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הודעה על קביעת ממלא־מקומו של ישר

הודעה על שינוי בהרכב המועצה
לפי חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) ,תשכ״ד1963-

לסי חוק־יסוד :הממשלה
בהתאם לסעיף ( 41.ב) ( )1לחוק־יסוד :הממשלה  ,1מודיעים בזה

כתוקף סמכותי לפי חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק),

שהממשלה קבעה לסי סעיף  20לחוק האמור ,כי שר החינוך ׳ והתרבות

תשכ״ד ,11963-ובהתאם לתקנה ( 2ב) לתקנות המועצה לענף הלול

יכהן כממלאי־מקומו של שר האנרגיה ׳והתשתית ושר התקשורת מיום

(קביעת מספר חברי-המועצה ומינוי נציגי הממשלה ב,)1יתשכ״ד—

ז ،בניסן תש״ם ( 24במרס  )1980עד שובו של שר האנרגיה והתשתית
י;
 1י ישר התקשורת לארץ.
ז,

 ,2 1964אני ממנה את מאיר אמיר ,משרד האוצר ,להיות חבר

י ,ז' בניסן תש״ם ( 24במרס ., )1980
י(חמ"" )3—57

המועצה'לענף הלול בנציג הממשלה.

מינויו של דן ירדן .3כחבר המועצה  -בטל.

■  -י אריה נאור

״«.. .

יגאל הורביץ

• ז ,באור תש״ם ( 24בפברואר ' )1980

מזכיר הממשלה

(חט )3—840

؛ ס״ח תשכ״ח ,עט׳ .226

'

הודעה על שובו של ישר לארץ י
לפי חוק־יסוד :הממשלה

שר האוצר

1

ס״ח תשכ״ד ,עמי .12

2
3

ק״ת תשכ״ד ,עט" .760
י״פ תשל״ו ,עמ' ,119

,

אישור מוסדות ציבור לענין תרומות מיוחדות

מודיעים בזה ,לענין סעיף  20לחוק־יסוד :הממשלה ,בי שר

"לסי פקודת מס הכנסה י

המשפטים שב ארצה ביום ג׳ בניסן תש״ם ( 20במרס .)1980

בתוקף סמכותי לסי סעיף ' 46לפקודת מס הכנסה  ,1אני מאשר
 ,את המוסדות המפורטים.להלן כמוסדות ציבור לעגין תרומות מיוהדות:

אריה נאור

ד' בניסן תש״ם ( 21במרס )1980
(חט )3-57

מזכיר הממשלה

.1

"מקור חיים" אגודת חרדים מעולי גרמניה;

.2

י.ב.אי — .ידידי בית איטליה'.

א ,בניסן תש״ם ( 18במרס )198O
(חט ' )3-152

הודעה על מינוי שופט
לפי חוק השופטים ,תשי״ג■ 1953-

״

י

■

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

י

.

יגאל הורביץ
שר האוצר

י

 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עט'  ;120ס״ח תש״ם ,עט׳ .52

פי בתוקף סמכותי לסי סעיף '10לחוק חאמור ,ובהתייעצות עם נשיא

בית המשפט העליון ,מיניתי את .ברוך כספי נשיא־תורן. ,לפעול

הודעה על שינוי בועדה המייעצת

כנשיא בפועל ■של בית המשפט המחוזי בחיפה ,מיום ו ,בניסן תש״ם

לסי חוק מניעת היצף ,תשל״ז■ 1977-

( 23במרס  )1980עד יום כ״ט בניסן תש״ם ( 15באפריל 1)1980

משה נסים

א ,בניסן תש״ם ( 18במרס )1980
,
(חט )3-60

שר

, .

1

ממלא מקום שר המשפטים

ס״ח תשי״ג ,עמ׳ ,.149

■ בתוקף' סמכותנו לסי"סעיף .3לחוק מניעת היצף ,תשל״ז,11977.-
ולפי כל דין אחר אנו ממנים את חיים יפה כנציג שר האוצר בועדה,

במקום יעקב ארד.

ההודעה על מינוי ועדה מייעצת שפורסמה בילקוט הפרסומים,
תשל״ז ,עמ׳  ,53תתוקן לסי זה.
ט״ז באדר תש״ם ( 4במרס )1980

הודעות על גמר כהונתם של שופטים
לפי חוק השופטים ,תשי״ג—1953
 .1בהתאם לסעיף  25לחוק השופטים .תשי״ג— ,11953אני מודיע
על גמר כהונתו של ד״ר אלפרד ויתקון ,שופט של בית המשפט

העליון ,עקב פרישתו לגימלאות ביום ו ,באדר תש״ם ( 23בפברואר
.)1980

עקב פרישתו לגימלאות ביום י״ב באדר תש״ם ( 29בפברואר .)1980

שמואל תמיר

ו׳ בניסן תש״ם ( 23במרס )1980

י  1ס״ח תשי״ג ,עט.149 ,

1420

שר האוצר

־

 1ס״ח תשל״ז ,עט.53 ,

תיקון רשימת חברי ועדות
לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח גבות) (קביעת דרגת נכות),

 .2בהתאם לסעיף  25לחוק השופטים ,תשי״ג ,11953-אני מודיע
על גמר כהונתו של ד״ר יואל זוסמן ,נשיא בית המשפט העליון,

(חמ )3—60

(חט )3-604

גדעון פת

שר התעשיה. ,המסחר והתיירות

יגאלהורביץ

،

.

שר המשפטים

תשל״ד—1974
בהתאם לתקנה  16לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת

דרגת נכות) ,תשל״ד ,11974-אני קובע כי מומחית השיקום מירי
סרחי תיכלל ברשימת חברי ועדות נכות. .
ג׳ בניסן תש״ם ( 20במרס )198O
(חט )3-614

ישראל כץ
׳ שר העבודה והרווחה

 1ק״ת תשל״ד ,עט׳ .1480

ילקוט הפרסומים  ,2619כ״ז ,בניסן,תש״ם,״13.4.1980

. vמינוי רשות מוסמכת

הודעה על שינוי בהרכב המועצה

לפי חוק הצלילה הספורטיבית ,תשל״ט—1979

לסי חוק המועצה לצמחי נוי (ייצור ושיווק) ,תשל״ו1976-

בתוקף סמכותי.לפי סעיף  1לחוק הצלילה הספורטיבית ,תשל״ט—

 .בתוקף הסמכויות הנתונות לנו בחוק המועצה לצמחי 1ךי (ייצור
ושיווק) ,תשל״ו ,11976-ובהתאם לתקנות המועצה؛ לייצור ולשיווק־

 ,11979אני ממנה את ההתאחדות לפעילות ,.תח־מימית בישראל,

צמחי גוי (התאמת הוראות חוק מועצת הסירות ודרגי מינוי חברי

שמענה הוא :נמל חל־אביב ,ת״ד  ,6110חל־אביב ,להיות רשות

המועצה) ,תשל״ו— ,2 1977אנו ממנים בזח את אריה בצר מבאר
טוביה ,להיות הבר המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי.

מוסמכת לענין החוק האמור ,מיום כ״ב בשבט תש״ם ( 9בפברואר
 )1980לתקופה של חמש שניס.

מינויו של דגי סמילוגיץ — בטל.

ל׳ בשבט תש״ם ( 17בפברואר )1980

ההודעה על מינוי המועצה שפורסמה ,בילקוט הפרסומים ,2411

(חמ )3-1128

זבולון המר
שר החינוך והתרבות

תשל״ח ,עט׳  ,1127תתוקן לפי ■זה.

 1ס״ח תשל״ט ,עט׳ .141

י״ח באדר תש״ם ( 6במרס )1980

(ח« )3-147.

אריאל שרון
שר החקלאות

• גדעון פת
שר התעשיה ,המסחר והתיירות

הודעה בדבר מינוי חבר במועצה הדתית תל־אביב
לפי תקנות המועצות הדתיות (חילופי נכרי) ,תשכ״ז—1966

1

ס״ח תשל״ו ,עט' .277

2

ק״ת חשל״ז ,עט.1947 ,

בהתאם לתקנה  4לתקנות המועצות הדתיות (חילופי גברי),

תשב״ז 1966-؛ ,אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה  ,2מיניתי

את יאיר פריזנט לחיות חבר המועצה הדתית תל-אביב ,במקום

מינוי הברים לועדה רפואית לענין גימלת ניידות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2של ההסכם בין ממשלת ישראל לבין׳
המוסד לביטוח לאומי מיום כ״ו בכסלו תשל״ו ( 30בנובמבר ,1 )1975

ירחמיאל )(גנרי .2

אהרן אבוחצירא

י״ח באדר תש״ם ( 6במרס )1980

שר הדתות

(חט )3—140

וסעיף  28להסבם שבין אותם הצדדים מיום ט״ו בסיון תשל״ז (1
ביוני  ,2 )1977אני מוסיף את ד״ר יהודית טננבאום ואת ד״ר נורה
שטרן לרשימת חברי הועדה הרפואית המחוזית ,דרוס ,כחברים

1
2

ק״ת חשכ״ז ,עמ׳ .135
י״פ תשל״ו ,עט׳ .474

כלליים,
התוססת להודעה על מינוי ועדות רפואיות לענין גימלת ניידות ,3

תתוקן לפי זה.

הודעה בדבר אישור תוספת לארנונה ,שיעורה
י
ומועדי שילומה .

אליעזר שוסטק

כ״ד באדר חש״ם ( 12במרס )1980
(חט )3-589

שר הבריאות

לפי פקודת העיריות
אני מודיע ,כי בתוקף סמכותי לסי סעיף  278לפקודת העיריות ,1

אישרתי תוספות לארנונות ,שיעורן ומועדי שילומן לשנת הכספים
1

י״פ תשל״ז ,עט.589 ,

 ,1979/80שהטילו העיריות שלהלן:

2

י־פ תשל״ז ,עט ;1813 ,תש״ם ,עט.192 ,

3

י״פ חשל״ט ,עט׳  ;757 ,612 ,111תש״ם ,עט.1061 ,379 -

ירושלים

חיפה
טבריה

קרית אחא
קרית ביאליק

אשדוד

כפר״סבא
לוד

קרית ים -

אילת

אכרזה על מוסד חינוך מוכר

באר־שבע

לפי חוק לימוד חובה ,תש״ט1949-

בני-ברק

נהריה ■
נצרת עלית

גבעתיים

נתניה
עבו ■ ’

בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק ■ לימוד חובה ,חש״ט,11949-
ולאחר היוועצות בועד החינוך ,אני מכריז כי מוסד החינוך המפורט
להלן (שאינו רשמי) הוא «וסד חינוך לצורך החוק האמור :י
המקום :הצור הגלילית;

י

הבעלות :אגודה ,״מפי עוללים״ ,ת״ד  ,24הצור הגלילית.

