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p המקרקעין, תשכ״ט-1969 m 
 אישור בדבר הפיכת מקרקעי יעוד למקרקעי ציבור
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 110 לחרק המקרקעין, תשכ׳׳ט—1969 1
 אבי מאשר, כי חלקים של המקרקעין, כמתואר בתוספת, הרשומים
 בלשכות רישום המקרקעין המפורטות להלן, כמקרקעי יעוד המהווים
 דרך, חדלו לשמש ליעודם וייהפכו למקרקעי ציבור שאינם מקרקעי

 יעוד.
 תוספת

 החלק שחדל
 לשמש ליעודו

 במטרים רבועים
 שטת החלקה

 גוש חלקה במטרים רבועים

ם י ל ש ו ר ן י י ע ק ר ק מ ם ה ו ש י ת ר ב ש  ל

3,100 5,071 100 30217 
 30217 101 ״ 1,901 בשלמות

600 1,769 1 30236 
630 992 14 30236 
300 927 15 30236 
345 381 16 30236 

1,480 2,102 17 30236 
4,150 9,302 54 30252 
1,900 2,281 55 30252 

ם י ־ ת ן ב י ע ק ר ק מ ם ה ו ש י ת ר כ ש  ל

.134 2,347 90 7134 

ן חיפה י ע ק ר ק מ ם ה ו ש י ת ר כ ש  ל

349 42,285 25 11582 

 א׳ באדר א׳ חש׳ ל״ו(2 בפברואר 1976) חיים י׳ צדוק
 (חמ C70133 שר המשפטים

 נ ס״ח תשב״ט, עמ׳ 259.

 חוק שיחת בטחון, תשי״ט-1959

 [מסח משולב]

 מינוי הבר ועדות מייעצות
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 42 לחוק שירות בטחון, תשי״ט-1959
 [נוסח משולב] 1, אני ממנה את משה גרגיר להיות חבר ועדות מייעצות,

 במקום אברהם עץ־הדר.

 התוספת הראשונה למינוי ועדות מייעצות שפורסם בילקוט
 הפרסומים 1863, תשל־ג, עמי 151, תתוקן לפי זה.

 ט׳ באדר א׳ תשל׳׳ו(20 בפברואר 6ל19) שמעון פרם
 (חמ 730204) שר הבטחון

 1 ם״ח תשי״ט, עמ׳ 286.

 תיקון טעות

 בהודעה בדבר הקמת בית •דין משמעתי לימאים שפורסמה בילקוט
 הפרסומים 2177, תשל״ו, עמי 781, בפסקה (2) (ב), במקום ״ר/ח

 עובדיה זילברג״ צ״ל ״ד/ח עמרם זולברג״.

 כ״ז בשבט חשל״ו(29 בינואר 1976) גד יעקבי
 (חמ 759938) שר התחבורה

 חוקייסוד: הממשלה

 הודעה על מינוי ממלא מקום מזכיר הממשלה
 אני מודיע כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 38 לחוק־יםוד: הממשלה 1,
 שהועברה אלי 2, מיניתי את מיכאל ביר להיות ממלא מקום מזכיר
 הממשלה, מיום ט״ו באדר א׳ חשל׳׳ו(16 בפברואר 1976) למשך זמן

 היעדרו של גרשון אבנר מן הארץ.

 י״ד באדרא׳ תשל״ו(15 בפברואר 1976) יצחק רבץ
 (חמ 78311) ראש הממשלה

 1 ס״ח חשכ״ח, עמי 226.
 2 י׳׳פ תש״ל, עמ׳ 994.

 חוק שירות המדינה (מינויים),

 חשי״ט-959ו

 הודעה על הוספת משרה בתוספת
 מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 23 לחוק שירות המדינה
 (מינויים), תשי״ט—11959, החליטה הממשלה להוסיף לרשימת
 המשרות שבתוספת לחוק את משרת מנהל האגף לחינוך דתי במשרד

 החינוך־ והתרבות.

 ח׳ באדר א׳ תשל״ו(9 בפברואר 1976) גרשון אבנר
 (חמ 720803) מזכיר הממשלה

 1 ם״ח תשי״ט, עמי 86; תשכ״ג, עמי 110.

 חוק השופטים, תשי״ג-953ו

 הודעה על מינוי שופט
 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, תשי׳׳ג—1953 1, אני מודיע
 בי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק האמור, ובהתייעצות עם נשיא
 בית המשפט העליון, מיניתי את דב איתן, שופט ראשי של בית משפט
 שלום ורשם בית משפט מחוזי, לכהונה בפועל בשופט של בית המשפה
 המחוזי בירושלים, מיום י׳׳ד באדר א׳ תשל׳״ו(15 בפברואר 1976)

 עד יום ט״ו באייר חשל״ו(15 במאי 1976).

/ צדוק  ט׳ באדר א׳ חשל״ו(10 בפברואר 1976) חיים י
 (חמ 70070) שר המשפטים

 1 ם״ח תשי׳׳ג, עמי 149.

 הודעה על מינוי שופט
 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, תשי׳׳ג—1953 1, אני מודיע
 כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק האמור, ובהתייעצות עם נשיא
 בית המשפט העליון, מיניתי את זרדימוס זיילר, שופט של בית משפט
 שלום, לכהונה בפועל כשופט של בית המשפט המחוזי בירושלים,
 מיום י״ד באדר א׳ תשל״ו (15 בפברואר 1976) עד יום ט׳יו באייר

 תשל״ו(15 במאי 1976).

 ט׳ באדר א׳ תשלי׳ו(10 בפברואר 1976) חיים יי צדוק
 (חמ 70070) שר המשפטים

 1 ס״ח תשי׳׳ג, עמ׳ 149.
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 מקורת הקרקעות(רכישה לצדכי ציבור), 1943

 הודעה לפי סעיפים 7-15
 נמסרת בזה הודעה, כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לחלוטין
 לשר האוצר לצרכי ציבור, וכי שר האוצר מובן לשאת ולתת בדבר

 רכישתה.
 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כל שהן בקרקע האמורה
 ורוצה לקבל פיצוי על בך, בדרש לשלוח לראש אגף רישום־ והסדר
 מקרקעין - תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות - הרצאה
 על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו, שיכללו את פרטי הרישום — אם ישנו —
 בפנםקי רישו־ם המקרקעין, והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים

 שהוא תובע, וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 בן במםרת בזה הודעה כי שר האוצר מתכוון לקנות חזקה בקרקע
 האמורה בחום חדשיים מתאריך פרסומה של הודעה זו ברשומות, ושר
 האוצר מורה בזה כי כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה ימסור' אח

 החזקה בה בתום תקופח החדשיים האמורה או לפני כן,

 תוספת
 חטיבת קרקע. בשטח כולל של 28.853 דונם המהווה חלקה 14

 בשלמות בגוש 8902.

 יהושע רבינוביץ
 שר האוצר

 ב׳ באדר א׳ תשל״ו(3 בפברואר 6ד&1)
C72511 חמ) 

 הודעה לפי סעיף 22 (2)
 נמםרת בזה הודעה, כי בתוקף סמכותי לפי םעיף 22 (2) לפקודת
 הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 11943 (להלן - הפקודה), הרשיתי
 את חברת נתיבי איילון בע׳׳מ וחברת נתיבי איילון בע״מ מורשית בזד.
 להשתמש בבל הכוחות והזכויות שהוענקו לי או ליועץ המשפטי
 לממשלה לפי הפקודה, ולמלא בל החובות שהוטלו עלי או על היועץ
 המשפטי לממשלה לפי הפקודה, לצורך רכישתה ובקשר לרכישתה של
 הקרקע המתוארת בתוספת, שבן אותה רכישה עשויה — לדעתי —

 להיות מועילה לציבור.

 תוספת
 חטיבות קרקע בשטח כולל של 9,640 מ״ר בערך המהווה חלקות

 וחלקי חלקות לפי הפירוט להלן:

 גוש חלקה

109 6207 
110 6207 

 6207 333 חלק
 7105 12 חלק

13 7105 
14 7105 

 7105 17 חלק
38 7105 
39 7105 

 7105 40 יחלק
 7105 41 הלק
 7105 71 חלק

 חטיבות הקרקע האמורות מסומנות בצבע אדום לשם זיהוי בלבד
 ולא לשם קביעת גבולות, בתשריט מם׳ הפ/ד/33/128ד הערוך בקנה

 מדה 1:1250 והחתום ביד שר האוצר.

 פקודת הסמכויות גענין היבוא, היצוא והמכס
 (המה), 1939

 מינוי רשות מוסמכת
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הסמכויות בענין היבוא,
 היצוא והמכס (הגנה), 1939 י, אני ממנה את אהרן גנץ להיות רשות

 מוסמכת לענין הפקודה.

 חיים בר־לב
 שר המסחר והתעשיה

 כ״ח בשבט תשל״ו(30 בינואר 1976)
 (חמ 74053)

 1 ע״ר 1939, תום׳ 1, עמי 137; ס״ח תשי״ב, עמי 129.

 חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],

 תשכ״ח-1968

 מינוי ממונה על הגביה
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 183 (ב) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח
שן להיות ממונה ף שו ס ו  משולב], תשכ״ח —1968 1, אבי ממנה את י

 על הגביה לענין פקודת המסים (גביה) 2,

 משה ברעם
 שר העבודה

 ד׳ באדר א׳ תשל״ו(5 בפברואר 1976)
 (חמ 75033)

 1 ס״ח חשכ״ח, עמי 108.
 2 חוקי א״י כדך בי, עמי 1374; ס׳׳ח חשל״ג, עמי 46.

 חוק הניקוו וההגנה מפגי שטפונות,
 תשי״ח-957ו

 הודעה על אישור תכניות
 אבי מודיע, שבתוקף סמכותי לפי סעיף 24 לחוק הגיקוז וההגנה
 מפני שטפונות, תשי״ח-ד1195, אישרתי את תכניות הניקוז המפורטות

 להלן:
 תכניות הניקוז ומספרה

 (1) לרשות ניקוז להסדרת תעלת
 בית שאן 2 עין חישה מם׳ 038־32־4

 (2) לרשות ניקוז להסדרת נחל צבאים
 גלבוע קטע תחתון מסי 4-33-043

 ולהסדרת נתל צבאים
 קטע עליון מסי 4-33-043

 להסדרת נחל פרדייס מסי 4-44-041

 להסדרת נחל שדה יעקב מסי 048־36־4
 להסדרת תעלת וולטקס מסי 4-36-046
 להסדרת נחל בית לחם מסי 4-36-011
 ולהסדרת נתל גלבוע מסי 025־34י4

 (3) לרשות ניקוז
 חוף הכרמל

 (4) לרשות ניקוז
 קישון

 אהרץ אוץ
 שר החקלאות

 כ״ח בשבט תשל״ו(30 בינואר 1976)
 (המ 751300)

ר 1943, תום׳ 1, עמ׳ 32. י  1 ע
 1 ס״ת תשי״ח, עמ׳ 4.

 2 ק״ת תש׳׳ך, עמ׳ 587; תשכ״א, עמ׳ 732.
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 אשר לו במקרקעין האמורים, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו, שיכללו
 את פרטי הרישום — אם ישבו — בפנקסי רישום המקרקעין, והודעה
 המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע

 בכל סעיף וסעיף.

 בן נמסרת בזה הודעה, כי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
 במקרקעין האמורים, מפני שהם דרושים באופן דחוף לצרכי הציבור
 שלמענם עומדים לרכשם, והועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק

 במקרקעין האמורים ימסור מיד את החזקה בהם.

 תוספת
 חלקים מחלקות 16, 17, 18 בגוש 10761

 חלקים מחלקות 5, 13, 14, 29 ו־32 בגוש 10762
 חלקות 22, 23 ו־24 בגוש 10762 בשלמות

 הלקים מחלקות 43, 44, 45, 87, 88 ו־89 בגוש 10763
 חלקות 55, 56 בגוש 10763 בשלמות.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית חיפה, וכל המעונין
 בדבר זכאי לעיין בו בימים ובשעות שמשרדי הועדה פתוחים לקהל.

 ז׳ באדר א׳ תשל״ו (8 בפברואר 1976)
 (חט 72510) ירוחם צייזל

 יושג ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 חיפה

 הודעה לפי סעיף 19 לפקודה
׳ה-  בתוקף סמכותה לפי סעיף 189 לחוק התכנון והבניה, תשכ׳
 11965, ובהתאם לתכנית בנין ערים ״J״ (להלן התכנית), שהודעה
 בדבר אישורה פורסמה בעתון הרשמי משנת 1948, תום׳ 2, עמי 147,
 מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת־גן (להלן —
 הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),
 1943 2 (להלן—הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס
 אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד לפקודה בילקוט הפרסומים
 2181, תשל״ו, עמי 866, תחיה לקנינה הגמור והמוחלט של עירית

 רמת־גן מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוספת
 שטח קרקע המהווה חלק מחלקה 201 בגוש 6158, כמוסמן בצבע

 צהוב בתשריט התכנית.

 העתק התכנית מופקד במשרד הועדה בעידית רמת־גן וכל המעונין
 בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 כ״ז בשבט תשל״ו (29 בינואר 1976)
 (חמ 72512) ישראל פלד

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 רמת־גן

 1 ס״ח תשכ׳׳ה, עמי 307.
 2 ע״ר 1943, תום׳ 1, עמ׳ 32.

 רשימת מורשים לשמש בנוטריונים

 האנשים המנויים להלן נוספו לרשימת בעלי רשיון לכהן בנו
 טריונים לשנת תשל״ו:

 נירנברג ברוך
 הולבדר אברהם

 ח׳ באדר א׳ תשל״ו(9 בפברואר 1976) מ׳ גלם
 הממונה על החקיקה (כללית)

 העתקי התשריט האמור מופקדים במשרדי מבהל אגף רישום
 והסדר המקרקעין ירושלים, ובמשרדי הממונה על המחוז, תל־אביב,

 וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

3 בפברואר 1976) יהושע רבינוביץ )  ב׳ באדר א׳ תשל״ ו
 (חמ 72511) שר האוצר

 חזק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965
 פקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה
 בתוקף הסמכות הבתונה לועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז
 (להלן — הועדה), על פי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ׳׳ה—11965 ובהתאם לשיבוי תבבית מפורטת ממ/3/467—א׳
 (להלן— התכבית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 2087, תשל׳׳ה, עמי 1024, נמסרת בזה הודעה, כי הקרקע המתוארת
 בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מובנה

 לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כל שהן בקרקע האמורה
 ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה — תוך חדשיים מיום
 פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה
 אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו, שיכללו
 את פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום המקרקעין, והודעה
 המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע

 בכל סעיף וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה בי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה בקרקע
 האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור, שלמענם
 עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה שבל אדם המחזיק בקרקע הא

 מורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת
 חטיבת קרקע המהווה חלקה 65 (חלק) בגוש 4245, חלקות 23

 (חלק) ו־3ל בשלמות בגוש 3831 בשטח של כ־5 דונם.

 העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה, ברחוב וולפסון 10, פתח־
 תקוה וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בה, בשעות העבודה הרגילות.

 ב׳ באדר א׳ תשל״ו(3 בפברואר 1976)
א א  (חמ 72510) ע׳ ל

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 המרכז

 1 ס׳׳ח תשכ״ה, עמי 307.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד לפקודה
 בתוקף סמכותה לפי סעיף 189 לחוק התכנון והבניה, תשכ־י-ה-
 1965 נ, ובהתאם לשינוי תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מס׳
 הפ/1537 - אתרים לפניני ציבור בכרמליה״ (להלן - התכנית),
 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2173, תשל״ו,
 עמי 699, מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה (להלן —
 הועדה) הודעה, כי המקרקעין המתוארים בתוספת דרושים לועדה
 לחלוטין למטרה ציבורית שלה נועדו בתכנית, וכי הועדה מוכנה

 לישא וליתן על רכישת המקרקעין האמורים.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כל שהן במקרקעין האמורים
 ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה — תוך חדשיים מיום
 פרסום הודעה זו ברשומות - הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה
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 חוק הרשויות המקומיות (תמורת ארנונות רמש}/ תשלי׳ה-975ז

 רשימת הרשויות המקומיות ושיעורי התמורה שתחולק להן
 בהתאם לסעיף 3 (ב) לחוק הרשויות המקומיות (תמורת ארנונות רכוש), תשל״ה-5ד119, ובהתאם לכללים שנקבעו בתקנות הרשויות
 המקומיות(חלוקת תמורת ארנונת רכוש), תשליה—1975 2, מתפרסמת רשימת הרשויות המקומיות ושיעורי התמורה שתחולק להן לשנת

 1975 כלחלן:

-•אחוזים ת ו י מ ו ק ת מ ו צ ע ו ם מ י ז ו ח ת א ו י ר י  ע

 ירושלים 16.51450 באר־יעקב 0,04384
 אילת 0.62530 בית־ג׳ן 0.00624
0.033Z5 אשדוד 1.65035 בית־דגן 
 אשקלון 1.28848 בית־שאן 0.15569
 באר־שבע 2.65855 בית־שמש 0.11643
 בני־ברק 1.90803 בנימינה 0.02430
 בת־יפ 3.10428 בסמת טבעון 0.00098
 גבעתיים 1.20806 גבעת־עדה 0.01227
 דימונה 0.31638 גבעת־שמואל 0.10250
 הרצליה 2.40427 גדרה 0.07205
 חדרה 0.94145 ג׳ולים 0.00616
 חולון 3.97551 גוש־חלב 0.01175
 חיפה 13.08241 גילג׳וליה 0.00349
 טבריה 0.57979 ג׳יסר א־זדקא 0.01063
 בםר־סבא 0.77825 גן־יבנה 0.07068
 לוד 0.63057 גני־תקוה 0.02731
 נהדיה 0.95507 גית 0.02664
 נצרת 0.27719 דאליית־אל-ברמל 0.01874
 נצרת עלית 0.24381 דבורייה 0.00643
 נתניה 2.76022 הוד־השרון 0.31216
 עכו 0.61880 זכרון־יעקב 0.19953
 עפולה 0.34978 חורייפיש 0.00493
 פחח־תקוה 3.79397 תצור 0.04610
 צפת 0.61972 טורעאן 0.00349
 קרית־אחא 0.57894 טייבה 0.01836
 קרית גת 0,38675 טירה 0-02188
 קרית־שמונה 0.24335 טירת הכרמל 0.11904
 ראשון־לציון 1.54481 יבנאל 0.02305
 רחובות 1.49558 יבנה 0.12806
 רמלה 0.79555 יהוד 0.10117
 רמת־גן 3.50678 יסוד־המעלה 0.00705
 שפרעם 0.02942 יפיע 0.00294
 הל־אביב 19.86750 יקנעם עלית 0.06536
 ירוחם 0.06261
ם ירכא 0.01248 י ז ו ח ת א ו י מ ו ק ת מ ו צ ע ו  מ
 כאבול 0.00348

ת ו י מ ו ק ת מ ו צ ע ו  מ

 אבו טנאן 0.00708 כנרת 0.00408
 אבךיהודה 0.04809 כפד־ברא 0.00177
 אום־אל־פחם 0.00877 כפר יאסיף 0.01325
 אור־יהווה 0.30818 כפר־יונה 0.04013
 אור־עקיבא 0.06191 כפד־כנא 0.01109
 אזור 0.06664 כפר-מנדא 0.00226
 איבםאל 0.00899 כפר־קאסמ 0.00798
 איעבלין 0.00712 כפר־כמא 0.00744
 אפקים 0.09196 כפר־קרע 0.01657
 באקה-אל־גרבייח 0.02632 כפר־שמריהו 0.06017

 1 ם׳״ח חשל״ה, עמי 107.
 2 ק׳׳ת תשל״ה, עמי 1582.
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ם י ז ו ח ת . א ו י מ ו ק ת מ ו . צ ע ו  מ

 שדרות 0.06976
O.015B5 שלומי 
 תל־מונד 0.05120
 תמרה 0.04000

ם י ז ו ח ת א ו י ר ו ז ת א ו צ ע ו  מ

 אונו 0.00864
 אלונה 0.00385
 אשכול 0.03425
 באך־טוביה 0.18079
 בני שמעון 0.06046
 בקעת בית־שאן 0.02578
 ברנד 0.04566
 גדרות 0.03810
 גזר 0.04708
 גן־רוה 0.01654
 געתון 0.04427
 הגלבוע 0.03877
 הגליל־העליון 0.17231
 הגליל־־התחתון 0.02510
 הדר־השרון 0.03733
 הירקון 0.01449
 השרוךהצפוני 0.03246
 השרון־התיבון 0.01510
 זבולון 0.04752
 הג&־אילות 0.04870
 חבל-יבנה 0.03637
 חוף־אשקלון 0.08949
 חוף־הברמל 0.05760
 חוף־־השרון 0.09336
 יואב 0.05844
 יזרעאל 0.02275
 לכיש 0.03294
 מגידו 0.04389
 מודיעים 0.02087
 מטה־יהודת 0.07521
 מנשה 0.06858
 מעלה־הגליל 0.00472
 מפעלות אפק 0.27542
 מרום־הגליל 0.01766
 מרחבים 8.08062
 מרכז הגליל 0.01354
 גחל שורק 0.01172
 נעמן 0.02344
 סולם-צור 0.05024
 עזחה 0.01550
 עמק־הירדן 0.09019
 עמק־חפר 0.07243
 עמק־לוד 0.04417
 קישון 0.03101
 דמח־נגב 0.02216
 ,שער־הנגב 0.03327
 שפיר 0.04904
 תמר 0.05537

 סה״כ 100%

 יוסף בורג
 שר הפגים
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ם י ז ו ח ת א ו י מ ו ק ת מ ו צ ע ו  מ

 כפר־תבוד 0.01580
 כרמיאל 0.07130
 מבשדת־ציון 0.01627
 מגדל 0.00856
 מגדל־העמק 0.12742
 מוג׳אר 0.00499
 מג׳ד־אל־ברוס 0.00498
 מזכרת־בתיה 0.01258
 מטולה 0.00712
 מבר 0.00483
 מנחמיה 0.01302
 מעיליה 0.00381
 מעלות תרשיחא 0.02679
 מצפה־רמון 6.04461
 משהד 0.00381
 נוה אפרים 0.04378
 נחלת יהודה 0.03730
 נחף 0.00795
 •נס־ציובה 0.25898
 נשר 0.20972
 נתיבות 0.07725
 סיחנין 0.00798
 עומר 0.03403
 עיספיא 0.00234
O.00O88 עין־מאהל 
 עלבון 0.00232
 עראבה 0.00686
 ערד 0.10463
 ערערה 0.01011
 עתלית 0.03502
 פרדס־הנה-ברכור 0.18787
 פרדסיה 0.00193
 פוריידיס 0.01224
 פםוםה 0.00251
 פקיעין 0.00052
 קדימה 0.05893
 קלנסווה: 0.02878
 קרית־אונו 0.66481
 קרית־ביאליק 0.48956
 קרית־חרושת 0.01528
 קרית־מבעון 0.18689
 קרית־ים 0.35153
 קרית־מוצקין 0.40979
 קרית־מלאכי 0.07773
 קרית־עקדון 0.02499
 ראמה 0.00883
 ראש־העין 0.02159
 ראש־פינה 0.01589
 ריינה 0.01147
 רכסים 0.02820
 רמות־השבים 0.02449
 רמת השרון 0.67544
 רמת ישי 0.01548
 רעננה 0.43984
 שבי ציון 0.02207

 ד׳ באךר א׳ תשל״ו(5 בפברואר 1976)
 (חמ 765236)
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 חוק שידות מילואים תגמולים [נוסח משולב], תשי״ס- 1959

 תקציב קרן ההשוואה לשנת הכספים 1975/76

 חשבון חשבון חשבון
 סך־הבל עובדים שכירים עובדים עצמאיים תלמידים
 לירות ; לירות לירות לירות

 גבייה 574,000,000 500,000,000 72,700,000 1,300,000
 ריבית 17,700,000 35,500,000 14,900,000 (-) 2,900,000 (-)

 סך־כל תקבולים 591,700,000 535,500,000 57,800,000 1,600,000 (—)

 תגמולים 530,600,000 423,800,000 94,200,000 12,600,000
 מי נהל 14,800,000 000 5,400 9,000,000 400,000
 מחקרים 100,000 100,000 — —

 םך־כל תשלומים 545,500,000 429,300,000 103,200,000 13,000,000

 עודף/גדעון 1 46,200,000 106,200,000 45,400,000 (-) 14,600,000 (-)

 אני מאשר.
7 בינואר 1976) משה ברעם רפאל רוטר ) ו  ה׳ בשבט תשל-

 (תמ 75124) שר העבודה מנהל קרן ההשוואה

 תקנות המתעסקים ברפואה, 1947

 הודעה בדבר רשיון שאבד
 בהתאם להוראות תקנה 11 ,לתקנות המתעסקים ברפואה, 11947,
 נמסרת בזה הודעה שהרשיון לעסוק ברפואה בישראל מס׳ דר/4005
 מיום 17 בנובמבר 1954 אשר המנהל הכללי של משרד הבריאות
 חעניק לד״ר עסללודאסאד שיבאץ, כפר־רמה, הודיע בעלו שאבד

 ממנו.

