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 קביעת מ׳ימ ראש הממשלה
 קביעת מ׳׳מ של שרים .

 הודעה על שובו של שר לארץ
 שינוי בהרכב ועדת שירות המדינה

 פטור ממכרז לעולים חדשים .
 'מינוי שופטי בית משפט מחוזי בפועל

 מינו־ שופט שלום בפועל
 שינוי אזורי פעולה של לשכות רישום מקרקעין
 מינוי ועדה מיוחדת לפי פקודת האריסים (הגנה)

 מינוי מפקח על התקדשות
 מינוי שופטי עיר לגבעת״ם .

 א־שור הפיכת מקרקעי יעוד למקרקעי ציבור .
 מינוי רופא לפי תקנות הנכים וועדות רפואיות)

 הארכת מועד לפי פקודת מס הכנסה

 אישור מוסד ציבורי לענין תרומות מיוחדות לפי פקוד
-מס הכנסה .

 B^מינוי רשות מעתלית לפי חוק ההגבלים העסקיים
 מ־נוי עובר ציבורי לענין חוק זכות מטפחים .

 עינוי בד.רכב ועדת ערר, לפי תקנות מחלות בעלי חיים
 (שחיטת בהמות) .

 ^!• שי־נוי בהרכב ועדה. מייעצת לאנוקדו



 חוק־יסוד: הממשלה
 הודעה על שובו של שר לארץ

 מודיעים בזה, לענין סעיף 20 לחרק־יסוד: הממשלה, בי שר החוץ
 שב ארצה ביום כ׳ בכסלו תשל״ח (30 בנובמבר 1977),

 כ״א בכסלו תשל״ח (1 בדצמבר 1977) אריה באיר
 (חמ 78410) מזכיר הממשלה

 חוק שימת המדינה (מינויים), תשיי׳ט-1959
 הודעה על שינוי הרכב של ועדת שירות המדינה

 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 8 לחוק שירות המדינה(מינויים),
 תשי״ט—1959 החליטה הממשלה למנות אה המנהל הכללי של משרד
 התחבורה להיות חבר בועדת השירות, החל מיום כ״ט בתמוז תשל״ז
 (15 ביולי 1977), במקום המנהל הכללי של משרד התעשיה, המסחר

 והתיירות 2.

 אריה נאור
 מזכיר הממשלה

 ב״ד בכסלו תשל״ח (4 בדצמבר 1977)
 (חמ 720801)

 1 ס״ח תשי״ט, עמ׳ 86,
 2 י״פ השל׳׳ו, עמ׳ 94.

 הודעה בדבר פטור ממכרז לעולים חדשים
 מודיעים בזה, בי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה(מינויים),

 תשי״ט—1959!, החליטה הממשלה, על־פי הצעת ועדת השירות,-
 להאריך- את תוקף החלטתה בדבר פטור ממכרז, שהודעה עליה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2187, תשל״ו, עמי 1056, לשנתיים נוספות, לגבי
 משרה שימונה לה עולה חדש אשר קיבל הכשרה במסגרת 1משרד

 ממשלתי, על חשבון אוצר המדינה, ובתנאים שפורסמו בהודעה.

 כ״ד בכסלו תשל״ח (4 בדצמבר 1977) אריה נאור
 (חמ 720805) מזכיר הממשלה

 1 ס״ח תשי״ט, עמ׳ 86 .

 הוק השופעים, תשי״ג-953ו

 הודעה על מינוי שופט
 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, תשי״ג-11953, אני מודיע
 כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק האמור, ובהתייעצות עם נשיא
, שופט של בית ן  בית המשפט העליון, מיניתי את ראובן בן־חורי
 משפט שלום, לכהונה בפועל כשופט בית המשפט המחוזי בנצרת,
 מיום כ״א בכסלו תשל״ת (1 בדצמבר 1977) עד יום כ״א באדרא׳

 תשל״ה (28 בפברואר 1978).

 י״ח בכסלו תשל׳׳ח (28 בנובמבר 1977) שמואל תמיר
 (חמ 70070) שר המשפטים

 חוק״יסוד: הממשלה
 הודעה על קביעת ממלא מקום ראש הממשלה

 בהתאם לסעיף 41 (ב)(1) לחוק־יםוד: הממשלה 1, מודיעים בזה
 שהממשלה קבעה, לפי סעיף 19 לחוק האמור, כי סגן ראש הממשלה
 יכהן כממלא מקומו של ראש הממשלה מיום כ״ב בכסלו תשל״ח (2

 בדצמבר 1977) עד שובו של ראש הממשלה לארץ.

 כ״ב בכסלו תשל״ח (2 בדצמבר לד19< אריה נאור
 (חמ 78410) מזכיר הממשלה

 הודעה על קביעת ממלא מקומו של שר
 בהתאם לסעיף 41(ב)(1) לתוק־יסוד: הממשלה!, מודיעים בזה
 שהממשלה קבעה, לפי סעיף 20 לחוק האמור, כי שר האנרגיה
 והתשתית יכהן כממלא מקומו של שר הבריאות מיום כ׳ בכסלו תשל״ח

 (30 בנובמבר 1977) עד שובו של שר הבריאות לארץ.

 כ״א בכסלו תשל״ח (1 בדצמבר 1977) אריה באור
 (חמ 78410) מזכיר הממשלה

 הודעה על קביעת ממלא מקומו של שר
 בהתאם לסעיף 41 (ב)(1) לחוק־יםוד: הממשלה 1, מודיעים בזה
 שהממשלה קבעה, לפי סעיף 20 לחוק האמור, כי שר הפנים יכהן
 כממלא מקומו של שר האוצר מיום כ״ד בכסלו תשל״ח (4 בדצמבר

 1977) עד שובו של שר האוצר לארץ.

 כ״ד בכסלו תשל״ח (4 בדצמבר 1977) אריה נאור
 (חמ 78410) מזכיר הממשלה

 הודעה על קביעת ממלא מקומו של שר
 בהתאם לסעיף 41 (ב)(1) לחוק־יסוד: הממשלה 1, מודיעים בזה
 שהממשלה קבעה, לפי סעיף 20 לחוק האמור, כי סגן ראש הממשלה
 יכהן כממלא מקומו של שד העבודה והרווחה מיום כ״ד בכסלו תשל״ח

 (4 בדצמבר 1977) עד שובו של שר העבודה והרווחה לארץ.

 כ״ד בכסלו תשל״ח(4 בדצמבר 1977) אריה באור
 (חמ 78410) מזכיר הממשלה

 הודעה על קביעת ממלא מקומם של שרים
 בהתאם לסעיף 41(ב)(1) לחוק־יסוד: הממשלה!, מודיעים בזה
 שהממשלה קבעה, לפי סעיף 20 לחוק האמור, כי סגן ראש הממשלה
 יכהן כממלא מקומם של שר הבינוי והשיכון ושל שר התעשיה, המסחר
 והתיירות מיום כ״ד בכסלו תשל״ח (4 בדצמבר 1977) עד שובו של
 שד התעשיה, המסחר והתיירות לארץ, ומיום זה ואילך יכהן שר
 התעשיה, המסחר והתיירות כממלא מקומו של שר הבינוי והשיכון עד

 שובו של שד הבינוי והשיכון לארץ.

 כ״ד בכסלו תשל״ח (4 בדצמבר 1977) אריה באור
 (חמ 78410) מזכיר הממשלה

 1 ס״ח תשכ״ח, עמ׳ 226. 1 ס״ח תשי׳׳ג, עמ׳ 149.
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 פקודת האריסים (הגנה)
 מינר ועדה מלחדת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 19(1) לפקודת האריסים ;הגנה)!,
 אני ממנה ועדה מיוהדת נוספת למחוז חיפה בהרכב זה:

 יוסף זהבי, 1שופט בית משפט שלום — יושב ראש
 יוסף נוימן - הבר
 ד״ר אלפרד בך - חבר

 מען הועדה הוא: בית משפט השלום, היפה.
 מינוי חברי ועדות מיוחדות שפורסם בילקוט הפרסומים 1622,

 תש״ל, עמי 1880, יתוקן לפי זה.

 י״נ בכסלו תשלי׳ח (23 בנובמבר 1977) שמואל תמיר
 (חמ 70430) שר המשפטים

 ! חוקי א״י כרך א׳, עמ־ 476.

 פקודת ההקדשות לצדבי צדקה
 מיבוי מפקח על ההקדשות

 בתוקף סמכותי לפי העיף 40 לפקודת ההקדשות לצרכי צדקה «,
 אני ממנה את מרדכי בן אהרן, מנהל מדור עזבונות ; לטובת
 המדינה באגף האפוטרופוס הכללי להיוח מפקח על ההקדשות לצרכי

 צדקה מיום ב׳ בתשרי השליח (2 באוקטובר 1977).
 מינויו של אדם גרוספלד שפורסם בילקוט הפרסומים 1975,

 תשל״ד, פמ׳ 526 — בטל.

 כ״ח בדישון תשל־־ח(9 בנובמבר 1977) שמואל תמיר
 (המ 7809301) שד המשפטים

 ! הוקי א״י, כרך א׳ עמ׳ 107, ס״ח תשי״ד, עמי 40; תשל״ג, עמי
.262 

 פקודת בתי המשפס העירוניים
 מינוי שופטי עיר לגבעתיים

 בתוהף סמכוהי לפי סעיף 2 לפקודת בתי המ&פט העירוניים 1,
 אני ממנה את האנשים הרשומים להלן להיות מיום כ״ב בטבת תשל״ח
 (1 בינואר 1978) עד יום א׳ בטבת תשל״ט (31 בדצמבר 1978)
 שופטי עיר לגבעתיים ולהוות בית משפט אשר יכונה ״בית המשפט

 העירוני של גבעתיים״:

 1. ד״ר יצחה לב־אל 9. עו״ד יגאל שפירא
 2. אברהם קרן 10, עו״ד יצהק ברוש
 3. דוד ביבס 11. עו״ד שרה ברוש

 4. ד׳׳ר דוד שטייבהאוז 12. עויד צבי גוטצייט
 5. שאול עירוני 13. עו״ד דן גבאי
 6. עו׳׳ד נחום פלדמן 14. עו״ד נדב חלד

 7. אברהם עירוני 15. עו״ד אליהו מוזם
 8. רבקה דרוקר

 ד״ד יצחק לב־אל ישמש יושנ־ראש ביה המשפט האמור.

 י׳׳ג בכסלו תשל״ח (23 בנובמבר 1977) שמואל תמיר
 (חמ 70041) שר המשפטים

 1 חוקייא״י, ברך בי, עמי 995.

 תוק השןפסים^ תשי״ג-953ו
 הודעה על מינוי שופט

 בהתאמ לסעיף 25 לחוק השופטים, תשי״ג-1953!, אני מודיע
 כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק האמור, ובהתייעצות עם נשיא
 בית המשפט העליון, מיניתי את יהודה אברמוביץ, שופט של
 ביה משפט שלום, לכהונה בפועל בשופט בית המשפט המחוזי בנצרת,
 מיום כ״א בכסלו תשל״ח (1 בדצמבר 1977) עד יום ב״א באדר א׳

 תשל״ח (28 בפברואר 1978).

 י״ח בכסלו תשל״ח(28 בנובמבר 1977) שמואל תמיר
 (חמ 70070) שר המשפטים

 ! ס״ח תשי״ג, עמי 149.

 הודעה על מינוי שופט שלום בפועל של
 בית משפט שלום

 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, תשי׳׳ג—11953, אני מודיע
 שבתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק האמור, ובהתייעצות עם נשיא
 בית המשפט העליון, מיניתי את דוד טברון, שופט תעבורה של
 קבע, לכהונה בפועל כשופט של בתי משפט השלום במחוז המרכז,
 מיום ט״ו בכסלו תשל״ח (25 .בנובמבר 1977) עד יום ט״ז בשבט

 תשל״ח (24 בינואר 1978).

 י״ב בכסלו תשל״ח,(22 בנובמבר 1977) שמואל תמיר
 (חמ 70070) שד המשפטים

 ! ם״ח תשי״ג, עמי 149; תשב״ד, עמי 140.

 חזק המקרקעין, תשכ״ע-9*19
 ׳ שינוי אזורי פעולה של לשכות רישום מקרקעץ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 115 לחוק המקרקעין, תשכ׳׳ט—1969 !,
 אני משנה את אזורי.הפעולה של לשכות רישום המקרקעין כפי
 שנקבעו בתוספת להודפה שפורסמה בילקוט הפרסומיס 2119, תשל״ה,
 עמ׳ 1854, ותוקנה בילקוט הפרסומים 2161, תשל״ו, עמי 361

 כלהלן:'

 (1) במקום פסקה 3 יבוא:
 ״3. חיפה — כל השטח שבוןחומי מחוז חיפה כמשמעותו בהודעה,
 למעט השטח שבתחומי המועצות המקומיות באקה־אל־פירביה
 י וג׳ת, ולרבות השטח שבתחומי העיריות עכו, נהריה והשטח

 שבתחומי המועצה המקומית שבי־ציוך,

 (2) במקום פסקה 8 יבוא:
 •*-8 נצרת - כל השטח שבתחומי מהוז הצפון במשמעותו בהודעה,
 למעט השטח שבתחומי העיריות עכו, נהריה והמועצה המקומית

 שבי־ציוך.

 (3) תחילתו של תיקון זה ביום כ״א בכסלו תשל״ח(1 בדצמבר 1977).

 כ׳-ו בכסלו תשל״ח (6 בדצמבר 1977) שמואל תמיר
 (חמ 70340) שר המשפטים

 1 ס״ח חשכ׳׳ט, עמי 259.
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 פקודת מס הכנסה
 הודעה בדבר הארכת המועד

 מודיעים בזה, כי ועדת הכספים של הכנסת, בתוקף סמכותה עלי
 פי סעיף 31 (ד) לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מם׳ 25), תשל׳׳ז—
 11977, האריכה אח המועד שבו רשאי פקיד השומה שלא להזמין את
 המשיג על שומה על פי סעיף 31 (א) לחוק האמור, עד יום כ״ב

 באדר ב׳ תשל״ח (31 במרס 1978).

 ה׳ בהשון תשל״ח(17 באוקטובר 1977) שלמה לורינץ
 (חמ 723167) - יושב ראש ועדת הכספים

 1 ס״ת תשל״ז, עמי 194.

 הודעה בדבר אישור מוסד ציבור לעדן
 תרומות מיוחדות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה 1, אני מאשר
 את ישיבת פוניבז׳ כמוסד ציבורי לענין תרומות מיוחדות.

 י׳׳ט בכסלו תשל״ח (29 בנובמבר 1977) שמחה ארליך
 (חמ 72321) שר האוצר

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 6, עמי 120; ם״ח תשכ׳׳ח, עמי
.171 

 חוק ההגבלים העסקיים/ תשיי׳ס—1959
 מינוי רשות מינהלית

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 (א) לחוק ההגבלים העסקיים,
 תשי״ט-1959 1 (להלן - החוק) אני ממנה —

 *1) את מנהל חטיבת המתכת, חשמל ואלקטרוניקה במשרד התעשיה,
 המסחר והתיירות להיות רשות מעהלית מתאימה לענין סעיף 19

 לחוק.

 (2) את מנהל חטיבת תעשיות קלות, עץ ונייר במשרד התעשיה,
 המסחר והתיירות להיות רשוה מינרלית מתאימה לענין סעיף

 19 לחוק.
 מינויו של עזרא ששון 2 — בטל.

 ז׳ בכסלו תשל״ח (17 בנובמבר 1977) יגאל הורביץ
 (חמ 70121) שר התעשיה, המסחר והתיירות

 1 ס״ח תשי״ט, עמ׳ 152; תשל׳׳ג, עמ׳ 148.
 2 י״פ תשל״ה, עמי 862.

 חוק זכות מספחים/ תשל״ג-973ו
 הודעה על מינוי עובד ציבורי

 בהתאם לסעיף 50 (א) לחוק זכות מטפחים, תשל״ג—11973,
 אני מודיע כי מיניתי את ד״ר יואש ועדיה, המדען הראשי של

 משרד החקלאות, להיות עובד ציבורי לעניץ חוק זה.

 י״א בכסלו תשל״ח (21 בנובמבר 1977) אריאל שרץ
 (חמ 709054) שר החקלאות

 1 פ״ח תשל״ג, עמ׳ 272.

 חוק המקרקעין, תשכ״ס-1969
 אישור בדבר הפיכת מקרקעי ייעוד למקרקעי ציבור
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 110 להוק המקרקעין, תשב״ט-1969 1,
 אני מאשר כי חלקים של המקרקעין המתוארים בתוספת, הרשומים
 בלשכות רישום המקרקעין המפורטים להלן כמקרקעי ייעוד המהווים
 דרכים, חדלו לשמש ליעודם וייהפכו למקרקעי ציבור שאינם מקרקעי

 ייעוד.

 תוספת
 החלק שחדל

 מס׳ מפי שטח החלקה לשמש לייעודו
 הגוש החלקה במטרים רבועים במטרים רבועים

 לשכת רישום המקרקעין חיפה
298 3,981 373 10035 

3,398 4,176 457 10444 
1,506 4,512 459 10444 

788 2,746 463 10444 
560 891 464 10444 
171 1,827 465 10444 

16,960 38,876 122 11553 
1,422 2,919 158 11554 

424 3,251 159 11554 
74 834 180 11554 
17 489 181 11554 

 11554 182 614 בשלמות
2,325 7,717 15 18208 

 לשכת רישום המקרקעין רחובות
17 3,482 57 1996 

387 3,623 41 1997 
45 15,564 44 1997 

5,142 . 7,363 42 1997 

 ׳״ב בכסלו תשל״ז(22 בנובמבר 1977) שמואל תמי
 (חמ 70133) שר המשפטים

 ! ס״ח תשכ״ט, עמ׳ 259.

