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ק השופטים, תשיי׳ג—1953  חו

 הודעה על הצורך למנות שופט

 בהתאם לסעיף 7 (א) לחוק ־•שופטים, תישי״ג—1953 1 אני
 מודיע כי יש צורך למנות שופט •של בית •משפט שלום.

 ט״ז באב תשל״ג(14 באוגוסט 1973) יעקב ש׳ שפירא
 (חמ 70070) שר המשפטים

: השופע שיתמנה יכהן בבית משפט השלום ה ר  :־ ע
 בתליאביב.

 ! ט״זו תש י״ ג, עמ׳ 149

 הודעה על הצורך למנות שופט

 בהתאם •לסעיף 7 (א) לחוק השופטים, תשי״ג—1953 .ב אני
 מודיע כי ״ש ציורך למנות שופט שיל בית משפט שלום.

) יעקב ש׳ שפירא נ 9 ד  י״ז באב תשל״ג (15 באוגוסט 3
 >חימ 70070) שך המשפטימ

: השופט שיתמנה יכהן בבית משפט השלום ה ר  ה ע
 בתל־אביב.

 1 סייח תשי״ג, עמ׳ 149

 הודעה על מינוי שופט

 בהתאם 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
ע ג יו ב ר ג י ק , נשיא תורן, לכהן כבש הא בפועל ש ו ה  י
 ישל בית המשפט המחוזי ׳בחיפה, מיום ט״ז •באב תשלי׳ ג (14
 ׳באוגוסט 1973) עד ליום ט׳״ו באלול תשל״ג (12 •בספטמבר

.(1973 

 י״ן באב תשל״ג (15 באוגוסט 1973)

 יעקב ש׳ שפירא
 שד המשפטים

 (חמ 70070)

 ! ם״ת תשי״ג, עמי 149

דה, תשכ״ט—1969 ק בית הדין לעבו  חו

 ביטול מינוי

 בתוקף •סמכותי לפי סעיף 17 (א) לחוק בית הדין לעבודה.,
 תשכ״ט—1969 !, אני מבטל את מינויו של אבנר גדע ו ני
 כירשם בית דין אזורי לעבודה, מיום ד באלול תשל״נ (1

 בסטפמבר 1973), עקב •התפטרותו.

 י״ד ׳באב תשל׳׳ג (12 באוגוסט 1973)
 (חמ 70070) צבי בר־ניב

 נשיא בית הדין הארצי לעבודה
 ? &.וו, תשכ״ט־ עמ׳ 70.

, ( ב ל ו ש סח מ ו נ ת ( ס נ כ ת ל ו ר י ח ב ק ה  חו
 תשב׳׳ט—1969

 הודעה על רשימת הסיעות בכנסת השביעית, באי־
 כוחן וממלאי־מקומם

 ׳בהתאם לסעיף 25 (א) וץד,) לחוק הבחירות לכנסת
 (נוסה •משולב), תשכ״ט—1969 ג, .מתפרסמת יבזה ׳הודעה על
 שינוי ברשומת הסיעות •בכנסת השביעית, באי־םוחן •וממלאי־

.  מקומן 2

 סיזעות באי־כות ׳ממלאי־מקיום
 גח״ל — גוש ח״רות ח״כ •יוחנן יבדר ח״כ משה נסים

 ל״ברלים סמדר 30, רמודגן מאפו 5, ירושלים

 מפד״ל — •מפלגה ח״כ יוסף ח״כ זבולון המר
 דתית לאומית גולדשמידט ירד׳;ק 10, בני־ברק

 •טשירניחובסקי 6,
 ירושלים

 ד באב תשל״: (5 באוגוסט 1973)

 ישראל ישעיהו
 יושב־ ראש הכנםת

 * ס״ת תשכ״ט, עמ׳ 103.
 « י״פ תשל״ג עמ׳2153.

 חדק השופטים, תשי׳׳ג—1953

 הודעה על מינוי שופט
 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, תשי״ג—1953 ג, אני
 מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק האמור,
 ובהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, מיניתי 8ת
, נשיא תורן, לפעול בנשקא בפועל של בית י ק נ ת כ ד ר  מ
 המשפט המחוזי בתליאביב־יפו, מיום י״״ז באב תשל׳יג (15
 באוגוסט 1973) יעד יום כ״ט באלול תשל״ג (26 בספטמבר

.(1973 

 י״א באב תשל״ג (9 באוגוסט 1973)
 (•חמ 70070)

 יעקב ש׳ שפירא
 ! ם״ת תשי״ג, עמי 49!, שיד המשפטים

ק השופטים, תשי״ג—1953  הו

 הודעה על מינוי שופט

 בהתאם לסעיף 25 לחוק •השופטים, השי״ג—1953 !, אני
 מודיע כי בתוקף סמלותי לפי סעיף 10 לתוק האמור,
 ובהתייעצות עם נשיא בית ׳המשפט העליון, מיניתי את דיר
 ב ן ־ צ י ו ן ש ר.ש ב ס ק י, נשיא־תורן, בהסכמתו, לכהן
 כנשיא בפועל של בית המשפט המחוזי בירושלים, מיום כ׳
 בסיון תשל״ג {20 בידני 1973) עז יום מ׳ באב משל״ג (6

 באוגוסט 1973).

 •כ״א בסיון תשל״ג (21 ביוני 1973)
 :(ח.מ 70070)

 יעקב ש׳ שפירא
 ! ס״ת תשי״ג, ענל 49! שר •המשפטים

 2224 ״ןל,וט ד,5רפ1מי£ 1940, נ״זז גאב תשל״ג, 26,8.1973



ה תשי״ז—1957 ד ו ב כי ע ה יישוב סכסו  חו

 הודעה על מינוי

 •בהתאם לסעיף 1 •לחוק יישוב סכסוכי עבודה, תשי״ז—
 1957 !, אני ׳מודיע כי מיניתי את נחמן אורי -להיות ממלא
 מקום ממונה דאשי על •יחסי עבודה, ׳מיום כיב באב השל״ג
 (20 באוגוסט 1973) לתקופת העדרו של גדעון בן־ישראל מן

 הארץ,

 ט״ז באב תישל׳׳ ג (14 באוגוסט 1973)
 (המ 75220)

 יוסף אלמוגי
_ שיר העבודה 5 8 ,  !, ס״ןן תןןי״ן, ןןמ

, ת) רו בחי ת ( ו מי יות המקו  חוק הרשו
 תשב״ ה—1965

 הודעה בדבר קביעת מועד הבחירות לעירית נצרת

 אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 (ב) לחוק
 הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה—1965 החריתי
 שהבחירות למועצת עירית נצרת לא יקויימו במועד הבחירות
 הבאות לכל המועציות, •היינו ביום ד׳ בחשיון תשל״ד (30
 באוקטובר 1973), כי אם ביום כ״ה בכסלו תשל״ה (9 בדצמבר

.(1974 

 ח׳ באב תשל״ג (6 באוגוסט 1973)
 >תמ 765213)

 יוסף בורג
 ב מיה תשכ״ה, עמ, 248, 0״ י • ישר הפנים

, תש״ ר—1960 ל והשגחה) ער (טיפו ו ק הנ  חו

 הודעה בדבר מינוי פקידי סעד

 אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער
, אני ׳ממנה את האנשים  (טיפול והשגחה), תש״ך—1960 ג
 !ששמותיהם מפורטים להלן להיות •פקידי מיד •לענין החוק

 ׳האמור כל :אחד במקום ׳שצויין לצד שמו:
 י סלמה בלום — המועצה המקומית קרית־,מליאכי

 מונטו •שוד — עירית טבריה.
 ההודעה בדבר מינוי פקיד סעד ראשי ופקידי סעד
 •שפורסמה ׳בילקוט •הפרסומים 793, תשב״א, עמ׳ 2, תתוקן

 לפי זה. ,

 ז׳ •באב תשל״ג (5 •באוגוסט 1973)
 (חמ 7803)

 מיכאל תזני
 שד הסעד

ט העירוניים פ ש מ י ה ת ת ב ד ו ק  פ

 מינוי שופטי בית המשפט העירוני של קרית־מוצקין,
 קרית־ביאליק, קרית־יט, קרית־אתא, נשר

 וטירודהכרמל

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8ב׳ לפקודת בתי המשפט
 העירוניים, אני ממנה לתקופה מיום ד׳ באלול תשל״ג
 (1 בספטמבר 1973) עד יום י״ג באלול תשל״ד (31
 באוגוסט 1974), את האנשים ששמותיהם נקובים להלן,
 להיות שופטי בית המשפט אשד יכונה .״בית המשפט
 העירוני של קרית־מוצקין, קרית־ביאליק, קרית־ים, קרית־

 אתא, נשר וטירת הכרמל״:

 וסרמן לייב, עו״ד
 פרידלנדר יוסף

 וזסיז־ אליעזר
 בן נשר בנימין

 פרץ ברק, עו״ד
 שחורי הרצל

 בן יששכר צבי
 פול סקי משה, עו״ד

 ^ הל פרן יונה

 כן אני ממנה את פרץ ברק, עו״ד, להיות יושב־ראש
 בית המשפט האמור.