 כל אדם אתר שהרשימ האמור בא לידו, חייב להחזירו מיד למנהל
 הכללי של משרד הבריאות, ירושלים.

 אם תוך שלושה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות לא יימצא
 הרשיון על ידי בעלו או לא יוחזר לידי המנהל הכללי של משרד

 הבריאות, יראו אח הרשיון כמבוטל.

א באדר א׳ תשל׳׳ו(12 בפברואר 1976) י' מנציל י  י
 (חמ 77311) המנהל הכללי של משרד הבריאות

 1 ע״ר 1947, תום׳ 1, עמ׳ 270.

 הודעה בדבר תעודת היתר זמנית שאבדה
 בהתאם להוראות תקנה 11 לתקנות המתעסקים ברפואה 11947,
 נמסרת בזה הודעה שתעודת ההיתר הזמנית לעסוק ברפואה בישראל
 מם׳ רזר/7275 מיום 15 באוקטובר ׳־1972 אשר המנהל הכללי של
 משרד הבריאות העניק ל־עמירם אבני, רחוב לב־יופר 40, הרצליה,

 הודיע בעלה שאבדה ממנו.

 כל אדם אחר שתעודת ההיתר האמורה באה •לידו, חייב להחזירה
 מיד למנהל הכללי של משרד הבריאות, ירושלים.

 י אם תוך שלושה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות לא יימצא
 בעלה את התעודה האמורה או לא תוחזר לידי המנהל הכללי של

 משרד הבריאות/־ יראוה כמבוטלת.

(12 בפברואר 1976) י' מנציל ו  י״א באדר א׳ תשל-
 (1זמ 77311) המנהל הכללי של משרד הבריאות

 1 ע-ר 1947, תוס׳ 1, עמי 270.

 ילקוט הפרסומים 2199 כ״י. באדר א׳ תשל״׳ו, 26.2.1976

 תקנות הרוקחים (רשיונות אבודים), 1937

 הודעה בדבר רשיונות שאבדו
 בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות הרוקחים (רשיונות אבודים),
 11937, נמסרת בזה הודעה שהרשיון לעסוק במקצוע הרוקחות בישראל
 מם׳ ר/1042 מיום ה׳ בהשון השי״ט (19 באוקטובר 1958) שהמנהל
 הכללי של משדד הבריאות העניק ל־דוד רבי־אבא, שכונה 160 מס׳

 8/2, ביח־שמש, הודיע בעלו שאבד ממנו.

 כל אדם אחר שהרשיון האמור בא לידו, חייב להחזירו מיד למנהל
 הכללי של משדד הבריאות, ירושלים.

 אם תוך שלושה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות לא יימצא
 הרשיון על ידי בעלו או לא יוחזר לידי המנהל הכללי של משדד

 הבריאות, ידאו את הרשיון כמבוטל.

 י־יא באדר א׳ חשל״ו(12 בפברואר 1976) יי מנצ׳ל
 (חמ 77331) . המנהל הכללי של משרד הבריאות

ר 1937, תוס׳ 2, עמ׳ 864. י  1 ע

 בהתאם להוראות הקנה 4 לתקנות הרוקחים (רשיונות אבודים),
 11937, נמסרת בזח הודעה שהרשיון לעסוק במקצוע הרוקחות כישראל
 מס׳ ר/ע־ד 313 מיום ט״ז באדר תשל״א (15 במרס 1971) שהמנהל
 הכללי של משרד הבריאות העניק ל־לאה פלץ, רחוב טרומפלדור 17,

 בפר־סבא, הודיע בעלו שאבד ממנו.

 כל אדם אחר שהרשיון האמור בא לידו והוא איננו בעלון, חייב
 להחזירו מיד למנהל הכללי של משרד הבריאות, ירושלים.

 אם תון• שלושה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות לא יימצא
 הרשיון על ידי בעלו או לא יוחזר לידי המנהל הכללי של משרד

 הבריאות, יראו אח הרשיון כמבוטל.

 כ״ד בתשון תשל״יו(29 באוקטובר 1975) י׳ מנצ׳ל
 (חמ 77331) המנהל הכללי של משרד הבריאות

 1 ע׳־ר 1937, תוס׳ 2, עמ׳ 864.



 חוק המקרקעין, תשכ״ט-1969

 הודעה על בקשה לרישום ראשץ
 מודיעים בזה, כי הוגשה בקשה לרישום ראשון של המקרקעין
 המתוארים בתוםפת דלהלן. כל אדם המעונין בדבר רשאי להגיש
 התנגדות לרישום תוך ששים יום מתאריך פרסום הודעה זאת. ההת
 נגדות תוגש בכתב, בשני עותקים, במשרדי אגף רישום והסדר
 המקרקעין, רחוב חשין 1, ירושלים, ובצירוף עותק אחד נוסף לכל

 אדם שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

 התוספת -
 מספר תיק פעולה: ירושלים 9/75 זמני.

 מם׳ חיק הנהלה: 116/143.
 העיר או הכפר: ירושלים העיר העתיקה.

 הרובע או השכונה: רחוב עקבת אל סרייה.
 תיאור המקרקעין: אדמה ובנין.

 השטח: 108 מ-ר.

ת — ו ל ו ב ג  ה
 צפון — שחדה מורה

 דרום — דרך
 מזרח — חוסגי אםמעיל אל גזל
 מערב — עבד אל פתח עבדון.

 תיאור הזכות: בעלות.
 שם בעל הזכות והלקו:

 מרדכי חסון, ת״ז 021697 - 1/3. חנה יקר, ת״ז 032026 - 1/3.
 אסתר איילנד, ת״ז 032029 - 1/3.

 יפה הכס
 מפקחת על רישום מקרקעין

 חוק התקנים, תשיי׳ג-1953

 הודעה בדבר קביעת תקנים
 בהתאם לסעיף 6 (ב) לחוק התקנים, תשי״ג-A 1953 אני מודיעה,
 כי מכון התקנים הישראלי קבע בתוקף סמכותו לפי סעיף 6 (א) לחוק,

 תקנים ישראליים אלה:

 ח״י 6 - אריחי רצפה מבטון(גליון תיקון למהדורה ממאי 1974
 ולגליון התיקון ממרס 1975);

 ת״י 293 - ידיות מתכת לדלתות (גליון תיקון למהדורה מפברואר
;(1973 

 ת״י 295 — דםקות מתכת לידיות ולמנעולים של דלתות (גליון תיקון
 למהדורה מספטמבר 1974);

 ת־׳י 386 — תכשירי מניעה: בובמונים (קונדומים) בא במקום המ־
;(i960 ׳, הדורה מאוקטובר• 

 ת״י 438 - אבקות כביסה על בסיס חומרים פעילי שטח סינתטיים
 (גליון תיקון למהדורה מיולי 1975).

ג בשבט תשל-׳ו(15 בינואר 1976) מרים מילר י  י
 (המ 74086) מבהלת המכון

 1 ס״ח תשי׳׳ג, עמי 30; תשי״ח, עמי 2, תשל״א, עמי 22.

 תקנות הרוקחים (רשיונות אבודים), 1937

 הודעה בדבר תעודה היתר שאבדה
 בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות הרוקחים (רשיונות אבודים),
 11937, נמסרת בזה הודעה שתעודת ההיתר הזמנית לעסוק במקצוע
 הרוקחות בישראל מספר תהז/ר/2511 מיום י״ט בטבת תשל״ו (23
 בדצמבר 1975) שהמנהל הכללי של משרד הבריאות העניק ל־איתמר

, רחוב קרליבך 5, ירושלים, הודיע בעלה שאבדה ממנו. ז  ו
 כל אדם אחד שתעודת ההיתר האמורה באה לידו חייב להחזירה

 מיד למנהל הכללי של משרד הבריאות, ירושלימ.

 אם תוך שלושה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות לא תמצא
 התעודה על ידי בעלה או לא תוחזר לידי המנהל הכללי של משרד

 הבריאות, יראו את תעודת ההיתר הזמנית כמבוטלת.

 י״א באדר א׳ תשל״ו(12 בפברואר 1976) י׳ מנציל
 (חמ 77331) המנהל הכללי של משרד הבריאות

 1 ע׳׳ר 1937, תוס׳ 2, עמ׳ 864.

 תקנות ה0יקוח על עסקי ביטוח (רשיון לסוב!
 ביטוח), תשכ״ט-1969

 הודעה על מועדי בחינות בכתב לסוכני ביטוח ועל
 מקומן

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 10 (א) לתקנות הפיקוח על עםקי ביטוח
 (רשיון לסוכן ביטוח), תשב״ט-11969, אני מודיע כי קבעתי שבחינות
 בכתב לסוכני ביטוח יתקיימו באולם התאחדות סוכני ביטוח בישראל,

 ברחוב גרוזנברג 18, תל־אביב, במועדים כלהלן:

 נושא הבחירה מועד הבחירה

ם — י י ח ח ו ט י ב ח ו ו ט י ב ת ה ו ד ו ס  י
 1. ב״ו באדר ב׳ תשל״ו(28 במרס 1976)
 2. כ״ט בסיון תשל״ו (27 ביוני 1976)

 3. ב״ד באלול תשל״ו (19 בספטמבר 1976)

 4. ה׳ בטבת תשל״ז (26 בדצמבר 1976)

 הבחינות תחלנה בשעה 09.00 ותימשכנה שעתיים וחצי.

ת — ו נ ו א ת י אש ו נ ו כ י י ס נ פ ח מ ו ט י  ב
 1. כ״ז באדר ב׳ תשל״ו(29 במרס 1976)
 2. ל׳ בסיון תשל״ו (28 ביוני 1976)

 3. כ״ה באלול תשל׳׳ו (20 בספטמבר 1976)
 4. ו׳ בטבת תשל״ז (27 בדצמבר 1976)

 הבחינות תחלנה בשעה 09.00 ותימשכנה ארבע שעות.

י — מ ח י ו ט י  ב
 ה׳ בטבת תשל״ז (26 בדצמבר 1976)
 הבחינה תחל בשעה 09.00 ותימשך שעתיים.

 ב״ו בשבט תשל״ו(28 בינואר 1976) יעקב פיקר
 (חמ 726300) המפקח על הביטוח

 1 ק״ת חשכ״ט, עמי 804.
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 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תש«״ח-957ן
 התר

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ז לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים חשי״ח —11957, אבי מתקן את ההתר שפורסם בילקוט הפרסומים
 2089, תשל״ה, עמי 1091, כך:

 בתוספק להיתר —

 (1) בחלק א׳, אתרי פרט 227 יבוא:

 טור ג׳
 ׳ הפרק או הפרט

 של תעריף המכס
 טור ב׳
 המצרך

 טור א׳
 הפרט

85.12.9990 
90.04 
90.05 

90.09 
90.12 
90.13 
90.14 

90.17 

90.19 

90.21 
90.23 

90.24 

90.25 
91.08 
91.11 

90.05 
98.01 
98.04 

9S.05 
98.16 

99.01 

99.02 
90.03 

 99.06׳׳.

 262 מצנמימ (טוסטרים) וחלקיהם
 263 משקפיים, משקפי צביטה אחיזה ומגן

 264 טלסקופים מסוג שוברי אור
 265 מטולי תמונות מכשירי הגדלה

 והקטנה פוטוגרפיים
 266 מיקרוסקופים אופטיים מורכבים

 267 התקנים ומכשירים אופטיים
 268 מכשירים לסקר פני הקרקע

 269 כלים ומכשירים לרפואה, לרפואת
 ; שיניים

 270 התקנים אורתופדיים, גפיים ועיניים
 מלאכותיות, שיניים תותבות

 271 כלים, מכשירים דגמים או מודלים
 שתוכננו למטרות הדגמה בלבד

 272 הידרומטרים ומכשירים דומים
 273 מכשירים והתקנים למדידה או

 לבקרה אוטומטית של הזרימה
 274 מכשירים והתקנים לאנליזה

 פיסיקלית או כימית
 275 מנגנוני שעון אתרים מורכבים

 276 חלקים אחרים של שעונים
 277 מפדרים וכריות לשימוש בתכשירי

 קוסמטיקה
 278 כפתורים, לחצניות וכיוצא באלה

 279 צפדבים וחורים לעטים
 280 עטים כדוריים, מילויים לעטים,

 ניר כתיבה
 281 בובות דימוי לחייטים ודומיהן

 282 ציורים, שרטוטים ופםטלים
 מצויירים ביד

 283 תחריטים, הדפסים וליתוגרפיוח
 מקוריים

 284 פסלים ואנדרטאות מקורייממכל חומר
 285 עתיקות שגילן עולה על מאה שנה

 (2) בחלק בי, אחרי פרט 29 יבוא:

 טור א׳ טור ב׳
 הפרט השירות

 ״30 שירות מחשבים
 31 שירותי לשכת שירות לעבודות מחשב

 32 שירותי שבירות של רכיבי ציוד מחשבים וציוד ניקוב
 33 שירותים למכונות משרדיות (כתיבה, חישוב, הדפסה

 וכדומה)״.

 זאב בירגר
 הממונה

 טור ג׳
 הפרק או הפרט

 של תעריף המכס
 טור ב׳
 המצרך

 טור א׳
 הפרט

 *228 זיפים או. שערות של חזירים או
 חזירי בד לייצור מברשות 05.02

 229 מיץ ממותק (סקוושים) במכלים
 של 3 ליטר או יותר 20.07.9900

 230 חלבון מרוכז 35.04
 231 זגוגיות שעון מוכנות להרכבה 39.07.5200.4

 232 מוצרים מעבדתיים מחמדים
 פלסטיים 39.07.3400.2

 233 מוצרים לצרכים רפואיים דנטליים
 או וטרינריים מתמרים פלסטים 39.07.3700.5

 234 פחם עץ 44.02
 235 פורנירים 44.05.3600
44.14.S990 

 236 קמח עץ, צמר עץ 44.12
 237 מסגרות לתמונות, למראות וכדומה 44.20

 238 כלי עבוד וידיות מעץ 44.25.9900
 239 שעם ומוצרי שעם פרק 45
 240 נייד פרגמבט־אל־חדיר, בייר גלסין 48.03
 241 "נייר או קרטון מסורגלים 48.06
 242 נייר שעבר תהליך אימפרגבציה 48.07
 243 לוחות סינון 48.08
 244 לוחות מזוניט 48.09
 245 נייר סיגריות 48.10

 246 חוטי אקרילן בשיטת טוויית כותנה 56.05.1091
 247 כיםויי־ראש וחלקיהם פרק 65

 248 נוצות ומוך מוכנים ומוצרי נוצות
 או מוך, פרחים מלאכותיים,

 מוצרי שיער אדם, מניפות פרק 67
 249 מכשירי גז לפיקניק (מחנאות) 73.36.9990
 250 מפתחות גביע ובלי עבודה 82.03.9900

 251 מסחטת יד למיץ חדד 82.08
 252 מוצרי פרזול 83.02

 253 אבזרים לבריכות תיקים וציוד
 •משרדי ממתכת פשוטה 83.05
 254 סוגרים ואבזמים ממתכת פשוטה 83.09
 255 שלטים ממתכת פשוטה 83.14

 256 אלקטרודות ריתוך 83.15.1090
;83.15.9990 

 257 אבזרי ודברי פרזול 83.02
 258 מגהצים וחלקיהם 85.12.4000
 259 אלקטרודות 83.15.9990

 260 מכונות משרדיות אחרות 84.54
 261 מגופים וברזים כדוריים 84.61

 ה׳ באדר א׳ תשל״ו(6 בפברואר 1976)
 (חמ 741194)

 1 ס״ח תשי׳׳ח, עמי 24; תשלי׳נ, עמי 26.
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 פקודת הסדר זכויות במקרקעין [מסת

 חדש], תשכ״גו-969ו

 הודעה בדבר הצגת לוח זכויות בהתאם לסעיף 57
 מודיעים בזה בי לוח הזכויות לגוש רישום 39512 דימונה הוצג
 לעיון ביום ז׳ באדר א׳ תשל״ו (8 בפברואר 1976) לתקופה של
 שלושים יום, בלשכת פקיד הסדר המקרקעין לאזורי הדרום, רחוב
 לוינסקי 76, קומה די, תל־אביב; בלשכת הממונה על מחוז הדרום

 באר־שבע ובעידית דימונה.

 ז׳ באדר א׳ תשל״ו(8 בפברואר 1976) יצחק גבאי
 פקיד ההסדר

 אזור הסדר באר־שבע

 הודעה מוקדמת בדבר התחלת הםדר
 בהתאם לסעיף 5

 מודיעים בזה, כי הוצאה הודעה מוקדמת על הסדרת זכויות
 שמתכוונים לעשות במקרקעין המפורטים להלן:

 המחוז: חיפה.
) בגוש שומא ז -  תיאור השטח: חלקה מס׳ 1 (חלק)(חלקות משנה א

 10772 (השטח יצורף בשלב מאוחר יותר לגוש רישום 10770).
 אזור ההסדר: חיפה.

 לשכת ההסדר: חיפה.

 תאריך הוצאת ההודעה: ג׳ באדר א׳ ת&ול״ו(4 בפברואר 1976).
 תאריך התחלת ההסדר(בקירוב): ב׳ באדר ב׳ תשל״ו (4 במרס

.(1976 

 כל התובע טובת חנאה במקרקעין ־אלה, או במקרקעין הגובלים
 איתם, צריך לפעול בהתאם להוראות הפקודה הנ-ל.

4 בפברואר 1976) נתן גל־נוד ) ו -  ב׳ באדר א׳ השל
 פקיד ההסדר במקרקעין

 אזור חיפה •

 הודעה בדבר התחלת הסדר במקרקעץ
 מודיעים בזה, כי הוצאה הודעה לפי סעיף 9 לפקודה, בנוגע

 למקרקעין המתוארים להלן:
 המחוז: הדרום.

 אזור ההסדר: אשקלון.
 תיאור השטח: מקרקעי כידנא בנפח אשקלון.

 לשבת ההסדר: תל־אביב.

 תאריך הוצאת ההודעה: ב׳ באדר א׳ תשל׳׳ו(3 בפברואר 1976).

 תאריך התחלת ההסדר (בקירוב): י״ב באדר א׳ תשל״ו (13
 בפברואר 1976).

 כל התובע טובת הנאה במקרקעין אלו, או במקרקעין הסמוכים
 הגובלים איתם, צריך לפעול בהתאם להוראות הפקודה הנ*ל.

 'ב׳ באדר א׳ תשל״ו(3 בפברואר 1976) יצחק גבאי
 פקיד הסדר המקרקעין

 •אזור הסדר אשקלון

 תקנות התעבורה, תשכ״א-ו96ז

 הודעה בדבר מבקשי רשיונות למוניות
 בהתאם לתקנות 532 לתקנות התעבורה, תשכ״א-11961, אני
 מודיע שהמבקשים שמשרד הבטחון המליץ עליהם לסי תקנה •529
 לתקנות האמורות ואשר שמותיהם נקובים להלן, מילאו לכאורה, אחר

 התנאים לקבלת רשיון למונית:

 שם המבקש מעונו

 אג׳ימן סמי ההסתדרות 11/22, קריח ים
 אוליאל ציון רוגוזין 21/26, אשדוד

 אריאל מאיר הירדן 45, רמת־גן
 אשכנזי מרדכי תל־כביר 3, תל־אביב

 אברמוביץ צביקה אביטל ד, מקור חיים, ירושלים
 ברהום הרצל בר־יוחאי 8/56, קטמון טי, ירושלים

 גור צבי מעגלי יבנה 9, ירושלים
 גרשוני אלעזר משה גליקסון 22/2, בחניה

 גנון יעקב גלבוע 10/18, נצרת
 גורגוב יעקב חי אהרנםון 11, פתח־תקוה

 דגן זכריה שיכון גליקסון 328, חדרה
 הדדי גבריאל הנרקיס 25/186, אור יהודה

 וסדמן אהרן הרואה 14, רמה־גן
 ורד אברהם קדושי בלזן 14, חולון

 זאדה ראובן־יוסף העמל 17, רמת־גן
 חודדה ששון התשבי 31, קרית טבעלן
 חי יואל משמר הירדן 5, רמת־גן

 טלים אברהם אילת 29, רמת־גן
 כברה(רחמים) אבנר הרואה 164, רמת־גן
 בהן יוסף אלומות 11, גבעתיים

 להב כרמל ברנצקי 17, ראשון לציון
 מזרחי גדעון בר־כובגא 15, ירושלים

 ממן בסים דרך מצדה 417/8, באד־שבע
 משולם ציון שפרינצק 36/1, נהריה

 נחום נחום הרואה 255, רמת־נן
 נחשון הרצל ציפורן 9, חולון

 נסים אהרן פתאיה 3, בני־ברק
 נרקיס צבי שכ׳ גונן ט׳ 79/3, ירושלים

 קמרמן חיים יוסף טל 150, חולון
 שמילוביץ צבי ביאליק 10, קדיח אתא

 שמואלי יעקב דרך נגבה 11, יד אליהו, תל־אביב.

 תוך 30 יום מיום פרסום הודעה זו ברשומות רשאי בל אדם להגיש
 התנגדות למתן הרשיון למבקש מסוים, לפי המען: משדד התחבורה,

 המפקח על התעבורה, רחוב הלני המלכה 9, ירושלים.

 ט׳ באדר א׳ תשל״ו(10 בפברואר 1976) יעקב מלכא
 (חמ 756125) המפקח על התעבורה

 הרשות

 נ ק׳׳ת תשכ״א, עמ׳ 1425, תשל״ב, עמי 908, 1089; תשל״ג, עמ׳
 178; תשליה, עמי 1160.
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 חוק התכנון והבניה, השכ״ה-1965

 השינויים האמורים, בצורה שבה הועדה אישרה אותם ביחד עם
 התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה המחוזית
 האמורה ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים>
 וכל המעונין רשאי לעיין נהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ח בשבט תשל׳׳ו(30 בינואר 1976)
 ר׳ לוי

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז ירושלים

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעות בדבר אישור שינויי תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים,
 החליטה באישור שר הפנים, לאשר שינויי תכניות מיתאר מקומיות

 הנקראות: , י
 ו

 (1) תכנית מסי 2008 - שינוי מס׳ 28/74 לתכנית מיתאר מקומית
 ׳ מס׳ 62 ושינוי 1/74 למפורטת 1365 בשכונת גונן בי, רחוב
 יוסי בן־יועזר פינת רחוב אליעזר הגדול, גוש 30143 חלקה

 171 וחלק מחלקה 91.
 עיקרי מטרות התכנית: איחוד וחלוקה מחדש.תוספת הזית מסח

 רית ושטח להקמת בנין ציבורי.
 הודעה על הפקדתו, ביתד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2110, תשל־ה, עמ׳ 1622.

 (2) תכנית מסי 2050 — שינוי מם׳ 7/74 לתכנית מיתאר מקומית
 מם׳ 62 ושינוי 1/74 לתכנית 31392׳. רוממה, פינת רחוב שרי
ד הצפון מזרחי של ככר נורדאו), גוש צ ב ) ו פ  ישראל ורחוב י

 30076 חלקות 1 (חלק), 138, 139, 140, 23 (חלק).

 עיקרי מטרות התבנית: הקמת בנין. משרדים באזור מסחרי
 במקום בית המלון האמור בתכניות 1392, 1392בי, עם שינויים
 בצורת הבנין מיקומו, קווי הבנין והמרווחים ובתוספת שטח

 בניה.

 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2112, תשל׳׳ה, עמי 1686.

 (3) תכנית מס׳ 2080 — שינוי מם׳ 44/74 לתכנית מיתאר מקומית
 י י מס׳ 62, רחוב מונבז, ליד מגרש הרוסים, גוש 30052 חלקה 132

 והדרכים הגובלים בה.

 עיקרי מטרות התבנית:

 א. קביעת הבינוי בחלקה 132 גוש 30052 קביעת נובה הבנינים
 ויעודם;

 ב. התוויה דרך חדשה;
 ג. ביטול דרך קעמת;

 ד. קביעת מעבר ציבורי להולכי רגל.

 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2110, תשל״ה, עמי 1622.

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעות בדבר אישור שינויי תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ-ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים,
 החלימה באישור שר הפנים, ל»שד שינויי תכניות מיחאר מקומיות

 הנקראות:

 (1) תכנית מס׳ 2142 - שיגוי מסי 41/74 לתכניח מיתאד מקומית
 מם׳ 62, דרך חברון, דרך בית לחפ. גוש 30001 חלקה 12.

 עיקרי מטרות' התכנית:
(בית  יעוד החלקה 12 בגוש 30001 לשטח להקמת בנין ציבורי

 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2119, תשל״ה, עמי 1861.

