רשומות

ילקוט הפרסומים
י״ב בניסן תשל״ז

,

הודעות על גמר כהונתם של שופטים

מינוי .ועדות ערעור לסי חוק הנכים (תגמולים ושיקום)
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הכרה בחינוך קדם צבאי לענין תקנות שירות מילואים
(תגמולים) (הענקות לנערים עובדים המשתתפים
.
.
.- .
.
.
בחינוך קדם צבאי) .

1Qg4

לאישור בדבר הליכת מקרקעי יעוד למקרקעי ציבור

מינוי ועדה׳ מייעצת לענין חוק מניעת היצף .
■ מינוי מינהלת צריף המגורים של דוד בן־גוריון

.

.

.

;

עמוד

.

Vאישור תכנית מיתאר למחוז ירושלים .
לאישור שיכונים ציבוריים ,

.

.

.
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מינוי פקיד רישוי לפי חוק בלי היריה .

1097

1Qg4
1Qgg

תיקון טעות בהיתר לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים

1099

ogg؛

מתו רשיונות להוציא לאור עתונים

1099

הודעה בדבר תוספת אחוזים לשומות בהתאם לתקנות
........................
הביטוח הלאומי (מקדמות)

X

הודעות בדבר שינוי בהרכב בתי־־ין למס עסקים ........

1099

.

.

.

.

1100

. ، 1.

.

.

.

1106

הודעות לפי חוק התכנון והבניה .
הומנות בתי המשפט .

.

.

אצילת סמכויות וביטול אצילת סמכויות לפי חוק דשות
הזמנות בתי הדין הרבניים ............................
......................................................
.
הנמלים1095
הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי .
הודעות על הסמכת רשויות מוסמכות לפי חוק ההתגוננות
תוצאות הגדלה ..................................
10gg
......................................................
האזרחית
.
.
דו״ח בנק ישראל על מחוור המטהע
1096
ביטול אכרזה על הפסקה במתן שירותים
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1120

הסכום הבולל של שטרי האוצר .....................................

1096
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_______ ירושלים

1097

 /הודעות לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) .

1095

u

1096

1097

.

מינוי חבר לועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת־השרון

:

צו המכריז על שטחים נגועים לפי פקודת מחלות בעלי־חיים

1Qgg

שינוי בהרכבה של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

'׳/

2308
עמוד
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 31במרס

1977

1120

חוק השופטים,
י הודעה על גמר כהונתושל שופט

תש<״ג1953-

בהתאם לסעיף - 25לחוק השופטים ,תשי״ג— ,11953אני מודיע
על גמר כהונתו של שופט בית המשפט העליון צבי ברנזון ,עקב
פרישתו לגימלאות ביום ח ,באדר תשל״ז ( 26בפברואר . .)1977

כ״ה באדר תשל״ז ( 15במרס )1977
(חמ )70070

תקנות שידות מילואים (תגמולים) (הענקות
לנערים עובדים המשתתפים בחינון קדם־
צבאי) ,תשל״ז1976-
י הכרה בחינוך קדם צבאי

חיים י׳ צדוק

כתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות שירות מילואים (תגמולים)
(הענקות לנערים' עובדים המשתתפים בחינוך קדס-צבאי) ,תשל״ז—

שר המשפטים

 ,11976אני מפיר בחינוך בגדודי נוער (גדנ״ע) בחינוך קדם צבאי
לענין התקנות האמורות.

הודעה לפי סעיף
/

25

שמעון פרס

כ״א באדר תשל״ז ( 11במרס )1977

בהתאם לסעיף  25לחוק השופטים ,תשי״ג ,11953-אני מודיע

שר הבטחון

(חט )751202

על גמר כהונתו של יזהר אלמגור ,שופט בית משפט השלום שנפטר

 1ק״ת תשל״ז ,עמ׳ .539

ביום ד ,באדר תשל״ז ( 22בפברואר .)1977
כדה באדר תשל״ז ( 15במרס )1977

חיים י׳׳צדוק

חוק המקרקעין,
אישור בדבר הפיכת מקרקעי יעוד למקרקעי ציבור
תשכ״ס1969-

שר המשפטים

(חמ )70070
 1ס״ח תשי״ג ,עמ׳ .149

בתוקף סמכותי לפי סעיף  110לחוק המקרקעין ,תשכ״ט,1 1969-

אני מאשר ,בי המקרקעין המתוארים בתוספת ,הרשומים כלשכות

חוק הגפים (תגמולים ושיקום),
תשי״ט[ 1959-נוסח משולב]
מינוי ועדות ערעור נוספות ומענן

רישום המקרקעין המפורטות להלן ,במקרקעי יעוד והמהווים דרך,
חדלו לשמש ליעודם וייהפכו למקרקעי ציבור שאינם מקרקעי יעוד:

<

תוספת

כתוקף סמכותי לסי סעיף  26לחוק הנכים (תגמולים ושיקום),
החלק שחדל

תשי״ט[ 1959-נוסח משולב] ,1אני ממנה לתקופה ,עד כ״ב באדר ב,
תשל״ח ( 31במרס  ,)1978ועדות ערעור נוספות לענין החוק האמור
בהרכבים שלהלן :י

1

— חבר
 — ,חבר

ד״ר יעקב בזק .,שופט בית משפט מחוזי — יושב־ראש
ד״ר כרנרד נוימן
ד״ר אלכסנדר פרבר

— חבר
 -חבר

)

גוששומה10811:

/1ד282/

כרך143 :

דף58 :

321

59

11232

57

9,206

162

11233

77

386

66

לשכת רישום המקרקעין נצרת:

7,431

בשלמות

8272

124

20,869

639

8259

163

8,499

43

7132

110

1,211

בשלמות

7132

111

951

בשלמות

ד״ר מאיר סגל כהן

— הבר

7132

112

,1,963

בשלמות

חיים מרינוב

 -חבר

11098

ד״ר יעקב בזק ,שופט בית משפט מחוזי  -יושב־ראש
ד״ר ברנרד נוימן
כתריאל טחורש
،

הגוש

החלקה

במטרים רבועים

במטרים י רבועים

לשכת רישום המקרקעין חיפה:

ד״ר יעקב בזק ,שופט בית משפט מהוזי — יושב-ראש
ד״ר ברנרד נוימן
 ,חיים מרינוב

מספר

מספר

שטח החלקה

לשמש ליעודו

'

— חבר
— חבר

לשבת רישום המקרקעין נתניה:

ד״ר יעקב בזק ,שופט בית משפט מחוזי — יושב־ראש
— חבר
ד״ר אלכסנדר פרבר

חיים מרינוב

לשכת רישום המקרקעין בת־ים:

— חכר

ד״ר יעקב בזק ,שופט בית משפט מחוזי — יושב־ראש

ד״ר יעקב בזק ,שופט בית משפט מחוזי — יושב־ראש
— חבר
ד״ר מאיר סגל כהן
ד״ר ברנרד נוימן

80

י

— חבר

7132

113

958

בשלמות

7132

115

1,806

70

7,441

בשלמות

לשכת רישום המקרקעין רחובות:
12
,
3652

-

מען הועדות :בית המשפט המחוזי ,תל־אביב־יפו.
י״ט באדר חשל״ז ( 9במרס )1977
(חמ )70906
1

ס״ח תשי״ט ,עט׳ .276

1094

חיים י׳ צד1ק
שר המשפטים

כ״ד כאדר חשל״ז ( 14במרס )1977

חיים י׳ צדוק
שר המשפטים

(חמ )70133
 1ס״ח תשב״ט ,ענד .259

ילקוט הפרסומים  ,2308י״ב בניסן תשל״ז31.3.1977 ,

חוק מניעת היצף,
הודעה על מינוי ועדה מייעצת

תשל״ז1977-

בתוקף סמכותנו לפי סעיף  3לחוק מניעת היצף ,תשל״ז,1 1977-
אגו ממנים ועדה מייעצת לעגין החוק בהרכב כדלקמן:

יעקב ארד  -נציג שר האוצר
חיים מולבו  -נציג שר החקלאות
זאב׳בירגר

 -נציג שר המסחר והתעשיה

תקנות הביטוח האוומי (מקדמות),
תשי״ח1955 -

הודעה בדבר תוספת אחתים לשומות
בהתאם לתקנה ( 2א) לתקנות תביט •ח הלאומי־(מקדמות) ,תשי״ח-

 ,11957אני מודיע על תוספת
הכספים  ,1977/78באמור להלן:

ארגון טיברג — נציג תעשיינים
 נציג חקלאיםיונה קמא

שנת השומה

אריה קרסו — נציג יבואנים
איתן מלניק  -נציג צרכנים

עד שנת 1973

200%

1974

100%

1975

60%

מען הועדה הוא :רחוב אגרון  ,39ירושלים.
א ,בניסן תשל״ז ( 20במרס )1977
(חט )755359

1

י

אחוזים לשומות ,החל בשנת

חייסבר־לב

יהושע רביגוביץ

שר המסחר והתעשיה

שר האוצר

ס״ח תשל״ז ,עמי .53

התוססת באחוזים

א ,בניסן תשל״ז ( 20במרס )1977

משה ברעם

1

שר העבודה

(חט )750312

 1ק״ת תשי״ח ,עט ;69 ,תשב״א ,؛מ׳  ;1302י״ס תשל״ד״עט׳
 ;1145תשל״ה ,עט ;1407 ,תשל״ /؟מ׳ .1523

חוק דוד בן־גוריון ,תשל״ז1976-
הודעה על מינוי מינהלת צריף המנודים

חוק דשות הנמלים,

תשכ״א—1961

אני מודיע כי בהתאם לסעיף ( 10ד) לחוק דוד נן־גודיון ,תשל״ז—

 ,11976נתמנתה מיגהלת צריף המגורים של דוד בן־גוריון ,וזה

הרכבה;
׳ מונו בידי יד בן־גוריון

מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף ( 29ב) לחוק רשותי הנמלים,

יוסף יעקבזון
אלחנן ישי

תשכ״א ,11961-אצלה הרשות ליצחק רחב ,מנהל הרשות ,החל
מיום כ״ח באדר תשל״ז ( 15במרס  ,)197 7את הסמכויות הדרושות
למילוי תפקידיו כפי שהגדירה אותם הרשות לפי סעיף ( 29א) לחוק,

מונו בידי קיבוץ שדה בוקר
שמואל מלמד

למעט הסמכות לקביעת כללים ותקציבים ולמינוי מנהל הרשות,

אלון שיריזלי

משנהו ומנהלי הנמלים.

מונה בידי שר החינוך והתרבות
אליעזר שמואלי..

ב״ד באדר תשל״ז ( 14במרס )1877
(חט )78433
1

הודעה בדבר אצילת סמכויות ובדבר ביטול אצילת
סמכויות

אצילת הסמכויות לאלוף (מיל ).אהרון רמז ,שהודעה עליה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1670תכל״א ,עט׳  - 174נטלה.

אהרן ידלין
שר החינוך והתרבות

נתאשר.
נ״ה באדר תשל״ז ( 15במרס )1977
(חט )755330

ס״ח תשל״ז ,עט.10 ,

חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב],
תשב״ט1969-
הודעה על שינוי בהרכבה של ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת

נפתלי וידרא
יושב ראש רשות'הנמלים

גד יעקבי
שר התחבורה

 Kס״ח תשכ״א ,עט.145 ,

בהתאם לסעיף ( 23ב) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב],

תשכ״ט— ,11969נמסרת בזח הודעה על שינוי בהרכבה של ועדת
הנחירות המרכזית כלהלן:
נמקום חבר הועדה "יוסף בנקובר" יגוא "אברהם גיבלבר".

ההודעה על הרכב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת שפורסמה
בילקוט"הפרסומים  ,2019תשל״ד ,עט ,1736 ,תתוקן לסי זה.
ד' בניסן תשל״ז ( 23במרס _ )1977

שלמה הלל

(חט )76666

 1Jס״ת תשכ״ט ,עט ;103 ,תשל״ג ,עט.152 ,

ילקוט הפרסומים  ,2308י״ב בניסן תשי״ז31.3,1977 ,

שר הפנים

חוק ההתגוננות האזרחית,

תשי״א—1951

הודעה על הסמכת רשויות מוסמכות
בהודעה על הסמכת רשויות מוסמנות שפורסמה בילקוט הפרסומים

 2144תשל״ו ,עט׳  ,54במקום ،אל״מ משה בן שחס ,סגן ראש הג״א'
יבוא "אל״ט שבתאי שבתאי ,סגן ראש הנ״א".
י״א נאדר תשל״ז ( 1במרס )1977
(חט )73177

י' זייד תא״ל
ראש הג״א

1095

חוק ההתגוננות האזרחית,

פקודת הבנקאות,

תשי״א1951-

ביטול אכרזה על הפסקה במתן .שירותים

הודעה על הסמכת רשויות מוסמכות

בתוקף סמכותי לפי סעיף  8טז לפקודת הבנקאות ,11941 ,אני

אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי סעיף  11לחוק ההתגוננות

מבטל את האכרזה  8על 'הפסקה במתן שירותים על ידי בנק לאומי

האזרחית ,תשי״א ,11951-הסמבתי את כל אחד מהמנויים להלן

לישראל בע״ט ,מיום א' בניסן תשל״ז ( 20במרס .)1977

להיות רשות מוסמכת לענין הפרק השלישי לחוק האמור — למעט

סעיפים ( 14ז)( 15 ,ב) ו־( 15ה)  -לגבי התחום שצויין לצד שמו

א' בניסן תשל״ז ( 20במרס )1977
(חט )722110

או תפקידו:

עודד מסר
המפקח על הבנקים

שלמה אבני ,ראש המינהל לבניה כפרית וישובים חדשים

.1

במשרד השיכון  -לגבי הישובים הכפריים שהבניה בהם מבוצעת

ישירות על ידי משרד השיכון;
קרול זינגר ,מהנדס מפקדת ראש הג״א — בל הארץ;

.2

 1ע״ר  ,1941חוס׳  ,1עט׳ .85
י״פ תשל״ז ,עט׳ .1033

.

2

רס״ן איוב אלגזר ,עוזר ראש ענף הנדסת מקלטים במפקדת

.3

חוק התכנון והבניה ,תשב״ה1965-
הודעה בדבר מינוי הבר לועדה המקומית לתכנון
ולבניה רמת השרון

ראש הג״א — כל הארץ;
עזרא הללי ,מהנדס-פיקוד הג״א מרכז ומחוז הג״א באר־שבע;

.4

משה בן הרואה ,מהנדס — פיקוד הג״א צכ!ון;

.5
■ .6

.

משה ליס ,מהנדס — פיקוד הג״א צפון;

מאיר גלעד להיות חבר בועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת

 .אברהם אברהם ,מהנדס  -פיקוד הג״א צפון;
סגן צבי ליבל ,מהנדס  -מחוז הג״א דן;

.8
.9

השרון.
מינויו של משח קלמן בועדה האמורה  -בטל .3

זיגמונד ולדמן ,מהנדס  -מחוז הג״א דן;

.10

.11

אשר גייסנר ,מהנדס — מחוז הג״א דן;

.12

דוד לוצקי ,מהנדס  -מחוז הג״א דן;

חיים קוברסקי

כ״א באדר תשל״ז ( 11במרס )1977
המנהל הכללי של משרד הפנים
(חט )76580

.13

שמואל פיסצקי  -מחוז הג״א ירושלים;

.14

קרול פרוץ ,מהנדס — מחוז הג״א השרון;

.15

קופל ברגדס ,מהנדס — מחוז הג״א השרון;

.16

גוסטב סגל ,מהנדס — מחוז הג״א איילון;

.17

דוד פוסל ,מהנדס — מחוז הג״א איילון;

,

■  .18מאיר שפירא ,הנדסאי  -מחוז הג״א לביש;
יעקב גולדשטיין ,מהנדס  -מחוז הג״א באר־שבע;
.19

.20

בתוקף הסמכות ,לפי סעיפים ( 19א) ( )2ו־ 21לחוק התכנון

והבניה ,תשכ״ה— ,11965שהועברה אלי  ,2אני מודיע על מינויו של

ד ‘.יוסף ליבוביץ ,מהנדס  -פיקוד הג״א צפון;

-

1941

 1ס״ח תשכ״ה ,עט׳ .307
2י״פ תשל״א ,עט׳ .761
 3י״פ תשל״ו ,עט׳ .2277

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר למחוז ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,

מהנדס ועדה מחוזית — כל שטח בתחום מחוז ,שאינו מרחב תכנון

תשכ״ה( 1 1965-להלן  -החוק) ,כי המועצה הארצית לתכנון ולבניה

מקומי או מרחב תכנון מיוחד;

החליטה לאשר את תכנית המיתאר המחוזית למחוז ירושלים ,טס׳

 .21מהנדס רשות מקומית  -תחום אותה רשות מקומית ,שהוא בתחום
מרחב התכנון המקומי ,או שכולו או חלק מטנו הוא בתחום מרחב
תכנון מיוחד;

ת/מ/מ.1/

י

התכנית האמורה הופקדה בהתאם לסעיף  88לחוק תחת הכותרת
"מרחב תכנון מחוזי ,מחוז ירושלים ,הודעה בדבר הפקדת תכנית

 .22מהנדס ועדה מקומית — מרחב תכנון מקומי של אותה ועדה שבו
 ،כלולות שתי רשויות מקומיות או יותר;

בהודעה זו "ועדה מחוזית"" ,ועדה מקומית"" ,מרחב תכנון

מיתאר מחוזית״ ובשם " -תכנית מיתאר מחוזית למחוז ירושלים,

תשל״ג ,"1973-ביחד עם התשריט המצורף אליה ,וההודעה על

ההפקדה כאמור ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1951תשל״ד ,עט׳ .65

מקומי"-,למרחב תכנון מיוחד״ - ,כמשמעותם בחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה1965-؛.

