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 תקגזת־שעת־חידום (תשלומי חובה),

 תשי״ח-1958

 הודעה על מינוי יושב ראש ועדת ערר

 אבי מודיע שבתוקף סמכותי לפי תקנה 9 לתקנות שעת־חירום
 (תשלומי חובה), חשי״ח—11958, מיניתי את השופט מרדכי קנת,
 3שיא תורן, להיות יושב־ראש ועדת ערר, במקום השופט זאב צלטנר

 ז׳׳ל.
 ההודעה ער מינוי ועדת ערר על הרכבו: ומענה, שפורסמה בילקוט

 הפרסומים 584, תשי׳׳ת, עמ׳ 566, תתוקן לפי זה.

 ח׳ באייר תשל״ז(26 באפריל 1977) חיים י' צדוק
 (חמ 74045) שד המשפטים

 ! ס״ח ת-שי״ט, שמי 18.

 חוק מס רכוש וקרן פיצויים, חשכ״א-1961

 ביטול מינוי של יושב ראש ועדת ערר לפי סעיף 29

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים,
 השכ״א—11961, אני מבעל לפי בקשתו את המינוי של עו״ד אבשלום

 לוי להיות יושב ראש ועדת הערר לאזור ירושלים.
 מינוי ועדות הערר שפורסם בילקוט הפרסומים 2194, השל״ו,

 עמ׳ 1179, יתוקן לפי זה.

 כ״ד בגיםן תשל״ז(12 באפריל 1377) חיים י' צדוק
 (המ 72470) שר המשפטים

 1 ס״ח תשכ־א, עמי 100.

 חוק שידות המדינה (מינויים),

 תשי״גו-1959

 הודעה על הוספת משרה בתוספת

 מודיעים בזה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 23 להוק שירות
 המדינה (מינוייט), חשי״ט—11959, החליטה הממשלה להוסיף את
 מישרת מנהל אגף הניכמ והבלו לרשימת חמישרות שבתוספת לחוק

 האמור.

 ט״ו באייר תשל״ז(3 במאי 1977) גרשון אבנר
 (חמ 720819) מזכיר הממשלה

 1 ם״ח תשי״ט, עמי 86; תשב׳־ג, עמי 110.

 חוק גתי המשפט, תשי״ז-1957

 הודעה על מינוי רשם

 בהתאם לסעיף 30 (ב) לחוק בחי המשפט, תשי״ז—1957 !, אני
 מודיע שמיניתי, באישור של שר המשפטים, בתוקף סמכותי לפי
 סעיף 30(א) לחוק האמור, את יעל עשת (קרוסט) להיות רשם

 בית משפם שלום, מיום י״ג בניסן תשל״ז(1 באפריל 1977].

 ל׳ בניסן תשל״ז (18 באפריל לדי!1) יואל זוסמן
 (חמ 700500} נשיא בית המשפט. העליון

 י ס-ח תשי׳׳ז, עמ׳ 148.

 חוק המקרקעין, תשכ״ט-1969

ר הפיכת מקרקעי יעוד למקרקעי ציבור ב ד  אישור ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 110 לחוק המקרקעין, תשכ״ט-11969,
 אני מאשר, כי המקרקעין המתוארים בתוספת, הרשומים בלשכת
 רישום המקרקעין רחוכות כמקרקעי יעוד, המהווים חלקם דרכים
 וחלקם בחלים וחלקם הוף־ים, חדלו לשמש ליעודם וייהפכו למקרקעי

 ציבור שאינם מקרקעי יעוד.

 תוספת
 החלק שחדל לשמש

 לייעודו
 במטרים רבועים

 שטח החלקה
 במטרים רבועים

 הגוש מם׳ החלקה

 324 42 2,653 בשלמות
 319 59 1,871 בשלמות
 440 25 38,737 בשלמות
 502 6 4,640 בשלמות
 481 4 1,402 נשלמות
 481 5 1,749 בשלמות
 481 6 2,639 בשלמות

62 60,277 27 1940 

 ח׳ באייר תשל״ז (26 באפריל 1977) חיים יי צדוק
 (תמ 7900) שר המשפטים

 חוק השופטים, תשי״ג-1953

 הודעה על הצורך למנות שופט

 בהתאם לסעיף 7 (א) לחוק השופטים, תשי״ג—11953, אני מודיע
 כי יש צורך למנות שופט של בית המשפט העליון.

 ט׳׳ו באייר תשל׳׳ז(3 במאי 1977) חיים י' צדוק
 (חמ 70070) שר המשפטים

 הערה: השופט שיתמנה יכהן בבית המשפט העליון בירושלים.

 1 ס״ח תשי״ג, עמי 149.

 הודעה על הצורך למנות שופט

 בהתאם לסעיף 7 (א) לחוק השופטים, תשי׳יג-11953, אני מודיע
 כי יש צורך למנות שופט של בית משפט שלום.

 י-ג באייר חשל״ז(1 במאי 1977) חיים י' צדוק
 (חמ 70070) שר המשפטים

 הערה: השופט שיתמנה יכהן בבית משפט השלום בתל־אביב
 ובמחוז תל־אביב כיושב ראש בית משפט עירוני,

 1 ס״ח תשי״ג, עמי 149.

 1336 ילקוט הפרסומים 2320, ב״ר באייר תשי״ו, 12.5.1977



 פקודת מס הכנסה
 חוק מס עדך מוסף, חשל״ו—1975

 הודעה על הוספת חבר לרשימת חברי הועדות
 לקבילות פנקסי חשבונות

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 148 לפקודת מס
 הכנסה!, ולפי סעיף 127 לחוק מס ערך מוסף, תשל״ו—1975 2,
 מיניתי בהתייעצות עם שר המשפטים את רענן נתנאל להיות הבר
 ועדות לקבילות פנקסי חשבונות לענין הפקודה וההוק האמורים 3,

 ברשימת החברים שהם עובדי מדינת או מוסד ממלכתי אחר.

 יהושע רבינוביץ
 שר האוצר

 כ״ד בניסן תשל״ז(12 באפריל 1977)
 (חמ 723155)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, תשכ״א, עמי 120; תשל״ה,
 עמי 168.

 2 ם״ח תשל״ו, עמ׳ 52.
 3 י״פ תשל״ז, עמי 1159.

 חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב],

 תשכ״ע-969ו

 הודעה על שינוי בהרכבה של ועדת הבחירות
 המרכזית לכנסת

 בהתאם לסעיף 23 (ב) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב],
 תשכ״ט-11969, נמסרת בזה הודעה על שינוי בהרכבה של ועדת

 הבחירות המרכזית כלהלן:

 (1) , במקום חבר הועדה ״אליער תם״ יבוא ״בן־ציון חלפוך;
 (2) במקום ממלא מקום חבר הועדה ״נפתלי. אושפיז״ יבוא

 ״גד שחר״.
 ההודעה על הרכב ועדת הבחירות המרכזית ־לכנסת שפורסמה

 בילקוט הפרסומים 2019, תשל״ד, עמי 1736, תתוקן לפי זה.

ל ל  ד׳ באייר תשל״ו(22 באפריל 1977) שלמה ה
 (חמ 76666) ׳ שר הפנים

 1 ס״ח חשכ׳׳ט, עמי 103; תשל״ג, עמ׳ 152.

ל שינוי בהרכבה של ועדת הבחירות  הודעה ע
 המרכזית לכנסת

 בהתאם לסעיף 23 (ב) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב],
 השכ״ט—1969! נמסרת בזה הודעה על שינוי בהרכבה של ועדת

 הבהירות המרכזית כלהלן:

 במקום חבר הועדה ״מרדכי שהם״ יבוא ״אמנון זכרוני״.

 הודעה על הרכב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת שפורסמה
 בילקוט הפרסומים 2019, תשל״ד, עמי 1736, תתוקן לפי זה.

ל ל  ט׳ באייר תשל״ז(27 באפריל 1977) שלמה ה
 (ח מ 76666) שר הפנים

 חוק המקרקעין, תשכ״ס-9*9ו

ר הפיכת מקרקעי יעוד למקרקעי ציבור ב ד  אישור ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 110 לחוק המקרקעין, תשכ״ט—11969,
 אני מאשר, כי חלקים של מקרקעין המתוארים בתוספת, הרשומים
 בלשכות רישום המקרקעין, כמפורט להלן, כמקרקעי יעוד והמהווים
 דרכים, חדלו לשמש ליעודם וייהפכו למקרקעי ציבור שאינם מקרקעי

 יעוד.
 תוספת

 החלק שחדל לשמש
 לייעודו

 במטרים רבועים
 שטח החלקה

 במטרים רבועים
 מם׳ הגוש מם׳ החלקה

 לשכת רישום המקרקעין תל־אביב
42 3,349 517 6145 

166 1,523 547 6145 
79 1,173 1192 6145 

 6145 1196 271 בשלמות
 6145 1197 128 בשלמות

244 1,351 1198 6145 
222 2,560 1280 6145 
477 2,869 1314 6145 

 6204 323 803 בשלמות

 לשכת רישום המקרקעין בת־ים
 7167 150 11,032 בשלמות
 7169 170 20,072 בשלמות
 7169 169 2,848 בשלמות

 לשכת רישוט המקרקעין נתניה
 6546 48 7,021 בשלמות
 6546 49 1,364 בשלמות

 לשכת רישום המקרקעין פתח־תקר ה
2,640 9,210 100 7619 

 חיים י׳ צדוק
 שר המשפטים

 ח׳ באייר תשל״ז(26 באפריל 1977)
 (חמ 7900)

 1 ס״ת חשכ״ט, עמי 259.

1 

 חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים),

 חשגר׳ו-1955

 מינוי חוקרי נוער

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק לתיקון דיני הראיות (הגנת
 ילדים), תשט״ו—11955, ולאחר התייעצות בועדה שהוקמה לפי
 הסעיף האמור, אני ממנה את שמעון שפרוביץ ואת נוהאד

 אלתפקגיי, להיות חוקרי נוער.

 חיים י׳ צדוק
 שר המשפטים

 י״ג באייר תשל״ז(1 במאי 1977)
(70600) 

 1 ם״ח תשט״ו, עמי 96. ! ם״-ת תשב״ט, עמי 103; תשל״ג, עמי 152.

 ילקוט הפרסומים 2320, כ״ד באייר תשל׳׳ז, 12.5.1977 1337



 (5) אני קובע, בי שמות מומחי התעסוקה להלן ״כללו ברשימת ועדות
 הנכות:

 תל־אביב

 לאה אשר רות לוי
 שרה אוורבוך ויויאן למפרט

 מלכה איצקוביץ ויויאן מלקולם
 אתי מורין יעקב םיטון

 שידל בן־אהרון ריקי פלד
 מרלין גרנט פנינה קליינברג

 דורית הפנטר צופיה רוזן
 ציפורה מרקל אסתר שפיר

 אמיה לוי

 (6) אני קובע, כי שמה של מומחית התעסוקה להלן ינלל ברשימת
 חברי ועדות נכות לעררים:

 תל־אביב

 בטי אלעזר

 (7) אני קובע, כי שמות מומחי השיקום להלן יבללו ברשימת חברי
 ועדות נכות לעררים;

 ירושלים

 דינה ורדי
 לואי רם

 אזכור עיר ברשימת חברי הועדות כאמור בא לציין את מקום
 מגוריו של החבר ולא להגביל את תחום פעולתו.

 משה ברעם
 שר העבודה

 א׳ באייר חשל״ז(19 באפריל 1977)
 (חמ 750375)

 תקנות הביטוח הלאומי(ביטוח נכות)(קביעת
 דרגת נכות), תשל״ד-974ו

 תיקון רשימת חברי־ ועדות

 בהתאם לתקגות 2 (א) 16 ו־30 לתקנות הביטוח הלאומי(ביטוח
 נכות)(קביעת דרגת נכות) תשל״ד—11974 —

 (1) אני קובע, כי שמות הרופאים להלן ייכללו ברשימה חברי ועדות
 הנכות:

 תל־אביב

 ד״ר לילי ארונוביץ
 ד״ר מרים בועז

 ד״ר משה ברוקס

 ד״ר אברהם עורי
 ד״ר רפאל צלקוביץ
 ד׳״ר טולי שטיינבך

 ד״ר הנה נדבורנה
 חיפה

 ד״ר הרמן ברימון

 (2) אני קובע, כי שמות הרופאים להלן ייכללו ברשימת חברי ועדות
 בכות לעררים:

 תל־אביב חיפה

 פרופ׳ אורי בתר
 ד׳־ר צבי פרידמן

 ד״ר רפאל רוזין
 ד״ר סימון אוליבר

 ד״ ר יוסף זילברשטיין

 (3) אבי קובע, כי שמות הרופאים להלן יימחקו מרשימת חברי ועדות
 הבכות לעררים 2:

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (פיקות על
 שירותי הובלה), תשל״א-971ז

 מינוי ועדת הסמכה
 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לצו הפיקוח על מצר
 כים ושירותים (פיקוח על שירותי הובלה), תשל״א—11971, הארכתי
 את מינויים של האנשים ששמותיהם נקובים להלן להיות ועדת הסמכה
 לצורך הסמכת מנהלים מקצועיים לשנתיים נוספות מיו5 כ׳ בניסן

 תשל״ז (8 באפריל 1977):

 מרדכי גבאי, נציג משרד התחבורה — יושב ראש
 משה הדר, נציג משרד התחבורה — חבר
 זכריה פוקס, נציג משרד העבודה — חבר
 מנחם גובר, נציג הארגון הארצי של מובילים — הבר
 נחום טננבלט, נציג הארגון הארצי על מובילים — חבר

 ל׳ בניסן תשל״ז(18 באפריל 1977) גד יצקבי
 (חמ 741182) שר התחבורה

 (4) אני קובע כי שמות מומחי השיקום להלן ייכללו ברשימת חברי
 ועדות הנבות:

 תל־אביב

 שולמית ארנון
 דנה ארזי

 דינה אלון
 אביטל אנגל
 רחל גולדמן

 אסתר הירשפלד

 ירושלים

 סימה בר־חיים
 מלוין יולשטיין

 מדים פיין

 חיפה

 מרי• בריל
 רוזה יסתת
 איני לדרר

 הני נוח

 כפר־־סבא

 אלישבע זהר

 ! ק״ת חשל״א, עמ׳ 673; תשל״ג, עמ׳ 1398.
 1 ק׳׳ח תשל״ד, עמי 1480.

 2 י׳׳פ תשל׳׳ה, עמי 393.

 1338 ילקוט הפרסומים 2320׳ כ״ד באייר תשל״ו, 12.5.1977



 חוק לימוד תונה, תש״ט-1949

ל העברת סמכויות  הודעה ע
 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק לימוד חובה,
 תש״ט—1949 1, העברתי לצבי פראנק את סמכותי לפי סעיף 5 (ב)

 (1) (ע) לחוק.

 ו׳ באייר חשל״ז(24 באפריל 1977) אהרן ידלץ י
 (חמ 735009) שד החינוך והחי־בות

 1 ס״ח תשיט, עמ׳ 287; תש׳׳י, עמ׳ 314; חשי״ג, עמיי 137; חשכ״ט,
 עמ׳ 33, עמ׳ 176, עמי 178; חשל״א, עמ׳ 146; תשל׳׳ב, עמי

 102, עמי 122; חשל׳׳ו, עמ׳ 99.

¡945 , ח לצדבי ציבור) ש י כ ד ) ת ו ע ק ר ק ת ה ד ו ק  פ
 הודעה לפי סעיף 19

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי
 ציבור), 11943 (להלן — הפקידה), אני מכריז בי המקרקעין המתוארים
 בתוספת, שביחס אליהם פורסמה הודעה 2 לפי סעיפים 5 ו־ל לפקודה,
 יהיו לקניינה הנמור והמוחלט של מדינת ישראל מיום פרסום הודעה

 זו ברשומות.
 תוספת

 חטיבת קרקע אשר שטחה 339.258 דונם המהווה חלקה 20 בגוש
 10119 פרט ל־8ד/28 חלקים הרשומים על־שם הקרן הקיימת לישראל

 בחלקה.
 כ״ד בניסן חשל״ז(12 באפריל 1977) יהושע רבינוביץ

 (חמ 72512) שר האוצר
 1 ע״ר 1943, תום׳ 1, עמי 32.

 3 י״פ תשכ״ח, עמ׳ 1891.