 (2) תכנית מם׳ 2145 - שינוי מס׳ 2/75 לתכנית מיתאר מקומית
 מם׳ 62, מרחב תכנון עיר ירושלים.

 עיקרי מטרות התכנית:
 שינוי תכנית המית*־- לירושלים כדלקמן:

8 — החלוקה לאזורים: .(א) השימו?) בקר ף י ע  תיקון-חלק ו׳ 0
 קעות ובניינים, ע״י • הוספת שימוש ברשימת השימושים — ־
 מקלטים ציבורייםתתקרקעייםבשטחים פתוחים ציבוריים.

 הודעה על הפקדתו,.ביזמ־ עם התשריטהמצורף אליו, פורסמה
 בילקוט הפרסומיטי.-2151>; ׳חשל״ו, עמ׳ 131.

 (3) תכנית מם׳ 2172• ^-׳שינוי מס׳ 6/75 לתכנית מיתאד מקומית
ב אנטיגונוס, גוש 30133 תלקה 65 חו  מס׳ 62, בשכונת-גונן,, ו

 חלקי חלקות 73, 74, 93, 96."

. .  עיקרי מטרות התבנית;
 א. שינוי חלק מקווי-חבנין;

 ב. הגדלת אחוזי הבניה.

ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורטמה 7  הודעה עלי הפקדתו
 בילקוט הפרסומים. 2151, תשל״ו, פמ׳ 131.

 (4) תכנית מסי 2190 -י! שיט־ימם׳ 9/75 לתבנית מיתאר מקומית
 מס׳ 62, גוש 30037 זולקה 80, רחוב המלך ג׳ורג׳ מס׳ 29.

 עיקרי מטרות התכנית:

 לאפשר תומפת בניה המגדילה את שטח הבניה לשם השלמה
 ארכיטקטונית של הפיגה״ האחרונה בבנין הקיים.

 ר^עה על הפקדתו; י&יחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2114, חשל״ה, עמ־ 1750. .

 (5) תכנית מם־ 2148.— שינוי מסי 53/74 לתכנית מיתאר מקומית
 מם׳ 62, שכ׳ כנסת, רחוב יזרעאל 4, גוש 30047 חלקה 89

 וחלקה 90. י ~

 י עיקרי מטרות התכנית:

 הגדלת אחוזי הבניה מ־90% ל־109% עבור חלקה 89.
 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה

 בילקוט הפרסומים2141> תשל״ו, עמי 36.
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 הודעה על הפקדתה, ביחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2142, תשל״ו, עמ׳ 37.

 התכניות האמורות, בצורה שבד׳ אישרה ד׳ומדה המחוזית ביחד עם
 החשריטיס המצורפים אליהן, הופקדו במשרדי הועדה המחוזית
 האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, וכל
 המעונין רשאי לעיין בהן ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 ב״ח בשבט תשל״ו(30 בינואר 1976) ר׳ לוי
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז ירושלים

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעות בדבר הפקדת תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 ירושלים, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, הופ

 קדו תכניות מפורטות הנקראות:

 (1) ״תכנית מפורטת מם׳ 2160״, ביחד עם התשריט המצורף אליה.
 ואלה הם השטתים הכלולים בתכנית:

 צפונית לרמות אשבול, דרומית לשופפט, מזרחית לרמות ומע
 רבית לכביש ירושלים-שועפס-רמאללה, בתתום תכנית מיחאר
 מס׳ 1973 למרכז הספורט, גוש 30547 חלקות וחלקי חלקות
 10, 11, 13, 36-16, 45-40, 51, 57-51, 64, 78', גוש

 30544 חלקות וחלקי חלקות 92, 95, 93, 94.

 עיקרי מטרות התכנית: הקמח איצםדיון במרכז הםפורט בשד־
 עפט, קביעת מיקום המבנים השונים וגובהם בשטח.

 (2) ״תבנית מפורטת מס׳ 2158-, ביחד עט התשריט המצורף אליה.
 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:

 צפונית לרמת אשבול, דרומית לשועפט, מזרחית לדמות ומע
 רבית לכביש ירושלים—שועפמ—רמאללה.

 גוש 30544 חלקות וחלקי חלקות 76, 78, 79, 80, 85-82.
 גוש 30546 חלקות וחלקי חלקות 17, 18, 20, 21, 22, 24,
 25, 47, 53. גוש 30547 חלקות וחלקי חלקות 56, 58, 60, 61,
 76, 77. גוש 30555 חלקות וחלקי הלקות 14, 17, 71,21,20.
 גוש 30556 חלקות וחלקי חלקות 1-7, 19—16, 34. גוש
 30557 חלק מחלקה 1. גרש 30558 הלקות וחלקי חלקות 11,
 12, 25—36, 65. גוש 30559 חלקות וחלקי חלקות 9—5, 11,

.93 ,88 ,87 ,60 ,48—51 ,46 

 עיקרי מטרות התכנית: קביעת תואי דרכי נישה למרכז הספורט
 בירושלים.

 כל המעונין בתכניות רשאי לעיין בהן ללא תשלום בימים ובשעות
 שהמשרדים החמודים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו גפגע על ידי התכניות, ובן מהנדס הועדח המקומית שמרחב
 התכנון שלח כלול בתחום התכניות או גובל איתן, רשאי, תוך חדשייפ
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכניות

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

(4 בדצמבר 1975) ר׳ לוי  ל׳ בכסלו תשל״ו
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז ירושלים

 (4) תכנית מס׳ 2115 — שינוי מס׳ 29/74 לתכנית מיתאר מק(מית
 מסי 62, ושינוי 2/74 לתכנית 1246, בשכונת בית הכרם, רחוב
 רבינוביץ, גוש 30150 חלקות 8, 66, 67, 105, 106, 107,

 110 נשלמות, 62, 99, 109, חלקים.

 עיקרי מטרות התכנית:

 א. יעוד שטח התבנית לאזור מגורים 2;
 ב. איחוד וחלוקה מחדש של שטח התכנית לשני מגרשי בניה

 וקביעת צורת הבינוי;
 ג. יעוד קומת הקרקע של הבנין לגן ילדים וחצר צמודה;

 ד. יעוד שטח לשמורת טבע;
 ה. התוויה דרכים הדשות וביטול דרכים קיימות.

 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2127, תשל״ה, עמ׳ 2052.

 (5) תכנית מס׳ 2131 — שינוי מסי 49/74 לתכנות מיתאר מקומית
 מם׳ 62, שב׳ גבעת מרדכי, רחוב הרב גולד, גוש 30184 חלקות

.101 ,83 ,81 
 .עיקרי מטרות התכנית:

 א. איחוד החלקות הנ־ל בגוש 30184 ופיתוח השטח;
 ב. קביעת קוי בנין לבנוי על השטח המאוחד לאחר הפרשות

 לצרכי ציבור;
 ג. שינוי יעוד מבנין ציבורי למוסד.

 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2151, תשל״ו, עמי 130.

 השינויים האמורים, בצורה שבה הועדה אישרה אותם, ביחד עם
 התשריטים־ המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה המחוזית
 האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים,
 וכל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 כ׳׳ז בשבט תשל״ו(29 בינואר 1976)
 ר׳ לוי

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז ירושלים

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעות בדבר אישור תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז ירושלים

 אישרה, באישור שר הפנים, תכניות מפורטות הנקראות:

 (1) תכנית מם׳ 2107 - מזרחית למוזיאון רוקפלר בשטח שבין רחוב
 אל מקדםי ורחוב אל־אחטל, גוש 30057 חלקות 302, 256

 במזרח ירושלים.

 עיקרי הוראותיה: איחוד שטח החלקה 302 בנוש 30057 עם חלק
 משטח ההלקה 254 באותו גוש למגרש אחד, ולייעד השטח
 המאוחד לשטח להקמת בנין ציבורי שישמש אגף נוער במוזיאון

 רוקפלד.

 הודעה על הפקדתה, ביחד עפ התשריט המצורף אליה, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2142, תשל״ו, עמי 36.

 (2) תבנית מס׳ 2091"— באזור נוה יעקב, דרך רמאללה.
 עיקרי הוראותיה: ייעוד שטת לתחנת דלק. ־
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 לחוק, רשאי תוך חושיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות להגיש
 התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

(9 בדצמבר 1975)  ה׳ בטבת תשל״ו
 ר׳ לוי

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז ירושלים

 מרהב תכנון מקומי, בני־בדק

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז תל־אביב,
 החליטה באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מיחאר הנקרא:
 תכנית מס׳ 102אי — שינוי לתבניתמיתאר מקומית מם׳ 105א, גוש:
 6184 חלקי חלקות 15, 18, 20, 24, 36, 40. גוש 6187 חלק חלקות
 164, 168, 172, 6, 280, 135, 134, בין רחוב בירנבויים לדרך

 הנשיא הראשון.

 עיקרי הוראותיו: לייעד את השטחים הכלולים בתכנית לאזור
 מגורים ב׳, איזור מגורים מיוחד, שטחי ציבור פתוחים, שטחים

 פרטיים פתוחים, בניני ציבור, דרכים וחזית מסחרית.

 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
 בילקוט הפרסומים 1939, תשל״ג, ממי 2198.

 השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אוחו, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני ברק, וכל המעונין
 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

(2 בפברואר 1976)  א׳ באדר א׳ תשל״ו
 ד׳ רזניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז תל־אביב

 מרחב תכנון מקומי, הרצליה

 הודעה בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז תל אביב,
 החליטה באישור שר הפנים, לאשר שינויי תכניות מפורטות הנקראות:

 (1) תבנית מס׳ 559א׳ — שינוי מס׳ 1 לתכנית מפורטת מס׳ 559
 הרצליה, גוש 6527 חלקה 11, ברחובות אבן־גבירול—יהודה

 הלוי.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית:
 א. שינוי תכנית המיתאר ושינוי התבנית המפורטת;

 ב. לערוך תכניתי מסודרת לגינוי השטח המיועד לשיכון;
 ג. להרחיב דרבים קיימות ולהתווית דרכים חדשות ומקומות

 חניה בהתאם לתשריט המצורף;
 ד. לחלק את השטח למגרשי מגורים, להקצות מגרש לבנין
 ציבורי, שטחים ציבוריים פתוחים בהתאם לתשריט

 המצורף.

 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 1868, תשל״ג, עמי 329.

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמהרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק החכגון והבניה,
 תשכ׳׳ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תבנית מפורטת הנקרא:
 ״תכנית מס׳ 2001 — שינוי תכנית מפורטת מס׳ 1/74 לתכנית 1062.
 גוש 30005 חלקות 117,116,107,28-26,15-5,3,1 חלקי חלקות
 102, 105, 106; גוש 30006 חלקות 50, 54, 55, 72, חלקי חלקות

 84, 88, 101, 102, בשכונת גונן, רחוב חזקיהו המלך.

 עיקרי הוראותיה: איחוד חלקות קיימות או מאושרות וחלוקת
 השטח לחלקות חדשות לאחר הפרשות לצרכי ציבור בשיעור •של

 35%, המהווה שינוי לתבנית מם׳ 1062 ע״י:
 (א) ביטול קטע של דרך מאושרת ויעוד השטח לאזור מגורים;
 (ב) ביטול קטע של דרך מאושרת ויעוד השטח לשטח פתוח

 ציבורי.

 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2051, חשל״ח, עמ׳ 83.

 השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, וכל המעונין
 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 כ״ז בשבט תשל״ו(29 בינואר 1976)
 ר׳ לוי

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז ירושלים

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת שינוי לתכנית מפורטת
 בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, חשכ׳׳ה—1965, ניחנת
 בזה הודעה, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים
 ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, הופקד שינוי
 לתכנית מפורטת הנקרא: תכנית מם׳ 1283אי — שינוי 1/74 לתכנית
 מפורטת 1283 ושינוי 1/74 לתכנית מפורטת 1908, ביחד עם התשריט

 המצורף אליו.

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם:
 גוש 30236 הלקה 28, באזור התעשיה רוממה, השטח שבין רחוב

 אהליאב ורחוב ראשון לציון.
 עיקרי מטרות התכנית:

 (א) שינוי הלוקה מאושרת בתכנית 1283;
 (ב) התווית נישה מוטורית מרחוב ראשון לציון;

 (ג) ביטול קטע מדרך מאושרת ושינוי יעוד לאזור תעשייה
 וצירופו לחלקה 28;

 (ד) התווית קטע מדרך חדשה ברחוב אהליאב;
 (ה) ביטול שטח פתוח ציבורי מאושר בחכגיח 1908 והחזרת

 השטח לייעודו הקיים, דהיינו איזוד תעשיה.

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

 כל המעונין בקרקע בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי התכנית, ובן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100
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ו 9 6 5 - ה ״ כ ש  חוק התכנון והבניה, ת

 (2) בישיבתה מיום ח׳ בחשון תשל״ו(13 באוקטובר 1975) להכין
 . תכנית מפורטת מסי פת/778.

 ואלה הם השטחים הנכללים בתחום שינוי התכנית המוצעת:
 גוש 6320 חלקה 44, ברחוב עזרא ונחמיה, צפת.

 ב׳׳א בשבט חשל״ו(23 בינואר 1976)
 י׳פינברג

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 פתח־תקוה

 מרחב תכנון מקומי, רחובות

 הודעה בדבר הכנת תכנית מפורטת
 בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבניה, תשב׳׳ה-1965, ניתנת
 בזה הודעה כי ועדת המשנה לתכנון ולבניה, רחובות, בישיבתה מס׳
 25 מיום 22 בינואר 1976 החליטה להכין תכנית מפורטת למבנן מס׳

׳ ברחובות: ג -05 

 ואלו השטחים הנמצאים ברחובות הנכללים בתחום התכניות:
׳ ג - 0  מבנן 5

 מצפון — רחוב חנה אברן— דרך יבבה;
 ממזרח — רחוב בן ציון פוכל (בוש 3679 חלקה 43) שטח

 שיפוט ברנר;
 מדרום — גוש: 3679 הלקות שונות;

 ממערב — דרך ששת הימים.

 כ׳׳ז בשבט תשל׳׳ו (29 בינואר 1976)
 שמואל רכטמן

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 רחובות

 מרחב תכנון מקומי, רעננה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ׳״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז,
 אישרה תכנית מפורטת הנקראת: ״תכנית מפורטת מס׳ רע/100/1״.

 ואלה הס השטחים הכלולים בתכנית:
 גוש 7660 חלקות 27, 28, 36, 38 מוסד הילדים כפר נחמן

 ברעננה.

 עיקרי הוראות התבנית:
 שינוי יעוד קרקע חקלאית למוסד ילדים ואזור מוסד ילדים

 לקרקע חקלאית.

 הודעה על הפקדתה, יחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2127, תשל״ה, עמי 2055.

 התכנית האמורה, בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית, ביחד
 עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה, וכל המעונין
 דשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 ב״ח בשבט תשל״ו(30 בינואר 1967)
 א׳ היון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 (2) תבנית מפורטת מפי 1338א׳ — שינוי לתכנית מם׳ 474 הרצליה,
 גוש 6527 חלקה 15, ברחוב שמואל הנניד פינת רחוב אבן

 גבירול.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית: לשנות יעוד החלקה 15 בגוש
 6527 מאזור בניה א׳ לאזור בניית מגורים מיוחד ולהפריש
 לצרכי ציבור שטח לבנייה ציבורית, בית ספר, ולפתיחת דרכים

 ציבוריות, בהתאם לתשריט.

 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2112 תשל״ה, עמ׳ 1687.

 השינויים האמורים, בצורה שבח אישרה הועדה המחוזית, ביחד
 עם חחשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה המחוזית
 האמורה ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה, וכל
 המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פחוחים לקהל.

 א׳ באדר א׳ חשל־׳ו(2 בפברואר 1976)
 ד׳ רזניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז תל־אביב

 מרחב תכנון מקומי, רמת־השרון

 הודעות על הכגת שיבוי לתכניות מיתאר
 בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבניה, חשב״ה—1965, ניתנת
 בזהיהודעה כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב רמת־השרון

 החליטה:

 (1) בישיבתה מיום 26 ביוני 1975 להכין שינוי לתבנית מיחאד -
 ת.ב.ע. 498.

 ואלה השטחים הנבללים בתחום השינוי של התכנית המוצעת —
 גוש 6333 חלקות 550, 551, 552, שיכון מומחים ברחוב נור־

 דאו 3, 5.

 (2) בישיבתה מיום 19 בינואר 1976 להכין שינוי לתכנית מיתאר—
 ת.ב.ע. 510.

 ואלת השטחים הנכללים בתחום השינוי של התבנית המוצעת —
 גוש 6416 חלקה 8 ברחוב אוסישקין.

3 בפברואר »197) ) ׳ באדר א׳ חשל״ו  י
 פסח בלקץ

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 דמת־השדון

 מרחב תכנון מקומי, פתח־תקוד,

 הודעה על הכנת תכניות מפורטות
 בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה-1965, ניתנת
 בזה הודעה כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה פחח־תקוה, החליטה:

 (1) בישיבתה מיום י״ז באייר תשל״ה (28 אפריל 1975) להכין
 תכנית מפורטת מם׳ פת/1238 חלק מתבנית מיתאר פח/5/1002גי.

 ואלה הם השטחים הנכללים בתחום שינוי התכנית המוצעת:
 גוש 6714 חלק מחלקה 63; גוש 6715 חלקות 102—82, 78—
,184 ,187 ,188 ,186 ,44-51 ,53-57 ,59 ,61-71 ,76 
 177—172, חלק מהלקוח 35, 37; גוש 6718 חלקות 105,

 36, חלק מחלקות »6, 72, 83, 90 בכפר גנים.
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ה-1965 ׳ ׳ ק התכנון והבניה, תשכ  חו

 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נחניה, ובל המעונין
 דשאי לעיין בו ללא חשלום בימים ובשעה? שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

C בפברואר 1976 א' היון 1 ) ו ״ ל ש  ל׳ בשבט ת
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, כפר־סבא

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז,
 אישרה שינוי תכנית מפורטת הנקרא: ׳*שינוי תכנית מפורטת מס׳

.-5if1כסו 

 ואלה הם השטתים הכלולים בשינוי התכנית: בל מרחב התכנון
 המקומי, כפר״סבא.

 עיקרי הודאות שינוי התכנית: קביעה רוחבי דרכים וקוי בנין.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית ביחד עם התשריט המצורף אליו,
 פורסמה בילקוט הפרסומים 2115, תשל״ה עמי 1783.

 שינוי התכנית האמורה, בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית,
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית
 האמורה ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, כפר־סבא,
 וכל המעונין רשאי לעיין בו, ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כיח בשבט חשל״ו(30 בינואר 1976) א׳ חיץ
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, לוד

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה-1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז,
 אישרה שינוי תכנית מפורטת הנקרא: ״׳שינוי תכנית מפורטת מס׳

 לד/7/2״.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית: חלק מנושים 3960
 4024, 3959 בלוד.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי יעוד אזור מסחרי לאזור
 מלאכה ותעשיה זעירה וביטול מפרץ חניה.

 הודעה על הפקדת שינוי התבנית יחד עם התשריט המצורף אליו,
 פורסמה בילקוט הפרסומים 1814, תשל׳׳ב, עמ׳ 1419.

 שיני התכנית האמור, בצורה שבה אישרה הועדה י המחוזית, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית.לתכנון ולבניה לוד, וכל המעונין רשאי
 לעיין בו, ללא תשלום בימיםובשעות שהמשרדים האמורים.פתוחים

 לקהל.

(3 בפברואר 1976)  ב׳ באדר א׳ תשל״ו
 א׳ חיון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, רעננה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחחית לתכנון ולבניה, מחוז
 המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה, הופקד
 שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא: ׳•שינוי תכנית מפורטת מט׳

, ביחד עם התשריט המצורף אליו. ״  רע/89/1

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי הואי דרך.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 גוש 6583 חלקות 51, 52, 247, 248, 237, 294 (חלק), 375,
 376, 22, 23. משני צידי הדרך המקשרת בין הרחובות יהודה הלוי

 והרצל.

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

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכגוני אתר הרואה עצמו
 נפגע על ידי שינוי החכניח, ובן ועדה מקומיה, או מהנדס ועדה מקו
 מית, שמרחב התכנון שלה כלול בתהום התכנית או גובל איתר, רשות
 מקומיח> לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף 3 לפקודת המועצות המקו
 מיות, שאזור שיפוטן כלול בתחום התכנית או גובל איתו, גוף ציבורי
 או מקצועי שאושר לכך בידי שר הפנים בצו רשומות ושיש לו ענין
 ציבורי בתכנית, וכן בל משדד ממשרדי הממשלה, רשאים, תוך
 חושיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות

 לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

ו בשבט תשל׳־ו(28 בינואר 1976)  כ-
 א׳ חיון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, נתניה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכיח—1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז,
 אישרה שינוי תכנית מפורטת הנקרא: ״שינוי תכנית מפורטת מס׳

 נת/26/229א״.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 8242 חלקה 18
 בקטע הכולל:

 1) מרכז הנוער להכשרה מקצועית של ממשלת ישראל והסוכנות
 היהודית;

ל מצפונו עד לרחוב האריה; ב ו  2) אזור מ
 3) האזור הגובל מדרומו עד לדרך מס׳ 498 שטרם ניתן לה שם.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית:
 1) קביעת אזורים לבניני צבור, למגורים ב׳, למגורים ׳מיוחד

 ותוית מסחרית;
 2) התווית שביל;

 3) הרחבת דרך;
 4) חלוקה למגרשים.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף אליו,
 פורסמה בילקוט הפרסומים 2114, תשל׳׳ה, עמי 1751.

 שינוי התכנית האמור, בצודה שבה אישרה הועדה המחוזית, ביחד
 עפ התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
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 מרחב תכנון מקומי, ראשון־לציון

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ׳׳ה—1965, כי הועדה המחוזית תכנון ולבניה, מחוז המרכז,
 אישרה שינוי תכנית מפורטת הנקרא: ״שינוי תכנית מפורטת מס׳

 רצ/10/1א׳״.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3946 חלקות 3
 עד 10 וחלקי חלקות 15, 21,20,17; גוש 5025 חלקות 138, 139

 (חלק) בקטע שבין כביש מס׳ 13 במזרח והכביש המהיר לאשדוד.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: להתוות דרכים חדשות, לקבוע
 יעודי קרקע ושיעור ההפקעה לצרכי ציבור.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עפ התשריט המצורף אליו,
 פורסמה בילקוט הפרסומים 2021, תשל״ד, עמי 1788.

 שינוי התכנית האמור, בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון־לציון, וכל
 המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 ב׳ באדר א׳ תשל״ו (3 בפברואר 1976)
 א׳ היון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחה המרכז

 מרחב תכנון מיוחד, בית־שמש

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מיוחדת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המיוחדת לתכנון ולבניה בית שמש, החליטה
 לאשר תכנית מפורטת מיוחדת הנקראת: ת/5/32/54 — יעוד שטחים
 לבניני ציבור (פעוטון), שטחים ציבוריים פתוחים ושבילים באזור

 המיועד לפיתוח בעתיד.

 הודעה על הפקדתה ביתד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה
. 1 6 S 1 2 1 1  בילקוט הפרסומים תשל״ה, עמי , 6

 התכנית .בצורה שבה הועדה המיוחדת אישרה אותה, ביחד עם
 התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המיוחדת במשרד
 השיכון, הקריה, חל־אביב, ובמשרדי המועצה המקומית בית־שמש,
 וכל המעוניין רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ת בשבט תשל״ו(30 בינואר 1976)
 ג׳ בן-אור

 יושב ראש הועדה המיוחדת לתכנון ולבניה
 בית־שמש

 מרחב תכנון מקומי, שרונים

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז,
 אישרה שינוי תכנית מפורטת הנקרא: ״שינוי תבנית מפורטת מס׳

 הצ/3/45.״

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית; גוש 8018 חלקה 133,
 ברחוב ההסתדרות מול קייטנת בן דרור באבן יהודה.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: המרת שטח מסחרי לאזור מגורים
 עם חזית מסחרית וקביעת שביל באבן יהודה.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף אליו,
 פורסמה בילקוט הפרסומים 2082, חשל״ה, עמי 880.

 שמוי התכנית האמור, בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שרונים, וכל המעונין
 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 ב׳ בשבט תשל׳׳ו(3 בפברואר 1976)
 א׳ חיק

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, המרכז

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז,

 אישרה תכנית מפורטת הנקראת: ״תכנית מפורטת מסי ממ/893״.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית: גוש 7846 חלקה 9 (3̂4
 בטייבה.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת קוי בנין.

 הודעה על הפקדתה יחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 1768, תשל״ב, עמ׳ 122.