 תקנות הנכים (ועדות רפואיות)׳
 תשכ״ו-965ו

 הודעה בדבר מינוי רופא
 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי תקנה 2 (א) לתקנות הנכים
 (ועדות רפואיות), תשכ׳׳ו—11965, מיניתי את ד״ר משה סי די להיות
 מיום כ״א בהשון תשל״ה (2 בנובמבר 1977), רופא נוסף ברשימת

 הרופאים 2, לענין התקנות האמורות.

 כ״ח בחשון תשל״ה (9 בנובמבר 1977) עזר וייצמן
 (חמ 73105) שר הבטחון

 1 ק״ת תשכ״ו, עמי 204.

 2 י״פ תשל״א, עמי 999.

 626 ילקוט הפרסומים 2395, ה׳ במכת תשל״ח, 15.12.1977



 חוק הביסות הלאומי [נוסח משולב],
 חשכי׳ח-968ו

 אישור תקציב מילואים לענף ביטוח שירות מילואים
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 213 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 תשכ׳׳ח—11968, ובהתאם להמלצת הועדה לביטוח שירות מילואים
 לפי סעיף 204 ב(ב)(3) לחוק, אני מאשר את תקציב ענף ביטוח
 שירות מילואים לתקופה מיום 1 באוקטובר 1977 עד 31 במרס 1978.

 פך הכל
 באלפי לירות

 תקבולים: גביית דמי ביטוח 921,900
 ריבית 30,000

 סך הכל 951,000
 תשלומים: תגמולי מילואים 648,000
 הוצאות מינהל 17,300

600 
665,980 

 מחקרים
 מפעלים מיוחדימ

 סך הכל
 אני מאשר.

 ישראל כץ
 שר העבודה והרווחה

 ט״ו בכסלו תשל׳׳ח (25 בנובמבר 1977)
 (המ 750367) רפאל רוטר

 המנהל הכללי של
 המוסד לביטוח לאומי

 1 ט״ח תשכ״ח עמ׳ 108.

 חוק הפסיכולוגים, תשל״ז-977ז
 מינוי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 47(1) לחוק הפםיבולוגימ, תשליז—
 1977!, אני ממנה את ד׳׳ר אלכסנדר פליק להיות יושב ראש

 מועצת הפסיכולוגים.

 י״ט בכסלו תשל״ז(29 בנובמבר 1977)
 (חמ 773032)

 1 ס״ה תשל״ז, עמי 857.

 אליעזר שוסטק
 שד הבריאות

 חוק העבדת סמכויות (ממונים על מחוזות
 וקציני מחוז), תשכ״ד~1964

 מינוי אדם שיהיו בתמים לו הסמכויות והתפקידים
 של ממונה על מחוז ירושלים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק העברת סמכויות (ממונים על
 מחוזות וקציני מחוז), תשכ״ד—1964!, אני ממנה את הרב שמחה
 מירון להיות אדם שיהיו נתונים לו הסמכויות והתפקידים שנתייחדו

 לממונה על המחוז בפקודת העדה הדתית (המרה) 2.

 אהרן אבוחצירא
 שד הדתות

 י״ד בכסלו תשל״ח (24 בנובמבר 1977)
 (חמ 78400)

 ! ס״ח תשב״ד, עמ׳ 80.
 2 חוקי א״י, כרך בי, עמי 1269.

 תקנות מחלות בעלי חיים (שתיסת בהמות),
 תשכ״ד-1964

 הודעה על שינוי בהרכב ועדת עדר

 אני מודיע כי בהתאם לתקנה 81 לתקנות מחלות בעלי חיים
 (שחיטת בהמות), תשכ״ד~11964, מיניתי את ישראל גלם להיות

 חבר ועדת ערר במקום יעקבכורזים.

 ההודעה על מינוי ועדת ערר שפורסמה בילקוט הפרסומים 1482,
 תשכ״ט, עמי 1125, היזוקן לפי זה.

 י״ב בכסלו תשל״ח (22 בנובמבר 1977) אריאל שרץ
 (חמ 73850) שר החקלאות

 1 לךת תשכ״ד, עמי 837.

 חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו,
 תשי״ד-1954

 הודעה על שינוי בהרכב בועדה מייעצת לאבוקדו
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק לפיקוח על ייצוא הצמה ומוצריו,
 תשי״ו^-11954, אני ממנה את דן הלל להיות חבר בועדה המייעצת

 לאבוקדו לענין החוק האמור.

 ההודעה בדבר מינוי ועדה מייעצת לאבוקדו, שפורסמה בילקוט
 הפרסומים 2243, תשל״ו, עמ׳ 2315, תתוקן לפי זה.

 אריאל שרץ
 שר החקלאות

 יי׳ ב בכסלו תשל״ה (22 בנובמבר 1977)
 (חמ 73712)

 1 ס״ח תשי״ד, עמ׳ 137.

 חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי״ד-1954

 הודעה על ביטול מינויים, של מפקחי עבודה
 בהתאם לסעיף 2 (ג) לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי״ד—
 11954, אני מודיע בי ביטלתי את המינויים של ידידיה אהרבפון 2
 כמפקח עבודה ראשי, של ראול לינק3, אברהם צ׳ופריק4, יוסף
 פרקש5 כמפקחי עבודה, ושל יהודה פייגה6 במפקח קרינה מיוננת.

 י״ב בכסלו תשל״ח (22 בנובמבר 1977) ישראל כץ
 (חמ 75140) שר העבודה והרווחה

 1 ם״ח השי״ד, עמ 202.
 2 י״פ תש״ח, עמ׳ 293.

 3 י״פ תשל״ו, פמ׳ 1872.
 4 י״פ תשי״ב, עמ׳ 780.

 5 י׳׳פ תשכ״ה, עמי 2632.
 6 י״פ תשכ״ו, עמי 817.
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 חוק מילווה &יחוח, תש״ך—1960
 הודעה בדבר הוצאת סדרה של איגרות חרב

sg: ,בתוקף סמכות שר האוצר לפי סעיף 6 (כ) לחוק מילווה פיתוח 
 תש״ך-1960 1, שהועברה אלי, אני מודיע לאמור:

 ביום כ׳ בחשון תשל״ח (1 בנובמבר 1977) הוצאה סידרה של
 איגרות חוב מסוג ע׳ שסך כל שוויה הנקוב הוא מאה מיליון לירות

 והיא מסומנת במספר 3503 ומכונה ״מילווה פיתוח, תש״ך—1960» י
 סידרה 3503״.

 תנאי איגרות חוב מסוג ע׳ נקבעו בתקנות מילוות פיתוח (סדרות
 מסוג ע׳), תעל״ח-1977 2 (להלן - התקנות).

 הריבית על איגרות החוב תשולם בשיעורים שנתיים ביום 1 בנו
 במבר של כל שנה החל ביום א׳ נחשון תשל״ט (1 בנובמבר 1978).

 במס ט׳ בחשזן תשמ־־ח (1 בנובמבר 1987) ייפדו איגרות החוב
 בשלמותן ושוויין הנקוב.

 לאחד יום ט׳יו בחשון תשמ״ג (1 בנובמבר 1982) רשאי בעל
 אגרה החוב לבקש פדיון מוקדם כאמור בתקנה 11 לתקנות.

 י׳ בכסלו תשל״ה(20 בנובמבר 1977) מאיר פרידמן
 (תמ 7247) סגן הממונה על המימון ושוק ההון

 1 ם״ח תעריך, עמ׳ 47; תשל״ז, עמי 16 ו־146.
 2 ק״ת תשל״ח, עמי 76.

#  ־
960—iחוק מילתה פיתוח, תש״ר 
 הודעה בדבר הוצאת סדרה של איגרות חוב

 בתוקף סמכות שר האוצר לפי סעיף 6 (ב) לחוק מילווה פיתוח,
 תש״ך-11960, שהועברה אלי, אני מודיע לאמור:

 ביום כ״א בחשון תשל״ח (2 בנובמבר 1977) הוצאה סדרה של
 אגרות חוב מסוג ח׳ שסך כל שוויה הנקוב הוא חמישים מיליון לירות
 והיא מסומנת במספר 8037 ומכונה ״מילווה פיתוח, תש׳׳ך—1960,

 סדרה 8037״.

 תנאי איגרות החוב מן הסדרה האמורה נקבעו בתקנות מילווה
 פיתות, (סדרה מסוג הי), תשל״ז-ד3197 (להלן - התקנות).

 ביום כ״ו בחשון תשמ״ד (2 בנובמבר 1983) ייפדו איגרות החוב
 בשלמותן בשוויין הנקוב, בתוספת ריבית והפרשי הצמדה לפי הברירה

 הקבועה בסעיף 8 לתקנות.

 י׳ בכסלו תשל״ח(20 בנובמבר 1977) מאיר פרידמן
p¡3 (חמ 7247) סגן הממונה על המימון ושוק ההון 

 1 ס״ח תש״ך, עמי 47; השל׳׳ז, עמי 18 ו־146.
 2 ק״ת תשל״ז, עמ׳ 1554.

 תקנות השירותים הדתיים היהודיים (אגרות
 שירותים של חכמת קבורה), תש״ל-1969

 אישור אגרת שירותים
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 5 לתקנות השירותים הדתיים היהודיים
 (אגרות שירותים של חברות קבורה), תש״ל—11969, אני מאשר
 בקשת החברה קדישא ״קהילת ירושלים״ להטיל אגרת שירותים על
 מקימי מצבה בבית העלמין בהר המנוחות בירושלים, לפי השיעורים

 והתנאים כדלקמן:
 לירוה
 1. שיעור האגרה: 9,500

 2. הנחות קבועות מהאגרה:
 (א) לנפטר אשר בן משפחתו טנ:ון בבית העלמין של
 החברה בהר המנוחות: הנחה קבועה בשיעור של
 20% מהאגרה, בן משפחה לענין זה: הורה, בן

 זוג, ילד.
 (ב) נפטר שהיה הורה שבול: הנחה קבועה בשיעור
 של 20% מהאגרה. ההנחה ניהנה לפי אישור

 ממשרד הבטחון.
 (ג) נפטר ילד שטרם מלאו 13 שנים: הנחה קבועה

 בשיעור של 30% מהאגרה.
 3. מקרי סעד ומחוסרי יכולה:

 (א) החברה קדישא תקים ועדת ערר בת שלושה
 חברים לדון ולהחליט בבקשות של מקרי סעד
 ומחוסרי יכולת מבין מקימי המצבות לפטור

 או להגהה משיעור האגרה.
 (ב) תוך שלושים יום ממתן ההחלטה של ועדת
 הערר, רשאי העורר לערוד על ההחלטה לפני
 ועדת ערר עליונה בת שלושה חברים שמינה
 השר מבין עובדי משרד הדתות ואנשי ציבור,

 החלטת ועדת הערר העליונה תהיה סופית.

 4. אישור אגרת השירותים לחברה קדישא ״קהילת ירושלים״
 שפורסם בילקוט הפרסומים 2267, תשל׳׳ז, עמי 171 — בטל.

 ט״ז בחשון תשל״ח (28 באוקטובר 1977) אהרון אבוחצירא
 (חמ 77802) שר הדתות

 1 ק״ח תש״ל, עמי 10.

 חוק לעידוד השקעות הון, תשי״ע-959ו
 הודעה על אצילת סמכויות לתת היתרי יבוא

 אני מודיע, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 79 לחוק לעידוד השקעות
 הון, תשי״ט—1959 י, החליטה מיבהלת מרכז ההשקעות לאצול למנהל
 חטיבת תעשיות קלות במשרד החעשיה, המסחר והתיירות את

 סמכויותיה לתת היתרי יבוא על פי סעיף 58 לחוק.

 י״ג בכסלו תשל״ח (23 בנובמבר 1977). עמוס מר־חיים
 (חמ 72615) מנהל מרכז ההשקעות

 * ס״ח תשי״ט, עמי 423; חשל״ז, עמי 3.
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 פקורת המתעסקים ברפואה, 1947
 הודעה על ביטול רשיונות רופאים

, 1947A מודיעים 1 9 ה א ו פ ר  בהתאם לסעיף לפקודה המתעסקים ב
 בזה על ביטול רשיונותיהם של רופאים שנפטרו בתאריך המצויין לצד

 שמם:
 מספר תאריך

 השם המען הרשיון הפטירה
 דבורה גרינפלד הבנים 16/3,

 כפר־םבא 8351 17.10.1977
 סימון שרבן מרכז קליטה, מלון

 סמדר, אשקלון 9167 17.7.1977

 י״ח בכסלו תשל״ח (28 בנובמבר 1977) י׳ מנצ׳ל
 (חמ 77310) המנהל הכללי של משרד הבריאות

 1 ע״ר 1947, תוס׳ 1, עמי 262.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 תשי״ת-1957

 היתר
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 ז לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים
 תשי״ח—11957, אני מתיר לבעל מפעל שהורשה לבדוק רכב לצורכי
 רישוי, לתעלות את השכר המקסימלי שגבה כדין ביום. כ׳ נחשון תשל״ח
 (1 בנובמבר 1977), בעד בדיקת רכב לצורכי רישוי בשיעור שלא
 יעלה על 35.2%, ובלבד שהשכר המקסימלי בעד בדיקה כאמור, לא

 יעלה על השכר הנקוב בתוספת.

 השבר המקסימלי בולל מס מרך מוסף לפי חוק מס עדך מוסף,
 חשל״ו-21975.

 תוספת
 השכר המקסימלי

 השירות בלירות

 1. בדיקת פליטת עשן מרכב דיזל בעל סרן אחורי
 אחד 73

 2. בדיקת פליטת עשן מרכב דיזל בעל שני סרנים
 אחוריים 110

 3. בדיקה שנתית שלרכב פרטי, אופנוע או רכב
 מסחרי שמשקלו הכולל ממותר עד 8,000 ק״ג

 בהחנת בדיקה מאושרת . 24.5

 4. בדיקה שנתית של רכב מסחרי שמשקלו הבולל
 המותר מעל 8,000 ק״ג בתחנת בדיקה מאושרת 37

 כ״ג בהשון תשל״ח (4 בנובמבר 1977) דן שפילמן
 (חמ 741194) הממונה על המחירים

 1 ס״ח תשי״ח, עמ׳ 24, תשל״ג, עמ׳ 26.
 2 ס״ח תשל״ו, עמ׳ 52.

 צו המועצות המקומיות (א),תשי״א-1950
 הודעה בדבר בחירת סגן ראש המועצה המקומית

 באקה אל־גרבייה
 ift בהתאם לסעיף 117 לצו המועצות (א), תשי״א—11950, נמסרת
 בזה הודעה, כי בישיבת המועצה המקומית באקה איל־גדבייה שהתקיימה
 ביום כ״ג בתמוז תשל״ז(9 ביולי 1977) גבחר מחמד מג׳אדלה להיות

 סגן ראש המועצה במקום מנצור עתאמנה שהתפטר מכהונתו.

 ה׳ בכסלו חשל״ח(15 בנובמבר 1977) חיים קוברםקי
 (חמ 8016) המנהל הכללי של משרד הפנים

 1 ק״ת תשי״א, עמי 178; ת׳צזכ״ב, עמי 280; י״פ הש׳׳ל, עמ׳
.2194 

 צו המועצות המקומיות (ב<, תשי״ג-953ו
 הודעה בדבר בחירת סגני ראש המועצה המקומית

 דאש-העין
4 בתוקף הסמכות לפי סעיף 117 לצו המועצות המקומיות (ב) | 
 תשי״ג-1953!, נמסרת בזה הודעה בי בישיבות המועצה המקומית

 ראש־־העין שהתקיימו —

 (1) ביום י״ד באלול תשל׳׳ז (28 באוגוסט 1977), הועבר שלמה
 זכריה מכהונתו כסגן ראש המועצה;

 (2) ביום י״א בחשון תשל״ח (23 באוקטובר 1977), נבחרו יחיאל
 יוסף ומשה פנחס להיות סגנים לראש המועצה.

 r ifC׳ בכסלו תשל׳׳ח(17 בנובמבר 7ד19) חיים קוברסקי
 (המ 8007) המנהל הכללי של משרד הפנים

 1 ק״ת תשי״ג, עמ׳ 1174; ק״ח תשב״ב, עמי 2489; י״פ תש״ל
 עמ׳ 2017.

 פקודת המתעסקים ברפואה, 1947
 הודעה על ביטול רשיונות רופאים .

 בהתאם לסעיף 19 לפקודת המתעסקים ברפואה, 11947, מודיעים
 בזה על ביטול׳ רשיונוחיהם של רופאים שנפטרו בתאריך המצויין

 לצד שמפ:

 האריך
 הפטירה

 מספר
 הרשיון

 השם המען

 מוריץ רוזן בן יהודה 36,
 ירושלים ד״ר/1933 26.9.1977

 ליבה אדיה שלומציון המלכה 46,
 שמרלינג חל-אביב ד״ר/1185 2.10.1977

 ח׳ בכסלו תשל׳׳ח (18 בנובמבר 1977) י׳ מגציל
 (חמ 77310) המנהל הכללי של משרד הבריאות

 1 ע״ר 1947, חוסי 1, עמי 262.
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 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-965ו
 מחה ירושלים

 מיתאר מם׳ 1599; ז, ביטול קטע מדרך מאושרת בתכנית.מסי
 1160; ח. ביטול תכנית מס׳ 2199 המופקדת.