 הודעה לפי סעיף 19
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי
 ציבור), 11943 (להלן — הפקודה), אני מבריז כי המקרקעין המתוארים
 בתוספת, שביהם אליהם פורסמה הודעה 2 לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה,
 יהיו לקנינה הגמור והמוחלט של מדינת ישראל מיום פרסום הודעה זו

 •ברשומות.
 תוספת

 שתי חטיבות קרקע הנמצאות בגוש 10822 חיפה והמהווה —
 1. חלקה ארעית מס׳ 42 אשר שטחה 830 מ׳׳ר;

 2. חלקה ארעית מס׳ 51 אשר שטחה 6,169 מ״ר.
 הקרקעות האמורות מסומנות בצבע כחול בתשריט מס׳ הפ/282/98

 הערוך בקנה מידה 1:1240 והחתום ביד שר האוצר.
 העתקי התשריט האמור מופקדים במשרדי מנהל אגף רישום
 והסדר קרקעות, ירושלים, ובמשרדי הממונה על המחוז, משרד הפנים,
 חיפה, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

 כ״ד בניסן תשל׳׳ז(12 באפריל 1977) יהושע רבינוביץ
 (חמ 72512) שר האוצר

 1 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.
 2 י׳׳פ תשב״נ, עמי 1876.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (גרירת רכב
 וחילוצו), תשל״ד-974ו

ל מינוי ועדת הסמכה  הודעה ע
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 (ב) לצו הפיקוח על מצרכים ושי
 רותים (גרירת רכב וחילוצו, )תשל״ד—1974A אני ממנה אח האנשים

 ששמותיהם נקובים להלן להיות חברי ועדת ההסמכה:

 נציגי משרד החחבורה: י
 שמשון וקסמן - יושב ראש

 יצחק דון — חבר
 משה םימן־טוב — חבר
 צבי גולדמן - חבר

 נציג משרד העבודה:
 אורי אדלמן — חבר

 נציג משדד הבטחון:
 סרן רון מלר — חבר

 נציגים של בעלי מקצוע בענף הגרירה והחילוץ:
 חיים נקריטין — חבר
 אברהם שטיין — חבר

 שמעון שפי, נציג נוסף - הבר

 כ״ד בניסן תשל-ז(12 באפריל 1977) נד יעקבי
 (חמ 741184) שר התחבורה

 ג ק״ת תשל״ד, ממ׳ 972.

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים
 ומפעלימ לכלי־רכב), תשי׳ל-1970

 הודעה על מינוי חברים נוספים בועדת תלונות
V 

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 א לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים
 (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), תשיל—1970 !, אני ממנה את משה
ן, שמעון אברהם ודב שפירא, להיות  סימן־טוב, יצחק רו
 , חברים נוספים כנציגי משרד התחבורה בועדת התלונות שהודעה על

 מיבוייה פורסמה בילקוט הפרסומים 1936, חשל״ג, עמי 2117.
 כ״ד בניסן תשל״ז 12 באפריל 1977) גד יעקבי

 (חמ 75513) שר התחבורה

 1 ק׳׳ח חש׳׳ל, עמ׳ 2186; תשל׳׳ג, עמ־ 746.

 מינוי
 בהתאם להחלטת הממשלה מס׳ 187 מיום כ׳׳ב בטבת תשכ״ה
 (27 בדצמבר 1964) ועל פי המלצות שר החוץ, שר החקלאות, שר
 הבריאות ומנהלת מכון החקנים הישראלי, אני ממנה בזה אח לזר
 וולמן להיות יושב ראש הועדה הארצית למען חקינה בין־לאומית
 למזון (Codex Aiimemarius) ואח הוה הראלי, ד״ר שמעון
יזנברג ואינני אליהו הדר- להיות חברי  פאפו, אהרן אי

 הועדה, לתקופה של ארבע שנים.

 כ״ט בניסן תשל״ז(17 באפריל 1977) חיים בר׳־לב
 (חמ 74120) שר המסחר והתעשיה

 ייקוט הפרסומים 2320, כ״ד באייר תשל״ז, 12.5.1977 1339



 צו המועצות המקוממת (א), תשי״א-950ו

ר בחירת סגני ראש המועצה המקומית ב ד  הודעה ב
 באר־יעקב

 בהתאם לסעיף 117 לצר המועצות המקומיות (א) חשי״א—1950 1,
 נמסרת בזה הודעה ני בישיבות המועצה המקומית באר־יעקב

 שהתקיימו —

 (1) ביום י׳׳ז בכסלו תשל״ז(9 בדצמבר 1976) נבחרו בוארון
 לילו וגרשון אבלם להיות סגנים לראש המועצה;

 (2) ביום ט׳ באדר תשל׳׳ז (ד 2 בפברואר 1977) ניחר בנימין
 מהלוף להיות סגן ראש המועצה, במקום בואדון לילד

 שהתפטר.

 ו׳ באייר תשל״ז(24 באפריל 1977) ח׳ קוברםקי
 (חמ 8016) , המנהל הכללי של משרד הפגים

 1 ק״ת חשי״א, צמ׳ 178; חשכ״ב, עמי 280; י׳׳פ תש״ל, עמ׳ 2194.

 פקודת הרופאים [נוסח חדש], תשל״ז-976ו

 הודעה על ביטול רשיון לעסוק ברפואה
 רשיונו של דיר שומאן אבו־סלאמה מג׳נין, מם׳ דר/10344 —

 במל..
 כ״ג בניסן תשל״ז(11 באפריל 1977) יעקב מנציל

 המנהל הכללי של משרד הבריאות 1¿¡§¿

 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-1965
 פקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943

 הודעה לפי סעיף 19 לפקודה
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 תעכ״ה—1965 1, ובהתאם לתכנית בנין עיר מם׳ 225 שינוי מם׳ 4
 לתבנית מפורעת בלס׳ 32» ושינוי טס׳ 1 לתכנית מפורטת מס׳ 196,
 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1657, תש״ל,
 עמ׳ 2322 (להלן - התכנית), מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה בני־ברק (להלן — הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת
 הקרקעות (רכישה לצרבי צבור), 1943 ג (להלן - הפקודה), כי
 הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ייחס אליה פורסניה הודעה לפי
 סעיפים 5 ו־7 לפקודה בילקוט הפרסומים 2295, תשל׳׳ז, עמי 808,
 תהיה לקנינה המייד והמוחלט של עירית בני־בדק מיום פרסום הודעה

 זו ברשומות.

 תוספת
 חלקות 47 ו־55 בגוש 6192.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית בעירית בני־ברק
 וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 א׳ באייר תשל״ז (19 באפריל 1977)
 ישראל גוטליב

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 בני־כרק

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 תשיי׳ח-957ז

 היתר
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ז לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים
 תשי״ח—1957 1, אני מתיר לבעל רבב מסתרי שמשקלו הבולל המותר
 עולה על 8,000 ק׳יג להעלות את מחירי ההובלה ברכבו בשיעור שלא
 יעלה על 10.3 אחוזים מהמחיר שגבה כדין ביום ביו בניסן תשל״ז

 (14 באפריל 1977).

 ב״ז בניסן תשל״ז(15 באפריל 1977) אליקים ארבל
 (חמ 741194) הממונה

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים
 תשי״ח-957ז

 היתר
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ז לחוק הפיקוח על מצרכים ושירו
 תים, תשי״ה-1957 1, אני מתיר לבעל מוסך להעלות את מחיר שעת
 העבודה במוסך בשיעור שלא יעלה על 12.8 אחוזים מהמחיר שגבה
 כדין ביום ב־ו בניסן חשל״ז(14 באפריל 1977) ובלבד שמחיר שעת

 עבודה במוסך לא יעלה על 95 לירות.

ל ב ר  כ״ז בניסן תשל״ז(15 באפריל 1977) אליקים א
 הממונה

 1 ם׳׳ח תשי״ה, עמ׳ 24; תשל״ג, עמי 26.

 הודעה לפי סעיף 19 לפקודה
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—11965, ובהתאם לתכנית מפורטת «/׳!2/1216 (להל; —
 התבנית), שהודעה בדבר הרשאה לתת לה תוקף פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2274, תשל״ז, עמ׳ 363, מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון
 ובניה פהח־תקוה (להלן — הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת
 הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 1943 2 (להלן — הפקודה,), כי
 הקרקע המחואדת בתוםםת אשר ייחם אליה פורסמה הודעה לפי
 סעיפים 5 ו־7 לפקודה בילקוט הפרסומים 2293, תשל״ז, עמ׳ 752, תהיה
 לקנינה הגמור והמוחלט של עירית סתח־תקוה מיום פרסום הודעה זו

 ברשומות.

 תוספת
 1. חטיבת קרקע ששטחה 10776 מ׳׳ר המהווה את החלקה 46 בגוש

 6714 בשלמותה, פתח־תקוה;
 2. חטיבת קרקע ששטחה 14722 מ״ר המהווה את החלקה 249 בגוש

 6714 בשלמותה, פתה־תקוה.
 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית פתח־תקוה ובל

 המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 ב׳ באייר תשל״ז(20 באפריל 1977)
 (חמ 72512) י׳ פינברג

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 פתח־חקוה

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

 1340 ילקוט הפרסומים 2320, כ״ד באייר תשל׳׳ו, 12.5.1977



 חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה), תשכ״ד-1964

 הודעה על אישור שיכונים ציבוריים
 בתוקף הסמכות לפי סעיף 1א לחוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה), תשכ״ד~1964 1, שהועבר אלי מאת

 שר השיכון 2, אני מאשר כשיבובים ציבוריים את המקרקעין המפורטים להלן:

 המקום השכונה גושים חלקות בתים מספר

53-51 
,112 .103—90 ,88—85 

 112א', 116-113
1 
1 

2 1, 
1 

8 ,7 ,3 2, 
95 

189-183 ,157-137 
,208 ,110-94 ,51 ,89—82 

209 

 דוד וינשל
 המנהל הכללי של משרד השיכון

91-88 ,82 ,81 
177—156 

246 
216 

40 ,39 
414 

245 ,244 ,242 ,241 
78 

6981 
7128 

6580 
3701 
3700 

10035 
6412 

11550 
6075 
6076 

 רה׳ האסיף
 רמת הנשיא ד׳

 רת׳ הגליל

 רת׳ גורודיסקי
 רח׳ הרב קוק

 רח׳ הרצל
 רח׳ קרן היסוד

 תל ־אביב
 בח־ים

 רעננה
 רחובות

 חדרה
 הוד השרון

 קרית ביאליק
 בית דגון

 ז׳ באייר תשל״ז(25 באפריל 1977)
 (חמ 7900)

 1 ס׳׳ח תשכ־ד, עמי 52; תשל׳׳ה, עמ׳ 244.
 2 י״פ 2187, עמי 1062.

 פקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח
 חדש], תשכ״ט-1969

 . הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר בהתאם
 לסעיף 5 לפקודה

 מודיעים בזה כי הוצאה הודעה מוקדמת על הסדר זכויות שמת
 כוונים לעשות במקרקעין המפורטים להלן:

 המחוז: ירושלים.
 תיאור השטח: מקרקעי הכפר בית סוריק שבמחוז ירושלים.

 אזור הסדר: ירושלים.
 לשכת הסדר: ירושלים.

 תאריך הוצאת ההודעה: א׳ באייר חשל׳׳ז(19 באפריל 1977).
 תאריך התחלת ההסדר(בקירוב): ב׳ בסיון תשל״ז(19 במאי 1977).

 כל התובע טיכת הנאה במקרקעין אלה, או במקרקעין הגובלים
 איתם, צריך לפעול בהתאם להוראות הפקודה.

 יהודה לוי־
 פקיד הסדר המקרקעין
 אזור הסדר ירושלימ

 פקודת הרשויות המקומיות
 (מס עסקים), 1945

ב בית דץ למס עסקים כ ר ה  הודעה בדבר שינוי ב
 נמסרת בזה הודעה, כי הרכב בית הדין למס עסקים, שהוקם על
 ידי המועצה המקומית אום אל־פחם, שונה מיום א׳ בשבט תשל״ז

 (20 בינואר 1977) כמפורט בזה:
 במקום ״יוסף סומך - יושב ראש

 עדבאן חסן עלי מחאמיד — חבר
 פריד מוצטפא מחאג׳נה — חבר״

 יבוא ״יוסף קויחי — יושב ראש
 המזה ג׳ברין — חבר

 תוופיק מוחמד אגברייה - חבר״
 ההודעה בדבר הקמת בית דין למס עסקים, שפורסמה בילקוט
 הפרסומים 1186, חשכ״ה, עמי 2006, ותוקנה בילקוט הפרסומים,
 1614, תש״ל, עמ׳ 1676, ובילקוט הפרסומים 1722, חשל״א, עמי
 1746, ובילקוט הפרסומים 1750, חשל״א, עמ׳ 2509, ובילקוט

 הפרסומים 2015, תשל״ד, עמ׳ 1625, תתוקן לפי זה.

 י״ג בשבט תשל״ז(1 בפברואר 1977) וג׳יה פייאד מחאג׳נה
 (חמ 76520) ראש המועצה המקומית

 אום אל-פחם
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 תוק התכנון והבניה, תשכ״ה-1965

 מחוז ירושלים

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ׳׳ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים,

 אישרה תכניות מפורטות אלה:

 (1) תכנית מם׳ 2102.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: שכונת שועפט גוש 30544
 חלקה 1.

 עיקרי הוראותיה: א) חלוקת משנה של חלקה מס׳ 1 בגוש הנ״ל,
 לשתי חלקות לאחר הפדשת שטחיס להדהנח דדכיס; ב) ביטול
 קטע מדרך ציבורית; ג) קביעת קווי בנין; ד) קביעת אזור

 מגורים 5.
 הודעה על הפקדתה יחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2227, תשל׳׳ו, עמי 1968.

 (2) תכנית מס׳ 2240.
 ואלה השטחים הכלולים בתכנית:

 גוש 30123 חלקות 1-4, 66/7, חלקי חלקות 66/6, 66/5, 11,
 5, וחלקה נוספת המסומנת בתשריט באות א׳ כחלקה שמספרה
 טרם הוברר. וגוש 30111 חלק מחלקה 1. בשטח הצמוד לחומה
 הדרומית של ירושלים העתיקה, הכל בהתאם למסומן ברשריט.

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

 להוראות סעיף 158 לחוק.

 הודעה על הפקדתה יחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2244, תשל״ו, עמ׳ 2332.

 התכניות האמורות בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית ביחד
 עם התשריטים 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.

 מרחב תכנון מקומי, מטה יהודה

ר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית ב ד  הודעה ב
 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 מטה יהודה,
 הופקד שינוי תכנית מיחאד מקומית הנקרא ׳׳תכנית מ0׳ מי/»20 שינוי
 לתבנית מיתאר מקומית מס׳ יג/116״, ביחד עם התשריט המצורף

 אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 גוש 29545 חלקה 24 (מוסד ידידה — אבו גוש).

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשביה—1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מהוז ירושלים,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מיתאד מקומית
 הנקרא: תכנית מס׳ 1848 א׳ — שינוי מם׳ 1/76 לתכנית מיתאד

 מהומיו׳ מס׳ 1848 (מזרח תלפיות).

 ואלה השטדים הכלולים בתכנית:
 מתחם 05 צפונית לתכנית 1885 אי, ומערבית לרחוב זב נרונר
 בגבולו הצםון־מזרחי של הגן הציבורי הראשי וגמתחם 12 מול המרכז

 המסחרי.
 ־ עיקרי מטרות התכנית:

 א. שינוי תכנית מיתאר מקומית 1848 (מזרח תלפיות) בתחום
 התכנית בלבד, בהתאם לטבלת השטחים, בסעיף 11 לתכנית;

 ב. קביעת שטח למבני ציבור, מרכז בידוד לילדים מכל העיר,
 וכן גני ילדים לילדי השכונה, בהתאם לתכנית הבינוי;

 ג. קביעת שימוש באזור מגורים 1 למעון עולים בהתאם לתכנית
 הבינוי.

 הודעה על הפקדתו, ביחד ע0 התשריט המצורף אליו, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2267, תשל״ז, עמי 178.

 השינוי האמור בצורה שבה הועדה אישרה אותו ביחד עם התשריט
 המצורף 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.

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

ר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית ב ד  הודעה ב
 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, הופקד
 שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״תכנית מס׳ 2383 — שינוי מס׳
 7/76 לתכנית מיתאר מקומית ירושלים״, ביחד עם התשריט המצורף

 אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 נוש 30010 חלקה 70 שכונת קטמון רחוב הצפירה 4.

 עיקרי מטרת התכנית:
 א. הוספת 2 קומות מעל בנין קיים;

 ב. קביעת קוי בנין חריגים לחדר המדרגות;
 נ. קביעת קו בנין חריג למקלט וחדר הסקה תת־קרקעיים.

