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חוק־יסוד :הממשלה

חוק נכסי נפקדים,

תש״*—1950

הודעה על קביעת ממלא מקומו של שר

הודעה על מינוי חברי ועד הנאמנים בעכו.

בהתאם לסעיף (41ב)( )1לחוק־יסוד :הממשלה! ,מודיעים בזה
שהממשלה קבעה ,לסי סעיף  20לחוק האמור ,כי השר לקליטת העליח
יכהן .כממלא מקומו של שר הבריאות מיום ה׳ באייר תשל״ד (27
באפריל  )1974עד שובו של שר הבריאות לארץ.

מודיעים נזה כי כתוקף'סמכותה לפי' סעיף 29ב לחוק נכסי נפק 
דים ,תש״ י ;1 1950-מינתה הממשלה את האנשים ששמותיהם נקובים
להלן להיות חברי ועד הנאמנים בעכו:

ו ,באייר חשל" ד ( 28באפריל )1974

מיכאל ארנון

(חט )78410

מזכיר הממשלה

■

הודעה על קביעת ממלא מקומו של שר

ט ,באייר תשל־ד ( 1בטאי )1974
(חט  )78410י

גרשון אבנר
מזכיר הממשלה

י

עדנאן צאלח ח׳טיב
׳ • חסן אברהים סרואן
_ Tבאמל מחמד ג׳יוסי
מחמד חוסין מוברשם
י ־ אחמד עבדאללה סעיד
עלי אחמד ח׳ודרוג׳
ג׳מאל שריף קאסם

! ס״ח תשכ״ח ,עט.226 ,

בהתאם' לסעיף (41ב)( )1לחוק־יסוד; הממשלה! ,מודיעים בזח
שהממשלה קבעה ,לסי סעיף .20לחוק האמור ,כי שר המשפטים יכהן
כממלא מקומו של שר האוצר מיום ט ,באייר תשל״ד ( 1במאי )1974
עד שובו של שר האוצר לארץ. .

'•>

לי!

־

-

■

-

י י

ההודעות על מינוי חברי ועד נאמנים בעכו שפורסמו בילקוטי
הפרסומים  ,1269תשכ״ו ,עט׳  ,1411 ;1420תשב-ח ,עט׳ 342
ו־ ,1709תשל״א ,עט׳  — 1366בטלות.
כיו בניסן חשל״ד ( 18באפריל )1974
(חט )72854

מיכאל ארנון
מזכיר הממשלה

 1ס״ח תש״י ,עט ;86 ,חשכ״ה ,עט׳ ■.58

! ס-ה תשכ״ה ,עמ׳ • .226

חוק המקרקעין,

חוק־יסוד :הממשלה

־

הודעות על שובם של שרים לארץ

תשכ״ש1969-

אישור בדבר הפיכת מקרקעי יעוד למקרקעי ציבור
בתוקף סמכותי לסי סעיף  110לחוק המקרקעין ,תשכ״ט,11969-

׳ אני מאשר ,כי המקרקעין המתוארים כתוססת והרשומים בלשכות
■ מודיעים נזה ,לענין סעיף  20לחוק-יסוד :הממשלה ,כי שר
רישום המקרקעין ,כמפורט להלן ,כמקרקעי יעוד המהווים דרכים,
התיירות שב ארצה ניום ח ,נאייר תשל-ד ( 30נאפריל .)1974
חדלו לשמש ליעודם וייהפכו למקרקעי צינורי שאינם'מקרקעי יעוד:
’

י

f ■ ■Utt

י ׳

תוספת • ■

מודיעים נזה ,לענין סעיף  20לחוק־יסוד.. :הממשלה ,כי שר
הנריאות שב ארצח ביום ז׳ באייר תשל״ד ( 29נאפריל .)1974
ת׳ גאייר תשל״ד ( 30באפריל )1974
(חט .)78410

מיכאל ארנון
מזכיר הממשלה

גוש.

חלקה

8150

18

שטה החלקה
במטרים מרובעים

.

.

החלק שחדל
לשמש ליעודו
'במטרים מרובעים

לשכת נתניה

חוק־יסוד :הממשלה
' הודעה על מינוי מזכיר הממשלה
ועל פקיעת כהונתו של מזכיר הממשלה
גהתאם לסעיף (41ב)( )4לחוק־יסוד :הממשלה! ,מודיעים נזה
כי הממשלה ,כתוקף סמכותה לסי סעיף  38לחוק האמור ,מינתה את
גרשון אגנר להיות מזכיר הממשלה מיום ט ,נאייר חשל-ד ( 1נמאי
 ,)1974נמקום מיכאל ארנון  2הפורש מתסקידו.
ד׳ נאייר תשל* ד ( 26באפריל )1974
(חט )78311

מיכאל ארנק
מזכיר הממשלה

בשלמות

4194

לשכת חיפה
12254

90

1601

12254

92

127

6727

17

בשלמות

-

בשלמות

לשבת פתח־תקוה
3396

כ*ז בניסן תשל״ד ( 19באפריל )1974

בשלמות

חיים י׳ צדוק
שר המשפטים

(חט )70133

 1.ס״ח תשכ״ח ,עט.226 ,
 2י״ פ תשכ״ח ,עט2236 ,

1382

! ס-ח תשב" ט ,עט.259 ,

ילקוט הפרסומים  ,2007נ׳ באייר תשל״ד12.5.1974 ,

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (רשיון לסוכן
ביטוח) ,תשכ״ט1969-
הודעה בדבר קביעת רשימת חברי ועדת בוחנים
אני מודיע בי ׳בתוקף סמכותי לפי תקנה (8א) לתקנות' הפיקוח
על עסקי ביטוח (רשיון לסוכן .ביטוח) ,תשכ״ט 1969-؛ ,קבעתי
רשימת חברי ועדת בוחנים כלהלן:

פקודת המסים (גביה)
ביטול מינוי ממונים על מחוז וקציני מחוז
בתוקף סמכותי לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גביה)  ,1אני
מבטיל את מינוים של קציני מחוז וממונים על מחוז ששמותיהם נקובים
להלן בטור א ,ושהודעות על מינוים פורסמו בילקוט־ הפרסומים
■שצויין לצדי שם־כל אחד מהם בטור ב:,

א,

 .1עובדי המדינה:

בצלאל טאומן
מיכאל .כהנא

אוזן אייב
אליאם זהר
אליצור יואל
אמיר שמעון
בן־זאב ברוך
נן־צור גדעון
בר־נוכבא נפתלי
גולדפינגר ברוך
גיל עזרא
גלעד חולדה
גרטי נסים
הרמץ אפרים
וינר אברהם
 .חיימוביץ משה
טולטץ אליעזר
בתבן יעקב
לנדאו משח
לנץ אליעזר
מוסאייב יעקב
מלאכי יוסף
נחון ברוך
 .סגל זאב
עגתבינתנאל
עפרון שבח
פוגל בנימין
פורמן דב
פישר דב
קופלראלפרד.-
קריגר יוסף יצחק
׳ראובני בנימין
הוזניצקי שמעון
ריים.יוםף
רסקין פנחס
שכטר שמעון

איליה צבטלר

 .2מומלצים מאת האיגודים המייצגים חברות לביטוח:
יצחק חסין
יהודה איל
רבקה כרמל
שלטה אליהו
גד ליבלינג
אלי בובולד
יצחק ליבר
דוד בלגן
׳
יעקב מנסור
אבא בן אפרים
שמעון עזוז
קורס ברגמן
משה צימבר
יצחק גולדשטיין
משה קובר
יעקב גילון
יצחק קלמרו
אלפרד חורביץ
מנחם רוזנטל
מרדכי הרשקוביץ
אליעזר שטילר
בדורי חכם אהרון
 .3מומלצים מאת איגודים של סוכני ביטוח:
אליעזר אבינועם  ..מיכאל פוטר
אהרן פוסשניק
יוסף אורן
פנחס סולק
אברהם ארגמן
ישעיהו קוסטרינסקי
תאודור ירמיאס
מאיר רובננקו
יעקב בהן
גדליהו רכטר
אלחנן לוונטהל
אהרון שביט
שלום־ סופר
אברהם עבוד

 .4מומלצים מאת מועצת .הביטוח:
איתן1אבניאון
עוזי אבל
_
גדעון גוטליב
יהודה גרינגרד
ארנסט המבורגר

דוד חכמי
נחמיה מישור
שמעון עין דור
אהרון קונפינו
מנחם קצנלבוגן
יעקב קרס.

ההודעה בדבר קביעת רשימת חברי ועדת בוחנים שפורסמה
בילקוט הפרסומים  ,1994תשל״ד ,עט — 1072 ,בסלה.

פנח0 0פיר

ל' בניסן תשל״ד ( 22באפריל )1974
(חט )726300

שר האוצר י

» ק״ת  ,2342תשכ״ט ,עט.804 ,

ב,
 ,1104תשג״ד ,עמ1882 ,

 ,1104תשכ״ד ,עט׳ 1882

 ,1422תשכ״ח ,עמ614 ،

,1652
,1107
,1510
,1350
,1107
,1652

תש״ל ,עט׳ 2719
תשכ״ד ,עט׳ 1973
תשכ״ט ,עט971 ,
תשב״ז ,עט1259 ,
תשכ״ד ,עט' 1973
תש״ל ,עט2719 ,

 ,1107חשכ״ד ,עט׳
 ,1107תשכ-ד ,עט,
 ,1104תשכ״ד ,עט,
 ,1107תשב״ד ,עט,
 ,1104חשכ״ד ,עט1883 ,
 ,1150תשכ״ה ,עט׳ 1084
 ,1107תשב״ד ,עט1973 ,
 ,1422תשב״ח ,עט614 ,
 ,1104תשכ״ד ,עט1882 ,
 ,1104תשכ״ד ,עט1882 ,
 ,1107תשכ״ד ,עט׳ 1973
 ,1104תשכ״ד ,עט1883 ,
 ,1104תשכ״ד ,עט1883 ,
 ,1107תשכ״ד ,עט1973 ,
 ,1107תשכ״ד ,עט1973 ,
 ,1104תשב״ד ,עט1882 ,
 ,1107תשכ״ד ,עט1973 ,
,1107־תשכ״ד ,עט1973 ,
 ,1107תשכ״ד ,עט1973 ,
 ,1107תשכ״ד ,עט1973 ,
 ,1104תשכ״ד ,עט1882 ,
 ,1104תשב״ד ,עט1883 ,
 ,1104תשכ״ד ,עמ'?'188
 ,1107תשכ״ד ,עט1973 ,
 ,1104תשב״ד ,עט.1883 ,

י״ז בניסן תשל״ד ( 11באפריל )1974
(חט )72403

1973
1973
1882
1973

פנחס ספיר
שר האוצר

* חוקי א״י ,ברך ב /עט ;1374 ,ס״ח תשל״ג ,עט.46 ,

חוק יישוב סכסוכי עבודה,

תש«״ז1957-

י הודעה על מינוי

הודעה על ביטול מינוי

בהתאם לסעיף  1י לחוק יישוב סכסוכי עבודה ,תשי״ז—,1 1957
אני מודיע ,בי מיניתי את נחמן אורי להיות ממונח ראשי על יחסי
עבודה בפועל ,מיום ט ,באייר תשל״ד ( 1במאי .)1974

בהתאם לסעיף  1לחוק יישוב סכסוכי עבודה ,תשי״ז—,1 1957
י אני מודיע ,בי ביטלתי את מינויו של גדעון בן־ישראל  2להיות ממונה

ז׳ באייר תשל״ד ( 29באפריל )1974
(חט )75220

יצחק רבין

 1ס״ח תשי״ז ,עט.58 ,

ילקוט הפרסומים  ,2607כ׳ באייר תשל״ד,׳ 12.5.1974

שר העבודה

ראשי על יחסי עבודה ,מיום ט ,באייר תשל״ד ( 1במאי .)1974

ז׳ באייר .תשל״ ד ( 29באפריל )1974
(חט )75220

יצחק רבין
שר העבודה

 1ם״ ח תשי-ז ,עט.58 ,
׳  2י״פ תשכ-ט ,עט׳ .1262

׳ 1383

חוק הגנת השבר ,תשי״ח958-ו

אישור הסכם
בתוקף סמכותי לסי סעיף  5לחוק הגנת השבר ,תשי״ח—,11958

אני מאשר לענין הסעיף האמור את ההסכם הקיבוצי הכללי שבין
מכון וייצמן למדע לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בא«י,
הועד המרכזי של הסתדרות הפקידים ,עובדי המינהל והשירותים
וועד העובדים הטכניים של מכון וייצמן למדע ,מיום כ׳ בכסלו
תשל״ד ( 15בדצמבר  ,)1973והרשום בפנקס ההסכמים הקיבוציים
לסי מספר .315/73

יצחק רבץ

ז׳ באייר תשל״ד ( 29באפריל )1974

י שר העבודה

(חמ )75248

תקנות שירות בטחון (בט1ד) ,תשי״ב952-ו
הודעה בדבר מינוי ועדות פטור ,אזורן ומענן
בהתאם לתקנה  3לתקנות שירות בטחון (סטור) ,תשי״ב—,11952

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה  ,1מיניתי את צבי רנאור
להיות הפר בועדת פטור מם׳  2במקום אל״מ (מיל ).פלג תמיר
וחבר בועדת פטור מס׳  '14במקום מנחם כתן.

• ועדות פטור כאמור משמשות כרשות לצורך סעיף (30ג) לחוק
שירות בטחון ,תשי״ט[ 1959-נוסח משולב] ؛.
ההודעה בדבר מינוי ועדות פטור ,אזורן ומענן ,שפורסמה ביל 
קוט הפרסומים  ,1834תשל״ב ,עמ׳  ,1938תתוקן לפי זה.

משה דיין

ד׳ באייר תשל״ד ( 26באפריל )1974
(חמ )73028

שר חבטחון

....