 ׳1
 ט״ז באב תשל״ג (14 באוגוסט 1973)

 (יז« 70041< יעקב ש׳ שפירא
 שר המשפטים

 1. חוקי א״י, כרד בי, עמי 995.

ה, תשי״א—1951 נ כסי המדי ק נ  חו
 הודעה על הרשאה.

 אני מודיע, בי •בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 (א) >3} לחוק
 נכסי המדינה, תשי׳׳וא—1951 !, הרשיתי את ׳ראובן עפרון,
 מרדכי :מושכל ומאיר פרידמן, כל אהד •לחוד, לייצג את
 •הממשלה בעיסקה ,של פדיון המשכנתה הרשומה לטובת

 המדינה על תאניה עזגד זו.

 פנהם ספיר
 שר האוצר

 ח׳ באב תשל״ג (6 באוגוסט 1973)
(72840 an) 

לב] ח משו ס ו נ ת בטחון, תשי׳יט—1959 [ ק שרו  חו

 מינוי חבר בועדה המייעצת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 42 לחוק שירות בטתון,
ם ה ר ב א  תשי״ט—1959 [נוסה משולב]!, ואני ממנה בזר, יאת •
 ה ר יא •ל להיות חיבר ועדה מייעצת שתפקידה לייעץ למי
 שהוסמך להשתמש בסמכויות של שר הבטחון לפי מעיכים

 28-^ר31 לחוק האמוור.
 התוספת הראשונה למי0וי ועדות מייעצות שפורסם
 בילקוט הפרסומים 1863, תשל׳׳ג, עמי 151, תתוקן לפי זה.

 1 ס״ח תש׳׳ך, עמי 52.

 משה דיין
 שר הבטהון

 י׳ ׳בתמוז תשל״יג(10 ביולי 1973)
•סייח תשי׳׳ט, עמ׳ 286. 1 

 ?יקוט הפרט ומיס 1940, כ״ח דאב ת«ל״ג, 26.6.1973 2225



, תשל״ב—1971 ם) ימאי ם ( י מל ת הנ ו נ ק  ת

 הודעה על מינוי ועדת משמעת

 אני מודיע כי —

'תקנה 91(א)(2) ו־(3) לתקנות הנמלים (ימאים), תשל״ב—1971 מיניתי את  (1) בתוקף סמכותי לפי
 האנשים ששמם נקוב להלן להיות חברי ועדת המשמעת ;

 (א) מתוך רשימת מועמדים •שהגישו הגופים המייצגים יאת ענייני בעלי כלי השיט בישראל :

 רב הובל יהודה לסקר,
 אשדוד

 מכונאי ראשי משה מנור,
 חיפה

 הנרי סממה, היפה
 רב חובל אליאקים אפשטיין,

 היפה
 רב חובל יוסף יריב, חיפה

 רב חובל אמנון עפרוני,
 חיפה

 רב חובל עוזי צולוף, חיפה
 אופנתיים יצחק, חיפה

 עו״ד אלכסנדר סמואל,
 חיפה

 רב חובל דניאל קלר,
 אחוזה

 צני רענן, היפה
 רב הובל אברהם תבור,

 חיפה
 רב הובל אילן מאירםון,

 חיפה
 מכונאי ראשי אמנון גרבש,

 חיפה

 רב חובל איתי בארי, אילת
 עו״ד יצחק בךארי, חיפה
 רב חובל יאיר ברקר, חיפה

 רב חובל גד הילב, חיפה
 רב הזבל spa וילהלט, אילת
 רב חובל ר. זולברג. חיפה

 רב חובל דוד נ. כהן, :היפה
 מכונאי ראשי אהוד למדני,

 חיפה
 עמוס לנדמן, חיפה

 רב חובל יהודה נוימן, אילת

 י-ב) מתוך רשי:מת •מועמדים שהגישו הגופים המייצגים :את עניני -ימאים בישראל

 רב מלחים שלמה שטרן,
 חיפה

 רב מלחים צבי עדיקה, חיפה
 נתן שרם, חיפה

 אלכסנדר גרינברג, חיפה
 שלמה עזרן, חיפה
 חרמן שוורץ, חיפה

 משה קמפף, היפה
 מיכאל חיימדן, חיפה

 אריה ברבנל, חיפה
 נתן קורנבלום, חיפה

 דוד גום, חיפה
 משה דנה, היפה

 מכונאי ראשי אפרים צוק,
 חיפה

 רב הובל ישעיהו גרומן,
 קרית מוצקין

 מכונאי ראשי בן ציון
 ליםקר, חיפה •

 רב חובל מוטה קופד,
 בת־ים

 שמואל בהן, היפה
 מכונאי דב פאר, קרית־ים

 רב מלחים רפאל זבק, חיפה
 רב מלחים אורי קירשטיין,

 חיפה

 רב חובל יעקב פינקלשטיין,
 חיפה

 רב חובל חנניה פרץ, נהריה
 רב חובל משה אברמסקי,

 חיפה
 רב חובל ישראל אברבוך,

 היפה
 מכונאי ראשי ג׳ון אברבוך,

 שדותיים
 יחיאל דיאמנט, חיפה

 אלחוטאי ברוך אפטה, חולון
 רב חובל אפרים קורן,

 •חופית

 (ג) בתוקף סמכותי לפי תקנה 93 לתקנות האמורות מיניתי את דוד פרי להיות יושב ראש ועדת המשמעת.
. ה ל ט  ההודעה על מינוי ועדת משמעת שפורסמה בילקוט הפרסומים 1624, תש״ל, עמי 1957 — ב

 שמעון פרס
 שר התחבורה

 כ״ג בתמוז תשל״ג (23 ביולי 1973)
 (חמ 755136)

 1 ק״ת תשל׳׳ב, עמי 56.
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, תשב״ה—1965 ( ת ו ר י ח ב ת ( ו מי ת המקו ו י ק הרשו ו  ח

 מינוי פקידי בחירות לרשויות המקומיות
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לחוק הרשויות המקומיות (בהירות), תשכ״ת—1965 י, אני ממנה את האנשים
 ששמותיהם נקובים להלן בטור ב׳ להיות מיום י״ז באב תשל״ג (15 באוגוסט 1973) פקידי בהירות בבחירות

 הבאות לרשויות המקומיות שצויינו בטור א׳. לצד שם כל אחד מהם:

 טור א׳ טור ב׳ טור א׳ . טור ב׳

 ירושלים רפאל לוי הצור הגלילית גיק לרדו
 אבו סנאן נעאמנה אחמד טבריה נפתלי כהן

 אבן יהודה ישראל פרייליך טורעאן סלים סייקלי
 אום אל פחם יוסף קויתי טייבה יוסף ארז

 אור עקיבא משה דהאן טירה נסים אגמי
 אור יהודה שלמה חמדי לוי טירת כרמל חיים קדפלמן
 אזור ברוך שנהב יבנאל עזריה אהרון

 איכסאל סלים עילוטי יבנה צבי פרשני
 אילת יוסף טוהר יהוד יואל דורון

 אעבלין יוסף ועקנין יסוד המעלה אסתר פינטו
 אפקים אברהם הימינו* יפיע ג׳מיל גירעון
 אשדוד אליהו שפירא יק נעם עילית מרלנה בייר

