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.

הודעות על שובם של שרים לארץ
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החלטות בדבר שיעוד חלקו של מינהל מקרקעי ישראל

226

,

230

.
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.
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הודעה על אישור שיכונים ציבוריים

.

226

היתרים להעלאת מחירים ,לפי הוק הפיקוה על מצרכים

מינוי חבר לבין דין מקומי למשמעת בירושלים ,אב בית
. . . .
דיז באמור וממלא מקומו

226

.

מינוי יושב ראש בבית משפט עירוני

מינוי יושב ראש ועדת שחרורים לפי חוק העונשין
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הרשאה לפי חוק נכסי המדינה

.

ושירותים
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הודעה בדבר בחירת סגן ראש 'רשות מקומית

231

.

הודעה על בחירת רב עיר לבהריה

הודעה על נוסה סעיף  11להסכם להקמת שדות התעופה
.

.

.

231
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הודעות לפי פקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(

228

הודעות בדבר הקמת בית דין למס עסקים ואגרת בקשה

228

.

לביו דין האמור

232
233

מועד ישיבת ועדת הרעיונות ,לפי חוק הגוטריובים

.

233

228

מתן היתרים לסמן מצרכים בסימן השבחה ובתו־תק!

.

233

.

.

228

הודעות לפי חוק התכנון והבניה

מינוי עוזרי פקיד שומה ,לפי פקודת מס הכנסה .

.

228

הזמנות בתי המשפט

229

הזמנות בתי הדין הרבניים

אישור מוסדות ציבור לענין תרומות מיוהדות ,לפי
פקודת מם הכנסה
מינוי פקיד גביה ,לגד פקודת המסים )גביה(
הכרה במוסד רפואי ,לפי חוק העונשין

.

.

.

.

235
.

.

.

.

.

229

מודעות מאת כונס הנכסים הרשמי

היתר לעריכת ההגרלה השנתית טל האגודה למען החייל

229

דו״ח שבועי של בנק ישראל על מחזור המטבע

)ייצור ושיווק(

.

250

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

מינוי ועדות קנסות ,לפי חוק המועצה לענף הלול

.

245-

.

.

.
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.

252
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.

.
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הודעות מאת הציבור

.

.

.

.

.

.
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קביעת תיאומי דרגות ,לפי חוק שירות המדינה )גמלאות(
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תיקון טעויות דפוס

.

.

.

.

.

.

256

מינוי מנהל שדה התעופה הרצליה

.

.

הודעות ע ל קביעת ממלאי־מקומם של שרים

מינוי יושב ראש ועדת השחרורים

לפי תוק־יסוד :הממשלה

לפי חוק העונשין ,תשל״ז—1977־

 .1בהתאם לסעיף )41ב() (1לחמךיסוד :הממשלה ׳ מודיעים בזה
שהממשלה קבעה לפי סעיף 20-לחוק האמור ,כי ראש־הממשלה יכהן
בממלא־מקומו של שד הגםחון מיום ל׳ בתשרי תש״ם ) 21באוקטובר
 (1979עד שובו של שר הבטחון לארץ.

בתpף סמכותי לפי םעיף  50לחוק העונשין ,חשל״ז,1!977-
וסעיף 17א לחוק השופטים ,תשי״ג— ,2 1953ולאתר התייעצות עם
נשיא בית המשפט העליון ,אני ממנה את לובה פ ו ר ט ו נ ה  ,שופטת
)דימ׳( של בית משפט מחוזי ,בהסכמתה ,להיות יושב ראש ועדת
שחרורים מיום ב״ד בתשרי תש״ם ) 15באוקטובר  (1979עד יום
י״ט באלול תשים ) 31באוגוסט .(1980

1

 . 2בהתאם לסעיף ) 41ב() (1לחוק־יסוד :הממשלה  ,1מודיעים בזה
שהממשלה קבעה לפי סעיף  20לחוק האמור ,כי השר משה גסים יכהן
כממלא־מקומו של שר התחבורה מיום ב׳ בחשון תש״ם ) 23באוקטובר
 (1979עד שובו של שר התחבורה לארץ.
ב׳ בחשון תשים ) 23באוקטובר (1979
)חמ (3—57

אריה נאור
מזכיר הממשלה

 1ס״ח תשכיח ,עמי .226

נ ׳ בחשון תש״ם ) 24באוקטובר (1979
)חמ (3-927

שמואל תמיר
שר המשפטים

נ ס״ח תשל״ז ,עמי .226
 2ס״ח תשי׳׳ג ,עמי  ;149תשל״ח ,עמי .22

מינוי ח ב ר בית הדץ המקומי למשמעת בירושלים
לפי חוק הרשויות המקומיות )משמעת( ,תשל׳׳ח—1978

הודעות ע ל שובם של שרים ל א ר ץ
לפי חוק־יםוד; הממשלה
'  . 1מודיעים בזה׳ לענין סעיף  20לחוק־יםוד :הממשלה׳ כי שר
החקלאות שב ארצה ביום כ״ח בתשרי השים ) 19באוקטובר .(1979
 .2מודיעים בזה ,לענין סעיף  20לחוק־יסוד :הממשלה ,כי שר
העבודה והרווחה שב ארצה ביום ל׳ בתשרי תש״ם ) 21באוקטובר
.(1979
א׳ בחשון תש״ם ) 22באוקטובר (19:9
)חמ (3—57

אריה נאור
מזכיר הממשלה

בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 3א( לחוק הרשויות המקומיות )מש
מעת( ,תשל״ח— ,11978ובהתייעצות עם שר הפנים ,אגי ממנה את
עו״ד י א י ר ה ו ר ב י ץ להיות חבר בבית הדין המקומי למשמעת
של עובדי עירית ירושלים ברשימת שר המשפטים מיום כ״ד בתשרי
תש׳׳ם ) 15באוקטובר .(1979
ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,2535תשל״ט ,עמי ,1440
תתוקן לפי זה.
א׳ בחשון תש״ם ) 22באוקטובר (1979
)חמ (3—663

שמואל תמיר
שר המשפטים

 1ם״ה תשל׳׳ח ,עמי .153

מינוי יושב ראש בבית המשפט העירוני ט י ר ת ־ ה כ ר מ ל ,
נשר ,קרית־אתא ,קרית־ביאליק ,קרית־טבעון,
קרית־ים וקרית־מוצקץ
לפי פקודת בתי המשפט העירוניים
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  (2) 2ו־8ב לפקודת בהי המשפט
העירוניים  ,1אני ממנה את עו״-ד פרץ ברק להיות עד י׳׳ט באלול
תש׳׳ם ) 31באוגוסט  (1980יושב ראש בית המשפט העירוני של
טירת־הברמל ,נשר ,קדית־אתא ,קרית־ביאליק ,קרית־טבעון ,קרית־
ים וקרית־מוצקין.2
ג׳ בחשון תשים) 24באוקטובר (1979
־ )חמ (3—37
 1חוקי איי ,כרך בי ,עמי .995
 2י״פ תשל״ט ,עמי .2184

226

שמואל תמיר
שר המשפטים

מינוי אב בית הדין המקומי למשמעת בירושלים
וממלא מקומו
לפי חוק הרשויות המקומיות )משמעת( ,תשל״ח—1978
בתוקף סמכותי לפי סעיפים ) 3א( ו־ 5להוק הרשויות המקומיות
)משמעת( ,השל״ת— ,1 1978ובהתייעצות עט שר הפנים ,אני ממנה
את עו״ד י א י ר ה ו ר ב י ץ לכהונת אב בית הדין המקומי למשמעת
של עובדי עירית ירושלים ואת עו״ד יחזקאל פטל כממלא מקומו
מיום כיד בתשרי תש״מ ) 15באוקטובר .(1979
ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,2535חשל״ט ,עמי —1440
בטלה.
א׳ בחשון תש״ם) 22באוקטובר (1979
)חמ (3—663

שמואל תמיר
שר המשפטים

 1ס׳׳ת תשל״ח ,עמי .153

ילקדט הפרסומים  ,2576י״ח בהשון תש״ם8.11.1979 ,

הודעה ע ל נוסח סעיף  11ל ה ס כ ם
לפי פטור ממסים )הסכם לוזקמח שדוח התעופה בנגב(,
השל״ט—1979
בהתאם לסעיף  3לחול! פטור ממסים )הסכם להקמת שדות תעופה
בנגב( ,תשל״ט— ,11979אני מפרסט נזה את תרגומו העברי של
סעיף  11להסכם.

רכב המשמשים רק באתרים אפשר יהיה להשיגו רק באתרים
על אף האמור לעיל .ההדדי מם בעד דלק דיזל ניתן יהא
לקבלם בלא שים לב למקום שבו הושג הדלק.

 .1.11במשמעות הסכם זה ,״עובדי מחלקת ההגנה״ פירושם אנשי
צבא של כוחותיה המזויינים של ארצות הברית ועובדים
אזרחיים של מחלקת ההגנה של ארצות הברית .״תלויים״
בעובדי מחלקת ההגנה פירושם בני משפחותיהם של עובדי
מחלקת ההגנה המהווים חלק ממשק ביתם.

 .6.11כל הנכסים האישיים או המטלטלין של מהלקת ההגנה,
קבלניה ,ושל עובדי מחלקת ההגנה וקבלניה ,ושל התלויים
בהט ,ניתן יהא בבל עת להעתיקם מישראל או להעבירם
לאחר בה ,בלא כל הגבלות או היטלים ,ובלבד שהמס עליהם
ישולט במקרה של מכירה או העברה בישראל לאדם שאינו
נהנה מדכויות יתר של יבוא פטור ממס.

 .2.11לעובדי מחלקת ההגנה ולתלויים בהם יוענקו זכויות יתר
וחםינויות שלא יפחתו מאלו המוענקות לחברי חבר העובדים
המינהלי והטכני של הנציגות הדיפלומטית של ארצות הברית
בישראל.
 .3.11כל נכסיהם של מחלקת ההגנה ושל עובדיה יהיו מחוסנים
בפני עיקול או תפיסה .ממשלת ישראל תפעל במיטב מאמציה
בדי למנוע עיקול או תפיסה של בל נכס של קבלני מחלקת
ההגנה ,כל אימת שעיקול או תפיסה כאמור עלולים להפריע
או לעכב את השלמתה של העבודה.
 .4.11א .כל הנכסים והשירותים שיובאו לישראל או שניכשו
בה על ידי מחלקת ההגנה או על ידי קבלניה ,לשם ביצועו
של הסכם זה ,לרבות נכסים ושירותים שיובאו או גקגו ביש
ראל על ידי מחלקת ההגנה או על ידי קבלניה לשם כלכלת
עובדי מחלקת ההגנה ועובדי הקבלנים וכלכלת התלויים בהם,
יהיו פטורים מכל תשלומי חובה ,מסים ,אגרות ,ערובות,
הפקדות ,היטלים אחרים ,או דרישות לענין רישוי או רישום.
מקום שנחוץ ,רשאים להשתמש בהחזר או בשיפוי כדי ליהן
תוקף לפטורים אלה.
ב .מבלי לפגוע בס״ק  2.11לעיל ,טובי משק בית וחפצים
אישיים המיובאים לשימושם האישי בידי עובדי מחלקת
ההגנה או עובדי הקבלגים ,והתלויים בהם ,תוך ששה חדשיט
מכניסתם הראשונה לישראל לשם תפקיד קבוע ,יהיו זכאים
לאותם פטורים הקבועים בפסקה 4.11א לעיל.
ג .אף על פי כן ,פטורים ממסי יבוא ניחן יהיה לקבלם
רק לגבי פריטים שיובאו במישרין ,ולא יחולו בם על פריטים
מיובאים שנקנו ממקורות ישראליים.
 .5.11לכלי רבב בלתי צבאיים לשימוש שלא באחרי פרוייקט ,או
לשימוש בדרכים פתוחות לציבור ,יינתנו רשיונות אך ללא
תשלום; בלי רכב צבאיים לא יהיו טעונים רשיון אך ישאו
סימוני זיהוי מתאימים .לעובדי מפתח של קבלני מחלקת
ההגנה מארצות הברית ,שתפקידיהם מחייבים את השימוש
בכלי רבב מנועי בישראל מחוץ לאתרי פרוייקט ,יוצאו אותם
תלושי דלק פטורי מס ,באמצעות שגרירות ארצות הברית,
בתלושים המוצאים לעובדי השגרירות ,דלק פטור ממם לכלי

 .7.11הפעילויות ,ההכנסה והעיסקאות של מחלקת ההגנה וקבלניה
בישראל בקשר להסכם זה ,לרבות אלה של מפעלי השירותים
שהוקמו לפי ס״ק  10.5לעיל ,יהיו פטורים מבל תשלומי
חובה ,מסים ,אגרות ,ערובות ,הפקדות ,היטלים אחריט ,או
דרישות לענין רישוי או רישום .על אף האמור לעיל ,תאגי
דים מארצות שלישיות ,שנבחרו כקבלני מחלקת ההגגה,
יהיו חייבים במם ההכנסה הישראלי על תאגידים ,לגבי
רווחיהם הנובעים מפעילויות בישראל לפי החוזה עם מחלקת
ההגנה ,בשיעור שלא יפלה על  25אחוזים מרווחים כאמור.
היה שיעור המס על הכנסת תאגידים בארץ הבית של אותו
תאגיד נמוך מ־ 25אחוזים ,יחול השיעור הנמוך יותר .מקוט
שחלק כלשהו ממסי ההכגםה הישראליים על רווח כאמור
אינו נהנה מזיכוי מלא ממס בארץ הבית של התאגיד ,מפטר
אותו חלק ממסי ההכנסה של ישראל ,או יוחזר על ידי ממשלת
ישראל .אס ,על אף האמור ,נמצא כי מסי ההכנסה של ישראל
נכללו במחיר החוזה למחלקת ההגנה ,ישלם משרד הבטחון
במישרין מסים אלה ,או ישפה את מחלקת ההגגה ,או את
הקבלן ,הכל לפי הענין.
 .8.11הכנסתם של עובדי מחלקת ההגנה ועובדי הקבלנים תהיה
פטורה מכל מסיט ,אגרות או היטלים אחרים של ישראל.
 .9.11זכויות היתר שהוענקו לפי סעיף זה לא יעמדו לבני אדם
הגרים ברגיל בישראל או לתאגידי ארץ שלישית הנמצאים
בשליטתם של תושבים ישראליים ,או לגבי הכנסה הנובעת
ממקורות בישראל שאינם קשורים בביצועו של הפכם זה.
 .10.11הצדדים יסכימו ביניהם על הסדרים מינהליים אשר יקבעו
נהלים לשם הקלה בהשגתם של הפטורים ממסים ,תשלומי
חובה ,היטלים ,ומהדרישות האחרות האמורות בסעיף זה,
מתוך שימנעו שימוש לרעה בזכויות יתר אלו .ההסדרים
גם יכללו הגבלות סבירות למספר הפריטים המיובאים בפטור
מנלכם על ידי יחידים ,כדי להבטיח שפריטים אלה מיובאים
רק לשימושם האישי.
כ״ה בתשרי תש״ם ) 16באוקטובר (1879
)חמ (3-1039

שמחה א ר ל י ך
שד האוצר

 1ס״ח תשל״ט ,עמי .146

ילקוט הפרסומים  ,2576י״ח בחשון תש״ם8.11.1979 ,

227

אישור הפיכת מקרקעי ייעוד ל מ ק ר ק ע י ציבור

מינוי פ ק י ד גביה

לפי חוק המקרקעין ,תשכ״ט—1969

לפי פקודת המסיט)גביה(

בתוקף סמכותי לפי סעיף  110לחוק המקרקעין ,תשכ״ט—,11969
אני מאשר ,כי חלקים של המקרקעין המתוארים בתוספת ,הרשומים
בלשכות רישום המקרקעין המפורטות להלן במקרקעי ייעוד המהווים
דרכים ,חדלו לשמש לייעודם וייהפכו למקרקעי ציבור שאינם מקרקעי
ייעוד:

בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1)2לפקודת המסים )גביה(! ,אני
למנה את עובד הציבור שלמה כהן להיות פקיד גביה מיום כ״ד
בתשרי תש״ם ) 15באוקטובר .(1979

תוספת
מספר הגוש

מספר החלקה

החלק שחדל
לשמש ליעודו
במטרים רבועים

שטח החלקה
במטרים רבועים

לשבח רישום המקרקעין ב ת ־ י ם :
7,216
118
6008
609
119
6008
1,283
133
6008

7,026
11
1,019

לשכת רישום המקרקעין פ ת ח ־ ת ק ו ה :
6,248
25
6189

774

א׳ בחשון תש״ם ) 22באוקטובר (1979
)חמ (3—242

שמואל תמיר
שר המשפטים

הודעה ע ל הרשאה
לפי חוק נכסי המדינה ,תשי־יא1951-
אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק נכסי המדינה,
תשי״א— ,11951הרשיתי אח יוחנן מרוז ושמחה לנדאו ,יחד ולחוד,
לתתופ בשט המדינה על הסכם סיוע כלכלי עם ממשלת הרפובליקה
הפדראלית של גרמניה ,בסכום של מאה אדבעיט מיליון מרקיט
גרמניים ,ועל כל המסמכים הנוגעים להסכפ האמור.
שמחה א ר ל י ך
שר האוצר

* ם״ח תשי״א׳ עמי .52

הודעה ב ד ב ר אישור מוסדות ציבור
לענץ תרומות מיוחדות
לפי פקודת מם הכנסה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  46לפקודת מס הכנסה! ,אני מאשר
את המוסדות המפורטים להלן כמוסדות ציבור לענין תרומות מיוחדות:
! .״ י ן לזכרם״;
 .2״איחוד הקבוצות והקיבוצים  -״מפעלי תרבות מיוחדים״;
 .3״ישיבת בדם ביבנה־;
 .4״קרן סהר לתרבות״.
ב׳ בהשון תש״ם ) 23באוקטובר (1969
)חמ (3—152

שמחה א ר ל י ך
שר האוצר

 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי  ;120ם״ח השכ״ח ,עמי
.171

228

שר האוצר

 1חוקי א־י ,כרך ב׳ ,שמי 4ל ;13ס״ח תשל״ג ,עמ׳ .46

מינוי עוזרי פ ק י ד שומה

 1ס״ח תשב״ט ,עמ׳ .259

ב״ג בתשרי חש״ם) 14באוקטובר (1979
)חמ (3—9

ל׳ בתשרי תש״ט) 21ב א ^ ב ר (1979
)תמ (3—18

שמחה א ר ל י ך

לפי פקודת מס הכנסה
מתפרסם בזה מינוים של
בהתאם לסעיף  1לפקודת מם הכנסה
האנשים ששמותיהם מפורטים להלן להיות עוזרי פקיד שומה /שהנציב
הרשה אותם לשמש בסמכותו של פקיד השומה על פי סעיף (1) 135
לפקודה׳ מיום ג׳ בתשרי תש״ט ) 24בספטמבר :(1979
אהרון א ת
ארי אליאס
רחל אלבז
אחמד אבוליל
אפרים אזולאי
יצחק בר
יעקב ברכה
נורית בורשטיין
מיכאל בן נון
משה בן ארי
אברהם בהלול
אברהם ברזילי
אילן גולדהירש
אליהו נבאי
נעים ג׳ורג׳ורה
איזו דורון
שרה דהן
רחמים דורון
פנחס דוד
ויקטור דה קפטרו
דוד הולנדר
יצחק הרצל
צבי וינגרטן
לאון וסר
יצחק זק
יצחק ירושלמי

ניסן לפיד
יעקב לוי
אריה מילרד
חיים מאירי
יצחק מימון
דוד נאוי
אמיל נורד
בנימין נעים
שלמה םחייק
הודל סגל
אברהם סוסלובסקי
יצחק היון
דוד פרימו
זאב פיק
דוד צליק
משה קופרמן
שמחה קלמנוביץ
מאיר רונן
יצחק רוזנפלד
לוני רכלר
מלכה רוז
צדוק רשתי
יעקב שבו
יהודה שפירא
לאון שניידר
יוסף שיראזי