תחילתה של אכרזח זו ביום י״ט באדר תש״ם ( 7במרס .)1980
כ״ג באדר תש״ס ( 12במרס )1980

(חט )3-336

זבולון המר
שר החינוך והתרבות

 1ס״ח תש״ט ,עט.287 ,

■ילקוט הפרסומים• ,2619-כ״ז בניסן חשדם13.4.1980 ,

דימונה
הרצליה
חדרה
חולון

שם המוסד :גן חובה תורני ךמסי עוללים״; -

המען :רחוב שלמה בן יוסף ,הצור הגלילית;

בת־ים

קרית מוצקין
 .ראשון־לציון
רחובות
רמלה

רמת-גן ־
תל-אביב-יפו

עפולה
פתח־תקוה

צפת

העתק י מהחלטת המועצה ■בדבר הטלת תוססת לארנונה ,שיעורה

ומועדי שילומה ,בכל אחת מהעיריות המפורטות לעיל ,הופקד במשרדי
העיריה ושם יוכל כל אדם לעיין בה.

יוסף בורג

ב״ד באדר תש״ם ( 12במרס )1980
(חט )3-837

•

שר הפנים

 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עט.197 ,

1421.

מינוי יושבי ראש ועדות ערר

י

.הודעה בדבר העברת זכויות ברשיון נפט

לפי חוק י הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) ,תשכ״א—1961

לפי חוק הנפט ,תשי״ב1952-

אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי סעיף (,12ב) לחוק הרשויות

י בתוקף סמכותי לפי סעיף  76לחוק הנפט ,תשי״ב ,11952-ולאחר

שר

התייעצות עם הרשות הלאומית לאנרגיה ,הרשיתי לפדאויל ,חוקרי

המשפטים ,מיניתי את הרשומים להלן להיות יושבי .ראש ועדת ערר

ומחפשי נפט לישראל בע״מ להעביר  2 1%בלתי מסויימים (מתוך

■

המקומיות (הסדרת השמירה),

תשכ״א,11961-

ובהמלצת

לענין החוק האמור:

 7 1%שלה) ברשיונות /142פחח־תקוה/143 ,רמלה ו־/144גדרה,

עו״ד שאול הלוי

 -יושב ראש ועדת ערר לנפת צפת;

עו״ד עמנואל מס  —.יושב ראש ועדת ערר לנפת בגרת;
ערד יוסף בתראן — יושב ראש ועדת ערר לנפת עבו;
ערד ישראל פז

— יושב ראש ועדת ערר לנפת יזרעאל. .

כ״א באדר חש״ם ( 9במרס )1980

(חם )3—146

יוסף בורג
שר הפנים

 1ס״ח תשכ״א ,עמ׳ ,169

.

. .

לבנק לאומי לישראל בע״מ.

.

ההודעות שפורסמו בילקוט הפרסומים ,תשל״ו ,עט;2350 ,2185 ,

תשל״ז ,עמ׳  ;2011תשל״ט ,עמי  ,1242 ,269יתוקנו לפי זה.

דוד הגואל

כ״ג באדר תש״ם ( 11במרס )1980
יושב ראש וממלא מקום המנהל הכללי של
(חמ )3-653
■ י‘

הרשות הלאומית לאנרגיה

 1ס״ח תשי״ב ,עמ׳ .322

............

אכרזה על בית סוחרי

לפי פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש] ,תשל״ב—1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף  69לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש],
חשל״ב— ,11971אני מכריז כי הבנינים והשטח המגודר סביבם

הודעה בדבר היתר לעריכת הגרלה
לפי חוק העונשין ,תשל״ז1977-

הנמצאים .בגוש  39025חלקה  ,2בנגב (סמוך למצפה רמון) ,הס בית

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 231א) ( )1לחוק העונשין,
תשל״ז— ,1 1977נתתי היתר לעריכת ההגרלה השנתית של מגן דוד

.סוהר לפי הפקודה ,מיום כ״ג בשבט תש״ם ( 10בפברואר 1)1980

אדום• בישראל לשנת .1980

א׳ באדר תש״ם ( 18בפברואר )1980

יוסף בורג
שר הפנים

(חמ )3—717

 1דיני-ימדינת ישראל ,נוסח חדש  ,21עמ׳  ;459ס״ת תשל״ב ,עמ׳

י״ז באדר תש״ם ( 5במרס )i960
(חמ . )3-831

יעקב נאמן

׳

המנהל הכללי של משרד האוצר

؛ ס״ח תשל״ז ,עמ׳ .226

 ;22תשל״ג ,עמ׳  ;22תשל״ד ,עמ׳ .52

הודעה בדבר מתן רשיון לחיפושי נפט ולהפקתו
לפי חוק הנפט ,תשי״ב—1952
אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק הנםט',תשי״ב—

 ,11952ולאחר התייעצות עם הרשות הלאומית לאנרגיה ,נתתי ביום
ב״ד באדר תש״ם ( 12במרס  )1980לאנרג׳י אקספלורציון אינק .את

רשיון /174חוף הכרמל ,לגבי השטח שגבולותיו הס כלהלן;

י

מנקודת ציון 1500/2450
לנקודת ציון 1500/2150

;

לנקודת ציון 1350/2150
.

לנקודת ציון 1385/2450

וחזרה לנקודת ציון 1500/2450

דוד הגואל ؛
כ״ו באדר תש״ם ( 14במרס )1980
יושב ראש וממלא מקוס המנהל הכללי של
(חמ )3—653
הרשות הלאומית לאנרגיה

 1ס״ח תשי״ב ,עמ׳ .322

׳ 1422

הודעה על הרחבת מחסן טרנזיט
לסי תקנות המכס (טיס)

בתוקף סמכותי לסי תקנה ( 2ב) לתקנות המכס (טיס)  ,1אני מודיע

בי אישרתי את השטח בגוש  6704חלקות  96 ,95 ,67כמחסן טרנזיט
הצמוד למסוף המטענים של חברת ממ״ן — מסוף מטען נמל תעופה

בן גוריון בע״מ — אשר בנמל התעופה בן גוריון; תכנית השטח

הופקדה בידי כחלק בלתי נפרד ממחסן טרנזיט (להלן — המחסן).
השטח הנוסף ישמש להחסנת בלי רכב מיובאים ובן סובין אחרים

שיובאו או יוצאו בכלי טיס לנמל ומנמל התעופה בן גוריון11■ ,
לשחרורם מפיקוח רשות המכס או עד להתרת רשימון להחסנה במחסן
רשוי ,ואסור ,לשום אדם להוציא סחורה שהוחסנה כאמור מהמחסן

בטרם תיבדק ותימסר לצריבה בארץ או ליצואה.
כ״ב באדר תש״ם ( 10במרס )198O
(חמ  )3—25׳

מרדכי ברקת
מנהל המכס והבלו בפועל

 1חא״י ,ברך ג׳ ,עמ׳  ;2598ע״ר  ,1947תום׳  ,2עמ׳ .1282

ילקוט,הפרסומים  ,2619ב״ז בניס! תש״ם13.4.1980 ,

י

הודעה בדבר מועדי בחינות

הודעה על סימון לשיקים בשקלים  .׳

לפי תקנות שמאי מקרקעין ,תשכ״ג1963-

לסי תקנות שעת חירום (מטבע השקל) ,תש״ס1980-

.

בתוקף סמכותי לסי תקנח ( 4ב) לתקנות שעת חירום'(מטבע

מודיעים בזה כי הבחינה בנושא "עהרונוח שומה* תתקיים ביום

השקל) ,חש״ם ,11980-אני מודיע כי קבעתי שהסימון שיופיע על

 .כ״ד בסיון תש״ם ( 8ביוני  .)1980בחינה זו תיערך פעם בשנה בחודש
יוני ,ואילו הבחינה ב״השומה למעשה ,ידיעות כלליות ועריבת.

בל שיק האמור להיות נקוב בשקלים יחיה בצורה זו ובגודל זח:

השומה" ,תיערך פעם בשנה ,בחודש נובמבר.

XIz

על המועמדים הרשאים לגשת לבחינה ב״עקרונוח שומה" לפי תקנות

שמאי מקרקעין ,חשכ״ג ,11963-להמציא את בקשותיהם למזכיר

מועצת השמאים ,משרד המשפטים ,ת״ד  ,189ירושלים ,לא יאוחר
מיום י״ד באייר תש״ם ( 30באפריל .)1980

הסימון יודפס בכל שיק מתחת למשבצת המיועדת לרישום סכום

אגרת הבחינה היא  335לירות .את האגרה יש לשלם כבנק הדואר,

השיק בספרות ,והוא יודפס בשיק באותה שיטת דפוס שבח מדפיסים
את שם הבנק או את שם הסניף של הבנק עליו משוך השיק.

לזכות מועצת השמאים ,חשבון מס׳  .006416-9העתק מהקבלה על

התשלום יש לצרף לבקשה לגשת לבחינת.

טרם קבעתי את הסימון לממשכים בנקאיים אחרים האמורים

הודעה על שעת הבחינה ומקומה תישלח לבל נבחן ביחד עם כתב

להיות נקובים בשקלים ואת המועד האמור בתקנה ( 4ג).
א׳ בניסן חש״ם ( 18במרס )1980
(הט )3-1136

הרשאה לגשת לבחינות.