 1ס-ח תשי״ח ,עמ׳  ;86תש-ל ,עמ׳ .40

1
2

חוק שעות עבודה ומנותח,

ק״ת תשי״ב ,עמ׳ .1024
ס״ח תשי״ט ,עמ׳ .286

תש<״א1951-

אישור הסכמים
בתוקף סמכותי לסי סעיף (5א) לחוק שעות עבודה ומנוחה,
תשי״א ,1'1951-אני מאשר לענין הסעיף האמור את —

צו הסדרת מקומות רחצה (סדרים ואיסורים
במקומות רחצה מוכחים) ,תשב״ה1965-
הודעה על הסמכת מפקחי רחצה

()1

ההסכם הקיבוצי המיוחד שנין אוברסיז רדיויקורפוריישן בע״מ
לנין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל וועד עובדי
אוברסיז רדיו קורסוריישן בע״מ מיום י״ג נאדר א׳ תשל״ג
( 15בפברואר  ,)1973הרשום בפנקס ההסכמים הקיבוציים לסי
מספר ;358/73

אני מודיע כי ,בתוקף סמכותי לסי סעיף  1לצו הסדרת מקומות
רחצה (סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים) ,תשב״ ח,11965-
הסמכתי את האנשים ששמותיהם נקובים להלן להיות מסקחי רחצה
לצורך חצו עד יום י-ט בניסן תשל״ה ( 31במרס  ,)1975במחוזות
שצויינו לצד שם בל אחד מהם:

()2

ההסכם הקיבוצי המיוחד שבין ההסתדרות הכללית של העובדים
בארץ ישראל ואגודת עובדי הטקסטיל ,ההלבשה והעור לבין
הנחלת פית חרושת פרינה (ישראל) בע״מ מיום י״א באלול
תשל״ב ( 21באוגוסט  ,)1972הרשום פפנקס ההסכמים הקיבו־
ציים לפי מספר .367/73

.

יצחק רבץ

כ-ט בניסן תשל״ד ( 21באפריל )1974
,
(חמ )751605

שר העבודה

 1ס״ח תשי״א ,עמ׳  ;204תשנ״ט ,עמ׳ .54

חוק שירות בטחון,
[נוסח משולב] י

תש*״ט1959-

מינוי חבר ועדה מייעצת
בתוקף סמכותי לסי סעיף  42לחוק שירות בטחון .,תשי״ט-
[ 1959נוסח משולב]  ,1אני ממנה את צבי רנאור להיות חבר ועדה
מייעצת שתפקידה לייעץ למי שהוסמך להשתמש בסמכויות שר חבטחון
לפי סעיפים -28ו־ 31לחוק.

התוספת הראשונה למינוי ועדות מייעצות שפורסם בילקוט הפר 
סומים  ,1863תשל״ג ,עמ׳  ,151תתוקן לסי זה.
ד׳ באייר תשל״ד ( 26באפריל )1974
(חמ )73024

 1ם״ ח תשי״ט ,עמ׳ .286
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משה ■דיין
שר חבטחון

כל המחוזות:
אוריון יעקב
בן ישי צבי
גרי לוי
דינור אברהם
יהלומי אריאל
■ כהן נפתלי

’.

לביא יהוקאל
לוי יעקב
מליון זאב
רוזובסקי אליהו
שמלינג ישראל

-

מחוזהצפון:
כהן נפתלי

סמט ישראל

מחוז חיפה:
גזית יוסף
ויגטר אהרון
בחן ציון

בלזנר משח
לאלו עובדיה
שיש דב

מחוז תל-אביב:
ד" ר וולף יעקב

פרנקל יואל

׳מחוז הדרום:
ארוסי משה

בהן יעקב

מחוז ירושלים:
שכטר אריה
ט״זבניסןתשל״ד (8באפריל)1974
(חמ )76760

יוסף בורג
שר הסנים

 1ק״ת תשכ״ה ,עמ׳ .1903

 .ילקוט הפרסומים  ,2007כ׳ באייר תשי״ד12.5.1974 ,

תקמח השירותים הדתיים היהודיים (אגרות
שירותים של חברות קבורה) ,תש״ל969-ו

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות),
תש*״ח1958-
הודעה בדבר בחירת ראש .המועצה האזורית .
רמת־נגב וסגנו

אישור אגרת שירותים
בתוקף סמכותי לסי תקנה  5לתקנות השירותים הדתיים היהודיים
(אגרות שירותים של חברות קבורה) ,תש؟ל1969-؛ ,אני מאשר
.בקשת החברה קדישא "קהילת ירושלים ,להטיל אגרת שירותים על
מקימי מצבה בבית העלמין בהר המנוחות בירושלים ,לסי השיעורים
'c
והתנאים כדלקמן:
 .1שיעורי האגרה:
למצבה ששוויה בלירות- :
עד—350
למעלה מ־ 350עד 500
למעלה מ־ 500עד 600
למעלת מ־ 600עד 750
למעלת מ־ 750עד 1,000
למעלת מ־ססס■!,

בהתאם לסעיף (32יב) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות),
תשי״ח ,!1958-נמסרת בזת הודעה כי בישיבת המועצה האזורית
רמת־נגב שהתקיימו; ביום ל׳ בשבט תשל״ד ( 22בפברואר ,)1974
נבחרו יעקב כהן להיות ראש המועצה ויצחק שרוף להיות סגן'ראש.
המועצה.
י״ב בניסן חשל״ד ( 12באפריל )!974
(חמ )8083

במחיר המצבה
 800לירות
 1,200לירות
 2,000לירות
 3,250לירות
 4,000לירות.

1

..
.3

ק״ת תשי״ח ,עט׳  ;1250י״פ תש״ל ,עט׳ .2018

תקמח ההגבלים העסקיים (רישום הסדר
בובל ,בקשה למתן החלטה עליו והודעה
על החלטת המועצה) ,תש^،ך960-ן

■،
 .2מקרי סעד ומחוסרי יכולת:
א .החברה קדישא תקים ועדת עדר בת שלושה חברים לדון
ולהחליט בבקשות של מקרי סעד ומחוסרי יכולת מבין מקימי
המצבות .לסטור או להנחה משיעור האגרה.

ב.

הודעה על החלטת המועצה
בהתאם לתקנה (9א) לתקנות ההגבלים העסקיים (רישום הסדר
כובל ,בקשה למתן החלטה עליו והודעת על החלטת המועצה) ,תש״ך—
 ,11900אני מודיע בי ביום י״ב בניסן תשל״ד ( 4באפריל )1974
החליטה המועצה ,לגבי אספקת גז באמצעות מרכזיות ,כדלקמן:

תוך שלושים יום ממתן ההחלטה של ועדת הערר ,רשאי
העורר לעדור על ההחלטה לפגי ועדת ערר עליונה בת שלושה
חברים שמינה השר מבין עובדי משרד הדתות ואנשי ציבור;
החלטת ועדת הערר העליונה תהיה סוסית.

()1

בתיק העי— — 298/057/3לבטל את החלטתה מיום כ״ח בניסן
חשל״ג ( 30באפריל  )1973המאשרת את ההסדר הכובל לשנה
אחת מאותו יום ,כפוף לתנאים שפורטו בהחלטה;

()2

בתיק הע— — 306/657/5לדחות את הבקשה לאישור ההסדר
הכובל הבא לשנות את ההסדר הכובל שאישרה המועצה בתיק
הע—.298/657/3

אישור אגרת .השירותים לחברה קדישא "קהילת ירושלים",
שפורסם בילקוט הפרסומים  ,1782תשל״ב ,עט — 470 ,בטל.

יצחק רפאל

כ׳ בניסן תשל״ד ( 12באפריל )1974

שר הדתות

(חמ • )77807

 1ק״ת תש״ל ,עט׳ .10

ההחלטה האמורה פתוחה לעיון הציבור במשרד המסחר והתעשיה,
בנין פלס ,ירושלים.

פקודת העתונות
הודעה על שינוי בעתון
נמסרת בזה הודעה כי העתון" .אל בושרא" ,שהודעת על מתן
הרשיון להוציאו לאור פורסמה בילקוט הפרסומים  ,478תשט״ז,
עט 989 ,ותוקנה בילקוט הפרסומים  ,1921תשל״ג ,עט׳  ,1735ייערך
מעתה בידי גלאל אל דין קמר،

כ״א בשבט תשל״ד ( 13בפברואר  )1974ל' גרי
סגן המנהל הכללי לתפקידים מיוחדים
(חט )76721
במשרד הפנים .

פקודת העיריות
הודעה בדבר בחירת ראש עירית שפרעם וסגניו
בהתאם לסעיף  132לפקודת העיריות! ,נמסרת בזה הודעה כי
בישיבת מועצת עירית שפרעם שהתקיימה ביום ט״ו בשבט תשל״ד
( 7בפברואר  )1974נבחר איבראהים נימר חוסיין להיות ראש העירית,
ויוםף־חםן ח׳ניפם וסתים סלים עליאן נבחרו להיות סגני ראש העירית.
ז׳ בניסן חשל״ד ( 9באפריל - )1974
(חט )8051

חיים קוברסקי
המנהל הכללי של משרד הפנים

! דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8תשכ״ד ,עט ;197 ,י״ם ,1715

תשל״א ,עט׳ .1523

ילקוט הפרסומים  ,2007כ׳ באייר תשל״ד12.5.1974 ,

חיים קוברסקי
המנהל הכללי של משרד הפנים

ב״ט בניסן תשל״ד ( 21באפריל )1974
(חט )70120

.

מ ,הורוביץ
הממונה על הגבלים עסקיים

 1ק״ת תש״ך ,עמ׳  ;526תשב״א ,עמ.432 ،

כקודח הסדר זכויות במקרקעין [מסח
חדש] ,תשב״ט1969-
הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות בהתאם לסעיף 57
מודיעים בזה לקהל ,כי לוחות הזכויות של הגושים ,20251
 ,20802 ,20793 ,20791 ,20790 ,20252תענך ,נסת יזרעאל ,הוצגו
לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין לאזורי חיפה והצפון; בלשבת
קצין המחוז עפולה ,ובמועצה האזורית גלבוע.

מודיעים בזה לקהל ,כי לוחות הזכויות לגושים 18591 ,18555
תמרה נפת עכו ,הוצגו לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין לאזורי
חיפה והצפון; בלשכת קצין המחוז עכו ,ובמועצה המקומית תמרה;

מודיעים בזה ,בי לוחות זכויות לגושי הרישום ,5637 ,5598

מודיעים ,הוצגו לעיון בלשכת פקיד ההסדר לאזור הסדר רמלה
שבתל־אביב ,בלשכת הממונה על מחוז המרכז רמלה ובמשרד המועצה
האזורית מודיעים ,שבבני״עטרוח.
כ״ד בניסן תשל״ד ( 16באפריל )1974

ישראל השכל

מנהל .אגף רישום והסדר המקרקעין
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חוק התקנים,

תש«״1953-1

חוק התכנון והבניה,
בקורת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)1943 ,
תשכ״ה1965-

היתר לסמן מצרך בסימן השגחה
מתפרסם בזה ■היתר לסמן מצרך בסימן השגחה ,שניתן בחודש
מרס  1974מאת מכון התקנים הישראלי ,בתוקף .סמכותו לסי סעיף
12ב(א) לחוק התקנים ,תשי״ג—:! 1953

■ מס,
ההיתר

..

197439

שם בעל
ההיתר

המצרך שלגביו
ניתן ההיתר

ארד דלית בע״מ<
קיבוץ דלית

ברזים מגתיים קומפקטיים
(קוצבים) בעלי קוטר
נומינלי של ״2

אהרון גילת

ת׳ בניסן תשל״ד ( 31במרס )1974
(חמ )74086

מנחל המכון

* ס״ח תשי־ג ,עמ׳  ;30תשי״ח ,עמ׳  ;2תשל״א ,עמ׳ .22

רווק התכנון והבניה,

תשב״ה1965-

בקורת הקדקיגות (רכישה לצרכי ציבור),

 .הודעה לפי סעיף

:

19

לפקודה

1943

،

בתוקף'סמכותה לסי סעיפים  189ו* 190לתוק התכנון והבניה,
תשכ״ת 1965-؛ ,־ובהתאם לשינוי תכנית מיתאר מקומית הנקראת
״תכנית מם׳  1569שינוי מס׳  1/1970לתכנית רישום שיכונים ציבו 
ריים מז׳  — 5/06/1גוש  30169חלקי חלקות  85 ,66 ,65 ,61רחוב
בך יוחאי שכונת גונן ט׳״ (להלן — התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1808תשל״ב ,עמ׳  ,1235מצהירה גזה
תועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים (להלן — הועדה) ',בהתאם ■
לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) 1943 ,؛ (להלן —
תפקודה) ,כי הקרקע המתוארת• בתוספת ,אשר ביחס אליה פורסמה
תודעת לסי סעיפים  5ו־ 7לפקודת בילקוט הפרסומים ,1936תשל״ג,
עמ׳  ,2118תהיה לקגינה הגמור והמוחלט של עירית ירושלים מיום
פרסום הודעה זו ברשומות,.

י
כמסומן בצבעיס חוס מותחם בקו חוס כהה מסביב וירוק בתשריט
התכנית .י
 .־ העתק התכנית מופקד במשרד הועדה בעירית ירושלים וכל
,המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות• .

כן נמסרת בזה הודעה כי ו?ועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה בקרקע
האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרבי הציבור שלמענם
עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה
ימסור מיד את החזקה' בה• ■ ■ .

שטח של  4732מ״ר בקירוב המהווה חלק מחלקה 116
שטח של  4074מ״ר בקירוב המהווה חלק מחלקה 117

שטה של  144מ״ר בקירוב המהוות חלק מחלקה >158

שטח של  51מ״ר בקירוב המהווה חלק מחלקת 161
שטח של  105מ״ר בקירוב המהווה חלק מחלקה 162

שטח של  36מ״ר בקירוב המהווה חלק מחלקה 163
שטח של  148מ״ר בקירוב המהווה חלק מחלקה 164

שטח של  78מ״ר בקירוב המתווה חלק מחלקה 165

-

שטח של  36מ״ר בקירוב המתוות חלק 'מחלקת 168

שטח של  6מ״ר בקירוב תמתווה חלק מחלקת 169

תעתק התכנית מופקד במשרדי תועדת בעירית בפר־סבא וכל
המעונין בדבר זכאי לעיין בו בימים ובשעות שמשרדי תועות פתוחים
לקתל.

׳

י מירון בנבנשתי
ממלא מקום יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
ירושלים
'(חמ )72512
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כל התובע לעצמו זבות או טובת תנאה בל 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 ראיות לחיזוק תביעתו ,שיכללו את
סרטי הרישום  -אם ישנו — בפנקס רישום המקרקעין ,והודעה
המפרטת לסעיפיהם את הסצויים שהוא .תובע וחישוב הסכום הנתבע
בכל סעיף וסעיף.