 (2) ״תכנית מס׳ 2404 — שינוי מס׳ 4/77 לתכנית מיתאר מקומית
 ירושלים ושינוי מם׳ 1/77 לתכנית מס׳ 1358״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 שכ׳ גאולה, פינת הרחובות רושש, יחזקאל ודחוב אבינועם ילין,

 גוש 30083 חלקות מם׳ 38, 43, 44, 45.
 עיקרי מטרות התכנית:

 א. איחוד החלקות 38, 15-43 בגוש 30083 וחלוקתן מחדש;
 ב. שינוי ייעוד החלקות 38 ו־43 מאזור מגורים 3 לשטח
 למקומות מיוחדים (מוסד), וחלקות 45, 44 משטח לבנין ציבורי

 לשטח למקומות מיוחדים.

 כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בו ללא תשלום בימיפ
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה וו ברשומות,
 להגיש התנגדות לשינויי התבניות במשרדי הועדה המקומית האפודה.

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

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

 אישרה הבניה מפורטת הנקראת: תכנית מם׳ 1560 אי.

 ואלה השטחים הכלולים בתכניה: אזור התעשיה תלפיות גוש 30140
 חלקי חלקות 13, 34, 45, 46.

 עיקרי הוראותיה: איחוד המגרשים 1, 2 שבתכנית מס׳ 1560.
 הודעה על הפקדתה יחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2345, תשל״ז, עמ׳ 1919.

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

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, מטה יהודה

 הודעה בדבר הפקדת שי1ד תכנית מיתאר מקומית
 נמסרה בזד. הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית להכנון ולבניה מחוז
 ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה יהודה הופקד
 שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״תכנית מס׳ מי/321 — שינוי
 לתכנית מיתאר מקומית יג/116, ושינוי לתכניה מפורטת יג/155״,

 ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 השכ׳׳ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית להכנון ולבניה ירושלים
 הופקד שינוי לתכנית מיתאר מקומיה הנקרא ״תכנית מס׳ 2421 —
 שינוי מסי 29/77 לתכניה מיתאר מקומית ירושלים״, ביחד עם

 התשריט המצורף אליו.

 ואלה השטחי• הכלולים בשינוי ההבניה:
 שבונה גבעת שאול, רחוב יוחנן בן עוזיאל, פינת רחוב עמרם

 גאון, גוש 30151 חלקה 10.

 עיקרי מטרות ההכניח:
 א. שינוי קווי הבניץ הקיים — קווי הבגין יהיו בהתאמח לבנין
 הקיים דהיינו 5 מ׳ בחזיתות במקום 5 מ׳ פרט לפינה שהבנין

 מהקרב לגדר, ובצדדים ב־2 מ׳ במקום 4 מי.
 ב. הגדלת אחוזי הבניה ל־111% במקום 91% לשם השלמת

 קומה ד׳ הקיימת.

 כל הג7עמין 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 גפגע על ידי שמוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,

 להגיש התנגדות לשינוי התבנית במשרדי הועדה המקומית האניורה.

 מרחיב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר מקומיות
 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, הופקדו,
 ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, שינויי תבניות מיתאר

 מקומיות אלה:

 ל1) ״חכנית מם׳ 1599 ב׳ - שינוי מס׳ 1/76 לתכנית מיתאר מסי
 1599 ושינוי מס׳ 1/76 לתכניה מם׳ 1599 א׳ ו-1160״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית:
 שכונת פת, ושטח בין שכונתפת ומסילת הברזל, צפונית לבית

 צפפא.

 עיקרי מטרות התכנית:
 א. שינוי ייעוד מאזור מגורים 1 לשטח ציבורי פתוח (מגרש 21
 שבתכנית המיתאר מס׳ 1599); ב. התוויית דרכי גישה לבית
 צפפא; ג. ביטול חלק מחניה פרטית ושינוי ייעוד לדרך ציבורית;
 ד. איחוד המגרשים 1 (שפ״צ) שבתכנית מסי 1599 א׳ עם
 מגרשים מס׳ 2, 3 שבתכנית זו; ת. קביעת נבול למגרש מסי 2
 שבתכנית זו; ו. ביטול בינוי מאושר של בנין מס׳ 21 שבתכנית
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 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-1965

 מרחב תכנון מקומי, ארבו

R —6 (1) תבנית מפורטת מסי 156 - שינוי לתכניות מפורטות 
 ת.מ.מ. 2 כפר אז״ר מושב עובדים.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתחום התבנית המוצעת:
 גוש 6177 חלקות 8-12, 26-72, 99—74. 171, 170, 179—

;193 ,194 ,184 
 גוש 6178 חלקות 46י-־45, 48, 51-53, 125-146, 227—190.

 מקום: כל שטח בפר אז׳׳ר.
 מטרת התכגית: קביעת יעוד וניצול הקרקע.

 (2) תבנית מפורטת מס׳תממ/148- שינוי לת.ב.ע. מפורטת מם׳
 תמ״מ/90 אונו.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת:
 גוש 6492, חלקה 48 ברחוב וולך 16.

 מטרת התכנית: התרת בניית בית תלח־משפחחי על חלקה
 ששטחה 1025 מ׳׳ר.

 מרחב תכנון מקומ־, בני־ברק

 (3) תכנית מפורטת מם׳ 295 — שינוי לתכנית מפורטת מס׳ 63 א׳
 בני־ברק.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת:
 גוש 6192 חלקה 99, 363, חלק מ־1119, 1120, חלק מ־1470,
 1661, 1660, 1659, 1657, 1651, 1655, בין רחובות

 השלושה — ורחוב הרצל.
 מטרת התכנית: לייעד שטחי התכנית למגרש לבניני ציבור

 (ספריה עירונית) רלשביל לחולכי רגל.

 מרחב תכנון מקומי, הרצליה

 (4) תכנית מיתאר 253א׳ ותכנית מפורטת הכוללת איחוד וחלוקה
 חדשה בהסכמת וללא הסכמת הבעלים.

 ואלה הם השטחים הכלולים בהחום ההכנ?ת המוצעת:
 גוש 6530 חלקוה 19, 20, 30—32, 35, 36, 56, 70-58, 84—

:186—181 ,178-98 ,86 
 גוש 6536 חלקות 20, 21, 28, 76, 78, 79, 101-99, 242,
 271-246, 475, 521—524, הרצליה, המשך שדרוה חן צפונה.

 מטרת התכנית:
 מטרת התכנית: א. לשנות את תכנית המיתאר פ״י קביעת
 האזורים כמסומן בתשריט; ב. לקבוע רשת דרכים חדשה, להרחיב
 או לבטל את הדרבים הקיימות; ג. לבצע איחוד וחלוקה חדשה
 הן בהסכמת הבעלים והן שלא בהסכמתם ורישום החלוקה החדשה

 במשרדי ספרי האחוזה; ד. קביעת תקנות בניה.

 מרחב תכנון מקומי, דמת־גן
 (5) תכנית מפורטת מס׳ 752 - שינוי לתכניות מפורטות רג/584,

 רג/י״א ותבנית מיתאר רג/340 רמת־גן.
 ואלה הם השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת:

 גוש 6181 חלקה 377; גוש 6180 חלקה 107, בין רחוב אליעזר
 ורחוב כינרת.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי ההכגיח:
 התכנית משתרעת על פני שטח של כ-5000 מ׳׳ר בשכונת מעוז
 ציון א׳ שבהחום המועצה המקומית מבשרת ציץ, גוש 30367 חלקות

 ,18 21,19, 46, הכל על פי נבולות התכנית בהתאם לתשדיט.
 עיקרי מטרות התכנית: איחוד וחלוקה מחדש של הלקות מס׳ 18,
 ,19 21, 46 בגוש מס׳ 30367 למטרת מגורים, שירותים קהילתיים,

 מסחר, שטח פתוח ציבורי, מעבר להולכי רגל, והרחבת דרך.

 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
 ובשפות שהמשרדים האמורים פחוחיפ לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,

 להגיש התנגדות לשינוי התכנית גמשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, מטה יהודה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבנ־ה מחוז ירושלים

 אישרה תכנית מפורטת הנקראת: תבנית מפי מי/284."

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית:
 שמורת טבע בהר גיורא בין נהל רפאים לנחל שורק מדרום למסילת
 הברזל לירושלים. בין קואורדינטות אורך 159—157 וקואורדינטוה

 רוחב 1275-129.
 עיקרי הוראותיה: 1) לייעד את השטת לשמורת טבע לפי חוק
 הגנים הלאומיים ושמורות טבע, תשכ׳׳ג—1963, ולפי חוק התכנון
 והבניה, תשכ״ה—1965; 2) לשמר את החי הצומח והדומם במצבם

 הטבעי.
 הודעה על הפקדתה יהד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה

 בילקוט הפרסומים מס׳ 2353, תשל׳׳ז, עמי 2082.

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

 פתוחים לקהל.

 ט׳׳ו בכסלו תשל״ח(25 בנובמבר 1977) ר׳ לוי
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז ירושלים

 מחה תל־ אגיב
 מרחב תכנון מקומי־מחוזי, תל־אביב־יפו

 הודעות על הכנת שינויים לתכניות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק ההכנון והבניה,
 חשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חל־אביב,
 החלימה להבין שינויים לתכניות מפורטות ולתכניות מיחאר מקומיות

 כמפורט להלן:
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 חוק התכנון והבמה, תשכ״ה-1965

 עיקרי שינוי התכנית: לקבוע אופן הבינוי לגבי החלקות 136,
 138,137 בגוש 7110 ולשנות בהתאם לבך את התכנית המפורטת
 מס׳ 618 על שינוייה, אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה

 בילקוט הפרסומים 1772 מיום 4.11.1971.

 הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
 בילהוט הפרסומים 2278, תשל־יז, עמי 451,

 (3) תכנית מס׳ 1917 - שינוי מם׳ 3 לשנת 1976 של ת.ב.ע. 1927
 (תיקון 1938) גדם, תל־אביב־יפו, גוש 6945 חלקה 86, ברחוב

 באר טוביה 18.

 עיקרי מטרות שינוי התכניח: לקבוע חנאי בנייה חדשים לחלקה
 86 בגוש 6954 ולשנות בהתאם לכך את התכנית בנין ערים
 1927 (חיקון 1938) גדס, על שינוייה, אשר הודעה בדבר
 מתן תוקף לה פורסמה בעתון הרשמי מס׳ 976 מיום 4.1.1940.

 הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2253, תשליו, פמ׳ 2558.

 השינויים האמורים בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותם,
 ביחד עם התשריטיס המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית להכנון ולבניה תל־
 אביב־יפו, וכל המעונין דשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פהוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, תל־אביב־יפו

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכינת מיתאר הנקרא:
 תכנית מם׳ 1745 — שינוי מס׳ 4 לתכנית מיתאר מקומית מם׳ ״•ל
 שטחים מעבר לירקון, חלקי גושים: 6414, 6623, 6624, 6625,
 6636, 6637 אי, דדך הרצליה בקטע מרחוב עשר טתגות עד רחוב בני

 אפרים.

 עיקרי הוראותיו: להרחיב את דרך הרצליה מ־30.0 מ׳ ל־36.0 מ׳
 בקטע שבין רחוב עשר טחנות ורחוב בני אפרים, על מגה לאפשר סידור
 דרכי שירות משני צידי הרחוב, אשר יאפשרו גישה לחניית כלי רכב
 ופריקה וטעינה, מבלי לפגוע בדרך הרצליה בעורק תחבורה חיוני,
 במפומן בתשריט ולשנות בהתאם לכך את תכנית מיתאר ״ל* -
 שטחים מעבר לירקון על שינוייה, אשר הודעה בדבר מתן תוקף

 פורסמה בילקוט הפרסומים 278 מיום 19.2.1953,

 הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2023, השל״ד, עמ־ 1843.

 השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה איתו ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחודת האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל־אביב־יפו, וכל
 המעונין דשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מטרות התבנית: שינוי ביעודה של חלקה 107 בגוש 6180
 משטח ציבורי פתוח למגרש לבנין ציבורי, ושינוי ביעודה של
 חלק מהלקה-377 בגוש 6181 ממגרש לבנין ציבורי לשטח

 ציבורי פתוח.

 מרחב הכגון מקומי, הל־אביב־יפו

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשביה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:
 תכנית מסי 1869 — חלק מתבנית מפורטה מם׳ 629 הל־אביב־יפו,

 נוש 6108 חלקות 334, 335, 586 בין רחובות ויםוצקי, אהבת ציון.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית: לקבוע אזור מגורים מיוחד ותקנות
 בנייה על החלקות המאוחדות למגרש אחד, לשם הקמת בנין של 7
 קומות מעל עמודים מפולשה לחניה, באחוזי בניה כוללים של 115%
 כמסומן בתשריט, בשטח שייבנה לפי תבנית בינוי מיוחדת, לפי
 תכנית מפורטת מסי 629, אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה

 בילקוט הפרסומים 1185, מיום 20.5.1965.

 הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2240, תשל׳׳ו, עמי 2246.

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

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, הל־אביב־יפו

 הודעות בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה-1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הל־אביב,

 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינויי תכניות מפורטות אלה:

 (1) תכנית מסי 1596 ב׳ — שינוי מסי 1 לשנת 1974 של תבנית
 מפורטת מסי 291 תל־אביב־יפו, גוש 6625 חלקות 520, 521,

 ברחוב קהילת פדובה.
 עיקרי מטרות שינוי התכנית: לקבוע אזור מגורים א׳ 2 משנה 3
 לגבי החלקות המפורטות בסעיף 2, לשם הקמת 2 בנינים בגובה
 של 3 קומות מעל קומת עמודים מפולשת בהנאי בניה מיוחדים
 ולשנות בהתאם לבך את התכנית המפורטת מם׳ 291 על שינוייה,
 אשר הודעה בדבר מחן הוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים

 270, מיום 8.1.1953.
 הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2067, תשל״ד, עמ׳ 464.

 (2) תכנית מסי 1898 — שינוי מסי 1 לשנת 1976 של תכנית מפורטת
 מס׳ 618, תל־אביב־יפו, גוש 7110 חלקות 136-138, ברחוב

 עמק ברכה.
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 חוק התכנון והבניה,״ תשב״ה-1965

 הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט הלצודף אליו פורסמה
 בילקוט הפרסומים 1991, תשל׳־ד, עמ׳ 994.

 השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה איתו ביחד .
 עט התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 ובן במשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה בני-ברק, ובל המעונין
 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימיט ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, בני-ברק

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והגביה, י
 תשכ״ה-1965, בי הועדת המחוזית לתכנון ולכביה מחוז תל־אביב,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מיתאר הנקרא:
 תכנית מם׳ 201 — שינוי מסי 2 לתכנית מפורטת מס׳ 34 ושינוי לתכנית

 מיתאר מם׳ 105אי, בני־ברק.

 גוש 6122 חלקות 1 (חלק), 14, 23-16, 26, 28, 29, 31, 32,
 79, 80 (הלק), 150, 152, 154, 159-156, 161, 162, 167-164,
 169, 171, 172 (חלק), 183 (חלק), 198,185 (חלק), 1,199^203-2,
,254 ,249 ,248 ,244 ,239-221 ,218-211 ,209 ,208 ,207-205 
 257—266, 316 (חלק), 463-460, 465, 573, 575, 576, 601-598,
 42»-644, 648-646, 655, 677, 684-681, 01ל, 702, 724, 725,
 842-841, 844 (חלק), 857-850, 896-893, 916, 917, 981—987,
 1094-1090, 1099 (חלק), 1325—1327, 1346, 1347, 1405, 1406,
,1473 ,1472 ,1448 ,1447 ,1440-1437 ,1435 ,1432 ,1431 

.1497—1495 

 עיקרי הוראותיו:
 1. לייעד שטחי התכנית בהתאם למסומן בתשריט: לאזור מגורים
 א׳, לאזור מגורים בי, לאזור מגורים ב־1, לאזור מגורים ג׳,
 לאזור מגורים גי1, לאזור מסחרי, למגרשים מיוחדים, למגרשים
 לבניני ציגוד, לשטחים ציבוריים פתוחים, לשטחים פרטיים

 פתוחים, לדרכים, ודרכים חדשות לחלוקה חדשה;

 2. חלקות 265, 266, 665, 853—857, 917, 916, 893—896,
 981—986 יסומגו לרפרצלציה;

 3. סידור חניה פרטית תת־קרקעית מתחת לשטח הציבורי הפתוח
 לחלקות מס׳ 667, 665, 853—857, 896-893, 985-981, שהם

 בשטח לחלוקה חדשה;
 4. לפתוח דדך גישה על 11 מ׳ רוחב (עם דחבח) שתחבר את
 רחוב הראשונים עם החניה התת־קדקעיית הפרטית, ודרך גישה

 של 6 מ׳ רוחב אשר יחבר את החניה לרחוב אבן גבירול;
 5. החלוקה החדשה בתכנית זו תבוצע ללא הסכמת הבעלים.

 הודעה על הפקדתו ביחד עם ההשריט המצורף אליו פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2071 תשל׳יה, עמ׳ 566.

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

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, תל־אביב־יפו

 הודעה בדבר- הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חל-
 אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל־אביב־יפו,

 הופקדו, ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, תבניות אלה;

 (1) תכנית מסי 743 נ א׳ — שינוי מם׳ 1 לשנת 1976 של ןןכנית מם׳
.1743 

 מקומם של השטחים אשר התבנית מתייחסת אליהם:
 גוש 6905 חלקה 98, ברחוב הירקון 112.

 עיקרי מטרות שינוי התבנית: להתיר שימוש של משרדים
 בקומות העליונות שמעל קומת הקרקע בבנין שעל החלקה 98
 בגוש 6905, ולשנות בהתאם לכך את התכנית מסי 1743, אשר
 הודעה בדבר ניתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים 1239

 מיום 4.9.1975.

 (2) ו/כנית מסי 1958 — שינוי מם׳ 1 לשנת 1977 של תכנית
 מפורטת מס׳ 256 תל־אביב־יפו.