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

 כל המעונין בקרקע, כבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכניח, וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף
 10 לחוק, רשאי, חוך הדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,

 הגיש התנגדות לשינוי התבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 ;134 י׳זקוס הפרסומים 2320, כ׳׳ד באייר תשל״ז, 12.5.1977



 חוק התכנון והבניה, תעוכ״ה—1965

 מרחב תכנון מקומי, רמת־גן

 הודעה על הכנת תכנית מפורטת
 בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה-1965, ניחנה
 בזה הודעה, כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת־גן, החליפה
 בישיבתה מיום י׳ באדר תשל״ז (28 בפברואר 1977), להכין תכנית

 מפורטת מם׳ ר״ג 745,

 ואלה הם השטחים הנכללים בתחום שינוי התכנית המוצעת:
 גוש 6235 חלקה 548.

 כ״ד באדר תשל׳׳ז(14 במרס 1977)
ד ל  י׳ פ

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 רמת-גן

 מחוז המרכז

 ,מרחב תכנון מקומי, רמלה

ר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומי,: ב ד  הודעה ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה
 חשביה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מה.־
 המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמלה, הופק
 שינוי תכנית הנקרא ״שינוי תכנית מתאר מקומית מס׳ לה/223̂־

 ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: קביעת אזור למוסד ציבור.מיוחד עבו'
 מוזיאון צה״ל.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 גוש 4357 חלקות 1, 2, 4, 5 וגוש 4356 חלקות 7, 16, ברחו

 דוד רזיאל ברמלה.

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

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 0
 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומו
 להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורי

 מרחב תכנון מקומי, נס־ציונה

ר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומ ב ד  הודעה ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנ
 תשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המר
 אישרה שינוי תבנית מפורטת הנקרא: ״שינוי תכנית מיתאר מקו

 מס׳ נס/72״.

 עיקרי מטרות התכנית: שינוי יעוד שטה החלקה הנ״ל מאזור
 חקלאי לשטח למוסד, לאחר הפרשת חלק מההלקה לדרך ציבורית. _

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

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

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

ר  י״ז בטבת תשל״ו(21 בדצמבר 1975) ר׳ ל
 יושב ראש הועדה חמהוזיח לתכנון ולבניה

 מחוז ירושלים

 מחה תל־ אביב

 מרחב תכנון מקומי, חולון

ר הפקדת תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 חשב״ה-1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב,
 ובמשרדי הועדה המקומיח לחבנון ולבניה חולון, הופקדה תכנית
 מפורטת הנקראת: תכנית מפורטת מס׳ ה/266 — קריח דוד בן גוריון,
 איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים, ביחד עם התשריט"המצורף

 אליה.

 מקומם של השטחים אשד התכנית מתייחסת אליהם;
 גוש 6048 חלקות 179-176, 191, 260—268, 270—281, 287—
 294, 356—395, 409-397, 423-419, 460—461, חלקי חלקות 466;
 גוש 6760 חלקות 70-23, 77—86, 89—182, חלקי חלקות 183;
 גוש 6759 חלקות 102—133, 152-147, 161-160, 173—176,

 חלקי הלקוח 177; גוש 6044 בשלמות, בקרית בךגוריון.
 עיקרי מטרות שינוי התכנית: התווית דרכים חדשות; קביעת
 מגרשים למוסדות ציבור ושטח ציבורי פתוח; חלוקת השטח לאזורים;
 הוראות בדבר איחוד וחלוקה מהדש של המגרשים; קביעת תכנית
 בינוי; איחוד והלוקה ללא הסכמת הבעלים לפי פרק ג׳ סימן ז׳ לחוק

 התכנון והבניה, 1965—חשכ״ה.

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

 בל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי התכנית, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק?- רשאי תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, להגיש

 התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

ק י  כ״ד בניםן תשל״ז(12 באפריל 1977) ד׳ חנ
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז תל־אביב
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 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-1965

 חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה, הופקד, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא
 ״תבבית מס׳ חפ/1332אי — תיירות, נופש וקייט (חלק), שינוי תואי
 קטע מדרך 2250 לטירת הכרמל וקטע מדרך 2415״ - המהווה
 שינוי לתכנית מס׳ חפ/1332 - תיירות, נופש והייני ולתכנית מס׳

 הפ/1310 — שטח לקייטנות, בידור וספורט (חלק 1).

 בן נמסרת בזה הודעה, כי שינוי התכנית האמור משפיע על
 תכנית מפורטת מס׳ חפ/1273א׳ - שטח לתעשיה אלקטרונית.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 גוש 10730 חלקות 61, 62; חלקי חלקות 6-4, 24-22, 37,

;60 ,57 ,38 
 גוש 10733 חלקי חלקוה 20, 27;

 גוש 10735 חלקות 23, 29, 39, 49, 54, 57, חלקי הלקוח 19—
,56 ,55 ,53 ,50 ,48—45 ,43 ,41 ,40 ,34 ,33 ,31 ,28 ,25 ,22 

;61-58 
 גוש 10736 חלק מחלקה 11;

 גוש 10737 חלקי חלקות 20, 25-22, 43;
 גוש 10738 חלקי חלקות 46, 49, 50.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית, בשטח של כ־140 דונם באזור
 המישורי שבין חל־אהרן ממזרח, הרחבת בית־הקברות מצפוךמזרח

 והכביש המהיר ממערב, הם:
 א. שינוי תואי קבע של דרך מס׳ 2260 (לטירת הכרמל) על־מנת
 לאפשר יצירת שטח רצוף ליעודים ולשימושים כפי שיאושרו
 עבורו במסגרת תכנית בינוי או תכנית בינוי מפורטת, וקביעת

 רוחב הדרך הנ״ל ל־24 מי;
 ב. שינוי תואי קטע של דרך מס׳ 2145 (המשך רח׳ פרויד לכיוון
 שפת־הים) תוך כדי חילופי־קדקע לשמירת רציפות בשטח
 לתעשיה אלקטרונית — מדרום לקטע, ויצירת שטח רצוף
 ליעודיפ ולשימושים בפי שיאושרו עבורו במסגרת תכנית
 בינוי או תכנית בינוי מנורטת — מצפון לקטע, וכן הרחבת

 קטע הדרך הנ״ל ל־22 מי.

 כל מעונין בשינוי התבנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100 לחוק, רשאים, תוך חדשייפ מיום פרסומה של הודעה זו ברשו
 מות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה, חיפה.

 י״ט בניסן השל׳׳ז(7 באפריל 1977)

י איילתי ל ת פ  נ
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז חיפה

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3641 חלקות
 9, 4, 5 (חלק) וגוש 3644 חלקות 1 עד 93, 100, בשכונת יד אליעזר

 בנס־ציונה.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: 1) קביעת יעודי קרקע, מקום
 הבבינים והצפיפויות; 2) סימון מבנים להריסה; 3) הרחבה והתווית

 דרכים.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף אליו,

 פורסמה בילקוט הפרסומים 2207, תשל׳׳ו, עמ׳ 1499.

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

 האמורים פתוחים לקהל.

 בייט בניסן תשל״ז(17 באפריל 7ל19) א' היון
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, עמק חפר

 ,ודעה על הכנת תכנית מיתאר מקומית ומפורטת
 בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965, נמסרת
 זה הודעה, שהועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק חפר, החליטה
 ישיבתה מיום 11 בינואר 1977, להבין תכנית מיתאר מקומית וכן
 כניות מפורטות לגכי רצועת חוף הים (בין קו המים והדרך הארצית

 יפה—תל־אביב).

 חחום התכניות: גושים 10579, 8391י, 8390, 8338, 8337,
,8392 ,8323 ,8324 ,8327 ,8325 ,8333 ,8334 ,8340 ,833 

.8322 ,832 
 מטרת התכניות: יעוד שימושי הקרקע, מערבות תשתית וכל
 ר הנושאים לפיתוח רצועת החוף האמורה לרווחח הציבור
 ושים הנ״ל, כפי שהם נמצאים בתחום השיפוט של המועצה

 זורית עמק חפר.

 בניכן תשל״ז(29 במרס 1977)
 ע׳ דגני

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 עמק חפר

 מחמ חיפה

 מרחב תכנון מקומי, היפה

ר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית ב ד  ,ודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 ב״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 13 ילקוט הפרסומ־ם 2320, כ״ד באייר תשיי״ז, 12.5.1977
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 מחוז הצפון

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
 גוש 15333 חלקה 84 תלקי חלקות 85, 90.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית: חלוקת הקרקע למגרש, בנייה עבור
 חיילים משוחררים, הלוקה לדרכים, לגן ילדים ולגן ציבורי.

 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 ועדה המקומית שמרחב
 התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו, רשאי תוך הדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המזרחי

ר הפקדת שינוי תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי

 שברחוב הגליל, טבריה, הופקד שינוי תכנית מפורטת הנקרא תבנית .
 מפורטת מסי 2168 — שינוי לתבנית מפורטת מסי 61, ראש פינה —
 שינוי יעוד לבית עלמין פרטי בראש פינה, ביחד עם התשריט המצורף

 אליו.
 גוש 13740 חלק מחלקות 3, 5.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית: שינוי יעוד השטח מאזור חקלאי
 לאזור בית עלמין פרטי(משפחתי).

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

 בל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחב

 התכנון שלו כלול בתחום התכנית או גובל אותו, רשאי תוך חדשיים.
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המרכזי

ר אישור תכניות מפורטות ב ד  הודעות ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,

 אישרה תכניות מפורטות אלה: ־ .

 (1) ״תכנית מפורטת מם׳ 2146״ — חלקות מגרשים לבנייה בגוש
 18898 חלקה 74, ירכא.

 הודעה על הפקדתה, יחד עמ התשריט המצורף אליה, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2190, תשל״ו, עמי 1133.

 עיקרי מטרות התכנית: חלוקת חלקה 74 שבגוש הנ״ל למגרשי
 בנייה למגורים.

 מרחב תכנון מקומי — מחוזי, צפון

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר
 נמסרת בזה ה^דעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מיחאר הנקרא:
 תכנית מסי 2416 — שינוי לתכנית מיתאר מס׳ RP /50/42, נצרת

 שינוי יעוד מחקלאי להעשיה, בצרת.

 הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2227, תשל״ו, עמי 1975.

 גוש 16561 חלק מחלקה 11 (השטוז־נמצא מזרחית לכביש העוקף,
 ליד מחצבת ״אבן וסיד״).׳

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: שינוי יעוד השטח מחקלאי לשטח
 תעשיה זעירה.

 השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ביתד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מחוז הצפון שבבית
 הממשלה, נצרת עלית, וכל מעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המזרחי

ר אישור תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
 אישרה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ 1924 - שטח

 תעשיה בכפר תבור.״

 הודעה על הפקדתה, יחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2169, השל״ו, עמ׳ 585.

 גוש 17036 הלק מחלקה 3.
 עיקרי מטרות התכנית: הכשרת שטח לתעשייה במקום.

 התכנית האמורה, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותה
 ביחד עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית
 האמורה ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי
 שברחוב הגליל, טבריה, ובל המעונין רשאי לעיין בה ללא תשלום

 בימיפ ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המזרחי

ר הפקדת שינוי תכנית מיתאר ב ד  הודעה ב
 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 הגליל המזרחי
 שברחוב הגליל טבריה, הופקד שינוי תכנית מיתאר הנקרא תכנית
 מס׳ 2619 — שינוי לתכנית מיתאר מס׳ 1387 בפר במא — שיכון

 חיילי• משוחררים כפר־כמא, ביחד עם התשריט המצורף אליו.
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 בל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא חשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן מהנדס הועדה המקומית
 שמרחב התכנון שלו כלול תהום התכניות או גובל איתו, רשאי
 תוך תדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות להגיש התנגדות

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המרכזי

ר הפקדת תכנית מפורטת ב ד  הודעות ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחזק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לחבבון ולבניה הגליל המרכזי
 שברחוב לוחמי הגיטאות 10, עכו, הופקדו תכניות מפורטות אלה

 ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם:

 (1) ״תכנית מפורטת מסי 2349 - חלוקת מגרשים לבניה בכפר
 יםיף״.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
 גוש 18765 חלקה 22.

 עיקרי מטרות התכנית: חלוקת מגרשים לבניית מגורים במקום.

 (2) ״תכנית מפורטת מם־ לד23 — חלקות מגרשי בניה באבר םנאן׳׳.
 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:

 גוש 18791 חלקה 43.
 עיקרי מטרות התבנית: חלוקת השטח למגרשי בנייה למגורים.

 כל המעוניין בתכניות רשאי לעיין בהן ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין, או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי התכניות, ובן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
 שלה כלול בתחום התכניות או גובל איתן, רשאי תוך חדשיים מיום
 פרסום של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכניות במשרדי

 הועדה המקומית לתכנון ולבניה האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, הגליל העליון

ר הפקדת תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמםרח בזה הודעה, בהחאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל העליון,
 שבמועצה האזורית הגליל העליון שבקרית שמונה, הופקדה תכנית
 מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ 2274 — קיבוץ גדות״, ביחד

 עם התשריט המצורף אליה.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
 גוש 13799, 13798.

 עיקרי מטרות התכנית: הסדר הבנייה בקיבוץ.

 (2) ״תכנית מפורטת מס׳ 2247״ — שכ׳ מגורים במורדות ואדי
 קרן, מעלות, בגוש 18435 בהסדר.

 הודעה על הפקדתה, יחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2216, תשל״ו, עמי 1695.

 עיקרי מטרות התכנית: הקמת שכ׳ מגורים במורדות ואדי קרן
 •י־הכוללת כ־1300 יחידות דיור ושירותי הציבור והמסחר של

 השכונה.

 התכניות האמורות בצודה שבה הועדה המחוזית אישרה אותם,
 ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל
 המרכזי שברחוב לוחמי הגיטאות 20, עכו, וגל המעונין רשאי לעיין
 בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פחוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המרכזי

 הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית לחכנון ולבניה הגליל המרכזי,
 שברחוב לוחמי הגיטאוח 10, עכו, הופקדו שינויי תכניות מיתאר

 אלה, ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם:

 (1) תכנית מס׳ 1895— שינוי לתכנית מיתאר הגלילית מס׳ 194 —
 שינוי יעוד למגורים בכפר בכו..

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
 גוש 19602 חלקה 59.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית: שינוי יעוד השטח מחקלאי
 למגורים.

 >2) תכנית מס׳ 2012 — שינוי לתכנית מיתאר הגלילית מם׳ 194 —
 שינוי יעוד למגורים בכפר נחף.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכניח:
 גוש 19125 חלק מחלקה 58.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית: שינוי יעוד השטח מאזור ציבורי
 לאזור מגורים.

 (3) תכנית מס׳ 2550 — שינוי לתכנית מיתאר הגלילית מס׳ 194 —
 שינוי יעוד למגורים במג׳דל כרום.
 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:

 גוש 19059 חלקה 30.
 עיקרי מטרות שינוי התכנית: שינוי יעוד השטח מאזור חקלאי

 לאזור מגורים.

 (4) תבנית מסי 2713 — שינוי לתכנית מיתאר הגלילית מם׳ 194 —
 שינוי יעוד מחקלאי למגורים בכפר פסוטה.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
 גוש 19643 חלקה 12.

 עיקרי מטרוח שינוי התכנית: שינוי יעוד השטח מחקלאי
 למגורים.
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 מרחב תכנון מקומי, הגלבוע

ר הפקדת שינוי תכנית מפורטת ב ד  הוךעה ב
 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 הגלבוע שבתל־יוםף,.
 הופקד שינוי תכניה מפורטת הנקרא: תכנית מפורטת מס׳ 2552 —
 שינוי לתכנית מפורטת מס׳ 745 טייבה - חלוקת מגרשים לבנייה
 והרחבת תחום הבנייה בכפר טייבה, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
 גוש 23200 שטח בינוי לא מוסדר;

 גוש 23203 חלק מחלקה 1;
 גוש 23204 הלק מחלקות 1, 2; _

 גוש 23205 חלק מחלקות 1, 2;
 גוש 23206 חלק מחלקות 11,8;
 גוש 23207 הלק מחלקית 1, 2.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית: חלוקת שטחים למגרשי בנייה לפי
 יעודים שונים והרחבת תחום הבנייה של הכפר.

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

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה אח
 עצמו נפגע על ידי שינוי התבנית, וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
 התכנון שלו בלול בתחום התכנית או גובל איתו, רשאי תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה" המקומית האמורה.

 מרתב תכנון מקומי, נצרת עלית

ר הפקדת תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרה בזה הודעה, בהחאם לסעיף 89 לתוק התכנון והבניה,
 תשכ׳׳ר—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נצרת עלית שב•׳
 עירית נצרת עלית, הופקדה תכנית מפורטת הנקראת: ״תכנית מפורטת
 מס׳ 2602 — שטח תעשיה באזור אליאנס, נצרת עלית״, ביתד עם

 התשריט המצורף אליה.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
 גוש 17532 חלקות מם׳ 25, 26.