עודד מסר

ו׳ בניסן תש״ם ( 23במרס )1980

המפקח על הבנקים

אריאל וינשטיין.
יושב ראש מועצת השמאים

(חם )3-320

 1ק״ת תשב״ג ,עמי  ;1443תשל״ט ,עט׳ .1582

 ،ק״ת תש״ם ,עט׳ .1080

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה

הודעה בדבר הוצאת סדרה.של איגרות חוב

לסי פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש] ,תשל״ב—1972

לפי חוק מילווה המדינה ,תשל״ט197'9-

אני מודיע בהתאם לסעיף  16לפקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש],

נמסרת בזה הודעה ,בי בתוקף סמבות שר האוצר לסי סעיף 6

תשל״ב ,1 1972-כי מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר  1980היה

לחוק טילווה המדינה ,תשל״ט— ,1 1979שהועברה אלי ,קבעתי לגבי

 587.5נקודות על בסיס מדד המחירים לצרכן לשנת  1976שהיה 100

מילווח המדינה ,תשל*ט ,1979-סדרה מס׳  ,3585עניינים אלה:

נקודות.

.1

סוג הסדרה :סוג "ארבל" ,אשר תנאיו נקבעו בתקנות מילווה

על בסיס מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר  ,21951שהיה 100

המדינה (סדרות מסוג ״ארבל״) ,חשל״ט—.2 1979

נקודות ,מראה החישוב כי מדד המחירים לחודש פברואר  1980היה

.2

יום ההוצאה :ט״ו באדר תש״ם ( 3במרס .)1985

 11081.651370נקודות.

.3

סך בל שוויה הנקוב :חמש מאות מליון לירות.

ח -בניסן תש״ם ( 23במרס )1980
(חט )3—895

.4

מועדי חשלום הריבית :הריבית תשולם בשיעורים שנתיים חתל

ביום כ״ז באדר א׳ תשמ״א ( 3במרס .)1981
.5

1

מועדי פדיון איגרות החוב :איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום
ו׳ באדר חש״ג ( 3במרס  ,)1990אולם ניתן יהיה לפדותן פדיון 2

משה סיקרון
הסטטיסטיקן הממשלתי

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,24עט׳  ;500ס״ח תשל״ת ,עט׳

.201
י״פ תשל״ט ,עמ׳ .1384

מוקדם החל ביום י׳ באדר חשמ״ה ( 3במרס  ,)1985כאמור

בתקנה  11לתקנות.
.6

הודעה בדבר הקמת קרן אננס
לפי חוק מועצת חפירות (ייצור ושיווק) ,תשל״ג1973-

מהיר המכירה :ביום הוצאת איגרות החוב וביום המכירה שלאחריו

יימכרו איגרות החוב ב־ 100%משוויין הנקוב .לאחר מבן תיווסף

מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיפים  36ו־ 37לחוק מועצת הסירות

■למחיר המכירה ריבית של  7%לשנה מיום ההוצאה עד ליום

(ייצור ושיווק) ,תשל״ג ,1 1973-ולפי סעיף  5לכללי מועצת חפירות

המכירה בפועל.

(ייצור ושיווק) (הקמת קרנות),׳ תשל״ה— ,21975החליטה המועצה
בישיבתה ביום כ״א בטבת תש״ם ( 10בינואר  ,)1980להקים קרן אננס.

מאיר פרידמן
כ״ו באדר תש״ם ( 14במרס )1980
סגן הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון
(חט )3—950

כ״ח בטבת תש״ם ( 17בינואר ■ )1980
(חט )3—845

חיים .מולכו
יושב ראש מועצת הסירות

 1ס״ח תשל״ט ,עט׳ .112

1

ס״ח תשל״ג ,עט.310 ,

 2ק״ת תשל״ט ,עט׳ .1553

2

ק״ת .תשל״ה ,עט׳  ;2418 ,757תשל״ח ,עט.1191 ,

ילקוט הפרסומים  ,2619כ״ז בניסן תש״ם13.4.1980 ,

1423

הודעות לבי חוק התכנון

והבניה,תע\כ״ה1965-

 nnriירושלים
מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית

עיקרי הוראות' התפנית :א) קביעת יעוד ישטח  .למקומות מיוחדים
(מוסד); ב) קביעת שסחיציבורי 6תוח; ג) הרחבת דרך קיימת; ד) קבי 

עת קווי בנין; ה) חלוקה חדשה. .

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89.לחוק התכנון והבניה,

תשכ״ח ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז
ירושלים ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,הופקד

בל המעונין בתבנית רשאי לעיין בת ללא תשלום בימים ובשעות

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .י ’
בל המעונין בקרקע ,בבנין או נפל פרט תבנוני אחר הרואה את

שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא -תכנית מס׳ ■ 1347ד/ה  -שינוי
מס׳  24/79לתכנית מיתאר מקומית'ירושלים ,שינוי מס׳  3/79לתכנית

עצמו נפגע על ידי התכנית ,ובן בל הזכאי לבך על פי סעיף 100

מס׳  ,1042ושינוי מס׳  1/79לתכנית מס׳  1347ג׳" ,ביחד עם

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

התשריט המצורף אליו.

להגיש התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :שכונת בית וגן ,בין

הרחובות הרב עוזיאל ■ושחראי ,גוש  30166חלקות ,191 ,88 ,71

מרחב תכנון מקומי ,ירושלים

 ,226 ,225 ,188—185בשטח של כ־ 14.4דונם ,הכל על 'פי הגבולות

הודעה בדבר הפקדת שינוי תיכנית מפורטת

המסומנים בתשריט בקו כחול.
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי תכנית המיתאר המקומית בגון:
 )1שינוי ייעוד חלקות ,185 ,71ו־ 186בגוש  30166מאזור מגורים 1
לאזור מלונאות;  )2הגדלת אחוזי הבניה בשטח המאוחד המיועד ,על פי

תכנית זאת למלונאות מ־( 75%בחלקות  ,185,71ו־ 186בגוש . ,)30166

ומ־( 225.9%חלקות־  188 ,187 ,88ו־ 226בגוש  — 30166על פי

תכנית  1347ג׳) ל־ ,253%וקביעת שסח רצפות של  25.775מ-ר
 1לבניה;  )3קביעת ייעוד מיוחד של שטח ציבורי פתוה הכולל חניה

ציבורית תת־קרקעית בחלקות  191ו־ 225בגוש ( 30166כענין זה

מהווה חתכנית שינוי• לתכנית  1347ג׳).
ב) קביעת הוראות של תכנית מפורטת בדברים בנון )1 :קביעת
בינוי בהתאם לנספחי הבינוי המצורפים לתכנית  1347ד/ח;  )2קביעת

הוראות בינוי בדברים כגון :מספר הקומות ,עיצוב ארכיטקטוני,
מפלסי בניה ,קווי בנין ,חומרי 'בניה של הקירות החיצוניים וכיו״ב;

 )3קביעת חוראות למקום התניה;  )4איחוד וחלוקת■ מחדש■ .

כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים■ פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין 'או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את

ניתנת נזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה ,תשכ״ה-

 ,1965בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים,
ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים הופקד 'שינוי
תכנית מפורטת הנקרא תכנית מס1584 ,ב׳ — שינוי מס׳  1/78לתכנית
מפורטת מס1584 ,א /ביחד עם התשריט המצורף אליו.

מקומם של השטחיסיאשר התכנית מתייחסת אליהם :שכונת.סנ־
חדריה ,גוש  30106חלקות' 54 ,53 ,52 ,4ו. ,55-בין הרחובות הרב

בלוי ושאול המלך.
עיקרי מטרת התכנית :תיקון תכנית מפורטת מס׳ 1584א׳ כדלקמן:
א) שטח התכנית לאחר איחודו יחולק ל־ 3חלקות חדשות במקום ל־2

חלקות חושות; ב) קביעת הגבלות מיוחדות על אחת החלקות החדשות.

כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו 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 כל הזכאי לכך על־פי סעיף 100
■לחוק ,רשאי תוך חושיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות להגיש׳
התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל'הזכאי לכך על פי סעיף 100

לחוק ,דשאי ,תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
להגיש התנגדות לשינוי התבנית' במשרדי הועדה המקומית האמורה.

מרחב תכנון מקומי ,מטה יהודה י.

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

 .מרחב תכנון מקומי ,ירושלים• י.

' הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

י

החליטה ,באישור שר הפנים ,לאשר,שינוי תכניף מפורטת מס׳ מי.326/

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,

השטחים הכלולים בתבנית :כ־ '44.5דונם ,בתחום המועצה המקו 

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

מית מבשרת ציון ,בין קואורדינטות האורך  163.980-163.520לבין

ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,הופקדה
תכנית מפורטת הנקראת ',״תבנית מפורטת' מס׳ 2321״ ,ביחד עם

התשריט המצורף אליו.

ואלה השטחים הכלולים בתכנית :שכונת שיך ג׳ראח דרך שכס,

י ,גוש  30527חלקה  ;1הכל עפ״י הגבולות המסומנים בתשריט בקו

-

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

כחול.

1424

קואורדינטות הרוחב .133.650-133.380
עיקרי הוראות השינוי :חלוקת השטח וייעודו לאזור מגורים,

לאזור שירותים קהילתיים (הבולל חנויות ,סופרמרקט ,ומסעדה)
לשטח ציבורי פתוח לדרכים ולחניות.

הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים ■ ,2545
תשל״ט ,עמ׳ .1686

זילקוט הפרסומים  ,2619כ״ז ,בניסן תש״ס,־ 13.4.1980

הודעות לפי  pinהתכמן ורעננה ,תשכ״ה5،؛9ו
השינוי האמור ,בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו ביחד עם י משרדי מינחל מקרקעי ישראל ,ולשנות 5״י כך את התכנית מ0׳
 1760א ,אשר החלמה בדבר מתן תוקף לה התקבלה כועדה המחוזית
התשריט המצורף■ אל«ו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
ביום  ,15.5.1977ואת התכנית מסי׳  ,1602על שינוייה ",אשר
■ וכן במשרדי הועדה המקואית לתכנון ולבניה מטה יהודה ,וכל המ 
הודעה בדבר אישורה י פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2530מיום
עונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות■ שהמשרדים

האמורים פתוחים לקהל.

.22.4.1979

ר ,לוי
כ״ג באדר תש-ם ( 11במרס )1980
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים .

ובשעות שהמשרדים האמורי® פתוחים לקהל.

מחוז ירושלים

כל המעונין בקרקע ,כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את. .