 אשקלון יעקב כהן ירוחם מאיד גולן
 באקה אל גרביה עובדיה לוי ירכא נעים ג׳אנם 1

 באר יעקב מרדכי בן עזרא כנרת קלרה גרוס
 באר שבע יצחק ורדימון כפר ברא יוסף תוינה

 בית דגן משה מגן כפר יונה מאיר בן עז
 בית שאן אמנון כהן כפר יםיף אפרים בלילה

 בית שמש יוסף קוטלרפקי כפר מנדא ציון מצפה
 בני ברק דוד דחנסון כפד סבא יורם דבי

 בנימינה משה קסל כפר קאסם משה חי גבאי
 בסמת טבעון נעים מושקה כפר קמא עבדל חמיד תחאה׳ו

 בת ים ראובן דולף כפר שמריהו מנתם מייס
 גבעתיים אברהם מידד כפר תבור אסתר מדמן

 גבעת עדה דוד שטרן כרמיאל עמנואל יפתח
 גבעת שמואל יהושע גולדנברג לוד דב שיש

 גדרה שלום יעקב מבשרת ציון משה אלקהד,
 גוש חלב כמוס שואט מג׳אר מואר נאשף

 גילגיוליה עבדללה אבו־קישק מגדל דחל סגלוביץ
 ג׳םר אל זרקא מתתיהו עיני מגיד אלכרום םמיד רוק

 גן יבנה יונתן מאיר מנדל העמק שלום תירוש
 גני תקוה ישראל גרדין מזכרת בתיה מיכאל קוך
 גית יעקב נאעם מטולה. יעקב קובי

 דאלית אל כרמל שלמה יה ושפט מנחמיה משה שושנה
 דבוריה איברהים כורי מעלות־תרשיחה טוביה גוב ארי
 דימונה משה מ׳ ארוסי מעיליא אפרים יחזקאל

 הוד השרת משה גרטנר מצפה דמון ראובן ויסוקר
 הרצליה ק למן פרבר משהד כות׳ר איסקנדר

 זכרון יעקב אורי פדרמן נהריה דב הולנדר
 חדרה יוסף גזית נוה אפרים חיים גומולינםקי

 חולון שמחה רון מונוסון
 חורפיש כרם סקס נחלת יהודה משה פפר

 חיפה מרדכי כהנא נס ציונה ישראל פבר

 1 סייח, תשכ״ת, עמי 248.
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 טור א׳ טור ב׳ טור א׳ טור ב׳

 נצרת עילית יהושע כהנא קרית חרושת איזיק לאופר
 נשר בנימין שוירמן קרית טבעון גרשון וידמן
 נתיבות נחמיה 5נדר קרית ימ ראובן יציב

 נתניה משה נלזנר קךית מוצקי? נתן פריד
 עיספיא שלמה משען קרית מלאכי עמינדב עופר

 עין מאהל עזאלדין דריגי קדית עקרון נחום זבצקי
 עפולה יהושע דוידוביץ קרי ת שמונה יהודה ראו בני

 עכו ישראל סמט ר&מה חמוד חסון
 עראה םלימן גיורג׳ ר:•.־.־ העין אברהם זחבי

 ערערה יוסף סוטד ראשון לציון דוד קפאה
 עתלית יוסף רוזנפקי ראש פינה דוד פולק
 ערד דבורה זלץ ררובות ציון כהן

 פוריידים שלום טאוזבר רכסים יוסף משיוף
 פסוטה יעקב הרוש רמות השבים משה קםטן
 פקיעין מנשה שבת רמלה דוד אבירם

 פרדס חנה — • יצחק פרידמן ד&ת גן יואל פרנקל
 כרכור רמת השרון יוסף -זנבו־•

 פרדסיה טוביה בנרתי רמת ישי קלרה שטרן
 פתח תקוה ׳!ובדיה לאלו רעננה יוסף פרמינגד

, שבי ציון שאול הרץ  צפת אבינועם יחזקאל
 קדימה יצחק ברנשטיין שדרות יוסף גוטמן

 קלנסיוה ראובן מדי שפרעס ששון דשתי
 קריח אתא אהרון וינטר שלומי רחמים שטר

 קרית אונו צבי שניידר תל־אייב—יפו עזרין&ל זמוש
 קריה ביאליק ויקטור דנון תל מובד יוסף פרום
 קרית גת יצחק גרשוני המרה מוסא פרור

 ג׳ באב תשל״ג(1 באוגוסט 1973)
 יוסן* בורג
 שר הפנים

ת ו ד ג ם ן א ״ ד ו ה י ם ה י ת השירותים הדתי ו נ ק  ת
, תש׳יל—1969 רה) ת קבו ו ר ב ל ח  שירותי ש

 אישור אגרת שירותים

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 5 לתקנות השירותים הדתיים
 הלהודייש (אגרות שירותים של חברות •קבורה), תש״ל—1969-י,
 אבי •מאשר •את •בקשת •המועצה הדתית בהריה להטיל אגרת
 !שירותים על מקימי •מצבה •בבית־העלמין, לפי השיעורים

 •והתנאים כדלקמן:
 הלק־ א׳ — למציבה •ששוויה עד 1,000 לירות — 0ם1,0 לירות.
 למצבה ששוויה למעלה מ־1,000 לירות — כשווי

 המצבה.

 תלקה ב׳ — למצבה •שישוויה יעד 600 לירות — 600 לירות.
 למצבה שש וויה למעלה •מ־600 לירות — כשווי

 המצבה.

 חלקיה ג׳ — למצבה ששוויה עד 600 לירות — 200 לירות.
 למצבה ששווייה מעל 600 לירות עד 1,000

 לירות — 50% משווי המצבה.

 למצבה ששוויה מעל 1,000 לירות — כשווי
 המצבה.

 מקרי מעד •ומחוסרי יכולת : 1
 א. המועצה הדתית תקימ ועדת ערר בת •שלושה חברים
 •לזון ולהחליט בבקשות של •מקרי סעד ומחוסרי יכולת
 מבין מקימי המצבות לפטור «ו ל־נחה •משיעור •האגרה,
 ב. תוך שלושים יום ׳ממתן •ההמלטה !של ועדת הערר של
 המועצה הדתית, רשאי העודר לעדור על ההחלטה לפני
 ועדת ערר עליונה בת שלושה הברים שמינה השר מבין
 עוכרי ׳משרד •הדתות •ויאנשי ציבור; •החלטת ועדת •הערר

 העליונה תהיה סופית.
 כ׳יה בתמוז תשל״ג (25 •ביולי 1973)

 (ח מ 77807) זרח ורהפטיג
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 יש לשלב בבנק •הדואר להשבון •מס׳ 0—45412—4 מך של
 200 לירות כאגרת תעודת חמר, ולהמציא ללשכה את !הקבלה.

 •למקבלי •התעודות יישלחו היודעות נוספות אישיות על
 מקום עריכת הטקס •ושעתו ויהא עליהם להופיע במדי •משפט :

 חולצה ליבנה, •מעיל כהה, עניבה שחור־ וגלימה.

 בקשה יש להגיש עד יום כ״ד באלול תשל״ג (21
 בספטמבר 1973),

 י״ד באב תשל״ג (12 באוגוסט 1973)
 (המ 703202)

 י׳ טוניק
 ראש לשבת עורכי־הדין

ת רואי חשבו!/ תשט׳׳ז—1955 ו נ ק  ת
שי בחינות סתיו 1973  הודעה על קיום מו

 מודיעים בזה כי בחינות מועצת ריואי־השבון במושב סתיו
 1973 יתקיימו בתאריכים אדה :

א התאריך ש ו נ  ה

 יסודות החוק הכללי
 והמסחרי ה׳ בתשרי תשל״ד (1.10.73)
 חישובים מסחריים ה׳ בתשרי תשל״ד (1.10.73)
 מבוא לכלכלה, משק ישראל ח׳ בתשרי תשל״ד (4.10.73)
 מינהל עסקי ומימון ח׳ בתשרי תשל״ד (4.10.73)
 הנהלת חשבונות י״ב בתשרי תשל״ד (8.10.73)
 חשבונאות א׳ י״ג בתשרי תשל״ד (9.10.73)