 עיקרי מטרות התכנית:
 קביעת חלוקת השטחים ואופן הבינוי על השטח והקצאת שטת

 עבור בנין לחעשיה, התווית דרכים וחניה.

 כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעו
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה א
 עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרהב חתכנו
 שלה כלול בתהום התכנית או גובל איתו, רשאי, תוך חודשיים מי־
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית במשרד

 הועדה המקומית לתכנון ולבניה האמורה.

 בל המעונין בתפנית, רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

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

 הועדה המקומית לתכנון ולבניה האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, הנליל העליון וקרית־שמונה

ר אישור תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 השכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
 אישרה חכניח מפורטה הנקראת ״חכניח מפורטת מסי 2346 — פארק

 חעשיה אזורי למרחב קרית שמונה.

 הודעה על הפקדתה, יחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2199, חשל׳״ו, עמי 1330,

 חלקי גושים 13181, 13182, 13185, 13186, 13170, 13171.

 עיקרי מטרות התכנית: פיתוח שטח תעשייה אזורי למרחב קריח־
 שמונה.

 התכנית האמורה, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותה ביחד
 עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל העליון וקריח-
 שמונה שבקרית־שמונה, ובל המעונין דשאי לעיין בה ללא תשלום

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל•

 מרח! תכנון מקומי, בית־שאן

ת שינוי תכנית מפורטת ד ק פ ר ה ב ד  הודעה ב
 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 בית־שאן שבבקעת
 ביח־שאן הופקד שינוי תכנית מפורטת הנקרא: תכנית מפורטת מם׳
 1145 שינוי לתכנית מפורטח מם־ 343 — קיבוץ המדיה, ביחד עם

 תשריט המצורף אליו.

 ואלה הם השטתים הכלולים בתכנית:
 גוש 22887 חלקות 62-68.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית: הסדר הבנייה בקיבוץ.

 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 שלו כלול בתחום התבנית או גובל איתו, רשאי תוך חדשייפ
 מיום פרסום של הודעה זו ברשומות להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 ילקוט הפרסומים 2320, כ׳׳ד באייר תשל״ז, 12.5.1977 347



 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-965ו

 כל המעונין בשינוי התכניות רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן מהנדס הועדה המקומית
 שמרחב התכנון שלו כלול בתחום התכניות או גובל אותו, רשאי,
 תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, עפולה

ר אישור שינוי תכנית מיתאר ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסע־ף ד11 להוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,

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

 תכנית מסי 2324 — שינוי לתכנית מיתאר מם׳ 302 — שינוי
 יעוד להורשת אנדרוס למגורים ולמסחר בעפולה.

 הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2230, תשל״ו, עמי 2053.

 גוש 16663 תלקה 21.
 עיקרי מטרות שינוי התכנית: שינוי יעוד הקרקע מחודשת

 אנדרוס למגורים ולמטחר.

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

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרהב תכנון מקומי, צפת

ר אישור שינוי תכנית מיתאר ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,

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

 תכנית מט׳ 2178 — שינוי לתכנית מיתאר מס׳ 194 הגלילית
 ותכנית מיתאר מם׳ 247 צפת — אזור תעשיה צפת.

 הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2178, תשל״ו, עמ׳ 805.

 הלקי גושים 13601 — 13605.
 עיקרי מטרות שינוי התכנית: איחור מגרשים לחעשיה ומלאכה

 וקביעת שטחי ציבור פתוחים.

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

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, נצרת עלית

 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 נצרת עלית שב־•
 עירית נצרת עלית, הופקד שינוי תננית מפורטת הנקרא תכנית:
 מפורטת מם׳ 2603 — שינוי לתכנית מפורטת מפי תרש׳׳צ 1/02/7
 נצרת עלית — שכונת צפורי נצרת עלית, ביתד עם התשריט המצורף

 אליו.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתבנית:
 מש 17527 הלקה 35 חלק מחלקה 36.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית:
 א) קביעת אזור מגורים ב׳ 1;

 ב) קביעת גובה הבנינים, קו בנין, מרווחים ומספר יחידות דיור.

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

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התבנית, וכן מהנדס הועדה המקומית שמדתב
 התכנון שלו כלול בתחום התכנית או גובל איתו, רשאי, תוך חודשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, עפולה

ר הפקדת שינויי תכניות מיתאר ב ד  הודעות ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מהו־
 הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עפולה שבעירית
 עפולה, הופקדו שינויי תכניות מיתאר אלה, ביחד עם התשריטים

 המצורפים אליהם:

 (1) תכנית מם׳ 2470 — שינוי לתכנית מיחאר 302 עפולה — כיח
 מנודים 6 קומות, גוש 16662 חלקה 29, עפולה.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית;
 גוש 16662 חלקה 29 (רחוב ירושלים).

 עיקרי מטרות שינוי התכנית: בניית בית מגורים בן 6 קומות
 על קומת עמודים מפולשת + פנט־האוזים.

 (2) תכנית מם׳ 2553 — שינוי לתכנית מיתאר 302, עפולה — 3
 בתי מגורים בני 6 קומות וקומה מסחרית, גוש 16660 תלקה 55

 עפולה.
 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:

 גוש 16660 חלקה 55 (פנת רח׳ הקונגרס הציוני ודחי הבנים).
 עיקרי מטרות שינוי התכנית: הפיכת השטח לאזור מגורים ג׳

 משולב במסחר ויעוד קרקע לבנין ציבורי(גן ילדים).

 1348 ילקוט הפרסומים 2320, כ׳׳ד באייר תשל״ז, 12.5.1977
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 (2) שינוי מס׳ 9 לתכנית מפורטת מב׳ 115/0315 — שב׳ ס׳ באר־|
 שבע, גוש 38060.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח, מוספת!
 שטח למוסד ציבורי מעון יום (הגדלת השטח להתאמתו למע

 יומ) גודל החלקה 1585 מ״ר,

 בל המעונין בשינויי התבניות רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימיב
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה או1
 עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן מהנדס ועדה המקומית שמרחט
 התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל איתם, רשאי, תוך חדשייס
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות להגיש התנגדות במשרדי הועד|

 האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, אשקלון י׳

ר הפקדת שינוי תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנין]
 השכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מד
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון חופי]
 שינוי תכנית מפורטת הנקרא: שינוי מסי 45 לתכנית מפורטת מן
 147/03/4 — אזור המלאכה אפדידר, אשקלון, חלקי נושים 932|

 1942, 1960, ביחד עפ התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות התכנית:
 עיצוב מחדש של אזור המלאכה ולקבוע בו אזורי מגורים,ימי

 מפחדי, שטח למוסדות ציבור שטח ציבורי פתוח.

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

 כל המעונין בקרקעי בבנין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה!
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס ועדה המקומית שמו

 התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל איתו, רשאי, תוך חודש|
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכ

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, טובים

ר הפקדת שינוי תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבן

 השכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 הדרוס, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה גורבים, הו|
 שינוי הכנית מפררטת הנקרא שינוי מסי 1 ?תכנית מפורטת ן

 111/03/8 — מושב ניר בנים, מועצה אזורית באר־טוביה,
 עם התשריט המצורף אליו.

 י עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי יעוד שטח חקלאי בגודל 5 דונם לשטח בית־עלמין בג|

 ניר־בניפ.

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

 מרחב תכנון מקומי, צפת

ר הפקדת שינויי תכניות מיתאר ב ד  הודעות ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ׳׳ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מתה
 הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה צפת שבעירית צפת,
 הופקדו שינויי תכניות מיתאר אלה, ביחד עם התשריטים המצורפים

 אליהם:

 (1) תכנית מם׳ 2544 — שינוי לתכנית מיתאר מס׳ 552 צפת —
 שינוי יעוד למעון עולים בצפת.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
 חלק מנושים 13073, 13072.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית: תכנון מחדש של השטח שיועד
 בתכנית מיחאר צפת, לאזור להקמת מעון עולים.

 (2) תכנית מם׳ 2656 — שינוי לתכנית מיתאר מם׳ 552 צפת —
 בית ספד ממלכתי דתי ״בירב׳׳ צפת.
 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:

 גוש 13065 הלקוח 36—41, 49, 51—55, 66-61, 158, 208,
;237 ,229 ,216 

 גוש 13093 חלקות 1—50,11,10,6;
 גוש 13094 הלקוח 3—11,8.

 עיקרי מטרות שינוי התבנית: קביעח יעוד לבי״ס מקיף דתי
 ובי״ס ממלכתי דתי(יסודי) ״בירב״ וביטול יעדים ישנים.

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

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה אח
 עצמו נפגע על ידי שינויי ההכבייח, וכן מהנדס הועדה המקומית
 שמרחב התכנון שלי כלול בתהום התכנית או גובל איחר, רשאי תוך
 חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 כ׳ בניסן חשל״ז(8 באפריל 1977) י' קניג
 יושב ראש הועדה המחחיח לתכנון ולבניה

 מחוז הצפון

 מחה הדרום
 מרחב תכנון מקומי, באר־שבע

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

 (1) שינוי •מם׳ 19 לתבנית מפורטת מס׳ 104/03/5 — אזור תעשיה
 באד־שבע, גוש 38014;

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי הבנין ברחוב הנגרים מ־15
 מ׳ ל־5 מי, כדי להתאימם למצב הקיים.
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ה-965ו ״  חוק התכנון והבניה, תשכ

 כל המעונין בקרקע, *בגין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
 התכנון שלה כלול בתהום התבנית או גובל איחפ, רשאי, תוך חדשייפ
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות להגיש התנגדות במשרדי הועדה

 המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, נתיבות

ר אישור שינוי תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשביה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרומ
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:
 ״שינוי תבנית מפורטת מם׳ 5/111/22״, שינוי תכנית בבין ערים מם׳

 ת/4/13/5 ושינוי לתכנית מיתאר.

 עיקר הוראותיו: ייעוד שטח לבתי מגורים, מרכז קהילתי, חנויות
 שטה ציבורי פתוח ושטח לשרותים הנדסיים.

 הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
 בילקוט הפרסומים 1782, תשל״א, עמי 482.

 השינוי האמור, בצורה שבה היערה המחוזית אישרה אותו ביחד ע0
 התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמירה וכן
 במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה בתיבות, וכל המעונין רשאי
 לעיין בו ללא חשלום כימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 כ״ג בניסן תשל״ז(11 באפריל ד־&1) י' ורדימץ
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הדרום

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אהד, הרואה אח
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס ועדה המקומית שמרחב
 התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל איתו, רשאי, תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, עומר

ר הפקדת שינויי תכניות מפורטות ב ד  הודעות ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 להוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עומר, הופקדו
 שינויי חכניוח מפורטוח אלה, ביחד עם החשריטים המצורפים אליהם:

 (1) שינוי מסי 5 לתכנית מפורטת מם׳ 101/03/14 — מושב עומר.
 עיקרי הוראות התכנית: יעוד שטח לאזור מגורים א׳ או קוטני —

 ושטח ציבורי פתוח — מגרש 1067, עומר הישנה.

 2) שינוי מס׳ 5 לתכנית מפורטת מס׳ 102/03/14 — מושב עומר,
 מגרשים 330, 347, 345, 344, 343, 342, 341, 340, 337.

 עיקרי הוראות התכנית: בתים בודדים, יחידה אחת למגרש,
 קומה אחת. אחוזי בניה המבוקשים 30%, לגבי בתים דו־קומחייפ
 קוטג׳ אהה הבניה 20% לקומה. מגרש 337 שתי יחידות מגורים

 (קוטג׳).

 כל המעונין בשינויי התכניות דשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים
 שעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 הזמנות בתי המשפט

י בירושלים ז ט המחו פ ש מ ת ה י  ב
ר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון ב ד  הזמנות ב

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מבהל עזבון או לשניהם, כמפורט להלן. בל
 המתנגד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זי, את טעמי התנגדותו, שאם לא בן יתן בית המשפט צו בטוב

 בעיניו.

 מסי התיק מקום מגוריו תאריך
 (צוואות) שם המנוח האחרון הפטירה שם המבקש
 233/77 אולרט יעקב — 20.12.76 אורטל יואל ואה׳

 235/77 אבוטבול אברהם 9.9.73 אבוטבול יצחק
- 3.2.77 שמואל נחמיה  237/77 נחמיה אליהו

- 28.6.73 וינטרס סטיוארט  240/77 שפירא טובה(טוני)
 242/77: דורוטה דורמונט 15.2.77 קרוליבה אייזן

- 19.3.77 הלוי רפאל  243/77 כהן פני
- 5.1.77 מרטין פייבםוד ואח׳  244/77 פיינסוד סול
 245/77 פיינםוד דינה — 5.1.77 מרטין פיינםוד ואח׳

- 17.3.77 נלקן אורה  246/77 רותם אלכסנדר
- 30.1.77 סלומון מרים  247/77 מזרחי סובה רבקה

- 16.8.75 שמעון בן חיים  248/77 בד חיים יעקב

 בפקודת בית המשפט
 אפרים לוי, מזכיר
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 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 שם המבקש
 תאריך

 הפטירה
 מקום מגוריו

 שט המנוח האחרון
 מס׳ התיק
 (ירושות)

 18.5.76 ואנונו דוד
 10.3.77 אסולין סולטנה

 29.3.77 אטיאס משה
 6.4.77 ארזי(אילה) ג׳יזל

 3.1.77 רפאל ריימונד בר־־און

 בפקודת בית המשפט
 אפרים לוי, מזכיר

 232/77 ואנונו סוזן
 234/77 אסולין שלמה
 236/77 אטיאס אליהו

 238/77 ארזי שלמה
ן יוהנה יוכבד  241/77 בר־או

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

 להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם, כמפורט להלן. כל
 המתנגד לבקשות יניש, תוך ארבעה עשר יופ מיום פרסום הזמנה זד, את טעמי התנגדותו, שאם לא כן יחן בית המשפט צו כטוב

 בעיניו.

 מסי התיק מקום מגוריו תאריך.
 (צוואות) שם המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

 1666/77 קרנדל מיכאל 11.3.77 הלנה ארבוך
 17.12.76 לוי סלומון

-
 191/77 דנציגר יצחק

 1845/77 מרים בירד — 2.3.77 שמואל הרש בירד
- 31.1.77 יצחק שוורץ  1851/77 חיים שוורץ

 1857/77 ישעיהו קורנצקי — 12.3.77 ליאורה רזניק
 1861/77 סלינם נסים — 26.2,77 נאה סופי

 1862/77 יעקב חידקל — 16.2.77 בחיה חידקל
- 17.11.76 יהודה נצרה  1871/77 יהודה יוסף

נבת 15.6.75 דורוחי פ. וינברג י  1872/77 זליג ו
 1874/77 בנימץ בוניצר _ 12.2.77 אליזבטה בוניצר

 1883/77 יוסף הרפז — 12.9.76 דבורה הרפז
 1890/77 אהרן פרידברג — 15.2.77 זיני פרידברג

 1895/77 בלימה גליימר — 24.11.76 מיכאל רבשטיין
 4.8.76 אביטל שושנה

-  1900/77 םאלם רומיה
 1901/77 יצחק מאיצ׳ק — 15.12.76 חנה מרון רכטר

 1903/77 י אליעזר לייזר בזיז׳יבםקי _ 22.2.77 מנחם בז׳ז׳ינסקי
- 31.1.77 אלין בלנקה  1906/77 מאיר אילן

- יעקב פרובקוביץ 4.1.77 שיבדל פרובקוביץ 1912/77 
 1913/77 יוסף קלמן — 4.2.76 משה קלמן

 1914/77 אהרן קיברט — 30.11.76 שרה קיברט
 1917/77 טוניה פולני — 16.3.77 אריה פולני

 1921/77 ברטה מוריאל כהן — - 10.1.77 אסתר גנן
- 21.2.77 םלביה אהליאב  1927/77 אהליאב דניאל
 1928/77 סבו ארו׳בט — 2.77 .22 וולברג אירן

- 22.2.77 רוטמן לאה  1929/77 רוטמן משה
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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 שם המבקש

 1931/77 זהבה ריגלהאופט 5.3.77 בתום ברנדם
 1933/77 שמואל עדוי _ 14.11.76 רחל עדוי

 1934/77 יחיאל גולדשטיין — 15.12.76 מרים גולדשטיין
 1937/77 דוריקה לוזנר — 3.4.77 סלי־איה קנר
 1941/77 דורה פנצר — 23.3.77 רפאל פבצר

 1947/77 רוזה רוטהולץ — 14.9.76 רוח רוטהולץ
 3.76 .18 נורמה קנטור

-
 3875/76 אהרן פלוטקין

 19.1.77 איל ״ז
-

 620/77 מאיר שבע
 13.8.76 לבדרר גוסטבה

-
דרר רובך  1954/77 לנ

 1962/77 גידל פירוסקה 5.10.76 ורה־ויקטוריה קליין
 1963/77 עזרא חתרן — 17.9.76 שאול עזר