שטח של  54מ״ר בקירוב המהווה חלק מחלקה 167

שטחי קרקע המהווים חלקים מחלקות 1 65 ,61־ 66בגוש ,30169

* ס״ח תשכ״ה ,עמ׳ .307
؛؛ ע״ר  ,1943תוס׳  ,1עמ׳ .32

בתוקף סמכותה לסי סעיף  189לחוק התכנון והבניה ,תשכ״ה' -
 1965؛ ,ובהתאם לשינוי תכנית מסורסת כ( 3/14/0להלן  -התבנית),
שהודעה בדבר הרשאה לתת לה .תוקף פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1940תשל״ד עמ׳  ,2236מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון
הועדה) הודעה ,כי הקרקע המתוארת
ולבניה כפר־סבא (להלן
בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור ,וכי הועדה מוכנה
לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

י שטח של  18מ״ר בקירוב המהוות חלק מחלקה 166

תוספת

כ׳ באדר תשל؛ד ( 14במרס )1974

הודעות.לפי סעיף  5ו־ 7לפקודה

ד׳ באייר תשל״ד ( 26באפריל )1974

־ .־

זאב,גלר

■ יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
• כסר״סבא
 1ס״ח  ,467תשכ״ה ,עמ.307 ,

ילקוט הפרסומים  ,2007כ׳ באייר חשל״ד12.5.1974 ,

חוק התכנון והבניה,
מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזת הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי תועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז ירושלים,
חחליטה .באישור שר הפנים לאשר שינוי תבנית י מפורטת הנקרא:
״תבנית מס — 1780 ,שינוי מס 1/71 ,לתכניות מפורטות מס,994 ,
1191ד1440 /א — 1582 /התוויית דרכים ,הרחבת דרכים ,ביטול
דרבים מאושרות ,התוויית מעבר ציבורי להולבי רגל ,יעוד שטחים
לבניני ציבור לשטח פתוח ציבורי ושטח לתחנת דלת ,רחובות תורה
ועבודה ,זנגויל ,גיורדון ',בורוכוב והנטקה ,קרית היובל .גושים
30408 ,30343״ ,שהודעה על הפקדתו ,ביחד עם התשריט המצורף
אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1932תשל״ג ,עמ؛ .1997
השינוי האמור בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
■ וכן במשרדי הועדת המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,ובל המעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פחותים לקהל.

מי שהתנגדותו לשינוי התבנית נדחתה וכן מי שתשמיע ,לפי
סעיף  106לחוק ,טענה לדחיית התנגדות שנתקבלה ,רשאים ברשות
הועדה המחוזית לערער על אישור שינוי התכנית בפני המועצה
הארצית .לתכנון ולבניה.

י״ב

ר ,לוי
בניסן תשל״ד ( 4באפריל )1974
יושג ראש תועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ירושלים

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית ■מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי  .הועדת המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
ירושלים ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,הופקדו
שינויי תכניות מפורטות אלה ,ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם:
״תכנית מס - 1886 ,שינוי מספר  2/72לתבנית מפורטת מם׳
."1490

■

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:־

.

גוש  30123חלקות  220 ,219חלקי חלקות ,235 ,159/7 ,136
( 239מגרשים  199+198 ,130שבת.ב.ע )1490 .רחוב הסלמה

L/
()2

מטרת התבנית היא יעוד חלקי חלקות  75 ,14,10בגוש 30102

׳לשטח להקמת בנין ציבורי לצורך הרחבת מועדון פומרנץ .י
בל המעונין בשינויי התבניות רשאי לעיין בהן ללא תשלום
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,כבנין או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות ,וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
התכנון שלה כלול בתחומי התכניות או גובל אותם ,רשאי ,תוך חדש־
יים מיום פרסומת של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינויי
התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

י״ב בניסן חשל״ד'( 4באפריל  .)1974י' לוי,
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה.
מחוז ירושלים ■
מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזת הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה ,1965-כי במשרדי הועדה' המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
־ ירושלים ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,הופקדה
תבנית מפורטת הנקראת ״תכנית ממורטת מס — 1990 ,שכונת מעלות
• .דפנה״ ,ביחד עם התשריט המצורף אליה• .

מטרת התבנית היא חלוקת משנת של מגרש המיועד להקמת בגין
ציבורי לשני מגרשים ,מגרש מס 1 ,ישמש להקמת בית־ספר ,ומגרש
מס 2 ,ישמש להקמת מעון ילדים.

י בל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,כבנין או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
התכנון שלח כלול בתחום התכנית או גובל אותו ,רשאי ,תוך חדשיים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לתכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.

'שכונת גונן ,ירושלים.
ר ,לוי
 .כ׳ בניסן תשל״ך ( 12באפריל )1974
מטרת התכנית היא שינוי התווי של קטע מרחוב הפלמ״ח הגובל
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 ".י
עם החלקות  ,220 ,219ושינוי בצורת החלקות 239 ,220 ,219
מחוז ירושלים
בגוש  30123בגין שינוי התווי כנ״ל.

״תבנית מס1424 ,א׳  -שינוי מספר  1/73לתפנית מפורטת
מם׳ ."1424

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית:
 . /מגרשים  ,174 ,138 ,129רחוב מיצרי טירן ,שגונת 'גבעת
* המיבתר ,ירושלים.
מטרת התבנית היא ביטול חלק ממעבר ציבורי לחולכי רגל
'(חלק ממגרש  )174ותיקון גבולות המגרשים .174 ,139 ,129
()3

ואלת השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 Aגוש  30162חלקות  ,86 ,76 ,75 ,56 ,15-16המשך רחוב
 Vיחזקאל ,שכונת שמואל הנביא.

 ,ואלת השטחים הכלולים בתכנית:
* גוש  30100חלקי חלקות .7 ,6
 1/גוש  30102חלקי חלקות  ,66 ,1שכונת מעלות דפנה .י

מרחב תכנון מקומי,׳ ירושלים .י

()1

תשב״ה1965-

״תכנית מס1384 ,א׳ — שינוי מספר  .1/71לתבנית מםורטת؛
מם׳ 1439״.

ילקוט הפרסומים  ,2007כ׳ באייר תשל״ד12.5 1974 ,

מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

ביטול הודעה כדבר אישור תכנית
הננו להודיע כי־ בהודעה בדבר אישור תבנית מס1673 ,א׳ אשר
פורסמה בילקוט הפרסומים  1995עמ׳  1109מיום  17במרס 1974
נפלה טעות ,והיא בטלה בזאת ,ובמקומה תפורסם הודעת מתוקנת.

ר ,לוי
ט״ז בניסן תשל״ד ( 8באפריל )1974
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ירושלים
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חוק התכנון והבניה,
מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
ירושלים ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים,
הופקדו תכניות מפורטות אלה ,ביחד .עם התשריטים המצורפים
אליהם:
()1

V

v

()2

.
V

״תכנית מפורטת מס׳  - 1997רחוב סמדר שכונת יפה־נוף,
ירושלים".

תשכ״ה1965-

( )2״תכנית מפורטת .מס׳  — 1817חלוקת מגרש מס 61 ,בת.ב.ע.
 1269המיועד לשטח להקמת בנין צינורי לשני מגרשים :האחד
■ להקמת בי״ם לחטיבת ביניים והשני להקמת גן ילדים — רמת
שרת" ,שהודעה על הפקדתה ,יחד עם התשריט המצורף אליה,
■ פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1881תשל״ג ,עמ׳_.649
()3

״תכנית מפורטת מס׳ -1673רובע מגורים  as a6 a 7בגבעה
הצרפתית" ,שהודעה על הפקדתה ,יחד עם התשריט המצורף
אליה ,פורסמה בילקוט הפרסומים ., 1766תשל״ב ,עמ׳ .68

()4

״תכנית מפורט،/מס׳  - 1931גוש  30162חלקה  115וחלקי

חלקות ! ,60 ,גוש  30151חלקות  91 ,88 ,87 ,84וחלקי חלקות
 ,64,51,50השטח שבין הרחובות בן ציון וריינם שכונת יקריח
משה (תיקון גבולות מגרשים)" ,שהודעת על הפקדתה ■,יחד עם
התשריט המצורף אליה ,פורסמה בילקוט הפרסומים ,1970
תשל״ד ,עמ׳ .468

ואלה השטחים הכלולים בתכנית:
גוש  30161חלקות  ,52 ,25רחוב סמדר ,שכונת יפה־נוף,
ירושלים .י
מטרת התבנית היא אחוד חלקות  52 ,25בגוש  30161הריסת
הבנין הקיים ושינוי קווי הבנין בהתאמת לבנינים הקיימים משני
הצדדים בחלקות .27 ,23

״תפנית מפורטת מס׳  — 1880התווית דרך חדשה דרך גן
העצמאות המחברת את רחוב חלל עם.רחוב אגרון".
• ،/
ואלה השטחים הכלולים בתבנית:
30049
גוש  30035חלקת , 129מש  30036חלקות ,107 ,1
־.247 ,246 ,73־־־

1

■

• ■

מטרת התבנית היא התווית דרך חדשה המחברת את רחוב הלל
עם רחובי אגרון וחוצה את גן העצמאות-. .

( )3״תבנית מסורסת מס׳  — 1987רוגע■ מגורים דרומית לבית.
4
׳ צפפה מיתתם גילה".
•ואלת השטחים הכלולים'בתבנית:
שטח המשתרע מדרום לבית צפפה ושרפת.
מטרת התבנית היא .התוויית דרך ,קביעת מרווחים 'קדמיים,
קביעת שטח פתוח ציבורי וקביעת צפיפות תבניה ,גובה הבנינים
והנחיות לפתוח השטח.

בל המעונין בתבניות רשאי לעיין בהן ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בל המעונין בקרקע ,בבנין או" בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה את
עצמו נפגע על ידי התבניות ,וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
התכנון שלה בלול בתחום התכניות או גובל אותם ,רשאי ,תוך חדשיים
מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות לתכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.

מי שהתנגדותו לתכנית נדחתה וכן מי שהשמיע ,לסי סעיף 106

לחוק ,טענה לדחיית התנגדות שנתקבלה ,רשאים ,פרשות הועדה
המחוזית ,לערער על אישור התכנית בפני המועצה הארצית לתכנון
ולבניה.

ר ,לוי
י״ב בניסן תשל״ד ( 4באפריל )1974
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

 .הודעה בדבר הפקדתי שינוי תכנית מיתאר מקומית
■ נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
ירושלים ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,הופקדו
שינויי תכניות מיתאר' מקומיות אלה ,בי؟וד עם התשריטים המצורפים
"
אליהם:
()1

1/

י״ב בניסן תשל״ד ( 4באפריל )1974

.

התפניות האמורות ,בצורה ■שבה הועדה המחוזית אישרה אותן,
ביחד עם החשריטים המצורפים אליהן ,הופקדו במשרדי הועדה
המחוזית האמורה ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירו־
שלים ,וכל המעונין רשאי לעיין בהן ללא תשלום בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ר׳ לוי

י

יושב ראש הועדת המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ירושלים

מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

הודעה בדבר אישור תבניות מפורטות

מסרת התכנית היא שינוי בעקרונות׳ הבינוי באבן עפ״י תבנית
מס׳  1413ע״י בניית מגנה כדורי מכינות בטון גלילי המיועד
לגן־ילדים.
( ■ )2׳לתבנית מס׳  - 1960שינוי מס׳  42/73לתבנית מיתאר מקומית
 _ ،מס׳ 62״.

נמסרת בזת׳ הודעת ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון .והבניה,
V
תשכ״ה ,1965-כי■ הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים י׳׳־*
אישרת תבניות מפורטות אלה:
()1

״תבנית מפורטת מם׳ —1673רובע מגורים  As a6 a7בגבעה
הצרפתית" .שתודעה על הפקדתה ,יחד עם התשריט חמצורף
אליה ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1874תשל״ג ,עמ׳ .424
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״תבנית מס׳  — 1991שינוי מם׳  51/73לתכנית מיתאר מקומית
מס׳62״.
ואלה.השטחים הכלולים בשינוי התבנית:
גוש  30183חלקה  39וחלקים מחלקות  ,40 ,38 ;26-24שכונת
לבעת מרדכי.

ואלה השטחים הבלו,לים בשינוי התבנית:

-

.

גוש■  '30160חלקות  ,12-3חלקי חלקות ;113 ,83

גוש  30096חלקי חלקות  ,61 ,59שכונת גבעת שאול.

מטרת התבנית היא איחוד זוגות של חלקות סמוכות .,שינוי קווי
בנין (קו הבנין הצדדי יהיה  3מ׳ ,קו הבגין הקדמי יהיה  3מ׳ וקו
הכני ן האחורי יהיה בין  3מ׳ ל־ 4מ׳) וקביעת הנחיות לפיתוח
השטח.

ילקוט הפרסומים  ,2007ב' באייר תשל״ד12.5.1974 ,

חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה965-ו
()3

״תכנית מס׳  - 1959שינוי מס׳  41/73לתכנית מיתאר מקומית
מס׳62״.

,

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר
מקומית/מפורטת

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית':
/ן גוש 0077־ 3חלקה  ,116רחוב חובל ,אזור חתעשיה רוממה,

ירושלים .י

מסרת התכנית' היא שינוי קווי הבנין הצדדיים והאחורי בחלקה
 116בגוש  30077ל־ 3מ׳ ,לשם הקמת מבנה תעשייתי חדש,
לאחר הריסת המבנים הישנים הקיימים בשטח'.
( )4״תבנית מס׳  — 1909שינוי מס׳  9/73לתבנית מיתאר מקומית
■ מס׳ 62״.

בהתאם לחוק התכנון והבניה ,חשכ״ה ,1965-ניתנת נזה הודעה
בדבר הפקדת תבנית מפורטת.מס׳  1722הלק מתכנית מיתאר מקומית
מם׳ 815א׳ תל־אביב־יפו ,במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חל־אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל־אביב.

מקומם של השטחים אשר התכנית מתיחסת אליהם:
.1

 .2שם השכונה ,רחוב ,מם׳ הבית :צפונית מרחוב רשפון ע״י אפקה.
עיקרי הדברים המוצעים להקבע או להשתנות על .ידי התכנית הם:
לתכנן ,לפרט ולאחד ולחלק את השטח המוגדר בסעיף  2דלעיל

בל המעונין בשינוי תכנית מן התכניות רשאי לעיין בו ללא תשלום
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים סחוחים לקהל.

בל המעונין בקרקע ,בבנין או בבל סרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי תכנית ,וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
'התכנון שלה כלול בתחום תכנית או גובל אותו ,רשאי ,תוך חדשיים
מיום פרסומה של הודעה  itברשומות; להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית האמורה.