כיה בתשרי תש״ם ) 16באוקטובר (1979
)חמ (3—171

שמהה א ר ל י ך
שר האוצר

 1דיני מדינת ישראל ,נוסח הדש 6׳ עמי  ;120ם״ח תשל״ט׳ עמי
.103

ילקוט הפרסומים  ,2576י״ח בחשון תש״ם8.11.1979 ,

הודעה ע ל מינוי ועדות קנסות ו ע ל מענן

מינוי עוזרי פ ק י ד שומה

לפי חוק המועצה לענף הלול )ייצור ושיווק{׳ תשכ״ד—1963

לפי פקודת ממ הכנסה
 . 1בהתאם לסעיף  1לפקודת מס הכנסה  ,1מתפרסם בזה מינויו של
י ו ס ף ע ל י מ י להיות עוזר פקיד שומה׳ שהנציב הרשה אותו לשמש
בסמכויותיו של פקיד השומה לפי סעיף  145ב)א( לפקודה׳ מיום
ב״ד כאלול תשל״ט ) 16בספטמבר .(1979
 .2בהתאם לסעיף  1לפקודת מס הכנסה!׳ מתפרסם בזה מינויו של
י ו ר ם כ ה ן להיות עוזר פקיד שומה׳ שהנציב הרשה אותו לשמש
בסמכויותיו ,של פקיד השומה ולמלא תפקידיו׳ מיום ג׳ בתשרי תש״ם
) 24בספטמבר .(1979
מינויו של יורם כהן שהודעה עליו פורסמה בילקוט הפרסומים
2063׳ תשל״ה׳ עמ׳  — 390בטל.
שמחה א ר ל י ך
שר האוצר

ב׳׳ה בתשרי תשים ) 16באוקטובר (1979
)חמ (3—171
י

! דיני מדינת ישראל׳ גוסח חדש 6׳ עמ׳  ;120ם״ת תשל״ח׳ עמ׳
 ;216תשל׳׳ט׳ עמי .103

מינוי עוזרי פ ק י ד שומה
לפי פקודת מם הכנסה
בהתאם לסעיף  1לפקודת מם הכנסה  ,1מתפרסם בזה מינוים של ~
) (1ד ו ד ק ר נ ג ל להיות עוזר פקיד שומה ,שהנציב הרשה אותו
לשמש בסמכויותיו של פקיד השומה על פי הסעיפים ,150 ,145
 151ו־ 152לפקודה ,מיום י׳׳ח בתשרי תש״ם ) 9באוקטובר .(1979
) (2משה גביש להיות עוזר פקיד שומה ,שהנציב הרשה אותו
לשמש בסמכויותיו של פקיד השומה ולמלא תפקידיו ,מיום כ״ד בתשרי
הש״ם ) 15באוקטובר .(1979
ל׳ בתשרי תש״ם ) 21באוקטובר (1979
)המ (3-171

שמחה א ר ל י ך
שר האוצר

 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי  ;120ס״ה תשל״ח ,עמי
 ;216תשל״ט ,עמי .103

ה כ ר ה במוסד רפואי

אנו מודיעים כי בתוקף סמכותנו לפי סעיף  61לחוק המועצה
לענף הלול )ייצור ושיווק(׳ תשכ׳יד ! 1963-׳ מינינו ועדות קנסות.
לענין סעיף  60לחוק׳ בהרכבים אלה:
נעים מולה׳ מנשימים
מרדכי נס׳ תנובה—ת״א
שלמה קלצקי׳ ר״ג

יושב ראש
חבר
חבר

זיידן לודויג׳ ת׳׳א
מנחם אילן׳ הוד השרון
שמואל כן עמי׳ תנובה-ח׳׳א

חבר
חבר

יושב ראש
-

זיידן לודוינ׳ ת׳׳א
יוסף הדשליקוביץ׳ רעננה
אליהו קיסין׳ הרצליה
שאול אנגל׳ אמץ
אליעזר בן יוסף׳ ירושלים
יוסף הרשליקוביץ׳ רעננה
אברהם נתן דנגונז׳
תנובה — ת״א
צבי סלע׳ בצרה
שלמה כחל׳ נוה־ים

—

_

-

_-

יוסף גיטה׳ ינוב
מנחם אילן׳ הוד השרון
שלמה קלצקי׳ ר״ג

—

-

זליג שינקמן׳ רעננה
אליהו קיסין׳ הרצליה
זאב בלוך׳ תנובה  -פ״ת

_-

יושב ראש
חבר
הבר
יושב ראש
חבר
חבר
יושב ראש
חבר
הבר
יושב ראש
חבר
חבר
יושב ראש
חבר
חבר

מען הועדה :המועצה לענף חלול׳ רחוב קפלן 2׳ תל־אביבייפו.
ההודעה על מינוי ועדת קנסות ועל מענה שפורסמה בילקוט
הפרסומים 2536׳ עמי  - 1457בסלה.
כ״א באב תשל״ט ) 14באוגוסט (1979
)חמ (3—14

אריאל שרון

גדעון פ ת

שר החקלאות

שר התעשיה׳ המסחר והתיירות

 1ם״ת תשכ״ד׳ עמ׳  ;12תשל״ה׳ עמי .74

לפי חוק העונשין ,תשל״ז—1977
בתוקף סמכותי לפי סעיף  312לחוק העונשין ,תשל״ז—,11977
אני מכיר במרפאה ״סניטס״ ,שד׳ חן  ,57תל־אביב ,כמוסד רפואי
מוכר לענין סימן ב׳ של פרק י׳ לחוק.

לפי חוק העונשין ,תשל״ז1977-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  315לחוק האמור ,אני מסמיך את מנהל
המרפאה לקבוע את חברי הועדה לפי סעיף זה.

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 231א() (1לחוק העונשין,
תשל״ז ,1 1977-נתתי היתר לעריכת ההגרלה השנתית של האגודה
למען החייל בישראל לשנת .1980

אליעזר שוסטק
שר הבריאות

עמירם םיץ
ל׳ בתשרי תש״ם ) 21באוקטובר (1980
המנהל הכללי של משרד האוצר
)חמ (3-831

כ״ד בתשרי תש״ם  )15באוקטובר
)חמ (3—167

979U

 1ס״-ח תשל־ז ,ממ׳ .226
ילקוט הפרסומים ,s257

הודעה ע ל מתן היתר ל ע ר י כ ת הגרלה

,

״ ח בחשון תש״ם8.11.1979

 1ס״ח תשל״ז ,עמי  226ועמי .322

229

הודעה ב ד ב ר מינוי מנהל שדה תעופה של הרשות

א .נ ח ל ה
בעד חלקת הצר)שני דונם(׳ כולל בית מכורים
ומחוברים אתרים
בעד בל דונם מטע שלחין —
הדרים -
עד גיל  5שנים
מעל גיל  5שנים

לפי חוק רשות שדות התעופה ,תשל״ז1977-
אני מודיע בזה ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף  22לחוק רשות
שדות התעופה ,תשל״ז— ,1 1977מינתה מועצת רשות שדות התעופה,
באישור שד התחבורה ,את י ש ר א ל ב ן ־ ש ח ר להיות מנהל שדה
התעופה הרצליה.
רמץ ה ר א ל
ל׳ בתשרי תש״ם ) 21באוקטובר (1979
המנהל הכללי של רשות שדות התעופה
)המ (3—190
 1ס״ח תשל״ז ,עמ׳ .182

הודעה ב ד ב ר קביעת תיאומים
לפי חוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[,
תש׳׳ל—1970
בתוקף סמכותה לפי סעיף  (2)9לחוק שירות המדינה )גמלאות(
]נוסח משולב[ ,תש״ל ,1 1970-קבעה ועדת השירות את התיאומים
הבאים לחישוב המשכורת הקובעת של העובדים בדירוג האחיד:

000׳525

000׳20
000׳28

נשירים תיתיס בהשקאה מלאה —
עד גיל  5שנים
מעל גיל  5שנים

000׳16
(100׳24

סובטרופים )אבוקדו׳ פקן׳ מנגו׳ אפרסמון( —
עד גיל  6שנים
מעל גיל  6שבים

000׳25
000׳40

כרמי ענבים בהדליה׳ בהשקאה מלאה —
עד גיל  3שנים
מעל גיל  3שבים

000׳30
000׳35

בעד סידור השקאה קבוע במטעי שלחין׳
לכל דונמ
בעד כל דונם מטע בהשקאת עזר
בעד כל דונם מטע בעל
בעד כל דונם שלחין
בעד כל דונם בעל
בפד החלק ברכוש המשותף של האגודה
)המושב(

עובד שפרש מן השירות לפני יומ כ״ג באדר ב׳ חשל״ה
) 1באפריל  (1978ודרגתו ערב הפריעה היתה אחת הדרגות המפורטות
להלן בטור אי ,תחושב משכורתו הקובעת באילו היחה דרגתו המצו־
ייגת לצידה בטור בי:

לירות

4,000
000׳11
000׳8
000׳15
000׳6
000׳65

ב ,ש ט ח י ע י ב ו ד

ב׳ באב תשל״ט ) 13באוגוסט (1979
<חמ (3—938

בעד כל דונם מטע שלחין —
הדרים -
עד גיל  5שבים
מעל גיל  5שנים

א ב ר ה ם פרידמן
יושב ראש ועדת השירות

 1ס״ח תש״ל׳ עמי .65

החלטות ב ד ב ר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי
ישראל בעליית ע ר ך ה ק ר ק ע  ,ב ע ת ה ע ב ר ת זכות
חכירה
—לפי

חוק מינהל מקרקעי ישראל׳

תש״ך960i

בתוקף סמכותי לפי סעיפים קטנים ) 2א( ר־)8ב( שבפרק ד׳
•להחלטות מועצת מקרקעי ישראל )להלן — המועצה( בדבר שיעור
חלקו של מינהל מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע בעת העברת
זכות הכירה מיום כ״ח בםיון חשל״ז ) 14ביוני 1 (1977׳ והחלטות
המועצה מיום א׳ באלול השל״ח ) 3בספטמבר 2(1978׳ אני קובע
:ומודיע כדלקמן:
 .1״המחיר היסודי״ בתוספת ב׳ להחלטות האמורות׳ החל מיום י׳
בתשרי תש״ם ) 1באוקטובר (1979׳ יהיה כדלקמן:

 1י״פ תשל״ח׳ עמי .82
 2י״פ תשל״ח׳ עמי .2653

23a

2

000׳23
000׳32

בשירים וזיתים בהשקאה מלאה —
עד גיל  5שנים
מעל גיל  5שנים
םובטרופים )אבוקדו׳ פקן׳ מנגו׳ אפרסמון( —
עד גיל  6שנים
מעל גיל  6שנים

000׳30
000׳45

ברמי ענבים בהדליה׳ בהשקאה מלאה —
עד גיל  3שנים
מעל גיל  3שנים

000׳36
000׳4£

בעד סידור השקאה קבוע במטעי שלחין׳
לבל דונם
בעד כל דונם מטע בהשקאת עזר
בעד כל דונם מטע בעל
בעד בל דונם שלחין
בעד בל דונם בעל

000׳4
000׳12
9,000
000׳17
6/000

000׳21
000׳27

י ף קטן ) 2ב( לפרק ד׳ בהחלטות האמורות׳
קי
•
החל מיום י ׳ בתשרי תש״ם ) 1באוקטובר  ,(1979יהיה 000׳0ד7
לירות.
ה ס כ  1ם

ו ז נ

ב

ב ם ע

י ע ק ב עקנץ
ט׳ בתשרי תש״ם ) 30בספטמבר (1979
מנהל מינהל מקרקעי ישראל
)המ (3—719
ילקוט הפרסומים  ,2576י״ח בחשון תש״ם8.11.1979 ,

הודעה ע ל אישור שיכונים ציבוריים

היתר

לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(. ,תשכ״ד—1964

לפי חוק הפיקוח על מצרכים לשירותים ,תשי״ח—1957

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1א לחוק רישום שיכונים ציבוריים
)הוראת שעה( ,ר.שכ״ד ,11964-אני 9אשר בי בנינים שהוקמו בידי
המדינה ,או מטעמה או ביוזמתה או שנרכשו ע״י המדינה ובנייתם
החלה לפני יום כ׳ בניסן תשל״ה ) 1באפריל  (1975על המקרקעין
המתוארים בתוספת והמסומנים בצבע כחול בתשריט הס שיכונים
ציבוריים.

בתוקף סמכותי לפי סעיף  116לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
תשי״ח~ ,11957אבי מתיר לסוחר למכור מצרך במחיר העולה על
המחיר היציב )להלן  -המחיר המותר( ,ובלבד שהמחיר המותר לא
יעלה על הבקוב בטור ב׳ בתוספת.

התשריט הופקד באנף הפרוגרמות ,במשרד הבינוי והשיכון ,רחוב
הלל  ,23ירושלים ,וניתן לעיין בו בימים ובשעות שהמשרד פתוח
לקהל.
המקום

הגוש

החלקה

נתניה ,קרית
בורדאו

7943

2,3,4׳
6׳ 1׳ 15

ערד)מרכז
מסחרי(

38217

ת.ב.ע.ת4/13/5/

מס׳ בתים
106,109אי140,142,106 ,א׳,
144,144,140א־142 ,143 ,אי,
146 ,141 ,142 ,146 ,147א',
,148 ,149 107 ,108 ,145
148א',139 ,150-152 ,1121 ,
,130-132 ,80—85 ,136
91 ,105 ,125-129

י״ב בתשרי תש׳׳ם ) 3באוקטובר (1979
)חמ (3-174

זאב ברקאי
מנהל אגף פרוגרמות

! ס״ה תשכיד ,עמי  ;52תשל״ת ,עמי  ;244י׳׳פ תשליז ,עמי .1717

היתר
לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ה—1957
בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ז להוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
השי״ה—) 1 1957להלן — החוק( ,אבי מתיר לסוחר למכור את
המצרכים המפורטים בטור א׳ לתוספת במחיר העולה על המחיר
היציב )להלן — המחיר המותר( ,ובלבד שההפרש בין המחיר היציב
שבו מכד סותר מצרך לפני תחילתו של היתר זה ,לבין המחיר המותר
שבו מבר אוחו סוחר מצרך אחרי תחילתו של היתר זה ,לא יעלה על
השיעור הנקוב בטור ב׳ לתוספת.
טור א׳
המצרך

טור ב׳
שיעור ההעלאה המותר באחוזים

14.75
•ריבות ומעדנים
16.50
•מיצי הדרים ממותקים
19.00
•מיצים ממותקים אחרים
בהיתר זה ,־סוחר״  -אדם שעסקו או חלק מעסקו ייצור מצרך או
מכירתו בסיטונאות או בקמעונאות.
תחילתו של היתר זה ביום כ״ה בתשרי תש״ם ) 16באוקטובר
•.(1979
ב״ה בתשרי תש״ם ) 16באוקטובר (1979
)חמ (3—98

ע׳ שרגאי
הממונה

 1פ״ח תשי״ח ,עמ׳  ;24תשל״ג ,עמי  ;26תשל״ט ,עמי .32
•ילקוטי הפרסומים  ,2576י׳׳ח בחשון תש״ם8.11.1979 ,

בהיתר זה —
״מצרך - -מצרך מן המצרכים המפורטים בטור א׳ לתוספת;
׳*יצרן״ — אדם שעסקו או חלק מפסקו ייצור מצרך;
״סיטונאי״ — אדם שפסקו או חלק מעסקו מכירת מצרך בסיטונאות;
״סוחר״ — יצרן ,סיטונאי וקמעונאי;
״מע״מ׳׳  -מם ערך מוסף ,כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף ,ת ש ל ״ ו -
.2 1975

תוספת
טור א׳
המצרך

טור ב׳
המחיר המותר בלירות כולל מע״מ

קופסה בת  10בלונים סיפולוקס מלאים
6.10
בהחלפה ל־ 10בלונים סיפולוקס ריקים
33.00
קופסה בת  10בלונים סיפולוקס ריקים
ההיתר שפורסם בילקוט הפרסומים• 2567׳ תשל״ט ,עמ׳ — 11
בטל.
כ״ה בתשרי תש״ם ) 16באוקטובר (1979
)חמ (3-98

ע׳ שרגאי
הממונה

 1ס״ח תשי״ח ,עמי  ;24תשל״ג ,עמי  ;26תשל״ט ,עמ׳ .32
 2ס־ח תשל״ו ,עמי .52

הודעה ב ד ב ר בהירת סגן ראש המועצה המקומית
ראש העץ
לפי חוק הרשמות המקומיות)בחירת ראש הרשות וסגניו
לכהונתם( ,תשל״ה1975-
לפי סעיף ) 28א( להוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות
וסגניו וכהונתם( ,השל״ה ,!1975-גמסרת בזה הודעה בי בישיבת
המועצה המקומית ראש העין שהתקיימה ביום כ״ג באייר תשל״ט)20
במאי  (1979נבחר ע ז ר א צ ו ב ר א להיות סגן ראש המועצה המקומית
לפי סעיף  15לחוק האמור.
חיים ק ו ב ר ם ק י
ב״ו בתשרי תש״ם) 17באוקטובר (1979
המנהל הכללי של משרד הפנים
)חמ (3—504
 1ם״ח תשל״ה ,עמי  ;211י״פ השל״ט ,עמי .982

הודעה ע ל בחירת ר ב עיר ס פ ר ד י לנהריה
ועדת הבהירות לרב עיר םפרדי לנהריה מודיעה ,כי ביום ו׳
בתשרי תש״ם ) 27בספטמבר  (1979נבחר הרב דוד אבוחצירא להיות
רב עיר ספרדי לנהריה.
ט׳ בתשרי תש״ם ) 30בספטמבר (1979

<חמ (3-44

חיים א ד ר
יושב ראש ועדת הבחירות לרב עיר ספרדי
נהריה

231

הודעה ל פ י סעיפים  5ו ־ ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה
לצרכי ציבור( ,11943 ,אני מודיע ,כי זכות החזקה והשימוש לתקופה
של  49שנה במקרקעין המתוארים׳ בתוספת ,דרושה לשר האוצר לצרכי
ציבור לשם הנחת צינור מים ולהחזקתו ,כולל זכות מלאה לשר האוצר,
לשליחיו ,לםוכניו ולכל אדם שהוא הרשהו להי כנס למקרקעין ולעבוד
בהם למטרת הנחה ,החזקה ,ביקורת ,תיקונים ,הפרה והחלפה של
הצינור ולעשות כל דבר הברוך בו ,וכי שר האוצר מובן לשאת ולתת
בדבר רכישת זכות החזקה והשימוש כאמור.
בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כל שהן במקרקעין האמורים
ורוצה לקבל פיצוי על בך ,נדרש לשלוח למנהל אגף רישום והסדר
מקרקעין — תוך הדשייס מיום פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה
על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו במקpעין האמורים ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו ,שיכללו את פרטי הרישום — אם ישבו —
בפנקסי רישום המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים
שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה ,כי שר האוצר מתכוון לקנות מיד חזקה
במקרקעין האמורים ,מפני שהם דרושים באופן דחוף לצרכי ציבור
שלמענם עומדים לרכשם ,ושר האוצר מורה בזה שכל אדם המחזיק
במקרקעין האמורים ימסור מיד את החזקה בהם.