 20.3.77 גולדקורן שלמה
-

 1965/77 גולדקורן טובה
 1975/77 דינה פרנק — 6.3.77 דב פרנק

 4.12.76 פייביש קריינר
-

ן  1979/77 יצחק בר־רצו
 25.2.77 עו״ד דוד שכטר

-
 1982/77 רוזה קון

 1984/77 צפורה שטיינקלך 20.8.76 טן־ציון שטיינקלך
ט גיטלה — 4.1.74 יצתק אלברט ר ב ל  1985/77 א
- 23.1.77 סרינה מרכוס  1986/77 יעקב בלום

 1991/77 זמבילה חםקיה — 20.2.77 איל״ן
ל אלשייך — 18.3.77 אלדה ויטליס ח  1992/77 ר
 16.4.67 איזידור קפלן

-
 1998/77 אהרון קפלן

 2002/77 לנדביג תירוש 27.2.77 לוטה תירוש
 2005/77 עשבי יהושע חיים 26.3.77 עשבי חנניה

 2007/77 הנרי אונה 11.1.77 אגודת שירות נשים
 סוציאלי

 4.3.77 פאולה פיבצ׳וק
-

 2008/77 אברהם פינצ׳וק
 26.8.76 סלי ריטנברג

-
 2012/77 מקסוול א. ריטנברג

 25.1.77 משה בורקו ואח׳
-

 2013/77 שרה בורקד
 8.1.77 גדליהו שורץ

-
 2015/77 שורץ משה

 2017/77 וידבםקי אברהם — 23.12.76 וולף קריםטינה

 ע׳ זמיר, רשם

ר ירושות ומינוי מנהלי עזבץ ב ד  הזמנות ב

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה ולמינוי מנהלי עזבון
 או לשניהם. בל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאתת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה

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

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

 4041/76 טייב משה — 12.2.76 טייב פליקם
 832/77 חנה טשינגל — 16.5.68 משה טשינגל

 25.6.66 אברהם עמנואל
-

 1841/77 אברהם פורנזר
 4.10.76 מדים הרשקוביץ

-
 1842/77 הרשקוביץ אברהם

 19.7.70 שלמה שליביבסקי
-  1843/77 יהושע שליבינסקי

 17.1.77 חנה שמתון
-

 1844/77 שמחון אברהם
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 בית המשפט המחוזי בתל־ אביב־ יפו
ת (המש!־) ו נ מ ז  ה

 מסי התיק מקום מגוריו • תאריך
 (ירושות) שם המנוח האחרון הפטירה שט המבקש

 1846/77 יהושע פליטי — 4.3.76 דבקת פליטי
 3.11.76 מרים אטלקה קיפר

-
 1847/77 גיאות סנטו

 3.4.77 ההן חוה ואה׳
-

 1848/77 בהן ציון
 23.2.77 גבריאל שתיל

-
 1849/77 אהובה ברגר

 1850/77 שכטר ליאון 13.3.77 הנריטה גזית
 1852/77 ציון משיח — 15.9.57 מרים משיח

 1853/77 זולונץ צבי 19.1.77 דסקה לובה ואה׳
 1854/77 מצנד פנחס 16.1.77 מצבר מלכה

 1855/77 אלבינגר מרדכי ישעיהו 15.1.77 אהרון אלניר
 1856/77 דריו אשכנזי — 4.12.76 מזל לוי

 29.4.75 דפבר יוסף משה
-  1858177 מרים דפנר

 1859/77 גורב מאיר 11.3.77 אהובה גורב ואתי
 1860/77 קומורוב צבי 5.1.75 קומורוב רחל
 1863/77 רוזנברג רבקה — 20.11.73 ווננר מבפרד
 22.2.71 גלאם אסתר

-  1864/77 גלאם חי
 1865/77 דוד הרפז — 15.2.76 דבורה בלהה גרין

 1866/77 זיננר אליעזר — 26.10.76 שרה זינגר
 1867/77 מינה מרמלשטיין 21.12.74 אדמובד מרמלשטיין

 16.3.77 ציון אלקוכי
-

 1868/77 דבורה סלינז
 21.6.77 קדון בתן

-
 1869/77 אברהם נתן

 1870/77 מנדלבאום זוסיה — ־ 10.3.77 מנדלבאומ שמואל
 1873/77 בלונדראגנטיו 23.6-76 מריה בלוגדר

 יוסף םמית(המרשמידט) — 11.5-67 חוה גולן(המדשמידט)
 רוז(רוביה) פורמן

1875777 
1876/77 

 (המרשמידט) — 17.11.70 אבה פ. בורך
 1877/77 שמואל רוזנצוייג — 1976 אנה רוזבצוייג
פל לנדשפט — 27.2.77 זהבה לבדשפט  1878/77 קו

 27.3.77 אלכסנדר ר. נורדן
- ה רייזנשטט  1879/77 פרלה־חנ

 2.3.77 אורי רון
-

 1880/77 ברכה פרידמן
 1881/77 אברהם׳ פריד — 30.12.76 נתן פריד
 7.3.77 בחן פריד

-
ל פריד ח  1881/77 ר

 16.2.70 איבון'ישעיהו
-

 1882/77 ויקטור אלקביר
 29.1.77 דבורה הלפרין

-
 1884/77 מאיר אסתר

 77)1885 יצחק מישל — 27.3.77 רחל מישל
 15.2.77 משה אבישי

-  1886/77 יצחק קלפהולץ
 1887/77 בךשטירט דוד — 12.1.77 בן־שטירט שמעון

 1888/77 מורנו גילדה י - 27.2.72 מורנו אלברט
 1889/77 איזו מנדל — 13.1.77 גרטה מנדל

 1891/77 יחזקאל מועלם — 9.1.69 מועלם מסעודה
 5.1.77 פםיה זילברמן

-  1892/77 משה חיים זילברמן
 1893/77 שור טובה 17.5.70 שור מנחם

 2.8.76 .סילוויה םירקיס
-  1894/77 פסח סירקים

 9.11.59 מעודה גדרה
-

 1896/77 מעהדה חסן
פל 18.2.77 הרץ (נפתלי) ליפל  1897/77 חנה לי
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 בית המשפט המחוזי בתליאביב־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מסי התיק מקום מגוריו תאריך
 (ירושות) שם המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

- 2.10.74 פרידה בח־םיק  1898/77 טאוב לוי
- 13.11.76 אידה קאירי  1899/77 ז׳ן בת מוסה דושן
- 7.11.76 רחל פריפר  1902/77 מקם פריפר

 1904/77 ברנדדו בוקרצקי 29.1.71 ריטה פרישאן
- 7.2.76 ריטה פרישאן 1904̂ שרה קאופמן בוקרצקי 77 
 1905/77 נתן ריציוק 2.7.76 גישה ריצ׳וק
- 24.10.76 אהרן נעימה  1907/77 אהרן אברהם
 1908/77 וינדמן משה — 16.12.76 וינדמן זוהר

- 25.5.76 םיגמונד ליפשיץ מלמד  1909/77 חיה ליפשיץ
- 16.4.62 חזן יעקב  1910/77 סלומון חזן

- 10.3.77 בת־שבע פרימן  1911/77 צבי פרימן
- 11.2.77 בנימין מויםסקו  1915/77 אברהם מויססקו

- 1.3.77 כוכבה קורן  1916/77 יעקב קורן
- 6.2.77 בלוישטיין אברהם  1918/77 בלוישטיין מרים

- 14.10.76 פנינה מרים  1919/77 ברנרד הופמן
- 25.12.62 שושנה זלצברג  1920:77 אברהם דילר

 1922/77 הנל מנדל 13.12.76 הנל חיה
- 19.6.76 רוברט סאם  1923/77 םאס אשטבן־שלמה
- 7.3.77 ברוינר יונה  1924/77 אלחנן פדרמן
- 12.3.77 עמום הנדלס  1925/77 נתן הנדלס

 1926/77 פני הרשקוביץ 3.10.76 ארמנד הרשקוביץ
- 30.9.76 שלום םלימה -שלום שלוק 1930/77 

- 25.1.77 תנהומה שלומאי  1932/77 זאב שלומאי
- 5.6.76 אביבה קציר  1935/77 הלנה אלקלעי
- 27.11.76 חנה אייזיק  1936/77 מיכאל אייזיק

- 11.2.58 נגר חיים  1938/77 כמום נגאר
- 3.2.75 ברגמן רוברט  1939/77 קליין יוזפה־יוהנה
 1940/77 שמחה רבינוביץ 4.3.76 שמחה גרבוז

- 21.3.77 מאיר ברוידא  1942/77 צפורה ברוידא
- 17.3.76 חנה קאופמן  1943/77 גרניק מרים
- 10.1.75 בורמן אדיט  1944/77 בורמן רוזה
- 18.11.76 בורמן אדיט  1944/77 בורמן מרקוס

- 17.11.76 הלנה ואג סלב  1945/77 (ווג) ואג לדי
- 21.2.77 רומנסקיה לורד,  1946/77 שץ סימון

 1948/77 מנגל מאיר 8.0.73 צבי מנגל
 1949/77 מרים מניה הופנונג 30.1.77 אסתר־לאה קפואבו

- 25.2.77 אברהם דוד פרגמנט  1950/77 וייסבלט אברהם
- 18.3.77 פשס מלבה  1951/77 לעדן דוד
- 17.2.77 מימון יעקב  1952/77 מימון שלמה

- 9.12.76 יוםף מאיד מנדלסון ל לאה מנדלסון ח  1953/77 ר
- 18.6.75 שלום יחיאל  1955/77 תמר יחיאל

- 3.3.77 חוה ברעם  1956/77 יהודה ברעם
- 16.2.77 משה ינר  1957/77 זאב יגר

- 6.10.73 אולגה בנדר  1958/77 אוסקר ירקוני
- 20.9.76 אולגה בנדר ר  1959/77 אטה ויבב ת

 1960/77 פלורה מושקט — 27.5.76 חנה מור
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 בית המשפט המתתי בתל־אביב־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

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

 1961/77 לובה ריכל — 1.6.76 עזריה ריכל ואח׳
 20.7.75 גילה סרן

-  1964/77 מינה פרנס
 29.1.75 רפאל אלקובי

-  1966/77 אסתר אלקובי
 8.8.76 לאה ארץ

-
 1967/77 גרשון ארץ

 13.3.77 מלבינה פליישמן
-

 1968/77 פליישמן מאיר
 1969/77 - שרלוטה וולף 30.7.75 ירוםלב יעקובוביץ

 15.4.76 מאיר רימן
-

 1970/77 סניורה ריטן
 30.12.76 חיה קריסלה סרגו

-
ו ת  1971/77 טיבור צבי פ

 1973/77 עבדו אברהם 4.5.75 עבדו נעימה
- 25.1.77 בחיה סלע סלומונסון ע סלומונםון ל  2009/77 בנימין ס
 8.1.77 מתתיהו הפנומן ואח׳

-
 2010/77 סאתר(הדסה) הפטמן

 28.1.77 פידל ינקי
- דל לזר  2011/77 פי

 2.4.77 נעמי מון
-

 2014/77 יעקב דנון
 29.1.77 קיטי אולגה דויטש

-
 2016/77 נחמן דויטש

 6.3.77 אסתר רכטר
-

ר ט כ ב ר  2018/77 נחום ד
 2019/77 זהבה כהן — 30.1.77 מלבה חינזרון

 ע׳ זמיר, רשם

 בית המשפט המחוזי בחיפה
 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למיניי מנהל עזבון או לשניהם, כמפורט להלן. בל
 המתנגד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, את טעמי התנגדותו, שאם לא בן יתן בית המשפט צו כטוב

 געיביו.

 מס׳ התיק מקום מגוריו תאריך
 (צוואות) שם המנוח האחרון הפטירה ש0 המבקש

 122/77 ברנר הלנה חיפה 22.3.72 הלנה שובורן
 572/77 איזנר אלטה תיפח 9.2.77 פרדי פאיס

 573/77 נדנר םטוניסלב חיפה 2.11.76 באולינה נדנד
 576/77 גרוברג צפורה קרית חיים 15.1.77 גרובד (פלץ) עמנואל

 579/77 שפרונץ אטלה(אתל) היפה 26.8.76 שפרונץ לודוינ
 581/77 אלקלעי חיים נהריה 16.2.77 אלקלעי סלוה

 77)584 שוורץ חוה חיפה 16.12.75 שוורץ יוסף
 585/77 מאי ארנקה חיפה 16.11.76 הורנונג גבריאל

 586/77 קפלושניק אברהם חיפה 9.12.76 י צפורה קפלושניק
 591/77 מיכאלי עדה קרית חיים 24.1.77 יפתה מיכאלי

 593/77 שפר יוסף חיפה 3.3.77 נ׳וזפין שפר (פינכרג)
 595/77 דורי תדמור יורם חיפה 9.3.77 דן דורי
 597/77 לנדו אברהם בנימינה 13.10.76 דוד רגב

 600/77 גורדון דוד יוהנסבורג 6.3.77 טיל פרידמן

 י י׳ איםמן, דשם-
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 הזמנות בתי הדין הרבניים

 בית הדיו הרבני האזורי בירושלים

 . להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובח הנאה או המעונין בפזבון שאחת
 הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה :ו, שאם לא כן יחן

 בית הדין צו כטוב בעיניו.

 תיק 2260/תשל״ז
 בענין ירושת המנוח מיכאלי אבנר, שנפטר בירושלים, ביום

 ט״ז בשבט תשל״ז(4 בפברואר 1977),
 המבקשת: מיכאלי יהודית, רהוב בוני החומה, בית הפרחים,

 ירושלים.
 תיק 2208/תשל״ז
 בעבין ירושת המנוח גלנדואר מנדל יהושע, שנפטר

 בירושלים, ביום י״ד בחשרי תשכ״ח (18 באוקטובר 1967),
 המבקש: הנדל גלנדיאר ואתרים.

ל הדם־עדם, המזכיר הראשי א פ  ר

 תיק 2108/תשל״ז
 בענק ירושת המנוח כהן אהרון, שנפטר בירושלים, ביום א׳

 בניסן חשל״ו(1 באפריל 1976),
 המבקשת: כהץ שרה, רחוב אבן־ספיר 19, ירושלים.

 תיק 2177/תשל״ז
 בענין ירושת המנוח מיכאל דנץ, שנפטר כירושלים, ביום כ״ט

 בשבט תשל״ז (17 בפברואר 1977),
 המבקשת: רבקה דבון, רחוב גדליהו 4, ירושלים.

 בית הדיי הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. בל התובע טובח הבאה או המעונין בעזבון שאחת
 הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להחבבד לה, יבוא לבית הדין וימסור טעבותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא בן «תן

 ביח הדין צו כטוב בעיניו.

 המבקשים: נסים ועזרא מזרחי.

 תיק 8651/תשל״ז
 בענין ירושת המנות פינציי גיאקומו, שבפטר ברמת גן ביום

 כ׳ כאדר תשל׳׳ז(10 במרס 1977),
 המבקשת: מליבה פיבציי.

 תיק 8948/תשל״ז
 בעבין ירושת המנוח קלויזנר שלמה, שנפטר בבני־ברק

 ביום ט׳ בטבת תשל״ז(29 בדצמבר 1976),
 המבקש: נחמיה קלויוגר.

 תיק 3ד83/תשל״ז
 בענין ירושת המנוחה קנטרמן חיה, שנפטרה בבאר־־יעקב

 ביום י״ג בחשון תשל׳יז(5 בנובמבר 1976),
 המבקשת: מאיה פיליפצ׳וק.

 תיק 5371/תשל״ז
 בענין ירושת המנוח ריעל פיבל, שנפטר בבת־ים ביום כ״ו

 באלול תשלי׳ה ;2 בספטמבר 1975),
 המבקשת: סוגיה רינגל.

 תיק 8444/תשל״ז
 בענין ירושת המנוח קוזמה אליעזר, שנפטר בחיפה ביום ד׳

 בתמוז תשל׳׳ו(2 ביולי 1976),
 המבקש: פנחס פאול קוזמה.

 עובדיה לוי, אחראי לעזבונות וירושוח

 חיק 8443/חשל״ז
 בענין ירושח המנוח אקובי שם״טוב, שנפטר בחל-אביב ביום

 י״ט בשבט תשי׳׳ת (9 בפברואר 1958),
 המבקשת: אקוני גרציה.

 תיק 8851/תשל״ז
 בעני[ ירושת המנוח נולדשטיץ מנחם, שנפטר בתל־אביב

 יום ה׳ באלול תשל׳׳ו(31 באוגוסט 1976),
 המבקשת: גיזלה גולדשטיין.