 ידיעה מסחרית כללית כ״ו בתשרי תשל״ד (22.10.73)
 סטטיסטיקה כ״ו בתשרי תשל״ד (22.10.73)
 יסודות ביקורת חשבונות כ״ט בתשרי תשל״ד (25.10.73)
 הדק החברות כ״ט בתשרי תשל״ד (25.10.73)
 מבוא לתמחיר ה׳ בחשון תשל״ד (31.10.73)
 חוקים אחרים ה׳ בחשון תשל״ד (31.10.73)
 מס הכנסה •ומסים אחרים י׳ בהשון תשל״ד (5.11,73)

 חשבונאות מינהלית כ״ז בהשון תשל״ד (22.11.73)
 חשבונאות ב׳ (חלק א׳) א׳ בכסלו תשד״ד (26.11.73)
 חשבונאות ב׳ (חלק ב׳) ד׳ בכסלו תשל״ד (29.11.73)

 בקורת חשבונות ובעיות
 בקורת מיוחדות (חלק א׳) ח׳ בכסלו תשל״ד (3.12.73)

 בקורת חשבונות ובעיות
 בקורות מיוהדות (חלק ב׳) י״א בכסלו תשל״ד (6.12.73)
 המעוניעים להירשם לבחינות הנ״ל מתבקשים לשלוח
 למזכירות המועצה, ת״ד 635, ירושלים, בקשה על גבי
 טופס שאפשר להשיגו במזכירות המועצה בירושלים ; ב
 משרד האפוטרופוס הכללי, רח׳ נחלת בנימין 39, בתל־
 אביב ; באוניברסיטה העברית בירושלים, ובאוניברסיטאות

 תל־אביב, בר־אילן וחיפה.
 בקשות לבחינות הביניים ולבחינה סופית א׳ יש להגיש
 למזכירות המועצה, ת״ד 635, בירושלים, עד יום ח׳ באלול
 תשל״ג (5 בספטמבר 1973). בקשות לבחינה סופית ב׳

( ה ע ת ש א ר ו ה ק רישום שיכונים ציבוריים (  חו
 תשב״ד—54<19

 הודעה על אישור שיכונים ציבוריים
 ׳בתוקף הסמכות לפי סעיף 1 לחוק •רישום שיכונים
 צ״בוריים (•הוראת שעה), תשבי׳ד—1964 !, שהועברה. אלי מאת
 שר השיביון, :אני מאשר בשיכונים ציבוריים את המקרקעין

 המפורטים להילן:
 מספרי החלקות

142—119 
76,83 ,SO 

 •מקום מספד ,הגוש
 חולון 6019
 היפה—קדית אליהו 10917

 ב׳יט בתמוז תשל״ג >29 •ביולי 1973)

 יוסף שרוז י
 ׳המנהל הכללי של משרד השיכון

 ג ס״ת 417 תשכ״ד, •עמי 52.

ת עורכי הדין, תשכ״א—1961 כ ש ק ל  | חו

 הודעה בדבר עריכת בחינות התמחות
 »• •ניתנת בו־ הודעה כי בחינות ההתמחות יתקיימו בלשכת
 עודכי^הדין רת׳ הסורג 2, ירושלים, בימים כ׳יה, כ׳יו, כ״ז,

 כ״ח •וכ״ט בתשרי תישל״ד(21, 22, 23, 14 ו-25 באוקטובר).
 •בקשות להיבחן בבחינות התמחות יש להגיש למזכירות
 לשכת עורכי־הדין, רח׳ הסורג 2, ירושלים, לא יאוחר מיום
 ב״ד באלול תשל״ג (21 ׳בספטמבר 1973) ; ייש לשלט בבנק
 הדואר לחשבון מס׳ 0—45412—4 סך 10 לירות כאגרת

 הבחינה ולהמציא ללשכה את הקבלה. י
 •לבקשה יש לצרף תעודה המעניקה למבקש תואר ״בוגר
 במשפטים״ או אישור מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה
 העברית בירושלים, שהוא מילא את דרישות הפקולטה לקבלת
 תעודת בוגר ; יש לצרף דו״ ח בשלושה העתיקים מאת כל
 מאמן על המושאים שבהם התמחה •המבקש בפיקוחו. הודעה על
 גמר התמחות יש להגיש עד יום ה׳ בחשיון תישל״ד (31

 באוקטובר 1973).

 לבל נבחן תישלח •הודעה על מועד עריכת הבחינה.

 י״ד פאב תשל״ג (12 באוגוסט 1973)
 (חמ 703206) י׳ טוניק

 •ראש לשבת עורכי־הדין

ת עורבי הדין, תשכ״א—1961 כ ש ק ל  חו

 הודעה בדבר קבלת חבריה חדשים ללשכת
 עדרכי־הדין

 ניתנת מיד, •הודעה בי טקס מסירת תעודות הבירות לחברים
 חדשים שיתקבלו ללשכה, יתקיים •בירושלים, ביום ה׳

 בחישון תשל״ד (31 באוקטובר 1973).
 בקשה להתקבל כחבר •הלשכה יש להגיש לראש •הלשכה
 באמצעות המזכירות, דח׳ הסורג 2, •ירושלים, בצירוף תצהיר
 לפי פקודת הראיות [נוסה חדש], תשל״י»—1971, שהמבקש
 הוא תושב ישראל, מלאו לו 33 -שנים ולא הורשע בשום

 עבירה.

J 

 ילקוט• ח פרפ 1מי0 1940, כ״ח באב השל״ג, 26.8.1973 2229



 •ההסדר האמור פתוח לעיון הציבור •במשרד המסחר
 והתעשייה, בנין פלס, רח׳ :אגרון 30, ירושלים.

 י״ד באב תשלי׳ ג (12 באוגוסט 1973)
 (חמ 70170) מ׳ הורוביץ

 ^ •הממונה על ׳הגבלים עסקיים
 ! ם״ ח תשי״ט, עמי 152.

, ות) נ ו ן רשי אבד ם הוטרינריים ( פאי ת הרו ו נ ק  ת
 תשי״ר—1954

 הודעה בדבר אבדן רשיון

 •בהתאם לתקנה 2 לתקנות הרופאים הוטרינריים (אבדן
 רשיונות), תשי״ד—1954-נ, נמסרת בזה הודעה שהרשיון מס׳
 330 •מיום כ״ו באדר תש״ל (4 בטרם 1970} שניתן לרופא
 ד״ר ישראל (לזרו) ׳מלנקי, רת׳ רוטשילד 100, חאשון־לציון,

 הודע על ידי בעליו שנאבד ממנו.
 כל •מי שהרשיון האמור בא לידו והוא איננו בעליו, חייב
 למסרו למנהל השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות, 3ית־

 דנן.
 אם תוך !שלוישה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות
 לא יימצא הרשיון על ידי •בעל״ו או לא יימסר למנהל
 השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות, יראו את הרשיון

 כמבוטל.

 כ״ה בתמוז תשל׳יג (25 ׳ביולי 1973)
 (חמ 77300) יצחק דפני

 •מנהל השירותים הוטרינריים
 ! ק״ת תשי־־ד, עמ׳ 672.

־ הי ים, 1945 ת בעלי ו ל ח ת מ ד ו ק  פ
 ביטול צווים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לפקודת מחלות בעלי־חיים,
 1945 -1, אני מבטל יאת הצווים המכריזים יעל תחומי הישובים
 הנקובים להלן כשטחים נגועים במחלת הניוקסל, שפורסמו

 בילקוטי הפרסומים שצויינו לצדם.
 מושב שרונה במועצה האזורית

 הגליל התחתון — 1686, תשל״א, עמ׳ 648
 תלמים במועצה האזורית לכיש— 1823, תשל״ב, עמי 1642

 גבדעם במועצה •האזורת חוף
 אשקלון — 1884, תשל״ג, עמי 729

 שדה דוד במועצה האזורית לכיש — 1895, תשל״ג, עמי' 1002
 גג־ במועצה האזורית לביש — 1896, תשל״ג, עמ׳ 1033
 יד נתן במועצה האזיודית לכיש— 1905, תשיל״ג, עמי 1328

 שדד, אילן •במועצה האזורית
 הגליל התחתון י— 1909, תשל׳׳ג, עמ׳ 1443

 קיב׳ ניצנים במועצה האזורית
 חוף אשקלון — 1912, תשל״ג, עמי 1545

 ב׳ באב תשל״ג (31 ביולי 1973)
 (ח מ 74825) יצחק דפני

 מנהל השי׳דזהיפ ד,וטרי8דייפ

 1 ע״ר 1945, תוס׳ 1, עמ׳ 155.