ההודעה על מינוי רשויות מוסמכות ,שפורסמה בילקוט הפרסומים
 1992תשל״ד ,עט׳  — 1027בסלה.

י״א באדר תשל״ז ( 1במרס )1977
(חט )73177

יצחק זייד ,תא״ל
ראש הג״א

 1ס״ח תשי״א ,עט׳  ,78תשכ״ד ,עט׳  ,126תשב״ט ,עט׳ 156
תשל״ו ,עט׳ .194
 8ס״ח תשכ״ח ,עט׳ .307
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תכנית המיתאר המחוזית האמורה ,בצורה שבה המועצה הארצית
לתכנון ולבניה אישרה .אותת ביחד עם התשריט המצורף אליה,
הופקדה במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז ירושלים,

במשרדי נסת ירושלים ובאגף התכנון ,משרד הפנים ,קרית בן־גוריון,
ירושלים ,ובל המעונין רשאי לעיין בה ללא תשלום ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ב״א באדר תשל״ז ( 11במרס  )1977חיים קוברסקי
יושב ראש המועצה הארצית לתכנון ולבניה
(חט )76587
 1ס״ח תשכ״ה ,עט׳ .307

ילקוס הפרסומים  ,2308י״ 3בניסן חשל״ז31.34 977 ,

 pmרישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה),
תשפ״ד1964-
הודעה על אישור שיכונים ציבוריים י

 pmהתכנון והבניה ,תשב״ ה 965-ז

פקודת הקרקעות ( av«31לצרכי ציבור),
הודעה לפי סעיף

בתוקף הסמכות לסי סעיף 1א לחוק רישום שיכונים ציבוריים
(הוראת שעה) ,תשכ״ד— ,11964שהועברה אלי מאת שר השיכון ,2

אני מאשר בשיכונים ציבוריים את המקרקעין המפורטים להלן:

15־7

1943

לפקודה

בתוקף סמכותה לפי •סעיף  :189לחוק התכנון והבניה ,תשכ״ה-

 ,11965ובהתאם לשינוי תבנית מפורטת ( 249/00להלן  -התכנית),
שהודעה בדבר הרשאה לתת לה ׳זוקף פורסמה בילקוט הפרסומים

המקום :הרצליה.

 ,2082תשל״ה ,עט׳  ,878מוסרת ביוה הועדה המקומית לתכנון ולבניה

השכונות :רחוב מנולבלט ורחוב אבן עזרא.

כפר־סבא (להלן  -הועדה) הודעה ,כי הקרקע המתוארת בתוספת

גוש.6527 :
חלקות.227 ,218 ,68-61 ,56 ,55 :
בתים מספר ■ 18-1
כ״א באדר תשל״ז ( 11במרס )1977
חט )7950

דרושה לועדה לחלוטין לצרכי צימר ,וכי-הועדת מוכנה לישא וליתן

על רכישת הקרקע האמורה.

דוד וינשל
המנהל הכללי של משרד השיכון

בל התובע לעצמו זכות או טובח הגאה כל שהן בקרקע האמורה
ורוצה לקבל פיצוי על כך נדרש לשלוח לועדה  -תוך חדשיים מיום

פרסום הודעה זו ברשומות  -הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה
אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ואיות לחיזוק תביעתו ,שיכללו את

1

ס״ח תשכ״ד ,עט ;52 ,חשל״ה ,עט.244 ,

2

י״פ תשל״ו ,עט.1062 ,

פרסי הרישום — .אם ישגו — בפנקס רישום המקרקעין ,והודעה
המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע

י

בבל סעיף וסעיף.

 impaמחאת בעלי־חיים,
צו המכריז על שטחים נגועים לענין הפקודה
1945

■

בתוקף סמכותי לסי 0עיף  17לפקודת מחלות בעלי־חיים,11945 ,

אני מכריז על הישובים הנקובים להלן כשטחים נגועים הואיל ומצויה

כן נמסרת בזה' הודעה בי הועדה מתכוונת לקנות מיו חזקה בקרקע
האמורה ',מפני שהיא דרושה באומן■ דחוף לצרבי הציבור שלמענם
עומרים לרכשה ,והועוה מורה בזה שבל אום המחזיק בקרקע האמורה

ימסור מיו את החזקת בה.

בהם מחלת הניוקסל:

תוספת

קיבוץ יראון במועצה האזורית מרום־הגליל

מושב גן שורק במועצה האזורית גן־רוה.
׳ באדר תשל״ז ( 24בפברואר )1977
חט )73825

א' שמשתי

י

מנהל השרותים הוטרינריים

בגוש :6435
שסח של  2601מ״ר ,המתות חלין מחלקת ;50

שסח של  2601מ״ר ,תמהות חלק מחלקת ;51
שסה של  844מ״ר ,המהוה חלק מחלקת ;53
.שסח .של  315מ״ר ,המהוה חלק מחלקת ;56

 1ע״ר  ,1945חוס׳  ,1עט.155 ,

\

שטח של  168מ״ר ,המהות חלק מחלקה ;57

שטה של  652מ״ר ,המהוה חלק מחלקה .58

תש״ט1949-

 pmבא הידיה,
י מינוי פקיד רישוי

אני מודיע שבתוקף הסמכות לפי סעיף  1לחוק כלי היריה ,תש״ט-

 <11949אשר הועברה אלי מאת שר הפנים  ,2אני ממנה את מנהל
המחלקה לרישוי ופיקוח במשרד הסנים להיות סקיד רישוי ,לצורך

בגוש :6437
שטח של  992מ״ר בקירוב המהוה חלק מחלקה ;44

ישטח של  989מ״ר בקירוב המהוה חלק מחלקת ;45

שסח של  1482מ״ר בקירוב המהות חלק מחלקת ;47

■

שטח של  995מ״ר בקירוב־המהוה חלק מחלקת .56
העתק התכנית מופקד במשרדי תועות בעירית כפר־סבא ובל

המעונין בדבר זכאי לעיין בו בימים ובשעות שמשרדי הועוה פתוחים

החוק האמור.

לקהל.

י״ז באד׳ר תשל״ז ( 7במרס )1977

(חט )76711

•

יעקב מרקוביץ
סגן המנהל הכללי לשירותי חירום
ותפקידים מיוחדים במשרד הפנים

י״ז באדר תשל״ז ( 7במרס )1977

זאב גלד

<חמ , )72510

יושב ראש הועוה המקומית לתכנון ולבניה

בסר־סבא
! ס״ח חש״ט ,עט׳  ;143תשל״א ,עט׳ .170

 2.י״ס חשל •ז ,עט׳ .609

ילקוט הפרסומים  ,2308י״ב בניס! תשל״ן31.3.1977 ,

 1ס״ח תשכ״ה ,עט׳ .307
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pin

התכנון והכגיה,

כקורת הקרקעות

תשכ״ה1965-

(רכישה לצרכי ציבור)1943 ,

הודעות לפי סעיף  19לפקודה

תוספת

בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתכנון ולבניה השומרון
(להלן — הועדה) לפי סעיסיס  189ו־ 190לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,11965-ובהתאם לתבנית מיתאר זכרון־יעקבש=(11/ג)451/
כפי ששונתה בתבנית ש" — 54/שינוי לתכנית מיתאר זכרון־יעקב
(ש)11/״ ,שהודעות בדבר אישורן פורסמו בילקוט הפרסומים ,1082

תשכ״ד ,עט 1081 ,ו־ ,1435תשב״ה ,עט 1003 ,ותכנית ש107/

חטיבות הקרקע בזכרון־יעקב ,ששטחן הכולל הוא  3,710מ״ר
והבולל חלק מחלקות רשומות בגוש  11302חלקות,91 ,50-53 ,38 :
 ,120 ,102-104ובגוש  11321הלקות,38-41 ,35 ,18 ,8-13 :

 ,138,136,83,77,69,46,44במסומן בקו בחול בתשריט (,03*0)40

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1938תשל״ג,

הערוך בקנה־מידה  ,1:1250והחתום ביד יושב ראש הועדה• .

עט ,2182 ,ותבנית ש 153/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט

העתק התשריט האמור מופקד במשרדי הועדה המקומית השומרון,
זכרון־יעקב ,ובל המעונין בדבר רשאי לעיין'בו בשעות העבודה

הסרסוטים  ,2233תשל״ו ,עט׳  ,2089מצהירה בזה הועדה לסי סעיף

, 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)  ,2 1943בי הקרקע
המתוארת בתוספת אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לסי סעיפים  5ו־7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,2283תשל״ז ,עט׳  ,542תהיה לקנינה

הגמור והמוחלט של המועצה המקומית זכרון־יעקב מיום פרסום

הרגילות.
ט״ז באור חשל״ז ( 6במרס )1977

י׳ גזית

(חט )72512

יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה

הודעה זאת ברשומות.

השומרון

תוספת
הטיבות 'הקרקע בזכרון־יעקב ,ששטחן הכולל הוא  7,773מ״ר
והמהווה חלק מחלקות רשומות בגוש  11320חלקות,23 ,4-18 :
 ,116 ,106-107 ,83 ,51 ,26-29ובגוש  11321חלק מחלקות ,18
 ,172 ,138-145 ,123-124 ,96-108 ,87 ,21-19במסומן ומותחם
בצבע בחול בתשריט (0)41־ ,03הערוך בקנה מידה  1:1250והחתום

ביד יושב ראש הועדה.

בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתכנון ולבניה השומרון
(להלן — הועדה) לסי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון והבניה,

תשב״ה ,11965-ובהתאם לתבנית מיתאר זכרון־יעקב ש=( 11/ג)451/
בסי ששונתה בתבנית ש - 54/״שינוי לתבנית מיתאר ז״י (ש)11/״,

שהודעות בדבר אישורן פורסמו בילקוט הפרסומים  ,1082תשכ״ד,

עט׳  1081ו־ ,1435תשב״ה ,עט׳  1003ותבנית ש 22/שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1846תשלדב,2319 '1« ,

העתק התשריט האמור מופקד במשרדי הועדה המקומית השומרון,
בזברון־יעקב ,וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בו ,בשעות העבודה

מצהירה בזה הועדה לסי סעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי

הרגילות.

ציבור)  ,21943כי הקרקע המתוארת בתוספת אשר ביחס אליה

סורסמה הודעה לסי סעיפים  5ו־ 7לפקודה ,בילקוט הפרסומים ,2283

ט״ז באדר תשל״ז ( 6במר)1977 0

י׳ גזית

(חמ )72512

.

יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה

תשל״ז ,עט׳  ,542תהיה לקנינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית

זכרון־יעקב ,מיום סרסום הודעה זאת ברשומות.

השומרון

בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתכנון ולבניה השומרון
(להלן — הועדה) לסי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה,! 1965-ובהתאם לתכניתמיתארזכרון־יעקבש=( 11/ג)451/
בסי ששונתה בתבנית ש" - 54/שינוי לתבנית' מיתאר ז״י (ש,")11/

שהודעות בדבר אישורן פורסמו בילקוט הפרסומים  ,1082חשב״ד,
עט׳  1081ו־ ,1435תשכ״ה ,עט׳  1003ותבנית ש 101/שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1947תשל״ד ,עט ,11 ,מצהירה
בזה הועדה לפי סעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה -לצרבי ציבור)

 ,21943כי הקרקע המתוארת בתוספת אשר ביחס אליה פורסמה
הודעה לסי סעיפים  5ו־ 7לפקודה ,בילקוט הפרסומים  ,2283תשל״ז,

עט ,542 ,תהיה לקנינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית זכרון־

תוספת
חטיבות הקרקע בזכרון־יעקב ,ששטחן הבולל הוא  4,495מ״ר

והמהווה חלק מחלקות רשומות בגוש  ,11316חלקות,64 ,61 ,60 :
 ,85 ,84 ,74 ,72 ,70 ,68 ,66ובגוש  11309חלק מחלקה רשומה 4

במסומן ומותחם בצבע בחול בתשריט (0)42־ ,03הערוך בקנה-מידה
■  1:1250והחתום ביד יושב ראש הועדה.
העתק התשריט .האמור מוסקד במשרדי הועדה המקומית השומרון,
בזכרון יעקב ,ובל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה

הרגילות.
ט״ז באדר תשל״ז ( 6במרס )1977

י ,גזית

(חט )72512

יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה

יעקב ,מיום פרסום הודעה זאת ברשומות.

השומרון

! ס״ה תשכ״ה ,עט.307 ,

 1ס״ח תשב״ה ,עט׳ .307

 2ע״ר  ,1943חום׳  ,1עט׳ .32

 2ע״ר  ,1943תום׳  ,1עט׳ .32
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ילקוט הפרסומים  ,2308י״ב בניסן תשל״ז31.3.1977 ,

חוק התפנו! והבניה,

תשכ״ת1965-

פקודת הקרקעות (רכישה לצופי ציבור),
הודעה לסי סעיף  19לפקודה

1943

בתוקף סמכותה לפי סעיף  189לחוק התכנון והבגיה ,תשכ״ח-

 ,11965ובהתאם לשינוי תכנית מיתאר מקומית הנקראת "תכנית מס׳
חפ — 1388/שטח עתיקות והגבלות בניה ברוממה״ (להלן  -התכנית),
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1705תשל״א,

פקודת העתונות
הודעות בדבר מתן רשיווות להוציא לאור עתונים
נמסרת בזה הודעה בי ביום ב ,השבט תשל״ז ( 8בפברואר ,)1977
ניתן לאברהם ספיאשוילי ,רחוב מהלוח  5/8חולון ,רשיון מס1840 ,
חתום ביד הממונה על מחוז חל־אביב ,להוציא לאור עתון יומי בשפות

גרוזינית ,דוסית ועברית בשם '■עליה מגרוזיה" ,שידון בנושאי

קליטה ועליה ,חדשות ופרשנות ,ייערך בידי אברהם ספיאשוילי,

ויודפס בבית־הדפוס ״סגל ,-רחוב יצחק שדה  ,39חל־אביב.

עמ׳  ,1234מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,חיפה,
בהתאם לסעיף * 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור)21943 ,

נמסרת בזה הודעה פי ביום ז׳ באדר תשל״ז ( 25בפברואר ,)1977

(להלן — הפקודה) ,כי המקרקעין המתוארים בתוספת ,אשר ביחס

ניתן ללשכת עורבי הדין בישראל ,רחוב דניאל פריש  10תל־אביב,

אליהם פורסמה הודעה לסי סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים

רשיון מס 1841 ,חתום ביד הממונה על מחוז תל־אביב ,להוציא לאור

 ,2201חשל״ו ,עמ׳  ,1361יהיו לקנינה הגמור והמוחלט של עירית

ירחון בשפה העברית ,בשם "עורן הדין" שידון בנושאים משפטיים
וכלכליים הנוגעים למקצוע עריכת הדין ,ייערך בידי יצחק טוניק

חיפה מיום מרסום הודעה זו ברשומות.

ויודפס בבית־הדפום ״שמואל בע״ת״ ,רחוב נחלת בנימין  ,123תל•

תוססת

אביב.