תוספת
רצועת קרקע שרוחבה  6מטר העוברת בחלקות ובחלקי חלקות
בגושים 19054 ,19058,18818 ,188819 ,18909׳ .18969 ,19053
רצועת המקרקעין האמורה מםומבת בצבע אדום ,לשם זיהוי בלבד
ולא לשם קביעת גבולות בתשריט מספר הם 560/47/הערוך בקנה
מידה  1:2500והחתום ביד שר האוצר.
העתקי התשריט האמור מופקדים במשרדי מנהל אגף רישום והסדר
מקרקעין ,ירושלים ,ובמשרדי הממונה על מחוז הצפון ,נצרת עילית,
וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.
כ״ו בתשרי תש״ם ) 17באוקטובר (1979
)תמ (3—2

שמחה א ר ל י ך
שר האוצר

! ע״ר  ,1943תוס׳  ,1עמי .32

הודעה ל פ י סעיפים  5ו־7
לפי פקודת הקרקעות )רכישה לצרבי ציבור(׳ 1943
וחוק התכנון והבניה׳ תשכ״ה—1985
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון והבניה׳
תשכ״ה1 1965-׳ ובהתאם לתיקון לתכנית מיתאר מקומית הנקרא
׳׳תיקון מם׳  18לשנת ) 1960תכנית מסי  (975לתבנית מיתאר מס׳ 62׳
בגושים 30007׳ 30009׳ 30021״ )להלן — התכנית(׳ שהודעה בדבר
ההרשאה לחח לה תוקף פורסמה בילקוט הפרסומים 1229׳ תשכ״ו׳
עמי 291׳ מוסרה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים
)להלן — הועדה( הודעה׳ כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה
לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת
הקרקע האמורה.
 1ס״ח חשכ״ה׳ עמי .307
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בל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה בל שהן בקרקע האמורה
ורוצה לקבל פיצוי על כך /נדרש לשלוה לועדה — תוך חדשיים מיום
פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה על• זכותו או על טובת ההנאה
אשר לו בקרקע האמורה׳ בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו /שיכללו
את פרטי הרישום — אס ישנו — בפנקסי רישום המקרקעין׳ והודעה
המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע
בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה בקרקע
האמורה׳ מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור שלמענם
עומדים לרכשה׳ והועח .מורה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה
ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת
הלקות 34׳ 33׳ 37׳ 38׳ 39׳ 40׳ 41׳ 43׳ 44׳ 45׳ 46׳ 48 /47׳
49׳ 50׳ 51׳ 95׳ 96׳ 97׳ 98׳ 99׳ 100׳  101ר־ד 12בשלמות בטש
30009׳ כמסומן בצבעים חום מותחם בקו חום כהה ואדום בתשריט
התבנית.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה כעידית ירושלים וכל
המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ב׳ באי־ר תשל־׳ס ) 29באפריל (1979

טדי קולק

)חמ (3-2

יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
ירושלים

הודעה ל פ י סעיפים  5ו־ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(׳ 1943
וחוק התכנון והבניה׳ תשכ״ה—1965
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 188׳  189ו־ 190לחוק התכנון והבניה
השב״ה—1 1965׳ ובהתאם לתכנית תכנון עיר הנקראת ״תכנית מסי
ב - 98/שכונת בן־נוריוך׳ שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים 0ן24׳ תשל״ח׳ עמי 1591׳ מוסרת בזה הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קרית אחא )להלן — הועדה( הודעה׳ כי המקרקעין
המתוארים בתוספת דרושים לועדה לחלוטין למטרה הציבורית שלה
נועדו בתכנית׳ ובי הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת המקרקעין
האמורים.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה בל שהן במקרקעין האמורים
ורוצה לקבל פיצוי על כך׳ נדרש לשלוח לועדה — תוך חדשיים מיום
פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה
אשר לו במקרקעין האמורים׳ 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׳ כי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
במקרקעין האמורים׳ מפני שהם דרושים באופן דחוף לצרכ׳ הציבור
שלמענם עומדים לרכשם׳ והועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק
במקרקעין האמורים ימסור נזיד אה החזקה בהט.

 1ס״ח תשכ״ה׳ עמי .307
ילקוט הפרסומים  ,2576י״ח בחשון תש״ם8.11.1979 ,

תוספת

הודעה ב ד ב ר מועד ישיבת ועדת הרשיונות

גוש  10232חלק מחלקות מס׳ 66׳ 67׳ 71-09׳ 74׳ 75׳ 89׳ ,93
96׳ 97׳ 100׳ 101׳ 105׳ 153׳  ;154גוש  10256חלקות 8׳ ) 7חלק(.

לפי חוק הנוטריונים ,תשליו6--ד19

העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית קרית־אתא׳ וכל
המעונין בדבר זכאי לעיין בו בימים ובשעות שמשרדי הועדה פתוחים
לקהל.
כ ־ ו באלול תשל׳׳ט ) 18בספטמבר (1979

נתןשפריצר

<חמ (3-2

יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
קרית־אתא

בהתאם לתקנה ) 30ב( לתקנות הנוטריונים ,תשל״ז—,1 1977
ניתנה בזה הודעה ,כי ועדת הרשיונות לפי חוק הנוטריונים ,תשל״ו-
 ,21976תתכנס ביומ שלישי ,כ״א בכסלו תש״ם ) 11בדצמבר ,(1979
במשרד המשפטים ,רחוב צלאח א־דין  ,29ירושלים.
מאיר גבאי
י״ב בתשון תש״ם ) 2גנובמבר (1979
המנהל הכללי של משרד המשפטים
)חמ (3—303
 1קית תשל״ז ,עמי .1724
 2סיח משליו ,עמי .196

הודעה ב ד ב ר הקמת בית דץ ל מ ס עסקים בסביון

הודעה ע ל מתן היתרים לסמן מצרכים בסימן השנחה

לפי פקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים(1945 ,

לפי חוק התקנים ,תשי״ג1953-

ניחנת בזה הודעה ,כי בתוקף הסמכות הנתונה לה לפי סעיף
3א לפקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים( ,1945 ,הקימה המועצה
המקומית סביון ,בהתאם להוראות סעיף 3ב לפקודה ,בית דין למס
עסקים בהרכב זה:

מתפרסמת בזה רשימת ההיתרים לסמן מצרכים בסימן השנחה
שניתנו בחדשים יולי—אוגוסט  ,1979מאת מכון התקנים הישראלי,
בתוקף סמכותו לפי סעיף  12ב)א( לחוק התקניים׳ תשי״ג—:11953

עויד יעל ולנס
עו״ד תמר ג׳יקובם
רר־ח דוד גושן

— יושבת ראש
— חברה
— חבר

מספר
ההיתר

המצרך שלגביו ניתן ההיתר

שם בעל ההתיר

7204

טרום רז בע״מ
ראשון־לציון

אלמנטים טרומיים מבטון מזויין.

7205

שלהב ,קיבוץ יפעת

חוטי ליפוף מצופים בבידוד על
בסיס פוליאוריתן  1300צ־ הניתנים
(
להלחמה קבוצת
מ״מ(.

7206

שלהב ,קיבוץ יפעת

חוטי ליפוף מצופים בבידוד על
בסיס פוליאוריתן" 130צ׳ הניתנים
להלחמה קבוצה V(1.06־  0 . 8 -מ ״ מ ( .

הודעה ב ד ב ר אגרת בקשה לבית דין ל מ ס עסקים
למועצה המקומית סביון

7207

מסנריית סילגיי את
פישר בע״מ ,נס־ציונה

מרכבים פתוחים לרכב.

לפי פקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים(1945 ,

7208

טרומאםבםט ,קירות־
מסך ומחיצות בע״מ,
עכו

אלמנטים מודולריים לקירות
ומחיצות.

7209

קים ייצור בע״מ,
מפרץ חיפה

שסתומי דיאפרגמה ־  ; í״.2

7210

תעשיות תחבורה ת.ת.
בע״מ ,פתח־תקוה

מרכבים פתוחים למשאיות.

7211

ענני)כמורה( גודל,
תל־אביב

מרכבים פתוחים לרכב משא.

7212

המרכב בע״מ ,חולון

7213

מםגרית המומחה,
תל־אביב

מרכבים פתוחים וסגורים לרכב
משא.
מרכבים פתוחים לרכב משא.

טוביה לשם
י׳׳ח באלול תשל״ט) 10בספטמבר (1979
ראש המועצה המקומית סביון
)המ (3—34
 1עיר  ,1945תוס׳  ,1עמי  ;115ע׳׳ר  ,1948תוס׳  ,2עמ׳ ;513
סייח תשי״ה ,עמי  ;35תשכ״ז ,עמי .2

ניתנת בזה הודעה׳ כי המועצה המקומית סביון ,באישורו של
הממונה על מחוז המרכז ,קבעה בהתאם להוראת סעיף  3ב) (4לפקודת
הרשויות המקומיות )פס עסקים( ,11945 ,את אגרת הבקשה לבית
הדין למס־עסקיט בשיעור של  10%מהסכום שבית הדין נתבקש
להפחיתו ממס העסקים ,ובלבד שאגרת הבקשה לא תפחת מ־200
לירות .לא צויין בבקשה הסכום שבית הדין גתבקש להפחיתו כאמור,
תיקבע אגרת הבקשה על פי סכום המם שנדרש מהמבקש.
הפחית בית הדין למס עסקים את סכום המם ,יוחזר למבקש סכום
אגרת הבקשה העולה על  200לירות ,החליט בית הדין למס עסקים
שהמבקש אינו חייב במס עסקים — יוחזר למבקש סכום אברח הבקשה
במלואו.
טוביה לשם
י״ח באלול חשל״ט) 10בספטמבר (1979
ראש המועצה המקומיח סביון
)חמ (3—34
 1ע י ר  ,1945תוס׳  ,1עמי  ;115ע״ר 1948׳ תוס׳  ,2עמ׳ ;513
ם״ח תשי״ח ,עמי .35
ילקוט הפרסומים  ,2576י״ח בחשון תש׳׳ם8.11.1979 ,

י׳ באלול תשל״ט ) 2בספטמבר (1979
)חמ (3—95

מרים ^ ל ר
מנהלת המכון

 1ם־ח תשי״נ ,עמי  ;30תשייח ,עמ׳  ;2חשל״א ,עמי  ;22תשל־ט,
עמי .34
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מתן היתרים לסמן מצרכים בתו־תקן
לפי תקנות התקנים )תו־תקן וסימן השגחה( ,תשט״ו—1955
בהתאם לתקנה ) 9ג( לתקנות התקנים )תו־תקן וסימן השגחה(,
תשט׳׳ו— ,11955מתפרסמת בזה רשימת ההיתרים לסמן מצרכים
בתו־תקן ,שניתנו בחדשים יולי—אוגוסט  ,1979מאת מכון התקנים
הישראלי ,בתוקף סמכותו לפי סעיף ) 11ב( לחוק התקנים ,תשי׳׳ג—
:2 1953
לספר
ההיתר

שם בעל ההיתר

המצרך שלגביו ניתן ההיתר

941

קאסם םנעאללה ושות׳
בע־מ ,דיר אל־אסד

מוטות פלדה מפותלים לזיון בטון.

942

ויברה בלוק אשקלון
בע״מ ,אשקלון

אבני שפה מביטון טרום.

943

ארן מוצרי מלט בע*מ,
אשקלון

מרצפות מדרכה מניטון.

944

אלקטרוחנן ,תל־אביב

קומקום חשמלי ,דגם .21

מספר
ההיתר
955

סולל בונה בפ״מ,
חטיבת הבנין  -מחסן
חומרים ,אזור

פלדה מעורנלת ומפותלת.

956

כבלי ציון בע-מ ,אילת

כבלים תת קרקעיים מבודדי גומי
או חומר פלסטי למתח שאינו
עולה על  1000וולט המכונים
)ח( טבט 50 ,ממ״ר.

כבלי ציון בע״מ ,אילת

כבלים תת קרקעיים מבודדי גומי
או הומר פלסטי למתח שאינו
עולה על  1000וולט המכונים
)ח( טבט 95 ,ממ״ר.

כביל ציון בע״מ ,אילת

בבלים תת קרקעיים מבודדי גומי
או חומר פלסטי למתח שאינו
עולה על  1000וולט המכוגים
)ח( טבט ,185 ,ממ״ר.

כבלי צ־מ בע״מ ,אילת

בבלים תת קרקעיים מבלדדי ממי
או הומר פלסטי למתח שאינו
עולה על  1000וולט המכונים
)ח( טמנט 185 ,ממ״ר.

957

958

945

םטאד ,כפר־םבא

קולטי שמש דגם ^.1

946

החב׳ לפלםטיקה וכבלים
אשדוד בע״מ ,אשדוד

פתילים מבודדים חשמליים טיפוס
״פטהכ״ ,בעלי חתכים ;1.5
 0.75מנייר.

947

בבלי ציון בע׳׳מ,
ראשוךלציון

כבלים הק־קרקעיים מבודדי חומר
פלסטי טיפוס )ח( טמנט ,בעל
חתך  16ממ״ר.

שם בעל ההיתר

המצרך שלגביו ניתן ההיתר

959

960

כבלי ציון בע״מ ,אילת

כבלים תת
או חומר
עולה על
)ח( טמנט,

948

כבל אקס ,נתניה

בבלים תת־קרקעייס מבודדי חומר
פלסטי טיפוס טבט ,בעלי חתך
 4ממ״ר.

961

כבלי ציון בע״מ ,אילת

מוליכים מבודדים חשמליים למתח
נומינלי עד  750וולט המכונים
)ח( ט 70 ,ממיר.

949

ויברובלוק ביצרון בע״מ ,בלוקים חלולים מביטון סוג ג׳
בהתאם לחוזק ללחיצה.
ראשוךלציון

962

כבלי ציון בע׳׳מ ,אילת

950

גיד תע״ש בע״מ,
רחובות

מוליכים מבודדים בעלי מעטה
מפוליוויניל־כלורי חתכים ,1.5
 2.5ממיר,

מוליכים מבודדים חשמליים למתח
נומינלי עד  750וולט המכונים
)ח( ט 120 ,ממיר.

963

כבלי ציון בע׳״מ ,אילת

951

אלקטרונתך בע״מ,
בני־ברק

מנורות קיר או תקרה לנורות
ליבון עד  60וט דגם .1817

מוליכים מבודדים חשמליים למתח
נומינלי עד  750וולט המכונים
)ח( ט 240 ,ממיר.

964

כבלי ציון בע״מ ,אילת

952

קרן אור ,תל־אביב

קולטים מדגם פלדה  1.5מ״ר.

953

פלס ת.א.ב ,.חולון

צינורות גמישים מחומר פלסטי
למיתקני חשמל קטרים נומינליים
 13.5ו־ 16מ״מ.

כבלים תת קרקעיים מבודדי גומי
או חומר פלסטי למתח שאיגו
עולה על  1000וולט המכונים )ח(
טשט 185 ,ממ״-ר.

965

בנית בע״מ ,ירושלים

קולטי שמש  1.5מ׳׳ר.

954

מכתש חב׳ למוצרי מלט
בע״מ ,בת־ים

מרצפות מדרכה מביטון.

966

וולקן מצברים בע״מ,

מצברי התנעה לכלי רכב ממונעים
טיפוס עופרת־־חומצה  12וולט
המכונים וולחא.

 1ק״ת תשט״ו ,עמי  ;693תשליב ,עמ׳  ;194תשל׳׳ג ,עמ׳ ;611
תשל״ה ,עמי  ,494עמ׳ .1970
 2ס״ח תשי״ג ,עמי  ;30תשי־׳ח ,עמי  ;2תשל״א ,עמ׳  ;22תשל״ט,
עמי ¿A4
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תפן
967

קרקעיים מבודדי גומי
פלסטי למתח שאינו
 1000וולט המכונים י
 !20ממ״ר.

זהר חברה להנדסה בע״מ ,קולטי שמש דגם
תל־אביב

י׳ באלול תשל״ט ) 2בספטמבר (1979
)חמ (3—95

ZM,1.4מ״ר.
מרים מ י ל ר
מנהלת המכון

ילקוט הפרסומים  ,2576י׳׳ח בחשון תש״ם8.11.1979 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבניה /תשכ״ה965-ו
מחה ירושלים
מרחב

הודעה

תכנון מקומי׳ ירושלים
עמ׳

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מיתאר מקומית

ע ל

נמסרת

הודעה׳

בזה

תשכ״ה—1965׳ כי
ירושלים,
שינוי

בהתאם

במשרדי

לסעיף

הועדה

לחוק

89

המחוזית

התכנון

לתכנון

ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

תכנית מיתאר

הנקרא

מקומית

מחוז

ולבניה׳

הופקד

ירושלים׳

״ ת כ נ י ת מ ס י  1097ב ׳ — ש י נ ו י

הפקדתה

בילקוט

2386׳

.412
התבנית

והבניה׳

פורסמה

הפרסומים

תשל״ה׳

ע ם

האמורה׳

שאישרה

בצורה

הועדה

אותה

ביחד

המחוזית׳

התשריט המצורף אליה׳ הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה

וכן

במשרדי הועדה

רשאי

המקומית לתכנון ולבניה ירושלים׳ וכל

לעיין בה ללא

פתוחים

תשלום

ובשעות

בימים

המעונין
האמורים

שהמשרדים

לקהל.

מ ס ׳  5 9 / 7 9ל ת כ נ י ת מ י ת א ר מ ק ו מ י ת י ר ו ש ל י ס ו ש י נ ו י מ ס ׳  1/79ל ת כ נ י ת
מ ס י 1097־׳׳ ב י ח ד ע ם

מפורטת
ואלה
התחום
חלקה

הכלולים

השטתים

ע ״ י הרחובות

מרחב

התשריט המצורף אליו.

בשינוי

הפלמ״ח׳

שכונת

התכנית:

טשרניתובסקי

השטח

קטמון׳

בקו בחול.
עיקרי
מחלקה

בגוש

30185

112

הקומות׳
של

הוראות

התבנית:O

Í

בדברים

עיצוב

הקירות

בדברים
שינוי

קביעת

והוראות

העמדת

וכיו״ב;

החיצונית

ב(

מגורים 1

מאזור

שינויים

בינוי

המבנים׳
המרי

הבניה

בהקצאות

לשטח

להקמת

בניני ציבור וכיו״ב;

הסדרי

הכניסה והיציאה לחניה; ד( איחוד וחלוקה מחדש.
המעונין

כל
ובשעות

בשינוי התבנית

שהמשרדים

מקום

רשאי לעיין בו ללא

פתוחים

המעונין

כל

הנקראת:

״ ת כ נ י ת מ ס ׳ 2229

התכנית

בדבר

והוראות

חשלום

בבבין א ו ב כ ל פ ר ט תכנוני א ח ר

מ ס ׳  ;(62ב(
וסביבתה

הרואה את

עצמו
לחוק׳

רשאי׳ תוך

להגיש

התנגדות לשינוי התכנית

הודעה זו

במשרדי הועדה המקומית האמורה.

נמסרה

הודעה׳

בזה

תשב״־ה— ,1965ב י
אישרה

תכנית

מפורטת

החולים

״שערי

צדק״.

השטחים
)״מרכז
רהוב

)המשך

מחלקה

הנקרא:

התכנון
מחוז
-

והבניה׳
ירושלים,
בית

ארובת

חקלאי)צמוד

לשדרות הרצל ובסמוך להן בין

 ;117בוש

שודל(* הכל

לשטחים

בהתאם

המפורטים ע ל פי מספרי

הוראותיה:

צדק״

א(

בהתאם

קביעת

להוראות

גובה

ארובה

סעיף

(5) 1 4

בית

החולים

בתכנית

944ד׳;

ס ו ג ה מ י ת ק נ י ם ל ה פ ק ת א נ ר ג י ה ; ג( ק ב י ע ת ס ו ג י ד ל ק ; ד(
מערבת

הוראות

להקמת

לשמירת

איכות הסביבה.

ניטור

מזהמי

ה פ ר ס ו מ י ם  ,2576י ״ ח ב ח ש ז ן

שינוי מם־

אוויר;

ה(

קביעת

ב(

קביעת
הוראות

רחוב

שכונת

ש ל

)רחוב

המלך

לאורך

לתבנית מיתאר מקומית לעיר

מ מ י ל א ; ג ו ש  ,30033כ ל

מ ח ל ק ה  ) 63כ כ ר

ממ6/

להוציא חלקות

הגוש,

,87

מחלקות

;57

גוש

חלק

אלגבי(; ג ו ש ,30053

הצנחנים(.

