש״ט ,עמי .287
 2י״פ תשכ־ט ,עמי .465

הודעה על מינוי חבר לועדה מייעצת
לפי פקודת רופאי שיניים1945 ,
אבי מודיע ,כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 5א לפקודת רופאי
שיניים 1945 ,ז  ,מיניתי את ד״ר בנימין הכט ,הממונה על המקצועות
הרפואיים במשרד הבריאות ,להיות חבר הועדה המייעצת לפי הפקודה
האמורה ויושב ראש שלה ,במקומו של ד״ר אדם יובל .2
י״ח בשבט תשל״ט ) 15בפברואר (1979
)המ (3—822

התקנות

אליעזר שוםטק
שד הבריאות

,12 ,10 ,9 >8 ,7 ,6 ,5 ,2
 ,15,13ל־17
) 4 ,2ג( ו־)ד(,13 ,9 ,6 ,5 ,
 ,15וי (5)17ו־)(6

םגן מנהל אגף הרוקחות
מנהל מחלקת פדמצבטיקה באגף
הרוקחות

) 9 ,8ג( 10 ,ו־(5)17

מנהל המחלקה לבקרה ותחיקה
רוקחית באגף הרוקחות

) 6ג() 9 ,ג( ו־)ד(12 ,10 ,
)ד).,(1ה( ו)-ז( ו־13

מנהל מדור תנאי רישום באגף
הרוקחות

)4 ,2ג( ו־)ד( ,6 ,5 ,ד)ב(,
 13ו־16

מנהל מדור הערכה באגף הרוקחות

)4 ,2ג( ו־)ד() 7 ,6 ,5 ,ב(
ו־13
 ,4ד)ב() 10 ,ב( ו־)12ד(1
ו־)ה(
) (17)12,10ה()ז(ו־,(1)17
) (2ו־)(3
) 12ד) ,(1ה(ו־)ז(.

מנהל המכון
רוקח מחוז
מנהל ענף תרופות בשרותי אספקה
אצילת סמכויות קודמת — בטלה.
2

 1ע״ר  ,1945תום׳  ,1עמ׳  ;1ם״ה תשל״ו ,עמי .256
 2י־פ תשל-ו ,עמי .571

מרדכי שני

י׳ בשבט תשל״ט ) 7בפברואר (1979
המנהל הכללי של משרד ה ב ר י א ^
)חמ (3—11
י

הסמכה
לפי פקודת הרוקחים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת הרוקחים  ,1אני מסמיך את
מאיד הנדלסמן ויעל זילברברג ,בל אחד מהם ,לענין הסעיף האמור.

 1ק״ת תשל״ח ,עמי  ;100תשל״ט ,עמי .62
 2י״פ תשל״ה ,עמי .995

מינוי מפקח על נכסי גפקדימ

הסמכות קודמות  — 2בטלות.
ט״ו בשבט תשליט ) 12בפברואר (1979
)תמ (3—11

אליעזר שוסטק
שר הבריאות

 1חא״י ,כרך בי ,עמי  ;1102ס״ח תשכ״ז ,עמי  ;104תש״ל ,עמ׳
.96
 2י־פ תשל״ו ,עמ׳ .2036

הודעה על קביעת מטרה ציבורית
לפי חוק התכנון והבניה ,תשכ־״ה—1965
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 188ב( לחוק התכנון והבניה ,תשכ׳׳ה-
 ,11965אני מאשר שתחנות מוניות הן מטרה ציבורית וייחשבו
כ״צרבי ציבור״ לענין סעיף  188לחוק האמור.
י״ב בשבט תשל״ט ) 9בפברואר (1979
)חמ (3—775
 1ס״ח תשכ״ה ,עמי  ;307תשל״ס ,עמי .14

i 098

לפי חזק נכסי נפקדים ,תש״י—1950
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 3א( לחוק נכסי נפקדים ,ת ש ״ י - 1 1 9 5 0 -
 .1מיניתי את אריה קוברין להיות מפקח על נכסי נפקדים ,מיום ב׳
בטבת תשל״ט ) 1בינואר  (1979והעברתי לו אח׳ סמכויותי לפי
החוק ,למעט הסמכות למנות מפקחיפ;
 .2ביטלתי את מינוים של ישעיהו לנדאו  2ושל רוני גלוס קינום .3
י׳ בשבט תשל״ט ) 7בפברואר (1979
)חמ (3-689
בתאשר.

יעקב מנור
שמחה ארליך

האפוטרופוס

שר האוצר

יוסף בורג
שר הפנים

 1ט׳׳ח חש״י ,עמי .86
 2י״פ תשל׳־ב ,עמי .210
 3י״פ תשל״ו ,עמי .2639

ילקוט הפרסומים  ,2519ב׳ באדר תש<״ט•1.3.1979 ,

,

הודעה לפי סעיפים  5ו־ד

תוספת

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,

חטיבת קרקע בשטח כולל של  15.600ד מ ם בערך הביתיות חלק
מחלקה  30בגוש .15086

בתוקף סמכותי לפי'סעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה
לצרכי ציבור( ,11943 ,אני מודיע כ י זבות החזקה והשימוש בקרקע
המתוארת בתוספת דרושה ל־ 3שנים לשר האוצר לצרבי ציבור ,ובי
שר האוצר מוכן לשאת ולתת בדבר רכישתה.
כל התובע לעצמו זכות א ו טובת הנאה כלשהן בקרקע האמורה
ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לראש אנף רישום והסדר
מקרקעין — תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה
על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע הזמורה ,בצירוף ראיות
לחיזוק תביעתו ,שיכללו את פרטי הרישום  -אם ישנו— בפנקסי רישום
המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע,
וחישוב הסכום הנתבע ב ב ל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כ י שר האוצר מתכוון לקנות חזקה בקרקע
האמורה בתום חדשיים מתאריך פרסומה של הודעה זאת ברשומות
וכי ש ד האוצר הורה ,ובזה מורים ,כ י כל אדפ שיש להם חזקה
בקרקע האמורה ימסרו אתי חזקתם בה בתום תקופת החדשיים האמורה
או לפבי־כן.

תוספת
חטיבת קרקע בשטה כולל של  47דונם בערך המחווה חלק מהלקה
 4בגוש  — 10030חדרה.
חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בצבע אדום ,לשם זיהוי בלבד
ולא לשם קביעת גבולות ,בתשריט מס׳ הפ ,268;18/הערוך בקנה
מידה  ,1:2500והחתום ביד שר האוצר.
העתקי חחשרימ האמור מופקדים במשרדי מנהל אגף רישום והסדר
מקרקעין ,ירושלים ,ובמשרדי הממונה על המחוז ,חיפה ,וכל המעונין
בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.
^ ב ש ב ט תשל״ט ) 5בפברואר (1979
)חמ (3-2

שמחה ארליך
שר האוצר

 1ע״ר  ,1943תוס׳  ,1עמי .32

חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בצבע אדום ,לשם זיהוי בלבד
ו ל א לשם קביעת גבולות ,בתשריט מ ס ׳ הפו  ,295/57הערוך בקנה
מידה  1:1250והחתום ביד שר האוצר.
העתקי התשריט האמור מופקדים במשרדי מנהל אגף רישום והסדר
מקרקעין ,ירושלים ,ובמשרדי הממונה ע ל המחוז בנצרת־עילית וכל
המעונין בדבר זכאי לעיין בחם בשעוח העבודה הרגילות.
ח׳ בשבט תשל״ט ) 2בפברואר (1979
)חמ (3-2

שמחה ארליך
שר האוצר

הודעה לפי סעיפים  5ו־7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה
לצדכי ציבור( ,11943 ,אני מודיע ב י הקרקע המתוארת בתוספת
דרושה לחלוטין לשר האוצר לצרכי ציבור ,ו כ י שר האוצר מוכן
לשאת ולתת בדבר רכישתה.
כ ל התובע לעצמו זכות א ו טובת הנאה כלשהן בקרקע האמורה,
ורוצה לקבל פיצוי מל בך ,נדרש לשלוח לראש אגף רישום והסדר
מקרקעין — תוך חדשיים מיום פרסום הורמה זו ברשומות — הרצאה
ע ל זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות
לחיזוק תביעתו ,שיכללו את פרטי הרישום—אם ישנו—בפנקסי רישום
המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהס את הפיצויים שהוא תובע
וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה בי שר האוצר מתכוון לקנות חזקה בקרקע
האמורה בתום חדשייס מתאריך פרסומה של הודעה זאת ברשומות וכי
שר האוצר הורה ,ובזה מורים ,בי בל אדם שיש להם חזקה בקרקע
האמורה ימסרו את חזקתם בה בחום תקופח החדשיים האמורה או
לפני כן.

תוספת
הודעה לפי סעיפים  5ו־ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקפות )רכישה
לצרבי ציבור( ,11943 ,אני מודיע כ י הקרקע המתוארת בתוספת
דרושה לחלוטין לשר האוצר -לצרכי ציבור ,וכי שר האוצר מוכן
לשאת ולתת בדבר רכישתה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמורה
ורוצה לקבל פיצוי ע ל בך ,נדרש לשלוח לראש אגף רישום והסדר
מקרקעין — תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה
על זכותו או על טובת ההנאה אשר ל ו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות
לחיזוק תביעתו ,שיכללו את פרטי הרישום—אם ישנו—בפנקסי רישום
המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע,
וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כ י שר ׳האוצר מתכוון לקנות חזקה בקרקע
האמורה בתום חדשיים מתאריך פרסומה של הודעה זאת ברשומות
ו כ י שד האוצר הורה ,ובזה מורים ,כי בל אדם שיש להם חזקה
בקרקע האמורה ימסרו את חזקתם בה בתום תקופח החדשיים האמורה
א ו לפני בן.

חטיבת קרקע בשטח כולל של  730דונם בערך בגפת באר־שבע
לפי הפירוט להלן:
אזור כתף באד־שבע:
בשטח של

 450דונם

גוש  1חלק מחלקה 7

גוש  3חלק מחלקה  10בשטח של

 280דונם

סה״-כ

 730דונם

חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בצבע אדום ,לשם זיהוי בלבד
ו ל א לשם קביעת גבולות בתשריט מס׳ חפ/א׳ 62/16/הערוך בק1ג
מידה  1:10,000והחתום ביד שר האוצר.
העתקי התשריט האמור מופקדים במשרדי מנהל אגף רישום והסדר
מקרקעין ,ירושלים ,ובמשרדי הממונה על המחוז ,בארישבע ,וכל
המעונין ברבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.
ח׳ בשבט תשל׳׳ט ) 5בפברואר (1979
)חמ (3-2

שמחה ארליך
שר האוצר

 1ע״ר  ,1943תוט׳  ,1עמי .32

 1ע״ר  ,1943חוסי  1עמ׳ .32

ילקוט הסרסומים  ,2519ב׳ באדר תשלי׳ט1.3.1979 ,

1099

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף (2) 22

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי
ציבור() 1 1943 ,להלן  -הפקודה( ,אני מכריז כי המקרקעין המתוארים
בתוספת ,שביתה אליהם פורסמה הודעה  2לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה,
יהיו לקנינה הגמור והמוחלט של מדינת ישראל מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

תוספת
חטיבת קרקע בשטח כולל של  142.381דונם המהווה חלקות
סופיות וחלקות ארעיות בסכנין ,כמפורט להלן:
חלקה סופית
גוש :19260
) 13חלק(
) 18חלק(
) 18הלק(
) 26תלק(
) 26חלק(
גוש :19261
) 18חלק(
) 19חלק(
 20בשלמות
 21בשלמות
) 45הלק(
) 39חלק(
) 41חלק(
) 41חלק(
) 41חלק(
) 41חלק(
) 41הלק(
) 43חלק(
) 43חלק(
 38בשלמות
גוש :19429
) 38תלק(
) 58חלק(

הלקה ארעית השטה בדונם

5
6
12
8
13

1.218
0.377
0.147
2.310
0.100

3
7

1.722
12.559
12.738
2.845
1.641
9.541
0.428
1.033
1.834
26.295
20.678
19.731
0.081
0.865

הפ/ו׳516/26/
הפ/ו׳516/26/
הפ/ו׳516/26/
הפ/ו׳516/26/
הפ/ו ׳516/26/
הפ/ז516/26/
הפ/ז516/26/
הפ/ז516/26/
הפ/ז516/26/
וזפ/ז516/26/
הפ/ז516/26/
הפ /ז516/26/
הפ/ז516/26/
הפ/ז516/26/

26.587
0.020

הפ/ח516/26/
הפ/ת516/26/

-

4
16
סה״ב

העתקי התשריסים האמורים מופקדים במשרדי מנהל אגף רישום
והסדר מקרקעין ,ירושלים ,ובמשרד הממונה על המחוז ,גצרת־פילית,
וכל המעוגין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.
ו ׳ בשבט תשל׳׳ט ) 7בפברואר (1979
)חמ (3-4

11Q0

תוספת
חטיבת קרקע בשטח כולל של  130דונם בעדך המהווה חלקות
וחלקי הלקות בגוש  6706במחנהיישראל ,כמפורט להלן:
גוש

חלקה

21 6706
22
23
24
25
26
27

הששה
במ״ר

החלקים

17,494
16,681
13,171
25,341
8,671
47,819
38,722

15370/17494
בשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות
2957/38722

שטח החלקים
המבוקשים להפקעה
במ״ר
15,370
16,681
13,171
25,341
8,671
47,819
2,957

חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בצבע אדום ,לשם זיהוי בלבד
ו ל א לשם קביעת גבולות ,בתשריט מספר ר,פ 733/152/הערוך כקנה
0
מידה  1:2500והחתום ביד ש ר האוצר.
העתקי התשריט האמור ,מופקדים במשרדי מנהל אגף רישום
והסדר מקרקעין ,ירושלים ,ובמשרדי הממונה על המחוז ,תל־אביב־
יפו ,וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.
ה׳ בשבט תשל״ט ) 2בפברואר (1979
)חמ (3—5

שמחה ארליך
שר האוצר

 1ע״ר  1943תום׳  1עמ׳ .32

 142.381דונם

חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בצבע אדום ,לשם זיהוי בלבד
ו ל א לשם קביעת גבולות ,למעט החלקים הצבועים בצבע כחול,
בתשריטיפ מס׳ הפ/ה ,516/26/הפ/ו ,518/26/הפ/ז',516 26,
הפ/ח׳ 516/26/הערוכים בקנה מידה  1:1250והחתומים בידי שר
האוצר.

 1עייר  ,1943תוס׳  ,1עמי .32
 2י״פ תשל״ד ,עמ׳ .1199

נמסרת בזה רודעה ,כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  (2) 22לפקודת
הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור() !1943 ,להלן  -הפקודה(,
הרשיתי את התעשיה האווירית לישראל בע״מ ,והיא מורשית בזה
להשתמש בכל הכוחות והזכויות שהוענקו ל י או ליועץ המשפטי
לממשלה לפי הפקודה ,ולמלא את בל החובות שהוטלו עלי או על•!
היועץ המשפטי לממשלה לפי הפקודה ,לצורך רכישתה ובקשר
לרכישתה של הקרקע המתוארת בתוספת ,שכן אותה רכישה עשויה
לדעתי להיות מועילה לציבור.

מספר תשריט

הפ/ה516/26/
הפ/ד,ן516/26
הפ; ה 516/26/
הפ/ה516/26/
ד,פ/ה516/26/

10
3
6
7
8
10
11
19
21

לפקודת הקרקעות)רכישה לצרבי ציבור(1943 ,

שמחה ארליך
שר האוצר

הודעה בדבר הגשת בקשה לביעור חומר ארכיוני
לפי תקנות הארכיונים)ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה
וברשויות המקומיות( ,תשי״ז—1957
בהתאם לתקנה  7להקנות הארכיונים )ביעור חומר ארכיוני
במוסדות המדינה וברשויות המקומיות( ,חשי״ז ,1 1957-ותקנה ) 2א(
לתקנות הארכיונים)ביעור תיקים פליליים ומשפטי משמעת( ,תשכ׳׳ו—
 ,2 1965אבי מודיע כי בית משפט השלים תל־אביב הגיש בקשה
לביעור תיקי חקירת סיבית מוות ,מהשנים .1970-1965
ז׳ בשבט תשל׳׳ט ) 4בפברואר (1979
)חמ (3-82

א׳ אלםברג
הגנז

 1ק־״ח תשי״ז ,עמ׳ .1794
 2ק׳׳ת תשכ״ו ,עמ׳ .40

ילקוט הפרסומים9-נ ,25ב׳ באדר-השלי׳ם13.1979 ,

הודעה בדבר הגשת בקשה לביעור חומר ארכיוני
לפי תקנות הארכיונים)ביעור תומר ארכיוני במוסדות המדינה
וברשויות המקומיות( ,תשי״ז—1957
בהתאם לתקנה  7לתקנות הארכיונים )ביעור חומר ארכיוני
במוסדות המדינה וברשויות המקומיות( ,תשי״ז— ,1 1957ותקנה ) 2א(
לתקנות הארכיונים)ביעור תיקים פליליים ומשפטי משמעת( ,ת ש כ ״ ו -
 ,21965אני מודיע כי בית המשפט המחוזי חיפה הגיש בקשה לביעור
החומר הארכיוני המפורט להלן:
 .1תיקים אזרחיים משנת  ,1970בתום תקופה של  7שנים לאחר מתן
פסק הדין הסופי ,למעט תיקים בענינים של הוצאת דיבה ,הכרזת
גיל ושינוי גיל ועדרים לפי חוק נ כ י רדיפות הנאצים ,תשי״ז—

הודעה בדבר בחידת ראש המועצה האזורית זבולץ
וסגניו
בהתאם לסעיף )32יב( לצו המועצות המקומיות )מועצות
אזוריות( ,תשי״ה— , ! 1958נמסרת בזה הודעה בי בישיבת המועצה•
האזורית זבולון שהתקיימה ביום ח׳ בתשרי תשל׳׳ט ) 9באוקטובר
 (1978נבחר יעקב רם להיות ראש המועצה ,משה נהיר ויצחק בלנק
נבחרו להיות סגני ראש המועצה.