חלק מתכנית מיתאר מס׳ 815א׳ ע״י:
א.
ב.
י ג.
ד.

•ה.
ו.

י״ב בניסן חשל״ ד ( 4באפריל )1974

ר׳לוי
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה.
מחוז ירושלים

.

גושים וחלקות :גוש  6628חלקות,4 ,22 ,23 ,303 ,304 ,525 :

 1 ,2חלק מחלקה  315גוש  6631חלקות12 ,13 ,14 ,15 ,25 :
חלק מחלקה .16

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
.
/ן גוש  30065חלקה  ,20רחוב סרס.
מטרת התכנית היא שינוי יעוד שטח החלקה  20בגוש 30065
'מאזור מגורים  3לשטח להקמת .בנין ציבורי (ישיבת בריסק).

מרחב תכנון מקומי ,תל־אביב־יפו

ז.
ח.

מרחב תכנון מקומי ,חל־אביב

התויית דרכים׳ חדשות כמסומן בתשריט,
קביעת השטחים הציבוריים,
קביעת אזורי המגורים השונים כמסומן בתשריט,
קביעת אופן הבינוי ,צפיפות המגורים ומספר יח׳ הדיור
ואחוזי הבניה המותרים בכל מגרש ולכל בגין,
.קביעתי אזורים שונים אחרים, ,
קביעת הוראות ותקנות הבניה לאזורי המגורים •לשטחים
הציבוריים ולאזורים האחרים,
קביעת הנחיות לעיצוב ארכיטקטוני של שטח התכנית,
איחוד וחלוקה של אזורי החלוקה החדשה בתכנית בהסכמת
הבעלים או שלא בהסכמת הבעלים בהתאם לסימן ז׳ בחוק
התכנון והבניה תשכ״ה (,)1965

הכל כאמור בתכנית המופקדת.

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת י
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
חשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב,
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא
״תבנית מס׳  — 1379שינוי לתכנית מפורטת מס׳  464ו־ .759י

כל המעונין בקרקע בבנין או בכל סרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך.על פי סעיף 100
לחוק ,רשאי תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,להגיש
התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
ח׳ באייר חשל״ד ( 30באפריל )1974

ד׳רזניק

גוש ,254 ,234-220 ,191-185 ,153-149 ,26 ,23 ,7 :6106

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל-אביב

.385 ,384 ,381-365 ,363 ,362 ,360 ,359 ,349-346 ,341 ,338

גוש ,197 ,194 ,191 ,189 ,188 ,186 ,185 ,183 ,65 ,13 :6107
,218 ,216 ,215 ,213 ,212 ,210 ,209 ,207 ,206 ,204 ,203 ,200

 ,231-229 ,227 ,226 ,224 ,222. ,221 ,219שהודעה על הפקדתו,
ביחד עם התשריט המצורף אליו ,פורסמה בילקוט .הפרסומים
 ,1682תשל״א ,עמ׳ .546

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית

השינוי האמור ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אוחו ,ביחד׳
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,תל־אביב ,ופל מעונין
רשאי לעיין בו ,ללא תשלום ,בימים ובשעות שהמשרדים הנ״ל
פתוחים לקהל.

בהתאם לחוק התכנון והבניה ,חשב״ה ,1965-ניתנת בזה הודעה
בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית מס׳ 815א׳ שינוי מס׳  2לשנת
 1973של תכנית מיתאר "ל" שטחים מעבר לירקון יחידת שכנות ג׳,
במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב ובמשרדי
הועדה המקומית לתקנון ולבניה תל־אביב .י

.מרחב תכנון מקומי ,תל־אביב־יפו י

מקומם של השטחים אשר התכנית מתיחסת אליהם•:

ט״ז בניסן תשל״ד ( 8באפריל )1974

ד׳רזניק

\

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל־אביב

ילקוט הפרסומים  ,2007כ ,באייר תשל״ד12.5.1974 ,

.1

.

גושים וחלקות :חלקי גושים .6628 ,6631 ,6632

 .2שם חשבונה ,רחוב ,מס׳ הבית :צפונית מרחוב רשפון ליד
אפקח.
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חוק התכנון והבניה.,
מטרת התבנית היא לתכנן מהדש חלק מהשטח מזרה לדרך חיפה
ולשנות בהתאם לכך את תבנית .מיתאר "ל" ,שטחים מעבר לירקון,
אשר ההודעה בדבר מחן תוקף לה נתפרסמה בי״ם  278מיום 19.2.53
ואשר תיקרא להלן התכנית הראשית ,על שינויה ,הבל כאמור בתבנית
המופקדת.

תשב״ה1965-
מקומם של השטחים אשר התכנית מתיחסת אליהם:
גוש .6161חלקות ( 9 ,6חלקים).
גוש  6162חלקות ( 112חלק)  6164חלקות ( 234חלק).
רחוב המאבק (בקטע בין רחוב המנורה ודרך הגבורה).

עיקרי הדברים המוצעים להקבע או להשתנות על ידי התבנית הם:

בל המעונין .בקרקע כבנין או בבל פרטי תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התבנית ,וכן בל הזכאי לבך על סי סעיף  100לחוק,
רשאי תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות
•
במשרדי הועדה המקומית האמורה.

א .לשנות אזור מגורים ב ,לאזור מגורים מיוחד ולשנות בהתאם
לבך את תבנית המיתאר גבעתיים■מס( 53 ,להלן 'התכנית
הראשית") על שינוייה אשר ההודעה למתן תוקף לה פורסמה
בי״ם  ,761תש״ך על בל שינוייה.
באזור מגורים מיוחד.יוקם שיכון לזוגות .צעירים בלבד.

ח ,באייר חשל״ד ( 30באפריל )1974

ד׳רזגיק

ב.

להתוות שגיל להולבי רגל.

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל־אביב.

ג.

להקצות מגרש לבנין ציבורי  -גן ילדים עירוני.

כל המעונין בקרקע בבנין ■או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התבנית ,ובן בל הזכאי לבך על סי סעיף 100

לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,להגיש
התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

מרחב תכנון מקומי. ,רמת״גן

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

ט״ז בניסן תשל״ד ( 8באפריל )1974

בהתאם לחוקי התכנון והבניה ,תשב״ה— ,1965ניתנת נזה הודעה
בדבר הסקדת שינוי תכנית מסורסת הנקראת :תכנית מס ,ר״ג644/א׳ —
שינוי לת׳ מפורטת מס ,D.A. ,במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חל־אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
_ .
■
רמת־גן.

מקומם של השטחים אשר התבנית מתייחסת אליהם:

'• מרחב תכנון מקומי ,גבעתיים

■

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית

•  .1גושים וחלקות 6128 :חלקה .41

 .2שם חשבונה ,רחוב ,מס ,חבית :רחוב ז׳בוטינסקי בצפון
ורחוב מתמיד בדרום.

עיקרי הדברים המוצעים להקכע או להשתנות על ידי התבנית הם:

מטרת התבנית לשנות את יעודה ■של ׳קרקע הבלולה בגבולותיהלאזור מגורים מיוחד עם חזית חנויות ,תוך הפרשת שטחים
לדרכים ציבוריות ,הכל באמור בתבנית המופקדת.
בל המעונין בקרקע ,כבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התבנית ,וכן בל הזכאי לכך על סי סעיף 100
לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,להגיש
התנגדות במשרדי .הועדה המקומית האמורה.
י״ט בניסן תשל״ד ( 11באפריל )1974

।

ד׳רוניק
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חל־אביב

מרחב תכנון מקומי ,גבעתיים

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית'
בהתאם לחוקי התכנון והבניה ,תשכ״ה ,1965-ניתנת נזה הודעה
־ בדבר הפקדת ־שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקראת" :תבנית מס׳
גב — 299/שינוי לתכנית מיתאר מס׳  53גבעתיים" ,במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון וגניה ,גבעתיים.
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ד׳רזניק،
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
יי מחוז תל-אביב

בהתאם לחוקי התכנון והבניה ,חשכ״ה ,1965-ניתנת בזה הודעח
בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית הנקראת :״תכנית מס׳ גב246/א׳—
שינוי לתבנית מיתאר גבעתיים מס53 ,״ ,במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה גבעתיים.

מקומם של השטחים אשר התבנית מתיחסת אליהם:

 .1גושים וחלקות 6156 :חלקות( 32 ,45 ,309 ,308 :חלקים)
 6163חלקות.161 ,)74( ,73 :
 .2שם השכונה ,רחוב ,מם׳ הבית :רחוב אדמיח — רח׳ ההסתדרות;
עיקרי הדברים המוצעים 'להקבע או להשתנות על ידי התכנית הם:
מטרת התבנית היא לאפשר תוספת בנייה לשיפור והגדלת דיור
בבנינים קיימים בהתאם למסומן בתשריט ולשגות בהתאם לבך
את תבנית המיתאר לגבעתיים מס ,53 ,אשר ההודעה בדבר מתן
תוקף לה פורסמה בי״פ ימס 761 ,מיום 6 .במאי  1960על שינוייה,
הכל באמור בתבנית המופקדת.

כל המעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התבנית ,ובן בל הזכאי לבך על סי סעיף 100
לחוק-,רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,להגיש
התנגדותי במשרדי הועדה המקומית האמורה.
י״ט בניסן תשל״ד ( 1-1באפריל )1974

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

ילקוט הפרסומים  ,2007כ׳ באייר תשל״ד12.5.1974 ,

•חוק התכנון והבניה ,תשכ״ה965-ו-
מרחב תכנון מקומי ,חולון

מרחב תכנון מקומי ,סתח־תקוה

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מקומית מפורטת

הודעה על הכנת שינוי לתכנית מפורטת

י בהתאם לחוקי התכנון והבניה ,חשכ״ה ,1965-ניתנת בזה ■הודעה
בדבר הפקדת שינוי תכנית מקומית מפורטת הנקרא "תכנית מפורטת
מס ,ח 239/שינוי .לתכנית מפורטת תג״פ 284/תיקון  1חולון",
במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב ובמשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה חולון.

בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון והבניה ,תשכ״ה. ,1965-ניתנת
בזה הודעה כי הועדה• המקומית לתכנון ולבניה פתח־תקוה ,החליטה
בישיבתה מיום כ״ד באדר תשל״ד ( 18במרס  )1974להכין שינוי
לתכנית מפורטת מס0 ,ת.6/1206/
ואלה הם השטחים הנכללים בתהום' שינוי התכנית המוצעת:
גוש  6355חלקות  ,350-346וחלק מחלקות . . .585 ,351

מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם:
()1

גושים וחלקות 6007, :חלקים מחלקות .12-16

()2

שם השכונה ,רחוב ,מס ,הבית :אזור תעשיה בחולון.
עיקרי הדברים המוצעיסילהקבע או להשתנות על ידי התכנית הם:

ג,

בניסן תשל״ד ( 26במרס )1974

.

.

י ,פינברג

יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
פחח־תקוה

מסרת התכנית היא לשנות אזור של בנייני ציבור לאזור תעשיה,
לבטל דרך קיימת ,לפתוח דרך חדשה ושסח לחניה ציבורית,
לפנות ולהרוס מבנים משטח הדרך והחרה הציבורית וכן להרוס־
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מבנים׳ שאינם משמשים' לחעשיה וע״י כך לחסל שכונת מגורים י
נמסרת בזת הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
במבנים ארעיים ומסוכנים ,ולשנות בהתאם לכך את התכנית
תשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
_ המסורסת מס ,תג״פ 284/תיקון  ,1אשר ההודעה בדבר מתן תוקף
המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה ,הופקדה
לה סורסמה בי״פ  924מיום  ,20.4.62הבל כאמור בתכנית
׳ תכנית מסורסת הנקראת ״תכנית מפורטת .מס ,זמ — 90/מטרת
המוסקדח.
התכנית היא איחוד חלקות וחלוקתן מחדש" ,ביחד עם התשריט
את
הרואה
אחר
תכנוני
סרס
בכל
או
כבנין
בקרקע,
המעונין
בל
המצורף אליה.
עצמו גסגע על ידי התבנית ,וכן בל הזכאי לכך על סי .סעיף 100
ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית :׳
לחוק ,רשאי ,תוך חדשייסי מיום סרסום הודעה זו ברשומות ,להגיש
יבנה גוש  4943חלקה  ,77שכונת יבנית ,גורדון מס19 ,20 ,
התנגדות במשרדי הועדה המקומיח-האמורה.
(בביש פלמחיס צומת אשדוד).
י״ח בניסףתשל״ד ( 16באפריל  )1974ד ,רעיק
כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
יושב ראש הועדה המחוזיתלתכנון ולבניה
• שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מחוז תל־אביב
כל המעונין בקרקע ,כבנין או בכל פרף תכנוני אחר הרואה עצמו
'נפגע על ידי התבנית ,ובן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון שלה
כלול בתחום התכנית או גובל אוחו ,רשאי ,תוךחדשיים מיום פרסומה
מרחב תכנון מקומי ,הרצליה
של הודעה זו ברשומות ,להגיש -התנגדות לתכנית במשרדי הועדה
הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית'
המקומית האמורה.

מרחב תכנון מקומי ,זמורה

בהתאם לחוקי התכנון והבניה ,תשכ״ה— ,1965ניתנת בזה הודעה
בדבר הסקרת שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקראת תבנית מס-1332 ,
שינוי מס 131 ,לתכנית מיתאר /253א ,הרצליה ,במשרדי הועדה

המחוזית לתכנון .ולבניה מחוז חל־אביב ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הרצליה".
מקומם של השמחים אשר התכנית מתייחסת אליהם:
 .1גושים וחלקות 6525 :חלקה .59
•  .2 .שם השכונה ,רחוב ,מס ,הבית :ברחוב שד ,שבעת הכוכבים.
 .3זיהוי נוסף (אם יש) ,:הרחבת בי״ם אורט.

עיקרי הדברים המוצעים להקבע .או להשתנות על ידי התכנית הם:
לשנות,יעוד.השטח מאזור חקלאי למגרש לבנין ציבורי ולהפקיע'
.את השטח לצורך הרחבת בי״ס "אורט" ,הבל כאמור בתכנית
המופקדת.