 התכנית האמורה, בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית, ביחד עם
 התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז, ובל המעונין
 רשאי לעיין בזה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 כ״ח בשבט תשל׳׳ו (30 בינואר 1976)
 א׳ היון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז
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 ב. לשבות יעוד השטח משטח פרטי פתוח עס זבות כניסה לצי
 בור לצמיתות לשטח לבנינים לצרבי דת (בנינים ציבוריים

 לא מסחריים).

 ג. לבטל את רחוב מסי 372.

 השטח נמצא במדרון הצפוני של הר הכרמל צמוד לרחוב מם׳
 44 המחבר את שדרות־או״ס עם שדרות גולומב.

 כל מעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות וכן ועדה מקומית, או מהנדס ועדה
 מקומית, שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל איתו;
 רשות מקומית, לרבות ועד מקומי באמור בסעיף 3 לפקודת המועצות
 המקומיות, שאזור שיפוטו כלול בתחום התכנית או גובל איתו; גוף
 ציבורי או מקצועי כמפורט בצו התכנון והבניה (קביעת גופים ציבו
 ריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לחכנית) תשל׳׳ד—1974; וכן
 כל משרד ממשרדי הממשלה, רשאים, תוך חדשיים מיום פרסומה
 של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינויי התבניות במשרדי

 הועדה המקומית לתכנון ולבניה, היפה.

 . ב״ה בשבט חשל׳־ו (27 בינואר 1976)
 נפתלי אילתי

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי, עפולה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עפולה שבעירית
 עעולה, הופקד שינוי תכנית מפורטת הנקרא: תכנית מפורטת מס׳
 2400 — שינוי לתכנית מפורטת מס׳ 1184 — בינוי בגוש 16706,

 עפולה שלב בי, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתבנית:
 גוש 16706. ציון המקום: בכניסה לעפולה מכיוון נצרת בין

ך וביה׳׳ס התיכון. לרו  קולנוע ״קו

 עיקרי מטרות שינוי התכנית: תכנון מחודש של השטח במטרה
 לקבוע בינוי מוגדר באמצעות קוי בנין, דרכים ורחבות חניות, מקום

 לחנויות ושטח ציבורי פתוח.

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

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
 התכנון שלה כלול בתחום התכנית או נובל איתו, רשאי תוך חדשיימ
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 כ״ז בשבט תשל׳׳ו(29 בינואר 1976)
 י׳ קניג

 יושב דאש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי, חיפה

 הודעה בדברהפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ׳׳ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, חיפה, הופקד שינוי

 תכנית מיתאר מקומית הנקרא:

 (1) ״תכנית מסי הפ/1518ב׳ - שיפור צומת הרחובות חיל־הים—
 יפו-רוטשילד״ — המהווה שינוי לתכניות הבאות:

 תבנית מסי חפ/510 - חיפה העתיקה;
 תכנית מס׳ חפ/7ג8א׳ - חיפה - תכנון קרית אליהו וסביבתה;
 תכנית מם׳ חפ/1001 - שיכון משכנות 1956 — קרית אליהו;
- ו פ  תכנית מם׳ חפ/1021ב׳ — תחנת אגד בהצטלבות דרך י

 דולפין;
 תכנית מס׳ חפ/1025 - מרכז למלאכה ולמסחר בקרית אליהו -

 חיפה;
 תכנית מס׳ חפ/1060 — גוש ד׳ בקרית אליהו;

 תכנית מסי חפ/1501 — תחנת הרכבת חיפה מערב—בת גלים;
- ו פ י - ם י ה ־ ל י  תכנית מם׳ חפ/1518א׳ - צומת רחובות ת

 רוטשילד — ביחד' עפ התשריט המצורף אליו.
 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

 גוש 10817 חלקות 140, 147, 148, 157, 194, 198, 204,
 219, חלקי חלקות 40-35, 74, 131, 138, 139, 141, 144-
 146, 158, 195, 199, 202, 203, 213, 227; גוש 10820 חלקי
 חלקות 1, 3, 35, 37, 39; גוש 10821 חלקות 6, 63, 64, 65,
 74, 75, 83, חלקי חלקות 5, 13, 60-57, 68, 75, 76, 78;
 גוש 10822 חלקי הלקות 36—38, 46; גוש 10825 (לא מוסדר)
 חלקי חלקות 30—32, 566; גוש 10916 תלקי חלקות 3—5,

 7, 11, 12, 48-46; גוש 10977 חלקות 5-1, 89.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית הם:

- ם י ל ה -חי פו  שיפור מערכת הדרכים בצומת הרחובות י
 רוטשילד וסביבתו ובן הגישות לבת־גלים, קרית אליעזר, נמל
 חיפה, בית החולים רמב״פ, תחנת הרכבת החדשה ותחנת האוטו
 בוסים המרכזית של אנד. התכנית מציעה מערכת דרכי לולאה
 כדי להקל על ההצטלבות יפו—תיל הים—רוטשילד והקצאת
 שטחים מספיקים והפיכת צומת זה לצומת דו מפלסית בעתיד.

 (2) ״תבנית מס׳ חפ׳,1642 — מקדש הבהאים״ — המהווה שינוי
 לתכנית מסי חפ/229 — תכנית המיתאר של העיר חיפה, לתכנית
 חפן853א׳ — המורדות הצפוניים של הר חברמל ולתבנית
 חפ/1018 - הדר הכרמל העילית - ביחד עם התשריט המצורף

 אליו.

 כן נמסרת בזה הודעה, כי שינוי התכנית האמור משפיע, בשטח
 תחולתו, על תכנית מס׳ חפ/422 גליון 12־

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 גוש 10810 חלקות 465, 584, חלקי חלקות 108, 112, 399,
 424, 466, 649; גוש 10811 הלק מחלקה 295; גוש 10812
 חלקות 61, 62, 63, 76—81, 83—86, 134, 135, חלקי חלקות

.183 ,161 ,93 ,90 ,88 ,75—73 ,60 ,58 
 עיקרי הוראות שינוי התכנית הם:

 א. לבטל גבולות של חלקות קיימות ולאחד אותם לחלקה חדשה.
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! 9 6 5 - ה ״ כ ש  חזק התכנון זהבגיה, ת

 מרחב תכגון מקומי, הגליל המרכזי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזח הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ*ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המרכזי
 שברחוב לוחמי הגיטאות 10, עכו, הופקדה תכנית מפורטת הנקראת:
 ׳־תכנית מפורטת מס׳ 2254 כביש - גישה לכפר צלמון(ואדי םאלם)״,

 ביחד עם התשריט המצורף אליה.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
 גוש 18840 חלקות 13, 14;

 מש 18842 חלקות 4, 27—29, 55, 56, 81-74, 85, 86;
 גוש 18843 חלקות 3-1, 5, 25, 26, 32, 34;

 גוש 18852 חלקות 1, 10-5;
;12 ,8 ,  גיש 18853 חלקות 2—4, ז

 גוש 18854 חלקות 13, 5-3;
 גוש 18855 חלקות 26-21,12;

 גוש 19260 חלקות 8-1, 15-13, 18, 19, 25-23;
 גוש 19429 חלקות 22, 23, 26, 27, 30, 31, 34, 36, 40, 59;

 גוש 19405 חלקות 5, 7, 10, 40.
 עיקרי מטרות התבנית: סלילת כביש גישה לכפר צלמון.

 כל המעונין כתכנית דשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, או בכל פרט תכנוגי אחר הרואה את עצמו
 נפגע על ידי התכנית, ובן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התבנון שלה
 בלול בתחום התכנית או גובל איתו, רשאי תוך חדשיים מיום פרסומה
 של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה

 המקומית לתכגון ולבניה, האמורה.

 ב״ו בשבט תשל״ו(28 בינואר 1976) י׳ קניג
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המרכזי

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית כדתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשב׳׳ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז הצפון,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מיתאר הנקרא:
 תבנית מס׳ 2089 — שינוי לתכנית מיתאר מם׳ 958, מעיליא — בנין

 מודרג בגוש 18637 חלקה 26, מעיליא.

 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2114, תשל׳יה, עמ־ 1754.

 _עיקרי מטרות שינוי התכנית: הקמת בנין מודרג מ־3 יחידות
 דיור.

 השינוי האמור, בצורה שבו הועדה המחוזית אישרה אותו, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המרכזי שברחוב
 לוחמי הגיטאות 10, עכו, וכל מעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ז בשבט תשל״ו(29 בינואר 1976) י׳ קניג
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי, עפולה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 חשב״ה—1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז הצפון
 החליטה באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מיחאר הנקרא:
 תכנית מס׳ 2149 — שינוי לתכנית מיחאר מס׳ 302, עפולה — אזור

 תעשיה עפולה עלית.

 הודעה על הפקדתו, ביחד עש התשריט המצורף אליו, ורקמה
 בילקוט הפרסומים 2125, תשל״ה עמ׳2010.

 עיקרי מטרות שינוי התבנית: קביעת השטחים ואופי הבינוי בשטח
 התבנית.

 השינוי האמור, כצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לחכנון ולבניה עפולה שבעידית עפולה,
 וכל מעונין רשאי לעיין בו ללא חשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ז בשבט תשל״ו(29 בינואר 1976) י' קניג
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי, הגליל העליון וקרית שמונה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 השכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לחכנק ולבניה מחוז
 הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל העליון וקרית
 שמונה שבקרית שמונה, הופקדה תכנית מפורטת הנקראת: ׳תבנית
 מפורטת מס׳ 2346 - פארק תעשיה אזורי למרחב קרית שמונה״,

 ביחד עם התשריט המצורף אליה.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:

 גוש 13170 הלקוח 13-1, 30, 33, 35, 36, 71, 73, 86, 91—
 ,99 108, 109, חלק מחלקות 14, 27, 31, 34, 37, 38, 43, 72, 74,

.120 ,110 ,107 100, 
 גוש 13171 חלקות 3—5, 23-10, 66, 87-85, 93-89, חלקי

 חלקות 1, 2, 6, 8, 9, 23, 24, 28, 65-63, 93, 94.
 גוש 13181 הלק מחלקות 11,1.

 גוש 13182 חלק מחלקות 1, 2, 3.

 גוש 13185 חלק מחלקות 1, 2, 4.
 גוש 13186 חלק מחלקות 1, 6.

 עיקרי מטרות התכנית: פיתוח שטח תעשיה אזורי למרחב קדיח
 שמונה.

 כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
 שהמשרדים האמוריפ פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו
 גפנע על ידי התכנית, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון שלה
 כלול בתחום התבנית או גובל איתו, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה
 של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה האמורה.

 כ״ו בשבט תשל׳׳ו(28 בינואר 1976) י׳ קניג
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הצפון
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ו 9 6 5 - ה ״ כ ש  חוק התכנון והבניה, ת

 של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתבנית במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה האמורה.

 ב׳׳ו בשבט חשל־׳ו(28 בינואר 1976).
 ייקני־ג

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי, שפרעם

 הודעה בדבר אישור שינוי תמית מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מתוז הצפון,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית_מיתאר הנקרא:
 ״תכנית מם׳ 2043 - שינוי לתכנית מיתאד מסי 377, שפרעם -

 שינוי יעוד השטח לאזור מיוחד, שפרעם״.

 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו. פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2097, חשל״ה, עמ׳ 1335.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: שינוי יעוד השטח מאזור מגורים א׳
 לאזור מיוחד.

 השינוי האמור, בצורה שבו הועדה המחוזית אישרה אוחו, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שפרעם שבעירית
 שפרעם, וכל מעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ז בשבט תשל״ו(29 בינואר 1976)
 י׳ קניג

 יושב ראש הועיד ,ד&חי-יזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי, אשרי

 הודעה כדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז הצפון,
 אישרה תכנית מפורטת הנקראת: ״תכנית מפורטת מסי 1990 —

 שמורת טבע חניתה״. .

 הודעה על הפקדתה, יחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2115, תשל״ה, עמ׳ 1787.

 עיקרי מטרות התכנית: יעוד השטח כשמורת טבע לפי חוק הגנים
 הלאומיים ושמורות טבע תשכ״ג—1963.

 התבנית 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 האמור*0 פתוחים לקהל.

 כ״ז בשבט חשל־׳ו(29 בינואר 1976) ^
 י׳ קניג

 יושב ראש הועדה המחוזיח לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המרכזי

 הודעות בדבר אישור תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה—1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,

 אישרה תבניות מפורטות הנקראות:

 (1) ״תכנית מפורטת מסי 1615 - אתר למחצבה בגוש 19469,
 חורפיש״.

 הודעה על הפקדתה, יתד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 1962, תשל״ד, עמי 272.

 עיקרי מטרות התכנית: יעוד השטת להציבה בחלקה 40/3
 בגוש הנ״ל.

 (2) לתכנית מפורטת מס׳ 2051 - מחצבה בנושים 18485, 18446,
 ג־וליס״.

 הודעה על -הפקדתה, יחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2114,. חשל״ה, עמי 1755.

 עיקרי מטרות התכנית: יעוד השטח לתציבה.

 התכניות האמורות, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותן,
 ביחד עם התשריטים המצורפים אליהן, הופקדו.במשרדי הועדה המחו־
 זית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל
 המרכזי שברחוב לוחמי הגיטאות 10, עבו, וכל ד״מעובין דשאי לעיין
 בהן ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ז בשבט תשל״ו(29 בינואר 1976)
 י׳קנינ

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי, צפת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה צפת שבעירית
 צפת, הופקדה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ 2225 —

 שכונה מערבית בצפת״, ביחד עס התשריט המצורף אליח.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתבנית:

 גושים: 13057, 13061, 13070, 13071, 13084—13086, 13602,
.13605 

 עיקרי מטרות התכנית: הקמת שכונת מנורים וקביעת אזורים
 לחינוך, למסחר, למוסדות ציבור, למרכז אזרחי שכונתי ולמוסדות

 ציבור אחרים.

 כל המעונין בתבנית רשאי לעיין בה ללא השלום בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים *5קהל.*

 כל המעונין בקרקע, או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו
 נפגע על ידי התכנית, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון של
 בלול בתחום התכנית או נובל איתו, דשאי, הוך חושיים מיום פרסומה
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 הזמנות בתי המשפט

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון

 לתווי ידוע כי הוגשו לכית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזכון או לשניהם, כמפורש להלן. כל
 המתנגד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, את מעמי התנגדותו, שאם לא בן יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיניו.

 מס׳ החיק מקום מגוריו תאריך
 (צוואות) שם המנוח האחרון הפטירה שפ המבקש

 5775/75 מזרחי אסתר — 13.2.75 מזרחי יעקוב

- 4.9.75 אסתר רחנבאוט  473/76 אליעזר רוזנבאום

 474/76 משה ודטר _ 14.12.75 גניה ורטר

- 4.11.75 צפורה אבני  484/76 משה אבני

- 12.9.75 מזל סויד  491/76 יצחק סויד

 492/76 מוחמר מחמוד צאלח
 27.9.75 חסן זוהדי אבו ערפאת

-  חב׳ארה
- 23.12.75 בייזר הורברג  503/76 בייזר ראובן

- 22.12.74 פני רוזיבה  504/76 ישראל רוזינה

- 21.3.74 יעקב זינגר  505/76 צפורה רוטנברג

- 13.10.74 בל ויסמן  506/76 ויסמן עמנואל

 6.1.76 נתנזון הלנה
-  510/78 נתנזון אריה

 517/76 לסט יצחק 27.11.65 לםט מאיר

- 1.7.73 סיסיליה קוסביצקי  520/76 אליעזר ליזרוביץ

- 29.12.75 אופיר רות  527/76 אופיר יעקב

 528/76 אברהם גרוסמן 20.11.75 סופי גרוםמן

 9.1.76 חניתה לשם
-  530/76 גד אדלמן

 10.1.76 גד מן
-  32176^״---- אלפרידה רייויט

 r 534/7 דוד־ בהאלה 5.6.70 טפחה מזאלה

- 24.1.76 לבון לאה  537/76 לבון פנחס

- 20.8.73 בלימנפלד יחיאל  538/76 בלומנפלד טובה

- 23.10.75 חוה גולדברג  544/76 אברהם גולדברג

- 13.3.74 עמוס כוכבי  550/76 כוכבי ראובן

- 14.12.75 פינזיץ אנה ליז־  553/76 אברהם להמן

 561/76 עליזה שצקי 27.9.75 עמי רם בי לס

 566/76 בראומן יוסף 8.11,71 זינגר רבקה

- 24.12.75 זנדקה סמיש  572/76 רודולף משה םמיש

- 23.10.75 אריאל מרקוס  582/76 יוסף מרקוס

- 10.12.75 מרגרט ברונר  595/76 זאב ברונר

- 18.12.75 חיה טלית  594/76 דניאל טלית

- 21.12.75 יעקב יעקובוביץ  596/76 אברהם יעקוביץ

- 14.10.75 קורת אלישבע  598/76 בונט מנחם

- 14.1.76 עו״ד רם טייטלבאום  599/76 אוידיו שדה

- 14.9.75 לדיסלב קליין  601/76 איליאנה קליין

- 70 11 25 רוט רוזיליה  602/76 רוט יוסף

- 11.1.75 גלרמן אהרון  604/76 זיידמן ינטה

 5.1.76 מרים מלצר
-  611/76 לוי מונצ׳קא

- 17.12.72 רות פלדמן  614/76 גיוהן גוטם

 616/76 מנחם גבירצמן 30.10.75 רבקה גבירצמן
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מס׳ התיק מקום מגוריו תאריך
 (צוואות) שם המנוח האחרון הפטירה שפ המבקש

 619/76 אוסטר מורים 8.12.75 רגינה אוסטר
- 17.3.74 ישראל גוטליב  624/76 מותנשטרן יחיאל מאיר

- 12.7.75 ישראל ויקטוריה  76'626 ישראל עזרא
- 12.10.75 אלחקם דרור-  628/76. אלחקם יששכר

- 4.1.76 שטיאסני אסתר  634/76 שטיאסני אלפ רד
- 4.11.75 יםי שאלבויפ  636/76 שואלבוים צבי

- 13.3.75 שפ־טוב מלבה  637/76 מלכה מסעודה

- 18.2.75 שפ־טוב מלבה  638/76 מלכה כדורי

 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבק
 להווי ידוע כי הונשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה ולמינוי מנהלי עזבון,-
 או לשניהם. בל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לח, יביש התנגדות להכרזה

 תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 מס׳ החיק מקום מגוריו תאריך
 (ירושות) שם המנוח האחרון הפטירה - שם המבקש

- סועאד מחמוד מםרי -  4200/75 עבד אלקאדר מסרי
 485/76 אברהם יחיאל פישמן _ 7.1.76 משה פישמן

- 7.11.75 מרגלית קליאונסקי  5616/75 קליאונסקי זלמן
- 25.11.75 מרים לביא  433/76 משה לביא
- 26.11.75 מדים ברט  434/76 משה ברט

- אליהו פישביין -  416/76 מרגלית צביה
 469/76 ליפנר דוד 1.12.75 אטיח ליפנר

 497/76 חיים ויטלזון _ 7.11.75 ויטלזון צירלה
 4833/73 יהודה טרכטמן 10.10.73 יצחק טרכטמן
- 3.10.75 צובארי חיים  399/76 צובארי סעדיה

- 14.8.74 מיטלסבך רוזה  4087/74 מיטלסבך נחום
- , 8.6.75 חיים צבאח  521/76 חיים משה

- 11.4.75 קלמן קליינמן  522/76 בן־ציון קליינמן
- 22.11.75 סגל ליליאנה  523/76 סגל יוםוב
- 27.8.59 עליזה גוטמן  524/76 אהרון גרבובסקי

- 6.12.75 נורמה רוזנמן  525/76 מנחם רוזנמן
 526/76 פורמן חנה _ 27.11.75 דבורה שחטר

- 23.5.70 שלמה רוזן  529/76 רחל רוזן
- 27.12.75 ישראל לוי  531/76 דוד לוי
- 28.11.75 דורטה לוי  533/76 מטילדה משיח

- 31.10.74 דבורה גליקמן  535/76 גליקמן בנימין
- 3.6.75 חיה ביגלאיזן  536/76 בינלאיזן משה

- 16.8.75 טובה ברודצקי  ן) 539/7 יוסף ברודצקי
 13.4.75 יאיר רחובסקי

-  540/76 רבקה חומה רחובםקי
 542/76 דוד בלומברג 75 .21.12 עו״ד טוביה לירון

- 4.1.76 מרים אמסטרדם דוד  543/76 חנה ויצמן
 545/76 אברני אליהו 12.6.74 אברני אהרון דוד
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יבו

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מס׳ התיק מקים מגוריו תאריך
 (ירושות) שם המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

 546/76 הלל דוברוב _ 36.12.54 מינה דוברוב

 547/76 גרשון גדעוני 5.11.75 עליזה גדעוני.

- 5.3.75 פנינה זקהיים  548/76 שמאי זקהיים

- 13.3.75 צופיה נצר  549/76 שלמה נצר

- 9.12.75 זילפה חוררה  554/76 יעקב חודדה

- 6.6.71 אריה ויסמן  555/76 ברנדל וויסמן

- 25.6.60 מלמד רהל  556/76 אקםלרוד מרדכי

- 19.10.75 מלמד רחל  556/76 אקםלרוד רבקה

- 7.1.76 משה ופנינה פישמן  485/76 אברהם יחיאל פישמן

- 6.1.66 יונה רוזנפלד  557/76 חנה עוזרי

 560/76 ארנס פישר _ 21.8.75 אליזבט פישר

- 19.2.74 אילנברג רבקה  582/76 אילנברג יצחק אליהו

 563/76 רות בן־יקר _ 29.8.68 אבנר בן־יקר

- 4.3.82 משה בן־יקר ,.  564/76 אסתר בן־יקר

- 7.10.73 אבנר בן־יקר  565/76 אברהם בן־יקר

- 19.12.75 רוזנפרל יורם  567/76 רוזנפרל בתיה

- 10.12.75 עזריאל אילון  568/76 אלזה הירש

 569/76 עפר חירורג־אייל 17.7.75 מישאל חירורג־אייל

- 2.1.76 טובה נשרי  570/76 אריה נשרי

- 24.4.74 אברהם נזרי  571/76 עליה נצרי

- 23.9.75 לואיזה פייל  573/76 הינריך נפתלי פיל

- 24.9.73 עדנה קרוננברג  574/76 יפה צורף

- 5.12.75 פרישנרג שרה  575/76 אליעזר פרישברג

- 7.9.75 משה ליבסטר  576/76 ליפסטר רב

- 31.10.75 מיקו סלומון  577/76 סלומון אריה

- 15.11.71 בילדמן חיים  578/76 בילרמן לאה

- 19.12.75 חיה קוקר  579/76 קוקד ניסן

- 30.9.75 גד אברהם  580/76 גד רחל

 581/76 יוסף כהן 12.12.74 יצחק כהן

- 18.5.75 דוד אחוד  583/76 נאדרה אניא

- 28.8.69 אליהו ששק  584/76 תינה ששון

- 19.12.75 אסרף דוד  585/76 אסרף משה

- 24.10.74 ישראל שמחון  586/76 שמחה בן־שמחון

- 10.11.58 אינו שקי  587/76 דניאל שקי

- 6.6.74 אינו שאק׳  588/76 . מתילדה שקי

- 6.7.74 רלה נחום  589/76 נחום משה

- 31.10.75 הלי בעהם  590/76 . אלימלך זק״ש

- 23.8.74 עליזה משען  591/76 רובינשטיין משה

- 15.1.76 ברקי רנה  592/76 יעקב אוה
 4574/73 גרשון בךםופר — 2.10.73 אילנה בן־סופר

 א׳ וינוגרד, רשם
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 בית המעופט המחוזי בחיפה
 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון

 להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט בקשות ליחן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל פזבוץ או לשניהם, כמפורט להלן. כל
 המתנגד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, את טעמי התנגדותו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב

. ו י נ י  מ

 מס׳ התיק מקום מגוריו תאריך
 (צוואות) שם המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

 165/76 ברודבקה ארבץ חיפה 9.12.75 אלזה ברודבקה
 167/76 . לפידות הינדה חיפה 4.11.75 הנה ליטני

 168/76 דנסקי הלן קבוץ אפק 27.12.75 יחיאל דיאמנט
 169/76 אמר אסתר טירת הכרמל 30.12.75 אביסרור חנה.