י ד בשבט תשל׳׳ט ) 11בפברואר  (1979חיים קוברסקי
המנהל הכללי של משרד הפנים
)חמ (3-743
ע

1

ק״ת חשי״ה ,עמי  ;1256י״פ תשיל ,עמי .2018

.3 1957

צו המכריז על שטחים נגועים

 .2ערעורים אזרחיים ,משנה .1970

לפי פקודת מחלות בעלי חיים1945 ,

 .3תיקים פליליים—עוונות וחטאים ,משנת .1970
 .4ערעורים פליליים ,משנת .1970
 .5ערעורי מס הכנסה ,משבת .1970

א׳ אלסבוע

ז׳ בשבט תשל־־ט) 4בפברואר (1979
)חמ (3-82

הגנז

ק״ת תשי׳׳ז ,עמי .1794
ק״ת תשכ״ו ,עמי .40
 3ס״ח תשי״ז ,עמי  ;103תשכ״ט ,עמי .90
1

2

הודעות בדבר הוצאת סדרות של איגרות חוב .
—לפי

חוק מילווה פיתוח,

 .1נמסרת בזה הודעה כי בתוקף סמכות שד האוצר לפי סעיף ) 6ב(
 %ל ח ו ק מילווה פיתוח ,תש׳ץ־— ,!i960שהועברה אלי ,קבעתי לגבי
^מילווה פיתוח-,תש״ך— ,1960סדרה מסי  ,8054ענינים אלה:
) (1סוג הסדרה :סוג ח׳ אשר תנאיו נקבעו בתקנות מילווה פיתוח
)סדרות מסוג חי( ,תשל׳׳ז—) 1977להלן — התקנות(.
2

) (2יום ההוצאה :י׳ בשבט תשל״ט ) 7בפברואר .(1979

בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לפקודת מחלות בעלי חיים ,11945
אני מבריז ע ל מושב עגור ,המועצה האזורית מסה יהודה ,ומושב
תלמי־יחיאל ,המועצה האזורית באר־טוביה ,כעל שטחיה גגועים הואיל
ומצויה בהם מוזלת הניוקסל.
ז׳ בשבט תשל״ט ) 4בפברואר (1979
)חמ (3-126

א׳ שמשוני
מנהל השירותים הוטרינריים

 1ע״ר  ,1945תום׳  ,1עמי .155

מינר חבר המועצה הארצית
לפי חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה—1965
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 2ג( לחוק התכנון והבניה ,תשב״ה—
 ,11965מיניתי את א פ ר י ם ד ו ב ק  ,סגן ראש עירית ירושלים ,להיות
במקומי מיום כ״ז בכסלו תשל״ט ) 27בדצמבר  ,(1978חבר המועצה
הארצית לתכנון ולבניה.
מינויו של מירון בנכבשתי  -בטל.
י״ח בטבת תשל״ט ) 17בינואר (1979
)חמ(3—7

טדי קולק
ראש עירית ירושלים

) (3סך כל שוויה הנקוב :מאה מיליון לירות.
) (4מועדי פדיון הקרן והריבית :איגרות החוב ייפדו בשלמותן
ביום ט״ז בשבט תשמ״ה ) 7בפברואר  (1985בתוספת ריבית או
ריבית והפרשי הצמדה ,לפי הברירה הקבועה בתקנה  8לתקנות.
 .2נמסרת בזה הודעה כ י בתוקף סמכות שר האוצר לפי סעיף ) 6ב(
לחוק מילווה פיתוח ,תש״ך ,1960-שהועברה אלי ,קבעתי לגבי
 8 5 1 4ע נ י נ י ם אלה:
,
מילווה פיתוח ,תש״ך— ,960iסדרה מם׳
) (1סוג הסדרה :סוג בבי אשר תנאיו נקבעו בתקנות מילווה פיתוח
)סדרות מסוג בבי( ,תשל״ח—) 1978להלן  -התקנות(.
3

) (2יום ההוצאה :י׳ בשבט חשל־״ט ) 7בפברואר .(1979
) (3סך כל שוויה הנקוב :חמישים מיליון לירות.
) (4מועדי פדיון הקרן והריבית :איגרות החוב ייפדו בשלמותן
ביום ט׳־ז בשבט תשמ״ה ) 7בפברואר  (1985בתוספת ריבית
והפרשי הצמדה ,לפי הברירה הקבועה בתקנה  8לתקנות.

י׳׳א בשבט חשל״ט ) 8בפברואר  (1979מאיר פרידמן
סגן הממונה על המימון ושוק ההון
)חמ (3—50
 1ס״ת תש״ך ,עמי  ;47תשל״ז ,עמי  18ועמי .146
ק ״ ת תשל״ז ,עמי .1554
ק*ת חשל״ח ,עמי .1719
2

3

ילקוס הפרטומים־9י',251יב׳ באדריתשק'״ט1.3.1979 ,
,

י סייח תשב״ה ,עמ׳ .307

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות בהתאם לסעיף 57
לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסה חדש[ ,תשב״ט—1969
מודיעים בזה בי לוח הזכויות לגושי הרישום מס׳  19216ו־19221
כסרא ,שבגפת עבו ,הוצגו לעיון ביום ג׳ בשבט תשל׳׳ט ) 31בינואר
 (1979לתקופה של  30יום בלשכת פקיד הסדר במקרקעין שבחיפה,
בלשכת מינהל הנפה שבעכו ובמועצה האזורית מרכז הגליל ,תרשיחא.
מודיעים בזה בי לוחות הזכויות לגושי הרישום  18446וי18455
ג׳ולים ,שבנפת עכו ,הוצגו לעיון ביום ג׳ בשבט תשל״ט ) 31בינואר
 (1979לתקופה של  30יום בלשכת פקיד הסדר המקרקעין שבחיפה,
בלשכת מינהל הנפה שבעכו ובמועצה המקומית גיוליס.
מודיעים בזה כי לוחות הזכויות לגושי הרישום  18655ו־18675
מעיליא ,שבנפת עכו ,הוצגו לעיון ביום ג׳ בשבט תשל׳׳ט ) 31בינואר
 (1979לתקופה של  30יום בלשכת פקיד הסדר המקרקעין שבחיפה,
בלשבת מיבהל הנפה שבעכו ובמועצה המקומית מעיליא.
ח׳ בשבט תשל׳׳ט ) 5בפברואר (1979

נתן גל־נור
פקיד הסדר המקרקעין
למחוז חיפה והגליל המערבי

1101

תש״ך960i

הודעה בדבר קביעת מועד בחידת רב עיר ספרדי
לבית שאן
לפי תקנית בחירות רבני עיר ,תשל״ה1974-
ועדת הבחירות לרב ע י ר ספרדי לבית שאן ,מודיעה כי מועד
בחירת רב עיר ספרדי נקבע ליום שלישי ,ז׳ באדר תשל״ט ) 6במרס
 ,(1979בשעה  ,18.00במשרדי המועצה הדתית בית שאן.
תשומת הלב מופנית לתקנה  10לתקנות בהירת רבני עיר ,חשל׳׳ה—
 ,11974הקובעת לאמור:
״ .10מי שכשיר להיבחר כרב עיר דשאי להציג לועדת הבחירות
אח מועמדותו בכתב ,לא יאוחר מ־ 7ימים לפני מועד הבחירות ,וכן
רשאים שלושה מחברי האסיפה הבוחרת לא יאוחר מהמועד האמור.
להציג מועמד שהסכים לכך בכתב.״
בעלי כשירות מכל רחבי תבל רשאים להיות מועמדים לתפקיד
ר ב עיר בית שאן ותשומת הלב מופנית לתקנה  3לתקנות האמורות
הקובעת את אלה הכשירים להיבחר לרב עיר.
מועמדות בצירוף מסמכי הכשירות ,בהתאם לתקנה  ,3ניתן להגיש
למזכיר הועדה אביטן יהושע ,במשרדי המועצה הדתית בית שאן,
בימים אי—ה׳ בין השעות  ,09.00—13.00תוך המועד הקבוע בתקנה
 10באמור.
ח׳ בשבט חשל״ט ) 5בפברואר (1979

אלברט אטיאם

)חמ (3-44

יושב ראש ועדת הבהירות לרב עיר ספרדי
כית שאן
 1ק״ת השל״ה ,עמי .532

הודעה על אישור שיכונים ציבורייס
לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(,
תשכ״ד—1964
בתוקף סמכותי לפי סעיף 1א לחוק רישום שיכלנ־ים ציבוריים
)הוראת שעה( ,תשכ״ד ,1964-אני מאשר כ י בניבים שהוקמו בידי
המדינה ,אד מטעמה או ביוזמתה או שנרכשו בידי המדינה ובנייתם
החלה לפני כ ׳ בניסן תשל״ה ) 1באפריל  (1975על המקרקעין המתו״
ארים בתוספת יהמסומנימ בצבע כחול בתשריט הם שיכונים ציבוריים.
התשריט הופקד באגף הפרוגרמות ,במשרד הבינוי והשיכון ,רחוב
חלל  ,23ירושלים ,וניתן לעיין בו בימים ובשעות שהמשרד פתוח
לקהל.
מקופ

גוש

הלקות

ירושלים

30220

1

אור עקיבא

10617
10621

באד־שבע

38061

5

קרית ים

10424
10425

3 ,5
1 ,2

תלקי
חלקות

5
1

ב״ו בטבת תשל״ט) 25ב מ ו א ר (1979
)חמ (3-43

מספד בתים

115 ,117 ,119
107
1-10

זאב ברקאי
מנהל אגף פרוגרמות

ז סייח תשכ׳ ד ,עמ ׳ ;52תשל״ה ,עמי  ;244י יפ תשל״ז ,עמי .1712

1102

לפי פקודת וזעחונות
נמסרת בזה הודעה ,בי ביום י״ב בכםלו תשל״ט ) 12בדצמבר
 ,(1979ניתן לאפרים לידור ,רחוב גדעון  ,13רמת־גן ,רשיון מס׳
 ,1874חתום ביד הממונה ע ל מחוז תל־אביב ,להוציא לאור שבועון
בשפה העברית בשם ״תשחצון״ ,שידון בנושאי תשבצים ,תשחצונים
וחידונים ,ייערך בידי אפרים לידוד ויודפס בבית הדפוס ״הדקל״
בע״מ ,תל־אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כ י ביום י׳׳ג בחשון תשל״ט ) 13בנובמבר
 (1978ניתן לאריה אבידור ,רחוב הכרמל  ,24רמת השרון ,רשיון מם׳
 ,1868החום ביד הממונה על מחוז תל־אביב ,להוציא לאוד ירחון בשם
״סברה״ בשפה הספרדית ,שידון בנושאי בוער ,ייערך בידי אריה
אבידור ויודפס בבית הדפום ״גירו0לם פוסט״ ,רחוב יהודה המכבי
 ,60תל־אביב.
נמסרת כזה הודעה ,כ י כיום ב׳ בטבת ת ש ל ׳ ט ) 1בינואר ,(1979
גיתן לגמליאל יצחק ,רחוב שמעון  ,25/4ערד ,רשיון מם׳ ,1530
חתום ביד הממונה על מחוז הדרום להוציא לאור שבועון בשפה
העברית ,בשם ״ערד פלוס״ שידון בנושאי כתבות ,פרסומות ,פינת
הילד ,קריקטורות ,החי והצומח ,ייערך בידי אברהם הופמן ויודפס
בבית הדפוס ״אביב״ ,אזור התעשייה ,ערד.

כ״-ז בטבת תשל׳׳ט ) 26בינואר  (1979יעקב מרקוביץ
סגן המנהל הכללי לשירותי חירום
)חמ (3—75
ולתפקידים מיוחדים במשרד הפנים
הודעה בדבר אכרזה על קרקע חקלאית
לפי חוק התכנון והבניה ,תשב-ה—1965

ן

מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף  5לתוספת הראשונה
לחוק התכנון והבניה ,תשג״ה A 1965-ועל יסוד חוות דעת ועדת
המומחים ,הכריזה הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ע ל הקרקעות
המתוארות כתוספת כקרקע חקלאית לענין החוק.

תוספת
המועצה המקומית קריח ביאליק :חלק מגוש 10236
המועצה המקומית עוספיא :גוש 17146
עירית חיפה ,המועצה המקומית נשר :גוש 11893

,26—28 ,30—31
38 ,39 ,19 ,20
1-10
1
1

הודעות בדבר מתן רשיונות לזזוציא לאור עתונים

עידית הזרה :גוש .10054
הקרקע כאמור נמצאת בתחומי הרשויות המקומיות בגושים שצויינו
לציוץ ,וסומנו בצבע ירוק במפות החתומות בידי יושב ראש ועדת
המומחים ויושב ראש הועדה לשמירה ע ל קרקע חקלאית ,והעתקים
מהן הופקדו במשרדי החקלאות ,אגף המיפוי ,רחוב יהודה הימית ,35
תל־אביב־יפו ,בלשכת התכנון של משרד הפנים במחוז חיפה ,ובמחלקה
לסקר התיישבותי וייעוד קרקעות מנהל התכנון משדד הפנים ,הקריה,
ירושלים ,וכל המעונין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
יי דש
ד׳ בשבט תשל״ט ) 1בפברואר (1979
יושב ראש הועדה לשמירה ע ל קרקע חקלאית
)חמ (3—135

 1ס״ח תשכ״ה ,עמי  ;307תשל״ט ,עמ׳ .14

ילקוט הפרסומים  ,2519ב׳ באדד תשל׳׳טjr.3,1979 ,

הודעות ל0י ח ו ק התכנון והבניה , ,ת ש כ ״ ה  9 6 5 -ו
מ ח ה ירושלים
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :שכונת ימין משה ,גרש
 30030חלקה .90

מרחב חכנון מקומי ,ירושלים

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כ י במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,הופקד
שינוי תכנית מיחאר מקומית הנקרא :״תכניה מס׳  - 2672שינוי מס׳
 1/78לתכנית מיתאר מקומית ושינוי מס׳  1/77לתכנית עמ16/א׳״,
ביחד עם התשריט המצורף אליו.
ואלה השטחים הכלולים בשינויהתכנית :שכונחואדי ג׳וז ,מגרשים
מס׳  7 ,6 ,4 ,3 ,2 ,1שבתכנית עמ 16/אי.
עיקרי הוראות התכנית (1 :קביעת חופפת למגרשים 7 ,6 ,4-1
שבתכנית עמ16/אי ,בשטח של עד  49מ״ר ליחידת דיור במפורט
בתשריט ובנספח הבינוי;  (2שינוי לתכנית עמ 16/א׳ ע״י ש י נ ו י שטח
בניה מוחר לקומה מ־ 165מ ״ ר ) כ ו ל ל מרפסות( ל־ 234מ״ר;  (3הגדלת
אחוזי הבניה מ־ 70%המותרים ל־ (4 ;99%שינוי לחכניח המיתאר
המקומית ושינוי לתכנית עמ16/אי ,ע״י קביעת קווי בנין כמצויין
בתשריט ובנספח הבינוי.
בל המעונין בשינוי החכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

עיקרי הוראות התכנית :א( ביטול ותיקון גובהי הגגות; ב( ביטול •
השטח הקיים לשימור; ג{ שינוי בינוי השטח.
כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא חשלום ־•
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין א ו בכל פרט תכנוני אחר הרואה את ־
עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100לחוק ,דשאי תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
להגיש התנגדות לשינויי התבניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

הודעות בדבר הפקדת תכניות מפורטות.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
חשב״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
ירושלים ובמשרדי הועדת המקומית לתכנון ולבניה ירושלים חופקדו,
ביחד עם התשריטיס המצורפים אליהם ,תכניות מפורטות אלה;
)(1

ו

עיקרי מטרת התכנית :א( קביעת ייעוד שטח החלקה  72בגוש
 30009בשטח להקמת בנין ציבורי)בית ספר(; ב( הרחבת קטע
מרחוב רחל א מ נ ו ) ל י ד חלקה .(72
)(2

הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר מקומיות
נמםרח בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
השב״ה— ,1965בי במשרדי הועדה המחוזיח לחבנון ולבניה מחוז
ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים הופקדו,
ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם ,שינויי תכניות מיתאר מקומיות
•
י
אלה:
)(1

)(2

עיקרי מטרח התכנית :א( איחוד החלקות; ב( שינוי קווי בנין
)אזור מגורים  ,3מרווח הצדדי  3מ׳ ומרווח האחורי  5מי(.
)(3

עיקרי הוראות התכנית :שינוי סעיף  8״אזור מגורים  6מיוחד״
בתקנון תכנית מס׳ .2201
) (3״תבנית מס׳  - 2454שינוי מס׳  1/77לתכנית מס׳ עמ 19/ושינוי
מס׳  1/77לתכנית 2086״.