גבול

שלמה,
צידו

מזרחי

החדש ועד

מצומת

הצפוני
-

שלומציון

של

מתמשך

רחוב

לאורך

לשער יפו ומשם

המלכה

הצגחנים
תומת

ע ד ככר

צה״ל,

לפינת

השער

העתיקה,

מפינת

ע ד

העיר

הדרומית

מדרים ע ד לפיבתה

של

גבול דרומי — מתמשך מפינת המצודה לאורך צידו הדרומי

הכביש המחבר א ת ד ר ך חברון ע ם

למפגשו ע ם רחוב

ממילא ופד

ראול

ולנברג; גבול מערבי — מתמשך לאורך צידו הדרומ־מערבי של

רחוב

צידו

ולנברג פ ד

המערבי

מוסדות
8

רחוב דוד

למפגשו ע ם

המלך

ומצפין

לאורך

של רחוב דוד המלך עד למפגשו ע ם רחוב שלומציון המלכה.

עיקרי

התכנית:

אזורי

קביעת

לבניה

ייעוד

מסחר,

)מגורים,

ומלונאות( ,ב ש ט ח ר צ פ ו ת כ ו ל ל ש ל  142,000מ ״ ר ובגובה ׳של
קומות,

)בחלקם
ולתחנת

מעל

קביעת
מפלסים

אזורי

בבפרד

הודעה

על

ייעוד

תתתונימ

אוטובוסים( ,ה כ ל

תופקדנה

בילקוט

ת ש ״ ם 8.11.1979 ,

העתיקה

גבולות התכנית :נבול צפוני — מ ת מ ש ך לאורך צידו הצפובי

המצודה;

ע ד
החדש

1/76

 ,30051ח ל ק

99

השער

לשיכון חסכון ב י ת וגן( לבין ר ח ו ב ש ׳ בייט

ו ה ח ל ק ו ת ש ב ת כ נ י ת מ ס ׳  944ד ׳ ,

״שערי

ייקזע

ת כ נ י ת מ ס ׳  944ו ׳

לכך

 30035ח ל ק מ ח ל ק ה  ) 144ר ח ו ב ש ל מ ה ה מ ל ך ( ; ג ו ש  ,30036ח ל ק מ ח ל ק ה

החדש;

הכלולים בתכנית :ש ט ת בית החולים החדש ״ ש פ ר י צדק״

רחוב

עיקרי

קביעה

המחהית

בריאות שערי צדק״( מדרום

ז א נ

גושים

בהתאם

הועדה

לסעיף

לתכנון

לתכניות

ובהתייחס

היא

התכנית:

ממשיך

הודעה ב ד ב ר אישור תכנית מפורטת
117

שינויים

הבאות

 ;35ג ו ש  30031ח ל ק ו ת 86׳  ,113ח ל ק

מהלקה

תכגון מקומי׳ ירושלים

לחוק

 -ממילא״.

 ;467 , 4 3 4 , 4 3 3 ,272 ,48 ,46ג ו ש  30034ב ל ה ג ו ש ל ה ו צ י א ח ל ק

ש ל

ולבניה

תבנית

לאומי ל י ד החומה( ירושלים.

ואלה
מרחב

שינוי

מחוז

מיחאר

מ ס ׳ ע מ  9 /׳ י ר ו ש ל י ם ; נ( ש י נ ו י מ ם ׳  1/76ל ת ב נ י ת מ ס ׳

מקום

בימים

ברשומות׳

חדשיים

לתכנון

לאשר

ולבניה

ירושלים,
מקומית

מהווה:

)גן

נ פ ג ע ע ל י ד י ש י נ ו י ה ת כ נ י ת  /ו כ ן כ ל ה ז כ א י ל כ ך ע ל פ י ס ע י ף 100
מיום

כוללת

הפנים,
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התכנון

א( שינוי מ0׳  39/76לתכנית המיתאר המקומית לירושלים )תבנית

לקהל.

פרסומה

הועדה
ש ר

המחוזית

החליטה,

ירושלים,

של

בהתאם

באישור

,45
בקרקע׳

בזה

השכ־ה— ,1965בי

ציבור׳

לבניני ציבור׳ קביעת השטחים
החניה

נמסרת

הודעה,

לסעיף

לחוק

והבניה,

לצרכי ציבור

פתוח ציבורי לשטח לבניני

ג( ק ב י ע ת

האמורים

לחלק
מספר

ארכיטקטוני׳ מפלסי הבניה׳ קווי בנין׳

כגון :שינוי ייעוד ש ט ח
ייעוד

בינוי

בגון:

הודעה ב ד ב ר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית

ו כ צ נ ל ם ו ן ׳ ג ו ש 30185

 102ו ח ל ק מ ה ל ק ה 112׳ ה כ ל ע ל פ י הבבולות ה מ ס ו מ נ י ם ב ת ש ר י ט

תכנון מקומי ,ירושלים

לקביעת
הפקדתו,

ש ל

שטחים

שישמשו

כבסיס
הבינוי

ביחד ע ם

פתוחים

למסחר,

לעריכת

ציבוריים

לחניית כלי ,רכב

תכניות

מפורטות,

אשר

והפיתוח.
התשריט

המצורף

אליו,

פורסמה

ה פ ר ס ו מ י ם  ,2462ת ש ל ״ ח  ,ע מ י .2438
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הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,תשכ״ ה—1965
השינוי האמור בצורה שהועדה אישרה אוהו ביחד עם התשריט
המצורף הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,ובל המעונין רשאי לעיין בו ללא
תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקזמי ,מסח יהודה

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
חשכ׳׳ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה יהודה,
הופקד שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא :״תבניה מם׳ מי178/א׳״ —
הכולל שינוי תכנית מיתאר מקומית מם׳ מי ,200/ביחד עם התשריט
המצורף אליו.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :מצפון לדרך המובילה
לנווה אילן שבתחום המועצה המקומית מטה יהודה ,גוש  ,29541חלקה
 ,15הבל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

ב־ 16.34נדיר לבל דירו? ע״י טיפוס  Aאו ב־ 7.82מ־״ר עד 8.03
מ׳׳ר בטיפוס .B
בל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבבין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התבנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסופ הודעה זו ברשומות,
להגיש התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
מרתב תכנון מקומי׳ הולון

הודעה ע ל הכנת שינוי תכנית מפורטת
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מתוז תל־אביב
החליטה על הכנת שינוי תכנית הנקרא תכנית מס׳ ח— 132ג׳ — שינוי
לתכנית מפורטת מם׳ ח— 132בי ,חולון.

מיקרי הוראות התכנית :א( קביעת בינוי ,והוראות בינוי להקמת
שני בתי-מלון; ב( הקטנת קו הבנין הקדמי מ־ 50מטר ל־ 15מטר
מהדרך הציבורית; נ( חלוקת השטח לשני מגרשי בניה.

ואלה השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת :גוש  6043חלקות
) 1259 ,1251 ,1250חלק() 1308 ,1301-1293 ,1290-1260 ,חלק(,
 ;1721—1713 ,1385—1355 ,1335—1309גוש  6740חלקות —208
) 203 ,210חלק( ,ברחובות האומות  -אגילביץ  -רמז.

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

ט״ז בתשרי תש׳׳ם ) 7באוקטובר (1979

ד׳ רזניק

כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,ובן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי ,תוך חדשיימ מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל־אביב

 .מחוז המרכז

כ־׳ז בתשרי תש״ם ) 18באוקטובר (1979

ר׳ ל ד
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
.מחוז ירושל־מ

מחוז תל־ אביב
מרחב תכנון מקומי ,חולון

מרחב תכנון מקומי׳ המרכז

הודעה ב ד ב ר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
חשב״ה—1965׳ כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מהוז המרכז׳
אישרה׳ באישור שר הפנים׳ שינוי תכנית מפורטת הנקרא :״שינוי
תכנית מפורטה מם׳ ממ1130/״.

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מפורטת

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :חלק מגוש  6720חלק
מחלקה 350׳ גני תקוה׳ גבעת סביון.

ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
חשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
תל־אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חולון ,הופקד,
ביחד עפ התשריט המצורף אליו ,שינוי תכנית הנקרא :תכנית מסי
ח~132ג׳ — שינוי לתכנית מפורטת מס׳ ח— 132בי ,חולון.

עיקרי הוראות שינוי התבנית :איהוד וחלוקה מהדש של מגרשים,
איתור אזורים לבניני ציבור ,לשטחים ציבוריים פתוחים׳ לשטח
מיוהד׳ לשטח למסחר׳ כולל מגורים׳ התוויית דרכים הדשות ושטחים
לחניה ציבורית.

מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם :גוש ,6043
הלקוח ) 1259 ,1251 ,1250חלק(1308 ,1301-1293 ,1290-1260 ,
)חלק( ;1721-1713 ,1385-1355 ,1335-1309 ,גוש  6740חלקות
) 203 ,210-208חלק( ,ברחובות האומות  -אנילביץ  -רמז.
עיקרי מטרת שינוי התכנית :שינוי תכנית מם׳ ח— 132ב׳ ע״י
שינוי צורח הבגינים והגדלת שטחי בניה בבנינים בני  4קומות
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הודעה על הפקדת שינוי התכנית׳ יחד עם התשריט המצורף אליו,
פורסמה בילקוט הפרסומים 2474׳ תשל״ט׳ עמ׳ .69
שינוי התכנית האמור בצורה שאישרה הועדה המחוזית׳ ביחד עם
התשריט המצורף אליו׳ הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז׳ וכל המעונין רשאי
לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

ילקוט

הפרסומים

,2576

י״ח בחשון תש״ם,

8.11.1979

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה_965ן
מרחב הכנון מקומי ,זמורה

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה הופקד שינוי
תכנית הנקרא ׳שינוי תכנית מפורטת מם׳ זמ18/66/א״׳ ,ביחד עם
התשריט המצורף אליו.
עיקרי הוראות השינוי :שינוי ייעוד וגודל מגרשים ציבוריים.
ואלה השטחים הכלולים בשיגוי התכגית :גוש  4945הלק מחלקה
 ,30רחוב הגלבוע והתבור ,מועצה מקומית יבנה.
כל המעונין בשינוי התכגית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדיפ האמורים פתוחים לקהל.
בל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
נפגע על ידי שינוי התכנית •,ובן כל 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 ,כפר־סבא

הודעה ב ד ב ר אישור שינר תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז,
אישרה ,באישור שר הפנים ,שינוי תכנית מפורטת הנקרא :״שינוי
תכנית מפורטת מס׳ כס4/3/בי״.
ואלה הפ השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  6426חלקך,306 ,
גוש  6441חלקות  ,5 ,4רחוב התחיה מסי  ,10 ,8כפר סבא.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :פתיחת דרך ,הרחבת דרך ,קביעת
שטח ציבורי פתוח ,הגדלת מגרש של גן ילדים קיים.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף אליו,
פורסמה בילקוט הפרםמים  ,2462תשל״ה ,עמ׳ .2440
שינוי התכנית האמור ,בצורה שאישרה הועדה המחוזית ,ביחד עט
התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר׳־םבא ,וכל המעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרתב תכנון מקומי ,נתניה

הודעה ב ד ב ר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז,
אישרה ,באישור שר הפנים ,שינוי תכנית מפורטת הנקרא :״שינוי
תכנית מפורטת מם׳ נת4/253/״.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  8262חלקי
חלקות  ,113 ,116רחוב סמילנםקי  ,43נתניה.

ילקוט הפרסומים  ,2576י״ח בחשון תש״ם8.11.1979 ,

עיקרי הוראות שינוי התבנית :הקמח קיוסק ״א״י היפה׳* בשטח
במצויין בתכנית בהתאם להמלצת משרד הבטחון — הועדה לשיקום
נכי צה״ל.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף אליו,
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2464חשל״ח ,עמי .2490
שינוי החכניה האמור בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזיה האמורה
ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה ,ובל המעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלוט בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,נס־ציונה

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תקנון תכנית מיתאר
מקומית
 .נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נס־ציונה ,הופקד
שינוי תקנון הנקרא ״שינוי תקנון תכנית מיתאר מקומית מס׳• -
נם1/1/א׳״ ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
עיקרי הוראות השינוי :׳שינוי הוראות לגבי מתן היתרים לבניני
ציבור.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התקנון :בל תחום תכנית המיתאר
נם־ציונה )נם.(1/1/
כל המעונין בשינוי התקנון רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים י
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבבין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
נפגע על ידי שינוי התקנון ,וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש
התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי׳ פתה־תקוה

הודעה ב ד ב ר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף ד 11לחוק התכנון והבניה׳
תשכ״ה—1965׳ בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה׳ מחוז המרכז׳
אישרה תכנית מפורטת הנקראת :״תבנית מפורטת מסי פת777/״
ואלה השטתים הכלולים בתכנית :גוש  6191חלקה 6׳ בין הרחובות
איינשטיין והשיקמה בפתח־תקוה.
עיקרי הוראות התכנית :קביעת שטת ציבורי פתוח׳ אזור מגורים
אי׳ קביעת קווי בנין׳ הרחבת דרך וחנייה.
הודעה על הפקדתה יחד עט התשריט המצורף אליה׳ פורפמה
בילקוט הפרסומים 2220׳ תשל״ו׳ עמי .1819
התכנית האמורה׳ בצורה שאישרה אותה הועדה המחוזית׳ ביחד
עם התשריט המצורף אליה׳ הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־־תקוה׳ ובל מעונין
רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
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הודעות לפי חוק התכמן זהבניוז ,תשב״ה965-ן
מרחב תכנון מקומי ,פתת־הקוה

הודעה ב ד ב ר אישור שינר תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז,
אישרה ,באישור שר הפניה ,שינוי תכנית מפורטת הנקרא :״שינוי
תכנית מפורטת מם׳ פת3/1208/״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  6324חלקה ,70
רחוב הרב עוזיאל  ,18 ,20 ,22 ,24 ,26פתח־חקוה.
עיקרי הוראות שינוי התבנית (1 :קביעת שטחים ציבוריים; (2
הרחבת דרך; י  (3קביעת הוראות בניה;  (4קביעת חלוקה;  (5קביעת
חזית מסחרית.

עיקרי הוראות השינוי :הקטנת קווי בבין כדי לאפשר תוספות
בניה.
ואלה השטתים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  /4348מגרשים
 ,100—97רחוב וילנא ,רחוב שבזי ,רמלה.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש
התבגרות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האפורה.
מרחב תכנון מקומי ,ראשון־לציון

הודעה על הפקדה שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף אליו,
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2373חשל״ח ,עמי .116

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מפורטת

שינוי התכנית האמור ,בצודה שאישרה הועדה המחוזית ,ביחד עם
התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה ובן
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,פתח־תקוה ,ובל המעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התבבון והבניה,
תשכ״ה~ ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון־לציון,
הופקדה תכנית מפורטת הנקראת ״תבנית מפורטת מס׳ רצ11/7/1/״,
ביחד עם התשריט המצורף אליה.

מרחב תכנון מקומי ,פתה־תקוה

עיקרי הוראות התכנית :לאפשר הגדלת דירות.
ואלה השטחים הכלולים בתבנית :גוש  3925חלקה  ,394רחוב
הנציב מוולוזין פינת רחוב נורדוי ,ראשון־לציון.

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־תקוה ,הופקד
שינוי תכנית הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מסי פת2/1241/׳ ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו.
עיקרי הוראות השינוי :קביעת בינוי ואחוזי בניה.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  6367חלקה ,111
בית־חרושת קופסאות פח בע״מ ,קרית אריה ,פתח־תקוה.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום כימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבנק או בבל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן בל הזכאי לכך על םי סעיף  100לחוק,
רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה ד ברשומות ,להגיש
התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

בל המעונין בתבנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמי
נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק׳
רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש
התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,ראשוךלציון

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשביה— ,1965בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון־לציון,
הופקד שינוי תכנית הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ רצ25/6/1/״,
ביחד עם התשריט המצורף אליו.
עיקרי הוראות השינוי שינוי בקוו בנין צדדי.

מרחב תכנון מקומי ,רמלה

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,רמלה ,היפקד
שינוי תכנית הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מסי לה5/150/״ ,ביתד
עם התשריט המצורף אליו.
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ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  3932חלק מחלקה
 ,112רחוב יהודה הלוי ,ראשוךלציון.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלוט בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש
התנגדות לשינוי התבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

ילקוט הפרסומים  ,2576י׳׳ח בהשון תש״ם8.11.1979 ,

הודעות לפי חוק התכנון־ ותכניה ,תסוכ״וז—1965
מרחב תכנון מקומי ,רעננה

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מיאתר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
חשכ־ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנ pולבניה ,מחוז
המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה ,הופקד שינוי
תכנית הנקרא ״שינוי תכנית מיתאד מקומית מס׳ רע117/1/״,
ביחד עם התשריט המצורף אליו.
עיקרי הוראות השינוי :קביעת ייעודי קרקע וזכויות בניה.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית :נוש  7649חלקות ,93,92
 ,149-145 ,111 ,110 ,94חלקי הלקות  ,143 ,84 ,82 ,22שכונת
פרץ ,ברעננה.
כל המעונין בשינוי התבנית רשאי לעיין בו ללא חשלום בימיפ
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,בבנק או בכל פרט תכנוני אתר הרואה עצמו
נפגע על ידי שינוי התבנית ,ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי ,תוך חדשייש מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש
התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
ד׳ בתשרי תש״ס ) 26בספטמבר  (1979א' חיץ
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי׳ נתניה

הודעה ע ל הכנת תכנית מפורטת
ניתנת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון והבניה<
תשב״ה1965-׳ כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה׳ החליטה
על הכנת תכנית הנקראת ״תכנית בנין ערים מפורטת נת2/537/״ —
חלק מתבנית מפורטת נח 537/מיתתם .5
מטרת התכנית (1 :התוויית דרבים חדשות וביטול דרכים קיימות;
 (2קביעת אזורי מגורים׳ מספר יחידות דיור וחלוקה למגרשים;
 (3איתור שטחים למוסדות ציבור׳ שטחים ציבוריים פתוחים ושטה
פרטי פתוח.
ואלה השטחים הכלולים בתחום התכנית המפורטת :גוש 7932
חלק מחלקה .198
ר׳ קליגלר
ז׳ באלול תשל״ט) 30באוגוסט (1979
יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבגיה
נתניה

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי ,חיפה

הודעות ב ד ב ר אישור שינויי תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
חשכ׳׳ה— ,1535כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מהוז חיפה ,החלי־
טה באישור שר הפנים ,לאשר שינויי תכניות מפורטות אלה:

ילקוס הפרסומים  ,2576י״ח בחשון תש״ם8.11.1979 ,

) (1׳׳תכנית מם׳ הפ - 1729/שינוי תואי שביל המחבר את רוז׳
אידר עפ רח׳ 1732״  -המהווה שינוי לתכנית מס׳ חפ1/ד׳ -
תכנית אחוזת שמואל.
הודעה מל הפקדתו ,ביחד עש התשריט המצורף אליו ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2466תשליח ,עמ׳ .2563
) (2׳׳תכנית מס׳ חפ1/ד11ג׳  -תכנית לשיפור החניה ברחוב בן צבי
קרית־חיים מזרחית״ — המחוור שינוי לתכנית חפ1171/א׳ —
שיכון ברח׳ ב׳ קרית־חיים מזרחית.
הודעה על הפקדתו ,ביחד עם התשריט המצורף אליו ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2462השל״ח ,עמי .2442
השינויים האמורים בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותם ,ביחד
עפ התשריטיס המצורפים אליהם ,הופקדו במשרדי הועדה המחוזית
האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה ,וכל
מעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלוט בימיט ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,היפה

הודעה ב ד ב ר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
השכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,החלי
טה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא
״תכנית מם׳ חפ — 1755/הרחבת בית ספד זכרון יוסף״ — המהווה
שינוי לתכניות הבאות :תכנית מם׳ חפ — 229/תכנית המיתאר של
העיד חיפה; תכנית מם׳ חפ229/א׳ — תכנית המיתאר של העיר חיפה
)תיקון(; תבנית מסי הפ717/א׳ — מקומות לבנינים ציבוריים; תכניח
מסי חפ717/ב׳ — מקומות לבנינים ציבוריים )בחי ספר ונני ילדים(.
הודעה על הפקדת התכנית ,ביחד עם התשריט המצורף אליו,
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2499תשל״ט ,עמי .621
השינוי האמור ,בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו ,ביחד עם
התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורי
ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה ,וכל מעונין רשאי
לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,קרית טבעון