 170/76 רסאל אברמזון קריח מוצקין 2.75 .6 מלכה איל אבדומזון
 172/76 (ביבש)בובשאולגה חיפה 20.11.75 דוברט בובש

 174/76 ריגר נוחים חדרה 21.11.75 רוגר מדל

31̂ קלמן לואיזה  177/76 קלמן ליאו חיפה 3.74
 178/76 טריץ פרחאן בפר גלים 7.1.76 לביב פרחאן טריץ

 (טריץ)
 טריץ פרחאן

 182/76 שלזינגר מריה טבעון 13.1.76 ודם לורנד
 185/76 כהן אברהם חיפה 26.4.75 אביבה שפיר

 187/76 זינגר פרידה חיפה 7.1.76 ומפלוי מיקלוש
 188176 קולטון ישראל חיפה 25.11.75 ז׳אן ליבוביץ ואח׳

 189/76 קולטון פרדריקה חיפה 8.75-.21• זיון ליבוביץ ואח׳

 195/76 בן אדויה ג׳וזופינה קרית מוצקין 14.10.75 אליעזר בן ארויה
 201/76 פנקינםקים יצחק חיפה 15.9.75 רחל שוורץ

 202/76 מונדשטוק מרגרטה חיפה 8.75 .13 גרשון(יגיגטד) מוגר
 207/76 ד׳׳ר רובניזץ אוטו חיפה 22.12.75 בלנקה רובינזון

 203/76 פיקלוגה טוליו חיפה 22.12.75 עו״ד יעקב אבוטבול
 210/76 רבס יוליה חיפה 16.3.75 שלום כץ
 211/76 . רבס רודולף חיפה 3.1.76 שלום כץ

 217/76 יעקב מטה רכסים, כפר חסידים 16.6.75 רודי מואיל
 215/76 מרק יהודית חיפה 25.12.75 מרק עידו

 212/76 ויינר אנה קדית מוצקין 4.1.76 ויינר עמריק

 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון
 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צמים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי עזבון
 או לשניהם. כל אדם הטוען שיש לו טובח הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה

 תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יחן בית המשפט צו בטוב בעיניו.

 מס׳ התיק מקום מגוריו תאריך .
 (ירושות) שפ המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

 166/76 בוכבינדר פולה חיפה 26.12.75. מרטה שבלין

 171/76 • זגורי שמעון קרית אחא 1.4.75 זגורי נסים

 173/76 םלבבר חיים חדרה 25.10.75 פנטר מרים
 175/76 שטינד אברהם אדולף בנימינה 12.7.75 צבי שטינר

 176/76 רקוביצקי אלכסנדר קריח חיים 19.11.75 רקוביצקי הרמינה
 179/76 גרטי רחמים חדרה 10.12.75 גרטי רחל

 180/76 צ׳ובוטרו אליק חיפה 1.6.61 פיגיה צובטרו
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 בית המשפט המחוזי בחיפה
ת (המשך). ו נ מ ז  ה

 מס׳ התיק מקום מגוריו תאריך
 (ירושוה) שם המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

 161/76 לכר חיים חיפה 12.2.75 יורם לירון

 183/76 מלצר מאיר רמת ישי 7.9.72 מרדכי מלצר

 184/76 קייזר אהרון חיפה 15.10.75 שושנה קייזר

 186/76 עזרא שולמית קרית־אחא 19.2.69 מנחם הייס עזרא

 190/76 אלחדף יהודה (ג׳ול) קרית־בנימין 4.3.72 נינה (חנה) דים

 192/76 תאביאנא(טוביאנה) י דם טוב קרית־ים 28.12.75 טוביאנה ונט

 193/76 פרידמן מנחם חיפה 21.11.75 אסתר פרידמן

 194/76 דרזנר אברהם ליתר חיפה 3.9.67 לוקה קורץ

 191/76 ישראל ראובן היפה 25.8.75 רינה ישראל

 196/76 רוזנבלום פיליפ קרית־מוצקין 26.9.74 רוזנבלום יהודה

 197/76 קלאוזנר יוסף חיפה 28.10.75 קלאוזנר אריה

 198/76 ורנר אסתר קרית־חיים 19.3.75 יוסף ורנד

 199/76 בואר ישראל חיפה 19.12.85 מלכה בואר

 200/76 פולק איזדור גבעת עדה 5.12.75 פלג יצהק

 77׳ 204 מילר משה הרש קריח־מוצקין 2.3.70 המועצה המקומית
 קריח־מוצקין

 205/76 ב ק סי ישראל טירת כרמל 23.11.74 אסתר דוגה

 206/76 גריינר אברהם נהריה 3.12.75 גריינד דבקה

 י' איסמן, רשם
 בית המשפט המחוזי בבאר־ שבע
 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיק־ס המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה ולמינוי מנהלי עזבון
 או לשניהם. כל אדמ הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יגייש התנגדות להכרזה

 תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 מם׳ התיק מקום מנוריו תאריך
 (ירושות) שם המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

 345/75־חי רן שוחט ערד 13.10.73 מאירה שוחט
 355/75 אסתר גרסיני פריס 5.11.73 לאון גרסיני

 356/75 דוד טוביהו באר־שבע 14.11.75 דן טוביהו ורינה דגן
 357/75 סימון פרץ דימונה 21.3.75 פרץ חסיבה

 358/75 קרויטורו אלובר באר־שבע 22.5.73 פאולינ־־קרויטורו
 359/75 ס למן עיישה באר־שבע 15,2.69 בן ישי דוד
 360/75 לאה עי־שה באר־שבע 6.8.73 בן־ישי דוד

 1/76 תמר קלמנוביץ אשקלון 8.11.75 שלום קלמנוביץ

 2/76 לולה שצ׳רנםקי באד־שבע 15.4.70 עודד פלג(שצ׳רנסקי)

 5/76 מרדכי ספירמן אשקלון 1.7.75 שרגא פני

 6/76 יוסף שריקי אילת 27.10.75 דוד שרי קי

 7/76 דניאל ברזילי אשקלון 26.1.75 הנריל ברזילי

 8/76 פלורה רוזנברג קרית גת 21.11.71 רוזנברג הנריק

 9/76 שלמה קרויטודו אשקלון 22.7.60 קרויטורו אדלה

 9/76 מלכה קרויטורו אשקלון 10.7.60 קרויטורו אדלה

 10/76 שרה־מלכא םודמוריה באר־שבע 10.3.35 אוריאל אברהם סודמוריה

 12/76 מיכאל שכנוביץ באר־שבע 29.8.75 מריה שכנוביץ

 י׳ בנאי, רשם
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 הזמנות בתי הדין הרבניים

 בית הדין הרבני האזורי ברחובות

 להווי ידוע בי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובח הנאה או המעונין בעזבון שאחת
 הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרםופ הזמנה זו, שאם לא בן יתן

 בית הדין צו כטוב בעיניו.

 המבקשת: יעקב יפה.
 תיק 813/תשל״ו
 בענין עזבון המנוחה הפריאני לאה, שנפטרה ביום כ״ב בכסלו

 תשל״ו (26 בנובמבר 1975).

 המבקש: הפויאנו ינקו.

 א׳ שמואלי, המזכיר הראשי

 תיק 723/תשל״ו
 בענין עזבון המנוח עבדלחר יעקב, שנפטר ביום כ׳׳ט בחשון

 חשל״ה (14 בנובמבר 1974),
 המבקשת: עבדלחר חנינה.

 תיק 807/תשל״ו
 בענין עזבון המנוח יעקב פואד, שנפטר ביום 20 בספטמבר

.1975 

 בית הדין הרבני האזורי בפתח־תקוה

ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. בל התובע טובח הנאה או המעונין בעזבון שאחת
 הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתננד לה, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן

 כיח הדין צו בטוב בעיניו.
 תיק 984/תשל״י
 , בענין ירושה המנוח נל0 יצחק, שנפטר בפחח־תקוה ביום ב״ה

 באדר תשל״ה. (8 במרס 1975),
 המבקשת: עשת יהודית, מרחוב הרצל 65, פתח־תקוה.

 תיק 996/תשל״ו
 בעני ן ירושת המנוח רמש קומר, שנפטר בפחח־תקוה ביום כ׳׳ה

 בתשרי תשל״ו(30 בספטמבר 1975).
 המבקשה: רמש המו, מרחוב עובדיה 5/1, שעריה, פחח־תקוה.

 ש׳ שילוביצקי, המזכיר הראשי

 תיק »90/תשל״ו
 בענין ירושת המנוח מרגלית חיים, שנפטר בפתח־תקוה ביום

 כ״ט בשבט תשל״ה (10 בפברואר 1975).
 המבקשח: מרגלית צפורה, מרחוב גורדון 4, פחח־תקוה.

 חיק 975/תשל״ו
 בענין ירושת המנוח יהודה סעיד, שנפטר בכפר־סבא כיום ל׳

(4 בנובמבר 1975).  בחשון תשל״ו
 המבקשת: יהודה חממה, מרחוב טירת צבי 12, בפר־סבא.

 הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב״יפו
 חיק אזרחי 28/76

 בענין פקודת החברות,
 ובענין פירוק החברה: וייםברג עמירם דשות׳ בע״מ, בכר

 מלכי ישראל 17, חל־אביב.

 והמבקש: ״שלב״ קואופרטיב המאוחד להובלה בע׳׳מ.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4 בינואר 1976 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל־אביב לפרק אח החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 15 במרס

 1976 בשעה 08.30.
 בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
 בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם
 בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, העתק מן הבקשה יינתן לכל
 נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החחומ מטה תמורת

 התשלום הקבוע בעדו.
 א׳ וולובסקי, עו-ד

 ב״כ המבקש
 רחוב בלפור 48, חל־אביב

: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב ה ר ע  ה
 למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום לעיל הודעה על דצדנו זה.
 ההודעה, בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או
 בחתימת בא כוחם, צריבה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל

 התחום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 14.3.76,

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 תיק פירוק חברות 2640/75

 בענין פקודת החברות,

 ובענין פירוק החברה: ״מראות נוף״ חברה קבלנית לבנין
 והשקעות בע״מ.

 והמבקשת אלקטרה (ישראל) בע׳׳מ.

 נמסרת בזה הודעה כי ביום 1 בדצמבר 1975 הוגשה ע״י המבקשת
 בקשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב לפרק את החברה
 ״מראוח נוף״ חברה קבלנית לבנין והשקעות בע״מ, וכי בקשת פירוק
 ^ו תישמע בבית המשפט היושב בדין ביום 8 במרס 1976 בשעה 08.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
 בענין הבקשה או להתנגד לכך רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו
 או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לכל נושה או

 משתתף שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת התשלום הקבוע בעדו,

 שאול דרזנין, עו״ד .
 ב״כ המבקשת

 רחוב טוסקניני 3, תל־אביב

: בל הרוצה להופיע בשעה בירור הבקשה האמורה חייב ה ר ע  ה
 למסור או לשלוח ע״י הדואר, לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.
 ההודעה, בציון השם ומען האיש או הפירמה ובחתימחס או בחתימת
 בא כוחם, צריבה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל החתום לעיל,

 לא יאוחר משעה 13.00 של יום 7 במרס 1976.

 ילקוט הפרסומים 2199 כ״ה באדי א׳ תשל״ו, 26.2.1976 1337



 הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב חיק «ס׳ 24/76
 בענין פקודת החברות,

 ובענין: אלקטרוגניקס ישראל בע־מ,

 והמבקשת: ״מבטחים״ מוסד לביטוח סוציאלי של
 העובדים בע״מ מרחוב אבן־גבירול 30, תל־אביב, ע״י ב״כ
 עוה״ד דן לפידור ו/או בן עמי עמידן שמעבם למסירת כתבי בי־דין

 הוא: מכסחים, ת.ד. 2746, תל־אביב.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 4 בינואר 1976 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק אח החברה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני ביח המשפט היושב בדין ביום

 15 במרס 1976 בשעה 08.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
 בענין הבקשה או לההנגד לבך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם
 בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לבל
 נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת

 התשלום הקבוע בעדו.
 דן לפידור, עו״ד

 ב״כ המבקשת

: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה, חייב ה ר ע  ה
 למסור, או לשלוח על ידי הדואר לחחום לעיל הודעה על רצונו זה.
 ההודעה, בציון שם והמען של האיש או הפירמה ובחתימחם או
 בחתימת בא כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל

 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 14 במרס 1976.

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 תיק אזרחי 2770/75

 בענין פקודת החברות,

 ובענין פירוק החברה ק׳ הלפמן למיו בע־מ, חכרה פרסית
 רשומה, מרחוב רענן 2, תל־אביב.

 והמבקשת עליזה הלט, ע״י ד׳ ספיר, עו״ד מרחוב־שפינוזה
 14, תל־אביב.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16 בדצמבר 1975 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל־אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת
 פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 8 במרס 1976,

 בשעה 08.30.

 בל נושה או משתחף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
 בענין הבקשה או להחנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם
 בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לכל
 נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת

 התשלום הקבוע בעדו.
 ד׳ ספיר, עו״ד

 ב״כ המבקשת
 רחוב שפיבוזה 14, תל־אביב

: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב ה ר ע  ה
 למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.
 ההודעה, בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחהימחם או
 בחתימת בא כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל

 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 7.3.76.

 בבית המשפט המחוזי בחיפה תיק אזרחי 24/76
 בענין פקודת החברות,

 ובענין ר׳ יפת מסגרות בנץ וקונםטרוקציות בע״מ,
 והמבקשת י׳ זולדן אח ה׳ וייס בע״מ, ע״י עו״ד י׳ פלפלי

 מרחוב הבנקים 3, חיפה.

 נמסרת בזה הודעה כי ביום 6 בינואר 1976 הוגשה לבית המשפט
 המחוזי בחיפה בקשה לפרק אח החברה הנזכרת לעיל, ובי בקשת
 פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 4 במרס 1976

 בשעה 8.30.

 כל נושה או משההף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
 בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם
 בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מהבקשה יינתן לכל נושה
 או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה, תמורת התשלום

 הקבוע בעדו.
 יהודה פלפלי, עו״ד

 ב״ב המבקשת
 רחוב הבנקים 3, חיפה

: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב ה ר ע  ה
 למםור, או לשלוח על־ידי הדואר לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.
 ההודעה, בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתפ או
 בחתימת בא כוחם, צריכה להימםד או להישלח באופן שתגיע אל

 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 3 במרס 1976.

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 תיק מס׳ 62/76

 בענין פקודת החברות,

 ובענין פירוק התברה זאב ויברטורים בע״מ,
י ב״כ עוה״ד ז־ מוסקוביץ  והמבקשת: כור מתכת בע״מ, עי

 ו/או ב׳ דויטש ו/או ז׳ אופק, משדי העצמאות 56, בת-ים.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 7 בינואר 1976 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל־אביב, לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת
 פירוק זי תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביזם 15 במרס 1970

 בשעה 08.30.

 בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן
 צו בענין הבקשה או להתנגד לבך, רשאי להופיע בשעת הבידור, אם
 בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לכל
 נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת

 התשלום הקבוע בעדו.
 ז׳ אופק, עו״ד

 ב״כ המבקשת

: כל הרוצה להופיע בשעה הבידור הבקשה האמורה חייב ה ר ע  ה
 למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום לעיל הודעה על רצונו זה,
 ההודעה'בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או בח
 תימת בא כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל החתום
 לעיל לא יאוחר משעה 13.00 אחר־הצהריים של יום 14 במרס 1976.
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 פקודת השותפויות

 הודעות על רישום שותפויות

 8. א) החברה הישראלית המרכזית למסהר ולהשקפות בע״מ.
 ב) כור תעשיות כע״מ.

 חתימת כל אחד מהם תחייב אח השותפות.
54—011166-3 .7 

 1. יהלומי קרקו - גפן
 2. ליטוש יהלומים.

 3. רחוב תובל 36, רמת גן.
 4. א) קרקו אברהם, יהלומן, רחוב תבין 10, רמת־גן.

 ב) גפן יוסף, יהלומן, רחוב הרצל 80, בת-ים.
 5. מיום: ט׳ באייר תשל״ד (1 במאי 1974) לתקופה בלחי מוגבלת.

 6. אברהם קרקו ויוסף גפן כל אהד לחוד.
54-01117Í-4 .7 

Tache & Ca 1. טשה ומות׳ 
 2. יבוא ויצוא של יהלומים.

 3. בבין בורסת יהלומים, חדר 1018, רמח־גן.
 4. א) טשה רוברט, יהלומן, רחוב פליקן 78, אנטורפן, בלגיה.

 •ב) הורוביץ זיק יהלומן, רחוב שכופ 11—9, אנטורפן, בלגיה.
 5. מיום: ט׳ בגיסן תשל״ד (1 באפריל 1974) לתקופה בלחי מוגבלת.

 6. רוברט טשה וזיק הורביץ בל אחד לחוד.
54-011217-4 7. 

 1. יצחק וחיים לר שיתי
 2. עבודות בנין, עבודות פיתוח ועפר.

 3. רחוב גולומב 46/2, באד־שבע.
 4. א) יצחק לוי, קבלן, רחוב גולומב 46/2, באר־שבע.

 ב) חיים לוי, קבלן, רחוב גולומב 48/2, באר־שבע.
 5. מיום: י׳׳ א בתמוז תשל״ד(1 ביולי 1974), לתקופה בלתי מוגבלת.
 6. חתימת כל שותף בבפרד, בצירוף חותמת השותפות תחייב את

 השוחפות לבל דבר.
54-011218—2 7. 

 1. ׳׳נחמץ״ עבודות אופטיקה
 2. עבודות אופטיקה ומסחר בחומרי ומכשירי אופטיקה.

 3. רחוב לוינסקי 69, חל-אביב.
 4. א) נפתלי מיבקובםקי, סוחר, רחוב בלטימור 12, חל־אביב.

 ב) שמעון נחימובםקי, אופטיקאי, סימטת התבור 5, רמת־הנשיא,
 בת־יפ.

 5. מיום: כ״ג באייר תשל״ד (15 במאי 1974) לשלוש שנים, בתנאי
 שאם שום שותף לא דרש את סיומה בגמר התקופה, תתחדש

 השותפות מאליה לשנזז גוספת, וכן הלאה בסוף כל שנה.
 6. שני השותפים יחד.

54-011219-0 7. 

 1. מנסרה לעיבוד עצים - החוטבים
 2. מנסרה לעיבוד עצים.

 3. איזור נעמן, נהריה.
 4. א) שמואל לזר זוםמן, תעשיין, רחוב ויצמן 93, נהריה.

 ב) פנחס בן־זאב, פקיד, רחוב אחד העם 18, נהריה.
 5. מיום: י״א בתמוז תשל״ד (1 ביולי 1974) לחמש שנים עד 30

 ביוני 1979.
 6. שמואל לזר זוסמן ופנחס בן זאב ביחד.

.54-011220-8 7. 

 המספרים שבהודעות מציינים פרסים אלוי :

 1. שם השותפות
 2. נויב העסק

 3. מקום העסקים העיקרי
 4. שנזות השותפים ומענם

 5. תקופת ההתקשרות
 6. המורשים לנהל:את השותפות ולחתום בשמה

 7. תםפר התיק

 1. דגנית מאפיה אזורית חפר - נתניה
 2. מפעלי אפיה.

 3. משמר השרון.
 4. א) משמד השרון קבוצת פועלים להחישבות שיתופית בע״מ,

 ־ אנודה שיתופית משמר השרון.
 ב) רחל גורפינקל, עקרת בית, משמד השרון.

 5. מיום: ט׳ בניסן תשל׳יד (1 באפריל 1974). השותפות תתפרק
 בתום 3 חודשים מיום משלוח הודעה ע״י שותף אחד ליתר השו

 תפים, על החלטתו לפרק את השותפות.
 6. ליבמן מנשה, תירוש אריה, חלפי שלום, באור מרדכי, חתימתו
 של כל אחד לחוד מן. המנהלים הנ״ל בצירוף חותמת השותפות,

 תחייב את השותפות.
54̂ 011162—2 7. 

 1. ״חמל״ חשמלאות כללית
 2. חשמלאות כללית.

 3. איזוד התעשיה רחוב יוסף לוי 28, קרית־ביאליק,
 4. א) אברהם רוזנברג, חשמלאי, רחוב חבצלת 21, קרית חיים.

 ב) יגאל ירצקי, חשמלאי, רחוב מימון 16, חיפה.
 5. מיום: ט׳ בניסן תשל״ד(1 באפריל 1974) לתקופה בלחימוגכלח.
 השותפות תסתיים ע״י הודעת שותף אחד לשני שלושה חודשים

 מראש, דהיינו שלושה חודשים לאחר ההודעה,
 6. אברהם רוזנברג ויגאל ירצקי.

54-011163-0 7. 

 1. י.א.י. - יהלומים
 2. ייצור יהלומים והמסחר בהם.

 3. לה גרדיה 5, תל־אביב.
 4. א) ינקו גין, יהלומן, רחוב תורה ועבודה, רמח־אליהו.

 ב) אבי רונל, יהלומן, רחוב ירושלים 51/12, בת־ים.

 3) יצחק מזרחי, יהלומן, רחוב חביבה רייך 8, בת־ים.
 5. מיום: כ״ג בשבט תשל׳״ד (15 בפברואר 1974) לתקופה בלחי

 מוגבלת.
 6. שתי חתימות ביחד מתוך חתימותיהם של שלושת השותפים תחייב

 השותפות.
54-011164-8 7. 

 1. הובלות מ.כ.
 2¡ הובלת מפעבים.

 3¿ רחוב לילינבלום 44, תליאבים.
 4» א) כור תעשיות בע״-מ, חברה, .שדרות שאול המלך 8, תל-אביב.
 ב) החברה הישראלית המרכזית למסחר והשקעות בע״מ, חברה,

 רחוב לילינבלוס 44, תל-אביב.
 5. מיום: ב׳ בטבת תשל״ד (30 בדצמבר 1973) לתקופה בלתי

 מוגבלת.
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 יום שותפויות

 6. חתימת שלושת השותפים בצירוף חותמת השותפות תחייב את
 השותפות לבל דבר וענין.

54—011226-5 7. 

 1. מיכאל מטאבס ואחיו
 2. קבלנות לבניית בתים ובנינים עד 4 קומות, בניית גשרים עבודות

 עפר, תעלות והובלת חומדים.
 3. כפר אבוםנאן, ד״נ עכו.

 4. א) גמיל סלים מטאנם, בנאי, כפר אבוסנאן.
 ב) מיכאל גמיל מטאנס, בנאי, בפר אבוסנאן.

 ג) מוניר גמיל מטאנפ, נהג משאית, כפר אבוםנאן.
 ד) מורים גמיל מטאבם, בהג משאית, כפר אבוםנאן.

 5. מיום: כ׳׳ו באב תשל״ד(14 באוגוסט 1974) עד שהשותפים יחליטו
 על סיוט השותפות מרצון ברוב קולות.

 6. מיכאל גמיל מטאנס.
54—011227—3 7. 

 !• ״לודץ״
 2. .הפקת תקליטים, קסטות, סרטי פרסומת לרדיו וטלביזיה והפקוח

 תקשורות לעולם הבידור.
 3. אהרונוביץ 7, תל־אביג.

 4. א) חנהצח,זמרתיועצתמוסיקלית,שלומציוןהמלבה3,תל־אביב.
 ב) שלמה צח, אמרגן, אהרונוביץ 7, תל־אביב.
 ג) חיים צח, סטודנט, ערבי נחל 10, תל־אביב.

 ד) ישעיהו פייקוב, מוסיקאי, קיבוץ משמר השרון.
 5. מיום: י״ד בתמוז תשל״ד (4 ביולי 1974) לתקופה בלתי מוגבלת.

 6. שלמה צח.
54-011228—1 7. 

 1. שרום השקעות
 2. סוכנות לקבלת הימורים ומסחר בניירות ערך.

 3. רחוב אלבבי 111, תל־אביב.
 4. א) מדתה שרוס, פקידה, החשמונאים 5, רמת־גן.
 ב) יונתן שרום, פקיד, החשמונאים 5, רמת־גן.

 ג) אנדור דורון שרום, פקיד, החשמונאים 5, רמת־גן.
 5. מיום: ט׳ בניסן תשל״ד (1 באפריל 1974) לתקופה בלתי מוגבלת.

 6. כל אחד מהשותפים.
54-011229-9 7. 

 1. שותפות אשל בנימינה
 2. שיווק ביצים ובשר עוף של השותפים ובן ייצוג בל השותפים

 בלפי מועצת הלול למעט קניית מספוא.
 3. בנימינה. אצל מר משח לאואד.

 4. א) שלמה שטיינר, חקלאי, בנימינה.
 ב) אחוד ברנשטיין, חקלאי, בנימינה.

 ג) יובל ליאור, חקלאי, בנימינה.
 ד) רפאל קלנר, חקלאי, בנימינה

 ה) אסתר רובינשטיין, חקלאית, בנימינה.
 ו) דוד רוזנברג, חקלאי, בנימינה.

 ז) משה פרידמן, חקלאי, ביה חנניה.
 ה) יוכף וייס, חקלאי בית חנניה.

 ט) דוד פיליפ, חקלאי, בית חנניה.
 י) יהודה כוכבי, חקלאי, בית חנניה.

 5. מיום: כ׳׳ד בםיון תשל״ד (14 ביוני 1974) לתקופה בלחי מוגבלת.
 6. רפאל •קלנר, דוד רוזנברג, אהוד ברנשטיין, כל שניים מתוך
 השלושה הנ״ל בצירוף חותמת השותפות דשאים לחתום בשם

 השותפות.
54-011230—7 7. 