 יש להגיש למזכירות המועצה עד יום כ״ט בתשרי תשל״ד
 (25 באוקטובר 1973).

 הודעה על שעות הבחינות ומקומן תישלח לכל נבחן ביחד
 עם כתב הרשאה לגשת לבחינות.

 י״ד באב תשל״ג(12 באוגוסט 1973)
 (וזמ 70460)

ו ל ר י ט ב  צ
 יושב־ראש מועצת רואי־חשבון

ם ושירותים, י כ ר צ ק הפיקוח על מ  חו
 תשי״ח—1957

 היתר להעלאת מחירי הובלה במשאיות
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ז לחוק הפיקוה על מצרכים
 ושידותים, תשי״ח—1957 אישרתי מיום ח׳ באב תשל״ג
 >6 באוגוסט 1973) העלאה משיעור שאינו עולה על 9.5%
 •במחירים של הובלת •מטענים ברכב מסחרי שמשקלו הכולל

 המותר למעילה מ־10000 ק׳יג.
 ט׳ באב תשל״ג (6 באוגוסט 1973)

 (תמ 741194)
 יוסף באהר

 * ס״ח תשי״ה, עמ׳ 23, תשל״ג, עמי 26. הממונה

ת העיריות ד ו ק  פ

 הודעה בדבר בחירת סגן ראש עירית טבריה
 :כהתאפ לסעיף 32נ לפקודת העיריות A נמסרת מד, הודעה,
 בי בישיבת מועצת עירית טבריה שהתקיימה כיום כ״ט בסיון
י להיות סגן א ב ק ג  תשל״ג (29 ביוני 1973) נבחר פ א י

 לראש העיריה, במקום ׳מאיר !אדרעי שהתפטר.
 ג׳ ׳באב תשל׳יג(1 ׳באוגוסט 1973)

 >חמ ÛS1(8 חיים קוברסקי
 המנהל הכללי:של משרד הפנים

 1 דיני מדיבת ישראל, נוסת •חדש 8, תשכ״ד, •עמי 197,

 י״ פ 1715, תשל׳יא עמ׳ 1523,

ם העסקיים, תשי״ט—1959 בלי ק ההג  חו

 הודעה על רישום הסדר כובל
 בהתאם לסעיף 23 לחוק •ההגבלים העסקיים, תשי״ט—
 1959 !, אבי מודיע •כי נרשם הסדר נובל לגבי ייצור ציוד לבתי
 אריזה של תוצרת חקלאית הבוגע למחירים וטייב •ולמועדים של
 הזמנות לייצור ציוד ׳ולחלוקתן של ההזמנות, לרבות איסור
 •ד,י3וא •של• •הציוד •שלא •באמצעות ״סקא״ מפעלי הנדסה

 •מאוחדים בע״ימ,
 הצדדים להסדר הם :

 1. •שרנוע בע״מ, פתח־תקוה
 2. ״עשת ׳אילון״ שותפות מוגבלת, קבוץיא״לון

 3. ״•קרית ענבים״ קבוצת פועלים •להתישבות שיתופית
 בעי״מ, קרית־עבבים

 4. ״סקא״ מפעלי הבדסה מאוחדים בע״מ, פתח־תקוה.

 2230 ילקוט הפרס ומיס 1940, כ״ח באב תשל״ג, 26.8.1973



 ההודעה כדבר הקמת בית דין למס עסקים, •שפורסמה
 בילקוט הפרסומים 232, תשי״ב, עימ׳ 757, ־ותוקנה בילקוט

 הפרסומים 1316, תשכ״ז, עמי 334, תתוקן לפי זה,

 י״ח בתמוז תשל״ג (18 ביולי 1973)
 >חמ 76570)

 יהושע רכינוביץ
 האש עירית תל־אביב־יםו

ן והבניה, תשב״ ה—1965 ו נ כ ת ק ה ו  ח
1943 , ת (רכישה לערכי ציבור) ת הקרקעו ד ו ק  פ

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה
 •בתוקף הסמכות הנתונה לועדת המקומית לתקנון ולבניה
 רחובות (להלן - הועדה), לפי סעיפים 189 ו190 לחוק
 התכנון והבניה. תשבייה-1965 !, ובהתאם לתכנית מפורטת
 מאושרת הנקראת ״תבנית .מפורטת •מס׳ דת/1/136״ —
 (להלן •התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורממה בילקוט
 הפרפוימימ 1896, תשל״ג עמ׳ 1036, נמסרת בזה הודעה כי
 המקרקעין המתוארים בתוספת דרושים לועדה לחלוטין לצרכי
 ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליחן על ועמית •המקרקעין

 האמורים,

 כל התובע לעצמו זכות יאו טובת ומאה כלשהן •במקרקעין
 •האמורים !ורוצה לקבל •פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה —
 תוך חדשיים •מיום פרנזום הודעה זו ברשומות — :הרצאה על
 זכותו או על •טובת ההנאה :אשר לו במקרקעין האמורים,
 בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו, •שיכלול m פרטי הרישום —
 אם י!שנו • •בפנקסי !רישום המקרקעין, והודעה המפרטת
 למעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע

 בבל סעיף וסעיף.

 •כן נמסרת בזה ׳הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה ׳במקרקעין האפורים, מפני ,שהם דרושים באופן דחוף
 לצירבי הציבור שלמענם עומדים •לרכשם, והועדה •מורה בזה
 שכל אדם ׳המחזים ׳במקרקעין האמורים למסור מיד את החזקה

 בהם.

, תשט״ו—955ו ( ן ק ת ־ ו ת ם ( י ת התקנ ו נ ק  ת

 רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו־תקן

 בהתאם לסעיף 9 (ג) לתקנות התקנים (תו־תקן), תשפ״ו—
 1955 •י, מתפרסמת בזה רשימת היתרים לסמן מצרכים
 בתו־תקן, שניתנו בחודש יולי 1973 מאת מכון התקנים
 הישראלי בתוקף סמכותו לפי סעיף 11 (ב) לחוק התקנים,

:  תשי״ג—1953 2

 המצרך שלגביו ניתן
 ההיתר

 מערכות של כבלי פלדה
 להפעלת בלמים ומצמדים

 בכלי רכב ממונעים
 מנורות חשמל לשימוש ב
 מבנים כפנים ובחוץ —

 דגמים 1801, 1802

 מחממי מים חשמליים בעלי
, ובידוד  ויסות תרמוסטט
 תרמי שקיבולם 30—60 לי

 טר (תליה)

 מכלי מים פנימיים סגורים
 הנועדים למחממי מים חש
 מליים שקיבולם 80—150

 ליטר (תליה)

 מכלי מים פנימיים סגורים
 הנועדים למחממי מים חש
 מליים שקיבולם 150-80

(שכיבה)  ליטר י

ת ל י ן ג ר ה  א

 מנהל המכון

 עט׳ 194 ; תשל״ג, עט׳ 611.
 עמי 2 ; תשל״א, עמי 22.

 שם
 בעל ההיתר

 מס׳
 ההיתר

 515 אחים סמי,
 תל־אביב—יפו

 516 אלקטרונתך בע״מ,
 בני־ברק

 517 דודי אהרן,
 תל־ אביב—יפו

 518 בהגאת בשארה
 וטמיר חאג׳,

 נצרת

 519 בהגאת בשארה
 וםמיר חאג׳,

 נצרת

 ב׳ באב תשל״ג(31 ביולי 1973)
 (חמ 740801)

 1. ק״ת תשט״ו, ע׳ 693 ; תשל״ב,
 2, ס״1ז תשי״ג, ע׳ 30 ; תש״׳ת,

 תוספת
 שטחי ׳הקרקע .כדלהלן: חלקי חלקות 464, 465 ו־226,

 •בגוש 3705.

 •העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה וכל מעונין בדבר
 רש׳אי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 י״ז בתמוז תשל״ג (17 ביולי 1973)
 (חמ 73510) ־

 שמואל רכטמן
 ?ושב וראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 חזדבות

 ! סייח תשכ״ה, עמ׳ 307.