גוש  :11191חלקים מחלקות  ,58-51חלקה  59בשלמות.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית בעירית חיפה ובל

יעקב מרקוביץ
ב״ג באדר תשל״ז (-13במר)1977 0
סגן המנהל הכללי לשירותי חירום
־
(חמ )76720

המעונין בדבר זכאי לעיין בו בימים ובשעות שמשרדי הועדה פתוחים
לקהל.
ט״ז באדר חשל״ז ( 6במרס )1977

׳ירוחם צייזל

(חט )72512״-

יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה

היסה

--------------- 1ס״ח תשב״ה ,עמ׳ .307

ותפקידים מיוחדים במשרד הפנים

פקודת הרשויות המקומיות
(מס עסקיט)1945 ,
הודעה בדבר שינוי בהרכב בית• דין למס עסקים
נמסרת בזה הודעה כי הרכב בית הדין למס עסקים שהקימה
המועצה האזורית חבל־יבנה שוגה מי ום ט״ז בחשון תשל״ז ( 9בנובמבר

 2ע״ר  ,1943תוס׳  ,1עט׳ .32

 )1976כמפורט בזה:

הודעה לפי סעיף  19לפקודה

במקום "יהודה רבין
אפרים גוטמן

בתוקף ההרשאה שניתנה לחברת נתיבי אילון בע״מ (להלן -

החברה) ,לסי׳ סעיף  )2( 22לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),
( ,11943להלן — הפקודה) ,שהודעה עליה פורסמה בילקוט הפרסומים

יבוא

 ,1753תשל״א ,עמ׳  ,2555מצהירה בזה החברה ,בהתאם לסעיף 19
הודעה לפי סעיף  5לפקודה בילקוט הפרסומים  ,2295חשל״ז ,עמ׳

 ,808תהיה לקנינה הגמור והמוחלט של החברה מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

ההודעה

חבר

יוסף יעקובוביץ חבר"
יושב ראש
"עזריאל זמוש
דוד אחיפז
שמואל נצר

לפקודה ,פי הקרקע המתוארת בתוספת ואשר ביחס אליה פורסמה

יושב ראש

x

חבר
חבר".

בדבר הקמת בית וין למס עסקים שפורסמה בילקוט

הפרסומים  ,633חשי״ט ,עמ׳  ,322תתוקן לסי זה.

א' הרץ

ו ,בשבט תשל״ז ( 25בינואר 1977
ראש המועצה האזורית חבל יבנה
(חמ )76520

תוספת
חלקות  17 ,15ו־ 18בשלמות בגוש .7110

דן חירם
כ׳ באדר תשל״ז ( 10במרס )1977
המנהל הכללי של חברת נתיבי אילון בע״מ
(חמ )72512

הודעה בדבר שינוי בהרכב ביתדדין למס־עסקים
נמסרת בזה הודעה בי הרכב בית הדין .למס עסקים שהקימה

המועצה המקומית טירת-כרמל שוגה מיום כ״ה בשבט תשל״ז (13
בפברואר  )1977במפורט להלן:

 1ע״ר  ,1943תום׳ עמ׳ .32

— זבר"
במקום ״ברגר אשר
יבוא ״אלקלעי אליעזר — זבר".׳

תיקון טעות

ההודעה בדבר הקמח בית־הדי; 'למס־עסקים שפורסמה בילקוט

בהיתר שפורסם בילקוט הפרסומים  ,2296תשל״ז ,עמ׳ ,849
בפריטים א ( )4ו־ב ( )4לתוספת ,במקום ״ 73.98לירות״ צ״ל ״126

לירות".
ג ,בניסן חשל״ז ( 22במרס )1977

הפרסומים  ,676תשי״ט ,עמ׳  1355ותוקנה בילקוט הפרסומים ,2055

תשל״ה ,עמ׳  - 215תתוקן לפי זה.
ה ,באדר תשל״ז ( 23בפברואר )1377

יצחק סובל

(חמ )741194

ילקוט הפרסומים  ,2308י״ב בניסן חשל״ז31.3.1977 ,

הממונה

(תמ )76520

אהרון כדורי.
ראש המועצה המקומית

סירת כרמל

1099

חוק התכנון והבניה,
מתח ירושלים

תשב״ה1965-

הודעה על'הפקדתה יחד עם התשריטים והנספחים המצורפים אליה,

מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר מקומיות

פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1684תשל״א ,עמ׳ .598

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,

התכנית האמורה ,בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית ביחד עם

תשכ״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז

התשריטים .והנספחים המצורפים אליה ,הופקדה במשרדי הועדה

ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,הופקדו

המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

שינויי תבניות מיתאר מקומיות אלה ,ביחד עם התשריטים המצו 

ירושלים ,וכל המעונין רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות

רפים אליהם:

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

( )1״תבנית^מם׳  - 2294שינוי מס׳  55/76לתבנית מיתאר מקומית
מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

ירושלים.
,ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

י הכפר השוודי בשלוחה הצפונית של קרית מנחם ,בצידה הצסוני

הודעות בדבר אישור שינויי תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,

של דרך הגריסה סולד.
עיקרי 'מטרות התכנית :א) שינוי תבנית המיתאר המקומית

תשכ״ה ,1965-בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים,

לירושלים ע״י תיקון והרחבה של גבול התבנית; ב) התווית

החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינויי תקניות מיתאר מקומיות

דרך גישה חדשה; ג) קביעת זמניות של דרך קיימת; ד) יעוד
השטח לאזור מקומות מיוחדים— מוסד חינוכי רפואי; ה) פיתוח

'

אלה:

()1

השטח; ו) קביעת בנינים להריסה.

תכנית מס 1861 ,א — ,שינוי מס 1/76 ,לתכנית מיתאר מקומית

( 1861רמות).
ואלה השטחי dהכלולים בתכנית:

(' )2תכנית מס׳  — 2357שינוי מס׳  60/76לתבנית מיתאר מקומית
ירושלים".

התכנית משתרעת על פני שטח בגודל של ב־ 1.23דונמים המהווה

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

חלק ממתחם מספר צ־ 6בתכנית מיתאר מקומית ( 1861רמות).
שטח זה נמצא מדרום לרס־אל בד ,ממזרח לבית איכסא מדרום

עיקרי מטרת התבנית :שינוי יעוד שסח החלקה מאזור מגורים 1

מערב לחירבת חיליליה .השטח נמצא בין קואורדינטות הרוחב

גוש  30166חלקה  ,118רחוב החיד״א.

 135/200-135/600וקואורדינטות האורך 169/200-169/600

לשטח להקמת בנין ציבורי (בי״ס ממלכתי).

הכל על סי גבולות התכנית בהתאם לתשריט וכסוף לאמור

בל המעונין בשינויי התבניות רשאי לעיין בחס ללא תשלום

בסעיף  4לתכנית.
עיקרי הוראותיה :הקמת תחנת מיתוג בקצה שסח פתוח בסמוך

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בל המעונין בקרקע ,כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התבניות ובן בל הזכאי לבך על סי סעיף  100לחוק,

להצטלבות דרבים מס׳  13ומס׳ .33
הודעה על הפקדתה ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה

רשאי תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש

בילקוט הפרסומים  ,2253תשל״ו ,עמ׳ .2526

התנגדות לשינויי התבניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

()2

מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

הודעה כדבר אישור תבנית מיתאר מקומית

תכנית מס׳  — 2012שינוי מס׳ .43/74

ואלה השטחים הכלולים בתכנית:
 Vגוש  30116חלקות  ,27-25 ,21שכונת תלפיות.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,

עיקרי הוראותיה :איחוד וחלוקה מחדש של החלקות הנ״ל וזאת

תשב״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים,

לאחר הקצאת שטח לצורכי ציבור.
הודעה על הפקדתה ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה

מס׳ עמ 9/לירושלים העתיקה וסביבתה".

בילקוט הפרסומים  ,2107תשל״ה ,עמ׳ ;1554

אישרה ,באישור שר הפנים ,תכנית מיתאר מקומית הנקראת" :תכנית
()3

עיקרי הוראותיה:

א) לאפשר את פיתוחו של האזור עליו חלה התכנית תוך שמירה
קפדנית על אופיו המיוחד;

ב)

ג)

לקבוע סיווגם של איזורי עיר שונים ,שימושים מותרים בקרקע

חלקי חלקות  ;32 ,17 ,16 ,15,14גוש  30050חלקה .198

ובבגינים ,להתוות דשת דרבים ראשיות ולקבוע את צורת הבניה

עיקרי הוראותיה :א) שינוי תכנית המיתאר המקומית ע״י שינוי
יעוד שטה מאזור תעשיה לאזור מגורים  ;1ב) ביטול דרכים

וביו״ב ,הבל כמתואר בתבנית;
לשמש בבסיס להבנת תכניות מפורטות לשטח זה;

ד) שימור הגוף הטבעי והעירוני בשטה התכנית;
ה) שמירה על האתרים המסורתיים המשמשים נכסי קדושה והווי

ו)

תבנית מס׳ — 2082שינוי מס׳ .36/74
 Vו
ואלה השטחים הכלולים בתכנית:
שכונת תל ארזה גוש 3021،חלקה  7וחלק מחלקה  ;6גוש 30241

ליהדות ולדתות אחרות;
שמירה על האתרים הארכיאולוגיים בשטח התכנית.

1100

,

מאושרות ,התווית דרכים חדשות והרחבת דרכים מאושרות;
ג) קביעת צורת הבינוי בשטח שנועד למגורים; ד) הקצאת שטח

לצרכי ציבור ,שטח פתוח ציבורי ובנין ציבורי. .
הודעה על חסקדתה ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2151תשל״ו ,עמ׳ .130

ילקוט הפרסומיים  ,2308י״ב בניסז תשל״ז31.3.1977 ,

חוק התכנון והבניה,
השינויים האמורים ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותם

ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם ,הופקדו במשרדי הועדה

המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון' ולבניה
ירושלים ,ובל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות

תשב״ ה—1965

לחוק ,רשאי תוך חושיים מיום פר :ומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש

התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

ב־׳ט בשבט תשל״ז ( 17בפברואר )1977

.

ר׳ לוי

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יושב ר؛1ש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ירושלים

מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

הודעה בדבר אישור שינוי .תכנית מפורטת

מחת תל• אביב

.נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,

מרחב תכנון מקומי ,רמת השרון

תשכ״ה ,1965-בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים,

החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תבנית מפורטת הנקראת

הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר מקומיות

תכנית מ — 2243 '0לתבנית מפורטת עמ.22/
ואלה השטחים הכלולים בתבנית:

ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,

V

בשטח הצמוד לחומה הדרומית של ירושלים העתיקה .גוש 30124
חלקות  4,60חלקי חלקות  ;510 ,41 42 ,49 ,61גוש 30126־חלקה.1

עיקרי הוראותיה :לקבוע נתונים והנחיות של תכנון מפורט אשר
בהסתמך עליהם יוצאו היתרים על סי סעיף  145לחוק ,בכפוף לסי

תשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

תל־אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת־השרון,
הופקדו שינויי תכניות מיתאר מקומיות אלה ,ביחד עם התשריטים

המצורפים אליהם:

()1

הענין להוראות סעיף  158לחוק.

תבנית מס — 501 ,שינוי מס׳  118לתבנית מיתאר מס210 ,א׳,
רמת־השרון.
מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם:

הודעה על הפקדתה ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה

גוש  6417חלקות ,246—239 ,186 ,170—163 ,82 ,27 ,26

בילקוט הפרסומים  ,2244תשל״ו ,עמ׳ .2332

,243

השינוי האמור ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ביחד

,386-380 ,374 ,373 ,371 ,370 ,355 ,353 ,351 ,346

 ;476 ,532 ,531 ,526 ,525 ,489-480 ,473 ,393גוש 6599
חלקות  ,170•,107בין רחובות סוקולוב — הבנים.

עם התשריט המצורף אליו ,הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,ובל המעונין

רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

עיקרי מסרות שינוי התבנית:

פתוחים לקהל.

 .1הרחבת הרחובות :מוריה .הד־גבו ,סיני שבין רחוב הכרמל—
זרובבל ,מ־ 10מ׳ ל־ 11מ׳,
.2

מרחב תכנון מקומי ,מטה יהודה

ל־12מ.,

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

.3

שינוי קו בנין בחלקה מס׳  170שבגוש  6599בחזית לרחוב

זרובבל מ־ 15מ ,ל־ 5מ׳; בזלקה  107מ־ 7מ ,ל־ 5מ׳.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז

הרחבת רחוב זרובבל שבין רחוב סוקולוב והבנים מ־ 10מ'

()2

תבנית מס׳  - 502שינוי מת׳  119לתכנית מיתאר מם׳ 210א׳

ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה^מטה יהודה,

רמח־השרון.

הופקדה תבנית מפורטת הנקראת תכנית מיס׳ מי 266/א׳ ,ביחד עם
התשריט המצורף אליו.

מקומם של השטחים אשר הרבנית מתייחסת אליהם:

גוש  6416חלקות ־ ;78 ,79 ,138 <139 ,145 ,7גוש 6415

ואלה השטחים הכלולע בתבנית:

חלקות ( 45 ,300 ,161 ,162 ,167 ,168 ,279 ,397 ,319חלק),

מוצא עילית ,גוש  30316חלקה .45 ,44

( 83חלק) ,ברחוב אז״ר.

עיקרי מטרות התבנית :א) התווית דרכים בשטח עליו חלה התבנית;

עיקרי מטרת שינוי התכנית :הרחבת רחוב .אז״ר מ־ 18מ׳

ל־ 20מ׳.

ב) חלוקת השטח עליו חלה התכנית למגרשי בניה לסי הוראות תבניות
המיתאר החלות עליו; ג) קביעת הוראות בניה; ד) קביעת שטח לתכנון

בעתיד.

()3

תכנית מס׳  — 508שינוי מס׳  125לתבנית מיתאר 210א׳

רמת־השרון.

בל המעונין בתבנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות

מקומם של השטחים אשר חח בנית מתייחסת אליהם.:

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

גוש  6416חלקות  ,75-69ברחובות בן שלום  -אוסישקין.

בל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נסגע על ידי התבנית ,וכן בל הזכאי לכך על סי סעיף 100

עיקרי מטרת שינוי התבנית :הרחבת רחוב בן שלום מ־ 10מ׳

V

•

ילקוט הפרסומים  ,2308י״ב בניסן תשל״ז31.3.1977 ,

ל־ 12מ׳.

1101

חוק התכנון והבניה,

תשב״ה1965-
מרחב תכנון מקומי ,ראשון־לציון

כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בחס ללא תשלום בימים

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

כל המעונין בקרקע ,כבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את

עצמו נפגע על ידי התבנית ,וכן כל הזכאי לכך על סי סעיף 100
לחוק ,רשאי תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות להגיש

התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89להוק התכנון ותכניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
המרכז -ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ,ולבניה ראשון־לציון,

הופקד שינוי תכנית הנקרא "שינוי תכנית מפורטת מס׳ רצ,"6/163/

ביחד עפ התשריט המצורף אליו.
מרחב תכנון,מקומי ,רמת־גן

הודעות בדבר ביטול הפקדות

עיקרי הוראות השינוי :קביעת בינוי ,וייעוד שטחים לצרכי

ציבור.

נמסרת בזה הודעה כי ההודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
הנקראת ״תבנית מס׳ רג — 718/שינוי לתבנית מפורטת ( D.J,השלמה
לתכנית ביוב מס׳  )9218רמת־גן" ,שפורסמה בילקוט הפרסומים

ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התבנית:
גוש  3928חלקות ( 14-1 ,202 ,200מספרים ארעיים) ברחוב

אברמוביץ ,בראשון־לציון.

 ,2240תשל״ו ,עמ׳  — 2247מבוטלת׳ בזה.
נמסרת בזה הודעה ,כי ההודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
הנקראת ״תכנית מס׳ רג 724/שינוי לתכנית מפורטת d.e.
רמת־גן״ ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,2251תשל״ו ,עמ׳ - 2458

מבוטלת בזה.

כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל
כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל־ סרט תכנוני אחר הרואה עצמו

נפגע על ידי שינוי התבנית ,וכן כל הזכאי לבך על סי סעיף 100
לחוקי רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,

להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

י״ב באדר תשל״ז ( 2במרס )1977

ד׳ רזניק
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

מרחב תכנון מקומי ,נס-ציונה

מחוז תל־אביב

הודעה בדבר הפקדת שינוי תבנית מיתאר מקומית
וביטול הודעה

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי ,כפר־סבא

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת וביטול הודעה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
חשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז

המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נס-ציונה ,הופקד

שינוי תכנית הנקרא "שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ נ ,"61/0ביחד

עם התשריט המצורף אליו.

תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז

ההודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מם׳ נ ,61/0שפורסמה
בילקוט הפרסומים  ,1938חשל״ג ,עמ׳  — 2180מבוטלת בזה.

תכנית מפורטת הנקראת "תכנית מפורטת מס׳ כס ,"226/ביחד עם

עיקרי הוראות השינוי )1 :קביעת חלוקה חדשה;  )2הרחבה ,ביטול

המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה בפר־סבא ,הופקדה
התשריט המצורף אליה.

והתווית דרבים;  )3קביעת יעודי קרקע וזכויות הבניה;  )4קביעת
בינוי בחלק מהשטח.