 הודעות על רי

 1. ב.ו.ג. - יהלומים
 2. ייצור יהלומים והמסחר בהם.
 3. רחוב שוונצינו 1, תל־אביב.

 4. א) בורסוק דני, יהלומן, רביבים א2, צהלה.
 ב) ויםבורד יעקב, יהלומן, אבא ברדיצ׳ב 4, בת־ים.

 ג) גמזו שמואל, יהלומן, איינשטיין 73, רמת־אביב.
 5. מיזם: ב׳ בתמוז חשל״ד (10 ביולי 1974) לתקופה בלתי מוגבלת.
 6. שתי חתימות ביחד מתוך חתימותיהם של שלושת השותפים

 תחייבנה את השותפות.
54—011221-6 7. 

 1. ״נח הנגב״ קבלנים לעבודות צנרת רתדך מסגרות
 וקונסטרוקציות

 2. ביצוע עבודוח צנרת, ריתוך, מסגרות וקונסטרוקציה.
 3. רחוב חוגלה 14/2, באר־שבע.

 4. א) נחמיה ציון, רחך, חוגלה 14/2, באר־שבע.
 2) חזן יהודה, דתך, שבי ד׳ 299/11, באר־שבע.

 5. מיום: כ״ה בתמוז תשל״ד(15 ביולי 1972) לתקופה בלתי מוגבלה.
 6. נחמיה ציון וחזן יהודה.

54-011222-4 7. 

 1. נפרץ ישראל את ימיני שלוט
 2. ייצור יהלומים וליטושם,

 3. רחוב שפיר 5, נתניה.
 4. א) נפרין ישראל, לוטש יהלומים, אברהם ברוד 11, נתניה.

 ב) ימיני שלום, לוטש יהלומים, פדודר 2, נתניה.
 5. מיום: כ״ז בטבת תשל״ג(1 בינואר 1973) לתקופה כלתי מוגבלת.

 6. נפרין ישראל וימיני שלום.
.54—011223-2 7. 

 1. עלי אלזעאתרה ואהיו
 2. עבודות בנין ותיקונים.

 3. אלסואחרה גיוב אל רום, ירושלים.
 4. א) עלי חסן אלזעאתרה, קבלן בנין, אלסזאחרה ג׳וב אל רום,

 ירושלים.
 ב) פחד חסן עלי אלזעאחרה, בנאי, אלםואחרה ג׳וב אל רום,

 ירושלים.
 5. מיום: ז׳ באב תשל״ד (26 ביולי 1974) לתקופה בלתי מוגבלת.

 6. עלי הסן עלי אלזעאתרה.
54-011224—0 7. 

 1. שביטה את עתילי
 2. מפעל להספקת מים.

 3. כפר־־טירה, ע״י כפר־סבא.
 4. א) עלי בן שביטח שביטח, חקלאי, בפר־טירה.

 ב) גיאנס בן סעיף עתילי, כפר־טירה.
 5. מיום: 20 במאי 1966, לתקופה בלתי מוגבלת.

 8. חתימותיהם של שני השותפים גם יחד מחייבות את השותפות.
54-011225-7 .7 

 1. מוטעי את הרטמן - עבודות עפר ופתוח
 2. שותפות לביצוע עבודות עפר ופיתוח.

 3. רחוב שפרינצק 165/5, צפת, אצל שאול מוטעי.
 4. א) מוטעי שאול, פקיד, רחוב שפרינצק 165/5, צפת.

 ב) מוטעי אליה, מורה נהיגה, רחוב האחד עשר 306/5, צפת.
 ג) הרטמן חיים, מפעיל, רחוב שפרינצק 183/4, צפת.

 5. מיום: ב״ו בסיון חשל״ד (18 ביוני 1974), לתקופה בלתי מוגבלת
 ולא פחות משנה.
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 הודעות על רישומ שותפויות

 4. א) וולפסבדנר עדנה, מנהלת, בורוכוב 21, גבעתיים.
 ב) בן משה נורית, עקרת בית, אבשלום 7, ראשון לציון.

 ג) יפה נילי, עקרת בית, סמטת נחל 6, גבעתיים.
 5. מיום: ט׳ באייר תשל״ד (1 במאי 1974) עד 30 באפריל 1976.
ול־  6. חתימתה של נילי יפה יהד עם אחת מחתימותיהן של עדנה ו
 פסברנר או נורית בן משה תחייב אח השותפות לכל דבר וענין.

54-011236-4 7. 

 1. מפגשהצפץ
 2. תחנת דלק ושיבה ומתן שירותים לרכב וכן םהר ברכב ובאביזריו

 וכל שירות אחד שמקובל לתיחו בתחנות דלק.
 3. כביש עכו — נחריח בתחנת הדלק של פז.

 4. א) חיים שורץ, מכונאי, חטיבת גולני 27/7, עכו.
 ב) עמוס לפלמן, נהג, קריח חיים, הנוטר 79.

 5. מיום: כ-ז באב תשל׳׳ד (15 באוגוסט 1974) לתקופה בלחי
 מוגבלת.

 6. חתימת שני השותפים יחד בצירוף חותמת השותפות בכל עסקה,
 אולם לשם הסבת שיקים ושטרות לחשבון הבנק לגוביינא בלבד
 תספיק חתימתו של בל אחד מן השותפים בצירוף חותמת השותפות.

54-011237-2 7. 

 1. וולקר - פלאוט ושרתי
 2. ייצור, סחר, יבוא, יצוא של יהלומים גולמיים ומלוטשיט.

 3. רחוב תובל 36, רמת־גן.
 4. א) וולקר נחמן, יצרן יהלומים, יהודה המכבי 3, חל־אביב.

 ב) פלאוט יורם, יצרן יהלומים, פלגט 7, פתח־הקוה.
 5. מיום: י״א בםיון תשליד (1 ביוני 1974) לתקופה בלתי מוגבלת,
 ותפורק ע־״י מתן הודעה מאת אחד השותפים למשנהו, ולאחר

 מתן הודעה מוקדמת של חודש ימים.
 6. חתימותיהם של שני השותפים ביחד חחייביאת השותפות.

54-011238-0 7. 

 1. אשכנזי יעקב וברוך
 2. הפעלת ציוד מבני כבד.

 3. שדרות העצמאות 79, בת־ים.
 4. א) יעקב אשכנזי, טרקטוריסט, שדרות העצמאות 9ד, בה־ים.

 ב) ברוך אשכנזי, סטודנט, שדרות העצמאות 79, בת־ים.
 5. מיום: ט׳ בניסן תשל״ד (1 באפריל 1974). השותפות מתקשרת
 לתקופה שנה אחת ותתחדש מאליה בסוף כל שנה, אלא אם שותף
 אחד יודיע חודשיים לפגי תום המועד, על אי רצונו להמשיך

 בשותפות.
 6. יעקב אשכנזי.

54-011239-8 7. 

 !. דוד צרבל ובניו
 .2. ייצור יהלומים והמסחר בהם.

 3. רחוב ז׳בוטינסקי 3, רמת־גן בנין בורסת היהלומים.
 4. א) דוד צויבל, יהלומן, המאה ואחד 41, רמת־חן.

 ב) יהושע צויבל, פקיד, המאה ואחד 41, רמת־חן.
 ג) אלעזר צויבל, פקיד, המאה ואחד 41, רמת־חן.

 5. מיום: י״ד באלול תשל״ד (1 בספטמבר 1974) לתקופה בלתי
 מוגבלת.

 6. כל אחד להוד משלושת השותפים הנ״ל רשאי לנהל את עניני
 השותפות ולחתום בשמה.

54—011240—6 7. 

1341 

 1. ברסלר את סולומון, ספקי חומרי ברן
 2. ספקי חומרי בנין.

 3. רחוב העצמאות 49, באר־שבע.
 4. א) ברסלר אורל, נהג, רחוב השלום 41/2, באר־שגע.

 ב) טולומון לאון, נהג, רחוב ז׳בוטינםקי 48/15, באד-שבע.
 5. מיום: ט׳ בניסן השל״ד(1 באפריל 1974) לתקופה בלתי מוגבלת.

 פירוק על ידי הודעה מוקדמת בכתב של שלושה חודשים.
 6. ברםלר אורל וסולומון^לאון ביחד.

54-011231-5 7. 

י נ  !. הדד-אחרו
 2. יצרני יהלומים.

 3. אחד העם 11, נתניה.
 4. א) אחרוני אהרון, יהלומן, סמילנסקי 12, נחניה.

 ב) הדד אברהם, יהלומן, שיכון רומנים, רחוב יוסי בן יוסי,
 נתניה.

 5. מיום: י״ז באייר תשל״ב (1 במאי 1972) לתקופה בלתי מוגבלת,
 אך בידי כל שותף לבטל השותפות בהודעה של חודשיים מראש.
 6. שני השותפים הנ״ל יתד מורשים לחתום בשם השותפות ולנהל

 את עניני השותפות.
54-011232-3 7. 

 1. ״לאה״ מסחר בעיתונים, ספרי ליימוד ומכשירי
 כתיבה

 2. מסחר בעיתונים, ספרי לימוד, מכשירי בתיבה, וכל סחורה אחרת.
 3. רחוב בן עמי 27, עכו.

 4. א) יוסף קונפורמי, סוחר, רחוב בן עמי 6, עכו.
 ב) לאה קונפורמי לבית אלנס, עקרה בית, רחוב בן עמי 6, עכו.

 ג) חיים בן חיים, םוחר, רחוב בר־אילן 26, רמלה.
 ד) נורית בן חיים, עקרת בית, רחוב בר״אילן 26, רמלה.

 5. מיום: י״א בתמח תשל׳׳ד (1 ביולי 1974) לשלוש שנים, בתנאי
 שאחד השותפים ימסור ליתר השותפים הודעת ביטול בכתב לא
 יאוחר מששת חודשים לפני תום תקופה זו. לא תימסר הודעה כזו
 תתחדש תקופת השותפות שלוש שנים נוספות וחוזר חלילה.

 לשינוי מהות העסקים דרושה הסכמתם של בל השותפים.
 6. לחתום על המחאות בנק, שטרי התחיבות, הוזים בקשר לניהול
 העסקים הרגילים דרושות שתי חתימות של מר יוסף קונפורטי
 יחד עם מר חיים בן חיים או גברת נורית בן חיים, או של מד

 חיים בן חיים יחד עם גברת לאה קונפורמי.
54—011233-1 7. 

 1. רביב א.ע.א. עבודות עפר ואבן
 2. ביצוע עבודות עפר ואבן, בנייתמאגרי מים, כריכות דגים, חסדרח

 אפיקי נתלים וחפירה.
 3. בפר חיים.

 4. א) רביב אליעזר, טרקטורימט, כפר חיים.
 ב) רביב עמיחי, טדקטוריסט, חבת ציון.

 ג) רביב אבשלום, טרקטוריסט, כפר חיים.
 5. מיום: ב״ח באב תשל״ד (16 באוגוסט 1974) לתקופה בלתי

 מוגבלת.
 6. רביב אליעזר, רביב עמיחי, רביב אבשלום כל אחד לחוד.

54—011235-6 7. 

 1. בוטיק הגלידה
 2. מכירת גלידה ומוצרי מזון אחרים.

 3. רחוב בצנלםון 51, גבעתיים.
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 5. מיום: ט׳ בניסן תשל״ד (1 באפריל 1974) לתקופת בלתי מוגבלת.
 6. רוח פדרמן, רונית שוורץ, כל אחת לחוד רשאית לחתום בשפ

 השותפות.
54-011246-3 7. 

 1. אפ. סי. סי. כמיקל אנטרפרייזס
 2. ייצור ושיווק מוצרים כימיים.

 3. רחוב הגר״א 12, חולון.
 4. א) זילברמן משה, משווק, רחוב מימון 12, חולון.

 ב) וגמן אנדרי אברהם, מחנדם, רחוב קוגל 40, חולון.
 5. מיום: כ׳׳ה בתמוז תשל״ד(15 ביולי 1974) לתקופה בלחי מוגבלת.

 6. זילברמן משה, וגמן אנדרי אברהם.
54-011247-1 7. 

 1. שבלת, רוברשם ושרתי, עד׳ד
 2. משרד עודבי־דין.

 3. שדרות רוטשילד 63, תל־אביב.
 4. א) ריצ׳רד רוברטס, עורך דין, הגבעה 11, סביון.

 ב) אמנון שבלת, עורך דין, שדי קק׳׳ל 92, תל־אביב.
1 באפריל 1973), לתקופה בלתי )  5. מיום: כ״ח באדר ב׳ תשל״נ

 מוגבלת.
 6. כל אחד מן השותפים.

54—011248-9 7. 

 1. ד. ד. תכנון וייצור
 2. תכנון וייצור מוצרי מתכת ובצוע עבודות מתכת.

 3. רחוב המרכבה 7, איזור התמשיה, חולון.
 4. א) חיים ישפה, מסגר, רחוב נחל הבשור 7, יפו.

י 18, נם־ציונה. ב צ ך  ב) דב סדן, הנדסאי, רמת ב
 5. מיום: י״ד באלול תשל״ד (1 בספטמבר 1974) לתקופה בלתי
 מוגבלת ותפורק במקרה של מתן הודעה עיי שותף אחד למשנהו

 של ששה חודשים מראש.
 6. פרט למשיכת כספים בסכום העולה על 2,000 לירות יהיה בל
 שותף מורשח לנהל את עסקי השותפות וחתימת אחד השותפים,
 בצירוף חותמת השותפות, תחייב את השותפות בבל עניניה ועם־
 קיחן במשיכת כספים בסכום העולח על 2,000 לידות חחייב

 חתימה משותפת של שני השותפים בצירוף חותמת השותפות.
54-011249-7 7. 

 1. ב.א.ב.ד. סוכנות להפצת צמיגים
 2. הפצת ומכירת צמיגים וכל עסק אחר הנוגע לענף צמיגים שיחליטו

 עליו השותפים.
 3. שדי ח״ן 11א׳, נתניה, אצל פסח דקלבוים.

 4. א) פסח דקלבוים, סוחר, שדרוה ח״ן 11אי, נתניה.
 ב) אהרון שני, סוהר, רחוב אליעזר בן יהודה 27, נהניה.

 5. מיום: כ״ב באלול תשל״ד (9 בספטמבר 1974) לתקופה בלתי
 מוגבלת, כל שותף יכול להביא לפירוק השותפות ע״י משלח
 מכתב רשופ לרעהו, והפירוק יכנס לתוקפו בתום שלושה חודשים

 מתאריך משלח המכתב.
 6. פסח דקלבוים או אהרון שני ביחד עם החותמת של השותפות

 מחייבים את השותפות.
54-011250-5 7. 

 1. פישר אברהם את פוני צבי
 2. ליטוש יהלומים.

 3. רחוב שביל עכו 7, תל־אביב.
 4. א) פישר אברהם, יהלומן, עליה 65, תל־־אביב.

 ב) פוני צבי, יהלומן, אילת 18, גבעתיים.
 5. מיום: י״ג באב תשל״ד(1 באוגוסט 1974) לתקופה בלתי מוגבלת.
 6. שני השותפים ביחד רשאים לנהל אח עניני השותפות ולחתום

 בשמה.
54-011241-4 7. 

 1. אביטל ריקטור את אשר אהרון
 2. ליטוש יהלומים.

 3. רחוב טטרומה 8, פתח־תקוח.
 4. א) אביטל ויקטור, יהלומן, רחוב העמל 4, רמת־גן.

 ב) אשד אהרון, יהלומן, רחוב ברנדה 50, פתח־חקוה.
 5. מיופ: י־א בםיון תשל״ד (1 ביוני 1974) לתקופה בלתי מוגבלת.
 6. שני השותפים ביחד רשאים לנהל עניני השותפות ולחתום בשמה.

54—011242-2 7. 

 1. אטינגר אברהם את מילשטיץ אהרון
 2. יבוא ויצוא יהלומים.

 3. רחוב ז׳בוטינסקי 3, רמת־גן.
 4. א) אטיגגר אברהם, יהלומן, רחוב הרצל 62, פתח־תקוה.

 ב) מילשטיין אהרון, יהלומן, הירדן 24, רמת־גן.
 5. מיום: י״ג באב תשל״ד(1 באוגוסט 1974) לתקופת בלתי מוגבלת.
 6. שני השותפים ביחד דשאים לנהל עניני השותפות ולחתום בשמה.

54-011243-0 7. 

 1. בוטיק ששי ויונה
 2. חבות / סוכנות לדברי הלבשה מכל הסוגים, ארנקים, מוצרי עור

 ופרוות ועסקי יבוא ויצוא במוצרים המפורשים לעיל.
 3. רחוב דיזינגוף 101, תל־אביב.

 4. א) יובה קשת, אומן, רחוב גור 2, תל־אביב.
 ב) חיים צח, סטודנט, רחוב זאן ז׳ורט 10, תל־אביב.

 5. מיום: ב״ט בניסן תשל״ד (31 באפריל 1974) לשלוש שנים.
 6. ' יונה קשת וחיים צח. י

54-011244-8 7. 

 1. קפה ומסעדה סביק ירושלים
 2. בית קפה בר ומסעדה.

 3. שדרוה בן מימון 1, פינת עזה, ירושלים.
 4. א) בן־־עמי משה, בעל ביה קפה, רחוב אמציה 7, ירושלים.

 ב) עמידור יהודה, בעל בית קפה, רחוב ש׳ סלנט 5, ירושלים.
 5. מיום: 1 באפריל 1964 לתקופה בלתי מוגבלת.

 6. בן״עמי משה ו־יהודה עמידור, יחד.
54—011245-5 7. 

 1• ״דנית״ בוטיק לדברי אופנה
.  2. חנות לדברי הלבשה ואופנה.

 3. מלון דן, רחוב הירקון 99, תל־אביב.
נוב 20, תל־אביב. נ  4. א) רות פדרמן, עקרת בית, דחוב דו

 ב) רונית שוורץ, עקרת בית, רחוב אהדונוביץ 6, תל־אביב.
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 4. א) מרכוס ביאטריס, פקידה פרנויה, רתוב ויצמן 8, רמלה.
 . ב) פיטרו בטי, חובשת, .רחוב יואב 30, רמת־גן.

 5. מיומ: כ׳׳ו בתשרי תשל-א (26 באוקטובר 1970) לתקופת בלתי
 מוגבלת.

 6. מרכוס ביאטריס ופיטרו בטי יהד.
54-011254-7 7. 

 1. אחים פרים - יהלומים
 2. ניהול בית־מלאכה לביםוד יהלומים.

. ק  3. רחוב בצלאל 6, רמת־
 4. א) יעקב פריס, נסר יהלומים, רחוב התקווה 50, כפר־־סבא.

 ב) עוזר פריס, נסר יהלומים, רחוב מרומן 4, כפר סבא.
 5. מיום: כ״ד באלול חשל״ד (11 בספטמבר 1974) לתקופה בלתי

 מוגבלת. סוף השותפות — כשהעבודה המשותפת תפסק.
 6. יעקב פריס, לחוד או עוזר פריס, לחוד.

54-011256-2 7. 

 ג. שרדתי מחקר הרפו - וייצמן
 2. משרד חקירות פרטיות.

 3. רחוב גוטליב 14, תל־אביב.
 4. א) אשר הרפז, חוקר, פרמי רחוב םוקולוב 94, חולון.

 ב) משה ויצמן, חוקר פרטי, רחוב ז׳בוטינטקי 37, ראשוךלציון.
 5. מיום: י״ד באלול תשל״ד (1 בספטמבר 1974) לתקופה בלתי

 מוגבלת.
 6. אשר הרפז משה וייצמן חתימת שני השותפים מחייבת את השות

 פות.
54-011257-0 .  ל

 1. קשרים - קדום שיפור רענון(השכלה, תרבות,
 משחקים)
.  2. תיווך כללי

 3. רחוב בן יהודה 153, תל־אביב, אצל גד אלכסנדר.
 4. א) עודד אלכסנדר, מפעיל מחשב, רחוב בן יהודה 153, חל־

 אביב.
) נד אלכסנדר, סטודנט, רחוב בן יהודה 153, תל־אביב.  נ

 5. מיום: י״ד בתשרי תשלי״ה (29 בספטמבר 1974) לתקופה בלתי
 מוגבלת.

 6. עודד אלכסנדר גד אלכסנדר כל אחד לחוד.
54-011258-8 7. 

 ב״ג בו^שרי חשל״ה(28 בספטמבר 1975) יעקב לוי
 דשס השותפויות

 1. בלר דיאמונדס
 2. ייצור יהלומים והמסחר בחם.

 3. בנין בורסת היהלומים רמת גן, אצל ש׳ הסדאי.
 4. «) אוסקר בלר, יהלומן, רחוב גניריל ליהמן 2, אנטוורפן בלגיה.
 ב) איזידור הלברטהל, יהלומן, רחוב ברון בביא 3, אנטוורפן

 בלגיה.
 5. מיום: י״ד באלול תשל״ד (1 בספטמבר 1974) לתקופה בלחי

 מוגבלת.
 6. אוסקר בלר בלבד מורשה לנהל את עניני השותפות ולחתום

 בשמה.
54-011251-3. .7 

•\ 

 1. ל.ב.ר. קבלני בנין ועבודות ציבוריות
 2. ביצוע עבודות בנייח, עפר וביטון.

 3. שדרות ירושלים 11, רמת־גן.
ר, קבלני בגין ועבודות ציבוריות בפ״מ, חברה, רחוב  4. א) ע׳ לרנ

 מעלה השחר 5, רמת־גן.
 ב) ר׳ בריל, עבודות עפר, פתוח ובנוי בע״מ, הברה, רחוב

 צאליס 10, חולק.
 ג) נתן רבינוביץ, מנהל חשבונות, החוב פבריגט 6, חולון.

 5. מיום: ט׳ בניסן תשל״ד(1. באפריל 1974), לתקופה בלתי מוגבלת,
 כל שותף רשאי להביא השותפות לסיומה על ידי מתן הודעה על
ו לסיים השותפות.ליתר השותפים של שלושה חודשים נ ו צ ר " 

 ־ מראש.
 6. ע. לרנד, קבלני בנין ועבודות ציבוריות בע״מ, ר. בדיל, עבודות

 עפר פיתוח ובינוי בע״מ — שניהם יחדיו.
54—011252—1 7. 

 1. בלדיאם - 11301)861
 2. ייצור ויצוא ביהלומים.

 3. בנין בורסת היהלומים, רמח־גן.
 4. א) מוציניק נתן, יהלומן, יהודה הנשיא 36, נווה אביבים, תל־

 אביב.
 ב) מוצ׳ניק םוניה, עקרת בית, יהודה הנשיא 36, נווה אביבים,

 תל־אביב.
 5. מיום: ט״ו בתשרי תשל״ה (1 באוקטובר 1974) לתקופה בלחי

 מוגבלת.
 6. חחימח נפרדח של כל אחד מהשותפים מחייבת את השותפות.

54-021153-9 7. 

 1. בית חולים למחלות כרוניות ״רחל״
 2. ביח חולים פרטי למחלות כרוניות.

 3. רחוב הגדוד העברי 6, רמלה.
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 פקודת האגודות השיתופיות

 הודעות על שינוי שמ
 נמסרת בזה הודעה כי באישורי מהיום שובו שמות האגודות

 הרשומות מטה כדלקמן:
 המםפריס שבהודעה מציינים את הפרטים הבאים :

 1. השם הקודם
 2. השם החדש

 !״ מספר האגודה

 1. ״סעד״ קבוצת בני עקיבא להתישבות שיתופית
 בע״מ,

 2. קבוצת ״סעד״.
.422 3. 

 1. ״הראל״ קיבוץ השומר הצעיר להתישבות שיתופית
 בע״מ.

 2. קיבוץ ״הראל״.
.818 3. 

 כ״ב בכסלו תשל״ו(26 בנובמבר 0975 יאיר יקיר
 רשם האגודות השיתופיות

 הודעה לפי סעיף 59(1) (ד)
 ופקודת החברות סעיף 424 (5)

 הואיל ובדבר האגודות השיתופיות הנקובות להלן, פורסמו
 בתאריך ובמקום המפורטים לצדן, הודעות ששמן יימחקו, באפ תוך
 שלושה חדשים מיום הפרסום לא יראו לי סיבות שלא לעשות בן,
 הריני מודיע, כי לאחר שלא הובאו בפני בל סיבות כאמור, נמחקו
 שמן של האגודות השיתופיות הנקובות להלן מפנקס האגודות השי
 תופיות, בתנאי שהתחייבותו של כל מנהל, מנהל־עםקים וחבר באגו
 דות הנ״ל במקום שהיא קיימת, תתמיד ויוסיף להיות לה תוקף כאילו

 האגורה לא בוטלה.

 ילקוט הפרסומים
 ויום הפרםוס

 שם האגודה

 ״המלביש״ אגודה שיתופית של הפועל־ 2128
 המזרחי, לייצור חלקי לבוש קרית־אתא 24 ביולי 1975

 בע״מ
 תיק מספר 2198.