ילקוט הפרסומים  ,2519ב׳ באדר תשל״ט1.3.1979 ,

תכנית מס׳ .2484
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :שכונת טלביה ,רחוב חובבי
ציון  ,25גוש  30021חלקות .301 ,87
עיקרי מטרת התכנית :איחוד חלקות  301 ,87בגוש .30021

)(4

תכנית מס׳ .2563
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :רחוב הצנחנים ,רחוב הנביאים,
גוש  30054חלקות  ,124,33 ,32חלקי חלקות ,83 ,21 ,20 ,18
 ;126 ,125 ,122 ,114 ,103—98 ,96—87 ,85 ,84גוש 30055
חלק מחלקה .73

״תבנית מס׳ 2201אי — שינוי מם׳  1/78לתכניתמם׳ ,2201
שינוי לתכנית מיתאר מקומית ירושלים״.
ואלה השטחים הכלולים כשינוי התבנית :קדית יובל ,השטח
בין רחובות זנגוויל ,קלייגמן ,ורבורג ,גוש  30412חלקות -24
.115 ,113 ,112 ,110-107 ,105—98 ,86

תכנית מס׳ .2439
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :שכונת תל ארזה ,רחוב פנינה,
.גוש  30079חלקות .50 ,49

״תכנית מס׳  1985ג ׳  -ש י נ ו י מסי  1/78לתכנית מם׳ 1985אי,
שינוי לחכניח מיחאר מקדמית ירושלים״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :שכונת גילה ,חלק
ממיחחם  02ג׳ בין קואורדינטות אורך 168.600—168.700
וקואורדינטות רוחב  ,126.700-126.000מגרשים .5 ,1
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי הגבול בין מגרש • 1ל־;5
ב( שינוי מיקום חניה פרטית במגרש .1

תכנית מס׳ .2372
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :שכונת קטמון ,רחוב רחל אמנו
ואלפםי ,גוש  30009חלקה .72

כ ל המעונין בקרקע ,בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש
התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

,

עיקרי מטרת התכנית :א( הרחבת דרכים; ב( ביטול קטע מרחוב
הנביאים וקביעת ייעוד השטח.
)(5

חכנית מס׳ .2588
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :שבונה קרית יובל ,גוש ,30412
חלקות ) 93 ,23 ,19 ,3 ,4חלק(.
עיקרי מטרת התכנית :א( התוויית דרך גישה ברוחב  6מ ׳ בין
הלקוח  3ו ־  4לחלקה  23בגוש  ;30412ב( איחוד חלקות 19
ו־ 23בגוש  ;30412ג( קביעח קווי בנין צדדיים לחלקות  3ו־4
שבגוש ) 30412קו בנין צדדי  1מ׳ מן הדרך החדשה(.

1103

הודעות לפי ח ו ק התכנון והבניה ,ת ע ו כ ״ ה 1 9 6 5 -
כל המעונין בתכניות רשאי לעיין בהן ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כ ל המעונין בקרקע ,בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו גסגע ע ל ידי התכניות ,וכן כל הזכאי ל כ ך על פי מעיף 100
לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות
להגיש התנגדות לתכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה~ ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים,
החליטה באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית ממורטת הנקרא :יי
תכנית מס׳  1474א׳ — שינוי מס׳  1/73לתכנית מפורטת מס׳ .1474
השטחים הכלולים בתכנית :גוש  30134חלקית ,7 ,6 ,5 ,4 ,3,2
 .39האזור נמצא בין דרך שבם ,רחוב נחל אגוז ודרך הר הזיתים,
וממזרח למטה הארצי של המשטרה.

מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
במסרח בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
חשכ׳׳ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,הופקד
שינוי תכנית מפורטת הנקרא :תכנית מס׳  1784ב׳ — שינוי 1/78
לתכניות מפורטות מס׳  1377ו־ 1784א׳ ,ביחד עם התשריט המצורף
אליו.
מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם :שכונת גונן,
רחוב יוסי בן יועזר ורחוב אליעזר הגדול ,גוש  30143חלקות ,94
 ,144חלקי חלקות .136,117 ,91
עיקרי מטרות שינוי התכנית :א( איחוד כל המגרשים והחלקות
המיועדים לבניני ציבור; ב( ניטול תכנית  1784אי; ג( קביעת שימוש
בשטח המאוחד.
כ ל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הריאה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,לכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי ,תוך הדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות
להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי הוראות סעיף  6ב ׳ שבתכנית
 1474ביחס לשטח הרצפות; ב( הרחבת דרך יהתוויית דרך חדשה.
הודעה על הפקדתה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2432תשל״ח,
עמ׳ .1654
השינוי האמור בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו ביחד עפ
התשריט המצורף אליי׳ הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה ובן
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,וכל המעונין
רשאי לעיין ב ו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,מטה יהודה

הודעות בדבר אישור שינויי תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ־׳ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים,
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינויי תכניות מיתאד מקומית
אלה:
)(1

ואלה השטחים הכלילים בתכנית :גוש  30366חלקה  ,11שכונת
מעוז ציון בתחום המועצה המקומית מבשרת ציון.
עיקרי הוראות התכנית :חלוקת החלקה ל־ 2מגרשי בניה וקביעת
מגבלות הבניה והפרשת שטחים לצרכי ציבור.
הודעה על הפקדתו ,ביחד עם התשריט המצורף אליו ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2453תשל״ח ,עמ׳ .2229

מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק
תשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית
הנקרא :תכנית מס׳  — 2356שינוי מסי 31/77
מקומית ירושלים.

התכנון והבניה,
מחוז ירושלים,
מיתאר מקומית
לתכנית מיתאר

ואלה השטחים הכלולים בתכנית :רחוב עין צורים  ,17גוש 30117
חלקות .22 ,20
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי תבנית המיתאר המקומית
לירושלים ע״י — שיגוי ייעוד השטח מאזור מגורים  1לאזור מקומות
מיוחדים )מוסד תלמוד תורה(; ב( איחוד חלקות מם׳  22 ,20בגוש
 ;30117ג( תוספת בניה ע׳־י היבור לבנין הקיים.
הודעה על הפקדתו ,ביחד עם התשריט המצורף אליו ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2456תשל״ח ,עמי .2296
השינוי האמור בצורה שהועדה אישרה אותו ביחד עם התשריט
המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה יכן במשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,וכל המעונין רשאי לעיין
ב ו ללא חשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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תכנית מס׳ מי — 367/שינוי לתכנית מיתאר מקומית מס׳ יג^£16/ו
ושינוי לתכניה מיתאד מפורטת מס׳ יג.155/

)(2

תכנית מס׳ מי - 358/שינוי לתכנית מיתאר מקומית מם׳ יג,116/
ושינוי לתכנית מפורטת מס׳ ינ.155/
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :גוש  30367חלקה  ,8שכונת
מעוז ציון בתחום המועצה האזורית מבשרת ירושלים.
עיקרי הודאות התכנית :חלוקת החלקה ל־ 2מגרשי בניה וקביעת
מגבלות הבניה והפרשת שטחים לצרכי ציבור.
הודעה על הפקדתו ,ביחד עם התשריט המצורף אליו ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2439תשל״ח ,עמ׳ .1840

השינויים האמורים בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותם ביחד
עט התשריטים המצורפים אליהם ,הופקדו במשרדי הועדה המחוזית
האמורה ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה יהודה,
וכל המעונין רשאי לעיין בהם ללא חשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתומים לקהל.
ט״ז בשבט תשל״ט ) 12בפברואר (1979

ר׳ לוי

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ירושלים

ילקוט הפרסומיט  ,2519ב׳ באדר׳-תשלי׳ט9-,ד1.3>19

הודעות לפי ח ו ק התכנון והבניה ,ת ש כ ״ ה 1 9 6 5 -
מ ח ת המרכז

הנקרא ״תכנית מס׳ חפ 1141/ח׳ — ביטול האו!ד לבנין ציבורי מס׳
 — 813דניה״.

מרחב תכנון מקומי ,פתת־תקוה

תכנית זו מהווה שינוי לתכניות:
חפ - 229/תכנית המיתאד של העיר היפה:
חפ229/אי  -תכנית המיחאר של העיר חיפה )תיקון(;
חפ1141/ב׳  -חיפה ,עיר כנים חוד הכרמל — דניה.

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כ י במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־חקוה ,הופקד
שינוי תכנית הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ פת810/״ ,ביחד עם
התשריט המצורף אליו.
עיקרי הוראות השינוי :קביעת שימוש בשטח באזור פרק הירקון
במועדון ספורט ,קביעת בניה ע ל פי תבנית בינוי.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית :גוש  6398חלקה ,28
אזור פרק הירקון מזרחה לכביש הירקונים.
כל המעונינים בשינוי התכנית רשאי לעיין ב ו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

הודעה ע ל הפקדת השינוי ,ביחד עם התשריט המצורף אליו,
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2411תשל״ח ,עמ׳ .1145
השינוי האמור ,בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו ,ביחד עם
התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה ,וכל המעונין רשאי
לעיין ב ו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
י׳ בשבט תשל״ט ) 7בפברואר (1979

נפתלי אילתי

כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
בפגע על ידי שינוי התבנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש
התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה

י״א בשבט תשל״ט  8בפברואר  (1979א' היון
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז

מ ח ה הצפון
מרחב תכנון מקומי ,אשדי

הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
מרחב תכנון מקומי ,נתניה
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הודעה על הכנת שינוי לתכנית מיתאר

ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה— ,1965כ י הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה ,החליטה
בישיבתה מסי  1מיום י״א בטבת תשל״ט ) 10בינואר  ,(1979על הכנת
שינוי הנקרא ״שיבוי מם׳ בת|28/307וי״ — שינוי לתבגית מיתאד
חלקית מס׳ נת.28/307/

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשרי שבקיבוץ
עברון ,הופקדו ביחד עם התשריטיס המצורפים אליהם ,שינויי תכניות
מפורטות אלה:
)(1

ואלה השטחים הכלולים בתכגית :גוש  18253בשלמות ,שטח
בנוי אל עבסיה ושייך דויד ,חלקי גושים ,18245—18243
.18255 ,18254 ,18251 ,18250

עיקרי התכנית (1 :איחוד וחלוקת מחדש ללא הסכמת הבעלים לפי
סעיף ז׳ פרק ג׳ לחוק;  (2קביעת בינוי על חלקה  61א 61 ,ב ,מספר
יחידות הדיור ,גובה הבנינים וחתך אופייני;  (3קביעת חזית חנויות
ושטחן;  (4קביעת שטח ציבורי פתוח ״א״;  (5קביעת שטח לחניה ״ב׳׳.
ואלה השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת :גוש  8273חלקות
) (234 ,228—225חלקה חדשה  61בהתאם לתבנית נת ,28/307/ברחוב
סיקולוב.

ה׳ בשבט תשל׳׳ט ) 2בפברואר  (1979ר׳ קליגלר
יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
נתניה
מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי ,חיפה

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
חשכ״ד ,1965—.בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה,
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מיהאד מקומית

ילקוס•הפרסומים״  ,•4519בי'באדר תעל״ט1.3.1979 ,

תבניה מפורטת מס׳  — 2316שינוי לתבנית מפורטת מס׳ — 899
חלוקת מגרשים לבניה ,שייך דנון.

מטרות שינוי התכנית :חלוקת מגרשים לבניה ,חלוקת שטחים
לפי ייעודים שונים ורשת.כבישים ודרכים.
)(2

תכנית מפורטת מם׳  — 2764שינוי לתכנית מפורטת מס׳ — 616
שבי ציון.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :תלקי נושים ,18116 ,18115
.18136 ,18135
מטרות שינוי התכנית :שינוי ייעודים שונים ,ביטול דרבים
קיימות ,הצעת דרכים חדשות ושינוי תוואי של דרכים.

כל המעונין דשאי לעיין בשינויי התכניות ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרם תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי אחד השינויים ,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.
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הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,ת ש כ ה—965ן
״

מרחב תכנון מקומי ,הגליל המרכזי

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המרכזי
שברחוב לוחמי הגיטאות  ,10עכו,הופקד,ביהד עם התשריט המצורף
אליו ,שינוי תכנית מיתאר הנקרא :תכנית מם׳  — 2837שינוי לתכנית
מיתאר מם׳  194הגלילית — שינוי ייעוד למגורים בכפר דיר אל אסר.
ואלה השטחים הכלולים בתכבית :גוש  ,18819חלקות .74 ,45 ,33
מטרת שינוי התכנית :שנוי ייעוד השטח מחקלאי לאזור מגורים.
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 גפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדפ הועדה המקומית שמרחב
התכנון שלה־ כלול בתחום התבגית או גובל איתי ,רשאי ,תוך חדשיים
מיום פרסומה של הודעה זי ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.

מרחב תכנון מקומי ,הגליל המזרחי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ׳׳ה— ,1965כ י במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה-מחוז
הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי
שברחוב הגליל טבריה ,הופקדה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית
מפורטת גיס׳  - 2312חלקות מגרשים לבניה בכפר רינה ,ביחד עם
התשריט המצורף אליה.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :גוש ) 17529ארעי( הלקח 10
)ארעית(.
מטרת התכנית :חלוקת השטח למגרשי בניה למגורים.
כל המעונין בתכנית דשאי 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 מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון שלה
כלול בתחום התכנית או גובל איחו ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה
של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לתבנית במשרדי הועדה
המקומית האמורה.

מרחב תכנון מקומי ,הגליל המזרחי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כ י הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
אישרה תבנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטה מם׳  — 2287חלוקת
חלקה  12בגוש  ,17529רינה״.
השטחים הכלולים בתכנית :גוש  17529חלקה .12
עיקרי מטרת התכנית :חלוקת מגרשים לבניית מגורים.
הודעה על הפקדתה ,יחד עם התשריט המצורף אליה ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2169תשל״ו ,עמ־ .585

11-06

התכנית האמורה ,בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותה ביחד עפ
התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי שברחוב
הגליל טבריה ,ו כ ל המעונין דשאי לעיין בה ללא תשלים בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,הגליל המזרחי

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה— ,1965כ י במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הצפון ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי
שברחוב הגליל טבריה ,הופקד שינוי תכנית מיתאר הנקרא :תכנית
מס׳  — 2816שינוי לתבנית מיתאר מס׳  194הגלילית — שינוי ייעוד
לשטח ספורט בכפר משהד ,ביחד עם התשריט מצורף אליו.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :גוש  17466חלק מחלקה .10
עיקרי מטרת שינוי התכנית :ייעוד השטח לאזור ספורט.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשמות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדם הועדה המקומית שמרחב
התכנון שלה כלול בתחום התכגית או גובל איתו ,רשאי תוך חדשיים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,מעלה הגליל

^

הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות,
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כ י במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל שבמושב
מעונה הופקדו ,ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם ,שינויי תכניות
מפורטיח אלה:
)(1

תכנית מפורטת מס׳  — 2721שינוי לתכנית מפורטת מסי — 707
מושב זרעית.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :גוש ) 19859בשלמות(; גוש
 ,19857חלקי חלקות  ;13 ,12גוש  ,19860חלקי הלקוח ,6-3
.23 ,22
מטרת שינוי התבנית :הסדר הבניה במושב זרעיח.

) (2״תכנ-ת מפורטת מם׳  — 3180שינוי לתבנית מפורטת מס׳
 — 2546מלאכה ותעשיה ,מושב גורן.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :גוש  ,18614חלק מהלקה .8
מטרת שינוי התכנית :קביעת שטחים למבני מלאכה ותעשיה
במקום.
כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אהד הרואה את
עצמו נפגע על ידי אחד השינויים ,וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
התכנון שלה כלול בתהום התבנית או גובל איחו ,רשאי ,תוך חדשייס
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי
התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

ילקוט הפרסומים  ,2519ב׳ באדר תשל״ט1.3.1979 ,

הודעות לפי ח ו ק התכנון ו ה מ י ה  ,ת ש ב ״ ה 1 9 6 5 -
מרחב תכנון מקומי ,עמק הירדן

הודעות בדבר אישור תכניות מפורטות
נמםרת בזיז הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ;1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,אישרה
תכניות מפורטות אלה:
)(1

״תכנית מפורטת מס׳  - 1593עמק הירדן ,מזרת )צמח עד שעד
הגולן(״.
השטחים שאליהם מתייחסת התכנית':גושים ,15095-15093
 ,15208 ,15207חלקי גושים .15205 ,15096 ,15092 ,15091
עיקרי מטרות התכנית :ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן
מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד וכן קביעת יעדים
ואזורים.
הודעה על הפקדתה יחד עם התשריט המצורף אליה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,1836השל״ב ,עמ׳ .2000

)(2

״תכנית מפורטת מס׳  - 1594עמק הירדן ,ממרב )דגניה א׳
עד אשדות איחוד(״.
השטחים שהתכנית מתייחסת אליהם :גושים ,15093—15091
,15178 ,15175 ,15174 ,15171-15166 ,15113-15100
.15456 ,15470 ,15469 ,15454-15450
עיקרי מטרות התכנית :ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן
מחדש בהתאם למצב הקייס והפיתוח בעתיד וכן קביעת יעדים
ואזורים.
הודעה ע ל הפקדתה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1836תשל״ב,
עמי .2000

 %התבניות האמורות ,בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותן ביחד
־ימס התשריטיס המצורפים אליהן ,הופקדו במשרדי הועדה המחוזית
האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק הירדן
שבצמח ,ו כ ל המעונין רשאי לעיין בהן ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י״ח בשבת תשל״ט ) 17בינואר (1979

ישראל קניג
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון

מ ח ה הדרום
מרחב תכנון מקומי ,אשדוד

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בל .המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחד ,הרואה ,עצמו
נפגע על ידי שינוי התבנית ,וכן כל הזכאי לכך מל פי םעיף  100לתיק,
רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש
התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

מרחב תכנון מקומי ,אשדוד

הודעה בדבר הפ?!דת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזח הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כ י במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשדוד ,הופקד שינוי
תכנית הנקרא :שינוי מס׳  43לתכנית מפורטת מם׳ — 102/03/3
רובע א׳ ,אשדוד ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
עיקרי הוראות השינוי :תיקון לתכנית ל קומותp+Bstffiff-iíHií
או קו»ה מסחרית ,קו׳בנין  ,0רובע א׳ ,אשדוד.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :שטח  10.219דונם ,ירח׳
רוגוזין  ,11גוש  2077חלקה .105
בל המעוגין בשינוי התכנית דשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים חאמוריש פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבבין או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה עצמו
נפגע על ידי שינוי התבנית ,וכן כ ל הזכאי ע ל פי סעיף  100לחוק,
רשאי /תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש
התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

מרחב תכנון מקומי ,תמר רמת־נגב

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תמר רמת־ננב,
הופקד תכנית מיתאר מקוניית מם׳  — 127/02/10נאות םדפא ,ביחד
עם התשריט המצורף אליה.
עיקרי הוראות התכנית :לייעד שטחים לפי חוק רשות נאות מרפא,
תשל״ג ,1973-בחמי זוהר — עין בוקק ,למועצה אזורית חמר.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :שטח של  132דונם בערך באזור
חמי זוהר ,ושטח של  370דונם בעדך באזור עין בוקק.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כ י במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשדוד ,הופקד
שינוי תכנית הנקרא :שינוי מסי  18לתכנית מפורטת מם׳ —104/03/3
רובע ד׳ ,אשדוד ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.

כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה עצמו
נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע ל פי סעיף  100לחוק,
רשאי ,תוך חדשייפ .מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות להגיש
התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

עיקרי הוראות השינוי :חריגה מקו בנין קדמי ,הגדלת יחידת עזר
בקומת קרקע.

י״ב בשבט תשל״ט ) 9בפברואר (1979

י׳ ודדימון

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :שטח  605מ״ר ,מגרש
 6/1בגוש  ,2076רובע ד׳ ,אשדוד.

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום

ילקוט הפרסומים־ ,2519ב׳ באדר תשל׳׳ט1.3.1979 ,
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הזמנות גת* ה מ ש פ ט
בית ה מ ש פ ט המחוזי בירושלים
הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבץ
להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם ,במפורט להלן .בל
המתנגד לבקשות יגיש ,תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמגה זו ,את טעמי התגגדותו ,שאם לא כן יתן בים המשפט צו כטוב
בעיניו.
מס׳ התיק
)צוואות(
61/79
76/79
88/79
90/79
92/79
95/79

שם המנות

הונדה פייגה
אבנר רגינה
אייסיג איטה
םפקטור היימן יוליוס
ג׳ראםי שושנה
תבור משה

מקום מגוריו
האחרון
—

-

-

-

-

תאריך
הפטירה

שם המבקש

2.3.78

נרליץ יחיאל

6.11.78

אבנר תאודור ואח׳

17.11.78

אייסיג יוסף

7.10.78

ספקטור פני

17.5.78

כתריאלי עליזה

21.12.78

תבור נורה
בפקודת בית המשפט

אפרים לוי,

מזכיר

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 טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה
תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיביו.
מס׳ התיק
)ירושות(
62/79
63/79
64/79
65/79
66/79
67/79
68/79
69/79
71/79
72/79
73/79
74/79
75/79
78/79
80/79
81/79
82/79
83/79
84/79
85/79
86/79
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שם המנוח

גרטנר אורי
בשיוף יצהק
םמנדר שלמה
עזרא רחל
עזרא משה
חץ אברהם
עזרא כדורי
שמש שמואל
רוטשילד בבטה
רוטשילד חרמן
בן גיאת יצחק
םבג מכלוף
פלינקר טובה איטה
ליאופולד רול
רוזנבום יוסף
אלירז מיכל
קרבט דליה
לוי גיומעה
טופצי משה
פשטן משה
גרשון צציליה

מקום מגוריו
האחרון
—

_

-

-

-

_-

-

-

-

תאריך
הפטירה
20.12.77

שם המבקש
גרטנר ארנסט

10.1.78

כשיוף ויקטוריה

12.12.78

סמנדר מרים

11.1.64

פטל יחזקאל

7.8.78

פטל יחזקאל

26.11.77

חזן ג׳מילה

16.12.78

עזרא בת־שבע

31.10.78

שמש בתיה

26.8.68

רוטשילד קורט

24.11.70

רוטשילד קורט

2.12.78

בן גיאת רינה

1.12.78

םבג יהודה

27.12.75

פלינקר איזי ואח׳

19.11.78

רול פרומה

20.9.78

רוזנבום אברהם

20.7.78

שטורמן דינה

27.8.78

קרבט יזהר ואח׳

26.10.71

יהודה םלימה

21.2.77

טופצי רחל

5.1.79

פשטן רובית

—

גרשון זלמה

ילקוט הפרסומיםי' ,•£519ב׳־-באז ¥תעליט1.3.'1979 ,
ג

(

בית ה מ ש פ ט המחוזי בירושלים
ה ז מ נ ו ת )המשך(
מסי התיק
)ירושות(
87/79
91/79
94/79
 120/79בקשה

תאריך
הפטירה

מקום מגוריו
שש המנוח

האחרון

דאהן משה
נרקיס ברוך
קרפלש תינה
אלזם שלום

:

שם המבקש

22.7.78

דאהןיאליהו

20.10.78

נרקיס ג׳ולייט

28.7.78

קרפלש לאופולד

22.4.78

סויסה מרי
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 בי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון א ו לשניהם ,כמפורט להלן .כל
המתנגד לבקשות יגיש ,תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,את טעמי התנגדותו ,שאם לא יתן בית המשפט צו בטוב
בעיניו.
מס׳ התיק
)צוואות(
 6108/78בקשה
261/79
249/79
528/79
536(79
539/79
542/79
545/79
546/79
548/79
550/79
555/79
560/79
562/79
564/79
565/79
566/79
568/79
570/79
576/79
580/79
581/79
584/79
588/79
593/79
601/79
603/79
605/79

שם המטח

יעקב ספוקויגי
פלדמן לובה
שרה הינדם
ורדה גלאובך)שועלי(
פדיאל רון)פלור רומאל(
הרולד כץ
מקם מאיר נורטברגד
קליין)כץ( פרידה
סימה ברוקנר
שמחה זביד בת יעקב
בונדק מורים
יוסף פנחסי
קלרה סורדין
מדים פלשובםקי
כהן אליזבט
בן־ציק לויתן
פנט אוגניה
טיבור אילן
לב גזה
נעמי עמרד
זבדי מרים •
שמואל ויסבלך
םמיון מינילו
אמה אסתר בותברג
מרגדטה ברין
עמנואל טראוב
יעקב קובלסקי

9ילקיוס הפרסומים:׳& ,2ב׳-באדר •תשל״ט979J.1.3 ,

תאריך
הפטירה

מקום מגוריו
האחרון

3.12.78

--

-

_-

---

-_-

ישראל יוםיפון ואח׳

10.1.79

רחל חרפק ואח׳

10.1.77

צפורה בדון

9.1.78

תמרה שועלי

29.11.78

פריאל סימונה

8.4.75

טרוור בץ

10.9.78

דוזה רחל נורטברגר

24.9.78

אורן לאה

23.1.79

יגאל קרונזון

22.9.78

ששון יחזקאל

7.10.78

בונדק יוליאן

13.11:78

יהודה פגהסי

7.8.78

לאה בורוד

12.11.78

יהודה לנדאו

20.î«v78

אילזה אקר

23.8.78

נאוה טל

23 12 78
M

שם המבקש

גליקמן ר ג מ ה

11.12.78

אהוד אילן

21.11.78

לב ריגה

.78ן»,,. 18.

שמעון פמרד

17.11.78

זבדי אריה

25.9.78

רחל ויטבלך

16.1.78

פניה מינילו)קון(

25,8.78

עליזה מילדבזון

13.5.78

זיגפריד דון ברין

30.10.78

אלבס טראוב

6.1.79

שמואל קובלים

1109

בית ה מ ש פ ט המחוזי בתל־־אביב־יפו
ה ז מ נ ו ת )המשך(
מסי התיק
)צוואות(
606/79
611/79
614/79
615/79
619/79
622/79
624/79
625/79
627/79
635/79
637/79
638/79
641/79
643/79
644/79
648/79

מקום מגוריו
האחרון

שם המנוח

מנס)מנחם( זיסמנוביץ
מרגלית אופלר
זידנבר משה
יהודה דוד)אריק( מיראליס
חיה פרושינובםקי
יהושע לנצט
דוד גרינהולץ
גירי)יוסף( מרמורשטיין
גורסקי יצחק מכל
אלפרד שטיינהרט
ורנד בלומה
עמרם אגור
שמואל אופטובסקי
ישראל שטינמן
שאול נעים
קורט)יעקב( הרשמן

תאריך
הפטירה

• שמ המבקש

—

4.2.78

פניבה זיסמנוביץ

-

13.12.78

שושנה וינער

24.1.79

פרל)דובינסקי( אסתר

1.11.78

שושנה מיראליס

2.12.77

יעקב פרושינובסקי

25.2.66

מרים )מדיה( לנצט

20.1.79

אהרון נריבהולץ

_

-

-

14.1.79

אילה מרמורשטיין

25.2.78

רהל גורסקי

16.12.78

לאה ליזלוטח שטינהרט

25.11.78

רובין רות

14.11.78

זלמן מרדכי אגור

1.12.74

אברהם אופטובכקי ואח׳

4.1.79

רחל שטינמן

16.11.78

שאול פועד

7.1.79

אסתר נאור

ע׳ זמיר ,רשם

הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הונשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי עזבון
או לשניהם .כל אדם הטוען שיש ל ו טובח הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתגגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה
תוך א ד מ ה עשר יום מיום םרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כסוב בעיניו.
מסי התיק
)ירושות(

שם המנוח

מקום מגוריו

תאריך

האחרון

הפטירה

שם המבקש

 4657/78בקשה
230/79

בנימין טומקביץ

15.9.78

דורה אמיר

 2127/78בקשה
4684/78

בלכר יוסף

9.9.78

בלכר רוזה

 4231/78בקשה
220/79
 3000(78בקשה
272/79
526/79
527/79
529/79
530/79
531/79
532/79
533/79

1110

חיה שדה עציוני
סיף אל דין ג׳וםי
הרי בן שלום ליאון
דודוביץ גיזלה
יעקב פינצ׳וק
ברטה מנציל
חנה פני גרגלי
יעקב מרכוס
מניה)מני( קרים

-

_

-

י

16.7.78

רבקה גוטליב

16.4.75

גמיל סיף אל דין גיוסי
ואח־

8.11.78

סופיה לאון

26.11.78

יצחק דודוביץ

7.12.78

 ,שרה פיגצ׳וק

29.1.78

אברהם מנצ׳ל

7.2.72

ארנםםינה נחמן

3.5.78

פני מרכוס

14.9.67

יואב קריס

2519,ילקוטהפרסומים

ב׳ באדר תשל׳׳ט979U1.3 ,

ב י ת ה מ ש פ ט המחוזי גתל־אביב־יפו
ה ז מ נ ו ת )המשך(
מסי התיק
)ירושות(
534/79
535/79
537/79
538/79
540/79
541/79
543/79
544/79
547/79
549/79
5S1/79
552/79
553/79
554/79
556/79
557/79
558/79
559/79
561/79
563/79
567/79
567/79
569/79
571/79
572/79
573/79
574/79
575/79
577/79
578/79
579/79
582/79
583/79
585/79
586/79
587/79
590/79
591/79
594/79
595/79

שם המנוח

מרוני איריס
שרה קמינסקי
גרינפלד אריה
רחל פוקס
ווקנץ רחל
גולומביאבסקי יעקב
אסתר)דובה(נומברג
חיה רבקה מלמד
וירטשפטר אלפרד
ורתורי אסתריה
דרוגוביצקי שיינה)יפה(
מלכה רבקה
גרינברג חנוך
מתתיהו שמואל)נסים( י
ברוני מרחבה
צבי אברהם זילברברג
יעיש חמדה
ישראל מאיר
משה גור
הכט ג׳נט
משה אשר
לונה אשר
טובה צ׳וסטקובסקי
שמואל כהן
ליטמן ברטה
חקים עובדיה
הרשקו אדלה
צפורה ברק
יצחק כהן
שלמה ליםנר
יוכבד שפייער
מרידה יונה
קלרה מלה לוטבק
פסיה ה ו ב ר ק
צבי הוברמן
יצחק חן
שמעון יעקב
לזר יוכלמן
שרה הירשמן
שרה דגץ)ריבק(

ילקוט הפרסומים ;2519׳ ב׳ באדר תשל׳׳ט1.3.1979 ,

מקום מגוריו
האחרון

--

-_-
_
-

-

-

_

תאריך
הפטירה
5.U.78

מרוני גבי

3.1.79

שרה קמינסקי

4.12.78

גרינפלד שושנה

13.2.78

משה פוקס

• 9.11.78״

מסעודה בן־סימון

18.2.78

גולומביאבםקי אנה

30.11.78

יעקב נומברג

21.10.73

יהודה מלמד

26.9.74

וירטשפטר לובה

21.8.75

ורתודי דוד

12.12.74

חסידה ש ו p

12:1'2.77

ניסים מלבה

14.8.78

----

-

_

-

-

_

-

-

גרינברג רחל

י 5.12.78

רוטגשטיין שרה
יי־ מוסרי בוליסה

29.12.72
17:6.67

-_-

שם המבקש

1

משה זילברברג

24.5.78

משה מליהי

28.11.78

מידי אנה

24.8.74

טובה גור

31.7.78

הכם יחיאל

1.7.78

רוברט אשר

1.9.78

רובדט אשר

3.11.78

דב צ׳וםטקובמקי

23.3.76

יעיש כהן •

3.11.76

ליטמן מנדל אפרים

18.9.78

אלי תמיר

4.1.79

הרשקו חיים

15.11.78

יצחק ברק

20.7.78

כהן אליזבט

20.1.76

חגה ליסנר ואח׳

29.6.78

אברהם ניב ואח׳ י

1.12.78

יעקב מור

6.12.78

פרדריך ברנארד

14.12.78

שושנה דרנר

«.:1.79

שלמה הובדמן

13.7.78

דוד חן

19.1.79

ליזה בבר

7.10,78

שרה יובלמן

21.7.78

ליאו דן הירשמן

16.3.78

שמואל דגון

1111

בית ה מ ש פ ט ה מ ת ת י בתל-אביב•י*ו
ה ז מ נ ו ת )המשך(
• ״"
מס׳ החיק
)ירושות(
596/79
589/79
598/79
599/79
600/79
597/79
602/79
604/79
607/79
608/79
609/79
610/79
592/79
612/79
613/79
616/79
617/79
618/79
620/79
621/79
623/79
626/79
628/79
629/79
630/79
631/79
632/79
633/79
634/79
636/79
639/79
642/79
644/79
645/79
646/79
647/79
640/79
649/79
650/79
902/79

שם המנוח

זערור שמחה
שי־נפלד אברהם
צאלח מיראן
גדעון גורדון
רון אהרץ לוריא
שמש חיים
ישראל טיומקין
מזרחי שלום
חסידה מרושק
גובר קלרה
צילה דבורה מלצר
יצחק רוזלה
מרים שטרלינג
נעים ברכה
גץ חיים
יליזבטה)אליזבט( כהן
ישראל רגב
ישראל טראוריג
מזרחי סימנטוב
אנריקו בן־קורדו פורטי
מנשה יצחק
חיים שלי
חננאשוילי שרה
חננאשוילי לאה
גריידי דבקה
וכטנברג יצחק
משה ליפקין
צבי הלפרין
פלורה טבע
שמואל פ״רט
סופי דלריה
מנציל חוה
שאול נעים
צפורה אחרוני
קצב משה-
מנדל אסתר
גלצור דוד
רחמים רחימה
שרה וורמ
שדה שפרבר

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

שפ המבקש

—

13.1.79

זערור עובדיה

-

24.1.78

שיבפלד מיכאל

19.12.78

זראי מיראן

31.7.78

זאב גורדון

12.12.78

יעל לוריא

13.1.79

פנינה אזנקוט

13.19.78

טיומקין אבי

17.10.78

מזרחי דבורה

17.12.77

יוסף מדושק

12.8.78

עדנה שחר

4.1.79

בנימין מלצר

20.6.78

ברוריה רוזלה

2.8.76

פניה ברנד

8.10.77

היון ויולה

25.1.70

גץ זכריה

14.1.79

עמוס )סםפן( בהן

3.10.78

פרידה רבינוביץ

1.10.78

רחל סראוריג

24.12.76

גבאי גאולה

13.12.78

נטאלי פורטי

7.1.77

פרנק אלפרד יצחק

16.11.78

דמונה לוין

15.4.76

הננאשוילי אברהם

30.7.77

חננאשוילי אברהם

18.1.78

תמר גריידי

22.11.78

עודד וכטנברג

2.1.79

הדטת חומסקי

12.12.78

דניאל הלפרין

6.2.78

אורלי חיה

7.1.79

מלה פרט הורוביץ

28.10.78

עליזה הלל

29.11.78

מנציל אפרים

16.11.78

שאול פועד

31.12.78

בנימין אהרון

15.2.76

קצב נדימה

24.7.78

רחימה ג׳ודג׳יה

3.12.78

גלצור מיבאלה אוגניה

-

22.12.78

רחימה גיורגייה

22.1.65

פיליפ וורן ואח׳

—

10.1.79

שפרבר טוביה

_

-

--

-

-

_

_-

_-

-

ע׳ זמיר ,רשם
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0

בית ה מ ש פ ט המחוזי בחיפה
הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי 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
תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
מס׳ התיק
)ירושות(
183/75
185/79
186/79
187/79
188/79
190/79
191/79
192/79
193/79
194/79
195/79
197/79
198/79
199/79
200/79
201/79
205/79
208/79
214/79
218/79
219/79
220/79
221Í79