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה.
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחו
חיפה ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,קרית טבעון ,הופקד
ביחד עם התשריט המצורף אליו ,שינוי תכנית מפורטת הנקרא
״תכנית מס׳ טב — 40/שינוי קו בנין קדמי בגוש  ,10551חלקה 177
קרית טבעון״ ,ה.׳!הווה שינוי לתכנית מסי ג — 222/קרית עמ»
המזרחית.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  15091חלקה .177
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הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה—1965
עיקרי הוראות שינוי התכנית :שינוי המרווה הקדמי במגרש מ־10
מ׳ ל־ 5מי׳ כדי לאפשר הקמת מבנה מנורים בחלקה הנ*ל.
כל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעוני) בקרקע ,בבנין ,או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות
להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה קרית טבעון, .
כ׳׳ג בתשרי תשל״ט ) 14באוקטובר (1979

נפתלי אילתי
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה

מחה הדרום
מרחב תכנון מקומי ,אילת

הודעות ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מפורטת
ושינויי תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
השב׳׳ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אילת ,הופקדו,
ביחד עם החשריטים המצורפים אליהם ,תכנית מפורטת ושינויי
תכניות מפורטות אלה:
) (1תכנית מפורטת מם׳  — 169/03/2רחוב ששת הימים ,שכ׳ג׳,
אילת.
עיקרי הוראות התכנית :יעוד שטח למוסדות ציבור לצורך הק
מת מעון יום ,מרכז תרבות נוער וספורט.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :שטח  4.87דונם בגוש ,40012
רחוב ששח הימים פינת רחוב לוס אנג׳לם.
) (2שינוי מס׳  2לתכנית מפורמח מם׳  — 129/03/2בגוש ,4006
אילת.
עיקרי הוראות השינוי :שיגוי יעוד מאזור מגורים ב׳ לאזור
מלונאות ,שטח פרטי פתוח ודרך מלון ״עדי•׳.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :שסח כ־ 3500מ״ר,
גוש  40006חלקות .153 ,155
) (3שינוי מם׳  3לתבגית מפורטת מס׳  - 141/03/2אילת.
עיקרי הוראות השינוי :הפיכת שטח שייעודו מלאכה* לשטח
שייעודו מלאכה ,מםחר ,ושירותי תיירות; שטח התכנית 8382
מ״ר ,רחוב מלאכה ,אזור תעשיה ,אילת.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :חלקות  84—79בגוש
.40001
כל המעונין בתכנית ובשינויי התבניות רשאי לעיין בהם ללא
תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר ,־דואה עצמו
נפגע על ידי התבנית ושינויי התכניות ,וכן כל זכאי על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיוש פרסומה של הודעה זו ברשומות
להגיש התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,אילות

הודעות ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
השב״ה— ,1965בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אילות ,הופקדו,
ביחד עם התשריטים המצורפים אליהן ,תכניות אלה:
) (1תכנית מפורטת מס׳  — 126/03/12שמורת טבע הנחלים הגדו
לים ,אילות.
עיקרי הוראות התכנית :קביעת שטח לשמורת טבע בהתאם
לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע ,תשכ״ג—.1963
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :שטת כ־ 605,000דונם צפונית
לבקעת עובדה.
) (2תבנית מפורטת מסי  - 127/03/12אזור עובדה.
עיקרי הוראות התכנית :לייעד שטח של  6114דונם לאזור
כריה והציבה ומפעלי אגריגטים ,במועצה האזורית חבל אילות.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :גושים  ,39112 ,39111אזור
עובדה.
כל המעונין בתכניות רשאי לעיין בהן ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בבל פרט תכנוני אחר ,הריאה עצמו
נפגע על ידי התכניות ,וכן כל זכאי על פי סעיף  100לחוק ,רשאי,
תוך הדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות
לתבניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,אשקלון

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרה בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  $9לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון ,היפקד
שינוי תבנית הנקרא :שינוי מס׳  21לתכנית מיתאר מס׳ — 101/02/4
תכנית מיתאר אשקלון ,ביחד עם התשריט המצורף אליל.
עיקרי הוראות השינוי :שינוי יעוד מאזור ציבור פתוח לאזור
לבניני ציבור )אוניברסיטה ומרכז קהילתי(.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גושים ,1942 ,1943
 ,1950 ,1949כ־־ 69דונם.
בל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בבל פרט תכנוני אחר ,הרואה
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי על־פי סעיף 100
לחוק רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של ההודעה זו ברשומות,
להגיש התננדות לשינוי התכנית במשרדי הועדד .המקומית האמורה.
ילקוט הפרסומים  ,2576י״ח בהשון תש״ם8.11.1979 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה965-ן
מרחב תכנון מקומי ,אשקלון

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת התליית 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 אשקלון ,הופקדה
התליית תכנית מיתאר מקומית מם׳  —102/02/4פיר עתיקה אשקלון.
עיקרי הוראות התכנית :הקפאת בניה חדשה בשכונת מגדל לתקופה
נוספת של  6חדשים או עד להפקדת תכנית חלופה.
ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית :תכנית המיתאר לשכונת
מנדל )פרט לתכנית מס׳  2/101/02/4המאושרת(.
גושיט)בשלמות( ,1228 ,1227 ,1219 ,1210 ,1208 ,1201,1198
 ;1256 ,1253 ,1252 ,1249—1246 ,1936 ,1935חלקי בושים ,1209
.1257 ,1255 ,1254 ,1251 ,1250 ,1245-1243 ,1234
כל המעונין רשאי לעיין בהתליית התבנית ללא השלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה
עצמו נפגע על ידי התליית התכנית ,וכן כל זכאי על פי סעיף 100
לחוק רשאי ,תוך חדשיים מיופ פרסומה של הודעה זו ברשומות
להגיש התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

מרחב תכנון מקומי ,אופקים

הודעות ב ד ב ר אישור שינרי תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינויי תכניות מפורטות אלה:
ו

)(1

שינוי מסי  40לתכנית מפורטת מסי  — 102/03/23אופקים.
עיקרי הודאות התכבית :שינוי יעוד מאזור מגורים לשטח
לבניני ציבור מוסד קשישים.
הודעה על הפקדתו ,ביחד עם התשריט המצורף אליו •פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2550תשל״ט,־עמ׳ .1851

) (2שינוי מס׳  41לתכנית מפורטת מס׳  —102/03/23גוש ,39557
אופקים.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח
למוסד ציבורי בית ספר ,דרכים וחניות.
הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2540תשל״ט ,עמ׳ .1577
) (3שינוי מס׳  10לתכנית מפורטת מם׳  — 102/03/23גוש ,39552
אופקים.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בחלוקת המגרשים לבתי מגורים
קומה אי ,שסח למוסדות ציבור ,גני ילדים ובית כנסת ושטח
ציבורי פתוח.
הודעה על הפקדתו ,ביתד עט התשריט המצורף אליו פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2512תשל״ט ,עמ׳ .921

ילקוט הפרסומים  ,2576י״ת בהשון תשי׳ם8.11.1979 ,

השינויים האמורים בצורה שהועדה .המחוזית אישרה אוחפ ביחד
עם התשריטימ המצורפים אליהם ,הופקדו במשרדי הועדה המחוזית
האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה אופקים ובל
המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,אשדוד

הודעות ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינויי תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשדוד ,הופקדו,
ביחד עם התשריםים המצורפים אליהם ,שינויי תכניות אלה:
) (1שינוי מס׳  48לתבנית מפורטת מסי  - 102/03/3רובע א׳,
רחוב רמוזין ,אשדוד.
עיקרי הוראות השינוי :לקבוע חזית מסחרית בשטח של 300
מ״ר באזור מנורים מיוחד ,מגרשים  2 ,1ו־ 3ולקבוע שטחי
חניה משותפים.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית :שטח של  6.722דונט,
גוש  2077חלקה  ,106רחוב רוגוזין ,רובע אי,
) (2שיגוי מם׳  14לתבגיח מפורטת מס׳  - 111/03/3תיקון תקנון,
רובע י״א ,אשדוד.
עיקרי הוראות השינוי :להתאים את התקנון לתכניות הקיימות
באזור כפוף לאזור המיתאר של אשדוד.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גושיפ חדשים ,2192
.2193 ,2196 ,2197 ,2195
) (3שינוי מסי  1לתכנית מפורטת מס׳  — 119/03/3שטח פיתוח
שפת היט ,רובע אי ,אשדוד.
עיקרי הוראות השינוי :להתאים את התכנית לבינוי הקיים בשטח
ולקבוע גודל ומגרשים על פי אחחי הבניה המותרים.
ואלה השטתים הכלולים בשינוי התכנית :שמח של 323.850
דונם ,חלק מגוש  ,2061 ,2076חוף הים ,רובע אי ,אשדוד.
) (4שינוי מס׳  12לתכנית מפורטת מס׳  — 115/03/3אזור תעשיה
צפוני ,אשדוד.
עיקרי הוראות השינוי :איתור שטח למסוף לאיחסון ושינוע
גפרית.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :שטח באזור תעשיה
צפוני באשדוד בגוש  ,2057צמוד לפסי מסילת הברזל• .
כל המעוניין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא תשלוט
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה עצמו
נפגע על ידי שינויי התכניות ,וכן כל זכאי על פי סעיף  190לחוק,
רשאי ,תוך הדמיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש
התננדות לשינויי התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
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הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,תעוכ״ה—1965
מרחב תכנון מקומי ,באר׳ישבע

עיקרי הוראות התכנית :שינוי יעוד מאזור מגורים ג׳ ומוסדות
ציבור לשטח ציבורי פתוח ,ברוחב  10מ׳ לאורך גדר מסילת
הברזל תותר נטיעות עציט ושיחימ.

הודעות ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינויי תכניות מפורטות
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה באר־שבע ,הופקדו
ביחד עם התשריםיפ המצורפים אליהם ,שינויי תכניות אלה:

הודעה על הפקדתו ,ביחד עמ התשריט המצורף אליו ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2527חשל״ט ,עמי .1299
) (3שינוי מם׳  4לתכנית מפורטת מם׳  - 111/03/5שכונה די,
מזרח.

) (1שינוי מס׳  17לתכנית מפורטת מס׳  — 113/03/5שכ׳ הי,
באר־שבע.

עיקרי הוראות התבנית :שינוי בתקנון והנחיות לתוספת בניה
בדירות פטיו בשני הגדלים,

עיקרי הוראות השינוי :שינוי תבנית בינוי מאושרת וקביעת
חניות פרטיות מאתר שבשטח עובר תוואי ציר אנטנות של משרד
התקשורת.

הודעה על הפקדתו ,ביחד עם התשריט המצורף אליו ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2549תשל״ט ,עמי .1819

ואלה השטתים הכלולים בשינוי התכנית :שטה  8-370ד׳ בגוש
 ,38081שב׳ הי ,שד׳ יעלים פינת רחוב ש״י עגבון.
) (2שינוי מם׳  21לתכנית מפורטת מס׳  - 119/03/5שכ׳ ו׳,
באר־שבע.
עיקרי הוראות השינוי :יעוד שטח לרובע מגורים אזורי מגורים
אי ,מגורים ג׳ ,אזור מגוריש לרבי קומות ,אזור מסחרי ,מגרשים
לבניני ציבור ,מוסד ציבורי כלל עירוני ,שטחים ציבוריים
פתוחים.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :שטח של 220.95
דונם בגוש  ,38072 ,38061שכ׳ וי ,צפונה מדרך מצדה.
כל המעונין בשינויי התכנית רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה עצמו
נפגע על ידי שינויי התכניות ,וכן כל זכאי על פי סעיף  100לחוק,
רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש
התנגדות לשינויי התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

מרחב תכנון מקומי ,באר־שבע

הודעות ב ד ב ר אישור שינויי תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
השב״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינויי תכניות מפורטות אלה:
") (1שינוי מס׳  48לתבנית מפורטת מס׳  — 108/03/5שבונה ג׳,
באר־שבע.
עיקרי הוראות התכנית :עינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור
למוסדות ציבור וממוסדות ציבור לשטח ציבורי פתוה לצרבי
הקמת גן ילדיפ חדש ומגרש משהקים.
הודעה על הפקדתו ,ביהד עם התשריט המצורף אליו ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2457תשל״ה ,עמ׳ .2594
) (2שינוי מם׳  3לתבנית מפורטת מסי  - 111/03/5שכ׳ די ,מזרח
באר־שבע.
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)(4

שינוי מס־  16לתכנית מפורטת מס׳  - 115/03/5שכונה ט׳,
באד־שבע.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי יעוד מאזור מגורים מיוחד,
מסחרי ,שטח ציבורי פתוח לאזור מוסדות ציבור ,בנין משטרת
המרחב הדרומי ,מסחרי ושטה פרטי פתוח.
הודעה על הפקדתו ,ביחד עם התשריט המצורף אליו ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2499תשל׳׳ט ,עמ׳ .624

) (5שינוי מס׳  18לתכנית מפורטת מם׳  — 115/03/5שכ׳ טי ,בגוש
 ,38060באר־שבע.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי יעוד מאזור מגורים מיוחד לאזור
מגורים נ׳ ,מבניניפ בני  8קומות  +עמודים לבנינים בני 4
קומות  +עמודים וחזית מסחרית.
הודעה על הפקדתו ,ביחד עם התשריט המצורף אליו ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2529תשל׳׳ט ,עמי .1339
) (6שינוי מס׳  5לתבנית מפורטת מס׳  - 123/03/5שכ׳ בי,
באר־שכע.
עיקרי הוראות התכנית :קביעת מגבלות בניה באזור מנורים ג׳
ושטה ציבורי פתוח ,חניות פרטיות ,שבילים פרטיים משוע
בדים לציבור ,שביל להולכי רגל ,חניה ציבורית ,אזור מוסדות
ציבור ודרכים.
הודעה על הפקדתו ,ביחד עם התשריט המצורף אליו ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2549תשל״ט ,עמי .1820
)ד( שינוי מס׳  6לתכנית מפורטת מם׳  - 138/03/5שבונה די,
באר־שבע.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי יעוד מאזור מגורים א׳ להרחבת
מגרש חניה.
הודעה על הפקדתו ,ביחד עם התשריט המצורף אליו ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2529תשל״ט ,עמ׳ .1339
) (8שינוי מם׳  2לתכנית מפורטת מסי  — 149/03/5שכונה די,
באר־שבע.
עיקרי הודאות התבנית :שינוי בתקנון והנחיות בניה באזור
מגורים אי ,וקומה אחת לאזור מגורים א׳ קוטני.
הודעה על הפקדתו ,ביחד עם התשריט המצורף אליו ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2549תשל״ט ,עמ׳ .1819
ילקוט הפרסומים  ,2576י״ה בחשון תש״ם8.11.1979 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה—965ו
) (9שינוי מסי  6לתכגית מפורטת מס׳  — 155/03/5שכ׳ ד׳ צפון,
באר־שבפ.

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית 16 :מ״ד ,גוש ,38061
חלקה ארעית ,שכונה הי ,דרך מצדה ,באר־שבע.

עיקרי הוראות התכנית :שינויים בקווי בנין אחוריים וקדמיים
) 5Cשינוי מם׳  22לתכנית מם׳  1 1 7 / 0 3 / 5ש כ ׳ י״א
מ־ 50מ׳ ל־ 30מ׳ באזור מגורים אי.
עיקרי הוראות השינוי :תיקון הקנון שינוי באחוזי בניה מ־25%
הודעה על הפקדתו ,ביחד עם התשריט המצורף אליו ,פורםמה
ל־ 35%בקומה ,מספר הקומות .2
בילקוט הפרסומיט  ,2549תשל׳׳ט ,עמי .1819
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית :גוש  38061חלקה 915׳
השינויים האמורים בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותם ,ביחד
מרפאה — שכונת י־א ,באר־שבע.
עם החשריטיט המצורפים אליהט ,הופקדו במשרדי הועדה המחוזית
האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה באד־שבע (6) ,שינוי מם׳  11לתבנית מפורטת מם׳  — 151/03/5שכ׳ די.
עיקרי הוראות השינוי :שינוי יעוד חלק מחניה לאדר מסחרי.
ובל הםעוניין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשפות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :שטח התבנית66.40 :
~

מרחב תכנון מקומי ,באר־שבע

הודעות ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינויי תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
חשכ׳־ה— ,1965בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה באר־שבפ ,הופקדו
ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם ,שינויי תכניות אלה:
) (1שינוי מסי  30לתכנית מפורטת מם׳  - 107/03/5שבונה א׳,
באר־שבע.
עיקרי הוראות השינוי :שינוי יעוד מאזור מגורים ג׳ לשביל
ציבורי להולכי רגל,
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית :שטח התבנית0.882 :
דונם גוש ) 38022שומה( חלקה  ,3רחוב הכותל המערבי,
שכובה אי ,באר־שבע.
) (2שינוי מם׳  31לתכנית מפורטת מם׳  - 107/03/5שכונה א׳,
באר־שבע.
עיקרי הוראות השינוי :שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור
למוסדות ציבור לצרכי הגדלת קופח חולים של ההסתדרות
במרכז שכ׳ אי.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :שטח התכנית1.50 :
דונם נוש  38024הלקות ארעיות.
) (3שינוי מס׳  57לתכנית מפורטת מס׳  - 108/03/5שכונה גי,
באר־שבע.
עיקרי הוראות השינוי :שיגוי במגרש מם׳  132הנהפך ממגרש
מיוחד למגורים מיוחד.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התבנית :שטה התכגיח:
 3.400דונם ,גוש ) 38056בהסדר( ,רחוב וינגייט ,שכונה גי,
באר־שבע.
) (4שינוי מסי  18לתכנית מפורטת מם׳  — 113/03/5שכונה הי,
באר־שבע.
עיקר הוראות השינוי :שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח
מסחרי לצרכי הקמת קיוסק.

ילקוט הפרסומים  ,2576י׳׳ח בהשין תש״ם8.11.1979 ,

.