 ״אל ראבטה״ אגידה שיתופית חקלאית כללית 2082
 לחיילים משוחררים במאגאר בע״מ 9 בינואר 1975 .

 תיק מספר 2130.

 י״ח בשבט תשל״ו(20 בינואר 1976) יאיר יקיר
 רשם האגודוה השיתופיות

 צו פירוק והודעה לנושים
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 (1) לפקודת האהודות השיתופיות,
 הנני מצווה בזה על פירוק האגודה כדלקמן: אחוזת רעננה אגודה
 שיתופית בע״מ (מם׳ התיק 234) וממנה למפרק את מנתם דויטש,

 עו״ד, שמענו: משרד העבודה, מגרש הרוסים, ירושלים.

 בהתאם לתקנה 11 (ה) לתקנות האגודות השיתופיות, 1934, נדרש
 בל בעל תביעה מן האגודה להגיש את תביעתו בכתב למפרק תוך
 חודש ימים מיום פרסום הודעה זו לפי המען הנ״ל, ובהתאם לסעיף
 51 לפקודה רשאי כל צד שנפגע על ידי צו זה לערער עליו בפני

 שד העבודה תוך הדשיים מיום פרסומו ברשומות.
 כ״ו בטבת תשל״ו(30 בדצמבר 1975) יאיר יקיר

 רשפ האגודות השיתופיות

 הודעה על רישום אגודות שיתופיות
 המספרים שבהודעות מציינים פרטים אלה :

 ו. שם האגודה
 2. המען הרשום

 3. תאר״ז הרישום
נ האנודוז  4. סו

 5. משפר תיק האגודה

 1• ״גני הדר״ כפר שיתופי בע״מ.
 2. ת״ד 33291, תל־אביב.

 3. ד׳ בשבט תשל״ו(6 בינואר 1976).
 .4 1. חקלאות; 2. כפר שיתופי.

.2381 5. 

 1. ־־ברטעה״ אגודה שיתופית לאספקת חשמל בבר־
 טעה בע״מ.

 2. כפר ברטעה.
(9 בינואר 1976).  3. ז׳ בשבט חשל״ו

 .4 1. יצרנות ושירותים; 2. אגודה לשירותים.
.23S2 .5 

 !. ׳מדגרה ומכון טבילה שער הנגב״ אגודה חקלאית.
 שיתופית בע״מ.

 2. ד״נ חוף עזה.
 3. ט׳ בשבט תשל״ו(11 בינואר 1976).
 .4 1 חקלאות; 2. אגודה חקלאית כללית.

.2383 5. 

 1. ״כפר דרום״ מושב עובדים של הפועל המזרחי
 להתישבות חקלאית שיתופית בע״מ.

 2. ד״נ חוף עזה.
 3. ט׳ בשבט תשל״ו(11 בינואר 1976).

 .4 1. חקלאות; 2. מושב עוכדיס.
.2384 5. 

 1. ״פרחי עזתה״ אגודה שיתופית חקלאית בע״מ.
 2. ד״נ הנגב.

 3. ט׳ בשבט חשל״ו(11 בינואר 1976).
 .4 1. חקלאות; 2. אגודה חקלאית כללית.

.2385 5. 

 1. ״דאהש״ אגודה שיתופית לאספל׳ת מי השקאה
 בירקה בע״מ.

 2. ירקה.
 3. י״ח בשבט חשל״ו(20 בינואר 1976).

 .4 1. חקלאות; 2. אספקת מים.
.2386 5. 

 1. מדר״ג מפעלי דרום הגולן, אגודה שיתופית מרכזית
 חקלאית בע״מ.

 2. ד״נ הגולן, או ת״ד 40010 חל־אביב.
 3. כ״ז בשבט תשל״ו(29 בינואר 1976).
 .4 1 חקלאות 2. אגודה חקלאית כללית.

.2387 5. 

 יאיר יקיר
 רשם האנודות השיתופיות

 י״ח בשבט תשל״ו(20 בינואר 1976)
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 הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי

 פקודת החברות

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון.
 זמן פרעונו: ו׳ באדר ב׳ חשל״ו (8 במרס 1976).

 מקופיפרעונו במשרד המפרק: זאב ברוכשטיין, עו״ד, רחוב נחלת
 בנימין 75, תל־אביב.

 הודעות ןנדבר כדונה להכריז על דיבידנד
 שם החברה: דפוס בלומנטל בע״מ—בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רחוב הרכבת 66, הל־אביב.
 בית המשפט המחוזי של; תל־אביב׳־יפו, תיק אזרחי 2839/73.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: י׳ באדר ב׳ תשל״ו{12 גמרם.1976).
 שם המפרק, תיאורו ומענו: י׳ שטיינמן, עו״ד, רחוב החשמל 8,

 תל־אביב.

 שם החברה: ב.צ.מ. קבלנים כלליים, בע׳׳מ—בפירוק.
 מען המשרד הרשום: שדרות המלך דוד 30, חל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, חיק" אורחי 1704169.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: י׳ באדר ב׳ תשל״ו(12 במרס 1976).
 שם המפרק, תיאורו ומענו: דניאל זקס, עו״ד, רחוב בלוך 41, תל־

 אביב.

 שם החברה: ידיעות חדשות בע״מ-בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רחוב הרכבה 66, חל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2785/73.
 היום האחרון.לקבלת הוכחות: י׳ באדר ב׳ תשל״ו(12 במרס £1976.
 שם המפרק, תיאורו ׳ומענו: י׳ שטיינמן, עו״ד, רחוב החשמל-8, חל־

 אביב. -

׳ רוטנשטרייך  נד׳ו באדר א׳ תשל־׳ו(16 בפברואר 1976) א
 סגן כונס הכנסים הרשמי

 הודעה על תשלום דיבידנד
 שם החייב, תיאורו ומענו: גולדשטיין חקר בע״מ.

 מען המשרד הרשום: עין דור 14, ע״י חיפה.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרחי 122/73.

 הסכום לבל לירה: 60%.
 דיבידנד ראשון או אחר: שני.אחרון.

(5 במרס 1976).  זמן פרעונו: ג׳ באדר ב׳ תשל״ו
 מקום פרעוגו במשרד המפרק: גב־ שרה סלומון, עדי-ד, רחוב ירושלים

 1, חיפה.

 י״ט באדר א׳ חשל״ו(20 בפברואר 1976) י' יקותיאלי
 סגן כונס הנכםיפ הרשמי

 הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 בדין קדימה לעובדים בלבד

 שם החברה: ארגזי נייר בע״מ-בפירוק.
 מען המשרד הרשום: בית אלפא 18, תל־אביב.

 ביה המשפט המחוך של: תל׳־אביב־יפו, חיק אזרחי 2709/74.
׳ באדר ב׳ תשל״ו(12 במרס 1976)  היום האחרון לקבלת הוכחות: י
 שם המפרק, תיאורו ומענו: י׳ סלמון, עו״ד, רחוב לילינבלום 15,

 חל־אביב.

 י הודעה על תשלום דיבידנד
 •שם החברה: נקניק בח־ים בע״מ—בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רחוב בלפור 53, תל־אביב. אצל עו״ד בנימין
 לוינבוק.

 ביה המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, חיק אזרחי 74 /2986.
 הסכום לכל לירח: 20 אגורות לכל לירה.

 פקודת פשיטת הרגל, 936 ו

 זמן פרעונו: י״ג באדר ב׳ תשל״ו(15 במרס'1976).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: אמנון הומינר, עו״ד, רחוב יהודה

 הלוי 127, תל־אביב.

 הודעה על תשלום דיבידנד
 בדין קדימה

 שם החייב, תיאורו ומענו: יעקב (קובה) זילברינג, אמרגן ומנהל
 מועדון לילה.

 בית המשפט המחוזי של: תל-אביבייפו, תיק אזרחי 11/67.
 הסכום לכל לירה: 100 אגורות לכל לירה לעובדים ולמם הכנסה

 (ניכויים) ו־50 אגורות לכל לירה ליתר הנושים בדין־קדימה.
 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון.

 זמן פרעונו: ו׳ באדר ב׳ תשל״ו(8 במרס 1976).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי, רחוב נחלת

 בנימין 39, תל־אביב.

 ט״ו באדר א׳ תשל־ו(16 בפברואר 1976) א' רוטגשטרייך
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעות על תשלום דיבידנד
 שש החייב, תיאורו ומענו: דוד אפשטיין ז״ל, לשעבר רחוב הירקון

 53א׳, חל־אביב.
 בית המשפט המחוזי של: חל־אביב־יפו, תיק $«רחי 1039/65..

 הסכום לבל לידה: 100 אגורות לכל לירה בדין קדימה ו־35 אגורות
 לבל לירה לנושים רגילים.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון.
(8 במריס 1976).  זמן פרעונו: ו׳ באדר ב׳ תשל״ו

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עמירם שרון, עו׳״ד, רחוב הרברט
 סמואל 53, חל־אביב.

 שמות החייבים, תיאורם ומענם:
 1. יוסף עובד, סוחר, רחוב ברוך •הירש 12, פתח־תקוה;

 2. אליעזר עובד, סוחר, דהוב ז׳בוטינסקי 6, פתח־תקוה.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיקים אזרחיים: 1) 3120/65;

.319165 .2 
 הסכום לכל לירח: 20 אגורות לכל לירה.

 דיבידגד ראשון או אחר: דיבידנד שני.
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 הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי

 פקודת פשיטת הרגל, 1936

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב-יפו, תיקים אזרחיים: 1) 1926/72;
 2) 1951/72. י
 הייוס האחרון לקבלת הוכחות: י׳ באדר ב׳ תשל״ו(12 במדם 1976).
 שם הנאמן, חיאורו וממנו: מאיר׳בילסקי, עו״ד, רחוב יהודה הלוי 45,

 הל־אביב.

 צו אישור פשרה ומינוי נאמנים לביצועה,והודעה על
 כוונה להכריז על דיבידנד

 שם החייב, היאורו ומענו: דן נוימן, טכנאי, רחוב גורדו! 39א׳,
 נחניה.

 בית המשפט המחוזי של: חל־אביב־יפו, תיק אזרחי 1422/75.
 תאריך אישור הפשרה ומינוי נאמנים: כ״ז בשבט תשל״ו(29 בינואר

.(1976 
 תאריך אחרון לקבלת הוכחות: י׳ באדר ב־ תשל״ו(12 במרס 1976).

 שם הנאמנים, תיאורם ומענם:
ב פינקס 65, תל־אביב; רחו ״ד,  1, ישראל שפירא, עו

 2. פירון אדלר, עו׳׳ד, שדרות רוטשילד 43, תל־אביב.

 הודעות על ביטול צו קבלת נכסים ופשיטת רגל
 שם החייב, תיאורו ומענו: מאיר מזרחי, חשמלאי, רחוב חננאל 14,

 תל־אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, היק אזרחי 3632/70.

 תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל: ב״ט בתשרי תש״ל (11 באוק
 טובר 1970).

 תאריך הביטול: די באדר א׳ חשל״ו(5 בפברואר 1976).

 שם החייב, תיאורו דמענו: שלמה רודניצקי, שיכון גורדון 88, ראשון
 לציון.

 ביה המשפט המחוזי של: חל־אביב־יפו, תיק אזרחי 451/68.
 תאריך צו קבלת נכסים: כ״ט בשבט תשב״ח (28 בפברואר 1968).

 תאריך הביטול: ב״ו בשבט תשל״ו(28 בינואר 1976).

 הודעות על ביטול צו קבלת נכסים ופשיטת רגל
 ושחרור כונס הנכסים הרשמי כנאמן

 שם החייב, תיאורו ומענו: אהרן וויטינסקי, טכנאי, ת״ד 99, אופקים.
 ביח המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, חיק אזרחי 1848/67.

 תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת דגל: י״ג בניסן חשכ״ז(23 באפריל
 1967) ו־כ״ה בתשרייחשב״ח (29 באוקטובר 1967).

(5 בפברואר 1976).  תאריך הביטול והשחרור: ד׳ באדר א׳ תשל״ו

ז 234483, סוחר,  שם החייב, תיאורו ומענו: יעקב בן ציון, רמז, תי
 רחוב בודוכוב 3, נתניה.

 ביח המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, חיק אזרחי 295/62.
 תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל: כ׳׳ז בשבט תשכ-ב(1 בפברואר

.(1962 
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב נחלת בנימין

 39, תל־אביב.
 תאריך הביטול והשחרור: ל׳ בשבט תשל״ו(28 בינואר 1976).

׳ו(9 בפברואר 6ל19) א' רוטנשטרייך  ח׳ באדר א׳ חשל׳
 סנן כונס הנכסים הרשמ,

 הודעות בדבר כוונה להכרת על דיבידנד
 שם החייב, תיאורו ומענו: ויקטור גרוסמן, אדריכל, רחוב דיזינגוף

 49, נתניה.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 4767/68.

 היום האחרון לקבלה הוכחות: י׳ באדר ב׳ תשל״ו(12 במרס 1976).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: ג׳ורג׳ בריאר, עו״ד, רחוב הרצל 30,

 נתניה.

 שמוח החייבים, תיאורם ומענם: קטי ויעקב מילר, עקרת בית, פועל
 בנין, שיכון מזרחי מרחוב בר אילן 3, רמלה.

 ביח המשפט המחוזי של: תל־אביב־יםו, תיק אזרחי 1504/70.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: י׳ באדר ב׳ תשל׳׳ו(12 במרס 1976).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: יהונתן זפרן, עו״ד, רחוב איבילוב 22,

 ת״ד 684, פחח־תקוה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: יואל נוימן, מפיק סרטים, רחוב בר־כוכבא
 51, חל-אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפד, היק אזרחי 3325/67.
 היום האחרון לקבלת הוכחות; י׳ באדר ב׳ חשל״ו(12 במרס 1976).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: ח׳ אדר, עו-ד, רחוב אחד העם 19, תל־

 אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: אברהם פז, עתונאי, רחוב המענל 37,
 רמת־גן.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 1973/70.
׳ באדר ב׳ תשל״ו(12 במרס 1976).  היום האחרון לקבלת הוכחות: י
 שם הנאמן, תיאורו דמענו: מ׳ בילםקי, עו״ד, רחוב יהודה הלוי 45,

 חל־אביב.

 שם החייבת, חיאורה ומפנה: פייגה •קזינובלוגר, פועלת נקיון, רחוב
 יפה 162, יפו.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 3318/71.
 היוט האחרון לקבלת הוכהות: י׳ באדר ב׳ תשל״ו(12 במרס 1976).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: מנחם קזז, עו׳־ד, רחוב יהודה הלוי 107,

 תל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: אהרן רייס, חשמלאי, רחוב נחמה 19,
 ראשון־לציון.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, חיק אזרחי 122/74.
 היום האחרון לקבלח הוכחות: י׳ באדר ב־ תשל״ו(12 במרס 1976).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: ברנרד כהךקוסטין, עו׳־ד, רחוב יהודה

 הלוי 47, תל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: נחן (זנדור) שטרן, מםנר, רחוב הרואה
 93, רמה־גן.

.1406̂  בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 67
 היוס האחרון לקבלת הובחוה: י׳ באדר ב׳ חשל״ו(12 במרס 1976).
 שם הנאמן, תיאורו ומעגו: יששכר פישר, עו״-ד, רחוב החשמ)ל 33,

 הל־אביב.

 הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 בדץ קדימה

 שמות החייבים, תיאורם ומענם:
 1. הרצל אורקין, מסגר, רחוב יהושוע בן גמלא 15, חוד השרון;

 2. ישראל אורקין, מסגר, רחוב ביאליק ל, דמת־גן.
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 הודעות מאת בוגס הנכסים הרשמי

 פקודת פשיטת הרגל, 1936

 היום והמקום לדיון בבקשת השחרור: ט״ו באדר ב׳ תשל״ו(17 במרס
 1976), בשעה 8.30 בבוקר, בבית המשפט המחוזי, רחוב ויצמן 1,

 תל־אביב. בפני כבוד השוםט חריש.

׳ רוטנשטריייך א (9 בפברואר 1976) .  ח׳ באדרא׳ תשל״ו
 י י סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעות על תשלום דיבידנד
 שם החייב, תיאורו ומענו: חוסני נגיב מבדל ראזק גדה, בפר ג׳ת.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק ןמרחי 471/68.
 הסבו• לבל לירח: 25%.

 דיבידנד ראשון או אחר: שני.
 זמן פרעונו: ב״ו באדר א׳ תשל״ו(27 בפברואר 1976).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ד, י׳ וינטר, רחוב שמדיד^ לוין 6,
 חיפה.

 שם החייב, תיאןץ־ו ומענו: דניאל טקסירו, רחוב זלמן שביאור י 18,
 חיפה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרחי 656/67.
 הסכום לכל לירה: 25%.

 דיבידנד ראשון או אחד: שני.
(27 בפברואר 11976).  זמן פרעונו: כ׳׳ו באדר א׳ חשל״ו

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ד, י׳ וינטר, רחוב שמריהו לוין 6,
 חיפה. 1

 שם החייב, תיאורו ומעב?;- מחמוד מוברשם, שכ׳ די, רחוב הבוסתן 1,
 עבו. .

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 705/68.
 הסכום לבל לירה: 20%,

 דיבידנד ראשון או אחד: שני.
 זמן פרעונו: כ״ו באדר א׳ תשל״ו(27 בפברואר 1976).

׳ וינטר, רחוב שמריהו לוין 6,  מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ד, י
 חיפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: זיסו סגל, רחוב ארלוזורוב 40, נהריה.
 בית המשפט המחוזי של: היפה, חיק אזרחי 160/68.

 הסכום לכל לירה: 17.5%.
 דיבידנד ראשון או אחר: שלישי.

 זמן פרעונו: ג׳ באדר א׳ השל״ו׳(27 בםברואר 1976).
 מקום פרעונו במשרד ־הנאמן: עו״ד, י. וינטד, רחוב שמריהו לוין 6,

 חיפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: חנא .מוחמד חוסן שיבלי, שב׳ חילים
 משוחררים ובי, נצרת.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, היק אזרחי 306/68.
 הסכום לכל לירה: 25%. - ,

 דיבידנד ראשון או אחר: שני.
 זמן פרעונו: ב״ו באדר א׳ תשל״ו(27 בפברואר 1976).,

׳ וינטר, רחוב שמריהו לוין 6,  מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ד, י
 חיפה.

 הודעה על ביטול צו קבלת נכסים ופשיטת רגל
 שם החייב, תיאורו ומענו: חנניה עמר, ה״ז, 7912041, נגר, רחוב

 פיקוס 5, יפו.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2846/74.

 תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רנל; י״ט בחשון תשל״ה (4 בנובמבר
.(1974 

 תאריך הביטול: א׳ בניסן השל״ה (13 במרס 1975).

 הודעות על בטול צו קבלת נכסים ופשיטת רגל לאחר
 תשלום חובותיו ושחרור כונס הנכסים הרשמי מתפקידו

 כנאמן
 שם החייב, תיאורו ומענו; סלמן(שאול) כהן, ת״ז 4888387, נהג,

 כפר חרוצים 46, דואר רעננה. .
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 4409/69.

 תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל: א׳ בכסלו תש״ל (7 בדצמבר
:(1969 

 תאריך צו קבלת נבטים ופשיטת רגל: א׳ בכסלו תש״ל (7 בדצמבר
.(1969 

 תאריך הביטול: י״ג בשבט תשל״ו(15 בינואר 1976).

ך ר ז  שם החייב, תיאורו ומענו: מויסה(משה) הרשקו, ת״ז 6823362, נ
 קונפקציה, רחוב שאול המלך 8, קרית אונו.

 בית המשפט המחוזי של: חל־אביב־יפו, תיק אזרחי 6021/67.
 תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל: י״ב בכסלו חשכ״ח(14 בדצמבר

.(1967 
 תאריך הביטול: י׳׳נ בשבט תשל״ו(15 בינואר 1976).

 הודעות על מינוי נאמן,
 שמות החייביפ, תיאורם ומענם:

 1. עזבון דוד פטט ז״ל, חזונ: זיבוטיבםקי 115, תל־^ביב;
 2. אריה מטרבי, עובד יהלומים, רחוב טיומקין 6, תל-אביג.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרתי 1365/74.
 תאריך צו הכרזת החייב כפושט רגל: ט״ז'בתשרי תשל״ה(2 באוקטובר

. (1974 
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: ארטור וקסלר, עו״ד, רחוב שפירא 7,

 חל־אביב.
 תאריך המינוי: כ״ב בכסלו תשל״ו(26 בנובמבר 1975).

 שם החייבת, תיאורה ומענה: בתיה פורת, עובדת סוציאלית, רחוב
 בצנלפון 73, גבעתיים.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2778/75.
 תאריך צו הכרזת החייב כפושט רגל: י״ג גטבת תשל״ו(17 בדצמבר

. (1975 
ר אריח ארזי, כבר מלבי ישראל  שם הנאמן, תיאורו ומענו: עו״ד, די

 11, חל־אביב.
(9 בפברואר 1976).  האריך המינוי: ח׳ באדר א׳ השל״ו

 בקשת שחרור
 שפ החייב, תיאורו ומענו: אלי אשכנזי, צבעי, רחוב יהודה הנשיא

 50, נתניה.
 בית המשפט המחוזי של: חל־אביב־יפו, תיק אזרהי 4097/70.
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 הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי

 פקודת פשיטת הדגל, 936 ו

 בקשת בושה או חייב: חייב.
 ,תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: י״ט באדר א׳ חשל״ו(21
 במרס 1976), בשעה 09.30, במשרד כונס הנכסים הרשמי, רחוב

 שמריהו לוין 3, חיפה.
 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: כ״א באדר ב־ תשל״ו(23

 במרס 1976), בשעה 08.30, בבית המשפט המחוזי בחיפה.

 שם החייב, תיאורו ומענה רפאל אלבברי, פועל תעשיה, רחוב
 יוספטל 12/22, קרית־ים.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 134/76.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: ב״א בשבט תשל״ו

 (ד2 בינואר 1976).
. . ב. י  בקשת נושה או חייב; חי

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: י׳׳ט באדר ב׳ תשל״ו
 (21 במרס 1976), בשעה 09.00 במשרד כונס הנכסים הרשמי,

 רחוב שמריהו לוין 3, חיפה.
 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: כ״א באדר ב׳ תשל-ו (23

 במרס 1976), בשעת 08.30 בביח המשפט המחוזי בחיפה.

 הודעות על ביטול צו קבלת נכסים ופשיטת רגל
 שם החייב, תיאורו ומענו: שמעון רוזנברג, רחוב הזית 11, קרית

 ביאליק.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 388/72.

 תאריך צו קבלת הנכסים ופשיטת הרגל: 22 במרס 1972.
 תאריך ביטולו: ב״ה בשבט תשל״ו(27 בינואר 1976).

 שם החייב, תיאורו ומענו: עליה וחיים לוי, רחוב דגר 10/5, נצרת
 עלית.

 בית המשפט המחוזי של: תיפח, חיק אזרחי 161/72.
 תאריך צו קבלת הנכסים ופשיטה רגל: 18 ביוני 1972.

 תאריך ביטולו: כ׳ בשבט תשל״ו(22 בינואר 1976).

 צו שחרור ושחרור נאמן
 שם החייב, תיאורו ומענו: חירי אחמד אברהים מואסי, מבקח אל

 נרבייה.
 ביח המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1390/70.

 תאריך צו השחרור: כ־ב בטבת תשל״ו(26 בדצמבר 1975).
 מהות הצו: שחרור החלטי וסופי.

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: ע׳ רנד עו״ד, רחוב שמריהו לוין 3, חיפה.
 תאריך השחרור: ב״ו בשבט תשל״ו(28 בינואר 1976).

 בקשת שחרור
 שם החייב, תיאורו ומענו: ליאו כהן, שיכון הואדי, יקנעס.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 428/62.
 היום והמקום לדיון בבקשת השחרור: י׳ באדר א׳ תשל״ו(12 במרס

 1976) בשעה 11.00 בבוקר, בביח המשפט המחוזי בחיפה.

 ה׳ באדר א׳ תשל״ו(16 בפברואר 1976) י' יקותיאלי
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעות על תשלום דיבידנד
 שם החייב, תיאורו ומענו: שלמה פטר (פאטר), רחוב בן יהודה 22א׳,

 חיפה.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1958/68.

 הסכום לכל לירה: 25%.
 דיבידנד ראשון או אהד: ראשון.

 זמן פרעונו: כ״ו באדר א׳ תשל״ו(27 בפברואר 1976).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: י׳ חרלף, עו׳׳ד, רחוב הרצל 37, חיפה.

 שמוח החייבים, תיאורם ומענם: אסתר ודוד פריר, רחוב רימון 3/7,
 כרמיאל.

 בית המשפט המחוזי של: היפה, חיק אזרחי 36/68.
 הסכום לכל לירה: 30%.