שם המנוח

גפני דורה
דויטש טובה
בלזר מנשה
אהרון קרייזל
מאיר קופרבוים
יעקב בת שבע
צרויה יהודה
אבי שי עמנואל
חבובה נמליאל
ריפשטץ חניה
קופרבוים בת שבע
שפרבר הילדה
רובינשטיין פאולין
טננבאום אילן
פרנקל אברהם
שפר אנטה רבקה
פרידה ברזובסקי
פנסו אברהם
רוזנברג יצחק
וייל רנה
צויגורן בלה
גולדמן ברכה
גולדמן שבתי

תאריך
הפטירה

מקום מנוריו
האחרון

שם המבקש

חיפה

25.9.78

מרדכי גפני

קדית מוצקין

25.8.78׳• -

דורון יוסף

חיפה

. .9.11.77

מינה וקלרה וייבר

חיפה

29.10.65

אברהם קדייזל

חדרה

21.6.65

דוד ארד

חיפה

27.10.78

ולטר יעקב

גבעת אולגה

2.1.79

אסתר צרויה

חדרה

17.11.78

שי שכביץ

חיפה

8-.Ml.77

נחמה קלי

חיפה

3.11.78

ריפשטיין אליהו

חדרה

12.11.77

דוד ארד

נהדיה

22.12.77

מנחם שפרבר

היפה

*25.9.7

ברוך רימון

חיפה

1.8.75

אברהם טננבאום

נהריה

14.7.78

פרנקל אבי

חיפה

12.7.76

מרים רובינשטיין

חדרה

30.9.78

נח ברזובםקי

עכו

22.12.75

פנסו יוסף

חיפה

16.9.78

פני רוזנברג

חיפה

8.11.78

וייל פרידריך

חיפה

23.12.78

צוגהורן מנדל

חדדה

21.11.78

הרשקוביץ נרוה

חדרה

7.12.78

מילרוד שרה

ח׳ פיזם ,רשם
ב י ת ה מ ש פ ט המחוזי בבאר־שבע
הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הונשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניה• ,כמפורט להלן .כל
המתנגד לבקשות יביש ,תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,אח טעמי התנגדותו ,שאם לא כן יתן בית המשפט ג ו כטוב
בעיניו.
מסי התיק
)צוואות(
29/78

ש 0המנוח

לוינגר מאיר

מקום מגוריו

תאריך

האחרון

הפטירה

אילת

י

4.12.78

שם המבקש
לוינגד יפה

י׳ בנאי ,רשם

ילקוט הפרסומים  ,2519ב׳ באדר תשי״ט1.3.1979 ,

1113

בית ה מ ש פ ט המחוזי בבאר־שבע
הזמנות בדבר ירושות ומיצוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי עזבון
או לשניהם .בל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה
תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
מס׳ התיק
)ירושות(
313/76
351/78
31/79
32/79
33/79
34/79
35/79
36/79
37/79
38/79
39/79
40/79
41/79

שם המנוח

מקום מגוריו
האחרון

מילנדר אנטל
דרורי זלמן
נייהוו רודלף
אילון מלכה
קקק מרדכי
אביטל אליעזר
הרשקו ניסלה
רייס גיטלה פייגה
אבו גוידר עליאן
יעקב רחמים
קאליפה אלברט
אהרון סיפי
איזק צביה

תאריך
הפטירה

שם המבקש

באר־שבע

9.9.75

לבנון אדי

באר־שבע

26.11.78

דרורי קלרה

אשקלון

2.1.79

בייהוז יום־טוב

באר-שבע

22.5.78

אילון גבע

נתיבות

15.7.77

קקון מימון

באר־שבע

17.6.68

מימי אביטל

אשקלון

9.3.76

הרשקו אשד

קרית־גת

3.6.75

רייס חיים

א נ ו רביע

6,9.78

פאטמה אלמד .אחמד

באר־שבע

18.6.78

לולו יעקב

דימוגה

8.12.78

קאליפה אליה

באר־שבע

7.12.78

אהרון אריה

באר־שבע

24.11.78

טיבור איזק
י /

בנאי ,רשם

ב י ת ה מ ש פ ט המחוזי בנצרת
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 טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה
תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
מס׳ החיק
)ירושות(
33/79
34/79
35/79
40/79
42/79
43/79
45/79
46/79
47/79
48/79
49/79
50/79
51/79
52/79
53/79
55/79
56/79

שם המנוח

אבו ראם איברהים מוסטפא
פראנש בולוס יוסף
שלוסטר אברהם
דמם קלמן
שרץ משה
ג׳רג׳ורה בשארה מובדא
שורצמן אברהם
קראו אדולף
יולס נפתלי
חץ יוסף
קםלר שלמה אברהם
גביזון יעקב
אבו ראס אדיב
איברהים סעיד עבד אלגני
אסיאד אליהו
כהן ציון
קיטרו מינה

מקום מגוריו
האחרון
פילוט
גצרת

תאריך
הפטירה

שם המבקש

3.11.78

אבו ראס רודינה

5.4.56

פראנש אניס

עפולה

1.12.77

שביט שלמה

עפולה

1.12.78

דמס פני

יקנעם

10.6.70

שרון יוסף

נצרת

20.11,78

ג׳רג׳ורה יאסרה

כפר הנשיא

11.4.78

שוורצמן יוספה

רומניה

25.2.45

קראו אדגד

עפולה

1.1.79

יולס חוה

בית שאן

2.12.78

ביטון סוליקה

צפת

28.12.78

קםלר דבורה

רמת ישי

8.1.79

גביזון אליהו

נצרת

26.10.76

משעלי סבאח

דבוריה

1945

איברהים סוריא

עפולה

28.12.78

אםיאד יעקב

צפת

31.7.78

כהן כמונח

מגדל העמק

4.8.78

קיטרו שאול

י' זפט,
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רשם

ילקוט הפרסומים  ,2519ב׳ באדר תשל״ט1.3.1979 ,

הזמנות בתי הדין הרבניים
ב י ת הדין הרבני האזורי בירושלים
להווי ידוע כ י הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע םובח הנאה או המעונין בעזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן
בית הדין צו כטוב בעיניו.

קולה דודיה,

תיק /269תשל״ט
שנפטרה בירושלים ביום

בענין ירושת המנוחה
ה׳ באלול תשל״ח ) 6בםפטמבר ,(1978
המבקשת :אבגניה קליינרמן ,נוה יעקב ,4/3 ,ירושלים.

המנוח משה טובול,

תיק /1452תשל״מ
שנפטר בירושלים ביום י״ט

בענין ירושת
בטבת תשל־׳ם ) 18בינואר ,(1979
המבקשת :עליזה טובול ,רחוב יהודה  ,40בקעה ,ירושלים.

זבולץ המבורגר

בענין ירושת המנוח
ביום ב ׳ בכסלו תשל״ט ) 1בדצמבר ,(1978

תיק /1464תשל״ט
שנפטר בירושלים

המבקשת:
ירושלים.

מלכה המבורגר,

רחוב שמעון  11בית• ישראל,

דברה  pציון,

תיק /1534תשל״ט
שנפטר בירושלים ביום

בענין ירושת הממה
ט״ו בהשון תשל״ט ).15בנובמבר ,(1978
המבקשת :לאה דברה ,רחוב קרן קיימת לישראל  ,25ירושלים.

י

כענין ירושת המנוחה ליבוביץ דובריצה,

תיק /1493תשל״ט
שנפטרה בירושלים

ביום ה׳ בשבט תשל״ט ) 2בפברואר ,(1979
המבקש:

איציק ליבוביץ.

י

רפאל הדס־עדס,

המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי לנפת אשקלון
הזמנות
צוואה המנוח בש אליעזר,

בענין קיום
תשל״ט ) 15בדצמבר ,(1978
המבקש :סיני אדלר.

תיק /413תשל״ט
שנפטר ביום ט׳ בכסלו

כל התובע טובח הנאה או המעונין בעזבון שהבקשה מתייחסת
אליו ורוצה להתננד לה ,ימסור טענותיו לבית הדין תוך חמישה עשר
יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

ב׳ צ׳ נהוראי,

המזכיר הראשי

הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות
בבית המשפט המחוזי בחיפה

תיק אזרחי 81/79

בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע

תיק אזרחי 55/79

בענין פקודת החברות,

בענין פקודת החברות,

ובענין פירוק החברה בונה העמק בע״מ,
והמבקש :ישראל אילוביץ ,ע ״ י ב ״ כ מ ש ר ד ע ו ״ ד  ,א ׳ י ׳ ש א נ ן
מרחוב הבנקים  ,3חיפה.
נמסרת בזה הודעה ,בי ביום  14.1.1979הוגשה בקשה לבית המשפט
המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי בקשת פירוק זו
תישמע בפגי בית המשפט היושב בדין ביום  19.3.1979בשעה .08.30
בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
בענין הבקשה או להתנגד לבך ,רשאי להופיע בשעת הבירור ,אם
בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו .העתק מן הבקשה יינתן לבל
גושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת
התשלום הקבוע בעדו.

א׳ י׳ שאנן ,עו-ד
ב״ב המבקש
ה ע ר ה  :בל 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 א ו הפירמה ובחחימחם או
בחתימת בא כוחם ,צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
החתום לעיל לא יאוחר משעה  13.00של יום 18.3.1979

ילקוט הפרהומים  ,2519ב׳ באדר תשל׳׳מ1.3,1979 ,

ובענין פירוק

ופיתוח בע״מ.

החברה נגר שלום  -חברה לעבודות בניין

והמבקש :בכר את קמחי ,ע״י ב״ב עוה״ד ס׳ מור ו/או ג׳ פנר
מרחוב ההסתדרות  ,73באר־שבע.

נמסרת בזה הודעה כי ביום  29בינואר  1979הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר־שבע ,לפרק אח החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו חישמע בפני ביח המשפט היושב בדין ביום  19במרס
 1979בשעה .08.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך בצו
בענין הבקשה או להתנגד לבך ,רשאי להופיע בשעת הבירור ,אם
בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו .העתק מן הבקשה יינתן לכל
נושה או משחחף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת
התשלום הקבוע בעדו.
סופיה מור ,עו״ד
ב״ב המבקש
ה ע ר ה  :כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
למסור ,או לשלוח ע ל ידי הדואר לחתום לעיל הודעה על רצונו זה
ההודעה ,בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או בחתימת
בא כוחם ,צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל החתום לעיל
ל א יאוחר משעה  12.00של יום  18במרס .1979
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הודעות ע ל שינוי שם
ל פ י פקודת ה ח ב ר ו ת
ה מ ס פ ר י ם ב ה ו ד ע ו ת מציינים פ ר ט י ם אלו ;
מס׳ החברה

.1

ת א ר י ! השינוי

.2
.3

ה ש ם הקודם

4

השס ה ח ו ט

*

שם ש נ ר ש ם גס ב א ו ת י ו ת לא־עבריוו! מ ס ו מ ן בכוכב.

1.
.2
.3
.4

51-074867-6
י״ב באלול תשל׳׳ת ) 14בספטמבר .(1078
פדידור בע״נל•.
פרלדור ליינס בע״מ.

0
.1
.2
.3
.4

51-0T4904—7
י״א באלול תשל״ת) 13בספטמבר .(1978
איזופק ב ע ״ מ ״ .
איזודן בע׳׳מ׳־.

.1
-2
.3
.4

51-074926-0
כ״ד באלול תשל׳׳וז) 26בספטמבר .(1978
אמריקן צייקן בע״מ.
מוצרי מזון אמריקאיים )ישראל( בע׳׳מ״.

1.
.2
.3
.4

51-074941-9
י״א באלול תשל׳׳ח ) 13בספטמבר (1978
מפעל לסרטים מגנטיים בע״מ י.
דומיין מגנטיקה בע״מ ״.

1.
.2
.3
.4

51-074984-9
ט׳׳ז באלול תשל״ח ) 18בספטמבר .(1978
תברה לפיתות עמק בית־שאן בע״מ.
פיתוח שאן בע״מ.

1.
.2
.3
.4

51-074986-4
י״ח באלול תשל׳׳ח) 20בספטמבר .(1978
מפעלי הודו טוב ) (1976בע׳׳מ.
הורו טוב )שאן( בע״&י׳.

1.
.2
.3
.4

51—075166—2
י״ט באלול תשל״ח ) 21בטפטמבר .(1978
אוקינום טקסטיל בע׳יכי ־.
אוקיבוס טקסטיל) (1977בע׳׳מ.

1.
.2
.3
.4

51—075380—9
ה׳ באלול תשל״ח ) 7בספטמבר .(1978
הצנרת מיצרי מתכת בע״מ.
הצנרת חברה לעבודות גז בע״מ,

1.
.2
.3
.4

51-075498-9
י״א באלול תשל״ח ) 13בספטמבר .(1978
חברת אחרינו בע״מ*.
פירסט טרייר אנד טדיול סנטר בע״מ.
51-075528-3
ט״ז באליל תשל״ח ) 18בספטמבר .(1978
האחים מלתי תריסי אורלי בע׳־מ.
אחים מלחי בע״מ.
51-075599-4
ט״ז באלול חשל׳׳ח ) 18בספטמבר .(1978
קליפר שיפינג קומפני בע״מ י
קליפר שיפיננ קומפני לימיטד

1.
.2
.3
.4

51—065946—9
א ׳ באלול תשל׳׳ח ) 3בספטמבר .(1978
מפעל הסטיפנדיות לחינוך על יסודי וגבוה בע׳׳מ.
מפעל הסטיפנדיות לחינוך בע׳׳מ.

1.
.2
.3
.4

51-067461—7
י׳׳ב באלול תשל״ח ) 14בספטמבר .(1978
פנםגזבע־מ.
פ .מ .אבדהמוב בע*מ.

1.
.2
.3
.4

51-072455-2
י׳ באלול תשל״ח) 12בספטמבר (1978
פנינת נתניה בית קפה ומלון בע׳׳מ.
פעמון היהלום בע׳׳מ.

1.
.2
.3
.4

51—073065—8
י ׳ באלול תשל״ת) 12בספטמבר .(1978
ארים הבהלת חשבונות בע״מ.
ארים — ייעוץ כלכלי וחשבונאי בע״מ.

1.
.2
.3
.4

51-073098—9
ב״ד באלול תשל״ח ) 26בספטמבר .(1978
קבוצת השקעות ראשונה בישראל בע״מ.
נכסי צפון אמריקה בע״מ ״.

1.
.2
.3
.4

51-073115-1
כ׳׳ד באלול תשל״ח ) 26בספטמבר .(1978
מאיר נאור השקעות ) (1976בע׳׳מ.
מ  .ד .נאור בנין והשקעות בפ־׳מ.

-1
.2
.3
.4

51-073461-9
ב״ד באלול תשל״ח ) 26בספטמבר .(1978
מגדל התנורים בע״מ ״.
תליס בע־מ.

1.
.2
.3
.4

51-073563-2
י״ב באלול תשל״ח ) 14בספטמבר .(1978
ראקו בע״מ *.
ראקובע־׳מ.

1.
.2
.3
.4

1.
.2
.3
.4

51-074052-5
כ״ב באלול תשל׳׳ח ) 24בספטמבר .(1978
מגור מערכות אנרגיה בע״מ.
ממיסול מערכות אנרגיה בע״מ.

1.
.2
.3
.4

1116

ילקוט הפרסומים  ,2519ב־ באדר תשל״ט1.3.1979 ,

%•0

הודעות ע ל שינוי שם
1.
.2
.3
.4

51-076059-8
י״ב באלול תשל״ח ) 14בספטמבר .(1978
חרשף בע׳׳מ*.
יוניפורט יוניברסל אקספורט בע׳׳מ.

1.
.2
.3
.4

51-078456-4
א׳ באלול תשל״ח) 3בספטמבר .(1978
ס .נ  .ל .ב ) .עסקים כלליים( בע״מ.
פאר תכשיטים בע״מ.

.
.2
.3
.4

51-076069-7
כ״ו באלול תשל״ח ) 28בספטמבר .(1978
די לאדם שריטאבל טרוםט״.
דה מגידו שדיטבל טרסט אינקורפורט•.

1.
.2
.3
.4

51-078487-9
כ״א באלול תשל״וז) 23בספטמבר .(1978
ארית שקד ובניו בע׳׳מ.
א .שקד ובניו בע׳׳מ.

1.
.2
.3
.4

51—077206—4
ה׳ באלול תשל״ח) 7בספטמבר .(1978
אל .בי .אל (1978).חברה לאטקרוניקה בע״מ.
אל .בי .אל .טריידינג בע״מ.