הודעה זו מבטלת את ההודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס׳

ואלה הס השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

 ,226)00שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,2274תשל״ו ,עמ׳ .363
עיקרי הוראות התכנית :התווית דרבים חדשות ,הרחבת דרכים
קיימות וקביעת אזור חקלאי.

גוש  3842חלקות  7 ,5 ,4 ,2 ,1עד  16 ,12עד  34 ,18עד 36

וחלק מחלקה  ;19גוש  3843חלקות  5עד  12 ,10עד  22 ,20עד ,27
 108 ,105 ,102 ,101עד  ;114גוש  3846חלקות ,16 ,13 ,12 ,7 ,6

ואלה הם השטחים הכלולים בתבנית:

 61,23 ,19 ,17עד  98 ,70,64וחלק מחלקות ,108 ,33 ,24 ,22 ,20

גוש  7621חלקות  ,139 ,138 ,136 ,135ודרך גן חיים ,בגבול

 ,112באזור שבין הרחובות רוטשילד בצפון ,תל־אביב במזרח ,ראובן

כפר־סבא  -גן חיים.
כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

בדרום ושב׳ עמידר במערב בנס־ציונה.
-

כל המעונין בשינוי התבנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

בל מעונין בקרקע ,בבנין או בבל סרט תכנוני אחר הרואה עצמו

כל המעונין בקרקע ,בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו

נסגע על ידי התכנית ,ובן כל הזכאי לבך על סי סעיף  100לחוק,

נפגע על ידי שינוי התבנית ,ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100

רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש

לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הוזעה זו ברשומות,

התנגדות לתבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

להגיש התנגדות לשינוי התבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

/
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ילקוט הפרסומים  ,2308י״ב בניסן תשל״ז31.3.1977 ,

חוק התכנון והבניה,

תשכ״ה1965-

מרחב תכנון מקומי ,השרון הדרומי

הודעה כדבר הפקדת תכנית מפורטת

ואלה הם השטתים הכלולים בתכנית:
גוש  3745חלק מחלקה  1שמורת טבע "איריס ארגמן" ׳בתחום

המועצה האזורית גן רווה.

נמסרת בזח הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
עיקרי הוראות התכנית :לייעד השטח כשמורת טבע ,לשמור על

תשכ״ה— ,1965בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז

המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה השרון הדרומי,

החי ,הצומח והנוף בצורתם הטבעית.
הודעה על הפקדתה יחד ז ם .התשריט המצורף אליה ,פורסמה

הופקדה תבנית מפורטת הנקראת "תכנית מסורסת מס׳ שד"1060/
ביחד עם’התשריט המצורף אליה.
עיקרי הוראות התכנית :קביעת יעודי קרקע במושב כפר מעש.
ואלה חם השטחים הכלולים בתכנית:

גושים  ,6721 ,6719וחלקי גושים ,6717 ,6391 ,6290 ,6289
 ,6724 ,6723 ,6720בכפר מעש.

בילקוט הפרסומים  ,1973תשל״ד ,עמי .478

התכנית-האמורה ,בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית ,ביחד עם
התשריט המצורף אליה ,הופק-ה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שורקות ,וכל המעונין

רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

פתוחים לקהל.

ץ

כל המעונין בתבנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

י״ב באדר תשל״ז ( 2במרס )1977

א ,חיון

כל מעךנין בקרקע ,בבנין או בבל פרס תכנוני אחר הרואה עצמו

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על סי סעיף  100לחוק,

מחוז המרכז

רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש
התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

מחוז תיפח
מרחב תכנון מקומי ,שרונים

מרחב תכנון מקומי ,חיפה

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית

הודעה בדבר הפקדת שינוי תבנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
המרכז ובמשרדי הועדה הפקופית לתכנון ולבניה שרונים הופקד

שינוי תכנית הנקרא "שינוי תבנית מיתאר מקומית מס׳ הצ,"15/126/
ביחד עם התשריס המצורף אליו.
עיקרי הוראות השינוי )1 :קביעת אזורים למגורים ,מסחר ולצרכי

ציבור;  )2ביטול ,התוויה והרחבה של דרבים;  )3קביעת חלוקה

חדשה .י

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
חיפה ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה ,הופקד ,ביחד

עם התשריט המצורף אליו ,שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא:

"תכנית מס ,ח1238/0א'-שיווי תוואי דרך חנקין" ,המהווה שינוי

לתכנית הבאה :תכנית מס ,ח - 1238/3רמות רמז המערבית ,גוש
.11193

בן נמסרת בזה הודעה ,כי שינוי התבנית האמור משפיע ,בשטח

ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  8118חלק מחלקות  11עד  ,22 ,17וגוש  8123חלק מהלקח

תחולתו ,על התכניות המפורטות להלן:
י

 ,12בכפר יוגה■ .

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

בל מעונין בקרקע ,בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו

תבנית מם׳ חפ587/א׳ — קרקעות

המרכזית;
תכנית מס ,חפ658/
תכנית מס ,חפ831 /

הממשלה בואדי רושמיח

 -אדמת רושמיה העליונה;

 -שכון הוותיקים ברוממה המזרחית.

גסגע על ידי שינוי התכנית ,ובן כל הזכאי לכך על סי סעיף 100

ואלה חם השטחים הבלולים-בשינוי התכנית:

י؛חוק ,רשאי ,תוך הדשיים מיום סרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש

גוש  11192חלקי חלקות  ;218 ,3 .2גוש  11193חלקי חלקות ,3

התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

דד ;m2, 189,187-185 ,168 ,167 ,87-84 ,82 ,גוש  11194חלקה
 ,2חלקי חלקות  ;230 ,216 ,215 ,211 ,210 ,199-195גוש 11200
חלקי חלקות .189 ,136 ,133—:..31 ,130-128 ,5

מרחב תכנון מקומי ,שורקות

הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,

תשכ״ה ,1965-בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז,

אישרה תכנית מסורטת הנקראת" :תבנית מסורטת מם׳ בר."43/

ילקוט הפרסומים  ,2308י״ב בניסן תשל״ז31.3.1977 ,

עיקרי הוראות שינוי התבנית הס :להרחיב את דרך חנקין ל־30
מטר בהתאם לתבנית המיתאר החךשה ולהתאים את התוואי לסלילח
אשר בוצעה.

שינוי סיווג .של חלקה  131בגוש  11200משטח ציבורי פתוח
לשטח דרך ,שישמש בגישה לנלי־רכב וחנייה לחלקות הגובלות.

1103

חוק התכנון ותבנית,

תשפ״ת1965-

כל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

• מחוז הדרום

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,ערד

כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרס תכנוני אחר הרואה את

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית וכן כל הזכאי לכך על סי סע?ף 100
לחוק ,רשאי תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,

להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה "המקומית לתכנון

תשב״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

ולבניה ,חיפה.

הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ערד ,הופקד

שינוי תכנית מפורטת הנקרא :שינוי מס 1 ,לתכנית מפורטת מס,
מרחב תכנון מקומי ,חיפה

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית .מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק .התכנון והבניה,

תשב״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה,
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מיתאר מקומית
הנקרא ״תכנית מס ,חפ1499/א - ,הקמת שני בנינים נפרדים על

חלקה בקרית חיים מזרחית" ,שהודעה על הפקדתו ,ביחד עם התשריט
המצורף אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2156תשל״ו ,עמ׳ .265
השינוי האמור ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ביחד'

 ,106/03/24רובע אבישור מערב ,ערד מגרשים  ,910 ,904ביחד עם
התשריט המצורף אליו.

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי יעוד'משטח חניה לשטח לבניני
ציבור — מעון .ב) העברת גדר בחזית המעון למרחק של  3מ 7משפת
הכביש לשם יצירת מעבר ממבנה מעון לחדרי המעון.

כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לחהל.

י בל המעונין בקרקע ,כבנין או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה את

עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב

עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה

התכנון שלו כלול בתחום התכנית או גובל איתו ,רשאי ,תוך חדשים

וכל מעונין

מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התבנית

וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה היסה,

רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

במשרדי הועדה המקומית האמורה.

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי .קרית גת
מרחב תכנון מקומי ,חוף הכרמל

הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התקנון והבניה,

חשק״ה— ,1965קי במשרדי הועדה המחוזית לתקנון ולבניה מחוז

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית־ לתכנון ולבניה חיפה,

הדרוס ,ובמשרדי הועדה המקומית לתקנון ולבניה קרית גת ,הופקדו

ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל ,הופקד ביחד

שינויי תקניות מפורטות אלה ,ביתד עם התשריטים המצורפים אליהם:

עם התשריט המצורף אליו ,שינוי תכנית מפורטת הנקרא" :תכנית מס,
חב16/א׳  -הרחבת אזור מלאכה בכפר צבי סיטרין" ,המהווה שינוי

שינוי מס 3 ,לתקנית מפורטת מס ,109/03/9 ,רובע ו ,קרית גת

()1

גושים .1902 ,1830 ,1831

לתבנית מס ,חכ - 16/כפר צבי סיטרין.

עיקרי הוראות התקנית :יעוד שעתים לבניני ציבור (גן ילדים,

ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התבנית:

בית כנסת ,מועדון נוער) שטת ציבורי פתות ושבילים להולקי

גוש  - 10700חלקות  ,17 ,15,14חלקי חלקות ,18 ,16 ,13

רגל.

;44 ,28 ,27 ,19
גוש  12283חלק מחלקה .6

()2

שכונת רפאל ,גוש  ,1830חלקות ,31—38 ,40—45 ,60 ,61

עיקרי הוראות שינוי התבנית הם :הרחבת אזור המלאכה שבכפר

והתווית דרך החוצה אותו.

 — 7—15 ,17 ,24 ,26קרית גת ,ביחד עם •התשריט המצורף
.

בל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

בל מעונין בקרקע ,בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נסגע על ידי שינוי התבנית ,ובן בל הזכאי לבך על סי סעיף
 100לחוק ,רשאי ,תוך -חדשיים מיום סרסומה של הודעה זו ברשומות,
להגיש התנגדות לשינוי התבנית במשרדי הועדה המקומית לתכנון

ולבניה ,חוף הכרמל.

אליו.

עיקרי הוראות התקנית :קביעת אזורי מגורים  2קומות 4 ,קומות
 8קומות עם אזורי חניה פרטיים ",שטח ציבורי פתוח ,שטח
למבני ציבור ,שטח מסתרי וקו.,
כל המעונין בשינויי התקניות ר׳שאי לעיין בהם ללא חשלום בימים

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

קל המעונין בקרקע ,כבנין או בקל פרט ,תקנוני אתר ,הרואה את

עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות ,וקן מהנדס ועדה מקומית שמרתק

נפתלי אילת־י
י״ז באדר תשל״ז ( 7במרס )1977
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה

1104

שינוי מס 1 ,לתכנית מפורטת מס( 119/03/9 ,מקודם — )767/1

התכנון שלו בלול בתחום התקניות או גובל איחס ,רשאי ,תוך תדשיים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות במשרדי

הודעה המקומית האמורה.

ילקוט הפרסומים  ,2308י״ב בניסן תשל״ז31.3.1977 ,

חוק התכנון ותבנית ,תשכ״ה965-ו
כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין גו ללא תשלום בימים

מרחם תכנון מקומי ,קרית גת

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
נמסרת נזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והגניה,
תשכ״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולנניה ,מחוז■
הדרוס ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית גת ,הופקד

שינוי תבנית מיתאר מקומית הנקרא ״שינוי מם׳  4לתבנית מיתאר
מקומית מס — 112/03/9 -גגושים  ,1570 ,1565קריח גת ,ביחד עם
התשריט המצורף אליו.

ובשעות שהמשרדים האמורים פת יתים לקהל.

גל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרס תגנוני אחר ,הרואה את

עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
התגגון שלו גלול נתתום או גו 1ל איתו ,רשאי תוך חדשיים מיום
פרסומה של הודעה זו הרשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית

במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 1מרחב תכנון מקומי ,שדרות

עיקרי הוראות התפנית :קביעת אזורי מגורים ב׳ ,מגורים א׳ עם

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית

שטחי חניה פרטיים ,שטח ציבורי פתוח והצעת בינוי.

בל מעונין בשינוי התבנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בל המעונין בקרקע ,כבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את

הדרום ובמשרדי הועדה המקומית ׳לתכנון ולבניה שדרות ,הופקד שינוי

עצמו נפגע על יךי שינוי התבנית ,ובן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
התכנון שלה בלול בתחום התבנית או גובל איתו ,רשאי תוך،חדשיים

תכנית מיחאר מקומית הנקרא ״עינוי מס 1 ,לתבנית מיתאר מקומית
מס —101/02/21 ,שדרות ,גוש  ,19) 0מערבה מרחוב הפלמ״ח דרומה

מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התבנית

מסממת החבצלת ,ביחד עם התשריס המצורף אליו.

במשרדי הועדה המקומית האמורה.

עיקרי הוראות התכנית :יעוד שמח' לגי״ס מפח״ן ,שמח ציבורי
פתוח וחניה.

מרחב תכנון מקומי ,שדרות

גל המעונין בשינוי התבנית דשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת

ונשעוח שהמשרדים המתאימים פתוחים לקהל.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,

בל המעונין נקרקע ,נננין או בכל פרט תמנוני אחר הרואה את

תשכ״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז

עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,ובן .מהנדס הועדה המקומית שמדחב

הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שדרות ,הופקדה

התכנון שלה בלול גתחום התבניו .או גובל איחו ,רשאי תוך חדשיים

תבנית מפורטת הנקראת ״תבנית מפורטת מס׳ 106/03/21״ — שכונת

מיום פרסומה של הודעה זו ברשוגות ,להגיש התנגדות לשינוי התבנית

נוח אשבול ,שדרות ,חלקי גושים  ,1887 ,1884ביחד עם התשריט

במשרדי הועדה המקומית האמורה.

/

המצורף אליה.

מרתב חכברן מקומי ,שדרות

עיקרי הוראות התבנית :יעוד שטח לאזור מגורים ג'׳ בניני ציבור,

שטח צינורי פתוח ,דרבים וחניות.

/

בל המעונין בתבנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

עצמו נפגע על ידי התבנית ,ובן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
שלה בלול בתחום התכנית או גובל אחו ,רשאי ,תוך חדשיים מיוס
פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לתבנית במשרדי
הועדה המקומית האמורה.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,

תשב״ה— ,1965גי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרוס,

כל מעונין בקרקע ,כבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את

1

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת

,

החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:

״שינוי תבנית מפורטת מס17/103,03/21 ,״ ,גוש .1887
עיקרי הוראותיו :לייעד שכח מגורים ,קומה א' (קוטג׳) וגן
ילדים בשדרות ,שטח התבנית  3.500דונם.

הודעה על הפקדתו ביתד עזו התשריט המצורף אליו פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2192תשל״ו ,עמ׳ .1168

מרחב תכנון מקומי ,שדרות

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,

השינוי האמור ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ביחד

עם התשריט המצורף אליו ,הופק -במשרדי הועדה המחוזית האמורה
ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הדרום ,וכל מעונין

חשפ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז

רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

הדרוס ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שדרות ,הופקד

פתוחים לקהל.

שינוי תכנית מפורטת הנקרא :שינוי מס׳  19לתכנית מסורסת מס׳

 ,103/03/21בגוש  —1897שדרות ,ביחד עס התשריט המצורף אליו.
עיקרי הוראות התכנית :יעוד שטח למגורים א׳ — הרחבת בי״ס
"אורים" ,ושטח צינורי פתוח.