בל המעונין בקרקע ,כבנין או בכל פרס תכנוני אחר הרואה את ■
עצמו נסגע על ידי התבנית ,ובן כלי הזכאי לכך על סי סעיף 100
לחוק ,רשאי ,תוך חדשיים מיום סרסיום הודעה זו ברשומות ,להגיש
התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
 י״ט בניסן תשל״ד ( 11באסריל ' )1974ד ,רזניקיושב ראש הועדה המחוזית׳ לתכנון ולבניה
 .מחוז תל־אביב

ילקוט הפרסומים  ,2007כ׳-באייר תשי״ד!2,5.1974 ,

א' חיץ
י״ז בניסן חשל״ד ( 9באפריל )1974
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז
 ,מרחב תכנון מקומי ,זמורה ,

הודעה בדבר אישור ■שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם■ לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז
החליטה באישור שר ה׳פגים -,לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא
"שינוי תכנית מפורטת מם/זמ ,"4/36/שהודעה על הפקדתיו ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים ,1939׳תשל״ג,
עמ.2207 ,
• השינוי האמור ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה ,ובל המעונין
רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות ^המשרדים האמורים
;.
פתוחים לקהל .־

א' חיון
ט״ז בניסן תשל״ד ( 8באפריל )1974
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז
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.חוק התכנון והבניה,

תשב״ ה1965-
מרחב תכנון מקומי ,אשרי

מרחב תכנון מקומי ,חיפה

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

הודעה בדבר אישור שינוי תבנית מפורטת.

נמסרת גזה הודעה ,בהתאם לסעיף '89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
חיפה ,ובמשרדי הועדה המקומית לחכנוןיולבניה חיפה ,הופקד שינוי
תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית מס ,חם1369/א׳  -פרוזדור נפט בסוף
רחוב חלוצי התעשיה"  -המהווה שינוי לתבנית מס׳ חפ- 1369/
אתר לבית ספר ימי ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון
החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא
"תכנית־ מפורטת מס — 1664 ,שינוי  .לתבנית מפורטת מס<616 ،
שבי ציון  -חוף דרום ,גוש  ,18116שבי'ציון* ,שהודעה על הפקדתו,
ביחד עם התשריט המצורף אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים ,1915
י
תשל״ג ,עט׳ .1616

א .ביטול דרך שסומנה בתכנית מס׳ תפ 1369/על חלקה  4בגוש
•  11638בניצב ומשני צדדיו של רחוב חלוצי התעשיה ליד שסח־
הים.

 .השינוי האמור ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשרי ,שבקיבוץ עברון,
וכל מעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

י

עיקרי הוראות שינוי התבנית הם:

ב .ביטול חלוקה קיימת על .המגרש המוצע "א" באזור תעשיה,
הגובל ברחוב חלוצי התעשיה ,וצירוף שטח החלקות 'ליצירת
המגרש "א" האמור.
ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
גוש  11637חלק מחלקה ;26
גוש  11638חלקות ;15 ;13
 .גוש  11638חלקי חלקות .12 ,4 ,1

י' קנע
י׳ בניסן תשל״ד ( 2באפריל )1974
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון י
מרחב תכנון מקומי ,אשרי

בל מעונין .בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא חשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
בל מעונין בקרקע ,כבנין או בבל פרט תכנוני'אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי שינוי התבנית ',ובן ועדה מקומית ,או מהנדס
ועדה מקומית ,שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התבנית או גובל
אותו ,רשות מקומית ,לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף  3לפקודת
המועצות המקומיות ,שאזור שיפוטה בלול בתחום התבנית או גובל
אותו ,גוף ציבורי או מקצועי.כמפורט בצו התכנון והבניה (קביעת
גופים צינוריים מקצועיים' לענין הגשת התנגדות לתכנית) ,חשל״ד—
 ,1974ובן בל משרד ממשרדי הממשלה ,רשאים ,תוך חדשיים מיום
 .פרסומה של הודעה "זו ברשומות ,להגיש התנגדות לשינוי התכנית
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,חיפה.
 .כ״ב בניסן תשל״ד ( 14באפריל )1974

נפתלי אילתי
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה
I

■מרחב תכנון מקומי ,ביח־שאן

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעת ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
חשכ،ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון
אישרה־ תכנית מפורטת הנקראת *תכנית מפורטת מס - 364 ,מושב
עובדים עמקה" ,שהודעה על הפקדתה ,יחד עם התשריט המצורף
אליה ,פורסמה בילקוט הפרסומים ■ ,692תשי״ט ,עט׳ .1690
התכנית האמורה ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותה ,ביחד
עם התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשרי ,שבקיבוץ עברון,
וכל המעונין רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
. .
האמורים פתוחים לקהל.

יי קניג
י׳ בניסן תשל״ד ( 2באפריל )1974
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון
.
י
מרחב תכנון מקומי ,הגליל המרכזי

 . .הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר ..

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
תשב״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
אישרה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳  — 1672מחצבת
בזלת "נוח אור" ,שהודעה על הפקדתה ,יחד עם התשריט המצורף
אליה ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1893תשל״ג ,עט׳ .972

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
חשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון
החליטי באישור שר הפנים ,לאשר שינוי תכנית מיתאר הנקרא
*תכנית מס - 1461 ,שינוי לתכנית מיתאר .מס 194 ,הגלילית —
שינוי יעוד בגוש  19412חלקה  ,19בי״ס בדיר הנא* ,שהודעה על
הפקדתו ,ביחד עם התשריט המצורף אליו ,פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1915תשל״ג ,עט' .1609

התכנית האמורה ,בצורה■ שגה הועדה המחוזית אישרה אותה,
ביחד עם התשריט המצורף אליה ,הופקדה במשרדי הועדה המחוזית
האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה בית־שאן,
שבבקעת בית־שאן ,וכל המעונין רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

השינוי האמור ,בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המרכזי ,שבעכו,
וכל מעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

י' קניג
י׳ בניסן תשל״ד ( 2באפריל )1974
יושב ראש הועדה המחוזית'לתכנון ולבניה
מחוז הצפון

י' קגיג
י׳ בניסן תשל״ד ( 2באפריל )1974
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון

הודעה בדבר אישור 'תכנית מפורטת
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ילקוט הפרסומים  ,2007כ ,באייר חשל״ד12.5.1974 ,

 .הזמנות בתי המשפט

בית המשפטי המחוזי בירושלים

\

הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון

להווי ירהו כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה ולמינוי מנהל עזבון ,כמפורט להלן .כל המתנגד לבקשה
יגיש ,תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,את טעמי התנגדותו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
מס ,התיק'
(צוואות)

מקום מגוריו
האחרון

שם המנוח

פרוידנטל זיגפריד
פרוידנטל אננס
ורדי עוזיאל
צאלח יעקוב אל קטן
(ידוע כצאלח חקובו
קטן)
מזרחי ג׳ורגיה (מרדכי)
ווים שרה
מאיר רולניק
פלק וולטר
שלום פרחה
סמוכה (שמוחה) לולוא
טופולנסקי רחל.
יעקב ששון
יוסף צבי גוטמן
חיים טופולנסקי
דשא גלעד
אמיר שרגא
סובול איטא
חיה חנניה שרייבר

317/74

318/74
320/74
321/74

323/74

33/74

217/74
287/74
297/74

305/74
307/74

313/74
309/74
314/74

-326/74ח׳
329/74

334/74
211/74

תאריך
הפטירה

שם המבקש

ירושלים

26.12.60

היינץ פרוידנטל

ירושלים

16.11.73

אוה טרייטל

ירושלים

26.1.74

דוד זאריצקי (רב)

טגוסי גלפה
הונדוראס

12.7.64

אניטה ניקולי

ירושלים
ירושלים

26.9.73

סימן טוב כהן ואח,
יעקב גרשון ווים

ירושלים

22.8.73־

חמדה רולניק

ירושלים

12.9.73

רפאל פלק•

ירושלים

5.10.73

יורם נסים

ירושלים

19,3*74

צלח סמוחה

ירושלים

25.2.73

אסתר אנגר ואח,

ירושלים

11.3.72

שמחה כהן

—
ירושלים

12.4.74

■ ■

משה מינצכרג

—

18.9.70

שמואל טופולנסקי

ירושלים

מלחמת יוה״ב

זהר דשא

ירושלים
—

8.2.74

לאח אמיר

19.L73

יצחק סובול

ירושלים

22.7.71

יובל ש .ברקת

י׳ ריס ,רשם

הזמנות בדבר ירושות
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה .כל אדם הטוען שיש
לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצח להתנגד לח ,יגיש התנגדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום
הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו.

מם׳ התיק
(ירושות)

שם המנוח

286/74
288/74

289/74
290/74
294/74
295/74
296/74
298/74
299/74
300/74

־

דורי אהרן.
וויגשטיין ישראל
עזרן אברהם
כהן רחל
וילנצ׳יקיעקב
שהם אילנה
נמליך זאב
יהב אהרן
כהן שבתי
אלטשולר משה

ילקוט הפרסומים  ,2007כ ,באייר תשל״ד12.5.1974 ,

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

ירושלים

19.3.74

בית שמש

3.1.73

־

שם המבקש

שלום דורי

־

פנינה ווינשטיין .

עליזה עזרן

ירושלים

8.10.73 .

ירושלים

8.3.72

 .יוסף בן דוד כהן

ירושלים

2.7.73

סופיה וילנצ׳יק

ירושלים

7.12.73

יואל שהם

ירושלים

23.3.72

רחל נמליך

.ירושלים

1.11.73

ירושלים

14.11.63

ירושלים

4.3.74

רות יהב
שושנה בהן

נעמי אלטשולר

1393

בית המשפט המחוזי בירושלים
הזמנות (המשך)
מס ,התיק
(ירושות)

"

301/74

302/74
303/74

304/74
305/74

308/74
310/74
• 311/74

312/74
313/74

—315/74ח'

מקום מגוריו
האחרון

שם המנוח

אוהאן ודיעה
יצקן עמוס
בליץ זאב
הירש זאב
מזרחיאבדהם -
דנן שאול (רב).
 .עדי יונה
שלום יצחק
שלמה אברהם
יעקב ששון
שטיין נחמי.

תאריך
הפטירה

 ,שם המבקש

ירושלים

25.5.63

תוסיק נסרי אוהאן

ירושלים .

21.2.74

משה יצקן

ירושלים

8.10.73

ניצה בליץ -

ירושלים

29.12.73

בלה וינברג

י ירושלים

4.11.73

רחמים מורחי

6.4.72

גרציה .אסולין י

19.2.74

עדי מרדכי

2.2.74

אברהם שלום

בית-שמש

27.4.73

סלימה שלמה

ירושלים

11.3.72

שמחה כחן

מלחמת יוה״ב

פלוה שטיין

ירושלים

.

ירושלים

' ירושלים

 .ירושלים

/

■ ׳

י׳ וייס ,רשם

בית המשפט המחוזי בתל• אביב־ יפו

הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה ולמינוי מנהל עזבון .במפורט להלן .כל המתנגד לבקשה
’יגיש ,תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,את טעמי התנגדותו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

■ מס ,התיק
(צוואות)

שם המנוח

1434/74
1540/74
1548/74

'

1550/74
1598/74

1602/74
1570/74

1573/74
1593/74
1594/74

1610/74
1515/74
1620/74
1632/74
1633/74
1642/74
1644/74

 1415/74י׳
1618/74

1394

'עמיבקרמן
ליאון יהודה■ לויט
שלה רינה קפלן
 .ויגדור וידבסקי
מאירסון ינטה ־
מתתיהו פרוש
גד גליל
אבארייכנטל
פרנקל פאול
פרנקל איטה
וייסמן אהרון
■ ראובן גרינולד
חוהנוביקוב
לילי גוטמן
משהרוזגבאום
אברהם מילט
אולה זיוה אורזולה
נוסבאום
בורים (דב) דולינקו
■ י רומי רפאל

מקום מגוריו-
האחרון

—

.

תאריך
הסטירה
29.7.73

— .

.פחח־תקוה

רינה בקרמן

רבקה לויט

תל־אביב

V-

שם המבקש

13.9.73

חיאודור קפלן

17.9.73

דז׳ק וידבסקי

15.2.74

וגנר אשר ■-

תל־אביב

—

קופת גמילות חסדים
פועלי צדק

_

11.12.73

גרמניה

4.12.73

— .

תל־אביב

28.1.72

קמחי גאנה

תל־אביב

26.7.73

קמחי גאנה

תל־אביב

16.2.74 .

—
תל־אביב

חולון
תל־אביב

—

מרים גליל

וייסמן שמחת
שמחת גרינולד

23.2.74

ליאו יגרמן

'15.1.74

יוחנן גוטמן

—

שרה רוזנבאום

—.

16.2.74

מירח מילט

—

16.2.74

אורי נוסבאום

תל־אביב
"צרפת

،

11.2.74

טוני דולינקו

21.12.73

רומי שמחה

■

ילקוט הפרסומים  ,2007כ׳ באייר תשל״ד12.5.1974 ,

ביה המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
הזמנות (המשך)
מס ,התיק
(צוואות)

שם המנוח

1665/74

1672/74
'1681/74

׳

1682/74
1688/74
1694/74

1705/74
1707/74
1709/74

1826/74
1806/74
1441/74

1609/74
1797/74
1795/74

י

968/74

■

1553/74
1559/74
1479/74
1741/74

/

1754/74
1755/74

1734/74

1621/74
1595/74
2764/73

1609/74

מקום מגוריו,
האחרון

•

אריה בוקטרמן
נחמן שרוב
נחמה טניעג
קבנטסל יעקב
רפאל שוע
מרים גנץ
נכה פישמן
הלדמן מיכאל
גלם פרידה
אפרים .איזיקוביץ
יצחק עבודי
צבי בשן
מוטאקיירא
ויקטוריה יקותיאלי
מלי רבינוביץ
שביט איתן
יוסף צרפתיאברהם גוף
זמורי אריה
שמואלימשה
אשר קנוש ׳
שמחה צדיק
סאלחצדיק
קופלר אברהם

גבריאל רפאלי
אבינועם להב
ישראל אדלר
מוסא קיירא

תאריך
הפטירה

-

7.3.74

דוד בוקסרמן

פתח־תקוה

10.3.74

דוד גלז י

בבי־ברק

6.2.74

משה טיקוצינסקי

תל־אביב

8.1.74,

מדינת ישראל

תל־אביב

22.11.73

תל־אביב

17.7.73

—

תל־אביב

1.11.73

—

תל־אביב

30.6.73

הלדמן רגינה

תל־אביב

5.9.72

שושנה שפירא

בני-ברק

פרלה איזיקובי׳ן

—

 -פתח־תקוה

18.1.72

אפרים משה

 -גדרה

אוקטובר 1973

עירית בשן

תל־אביב

22.1.73

שרה אברהם קיירא

תל־אביב

5.1.74

דוד יקותיאלי

— .