1.
.2
.3
.4

51-078840-9
י״ח באלול חשל״ח ) 20בספטמבר .(1978
רומילוס חברה להשקעות בע״מ .־
רומולום בע׳׳מ.

1.
.2
.3
.4

51-077442-5
ה׳ באלול תשל״ח )ד בספטמבר .(1978
ד .מ .שלם שירותי דיווח ומטים בע״מ.
ד .מ  .שלם שירותי דיווח ומסים בע״מ *

1.
.2
.3
.4

51-077794—9
ב״ט באלול ח ש ל ־ ח )  1באוקטובר .(1978
גלבוע — ו .י  .פ  .נסיעוח וטיולים) (1978בע־י׳מ י
גלבוע נסיעות וטיולים  1978בע״מיי.

51—077955-6 .1
?^־ט״ז באלול תשל״ח ) 18בספטמבר .(1978
 .3קומריקס ישראל בע״מ.
 .4קומריקס ישראל בע״מ י.
1.
.2
.3
.4

51-078081-0
י״ב באלול תשל׳׳ח) 14בספטמבר .(1978
גדיב בע״מ״.
גדות פיתות ארומטיים )גדיב( בע״מ ״.

1.
.2
.3
.4

51-078180-0
ג׳ באלול תשל׳־ח ) 5בספטמבר .(1978
צ .ח .ר  .באר־טוביה — שיווק לציוד חקלאי בע״מ.
ציוד וחלפים חקלאיים באר־טוביה בזד׳נז.
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.2
.3
.4

51-078413-5
ד׳ באלול תשל״ח ) 6בספטמבר (1978
קולפורט שיווק ויזום בע״מ״.
כלפורט שיווק ויזום בע״מ.
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.3
.4

51-078427-5
י׳ באלול תשל״ח ) 12בספטמבר .(1978
אוגידאן חברה למסחר בע״מ ״.
אובידאן חברה לממזר בע״מ ״.

ילקוט הפרסומים ,25-19-,ב׳ באדר תשל״ט9 ,ל1,3.19
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.4

51-078928-2
י׳׳א באלול תשל״ח) 13בספטמבר .(1978
חנן רבינוביץ ובניו מישור האדומים ) (1978בע׳׳מ.
רבינטקס מישור האדומים בע״מ,

1.
.2
.3
.4

51-078948-0
י׳׳ב באלול תשל״ח ) 14בספטמבר .(1978
צרכנית מפעלים בע׳׳מ *.
שגב חברה לאשראי בע״מ ».

1.
.2
.3
.4

51-079034-8
י׳ באלול תשל״ח ) 12בספטמבר .(1978
אופנת גיתית חברה לנכסים בע״מ.
טרשית חברה לנכסים מנ״מ.

1.
.2
.3
.4

51—079163-5
י״ח באלול חשל״ח ) 20בספטמבר .(1978
החברה הישראלית לשעונים ) 1978טנ—מב( בע״מ.
חברה ישראלית לשעונים אידוקס  1978בע״מ.

1.
.2
.3
.4

52-001851-6
כ״ט באלול תשל״ח ) 1באוקטובר  .(1978י
.יובל גד תעשית צנורות בע״מ ״.
יובל גד בע״מ״.

1.
.2
.3
.4

52-002748—3
ה׳ באלול תשל״ח) 7בספטמבר .(1978
חברת אופ אר בע׳׳מ׳י.
אופ־אר בע״מ ״.

1.
.2
.3
.4

52—003116—2
א׳ באלול תשל״ח ) 3בספטמבר .(1978
כור תל מוצרי פלסטיק לבניה בע׳׳מ *.
רוטופלס ירושלים ) (1973בע״מ ־.

ג׳ בתשרי חש?״ט ) 4באוקטובר (1978

ישראל גלובוס
רשם החברות בפועל
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הודעה על רישום אגודות שיתופיות
לפי פ ק ו ד ת ה א ג ו ד ו ת ה ש י ת ו פ י ו ת
המספרים שבהודעה מציינים את הפרטים הבאים :
שם האנודה

.1

המען הרשוס

.2
.3

ח א ר י ן הרישום

.4

ס ו נ האבודה

 ' .5מ ס פ ר ה י ק האגודה

 .1אגודה שיתופית להלוואות חיפה בע״מ
 .2רחוב י .ל  .פרץ  ,32חיפה.
 .3י״ט בכסלו תשל״ט ) 19בדצמבר .(1978
 .4אשראי והסבון.
.2564 5.

 .1קיבוץ בית רימון
.2
.3
4.
5.

ד׳׳נ גליל תחתון.
כ״ה בכסלו תשל״ט ) 25בדצמבר .(1978
 .1חקלאות;  .2קיביץ.
.2565

 .1קיבוץ רותם
.2
.3
4.
5.

ד״ב חבל כורזים.
ב״ה בכסלו תשל״ט ) 25בדצמבר .(1978
 .1חקלאות;  .2קיבוץ.
.2566

 .1״כפיר״ אגודה שיתופית לדפוס בע״מ
.2
.3
4.
5.

ת״ד  ,10122ירושלים.
כ״ט בכסלו תשל״ט ) 29בדצמבר .(1978
 .1יצרנות ושירותים;  .2יצרנות.
.2567

 .1״דליות׳•׳ בית חיגוך המשותף בגולן ,אגודה שיתופית
חקלאית בע״מ
.2
.3
4.
5.

רמיות ד־־נ גולן ,ת״ד  ,40001תל־אביב.
י׳׳ב בטבת תשל״ט ) 11בינואר .(1979
 .1חקלאות;  .2אגודה חקלאית כללית.
.2568

 .1״כפר פתיח״  -אגודה שיתופית להתישבות קהי
לתית בע״מ
 .2רחוב רמת הגולן  ,23גוש אמונים ,ירושלים.
 .3ב׳׳ד בטבת תשל״ט ) 23בינואר .(1979
 .1 4.יצרנית ויעירותים;  .2אנודה לשירותים.
.2569 5.

 .1״תעשיות מזון תנובה״  -אגודה שיתופית חקלאית
בישראל בע״מ
 .2שדרות שאול המלך  ,8תל־אביב.
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 .3ב״ו בטבת תשל׳׳ט  25).בינואר ..(1979
 .1 4.חקלאות;  .2חקלאית כללית.
.2570 5.

! .״אל ביאר״  -אגודה שיתופית לאספקת חשמל
באלביאר בע״מ
.2
.3
4.
5.

אלביאר.
ב׳ בשבט תשל״ט ) 30בינואר .(1979
 (1יצרנית ושירותים;  (2אגודה לשירותים.
.2571

ב׳ בשבט תשל״ט ) 30בינואר (1979

^

יאיר יקיר

רשם האגודות השיתופיות

הודעות על שינויי שם
לפי פקודת האגודות השיתופיות
נמסרת בזה הודעה בי באישורי מהיום שוגו שמות האגודות
הרשומות מטה כדלקמן:

המ־םפרים שבהודעה מציינים א ת הפרטים הבאים ;
י .השם הקודם
 .2השם תחדש
 •2מ ס פ ר האגודה
 .1עין חצבה מושב שיתופי בע״מ.
 .2עין הצבה אגודה חקלאית שתופית בע״מ.
.1998 3.
 .1נאות מרדכי קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע״מ.
 .2קיבוץ נאות מרדכי.
.424 3.
 .1״הנגב״ ארגון קניות של מושבי עובדים בנגב אגודה חקלאית
שיתופית בפ״מ.
 .2״ארגון מושבי הנגב״ אגודה חקלאית שיתופית מרכזיה של מושבי
עובדים בע״מ.
.1466 3.
 .1״אובות״ מושב שתופי להתישבות חקלאית בע״מ.
 .2קיבוץ עיר אבות.
.2053 3.
 .1״מי מרום״ אגודה שיתופית לחקלאות כללית ביסוד המעלה בפ״מ.
 .2״מי מרום״ אגודה שיתופית לחקלאות כיסוד המעלה בע״מ.
.572 3.
 .1קופה מרכזית לתגמולים ופנסיה לפקיד ,אגודה שיתופית בע״מ.
 .2״קרן מקפת״ מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע״מ.
.985 3.
כ״ט בכסלו תשל״ט ) 29בדצמבר (1978

יאיר יקיר
רשם האגודות השיתופיות

ילקוט הפרסומים  ,2519ב׳ כאדר תשל״ט1.3.1979 ,

רמיעות מ א ת מ נ ס ה נ כ ס י ס הרשמי
לפי פקודת החברות
הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד

צו פירוק ואסיפות ראשונות

ש פ החברה :ק .הופמן ובניו בע״מ—בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב רענן  ,2תל־אביב.
י־בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2770/75
היום האחרון לקבלת הוכחות :י״ז באדר השל״ט ) 16במרס .(1979
שם המפרק ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בן־יהודה  ,14תל־
אביב.

שם תחביר :,פיטרופ בביח מתועשת ופיתוח בע״מ  -בפירוק.
מען המשרד הרשום :רתוב הרצל  ,33ראשון־לציון.
בית ולמשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1144/78
תאריך צו הפירוק :ט״ז בטבת תשל״ט ) 15בינואר .(1979
תאריך הגשת הבקשה :ב״א בסיון תשל׳׳ת ) 26ביוני .(1978
היום והמקוט לאסיפות ראשונות :ב־ו באדר תשל״ט ) 25במר(1979 0
במשרד כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בךיהודה  ,14תל־אביב.
שעת האסיפות (1 :נושים בשעה  12.30בצהרים;
 (2משתתפים בשעה  12.45בצהרים.

שם החברה :״פק״ שיווק תמרוקים  1969בע״מ — בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב פינסקר  ,53ראשוךלציון.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .356/72
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ד באדר תשל״ט ) 23במרס .(1979
שם המפרק ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בן־יהודה  ,14תל־
אביב.
שם החברה :כדמי יבנה בע׳׳-מ — בפירוק.
מען המשרד הרשום :בניני מבני תעשיה בע״מ ,קרית־מלאכי,
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפל ,תיק אזרחי .2632/73
היום האחרון לקבלת הוכחות :ב״ד באדר תשל׳־ט) 23במרס .(1979
שם המפרק ,תיאורו ומענו :נתן מאיר ,עו״ד ,רחוב חיים עוזר ,33
פתח־תקוה.

הודעות ע ל תשלום דיבידנד
^ ע ה ח ב ד ה  :גדצברג אורן ושות׳ בע׳־מ — בפירוק.
&5ן המשרד הרשום :רחוב לה־גרדיה  ,49תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :מל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .3434/71
הסכום לכל לידה 10 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד שני וסופי.
זמן פרעונו :י״ט באדר תשל״ט ) 18במרס .(1979
מקום פרפובו במשרד המפרק :עו״ד ,י׳ ליבוביץ ,רחוב ב ך ג ו ר י ו ן ,14
הרצליה.
שם ההברה :שדונית ינוא ושיווק בע״מ — בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב הורקנוס  ,23תל־אביב ,אצל רו״ח י׳
אקרמן.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1348/75
הםכום לבל לירה 8 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחד :דיבידגד שלישי וסופי.
זמן פרעונו :ב ׳ בניסן תשל״ט ) 30במרס .(1979
מקום פרפובו במשרד המפרק :עו״ד י׳ דסלד ,שד־ דוד המלך ,28
תל-אביב.

הודעה על תשלום דיבידנד לעובדים בלבד
שם החברה :ארלטקס בפ״מ — בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב נהלת בנימין  ,91חל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2815/75
הסכום לכל לירה 75 :אגורות.
דיבידנד ראשון א ו אהד :דיבידנד ראשון.
זמן פרעונו :י״ט באדר תשל״ם ) 18במרס .(1979
מקום פרעוני במשרד המפרק :עו״ד צ׳ מימון ,ככר מלכי ישראל ,6
תל־אביב.

ילקוט הפרס ומיט" ,2519ב׳ באדר תשלי־ט1.3.1979 ,

הודעות על שחרור מפרקים
בדי אילה בע״מ  -בפירוק.
הרשום :רוזוב הנגד  ,7אזור התעשיה ,אזור.
המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1607/76
ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בן־יהודד ,14 ,ת ל ־ י

שפ החברה:
מען המשרד
בית המשפט
שפ המפרק
אביב.
תאריך השחרור :י׳ בשבט תשל״ט ) 7בפברואר .(1979

שם החברה :״מידו״ חברה להנדסה בע׳׳מ — בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב גורדון  ,21תל־אביב ,אצל מיכאל פרי. .
בית המשפט המתתי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1610/74
ש פ המפרק ומענו :כונס הנכפים הרשמי ,רחוב בן־יהזדה . ,14תל־
אביב.
תאריך השחרור :כ״ב בטבת תשל״ט ) 21בינואר .(1979
שם החברה :א.ב .חברת לעבודות אספלט ובידוד בפ״מ — בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב פנקס  ,45חל־אביב.
שכד המפרק ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בן־יהודה  ,14ת ל ־
אביב.
תאריך השחרור :ה׳ בטבת תשל״ט ) 4בינואר .(1979
שם ההברה :״אמחך בע׳׳מ — בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב גיבורי ניצנים  ,7נתניה ,אצל מרדכי
מאירי.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2067/74
שם המפרק ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בךיהודה  ,14תל־
אביב.
תאריך השחרור :ז׳ בשבט תשל״ט ) 4בפברואר .(19:9
ב״ב בשבט תשל״ט ) 19בפברואר (1979

א' קליד
סגן בונם הנכסים הרשמי

הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד לנושים
בדין קדימה
שם החברה :פוטו ספורט בע״מ — בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב הספורט  ,14חיפה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .558/71
היום האחרון לקבלת הוכחות :י׳ באדר חשל״ט ) 9במרס .(1979
שפ המפרק ,תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב שמריהו לוין
 ,3חיפה.
כ״ב כשבט תשל״ט ) 19בפברואר (1979

י ׳ יקותיאלי
סגן כונס הנכסים הרשמי
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הודעות מ א ת כונס הבבסיבו הרשמי
לפי -פקודת פשיטת הרגל1936 ,
הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :אלכסנדר רוזן ,כלכלן ,רחוב אבן־גבירול
 ,11תל־אביב.
בית המשפט המחוזי ש ל  :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1888/65
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ד באדר תשל״ט ) 23במרס .(1979
שם הנאמן ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בן־יחודה  ,14תל־
אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :אליהו אלוק ,סוחר ,רחוב הרצל ,89
תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .342/77
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ד באדר תשל׳׳ט ) 23במרס .(1979
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :יצחק יפה ,עו׳׳ד ,רחוב מונטיפיורי ,26
תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :אליהו שלוש ,סנדלר ,שיכון חסכון ג׳ ,מם׳
 ,103לוד.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .3459/70
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ד באדר תשל״ט ) 23במרס .(1979
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :אליקים הררי ,עו״ד ,שד׳ דוד המלך ,1
תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :דוד גבאי ,חייט ,בביש השבעה  ,37רמלה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .153/67
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ד באדר חשל״ט) 23במרס .(1979
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :עו״ד ,י׳ כרמל דרך הנצחון  ,7/8אשקלון.
שם החייב ,תיאורו ומענו :מרדכי גרוםמן ,מנהל חשבונות ,רחוב
פיק״א  ,8פתח־תקוה,
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,חיק אזרחי .2710/71
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ׳׳ד באדר תשל״ט ) 23במרס .(1979
שם הנאמן ומענו :בונם הנכסים הרשמי ,רחוב בן־יהודה  ,14ת ל ־
אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :ישראל גולדברג ,קבלן בנין ,רחוב אשכנזי
 ,4שיכון דן ,תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .147/76
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ׳׳ד באדר תשל״ט ) 23במרס .(1979
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :אליקים שיוביץ ,עו״ד ,רחוב סוקולוב ,13
הרצליה.
שמות החייבים ומענם :צילה ושלמה צייטלר ,רחוב הקשת  ,5תל־
אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .612—13/75
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ד באדר תשל״ט ) 23במרס .(1979
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :יוסף םיון ,עו׳׳ד ,רחוב בלוך  ,4תל־אביב.
שם החייב ומענו :ישראל אושפיז ,שד׳ רוקח  ,206מעוז־אביב,
חל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .263/68
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ד באדר תשל״ט ) 23במרס .(1979
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :ניסן ויסמן ,עו״ד ,רחוב ויצמן  ,11תל־
אביב.
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שם החייב ומענו :מסעוד אדרי ,רמת־אליהו ,צריף  ,194ראשון־
לציון.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .36/71
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ד באדר תשל״ט ) 23במרס !. .(1979
שם הנאמן ומענו :כובס הנכסים הרשמי ,רחוב בן־יהודה  ,14תל־אביב.
שם החייבת ,תיאורה ומענה :חנה פאוםט ,עקרת בית ,רחוב הזוהר ,7
שיכון בבלי ,חל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,חיק אזרחי .1770/70
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ד באדר תשל״ט ) 23במרס .(1979
שם הנאמן ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בן־יהודה  ,14ת ל -
אביב.