מ״ר גוש  ,38072רחוב שלמה המלך  -יעקב אבינו ,שכ׳ ד׳
באר־שבע.
) (7שינוי מס׳  12לתכנית מפורטת מס׳  - 151/03/5שב׳ די,
באר־שבע.
עיקרי הוראות השינוי :קביעת הנחיות בניה בבנין בן  3קומות
באזור מגורים גי.
ואלה השטתים הכלולים בשינוי התכנית :שטת התבגית1.700 :
דונם גוש  ,38072חלקה ) 48בהסדר( ,רחוב אלכסנדר ינאי .8
בל המעונין בשינויי התכניות .רשאי לעיין בהם ללא תשלום
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בל המעונין בקרקע ,כבנין או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה
עצמו נפנע על ידי שינויי התכניות ,וכן בל זכאי על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות
להגיש התנגדות לשינויי התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

מרחב תכנון מקומי ,דימונה

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאט לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ׳׳ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מתוז
הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה דימונה ,הופקד
שינוי תכנית הנקרא :שינוי מס׳  14לתכנית מפורטת מסי 102/03/25
— אזור מלאכה ,דימונה ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
עיקרי הודאות השינוי :שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד לשטח
למרכז למסחר קמעונאי.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :שטת התכנית כ־6300
מ״ר בגוש  ,39513רחוב הגפן פינת רחוב המלאכה ,דימונה.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אהר ,הרואה
עצמו נפגע על ידי שינוי התבנית ,וכן כל זכאי על פי םעיף 100
לחוק ,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 ,תעוכ״ה_965ו
מרחב תכנון מקומי ,דימונה

הודעה ב ד ב ר אישור שינר תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
השביה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא
שינוי מ0׳  8לתכנית מפורטת מם׳  — 107/03/25דימונה.
עיקרי הוראות התבנית :שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח
מסחרי׳ השטח מיועד לסוכנות דואר ולחנות למימבר מוצרי אמנות.
הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2549תשליט ,עמי .1821
השינוי האמור בצודה שהועדה המחוזית אישרה אוחו ביחד עם
התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה דימונה ,ובל המעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי־מחוזי ,הדרום

הודעה ב ד ב ר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ־״ה ,1965-בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא
שינוי מסי  1לתכנית מפורטת מם׳  — 108/03/27מצפה־רמון.
עיקרי הוראות התכנית :יעוד שטח לאזור מגורים א׳ קומה אחת
או קוטני ,שטח ציבורי פתוה ,דרכים וחניות.
הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליל פורסמה
בילקוט הפרסומים 2524׳ תשל״ט ,ממי .1245
השינוי האמור בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו ביחד עם
התשריט המצורף .אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,וכל המעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים שהאמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,טובים

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמםרת בזה הודעה ,בהתאם לטעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה טובים ,הופקד
שינוי תכנית הנקרא :שינוי מם׳  16לתכנית מיתאד מם׳ — 102/02/8
קרית מלאכי ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
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עיקרי הוראות השינוי :תכנון מחדש לחלק המיועד לפינוי
ושילובו במסגרת תכנון מפורטת של השטח ,יעוד שטחים למגורים,
מסחר׳ בניני ציבור ,שטחים ציבוריים פתוחים ,דרכיה וחנויות.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית :שטח  218דונם בערך
בגושים  ,310 ,309 ,301קרית־מלאכי.
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעניין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיוט פרסומה של הודעה זו ברשומות׳
להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.
מרחב תכנון מקומי ,נתיבות

הודעות ב ד ב ר ה פ ק ד ת שינויי תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
השכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתיבות ,הופקדו
ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם ,שינויי תבניות אלה:
) (1שינוי מסי 31א׳ לתכנית מפורטת מס׳  — 102/03/22בגוש
 ,39571נתיבות.
עיקרי הוראות השינוי :שינוי יעוד מאזור מגורים למגורים +
מסחר.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :שטח  725מ״ר ברחוב
ירושלים ,מגרש  ,69/2גוש  ,39571נתיבות.
)(2

שינוי מס׳  40לתכנית מפורטת מס׳  — 102/03/22בגוש ,39571
נתיבות,
עיקרי הוראות השינוי :שינוי יעוד הלק מחלקה  134לצורך
הקמת ספריה ציבורית וסלילת דרך גישה.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :שטח כ־ 1150מ״ר
בגוש  ,39571בין רחובות ירושלים והרב עוזיאל ,נתיבות.

כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא תשלום
נימימ ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה
עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות ,ובן בל זכאי על פי סעיף 100
לחוק׳ רשאי תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש
התנגדות לשינויי התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
979U

)ט״ז בתשרי תש׳׳ם  7באוקטובר

י׳ ורדימון
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום

ילקוט הפרסומים  ,2576י־׳ח בחשון תשי׳ם8.11.1979 ,

הזמנות גתי המשטס
בית המשפט המחתי בירושלים
הזמנות

בדבר

קיום צוואות ומינוי מנהלי עזברן

להווי ידוע כי הונשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם ,כמפורט להלן .כל
המתנגד לבקשות יגיש ,תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,את טעמי התנגדותו ,שאם לא גן יתן כית המשפט צו כטוב
בעיניו:
מסי התיק
)צוואות(
625/79
629/79
649/79
652/79
653/79 .
659/79
660/79
666/79

שפ המנוח
שטרן שרה
גרינםטין ויטאלי
כהו משה מורים
גוזלן שלמה
אוריאלי שרה
צלניקר ר ח ל
יסקי פני
עמראני ר ח ל

מקום מגוריו
האחרון

-

-

_
_
_

-- .

תאריך
הפטירה
2.7.79
8.4.77
25.5.79
1.2.79
24.4.79
12.8.75
9.9.79
21.6.79

שם המבקש
בן נון אריאל
גרינסטין לילי
כהן אברהם
בחום רגינה
אוריאלי ציון
צלניקר יהושע
יטקי דב
סגל מלכה ואח׳
בפקודת בית המשפט
אפרים לוי ,מזכיר

הזמנות ב ד ב ר ירושות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי עזבו!
או לשניהם .כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בפזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה
חוך ארבעה עשר יום מיום פרםום הזמנה זו ,שאט לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו:
מפי התיק
)ירושות(
626/79
627/79
628/79
«30/79
641/79
642/79
644/79
645/79
646/79
647/79
648/79
650/79
651/79
654/79
655/79
656/79
657/79
658/79
661/79
663/79
667/79

שט המנוח
חגיי תיאודור ק ל י א ו פ ט ר ה
טורגימן דוד
ק צ ב רינה
ע פ ר י אוה
אפשטיץ פנחס
טחיאר חנה
ב ר ו ד ס ק י היבדה
שומר יצחק
יששכר מרים
יששכר רחמים
לאון שושנה
חזן ר ב ק ה
א ב י ט ב ו ל יחיא
לוי שרה
פחה סאלים
אדני ל א ה
מייזל חנה
ס ו ר מ ל ל ו גיאנה א ב ר ה ם
כהן אהרונוב בנימץ
אלדוד ברטה
גרדץ אהרן י ע ק ב

מקום נעוריו
האחרון
—

—

_

-

_-
—

תאריך
הפטירה
17.1.72
21.8.79
14.8.79
26.6.79

-

3.5.78
8.9.78
תרס׳׳ח
12.2.62
16.8.76
28.5.77
17.10.76 .
9.3.79
15.11.61
7.3.73
20.4.79
11.9.79
21.8.79
30.9.79
5.1.58
16.10.79

שם המבקש
חגיי תיאודור גיורג׳
טורג׳מן אברהם
טבח סלומון
עפרי מיכאל
חב׳ לי מעון בע־מ
רוזנבלט טובה ואח׳
קליין לאה
מערבי משה
יששכר בנימין
יששכר בנימין
דוד םוזנה
שושני מרים
אביטבול שבה
פרץ נעמי
פחה תוסחה
אדני אברהפ
מייזל יוסף
םורמללו מרגלית
כהן אהדונוב רבקה
לאנג זאב
גרדין מרגרט
בפקודת בית המשפט
א פ ר י ם לוי ,מזכיר

ילקוט הפרסומים  ,2576י׳׳ח בחשוו תש״ס8.11.1979 ,
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בית המשפט המתתי בתל־אביב־יפו
הזמנות ב ד ב ר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הונשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה א ו למינוי מנהל פזבון
המתבנד

או ל ש נ י ה ם  ,ב מ פ ו ר ט ל ה ל ן  .כ ל

לבקשות יגיש ,תוך ארבעה ע ש ר י ו ם מיום פרסום הזמנה זו ,א ת ט ע מ י התנגדותו ,ש א ם ל א בן י ת ן ב י ת המשפט צ ו כטוב

בעיניו:
מס• החיק
)צוואות(

2333/79
4489/79
4528/79
4542/79
4531/79
4532/79
4536/79
4537/79
4551/79
4552/79
4556/79
4558/79
4560/79
4561/79
4565/79
4572/79
4574/79
4575/79
4576/79
4577/79
4578/79
4579/79
4584/79
4585/79
4586/79
4590/79
4592/79
4597/79
3498/79
4600/79
4602/79
4605/79
4610/79
4612/79
4616/79
4619/79
4622/79
4624/79
4629/79
4630/79
4632/79
4635/79

246

מקום
ש ם המנוח

אליזבט)ה( אלפנט
א ס ת ר שייבר
בחוביץ משה
יחזקאל עבודי
דוד ד א ד י
וולוצקי לייב
זרוק יצחק
לוטה)שדלוטה( רוזנברג
רושו א ב ר ה ם יעקב
יוסף מאיר ס ב ר ד ל ו ב
אהרון יחיאל ה ב ר
ידידיה שלום
מרקום אליזה
קותשטיין אנריקה
ק ו ל ו נ ק ציגלד
שטטלר סטניסלבה
ריבה גורדון
לשץ יצחק
ברנשטיין בשה ב ר ב ר ה
שמואל ציזין
רחל בסר
מ ר ד כ י ) נ ר ה ד ( לווינברנ
א ב ר ה ם חייבי
אסתר עמר
דוד נחום
מ ר ד כ י רוכמן
יצחק כהן
פרידריך פילק
יפה פנינה
יחזקאל יפה
מינה וורצל
מ ר ט ה בראונשטיץ
א ס ת ר זבנד
יוסף ב ר י ל
קורת דית׳
יהודה אמיר
ר ח מ ה דאוד
מישל מ ל ק
הרמן בונה
א ת ס ט פינס
זאב ריכנטל
ב ל ה צפקביץ

מגוריו

האחרון

-

--_
-

-

—
—

--

--

-

_-

—

---

תאריך
הפטירה

7.5.79
29.6.79
10.8.77
5.8.79
25.7.79
27.9.78
25.7.79
8.7.79
8.1.78
16.6.73
4.7.77
12.6.79
26.5.73
1.5.79
7.6.79
29.4.79
14.7.79
7.8.79
29.5.79
26.6.79
27.6.79
2.9.79
23.7.79
31.7.79
14.7.79
2.8.79
23.4.79
10.9.79
22.6.79
14.9.79
3.8.78
28.6.79
21,8.79
16.9.79
28.12.77
18.7.79
1.12.78
16.6.79
2.6.79
9.7.75
5.8.79
18.8.79

ילקוט

ש ם

המבקש

אריאל רוזךדב
החב׳ לנאמנות של בל״ל
שנדל לנגה בהוביץ
אליהו יח;קאל
פ נ י נ ה דאד׳
אסתר שמיט
רהל זרוק
יצחק )קורט( לדי
רושו יוסופ )יוסף(
שושנה םברדלוב
משה מאיר הבר
מרים ידידיה
הלנה שנפלד
רוםלינדה פריד
קלרה קרטס
פיאסצקי אולגה
מרדכי גורדון
לשץ מטילדה
ברנשטיין זיק לואיס
הנה ציזין
ישראל סודולםקי
רוזה למיניר:
צמח חייבי
יהודה עמר
זליג דודוביץ
מישקה רובמן
רבקה כהן
מרגרט פרוסט
שולמית צלניקד
שולמית צלגיקד
אליהו וורצל
אלפרד בראונשטיין
אהרון קומץ
יצחק אריה ב ר י ל
איוה ויית׳ לנדסברג
תרצה אמיר
מרים שלם
גיל מלק
פיגה פני בונה
פאולה פינם
סבינה שניויס
ישראל צפקביץ

ה פ ר ס ו מ י ם  ,2576״ ח ב ח ש ו ן ת ש ׳ ׳ ם 8.11.1979 ,

בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
הזמנות
מם׳ התיק
)צוואות(
4636/79
4638/79
4640/79
4641/79
4650/79
4657/79
4665/79
4666/79
4667/79
4668/79
4676/79
4682/79
4685/79
4687/79
4690/79
4695/79
4698/79
4710/79
4711/79
4713/79
4716/79
4717/79
4725/79
4726/79
4727/79
4728/79
4734/79
4735/79

שם המנוח
ניטלה ג ל ב ל ו ם
מדיקם ב ל ה
מוזס)משה( בורנשטיץ
מנחם ציץ שמאע
הדש ג׳רוזלםקי
שוס דמן יהודה
אנדרו ל ס ר
א ס ת ר םיסטר רבינוביץ
דורותי גולדשטיין
חיה פולק)שפירא(
זהבה ל ר נ ר כ ר מ ל י ת
בן ציוני חיה
דוד ברינר
שרה מיוחס)לשם(
ברני מאטני
ב ר ט ה גרטנלאום
לבנון משה
שלום שפס
מאיר)לדיסלב( קרמר
איגניה קרםני
טובה)שכטר( דונםקוי
פניה צ ל א ל
א ב ר ה ם אבירם
אלזה בורנשטיין
תאודור גולדשמידט
אהרונוביץ דניאל
ינטה רוזנבאום
א ס ת ר בן דוד

)המשך(
מקום מגוריו
האחרון

-_-_

--

-

-

-

תאריך
הפטירה
15.9.79
6.5.79
30.3.68
17.7.79
18.12.76
25.8.79
25.3.79
12.8.79
6.3.79
25.5.79
17.7.79
, 10.9.79
29.7.79
19.7.79
7.10.78
16.6.79
24.8.79
29.4.79
30.6.76
5.2.79
18.9.79
30.6.79
7.8.79
8.12.79
29.5.79
26.9.79
29.8.79
31.8.79

שם המבקש
מוריס ביטון
מרווין מדיקם
דיבה ריבה גליקליך שרנר
בטי שמאע
גאשה ג׳רוזלסקי
זיוה רוזנברג
חב׳ לנאמנות של בל״ל
חב׳ לנאמנות של בל-ל
מקס גולדשטיין
ישיבת ויזניץ
יהודה לרנד
בן ציוני יעקב
אריה שכטר
מלבה מיוהם
 .ברני דוד
פנינה איצקוביץ
בטי בנטין
מרדכי שפי
רבקה קרמר
רחל גרבוביצקי
יוסף היילפדין
רינה פולובםקי
אביבה אבירם
זאב בורנשטיין
אמיל גולדשמידט
בירד רחל
שרה לאה ליבםמן
זיגלשטיין נתן
ע׳ זמיר ,רשם

הזמנות ב ד ב ר ירושות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט ,כתיקים המפורטים למלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי עזכון
או לשניהם .כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יניש התנגדות להכרזה
תוך ארכעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאט לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו:

ילקוט

מם׳ החיק
)ירושות(

שם המנוח

4527/79
4535/79
4538/79

הירש א ת ו
מטילדה הירש
האוםקנכט שרה

4539/79
4540/79
4543/79
4544/79

קרימולובםקי אנשל
קרימולובםקי י ע ק ב
אריאל אולשנםקי
ב ר קלז

ה פ ר ס ו מ י ם  ,2576י ׳ ׳ ח

ב ח ש ה ת ש ״ ם 8.11.1979 ,

מקום מגוריו
האחרון

_-

-

_

תאריך
הפטירה
24.5.79
24.5.79
2.3.76
18.8.64
5.6.75
25.9.77
6.12.77

שם המבקש
הירש חיים יששכר
רני בן שבת
שפירא )האוסקנבט(
ליליאבה
קרימולובםקי יעקב
קרימולובםקי יעקב
תמימה אולשנסקי
אללה שולמן
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בית המשפש המחוזי בתל־אביב־יפו
ה ז מ נ ו ת )המשל(
8ס׳ התיק
)ירושות(
4545/79
4546/79
4547/79
4548/79
4549/79
4550/79
4554/79
4555/79
4559/79
4562/79
4563/79
4564/79
4566/79
4567/79
4568/79
4569/79
4570/79
4571/79
4573/79
4581/79
4582/79
4583/79
4589/79
4591/79
4593/79
4594/79
4595/79
4596/79
4599/79
4604/79
4603/79
4606/79
4607/79
4608/79
4609/79
4613/79
4614/79
4615/79
4617/79
4618/79
4620/79
4621/79
4623/79
4625/79
4628/79
4631/79
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ש ם המנוח
ראובן בן ישראל שמש
מזל ק ח ל ץ
רינה קונפורטי
אהרון קונפורטי
חיים נסים איזקוב
שלום לוי
יצחק שילה
מרים הניה מייזלר
האוזר בנימין
א ב ר ה ם מוינשטר
גיטל)גניה( בלםנבוים
ג׳אורג׳ וינוט
יהוד ר ח ל
גבריאל אהרונוב
דוד מגבורה
משה ח ד ד
סופיה בוקסבאום
חטאב מוהמד
אברמוביץ אליהו
יחיא בשארי
יהושע ק ל כ מ ן
נסים משה
טובה הופנגדט
יעקב ע מ ת י
רזניקוב א ס ת ר
ורמוט ישראל הרש
יעקב יאקה
פרנציס גיולה
יוסף לום קי
נסים טשבס
איגלר מ ל כ ה
ראובן שלומי
ר ח ל שלומי
צבי פוטשניק
ר ח ל שניק
ח ד א ד יצחק
משה הרטמן
אריה ק ר ץ
לוי הופנברג
ק פ ט ה שמואל
איסק)יזאק( סגל
משה צפורי
קםטון מוריץי
וייס א ב ר ה ם
ליכטמן יצחה
יוסף לאופר)בורשטיץ(

מקום מגוריו
האחרון

-

—
—

—
—

--

_-
-

-_

_
-

--

--

--

—

-

-

--

—

_

תאריך
הפטירה
24.6.74
22.12.78
14.10.57
5.1.66
21.1.66
8.8.79
30.8.79
3.4.79
21.3.79
14.1.79
4-4.79
24.2.78
7.7.63
16.6.79
6.4.79
23.11.78
19.2.79
12.12.71
8.5.79
12.3.76
5.9.79
2.2.79
7.5.77
8.6.79
13.7.79
23.9.78
19.7.79
16.1.79
20.11.78
14.7.79
10.8.79
15.12.67
10.8.79
21.5.79
26.6.79
30.8.79
9.11.61
13.1.79
15.8.78
5.2.79
28.6.79
8.12.78
9.2.79
12.4.69
22.10.79
20.9.75

ש פ

המבקש

חנה שמש
חואטו חיים קהלרן
ליאון קרנפורטי
ליאון קונפורמי
מלבה נינו
אסתר לוי
אבי שילה
מיכאל מייזלר
האוזר עדנה
עליזה שטדאוס
שמואל נבו
פוזן אלי ז׳ולי וינוט
אושדי מרדכי
שרה אהרונוב
בדדיה נגבורה
אביגיל חדד
יונה בוקםבוימ
חטאב עלוה
אברמוביץ בלה
מתתיהו בשארי
עמירם קלכמן
נסים יחזקאל
הופננרט פנחס
יהודית פמרבי
רזביקוב יוסף
ורמוט אדיה
יוסף יאקה
פיצוק טרזה
יעל לופקי
שרה טשבם
גולדשטיין גולדה קטלין
שלומי יצחק
שלומי יצחק
שושנה פוטשניק
שאול שני
חדאד לינה
רבקה  pס
יעל קרין
ברכה הופנבדג
קפטה אלגרה
אםפיר סגל
מתי צפורי
יוסף קסטון
וייס פגחס
איבון ליבטמן
בנימין בורשטיין
\

ילקוט הפרסומים  ,2576י״ח בחשון תש״ם8.11.1979 ,

בית המשפט המתתי בתל־אביב־יפו
ה ז מ נ ו ת )המשך(
מסי התיק
)ירושות(
4637/79
4639/79
4645/79
4646/79
4647/79
4648/79
4649/79
4651/79
4652/79
4653/79
4653/79
4633/79

שם המנוח
אלייזה גולדץ
יפה נוסרה חיה אגאי
ע מ ר סימי
רוסזאב
לישהה בינואה
חיים ברמן
שמואל בן נחום םראג׳
יעקובזון יעקב
קליימן ירחמיאל
שושנה אבוביץ
יוסף אבוביץ
פךקש יוסף

מקום מנוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

_

»5.8.7
22.8.79
5.7.70
17.6.78
22.6.76
26.6.48
26.3.70
20.1.79
13.4.69
25.11.76
9.10.77
10.2.78

-

--

—

—

שם המבקש
הדסה אלייזה
ברוך אגאי
םרננד עובדיה
רוס שבח
יצחק לישהה
ברמן פני
פרחה סראג׳
ישראל יעקובסון
קליימן שבתאי
אילנה זוםמנוביץ
אילנה זוסמנוביץ
רחל פרקש
ע׳ זמיר ,דשם

בית המשפט המחוזי בחיפה
הזמנות ב ד ב ר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הונשו לבית..המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל פזבון או לשניהם ,כמפורט להלן .כל
המתננד לבקשות יניש ,תוך ארבעה עשר יום מיומ פרסום הזמנה זו ,את טעמי התנגדותו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב
בעיניו:
מפי התיק
)צוואות(

שם המנוח

מקום מגוריו
האחרון

1239/79
1457/79
1464/79
1468/79
1470/79
1472/79
1476/79
1480/79
1484/79
1488/79

יצחק איםטון סיץ
ב ו מ ב ך אנה
הרבגו שפרינצה
נדום ב ל ה
קאופמן שלמה
מרמור צציליה
מ ק ל ר שרה
נרוס רייצה
אוברמן שאול
סאבו משה

חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
קרי ת טבעון
חיפה
חדרה
רעננה
נהריה
חיפה

האריך
הפטירה
31.7.79
12.6.78
25.7.79
7.7.79
27.7.79
28.6.79
9.1.78
2.8.79
17.9.79
24.5.79

שם הממ
אורי קלמן
צבי בומבך
ז׳אן גולדשטיין
גרום שמע ון
זהבה קאופמן
ב ובדי מדים
אידה בן צבי
גרוס דוד
פוליי יעקב
לייב סבו
ח׳ פיזם ,דשם

הזמנות ב ד ב ר ירושות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי עזבדן
או לשניהם .כל אדפ הטוען שיש לו טובת הנאה בפזכון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה
תוך ארגעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאס לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו:
מם׳ החיק
)ירושות(
1458/79
1459/79
1460/79
1461/79

ילקוט

ש ם

המנוח

ניני יוסף
גיגי דיינה
איינהורן ארוץ
שורץ משה

ה פ ר ס ו מ י ם  ,2576״ ח ב ח ש ו ! ת ש ׳ ׳ ם 8.11.1979 ,

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

שם המבקש

חיפה
חיפה
קרית מוצקין
חיפה

1.2.74
20.1.78
18.6.79
15.7.74

יהודה גיגי
יהודה גיגי
שטפידה איינהודן
צבי שורץ
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גית המשפט המחוזי בחיפה
הזמנות
מם׳ התיק
)ירושות(
1462/79
1463/79
1465/79
1466/79
1467/79
1471/79
1473/79
1474/79
1475/79
1477/79
1478/79
1479/79
1481/79
1482/79
1483/79
1485/79
1486/79
1487/79
1489/79
1490/79
1431/79
1761/78

שם המנוח
ח ר מ ץ אלחנן
םורנקר דניאל
מיזלמן טובה
כהן ר פ א ל
גיליקסמן יוסף
ל א ה לוטה שפורן
גריזמן חיה
מילינםקי יעקב
שרטל יולן
מחאגנה גמיל
אגבאריה א ח מ ד
שפיצר שושנה
כהן משה
סיני א ב ר ה ם
הרשקוביץ יוסף
קסלר לובה
פיינדו י ע ק ב ) ד ק (
ירושינםקי אאנ׳ניוש
אדוני ניוה
ניימרק י ע ק ב
יחיה ר ב ק ה
שחורי דן

)המשך(

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

שם המבקש

חיפה
חיפה
קריה מוצקין
קרית חיים
חיפה
חיפה
חדרה
קריח חיים
חיפה
אום אל פחם
בפר משירפה
היפה
קיבוץ מצובה
חיפה
היפה
חדרה
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
עין יעקב
חיפה

15.6.79
16.1.79
29.8.79
19.5.72
2.8.79
12.2.79
24.6.79
1.9.79
14.6.78
10.7.72
1.5.79
8.1.78
11.6.79
18.3.79
6.3.79
15.8.79
27.8.79
8.7.79
22.2.72
6.9.79
12.6.79
10.11.78

חרמון אסתר
שטרוה שושנה
יצחק ליזלמן
אסטלה כהן
מלכה קומן
גורבר מדלין םימון
מרדכי רהב
מאיר מור
קלרה ליפטקובה
ביאף מהאגנה
עפיפה אגרביה
לילי גולדשטיין
כהן גבדיאלה
דוד סיני
כהן שרית
משה קסלר
יהודה פייברו
ירושינסקי יורם
רחמים אדוני
אריה נוימרק
יחיה עליזה
עדי שחורי
ח׳ פיזם ,רשם

הזמנות גת* הדין הרבניים
בית הדין הרבני האזורי בירושלימ
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין׳ בתיקים המפורטים להלן׳ בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו׳ שאם לא כן יתן
בית הדין צו כטוב בעיניו:
תיק /119תש״ם
בענין ירושת המנוח ד ו ד אבנת .,שנפטר בירושלים ביום י׳
בתשרי תש״ם ) 1באוקטובר (1979׳
המבקשת :אילנה אבנת ,מרחוב קובוב 27׳ רמח־דגיה׳
ירושלים.
תיק /127תש״ם
בענין ירושת המנוח משו! נפתלי אנשין ,שנפטר בירושלים
ביום י״א בתמוז תשל׳׳ה ) 20ביוני (1975׳
המבקשת :ר ח ל אנשץ ,רחוב יואל 1׳ ירושלים.
תיק /152תש״ם
בענין ירושה המנוח ל כ מ ן מקם מנחם ,שנפטר בירושלים
ביום ב׳ בתשרי הש׳׳ם ) 23בספטמבר (1979׳
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המבקש :ל כ מ ן לוטטי ,רחוב זכדון יעקב׳ 19/25׳ ירושלים.
תיק /166תש״ם
בענין ירושת המנות שרלין מרדכי ,שנפטר בירושלים ביום
כ׳׳ג באלול תשל״ט) 15בספטמבר (1979׳
המבקשת :ל א ה שרלין ,רחוב עזה 21׳ ירושלים.
תיק /263תש״ם
בענין ירושת המנות יזדי ברוך ,שנפטר בירושלים ביום ם׳
באייר תשל״ט ) 6במאי (1979׳
המבקש :י?די א ב ר ה ם מיש#לי ,רחוב שמעון רוקח 33׳
ירושלים.
ר פ א ל ה ד ם ״ ע ד ס  ,המזכיר הראשי

ילקוט

ה פ ר ס ו מ י ם  ,2576י ״ ח

ב ח ש ו ן ת ש ״ ם 8.11.1979 ,

הודעות ע ל שינוי שם

הודעה

לפי פקודת האגודות השיתופיות

לפי סעיף ) (1) 59ד( לפקודת האגודות השיתופיות
וסעיף  (3) 242לפקודת החברות

>.

נמסרת בזה הודעה כי באישורי מהיום שונה שם האגודה הרשומה
מטה כדלקמן:
המספרים שבהח־עות מציינים פרטים אלה :
 .1השם הקודם
 .2השם החדש
 .5מספר האגודה
 .1״מנפטה גלילית בית שאן״ אנודה שיתופית חקלאית לייצור ושיווק
סיבי כותנה בע״מ.
 .2״גליל שאן״ אגודה שיתופית חקלאית לייצור ושיווק סיבי כותנה
בע״מ.
57-002120-4 3.
 .1״קופת תגמולים של עובדי מקורות״ חברת מים אגודה שיתופית
בע״מ.
 .2״אגודה שיתופית לעזרה הדדית של עובדי מקורות״׳ חברת מים
ובגוחיה בע״מ.
.493 3.
כ״ד בסיון תשל״ט ) 19ביוגי (1979

יאיר יקיר

רשם האגודות השיתופיות

הודעה
לפי סעיף ) (1) 59ד( לפקודת האגודות השיתופיות
וסעיף  (5) 242לפקודת החברות
הואיל וכדבר האגודות השיתופיות הנקובות להלן ,פורסמו בתאריך
ובמקום המפורט לצדם הודעה ששמם יימחק ,באס תוך שלושה חדשים
מיומ הפרסום לא יראו לי סיבות שלא לעשות כן ,אבי מודיע ,בי
לאחר שלא הובאו בפני כל סיבות כאמור ,נמחקו שמם של האגודות
השיתופיות הנקובות להלן מפנקס האגודות השיתופיות ,בתנאי
שהתחייבותו של כל מנהל ,מנהל־עםקים וחבר כל באגודה במקום
שהיא ,תתמיד ויוסיף לה תוקף כאילו האגודה לא בוטלה.
שם האגודה
״עקד הספדים״ אגודה שיתופית של הפועל
המזרחי לדפוס והוצאה ספרים בע״מ
תיק מם׳.1813 :

I

ילקוט הפרסום
ויום הפרסום
2517
19.2.1979

תאריך הרישום

שט האגודה
קואופרטיב ״עובדי המאפיה המרחבית
פתוח הגליל״ בקרית שמונה בע״מ
מען רשוט-:קרית שמונה.
תיק מסי.2461 :
ב״ת בניטן תשל״ט ) 25באפריל (1979

כ״ה בניסן תשל״ז
) 13באפריל (1977

יאיר יקיר

רשם האגודות השיתופיות

צור פירוק והודעות לנושים
לפי פקודת האגודות השיתופיות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  47לפקודת האגודות השיתופיות׳ א נ
מצווה בזה על פירוק האגודות כדלקמן:

י

)  ( 1״עתיד״ קבוצה קואופרטיבית לעבודות הלבשה
בע״מ )מם׳ התיק(57-000041-4 :׳ וממנה למפרק את א.
זלצר׳ שמענו מרכז הקואופרציה׳ רחוב הארבעה 24׳ תל־אביב.

)  ( 2״המזין״ קואופרטיב לתעשיה ח ל ב ה וממתקים
ביפו בע״מ )מס׳ התיק(57-000816—9 :׳ וממנה למפרק
את א .זלצר׳ שמענו :מרכז הקואופרציה׳ רחוב הארבעה 24׳
תל־אכיב.
) (3״צמד״)צפון ,מרכז ,דרום( אגודה שיתופית לשרותים
בע״מ) ,מם׳ התיק (57—002276—4 :וממנה למפרק את :אפרים
זלצר׳ שמענו מרכז הקואופרציה׳ רחוב הארבעה 24׳ תל־אביב.
בהתאם לתקנה ) 11ה( לתקנות האגודות השיתופיות 1934׳ נדרש
כל בעל תביעה מן האגודה לו גיש את תביעתו בכתב למפרק תוך
חודש ימים מיום פרסום הודעה זו לפי המען הנ״ל.
בהתאם לסעיף  51לפקודה רשאי כל צד שנפגע על ידי צו זח
לערער עליו בפני שר העבודה והרווחה תוך חדשיים מיום פרסומו
ברשומות.
כ״א באייר תשל״ט ) 18במאי (1979

יאיר יקיר

רשם האגודות השיתופיות

״אל אנגאז״ אגודה שיתופית חקלאית
למי שתיה בערב אל זנגריה בע״מ
תיק מסי.2111 :

2517
19.2.1979

״מוניות השלום״ אבודה שיתופית
לתחבורה ביפו בפ״מ
תיק מש׳.2175 :

2517
19.2.1979

״ניצנה״ אגודה שיתופית לשיכון
בהליאביב בע״מ
תיק מס׳ .636

2517
19.2.1979

כ״נ באייר תשל״ט ) 20במאי (1979

יאיר יקיר

ביטול רישום אגודה שיתופית ל פ י סעיף (2) 50
לפי פקודת האגודות השיתופיות

רשם האבודות השיתופיות

ילקוט

אני מודיע בזה׳ שלאחד שלושה חדשים למן תאריך פרסום הודעה
זו׳ יימחק שמה של האגודה הנזכרת מטה מפנקס רישום האגודות
השתופיות והאגודה תבוטל׳ אלא אם יראו לי תוך המועד הנ״ל סיבות
המחייבות אחרת.

ה פ ר ס ו מ י ם  ,2576י ״ ת ב ח ש ו ן ת ש ״ ם 8.11.1979 ,

הואיל וביום  19בדצמבר  1977גיתן צו על פירוק האגודה:

״אלומת מעלה הגליל״ אגודה חקלאית שיתופית ל פ י 
תוח אמורי בע״מ )מס׳ התיק ,(2192 :וצו זה פורסם בילקוט
הפרםומיט  ,2408תשל״ח ,עמ׳ .1058
והואיל והפירוק הנ״ל נשלם ,ניתנת בזה הודעה שרישום האגודה
הנ״ל נתבטל ומאותה שעה חדלה האגודה לשמש כגוף מאוגד.
כ״ב בניסן תשל״ט ) 19באפריל 9ז&0

יאיר יקיר
רשם האגודות השיתופיות
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הודעות מאת כונס הנכסים הדשמי
לפי פקודת החברות

הודעה ב ד ב ר כוונה להכריז ע ל דיבידנד
שם החברה :ש.ל.י .אביזרים לרכב בעימ — בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב השפלה  ,3תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,חיק אזרתי .2432/70
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ו בחשון תש״ם ) 16בנובמבר .(1979
שם המפרק ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בן יהודה  ,14תל־
אביב.

צווי פירוק ואסיפות ראשונות
שם החברה :שומרית חברה לשמירה ושרותים בע״מ  -בפירוק.
מען המשרד הרשום :שדי רוטשילד  ,42הל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2628/77
תאריך צו הפירוק :ד׳ בניסן תשל״ט ) 1באפריל  .(1979בתוקף מיום
ו׳ באייר תשל׳׳ט ) 3במאי .(1979
תאריך הגשת הבקשה :כ״א בכסלו תשל״ח ) 1בדצמבר .(1977
היום והמקום לאסיפות ראשונות :י׳ בכסלו תש״מ) 30בנובמבר ,(1979
במשרד בונם הנכסים הרשמי ,רתוב בן־יהודה  ,14תל־אביב•
שעת האסיפות (1 :נושים בשפה  10.00בבוקר;
 (2משתתפים בשעה  10.15בבוקר.
שם החברה :ישראתופ מתקני חימום והסקה בע״מ — בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב ארלוזורוב  ,66תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2675/77
האריך צו הפירוק :י׳יד בתמוז חשל״ט ) 9ביולי .(1979
האריך הגשת הבקשה :כ״ח בכסלו תשל״ח ) 8בדצמבר .(1977
היום והמקום לאסיפות ראשונות :כ״א בכסלו תש״ם ) 11בדצמבר
 ,(1979במשרד כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בךיהודה  ,14תל־
אביב.
שעת האסיפות (1 :נושים בשעה  12.30בצהרים;
 (2משתתפים בשעה  12.45בצהרים.
שם ההברה :א.ג.מ .הובלות ועבודות עפר ) (1975בע״מ — בפירוק.
מען המשרד הרשום :דרך ירושלים  ,10אזור.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־־יפו ,תיק אזרחי .2274/78
תאריך צו הפירוק :יית באלול תשל״ט ) 10בספטמבר .(1979
תאריך הגשת הבקשה :י״א בכסלו תשל״ט ) 11בדצמבר .(1978
היום והמקום לאסיפות ראשונות :י״ז בכסלו תש״ם) 7בדצמבר ,(1979
במשרד כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בן־יהודה  ,14תל־אביב.
שעת האסיפות (1 :נושים נשעה  09.30בבוקר;
 (2משתתפים בשעה  9.45בבוקר.
שם ההברה :הד־פרסומאים בע״מ — בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב צייטלין  ,17תל־אניב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אבינ־יפו ,היק אזרחי .1197/78
תאריך צו הפירוק :י״ח באלול תשל״ט) 10בספטמבר .(1979
תאריך הגשת הבקשה :כ״ט בסיון תשל״ח ) 4ביולי .(1978
היום והמקום לאסיפות ראשובות :י״ז בכסלו תש״ם ) 7בדצמבר ,(1979
במשרד כובס הנכסים הרשמי ,רחוב בךיהודה  ,14תל־אביב.
שעת האסיפות (1 :נושים בשעה  10.30בבוקר;
 (2משתתפים בשעה  10.45בבוקר.
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שם החברה :פל־מד להשקעות בע״מ — בפירוק.
מען המשרד הרשום :שד׳ רוטשילד  ,48תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב־יפו ,תיק אזרחי .1130/79
תאריך צו הפירוק :ב״א באלול תשל״ט) 13בםפטמבד .(1979
תאריך הגשת הבקשה :י׳׳ח באייר תשל״ט ) 15במאי .(1979
היום והמקום לאסיפות ראשונות :ג׳ בכסלו תש״ם ) 23בנובמבר
 ,(1979במשרד כונס הנכףים הרשמי ,רחוב בן־יהודה  ,14תל־
אביב.
שעת האסיפות (1 :בושים בשעה  10.00בבוקר;
 (2משתתפים בשעה  10.30בבוקר.
שם החברה :וינמראוב את גולן ושות׳ חברה לעבודות עפר בע״מ -
בפירוק.
מען המשרד הרשום :אצל המבהל משה וינטראוב ,רחוב גלוסקין ,34
ראשוךלציון.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .401/79
תאריך צו הפירוק :י״ב בסיון תש״לט ) 7ביובי .(1979
תאריך הגשת הבקשה :ב״ב בשבט תשל״ט ) 19בפברואר .(1979
היום והמקום לאסיפות ראשונות :י׳ בכסלו תש״מ) 30בנובמבר 1 ,(1979
במשרד כובס הנכסים הרשמי ,רחוב בךיהודה  ,14תל־אביב.
שעת האסיפות (1 :נושים בשעה  9.30בבוקר;
 (2משתתפים בשעה  9.45בבוקר.

הודעות ע ל ממרי מפרקים
שם החברה :חברת צבי ,תעשיית צינורות בע״מ — בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב מקוה ישראל  ,8תל־אביב ,אצל רו״ח
שמואל רויצקי.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1295/78
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :חיים אונגר ,עו״ד ,רחוב אלנבי ,113
תל־אביב.
תאריך המינוי :י׳ באלול תשל׳׳ט ) 2בספטמבר (1979
שם ההברה :תפנית בע״מ — בפירוק.
מען המשרד הרשום :אצל רו״ח שלמה סמולםקי ,רחוב חברון ,5
תל־אביב.
בית המשפט המהוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .277/79
שם המפרק ,תיאורו ומענו :רפאל לויט ,עו״ד ,רחוב הקליד ,19
חל־אביב.
תאריך המינוי :י׳ באלול תשל״ט ) 2בספטמבר .(1979

י

הודעה ע ל שחרור מ פ ר ק

שפ החברה :צנרת רמבת חברה לריתוך והרכבה בע״מ— בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב ויצמן  ,29בת־ים.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרתי.5080/66 :
שם המפרק ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בן־יהודה  ,14תל־
אביב.
האריך השחרור :י׳ באלול תשל״ט ) 2בספטמבר .(1979
ז׳ ב ת ה
א׳ בחשון תש-ם ) 22באוקטובר 9ד(19
סגן בונם הנכסים הרשמי
ילקוט הפרסומים

,2576

י״ח בחשה תש״ם,

8.11.1979

הודעות מ א ת כונס הנכסים הרשמי
לפי פקודת החברות
הודעות ע ל תשלום דיבידנד
שם החברה :וינאור בע״מ  -ב פ י ר ^
מען המשרד הרשום :רחוב החלוצים  ,42תל־אביב.
ביה המשפט של :תל־אביב-יפו ,תיק אזרחי .715/66
הסכום לכל לירה 100 :אגורות לנושים בדין קדימה ו־ 50אגורות
לנושים רגילים.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון וסופי.
זמן פרפונו :ב״א בהשון תש״ם ) 11בנובמבר .(1979
מקום פרעונו במשרד המפרק :עו״ד יוסף עציון ,רחוב מודיליאני ,6
תל־אביב.
שם החברה :יהלומי קריגר בע״מ  -בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב החשמל  ,33חל־אביב ,אצל עו״ד א׳
שטרוזמן.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .299/70
הטבומ לבל לירה 100 :אגורות בצירוף ריבית.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון וסופי.
זמן פרעונו :כ״א בחשון תש״ם ) 11בנובמבר .(1979
מקום פרעונו במשרד המפרק :כונס הנבטים הרשמי ,רחוב בךיהודה
 ,14תל־אביב.
שם החברה :רהיטי רות בע״מ — בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב שינקין  ,10תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .999/71
הסכום לכל לירה 90 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשץ וסופי.
זמן פרעונו :ב״א בחשוץ תש״ם ) 11בנובמבר .(1979
מקום 'פרעונו במשרד המפרק :עו״ד ד׳ פ ^ שדי רוטשילד ,136
תל־אביב.
א׳ בחשק תש״ם ) 22באוקטובר (1979

ר בונה
סגן בונם הנכסים הרשמי

לפי פקודת פשיטת הרגל1936 ,
הודעות ב ד ב ר כוונה להכריז ע ל דיבידנד
שמות התייבים ,תיאורם ומענם :גורית וצבי גיל ,סוכן מבירות ,רחוב
קרית־ארבע  ,31חברון.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיקים אזרחיים;3221/72(1 :
.3082/72 (2
|
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ו בחשון תש״ם) 16בנובמבר .(1979
שם הנאמן ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב גךיהודה  ,14תל־
אביב.
שם החייב. ,תיאורו ומענו :שלמה עומיסי ,אטליז ,שיכון פרץ 75אי,
רעננה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .831/72
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ״ו בחשון הש״פ) 16בנובמבר .(1979
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :שאול עידה ,עו״ד ,רחוב ביאליק ,59
רמת־גן.