ילקוט הפרסומים  ,2308י״ב בניסן תשל״31.3.1977 ,1

י״ט בשבט תשל״ז ( 7בפברואר )1977

י׳ ורדימון
יושג ר؛וש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום
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הזמנות  maהמשפט
בית המשפט המחוזי בירושלים
הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע בי הונשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה אי למינוי מנהל עזבון או לשניהם ,כמפורט להלן .כל
המתנגד לבקשות יגיש ,תוך ארבעה עשר יום■ מיום פרסום הזמנה זו ,את טעמי התנגדותו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב
בעיניו.
מס ,התיק
(צוואות)

169/77
170/77
173/77
174/77
176/77
177/77
178/77
179/77

180/77

-

שם המנוח

בונדרר רוזה
ישר אהרון
גרש לוינסון
פרידברג חיים
נאוי (שוקור) כתון
ארנה ברוך
זאב מיכלביץ (מיכאלוביץ)
אשר (מסעוד) אבואנין
שאול אליאס

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

—

8.11.76
26.2.77

21.12.76

—

שם המבקש
קורנליה ריים
שושנה קדמי (ישר)
אלה ימפולסקי

—
—

1.1.77

עופרים צבי

—

4.6.76

יצחק שקר

—

29.10.76

רני אלקלעי

—
—

20.12.76

אסתר מיבלביץ

14.4.72

—

24.2.77

שרה אבואניז
רחל אליאס

בפקודת בית המשפט

אפרים לוי,

מזכיר

בית המשפט המחוזי בתל-אביב־ יפו
הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם ,כמפורט להלן .כל
המתנגד לבקשות יגיש ,תוך ארבעה עשר יום מיוס פרסום הזמנה זו ,את טעמי התנגדותו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב
בעיניו.
מס ,התיק
(צוואות)
519/77

1095/77
1102/77
1104/77
1105/77
1108/77

1115/77
1120/77
1121/77

שם המנוח

ליבק גוסטב יוסף.
גרישה בן־ציון קמחי
בלגודטני הדסה
חנה שרה מתיש
ד״ר דוד הוגו כהן
אריה רפאלי,
גורביץ בורים
אלזה רוזנבאום
מרטין מאיר נתן גולדשמיד

מקום-מגוריו
האחרון

תאריך
הסטירה

שם המבקש

—

22.12.76

ליבק גדעון

—

28.12.76

אהרן קמחי

—

26.12.76

בלגודטני דב

—

17.12.76

אברהם מוניש

—

31.10.76

שושנה כהן

—

19.1.77

לאה רפאלי

—

25.9.76

איטה אבנון

—

18.12.76

יוחנן רוטשטיין -

—

3.9.76

אליזבט מריס לאה

—

27.12.76

,1.12.76

יצחק רז
יעקב פלד

'

גולדשמיד
1123/77
1124/77

1125/77
1127/77

1136/77
1139/77
1141/77
1142/77
1151/77

1106

אמה מילנר
מרדכי פלד (פטרנק)
עטיל שני
רחל פרלמוטר
פסלה שיף
ליטמנוביץ אשר
אברהם גולדבלום
חנן סטרודבורסקי
פסח ויידה דרוק

—
—

8.10.76

משה שני

—

6.2.77

יוסף מלמד .

—

2.5.75

זאב שיף

—

2.11.76

ליטמנוביץ יהושע

11.9.76

יהודית גן

—
—

8.1.76

יעקב סטרודכורסקי

29^1.76

אגודה בית המדרש
לחסידים
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בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
'הזמנות (המשך)
"׳ ’ מס* התיק
(צוואות)

שם המנוח

1161/77
1163/77
1171/77
1174/77
1177/77
1190/77
1192/77
1196/77
1198/77
1201/77
1205/77

1209/77
1211/77
1212/77

1312/77
4/77־121

1216/77

1221/77

י

פרייזלר אברהם
צבי גריגור פרומקין
דוד ארז
פישמן לודמיר חנה
משה עמיעז
אנה סלומינצקי
ברמן דבורה
ג׳ורג׳יה שאול
שמואל וילקם
אברהם היימן סגל
דוד יצחק ליבר
אריה-בורק
עזרא משה פרייזלר
יעקב שנואלד
סימל שמעון
סרוקה פאולינה
אייונברג יעקב
מרים (מרגוט) לנגה

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

שם המבקש

—

4.2.75

פרייזלר גרסה

—

6.2.77

הרולד קאופמן

—

21.12.76

—

24.9.76

פרידה ארז
דקלה שריג ברקאי

—

8.1.77

דניאלה עמיעז

—

על-זה צברגר

9.1.77,

—
—

18.1.77

—

31.1.77

—.

20.10.76

תמר פישר
אליסון ג׳וי סגל

16.12.76

צפורה פני ליבר

זאב ברמן
קלרה זערור

7.12.76

—

28.10.76

גניה בורק

11.9.76

יצחק פרייזלר

—

16.2.77

—

27.1.77

פרידל נורגר
סימל מרים

—
—

26.7.76

זיידפודם צילי

22.10.75

—

24.10.76

חינה הגה איזנברג
איל״ן

א ,וינוגרד ,רשם

הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהל י עזכץ

...

.

'

להווי ידוע <:י הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים ,המכריזים על ירושה ולמינוי מנהלי עזבון,
או לשניהם .בל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה
תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם בא פן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו.

מס' החיק
(ירושות)
.

4057/76
1628/77
1099/77
1100/77
1101/77
1103/77
1106/77

1107/77
1109/77
1110/77
1111/77

1112/77
1113/77

1114/77
1116/77
1117/77
1118/77
1119/77
1122/77

שם המנוח

מרתה ורנר
יוסף מסיס
מרדכי לדר
פנימרקוס
תולצ׳אנו ינקו
פאיס אברהם
פומרנצבלום שפרינצה
חיימוביץ טובה.
שאול פראל
קוטמן אסתר־דבורה
קוטמן שמואל
מרדכי יחזקאל
ניב חיים
אברהם כהן
בהן אשר
גליג שטראורך
קריצר יהושע
אברהם בן-יעקב עזיז
אליהו ביינר (אליאס)
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מקום מגוריו
האחרון

—
”

ן

תאריך
הפטירה

שם המבקש

29.8.76

רגה שוורץ

19.3.59

יוסף ברוכי ואח,

4.12.76

מלי לדר

—

16.4.72

לופו מרקום

—
—

14.1.77

טולצ׳אנו עזריה ואח,

25.4.76

סאים שושנה

—

29.12.76

ליפיניאק פרידה

—

24.5.68
19A.77

דב (ברגרד) חימוביץ

—

4.2.77

—

8.3.65

אידה ובר
עדו בר־טוב ואה,

—

10.1.76

הווה ווים

—

פטל עבדללה (עובדיה)

—

20.1.77

מנחם ניב

—

13.1.77

שושנה בהן

—

7.10.76

כהן פלור

7.3.51

חניה קפל

—
—
—

6.9176

קריצר חנה

25.12.76

אליעזר עזיז י

—

26.1.77

חיים ביינר

1107

בית המשפט המתתי בתל־ אביב■ יפו
הזמנות (המשך)
מם׳ התיק
(ירושות)

שם המנוח

1126/77

1128/77
1129/77
1130/77
1131/77
1132/77
1133/77

1134/77
1135/77

.

1137/77

1138/77
1140/77

1143/77
1144/77
1145/77

1146/77
1147/77
1148/77
1149/77

1150/77
1152/77
1153/77
1154/77
1155/77

1156/77
1157/77
1158/77
1159/77

1160/77
1162/77

1164/77
1165/77
1166/77
 1167/77י
1168/77

1169/77
1170/77
1172/77

1173/77
1175/77

1176/77
1178/77

׳ 1179/77

1180/77
1181/77
1182/77
1183/77

1108

.

אהרן אליהו הום
הביב בן־שמעון
יצחק הר־ציון
רובינשטין גולדה
אליהו ספורטה
אסתר מפורטה
מנחם צרפתי
אסתר צרפתי
גרודז׳נסקי שושנה
ז׳ק ברוך בן דוד
יצחק גולדנברג
הלברג-הינדה
יעקב זרמתי
חנה דוקטנצילר
אלכסנדר שייך
משה פרס
אברגל גיגה
נעמי שפר
סעדיה דובלט
דוד בקרמן
.שרה כהן
רבקה בנימין
בת־שבע כהן
אהרוני שרה
חצרוני צפורה
רפאל רשבסקי
רחל כהן.
בטי סגל
1
יעקב סגל■
אברהם מוזס
ויזל אברהם
יהושע■/ובינפלד
שווץ וולף זאב
שפריר שלמה
,
ליפשיץ אריה
גורפינקל זיסל (זיגמונד)
צ׳שלה ליפא
שרה הלר
רחל מרגוליס
מרים נמירובסקי
ברק ישראל
פרידמן יפה
■ גזנאווי חיים
אסתר מטוס
אשר גנח
קלרה ליפמן
קליינמן לובה

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

—
—

27.9.76

אברהם הום

14.6.76

—

30.7.76

פני בן שמעון
סגלית הר-ציון

—

12.2.74

שם המבקש

—

13.11.52

רובינשטין אברהם יצחק
רפאל ספורטה ואח,

—

8.2.76

רפאל ספורטה ואח,

—

20.1.58

שמואל צרפתי

—

6.2.74

שמואל צרפתי

—

3.11.76

משה גורן

—
—

22.11.74

אסתר ברוך

17.1.77 .

שושנה גולדנברג

—

20.8.45

הלברג חייט

—

13.12.76

—

21.9.76

מרים זרמתי
שרה וקסלר

—
—

30.1.77

טובה שייך

17.12.76

—

2.12.76

ויקטוריה פרס
אברגל פליקם

—

5.12.76

שפר אפרים

—

20.2.75

—

17.12.76

סעדיאן אהרן
י אסתר בקרמן

—

24.3.76

—

11.5.74

؛ חנה מדינה
שושנה אשכנזי

—

4.8.76

חנה מדינה

—

23.5.75

חיים אהרוני

—
—

20.3.76

שושנה טל

3.12.76

ולדה רשבסקי

7.10.76

יצחק כהן

10.4.71

חיה ווליצר
חיה ווליצר 1

—
—
*—
—
—

—
—
—
—
— .

28.10.71

17.11.75

פייגה מוזם
וייזל אולגח

19.12.76
10.1.77

צילה קריטי (רובינפלד'

23.7.76

שווץ בלה
שפריר יעקב
ליפשיץ חנה

25.12.76 ,
15.9.76

15.1.77

פרידה גופינקל

—
—

29.10.76

צ׳שלה צפורה

14.9.76

שמואל הלר

—

28.6.69

יצחק מרגוליאס

—

24.9.76

אריה במירובסקי

—

1.1.77

—

21.9.76

מלבה אברמוביץ

—

19.10.76

עגמי בדור ’

—
—

10.1.77

11.10.73

דוד מטוס
עליזה גנח

—

21.8.75

יעקב ליפמן

—

8.12.76

קליינמן יעקב

"

ברק מרסלי

ילקוט הפרסומים  ,2308י״ב בניסן תשל״ז31.3.1977 ,

ביה המשפט המחוזי בתל־>/ביב־יפו
הזמנות (המשך)
מס ,התיק
(ירושות)

1184/77
1185/77

1186/77

1187/77
'1188/77
1189/77
1191/77
1193/77
1194/77

1195/77
1197/77

1199/77
1200/77
1202/77

1263/77
1204/77
1207/77

1208/77

1210/77
1217/77

1218/77

1219/77
1220/77
1222/77
1223/77
1224/77
1225/77

1226/77
1227/77
1228/77
1229/77
1230/77

שם המנוח

פיקובסקי אליעזר
רבקה יקד
רבקה מאיר
זולטן אהרליך
מרדכי רזניק (מרקו)
גרינברג ברכה
הירש רוזליה
יצחק אבישי
פנחס מששוילי
שושנה פינס
ולדמן דבורה
מיה (שוורצמן) דיירי
אסתר בן־בסט
מושקוביץ שיינדל
אברהם(אלברט) זלצר
לביא אהרן
אגה ברין
ברטה (ברינדל) פאוסט
פנינה שרה בורקין
ימין חביבה
ימין סלמן
מרבן ארנסטינה
לבוול איגנץ
זלמנזון גרטה (טובה)
שמחה סין חניא ציליה
רבקה סין חניא ציליה ,
פייבל (שרגא) טופז
שרה כהן עראקי
לוינשטין רות
מיגואל כץ
שלמון חנה
אביבה בן אשר

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

שם המבקש

—

22.8.76

פיקובסקי־ סופיה י ־ ־ *

—

7.1.77

צבי יקר

—

12.5.76

ארלט דנון

—

22.7.76

קטרינה אחרליך

—
—

29.2.72

אטיז׳יה רזניק

16.1.77

ישראל גרינברג ואח,

—
—

19.2.71

הירש אירינה

29.7.76

רחל אבישי

—

8.2.77.

דן שביט

—

28.10.74

סרפסקי (פינס) גאולה

—

20.11.76

ולדמן אלימלך

—
—

31.12.76

לאה שוורצמן

21.6.76

אליהו בן־בסט

22.9.76
22.1.77

דבורה וגר

—
—

".

4.10.76

רות זלצר
לביא שלום

—

7.11.76

נתן ביי!

—

11.12.76

—

13.3.68

מנחם פאוסט
רוני פנחס פרלמוטר

—

7.12.56

לוי משח

—
—

25.10.75

לוי משה

20.11.74

—

29.12.76

מרבן שעיה
זורבליבקר(לבוול)

—

22.7.73

ברברה
זלמגזון קרל

—

1.6.76

הרש סין הנה

—

18.9.72

—
—

3.1.77

הרש סין חנה
טופז אליה

21.1.58

—

5.3.76

שמעון בהן בךארצי
לוינשטין גבריאל

16.9.75

פגי זבג

—

.

.

—
—

11.6.75

דיצה ארד

—

14.1.77

זאב בן אשר

.

ץ

א ,וינוגרד,

בית המשפט המחוזי בחיפה
הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון

רשם

-

להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן גווים לקיום צוואה או למינויי מנהל עזבון או לפניהם ,במפורט להלן .בל
המתנגד לבקשות יגיש ,תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,את טעמי התנגדותו ,שאם לא פן יתן בית המשפט צו כטוב
בעיניו.

מס ,התיק
(צוואות)

334/77
336/77
340/77
344/77

שם המנוח

גוטפריד שמואל
גוטמכר משה
פרייליך פרידה
שימזר שלום

לקוט הפרסומים  ,2308י״ב בניסן ־תשל״ן31.3.1977 ,

מקום מגוריו
האחרון

תאריך ׳
הפטירה

נהריה

28.12.72

גוטפריד מרים

חיפה

31.12.76

גוטמכר אברהם

חיפה

30;1.77

פרייליך אסתל

היפה

28.11.76

גרטרוד (גרטר) שימזר

 .שם המבקש
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בית המשפט המחוזי בחיפה
הזמנות (המשך)
מס ,התיק
(צוואות)
345/77
347/77

352/77
355/77
356/77
362/77
367/77
368/77
371/77

374/77 .

מקום מגוריי
האחרון

שם המנוח

שטבל מרקום
ברמסון רחל
ברטה נתנזון י
קוגלמם אמיליה
מילר סוזן
כהן יולן
אברהם מקם
כהן יונה (ינה)
גלברמן שלמה
ברלינגר אשר

_

תאריך
הפטירה

שם המבקש

חיפה

9.1.77

ארז בלום ואה,

קריח טבעון

26.12.76

נעמי פנמרכף

חיפה

21.2.77

הרי מילבה

חיפה

27.1.77

טובה לוסטיג

חיפה

18.1.77

שמעון רבן

חיפה

9.11.76

ארוין בהן

חיפה

1.11.76

נינה אברהם

חיפה

16.12.76
23.12,76

לאון בהן
גלברמן רוזה

נהריה

17.12.76

פני ברלינגר

חיפה

י׳ איסמן ,רשם

הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהל■עזבון
להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי עזבו!
או לשניהם .כל אדם הטוען שיש לו סוכת הנאה געזגון 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.
מס ,התיק
(ירושות)

הרשקו לייביש .
הרשקו קרולינה
קרית מוצקין
הרצנו שינדרה
חיפה
היימברג עוגן ׳
גרמניה
לואים לרנר
גרמניה
יוהנה לדנו;
חיפה
פלנצר יעקב
חיפה
קלמן שמחה
 חדרהוינברג מיכל
היפה
גמליאל בצלאל
שפרעם
חנה איסטיפן אלכורי
חיפה
גנדלר אברהם
נהריה
אלטרץ ליאון
נהריה
בגנט נתן
חיפה
 .סוך (סוק) יעקב
חיפה
הייזיקוביץ רוזליה שושנה
חיפה
לבנטל אורה רות.
חיפה
מישעלי נורמה
נהריה
לוי אהרון
גבעת עדה
אוחנה בן ציון
■פרידלנדר שלמה (זיגפריד) חיפה
קרית מוצקין
חן אברהם
קרית טבעון
ורטס אלכסנדר
חיפה
בידר בלומה
חיפה
בידר אריה (יהודה)
חיפה
קלפר פנחס
חיפה
אקרמן סבינה
חיפה
פלזנשטיין חיה

327/77

מחנה דוד

328/77

קרית ים

329/77
331/77

332/77
333/77
335/77

338/77
339/77
342/77
343/77
346/77
348/77

349/77
350/77
351/77
353/77

354/77
357/77
358/77
359/71
360/77
361/77
363/77

364/77
365/77
366/77
369/77

1110

שם המנוח

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

שם המבקש

5.5.61

פפי פיגה ארונוביץ

14.9.73

פפי פיגה ארינוביץ

27.2.76

הרצנו ליבה

31.7.76

שיימברג פניה

31.12.45

דורה פינגרסט לרנר

31.12.45

דורה פיינרסט לרנר

20.1.77

טובה פלנצר

1.2.77

חיה קלמן

27.12.76

וינברג טוביה
בלימבאום (גמליאל) רחל

11.1937

נג׳לה אליאס אשקר
מיגאל גנדלר

19.12.76
20.4.76
17.2.72 -

* אלטרץ אסתר

21.5.76

בבנט מרים

29.11.76

סרק הנה

30.1.77

אסתר פיטוסו

7.6.76

הנס יעקב לבנטל

1.9.63

מרדכי (משעלי) נתיב

1.1.77

משה לוי

27.4.75
30.10.76

בן־משה מריה
פרידילנדר משה

19.12.76

מרים חן

28.5.77

אברהם הרמן

20.6.68

שרה רדין

11.12.76

שרה רדין

16.12.76

קלפר דבורה
אקרמןיעקב

8.7.76

פלזגשטיין פנחס

30.3.76

ילקוט הפרסומים  ,2308י״ב בניסן תשל״ז31.3.1977 ,

בית המשפט המחוזי בחיפה
הזמנות (המשך)
מס׳ התיק
(ירושות)־־ ־

_

ר

שם המנוח

370/77.