1945 , ם) ס עסקי מ ת ( ו מי ות המקו י ת הרשו ד ו ק  פ

 הודעה בדבר שינוי בהרכב בית דין למס עסקים
 בתל־אביב־יפו

 •נמםרת •בזה הודעה, כי הרכיב בית הדין הראשון למס
 עםקש, שהקימה עירית תל־אביב־יפו, שיונה •מיום ב״ג באדר

 אי תשל״ג (25 בפברואר 1973) כמפורט בזה :
 במקום ״יוסף •רוזנגרטן — יושב ראש

 אלימלך ויסבלום — הבד
 נפתלי ריגר — חבר״

 יבוא ״אלימלך ויסבלום — יושב ׳ראש
 שמואל הורש — חבר

 מרדכי מרדד — חיבר״

 לקו6 הפרפומים 1940, כ״וז באב תשל״ג, 26.8.1973 2231



 ?סעיפיהם !את הפיצויים •שד •א תובע וחישוב הסכום הנתבע
 יכל סעיף זפעיף.

 כן נמסדת בזד, הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה :במקרקעין האמורים, ,מפני שהם דרושים באופן דחוף
 •לצוכי ציבור שלמענם עומדים •לרכישם, והעודה מורה ביוה
 שכל המחזיק במקרקעין האמורים ימסור מיד את התזקה בהם.
 ׳העתקי התכניות מופקדים במשרדי הועדה •וכל המעונין

 רשאי לעיין בהן בשעות העבודה הרגילות.
 ה׳ באב תשל״ג.(3 ׳באוגוסט 1973)

 (חמ 72510)

 שמואל רכטמן
 יושב •ראש ׳הועדה •המקומית לתכנון ולבניה

ת  יחזו מ

 1 3״ה תשכ״ה, עמ׳ 307.

ן והבניה, השב״ ה—1965 ו נ ק התכ  חו
1943 , ר) בו ת (רכישה לערכי עי ת הקרקעו ד ו ק  פ

 הודעות לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה
 בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית •לתכנון ולבניה
 •ראשוךלציון ׳(להלן — הועדה) לפי סעיפים 189 ר190 לחוק
 התכנון •והבניה, תשכ״ה—11965ובהתאם לתכנית מפזד&ת
 מסי רצ/190 (להלן — התכנית), •שהודעה בדבר אישודד.
 פורסמה בילקוט הפרסומים 1875, תשל״ג, יעמ׳ 464, נמסרת
 בזה •הודעה כי הקרקע ׳המתוארת ׳בתוספת דדזשה לועדה
 לחליטין •לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן על

 •רכישת הקרקע האמורה.
 כל התובע לעצמו זכות יאו טובת הנאה בל שהן בקרקע
 האג•׳ -ד •ודועד, לקבל פיצוי על כן, •נדדע• י£שלוה לועדה,
 תוך הדשיים ,מיזם ,פרסום הודע׳ד, •זו •ברשומות, הודעה על
 זכותו או על טובת •ההנאה אישר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 •ראיות לחיזוק תביעתו, •שיכללו את פרטי הדישזמ _ אפ
 ישני — •בפנקס דישומ המקרקעין, והודעה המ0דטת לסעיפיהם
 את הפיצויים ישהיוא תובע •וחישוב הסכום :הנתבע בכל סעיף

 וסעיף.
 כן נמסרת •בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לתפוס מיד
 •חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה כאופן דחוף
 לצרכי •הציבור שלמענם עומדים •לרכשה, והועדה מודה בזה
 שכל אדם •המח!זיק בקרקע האמורה ימסור •ra את המוקד, ׳בז!.

 ! סייח תשכ״ה, עע׳ 307.

 תוספת
 קרקע המהווה :חלק •מחלקה 14 בגוש 3932 כמסומן

 •בתשדיר התכנית.
 •העתק •מתשריט התכנית מופקד במשרדי הועדה ובל

 המעונין ׳בדביר זכאי לעיין •ב!ו בשעות •העבודה הרגילות.
 ט״ז בתמוז תשל׳׳ג (16 ביולי 1973)

 (•וזמ 72510)
 ה׳ גיבשטיין

 יושב •ראש •הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 האשוךלציון

ן והבניה, תשכ׳׳ה—1965 ו נ ק התכ  חו
ת (רכישה לערכי עיבור) 943ו ו ע ק ר ק ת ה ד ו ק  פ

ה ד ו ק פ י סעיפים s ו־ 7 ל  !הודעות לפ
 1. בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתבנץ ולבניה
 רחובות (?הלן — הועדה), לפי סעיפים 189 י190 לחדק
 התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 •י, ובהתאם לתבנית
 מפורטת מאושרת :־.;י־אה ״תבנית מפורטת •מם׳ -־ה-.35!״
 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט •הפרסומים
 1882, תשל״ג, עמי 691, נמסרת יבזה הודעה כי המקרקעין
 המתוארים בתוספת — סעיף 1 — דרושים לועדה לחלוטין
 לציד.־ ציבור ובי הועדה •מוכנה לישא וליתן על ׳רכישת

 המקרקעין האמורים.
 2. •בתוקף •הסמכות הנתונה לועדה לפי מעיפים 189 •,י־190
 לחוק התכנון והבניה, תשב״ ה—1965 !, ובהתאם לתכנית
 מאושרת הנקראת ״תכנית מפורטה מס׳ רח/1/172״
 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 1815, תשל״ג, עמ׳ 1439, נמסרת בזה הודעה כי •המקרקעין
 המתוארים •בתוספת — סעיף 2 — דרושים לועדה
 לחלוטין לצרכי ציבור וגי הועדה מובנה לישא •וליתן על

 !רכישת המקרקעין האמורים.
 3. בתוקף הסמכות הנתונה לועדה לפי •מעיפים 189 ו־190
 לחוק התכנון •והבניה, תשיכ׳יה—1965 ׳ובהתאם לתכנית
 שאושרת הנקראת ״תכנית מפורטת •מס׳ רח/200״
 שהודעה בדבר אישורה .פורסמה בילקוט הפרסומים 1921,
 תשל״ג, עמי 1741, נמסרת בזה הודעה, כי המקרקעין
 המתוארים בתוספת — סעיף 3 — דרושים לועדה
 לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מובניה לישא וליתן על

 רכישת המקרקעין האמורים.

 תוספת
 ג. שטחי קרקע כדלהלן

 גוש 3703 הלקות 1015, 1016, 1017, 801, 803, 0ג5,
 (בשלמות)

 חלקי הלקו ת 194, 199, 201, 202, 203, 209, 212, 215,
A 5 0 , 4 9 9 A 4 S , 4 4 7 , 4 4 6 •420 , 3 9 1 ,243 , 2 4 1 , 2 1 6 
,779 ,778 ,742 ,741 ,726 ,724 ,684 ,599 ,518 ,517 ,516 
, 8 1 6 , 8 1 5 , 8 1 4 ,800 , 799 ,789 ,797 ,796 ,795 ,794 
,924 ,922 ,921 ,839 ,831 ,830 ,829 ,828 ,827 ,818 ,817 

 984, 985, 1014, 245, כמסומן בתשריט התכנית,

 2. שטחי הקרקע כדלהלן:
 בגוש 3655 — חלק מחלקה 36 5

 בגוש 3658 — חלקי חלקות 217 ו־235 ,-
 בגוש 3701 — חלקי חלקות 1, 2, 235, 343—248, 250,

.506—503 ,501 ,499 ,326—320 
 3. חלקי חלקות 178 ז-179 — בגוש 3701.

 כל התובע לעצמו זכות •או טובת הנאה כלשהן במקרקעין
 האמורים ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה —
 תוך הדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר ליו במקרקעין האמורים,
 •בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו, שיכלול את •פרטי •הרישום —
 אם ישנו — בפנקסי רישום המקרקעין, •והודעה המפרטת
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, תשל״ב—1972 ת) ו נ ו ת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רשי ו נ ק  י ת

 הודעה בדבר רשימה של מבקשי רשיונות

 בהתאם לתקנה 8 לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רשיונות), תשל״ב—1972 / מתפרסמת בזה
 רשימה של מבקשי רשיונות.

 תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הודעה זו ברשומות, רשאי כל אדם להגיש התנגדות מנומקת בכתב
 למתן רשיון למבקש מפויים לפי המען: ועדת הרישוי לפי חוק חוקרים פרטיים לשירותי שמירה ליד בית

 המשפט המחוזי, רחוב סלאת א־דין 40, ירושלים.