 תיק 8822/תשל״ז
 בענין ירושת המנוה הררי אליעזר, שנפטר בבני-ברק ביום

 • באדר תשל״ז(27 בפברואר 1977),
 המבקש: הררי יצחק.

 תיק 7483/תשל״ז
 בענין ירושת המנות זילברהרץ חיים, שנפטר בתל-אביב

 ום י״ט בתשון תשל״ז(12 בנובמבר 1976),
 המבקשת: רות קולקה.

 תיק 8469׳,תשל״ז
 בענין ירושת המנוח לוצקי לאון, שנפטר בפתה־חקוה ביום

 א בשבט תשל׳׳ז(9 בפברואר 1977),
 המבקש: לוצקי מנחם.

 תיק 8120/חשל״ז
 בענין ירושת המנוח מזרחי יוסף, שנפטר בתל־אביב ביום

 בשבט תשל״ז(15 בפברואר 1977),
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 בית הדין הרבני האזורי בחיפה
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה, כל התובע םובח הנאה אי המעונין בעזבון שאתת
 הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן

 בית הדין צו כטוב בעיניו.

 חיק 2831/תשל״ז
 בענין ירושת המנוח מנשה סחרברוט, שנפטר בחיפה ביום

 ט״ז באב תשליו(12 באוגוסט 1976),
 ־ המבקשת: אטל סחרברוט.

 תיק 2855/תשל״ז
 בענין ירושת המנוח איזידיר מיכאל ניכטבות, שגפטר

 בקרית טבעון ביום כ״ז באב תשל״ו(22 באוגוסט 1976),
 המבקשת: אילנה ניכטבורג.

 תיק 12859חשל״ז
 בענין ירושת המנוחה בלומה־בינה רזניקוביץ, שנפטרה

 בנהריה ביום ב׳ בתשרי תשל״ז(26 בספטמבר 1976),
 המבקש: שמעון פישר.

 חיק 2863ןתשל״ז
 בענין ירושת המניח עמרם בוםקילה, שנפטר בחיפה ביום

 כ״ט בטבח תשל״ז(19 בינואר 1977),
 המבקשת: סעדה בוסקילה.

 תיק 2864/תשל״ז
 בענין ירושת המנוח חיים כהן, שנפטר בחיפה ביום ו׳ באב

 תשל״ו(6 באוגוסט 1976),
 המבקשח: חיה צירל כהן.

 חיק 2877/תשל׳־ז
 בעבין ירושת המנוח סלומץ בן סימון, שנפטר בחיפה ביום

 כ״ד בטבת תשל״ז(14 בינואר 1977),
 המבקש: רחל בן סימון.

 תיק 2891/תשל״ז
 בענין ירושה המנוח יצחק ברית, שנפטר בחדרה ביום י״ג

 באלול תשל״ו(8 בספטמבר 1976),
 המבקשת: שרה ברית.

 תיק 2915/תשל״ז
 בענין ירושת המנוחה הלי (הדסה) ליקיורניק, שנפטרה

 בקרית חיים ביום ב״׳ח בטבת חשל״ז(16 בינואר 1977),
 המבקש יעקב ליקוורביק.

 תיק 2936/תשל־ז
 בענין ירושת המנוח ברוך נעים, שנפטר בנהריה ביום נ׳

 בטבת תשל״ז(24 בדצמבר 1976),
 המבקשת: בשמת נעים.

 תיק 3068/חשל־*ז
 בענין ירושת המנוחה לאה פישמן, שנפטרה בחיפה ביום ט׳

 בטבת חשל״ז(30 בדצמבר 1976),
 המבקש: אברהם פישמן.

 תיק 3070/תשל״ז
 בענק ירושת המנוחה סטלה לוי, שנפטרה בחיפה ביום ב״ד

 בחשון תשל״ז(29 באוקובר 1975),
 המבקש: שמואל לוי.

 תיק 2576 ןתשל״ז
 בענק ירושת המנוחה מינה קופמן, שנפטרה בחיפה, ביום י״א

 בשבט תשל״ז(30 בינואר 1977),
 המבקשת: בלומה אורנר.

 תיק 2581/תשל״ז
 בענין ירושת המנוח יצחק מושקוביץ, שנפטר בנהריה ביום

 ט׳ באדר א׳ תשל״ו(10 בפברואר 1976),
 המבקשת: אסתר מושקוביץ.

 תיק 2642/תשל״ז
 בענין ירושת המנוח חנן אלחדיף, שנפטר בחיפה ביום י״ב

 בסיון תשל׳׳ו(10 ביוני 1976),
 והמנוחה עליזה אלחדיף, שנפטרה בקרית טבעון ביום ב׳

 בשבט תשל״ז(21 בינואר 1977),
 המבקש: חיים אלחדיף.

 תיק 2674/תשל״ז
 בענין ירושת המנוחה שמחה גבאון, שנפטרה בחיפה ביום

 י״ב בכסלו תשל״ז(4 בדצמבר 1976),
 המבקשת: סוזן דרוקר.

 חיק 2701/תשל״ז
 בענין ירושת המנות יוסף לינדד, שנפטר בחיפה ביום י׳

 בכסלו תשל״ז(2 בדצמבר 1976),
 המבקשת: שרון לינדר.

 תיק 2717/תשל״ז
 בענין ירושת המנוחה רבקה בלושטיין, שנפטרה בחיפה,

 ביום כ״א בטבת תשל״ז(11 בינואר 1977),
 המבקש: ישראל בלושטיין.

 תיק 2733/תשל״ז
 בענין ירושת המנוחה חביבה נסים שנפטרה בקרית בנימין

 ביום י׳ בטבת תשל״ז(31 בדצמבר 1976),
 המבקש: משה נסים.

 תיק 2734;תשל״ז
 בענק ירושת המנוחה צירל הגר, שנפטרה בחיפה ביום ה׳

 באייר תשל״ד (27 באפריל 1974),
 המבקש: משה הגר.

 תיק 2765/השל״ז
 בענין ירושת המנוחה בילה פרנץ, שנפטרה בחיפה ביום י׳

 בחשון תשל״ז(3 בנובמבר 1976),
 המבקש: מרטין פרנץ.

 תיק 2808/תשל״ז
 בענק ירושת המנוחה יוליה גרובר, שנפטרה בחיפה ביום א׳

 בטבת תשל״ז(22 בדצמבר 1976),
 המבקש: אברהם שפינברג.

 תיק 2813/תשל״ז
 בענין ירושת המנוח יוסף נקאש, שנפטר ברמת גן ביום כ״ח

 באייר תשל״ו(29 במאי 1976),
 המבקש: חתון נקאש.
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 הודעה בדבר בקשה לפירוק חברה

־ אביב* יפו ל  בבית המשפט המחוזי ב ת
 חיק אזרחי 422/77

 בענין פקודת החברוח,
 וגעגין פירוק החברה מוסה מרכז החמוצים בסיטונאות

 בע״מ,
 והמבקש: שריף יאסץ קואסמה, ע׳׳יעו׳ד, דן רוח מרחוב

 יוסף אליהו 14, תל־אביב,
 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 22.2.1977 הוגשה לבית המשפט
 המחוזי בתל־אביב־יפו בקשה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 7.6.1977

 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 משתחף של החברה שידרוש זאח מן החתום מטה׳ תמורת

 התשלום הקבוע בעדו.
 p ריה, עו״ד

 ב״כ המבקש

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

 החתום לעיל לא יאוחד משעה 13.00, של יום 6.6.1977.

 הודעה בדבר מכירת מקרקעין

 לשכת ההוצאה לפועל בנתניה תיק אזרחי 2038/74

ר מכירת מקרקעין ב ד  הודעה ב
 מוצעים בזה למכירה המהרקעין המתוארים להלן, על פי פסק דין

 לפירוק שותפות במקרקעין מרי מילר נגד הנוטע בע־-מ ואחי.
 על המעונין כקניית המקרקעין להגיש ללשכה זו הצעה בכתב תוך
 שלושים יום מפרסום הודעה זו. ההצעה תפרש את שמו, מענו ומספר
 זהותו של המציע, ואת הסכום המוצע, ויצרף להצעה ערבון בסכום

 שלא יפחת מ-10% מהמחיר המוצע.
 פירוט המקרקעין:

 המקום: נתניה, מערבית לדרך פחח־חקוה ודרומית לרהוב שבזי.
 מספרי הרישום: גוש 8249, חלקה 5. השטח: 508 מ״ר.

 תיאור המקרקעין, סוגם, טיבם ושימוש בהם: לחלקה צורה של דרך
 ברוחב 5 מסר ובאורך של כ*50 מטר, עם רחבה קטנה בסוף. שם
 קיימה באר מים עם ביתן שאיבה פועל. מפעל המים הוקם ע׳׳י עידית

 נתניה.
 שיעבודים והגבלות: אין.

 פרטים נוספים: לפי תבנית מיתאר נת/400/3/ג אשר אושרה
 סופית ביום 21.7.1976 מיועדת בל הסביבה לתכנון מחדש.

 המקרקעין נישומו ע־׳י שמאי פרטי בסך 50,000 לירות וע״י שמאי
 ממשלתי בסך 80,000 לירות.

 כ״ש בכסלו תשל־״ז(21 בדצמבר 1976) ציץ לביא
 המוציא לפועל

 בית הדין הרבני האזורי בחיפה
ת (המשד) ו נ מ ז  ה

 תיק 3075/תשל״ז
 בענין ירושת המנוח מנחם אדלר, שנפטר בקרית בנימין

 ביום י״ח באלול תשכ״ט (1 בספטמבר 1969),

 המבקשת: חנה אדלר.

 חיק 3089/תשל״ז
 בענין ירושת המנוח סונה קופל, שנפטר בנהריה ביום ד׳ באב

 תשכ׳׳ו(21 ביולי 1966),
 המבקשת: ברטה קופל.

 תיק 3190/תשל״ז
 בענין ירושת המנוחה צפורה זיידה, שנפטרה בחיפה ביום

 כ״ה באדר חשל״ז(15 במרס 1977),
 המבקשח: אביבה זיידה.

 תיק 3105/תשל״ז
 בענין ירושת המנוח אברהם םטרול, שנפטר בחיפה ביום ט׳

 בשבט חשל״ז(28 בינואר 1977),
 המבקש: אסתר סטרול.

 תיק 3194/תשל״ז
 בענין ירושת המנוחה טובה צלרמאיר, שנפטר בחיפה

 ביום כ״ד בחשון חשל״ז(17 בנובמבר 1976),
 והמבקש: גרשון צלרמאיר.

 תיק 3198/תשל״ז
 בענין ירושת המנוחה איטה לאה פדרה, שנפטרה בחיפה

 ביום כ״ז במיון חשל׳׳ז(25 ביוני 1976),
 המבקש: שלמה פורת.

 חיק 3217/חשל״ז
 בענין ירושה המנוח מרדכי בן אשר, שנפטר ביום ג׳ בטבת

 תשל״ז(24 בדצמבר 1976<,
 המבקשת: רבקה בן אשר.

 תיק 3242/תשל״ז
 בענק ירושת המנוח שמואל״םימון וובר, שנפטר בנהריה

 ביום ה׳ באדר תשל״ז(23 בפברואר 1977),
 המבקשת: סלי וובר.

 חיק 3245/תשל״ז
 בענין ירושת המנוח בנימין אדלשטיץ, שנפטר בחיפה ביום

 כ״ו בכסלו חשל״ז(9 בדצמבר 1974),
 המבקשת: צילה אדלשטיין.

 היק 3248/חשל״ז
 בענק ירושח המנוחה בתיה דימנט, שנפטרה בחיפה ביום

 י־״ז בניסן תשל״ו(16 באפריל 1976),
 המבקש: יוסף פלשר.

 רפאל טולידאנו, המזכיר הראשי
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 הודעות מאת מגס ומכסים הרשמי

 פקודת החברות

 זמן פרעוני: ה׳ בסיון חשל״ז(22 במאי 1977).
 מקום פרעונו במשרד המפרק: ד״ר ה.צ. ויגל, עו״ד, רחוב נוזלת

 בנימין 52, תל־אביב.

 שם ההברה: המובילים ציוד מכני כבד בעימ - בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רחוב אבן־גבירול 101, תל־אביב, אצלעו׳׳ד

 קולק.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 4122/70.

 ההכום לכל לירה: 100 אגורות לנושים בדין קדימה ו־50 אגורות
 לנושים רגילים.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון וסופי.
 זמן פרעונו: ה׳ בסיון תשל״ז(22 במאי 1977).

 מקום פרעונו במשרד המפרק: עו״ד א.׳(פלג) שאנן, רחוב בלוך 41,
 חל־אביב.

 צו פירוק ואסיפות ראשונות
 שם החברה: לנאל בע״מ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רחוב מקוה ישראל 18, תל־אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2431/76.

 תאריך צו הפירוק: י־׳ד בשבט תשל׳׳ז(2 בפברואר 1977).
 תאריך הגשת הבקשה: ט׳ בכסלו תשל־׳ז(1 בדצמבר 1976).

 היום והמקום לאסיפות ראשונות: י״ג בתמוז תשל״ז(29 ביוני 1977)
 במשרד כונס הנכסים הרשמי, רחוב נחלת בנימין 39, תל־אביב.

 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 12.30 בצהרים.
 2) משתתפים בשעה 12.45 בצהרים.

 הודעה על מינוי מפרק
 שם ההברה: פלג בן־ציון חברה לבנין שפוץ ופקוח בע׳־מ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום: שד׳ אשכול 18/11, ירושלים.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, חיק אזרחי 1284/76.

 שם המפרק, תיאורו ומענו: אלכסנדר בר־און, עו׳׳ד, רחוב ויצמן 54,
 כפר־םבא.

 תאריך המינוי: כ״א בשבט תשל״ז(9 בפברואר 1977).

 ט״ו באייר תשל״ז(3 במאי 1977) אי קליר
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הרגל, 1936

 הודעה על שחרור נאמן
 שם החייב, תיאורו ומענו: ציון בחרי, ת״ז 195994, קבלן, רתוב יוסף

 קארו 23, ירושלים.
 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, חיק אזרחי 174/68.

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: אודי הופרט, עו׳״ד, רחוב הלל 23,
 ירושלים.

 תאריך השחרור: ז׳ באייר חשל״ז (25 באפריל 1977).
 י׳ צודיאלי

 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעה על תשלום דיבידנד
 שם החברה: הולמי הברזל בע׳׳מ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רחוב אברהם תלמודי 20, ירושלים.
 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, תיק אזרחי 138/73.

 הסכום לכל לירה: 100 אגורות.
 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון וסופי.

 זמן פרעוני: כ״ז באייר תשל׳׳ז(15 במאי 1977).
 מקום סרעונו במשרד המפרק: כונס הנכסים הרשמי, רחוב ידידיה 4,

 ירושלים.

 י׳ צוריאלי
 סגן כונס הנכסים הרשמי

ל דיבידנד לנושים בדק ז ע ר כוונה להכרי ב ד  הודעה ב
ד ב ל  קדימה ב

 שם החברה: ג׳דסי בע״מ — בפידוק.
 מען המשרד הרשום: רחוב חומה ומגדל 20, תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2374/75.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: י׳ בסיון תשל״ז(27 במאי 1977).

 שם המפרק, תיאורו ומענו: יואנס ליבוביץ, עו׳׳ד, רחוב נצח ישראל
 16, תל־אביב.

ר כוונה להכריז על דיבידנד ב ד  הודעה ב
 שם ההברה: נרצברנ אורן ושות׳ בע״מ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רחוב לה־גרדיה 49, חל־אביב.
 ביח המשפט המחוזי של: חל־אביב־יפו, תיק אזרחי 3434/71.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: י׳ בסיון תשל״ז(27 במאי 1977).
 שם המפרק, תיאורו ומענו: יואנס ליבוביץ, עו׳׳ד, רחוב בךגוריון

 14, הרצליה.

 הודעות על תשלום דיבידנד
 שם החברה: פרי־גן בע״מ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום: אזור התעשיה, רמלה.
 בית המשפט המחוזי של: תל־־אביב־יפו, חיק אזרחי 2191/75.

 הסכום לכל לירה: 20 אגורות.
 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון.

 פקודת פשיטת

 הודעה על תשלום דיבידנד

 שם החייב, תיאורו ומענו: יוסף בן סימון, ת״ז 19790, פקיד, אזור ב׳
 44, עין כדם, ירושלים.

 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, תיק אזרחי 179/71.
 הסכום לבל לירה: 20 אגודות.

 דיבידנד ראשון או אחר: רביעי ואחרון.
 זמן פרעובו: כ״ז באייר תשל״ז (15 במאי 1977).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: אהרן רוזן, עו״ד, החבצלת 9, ירושלים.
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 הנכסים הרשמי

 הרגל, 936 ו

 שם החייב דמענו: יוסף גלדנסקה, רחוב מוזיר 3, תל־אבבבי.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 3044:64.