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם:
 גוש 6625 חלקות 666, 667, 676, 677, 694, 695; גוש 6627
— ורחוב בני  חלקות 289, 290, 291, 312 בין רחוב פמרי י

 אפרים.
 עיקרי מטרות שינוי התבנית: לשנות את ייעוד חלקות 694
 ו־695 בגוש 6625 וחלקה 312 בגוש 6627 משטח ציבורי פתוח
 לדרך ולשביל להולכי רגל,?די להבטיח גישה לכלי רכב לחלקוה
 667, 676 רל677 בגוש 6625, ולשנות בהתאם לכך את התבנית
 המפורטת מם׳256 עלשינוייה, אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה

 פורסמה בילקוט הפרסומים מסי 268 מיום 25.12.1952.

 כל המעוניין בשינויי 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 התכניות, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי, תוך הדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, להגיש

 התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, בני־ברק

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הוהגה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקראת:
 תכנית מס׳ 141 ב׳ - שינוי מם׳ 2 לתכנית מפורטת מם׳ 113 בני־
 ברק, גוש 6190 חלקות 131—140, 360, 889, 890, בין רחובות

 עזרא - האדמוי״ר מצנז — חזון איש - ישמח משה ושד׳ רמב״ן.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית: 1. לייעד שטחים לאזור מנורים,
 לאזור מיוחד, לאזור פרטי פתוח ולשטח ציבורי פתוח; 2. לקבוע

 ולהרחיב דרבים ושביליפ.
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 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965

 מרחב תכנון מקומי, בת־ים

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חל־אביב,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מיתאר הנקרא:
 תכנית מם׳ 247 — שינוי לתכנית מיתאר מקומית מס׳ 2א׳ בה־ים,

 גוש 7140 תלקה 1 מקורית(מס׳ 30 זמני) ברחוב הרצל.

 עיקרי הוראותיו: לשנות אזור מגורים ג׳ 1 (ארבע קומות מעל
 לקומת חנויות חלקיה) לאזור מגורים מיוחד, ועל ידי כך לשנות
 בהתאם את תכנית המיחאר 2 אי, אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה

 פורסמה בילקוט הפרסומים 1739, תשל״א, עמ׳ 2189.

 הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2223, השל״ו עמי 1879.

 השינוי האמור, בצורה שכה הועדה המחוזית אישרה אותו ביחד עם
 התשריט המצורף אליו, הופקד במערדי הועדה המחוזית האמורה וכן
 במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה בת־ים, וכל המעונין רשאי
 לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעוח שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל..

 מרחב תכנון מקומי, בת־ים

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:
 תכנית מם׳ 260 — שינוי לתכנית מפורטת 30 א׳ בת־ים, גוש 7139
 חלקות 114-106; גוש 7138 הלקות 166, 177-170, 187, 190-

 196', כרחובות מרגנית, דוגית, הנשיאים.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית: א. לשנות קו בנין ברחוב הנשיאים;
 ב. לשנות קווי בנין ברחובות: 1) מרגנית, 2) דוגית, 3) רחוב מסי 14,
 וע״י כך להגדיל שטח החצר לשם פתרון בעיית חניה, ובמו בן יוגדל
 המרחק, בין חזיתות הבנינים ב־2.5 מ׳(במקום 13.0 מ׳ - 15.5 מי),
 בגבול המגרשים שאינו לבניה בקיר מעוהף תותר כניסה משותפה
 לחניית דיירי המגרשים ולא הורשה בניית גדר מפרידה; ג. לשנות
 בהתאם לכך את התכנית הראשית הנקראה חכנית מפורטת מס׳ 30 א׳
 שהודעה על מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים מס׳ 1772 מיום

 4.11.1971 על שינוייה.

 הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2235, תשל״ו, עמי 2121. •

 השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה איחו ביחד עם
 החשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה ובן
 במשרדי הועלד המקומית לתכנון ולבניה בת־ים, וכל המעונין רשאי
 לעיין בו ללא חשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, בני־ברק

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חל־
 אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני־ברק, הופלד,
 ביחד עט התשריט המצורף אליו, תכנית הנקרא תכנית מנו׳ 385 -

 שינוי לתכנית מפורטת מם׳ 235 בני־ברק.

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם:
 גוש 6123 חלקות 183, 182, ברחוב ישעידו.

 עיקרי מטרות התבנית: לבטל את הקיר המשותף בגבול הלקות מס׳
.183 ,182 

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

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה אה
 עצמו נפגע על ידי ההכנית, ובן בל הזכאי לבך על פי• סעיף 100 לחוק,
 רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומ הודעה זו ברשומות להגיש התנגדות

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב הכנון מקומי, בת־ים

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הורעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:
 תכנית מסי 221 — שינוי לתכנית מס׳ 121 ותבנית מפורטה מס׳ 55א׳
 בת ים, גוש 7129 חלקות 39, 38, בין רחובות החרושה — הבונים —

 העבודה.

 עיקרי מטרות שינוי התבנית: א. איחוד וחלוקה מחדש בלי הסכמת
 הבעלים של החלקוה 39, 38 בגוש 7129 ותלוקהם מחדש במםומן
 בתשריט; ב. התוויית דרך חדשה המקשרת את רחוב הבונים ורחוב
 העבודה; ג. קביעת שטח ציבורי להקמת בנינים ציבוריים; ד. קביעת

 יחידת מסחרית.

 לשם הגשמת מטרות אלה, מציעה ההכנית לאחד את החלקות
 הרשומות במשרדי ספרי האחוזה ולחלקן מחדש — בהתאם לסעיף
 123 לחוק החכנון והבניה, תשב״ה—1965 — כמפורט בלוחות
 הקצאה בתשריט וברשימת ההקצאות המצורפות ומסומנת כתוספת
 אי. עם מדידת השטח ע״י מודד מוסמך, ייתכנו שינויים בגודל

 החלקות.

 הודעה על הפקדחו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
 בילקוט הפדםומימ 1991, תשל״ד עמי 994.

 השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה איתר ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המהוזיה האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה בה ים, ובל המעונין
 רשאי לעיין בו ללא השלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 634 ילקוט הפרסומים 2395, ה׳ בטבת השי״ח, 15.12.1977



 חוק התפנו!־ והבניה, תשב׳׳ה—1965

 מתת המרכז
 מרחב תכנון מקומי, שורקות

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

 אישרה תכנית מפורטת הנקראת: ״תכניה מפורטה מס־ בר/125*.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתבנית:
 חלק מחלקות 1, 13 בגוש 3740 במושב בית חנן.

 עיקרי הוראוה התכנית: לאפשר הקמת מפעל לאריזה, מיון ופיצוח
 פ״קאנים, בשטח חקלאי.

 הודעה על הפקדתה ביחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2153, תשל״ה, עמ׳ 190.

 התכנית האמורה, בצורה שבה אישרה אותה הועדה המחוזית ביחד
 עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שורקות, וכל מעונין
 רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב הכנון מקומי, פתח־תקוה .

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה פחח־תקוה, הופקדה
 תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית ניפודטת מם׳ פת/50ד״, ביחד עם

 התשריט המצורף אליה.

 עיקרי הוראות התכנית: הקמה ב־־ח מגורים בן 6 קומוה מעל קומה
 מפולשת, הריסת מבנים, קביעת קווי בנין, והרחבת דרבים.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
 גוש 6373 חלקה 52, רחוב אדלוזורוב 8, פתח־תקוה.

 בל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשפות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל מעונין בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
 נפגע על ידי ההבניה, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש

 התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, כפר־סבא

 תיקץ טעות
 בהודעה בדבר אישור שינוי תכניה מפורטה מם׳ בס/4!/3א־,
 שפורסמה בילקוט הפרסומים 2374, חשל״ח, עמ׳ 134, במקום ״הלקח
 17 ברחוב אירים מס־ 1 פד 7״ צ״ל ״הלקה מם׳ 117 ברחוב איריס־.

 ז׳ בכסלו השל״ח (17 בנובמבר 1977) א7 חיץ
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, רמת־גן

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 חשב״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־
 אביביבמשדדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת־גן, הופקד שינוי
 תבנית מפורטת, הנקרא: חכניה מם׳ רג/743 שינוי לתכנית מפורטת

 מס׳ כנ/״ל״.

 מקומם של השטחים אשר דתכנית מתייחסת אליהם:
 גוש 6142 חלק מחלקה 107, ברחוב רמת השקמה.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית: א. איחוד וחלוקת קרקע הן בהסכמת
 הבעלים והן שלא בהסככתם; ב. שינוי בייעודה של הקרקע; ג. קביעת

 אופן הבניה והוראות בניה בשטח התכנית.

 כל המעונין בשינוי התכנית דשאי 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 התבנית, וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף 190
 לחוק, רשאי, תוך חדשיים.מיום פרסום הודעה זו ברשומות, להגיש

 התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, רמת השרון

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוקי התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, בי הועדה המחוזית להכנון ולבניה מחוז תל־אביב,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:
 תכנית מפי 513 — שינוי מס׳ 1 לתכנית מס׳ 462 רמה השרון, גוש

 6600 תלקי חלקות 4—5.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית: א. הקטנת רוחב השביל המוביל
 למכון השאיבה מ־5.7 מ׳ ל־4.0 מ׳; ב. הקטנת קווי בנין בצד המערבי
 של יחידת דיור מם׳ 16 מ־2.5 מ׳ ל־1.2 מ׳; ג. הגדלת רוחב מגרש

 מם׳ 28 מ־11 מ׳ ל־14 מ׳.
 הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2241, תשל׳׳ו, עמי 2281.

 השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה איתו ביחד
 עם החשךיט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לחכנון ולבניה רמת־השדון, וכל
 המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פהוחים לקהל.

 תיקון טעות
 בהודעות על הכנת שינויים לתכניות שפורסמו בילקוט הפרסומי•
 2365, תשל״ז, עמ׳ 2352, בסעיף 19 תכנית מם׳ רג/715, במקום

 ״דרך ז׳בוטינסקי 192״ צ״ל ״דרך זיבוטינסקי 92׳׳.

 ז׳ בכסלו תשל׳׳ח (17 בנובמבר 1977)
 ד׳ רזניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז תל־אביב

 ילקוט הפרסומים 2395, הי בטבת תשל״ח, 15,12,1977 635



 חזק התכמן 1הבניה, תשכ״ה—65>1

 מחמ חיפה

 1. שינוי ייעוד השטח מאזור מגורים א׳ לאזור מגורים ב׳ ו־ג׳ מיוחד
 להקמת 3 בנינים כני 6 קומות מעל קומת עמודים, שיכללו ביחד
 66 יחידות דיור (מחן 6 דירות ״פנטהאוז״) כאשר כבנין מס׳ 1
 יותרו חנויות בקומה העמודים, ולהקמת 8 בנינים בני 2—3 קומות
 שיכללו 4 יחידות דיור בבל בנין — סה״כ 98 יחידות דיור,

 סדרי חנייה פרטית בתחומי המגרשים;

 2. הקצאת שטחים לדרכים חדשות, לשבילים להולכי רגל ולאתרים
 צינוריים;

 3. מתן אפשרות הוצאת היהרי בניה להקמת המבנים, פיתוח השטח,
 חלוקתו ורישומו, הכל בהתאם להוראות שינוי התבנית.

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

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל זכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
 להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה, חדרה.

 מרחב תכנון מקומי, קרית טבעון

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 השכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, קריה טבעון, הופקד,
 גיהד עם התשריט המצורף אליו, שימי תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית
 טב/10 — רחוב הקרן הקיימת לישראל, צפון״, המהווה שינוי לתכנית

 מס׳ נ/84 — קרית עמל המערבית.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית:
 גוש 11390 חלקה 14, חלקי חלקות 12, 15, 16.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית הם: התוויית דרך שתשמש למבנים
 שנבנו ולאיזור מגורים חדש; ייעוד שטח לאיזור מגורים א׳ מיוחד;
 ייעוד שטחים ציבוריים פתוחים; ייעוד חלק מהשטח לשביל להולכי
 רגל - המקשר את רחוב קק״ל צפון עם מרכז מסחרי העתיד להיבנות.

 בל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
 ובשעוח שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 בל מעונין בקרקע או בכל פרט תכנוני אחר הרואה אח עצמו
 נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל זכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש
 התנגדות לשינוי התכניה במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה,

 קרית טבעון.

 י׳ בכסלו תשל״ח (20 בנובמבר 1977)
 נפתלי אילתי

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי, חיפה

 הודעה בדבר הפקדת שינד תכנית.מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנp והבניה,
 תשכ״ה~1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה, הופקד, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, שינוי תכנית .מיתאר מקומית הנקרא
 ״תבניה מסי חפ/1388די — ראש מיה — רחוב הפלמ״ח — גבעת רוממה
 צפונית״ — המהווה שינוי לתכניה חפ/229 — תכנית המיתאר של
 העיר חיפה, לתכנית מם׳ חפ/1388 — שטח עתיקות והגבלות בניה
 ברוממה ולתבנית מם׳ חפ/1388ב׳ — המורד הצפוני של גבעת העתיקות

 ברוממה.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 גוש 11191 חלקי הלקות 39-37, 61-56, 138, 139, 153.

 הקרקע הכלולה בתכנית גמצאת בגבעת רוממה וגובלת עפ -רחוב
 הפלמ׳׳ח.

 עיקרי־הוראות התכניה הם:
 א. שינוי הכינוי בתכנית המאושרת חפ/1388ב׳ כדי לשפד את
 המבט לנוף מגבעת העתיקות ולהבטיח שהבניה במגרשים 57 ו־58

 תיעשה בהתאם לפקודת העתיקות;
 ב. שינוי חואי השביל להולבי רגל בדי להתאימו לחואי הקיים.

 כל מעונין בתכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פהותים לקהל.

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרם תכנוני אחר הרואה אח
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, ובן כל זכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, דשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
 להגיש התנגדות לשינוי התבנית במשרדי העדה המקומית לתכנון

 ולבניה, חיפה.

 מרחב תכנון מקומי, חדרה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 חיפה, ובמשרדי הועדה המקומיח לתכנון ולבניה, חדרה, הופקד שינוי
 תבנית מיתאר מקומית הנקרא ־תכנית מס׳ חד/630א׳ — שכונת מגורים
 בחלקה 85 בגוש 10032 — חדרה״ — המהווה שינוי לתכנית מיתאר

 חדרה״, ביחד עם ההשריט המצורף אליו.

 בן נמסרת בזה הודעה, בי שיגוי התכגיח האמור משפיע בשטח
 תחולתו על תכניה מפורטה מס׳ חד/33 — תכנית האזור הצפוני־מזרחי.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 גוש 10032 חלקה 85, חלקי חלקות 84, 329.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית, בשטח של 20680 מ״-ר הנמצא במזרח
 חדרה והגובל מדרום ברחוב הרברט סמואל ומצפון בקרבת שטח ביה״ס

 החקלאי ״עידון״, הם:
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 ־, תשכ״ ה-1965 -
 זדדום

 עיקרי הוראות השינוי שיניי ייעוד משטח לדה־תבנון לשטה
 מוסדות ציבור — לשבת עבודה — שטח ציבורי פתוח ודרכים.

 ואלה הם השטתים הכלולים בשינוי התכנית:
 שטח של 1.575 דונם דרומה מרחוב העצמאות, ברחוב השמונים,

 מועצה מקומית ירוחם.

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

 כל המעונין בקרקע, גבנין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל זכאי על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,

 להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, טובים

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק ההבנון והבגיה,
 תשב״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מתה
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה טובים, הופקד שינוי
 תכנית הנקראת שינוי מס׳ 1 לתכנית מפורטת 117/03/8 — מושב

 באר״׳טוביה, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי:
 1Í ביטול מגרשים 147,146 צירופם למגרש והפיכת שלושתם138
 בחלקה אחת, לנחלה חקלאית; 2) ביטול חלקה 14 בנחלה חקלאית,
 הפיכת חלק ממנה ל־2 מגרשים עבור מגורים לבעלי מקצוע, בצירוף
 יתרת החלקה לגוש 324; 3) החווייה דרך חדשה מבית הכנסת למחלבה;
 4) שיגוי יעוד חלק מחלקות 27, 30, 51 83, 84, 86, 97, מ״אזור
 חקלאי- ל״אזור מגורים בישוב חקלאי״; 5) הקצאת שטחיבגודל 1000
 מ״ר, מחלקה 27, שינוי יעוד לאזור מגורים לבעלי מקצוע ו/או
 לבנים; 6) ביטול חלקה 155 מ״אזוד מגורים לבעלי מקצוע ו/או לבנים״
 והפיכתה ל״אזרר מגורים בישוב חקלאי״; 7) שינוי ייעוד חלק מחלקה
 213 מ־שטח לבניני ציבור״ ל׳׳שטח מנורים לבעלי מקצועי׳(חלקה
 164 הדשה); 8) חלוקה מגרש 231 ל־3 הלקות: 231, 231אי, 231בי,
 ושינוי ייעוד הלקה 231א׳ מ״אזור לבניני ציבור״ ל״אזור מגורים
 לבעלי מקצוע״; 9) שינוי ייעוד חלקה 114 מ״אזור מגורים למשקי
 עזר לאזור בגיגי ציבור ״;10) ביטול חלקה 39 וצירוף חלק ממנה

 לחלקה 38; 11) צירוף חלק מהלקוח 38, 39.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 גושים 311, 313, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 335,
 337, 351, 445, 446, 1034, 1040, 1041, 2479 - מועצה אזורית

 באר־טוביה.