עצמו נפגע על יד* התבנית ,וכן כל הזכאי לכך על סי סעיף .100ל8וק

מתח תל-אביב

רשאי ,תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות־ ,

במשרדי הועידה המקומית האמורה.

מרחב תכנון מקומי ,תל־אביב־יפו

 ,הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

מרחב תכנון מקומי ,תל־אביב־יפו

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לסוק התכנון והבניה,
תשכ*ה— ,1905בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

תל-אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל-אביב-יפו,
הופקד ביחד עם התשריט המצורף אליו ,שינוי תבנית הנקרא :תבנית

■מם׳  1817א׳ — שינוי מס׳  1לשנת  1978של תבנית מס׳ .1817
מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם :גוש 6213

חלקה  ,661רחוב ארלוזורוב פינת רחוב תש״ח.
עיקרי מטרת שינוי התבנית :לקבוע מגרש מיוחד עם שימושים

ותנאי בניה מיוחדים לשם הקמת בית משרדים רב קומות מעל קומת

קרקע מסחרית ומרתף ,ולשנות בהתאם לבך את התבנית מס׳ 1817
אשר אושרה למתן תוקף על ידי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ביום
( 14.2.1977 .ישיבה מס׳  )55וביום ( 21.3.1977ישיבה מס׳ .)57
בל המעונין בשינוי התבנית רשאי לעיין בו ללא-תשלום בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ,ובן בל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,

דשאי תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,להגיש התנגדות

במשרדי הועדה המקומית האמורה.

ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה.,
תשב*ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל־אביב־יפו,

הופקד ,ביחד עם התשריט המצורף אליו ,שינוי תבנית הנקרא :תכנית

מס׳  — 2063שינוי מס 2 ,לשנת  1979של ת.ב.ע( ,1927 .תיקון
 ,)1938גדס.

׳

מקומם של השטחים אשר התבנית מתייחסת אליהם :גוש 7078

חלקה  ,117ברחוב דיזנגוף .163

עיקרי מטרת שינוי התכנית :להתיר שינוי שימוש מדירות למשר 

דים ,ותוספת שטח• המרפסות לשטח הבניה בקומות העליונות של הבנין
הקיים׳ על החלקה  117בגוש  7078ולשנות בהתאם את הת.ב.ע1927 .

(תיקון  ,)1938גדס ,על שינוייה ,אשר ־הודעה בדבר מוזן תוקף לה
פורסמה בעתון הרשמי מס 976 ,מיום .4.1.1940
בל המעונין בשינוי התבנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונין בקרקע ,בבנין או נבל סרט תכנוני אחר הרואה אתי

עצמו נפגע על ידי שינוי התבנית ,ובן בל הזכאי לבך על סי סעיף

 100לחוק ,רשאי תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות,
מרחב תכנון מקומי ,תל־אביג־יפו

.

להגיש התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

؟ודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

ניתנת בזה הודעה.,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשב-ה— ,1965בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוזתל-אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל־אביב-יפו,

׳הופקד ,ביחד עם התשריט המצורף אליו',שינוי תבנית הנקרא :תכנית
מס׳ 176,0ב׳ — שינוי מס׳  1לשנת  1979של תבנית מס׳ 1760א׳ ושל

-תבנית מפורטת מס׳ ■ .1602י

מרחב תכנון מקומי ,בני .ברק

הודעה בדבר הפקדת שינוי חבגית מיתאר מקומית'
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,

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

מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת .אליהם :גוש 7109

תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני ברק ,הופקד,
 .ביחד עם התשריט המצורף אליו ,שינוי תכנית הנקרא :תבנית מס׳

חלקות  ,15 ,14 ,284-281ברחובות :דרך פתח־תקוה — קארו —

 — 430שינוי לתכנית מיתאר מס׳ 105א׳ ותבנית מס׳  180בני ברק.

אישרליש — הנציב.

עיקרי מטרת שינוי התכנית :להוסיף שטח לגבולות התכנית לשם

מקומם של השטחים אשר התבנית מתייחסת אליהם :גוש 6122

הלקות  ,1246 ,51ברחוב הרב מימון.

-סידור חניה במבנה החניון ,לנטל חניה בקומה המפולשת לשם סידור

ילקוט הפרסומים  ,2619כ״ז בניסן תש״ם13.4.1980 ,

1425.

י

הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
עיקרי מטרת שינוי התבנית :א) לבטל את הקיר המשותף וע״י
כך להחזיר לחלקה מס׳  1246מטר אחד שהופקע ממנה להגדלת חלקה
מס׳ / ;51ב) לשנות את יעוד החלקת מס׳  51לאזור מיוחד על מנת

()1

תשב״ה—1965

י■ -
״תכנית מפורטת מם׳ רצ, ."9/6/1/
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :גוש  3930חלקות ,286 ,246
 ;75 ,285גוש  3931חלקות ,33 ,36 ,37 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46

להקים ישיבה שתכלול :קומת מקלט מחסן ,קומת מרתף עליון ,קומת

 ,31,30,32בין הרחובות ירושלים ושלמה מולכו ,ראשון לציון.

א׳ — משרדים ופנימית ,קומה' נ׳  -כיתות ופנימית ,קומה ג׳  -כיתות

עיקרי הוראות התכנית :הרחבת 'דרכים ,ביטול דרך ,קביעת
שטה לבניני ציבור ,קביעת זכויות בניה ובנינים להריסה,

ופנימיה ,קומה ד׳ — כיתות ובית־כנסת.

קביעת שטח ציבורי פתוח.

כל המעונין בשינוי התבנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

הודעת על הפקדת התכנית' פורסמה בילקוט הפרסומים ,2474

 .ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

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

תשל״ט ,עמ׳ .76

עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,ובן בל הזכאי לבך על סי סעיף

 100לחוק ,רשאי תוך חדשיים מיום פרסום הודעת זו ברשומות,

()2

"תכנית מפורטת מס׳ רצ."12/79/
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :גוש  3934חלקי חלקות ,65

להגיש התנגדות במשרדי תועדה המקומית האמורה.

 69 ,66 .בין הרחובות ביאליק ,רוטשילד ,הרצל ,ראשון לציון.
עיקרי הוראות .התבנית :יצירת גישה עבור מכוניות לחלקות

מרחב תכנון מקומי ,רמת־גן

.69 ,66 ,65

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים ,2559

ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
תל־אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה.רמת־גן ,הופקד,

ביחד עם התשריט המצורף אליו ,תבנית מפורטת הנקראת :תכנית

התכניות האמורות בצורת שאישרה הועדה המחוזית ,ביחד עם
החשריטיים המצורפים אליהם ,הופקדו במשרדי הועדה המחוזית

מפורטת מס׳ רג — 777/בהתאפלתכנית המיתאד רג■.753/

האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון,

מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת

אליהם:

גוש

'  6142חלקות ,172 ,169 ,168 ,166 ,164 ,162 ,160 ,159 ,158
.

תשל״ט ,עמ.2031 ،

וכל מעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

7176 ,173־ ,247 ,242 ,240 ,218-216 ,199-197 ,179חלקי
חלקות  ,294 ,292 ,291 ,289 ,288 ,287 ,284 ,283 ,165בין הרח׳

עזריאל ואחד העם, .

•

מרחב תכנון מקומי ,רעננה

י הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית

עיקרי מטרת התבנית :א) ביצוע איחוד וחלוקה של קרקע בהתאם
לפרק ג׳ .סימן ז׳ לחוק .התכנון והבניה ,תשב״ה ;1965-ב) קביעת

זכויות הבניה בתחום התכנית.
בל המעונין בתכנית רשאי ■לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

כל המעונין בקרקע ,בבנין או בבל פרט תכנוני אחד הרואה את י

עצמו נפגע על ידי התבנית ,ובן' בל הזכאי לבך על סי סעיף 100

נמסרת בזת הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון ותבנית,

תשכ״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז; ובמשרדי תועדה קמקומית לתכנון ולבניה רעננה ,הופקד
שינוי תבנית הנקרא "שינוי תבנית מיתאר מקומית מס׳ רע166/1/״,
ביהד עם התשריט המצורף אליו,

עיקרי הוראות השינוי :תביעת אזורים ,רשת'דרכים חדשת,
איחוד וחלוקה לפי סימן ז׳ לחוק.

לחוק ,רשאי תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו■ברשומות ,להגיש

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
 ,י״א בניסן תש״ם ( 28במרס )1980

מרדכי כהנא

גוש  6582חלקות -125 ,113-118 ,55-56 ,43-53 ,24-41
 ;126גוש  6583חלקות ,25-29 ,15-23 ,11-13 ,9 ,4-7 ,2 ,1
-171 ,165-166 ,120-125 ,61-104 ,57 ,41-55 ,39 ,31-36

ממלא מקום יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

,294 ,230-264 ,226-227 ,219-224 ,203-217 ,191 ,172

 '.מחוז תל אביב

,372—377 ,367 ,365 ,323—326 ,308—309 ,296—297
ברחובות :השרון ,הרצל ,סוקולוב ,יהודה הלוי ,גורדון ,אחוזה ופרדס

.

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי ,ראשון לציון

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות

משותף.

.

בל המעונין בשינוי התבנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל מעונין בקרקע ,כבנין או בכל סרט תכנוני אחר הרואה־ עצמו

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

 .נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל .הזכאי לבך על פי סעיף 100

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

לחוק ,רשאי ,תוך חושיים.מיום פרסומת של הודעה זו ברשומות,

אישרה תכניות מפורטות אלה:

להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה .י
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ילקוט הפרסומים  ,2619ב״ז בניסן .תש״ם13.4.1980 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבניה,

תשב״ ה—1965

הודעה על הפקדת שינוי התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים

מרחב תכנון מקומי ,רמלה

 ,2538חשל״ט ,עמ׳ .1529

הודעה בדבר הפקדת שתוי תמית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
תשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מהוז

המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמלה הופקד שינוי
תכנית הנקרא "שינוי תכנית מפורטת מס׳ לה ,"7/120/ביחד עם

’

•

:

.