 הסכום לכל לירה: 28 אגורות.
 דיבידנד ראשון או אחד: דיבידנד ראשון וסופי.

 זמן פדעונו: ה׳ בםיון תשל״ז (22 במאי 1977).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ד יעקב ח׳ הלוי, שד׳ רוטשילד 31,

 תל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: מרדכי פלד, טכנאי, רחוב כצנלםון 55,
 בת־ים.

 בית המשפט המחוזי של: חל־אביב־יפו, תיק אזרחי 3764/159.
 הסכום לכל לירה: 80 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון וסופי.
 זמן פרעונו: ה׳ בסיון תשל״ז(22 במאי 1977).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: משה גריבפלד, רחוב ק׳־ית־ספר 12,
 ראשון־לציון.

 שם החייב, תיאורו ומענו: שבי ברים, פועל, שכ׳ עולים 21, מגדיאל.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־־יפו, •תיק אזרחי 2256/69.

 הסכום לכל לירה: 50 אגורות.
 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון.

 זמן פרעונו: ה׳ בסידן תשל׳יז(22 במאי 1977).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי, רחוב נחלת בנימין

 39, תל־אביב.

 שט החייב, תיאורו ומענו: פליקס מאירי, פועל בנין, שיכון נוה־שלם,
 בלוק 32/45, תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: הל־אביב־יפו, תיק אזרחי 5770/67.
 הסכום לכל לירה: 50 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון.
 זמן פרעונו: ה׳ בסיון תשל״ז(22 במאי ־197).

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

 שם החייב ומענו: לייב (אריה) מינ-דיריגיו, רחוב ז׳בוטינסקי 151,
 תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 438/70.
 הסכום לכל לירה:25 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון.
 זמן פרעונו: ה׳ בםיון חשל״ז.(22 במאי 1977).

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

 שם החייב, תיאורו ומענו: מאיר הרטשטיין, רפד, רחוב 290/3, יפו.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביכ־יפו, חיק אזרחי 4242/66.

 הסכום לבל לידה: 50 אמרות.
 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון.

 זמן פרעונו: ה׳ בםיון תשל׳׳ז(22 במאי 1977).
 מקום פרעוגו במשרד הנאמן: ד״ר חיים א׳ ליבא, עו״ר, רחוב מונטי־

 פיורי 22, תל־אביב.

 ט״ו באייר תשל׳׳ז(3 במאי 1977) א' קליר
 סגן כונס הנכסים הרשמי

ת כונס א  הודעות מ

 פקודת פשיטת

ת נכסים והכרזת פשיטת רגל, אסיפה ראשונה ל ב  צווי ק
 שם החייב, תיאורו ומענו: אברהם ציון, סוחר, רחוב קמואל 48,

 תל־אביב, ת״ז 0447185.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 125/77.

 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: ה׳ בשבט חשלי׳ז
 (24 בינואר 1977).

 בקשת נושה או חייב: בקשת החייב.
 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ג׳ במיון חשל״ז(20 במאי
 1977) בשעה 10.30 בבוקר, במשרד כונס הנכסים הרשמי, רחוב

 נחלת בנימין 39, תל־אביב.

 שם החייבת, תיאורה ומענה: נעמי פורח, חקלאית, רחוב המעגל 40,
 רימון, קרית-אונו, ת״ז 0942863.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־-פו, תיק אזרחי 656/77.
 האריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטה רגל: ג׳ בניסן תשל״ז (22

 במרס 1977).
 בקשת נושה אד חייב: בקשת החייבת.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ב״ד בסידן תשל״ז (10
 ביוני 1977) בעשה 11.00 בבוקר, במשרד כונס הנכסים הרשמי,

 רחוב נחלת בנימין 39, חל־אניב.

 שם החייבת, תיאורה ומענה: אשירה אברהם, ספרית, רחוב קמואל
 48, תל־אביב, ת״ז 3059625.

.s40:77' בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 
 תאריך צו קבלת הנכסים: ב״ו באדר תשל״ז(16 במרס 1977).

 בקשת נושה או חייב: בקשת נושה.
 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ג׳ בסיון תשל׳׳ז(20 במאי
 1977) בשעה 10.30 בבוקר, במשרד כונס הנכסים הרשמי, רחוב

 נחלת בנימין 39, תל־אביב.

 שם החייב ומענו: צבי גרודה, כביש ראשי מס׳ 10, אזור.
 בית המשפט המחוזי של: חל־אביב־יפו, חיק אזרחי 2439/76.
 חאריך צו קבלת הנכסים: א׳ בשבט תשל״ז(20 בינואר 1977).

 בקשת נושה או חייב: בקשת נושה.
 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: כ״ב בםיון חשל׳׳ז(8 ביוני
 1977) בשעה 12.30 בצהרים, במשרד בונם הנכםים הרשמי,

 רחוב נחלח בנימין 39, תל־אביב.

 הודעות על תשלום דיבידנד
 שם החיי, תיאורו ומענו: יהושע חזות, פועל בנין, שד׳ קוגל 2,

 חולון.
 ביח המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, חיק אזרחי 2319/67.

 הסכום לבל לירה: 100 אגורוח.
 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון וסופי.
 זמן פרעונו: ה׳ בםיון חשל״ז(22 במאי 1977).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: בונם הנכסים הרשמי, רחוב נחלח בנימין
 39, חל־אביב.
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 הנכסים הרשמי

 הרגל, 1936

 שם הנאמן דמענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב נחלת בנימין 39,
 ״ תל-אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: חלםון מסיקה, רפד, רחובי דוד ילין 1,
 נתניה.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 1043/73.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: י׳ בסיון תשל״ז(27 במאי 1977).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: מנחם פינקום, עו־ד, שד׳ דוד המלך 29,.

 תל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: נואה ברמן, פקיד, רמת־הרצל 1/14׳
 נתניה.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 1959/69-.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: י׳ בסיון תשל״ז(27 במאי 1977).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: מנחם פיגלמן, עו״ד, רחוב הנגב 4,
 חל־אביב.

 שם החייב. תיאורו ומענה דוד שמיל םנדריה, מזנונאי, רחוב מבצע
 קדש 32, פרדם־כץ.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, חיק אזרחי 1394/63.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: י׳ בסיון תשל״ז(27 בנלאי 1977).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: אריה מולודיק, עו׳׳ד, רחוב שד׳׳ל 8,
 תל־אביב.

 שמות החייבים ומענם: אומיה ואליעזר נוימן, רחוב איינשטיין 13,
 קרית־מםלון, פתח־חקוה.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2335/72.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: י׳ בסיון תשל״ז(27 בטאי 1977).

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

 שם החייב ומענו לשעבר: נחמן דויטש ז׳׳ל, שד׳ העם הצרפתי 21
 רמת־גן.

 בית המשפט המחוזי של: תליאביב־־יפו, תיק אזרחי 4225/67.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: י׳ בסיון תשל״ז(27 במאי 1977).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: יוסף עזרן, עו״ד, שד׳ רוטשילד 31,
 תל־אביב.
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 צו שחרור החייב והודעה על כוונה להכריז על •

 דיבידנד ושחרור נאמן
 שם החייב, תיאורו ומענו: אימרה רייזנר, פרוון, קריח־נורדאו 274/2,

 נתניה, ח״ז 6806294.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 4044/69.

 תאריך צו השחרור: כ״ו בניסן תשל״ז(14 באפריל 1977).
 מהות הצו: שחרור החלטי וסופי.

 היום האחרון להגשת הוכחות: י׳ בםיון תשל״ז(27 במאי 1977).
 שם הנאמן ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב נחלת בנימין 39,

 תל-אביב.
 תאריך צו השחרור: כ״ו בניסן תשל״ז(14 באפריל 1977).

 ט״ו באייר תשל׳׳ז(3 במאי 1977) א' קליר
 מגן בונם הנכסים הרשמי

ת כונס א  הודעות מ

 פקודת פשיטת

ל תשלומ דיבידנד  הודעות ע
 שם החייב, תיאורו ומענו: צבי מרינגר, טדקטודיסט, רחוב פרוג 8,

 חולון.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2508/65.

 הסכום לכל לירה: 60 אגורות (בהתאם לפשרה).

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון וסופי.
 זמן פרעוני: ה׳ בסיון תשל״ז(22 במאי 1977).

 מקום פרעובו במשרד הנאמן: עו׳׳ד ח׳ יניב, שד׳ רוטשילד 4, תל־
 אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: גרשון קפלן, פחח, רחוב שועלי שמשון 7,
 רמת־נן.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, חיק אזרחי 1431/64.
 הסכום לכל לירה: 60 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד שני וסופי.
 זמן פרעונו: ה׳ בםיון חשל״ז(22 במאי 1977).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ד י׳ עציון, רחוב מודיליאני 6,
 תל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו לשעבר: עוזר כץ ז״ל, סוחר נעליים, רחוב
 בזל 21, תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, חיק אזרחי 1612/61.
 הסכום לכל לידה: 10 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד שני וסופי.
 זמן פרעונו: ה׳ בסיון תשל״ז(22 במאי 1977).

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

ר כוונה להכריז על דיבידנד ב ד  הודעות ב

 שם החייב ומענו: מוחמד עלי דקה, שיכון ימה מימה, המשולש הערבי.
 ביח המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 1399/69.

 היום האחרון לקבלת הוכחוח: י׳ בםיון חשל׳יז(27 במאי 1977).
 שם הנאמן ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב נחלת בנימין 39,

 תל-אביב.

 שמות החייבים, תיאורם ומענם:
 1. משה טאובנפלד, פקיד, רחוב-ירושלים 53, בת־ים.

 2. ליפא גולדשטיין ז״ל, סוחר, רחוב עוזיאל 13, בח־יפ.

 3. אברהם גולדשטיין, דפוס, רחוב ירושלים 53, בח־ים.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיקים אזרחיים:

.3118-20/69 
 היום האחרון לקבלת הוכחות: י׳ בסיון תשל״ז(27 במאי 1977).

 שם הנאמנת, חיאורה ומענה: דליה שא׳׳ג, עו׳׳ד, ממשרד עו׳׳ד
 ד״ר יובל לוי, רחוב ועידת קטוביץ 6, חל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: יהושע שפירא, מסבר, רחוב פרץ 14,
 תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: חל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2635/65.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: י׳ בםיון תשל״ז(27 במאי 1977).
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ת כונס הנכסים הרשמי א  הודעות מ
 פקודת פשיטת הרגל, 936 ו

 בקשת שחרור

 שם החייב, תיאורו ומענו: גדייב מחמד קאסם מסן, כפר יפיע.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 752/67.

 היום והמקום לדיון בבקשת השחרור: י׳׳ג בםיון תשל״ז (30 במאי
 1977) בשעה 08.30 בבית המשפט המחוזי בחיפה.

 י״א באייר תשל״ז(29 באפריל 1977) י׳ יקותיאלי
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעה על תשלום דיבידנד

 שמות החייבים, תיאורם ומענם: הלד רודלוף, ת׳׳ז 4708631, והלד
 חוה, ת״ז 4708632, מוש תפרח 20.

 בית המשפט המחוזי של: באר־־שבע, תיק אזרחי 341/71.
 הסכום לכל לירה: 50 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אתר: שגי ואחרון.
 זמן פרעונו: י״ד בסיון תשל״ז(31 במאי 1977).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי, רחוב החלוץ 117,
 באר־שבע.

ר כוונה להכריז על דיבידנד ב ד  הודעה ב

 שם החייב, תיאורו ומענו: רוח סולומוביץ ת״ז.6924576, מפרית
 גברים, רחוב אברהם אבינו 7/8, בארישבע.

 בית המשפט המחוזי של: באד־שבע, חיק אזרחי 295/73.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ט״ו בסיון תשל״ז(1 ביוני 1977).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב החלוץ 117,
 נאר־שבע.

 צו קבלת נכסים והכרזת פשיטת רגל, אסיפה ראשונה
 וחקירה פומבית

 שם החייב, תיאורו ומענו: קול לאה ת״ז 0157807, פקידה שב׳
 דרומי 1265/1, אשקלון.

 ביח המשפט המחוזי של: באר־שבע, חיק אזרחי 508/75.
 תאריך צו קבלח הנכסים: ח־ באייר תשל״ז (26 באפריל 1977).

 תאריך צו קבלח הנכסים והכרזת פשיטת רגל: ח׳ באייר תשל״ז
 (26 באפריל 1977).

 בקשת בושה או ח־יב: בקשת החייבת.
 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ט׳ במיון חשל׳׳ז (26
 במאי 1977) בשעה 09.00, במשרד כונס הנכסים הרשמי,

 רחוב החלוץ 117, באר־שבע.
 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: כ׳ בסיון תשל״ז (6 ביוני

 1977) בשעה 08.30 בבית המשפט המחוזי, בבאר־שבע.

 ז׳ באייר תשל״ז(25 באפריל 1977) ש. אנקור
 כונס הנכסים הרשמי

ר כוונה ב ד  צו אישור פשרה, מינוי נאמן והודעה ב
 להכריז על דיבידנד

 שם החייב, תיאורו ומענו: שלמה אטיה, קבלן בבין, רחוב אלחריזי 6,
 חולון.

 בית המשפט המחוזי של: חל־אביב־יפו, תיק אזרחי 4962/66.
 תאריך צו אישור פשרה ומבוי נאמן: ו׳ בתשרי תשל־׳ז(30 בספטמבר

.(1976 
 תנאי הפשרה: 100% לנושים בדין קדימה ו־40% לבושים רגילים,

 בהתאם לאישור הפשרה.
 תאריך אחרון להבשח הוכחות: י' בסיון תשל״ז(27 במאי 1977).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: צבי יעקבי, עו״ד, רחוב אלנבי 108,
 הל־אביב.

ר כוונה להכריז על דיבידנד לנושים בדין ב ד  הודעות ב
ד ב ל  קדימה ב

 שמ החייב, תיאורו ומענו: בנימין דיפטל, טבח, רחוב הפועל הצעיר
 13, פתח־תקוה.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2857/74.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: י׳ בסיון תשל״ז(27 במאי 1977).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: מנחם פינקום, עו״ד, שד׳ דוד המלך 29,
 תל־אביב.

 שם החייב ומענו לשעבר: שמואל עזיז ז״ל, רחוב 76 מם׳ 20, יפו.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 4519/64.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: י׳ בסיון תשל״ז (27 במאי 1977).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: אלברט בכר, עו׳׳ד, שד׳ דוד המלך

 חל-אביב.

 ט״ו באייר חשל״ז(3 במאי 1977) א׳ קליר
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 צו שחרור ושחרור נאמן
 שם החייב ומענו: יעקב חכם, רה׳ יצחק שדה 27, קרית־שמונה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1546/69.
 תאריך צי השחרור: 15 באוקטובר 1973.

 מהות הצו: שחרור החלטי וסופי.
 שם הנאמן תיאורו ומענו: עו׳׳ד, שרה (אבניאל) סלומון, רח׳ ירושלים

 1, היפה.
 תאריך השחרור: כ״א באדר תשל״ז(11 במרס 1977).

 ביטול צו קבלת נכסים
 שם החייב, תיאורו ומענו: פרוספד עדי, רה׳ אסף שמחוני 35/6,

 קריח־אתא.
 בית המשפט המחוזי: חיפה, תיק אז׳ 641/72.