בך (בק) אנוה
לובנסקי נאום
סגל בלה
עין הבר אהרן
טבול ויקטוריה
גוריון הדסה
הניגסברג מרדכי דב
חזקיהו שלמה י'
סעיד אסעד חסן עבדאי

381/77

קרפין ראובן
ברום דב
צחויראשוילי שבת(א)י.
שלייפר אסתר

372/77
373/77

375/77
376/77

377/77
378/77
379/77
380/77

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

שט המבקש

בר דיאגה
לוגנסקי שיינדל

היפה

9.1.77

עכר'

8.1.77

חיפה

6.12.77

חדרה
קריה ים '

11.10.76

3.2.76

חדרה

16.12.76

פרדס חנה

17.11.'76

היפה

23.1.77

הניגסברג גיורא
חזקיהו עמליה

בפר קרע

25.10.68

 .מחפוד סעיד אסעד

קרית טבעון

5.12.76

חיפה

25.8.76

בן־ציון סגל

י

,

פםי» (כפשקה) עין הבר

רינה ג׳יבר
אריה זבולון גוריון

עבדאי
382/77

383/77
384/77

קרית ים
חיפה

פגיה זגורסקי
צפורה רחל ברום

צחויראשוילי חנה

1.1.76 ,

ורה איזנברג

26.9.76

א ,וינוגרד ,רשם

בית המשפטי המחוזי בנצרת
הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
־'להווי ידוע כי חוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשנ יהם ,כמפורט לחלן .כל
המתנגד לבקשות יגיש ,תוך ארבעה עשי יום מיום פרסום הזמנה זו ,את טעמי התנגדותו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב
בעיניו.
מם* התיק
(צוואות)

72/77

82/77

מקום מגוריו
האחרון

שם המניח

קורק שנדור
לוי יעקב

תאריך
הפטירה

שם המבקש

נצרת עלית

14.1.77

אליזבטה קורק

קרית שמונה

7.2.77

מדינה .אסתר

.؛

הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון

-

י׳ זפט ,רשם

להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים המפריזים על ירושה ולמינוי מנהלי עזבון
או לשניהם .בל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה
תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאס לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
מס ,התיק k
(ירושות)
67/77

68/77
69/77
מינוי מנהל עזבון

70/77
71/77
73/77

74/77
75/77

77/77
78/77
81/77

שם המגיה

מקום מגוריו
האחרון

שחאדה חסן עזאיזה
ראובן ציון
אמין ציון פור
יצחק בן יהודה
זכריה מליחי
מלכה דבורה שוורץ
יחיא דאוד זכריה תחאוחא
קולמברג לופו
מחמוד לאפיעבדאלחלים
דחלה
ג׳אק כהן
צבי מיכאלי

תאריך
הפטירה

שט המבקש

בפר דבוריה

3.5.63

חסן שחאדה חסן עזאיזה

צפת

6.6.64

ראובגי יהודה

15.7.59
29.5.74

רבי ציון פור

 .מושב מרגליות
שדה יעקב

דוד בן יהודה
שמעון מליחי

4.2.76

גדעונה ־
עפולה.

׳ 28.i0.74

כפר כמא

18.2.76

ראש פינה

21.10.62

כפר טורעאן .
עפולה עלית

1948

לאפי מחמוד לאפי דחלה

7.9.76

מושב אילגיה

25.9.1972

משה בהן
נורית מיכאלי

.

ברטה לצרוס
בדריה עמר תחאר׳חא
קולמברג ליפשה

י ,זפט ,רשם
לקוט הפרסומים  ,2308י״ב בניסן תשל״ז31.3.1977 ,

1111

בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
הזמנות
להווי ידוע בי הוגשו לבית הדין; בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .בל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הומנה וו ,שאם לא בן יתן
בית הדין צו בטוב בעיניו.
תיק /6697תשל״ז

 .בענין ירושת המנוח

חלגואה מורנו,

שנפטר בתל-אביב ביום

ג׳-בשבט תשל״ה ( 15בינואר ,)1975
המבקש:

ברוך פרוס.

חלגואה שרה,

י״ח בשבט תשל״ז ( 6בפברואר  ,)1977והמנוחה
שנפטרה בתל־אביב ביום י״ב באב חשל״ה ( 20ביולי ,)1975

המבקשים :אלמוג (חלגואה) יהודה ויצחק.
תיק /5710תשל״ז

טירם סעיד,

בענין ירושת המנוח
בטבת תשל״ז ( 29בדצמבר ,)1976
המבקש:

שנפטר ברמלה ביום ח,

טירם יחיה.

כהן עזרא,

.בענין ירושת המנוח
בסבת תשל״ז ( 17ביגואר ,)1977

בענין ירושת המנוחה
בניסן תשל״ו ( 29באפריל ,)1976

המבקש :ישעיהו פרי.
תיק /6879תשל״ז

בענין ירושת המנוחה קרטל אילתה,

שנפטרה ברחובות ביום

שנפטר בבת־ים ביום כ״ח

המבקש :דוד קרטס.
תיק /5040תשל-ז

בענין ירושת המנוח שיינין מנחם,

שנפטר ברמת־גן ביום ט-ו

באלול תשל״ו ( 16בספטמבר ,)1976

כהן משה ושולמית.
תיק /6747תשל״ז

בענין ירושת המנוחה

פרי הלינה,

שנפטרה ברעננה ביום כ״ט
؛

א׳ בתשרי תשל״ז ( 25בספטמבר ,)1976

תיק /6861תשל״׳ז

המבקשים:

תיק /5074תשל״ז

פרוס שושנה,

המבקשת :צפורה שיינין.

.

־־
עובדיה לוי

שנפטרה בתל־אביב ביום

אחראי לעזבונות וירושות

בית הדין הרבני האזורי בפתח־תקוה
הזמנות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאס לא כן יתן
בית הדין צו כטיב בעיניו.

תיק /1137תשל״ז

תיק /968תשל״ז

בענין ירושת המנוח
ביום ג ,בשבט תשל״ז,
המבקשת:
תקוה.

גרינשטיין פרץ,

גרינשטיין שנדליה

ירושת המנוח פרץ מואין,

שנפטר בפתח-תקוה,

בענין
בשבט תשל״ז,

מרחוב שפרינצק  ,6/10פתח־

המבקשים:
פתח־תקוה.

שנפטר בפתח־תקוה ביום א,

פרץ אסתר ופרץ נסים

תיק /1108תשל״ז

בענין ירושת המנוח
כ״ח בכסלו תשל״ז,
המבקשת:

יוסף יחיא,

יוסף קמלה,

שנפטר בפתח־תקוה ביום

מרחוב החמשה  ,12פתח־תקוה.

תיק /1175תשל״ז

ציפרוט עליזה,

בענין ירושת המנוחה
ביום י״ח בשבט תשל״ז- ,

המבקש :ציפרוט חיים

בענין ירושת המנוח
ביום כ״ח בתמוז תש״ך,

המבקשת :יודקביץ פייגה,

ש ,שילוביצקי,

תיק /1128תשל״ז

בענין ירושת המנוח
ביום ב״ו בטבת תשל״ז,
המבקשת:

אקסלרוד ברכה,

שנפטר בפתח-תקוה

מרחוב רוטשילד  ,192פחח־

תקוה.
תיק /1031תשל״ז

בענין ירושת המנוח ציצית מאיר,

שנפטר בכפר־סבא ביום כ'

בכסלו תשל״ד,

המבקשת :ציצית גולי
1112

מזכיר ראשי

שנפטר בבני־ברק

מרחוב שטרסבדג  ,5בני־ברק.

אקסלרוד אורי,

שנפטרה בפתח־תקוה

מרחוב שמעון הצדיק  ,2בני־ברק.

תיק /1125תשל״ז

יודקביץ גדליהו,

מרחוב רזיאל ,15

מרחוב מוצקין  ,2פתח־תקוה.

בית הדין הרבני האזורי בצפת
הזמנות
תיק /571תשל״ו

קתינסקי נתן,

בענין ירושת המנוח
בסיון תשל״ו ( 16ביוני ,)1976

שנפטר בצפת ביום י׳ט

המבקשים :קונינסקי שרה ,פנינה ירוחמי ,בלהה
קונינסקי ושויונה כהן.
כל התובע טובת הגאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה הנ״ל,

יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום תאריך

פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

אהרן מושקט,

מזכיר

ילקוט הפרסומים  ,2308י״ב בניסן תשל״ז31.3.1977 ,

הודעות  nnnכונס הנכסים הושמ«

פקודת החברות
צו פירוק ואסיפות ראשונות
שם החברה :האחים צ׳נ׳ וא׳ שלום חברה קבלנית בע״מ  -בפירוק.

מען המשרד הרשום :רחוב הגאי  ,6אצל נעים שלום ,ירושלים.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים ,תיק אזרחי .274/76

הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
שם החברה :ארגזי ניר בע״מ-בפירוק.

מען המשרד הרשום :בית אלפא  ,18תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב-יפר ,תיק אזרחי .2709/74

תאריך צו הסירוק :י״ז באדר תשל״ז ( 7במרס .)1977

היום האחרון .לקבלת הוכחות :ב׳ בניסן תשל״ז ( 8באפריל .)1977

תאריך הגשת הבקשה :י״ג בתמוז חשל״ו ( 11ביולי .)1976

שם המפרק ,תיאורו ומענו :יוסף סלמון ,עו״ד ,רחוב לילינבלום ,16

היום והמקום לאסיפות ראשונות :כ״ט בניסן תשל״ז ( 17באפריל

1

תל־אביב.

 )1977במשרד כונס הנכסים הרשמי רחוב ידידיה  ,4ירושלים.
שעת האסיפות )1 :נושים בשעת ;9.00
,

שם החברה :סיינטק מיכשור מדעי נע״מ-בפירוק.

 )2משתתפים"בשעה .9.30

י ,צוריאלי
סגן כונס הנכסים הרשמי

מען המשרד הרשום :רחוב העשור  ,10נס־ציונה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־ייסו ,תיק אזרחי .2975/73

היום האחרון לקבלת הוכחות :כ׳ בניסן תשל״ז ( 8באפריל .)1977
שם המפרק ,תיאורו ומענו :גב ,סו:יונה רוטלוי ,עו״ד ,רחוב רמב״ם

צווי פירוק ואסיפות ראשונות
שם החברה :מינו בע״מ—בפירוק.
מען המשרד הרשום :אצל ישראל פינקל ,שד׳ הילד  ,5רמת־גן;
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1986/76

תאריך צו< הפירוק :כ״ח בשבט תשל״ז ( 16בפברואר .)1977

תאריך הגשת הבקשה :כ״ח בחשון תשל״ז?( 21בנובמבר .)1976
היום והמקום לאסיפות ראשונות :י״ד באייר תשל״ז ( 2במאי ,)1977
במשרד כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין  ,39תל־אביב.

שעת האסיפות )1 :נושים בשעה  12.30בצהרים;
)2

משתתפים בשעה  12.45בצהרים.

 ,24תל־אביב.
שם החברה :גד משקאות קלים אשקלון בע״מ-בפירוק.

מען המשרד הרשום :רחוב השוק ,אשקלון.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביד־יפו ,תיק אזרחי .1612/70
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ׳ בניסן תשל״ז ( 8באפריל .)1977
שם המסרק ,תיאורו ■ומענו :ברוך שבתאי ,עו״ד ,שד ,רוטשילד ,20
תל־אביב.

הודעה על תשלום דיבידנד לעובדים בלבד
שם החברה :פורמינג בע״מ-בפיר״ק.

שם החברה :ק .הופמן ובניו בע״מ-בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב רענן  ,2תל-אביב.

בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2237/75

בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2770/75

הסכום לבל לירה 100 :אגורות.

תאריך הגשת הבקשה :ח׳ בטבת חשל״ו ( 12בדצמבר .)1975

דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון וסוסי.
זמן פרעונו :ט״ו בניסן חשל״ז ( 1באפריל .)1977

תאריך צו הפירוק :כ״ג בטבת תשל״ז ( 13בינואר .)1977
היום והמקום לאסיפות ראשונות :ז׳ באייר תשל״ז ( 25באפריל )1977
במשרד כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין  ,39תל־אביב.
שעת האסיפות )1 :נושים בשעה  12.30בצהרים;
)2

משתתפים בשעה  12.45בצהרים.

מען המשרד הרשום :רחוב הפלדה  ,2רמות־ים ,בת־ים.

מקום סרעונו במשרד המסרק :עו-ד ש .גרינברג ,שד׳ רוטשילד ,123

תל־אביב.

■

כ״ג באדר תשל״ז ( 13במרס )1977

א׳ קליד
'סגן כונס הנכסים הרשמי

שם החברה :ברלד ובניו בע״מ-בפירוק.

מען המשרד הרשום :רחוב אביגדור  ,26תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2701/76
תאריך צו הסירוקדכ-׳א בשבט תשל״ז ( 9בפברואר .)1977
תאריך הגשת הבקשה :ט״ו בכסלו תשל״ז ( 7בדצמבר .)1976
■ היום והמקום לאסיפות ראשונות :ח׳ באייר תשל״ז ( 26באפריל
 )1977במשרד כונס הנכסים .הרשמי ,רחוב נחלת בנימין ,39

הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
שם החברה :געתון בע״מ-בפירוק.
מען המשרד הרשום :אזור תעשיה .עכו.
בית המשפט המחוזי של :היסה ,תיק אזרחי .245/60
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ׳ בניסן חשל״ז ( 8באפריל .)1977
שם המפרק ,תיאורו ומענו :נ׳ חח ,צו״ד ,רחוב אחד העם  ,10חיפה.

תל־אביב.

שעת האסיגווח )1 :נושים בשעה  12.30בצהרים;
)2

משתתפים בשעה  12.45בצהרים.

ילקוט הפרסומים  ,2308י״ב בניסן תשל״ז31.3.1977 ,

כ״ה באדר תשל״ז ( 18במרס )1977

י׳ יקותיאלי
סגן כונס הנכסים הרשמי
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הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי

פקודת ההכרות
הודעות על תשלום דיבידנד
שם החברה :קרור הקריות ,חברה לקרור ומזוג אויר בע״מ.

דיבידנד ראשון או אחר :ראשון.
זמן פרעונו :י״ג בניסן תשל״ז ( 1באפריל .)1977

מען המשרד הרשום :ת.ד ,165 .קרית־מוצקין.

מקום פרעונו במשרד הנאמן :ע ,חרלף׳ עו״ד,רחוב המגינים ,42חיפה.

בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .1583/70
הסכום לכל לירה.50% :

שם החברה" :תבור" ניקוי יבש בע״מ.

דיבידנד ראשון או אחר :ראשון.

מען המשרד הרשום :קרית בנימין אשר בקרית אתא.

זמן פרעונו :י״ג בניסן תשל״ז ( 1באפריל .)1977

בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .776/75

מקום פרעונו במשרד המפרק :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב שמריהו
לוין  ,3חיפה.

הסכום לבל לירה 100% :לנושים בדין קדימה לפי סעיף (220א)(( )1ב)

הודעות על תשלום דיבידנד לנושים בדין קדימה
שם החברה :ל.י.ר .חברה קבלנית לבנין בע״מ_.

ו־ 70%לנושים בדין קדימה לסי סעיף ( 220א) (( )1ג).

।

דיבידנד ראשון או אחר :ראשון.
זמן פרעונו :י״ג בניסן תשל״ז ( 1באפריל .)1977

מקום פרעונו במשרד המפרק :י׳ פלפלי עו״ד ,רחוב הבנקים  ,3חיפה.