הודעות ע ל תשלום דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :יונה מזרחי ,פ ו ע ל  ,ש ד ׳ ק ר י ת ־ ש ל ו ם , 8
תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1665/71
הסכום לכל לידה 50 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד שני וסופי.
זמן פרעונו :י״ט באדר תשל״ט ) 18במרס .(1979
מקום פרעונו במשרד הנאמן ,עו״ד נ ׳ צהל ,רחוב זיבוטינםקי ,61
רמח־גן.
שמות החייבים ומענם :יצחק ומדי בכר ,רחוב ירושלים  ,54בת־ים,
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1843/72
הסכום לכל לירה 100 :אגודות לנושיפ בדין קדימה ו־ 20א ג י ^ ת
לנושים רגילים.
דיבידנד ראשון או אתר :דיבידגד ראשון וסופי.
זמן פרעונו :י״ט באדר תשל״ט ) 18במרס .(1979
מקום פרעונו במשרד הנאמן :עו׳׳ד י ׳ קונפינו ,רחוב דניאל פדיש ,8
תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :דוד ננ׳ים ,עבודות דחק ,כפר־גבירול,
צריף  ,59רחובות.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1901/70
הסכום לבל לירה 100 :אגודות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידגד ראשון וסופי.
זמן פרעונו :י״ט באדר תשל״ט ) 18במרס .(1979
מקום פרעונו במשרד הנאמן ,כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בן־יהודה
 ,14תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :מאיר הרשטיין ,רפד ,רחוב  ,290/3יפו.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרתי .4242/66
הסכום לכל לירה 30 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחד :דיבידנד שלישי וסופי.
זמן פרעונו :י״ט באדר תשל״ט ) 18במרס .(1979
מקום פרעונו במשרד הנאמן :ד ״ ר חיים א ׳ ליבא ,עו״ד ,רחוב
מונטיפיורי  ,22תל־אביב.
כ״ב בשבט תשל״ט) 19בפברואר (1979

א' לןליר
סגן כונס הנכסים הרשמי

ילקוט הפרסומים  ,2519ב׳ באדר תשל״ט1.3.1979 ,

הודעות מ א ת כונס הנכסים הרשמי
לפי פקודת פשיטת הרגל 93^ ,ן
הודעות על תשלום דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :יונה שלום ,פקיד ,רחוב לוי אשכול 21אי,
רמלה.
בית המשפט המחוזי של :הל־אביב־יפו ,תיק אזרתי .246/75
הסכום לכל לירה 100 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון וסופי.
זמן פרעונו :י״ט באדר תשל״ט ) 18במרס .(1979
מקום פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,רתוב בךיהודה
 ,14תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :חנוך חבל ,עובד סוציאלי ,רחוב ההגנה ,7
רעננה.
בית המשפט המחוזי של :חל־אביב־יפו ,חיק אזרחי .1691/77
הסכום לכל לירה 60 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחד :דיבידנד ראשון.
זמן פרעוני :י״ט באדר תשליט ) 18במרס .(1979
מקום פרעונו במשרד הנאמן :עו״ד ג׳ בן־ציון ,רחוב שמריהו לוין ,5
תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :אלכסנדר אילון ,סוכן נסיעות ,רחוב
דיזננוף  ,33נתניה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .557/70
הסכום לכל לירה 100 :אגורוח.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון וסופי.
זמן םרעונו :י״ט באדר חשל-ט ) 18במרס .(1979
י ^ ו ם פדעונו במשרד הנאמן :בונם הנכסים הרשמי ,רחוב בן־יהודח
 ,14חל־אביב.

הודעות על תשלום דיבידנד לנושים
בדין קדימה בלבד
שם החייב ומענו :ראובן גרינברג ,מרכז בעלי מלאכה 22אי ,ת ל ־
אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2721/67
הסכום לכל לירה 60 :אגורות•
דיבידגד ראשון או אחד :דיבידגד ראשון וסופי.
זמן פרעוני :י״ט באדר תשל-ט ) 18במרס .(1979
מקום פדפונו במשרד הנאמן :פו׳־ד י׳ לוי ,רחוב ויצמן  ,27תל־אביב.
שם החייב ,ומעבו לשעבר :המנוח בן־ציון ויס,רחוב פיארברג ,12
חולון.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,חיק אזרחי .2045/75
הסכום לכל לידה 50 :אגורות.
דיבידבד ראשון או אחר :דיבידבד ראשון.
זמן פרעונו :י-מ באדר תשל״ט) 18במרס .(1979
מקום פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,רחובבן־יהודה
 ,14תל־אביב.

צו הכרזת החייב כפושט רגל ואםיפה ראשונה
שם החייב ,תיאורו ומענו :הנם זקס ,רו׳׳ח ,רחוב מזא״ה  ,51תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב־יפו ,תיק אזרחי .353/76

ילקו־ט הפרסומים־  ,2519ב׳ באדר חשל״ט1.3.1979 ,

תאריך צו הכרזת החייב כפושט רגל :ד׳ בתשרי תשל״נו) 5באוקטובר
. (1978
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :כ״ד באדר תשל״ט )23
במרס  (1979בשעה  09.00בבוקר ,במשרד כונס הנכסים הרשמי,
רחוב בן־יהודה -,14חל-אביב.

צור קבלת נכסים ואסיפה ראשונה
שם החייב ,תיאורו ומענו :שמעון בן־מרדבי ,רחוב החשמונאים ,64
חולון; ת״ז .4272069
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־־יפו ,תיק אזרחי .1280/78
תאריך צו קבלת הנכסים :י״ז בתשרי תשל־יט ) 18באוקטובר .(1978
תאריך הגשת הבקשה :ח׳ בתמוז תשל׳־ת ) 13ביוני .(1978
בקשת נושה או חייב :בקשת נושה.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ב׳ בניסן תשל״ט) 30במרס
 (1979בשעה  09.00בבוקר ,במשרד כונס הנכסים הרשמי ,רחוב
בךיהודה  ,14תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :חיים אברהמי ,פקיד ,רחוב בבלי  ,8ת ל ־
אביב; ת׳׳ז .255553
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,חיק אזרחי .133/79
האריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :י׳׳ח בטבח תשל׳׳ט )17
בינואר .(1979
םאך?ך הגשת הבקשה :י״ח בטבת חשל״ט ) 17בינואר .(1979
בקשת נושה אל הייב; בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ד׳ בניסן תשל״ט) 1באפריל
 (1979בשעה  12.30בצהרים ,במשרד כונס הנכסים הרשמי ,רחוב
בךיהודה  ,14תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :עבדול חלים מחמד חאג׳ יחיא ,קבלן
" לעבודות אספלט ,כפר־םייבה; ת״ז .3509334
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1313/78
תאריך צו קבלת הנכסים :ד׳ בתשרי חשל״ט ) 5באוקטובר .(1978
תאריך הגשת הבקשה :י״ג בתמוז תשל״ח ) 18ביולי .(1978
בקשת גושה או חייב :בקשת נושה.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ב׳ בניסן תשל״ט )30
במרס  (1979בשעה  10.00בבוקר ,במשרד כוגס הנכסים הרשמי,
רחוב בן-יהודה  ,14תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :ויקטור טיבי ,קונדיטור ,שדי בנימין
 ,12/10נתניה; ת״ז .0208478
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי ,681/78
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :ח׳ בהשון תשל״ט )8
. , -,.
בנובמבר .(1978
תאריך הגשת הבקשה :ז׳ בניםן תשל״ת ) 14באפריל .(1978
בקשת נושה א ו חייב :נקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ו ׳ בניסן תשל״ט) 3באפריל
 (1979בשעה  11.30בבוקר ,במשרד כונס הנכסים הרשמי ,רחוב
בן־יהודה  ,14חל־אביב.
ב״ב בשבט חשל״ט ) 19בפברואר (1979

א׳ קליד
סגן כובס הנכסים הרשמי
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הודעות מ א ת כונס הנכסים הרשמי
לפי פקודת פשיטת הרגל1936 ,
הודעה על מינוי נאמן במקום נאמן שהתפטר
־ והודעה על כוונה להכריז על דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :אורי שמש ,נהג ,אזבטטונ״ם  ,127/1אור־
יהודה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .3088/72
שם הנאמן שהתפטר ,תיאורו ומענו :אהוד שליש ,עו״ד ,רחוב נחמני
 ,35תל־אביב.
שם הנאמן החדש ,תיאורו ומענו :מנחם פינקוס ,עו״ד ,שד׳ דוד המלך
 ,29תל־אביב.
תאריך המינוי :י״ט באלול תשל״ח ) 21בספטמבר .(1978
היום האחרון להגשת הוכחות :כ״ד באדר תשל״ט ) 23במרס .(1979
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :מנחם פינקום ,פו־יד ,שד׳ דוד המלך ,29
תל-אביב.

הודעה ע ל תשלום דיבידנד וביטול צו קבלת נכסים
ופשיטת רגל ושחרורנאמן

היום והמקום לדיון בבקשת שתדור :ת׳ באדר חשל״ט ) 7במרס (1979
בשעה  08.30בבוקר ,בפני כבי השופט חריש ,בבית המשפט
המחוזי רחוב ויצמן  ,1תל־אביב־יפו.,

"י

הודעות על שחרור נאמנים

שם הדייב ,תיאורו ומענו :יעקב ברי ,סוכן ,שבי אזורים  ,11/7נתניה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,היק אזרתי .2754/77
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :בני אהרן ,עו״ד ,רחוב שער הגיא ,12
נתניה.
תאריך השחרור :ט״ו בטבת תשל״ט ) 14בינואר .(1979
שם החייב ,תיאורו ומענו :סרגיו סויקיס ,מסגר ,רמת־אליהו ,191/25
דאשון־לציון.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1664/71
שם הנאמן ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בךיהודה  ,14ת ל ־
אביב.
תאריך השחרור :ה־ בטבת השל״ט ) 4בינואר .(1979

שם החייב ,תיאורו ומענו :נתן דרורי ,נהג ,רחוב חנה פנש  ,20בני־
ברק; ת״ז .143707
בית המשפט המחוזי של :חל־אביב־יפו ,חיק אזרחי .496/60
הסכום לכל לירה 50 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידגד שני וסופי.
זמן פרעונו :י״ט באדר תשל״ט ) 18במרס .(1979
מקום פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בן־יהודה

שם התייב ומעגו לשעבר :המנוה יצחק הירשרבג ,רחוב פיארברג ,27
תל־אכיב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יםו ,תיק אזרחי .654/73
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :אלכסנדר רינון ,עו״ד ,רחוב אבךגבירול
 ,58תל־אביב.
תאריך השחרור :ב״ג בטבת תשל״ט ) 22בינואר .(1979

 ,14חל־אביב.
תאריך צו קבלת נכסים :כ״ז בשבט חש״ך ) 25בפברואר .(1960
תאריך צו פשיטת הדגל :י״ב באייר תש׳׳ך  )9במאי .(960i
סיבת הביטול :השלום כל החובות.
תאריך הביטול :י״א בשבט תשליט ) 8בפברואר .(1979
שם הנאמן ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בךיהודה  ,14ת ל ־
אביב.

שם החייב ,תיאורו ומענו :דוד שלמה דוד ,פקיד ,רחוב הירקון « 7
•פו.
בית המשפט המהוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרתי .672/57
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :אנואר שינה ,עו״ד ,רחוב קריניצי ,5
רמת ־גן.
תאריך השחרור :י״ז בטבת תשל״ט ) 16בינואר .(1979

תאריך השחרור :י״א בשבט תשל״ט ) 8בפברואר .(1979

הודעה על ביטול צו קבלת נכסים ופשיטת רגל
ותשלום דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :שלום מנשה ספקטור ,מלטש יהלומים,
רחוב דב ברט  ,5רמת־אביב; ה״ז .0746629
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2757/61
תאריך צו קבלת נכסים :ג׳ בחשון תשב״ב ) 13באוקטובר .(1961
תאריך צו פשיטת הרגל :ד׳ בטבת חשכ״ב ) 11בדצמבר .(1961
סיבת הביטול :העדר תועלת לנושים.
תאריך הביטול :ג׳ בשבט תשל״ט ) 31בינואר .(1979
הסכום לכל •לירה 30 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד שבי וסופי.
זמן פרעונו :י״ט באדר תשל״ט ) 18במרס .(1979
מקום פרעונו במשרד הנאמן :עו״ד צ׳ ברקוביץ ,שד׳ רוטשילד ,66
תל־אביב.

בקשת שחרור
שם החייב ומענו :אברהם סלומון ,רחוב יוסף טץ  ,27בת־ים ,ת״ז
.824952
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .3222/67
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שם החייב ,תיאורו ומענו :מאיר ארבפלד ,סוהר ,רחוב מלצר ,32
בני־ברק.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .3573/65
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :משה סטרביליביץ ,עו״ד ,רחוב ה׳ באייר
 ,22חל־אביב.
תאריך השחרור :י״ז בטבת תשליט ) 16ביגואר .(1979
שם החייב ומענו :שמעון גפני ,נמצא בחו״ל.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .3547/67
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :שלמד ,ליבליך ,עו׳׳ד ,רחוב אחד העם ,15
תל־אביב.
תאריך השחרור :ב״ב בטבת תשל״ט ) 21בינואר .(1979
שם החייב ,תיאורו ומענו :לאונרדו סלומון בלבה ,סוכן ,רחוב יחזקאל
 ,12קריח־אונו.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,חיק אזרחי .1320/72
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :שמואל גוטמכר ,עו״ד ,רחוב אלנבי 128אי,
תל-אבי ב.
תאריך דשחרור :כ״ב בטבת תשל׳׳ט ) 21בינואר .(1979
כ״ב בשבט תשל״ט ) 19בפברואר (1979

א׳ קליד
סגן כונס הנכסים הרשמי

ילקוט הפרסומים  ,2519ב׳ באדר תשי״ט1.3.1979 ,

הודעות מ א ת כונס ה נ כ ס י ם הרשמי
לפי פקודת פשיטת הרגל1936 ,
הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
שם החייב ומענו :תורג׳מן מכלוף ,רחוב עוזיאל  ,5/2קרית אתא.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .16/75
היום האחרון לקבלת הוכחות :י׳ באדר תשל״ט ) 9במרס .(1979
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :ע ׳ רנד ,רחוב שמריהו לוין  ,6חיפה.
שם החייב ומענו :זקי לבנט ,רחוב חניתה  66א׳ ,חיפה• .
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .932/72
היום האחרון לקבלת הוכחות :י׳ באדר תשל״ט ) 9במרס .(1979
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :ע׳ רנד ,עו״ד ,רחוב שמריהו לוין  ,6חיפה.
שם החייב ומעגו :קרול ליבוביץ ,רחוב יל״ג  ,19חיפה.
בית המשפט המחוזי של :היפה ,חיק אזרחי .13/75
היום האחרון לקבלת הוכחות :י ׳ באדר תשל״ט ) 9במרס .(1979
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :ע׳ רנד ,עו״ד ,רחוב שמריהו לוין  ,6היפה.
שם החייב ומענו :נפתלי בק ,רחוב ורד  ,14קרית מוצקין.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .14/75
היום האחרון לקבלת הוכחות :י׳ באדר תשל״ט ) 9במרס .(1979
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :ע׳ רנד ,עו״ד ,רחוב שמריהו לוין  ,6חיפה.
שם החייב ומענו :יצחק מינדל ,גן העצמאות' ,50קדית מוצקין.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .1826/74
היום האחרון לקבלת הוכחות :י׳ באדר תשל״ט ) 9במרס .(1979
שם הנאמן ,תיאורו ומענו; ע׳ רנד ,עו״ד ,רחוב שמריהו לוין  ,6חיפה.
&ם החייב ומענו :ניקולא בן עיסא בחוס ,שפרעם.
* ת המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .539/76
היום האחרון לקבלת הוכחות :י׳ באדר תשל״ט ) 9במרס .(1979
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :ר ׳ רון ,עד׳ד ,רחוב שמריהו לוין  ,6היפה.

הודעות על תשלום דיבידנד
שם החייב ומענו :חיים ואקנין ,849/4 ,מגדל העמק.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .62/73
הסכום לכל לירה.30% :
דיבידנד ראשון או אחר :שני וסופי.
זמן פרעוגו :ג׳ באדר חשל״ט ) 2במרס .(1979
מקום פדעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב שמריהו לוין
 ,3חיפה.
שם החייב ומענו :יעקבי ששון ,רחוב לוי אשבול  ,176הל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .609/75
הסכום לכל לירה.5% :
דיבידנד ראשון או אחר :שני.
זמן פרעונו :ג׳ באדר תשל״ט ) 2במרס .(1979
מקום פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב שמריהו לוין
 ,3חיפה.
שם החייב ,ומענו :רפיק בן סלמאן שרוף ,2/37 ,עוספיה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .934/76
הסכום לבל לירה.25% :
דיבידנד ראשון או אחר :ראשון.
זמן פרעונו :ג ׳ באדר תשל״ט ) 2במרס .(1979
מקום פרעונו במשרד הנאמן :ע ׳ ח ר ל ף  ,עו״ד ,רחוב המגנינים ,42
חיפה.

ילקוט הפרסומים  ,2519ב׳ באדר תשל״ט1.3.1979 ,

שם החייב ומענו :חוסן הניפם ,שיכון)שכונת( הדרוזים ,שפרעם.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי».1389/7
הםכום לכל לירה.45% :
דיבידנד ראשון או אחר :שלישי.
זמן פרעונו :ג׳ באדר השל״ט ) 2במרס .(1979
מקום פרעונו במשרד הנאמן :ע ׳ רנד ,עו״ד ,רחוב שמריהו לוין ,6
חיפה.
שמות החייבים ומענם :קלרה ואליעזר ספיבק ,שערהעליה ,54קרית
שפדינצק.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .955/73
הסכום לכל לירה.60% :
דיבידנד ראשון א ו אחד :ראשון.
זמן פרעונו :ג ׳ באדר חשל״ט ) 2במרס .(1979
מקום פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב שמריהו
לוין  ,3חיפה.
שם החייב ומענו :אסעד דאווי ,כפר גוש חלב.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .355/75
הסכום לכל לירה.35% :
דיבידנד ראשון א ו אחר :שני וסופי.
זמן פרעונו :ג׳ באדר חשל״ט) 2במרס .(1979
מקום פרעונו במשרד הנאמן :בונם הנכסים הרשמי ,רחוב שמריהו
לוין  ,3חיפה.
שמות החייבים ,ומענם :רוזה ורפאל אזולאי ,רחוב קדש  ,941/7מגדל
העמק.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .359/72
הסכום לכל לירה.100% :
דיבידנד ראשון או אחר :ראשון.
זמן פדעונו :ג׳ באדר תשל״ט ) 2במרס .(1979
מקום פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב שמריהו
לוין  ,3חיפה.