 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימ־ם
 ובשפות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אתר, הרואה
 עצמו נפגע על ידי שינוי התבנית, וכן כל זכאי על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש

 התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 חוק הרנכינון והבניו
 מחמ 1

 מרחב תכנון מקומי, אשקלון

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון, הופקד
 שינוי תכנית הנקרא שינוי מס׳ 3 לתכנית מפורטת 159/03/4 - מגדל

 הישנה אשקלון, ביחד עם התשריט־ המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: שינוי ייעוד מאזור ציבורי פתוח לאזור
 מגורים מיוחד ושינוי ייעוד מאזור בניני ציבור לאזור מנורים מיוחד.

 ואלה חם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 גוש 1227 חלקי חלקות 34,33,32 בעיר הישנה, מגדל אשקלון.

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

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, ובן כל זכאי על פי סעיף 100
 ׳לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו בדשומדה,

 להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, אופקים

 הודעה -בדבר הפקדת שמר תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ׳ולבניה מחוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אופקים, היפקד
 שינוי תכנית הנקראת שינוי מס׳ 4 לתכנית מפורטת 107/03/23 —

 שכ׳ בן גוריון אופקים, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: לקבוע אזורי מגורים 2—1 קומות, 3-4
 קומות, 4 קומות על עמודים, שטחים למוסדות ציבור, שטחים למסחר

 שטחים ציבוריים ועוד.
 ואלה הס השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

 שטח של 618.02 דונפ בערך בגוש 39558, אופקים.

 כל המעונין בשינוי התבנית רשאי לעיין בה ללא חשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 יכל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט הכנוני אחר, הרואה עצמו
 נפגע על ידי שינוי התבנית, וכן בל זכאי על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי, הוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש

 התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי־מחוזי, הדרום

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

 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום, הופקד שינוי תכנית הנקרא שינוי מסי 12 לתכנית מפורטה
 101/03/26 — מועצה מקומית ירוחם, ביחד עפ התשריט המצורף

 אליו.
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 חוק התכנון והבניה, תעוכ״ה-1965

 עיקרי הוראות השינוי: ייעוד שטח למגורים קומה אחת, שטח
 למסחר, שטח למוסד ציבורי, שטח ספורט, שטת ציבורי פתוח, דרכים

 וחביות.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 שטח של 10.950 דונם במרכז רובע נעורים ערד.

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

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בבל פרט תכנוני אחר, הרואה עצמו
 נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל זכאי על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש

 התגנדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, קרית נת

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית להכנון ולבניה מחוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית גת, הופקד
 שינוי תכנית הנקרא שינוי מם׳ 1 לתכנית מפורטת 108/03/4 — צפון

 מערב קרית גת, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הודאות השינוי: קביעת אזורי מגורים (3—12) קומות עפ
 שטחי חניה פרטיים, שטח ציבורי פתוח, מגרשי משחקים, שטח לבניני

 ציבור, שטח למסחר והצעת בינוי.
 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

 שטח של 474.531 דונם בגושים: 1563, 1854, 1565, 1830,
 1831, צפון מערב קרית גת.

 כל המעונין בשינוי התבנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 בל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה אח
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, ובן כל זכאי על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש

 התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
- הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים, הופקדה
 תכנית הנקראת תכנון מפורטת נ׳ס׳ 212/03/7 — חלק דרומי לישוב
 בידואי א׳לקיה - מועצה אזורית בני שמעון, ביתד עם התשריט

 המצורף אליו.

 עיקרי הוראות התכנית: פיתוח שטה לביצוע התיישבות בידואית
 במקום ולייעד שטחים לצרכי מנורים, מוסדות ציבור, מוסדות חינוך

 מסחר וכדו׳ — שטח התכנית 1875 דונם.

 מרחב תכנון מקומי, טובים

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 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 טובים, הופקד
 שינוי תכנית הנקרא שינוי מם׳ 3 לתכנית מפורטת 118/03/8— מושב

 בצרון, ביחד עם התשריט המצורף אליו

 עיקרי הוראות השינוי: שינוי ייעוד הלק מחלקה 63 משטח חקלאי
 לאזור מנורים בישוב הקלאי.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 חלק מהלקה 63 בגוש 2763, מועצה אזורית באר־טוביה.

 בל מעונין בשינוי התכניה רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בבל פרט תכנוני אחר, הרואה עצמו
 נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל זכאי על פי סעיף 100 לחוק, ״
 רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש

 התנגדות לשינוי התבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, נתיבות

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 השכ׳׳ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתיבות, הופקד
 שינוי תכנית הנקרא שינוי מס׳ 19 לתכנית מפורטת 111/03/22 —

 בגוש 39752— נתיבות, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: שינוי ייעוד הלק מחלקה 93 וצירופה
 לחלקה 104 לצורך הקמת מועדון לעקרת הבית.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכניה:
 800 מ׳׳ר דרומה מרחוב חי הכהן ומערבה מרחוב אבוחצירה.

 כל המעונין בשינוי החכניח רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט הכנוני אחד, הרואה עצמו
 נפגע על ידי שינוי התכנית, ובן בל זכאי על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש

 ההנגדוה לשינוי התכניח במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, ערד

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק ההכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ערד, הופקד שינוי
 תכנית הגקרא שינוי מם׳ 7 להבניה מפורטת 107/03/24 — רובע

 נוערים ערד, ביחד עם התשריט המצורף אליו.
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 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-1965

 עיקרי הוראות השינוי: קביעת האזורים למגורים, שטחים לבניניס
 ציבוריים ושטחים ציבוריים פהוחים, כםישים, שבילים להולבי רגל

 וחניות לרכב.

 ואלה הס השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 שטח 375.1 דונם בגושים 2582, 2583, 2585, 2586 - במועצה

 אזורית חוף אשקלון.

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

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה עצמו
 נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל זכאי על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש

 התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 א׳ בכסלו השל״ח {11 בנובמבר 1977)
 י׳ ורדימון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הדרום

 כל מי שמעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 בל המעונין בקרקע, גבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן מהנדס ועדה מקומית שמדחב התכנון
 שלה כלול בהחום התכגית או גובל איחו דשאי, תוך חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתבנית במשרדי

 הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, שקמים

 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
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שקמים, הופקד
 שינוי תכנית הנקרא שינוי מס׳ 1 לתבנית מפורטת 123/03/6— מושב
 תלמי יפה מועצה אזוריה חוף אשקלון, ביחד עם התשריט המצורף

 אליו.

 הזמנות בהי המשפגו

 ביח המשפט המתה׳ בירושלים

 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליחן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם, במפורט להלן. כל
 המתנגד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמגה זו, אח טעמי התנגדותו, שאם לא יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיניו.

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

 679/77 אבוטבול אברהם - 9.9.73 אבוטבול יצחק
 688/77 פרדריקה סופי דה פריז - 17.12.76 יצחק שלמה דה פריז

 בפקודת בית המשפט
 אפרים לוי, מזכיר

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

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

 שם המבקש
 האריך

 הפטירה
 מקום מגוריו

 שט המנוח האחרון
 מס׳ התיק
 (ירושות)

 אדלוזורה בלוך
 שדגנהיים מרדכי
 וסיץ טדזיה־טאה

 דוזט פוזן ואח׳
 פריאלניק נינה

 חסון רחל
 פרנקל שמשון

12.5.77 
2.5.59 

22.2.75 
30.4.77 
18.9.77 

18.10.77 
13.6.77 

 מלכה כהן
 שרגנהיים יצחק

 וסיץ יעקב
 הרצוג א1םקר

 פריאלניק ברוך
 קסוטו חיים

 פרנקל י׳ נקב

490/77 
678/77 
681/77 
682/77 
683/77 
684/77 
685/77 
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 בית המשפט המחוזי בירושלים
 הזמנות (המשך)

 שם המבקש
 תאריך
 הפטירה

 מקום מגוריו
 שם המגוח האחרק

 מסי התיק
 (ירושות)

 דל.26.7 מרינוב רחל
 14.2.77 . פרימן חיים
 2.2.77 ברנד יוסף
 12.8.77 גבאי רחל

 בפקודת בית המשפט
 אפרים אי, מזכיר

 מימון יעהב
 פרימן שלמה

 ברנד חנה
 ארוג׳אם מזלית

686/77 
689/77 
690/77 
692/77 

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבץ
 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליחן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל פזבון או לשניהם, כמפורט להלן. בל
 המתנגד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, את טעמי התנגדותו, שאס לא כן יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיניו.

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

 5096/77 שטיינדלר מנפרד — 18.9.77 שטיינדלד זיניטה
- 17.5.77 שושנה שפוטהיים  3288/77 זלמן שפוטהיים

 28.10.77 מר סיבי שלום
-  5363/77 צברי שלמה

- 20.7.77 משה גב  5393/77 דורה פונטה
- 27.6.76 ליויה ניב  5397/77 אהרן ניב

 27.8.77 מרטין יעקובוביץ
-  5398/77 ינו יעקובוביץ

 3.4.77 משה מובדשטיין

-  5403/77 גינסברג אננה
- 30.9.77 דוד יעקב בן בוין  5407/77 בת-שבע יחיא

- 12.8.77 יאיר לבני ך הלה א  5410/77 ב
 5420/77 פורמן עוזר — 16.9.08 פורמן אסתר

 14.7.77 אהרן מאוריציו
-  5425/77 אהרן באטריס

 28.10.77 אריאל עמיעד
-  5427/77 יששכר מירזקודוף

 5428/77 שריר רחל — 5.6.77 שריר משה
- _ 22.6.77 גלזר שושנה  5430/77 גלזד שושנה

- 14.6.77 כהן משה  5431/77 כהן אלינור
- 15.6.77 דוד לב  5435/77 גושה תורן(לב)

 5442/77 לובה(אהובה) 23.10.77 גרשון מיזקוביץ
- 17.7.71 חאפז בן מוחמד  5438/77 מוחמד(בנו של חאפיז)
- 7.7.75 קורנרייך רגינה  5452/77 קורנרייך מרקוס

 5458/77 רעיה זילבר־כספי 22.9.76 קרן נכי צה׳״ל
 28.11.74 מנצור אליהו

-  5460/77 כהן ברכה
- 30.10.77 ברמן ריטה  5461/77 רגר יהודה
- 14.11.77 הנריך יואן  5464/77 הבריך מלבינה

 5473/77 פרידקובםקי חיה — 31.8.77 פרידקובסקי יחזקאל
 5480/77 בלומנפלד יעקב _ 16.10.76 בלומנפלד ביטלה

 13.9-77 דיאוסי בדברה
-  5482/77 מיכאל שלחיים

- 16.1.77 צ׳למושנד מלכה  5484/77 צ׳למושנר מתתיהו
- 15.6.77 צפורה שמיר  5486/77 פטרושקה לאה

- 2.8.77 אלשיך טולצ׳י  5488/77 אלשיך אהרון
 5500/77 בן־רוב יצחק — 1.7.75 בן־רוב דורה
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 בית המשפט המחוזי בתל־אגיב־יפו
 הזמנות (המשך)

 שפ המבקש
 תאריך

 הפטירה
 מקופ מגוריו

 שם המנוח האמרון
 מס׳ התיק
 (צוואות)

 דינה שמש
 זיוה שחורי

 מיכל (בילו) גור
 נעמי פריים

31.12.75 
22.7.77 
14.7.76 
26.6.72 

 שמש בנימין
 פאול פרוט
 אסתר בילו
pפנינה בי 

5509/77 
5518/77 
5521/77 
5529/77 

 ע׳ זמיר, רשם

 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבק
 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשית ליתן צווים המכריזים מל ירושה או למינוי מנהלי עזפון
 או לשביהם. כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להחננד לה, יגיש התנגדות להכרזה

 תוך ארבעה עשרי יום מיום פרסופ הזמנה זי, שאס לא p יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

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

 3288/77 זלמןשפוטהיים _ 17.5.77 שושנה שפוטהיים
 57/64 הרי אפשטיץ — 7.12.55 אהרן בר־ענן

- 18.4.77 רוזן לאה ואח׳ .  4324/77 זאב דחן
 3.2.77 מזרחי שלמה

-  512,4/77 מזרחי מזל
 5128/77 מדר ראובן 17.6.76 מהדאר ראובן .

 31.5.70 אליהו ויסמן
-  5139/77 סילקה ויםמן

 18.8.76 אליהו ויסמן
-  5139/77 מאיר רסמן

 5278/77 קייזר מיכאל _ 23.1.59 קרייזר ורדה
 5306/77 גולדנברג רייסלה 29.9.73 גולדנברג ישראל

 5353/77 ציפץ בלה .ד 25.11.76 ציפין שלמה
 28.5.77 אזולאי בםיס  5203/77 פרלה אזולאי

 21.8.76 דוד ארביב
-  5255/77 ארביב פרג׳י

 5356/77 ליאו לנדםמן • - 7.3.66 איטה אירן ברנד
 16.10.77 סימון קליאוט

-  5381/77 חיה קליאוט
- 20.10.73 גיאן בן עטר  5382/77 קלינסקי שרל
 5383/77 כץ גוםטב _ 13.10.77 פרילה אילה

 12.10.77 יעקב קלינסקי
-  5384/77. קלינםקי פיגיה

 21.4.77 שמשון ביאלי
-  5385/77 מאיר ביאלי

 13.10.73 דרור משה
-  5386/77 פרידמן חיה

 18.10.77 יצחק אליהו
-  5387/77 פיגה יצחק

 5388/77 סעדיה חג׳בי _ 19.7.77 חג׳בי עליזה
- 23.7.76 בן אברהם עקיבא  5389/77 מוגולנםקי רוזה

 13.5.77 כורש סמואל
-  5390/77 כורש מאיר

- 14.3.66 מידה פימן  5391/77 מידה שרה
 5392/77 טיטלברם זליג 24.8.77 טיטלבוים חיים

 5394/77 מלינוביצר יצחק _ 30.10.77 מילוא צבי
- 28.4.77 מילוא צבי  5395/77 מלינוביצר רחל

 2.6.77 ברקוביץ שרלוטה
-  5396/77 ברקוביץ לזר

 15.10.77 עוזיאל ומיה
-  5399/77 עוזיאל יעקב

 22.8.77 גרטה לוי
-  5400/77 מטילדה יוסף

 19.12.76 רחמיגוביץ אסתר
-  5401/77 קדן עזר
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 הזמנות (המשך)

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

 5402/77 רחל לבנטל _ 30.12.76 שדה אמיתי
 9.11.76 פורליטר שמואל־אריה

-  5404/77 פורלייטר חוה
 8.7.77 ספרשטיין יצחק

-  5405/77 ספרשטיין תזה
 27.8.77 יהושוע אטי

-  5406/77 סטרול רשלה
 5408/77 א לגהה אסתר 1.12.75 אלנקה רחמים

- 30.9.76 קצבלבהנן אהוד  5409/77 קצנלבומ משה
 12.8.77 יאיר לבני

-  5410/77 בלוך הדה
 17.9.74 סברליגג לונה פילדה

-  5411/77 םברלינג סולומון
 5.1.76 שטרן יצחק

-  5412/77 שטרן דבורה
 22.12.76 פסיה עופרה

-  5413/77 שדמן הניה(הנדל)
- 26.7.77 דוד אסתר  5414/77 דוד יוסף

 ב׳׳ו באב חש״י בלומה גולוס
-  5415/77 ויבבוים איטה

 17.2.77 זינאידה אליה
-  5416/77 שטיינברג אמה

 17.8.77 מלכי תמר
-  5417/77 מלכי ששון

- 20.3.76 דימרינג חנה  5418/77 דימריבג מרדכי
 20.2.77 שידלובר נרטרוד

-  5419/77 שידלובר איסר
 16.9.68 פורמן אסתר

-  5420/77 פורמן עוזר
 17.12.75 מועלם מים

-  5421/77 מועלם נג׳יה
 5422/77 היינריך חיים קלץ 13.9.77 הלפמן סימונה
 5423/77 ברקוביץ חיים 23.11.69 בדקוביץ ארנה

 4.7.65 אלבבוגן יואכים
-  5424/77 אלנבוגן מוריה

 15.5.69 קלמנטינובסקי יפה
-  5426/77 קלמנטינובסקי יצחק

- 29.10.77 וינברג מרים  5429/77 וינברג אשר
- 23.2.77 יוכמן יוסף  5432/77 יוכמן ינקן

 20.10.77 נירה רדום לבית גלפרט
-  5433/77 גלפרט דינה

 18.9.77 סופרין(קרזניק) יפה
-  5434/77 קורזניק משה

 8.7.77 זיכרמן יעקב
-  5436/77 זיכרמן מגדה

 5437/77 רוזנשטיין קורט — 11.8.77 רוזנשטיין זוזי
 5438/77 האמר חנה — 11.4.77 קדרי ברוך

 9.8.77 הלפרין ישראל
-  5439/77 הלפרץ יוספה

 9,8:77 שוורץ אלין- -
-  5440/77 ־ ־ וינטראוב ביאנקה

 25.5.75 חנה זיידנר
-  5441/77 בנימין קרשיגיב

 23.2.73 חיה פטישי ואח׳
-  5443/77 זיסקוביץ טובה

 4.12.75 (קבדיוטי) אשכנזי רגינה
-  5444/77 קנדיוטי רפאל

 6.11.76 פורת משה
-  5445/77 פורת אריה

 5446/77 לוריה שמואל — 28.8.77 לוריה אהובה
- 10.2.77 קניאל שושנה  5449/77 גרינגולד ישראל