מען המשרד הרשום :רו״ח פלג ,רחוב הבנקים  ,3היפה.

בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .1151/66
הסכום לבל לירה.100% :

י' יקותיאלי

ב״ח באדר תשל״ז ( 18במרס )1977

סגן כונס הנכסים הרשמי

פקודת פשיטת הרגל,

1936

הודעות על תשלום דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :שלמה לוי ,סוכן ,רחוב כצנלסון ,132
גבעתיים.

שם החייב ,תיאורו ומענו :חיים אפשטיין ,פקיד ,רחוב קפילנסקי ,8/5
ראשון־לציון.

בית המשפט המחוזי של :חל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .388/70

בית המשפט המחוזי של :חל־אביב־יפו ,חיק אזרחי .5554/68

הסכום לכל לירה 100 :אגורות.

הסכום לכל לירה 60 :אגורות.

דיבידנד ראשון או אחד :דיבידנד ראשון וסוסי.

דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון.

זמן סרעונו :ט״ז בניסן תשל״ז ( 4באסריל .)1977

זמן פרעונו :ט״ז בניסן תשל״ז ( 4באפריל .)1977

מקום פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין

מקום פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב בחלת

 ,39תל־אביב.

בנימין  ,39תל־אביב■ .

שם החייב ,תיאורו ומענו :יעקב נרקיס ,סוחר ,רחוב המכבים ,66
פרדס־בץ.

שם החייב ,תיאורו ומענו :פנחס גוברין ,פקיד ,דרך חיפה  ,3תל-אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי . .2415/68
הסכום לכל לירה 10 :אגורות.

בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יסו ,תיק אזרחי .2073/66

דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד שני וסופי.

הסכום לבל לירה 50 :אגורות.

זמן פרעוגו :ט״ז בניסן תשל״ז ( 4באפריל .)1977

דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד שני וסופי.

מקום פרעונו במשרד הנאמן :עו״ד מ ,פוש ,רחוב אבן־גבירול ,68

זמן פרעונו :ט״ז בניסן תשל״ז ( 4באפריל .)1977

תל־אביב.

מקום פרעונו במשרד הנאמן ,כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת
בנימין  ,39תל־אביב.

שם החייב ,תיאורו ומענו :הינדה באום ,פועלת ,בכר קפלן א /שב ,א/
בית־נוי ,באר־שבע.

בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .6192/68
שם החייב ,תיאורו ומענו :שריה חוברה ,חותך יהלומים ,רחוב הרוא״ה

הסכום לבל לירח 60 :אגורות.

בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרתי .3768/68

דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד רביעי וסוסי.
זמן פרעונו :ט״ז בניסן תשל״ז ( 4באפריל .)1977

הסכום לכל לירה 25 :אגורות בצירוף ריבית של  22%ל־ 7חודשים.

מקום פרעונו במשרד הנאמן :עו״ד ש׳ אברון ,רחוב לבונטין ,4

 ,65רמת־גן• .

דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד שני וסוסי.

תל־אביב.

זמן פרעונו :ט״ז בניסן תשל״ז ( 4באפריל .)1977
מקום פדעוגו במשרד הנאמן :עו״ד א ,סרגטה ,רחוב לבונטין ,6
תל-אביב.
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כ״ג באדר תשל״ז ( 13במרס )1977

א' קליד
סגן כונס הנכסים הרשמי

ילקוט הפרסומים  ,2308י״ב בניסן תשל״ז31.3.1977 ,

הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי
פקודת פשיטת הרגל,

הודעות על תשלום דיבידנד

1936

דיבידנד ראשון או אחד :דיבידנד שלישי.

שם החייב ,תיאורו ומענו :שמואל פיק ,סוחר ,רחוב בן־יהודה ,145

זמן פרעונו :ט״ז בניסן תשל״ז ( 1באפריל ■ .)1977

בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .6159/67

מקום פרעונו במשרד הנאמן :עו״ד ש׳ אברון ,רחוב לבונטין ,4
תל־אביב.

תל־אביב.

הסכום לכל לירח 15 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון.

זמן פרעוני :ט״ז בניסן תשלץז ( 4באפריל .)1977
מקום פרעונו במשרד הנאמן.:עו״ד י׳ זילכה ,ת״ד  ,996תל־אביב.

שם החייבת ,תיאורה ומענה :טבחה אהרן ,עובדת נקיון ,רחוב סיני ,33
~
אור יהודה ב.,
בית המשפט המחוזי של :חל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .23/72
הסכום לכל לירה 100 :אגורות.

דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון וסוסי.
זמן סרעוגו :ט״ז בניסן תשל־ז ( 4באסריל .)1977
מקום סרעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין
 ,39תל־אביב.

שם החייב ,תיאורו ומענו :שמואל (ולרשטיין) רלנטינו ,צייר ודקורטור׳
מרחוב אלנבי  ,90תל-אביב.

בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .5075/66

הספוט לכל לירה 26 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד שני וסוסי.

זמן פרעונו :ט״ז בניסן תשל״ז ( 4באפריל .)1977
מקום פרעונו במשרד הנאמן :ע־״ד אוריה באר ,רחוב בלוך ,47
תל־אביב.

הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :הרצל סמרלי ,פועל בגין ,שד ,בן־ציון,
 .רחוב יוסי בן־יוסי  ,15נתניה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,חיק אזרחי .1829/70

שם החייב ,תיאורו ומענו :ישראל באום ,נהג ,ככר קפלן א /שב,

היום האחרון לקבלת הוכחות :ב׳ בניסן חשל״ז ( 8באפריל .)1977

בית־נוי ,באר-שבע.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .6193/68

שם הנאמן ,תיאורו ומענו :אדם מאירי ,עו״ד ,רחוב צייטלין ,29
י
תל-אביב.

דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד רביעי וסוסי,.
זמן פרעונו :ט״ז בניסן תשל״ז ( 4באסריל .)1977

שם החייב ,תיאורו ומענו :שגי בר-ם ,פועל ,שב ,עולים  ,21מגדיאל.

בית המשפט המחוזי של :תל־אבי:1־יםו ,תיק אזרחי .2256/69

מקום פרעונו במשרד הנאמן :עו־ד ש ,אברון ,רחוב לבונטין ,4

היום האחרון לקבלת הוכחות :כ ,הניסן חשל״ז ( 8באפריל .)1977

הסכום לכל לירה 40 :אגורות.

תל־אביב.

שם הנאמן ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין ,39
תל־אביב.

שם החייבת ,תיאורה ומענה .1 :ויויאן בהן ,עקרת־ביח;  .2אברהם

כחן ,חשמלאי ,בית  ,32/2ערד.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1076/66

שם החייב ומענו :עבדול לטיף מויזמד תאייה ,כפר־קלנסואה.

פית המשפט המחוזי של :של-אגינ-יפו ,תיק אזרחי .547/68

הסכום לבל לירח 40 :אגורות.

היום האחרון לקבלת הוכחות :ב׳ בניסן תשל״ז ( 8באפריל .)1977

דיבידנד -ראשון או אחר :דיבידנד שני.
זמן פרעונו :ט״ז בניסן תשל״ן ( 4באפריל .)1977

שם הנאמן ,תיאורו ומענו :מנחם מינקוס ,עו״ד ,שד ,דוד המלך ,29

מקום סרעונו במשרד הנאמן :עו״ד א׳ מאירי ,רחוב צייטלין ,29
תל־אביב.

שם החייב ,תיאורו ומענו :נתנאל רדזינר ,סקיד ,רחוב רש־י ,6

בני־ברק.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .3306/68
הסכום לכל לירח 10 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחי :דיבידנד רביעי.
זמן פרעונו :ט״ז בניסן תשל״ז>( 4באפריל  .)1977י
מקום פרעונו במשרד הנאמן :עו״ד ש׳ ליפשיץ ,שד ,בן־ציון ,29
תל־אביב.

שם החייב ,תיאורו ומענו :יצחק גלזר ,חקלאי ,מושב שדמה ,ד־נ
עמק שורק.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .6184/67

הסכום לכל לירח;  10אגורות.

ילקוט הפרסומים  ,2308י״ב בניסן תשל״ן31.3.1977 ,

תל־אביב.

שם החייב ,תיאורו ומענו :אהרן 1עיט ,פועל ,רחוב סיני  ,33אור־

ן
יהודה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אבינ״יפו ,תיק אזרחי .3570/71

היום האחרון לקבלת הוכחות :ב 1 ,ניסן תשל־ז ( 8באפריל .)1977
שם הנאמן ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין ,39
תל־אביב.
שם החייבת ,תיאורה ומענה :קלווט קרייף ,עקרת־ביח ,שיכון רמת

 ,9/14לוד.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביג־יפו ,חיק אזרחי .1253/72

היום האחרון לקבלת הוכחות :כ ,בניסן תשל״ז ( 8באפריל .)1977

שם הנאמן ומענה' כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין ,39
תל־אביב.

כ״ג באדר תשל״ז 13(.במרס >1977

א' קליר

י

סגן בונס הנכסים הרשמי

1115

הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי

פקודת פשיטת הרגל,

הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :גדליהו סולק ,נגר ,רחוב רוטשילד ,70

בת־ים.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2566/70
היום האחרון לקבלת הוכחות '3 :בניסן חשל״ז ( 8באפריל .)1977
שם הנאמן־ ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין ,39
חל־אביב.

1936

תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :כ״ז בשבט תשל״ז (15

בפברואר .)1977
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
האריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ד' באייר תשל״ז (22
באפריל  ,)1977בשעה  11.30בבוקר ,במשרד כונס הנכסים
הרשמי',רחוב נחלת בנימין  ,39תל־אביב.
שם החייב ,,תיאורו ומענו :אליהו אלוק ,סוחר ,רחוב הרצל  ,89חל־

שם החייב ,תיאורו ומענו :אנדרי גלטר ,נגר ,רחוב סוקולוב  ,2פתח 

 תקוה.בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2580/71
היום האחרון לקבלת הוכחות3 :׳ בניסן תשל״ז ( 8באפריל .)1977
שם הנאמן ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין ,39
תל־אביב.

אביב ,ת״ז .6847511
בית המשפט המחוזי של :חל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .342/77
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :כ״ז בשבט תשל״ז (15
בפברואר .)1977

בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :כ״ט בניסן תשל״ז (17
באפריל  )1977בשעה  13.00בצהרים ,במשרד כונס הנכסים

צווי קבלת נכסים והכרזת פשיטת רגל ,אסיפה ראשונה

הרשמי ,רחוב נחלת בנימין  ,39תל־אביב.

שם החייב ,תיאורו ומענו :דוד זרחוביץ ,מסגר ,רחוב דקר  ,5פתח־
תקוה ,ח״ז .0526361
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .500/77
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :ט״ז באדר תשל״ז

( 6במרס .)1977

,

בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך .האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ט״ו באייר תשל״ו (3
במאי  )1977בשעה  13.00בצהרים ,במשרד כונס הנכסים הרשמי,
רחוב נחלת בנימין  ,39תל־אביב.

שם החייב ,תיאורו ומענו :מחמוד פהמי מסארווה ,פועל בנין ,טייבה,

ת״ז13509565
בית המשפט המחוזי של :חל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .101/77

תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :י״ט בשבט תשל״ז (7
בפברואר .)1977
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ד׳ באייר תשל״ז (22
באפריל  ,)1977בשעה  10.00בבוקר ,במשרד כונס הנכסים

הרשמי ,רחוב גחלת בנימין  ,39תל־אביב.

שם החייב ,תיאורו ומענו :אסחייק יוסף ,נהג מונית,׳רחוב נחלת צבי
 ,54פתח־תקוה ,ת״ז .7269103

בית המשפט המחוזי של :תל־אכיב־יפו ,תיק אזרחי .287/77
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת .פשיטת רגל >3 :בשבט חשל״ז (8

בפברואר .)1977

בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :כ׳ באייר תשל״ז ( 8במאי

 )1977בשעה  12.30בצהרים ,במשרד כונס הנכסים הרשמי
רחוב גחלת בנימין  ,39תל־אביב.

שם החייב ,תיאורו ומענו :עודד קורדי ,בנאי ,רחוב ישעיהו ,106
שבון קפלן ,כפר״סבא ,ת״ז .7090917

בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2797/76

תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :ג׳ באדר תשל״ז (21
בפברואר .)1977
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך .האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ו ,באייר חשל״ז (24
באפריל  ,)1977בשעה  12.00בצהרים ,במשרד כונס הנכסים

שם החייבת ,תיאורה ומענה :ויקטוריה אלון ,סוחרת ,רחוב בן־יהודה

הרשמי ,רחוב גחלת בנימין  ,39תל-אביב.

 ,129תל־אביב ,ת״ז .6416364

בית המשפט המחוזי של :חל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .350/77

צו הכרזת החייב כפושט רגל

תאריך צו.קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :כ״ח בשבט תשל״ז (16
בפברואר .)1977
בקשת נושה או .חייב :בקשת החייבת.

תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום 4ס״ו באייר תשל״ז (3
במאי  )1977בשעה  12.30,בצהרים.,במשרד .כונס הנכסים הרשמי׳
רחוב נחלת בנימין  ,39תל־אביב.
שם החייב ,תיאורו ומענו :פדל מורדי ,פועל ,בפר-טירה המשולש,

ת־ז .5052386
בית המשפט המחוזי של :חל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .341/77

1116

שם החייב ,תיאורו ומענו :אבנר תומר',.בעל בית־מלון ,היושב בבית־

סוהר בכלא רמלה.
פית המשפט המחוזי של :חל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1175/76
תאריך צו הכרזת החייב־ כפושט רגל :י״ג באדר תשל״ז ( 3במרס

.)1977

/
כ״ג באדי תשל״ז ( 13במרס )1977

א/קליר
סגן כונס הנכסים הרשמי

.ילקוט הפרסומים  ,2308י״ב בניסן תשל״ז31.3.1977 ,

הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי

פקודת פשיטת הרגל,

1936

הודעות על שחרור נאמן

צו הנהלת עזבון בפשיטת רגל ואסיסה ראשונה

שם החייב ,תיאורו ומענו :מאיר חלואני ,מזנונאי ,רחוב רבוטינסקי

שם החייב ומענו לשעבר :עזבון •?מנות יעקב דוביצקי ז״ל ,מארצות-

הברית ,ת״ז .899825

.

 ,64רמת־גן.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,חיק אזרחי .2532/73

תאריךפטירתו :ז ,בטבת תשל״ד ( 1בינואר .)1974

שם הנאמן ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין ,39

בית המשפט המחוזי של :תל־אבי;:־יפו ,תיק אזרחי .2682/76
תאריך הצו להנהלת העזבון בפשיטת רגל :י״ד בכסלו תשל״ז (6

 .תל־אביב.

בדצמבר .)1976

י תאריך השחרור :י״ב באדר תשל״ז ( 2במרס .)1977

שם החייב ,תיאורו ומענו :מוסה מורד ,מנהל חגרה ,מושב רון ,ד־נ

תאריך האסיפה הראשונה ,השעז והמקום :ב-ה בניסן ׳תשל״ז (13
באפריל  ,)1977בשעה  1:1.30בצהרים ,במשרד כונס הנכסים

הרשמי ,רחוב נחלת בנימין  ,39תל־אביב.

הנגב .34

בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1417/71
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :גב ,מריס מלצר ,עו״ד ,רחוב אחד-העם
 ,36חל־אביב.
תאריך השחרור :כ״ב בשבט תשל־ז ( 10בפברואר .)1977

הודעה על ביטול צו קבלת נכסים ופשיטת ■רגל■ לאחר
ביצוע הפשרה ושחרור נאמן
שם החייב ,תיאורו ומענו :קלב ז ברהם ,פרוון ,רחוב מבצע סיני ,33
רמת־יוסף ,ת״ז  .6577925׳

שם החייב ,תיאורו ומענו לשעבר :יעקב הלפרין ז״ל ,טבח ,רחוב
הירקון  ,33תל-אביב.

בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .3715/70

שם הנאמן ,תיאורו ומענו :מנחם קליין ,עו־ד ,רחוב סירקין ,3

בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .3575/65
תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל :ב׳ בכסלו תשכ״ו ( 26בנובמבר

■ ,
.)1965
תאריך ביטולו :ט״ו בטבת תשל״ו ( 5בינואר .)1977

■

שם הנאמן ,תיאורו ומענו :י׳ עמנואל בהן ,עו״ד ,שד ,רוטשילד ,31

הרצליה.

.

תאריך השחרור :כ״ב בשבט תשל״ז ( 10בפברואר .)1977

תל־אביב.