י שינוי התבנית האמור בצורה שאישרה הועדה המחוזית"ביחד .עם
התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה ובן
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שרונים ,ובל המעונין רשאי

לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים׳ פתוחים
לקהל.

התשריט המצורף אליו.
מרחב תכנון מקומי ,השרון הדרומי

עיקרי הוראות השינוי :הקטנת קו בנין לרחוב יוספטל.

'

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

ואלה השטחים הכלולים בשיגוי התכנית :גוש  ,4349מגרשים ,8

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,

 7ברחוב יוספטל.

חשכ״ה— ,1965בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון,׳ ולבניה מחוז
כל המעונין בשינוי התכנית דשאי לעיין בו ללא חשלום בימים

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה השרון הדרומי,
הופקדה תכנית מפורטת הנקראת ".תכנית מפורטת מם׳ שד,"2/94/

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

נפגע על ידי שינוי התבנית ,וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100

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

ביחד עם התשריט המצורף אליה.
עיקרי הוראות התכנית :המרת שטח חקלאי לשטח למיתקני ביוב ■

לשם הסדרת טיהור שפכים וניצולם להשקייה.

ואלה השטחים הכלולים בתכנית :חלקי גושים  ,7544 ,7543קיבוץ .
אייל.

מרחב תכנון מקומי ,שורקות

כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,

בל מעונין בקרקע ,כבנין או בבל פרס תכנוני אחר הרואה עצמו

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

נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,

המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שורקות ,הופקד

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

שינוי תבנית הנקרא "שינוי תכנית מפורטת מס׳ בר ,"6/84/ביחד עם

התנגדות לתבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

התשריט המצורף אליו.

א ,היון

ה׳ באדר חש״ם ( 25בפברואר )198O
 .יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

עיקרי הוראות השינוי :שינוי קו בנין צדדי בדרך מס׳ .14
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית :גוש  4302חלקה  2ביד

מחוז המרכז ־

בנימין.

בל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא חשלום בימים

מחוז חיפה

כל מעונין בקרקע ,כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו

מרחב תכנון מקומי־מחוזי ,חיפה וזבולון

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
נפגע על ידי שינוי התבנית ,וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100

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

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיפים ( 12 ,89א) ו־( 261א) לחוק
התכנון והבניה ,תשכ״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה,

מרחב תכנון מקומי ,שרונים

הודעה בדבר אישור שינוי תבנית מפורטת

הודעה בדבר הפקדת שינוי תבנית מיתאר מקומית

והועדה המקומית לתכנון ולבניה זבולון ,הופקד ,ביחד עם התשריט

■

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,

'המצורף אליו ,שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא :תבנית מס׳
ג — 969/כביש מס׳'( 75מסעף העמקים — שד׳ ההסתדרות) ,המהווה

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

שינוי לתכניות ■הבאות :תכנית מס׳ ג — 580/תכנית מיתאר נשר;

אישרה ,באישור שר הפנים ,שינוי תכנית מסורסת הנקרא" :שינוי

תכנית מס׳ ג — 809/כביש צומח שער העמקיפ-חיפה (חואי חדש

תכנית מפורטת מס׳ הצ15/38/א׳".

לכביש מס׳  ,)24וכביש יגור—קרית אתא עוקף מזרחי (חואי חדש

לכביש מס׳  ;)241תכנית מס׳ ג545/א׳ — אזור תעשיה ומלאכה חל־
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית :גוש  8142חלק מחלקות

 ,30 ,9שטח ללא רשות מוניציפלית ,בקרבת המועצה המקומית

פרדסייה.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :א) הפשרת קרקע חקלאית לבית

עלמין; ב) התוויית דרך חדשה; ג) קביעת שטח ציבורי פתוח.

ילקוט הפרסומים  ,2619ב״ז בניסן תש״ם13.4.1980 ,

הנן-נשר; תכנית מס׳ ג — .763/אזור תעשיה מערבי ,נשר בגוש
 ;11219תכנית מס׳ זב - 3/כביש גישה לתחנת המיתוג של חב׳

החשמל לא״י 'בע״ט; תכנית מס׳ 186א׳  -אדמות הקישון ,תכנית
פרצליה; תכנית מס׳  —141אזור מזרח הקישון; תכנית מס׳ חם— 521/
אזור מזרח הקישון ,תיקון לתכנית מס׳ .141

1427

הודעות לסי חוק התכנון והבניה,

ת9ו*5ה1965-

-י ,ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  11664חלקי חלקות

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

 ;41 40 ,24 ,23 ,22 ,20 ,19 ,16 ,15 ,10 ,9 ,6גוש 11629.חלקי
חלקות ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,41 ,39 ,30 ,24 ,23 ,22. ,11 ,2 ,1

נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי על יפי סעיף  100לחוק,

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

 ;88 ,87 ,84 ,83 ,82 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75. ,74גוש  11666תלקי
חלקות ;125 ,123 ,122 ,121 ,120 ,114 ,113 ,35 ,32 ,31.,30

גוש .11219חלקי חלקות  ;37 ,18 ,3 ,2 ,1גוש  11221חלקי חלקות

מרחב תכנון מקומי ,אילות

 1עד  25 ,10עד  55 ,45עד  ;64 ,62גוש  11226חלקי חלקות  1עך
 41,30עד  ;51גוש  11166חלק מחלקה  ;5גוש  11167חלקי חלקות

הודעת בדבר אישור תכנית מפורטת י

 ;6,5,2,1גוש  11162חלקי חלקות  ;3,2,1גוש  11153חלק מחלקה

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,

*

 ;3גוש  11154חלקי חלקות  ;3 ,1גוש  11159חלק מחלקה  ;1גוש

תשכ״ת ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרוס,
החליטה לאשר תכנית מפורטת הנקראת תכנית מפורטת מספר

 11156חלק מחלקה  ;1גוש  11155חלקי חלקות  ;3,2 ,1גוש 11163

 - 127/03/12אזור עובדה ,גושים .39112 ,39111

 11160חלקי חלקות  ;4 ,3 ,1גוש  11161חלקי חלקות  ;2 ,1גוש
חלקי חלקות .37 ,29 ,28 ,24

עיקר הוראות התכנית :לייעד שטח של  6.114דונם לאזור כריה

עיקרי הוראות'שינוי התכנית:

וחציבה ומפעלי אגריגטים ,במועצה האזורית חבל אילות.

,התוויית■ וסלילה של קטע דרך פרברית מהירה שמטרתה להוציא

הודעה על הפקדת התבנית .פורסמה בילקוט הפרסומים ,2576

תנועה'עוברת של רכב משטח בינוי בצפיפות בתחום המועצה המקומית

חש״ם ,עמ׳ .240

גשר ,לפי סעיף  261לחוק התכנון והבניה ,תשכ״ת— ,1965הדרך
התכנית האמורה בצורה שאישרה הועדה המחוזית ביחד עם
תתחבר במזרח עם קטע הדרך העוקפת את קיבוץ יגור ובמערב
 .התשריט המצורף אליה הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
לשדרות ההסתדרות (כביש תיפת-עכו) עם חיבור זמני ליד .מחצבת
י וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אילות ,וכל המעונין
ק״מ  4.5בתל חנן. .
רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
בל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
פתוחים לקהל. .
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל■ .
מרחב תכנון מקומי ,אשדוד

כל מעונין בקרקע בבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה את עצמן
נפגע ע״י שינוי התכנית ,ובן כל הזכאי לכך על סי סעיף  100לחוק,

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת

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

נמסרת בזת תודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,

התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדות המקומיות האמורות ,או

תשב״ה ,1965-כי תועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,

במשרדי תועדה המחוזית• לתכנון ולבניה מחוז חיפה.

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

ג׳ באדר תש״ם ( 20בפברואר )1980

שינוי מס׳  45לתכנית מפורטת מס׳  — 102/03/3רובע א׳ אשדוד,

ישעיהו ברזל

גוש .2061

יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

'

מחוז חיפה
;

\

 2061ותיקון בקו בנין קדמי ברחוב מכס נורדאו מ־ 5מ׳ ל־ 4.50מ׳
•

י

תשל״ט ,עמ׳ .1579

-

השינוי האמור ,קצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו ביחד עם
התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועךה' המחוזית האמורה וכן

הודעה בדבר הפקדת שיגר תכנית מפורטת .
נמסרת בזה תודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,

חשב״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית .לתכנון ולבניה ,מחוז
הדרוס ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אילת ,הופקד

שינוי תכנית הנקרא :שינוי מם׳  10לתבנית מפורטת מס׳ ,101/02/2
ביחד עם התשריט המצורף אליו.

י

׳

עיקרי הוראות השינוי :איחור ותכנון שטח למטרתיכריה וחציבה.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :שטח של כ* 310דונם

בואדי רודד -אילת■ .

..

כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין.בו ללא תשלום בימים

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

1428

במגרש מס׳  1בלבד.

תודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים ,2540

מחוז הדרום
 .מרחב תכנון מקומי ,אילת

עיקרי הוראות השינוי :שינויים בחלוקת מגרשים  130 ,132בגוש

במשרדי הועדה המקומית .לתכנון ולבניה אשדוד ,וכל המעונין רשאי

לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
 .לקהל.
מרחב תכנון מקומי ,אשקלון

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

חשכ׳׳ה ■ ,1965-כי תועדה המחוזית .לתכנון ולבניה מחוז הדרום,
החליטה ,באישור שר תפנים לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:
שינוי מס׳  52לתכנית מפורטת מס׳  - 147/03/4גוש  1942חלקת ,38
אפרידר ,אשקלון.

ילקוט הפרסומים  ,2619כ״ז בניסן תש״ם13.4.1980 ,

הודעות לטי חוק התכנון והבניה,
עיקרי הוראות השינוי :שינוי •יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח

למוסדות ציבור לצורך הקמת מקוה■ ציבורית.

מרחב תכנון מקומי ,תמר — רמת-נגב.
1

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים ,2515
תשל״ט ,עמ׳ .991

תשכ״ה1965-

נמסרת -בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,

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

השינוי האמור בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו ביחד עם

הדרוס ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תמר — רמח־נגב ,י

התשריט המצורף אליו ,תופקד במשרדי הועדה המחוזית חאמורח וכן
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולפניה אשקלון ,וכל המעונין ךשאי

הופקדה תכנית מפורטת מס ,184/03/10 ,ביחד עם התשריט המצורף
אליו.

לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

עיקרי הוראות התבנית :איתור ותכנון שטחים למטרת חציבה■ ,
כריה ועיבוד החומר הנכדה.

ואלה השטחים הכלולים בתכנית :שטח של ב־ 240דונם ,מחצבה

מרחב תכנון מקומי ,טובים

הודעה בדבר אישור שיגוי תכנית מפורטת

בק״ט ה־ 59כביש באר־שבע  -סדום.
בל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון ותבנית,

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

חשכ״ה ,1965-בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרוס,

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

שינוי מם׳  3לתכנית מפורטת מס׳ .110/03/8
השטחים הכלולים בתבנית :גוש  505חלק מחלקה  ;5גוש 506

כל המעונין בקרקע ,כבנין או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה עצמו

נפגע על ידי התכנית וכן כל הזכאי על פי סעיף  100לחוק רשאי,

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

חלק מחלקה  ,1במועצה האזורית באר־טוביה.
עיקרי הוראות השינוי :שינוי ייעוד משטח פרטי פתוח לאזור

מרחב תכנון מקומי־מחוזי ,הדרוס <

תעשיה ודרך גישת לאזור.

הודעה בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות.

תודעת על הפקדת השינוי פורסצזה בילקוט הפרסומים ,2572

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,

חש״ם ,עט׳ .159

תשכ״ה ,1965-כי,הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז .הדרום,
השינוי האמור ,בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו ביחד עם

התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה טובים ,וכל ׳המעונין רשאי

החליטה ,באישור שר הפגים ,לאשר .שינויי תכניות מפוךטות אלה:
()1

שינוי מס 2 ,לתכנית מפורטת מס׳  — 101/02/27גוש ,39593

לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

מצפה־רמון.

לקהל.

עיקרי הוראות השינוי :לייעד שטח לבתי מגורים ושטחים
ציבוריים פתוחים ,וכן להרחיב דרך קיימת.

מרחב תכנון מקומי ,חמר  -רמת־נגב

הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים ,2570

תש״ם ,עט׳ .91

הודעה בדבר אישור שינוי תכנית ■מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאס לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,

()2

שינוי מס׳  22לתכנית מפורטת מס — 104/03/5 ,גוש  38049י

חשכ״ה ,1965-בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,

אזור התעשיה ,באר־שבע.

החליטה ,באישור שר תפנים ,לאשר שינוי תכנית מיתאך הנקרא:
שיגוי מס׳  1לתבנית מיתאר מקומית מס׳  - 162/02/10מדרשת שדה

עיקרי הוראות השינוי :קביעת קווי בניה קדמי ,צדדי ואחורי

בוקר במועצה האזורית רמת נגב.

עיקר הוראות השינוי לייעד שטחים ולקבוע הנחיות והוראות

לאופן תכנון ופיתוח השטח.
הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים■ ,2383
תשל׳־ח ,עט׳ .340

במגרשים  ,6 ,7באזור התעשיה ,באר־שבע.

הודעה על הפקדת השינוי פורסמה בילקוט הפרסומים ,2566

תשל״ט ,עט׳ .2197
השינויים האמורים בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותם ביחד
עם החשריטים המצורפים אליהם ,הופקדו במשרדי הועדה המחוזית

האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה באר־שבע,
וכל המעונין' רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

.השינוי האמור ,בצורה שהועדה המחוזית אישרה אותו ביחד עם
התשריט המצורף אליו ,הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן

האמורים פתוחים לקהל.

במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תמר — רמת־גגב ,וכל
המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

ז׳ באדר תש״ם ( 24בפברואר  )I960י ,ולדימון
יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

؛האמורים פתוחים לקהל’ .

ילקוט הפרסומים  ,2619כ״ז בניסן תעו״ם13.4.1980, ,

מחוז הדרום

1429

הזמגזת בתי

vavnn

בית המשמט המחוזי בירושלים
הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם ,כמפורט להלן .בל המתנגד

לבקשות יגיש ,תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,את טעמי התנגדותו ,שאם לא כן יתן ביה המשפט צו כטוב בעיניו.
מס׳ התיק

(צוואות)

תאריך

שם המנוח ■

213/80

מרשלקטי

214/80

פדרו בכור
גת חנה אנה :
אלכסנדרוני מרים
בלומנפלד .
יוסף מקס

215/80
223/80

226/80

מם׳ התיק

תאריך

הפטירה'

שם המבקש.

(צוואות)

^14.11.68

חחב׳ לנאמנות

225/80

של בל״ל

230/80

גינוסר שמחה
מושקוביץ רבקה

. 12.1.80

גבתון אלברט
בוזו יהודית
בלומבפלד

233/80

צאגר אפי

26.1.80

בנימין

שם המנוח

הפטירה

שם המבקש

7.12.79

גינוסר נהלה

3.12.79

האפוטרופוס
הכללי.

3.3.80

גורדון פאוט

 .פדרו ברוך

20.2.37
29.2.80

בפקודת בית המשפט

אפרים לוי,

מזכיר

הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט ,כתיקןם המפורטים להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים עליירושה או למינוי מנהלי עזבון או לשניהם.
כל אדם הטוען.שיש לו טובת הנאה בעזבוןשאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יגיש התנגדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום מיום
פרסום הזמנה זו ,שאם לא בן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו:

218/80
224/80

, 227/80

228/80
231/80

קטן רחל
נסים שולמית
מרק מרדכי
אשכנזי משה
סער אהרון

29.1.80

גאון עופר .

232/80

14.2.80

נסים יצחק

234/80

שמויס שושנה
גורין שלמה

267/80

מינצברג ישראל
זאב -

23.6.61

 .אילש שלומית

15.3.79

אשכנזי חיים

30.10.79

סער אסתרית

19.11.79

מאור-אברהם

29.12.78

לוביגסקיה  .חוה
אנה

23.3.62

מינצברג חיים
יודא

בפקודת בית המשפט

אפלים לוי,

מזכיר

בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזברן
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם ,במפורט להלן .בל המתנגד

לבקשות יגיש ,תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,את טעמי התנגדותו ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
מם׳ התיק
(צוואות)

962/80
1694/80
1098/80
,1099/80

1100/80
1105/80

1108/80
1109/80

1114/80
1123/80

1430

 .. .תאריך

שם המנוח

קלימצקי מרק
אהרון פרוץ
 .איגנץ ישראל
טרם שרה אשרי
 .אסנהיים יהודה
שמחה שמואל
פרחי סלם (שלום)
אליעזר דב נחמן
הוגו ארגשטיין
דורוטי אליאסון

־מס׳ התיק

שם המבקש

(צוואות)

שגור משה ,׳
אברהם יקותיאל

1126/80

1131/80

6.1.78

פייגה רפרפורט

1133/80

15.1.80

טרם שלום

1134/80

.הפטירה
24.1.80

8.2.80

-

17.12.79

יפה אסגתיים

15.4.76

חממה מאיר. .

3.11.79

מנהם פרחי

1138/80

18.3.79

שלמה נחמן.

'1142/80

6.1.80

חנה ביקל

1584/80

21.11.79

בנימין נחום
אליאסון

1136/80

תאריך
שם המנוח

איזידור דיזר
ציטר ג׳ון
הירש בטמן
מיכאל זלמן
ליאונה מורגן

,

הפטירה

שם המבקש

4.11.79

דיזר חנה י

4.2.79

שרגיל דבורת

9.1.80

וילף לנה

26.12.79

ברוך רונן
לייטרטדורף

24.1.80

רינה

איזקלזר
רות עליאב
יוסף גורדון

11.1.80

פרקש שמעון
יהושוע בר־לב

18.2.80-

גורדון ארזה

17.2.80

־

ע׳ זמיר ,רשם

'ילקוט הפרסומים  ,2619ב״ז ׳בניסן ■תש״ס13.4.1980 ,

הומגות בתי הדין הרבניים

בית הדין הרבני האזורי בחיפה
הזמנות
להווי יךוע בי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .בל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבוןשאחת
הבקשות מתייחמת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך המישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן

בית הדין צו בטוב בעיניו:

׳'
תיק /2868תש،ם

תיק /2604תש״ם
בענין ירושת המנוח

אליהו מזרחי,

בענין ירושת המנוח

שנפטר בקרית ים ביום י׳

בטבת תש״ם ( 16בינואר ,)1980

בתשרי תש״ם ( 1באוקטובר ,)1979
המבקשת:

אשר חיים,

שנפטר בחיפה ביום■ כ״ה

רבקה מזרחי.

מינה חיים.

המבקשת:

תיק /2882חש״םי

תיק /2645תש״ם

בענין ירושת המנוחה שרה צוקרמן,

שנפטרה בגדרה ביום י״ב

בחיפה ביום כ״ה בטבת תש״ם ( 13בינואר ,)1980

בשבט חש״ל ( 19ביגואר ,)1970

המבקש:

בענין ירושת המנוח

המבקש :אברהם צובוטרו.

דוד צוקרמן.

תיק 2883׳'תש״ם

תיק /2671תש״ם

בענין ירושת המנוח יעקב כהן,

שנפטר בחיפה ביום ג'-בטבת

חש״ם ( 23בדצמבר ,)1979

בענין ירושת המנוח

המבקשת :מירלה טוריה.
תיק /2884תש*ם

תיק /2688תש״ם

בעניןירושת המנוחה זהבה ניב,

שנפטרה ,בחיפה ביום ו׳ בשבט

אברהם בילו,

בענין ירושת המנוח
בתשון תש״ם ( 20בנובמבר ,)1979

תשל״ט ( 3בפברואר ,)1979
המבקש:

 .המבקשת :שולמית בילו.

יהודה ניב.

בעגין ירושת המנוח שמואל שטרום,

בענין ירושת המנוח דב קרבם,

שנפטר בחיפה ביום ט-׳ו

שנפטר בחיפה ביום ב،ו באייר

תשל״ט ( 23במאי ,)1979

באדר א -תשל״ח ( 22בפברואר ,)1978

רחל קרבס.