—

יעקב רבי ־

חולון

17.10.73

וורה וארפד י י י

תל־אכיב

21.3.62

חיים צרפתי

תל־אביב

/

שם המבקש

—

י .

באר־שבע

17.1.74

י אבינועם נוף
— .
שרה סלונים ,

תל־אביב

6.2.74

חולון

16.9.73

שרה קגוש

בני־ברק

2.6.70

—

8.10.70

—

רמת־גן
תל־אביב

י רחובות

קופלר טופורובסקה
מריה

4.2.74
 .אוקטובר 1973

בני־בדק

תל־אביב

22.1.73

אורית רפאלי

נפתלי לבקוביין

14.2.74

11.6.73

.־

.י

בינה אדלר

שרה ואברהם קיירא

( ־

ד ,ולך ,רשם

הזמנות בדבר ירושות.
להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים.המכריזים על ירושה .כל אדם הטוען שיש
לו טובת הנאת בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום
הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

מס ,התיק
(ירושות)
4228/73

■

2561/73
'4549/73

4993/73

מקום מגוריו
האחרון

שם המנוח

רגירר רגיגה
לייב קריגר
אשר לייב
חביבה חרמוש

• —

..

ילקוט הפרסומים  ,2007כ׳ באייר תשל״ד12.5.1974 ,

—
—

 תאריךהפטירה

—
— -
—

—

שם המבקש

אסתר סנידו־בסקי

.

אשד קריגר
 .צבי לב

אילה אלעג׳מי

1395׳

בית המשפט המחוזי בתל־אכיב־יפו
הזמנות (המשך)
מס ,התיק
(ירושות)
733/74

1337/74

■

1514/74
1522/74 .

1513/74،
1516/74
1522/74
1523/74
1528/74

1536/74
1537/74

1539/74
1541/74

1543/74
'1545/74

1568/74
1569/74

1597/74
1587/74

1590/74
1591/74
1592/74

1563/74
1572/74

1564/74
1575/74
1567/74

576/74־1
1574/74

1578/74
1579/74

1580/74
1581/74
1584/74
1583/74

1586/74
637/74

637/74

797/74
1624/74
1627/74
1630/74

1396-

שם המנוח

מירון גרנות
זיו שורר
צופיה' סופי שורץ
כרמיאל שמואל
מיכאל פרנקפורטר .
יעקב קוק
הידנהראול
■ מרסלשתיוי
מנדל מנחם פודכלבניק
משה אבוקסיס
פלינט דוד י
ראובן גלזר
שלמהזרמסקי
גולדנברג משה
לידה גולדנפלד
יוסף אברמוביץ
בסה פיטרשו
נחום מנחם
יוסף ניגו
חנה לובין
זלמן זפרן
 .סמיבכטשט
הירש ברק רימר
.דודמצוב
אברהם דברה
לילי שנפלד
אברהם מוסקוביץ
לאה ירחי
אברהם שנפלד.
חיה קאופמן
אסתר כהן
פנחס אורן
יעקבי ישראל
 :מרסהליזה
רייזקינד לאה
יצחק ראובני
כדורי ראובני
חנה (נינה) ראובני
צמח יוסף
כהן אברהם
רחל גינזבורג
ביאנקהטוביאס

מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הסטירה

שם המבקש

—

5.11.73

יהושע גרנות.

מלחמת יוה״ב

רחל שורר

הרצליה

שאול שורץ

—

בני-ברק
באר-טוביה

שולמית כרמיאל

25.11.73

היינריך פרגקפורטר

22.2.74

מלחמת יוה״ב

—

בח־ים

■ איטה קוך:

.

הידנה ג׳נטיל

23:2.74
—

פתח־תקוה
—
—

—

,

ציון שתיוי

יום ביפור

י יריבה פודנלבניק

—

ורדה אבוקסיס
—

23.12.73

גבעתיים

—

21.10.73

—

—

תל־אביב.

14.2.74 .

צפורה ונתן זרמסקי
גולדנברג סלי

איזן שילה

—

30.1.74

אדיט אברמוביץ

באר״יעקב

4.10.73

יוסף פיטרשו

תל״אניב

3.8.73

נחום'עזרא

25.9.73

קלרה מג׳ר

2.8.72

יוסף לובין

—

19.6.73

ברמה זפרן ואח,

תל־אביב

23.8.73

רנה שטרגבך

פולין

1942

בלח בלומשטיין

רמלה
—

—

שלמה מצוב

תל־אביב

25.12.73

תמר דברה

תל־אביב

24.10.72

רחל שנפלד

—
—

—

תל־אביב

12.7.73

—
—

28.2.74

דורותיאה גפני

חיים ירחי
רחל שנפלד

18.11.73

 .ניסן בנעל

—

15.12.68

אחרון בחן

—

—

ראשון־לציון

—
—

תל־אניב

.

פלורה אורן

4.2.74

ברטח יעקבי

26.12.73

לפידות שושנה

5.2.74

קלמגוביץ אהובה

11.2.66

מרים ראובני

—

16.2.69

■ אברהם ראובני .

—

15.8.73

אברהם ראובני

—

—

תל־אביב

25.8.72

ראשון־לציון

5.2.74

ששון מרדכי
כהן סלחה

—

 .מניח טייכמן
! חיה ^פיר

ילקוט הפרסומים  ,2007כ׳ באייר תשל״ד12.5.1974 ,

בית המשפט המחוזי בתל" אביב* יפו
הזמנות (המשך)
 מס ,התיק(ירושות)

מקום מגוריו
האחרון

שם המנוח

1634/74
1635/74
1636/74

1637/74
1638/74
1639/74

1640/74
1641/74
1643/74

1645/74
1646/74
1647/74
1648/74

—2065/74ח'
—2074/74ח׳

נתן יחיא
גיסיה ספיר
חיים יפה
דן שור
קרל אושר
יעקב יעבץ
אליהו גולדהכט
אורי גורן
שמואל קפלן
יעקב כבז
קוהן מילן
שרה מאיר
צבי זליג האופטמן
יהודה פודקוש
יצחק הוכמן

תאריך
הפטירה

־ שם המבקש

רחובות.

22.9.73

מתתיהו בן :תן

רחובות

5.1.74

ישראל ספיר י

3.2.74

רות יפה

—
—

—

שמואל שור

—

7.10.73- .

—

9.10.73

—

9.10.73

ליב גולדהפט

—

13.11.73

הלנה גורן

—
—

'19.1.74

—

נוח או؟ר

י פרידה יענץ

חנה קפלן
יהודה שלום

—

24.6.73

קוהן אילנה

—

20.12.73

ברמה נרבה לב

—

7.5.72

—

10.10.73

תל־אביב

24.10.73

פני האופטמן

י מנחם פורקוש
רחל הוכמן

ד׳ ולך ,רשם
בית המשפטי המחוזי בחיפה
הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה ולמינוי מנהל עזבון ,במפורט להלן .בל המתנגד לבקשת
יגיש ,תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,אח טעמי התנגדותו ,שאם.לא פן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
מס ,התיק
(צוואות)
797/73
196/74
466/74
577/74
580/74
582/74

584/74
585/74
586/74
594/74

596/74
597/74
601/74
602/74
603/74
202/74

581/74

שם המנוח
י

סלימה זילברמן
שטיינר סופיה
היילברג לוי בן עמנואל
בילסקי יעקב
פילים גלס
יהודה מנצור
דוד לחיאני
סטפניה (שרה) פרימן
שלמה הניגסברג
חנן הנס-קרלקארייס
גידלי קלמן
רוזנבאום מריה
אסתר קין
צבי ארנפסט
לז׳ניק מיכאל
ברצלר אדמונד
דולינסקי איטה

،
׳־

מקום מגוריו
האחרון

האריך
הסטירה

קרית־ים

14.11.72

חרשקו זילברמן

חיפה

31.10.73

ברבת שטייגר

צור שלום

14.10.73

רות גרינולד

חיפה

5.1.74

רות בלון־בילסקי

31.7.73

מריה גלס

—

שם המבקש

חדרה

13.1.74

שלמה אריה

צרפת

4.9.71

פליקס לחיאני

חיפה

28.2.74

נחום פרימן

סירת הכרמל

29.3.74

קלרה הניסברג

חיפה

14.3.74

פריצי מרים קארייס

נהריה

6.12.73

ברברה גידלי

10.10.73

,רוזנבאום חיים

'קרית אתא

לונדון

11.2.72

הרי קין ,ורלף קלאוס,
בלומנו

קרית ביאליק

24.2.74

זהבה ארנפסט

חיפה

3.2.74

טיגיאר אליהו

עכו

4.11.73

ברצלר פרידה

חיפה

5.1.74

י חברה לנאמנות של בנק
לאומי לישראל בע״מ

יוחנן איסמן ,רשם
ילקוט הפרסומים  ,2007כ׳ באייר תשל״ד12.5.1974 ,

1397

בית המשפט המחוזי בנצרת

הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע פי הוגשו לבית המשפט כקשות ליתן צווים לקיום צוואה ולמינוי מנהל עזבון׳ כמפורט להלן .כל המתנגד לבקשה
יגיש׳ תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום.הזמנה זו׳ את טעמי התנגדותו׳ שאם לא בן יחן בית המשפט צו כטוב'בעיניו.
מס ,התיק
(צוואות)

שם המנוח

127/74

חנאדאהרטנוס
אמנה אבראהים אבדאח

131/74

אמינה עבד מחאמיד
היימן שמואל

130/74

140/74

 .מקום מגוריו
האחרון

תאריך
הפטירה

גוש חלב

4.1.74

ג׳ורגית אהרהים עיסא

בצרת

11.2.74

כמאל מחמד חליל
אבדאח '

אום אל פחם

30.1.74

מחמד חדר .רין מחמיד

עפולה •

15.2.74

הימן אליזבט

־

■ שם המבקש ׳

א׳ אסא ,רשם

-

הזמנות בתי הדין הרבניים ’

בית הדין הרבני האזורי בירושלים
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין׳ בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .בל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לח ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן
בית הדין צו כטוב בעיניו.

בענין ירושת המנוחה

כהן אירנה,

תיק /1420תשל״ד
שנפטרה בירושלים ביום

תייק /!482תשל״ד
בענין ירושת המנוח שויצר חיים (מרדכי) ,שנפטר בביה،ח
סורית ביום ג ,בטבת תשל״ד ( 27בדצמבר .)1973
המבקש :שי אשר.

'תיק /1526תשל״ר
שנפטר בירושלים

תיק /1513תשל״ד
שנפטר בירושלים ביום ה,

י״א באדר א' תשל״ג ( 13בפברואר .)1973

המבקש:

כהן ארפד,.
י

בעגין ירושת המנוח

אללוף אברהם,

ביום כ״ד באדר חשל״ד ( 16במרס .)1974

המבקש :אללוף שמעון.

בענין ירושת המנוח

דיין.משה,

בסיון תשל״ב ( 18במאי .)1972

המבקשת:

סימי דיין.
■ ג׳

אריאלי,

מזכיר

בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
הזמנות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים .המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובת הנאה או המעונין בעובון 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.

י
.
תיק /8076תשל״ג
בענק ־ירושת המנוח
בענין אישור צוואת המנוח גרוסמן לואיס (שרגא) ,שנפטר
י באושביץ.
בתל־אביב ביום כ׳ בסיון תשל״ב ( 2במאי .)1972
המבקשת :טובה אוטילי וינר מרחוב מאפו  ,17תל־אביב.
 .המבקשת :אוה טנדר לבית בורשטיין מרחוב נין חורין8 .א,
רמת־גן.
תיק /12255תשל״ג
תיק /3887תשל*ד
•
בענק ירושת המנוח פישמן שלמה ,שנפטר ברמת־גן •ביום
בענין ירושת המנוח בילגראי יוסף ,שנפטר ברמת-גן ביום
י״א באייר תשל״ג ( 13במאי .)1973
ב״א בטבת תשל״ד ( 15ביגואר .)1974
י המבקשת :פישמן אסתר "מרחוב יהונתן  ,19בני-ברק.
המבקשת :בילגראי דינה מרחוב ביאליק  ,84רמת־גן,
י

בורשטיין יוסף,

בענין ירושת המנוח

בורשטיין

■ תיק /13897תשל״ג
ישראל ,שנפטר בירושלים

ביום ט״ו באדר תשי״ב (12במר.)1952 0

המבקש :זאביוולף בורשטיין
אביב.
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מרחוב בני משה  ,14/16תל•

י"

טננבוים יצחק,

בענק .ירושת המנוח
ז ,באדר ב׳ תשל״ג ( 11במרס . .)1973
המבקשת:

שורמן נעמי

תיק /13898תשל״ג
שנפטר במחנה ריכוז

■תיק /1592תשל״ד
שנפטר בתל-אביב ביום

מרחוב עצמאות  ,87הרצליה.

ילקוט הפרסומים  ,2007נ׳ באייר תשל״ד12.5.1974 ,

בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב״יפו
הזמנות (המשך)
תיק/2900 .תשל״ד
בעגין ירושת המנוח הרשקו הרשקו ,שנפטר בתל־אביב ביום
י
כ״ג בכסלו תשל״ד ( 18בדצמבר .)1973
המבקשים :הרשקו מטילדה מרחוב גאולה  ,10חל־אביב■ .

בעגין ירושת המנוח

נפול יוסף,

תיק /5184תשל־ד
שנפטר בחל־אביב־יפו ביום

א ,בתשרי תשל״ד — ( 26בספטמבר .)1973

המבקשים :ירדני

רבי מרחוב ויצמן  ,27בת־ים.

בעגין ירושת המנוחה לנדאו שרה רחל,

תיק /4269תשל״.ד
שנפטרה'בתל־אביב

ביום כ״ח בטבת תשל״ד ( 22בינואר .)1974

 ,המבקשים :לנדאו ישכר דב

מרחובגרשטנקודן ,11בני־ברק.

חיה -5456תשל״ד
בענין ירושת חמנוחים פחיולוב דוד ומלכה ,שנפטרו,
הבעל בתל־אביב ביום ג׳ באייר תשי־ב ( 30באפריל  )1960והאשה
■בהוד השרון ביום כ״ג באייר תשכ״ט ( 11במאי .)1969
המבקשים :מנשה ואברהם פרזיילוב מרח ,שם טוב פלקרה
 ,8תל־אביב.