תאריך השחרור :ב״ט בשבט תשל״ז ( 17בפברואר .)1977

'׳ הודעות על בטול צו קבלת נכסים ופשיטת רגל לאחר
תשלום החוב

הודעה על בטול צו קבלת נכסים ופשיטת רגל לאחר
ביצוע הפשרה

שם החייב ,תיאורו ומענו :יחזקאל גבטן ,פועל בנין ,רחוב ארלוזורוב

שם החייב ,תיאורו ומענו :אלתר אורנשטיין ,סוחר ,רחוב הזהר ,33
תל־אביב ,ת״ז .459981/3

 ,4רמח־השרון ,ת־ז .4326971
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .3324/68

בית המשפט המחוזי של :תל־אב״ב־ייפו ,תיק אזרחי .597/61

תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל :ד ,׳בתמוז תשב־ח ( 30ביו

תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל :ו ,באדי תשכ״א ( 22בפברואר

- .)1968
תאריך ביטו׳לו :כ״ו בשבט תשל״ו ( 28בינואר 1)1976

.)1961
תאריך ביטולו :ב -באדר תשל״ז ( 20בפברואר . .)1977

שם החייב ,תיאורו ומענו :שלמה בדולח ,פועל בנין ,מלון לרום אילת

ביטול צו קבלת נכסים •פשיטת רגל לאחר תשלום
החוב והודעה על כוונה להכריז על דיבידנד

בית המשפט המחוזי של :חל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2033/72

שם החייב ,תיאורו ומענו :יחודו צבי ,סוכן ,רחוב בני ■משח  ,4תל־

תאריך צו קבלת נכסים :ד׳ בחשון תשל״ג ( 12באוקטובר .)1972

אביב ת־ז .769903
.בית המשפט המחוזי של :תל־אניב־יפו ,תיק אזרחי .1619/72

חוף אלמוג .ת״ז .258567

תאריך צו פשיטת הרגל :כ״ו בניסן תשל״ד ( 18באפריל .)1974

תאריך צו קבלת נכסים ופשיטח רגל :י״ז בתמוז תשל״ב ( 29ביוני

תאריך ביטולו :כ״ב בשבט תשל־ז ( 10בפברואר .)1977

. . ,
.)1972
תאריך ביטולו :י-ב באדר תשל״ז ( 2במרס .)1977
שם החייב ומענו :יצחק עמבר ,רחוב ז׳בוטינסקי  ,34בני־ברק׳
ת־ז . .7264734
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .807/71
תאריך צו׳ קבלת נכסים ופשיטת רגל :כ«ט בשבט תשל״א ( 24בפברואר

"
.)1971
תאריך ביטולו :ו׳ באדר תשל־ז ( 24בפברואר .)1977

ילקוט הנורסוקיס  ,3308י״ב גניסן תשל״ז31.3.1977 ,

'

היום האחרון להגשת הוכחות :ב׳ בניסן תשל־ז ( 8באפריל .)1977
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :חיים פולני ,עו״ד ,רחוב בלו^  ,25חל־

אביב.

כ״ג באדר תשל־ז ( 13במרס )1977

א' קליר
סגן כונס הנכסים הרשמי

1117

הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי
פקודת פשיטת הרגל,

1936

הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד

צו אישור פשרה מינוי נאמן והודעה על כוונה להכריז
על דיבידנד

שם החייב ,תיאורו ומענו ':חיים בן עזרא ת،ז  ,6520571פועל בנין,

שם החייב ,תיאורו ומענו :צבי מרינגר ,טרקטוריסט ,רה .,סרוג ,8
חולון.

שב ,ד׳  ,2488/2באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .24/73

בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יסו ,חיק אזרחי .2508/65

היום האחרון לקבלת הוכחות :א ,באייר תשל״ז ( 19באפריל .)1977

תאריך צו אישור פשרה ומינוי נאמן :י״ג באדר תשל״ז ( 3במרס

שם הנאמן ,תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ ,117

.)1977
תנאי הפשרה 100% :לנושים גדין קדימה ו־ 40%לגושים רגילים

בנוסף לכספים הנמצאים בידי כונס הנכסים הרשמי והנאמן

באר־שבע.

הודעה על תשלום דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :מגטין יוסף ,מפעיל ,ת״ז  ,4207320רחוב

בהתאם לאישור הפשרה.
תאריך אחרון להגשת הוכחות :ב ,בניסן תשל״ז ( 8באפריל .)1977
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :חיים יניב ,עו״ד ,של רוטשילד  ,4תל־

הנרקיסים  ,8קרית מלאכי.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרתי .174/71

הסכום לכל לירה 100 :אגורות.

אביב.

הודעה על מינוי נאמן במקום נאמן שנפטר
שם החייב ,תיאורו ומענו :איזיק בורק ,פועל ,רחוב טרומפלדור ,31

פתח־חקוה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .4088/64
שם הנאמן שנפטר ,תיאורו ומענו :מאיר פוגל ,עו״ד ,רחוב קרליבך
 ,13תל־אביב.

שם הנאמן החדש ,תיאורו ומענו :יעקב פוזננסקי ,עו״ד ,שד ,רוטשילד
 ,135חל־אביב.
תאריך המינוי :ח ,בשבט תשל״ז ( 27בינואר .)1977

א' קליר

ב״ג באדר תשל״ז ( 13במרס )1977

סגן כונס הנכסים הרשמי

הודעה על תשלום דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :רנה ולנסי ת«ז  ,4192789שוטר בעבר;
דעזי ולנסי ת״ז  ,7818441רחוב ברזיל  ,115/50ירושלים.

בית המשפט המחוזי של :ירושלים ,תיק אזרחי  .245/73י

דיביךנד ראשון או אחר :ראשון וסוסי.
זמן פרעונו :ו ,באייר חשל״ז ( 24באפריל .)1977
מקום פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב החלוץ

 ,117באר־שבע.

הודעה על ביטול צו קבלת נכסים ופשיטת רגל
שם החייב ,תיאורו ומענו :שורדקר נתן ,ת״ז  ,6979802חשמלאי,
רחוב אשטרום  ,2506/33אשדוד.
בית המשפט המחוזי של :באר-שבע ,תיק אזרחי .255/73
 .תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל :א' בסיון חשל״ג ( 1ביוני .)1973

תאריך ביטולו :י״ז באדר תשל״ז ( 7במרס .)1977

ש ,אנקור

כ״ד באדר תשל״ז ( 14במרס )1976

סגן כונס הנכסים הרשמי

הודעות על תשלום דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :אלישע גלעדי ,רה ,איינשטיין  ,18קרית
אתא.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .77/71

הסכום לכל לירה 30 :אגורות.

הסכום לבל לירה.18% :

דיבידנד ראשון או אחר :ראשון.
זמן פרעונו :ז ,באייר תשל־ז ( 25באפריל .)1977

דיבידנד ראשון או אחר :שלישי ואחרון.
זמן פרעונו :י״ג בניסן תשל״ז ( 1באפריל .)1977

מקום פרעונו במשרד הנאמן :יצחק מינא ,עו״ד ,בן יהודה ,10
ירושלים.

מקום פרעונו במשרד הנאמן :א .שילה עו״ד ,רה ,החלוץ  ,18חיפה.

שם החייב ,תיאורו ומענו :יגאל אברמוב ,שד ,דגניה 77ב /קרית

הודעה על מינוי נאמן

חיים מערבית.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .34/66

שם החייב ,תיאורו ומענו :אילנה שריקי ,ת״ז  ,6402830עקרת בית,

רחוב אביבית  ,14עיר גנים ב׳ ,ירושלים.

דיבידנד' ראשון או אחר :ראשון.

■בית המשפט המחוזי של :ירושלים ,תיק אזרחי .196/67

שם הנאמן ,תיאורו ומענו :יצחק מינא ,עו״ד ,בן יהודה  <10ירושלים.
תאריך המינוי :ט״ו בכסלו תשל״ז ( 7בדצמבר )1976

י׳צוריאלי
סגן כונס הנכסים הרשמי

1118

הסכום לכל לירה.20% :
זמן פרעונו :כ׳ בניסן תשל״ז ( 1באפריל .)1977
מקום פרעונו במשרד הנאמן :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב שמריהו
לוין  ,3חיפה.
כ،ח באדר תשל״ז ( 18במרס )1977

י ,יקותיאלי
סגן כונס הנכסים הרשמי

ילקוט הפרסומים  ,2308י״ב כגיסו חשל״ז31.3.1977 ,

הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי

פקודת פשיטת הרגל,

תקנות המיאוה העממי,

הודעה על תוצאות ההגרלה

1936

ה־68

בהתאם לתקנה ( 11ג) לתקגוו .המילווח העממי ,תשי״ד—,1954

הודעות בדבר כוונה להכרח על דיבידנד

מתפרסמות בזה תוצאות ההגרלה ה־ »8שהתקיימה ביום כ״ה באדר
תשל״ז ( 15במרס  :)1977־

שם החייב ,תיאורו ומענו :גלוריה (תקוה) ויעקב אזולאי ,שיכון

קנדי  ,16/659אור־עקיבא.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .857/74

תשי״ד1954-

א .מאה וחמישים איגרות החוב המסומנות באחד משבעים וחמישה

.

המספרים הסידוריים הראשיים הבאים ובאחד המספרים הסידוריים
המשניים  n-11עלו בגורל ראשונה וייסדו בסך  100לירות בל

היום האחרון לקבלת הוכחות :כ' בניסן תשל״ז ( 8באפריל .)1977
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :י .חיון עו״ד ,רחוב אבן סינא  ,20חיפה.

אחת:

שם החייב ,תיאורו ומענו :לאה אובר ,רח׳ הרצל  ,3חדרה,

61306

בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .820/67
היום האחרון לקבלת הוכחות :כ׳ בניסן תשל״ז ( 8באפריל .)1977

129195 120564
124611
27628

שם הנאמן׳ תיאורו ומענו :ראובן גולן ,עו״ד רח ,הרברט סמואל ,31

21043

8782

48725

99970

145316

70366

138069

36641

139755

99533

23385

85115

104652

71469 113870
1393
1814

72826

62849

34

135913

29887

92032

65962

68649

16585

25718

58279

82653

73939

76175

:צו קבלת גכסים והכרזת פשיטת רגל,
אסיפה ראשונה וחקירה פומבית

106385

88551

125389

54652

60735

16167

79044 103736
^5212 36692

28602

חדרה .יהודה רותם ,עו״ד ,רה ,ברזילי  ,7תל־אביב.

19540

שם החייב ,תיאורו ומעונו :גבריאל קסטנבאום ,רח׳ שיבת ציון  ,6׳

2898

17225

98258

3567

1940

27234

חיפה ח.ז.6752490 .
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .1653/76

116439

63811

149464

133977

146778

69438

66749

78930

97169

61513

73374

7952

תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :כ״ה בשבט תשל״ז

72443

134194

98728

83731

25152

114554

15851

147561

31163

( 13בפברואר .)1977

'

בקשת גושה או חייב :נושה.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :א ,בניסן תשל״ז ( 20במרס
 ,)1977בשעה  10.30במשרד כונס הנכסים הרשמי ,רח׳ שמריהו לוין

חיפוז.
,3
תאריך החקירה הפומבית׳ השעה והמקום :י׳ בניסן תשל״ז ( 29במרס

 )1977בשעה  11.30בבית המשפט המחוזי בחיפה.

הודעות על ביטול צו קבלת הנכפים
שם החייב ,תיאורו ומענו :שמואל זליג ז״ל.

בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .348/68
תאריך צו קבלת הנכסים :י״ג בניסן חשב״ט ( 1באפריל .)1969

תאריך ביטולו :ג ,באדר תשל״ז ( 21בפברואר .)1977

ב .חמישים איגרות החוב המסומנות באחד מעשרים וחמישה המספרים
הסידוריים הראשיים ובאחד המספרים הסידוריים המשניים  1ו11-
עלו בגורל אחריהן וייסדו בכך  200לירות כל אתת:

16500

61204

73232

26514 136969

94261

29819

127887

139298

108313

138783

22569

75132 107884 73904 4369
97235 117897
i 58203 24980
98749 68788
5289
70797
75855
י . 1ארבע איגרות החוב המסומנות באחד משני המספרים הסידוריים
הראשיים הבאים ובאחד משני המספרים הסידוריים המשניים  1ו־11
עלו בגורל אחריהן וייסדו בס 1,000 •:לירות כל אחת:

36507
שם החייב ,תיאורו ומענו :חסן מוחמד בכרי ז״ל.
בית המשפט המחוזי ד.
של :חיפה ,תיק אזרתי .1146/67

תאריך צו קבלת הנכסים 30 :ביולי .1967

תאריך ביטולו :י״ג באדר תשל״ז ( 21בפברואר .)1977

130294

שתי איגרות החוב'המסומנות המספר הסידורי הראשי ובאחד משני
המספרים הסידוריי המשניים  iו־ם ,עלו בגורל אתריהן וייפדו
בסך  10,000לירות כל אחת:

י

371177

הנאמן
הודעה על ביטול צו קבלת נכסים ושחרור
ה.
שם החייב ,תיאורו ומענו :חסן עבדאל סלאם בן אחמד אבו היגא,
בית המשפט המחוזי של :חיפה׳ תיק אזרחי .1123/66

איגרת התוב המסומנת במספר הסידורי הראשי ובמספר הסידורי
המשני הבא עלתה בגורל אתריהן ותיפדה בסך  20,000לירות:

I 601:74

תאריך צו קבלת הנכסים 20 :ביולי .1966

תאריך ביטולו 15 :ביגואר .1974
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :שרה סלומון עו״ד רחוב ירושלים  1חיפה.
תאריך השחרור :כ״ג באדר תשל״ז ( 13במרס .)1977
כ״ח באדר תשל״ז ( 18במרס )1977

י' יקותיאלי
סגן כונס הנכסים הרשמי

ילקוט הפרסומים  ,2308י״ב בניסן תשל״ז31.3.1977 ,

ו .איגרת החוב המסומנת במספר הסידורי הראשי ובמספר הסידורי
המשני הבא .עלתה בגורל אתריה ותיפדה בסך  40,000לירות:
74؛.ס116
־(B3R
איגרות החוב שעלו בגורל יי פרעו •,לפי דרישה ,תחל ביום י״ח

בניסן תשל״ז ( 6באפריל .)1977

1119

חוק בנק ישראל,

תשי״ד1954-

תקנות שטר* אוצר,

הסכום הכולל של שטרי אוצר

דין וחשבון לסי סעיף  )1(58של חוק בנק ישראל ,תשי״ד—,1954
על מחזור המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום העבודה
ביום ד ,בניסן תשל״ז ( 23במרס )1977

■ שסרי בסף במחזור •.................................
מעות (לרבות מטבעות קטנים) במחזור  .י .
סד בל המטבע במחזור .............................. .
• • •..........................................
זהב
יתרות במטבע חוץ וזהב ...............................

שטרי מקרקעין של הממשלה' ......................
שטרי אוצר ושטרי התחייבות של הממשלה .
שטרי חוב ושטרי חליפין ...........................
סד כל הנבסיס ........................................

אג<

—
—

—
—

—
—

■—

.2

—

— ؛
—

.3

5,826,440,931 90
.4

* לא בולל מטבעות זכדון (מזהב) בערך נקוב בולל של 13,662,400

ל״י שתכולת הזהב הבלול בהם שווה או עולה על ערכם הנקוב.

1120
המהיר  448אגורות

69,400,000

הוצאו אחרי התאריך האמור -
165,000,000
על פי סעיף ( 1ב) ()1
60,400,000
סל סי סעיף ( 1ב) ()2
נפדו אחרי התאריך האמור —
165,000,000
על סי סעיף ( 1ב) ()1
69,400,000
על סי סעיף ( 1ב) ()2
נמצאים במחזור ביום י״א בניסן
תשל־ז ( 30במרס - )1977
על סי סעיף ( 1ב) ()1
על סי סעיף ( 1פ) ()2
׳

■
165,000,000

םה״כ

__

5,826,440,931 90

׳•

על סי סעיף ( 1ב) ( )1לפקודת
שטרי אוצר ,תש״ט1948-
על סי.סעיף ( 1ב) ( )2לפקודת
שטרי אוצר ,תש״ט1948-

5,826,440,93*1 90
—

ל-י

ל׳י

 .1שהיו במחזור ביום א ,בניסן תשל״ו
( 1באפריל .—)1976
ל״י

תש״ט1948-

םה״כ

234,400,000

165,000,000
69,400,000

234,400,000

ילקוט הפרסומים  ,2308י״ב בניסן תשל״ז31.3.1977 ,
נדפס בדפוס הממשלה; ירושלים

משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום וכשעה המצוינים .
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.

על החתום

Usw

37 •0700

משרד המשפטים (התימה מוסדית).

■
21