 20.1.77 דגן מיכאל
-  5450/77 רגז יפה

- 30.9.76 פלפל צפורה  5451/77 פלפל אהרן
 18.2.77 יוסף יהודה

-  5453/77 יוסף קרולינה
 2.10.77 בפטר מיכל

-  5454/77 בפטר יהושע
 5.4.67 וינטראוב הלינה

-  5455/77 וינטראוב יצחק
 30.4.77 מורדו טובה

-  5456/77 מורדו ראובן
 25.7.77 שוםטר אידה

-  5457/77 שוסטר יעקב
 29.2.44 הלוי זיו

-  5459/77 הלוי זוםמן
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 הזמנות (המשך)

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

- 23.12.71 פישמן גניה  4562/77 פישמן צבי
- 25.4.77 אברהם אהרן  5463/77 אברהם חנה

- 25.5.75 שגיאור זלמן אבמרמוב  5465/77 הילדה רוזליה אברמוב
- 8.12.76 בץ מריה־מרימ  5466/77 כץ מטס

- 27.9.77 קויפמן הדסה  5467/77 קויפמן יצחק
- 11.9.77 שפירא שרה  5468/77 שפירא יוסף

- 30.8.77 בן יעקב ישראל  5469/77 בן יעקב רחל
 5470/77 גלםרםון שרה _ 20.10.77 גלזרסון מתתיהו

 5471/77 ויםוצקי הדסה — 2.4.74 ויסוצקי פישל
- 19.4.66 פרידקובסקי יחזקאל  5472/77 פרידקובסקי דב

 5474/77 דהר אברהם 28.8,77 פסה זהר
- 7.9.75 אלפקס אסביר  5475/77 אלפקס רופא

- 15.9,77 נתן רביב  5476/77 יקוטה טרבלסי
- 22.8.77 בונה היים  5477/77 בוס עלתה

- 26.5.76 ברגפרייגד פייגה  5478/77 זיסקינד נחום
- 5.10.77 ליזרוביץ לידיה  5479/77 לתרוביץ פרחט הרי

 5481/77 סולטאנה סלח י - 21.1.77 פולטאנה רחל
 5483/77 מונדרר בצלאל _ 16.8.77 מונדרר אלפרידה

- 28.8.77 מאריציו מאיר  5485/77 אסטודה מאיר
- 24.9.77 מרגריטה קולי  5487/77 בלה קולי

 5489/77 אמלי מלכה יולם — 21.8.76 סזפגר לורטה ואח׳
- 25.6.76 לוי יעקב  5490/77 לוי שלום

- 28.9.77 רומנו רוזה  5491/77 רומנו אליאם
- 21.5.75 פינק יעקב דה וילד  5492/77 מדיום פטרום י

- 11.9.77 אברמסון ציטה  5493/77 בירמן ראובן בךציון
 5494/77 טואשי מרדכי — 11.5.77 לוי אליהו

- 27.8.77 פרלמן ישראל ואח׳  5495/77 - פרלמן דבורה
 5496/77 וייס יוסף — 21.10.73 וייס הנן

 5497/77 פלישהאקר מאיר — 4.4.77 פלישהאקר איסאק
 5498/77 זהבי יוחנן — 27.6.77 זהבי לאה
-.™״5.8.33. סלי שרה - .י  5499/77 .— ״- בנימין מטם .

 5501/77 ליאון כהן 29.9.77 אולגה בהן
 5502/77 מוםיוב ישראל — 28.7,73 מושונוב בינה

- 8.11.77 יששכר ג׳יבלי  5503/77 ג׳בלי יונה
- 17.1.69 סולימן שררה  5504/77 דוד שררה
- 8.6.77 לנצ־נר דובה  5505/77 לנצינד יצחק

- 5.5.76 וייץ לאה  5506/77 צייטלין שרה
 5507/77 כהן שרה — 17.12.75 אלתר חיים בהן

 5508/77 יעקב םבדירמיש 28.8.77 פוליסה סבדדמיש
- 30.6.77 אלישע איש־שלוס  5510/77 רחל פרידמן

- 6.9.76 שלמה צוקרקנדל  5511/77 טובה צוקרקנדל
 5513/77 יעקב אקדיש — 28.9.77 ישראל אקריש

- 11.7.63 לאה נגר  5514/77 שורצברג חיים
- 30.10.77 ספיבק דוד  5515/77 ספיבק מרדכי
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 בית המשפט המחוזי בתל״אביב־יפו
ות (המשך)  הזמנ

 שם המבקש
 תאריך
 הפטירה

 מקום מגוריו
 שם המנוח האחרון

 משי התיק
 (ירושות)

 לאה הרסמן
 שטראוס לואיזה
 צבי איזגר ואח׳

 עבדי דיזי

 ע׳ זמיר, רשם

9.11.77 
8.4.77 

7.10.77 
3.8.77 

 פרלשטיץ עולמית
 שט ראום יוסף
 אוסקר איזבר

 עבדי סלח

5516/77 
5517/77 
5519/77 
5523/77 

 בית המשפט המתתי בחיפה
 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון

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

 בעמיו.

 שם המבקש
 תאריך
 הפטירה

 מקום מגוריו״
 שם המנוח האחרון

 16.8.77 זליג מנחם (עמנואל
 אדוין)

 3.8.77׳ פלוס מלכה ־
 13.2.77 בקר אברהם

 28.10.77 שליסר אביהו
 23.10.77 גולדשמידט חגה

 22.7.77 אדליםט יוסף
 27.3.77 סברנסקי אורה, עינת

 אליעזר
 16.9.77 בלה קלרה מאיר

 1.11.77 וישינסקי פרניה למה
 17.10.77 אליאס בשארה עתמה

 4.10.77 שפירא רפאל
 2.9.77 וושציינה (ברמן) זהבה

 חיפה

 קרימ אחא
 קריה טבעון

 קרית ביאליק
 חיפה
 חיפה
 חיפה

 קריה מוצקין
 חיפה
 חיפה
 חיפה
 חיפה

 מסי התיק
 (צוואות)

 1648/77 פלדהן לודויג יהודה

 1651/77 סלום אריה
 1656/77 בד,ר רבקה
 1658/77 שליסר דב

 1666/77 גולדשמידט מיכאל
בדג צבי  667/77! םמי

 1671/77 ראפ קלרה

 1676/77 פריזנט הרמן
 1677/77 ורטהיים מתתיהו

 679/77! עתמה הנא
 1680/77 רובינוביץ חיים

 682/77! וושציינה(ברמן) יוסף
 גולדשטיין בעמי

 סימון הנס
 גרבצקי אדית
 גרינג גיסיקה

 ברמן דבקה
 בהנא רוזליה

 מאיר אתי
 קפלן מאיר

 גולדשטיין מלבה
 גרינברג שרה ספושניק

 חנה
 מילשטין לואיזה

 טי שטרםבת־כהן, רשמת

13.7.77 

17.8.77 
9.2.77 
3.1.74 

3.10.77 
21.10.77 
12.10.77 
25.6.75 

29.10.77 

26.9.77 

 חיפה
 כפר ביאליק"

 חיפה
 דרום אפריקה

 חיפה
 חיפה
 חיפה

 קריה אתא
 חיפה
 חיפה

 קרית אתא

 יורדן חבה
 ־סימון אריבדש״־

 גרבצקי אוריה
 גרינג סטבלי הריס

 קראוס רחל
 כהנא יעקב
 מאיד לאון

 קרפקו אולה
 גולדשטיין ראובן
 גרינברג גדש צבי

1685/77 
"1685777" 
1695/77 
1698/77 
1700/77 
1703/77 
1705/77 
1706/77 
1710/77 
1713/77 

 1720/77 מילשטין עזרא
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 בית המשפעו המחוזי בחיפה

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

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

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

 1649/77 שמיד שרה חיפה 2.7.77 בסלר יוסף דוד
 1650/77 שמיד דוד חיפה 22.9.75 בסלר יוסף,דוד
 1652/77 עמר יוסף חיפה 16.4.74 עמר בדור לונה
 1653/77 שפירא פני רומניה 22.9.55 פיאגהרד סובה

 1654/77 רובינשטיין פליקס חיפה 21.10.73 רובינשטיין סוזנה
 1655/77 קםים כליל אסעד ־כפר מעיליה 3.9.48 מארי כליל אסעד קסיס

 1657/77 מועלם רבקה חיפה 8.5.77 מועלם אליהו
 1659/77 אליאם אהרון קרית שמריהו 12.5.77 אליאס סאלי(סלחה)

 1660/77 בכר מואיס קדית אתא 15.3.77 סולדי פרנק
 1661/77 הרשקוביץ משה גרמניה 20.7.77 הרשקוביץ ברבה

 1665/77 גולדהגןצבי חיפה 25.9.77 גולדהגן ארנסטינה
 1668/77 קורנבםרשרה חיפה 31.8.77 קורנבםר ברוך

 1669/77 שפיגלר יעקב . בן דוד 21.10.77 שפיגלר ברנרדו
 1670/77 קאץ שמואל עין אילה 14.1.76 קאין לאה

p ריקה  1672/77 קושמרו קלמן חיפה 2.9.77 שו
 1673/77 ירמוביץ דזידריו חיפה 19.8.72 ירום שמואל
 1674/77 פרנפס אידל יהודה קרית מוצקין 30.10.77 פרנפס שלום

 1675/77 טקץ ליפא חיפה 23.6.77 טקץ חיה
 1678/77 זיידמן שאול קריח ביאליק 18.7.77 יובאי צפורה

 1681/77 קוגן חנה תל הנן 3.9.77 מלוך גניה
 1683/77 הייטנר מנדל קרית ים 7.9.77 הייטגר חגה

 1686/77 בן עמי אפרים חיפה 31.10.77 רוביגשטיין חנה
 1687/77 מהלדרחה חיפה 13.9.77 מהלר דוד

 1688/77 דהן מםעוד מושב פקיעין 16.10.77 דהן ארמוגד
 1690/77 דר שלמה עכו 21.11.76 דר נחמה

 1691/77 עכו עבד בהריה 14.8.74 חיים יעקב
 1692/77 עכו המה נהריה 1.9.76 חיים יעקב

 1693/77 בלינדר יוסף היפה 26.12.73 בלינדר עטל
 1694/77 סידר מקס חיפה 9.9.77 סידר מנחם

 1696/77 יעקבס מרטין משה גהריה 28.9.77 יעקבס סופיה
 1697/77 זילברמן שרה חיפה 28.1.64 לייבה אדנה

 1699/77 גולדברג מאיר חיפה il.5.76 עמר חוה
 1701/77 יצחקי משה חיפה 5.9.77 יצחקי לאה

 1702/77 ליכטן אדולף חיפה 9.10.77 ^ליכטן ברונימלבה

 ט׳ שטרםברג־כהן, רשמת
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 בית המשפט המחמי בבאר־ שבע

 הזמנות בדבר קיום צוואות ומער מנהלי עזבץ
 להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשביהם, כמפורט להלן. כל
 המתנגד לבקשוח יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, את טעמי התננדוחו, שאם לא כן יחן בית המשפט צו כטוב

 בעיגיו.

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

 171/77 לוי חביב שדרות 14.4.77 מנשרי טובה
 219/77 פנקס ישראל ערד 1.5.76 פנקס אידה

 298/77 כץ מיכאל באר־שבע 9.9.78 יניבה קורלנםקה
 302/77 קראוט ברוך באר־שבע 13.11.76 תמר דינאי

 303/77 יוסף יוסף באר־שבע 18.8.77 יהודה מרקוביץ
 305/77 קרבזי ניםרט אופקים - 11.8.77 מצויינים נעימה

 י׳ בנאי, רשם

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

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

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

 301/77 פסט שמואל באר־שבע 30.10.76 פסט משה
 304/77 דניאלי דניאל באר־שבע 16.10.77 דניאלי שושנה

 306/77 לישע כמום אופקים 3.2.75 לישע רחל
 308/77 פינקו בן־ציון באר־שבע 30.9.77 פינקו אברהם
 309/77 טייטלבוים קלרה מרים אשקלון 15.7.77 תמרי אפרים

 310/77 קוטוסטיאנו מרים אשקלון 10.9.77 כרמי דב
 311/77 פלמן איטה באר־שבע 12.6.77 פלמן שניאור

 י׳ בנאי, רשם

 בית המשפט המחוזי בנצרת
 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבק

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואת או למינוי מנהל'פזבון או לשביהם, כמפורט להלן. כל
 המתנגד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, את טעמי התנגדותו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיניו.

 מסי התיק מקוט מגוריו תאריך
 (צוואות) שם המנות האחרון הפטירה שם המבקש

 429/77 האשול אמטאנס יוסף
 גירים גוש חלב 9.2.70 האשול ג׳ורג׳

 439/77 ספורי אליאס רשין* נצרת 10.8.77 ספורי במאל אליאס

 י׳ זפט, רשם
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 בית המשפט המחוזי בנצרת

 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון
 להווי יז׳וע בי הוגשו לבית המשפ^, בתיקים המפורטים להלן, כקשות ליתן גווים המכריזים על ירושה ולמינוי מנהלי פזבון,
 או לשניהם. בל אדם המוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות ליברזח

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

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

 415/77 ליבדרו לייבה קרית שמונה 24.10.77 גרוס פני
 417/77 פרקש הוריה מנדל העמק 2.11.77 פדקש טינה

 418/77 טאטור מוחמד מהאוש אלרינה 22.4.55 טאטור אחמד
 419/77 ערים לטיפה םאלח אלרינה 21.5.76 טאטור אחמד
 420/77 פרידמן משה נצרת עלית 3.2.77 רבקה פרידמן

 421/77 ״ בן מויאל אהרן מגדל העמק 26.8.77 בן מויאל שלום
 422/77 חג׳ מוחמד חסן נצרת 14.8.77 הבד אסעד סלאמה

 424/77 ביטון רפאל טבריה 12.7.77 ביטון מסעודה
 427/77 פרפרקוביץ עליזה נצרת עלית 17.9.77 פרפרקוביץ אברהם

 אדולף
 פרפרקוביץ עליזה

 432/77 גיבליכמן יוסף שיקגו אילינוי 19.11.51 גיבלכמן הדברט •
 436/77 חאיק יוסף עאזר בן יוסף נצרת 9.12.76 חאיק סוהיל יוסף
 437/77 חאיק שפיקה עבדו בן יוסף נצרת 14.2.76 חאיק סוהיל יוסף

 י' זפט, רשם

 תיק אזרחי 1085/77

 הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות

 בבית המשפט המחוזי בירושלים • תיק אזרחי 430/77 בבית המשפט המחוזי בחיפה
 . בענין פקודת החברות,

 ובפנין פירוק החברה משה יעקובוביץ ובניו בע״מ,
 . והמבקשת: קרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבנין
 ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע״מ, ע״י באי-כוחה
 עוה״ד יוסף חזקיה ו/או דוד בורביץ ו/או שמחה גורמן שמענם להמצאת

 כתבי בי־דין הוא: רחוב ארלוזורוב 93, הל־אביב.

 נמסרת בזה הודעה כי ביום 25.7.1977 הוגשה בקשה לבית המשפט
 המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ובי בקשת פירוק זו

 תישמע בפני בית־המשפט היושב בדין ביום 2 בינואר 1978.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
 בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם
 בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לכל
 נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן התחום מטה תמורת

 התשלום הקבוע בעדו.
 דוד גודביץ, עו״ד

 ב״כ המבקשת

 בענין פקודת החברות,

 ובענין פירוק החברה מלון שדרות הרצל בע״מ.

 והמבקשת: עצי הבירה בע׳׳מ, ע״י בא כוחה עוה״ד עדיאל
 חשין שמענו להמצאת כהבי בי דין הוא: רחוב החבצלת 7, ירושלים.

 נמסרת בזה הודעה בי ביום 17 באוקטובר 1977 הונשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק אה החברה הנזכרת לעיל,
 וכי נקשת פירוק זו תישמע בפני בית־המשפט היושב בדין ביום 27

 בדצמבר 1977, בשעה 08.30.

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

 התשלום הקבוע בעדו.

 עדיאל חשין, עו״ד
 ב׳׳ב המבקשת

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

 לא יאוחר משעה 13.00 של יום 1 בינואר 1978.

 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 יאוחר משעה 13.00 של יום 26 בדצמבר 1977.
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 הודעות מאח מנם הנכסים הרשמי

 פקודת החברות

 היום והמקום לאסיפות ראשונות: 10.1.1978 במשרד כונס הנכסים
 י הרשמי, רחוב שמריהו לוין 3, חיפה.
 שעת האסיפות; 1) בושים בשעה 09.30.

 2) משתתפים בשעה 10.00.

 צווי פירוק ואסיפות ראשונות
 שם החברה: אריה בע״מ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רחוב זבולון 3, קדית־אתא.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 824/77.

 תאריך צו הפירוק: ט״ו בחשון תשל״ח (28 באוקטובר 1977).
 תאריך הגשת הבקשה: 7 ביוני 1977.

 היום והמקופ לאסיפות ראשונות: ב״ו בטבת תשל״ח (5 ביבואר
 1978), במשרד כונס הנכסים הרשמי, רה׳ שמריהו לוין 3, חיפה.

 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 10.00 בבוקר;
 2) משתתפים כשעה 10.30 בבוקר.

 שט החברה: עובדיה ויצחק עקיבא, קבלנים לעבודות מספר וחיצוב •
 בע״מ - בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רחוב השומר 31, חיפה.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 708/77.

 תאריך צו הפירוק: כ״ז בחשון תשל״ה (8 בנובמבר 1977).
 תאריך הגשת הבקשה: 12 במאי 1977.

 היום והמקום לאסיפות ראשונות: כ׳׳ו בטבת השל״ח(5 בינואר 1978),
 במשרד כונס הנכסים הרשמי, רה׳ שמריהו לוין 3, חיפה.

 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 09.30 בבוקר;
 2) משתרפים בשעה 10.00 בבוקר.

 שם החברה: אדם צרי ושות׳ חברה לעבודות חשמל ומסגרות בע״מ —
 כפירוק.