.תיק /5430תשל״ד

בענין ירושת .המנוח ואשור צוואת המנוח שטרן יהודה (אונן),
שנפטר בתל־אביב־יפו ביום י״ד באייר תשל״ג ( 16במאי .)1973

המבקשים :מרים שטרן

בענין ירושת המנוח

מרחוב  ,39חולון.

ויזל יעקב,

תיק /4308תשל־ד
שנפטר ברמת־גן ביום כ״ח

בחשון תשל־ד ( 23בנובמבר .)1973

המבקשים:

.

רחל ויזל

תיק /4217תשל־ד
שנפטר בבני־ברק ביום

אהובה גוטפרינד,

רחוב חזון איש ,24בני*ברק.

סלומון מנחם,

תיק /5797תשל״ד
שנפטר בבני־ברק ביום

ד׳ באייר תש״ך ( 1במאי . .)i960

המבקשים:

הרצל סלומון,

מרחוב חרבי מבלז  ,6בני־ברק.

תיק /4528תשל״ד
"בענין ירושת המנוח בינשטוק משה ,שנפטר בתל השומר ביום
ט־ו בשבט תשל״ד ( 7בפברואר .)1974
המבקשים :בן יעקב יצחק רחוב בר יוחאי  ,8חל־אביב.׳

בענין ירושת המנוח

בענין ירושת המנוח
בשבט תשל״ג ( 19בינואר ;)1973
המבקשת :אלישוב מאירה ,מרחוב אחד העם  ,35אזור.

בעניו ירושת המנוח אייזנשטיין יעקב,

תיק /4010תשל״ד
שנפטר ברחובות ביום

כ״ח באב תשל״ג ( 26באוגוסט  ,)1973י
המבקשת :אייזנשטיין טילה מרחוב ירושלים  ,75בת־ים.

המנוח גולני כתריאל,

תיק /4666תשל״ד
שנפטר בתל־אביב ביום

בענין ירושת
י״ח בחשון תשל״ד ( 13בנובמבר .)1973
המבקש :גולני נפשי מרחוב ביכר היל  ,5תל-אביב.

שמואל ויגודה,

בענין ירושת המנוח
ט״ז בטבת תשל״ד ( 10בינואר .)1974

המבקשת:

הגיה שטינבך

בענין ירושת המנוח

 .תיק /4891חשל־ד
שנפטר בתל־אביב ביום

מרחוב ז׳בוטינסקי  ,54גבעתיים.

שיך שלמה,

 .תיק /3818תשל*ד
שנפטר ברמת־גן ביום י*ח

בטבת תשל״ד ( 12בינואר .)1974

המבקש:

שיך שאול

בענין ירושת המנוחה

מרחוב קפלן  ,15אור־יהודה.

בלסקי רות,

תיק /5849תשל*ד
שנפטרה בחולון ביום

ט״ז בשבט תשל״ד ( 8בפברואר .)1974

בלסקי מאיר

מרחוב סירקין  ,27חולון.

מרחוב צירלסון  ,20בני־ברק.

ט״ז בטבת תשל״ד ( 10בינואר .)1974

בענין ירושת המנוח

אלישוב צמח,

המבקש:

בענין ירושת המנוח גוטפרינד אריה,
המבקשים:

תיק /5572תשל*ד
שנפטר באזור ביום ט״ז

שורץ ינקו,

באור תשל״ד ( 10במרס .)1974

תיק /5150תשל״ד
שנפטר ברמת־גן ביום ט" ז

’

־ המבקשים :ינקו קלרה ,רחוב שד ,טובים  1רמת־גן.

ילקוט הפרסומים  ,2007ב' באייר תשל״ד12.5.1974 ,

בענין ירושת המנוח

קרפינוביץ אליהו,

תיק /4737תשל״ד
שנפטר בתל־אביב

ביום ב ,באדר תשל״ד ( 24בפברואר .)1974

המבקשת:
לציון.

רחל קרפיגוביץ

מרחוב הורוביץ  ,39ראשון־

קנטור יעקב,

תיק /5314תשל׳،ד
שנפטר בפחח־תקוה ביום

בענין ירושת המנוח
ב ,באייר תשל״ג (.4במאי  . .)1973י
המבקשת :קנור סבינה מרחוב סירקין  ,5תל־אביב.

לוי“שרוי דוד,

תיק /5205חשל»ד
שנפטר בחל־אביב ביום

בענין ירושת המנוח
י׳ באדר תשל״ד.
המבקש :לוי יוסף מרחוב חברון  ,11חל־אביב.

תיק ?|/5149של״ד
שנפטרה בתל־אביב ביום

.
בענין ירושת'המנוחה
כ״ט בטבת תשל״ד ( 23ביגואר .)1974
המבקש :לוי עזרא מרחוב ההסתדרות  ,207חולון.

לוי קלרה,

-1399

בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
הזמנות

בעגין ירושת המנוח כטון סבתי שבתאי,

תיק /4609תשל״ד
שנפטר-בתל־אביב־

יפו ביום ב״ד בטבת תשל״ד ( 18בינואר .)1974

המבקשת:

מוקמל תמר

מרחוב ז׳בוטינסקי א׳ ,33בני־ברק.

בענין ירושת המנוחה ווקנין

תיק /4469תשל*ד
0ימי ,שנפטרה'בבאר־יעקב ביום

י״ד בשבט תשל״ד ( 6בפברואר .)1974

המבקש :ווקנין שלמה

؛ תיק /5313תשל،ד

כהן אנרסט מאיר,

בענין ירושת המנוח
ביום ט ,באדר ב ,חשל״ג ( 13במרס .)1973
' המבקשת :כהן כלנה חנה מרמת הכובש.

בענין ירושת המנוחה

,שנפטר בכפר־סבא

תיק /4332תשל״ד
שנפטרה .ברמת־גן ביום

פלדמן חנה,

ט ,בכסלו תשל״ד ( 4בדצמבר .)1973

המבקש:

פלדמן פנחס

מרחוב המתמיד  ,39רמת־גן.

"י،ט בניסן תשל״ד ( 11באפריל .)1974

מרחוב יפת  ,10יפו.

יהודה קובו,

סגן המזכיר הראשי

פית הדין הרבני האזורי בטבריה
הזמנות

בית הדין הרבני האזורי בצפת
הזמנות

תיק/164תשל-ד
הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוחה
חיה אלמנת יעקב 0חין ,שנפטרה ביום ג ,בניסן תשל״ג (5
באפריל .)1973

י  1תיק /83תשל*ד
הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן .צו .ירושה על עזבון המנוחה
נוה (שינדל) קורסברג ,שנפטרה בצפת ביום י' בתמוז תשל״ג
( 10ביולי .)1973

המבקשת:

המבקשים:

עטרה אברמוביץ (סחין).

שרגא קדר

מעפולה

ולאה לוי

ממושב סתריה.

כל התובע הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד .לבקשה הנ-ל
יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום
הזמנת זו ,שאס לא כן יתן בית הדין צו בטוב בעיניו• .

כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
הנ״ל יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום
פרסום הזמנה זו ,שאס לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

המזכיר הראשי

מושקט’,המזכיר

/

.

■ ■-
יוסף מ ,שטרית,

אהרן

בית הדין הרבני ,האזורי בבאר־ שבע
הזמנות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .בל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה,ייבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום.מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כןיתן
בית הדין צו כטוב בעיניו.

בעגין ירושת המנוח ג׳זואה מויז בן יוסף,

תיק /682תשל״ד
שנפטר בבאר־שבע

ביום כ״ב בשבט תשל״ד ( 13בפברואר .)1974

המבקשים:

אלמנתו ,בניו ואמו

מדימונה.

תיק /724תשל״ד
בענין ירושת המנוח קנפו מכלוף בן יעיש ,שנפטר כסריס,
ונקבר בבאר־שבע ביום כ״ו בתמוז תשל،ג ( 26ביולי )1973
ביום ט ,באב תשל״ג ( 7באוגוסט )1973
המבקשים :בניו ובנותיו מבאר־שבע.

תיק /743תשל״ד
בענין ירושת המנוחה טיברמן 0יגה בת יוסף ,שנפטרה
בבאר־שבע ביום ט*ז באייר חשל״ג ( 18במאי .)1973
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המבקשים:

בניה ובנותיה

מבאר־שבע ומדימונה. .

תיק /745תשל״ד
 .בעגין ירושת המנוחה בן אלי רחל בת؛חואתו ,שנפטרה
.בבאר־שבע ביום כ،ט בכסלו תשל״ד ( 24בדצמבר .)1973

המבקשים:

בעלה ,בתה ובנה ואמה

מבאר-שבע...

>5
בענין ירושת המנוח

0בג שושן

בן

שלום,

תיק /737תשל״ד
שנפטר בירושלים .

י ביוסי י״א באב תשל״ג ( 9באוגוסט .)1973

המבקשים:

בניו ובנותיו

מבאר־שבע.

מ ,קינן,

המזכיר הראשי

ילקוט הפרסומים .,2007כ׳ באייר'חשל״ד12.5.1974 ,

פקודת האגודות השיתופיות
הודעה על רישום אגודות שיתופיות

הודעה לפי סעיף ( 59ו) (ד)
ופקודת החברות סעיף

האותיות בהודעה מציינות פרטים אלה :
7
'
שם האגודה
.1
המען הרשום
,2
תארי! הרישום
.3
—
סוג האגודה
.4
מספר תיק האגודה
.5
.1

)5( 242

"אגמי התבור" אגודה שיתופית חקלאית בע״מ.

 .2 .דברת ,דאר נע יזרעאל.
כ״א בשבט תשל״ד ( 13בפברואר .)1974
.3
 )1חקלאות )2 .אגודה לאספקת מים.
.4
.5

הואיל ובדבר האגודה השיתופית הנקובה להלן ,פורסמה בתאריך
ובמקום המפורט לצדה ,הודעה ששמה יימחק ,באם תוך שלושה חדשים
מיום הפרסום לא יראו לי סיבות שלא לעשות בן ,הריני מודיע ,בי
לאחר שלא הובאו בפני בל סיבות באמור ,נמחק שמת של האגודה
השיתופית ,הנקובה להלן מפנקס האגודות השיתופיות ,בתנאי שהחחי־
בותו של בל מנהל ,מנהל־עסקים וחבר באגודה הנ״ל במקדם שהיא
קיימת ,תתמיד ויוסיף להיות לה תוקף באילו האגודה לא בוטלה.
ילקוט הפרסומים
שם האגודה
___________ ___________ _______________ויום הפרסום

.2284

"אלי־עד" מושב עובדים להתיישבות חקלאית
שיתופית בע״מ.

.2

אלי־עד.

״קופת תגמולים של עובדי פלקרמיק
מפרץ חיפה אגודה שיתופית בע״מ
תיק מספר584 :

1942
9.9.1973

.3
.4

ב״א בשבט תשל״ד ( 13בפברואר .)1974
 1חקלאות )2 .מושב עובדים.

.5

.2285

״קופת איחוד״ אגודה שיתופית לאשראי
וחיסכון בירושלים בע״מ
חיק מספר1869 :

1942
9.9.73

.1

יאיר יקיר

ב״א בשבט חשל״ד ( 13בפברואר )1974

יאיר יקיר

ח -בשבט תשל״ד ( 30בינואר )1974

רשם האגודות השיתופיות

רשם האגודות השוחפיות

צו פירוק והודעה לנושים

הודעה על שינוי שם
נמסרה בזה הורעה כי באישורי מהיום שונה שם האגודה הרשומה
כדלקמן:
השם הקודם:

י

קופת תגמולים של עובדי כימיקלים

בתוקף סמכותי לסי סעיף  ,)1(46לפקודת האגודות השיתופיות
הנני מצווה גזה על פירוק האגודה כדלקמן :המספרים דלהלן מציינים
1
את הפרטים הבאים:

 . 1שם האגודה
 . 2מספר תיק .האגודה

טכני בע״מ
השם החדש :קופת תגמולים של עובדי כ.צ.ט .כימ־
קלים וציוד טכני בע״מ
!  .אגודה הדדית בית שיתופי "בית" של הפלס בת-א
מספר האגודה.1350 :
בע״מ
160 .2
יאיר יקיר
י׳ באלול חשל״ג ( 7בספטמבר )1973
רשם האגודות השיתופיות

וממנה למפרקים את :מאיר לס עו״ד ,רחוב אחד העם  ,41תל־אביב.

"נכסי

בהתאם לתקנה  2לתקנות האגודות השיתופיות (פרוק) תשל״ב—
 ,1971נדרש כל בעל תביעה מן ׳האגודה להגיש את תביעתו בכתב
למפרק תוך ששים יום מיום פרסום הודעה זו לפי המען הנ״ל; .
בהתאם לסעיך ^ )2לפקודה רשאי כל חבר האגודה לערער
על צו זה בפגי שר העבודה תוך חדשיים מיום פרסומו ברשומות.

ביטול רישום אגודות שיתופיות לפי סעיף

)2(50

הואיל וביום  4.7.1971ניתן צו על פירוק האגודה:
שתוף״ אגודה שיתופית בע״מ(מס׳ התיק ,)166 :וצו זה פורסם
בילקוט הפרסומים  1246מיום .12.8.71
י והואיל והפירוק הנ״ל נשלם ,ניחנה גזת הודעה ,שרישום האגודה
הנ״ל נתבטל ומאותה שעה הדלה האגודה לשמש בגוף מאוחד.

הואיל וביום  31במאי  1972ניתן צו על פירוק האגודה "עצמ،
 .אות" מאפיה קואופרטיבית בקרית שמואל של הפועל
המזרחי בע״מ (מס ,התיק ,)629 :וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים
 1838מיום ,13.7.72
והואיל והפירוק הנ״ל נשלם ,ניתנה בזה הודעה שרישום האגודה
הנ״ל נתבטל ומאותה שעה חדלה האגודה לשמש כגוף מאוחד.