 האריך צו קבלת נכסים: 29 במאי 1972.
 תאריך ביטולו: ט׳ בטבת תשל״ז(30 בדצמבר 1976).
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ת ו י ו ב י י ח ת  ה

 ישראל, תשי״ד-954ו

 סיום העסקים ביום י״ב בשבט תשל־ז (31 בינואר 1977)

י לירות)  (באלפ

 חוק בוק

 דץ וחשבון על נכסי הבנק והתחייבויותיו עם

ם י ס כ  נ
5,298,800 

1,356,515 

536,464 

28,081,337 
908,692 
20,000 

772,068 
36,973,876 

 שטרי כסף ומעות במחזור 5
 התחייבויות לחוץ לארץ ,

 פקדונוח מטבע חוץ של ב1קים מחוץ לישראל 89,806
 זכויות משיכה מיוחדות שהוקצו 443,148
 התחייבות לקרן המטבע הבינלאומית » 797,026
 התחייבויות אחרות 26,535

 פקדונות מטבע חוץ של הממשלה ושל המוסדות
 הלאומיים

 פקדונות של מוסדות בנקאיים וכספיים
 בישראל

 פקדונוח של מוסדות בנקאיים 5,974,271
 פקדונות של מוסדות כספיים 116,837

 פקדונוח במטבע חוץ של מוסדות בנקאיים י 9,111,580
 פקדונוח נקובים במטבע חוץ של מוסדות בנקאיים 19*12,878

 חשבונות אחרים
 הון הבנק וקרן מילואים

 התחייברות בעד ערבויות שניתנו
 ואשראים תעודות(ראה נכסים)

14,687,658 

11,933,962 

8,709,852 
870,336 

772,068 
36,973,876 

12,544,051 
2,143,607 

10,555,782 
216,350 

1,161,830 

3,413,731 
4,729,211 
8,142,942 

728,344 
7,414,598 
1,295,254 

 תביעות כלפי חוץ לארץ
 זהב ונכסים במטבע חוץ 1
 נכסים אחרים במטבע חוץ

 אשראי לממשלה
 חוב ארוך מועד 2

 שטרי אוצר
 מקדמות ארעיות

 אשראי אחר וניירות ערך
 אשראי(בל׳׳י)

 אשראי במטבע חוץ

 בניכוי פקדונות למימון יצוא של מוסדות
 בנקאיים 3

 ניירות ערך

 חשבונות אחרים *
 ערבויות שניתנו ואשראיס תעודות

 (ראה התחייבויות)

 5 מזה: 75,067 אלף ליי ערך נקוב מטבעות זכדון ומטבעוח מיוחדים (ב־31 בדצמבר 1976:
s .(75,036 אלף ל״י 

 6 סעיף זה משקף את כלל ההתחייבות לקרן המטבע הבינלאומית בסך 2,142,721 אלף ל׳׳י
 (ב־31 בדצמבר 1976: 2,105,011 אלף ל״י) בניבוי סבומ המכסה בקרן בסך 1,345,695

 אלף ליי(ב־31 בדצמבר 1976) 1,322,006 אלף ליי).
 ז כולל 1,849,209 אלף ליי הפקדות כבגד פקדמות חופשיים (ב־31 בדצמבר 1976: 1,811,825

 אלףל־י).

: ם י ר ו א י  ב
 1 נכסים במטבע חוץ כוללים זכויות משיכה מיוחדות בקרן המטבע הביבלאומית (.11.ם.5) כסך

 89,515 אלף ל׳׳י(ב־31 בדצמבר 1976: 87,939 אלף ליי).
 2 מזה: סכום של 10,303,782 אלף ל-י צמוד ל־50% מהעלייה בשער הדולר של ארה״ב.

 הפרשי ההצמדה שהצטברו על החוב מ־1 בינואר 77&1 הלולים בסעיף חשבונות אחרים.
 ג פקדונוח בקשר עם אשראי במטבע חוץ ליצוא, מזה 289,355 אלף ליי במטבע חוץ (ב־31

 בדצמבר 1976: 369,919 אלף ל״י).
 רה * כולל מקרקעין, מבנים וציוד. בסך ליי אחת.



 תקנות שטרי אוצר, חש״ט-1948

לל של שטרי אוצר  הסכום הכו
 ל״, ל״י

165,000,000 

60,400,000 
 סה׳׳כ 234,400,000

165,000,000 
69,400,000 

165,000,000 
69,400,000 

165,000,000 
69,400,000 

 םה׳־כ 234,400,000

 1 . שהיו במחזור ביומ א׳ בניסן תשל״ו
 (1 באפריל 1976) -

 על פי סעיף 1 (ב)(1) לפקודת
 שטרי אוצר, תש׳׳ט—1948

 על פי סעיף 1 (ב)(2) לפקודת
 ששרי אוצר, תש״ט—1948

 2, הוצאו אחרי התאריך האמור -
 על פי סעיף 1 (ב)(1)
 על פי סעיף 1 (ב)(2)

 3, נפדו אחרי התאריך האמור —
 על פי סעיף 1 (ב)(1)
 על פי סעיף 1 (ב)(2)

 4, נמצאים במחזור ביום כ״ז באייר
 תשל״ז(11 במאי 1977) ~

 על פי סעיף 1 (ב)(1)
 על פי סעיף 1 (ב)(2)

 חזק בנק «שדאל, תשי״ד-954ז

 דין וחשבון לפי סעיר 58(1) של חוק בנק ישראל, תשי״ד—1954,
 על מחזור המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום העבודה

 ביום מ״ו באייר ינשל״: (4 בנ־אי לד19)

 אג׳ ל״י

— 

5,9i (9,275,52* _66 

5,98 9,275,526 66 

— — 

— — 

S, 989,275,526 

 שטרי בס1 במחזור .
 מעות (לרבות מטבעות קטנים) במחזור . .

 סר כל המטבע במחזור *
 זהב

 יתרות במטבע הוץ וזהב
 שטרי מקרקעין של הממשלה

 שטרי אוצר ושטרי התחייבות של הממשלה .
 שטרי חוב ושטרי חליפין

 סן כל הנכסים

 * לא כולל מטבעות זכרון (מוה,ב) בערך נקוב כולל של 13,662,400
 ל״י שתכולת הזהב הכלול בהמ שווה או עולה על ערכם הנקוב.

 הודעות אלה מתפרסמות על אחריות המודיעים ואין בפרסומן מ^הז מתו תעודה על נכונותן

 טירת גוש 8250 חלקה 88 בע״מ

 הודעה על פירוק החברה מרצון
 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
 הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 7.10.1976, נתקבלה החלטה
 מיוחדת לפרק את ההברה מרצון ולמנות את אברהם שור מרחוב

 ירושלים 22, נתניה, כמפרק החברה.
 בל נושה שיש לו תביעות נגד ההברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק

 הנ״ל.
 נושה או אדם אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד הנ׳׳ל,

 לא ייענה.
 • אגרהמ שור, מפרק

 חברת גוש 6212 חלקה 153 בע״מ
 ביחנח בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המבין של החברה
 הנ״ל, שנועדה ונחכנסה כהלכה ביום 28 באפריל 1977, נתקבלה
 החלטה מיוחדה לפרק אח החברה מרצון ולמנוח אח עורך־דין דוד

 א׳ מימון מרחוב נרקיס'7, ירושלים, כמפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל, יגיש אח תביעותיו
 בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק

 הנ־ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד הנ׳׳ל,

 לא ייענה.
, עו״ד,מפרק ן  דוד א׳ מימו

 כברה ה׳ חברה בעי׳מ
 הודעה על פירוק ההברה מרצון

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של ההברה
 הנ״ל, שנועדה כהלכה ביום 25 באפריל 1977, נתקבלה החלטה
 מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמחה נסים מרחיב

 הבושם 4, רמת השרון, כמפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל, יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק

 הנ״ל.
 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד

 הנ״ל, לא ייענה.
 שמחה נסים, מפרק

 ״מעש״ חברה לעבודות עפר בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניחנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המנץ של החברה
 הנ״ל, שנועדה ונתכנסה בהלכה ביום 15 באפריל 1977, נחקבלה
 החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב חיון

 עו״ד, מרחוב אבן־סינא 20, חיפה, כמפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זד למשרד המפרק

 זנ״ל.

 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
 ,נ״ל, לא ייענה.

 יעקב היון, עוי׳ד, מפרק
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 דירה ברחוב שיינקץ 39־גבעתיים בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המבין של החברה
 הנ׳׳ל, שנתכנסה כהלכה ביום 7 באפריל 1377, נתקבלה החלטה מיוחדת
 לפרק את החברה הנ׳׳ל מרצון ולמנות את עזריאל גליק מרחוב

 שיינקין 39, גבעתיים, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיי
 בצירוף הוכחותיו למפרק החברה תוך 21 יום ממועד• פרסום הודעה

 זו.
 נושה או אדם אחד, אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור תוך

 המועד הנ׳־ל, לא ייענה.
 עזריאל גליק, מפרק

 בית יוסף מיכה בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה שבאסיפה הכללית יוצאת מן הכלל של החברה
 הנ״ל, שנתקיימה ביום 10.4.1977, הוחלט לפרק אה החברה מרצון וכן
 לחלק את רכוש המקרקעין של החברה בין בעלי המניות לפי חוק מס
 שבח מקרקעין(הוראות מעברתשל׳׳ו, )—e197j כמי־כן הוחלט למנות
 אח אליעזר ליואי, דו׳׳ח, משדרות דוד המלך 1, תל־אביב, למפרק

 החברה.
 על כל הנושים להגיש תביעותיהם למפרק לפי הכתובת: אליעזר
 ליואי, רואה־־חשבון, שדרוח דוד המלך 1, תל־אביב, תוך 21 יום

 מיום פרסום הודעה זו.
, מ״ח, מפרק  אליעזר ליואי

 חברת אחוזת חלקה 500 בגוש 6111 בע״מ
 ניתנח בזה הודעה כי באסיפה הכלליח שלא מן המנין של החברה
 הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 28.3.1977, נתקבלה החלטה
 מיוחדת לפרק אח החברה מרצון ולמנות אח אפרים היים, עו״ד

 מרחוב פומבדיחא 10, תל־אביב, למפרק החברה.

 בל נושה שיש לו חביעוח נגד החברה הנ״ל יגיש את חביעוחיו
 בצירוף הוכחותיו חוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק

 הנ״ל.
 נושה או אדם אחר, אשר לא יגש תביעותיו כאמור תוף המועד

 הנ״ל, לא ייענה.
 אפרים חיים, עו״ד, מפרק

ל ושית׳ בע״מ ב  אחים ל

ת החלטה מיוחדת לפירוק מרצון ל ב  הודעה על ק
 ניתנח בזאח הודעה כי באסיפה הכללית יוצאת מן המבין שנתכנס
 ביום 14 באפריל 1977, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החבר
 מרצון ע״י החברים, ולמנות את פאול צנםנר מרחוב נחלת יוסף 8

 רמת־גן, למפרק החברה.
 פאול צנטנר, מפר

 מוסך הכוכב בע׳׳מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה שהאסיפה הכללית האחרונה של החברה הנ״ל,
 תתכנס ביום 15 ביוני 1977, בשעה 8.00, במשרד ה״ה רוזינסקי,
 הליפי, מאירי ושות׳, שדרות רוטשילד 26, תל־אביב, לשם הגשת
 דין וחשבון סופי של המפרק המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו
 בבכסי החברה וכן בדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט

 כיצד לנהוג בפבקסים ובביירות של החברה ושל המפרק.

 יצחק ל. חליפי, מפרק

 חברת חלקה 62 בגוש 8242 בע״מ

ת החלטה מיוחדת לפירוק החברה ל ב  הודעה על ק
 מרצק

 ניחנת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנין, שנועדה
 ונתכנסה ביום 12.4.1977, נתקבלה החלטה מיוהדת לפרק את החברה
 מרצון ולמנות את י׳ שניצר, עו״ד, מרחוב אביגדור המאירי 14,

 קריח קריניצי, רמת־גן, כמפרק יחיד של ההברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיי
 בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למפרק לפי

 כתובתו לעיל.
 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד

 הנ״ל, לא ייענה.
 י׳ שניצר, עו״ד, מפרק

ב בע״מ  בית ברחוב סוקולוב 21, תל־אבי

 הודעה על פירוק מרצון
 ניתנת בזח הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
 חנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 18.4.1977 נתקבלה החלטה
 מיוחדת לפרק את החברה. מרצון ולמנות את אליעזר אגוזי עו־׳ד,

 מרחוב מזא״ה 25, בתל־אביב, למפרק ההברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הג׳׳ל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרד המפרק

 הנ״ל.
 נושה או אדם אחר, אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד

 הנ״ל, לא ייענה.
 אליעזר אגוזי, עו״ר, מפרק

 פרידקו בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הזמנה
 כל אדם או בושה אחר של החברה הנ״ל שיש לו תביעות בגד
 החברה הב״ל, יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום
 פרסום הזמנה זו, למשרד עו״ד ארבון גיצלטר, רחוב אבן גבירול 25,

 חל־אביב.
 נושה או אדם אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור תוך המועד

 הנ״ל, לא ייעבה.
, מפרק רברג  ישראל רו

 ילקוט הפרסומים 2320, כ״ד באייר תשי״ז, 12.5.1977 1365



 חברת חלקה 151 בגוש 6210

ק מרצון רו  הודעה על קבלת החלטה מיוחדת לפי
 ניחנת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנץ של החברה
 הנ־ל, שנועדה ובחכנסה גדין ביום 18 באפריל 1977, נתקבלה החלטה
 מיוחדח לפרק אח החברה מרצון ולמנות את עוה׳׳ד גד שילד משד׳

 רוטשילד 47 תל־אביב, למפרק ההברה.

 כל נושה שיש לו תביעות בנגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיהן תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק

 הנ״ל.

 נושה או אדס אחר אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור, תוך
 המועד הנ״ל, לא ייענה.

 גד שילר, עו׳׳ד, מפרק

 מלון הים האדום בערבון מוגבל

ק את החברה מרצץ ר פ ל החלטה ל  הודעה ע
 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המנץ של החברה
 הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום ?23.2.197, נתקבלה החלטה
 מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברוך רפאל, מרת׳ חובבי

 ציון 3, תל־אביב, כמפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד ההברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיו חיך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק

 הנ-ל.

 נושה או אדם אחרי אשר לא יגיש אח תביעותיו כאמור תוך
 המועד הנ״ל, לא ייענה.

 ברוך רפאל, רו׳׳ח,מפרק

ק בע׳׳מ ל ב ה ד  חברת ה

דת החברות  הודעה לפי סעיף 216 (1) לפקו
 נמסרת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית היוצאת מהכלל של
 החברה שנתקיימה ביום 2.3.1977 הוחלט לפרק את החברה מרצון,

 ולמנות את עו״ד דוד הכהן כמפרק החברה.

 על המשיט להגיש את תביעותיהם למפרק הנ׳׳ל, לפי המען:
 דוד הכהן, עו׳׳ד, חל־אביב, רחוב מקוה ישראל 23, תוך 30 יום מיום

 פרסום הודעה זו.

 המפרק לא יברר תביעות שיוגשו לאחר התקופה הג״ל.

 דוד הכהן, עו״ד, מפרק

 ר׳ אפרת(נכסים) בע׳׳מ

ה ר ב ח ת החלטה מיוחדת לפירוק ה ל ב  הודעה על ק
 בהתאם לסעיף 67

 ניתנת בזה הודעה כי כאסיפה הכללית שלא מן המנץ של החברה
 הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 12.4.1977, נתקבלה החלטה
 מיוחדת לפרק את החברה ולמנות אח רבקה (אפרת) רובינשטיין

 למפרקת.

, יו׳׳ר ן י  רבקה (אפרת) רובינשטי

 ילקוט הפרסזמיפ 2320, ב״ד באייר תשל״ז, 12.5.1977

 מעץ בגוש 8231 בנתניה בע״מ
ת החלטה מיוחדת לפירוק החברה ל ב  הודעה על ק

 מרצון
 ניתנת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנץ של החברה
 הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 7.10.1976, נתקבלה החלטה
 מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם שור מרתוב

 ירושלים 22, נתניה, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את חביעוחיו
 בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אתר אשר לא יגיש אח תביעותיו כאמור תוך המועד

 הנ׳׳ל, לא ייענה.
 אברהם שור, מפרק

 דירה מס׳ 4 ברחוב השופטים 42 בע׳׳מ

ק החברה ר פ ת החלטה מייחדת ל ל ב  הודעה על ק
 מרצון

 ניתנת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנץ, שנועדה
 ונתכנסה כהלכה ביום 10.4.1977, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את
 החברה מרצון ולמנות את רבקה ספקטורמן מרחוב השופטים 42,

 תל־אביב, למפרקת ההברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגר החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו

 בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר, אשר לא יגיש את תביעותיו, כאמור, תוך

 המועד הנ״ל, לא ״ענה.
 רבקה טפקטורמן,מפרקת

 פיתוח במקרקעין 6442/5 בע״מ
 ניחנת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנץ של החברה
 הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה גידם 10.4.1977, נתקבלה החלטה
 מיוחדת לפרק אח החברה מרצון ולמנות את חיים שפירא, מנתיב

 המזלות 24, יפר, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכזזוחיו חוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק

 הנ״ל.
 נושה או אדם אחר, אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור תוך

 המועד הנ*ל, לא ״ענה.
 חיים שפירא, מפרק

 טירת קרן ״ב׳ בע׳׳מ
 ניתנת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנץ של החברה
 הנ״ל, שנתכנסה כהלכה כיוס 12.4.1977, נתקבלה החלטה מיוחדת
 לפרק מרצון את החברה ולמנות את יוסף שמשי, עו׳׳ד, מרחוב

 ארלוזורוב 112, תל-אביב, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות בגד החברה יגישן בצירוף הוכחותיהן

 וך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד מפרק החברה.
 כל תביעה לאחר המועד הנ׳׳ל, לא תיענה.

 יוסף שמשי, עו׳׳ד,מפרק
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