 מען המשרד הרשום: אזור תעשיה, צפת.
 בית המשפט המחוזי של: נצרת, 304/77.

 תאריך צו הפירוק: 5 בספטמבר 1977.
 היום והמקום לאסיפות ראשונות: י״ט בטבת תשל״ח (29 בדצמבר
 1977) בבית המשפט המחוזי נצרת, במשרד כונס הנכסים הרשמי.

 שעת האסיפות: 1) נושים בשפה 09.30 בבוקר;
 2) משתתפים בשפה 10.00 בבוקר.

 ביטול הליכי פירוק ושחרור מפרקים
 שם החברה: ־׳עולה חדש׳״ חברה לשיכון ותעשיה בע״מ—כפירוק.

 מען המשרד הרשום: קולנוע ״שביט״ קרית־אתא.
 כיה המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרחי 33/70.
 תאריך ביטול הליכי הפירוק: 16 בספטמבר 1975.

 שמות המפרקים, תיאורם ומענם:
 1. ע׳ רנד, עו״ד, שמריהו לוין 6, היפה.
 2. מ׳ לבבי, עו׳׳ד, אבן סינא 20, חיפה.

 תאריך השחרור: כ׳׳ט בחשק תשל׳׳ה (10 בנובמבר 1977).

יקותיאלי /  ט״י בכסלו חשל׳׳ח(25 בנובמבר 1977) י
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעות על מינוי מפרקים
 שם החברה: ׳׳נשמור׳׳ שמירה אבטחה ושרותים בע׳׳מ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רחוב נסים בכר 40, ירושלים.
 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, חיק אזרחי 198/76.

 שם המפרק, תיאורו ומענו: ד׳ מימון, עו-ד, רחוב יפו 80, ירושלים.
 תאריך המינוי: י׳׳נ בחשון תשל״ה(25 באוקטובר 1977).

 שפ החברה: ישראסטיל בניה מתכתית נע״מ — בפירוק.
 מען המשרד הרשום: יוחנן בן זכאי 66/3, ירושלים.

 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, חיק אזרחי 471/76.
 שם המפרק, תיאורו ומענו: ד׳ מימון, עו׳׳ד, רחוב יפו 80, ירושלים.

 תאריך המינוי: י׳׳ג בחשון תשל־׳ח (25 באוקטובר 1977).

 הודעה על מינוי מפרק
 שם החברה: עומרים בנגב בע״מ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רחוב אשל 16, עומר, באר־שבע.

 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, תיק אזרחי 439/76.
 שם המפרק, תיאורו ומענו: א׳ אריאלי, עו׳׳ד, רחוב הלל 7, ירושלים.

 תאריך המינוי: י״ב בכסלו תשל״ח (22 בנובמבר 1977).

 ם׳׳ו בכסלו תשל״ח(25 בנובמבר 1977) י׳ ציריאלי
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 לנושים בדין קדימה

 שם החברה: מישי ין בע״מ — בפירוק.
 מען המשרד הרשום: שד׳ ביאליק 17, קרית־־ים.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1399/70.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: י׳׳ג בטבת חשל״ח(23 בדצמבר 1977).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: בונם הנכסים הרשמי, רה׳ שמריהו לוין 3,

 חיפה.

 הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד לנושים בדץ
 קדימה

 שם החייב, תיאורו ומענו: פוטו ספורט בע״מ - בפירוק.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 558/71.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: י״ג בטבת תשל״ח(23 בדצמבר 1977).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: כונס הנכסים הרשמי, דחוב שמדיהו לוין

 3, חיפה.

 צו פירוק ואסיפות ראשונות
 שם החברה: ר.ש.ב. חברה לבניה לפתוח ונהול השקעות בע׳׳מ —

 בפירוק.
 מען המשרד הרשום: מושב בן עמי, ע׳׳י נהריה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרחי 403/77.
 תאריך צו הפירוק: י״ח בחשון תשל״ח (30 באוקטובר 1977).

 תאריך הגשת הבקשה: כ׳יח בתשרי תשל״ח (10 באוקטובר 1977).
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 הודעות מאת כונס הנכסים הדשמי
 פקודת פשיטת הרגל, 1936

 תאריך ביטולם: ח׳ גחשון תשל׳׳ה (20 באוקטובר 1977).
 שם הנאמן ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב נחלת בנימין 39,

 תל־אביב.
 תאריך השחרור: ח׳ בחשון תשל״ח (20 באוקטובר 1977).

 הודעה על ביטול צו קבלת נכסים ופשיטת רגל
 לאחר ביצוע הפשרה .

 שם החייב, תיאורו ומשנו: שלמה אטיח, קבלן בנין, רחוב אלחריזי 6,
 חולון, ת׳׳ז 304382.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 4962/66.
 תאריך צו קבלת נכסים: כ״ב בשבט תשכ״ז(2 בפברואר 1967).
 תאריך צו פשיטת הרגל: י׳׳ג בניסן תשב״ז(23 באפריל 1967).
 תאריך ביטולם: ז׳ בחשון חשל״ח(19 באוקטובר 1977). ,

 הודעה על ביטול צו קבלת נכסים בפשיטת רגל
 לאחר תשלום החוב

 שם החייב, תיאורו ומענו: אליהו בדיל, סוחר, רחוב יהודה דאב 6,
 פתה־תקוה, ת׳׳ז 288660.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 9418/66.
 תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל: י״ג באלול תשכ״ו(29 .באו

 גוסט 1966).
 תאריך ביטולו: י״ג בחשון תשל׳׳ח (25 באוקטובר 1977).

 שם החייב, תיאורו ומענו: קצב ג׳מיל, ת״ז 3/820621, מסגר, רחוב
 טשלר 9, בני־ברק.

 בית המשפט־ המחוזי של: חל-אביב־־יפו, חיק אזרחי 3520/61.
 תאריך צו קבלת נכסים: י׳׳א בטבת השכ״ב (18 בדצמבר 1961).

 תאריך צו פשיטת הרגל: ח׳ באדר א׳ תשכ״ב(12 בפברואר 1962).
 תאריך ביטולו: י״ז בתשרי השל״ח (29 בספטמבר 1977).

 שם החייב, תיאורו ומענו: ארמנד אמזלג, ת״ז 2708038, מלצר
 רחוב כ״ט בנובמבר 112/19, בת־ים.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 425/72.
 תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל: כ״ט בשבט תשל״ב(14 בפברואר

.(1972 
 תאריך ביטולו: ז׳ בכסלו חשל״ח(17 בנובמבר 1977).

 הודעה על ביטול צו קבלת נכסים ופשיטת רגל
 ושחרור נאמן

 שם החייבת, תיאורה ומפנה: רחל אדרי, עקרת־בית, רחוב 205
 מם•׳ 5, יפו,.ח״ז 7329581.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב-יפו, חיק אזרחי 4689/66.
 תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל: ז׳ בכסלו תשכ׳׳ז(20 בנובמבר

.(1966 
 תאריך ביטולו: ח׳ בחשון תשל״ח (20 באוקטובר 1977).

 שם הנאמן ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב נחלת בנימין 89,
 תל־אביב.

 תאריך השחרור: ח׳ בחשון תשל״ת (20 באוקטובר 1977).

 י״ח בכסלו תשל״ח (28 בנובמבר 1977) א' קליד
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעה על ביטול צו קבלת נכסים
 שם החייב, תיאורו ומענו: שלום שורץ, רחובפיק״א 12,פחח־חקוה.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, חיק אזרחי 795/77.
 תאריך צו קבלת גכסים: יי׳ג בתמוז תשל׳׳ז(29 ביוני 1977).

 תאריך ביטולו: כ״ט בחשון תשל״ח (10 בגובמבר 1977).

 הודעה על תשלום דיבידנד וביטול צו קבלת נכסים
 ופשיטת רגל לאחר תשלום החוב

 שם החייב, תיאורו ומענו: שמואל נבון, ת׳׳ז 0466463, פקיד, כפר־
 אליהו.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־־יפו, תיק אזרחי 905/66.
 הסכום לבל לירה: 50 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד שני וסופי.
 זמן פרעונו: ח׳ בטבת תשל׳׳ח (18 בדצמבר 1977).

 מקום פרעונ־ו במשרד הנאמן: עו״ד ד׳ ספיר, רחוב בורלא 9, תל־אביב.
 תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל: י״ח באדר תשכ׳׳ו(10 במרס

.(1966 
 תאריך ביטולו: כ״ח בחשון חשל׳׳ח (9 בנובמבר 1977).

 הודעה על תשלום דיבידנד וביטול צו קבלת נכסים
 ופשיטת רנל לאחר תשלום החוב ושחרור נאמן

 שם החייב, תיאורו ומענו: נגיי הגבבא, נגר, שיכון ־תקומה, רחוב
 בר־אילן 1, פתח־חקוה, ח׳׳ז 4886091.

 כיח המשפט וימחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 4133/68.
 הסכום לבל לירה: 50 אגורות בצירוף ריבית של 50%.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד שני וסופי.
 זמן פרעונו: א׳ בסבת תשל״ח(11 בדצמבר 1977).

 מקומפרעונו במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי, רחוב נחלת בנימין
 39, תל־אכיב.

 תאריך צו קבלת נכפים ופשיטת דגל: ב׳׳ח כאב תשכ״ח(19 באוגוסט
.(1968 

 תאריך ביטולו: ט׳׳ו בחשון תשל״ת (27 באוקטובר 1977).
 שם הנאמן ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב נחלת בנימין 39,

 תל־אביב.
 תאריך השחרור: ט׳׳ו בחשון חשל״ח (27 באוקטובר 1977).

 הודעה על תשלום דיבידנד וביטול צו קבלת נכסים
 ופשיטת רגל ושחרור נאמן

- שם החייב, תיאורו ומענו: בנימין פוס, סוחר, רחוב ז׳בוטינםקי 27,
 תל־אביב, ת״ז 266400.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 986/60.
 הסכום לכל לירה: 100 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון וסופי.
 זמן פרעונו: א׳ בטבת תשל״ח (11 בדצמבר 1977).

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

 תאריך צו קבלת נכסים: ד׳ בסיון תש׳׳ך (30 במאי 1960).
 תאריך צו פשיטת הרגל: א׳ בטבת תשב״א (20 בדצמבר 1960).
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 הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי

 פקודת פשיטת הרגל, 1936

 תאריך ביטולו: ח׳ נחשון תשל׳׳ח (20 באוקטובר 1977).
 שם הנאמן ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רהוב נחלת בנימין 39,

 תל־אניב.
 תאריך השחרור: ח׳ בחשון תשל״ח (20 באוקטובר 1977).

 שם החייבת, תיאורה ומענה: לטיפה יצחק, פועלת־נקיון, רחוב דוד
 רמז 46, אור־יהודה, ת״ז 7446192.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2851/69.
 תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל: י״ב באב תשיל (27 ביולי

.(1969 
 האריך ביטולו: ט״ו בהשון תשל״ח (28 באוקטובר 1977).

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

 תאריך השחרור: ט״ז בהשון חשל״ח (28 באוקטובר 1977).

 שם החייבת, תיאורה ומענה: סילביה דוד (סקג־יו), עקרת־בית,
 צריף 34/3, יבנה, ת׳׳ז 7607641.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, חיק אזרחי 684/74.
 תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל: י״א באדר ב׳ תשל״ג (15

 במרמ 1973).
 תאריך ביטולו: כ״ב בחשון תשל״ח (3 בנובמבר 1977).

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

 תאריך השחרור: ב׳׳ב בחשון תשל״ח (3 בנובמבר 1977).

 שם החייב, תיאורו ומענו: שבי כרים, פועל, שכ׳ עולים 21, מגדיאל,
 ת״ז 4605631,

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2256/69.
 תאריך צו קבלת־ נכסים ופשיטת רגל: ביה בסיון תשכ״ט (11 ביוני

.(1969 
 תאריך הביטול: כ־יב בהשון תשל״ח (3 בנובמבר 1977).

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

 תאריך השחרור: כ״ב בחשון תשל״ח (3 בנובמבר 1977).

 שם החייב, תיאורו ומענו: אברהם לוי, מלצר, מלון הס, רחוב הס,
 תל־אביב, ת״ז א׳/58741.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרת״ 3037/63.
 תאריך צו קבלת נכפים: כ״ח באלול תשכ״ג(17 בספטמבר 1963).

 תאריך צו פשיטת רגל: ט׳ בכסלו תשכ״ד (25 בנובמבר 1963).
 תאריך ביטולם: כ׳׳ט בחשון השל״ח ;10 בנובמבר 1977).

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

 תאריך השחרור: ב׳׳ב בהשון חשל׳׳ח (10 בנובמבר 1977).

 י׳ בכסלו תשל״ח (20 בנובמבר 1977) א׳ קליד
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעות על ביטול צו קבלת נכםים ופשיטת רגל
 לאחר תשלום החוב ושחרור נאמן

 שם החייב, תיאורו ומענו: יהודה דהן, ת׳׳ז 6092413, אורג, רחוב
 וייסבורג 10, שבי יוספטל, פתח־תקוה.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 229-1/73.
 תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל: ט׳ בתשרי תשל״ד (5 בספטמבר

.(1973 
 תאריך ביטולו: כ״ט בחשון תשל־׳ח(10 בנובמבר 1977).

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

 תאריך השחרור: ב״ט בחשון תשל״ח (10 בנובמבר 1977).

 שם החייב, היאורו ומענו: אחיאל שמריהו, בנאי, רחוב גאולה 7,
 נס־ציונה, ת״ז 4/154035.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, חיק אזרחי 392/70.
 תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל: כ׳׳ב בשוט הש^ל (29 בינואר

.(1970 
 תאריך ביטולו: ח׳ בחשון תשל׳׳ח (20 באוקטובר 1977).

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

 תאריך השחרור: ח׳ בחשון תשל״ח (20 באוקטובר 1977),

 שם החייב, תיאורו ומענו: אליהו אדרי, סבל, רחוב דובץ 8/22,
 תל־כביד, ת׳׳ז 7635451.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 634/66.
 תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל: כ״ה בשבט תשכ׳׳ו(15 בפב

 רואר 1966).
 תאריך ביטולו: ח׳ בחשון תשל״ח(20 באוקטובר 1977).

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

 תאריך השחרור: ח׳ בחשון תשל׳׳ח (20 באוקטובר 1977).

 שם החייבת, תיאורה ומענה: קלריטה (אדלשטיין) יוהן, פקידה,
 רחוב המלך ג׳ורג׳ 76, תל־אביב, ת״ז 6715078.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2985170.
 תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל: כ״א באב תש׳׳ל (23 באוגוסט

.(1970 
 תאריך ביטולו: כ״ב בחשון תשל״ת (3 בנובמבר 1977).

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

 תאריך השחרור: כ׳׳ב בחשון תשל־׳ה (3 בנובמבר 1977).

 שם החייב, תיאורו ומענו: עזרא יצחק, פועל, רחוב דוד רמז 46,
 אור־יהודת, ת״ז 7446191.

 בית המשפט המחוזי של: תל-אביב־יפו, תיק אזרחי 2852/69.
 תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל: י״ב באב תשכ״ט (27 ביולי

.(1969 
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^ ^ ^ "  הנכסים הרשמי ״

 הרגל, 1936

ל וא6יפה ראשונה  צו להנהלת עזבון בפשיטת ת
 שם העזבון, תיאורו ומענו לשעבר: עזבון המנוח דוד כהן, ת׳׳ז

 54020, שדרות הרצל 50, ירושלים.
 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, תיק המרצה 1193/77.

 ,תאריך הצו להנהלת העזבון בפשיטת רגל: ו׳ בתשרי תשל״ח (18
 בספטמבר 1977).

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ט״ו בטבת תשל״ח (25
 בדצמבר 1977) בשעה 09.00 במשרד כונס הנכסים הרשמי, רחוב

 ידידיה 4, ירושלים.

 הודעה על שחרור נאמן
 שם החייב, תיאורו ומענו: מאיר בן מכלוף׳עמר, ת״ז 228713, בוחן

 חשבונות, שיכון גאולים 24/17, ירושלים.
 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, תיק אזרחי 582/68.

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: זלמן סגל, עו״ד, בן יהודה 12, ירושלים.
 תאריך השחרור: ה׳ בכסלו תשל״זז(15 בנובמבר 1977).

 י׳ בכסלו חשל״ח (20 בנובמבר 1977) י׳ צוריאלי
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעות בדבר כוונה להכריו על דיבידנד
 שם החייב, תיאורו ומענו: דוד שלום, מושב רוויה, בית מם׳ 9.

 בית המשפט המחוזי של: היפה, חיק אזרחי 394/68.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: י״ג בטבת תשל״ח(23 בדצמבר 1977).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: י׳ וינטר עו״ד, רחוב שמריהו לוין*, חיפה. י

 שם החייב, תיאורו ומענו: מרים ומריאן נפנוביץ, רחוב בר גיורא 47,
 חיפה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרחי 1593/72.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: י״ג בטבת תשל״ח (23 בדצמבר 1977).

 שם הנאמן, היאורו ומענו: י׳ כהן עו״ד, הרצל 55, חיפה.

 הודעות על שחרור נאמן •
 שם החייב, תיאורו ומענו: אלי סויה, רחוב גיורא יוספטל 6/2, קריה־

 ים,
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרחי 1324/71.

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: א׳ שילה עו׳׳ד, רחוב החלוץ 18, חיפה.
 תאריך השחרור: ז׳ בכסלו תשל״ח (17 בנובמבר 1977).