 מספר
 התיק שם המבקש המען סוג הרשיון המבוקש

 232/73 עטיה מקסים רח׳ הרב מימון 685/12, אשדוד שומר
 233/73 בוטראשוילי דוד אזור ד׳ 3001/6, אשדוד שומר
 234/73 אמזלג דוד רח׳ סיגי 990/22, אשדוד שומר
 235/73 כהנא ישראל רח׳ יוםפטל 1024/8, אשדוד שומר
/ אשדוד שומר  236/73 ניםימוב אברהם רה׳ קיבוץ גלויות 24/10, כניסה ה
 237/73 וייס אשר רח׳ זבוטצקי 4/3, אשדוד שומר
 238/73 שלמה שם־ טוב אזור ו׳ 1668/1, אשדוד שומר
 239/73 כהגא אלברט רח׳ יוםפטל 716/4, אשדוד שומר
 240/73 שלום שמיר אזור ו׳ 1526/4, אשדוד שומר
 י 241/73 אשר חנוקר אשטרום 2516/17, אשדוד שומר
 242/73 יצחק בטראשוילי רח׳ אברהם שפירא 1794/17, אשדוד שומר

 243/73 גד אלפר רח׳ אלימלך 12 אי, רמת־גן חוקר פרטי
 3/72 וייס אביב רח׳ בית שוע 8, רמת ־גן משרד שירותי שמירה

 244/73 שפי שמעון רח׳ רש״י 20, רמת־גן חוקר פרטי
 245/73 אליהו אגרנט רח׳ סוקולוב 119, חולון חוקר פרטי

 246/73 אברהם קלינגד רה׳ ביה ?!מאי 7, רמת־גן חוקר גורטי,
 145/2 יעקב בן בסט רח׳ מדרש פנחס 8, תל־אביב—יפו משרד חקירות

 משרד חקירות, שומר,
 משרד וארגון

 שירותי שמירה
 247/73 יהודה גולדברג תל־לטוינסקי, תל־השומר חוקר פרטי
 248/73 גרביץ ישראל רה׳ מיכה 16, תל־אביב הוקר פרטי
 249/73 רחלי יאיר רח׳ הרצוג 6, גבעתיים חוקר פרטי
 250/73 מיכה שמיד רח׳ גלבוע 26, נוח שאנן, חיפה חוקר פרמי
 251/73 קלברמן משה בית מס׳ 93, שבי ציין חוקר פרטי
 252/73 ליטובםקי אריה רח׳ אילת 8, גוה שאנן, חיפה חוקר פרטי
 253/73 רמז מאיר רח׳ םירקין 42, גבעתיים חוקר פרטי
 254/73 שהרבני אליהו רח׳ מוצקין 14, פתח־תקוה חוקר 3רטי

 2ל/36 מודיעין כללי רח׳ אלנבי 95, תל-אביב תאגיד חוקרים
 256/73 צאלח סליימאן. רח׳ הרצל 72, באר שבע משרד וארגון

 מחמד אל סייד שירותי שמירה
 מוסא מליימאן
 מחמד אלסייד

 257/73 קורן צבי רח׳ יהודה המכבי 13, תל־אביב חוקר פרטי
 258/73 ג. גונן שדרות המגינים 44, חיפה תאגיד חוקרים
 גדליה גונן שדרות הנציב 8, חיפה משרד חקירות,

 חוקר פרטי
 צבי גונן שדרות הנציב א׳ 4, חיפה משרד חקירות,

 חוקר פרטי

 1. ק״ת משל׳׳ב, עמי 1236.
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 המען סוג הרשיון המבוקש
 מספר

 התיק שס המבקש

 חוקר פרטי
 חוקר פרטי

 מארגן שירותי שמידה
 חוקר פרטי

 משרד חקירות
 חוקר פרטי
 חוקר פרטי
 חוקר פרטי

 שומר
 מארגן שירותי שמירה

 חוקר פרטי, משרד
 חקירות, קיום משרד

 שירותי שמירה
 משרד שירותי שמירה,

 משרד חקירות, חוקר פרטי
 שומר, מארגן שירותי שמירה

 משרד שירותי שמירה
 משרד חקירות
 תאגיד חוקרים

 מארגן שירותי שמירה
 מארגן שירותי שמירה

 משרד חקירות,

א ד נ ר ל ש  א
 שופט בית המשפט המחוזי
 יושב ראש ועדת הרישוי

 רח׳ שבטי ישראל 41, תל־אביב יפו
 רה׳ ויתקין 20, חולון

 רה׳ אבן גבירול 138, תל־אביב
 רח׳ הפרסה 3, צהלה

 רח׳ םוקולוב 94, תל־אביב
 רח׳ טשדנחובסקי 13, ראשוךלציון

 רח׳ שבטי ישראל 41, תל־אביב—יפו
 רח׳ השושנים 8, הרצליה

 שבט אבו־טריינת, בארישבע
 רה׳ אבטליון 22, רמת־גן

 רח׳ ההגנה 32, בת־ים

 692/43 ת. ד. 354, אילת

 רח׳ צירלסון 6 שיכון ה׳, בגי ברק
 רה׳ אנילביץ 22, בת־יפ
 רח׳ המרגלים 56, חיפה

 רח׳ אלנבי 87, תל־אביב

 רח׳ הגולן 3/27, קרית־מוצקין
 עתיקות ג׳ 250/6, אשקלון

 רח׳ הרב קוק 6/9, רמת־השרון

 260/73 דואק זכאי
 261/73 ארד (קפלן) איסר

 345/72 ניקי סילברמן
 262/73 סער עקיבא
 140/72 הרפז אשר

 263/73 צוריאל שלמה
 264/73 גרינברג שלמה
 265/73 עקיבא אטינגר

 266/73 אבותרייגט מחמד
 267/73 פנחס עדן

 268/73 ספשונסקו ברוך

 269/73 סער שאזל

 270/73 מילטו מילר
 271/73 יומן* דיין

 61/72 עקביה אליהו
 57/72 מידע חברה

 לחקירות 1973
 272/73 הוכמן בורים
 273/73 טופר אברהם

 259/73 פלד דן

 י״ב באב תשל״ג (16 באוגוסט
 (המ 709023)

 חוק התכנון והבניה, תשב״ה-965ו
 שרחב תכנון מקומי, רחובזת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 •נמסרת •מיד. תודעה, בהתאם לסעיף 89 לחיק התכנון
 והבניה, תש0ה—1965, בי ׳במשרדי הועדה •המחוזית לתכנון
 ולבניה מחו׳• ׳המרכז, •ובמשרדי •הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה רחובות״ הופקדה תכנית •מפורטת הנקראת ״תכנית
 מפורטת מסי רח/190 — הרחבת דרד קיימת״ ביחד עס

 התשריט ׳המצורף •אליה.

 ואלה השטחים הכלולים כתבנית ־.
 גףש 3655 חלק מחלקות 15, 17, 373—377, 410, 411,

.427 ,426 
 גוש 3702 חלק מהלקות 77, 102—*10, 106—109,

.363 ,362 ,115—111 
 גוש 3703 חלק •מחלקות 499, 628, 629, 536, 537.