הודעה על מינוי נאמן
שם החייב ומענו :עזבון המנוח אברהם גרוסמן.
בית המשפט המחוזי של :היפה ,היק אזרחי .240/77
תאריך צו הכרזת החייב כפושט רגל.15.2.1977 :
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :ישראל שצקי ,רחוב אחד העם  ,12חיפה.
תאריך המינוי :ד׳ בשבט תשל״ט ) 1בפברואר .(1979

הודעה על ביטול צו קבלת נכסים ופשיטת רגל
ושחרור נאמן
שם החייב ומענו :אברהם פיגלר ,רחוב מוריה  ,62חיפה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .1185/75
תאריך צו קבלה הנכסים ופשיטת הרגל 18 :בספטמבר .1975
תאריך הביטול :כ״ה בכסלו תשל׳׳ט) 25בדצמבר .(1978
סיבת הביטול :ניצול לרעה של הליכי פשיטת־הרגל.
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :ע ׳ רנד ,עו״ד ,רחוב שמריהו לוין ,6
חיפה.
תאריך השחרור :י״ז בטבת תשל״ט ) 16בינואר .(1979
י״ט בשבט תשל״ט ) 16בפברואר (1979

י' יקותיאלי
סגן כונס הנכסים הרשמי
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הודעות מ א ת כונס הנכסים הרשמי
לפי פקודת פשיטת הרגל 936 ,ן
הודעה על ביטול צו קבלת נכסים
שם החייב ומענו :זלמן פרדו ,בית אבות אפל ,רחוב תבור ,תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .1075/67
תאריך צו קבלת הנכסים 21 :במרס .1968
תאריך ביטולו :י־׳ז בטבת תשל׳׳ט ) 16בינואר .(1979
סיבת הביטול :עקב תשלום החובות.

הודעה על ביטול צו קבלת נכסים ושחרור נאמן
שם החייב ומענו :רות רפאל ,תהכמוני ,תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :היפה ,תיק אזרחי .741/64
תאריך צו קבלת הנבטים 27 :במאי .1964
תאריך ביטולו :י״ד בסיון תשל״ה ) 19ביוני .(1978
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :שמעון אייל ,עו״ד ,רחוב איבן סינא ,20
היפה.
תאריך השחרור :ב״ו בכסלו תשל״ט ) 26בדצמבר .(1978

צווי שחרור ושחרור הנאמן
שם החייב ומענו :מוחלט בן נעים טלים ,מעיליה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .248/72
תאריך צו השחרור :ו׳ בטבת תשל״ט ) 5בינואר .(1979
מהות הצו :שחרור החלטי וסופי.
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :ע׳ הדלף ,עו״ד ,רחוב המגיבים  ,42חיפה.
תאריך השחרור :י״ט בטבת תשל״ט) 18בינואר .(1979
שם החייב ,תיאורו ומענו :יעקב שלדובםקי ,רחוב בצלאל  ,3היפה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .2032/67
האריך צו השחרור :ד׳ בשבט תשל״ט ) 1בפברואר .(1979
מהוה הצו :שחרור החלטי וסופי.
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :יצחק ירד ,רחוב הפטמן  ,2תל־אביב.
תאריך השחרור :ח׳ בשבט תשל״ט ) 5בפברואר .(1979

הודעות על ביטול צו קבלת נכסים
ופשיטת דגל
שם החייב ,תיאורו ומענו :בינוריגרור ,רחוב מעלה הכרמים ,35/17
כרמיאל.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,חיק אזרחי .17/75
תאריך צו קבלת הנכסים ופשיטת רגל 17 :במרס .1975
תאריך הביטול :כ״ה בכסלו תשל״ט ) 25בדצמבר .(1978
סיבת הביטול :שימוש לרעה בהליכי פשיטת־חרגל.
שם החייב ומענו :עליזה וארמבד ואקנין ,רחוב אזבסטונים 254א־,
קרית חיים.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי ,20/74
תאריך צו קבלת הנכסים ופשיטת הרגל 4 :בינואר .1974
תאריך הביטול :ב׳׳ד בטבת תשל״ט ) 23בינואר .(1979
סיבת הביטול :העדר תועלת לנושים.

בקשות שחרור
שם החייב ומענו :גיל כץ ,שד׳ בן נוריון  ,21קרית ביאליק.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .1702/74
היום והמקום לדיון בבקשת השחרור :כ״ד באדר תשל׳׳ט ) 23במרס
 ,(1979בשפה  ,08.30בבית המשפט המחוזי ,חיפה.
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שם החייב ומענו :לייב ברילון ,רחוב הורקנוס  ,6/10תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .906/75
היום והמקום לדיון בבקשת השחרור :כ״ד באדר תשל״ט ) 23במרס
 ,(1979בשעה  ,08.30בבית המשפט המחוזי ,חיפה.
שם החייב :המנוח אברהם אובר.
בית המשפט המחוזי של :היפה ,תיק אזרחי .781/67
היום והמקום לדיון בבקשת השחרור :כ״ד באדר תשל״ט ) 23במרס
 ,(1979בשעה  ,08.30בבית המשפט המחוזי ,חיפה.
שם החייב ומענו :יהודה קפון ,קרית חרושת.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .532/67
היום והמקום לדיון בבקשת השחרור :ו׳ בניסן תשל״ט ) 3באפריל
 ,(1979בשעה  ,08.30בבית המשפט המהוזי ,חיפה.
שם החייב ומענו :יפית )יפה( בידן )דואק( ,רחוב זבולון  ,7קרית־
אתא.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .1368/71
היום והמקום לדיון בבקשת השחרור :ו ׳ בניסן תשל״ט ) 3באפריל
 ,(1979בשעה  ,08.30בבית המשפט המחוזי ,חיפה.
י׳׳ט בשבט תשל״ט ) 16בפברואר (1979

י׳ יקותיאלי
סגן כונס הנכפים הרשמי

הודעות על תשלום דיבידנד ראשון
ד^

שם החייב ,תיאורו ומענו :ארווין פרקש ,ת׳יז  ,3074897צלם,
מצדה  ,41/8באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .461/62
הסכום לכל לירה 45 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :ראשון.
זמן פרעונו :כ״א באדר תשל״ט ) 20במרס .(1979
מקום פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
באר-שבע.
שם החייב ,תיאורו ומענו :סויסה יהודה ,ת״ז  ,4210324חקלאי,
מושב עמי עוז  ,171ד״נ הנגב.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .429/70
הסכום לבל לירה 100 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :ראשון.
זמן פרעונו, :ז׳ בניסן תשל״ט ) 5באפריל .(1979
מקום פרעונו במשרד הנאמן :בונם הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
באר־שבע.

הודעה בדבר כדונה להכריז על דיבידנד רביעי
שם החייב ,תיאורו ומענו :אמר שבתאי ,ת״ז  ,888832מתווך ,רחוב
יהודה  ,48/2ערד.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .122/70
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ו באדר תשל״ט ) 26במרס .(1979
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הבכס־ם הרשמי ,רחוב החלוץ ,117
באר־שבע.
י׳ בשבט תשל״מ ) 7בפברואר (1979

ש׳ )אנקור( שניר
סגן כונס הנכסים הרשמי

ילקוט הפרסומים  ,2519ב׳ באדר תשל״ט1.3.1979 ,

הודעות מ א ת כ מ ס הנכסים הרשמי
לפי פקודת פשיטת ה ת ל 936 ,ו

ה ו ד ע ו ת א ל ה מ ת פ ר ס מ ו ת על אחריות המודיעים
ואין בפרסומן משום מ ת ן תעודה על נכונותן
תיק הוצל״פ מם׳ 4217/78

צו שחרור החלטי
שם החייב ,תיאורו ומענו :איתן פורת ,ת״ז  ,11251פקיד ,רחוב
תנחומא  ,9/20ירושלים.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים ,תיק אזרחי .312/79
תאריך הצו :כ״ג בטבת תשל״ט ) 22בינואר .(1979
מהות הצו :שחרור החלטי וסופי.

עמרם בלום

ה׳ בשבט תשל״ט ) 5בפברואר (1979

כונס הנכסים הרשמי

הודעה על מועד הגרלה ומקומה
של מילווה קליטה וחסכון חובה )הארכה( ,תשכ״ו—1966
בנק ישראל מודיע כ י ההגרלה השמינית לפדיון השיעוד השנים־
ששר של תעודות המילווה הנ״ל )חחל ב־ 1באפריל  ,(1979תתקיים
ביום רביעי ,ט״ו באדר תשל׳׳ט ) 14במרס  (1979במשרדי בנק
ישראל ,תל־אביב ,בשעה .10.00

בנק ישראל

מינהל מילוות המדינה

מינוי כונס נכסים
לפי סעיף  53לחוק הוצאה לפועל ,תשכ״ז— ,1967מתמנה בז״
ינובסקי מנחם ,ת.ז ,52808 .מרחוב רוטנברג  ,5ירושלים ,להיות
כונס הנכסים חמחוארימ להלן ,של החייב :מוראבור אליעזר מפרס,
לזבוח :גרעוביאן יצחק ,ת.ז ,6893715 .מרחוב שמואל הנביא ,47
ירושלים;
תיאור הדירה דירה  27קומה  7בית בכור ,רחוב ביאליק ,55
רמת־גן ,גוש  6205חלקה .721
כונס הנכסים יהא מוסמך לעשות בנכסים האמורים את הפעולון;
הבאות :להשכיר ו/או למכור את הדירה ולשלם מתוך דמי-השביריוח .
א ו המורח הדירה אח החוב בתיק זה.

ר׳ זוכוביצקי
ט״ו בשבט חשל״ט ) 12בפברואר (1979
ראש ההוצאה לפועל ירושלים
חברת בית ברחוב רש״י  ,50ירושלים בע״מ

הודעה על מועד הגרלה ומקומה

בפירוק מרצון ע״י הנושים

של מילווה קליטה וחסכון חובה )הארבה( ,תשכ׳׳ז—1967

• ניתנת בזה הודעה ,לפי סעיף  (1) 216לפקודת ההברות ,על קיום
אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה הנ״ל ,שהתקיימה ביום
 15.12.1978במשרד עו׳׳ד מאיר מצא ,ברחוב בךיהודה  ,3ירושלים.

בנק ישראל מודיע כי ההגרלה השביעית לפדיון השיעור השנים־
עשר של תעודות המילווח הנ״ל )התל ב־ 1באפריל  ,(1979תתקיים
ביום רביעי ,ט״ו באדר תשל״ט) 14במרס  (1979במשרדי בנק ישראל,
תל*אביב ,בשעה  ,10.00לאחר הגרלת הפדיון של תעודות מילווה
^ י ט ה ׳וחסכון חובה )הארבה( ,תשכ״ו• .1966-

בנק ישראל

הוחלט לפרק את החברה ולמנות את עו״ד מאיר מצא למפרק
החברה בהתאם לטעיף  (6)207לפקודה ,עקב העובדה שלאסיפת
הנושים שזומנה לאותויום לא הופיע בל נושה.
מאיר

מיהל מילוות המדינה

הודעה על מקום ומועד הגרלה
לפי חוק מילווה עממי ,תשי״ד1954-
בהתאם לסעיף  (5)3לחוק מילווה עממי ,תשי״ד— ,1954ניתנת
בזה הודעה בי ההגרלה ה־ 74של תמילווה הנ״ל תתקיים ביום רביעי,
ט׳׳ו באדר תשל׳׳ט ) 14במרס  (1979במשרדי בנק ישראל ,תל־אביב,
רחוב לילינבלום  ,37בשעה .12.30

בנק ישראל
מינהל מילוות המדינה

מ צ א  ,מפרק.

חברה גוש  6957חלקה  63בע״מ
הודעה ע ל האסיפה הסופית
ניחנת בזה הודעת ,בהתאם לסעיף  206לפקודת החברות ,שהאסיפה
הכללית האחרונה של החברים של החברה הנ״ל תתכנס ביום  30במרס
 ,1979בשעה  ,10.00ברחוב שד׳ בן־גוריון  ,53תל־אביב ,לשם
הגשת דו׳׳ח סופי של המפרקת המראה כיצד התנהל פירוק העסקים
ומה עשו בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרקת
ולהחליט כיצד לנהוג בפנסקים ובניירות של החברה ושל המפרקת.
עליזה

דין וחשבון שבועי

א ק ר מ ן  ,מפרקת

לפי חוק בנק ישראל ,תשי״ד—1954
לפי סעיף  (1)58לחוק בנק ישראל ,תשי״ד 1954-ג ,מתפרסם
בזה דין וחשבון על מחזור המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום
העבודה ביום כ׳׳ד בשבט תשל״ט ) 21בפברואר :(1979
סך הכל המטבע במחזור״
הנכסים ביתרות מטבע חוץ וזהב

 10,521,204,531.98.לירות
 10,521,204,531.98. . . .לירות

• לא כולל מטבעות זברון מזהב בערך נקוב כולל של 43,585,900
ל״י שתכולת הזהב הכלול בהם שווה או עולה על ערכם הנקוב.

ד׳ אשבל
ב״ו בשבט תשל׳׳ט ) 23בפברואר (1979
מגן מנהל מחלקת הבנקאות)הוצאה(
 1סייח תשי״ד ,עמי .192

ילקוט הפרסומים  ,2519ב׳ באדר תשל״ס1.3.1979 ,

חברת הלקה  150בגוש  6210בע״מ
)בפירוק מרצון(
הודעה על אסיפה סופית
ניתנת בזה הודעה ,שהאסיפה הכללית האחרונה של החברים של
החברה הנ״ל תתכנס ביום  30.3.1979בשעה  18.00במשרדה הרשום
של החברה ,שדרות העם הצרפתי  ,1רמת־גן ,לשם הגשת דו״ח סופי
של המפרק המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאח המפרק ולהחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.
צ ב י ר ג ב  ,מפרק

1125

ג.א.נ.א).ישראל( בע״מ

א׳ ס׳ ר׳ בעימ

ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה
הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  31.1.1979נתקבלה החלטה מיוחדת
לפרק את החברה בפירוק מרצון ולמנות את פנחס וולובלסקי,
עו״ד ,מרחוב אחד העם  ,30תל־אביב ,כמפרק התבדה.
כל נושה שיש ל ו תביעות נגד החברה הנ״ל ,מוזמן להגיש את
תביעתו בצירוף הוכחות ,תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו ,למשרד
המפרק הנ״ל.
נושה או אדמ אחד ,אשר לא יגיש את תביעותיו תוך המועד
האמור ,לא ייענה.
פ ׳ ו ו ל ו ב ל ם ק י  ,ע ו ״ ד  ,מפרק

אלוני חברה לשיווק והפצה) (1970בע״מ
)בפירוק מרצון(
הודעה ע ל האסיפה הסופית
ניתנת יזה הודעה ,שהאסיפה הכללית האחרונה של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  30במרס  ,1979בשעה  ,08.00ברחוב מלצ׳ט  ,4חיפה,
לשם הגשת דו״ח סופי של המפרקים ,המראה כיצד התנהל פירוק
העסקים ומה עשו בנכסי החברה ,ובדי לשמוע ביאורים נוספים מאת
המפרקים ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל
המפרקים.
מרדכי אלוני

אברהם אלוני
מפרקים

1126
ה מ ח י ר  10ל י ר ו ת

)בפירוק מרצון(
הודעה לחברים על אסיפה כללית
ניתנת בזה הודעה ,כי האסיפה הכללית של החברה הנ״ל תתקיים
ביום  1.4.1979בשעה  ,08.30במשרד החברה ,לצורך דיון על דו״ח
הפירוק.
ז
אסתר ריצמן
מפרקת חברת א.ס.ר .בפירוק מרצון
ע״י יעקב רייך על־פי יפוי כוח

בדם את ברנדים כע״מ
הודעה על אסיפה סופית
ניתנת בזה הודעה ,שהאסיפה הכללית האחרונה של החברים
בחברה הנ״ל תתכנס ביום  30.3.1979בשעה  ,16.00במשרד המפרק
אליהו ליכטר ,רו״ה ,מרחוב ההלוץ  ,27חיפה ,לשם הגשת דו״ת סופי
של המפרק ולקבלת פרטים כיצד התנהל פירוק ההברה ומה עשה
בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.
אליהו

ל י כ ט ר  ,רו״ה ,מפרק

תיקון טעות דפרס
בהודעות כונס הנכסים הרשמי ,באר־שבע ,שפורסמו בילקוט
הפרסומים  ,2512תשל״ט ,עמי  ,936במקום החתימה ״י׳ יקותיאלי״
צ״ל ״ש׳ )אנקור( שניר״.

ילקוט הפרסומים  ,2519ב׳ באדר תשל״ט1.3.1979 ,
נדפס מ־ממז הממשלה .ירושלים