 ישם החייב, היאורו ומענו: אריה קרמר, מרמת ישי.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרחי 938/73. -

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: א׳ אירני, עו׳׳ד, דרך העצמאות 88, חיפה.
 תאריך השחרור: ז׳ בכסלו תשל׳׳ח (17 בנובמבר 1977)-

 ט״ו בכסלו תשל״ח(25 בנובמבר 1977) יי יקותיאלי
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הוךעות מאת כונס

 פקודת פשיטת

 הודעה על ביטול צו קבלת נכסים ופשיטת רגל לאחר
 תשלום החוב ושחרור נאמן

 שם החייבת, תיאורה ומענה: רבקה קוזניץ, עקרת־ביח, רחוב צה׳׳ל
 7, שדרות, ת״ז 572779.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 5980/68.
 תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל: א׳ בטבת תשכ״ט (22 בדצמבר

.(1968 
 תאריך הביטול: כ״ב בחשון תשל״ח(3 בנובמבר 1977).

 שם הנאמן ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב נחלת בנימין 39,
 תל-אביכ.

 הודעות על שחרור נאמנים
 שם החייב, תיאורו ומענו:'ברנרד קיכלמכר, אופטיקאי, רחוב דיזינ־

 גוף 148, תל־אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרהי 4428/64.

 שמות הנאמנים, תיאורם ומענה:
 1. שמואל מ׳ קובלר, עו׳׳ד, רחוב יבנה 25א׳, תל־אביב.
 2. נחמן אמיתי, עו׳׳ד, רחוב אבן־גבירול 45, תל־אביב.

 האריך השחרור: ט״ו בחשון חשל״ח (27 באוקטובר 1977).

 שפ החייב, תיאורו ומענו: יצחק כהן ז״ל, סוחר, רחוב מזא״ה 74,
 תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: חל־אביב־יפו, חיק אזרחי 1230/67,
 שם הנאמן, תיאורו ומעגו:גכי טובה כגן־קדיב, פו״ד, רחוב אהד־

 העם 103, חל־אכיב.
 תאריך השחרור: י״ה בתשון תשל״ח (30 באוקטובר 1977).

 שם החייב,, תיאורו ומענו: אחמד אל חנפה, פועל, רחוב ל׳־ג 47/1,
 לוד•

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, חיק אזרחי 2222/64.
 שמ הנאמן, תיאורו ומענו: יחזקאל נקש, עו״ד, רחוב הרצל 75,

 רמת־גן.
 תאריך השחרור: ד׳ בחשון תשל׳׳ח (16 באוקטובר 1977).

 י׳ בכסלו תשל״ח (20 בנובמבר 1977) א' קליד
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 שם החייב, תיאורו ומענו: פרנק ג׳רלד פרנבלום, מס׳ דרכון ארה׳׳ב

 0239231, ארה״ב.
 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, תיק אזרחי 159/76.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: י״ג בטבת תשל״ח(23 בדצמבר 1977).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: י׳ אבימור, רח׳ רמב״ן 23, ירושלים,
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 הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי

 פקודת פשיטת הרגל, 1936

 הודעה על תשלום דיבידנד בדין קדימה
 שה החייב, תיאורו ומענו: ברוש חיים, ת״ז 6400953, טכנאי, רחוב

 עד עד 4, עומד.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 357/72.

 הםכום לכל לירה: 45 אגורות.
 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון בדין קדימה.

 זמן פרעונו: כ׳׳ה בטבת תשל״ח (4 בינואר־8ד19).
 מקום פדפונו במשרד הנאמן: כונס הבבםיה הרשמי, רחוב החלוץ 117,

 באר־שבע.

 הודעה בדבר בקשת שחרור
 שם החייב, תיאורו ומענו: שפירא יעקב, ת׳׳ז 6829971, נהג, שב׳ ד׳

 398/13, באר־שבע.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 183/73.

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

 היום והמקום לדיון בבקשת השחרור: כ״ב בשבט תשל״ח (30 בינואר
 1978) כבית המשפט המחוזי בבאר־שבע, בשעה 08.30.

 ש׳ אנקור
 ט״ו בכסלו תשל״ה (25 בנובמבר 1977) סגן בונם הנבםים הרשמ

 פקודת האפוטרופוס הכללי, 1944
 בבית המשפט המחוזי בירושלים:

 הודעה
 להווי ידוע בי יש בדעת האפוטרופוס הכללי להגיש לבית המשפט
 המחוזי בירושלים בקשות למתן צווים לפי סעיפים 35(1), 35 א׳
 לפקודת האפוטרופוס הכללי בנוגע לעזבונוח ורכוש געדרים המפורטים

 להלן:

 יהושע ציקורל; לדיםלב קרמסיר; רוזי קליין; מרקו (מרדכי)
 פילוסוף; מרטין כץ; שדה עשרי; אגודה לפיתוח התיירות; אוטו
 אברט; בית ספר פלסיאן; הארולד הדני הרים בן הנרי סולומון

 הריס; ארתור כהן; שמואל מונטגיו הידוע גם בשם מונםאגו.

 כ״ז בכסלו תשל״ח (7 בדצמבר 1977) י׳ צוריאלי

 סגן האפוטרופוס הכללי

 בבית המשפט המחוזי בחיפה:
 הודעה

 להווי ידוע כי יש בדעת האפוטרופוס הכללי להגיש לבית המשפט
 המחוזי בחיפה בקשות למתן צווים לפי סעיף 10, 35, 35 א׳ לפקודת
 האפוטרופוס הכללי בנוגע לעזבונות ולנעדרים. המפורטים להלן:
 רכוש, פזבון: כהן גדעון, מחצית עזבון המנוחה שרה בת
 מנחה גרובלסקי, אברהם בן זלמן כתנא, וינברג פרידה, יורשי

 המנוח בורים הרר — נעדרים בעזבון המנוחה פולק סלי.

 י׳ יקותיאלי
 כ״ז בכסלו תשל״ח (7 בדצמבר 1977) סגן האפוטרופוס הכללי

 צווי שחרור ושחרור נאמן
 שם החייב, תיאורו ומענו: דב (ויטק) למפל, רחוב הירקון 31, חיפה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 679/71.
 תאריך צו השחרור: כ״ט בתשרי תשל״ח (11 באוקטובר 1977).

 מהות הצו: שחרור החלטי וסופי.
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: א׳ שילה פו״ד, רחוב החלוץ 18, חיפה.

 תאריך השחרור: כ׳״ט בחשון השל־ח (10 בנובמבר 1977).

 שם החייב, תיאורו ומענו: חיים רגנשטריך, רחוב כל ישראל חברים
 39, חיפה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 269/71.
 תאו־יך צו השחרור: 23.10.1977.
 מהות הצו: שחרור החלטי וסופי.

 שה הנאמן, תיאורו ומענו: א׳ שילה עו״ד, דה׳ החלוץ 18, חיפה.
 תאריך השחרור: א׳ בכסלו תשל״ח (11 בנובמבר 1977).

 בקשות שחרור
 שם החייב, תיאורו ומענו: חיים דב פשלר, רחוב הגבורים 80, חיפה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 53/72.
 היום והמקום לדיון בבקשת השחרור: כ״ד בטבת תשל״ח (4 בינואר

 1977) בשעה 08.30 בבית המשפט המחוזי בחיפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: גדעון פיקד, יסוד המעלה.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 2082/62.

 היום והמקום לדיון בבקשת השחרור: כי־ג בשבט תשל״ת (31 בינואר
 1978) , שפה 08.30 בבית המשפט המחוזי חיפה.

 י׳ יקותיאלי
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 כ׳׳ב בכסלו תשל״ח (2 בדצמבר 1977)

 הודעות על תשלום דיבידנד

 שם החייב, תיאורו ומפגו: םמסון דוד, ת״ז 7291291/3, פקיד, שכ׳
 הנצחוןב׳ 1009/10, דימונה.

 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 62/72.
 הסכום לכל לירה: 30 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחר: שלישי וסופי.
 זמן פדעונו: י׳ בשבט חשל״ח (18 ביגואר 1978).

 מקדם פרעונו במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי, רחיב החלוץ 117,
 באד־שבע.

 שם החייב, תיאורו ומענו: םמסון ג׳קלין, ת־׳ז 6188523, עקרת בית,
 שב׳ הנצחוןב׳ 1009/10, דימונה.

 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 101/73.
 הסכום לכל לירה: 30 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחר: שלישי וסופי.
 זמן פדעונו: י׳ בשבט השלייה (18 בינואר 1978).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: כונס הנכפים הרשמי רחוב החלוץ, 117
 באר־שבע.
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^^מו ו מ ז ד 1  תק»מ שמרי ^
 הםםס הכולל של שטרי אוצר

 ליי

165,000,040 

69,400,000 
234,400,000 

 ל״י

 1, שהיו במחזור ביום י״ג בניסן תשל״ז
 (1 באפריל 1977) -

 על פי סעיף 1 (ב)(1) לפקודת
 שטרי אוצר, חש״ט—1948

 על פי סעיף 1 (ב)(2) לפקודת
 שטרי אוצר, תש־ט-1948

 סה״כ
. הוצאו אחרי התאריך האמור — 2 

 על פי םעיף 1(ב)(1) - 165,000,000
 על טי סעיף 1 (ב)(2) 60,400,000

 3. נפדו אחרי התאריך האמור -
 על פי סעיף 1 (ב)(1) 165,000,000
 על פי סעיף 1 (ב)(2) 69,400,000

 4. נמצאים במחזור ביום ד׳ בטבת
 תשל״ח(14 בדצמבר 1977) -

 על פי סעיף 1 (ב)(1) 165,000,000
 על פי סעיף 1 (ב)(2) 400,000,«
 1xםהיב 4,400,000

ק *שדאל, וושי״ד-954 ו  * חזק מ
 דין וחשבוז לפי סעיף 58(1) של חוק בנק ישראל, .תשי׳׳ד—1954,

 עלי מחזור המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום העבודה

 ־ ביום כ״ז בכסלו תשל״ח (7 בדצמבר' 1977)

 אב׳ ל״«
— -

7,017,759,159 82 

7,017,759,159 82 

7,017,759,159 82 

 שטרי בסף במחזור
 מעות (לרבות מטבעות קטנים) במחזור . •

 סך כל המטבע במחזור* . . ;
 זהב ־

 יתרות במטבע חוץ וזהב
. ־ ־ . . .  שטרי מקרקעין של הממשלה .
 שסרי אוצר ושטרי התחייבות של הממשלה.
. . . . .  שטרי חוב ושטרי חליפין .

 סר כל הנכסים

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

 הודעות אלה מתפרסמות על אזזריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

 שרות הצמיג בע-מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוסה של אסיפה כללית וסופית
 ניתנת בזה הודעה, כי אסיפה כללית שלא מן המנין וסופית של
 החברה הב״ל, תתכנס ביום 17.1.1978, בשעה 10.00, במשרדי עו״יד
 שנהב את רבאילן, ממגדל שלום מאיד, קדמה ד׳, תל־אביב, לצורך
 הגשתו של דו׳׳ח סופי על פירוק הפסקים של החברה ומתן ביאורים על

 הדין והחשבון הנ׳׳ל.

 בל בעל מניות רשאי להשתתף באסיפה הנ״ל בעצמו או באמצעות
 בא־כוחו.

 אויגן חיים מילד, מפרק

 יד אפשטיין חיפה בע״מ
 הודעה על אסיפת נושים

 גמםרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 207 לפקודת החברות, בי
 ־אסיפות הנושים בענין פירוק מרצון של החברהיהנ״ל ומינוי מפרק,.
 תתכנס ביום 22.12.1977, בשעה 17.00, במשרדו של עו״ד י׳ פלפלי

 ברחוב הבנקים 3, חיפה.
 כל הנושים של החברה מוזמנים בזה להופיע באסיפה הנ׳׳ל

 ולהשתתף בה.
, עו״ד, מנהל החברה י  י׳ פלפל

 מאזו בע-מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית
 ניתנת בזה הודעה כי האסיפה האחרונה של חברי החברה הנ״ל,
 תתיכנס ביום 15 בינואר 1978, בשעה 12.00, במשרד עוה״ד אברהם
 את גינת, רחוב יוסף אליהו 13, תל־אביב, לשם קבלת דו״ח סופי של
 המפרק המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשה בנכסי ההברה
 וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג

 בפנקםים ובניירות של החברה ושל המפרק.

 מיכאל כחן, מפרק

 חלקה 186 בגוש 6667 בע׳׳מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית
 ניתנת בזאת הודעה, כי האסיפה האחרונה של חברי החברה הנ״ל,
 תתכנס ביום 15 בינואר 1978, בשעה 13.00, במשרד עוה״ד אברהם
 את גינת, רחוב יופף אליהו 13, תל־אביב, לשם קבלת דו״ח סופי של
 המפרק המדאה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשה בנכסי החברה
 וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החכרה ושל המפרק.

ר יוסף ויטקובר, מפרק נ ר  ו
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 ארנין בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על האסיפה הסופית
 ניתנת מה הודעה, כי האסיפה הסופית של החברה הנ׳׳ל, תתקיים ביום
 20.1.1978, בשעה 10.00, במשרדי ההברה ברח׳ דובנוב 25, תל-אביב,
 לשם הגשה דו״ח סופי של המפרקת המראה כיצד החנהל הפירוק ומה
 נעשה בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרקר
 ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובמסמכים של החברה ושל המפרקת.

 נינה יפה, מפרקת

 תעשיות יוטה לישראל בע׳-מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית
 ניתנת בזה הודעה שהאסיפה הכללית האחרונה של החברה הנ״ל,
 תתכנס ביום 15.1.1978, בשעה 11.00 לפנזד׳צ, אצל י. גורניצקי
 ושוח׳, עורכי־דין, רחוב מונטיפיורי 39, תל־אביב, לשם הגשת דו״ח
 סופי של המפרקים המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי
 החברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרקים ולהחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרקים.

 ירוחם גורניצקי אמנון עברון
 מפרקים

 י׳ מילשטיק סוכנות להפצת סחורות בתשלומים בע״מ
 הודעה על פירוק מרצון

 ניתנת בזה הודעה,. שבאסיפה הכללית היוצאת מן הכלל של החברה
 שנועדה ונתכנסה בהלכה ביום 1.11.1977 נתקבלו ההחלטות המיוחדות
 שלא מן המנין כלהלן: 1. לפרק את החברה מרצון; 2. למנות את
 ירחמיאל מילשטיין, מרחוב המלך ג׳ורג׳ 33, תל־אביב, כמפרק

 ההברה.

 על כל הנושים בשם יש כאלה להגיש את תביעותיהם למפרק לפי
 המען הנ״ל, חוך 30 יום מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 ירחמיאל מילשטיין, מפרק

 מפעלי בנין שלום ברמן בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית היוצאת מן הכלל של
 החברה הנ״ל, אשר התקיימה ביום 31 באוקטובר 1977, נתקבלו
 ההחלטות המיוחדות הבאות: 1. לפרק אח החברה מרצון; 2. למנות
 את זמיר זלמן ברמן, משד׳ בן ציון 34, תל־אביב, כמפרק החברה;
 3. להקנות למפרק החברה סמכויות של מנהל החברה במהלך הפירוק.
 על נושי החברה להגיש את תביעותיהם למפרק לפי הכתובת הנ״ל,

 תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו.

 זמיר זלמן ברמן, מפרק החברה
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 היכל דירה 6911/52 בע־׳מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית
 ניתנת בזה הודעה, לפי סעיף 206 (8) לפקודת• החברות, כי אסיפה
 כלליה אחרונה של החברה הנ״ל, תתקיים ביום 2.1.1978, בשעה
 16.00, במשרדה הרשום של החברה, לשם מתן דו״ח סופי של המפרק
 המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה נעשה עם נבסיהחברה,וכדי
 לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובמסמכים של החברה ושל המפרק.
 ורנד בורכרט, מפרק

 חברת חלקה 63 בגוש 3923 בע״מ
 (בפירוק מרצון — נושים)

 הודעה על כיבוס האסיפה הכללית
 ניתנת בזה הודעה, כי האסיפה הכללית הסופית של ההברה הנ״ל,
 תתכנס ביום 3.1.1978, בשעה 09.00, במשרד המפדק ברחוב זמבהוף
 37אי, תל־אביב, לשם הגשת הדו״ח הסופי של המפרק המראה כיצד
 התנהל פירוק העסקים ומה עשה בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאורים
 נופפים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה ושל המפרק.
ן, עו״ד, מפרק  י׳ ברו

 מימדת - חברה למסחר ונאמבות בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על האסיפה הסופית
 ניתנת בזה הודעה, שהאסיפה הכללית האחרונה של החברים של
 החברה הנ״ל, תתכנס ביום 30.1.1978, בשעה 08.30 בשד׳ רוטשילד
 2, תל־אביב, לשם הגשת רו״ח סופי של המפרק המראה כיצד התנהל
 פירוק העסקים ומה עשה בגכסי ההברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים
 מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה

 ושל המפרק.
 יצחק מוריץ, עויד, מפרק

 חברת חלקה 185 בגוש 67.42 בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על האסיפה הסופית
 ניתנת בזה הודעה, שהאסיפה הכללית האחרונה של החברים של
 החברה הנ״ל, תתכנס בתום 30 יום מיום מפרסום הודעה זו ברשומות,
 בשעה 11.00, במשרדו של עו״ד ברונשטיין, שד׳ רוטשילד 20,
 הל־אביב, לשם הגשת דו״ה סופי של המפרק, המראה כיצד ההנהל
 הפירוק ומה עשה בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת
 המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל

 המפרק.

 הערה: במידה והמועד הנ״ל יחול בשבת או מועד, תתקיים י
- האסיפה ביום הראשון שלאחר מכן, היינו למחרת השבת או המועד,

ף, מפרק ו נ חי ׳ ז  מרדכי כו
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