המבקשת:

קרולה שטרום.

תיק /2912תש״ם

בענין ירושת המנוח ברוך שיף,

תיק /2763חש-ם

בענין ירושת המנוח

דוד בן דוד־אוחיון,

שנפטר בפרדס

שנפטר בחיפה ביום ב״ז בתמוז

תשל״ט ( 22ביולי ,)1979

בטי שיף.

המבקשת:

חנה ביום י״א בטבח תש״ם ( 30בדצמבר ,)1979

המבקשת:

חיק /2925תש״ם

סעידה בן דוד.
בענין ירושת המנוח

תיק /2815חש״ם

בענין ירושת המנוח בנימין רוזנפלד,

שנפטר בחיפה ,ביום ב,

זכריה דוידוביץ,

המבקשת :שרה דוידוביץ.

״בכסלו תש״ם ( 22בנובמבר ,)1979

תיק /2930תש״ם
חיק /2816תש״ם

בענין ירושת המנוח

דוד לוי,

שנפטר בחיפה ,ביום י ,בסבת

בענין אישור צוואת המנוח יעקב בלאופלד'',שנפטר בחיפה
ביום כ״ח בכסלו תש،ם ( 18בדצמבר ,)1979

קלרה בלאופלד.

המבקשת:

חש״ם (. 30בדצמבר ,)1979

תיק /2935חש״ם

המבקש :ניסן לוי.
בענין ירושת.המנוח

תיק /2838תש״ם

דדה אלבז,

בענין ירושת המנוחה
בחשון תשכ״ב ( 24באוקטובר ,)1963־

שנפטרת בעפולה ביום ז,

חש״ם ( 24בינואר ,)1989

'

המבקש :אליהואלחייני.
הנרי מנהיים,

בענין אישור צוואת המנוח
ב״ז באב■ תשל״ט ( 19באוגוסט ,)1979

לוציה מנהיים.

שנפטר בחיפה ביום

תיק /2977תש״ם

...

בענין ירושת המנוחה

ריקה אלקבז,

המבקש :יוסף אלקבם.

י

צרגה שרה שפלר,

שנפטרה בחיפה'ביום ב׳

בשבט תש״ם ( 20בינואר ,)1980
.

תיק /2987תש״ם
חיק /2865תש״ם

שנפטרת בעפולה

בענין *רושת המנוח

פאליק פיקס,

בכסלו תש״ם ( 6בדצמבר  )1979והמנוחה

שנפטר בחיפה ביום ט״ז

רחל פיקס,

.שנפטרה

בחיפה ביום ט״ו בחשון תש״ם ( 14בנובמבר ,)1978

ביום י״ד בטבח תש״ם ( 3בינואר ,)1980
המבקש:

הנס בלוך,

שנפטר בחיפה ביום י• בשבט

המבקשת; מינה בלוך .י
חיק /2861תש״ם

בענין ירושת המנוחה

שנפטר בחיפה ביום

ט״ו בשבט תש״ם ( 2בפברואר ,)1980

המבקשת :שרלוטה רוזנפלד.

המבקשת:

שנפטר בחיפה ביום ל׳

תיק /2905חש״ם
תיק /2710תש׳״ם

המבקשת:

בורים טוריה,

שנפטר בחיפה ביום י״ז

בטבת תש״ם ( 5בינואר ,)1980

המבקשת :־צפורה כהן.
,

שלוס״שמואל צובוטרו,

שנפטר.

ממבקש :יאיר פיקס.

דוד-שפלר.
\

ילקוט הפרסומים  ,2619כ״ז בניסן תש״ם13.4.1980 ,

1431.

בית הדין הרבני האזורי בחיפה
הזמנות (המשך).
.

.. ;,

בענין ירושת המנוח יוסף' מועלם,

" תיק /3001תש׳*ם
שנפטר בבנימינה ביום כ״ט

בשבט תשל״ה ( 20בפברואר ,)1975

שמואל אליה גשן,

בענין ירושת המנוא
כ״ד בחשיון תש״ם ( 24בנובמבר ,)1979

1המבקשת :רחל רווח, .

המבקש :עובד גשן.

חיק /3019תש״ם
בענין ירושת המנוח ישראל סולומוביץ ,שנפטר בחיפה
ביום י״ב בניסן חשל״ז ( 31במרס ,)1937

י

בענין ירושת המנוח
בחשון תש״ם ( 1בנובמבר ■.،,)1978

בענין ירושת המנוח

אברהם

רוסנו,

תיק /3101תש״ם
שנפטר בחיפה ביום

י׳ בטבת תש״ם ( 26בדצמבר ,)1979

המבקשת :אסתר רוסנו.

י המבקשת :רחל סולומוביץ.

דוד שפטר,

תיק /3093תש״ם
שנפטר בחיפה ביום

תיק/3029חש״ם
שנפטר בחיפה ביום י״א

תיק /3106תש'ם
י
בענין ירושת המנוח אברהם קוזיאשווילי ,שנפטר בעפולה
ביום י' בחשון חשל״ח ( 22באוקטובר ■,)1977

המבקשת :טוני קוזיאשווילי.

המבקשת :מלכה שפטר.
• :
בעגין ירושת המנוח יחיאל בק,
בטבת חש״ם ( 17בינואר ■ ,)1980
.

המנוח זאב טירקל,

בענין ירושת
בשבט תש״ם ( 19בינואר ,)1980

..

 ,תיק /3036תש״ם
שנפטר בקרית ים ביום א'
י

המבקשת :אסתר בק.

המבקשת :דבורה טירקל.

בלומה ארצי,

'בענין ירושת המנוחה
י״ט בשבט תש״ם ( 6בפברואר ,)1980

•

חיק /3043תש״ם
שנפטרה 'בחיפה ביום

המבקש :דוד ארצי.

’

תיק /3147חש״ם
,
שנפטר בנהריה ביום כ״ח

תיק /3170תש״ם

,

בענין ירושת המנוחה חניה בורג,

שנפטרה בעכו ביום ל׳ בכסלו

תש״ם ( 20בדצמבר ,)1979

המבקשת :אדלה וחיצקי. .

.

.

רפאל טולידאנו,

המזכיר הראש

בית הדין הרבני האזורי :טבריה
הזמנות•
להווי ידוע פי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי'ירושה .כל התובע'טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת

הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתגגד..לה ,יבוא ליבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה■ עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן
׳
1
י,
י
י'
בית הדין צו בטוב בעיניו, :

יוסף בן מאיר שושן,

בענין ירושת המנוח
בטבח חש״ם ( 21בדצמבר ;)1979
י

תיק '/280חש״ם
שנפטר ביום בי

■י

י המבקשים :אהובה שושן ,בניו ובתו.

 ,،י

היק /273תש״ם
,
,
בענין ירושת המנוח מסעוד בן' יעקב אבנעים ,שנפטר
בטבריה ביום ב׳ בכסלו חש־ם ( 22בנובמבר ,)1979
המבקשים:

רבקה אבנעים ,יעקב ומאיר".
תיק /274תש״ם

■בענין ירושת המנות יצחק חלי מאיר,
י״ז בטבת תש״ם ( 6בינואר ,)1980

, 1432

המבקשים:

חלי רמזיה ,בניו ובנותיו.

שנפטר בטבריה ביום

דוד בן־דוד,

 .בענין ירושת המנוח
.בשבט חש״ם ( 24בינואר ,)1980

■

תיק /277חש״ם

שנפטר בטבריה ביום ו,
י ■
■'

י המבקשים :משה וקלרח בן־דוד.
tי

■ ،.

חיה כהן,

בענין ירושת המנוחה
'באדר תש״ם ( 28בפברואר ,)1980

המבקשים:

י

י תיק /284תש'0

שנפטרה בטבריה ביום י״א

פנינה לב טוב ,יפה טל ,שרה קופרמן

וחוה כהן.
שלמה דידי,

המזכיר הראשי

'ילקוט הפרסומים  ,2619כ״ז בניסן תש״ם,־ 13.4.1980

בית הדין הרמי האזורי כבאר־שבע
הזם גו ת

>

י

להווי ידוע בי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן אווי 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 הזמנה זו ,שאם לא בן יתן
בית הדין צו כטוב בעיניו:

תיק /1367תש-ס

תיק ,1366תש״ם

לזר גיזלה,

בענין ירושת המנוחה
חשל״ו ( 21בספטמבר ,)1976

בענין ירושת המנוח

שנפטרה ביום כ ،באלול

לזר אברהם,

שנפטר ביום י״ז בתשרי

תש״ם ( 7באוקטובר ,)1979
המבקשות:

המבקשות :בנותיה.

בנותיו.

מיכאל כהן,

בבית המשפט המחוזי בירושלים

בבית המשפט המחוזי בירושלים

תיק הצהרת מוות 28/79

תיק הצהרות מוות 11/80

בפני :כב' השופט משה כהן

בענין חוק הצהרת מוות ,תשל״ח,1978-
ובענין הצהרת מותם של הנספים:

בוברוב ,דוד בוברוב. ,
והמבקשת אדלה קוצינסקיה,

המזכיר הראשי

אננין חוק הצהרת מוות ,תשל״ח—,1978

שרה בוברוב ,יצחק

ובענין :הצהרת מותם של נספי שנות השואה:
רמות בלוק  ,4/37ירושלים,

ע״י ב״כ עוה״ד צבי דרזנר ו/או אביחי דרזנר מרחוב ויצמן ,29

תל־אביב.

הודעה

אלתר יודם — תאריך המוות — ;6.8.1941

)1
)2

היה יודם — תאריך המוות — ;6.8.1941

)3

שמואל יודס — תאריך המוות — שנת ;1945

)4

אלקה יודס — תאריך המוות שנת ;1944 -

)5

טויבא איידלמן — תאריך המוות — שנת .1944

להווי ידוע בי המבקשת פנתה אל ,בית המשפט המחוזי בירושלים

הודעה

בבקשה להצהיר על מותם של הנספים הנ״ל ,שנעלמו ומשערים שמתו
ובי בית.המשפט ידון בבקשה הנ״ל ביום ח ,בסיון תש״ם ( 32במאי

בהתאם לתקנה ( 14א) לתקנות הצהרות מוות (סדרי הדין)

)

תשי״ג1952-

 )1980בשעה .09.30

להווי ידוע לכל בי בית המשפט המחוזי בירושלים הצהיר בצו

וזה תיאורם של הנספים:

שרה בוברוב ילידת  ,1904רוגצ׳וב ,ברית המועצות ,נישאה לשמואל
בוברוב ועברה לגור אתו בחרקוב ושם גרה עד יום העלמה (מוחה),
בעלת אזרחות רוסית ,עקרת בית .נראתה בחיים לאחרונה בחרקוב
ב־ 1941ערב הסגזת העיר בעקבות המצור שהוטל עליה ע״י הגרמנים.