 דיבידנד ראשון או אחר: שלישי.
 זמן פרעונו: ג׳ באדר ב׳ תשל״ו(5 במרס 1976).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: י׳ וינטר, עו״ד, רחוב שמריהו לוין 6,
 חיפה.

 הודעה על תשלום דיבידנד
 לגושים בדץ קדימה

 שם החייב, תיאורו ומענו: אחמד אברהים מוסטפא מחג׳נה, אומ־אל־
 פחם.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 588/68.
 הסכום לכל לירה: 100%.

 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון.
 זמן פרעונו: כ״ו באדר א׳ תשל״ו (27 בפברואר 1976).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: י׳ ומטר, עו׳׳ד, רחוב שמריהו לוין 6,
 חיפה.

 •צווי קבלת נכסים והכרות פשיטת רגל,
 אסיפה ראשונה וחקירה פומבית

 שם החייב, תיאורו ומענו: יוסף נרינשטיין, ת״ז 05462265, רחוב
 הארז 7, נהריה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרהי 1176/75.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: ו׳ בתשרי השל״ו

 (11 בספטמבר 1975).
 בקשת נושה או חייב: חייב.

 חאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ה׳ באדר ב׳ חשל״ו (ד
 במרס 1976), בשעה 09.00, במשרד כונס הנכסים הרשמי, דהוב

 שמריהו לוין 3, חיפה.
 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: ז׳ באדר ב׳ תשל״ב (9

 במרס 1976), בשעה 08.30, בבית המשפט המחוזי בחיפה.

 שמות החייבים, תיאורם ומענם: מרים בהן, ת״ז 5158037, ודוד כהן,
 כהן, ת״ז 6795881, פקיד, רחוב 5/5, טירת כרמל.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 110/76.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: כ׳ בשבט תשל״ו

 (22 בינואר 1976).
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 מילווה פיתות תש״ד-960ה סדרה יי׳ז

 הודעה על תוצאות ההגרלה החמישית
 בנק ישראל מודיע בי בהגרלה החמישית לפדיון השעוד העשירי
 של איג״ח למוכ״ז ממילווה פיתוח הש״ך-1960, סדרה י״ז, שהתקיימה
 במשרדי בנק ישראל, תל־אביב עלתה בגורל ספרה סופית ״9״ (תשע).

 לפיכך כל איג׳׳ח של המילווה הנ״ל שמספריהן מסתיימים בספרה
 ״9״ (תשע) עלו בגורל ויועמדו לפדיון ההל ביום ט׳ באדר ב׳ חשל״ד

 (11 במרס 1976).
 בנק ישראל

 מינהל מילוות המדינה

 מילווה קליטה (הארכה)/ תשכ״ב-962ז

 הודעה על מקום ההגרלה ומקומה
 בנק ישראל מודיע, בהתאם לסעיף 7 (ב) להודעת מילווה קליטה
 (הארכה), תשכ״ב—1962 (סדרי ההגרלות, מקומן ומועדן), תשכ״ח-
 11968, כי ההגרלה התשיעית לפדיון השיעור העשירי של תעודות
 המילווה הנ*ל (החל ב־1 באפריל 1976), תתקיים ביום י״ב באדר ב׳
 תשל״ו(14 במרס 1976) במשרדי בנק ישראל תל־אביב, בשעה 10.00.

 בנק ישראל
 מינהל מילוות המדינה

 1 ק״ת תשכ״ח, עמי 898.

 מילווה קליסה וחסכון תובה (האדכה),

 תשכ״ו-1966

 הודעה על מועד ההגרלה ומקומה
 בנק ישראל מודיע, בהתאם לסעיף 8 (ב) להודעת מילווה קליטה
 וחסכון חובה(הארכה), תשכ׳*ו-1966(סדרי ההגרלות, מקומן ומועדן),
 תשל״ב-1972 1, כי ההגרלה החמישית לפדיון השיעור השניס־עשר
 של תעודות מהמילווה הנ״ל (החל ב-1 באפריל 1976), תתקיים ביום
 י׳׳ב באדר ב׳ תשל״ו(14 במרס 1976) במשרדי בנק ישראל, תל-אביב,
 בשעה 10.00, לאחר הגרלת הפדיון של תעודות. מילווח קליטה

 (הארכה), תשכ״ב—1962.
 בנק ישדאל

 מינהל מילוות המדינה
 1 ק״ח תשל״־ב, עמי 784.

 מילווה קליסה וחסכון חובה (הארכה),

 תשכ״ו-1966

 הודעה על מועד ההגרלה ומקומה
 בנק ישראל מודיע, בהתאם לסעיף 8 (ב) להודעת מילווה קליטה
 והסבון חובה(הארכה), תשכ״ו-1966(סדרי ההגרלות, מקומן ומועדן),
 תשל״ג—1973 1, כי ההגרלה הרביעיח לפדיון השיעור השנימ־עשר
 של תעודות המילווה הנ״ל (החל ב־1 באפריל 1976), תתקיים ביום
 י״ב באדר ב׳ תשל״ו(14 במרס 1976) במשרדי בנק ישראל, תל־אביב,
 בשעה 10.00, לאחר הגרלת הפדיון של תעודות מילתה קליטה והסבון

 חובה (הארכה) תשכ״ף-1966.

 בנק ישראל
 מינהל מילוות המדינה

 1 ק״ת תשל״ג, עמי 936.

ת כונס הנכסים הרשמי א  הודעות מ

 פקודת פשיטת הרגל, 1936
 צווי קבלת נכסים והכרזת פשיטת רגל,

 אסיפה ראשונה וחקירה פומבית
 שם החייב, תיאורו ומענו: הרטמן זנון, ת״ ז 6819534 צבעי, רחוב

 חן 39/1, ערד.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, ת״א 46/76.

 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: ה׳ באדר א׳ תשל״ו
 (6 בפברואר 1976).

 בקשה נושה או חייב: החייב.
 האריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: כ׳׳א באדר ב׳ חשל״ו(23
 במרס 1976) בשעה 11.00 במשרד כונס הנכסים הרשמי, רחוב

 החלוץ 117, באד-שבע.
 תאריך החקירה הפומביה, השעה והמקום: ב״ז באדר ב׳ חשל״ו(29

 במרס 1976) בשעה 08.30 בביח המשפט המחוזי באר־שבע.

 שם החייב, תיאורו ומענו: זילברמן קלרה, ח״ז 6719028, מרכזנית,
 שבי ג׳ - רחוב חנה סנש 19, באר־שבע.

 בית המשפט המחוזי של: באד־שבע, תיק אזרחי 34/76.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: כ״ח בשבט תשל״ו

 (30 בינואר 1976)..
 בקשת נושה או חייב: החייב.

23)  תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: כ״א באדר ב׳ תשל״ו
 במרס 1976) בשעה 10.00 במשרד כונס הנכסים הרשמי, רחוב

 החלוץ 117, באר־שבע.
29)  תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: כ״ז באדר ב׳ חשל״ו

 במרס 1976), בשעה 08.30 בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע.

 שם החייב, תיאורו ומענו: וינברנ לובה, ת״ז 0727605, 1142/23,
 אילת.

 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 655/75.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: ט״ו בטבת חשל״ו (19

 בדצמבר 1975).
 בקשת נושה או חייב: החייב.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: י״ד באדר ב׳ תשל׳׳ו (16
 במרס 1976) בשעה 10.00 במשרד בונם הנכסים הרשמי, רחוב

 החלוץ., 117, באר־שבע.
 חאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: כ׳ באדר ב׳ חשל״ו (22

 במרס 1976) בשעה 08.30 בביח המשפט המחוזי בבאר־שבע.

 הודעה על תשלום דיבידנד לעובדים בלבד
 שט החייב, תיאורו ומענו: שוימר מרדכי, ח״ז 278618, מנוה זוהר,

 סדום.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, חיק אזרחי 468/73.

 הסכום לכל לירה: 100 אגורות.
 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד בדין קדימה לעובדים.

 זמן פרעונו: י״ג באדר ב׳ תשל״ו(15 במרס 1976).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי, רחוב החלוץ 117,

 באר־שבע.

 י ״ב באדר א׳ תשל״ו(13 בפברואר 1976) ש׳ אנקור
 סגן כונס הנכסים הרשמי
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 תקנות שערי אוצר, תעו״מ-»194

 הסכום הכולל של שטרי אוצר
י  ל-

165,000,000 

69,400,000 

234,400,000 

165,000,000 
69,400,000 

234,400,000 

 ל״י

 1. שתיו במחזור כיום כ׳ בניסן תשל״ה
 (1 באפריל 1975) —

 על פי סעיף 1 (ב)(1) לפקודת
 שטריאוצד, חש״ט—1948

 על פי סעיף 1 (ב)(2) לפקודת
 שטרי אוצר, חש״ט-1948

 םה״כ
 2. הוצאו אחרי התאריך האמור -

 על פי סעיף 1 (ב)(1) 165,000,000
 על פי סעיף 1 (ב)(2) 69,400,000

 3. נפדו אחרי התאריך האמור -
 על פי סעיף 1 (ב)(1) 165,000,000
 על פי סעיף 1 (ב)(2) 69,400,000

 4. נמצאים במחזור ביום כ׳׳ד באדר א׳
 חשל״ר(25 בפברואר 1976) -

 על פי סעיף 1 (ב)(1)
 על פי סעיף 1 (ב)(2)

 םת״ב

 תוק בנק ישראל, תשיי׳ד- 954 ז

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

 ד" מחזור המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום העבודה

 ״׳ז באדר א׳ תשל״ו, (13 בפברואר 11976

 אנ׳ ל״י

4,25B,174,089 50 
173,186,832 J־ 

4,431,360,971 50 
343,288,812 32 

4,088,072,159 18 

_ -

4,431,360,971 50 

׳ ־ ־ , .  שטרי כסף במחזור .
 מעות (ליבות מסבעות קטניס) במחזור . .

 סך כל המטבע במחזור •
 זהב . .

 יתרוח במטבע חוץ
. . . . .  שסרי מקרקעין של הממשלה .
 שטרי אוצר ושטרי התחייבות של הממשלה .

 שטרי חוב ושסרי חליפין
 סך כל הנכסים .

 * לא כולל מטבעות זכרו! ןמיהכ) בערך נקוב כולל של 13,662,400

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

ת על אחריות המודיעים ואין בפרםומ! משום מתן תעודה על נכונותן  הודעות אלה מתפרסמו

 מפעלי עורות ״כתר״, בע״מ
 (כפירוק מרצון)

 ניחנת בזה הודעה, כי באסיפה הכלליח שלא מן המנין של החברה
 הנ״ל, שנועדה ונתכנסה בהלכה ביום 8 בפברואר 1976, נתקבלה
 החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את הגב׳ פנינה נפשי
 ומר משה נפשי מאזור התעשיה סגולה, פתח־תקוה, במפרקי החברה.

 כל נושה שיש לו תביעה נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחה תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרקים

 הב״ל.

 כל מי שלא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד הנ״ל, לא ייענה.

 פנינה נפשי - משה נפשי
 מפרקים

 חברת ויסקוט בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על האסיפה הסופית בהתאם לסעיף 206
 לפקודת החברות

 נמסרת בזה הודעה, שהאסיפה הכללית האחרונה של החברים של
 החברה הנ״ל, תתכנס ביום כ״א באדר ב׳ (23 במרס 1976) בשעה
 9.30 ברחוב מקוה־ישראל 18, תל־אביב, במשרד עו״ד רפאל שטיין,
 לשם הנשת דו״ה סופי של המפרק המראה כיצד התנהל פירוק העסקים
 ומה עשו בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק

 ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.

נ ר ב נ ט ו  לב רוטנברג גורג׳(יחזקאל) ר
 מפרקים

 חברת מאפיה מכנית הדר כפר סבא בע״מ
 החלטה מיוחדת לפירוק חברה מרצון

 ניחנה בזה הודעה, בי באסיפה הכלליה שלא מן המנין של החברה
 הנ״ל, שנועדה ונחכנסה כהלכה ביום 9 במרס 1975, נתקבלה החלטה
 מיוחדת לפרק החברה מרצון ולמנות את מר אברהם מאירוביץ במפרק

 החברה.
 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש תביעותיו בצירוף
 ההוכחות תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למפרק הנ׳׳ל, ע״י משרד

 הודב״ן את שחם, שדדי דוד המלך 3, תל־אביב.

 נושה או אדם אשר לא יגיש חביעחו חוך המועד האמור לעיל, לא
 ייענה.

, מפרק ץ י ב ו ר י א ם מ ה ר ב  א

 זיגפריד באום בערבון מוגבל
 הודעה על פירוק מרצון

 נמסרת בזח הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המכין של חברי
 החברה הנ׳׳ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום י״ד באדר א׳ תשל״ו
 (15 בפברואר 1976), נתקבלה ההחלטה הבאה בתור החלטה מיוחדת:

 החברה תתפרק מרצון ומד יהודה לודוינ אשנר וגב׳ מרגוט באום
 יתמנו במפרקי החברה.

 כל נושה שיש לו תביעה לחברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו בצירוף
 הוכחותיו תוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו ברשומות לידי המפרק

 מר יהודה לודויג אשבר, רחוב הרצל 156, רחובות.

 מרגוט באום יהודה לודויג אשנר
 מסרקים
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 מדינת ישראל

 משרדי הממונה על מחוז חיפה
 לכבוד חיפה, י״ט בתשרי תשל׳׳ג

 גב׳ יוביבה בלומנפלד, עו״ד 20 בספטמבר 1972
 רחוב הרצל 44

ה פ י  ח

 גברת נכבדה,

 הריני מתכבד לאשר בזאח קבלת הודעחך בהתאם לסעיף 6 מהחוק
 העותומני לאגודות, על יסוד האגודה כדלקמן:

Royal Academy of הסניף הישראלי של ה־ : ה ד ו ג א  א. שם ה
Dancing (London) R.A.D. 

: חיפה, רה׳ הלל 43, אצל גב׳ וולנטינה ארכיפובה גרוםמן.  ב. המען

: ה ד ו ג א ח ה ו ר ט  ג. מ

 1. הרחבח הידע, ההבנה וההערכה של הבלט חקלסי בקרב הצבור
 וחשיבותו לתרבוח המחול.

 2. הרחבח ההערכה והידע בקרב הצבור של הבלט הקלסי כגורם
 חינוכי לילדים ולנוער, בהתאם להדרכה המקצועית, המוכרת
Royal Academy of Dancing (London) -בעולם כולו, של \ך 

R.A.D. 
 (להלן: ה־ .R.A.D שהינו מוסד שאינו נושא-רווחים).

 3. שמירה על רמה חינוכית ומקצועית גבוהה של הבלט הקלסי
 בהוראה לילדים ולנוער, ופתוח תרבותם ויכולתם כרקדנים

 מקצועיים או מורים בעתיד.

 4. שמירה וטפוח של יחסי חברות וכבוד בין מורי המחול,
 תלמידים ורקדנים.

: ד ע ו י ה ר ב ת ח ו מ -ד. ש
 גבי וולנטינה ארכיפובה גרוסמן, רח׳ הלל 43, חיפה—יושבת ראש
 גב׳ איבון נדונסקי, רה׳ החורש 40, קריח שמריהו, חיפה—מזכירה.

י ת ל י י א ל ת פ  ד׳׳ר נ
 הממונה על מחוז חיפה

 ״אמלק״ חברה לבנין ולהשקעות בע״מ
 הודעה בהתאם לסעיף(1) 216 לפקודת החברות

 נמסרת בזה הודעה שבאסיפה הכללית יוצאת מן הכלל שהתקיימה
 כחוק ביום 5 בפברואר 1976, נתקבלו החלטות מיוחדות כדלקמן:

 א. לפרק את החברה מרצון.
 ב. למנות כמפרק החברה אח מר יהודה שגיב.

, מפרק ב י ג ה ש ד ו ה  י

 בניני מונדיאל בערבון מוגבל
 הודעה בהתאם לסעיף (1) 216 לפקודת החברות

 נמסרת בזה הודעה שבאסיפה הכללית יוצאה מן הכלל שהתקיימה
 כחוק ביום 1 בפברואר 1976, נתקבלו החלטות מיוחדות כדלקמן:

 א. לפרק את החברה מרצון.
 ב. למנות אה מר יהודה שגיב, ומר יהודה לאון קחי במפרקי

 החברה.
, מפרק ב י ג ה ש ד ו ה  י

 פיבגאל ישראל בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה הכללית הסופית
 ניתנת בזה הודעה לפי סעיף 206 לפקודת החברות, כי האסיפה
 הכללית הסופית של החברה תתקיים ברחוב נחלת בנימין 52, חל־
 אביב, במשרדו של עו״ד, עמנואל אלקיים, ביום 30 במרס 1976,
 בשעה 9.00 בבוקר, למטרת הגשת דו״ח על הפירוק, מסירת הסברים
 שיידרשו וקבלת החלטות יוצאות מן הכלל וכיצד לנהוג בפנקסי החברה

 וניירותיה.
, מפרק ד ״ ו , ע ם י י ק ל ׳ א  ע

 ל.מ.כ.ו. מוצרי גומי בע׳׳מ
 הודעה לפי סעיף 207(1) לפקודת החברות

 נמסרת בזח הודעה, כי ביום 28 במרס 1976, בשעה 17.00,
 תתקיים אסיפת נושים של חברת ל.מ.ב.ו. בע׳׳מ (בפירוק מרצון),
 במשרדו של נ׳ סולימן ושות׳, רו׳׳ח, בבנין בית אל-על ברחוב בן־

 יהודה 32, תל־אביב חדר 716.
׳ רואי חשבון ת ו ש ן ו מ י ל ו ׳ ס  נ

 חברה לשווק אשור בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה לפי סעיף 206 לפקודת החברות
 ניתנת בזה הודעה, כי האסיפה הכללית הסופית של החברה,
 ההקיים ברחוב אלנבי 94, חל־אביב, במשרד ח״ה מרדכי חקלאי ובניו,
 רו״ח, ביום כ׳׳ג באדר ב׳ (25 במרס 1976), בשעה 9.00 בבוקר,
 לשם חגשח דו׳׳ח על הפירוק, מסירת הסברים שיידרשו וקבלת

 החלטות יוצאוה מן הכלל וכיצד לנהוג בפנקסי החברה וניירוחיה.

, רו״ח, מפרק י א ל ק ד ח ו  ד

 ״אופירה״ שירותי קירור ואספקה בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 נמסרת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
 הנ״ל שהחקיימה ביום כ׳׳ב בכסלו תשל״ו (26 בנובמבר 1975),
 בהקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה

 ליפשיץ, עו׳׳ד, במפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות ננד החברה הנ״ל יגיש אוחן חוך 21
 יום מיום פרסום הודעה זו למפרק הנ״ל, שמענו: רחוב מונטיפיורי

 3, חל״אביב.
, עו׳׳ד, מפרק ץ י ש פ י ה ל ד ו ה  י

 חברת בקר החולה בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניחנה בזה הודעה, כי באסיפה הכלליח שלא מן המנין של החברה
 הנ״ל שנועדה ונחכנםה כהלכה ביום 26 בינואר 1976, נתקבלה
 החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את ה״ה שלמה כדם,

 עו״ד, מתל־אביב, שד׳ רוטשילד 50 (בנין הבנק), כמפרק החברה.

 כל נושה שיש לו חביעוה נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק

 הנ״ל.

 כל מי שלא יגיש תביעותיו באמור תוך המועד הנ״ל, לא ייענה.

, עו״ד, מפרק ם ר ה ב מ ל  ש
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ר ת  עזבץ המנוח גרשון ב
 רחוב מרגולין 3, תל־אביב

 הזמנה לנושים
 מוזמנים בזה נושי המנוח הנ״ל להודיע על תביעותיהם בנתב לחתום
 מטה לפי המען: מנהיים יוריסטה, עו״ד, רחוב אבן נבירול 11, תל־

 אביב, וזאת תוך שלושה חדשים מיום פרסום הזמנה זו.

ד ״ ו , ע ם י י ה נ ׳ מ  ד־׳ר י
 מנהל עזבון זמני

 עזבון המנוחה שרלוטה (שבע) לדרר ז״ל לביתוולמוט
 הודעה לפי סעיף 99 לחוק הירושה, תשכ״ה-1965
 בחור מנהל עזבון המנוחה שרלוטה (שבע) לדרר ז׳׳ל לבית
  וולמוט, ת״ז 0124522, אני מזמין את נושי העזבון להודיעני על תבי

 עותיהם הוך שלושה חדשים מהיום אל כתובתי:
 ד״ר ה.צ. ויגל, עו׳יד, רחוב נחלת בנימין 52, תל־אביב.

ד ״ ו , ע ל ג י ׳ ו ׳ צ  ד׳׳ר ה
 מנהל העזבון

 הבית בפינת צפניה וזכריה בע״מ .
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הידעת כ• באסיפה הכללית שלא מן המנין שנועדה
 ונתכנסה כהלכה ביום 1 בפברואר 1976, נתקבלה החלטה מיוחדת
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד א׳ נביאי וי׳ בכר משד׳

 שאול המלך 11, חל-אביב במפרקי החברה.

 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המסרק

 הנ־׳ל.

 נושה או אדם אהד אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור תוך המועד
 הנ׳׳ל, לא ייענה.

, עו״ד ד כ ׳ כ , עו״ד י י א י ב  א׳ נ
 מפרקים

 תיקון טעויות דפוס
 באישור בדבר הפיכת מקרקעי יעוד למקרקעי ציבור, שפורסם
 בילקוט הפרסומים 2190, תשל״ו, עמי 1119, בתוספת, במקום גוש

 ׳׳6296" צ״ל "6286׳׳.

 בהודעה בדבר התחלת הסדר מקרקעין באזור הסדר אשקלון
 (טומםום), שפורסמה ני״פ 2192, תשל״ו, עמי 1163, במקום ״נוש

 1962", צ׳׳ל "1692״.

 בתוצאות ההגרלה ה־72 של מילווה עממי, תש״י-1950 (סדרה בי)
 שפורסמו בילקוט הפרסומים 2187, תשל״ו עמ׳ 1085, בסעיף הי,

. ״ v 1 9 6 8 0 9 9 6 8 9 9  במקופ ״׳׳יי! ״ צ״ל ״

 ארנון עולי מרכז אירופה
ה הודעה, כי בישיבות הנשיאות של ארגון עולי מרכז  ניחנת מ
 אירופה בהאריבים 26 ביוני 1975 ו־15 בינואר 1976 הוחלט, בהתאם

 לסעיף 23 של תקנון ארגון עולי מרכז אירופה:
 1. להעניק זכות חתימה לאנשים הבאים:

 רשימה א׳ רשימה ב׳
 ראובן גולן

 עליזה מודיץ
 ד״ר מקסימיליאן משה קימל

 אברהם היינץ גרליבג
 פריץ הירשמן

 ד״ר יוסף ווייס
 ד״ר הנס טרמר

 ד׳׳ר ג׳ון לוי
 ד״ר יוסף לם

 ד״ר שלמה קרוליק

 החתימות של שני אנשים מרשימה א׳ או חתימה של אחד האנשים
 ברשימה א׳ יחד עם חחימה של אחד האנשים ברשימה ב׳ יחייבו אח

 ארגון עולי מרכז אירופה.

 2. בנוסף על זכות החתימה הנ״ל תהיה זכות החתימה לכל חשבונות
 הבנקים של ארגון עולי מרכז אירופה לאנשים הבאים, באופן כזה,

 שתתימוח שניים מהם תחייבנה את ארגון עולי מרכז אירופה:
 ראובן גולן

 ד״ר הנס טרמר
 עליזה מוריץ

 הלנה ניסנבאום
ר מקסימיליאן משה קימל  די

ה פ ו ר י ז א כ ר י מ ל ו ן ע ו ג ר  א

 ״ניו־דאי״ חברה להשקעות ובנץ בישראל בע״מ
 הודעה לפי סעיף 216 לפקודת החברות

 מודיעים נזה כי באסיפה הכללית של החברה שהתקיימה ביום 6
 בפברואר 1976, נתקבלה החלטה מייחדת לפרק את החברה בפירוק

 מרצון ולמנות את מר יונה ראי כמפרק.
, מפרק י א ה ד נ ו  י

 הפדרציה העולמית של הקהילה הספרדית
 הננו מבקשים בזה לפרסם ברשומות כי בישיבת המזכירות של
 הנהלת הפדרציה של הקהילות הספרדיות בישראל נבחרו 4 החברים

 המפורטים להלן בתור ועדת הגזברות של הפדרציה:

 נציגי קבוצה א׳ נציגי קבוצה ב׳
 1. דוד פתל 1. יחזקאל סופר

 2. ישראל קיסר 2. זאב גריגו

 חתימתם של שבי נציגים אחד מכל קבוצה בתוספת חותמת האגודה
 תחייב אח האגודה בכל העניינים הכספיים.

ם י י ק ל י א כ ד ר ן מ ו ט י ד ס ו  ד
 מ״מ הנשיא
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