ילקוט

ה פ ר ס ו מ י ם  ,2576י ״ ח ב ח ש ו ן ת ש ״ ם 8 . 1 1 . 1 9 7 9 ,

הודעות ע ל תשלום דיגידנד
שפ החייב ,תיאורו ומענו :אלחנן קוםובסקי ,מורה ,רחוב ארלוזורוב
 ,21רעננה.
בית המשפט המחוזי של :תל־־אביב־יפו ,תיק אזרחי 1ל95/ל.
הסכומ לכל לירה 60 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידגד ראשון.
זמן פרעונו :ב״א בחשון תש״פ ) 11בנובמבר .(1979
מקום פרעונו במשרד הנאמן :עו״ד ד׳ במט ,רחוב הוורדיפ  ,51יהוד.
שם החייב ,תיאורו ומענו :שאול רדא ,פועל ,רחוב המתמיד ,276/5
גניי־תקוה.
בית המשפט המחחי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1146/73
הסכום לכל לירה 100 :אגורות בצירוף ריבית של .100%
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון וםופי.
זמן פרעונו :כ״א בהשון חש״ם ) 11בנובמבר .(1979
מקום פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בן־יהודה
 ,14תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :רחמים מזרחי ,שוער במלון ,רחוב אייזיק
חריש  ,38/5יפו.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .3234/72
הסכום לכל לירה 50 :אגורות.
דיבידנד ראשון או• אחר :דיבידנד שני.
זמן פרעונו :כ״א בחשון תש״ם ) 11בנובמבר .(1979
מקום פרעונו במשרד הנאמן :עו״ד מ׳ פינקום ,שדי דוד המלך ,29
תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :נימים  ,raסוחר ,רחוב קשאני  ,7רמת־
אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .413/78
הסכום לכל לירה 25 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד שני וסופי)בהתאם לפשרה(.
זמן פרעונו :כ״א בחשון תש״ם ) 11בנובמבר .(1979
מקום פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בךיהודה
 ,14תל-אביב.
שם החייב ומענו לשעבר :המנוח צבי מיקל ,רחוב המכבי  ,4נס־ציונה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .4247/70
הסכום לכל לירה 100 :אגורות לנושים בדין קדימה ו־ 80אגורות
לנושים רגילים.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון וסופי.
זמן פרעונו :ב״א בתשון תש״ם ) 11בנובמבר .(1979
מקום פרעונו במשרד הנאמן :עו׳׳ד א׳ וילנר ,בנין מרכז מסחרי,
נס־ציונה.
א׳ בתשון תש״ם ) 22באוקטובר (1979

ר בונה
סגן כונס הנכסים הרשמי
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הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי
לפי פקודת פשיטת הרגל1936 ,

הודעה ע ל תשלום דיבידנד ,ביטול צו ק ב ל ת נכסים
ופשיטת רגל
שם החייב ,תיאורו ומענו :משה גז ,צלם ,רחוב מאיר בעל הנס ,29
רמת־ק .מספר ת״ז.7640563 :
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1841/76
הסכום לכל לירה 100 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון וסופי.
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :יוסף בן־טוב ,פו״ד ,רחוב יואל  ,6תל־
אביב.
זמן פרעונו :כ״א בחשון תש״ם ) 11בנובמבר .(1979
תאריכי הצווים לקבלת הנכסים ופשיטת הרנל :י״א בחשון תשל״ז)4
בנובמבר  ;(1976כ״ט בשבט תשל״ז) 17בפברואר .(1977
סיבת הביטול :תשלום כל החובות.
האריך הביטול :כ־ז באלול תשל״ט ) 19בספטמבר .(1979

הודעות ע ל תשלום דיבידנד ,ביטול צו ק ב ל ת נכסים
ופשיטת רגל ושחרור נאמן
שם החייב ,תיאורו ומענו :דוד שפילמן ,פועל ,רחוב ריינם ,14
רמת־השרון .מספר ת״ז.589765 :
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .4697/68
הסכום לכל לירה 40 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד שני וסופי.
זמן פדפונו :כ״א בחשון תש״ם ) 11בנובמבר .(1979
מקום פרעובו במשרד הבאמן :כובס הנכסים הרשמי ,רחוב בן־יהודה
 ,14תל־אביב.
תאריך הצו לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל :ז׳ בתשון חשב״ט )29
בספטמבר .(1968
סיבת הביטול :תשלום כל החובות.
תאריך הביטול :ו׳ בתשרי תש׳׳ם ) 27בספטמבר ,(1979
שם הבאמן ומענו :כונס הבכםיפ הרשמי ,רהוב בן־יהודה  ,14תל־
אביב.
תאריך השחרור :ו׳ בתשרי תש״ם ) 27בספטמבר .(1979
שם החייב ,תיאורו ומענו :דיד חולאי ,סבל ,קרית־גיורא  ,204אור־
יהודה .מםפר ת״ז.4914333 :
ביה המשפט המחוזי של :תל־־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1907/67
הסכום לכל לירה 100 :אגורות בצירוף ריבית.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון וסופי.
זמן פרפונו :כ״א בחשון חש״ם ) 11בנובמבר .(1979
תאריך הצו לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל :ב׳ בניסן תשכ״ז )12
באפריל .(1967
סיבת הביטול :תשלום כל החובות.
תאריך הביטול :ב״ח באלול תשל״ט ) 20בספטמבר .(1979
שם הנאמן ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בן יהודה  ,14תל־
אביב.
תאריך השחרור :ב״ה באלול תשל״ט ) 20בספטמבר .(1979
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הודעה ע ל תשלום דיבידנד ,ושחרור נאמן
שם החייב ,תיאורו ומענו :חיים ליברנט ,צבא קבע ,שיכין רזניק,
ראשון־לציון .מספר ת״ז.794631 :
בית המשפט המחוזי של :תל־־אביב־יפו ,תיק אזרחי .3350/57
הסכום לכל לירה 100 :אגורות לבושים בדין קדימה ו־ 60אגורות
לבושים רגילים.
דיבידבד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון וסופי.
זמן פרעונו :כ״א בחשון תש׳׳ם ) 11בנובמבר .(1979
שם הנאמן ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בךיהודה  ,14תל־
אביב.
תאריך השחרור :י־ באלול תשל״ט ) 2בספטמבר .(1979

הודעה ע ל ביטול צו ק ב ל ת נכסים ופשיטת רגל
ושחרור נאמן
שם התייב ,תיאורו ומעגו :גפתלי גרדשטיין ,סוחר ,רחוב הרוני בבל
 ,18קרית־אומ .מספר ח׳׳ז.6502960 :
בית המשפט המחוזי של :תל־אביבייפו ,תיק אזרחי .493/72
האריך הצו לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל :ה׳ באדר תשל״ב )20
בפברואר .(1972
סיבת הביטול :תשלום כל החובות.
תאריך הביטול :י״ד באלול תשל״ם ) 6בספטמבר .(1979
שפ הנאמן ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בן־יהודה  ,14תל־
אביב.
תאריך השחרור :י׳׳ד באלול תשל״ט ) 6בספטמבר .(1979

הודעה ע ל ביטול צו ק ב ל ת נכסים ופשיטת רגל
שם החייבת ,תיאורה ומענה :שולמית גז ,עקרת־בית ,רחוב מאיר
בעל הנס  ,29רמת־גן .מספר ת׳׳ז.427011 :
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי.959/77 :
תאריכי הצווים לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל :כ״ח בתמוז תשל״ז
) 14ביולי  ;(1977י ״ ז בכסלו תשל״ח ) 24בנובמבר .(1977
סיבת הביטול :תשלום החובות.
תאריך הביטול :ב״ז באלול תשל״ט ) 19בספטמבר .(1979

הודעה ע ל ביטול צו הנהלת עזבון ופשיטת רגל
שם החייב ומענו לשעבר :עזבון המנוח יהודה שפסלם ,רחוב הירקון
52אי ,תליאביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .3392/62
תאריך הצו לקבלת הנכסים ופשיטת הרגל :י״ג בכסלו חשב״ג )10
בדצמבר .(1962
סיבת הביטול :העדר תועלת לנושים.
תאריך הביטול :ב״ח באלול תשל״ט )629בספסמבר .(1979
א׳ בחשון תש״ם ) 22באוקטובר (1979

ז׳ במה
סגן כונם הכבסים הרשמי

ילקוט הפרסומים  ,2576י״ח בחשון תש״ם8.11.1979 ,

הודעות מ א ת כונס הנכסים הרשמי
לפי פקודת פשיטת הרגל1936 ,

מינוי נאמן וכוונה להכריז ע ל דיבידנד
שם החייב ומענו לשעבר :עזבון המנוח יצחק אל־מדון ,רחוב גורדון
 ,77תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק עזבונות .1455/67
תאריך צו מינוי נאמן :ו׳ בתמוז תשל״ג) 6ביולי .(1973
היום האחרון להגשת הוכחות חוב :ב״ו בחשון תשים ) 16בנובמבר
.(1979
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :רפאל תגר ,עו״ד ,רחוב אבךגבירול ,5
תל־אביב.

הודעה ע ל מינוי נאמן במקום נאמן שהתפטר
שם החייב׳ תיאורו ומענו :יהושע בן־ציון ,מנהל בנק ,שד׳ בךציון
 ,28תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .267/76
שפ הנאמן שהתפטר ,תיאורו ומענו :רות אליעז ,עו״ד ,פרקליטות
מתח תל־אביב ,רחוב ויצמן  ,1תל־אביב.
שם הנאמן החדש ,תיאורו ומענו :ל.ד .קומיסר ,עו״ד ,שד׳ דוד המלך
 ,1תל־אביב.
תאריך המינוי :ט׳׳ז בתשרי תש״ס ) 7באוקטובר .(1979

הודעות ע ל שחרור נאמן
שם החייב ,תיאורו ומענו :מנדל)משה( פרידננד ,נגר ,רחוב זנגביל ,7
תל־אביב.
בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו :חיק אזרחי .1797/71
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :אברהפ אלופי ,עו״ד ,רחוב מדמוק ,28
הל־אביב.
תאריך השחרור :י״ד באלול תשליט ) 6בםפטמבר .(1979
שם החייב ,תיאורו ומענו :שמעון יפת ,סוחר ,רחוב אנה פרנק ,1
בפר־סבא.
בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .4347/70
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :דב שלמון ,עו״ד ,רחוב בארי  ,5תל־אביב.
האריך השחרור :כ״ד באלול חשל׳׳ט ) 16בספטמבר .{1979

תאריך צו קבלת הנכסים.2.11.1972 :
תאריך ביטולו :כ׳ בתשרי תש״ם ) 11באוקטובר .(1979
סיבת הביטול :ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.
ה׳ בהשון תש״ם

)26

י' יקותיאלי

באוקטובר (1979

טגן כונס הנבטים הרשמי

הודעה ע ל ביטול צו ק ב ל ת נכסים ופשיטת רגל
שמות התייביט ,תיאורם ומענם :סיידון ברמי ,ת״ז  ,6947954טפסן;
סיידון אסתר ,ת״ז  ,6947955עקרת בית ,1484/3 ,קרית גת.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .286/71
תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל.20.6.1971 :
תאריך ביטולו :כ״ה באלול תשל״ט ) 17בפפטמבר .(1979

הודעה ב ד ב ר בקשת שחרור
שט החייב׳ תיאורו ומענו :לטיף אלי׳ ח׳׳ז 7476017׳ רחוב וינגייט
499/24׳ שיכון גי׳ באר־שבע.
ביה המשפט המחוזי של :באר־שבע׳ תיק אזרחי .407/73
שם הנאמן׳ תיאורו ומענו :בונם הנכסים הרשמי׳ רחוב החלוץ /117
באר־שבע.
היום והמקום לדיון בבקשת השחרור :כ׳ בכסלו תש״ם ) 10בדצמבר
(1979׳ בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע.

צו שחדור החלטי
שפ החייב׳ תיאורו ומענו :וקנין אלי׳ ת״ז 6767874׳ פועל׳ רחוב
הסנהדרין׳ שכ׳ די׳  ,19)7/15באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .167/73
תאריך הצו :ב״ה באלול תשל״ט ) 17בספטמבר .(1979
מהות הצו :שחרור החלטי וסופי.
ל' ברנע
י׳׳ד בתשרי תשל״ט ) 5באוקטובר (1979
סגן כונס הנכסימ הרשמי בפועל

דין וחשבץ שבועי

בקשת שחרור

לפי חוק בנק ישראל ,תשי״ד—1954

שם החייב ,תיאורו ומענו :יוסף בלנק ,חקלאי ,רחוב שאול המלך ,21
קרית־אונו .מספר ת״ז.6505141 :
בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו :היק אזרחי .991/72
האריך הדיון בבקשת השחרור :ט״ו בכסלו תשים ) 5בדצמבר (1979
בשעה • 09.00בבוקר.

לפי סעיף  (1)58לחוק בנק ישראל ,תשי״ד ,11954-מתפרסם
בזה דין וחשבון על מחזור המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום
העבודה ביום י׳ בחשון חש״ם ) 31באוקטובר .(1979

א׳ בחשון תש״פ ) 22באוקטובר (1979

ז׳ בונה
סגן כונס הנכסים הרשמי

הודעה ע ל ביטול צו ק ב ל ת נכסים
שם החייב׳ תיאורו ומענו :דודיוליה׳ ת״ז 6824704׳ רחוב הצבר ,10/5
נצרת עלית.
בית המשפט המחוזי של :נצרת׳ תיק אזרחי .297/72

ילקוט
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סך הכל המטבע במחזור״

 14,097,961,227,14לירות

הנכסים ביתרות מטבע חוץ וזהב  14,097,961,227.14.. . .לירות
י

לא כולל מטבעות זכרון מזהב בערך נקוב כולל של 37,585,900
לירות שתכולת הזהב הבלול בהם שווה או עולה על ערכם הנקוב.

ד ׳ אשבל
י״ד בחשון תש״ם ) 4בנובמבר (1979
סגן מנהל מחלקת הבנקאות)הוצאה(
 1ס״ח תשי״ד ,עמי .192
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הודפות אלו נותפרססוח סל אמריות המודיעים ואין בפרסומן

משום מ ת !

ת ע ו ד ה על

נכונות!

גודי אימפורט אקספורט) (1970בע״מ

פסגת ה ר ־ כנען בע״מ

הודעה על פירוק מרצון

)בפירוק מרצון(

ניתנת בזה הודעה׳ כי באסיפה כללית יוצאת מן הכלל של החברה
שנועדה וכונסה כהלכה ביום 22.10.1979׳ נתקבלה ההחלטה המיוחדת
לפרק את ההברה מרצון ולמנות את יואל גלעד׳ מרחוב בן סירה 13׳
תל-אביב׳ למפרק יחיד של החברה.
י על נושי החברה להוכיח אח חובותיהפ או להגיש את תביעותיהם
במשך  14יום מיום פרסום הודעה זאח למשרד המפרק הנ״ל.

הודעה ע ל אסיפה סופית

נושה או אדם אחר ,אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור תוך
המועד הנ״ל׳ לא ייענה.
יואל ג ל ע ד ׳ מפרק

ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  (2) 206לפקודת החברות ,בי
האסיפה הכללית האחרונה של החברה הנ״ל תתכנס ביום  3בדצמבר
 1979בשעה  ,08.30במשרד המפרק עו״ד חיים גבעתי ,מרחוב א.
ספיר  ,8תל־אביב ,לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק ,המראה ביצד
התנהל הפירוק ומה עשה בנכסי ההברה ,וכדי לשמוע ביאורים נוספים
מאת המפרל ,ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה
ושל המפרק.
חיים ג ב ע ת י  ,עו״ד ,מפרק

נודי בע״מ

פרוכימ)ישראל( בע״מ

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון
ניתבת בזה הודעה׳ כי באסיפה כללית יוצאת מן הכלל של ההברה
שנועדה וכונסה כהלכה ביום 22.10.1979׳ נתקבלה ההחלטה המיוחדת
לפרק אח החברה מרצון ולמנות את יואל גלעד מרחוב בן םירה  13׳
חל־אגיב׳ למפרק יחיד של החברה.

הודעה על אסיפה סופית

על נושי החברה להוכיח את חובותיהם או להגיש אה תביעותיהם
במשך  14יום מיום פרסום הודעה זאת למשרד המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר׳ אשר לא יניש את תביעותיו באמור הדך
המועד הנ״ל׳ לא ייענה.
יואל ג ל ע ד ׳ מפרק

ניתנת בזה הודעה ,שהאסיפה הכללית האחרונה של בעלי המניות
של ההברה הנ״ל תתכנס ביום  28בנובמבר  ,1979בשעה  10.00במשרד
המפרקת לשם הגשת דו״ח סופי של המפרקת המראה כיצד התנהל
פירוק העסקים ומת בעשה בנכסי החברה ובדי לשמוע ביאורים נוספים
מאת המפרקת ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה
ושל המפרקת.
ה ש ק ע ו ת ס י ו ן ב ע ״ מ  ,מפרקת

בית ברחוב םוקולוב  19בע״מ
הודעה על פ<ד ?1מרצון

טירת גוש  8267ח ל ק ה  557בע״מ
ביתנת בזה הודעה׳ כי באסיפה הכללית שלא מן הםנין של החברה
הנ״ל׳ נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את
נתן בינדד׳ עו״ד׳ מרחוב הרצל 27׳ נתניה׳ במפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
בצירוף הוכחותיהן הוך  21יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק
הנ״ל.
נושה או אדם אחד לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד הנ״ל׳
לא ייענה.
נ ת ן ב י נ ד ר ׳ עו״ד׳ מפרק

גולן  -ח ב ר ה לפיתוח מ פ ע ל י נוער בע״מ

ניחנת בזה הודעה ,כי באסיפת הכללית שלא מן המנין של החברה
הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום  22.10.1979נתקבלה החלטה
מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את קירשנד צבי ואת עו״ד
לין אריה ,במפרקי ההברה; בל אחד ממפרקי החברה יהיה רשאי
לפעול ולחתום לבד בכל ענין הנוגע לפירוק.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
בצירוף הוכחותיהן תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק
ברחוב המגיד  ,4תליאב-ב.
נושה או אדם אחר ,אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
הנ״ל׳ לא ייענה.
לין אריה ,עו״ד
צבי קירשנר
מפרקים

)בפירוק מרצון(
הודעה על אסיפה סופית
ניתנת בזה הודעה ,כי האסיפה האחרונה של חברי החברה הנ״ל׳
תתכנס ביום  28.12.1979בשעה  12.00במשרד פו״ד׳ מאיר זסלנסקי׳
רחוב נורדוי 5׳ חיפה׳ לשם קבלת דין וחשבון סופי של המפרק המראה
כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשה בנכסי ההברה וכדי לשמוע
ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה ושל המפרק.
מ ׳ ז ס ל נ ס ק י ׳ עו״ד׳ מפרק

תיקוני טעויות דפ־ם
במינוי חברים בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה שפורסם
בילקוט הפרסומים  ,2293תשל״ז ,עמי  ,745בפסקה ) ,(1במקום ״משה
וייס״ צ״ל ״יוסף וייס״.
בכללים בדבר זכויות חבר יוצא או מוצא מהקיבוץ שפורסמו
בילקוט הפרסומים  ,2565תשל״ט ,עמי  ,2176בסעיף  1בהגדרה
״ותק פנסיוני״ ,במקום ״פהות משלושים״ צ״ל ״פתות שלושים״.
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