יצחק ודוד בוברוב הם בניה של שרה בוברוב ,קטינים ,שנספו ביחד

עם אמס ואביהם.

י

סוסי על מותם של נספי שנות השואה הנ״ל שמקום מגוריהם חיה
בליטה.

תאריך המוות :כמפורט לעיל.
תאריך ההצהרה.22.2.1980 :

ד ,ביין,

כ،א באדר תש״ם ( 9במרס )1980

רשם

,

בבית המשפט המחוזי בירושלים

קרובי המשפחה האחרים:

תיק הצהרת מוות 30/79

א .אחות — חנה קוצינסקיה בלינינגרד; כ .הרש חן ,בן האח מרץ,
בארה״ב; ג .בילה חן ,אלמנת יוסף חן ז״ל שנפטר בארץ; ד .גסיה חן,

בפני :כב׳ השופט משה בהן

אלמנת גרסון חן ז״ל שנפטר בארץ; ה. .רחל פלד ,גרף  ,14תל־אביב;

בענין חול! הצהרת מוות ,תשל'ח,1978-

ו .דליה האוזנר ,מרחוב ברדיצבסקי ,גבעתיים; ז .שינה בקרמן,

ובענין הצהרת .מותו של גססה שנות השואה פישל איזנשטט.

אלומות  ,13רמת אפעל; שלושתן בנות האחות מרים גבר ז-ל.

י הודעה

בל מי שיש לו ידיעות על הנספים מתבקש בזה להמציאן לבית

בהתאם לתקנה ( 14א) לתקנות הצהרות' מוות (סדרי הדין),

המשפט ,בין בכתב עד ליום הדיון ובין בעל פה לפני בית המשפט

במועד הנקוב לעיל .כל ■אדם מעונין הרוצה להתנגד להצהרת המוות,
יתייצב לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל ,אם בעצמו ואט ע״י

תשי״ג1952-
להווי ידוע לבל כי '.בית המשפט המחוזי בירושלים .הצהיר בצו ,

בא כוחו ,וינמק את התנגדותו או ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה,

סוסי על מותו של פישל איזנשטט הנ״ל שמקום מגוריו היה בורשה,

.שניתנה על ידו שבה פורטו טעמי ההתנגדות או ימסור הודעה־בפני
'נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל שבה יפרט את טעמי ההתנגדות

פולין.

שאס לא בן יחליט בית המשפט בטוב בעיניו. .

כ״א באדר תש״ם ( 9במרס )1980

ילקוט ,הפרסומיס ,2619כ״ז בניסן תש״ס1^4.1960 ,

תאריך המוות :שנת ;1939

תאריך ההצהרה;7.3.1980 :

ד׳ ביין,׳

רשם

כ״א באדר תש״ם ( 9במרס )1980

ד' ביין,

רשם

 1433,י ׳

הודעה על ניהול נכסים .עזובים

, ,

הודעות אלת מתפרסמות עד אחריות המודיעים

לפי תקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע),

.؛׳.

ואין בפרסומן מטוס מתן תעודה על נכונותן

השל״ח—1978
.בהתאם לתקנה •( 12ב) לתקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי• דין י

-:

'וביצוע) ,תשל״ח ,1978-אני מודיע’בזה׳ כי בהתאם' לסמכותי על• פי■

 ,י

סעיף  7לחוק האמור ,החלטתי לנהל את הנכסים העזובים המפורטים
להלן ללא צו ניהול:
תאריך ההחלטה :ט״ז בשבט.תש״ם ( 3בפברואר ■ .)1980

מהות הרכוש':כספים.

.

 ■sי

■" .וריטם" ש ,גלזר הלבשה בע״מ
הודעה על פירוק החברה מרצון

ניתנת בוה הודעה ,שבאסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה,
שנתקיימה ביום  15.2.1980נתקבלה החלטה מיוחדת ,לפרק את החברה
מרצון החברים ולמנות אתי שמואל גלור מרחוב שבטי ישראל ,39

ירושלים ,למפרק החברה.

השמות :גרוס חיים; גוטמן הנה ריסיה; טמקין נתן יהודה; שושנה;
’ י נסקר אברהם; סמינר ערב למשק ולכלכלה; גרייסקי מילר; פרץ

.מאלי — ת״ז  ;178892קליינברג־פרדס; אליאס ששון; פרנג

בל מי שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל ,יגיש את תביעותיו תוך
 30יום מיום פרסום הודעה זו ,לא ידונו בתביעות ,,שיוגשו אחרי
תאריך זה.

וגדני; ביטאר הביס; פרידמן מרגוט; הועדה העולמית לעניני
פיצויים ליהודי רומניה; ארקין פניה; צאצאי המנוח נפתלי מזרחי;

ש׳גלזר,מפרק

י מזרחי יעקבי■ ’ .

לתאריך ההחלטה :ב״ד בשבט תש״ם ( 11בפברואר .)1980

,

מפעל הפיס

מהות הרכוש :בספים.
השמות :קמרניק זליג; דגני יעקב; יעקובוביץ ג׳ורג׳; המנוחה זיצר
ת״ז  ;816401/3שטראובר חנה — ת״ז ;337473
חיה בלה

הודעה על שינוי בתכגית הימורים "לוטו" מס׳ /1978ב

אלמוני; בורנשטיין ישראל; אסולין צ׳רלי; ליכטמן רות;.גומפרט
רוזה; רוזנפלד יעקב ז׳ק; הופשטיין סוזן; בן עזרא יעקב.

תאריך ההחלטה :ט״ז באדר תש״ם ( 4במרס .)1980
מהות הרכוש :בספים.

 .1מפעל הפיס מודיע; בהתאם לסעיף  40לתכנית ההימורים "לוטו"
ימס/1978 ,ב שפורסמה בילקוט הפרסומים'  ,2465מיום ה׳ באלול

תשל״ח ( 7בספטמבר ( )1978להלן — התכנית) על שינוי בתכנית

,

כדלקמן:

י השמות :סילבר אבא הלל; שבתאי יחיאל; הכיס מריס אבראהים;

וסירמן משה; חב׳ ספנות מזרחית בע״מ; לוי אלוירה — ת״ז

.

במקום סעיף  7לתבנית יבוא

א.

 ;560652/1טיבי אפרים; פסקובסקי אנגלה; מריאן פרידה -
 ;rm 126951סלד גדליהו; מלר מתתיהו; ווסר ב׳; סמרגונסקי
׳ נוחה; מצגר הני; כהן יוסף אהרן; פרוסק צבי; אגוטביץ יוסף;

מתוכן יופעלו לצורך הגרלות ה״לוטו" דק שתיים

רסקין דינה; רבינוביץ רבקה; אורון שושנה; שפירא מיכאל;
רבינוביץ מינץ; שורץ ליאון;.בן יעקב שמואל; רודוביץ רגינה -

המתוארות להלן ,וזאת על־ידי לחיצה על שני כפתורים
בזה אחר זה (בהפסקה קצרה בין שתי הלחיצות)1 :

ת״ז  ;4115669ברדק אברבוך דה טננבאום צציליה מריה; ברדק
אברבוך דה־לזר לינדה; ברדק אברבוך מרקוס ליאון; אברבוך

( )1היחידה המרכזית  -שתפקידה הוא לקבוע את ששת

״ .7המערכת האלקטרונית

המערכת האלקטרונית מורכבת משלוש יחידות ,אשר

י המספרים הזוכים ואת המספר הנוסף ,שיש להעלותם
בגורל בבל הגרלת ״לוטי״ (להלן — היחידה המרכזית).

משה; ברקוביץ יעקב.

עמרם בלום

ט״ז באדר תש״ם ( 4במרס )1980

()2

האפוטרופוס הכללי בישראל

יחידת תצוגה  -ובה  7אשנבים — שתפקידה להציג

את המספרים העולים .בגורל בתוצאה מפעולת היחידה
המרכזית (להלן  -יחידת תצוגת המספרים).

׳ דין וחשבון שבועי

י

לפי חוק בנק ישראל ,תשי״ד1954-

ב.
■ ■

לפי סעיף  )1(58לחוק בנק ׳ישראל ,תשי״ד ,11954-מתפרסם

בזה דין וחשבון שסועי על מחזור המטבע והנכסים המוחזקים לעימתו.

בסיום העבודה ביום ט״ז בניסן תש״ס ( 2באפריל .)1980

בסעיף  8לתכנית —

( , )1בסעיף־קטן (נ) ,במקום ״שביחידה המסומנת במם׳ 2״

יבוא "שביחידה תצוגת .המספרים".
י ( )2בפסקאות ( )2( ,)1ו־( )3לסעיף־קטן (ג) במקום הביטוי

י ״ביחידה המסומנת ,במס׳ 2״ יבוא בבל מקום,

סך הבל המטבע במחזור  17,466,809,132.27. .......לירות

הנכסים ביתרת מטבע חוץ וזהבי 17,466,809,132.27. .....לירות

ד׳ אשבל
י״ח בניסן תש״ם ( 4באפריל )1980
סגן מנהל מחלקת הבנקאות (הוצאה)
י ,.

"ביחידת

התצוגה המרכזית".
ג.׳ בסעיף ( 9א) ,במקום ״היחידה המסומנת מס׳ 2״ יבוא "ביחידה

תצוגת המספרים".
 .2תהילתו של השינוי האמור'החל בהגדלת ה״לוטו״ מס׳ 18/80

 1ס״ח תשי״ד ,עמ׳ .192

שתתקיים ביום  29באפריל .1980
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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

■ O-34J Usw
20140557 21 •0700

משרד המשפטים (התימה מוסדית).
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