הואיל וביום  11באוקטובר  1970ניתן צו על פירוק האגודה
מאפיה קואופרטיבית ״חרות״ בע״מ (מס ,התיק,)304 :
וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים  1670מיום ,5.11.70
והואיל והפירוק הנ״ל נשלם ,ניתנה בזה הודעה שרישום האגודה
הנ״ל נתבטל ומאותה שעה חדלה האגודה לשמש כגוף מאוחד.
י״ח באב חשל״ג ( 16באוגוסט )1973

יאיר יקיר
רשם האגודות השיתופיות

ילקוט הפרסומים  ,2007ב ,באייר תשי״ד12.5.1974 ,

יאיר יקיר

ו ,בשבט תשל״ד ( 29ביגואר )1974

רשם האגודות השיתופיות

שחרור מפרק מכהונתו
בתוקף סמכותי לפי תקנה  5לתקנות האגודות השתופיוח (פרוק)
 .תשל״ב— ,1971הריני משחרר את מנחם דויטש ,עו״ד ,מתפקידו
באחד משני מפרקי "חל נטע" אגודה שתופית לחתישבות חקלאית
בע״מ ,שמיניתי בצו פירוק שפורסם בילקוט הפרסומים  ,1956תשל״ד,
 - -עמ.156،
י״ב בשבט חשל״ ד ( 4בפברואר )1974

יאיר יקיר
רשם האגודות השיתופיות

תיקון טעות
בהודעה על שינויי שם שהתפרסמה בילקוט הפרסומים ,1980.
תשל״ד ,עמ׳  ,639באגודה מס 2132 ,בסעיף  ,2במקום "להדרכת

כללית" צריך להיות "להדרכה כלכלית".

1401

הודעות מאת כונס הגכסימ הרשמי
פקודת פשיטת הרגל,
_•  .הוזגעה׳בדבר כוונה להכריז על דיבידנד

זמן פרעונו :כ׳ באייר תשל״ד ( 12במאי .)1974
מקום פרעונו במשרד הנאמן :כונס הננסים הרשמי ,רחוב ידידיה ,4

שם החייב ,תיאורו-ומענו :עדה רייסמן ,ת،ז  ,6/438883נאות יערות
חיפה.
הכרמל
בית המשפט.המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרחי .306/65
היום האחרון׳ לקבלת הוכחות :ט׳ בסיון תשל״ד ( 30במאי .)1974
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :מ ,סומך ,עו״ד ,רחוב הפלמ״ח  ,66באר־
שבע.، ■"■".־

ירושלים.

צו קבלת נכסים והכרזת פשיטת רגל,
אסיפה ראשונה והקירח פומבית
שם ההייב ,תיאורו ומענו :אליס ביטון (סולטן) ,ת״ז ,6391027

עקרת בית ,רחוב הרצל  ,703/7בית שמש.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים ,תיק אזרחי .185/74

ש ,אנקור

ב ,באיירתשל״ך ( 24באפריל )1974

1936

תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :ח ,באייר תשל׳ד
( 26באפריל .)1974
בקשת נושה או חייב :בקשת החייבת.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ג ,בסיון תשל-ד ( 24במאי
 )1974בשעה  ,9.00במשרד כונס הנכסים הרשמי ,רחוב ידידיה
 ,4ירושלים.
תאריך החקירה הפומבית ,השעה והמקום :ט״ז בסיון תשל״ד ( 6ביוני
. )1974בשעה  ,10.30בבית המשפט המחוזי בירושלים.

ב״כ כונס הנכסים הרשמי

היודעות על תשלום דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :עמיל ז׳יקוט ,ת-ז  ,6401567צנר ,שיכון
פלוס  ,ioo, 749/12טבריה.
בית המשפטיהמחוזי'של :ירושלים ,חיק אזרחי .7/64
הסכום לכל לירה 50 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :ראשון.
זמן פרעונו'1':כ'באייר תשל״ד ( 12במאי .)1974
מקום -פרעונו .במשרד .הנאמן :עו״ד חיים גירון ,רחובי החבצלת ,4
_ ב
.
 .ירושלים• -

.הודעה על מינוי נאמן
שם החייב ,תיאורו ומענו :אליעזר ברקן ,ת״ז  ,7434851פקיד,
רחוב המלך ג׳ורג׳  ,28ירושלים.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים ,תיק אזרחי .127/74
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :רזי בטט ,עו״ד ,רחוב בן־יהודה ,24
ירושלים.
תאריך המינוי :ו ,באייר תשל״ד ( 28באפריל .)1974

שם החייב,,תיאורו ומענו :חיים .לוי ,ת״ז  ,193101מוכר תיקים,
י רחוב בוסתנאי  ,7ירושלים.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים ,תיק אזרחי .172/68
הסכום לכל לירה 7 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :שלישי.

י' צוריאלי

ו ,באייר תשל״ד ( 28באפריל )1974

סגן כונס הנכסים הרשמ

 -חוק בנק ישראל,

תש״ט1948-

תקנות שטח אוצר,
הסכום הכולל של שטרי אוצר

תשי״ד1954-

דין וחשבורלסי סעיף  )1(58של חוק בנק ישראל !,תשי״ד—,1954

י
._..w
על מחזור המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום העבודה

1

ביום ט ,באייר תשל״ד ( 1במאי )1974

־
• •• •ס

•• 11

־

י

י *

•

אג־
שטרי' כסף .במחזור .......................................
מעות־ (לרבות מטבעות ,קטנים) במחזור . .
סיד כל ־המטבע־־נמחזוך‘ .י. . .~. .־.
•
•. ،؛.............. -
זהב
יתרות במטבע ":חוץ .........

ל«י

ל׳י

2,781,560,477 50

*99,452,531 48
2,881,013,008 98
.2
194,752,061 66
2,686,260,947 32

שטר? מקרקעןז..של הממשלה . . .. .. . .
שטרי ..אוצר "ושטרי התחייבות של הממשלה .

—

—

שטרי חוב ושטרי .חליפין , . .׳ . . . .

■■

־ ־—

סד בל הנכסים׳ ...................................... :.

2,881,013,008 1 98
.4

—

.3

* לא כולל מטביעות זכרון (מזהב) בערך נקוב כולל של —5,916,900.

ן• לן; שתכולת’■הזהב הכלול בהם؟שווה או עולה על ערכם הנקוב.

 .שהיו במחזור ביום י־ג בניסן תשב־ט
( 1באפריל — )1969
על סי סעיף ( 1ב) ( )1לפקודת
שטרי אוצר ,תש*ט1948-
על פי סעיף ( 1ב) ( )2לפקודת
שטרי אוצר ,תש*ט1948-

165,000,000

69,400,000

סה-ב

234,400,000

הוצאו אחרי התאריך האמור —
165,000,000
על סי סעיף ( 1ב) ()1
65,400,000
על סיסעיף ( 1ב) ()2

נפדו אחרי התאריך האמור -
165,000,000
על סי סעיף ( 1ב) ()1
65,400,000
על סיסעיף ( 1ב) ()2
נמצאים במחזור ביום ט״ז באייר
תשל׳ד ( 8במאי - )1974
\
על סי סעיף (1ב) ()1
על סי סעיף ( 1ב) ()2

165,000,000
69,400,000

סה״ב

1402

ל*י

234,400,000

ילקוט־ הפרסומים  ,2007כ׳יבאייר תשל״ד,־ 12.5.1974

ילקוט הפרסומים  ,2007כ׳ באייר .תשל״ד12.5.1974. ,

חוק בנק ישראל ,תשי״ד—1954
דין־וחשבון על נכסי הבנק והתחייבויות? עם סיום העסקים ביום ר באדר תשל״ד

(28

בפברואר

)1974

(באלפי ל׳י)

נכסים
תביעות כלפי חוץ לארץ
זהב ונכסים במטבע 6,654,401

השתתפות בזהב בקרן המטבע הבינלאומית
נכסים אתרים במטבע חוץ

שטרי כסף ומעות במחזור
התחייבויות לחוץ לארץ

,

pn 1
164,667.

י 2,759,840

6

י

פקדרנות מטבע חרץ של בנקים מחוץ לישראל
זכויות משיבה מיוחדות שהוקצו
 .התחייבויות אחרות

471,195

7,290,263

אשראי לממשלה

התחייבויות

4,803
216,903
13,134

י

חוב ארוך מועד ؛
בניבוי סכומים ,ששוחררו כנגד מבירות
מילווה קצר מועד

234,840

4,570,199

פקדונות של הממשלה ושל המוסדות
הלאומיים

562,082

חוב ארוך מועד נטו
שטרי אוצר

פקדונות של הממשלה
 .הפקדות יבואנים
פקדובות מטבע חוץ של הממשלה ושל
המוסדות הלאומיים

4,008,117
172,372

530,598
47,158

׳

550,855

4,180,489

1,128,611

אשראי אחר וניירות ערך
אשראי (בל-י) 3
אשראי במטבע חוץ

פקדונות של מוסדות בנקאיים
וכספיים בישראל

1,123,036

,

1,544,525

. 2,452,285
פקדונות של מוסדות בנקאיים
48,775
פקדונות של מוסדות כספיים
2,682,361
פקדונות במטבע  pnשל מוסדות בנקאיים 7
4,227,821
פקדונות נקובים במטבע חוץ של מוסדות בנקאיים

2,667,561

،

בניכוי פקדונות למימון יצוא של מוסדות
בנקאיים!

י
402,482

‘
ניירות ערך

י

2,265,079
153,194

9,411,242
2,418,273

חשבונות אחרים 5
ערבויות שניתנו ואשראים
תעודות (ראה התחייבויות)
_________

חשבונות אחרים
הק הבנק וקרן מילואים

;

90,946

,
؛؛

؛ 699,890

' ________________ _ ______________

ו!

t

,

425,438
20,000

התחייבויות בעד ערבויות שניתנו.
ואשראים תעודות (ראה נכסים)

-

י 699,890

14,679,861

14,679,861

י
.
ג
י ביאורים:
 4פקדונות בל׳־י בקשר עם אשראי במטבע  pnליצוא.
 1נכסים במטבע חוץ בוללים ׳,זכויות משיבה מיוהדות בקרן המטבע הבינלאומית ( )SDRבפך
י
)1
 .؛
 .ןז•  5כו<؛ל 1מקרקעין« ,בניפ؛וציוד בסךול״י אחת.
'؛ י  141,315אלף ל-י (ב־ 31בינואר  141,315 :1974אלף ל-י); .؛
؛ ' 2מזה 2,762,925':אלף ־ל׳י צמודים לדולר של אר1ד؛ (ב 31-ביגואר  2,7:62,925 :1674אלף ? ؛ " ■  6מזו؛25,464 :׳ אלף ל״י ערף נקובומטבעות זכרון ומטבעות מיוחדים (בך 31בינואר:1974 -

,

.

י•'•;:
־
■
< ;25,094אלף:ל'י).
؛ ■
؛
־
׳י
.؛ ؛ -
■
ל׳י).׳ ■
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הודעות אלה מתפרסמות עי אחריות המודיעים ואין בפרסומן משום ימתן תעודה על נכונותן

"פדן" חברה לנכסים בע״מ

הנאמן ,עמילות מבס אחסון והובלות בע״מ"

(בפירוק מרצון)

באסיפה מיוחדת של בל חברי "פדן" חברה לנכסים בע״מ ,רחוב
אימבר  ,6תל־אביב ,נתקבלה החלטה לפרק מרצון את החברה לרגל
סיום תפקידיה-- .
חיים גולן ,מנהל
דוד ריינס ,מנהל י
מפרקים

 .ניחנת בזה הודעה שהאסיפה הכללית האחרונה של החברים (או
הנושים) של החברה הנ״ל ,תתכנס ביום  11בפברואר  1973בשעה
 8.30בבוקר במשרד ברון ,אלפיה ושות׳ רואי חשבון ,רחוב זמנהוף
 ,37תל־אביב לשם הגשת דו״ח סופי של המפרקים ,המראה ריצד
התנהל סירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה ,ופדי לשמוע ביאורים
נוספים מאת המפרקים ולהחליט כיצד להתנהג בפנקסים ובניירות של
החברה'ושל המסרקים.

"סילבלוק בע״מ בהסדר"

אריה ליפשיץ

(מאושר ע״י ביהמ״ש המחוזי בת״א—יפו)

כל הנושים של החברה חנ״ל מתבקשים להגיש ,תוך חמישה
עשר יום מיום פרסום הודעה זו ,הוכחות חוב כדין לידי כונס הנכסים
המצוין למסה .הודעה זאת מופנית לכל הנושים ,בין בעלי חובות
עדיפים ,בין בעלייחובוח רגילים ובין בעלי חובות מובטחים.
ד״ר  '0וולף ,עו״ד
רחוב אחד העם  ,68ת״א

י'

יורפיאן אנד ישראלי קראוון קומפני לימיטד
י

(בפירוק מרצון)

,,

ניתנת בזת הודעה כי ביום  2ביוני  1974בשעה  ,11.00תתקיים
אסיפה סופית של החברה במשרד פורמן ושות; בע״מ ,רחוב אחד העם
 ,9תל־אביב.

המכון לתכנון ופיתוח בע" מ
(בפירוק מרצון)

הודעה על האסיפה הסופית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  206לפקודת החברות ,כי
האסיפה הכללית הסופית של בעלי המניות של החברה הנ״ל תתקיים
ביום ה 11 /לחודש יוני  1974בשעה  12.00במשרדה הרשום של
החברה ,רחוב החשמונאים  ,123תל־אביב ,לשם הגשת דו״ח סוסי
של המסרקים ,המראה כיצד התנהל סירוק העסקים ומה עשו בנכסי
החברה וכדי לשמוע ביאורים גוססים מאת המסרקים ולהחליט כיצד
לנהוג בסנקסים ובניירות של החברה ושל המסרקים.

י׳ לומברוזו ,עו״ד
י׳ הדני ,עו״ד
מסרקים

על סדר היום :הגשת דו״ח על סירוק החברה ,ע״י המפרקים,
ומתן כל ביאור עליו ,בהתאם לסעיף  206לפקודת החברות.
י׳ פורמן
מפרקים

חברת חנות■ בגוש  6205חלקה
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תיקון טעויות דפוס

צ' גיל

בע״מ

ניתנת בזה הודעה בהתאם לפסיקתה של בית המשפט מיום
؛
 23.9.73להחזיר את שם החברה הנ״ל.
ע׳ כדורי ,רו״ח

אלפיה אלפרד ,רו״ח
׳מפרקים

בהודעה לפי' סעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור/
 ,1943שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,1999תשל״ד ,עמ׳ ,1199
בשורה הרביעית לתוספת ,במקום ״10826״ צ״ל ״10825״.

בהודעה בדבר בחירת ראשי עיריות וסגניהם.,שפורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1995תשל״ד ,עמי  ,1107בטור ג /במקום "חנינה
גיבשטיין" צ״ל "חנניה גיבשטיין".

תיקון טעות במיספור העמודים

בילקוט .הפרסומים

ילקוט הפרסומים  ,2007כ' באייר תשל״ד12.5.1974 ,

1404

המהיר

,1970

תשל״ד ,עמודים

463

עד

492

ימוספרו 462א עד 462ל בסדרם.

120

אגודות .

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
•0700

משרד המשפטים (התימה מוסדית).
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