 כל מעונין •בתכנית •sen, לעיין •בד׳ לילא תשלום ׳כימים
 ׳ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, רתומת

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, תשכ׳יה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון'•ולבניה
 מחול המרכז, אישרה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית
 מפורטת מס׳ •רח/227״, !שהודעה על הפקדתה ביחד עם
 התשריט המצורף •אליה, פורסמה בילקוט •הפרסומים 1900,

 תשל״ג, עמ׳ 1183.
 ׳התכנית ׳האמורה, ׳בצורה שב־ ואישרה הועדה המחוזית
 ביחד עם ׳התשריט המצורף אליה, הופקדה •במשרדי הועדה
 המחוזית ׳האמורה !וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה רחובות, •ובל מעונין ׳רשאי לעיין •בה •ללא תשלים

 בימים ובשעות •שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ז בתמוז תשל״ג (27 במולי 1973)

 א? חיון
 יושב ר«ש ••הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז המרכז
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 (5) ״׳שינוי תכנית:מפורטת מס׳ פת/2/1216 — התוויית דרכים
 חדשות, חלוקה לחלקות ומגרשים, קביעת *דורי

 המגורים, מגרשים לפנינים ציבוריים״.
 ואלה השטחים הכ&ולים בשינוי התכנית :

 גוש 6714 חלקות שונות.
 גוש 6712 חלקות 59, 61, 163—172, חלק מחלקה 50.
 ן6) ״שינוי תכנית מפורטת מסי פת/14/1225 — לקבוע
 בינוי אזור תעשיה, •הרחבת דרך, •קוי בנין, אזור

 ציבורי פתוח״.
 ואלה השטחים הכלולים •בשינוי התכנית :

 גוש 6365 חלקה 54.
 כל מעונין בשיעויי התכניות •חשאי לעיין 0הם •ללא תשלום

 •בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כל •מעונין בקרקע, •בבנין !או בבל •פרט תכנוני 5&חר
 הרואה את עצמו .נפגע על ידי.שינויי התכניות, וכן •מהנדס
 ועדה מקומית שמרחיב התכנון .שלה כלול בתחומי התכניות
 או גובל אותם, דשאי, תוך חושיים מיום פרסומה של הודעה
 זו ברשומות להגיש התנגדות לשינויי התכניות במשרדי הועדה

 המקומית האמורה.

 א׳ •באב תשל״ג (30 ביולי 1973)

 א׳ היון
 יושב האש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 :מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, רעננה

 הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
 נמסרת יבזה הודעה, •בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 •והבניה, •תשכ״ה—1965, כי במשרדי •הועדה המחוזית לתכנון
 !ולבניה מחוז •המרכז, ׳ובימשירדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה ׳רעננה, הופקדו •שינויי תכניות •מפורטות אליה, ביתד

 עם התשריטים המצורפים !אליהם :
 (1) ״שינוי תכנית •מפורטת מס׳ רע/2/1ד — שינוי יעוד

 ׳מאזור יב׳ לאזור יב׳ :מיוחד.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :

 !גדש 6583 חלקה 138.
 (2) ״שינוי תכנית •מפורטת ׳מסי ירע/83/1 להתלזית תכניות

 •קיימות •בשטח לתכנון מחדש״.
 ואלד, השגזזזים הכלולים בשינויי התכנית :

 גוש 6579 הלקות 42—130.
 (3) ״שינוי תכנית ׳מפורטת מס׳ דע/65/1 להתלות תכניות

 קיימות בשטח •לתכנון טחדוש״.
 ואלה השטחים הכלולים •בשינוי התכנית :

 !גוש 6581 חלקות 25—27, 352, 351 18—23, 145—150.
 כל •מעונין בשינויי התכניות •רשאי לעיין בהם ללא תשלום

 בימים ובשעות שהמשרדים האטדריפ פתוחים לקהל.
 כל מעונין בקרקע, כבנין או בבל פרט תכנוני אחר
 הרואה את עצמו ׳נפגע על ידי •שינויי התכניות, ובן מהנדס
 •ועדה מקומית •שמרחב •התכנון שלה כלול ׳בתחומי התכניות
 או גובל אותו, •רשאי, תוך חדשיים •מיום פרסומה שיל הודעה
 •זו ברשומות להגיש התנגדות לשינויי התכניות במשרדי •הועדה

 המקומית האמורה.

 יא׳ סאב תשל״ג !(30 ביולי 1973)

ז היון  א
 ילשב •ראש הועדה המחוזית •לתכנון ׳ולבניה

 ׳מחוז המרכז

 כל מעונין בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר,
 הרואה את עצימו נפגע על ידי התכנית, וכן מהנדס ועדה
 מקומית ׳שמרחב התכנון שלד, כלול ׳בתחום התכנית או:הגובל
 אותו, חשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה ישל הודעה זו
 •ברשומות, להגיש התנגדות.לתכנית במשרדי הועדה המקומית

 האמוהה.
̂ה ׳בתמוז תשלי׳ נ (25 •ביולי 1973)  כ׳

 א׳ היון
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון:ולבניה

 מחוז המרכז

 ׳מרחב תכנון ׳מקומי, רמלה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת יבזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, תשכ״ה—1965, כיי •הועדה המחוזית לתכנון •ולבניה
 :מחוז המרכז, אישרה תכנית •מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת
 מס׳ לה/181״, •שהוהעה על הפקדתה יחד עם התשריט המצורף
 אליה, פורסמה בילקוט :הפרסומים 1898 !תשל״ג, עמ׳

.1114 
 •התכנית האמורה, •בצורה ישבה אישרה ואותה הועדה
 המחוזית ביחד עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי
 הועדה המחוזית ,האמורה •וכן במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה •רמלה, וכל מעונין חשאי לעיין בד. ללא תשלום

 בימים ובשעות :שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 א׳ באב תשל׳׳ג (30 ביולי 1973)

? חיה  א
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון :ולבניה

 מחוז המרכז

 ׳מרחב תכנון :מקומי, פתח־תיקוה

 הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, •תשב״ה—1965, כי ׳במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז, •ובמשרדי הועדה המקדמית לתכנון
 ולבניה פתת־תקוד״ הופקדו שינויי תכניות מפורטות אלה, ביחד

 עם התשריטים המצורפים אליהם :
 >1) ״שינוי •תכנית !מפורטת מס׳ פת/6/583 — קביעת קווי
 בנין, שטת •מנורים בי, הרחבת דרכים, קביעת שטחי חניה

 ׳פרטית״.
 !ואלה השטחים הכילולים בשינוי התכנית :

 גוש 6405 חלקית 1.
 (2) ׳״שינוי תכנית מפורטת ימם׳ פת/3/1157 — הימרת
 החלקה ממגורים יב׳ •לשטח לבנין ציבורי ושטח ציבורי

 פתוח״.
 ׳ואלד, השטחים •הכלולים בשינוי התבנית :

 גוש 6388 חלקה ד.
 (3) ״שינוי תכנית מפורטת ימס׳ פת/16/1204 — יעוד
 חלקה !מס׳ 96 לאזהר מגורים גי, קביעת •קוי בנין,

 הרחבת דרך, •הריסת מבנה קיים״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :

 גוש 6374 חלקה 96.
 (4) ״שינוי תבנית מפורטת!מסי יפת/2/1210 — התוויית דרכים
 חדשות, קביעת אזורי מקורים •ב׳ •דגי, !מגרשים ליבניני

 ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים״.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית:

 גוש 6404 הלקות ,שונות.
 גוש 6405 חלקות שונות.
 גוש 6325 חלקות לשונות.
 גוש 6379 חלקות •שונות.
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 תבנית מם׳ 110 — ״מהנה פועלים חקלאיים, כרכור״ ;

 תכנית !פס׳ 111 — ״שינוי מם׳ 2 לשנת 1946 (הנודע •כשם
 מס׳ 111) •כתכנית מפורטת, הנקראת
 ׳יישם תכנית •מם׳ 53 — ׳מרכז מסחרי

 •ושוק בכרכור״;
 תכנית •מם׳ 184 — ״•חלוקת :אדמת הולנדר כרכור, ׳המהווה

 שינוי לתכנית גלילית מס׳ 53״ !

 תכנית מם׳ 201 ,— ״שכון הפועל המזרחי כרכור, המהווה
 שינוי לתכנית הגלילית המפורטת מם׳

 53, כרכור״ ;
 תכנית מסי 215 — ״מרכז אזרחי ,ומסחרי כרכור — תיקון
 לתכנית בנין ערים גלילים מס׳ 111״ ;

 תכניו* •מס׳ ג/243 — ״חלוקת קורין •כדבור, תיקון לתכנית
 הגלילית מסי 53 כרכור״ ז

 תכנית מסי ג/293 — ״שכון נוח עובד כרכור״ 5

 תכנית מם׳ ג/ד24 — ׳?שכון ״משכנות״ כרכור״:

 תכנית •מם׳ ג/414 — ״הרחבת •שכונת עולים בכרכור״ !

 תכנית מסי ג/446 — ״שינוי יעוד הלקה מאזור דיור •למיועד

 תכנית מס׳ ג/457 — ״יעוד למגורים ותכנון החלקות 71, 72
 לתחנת •דלק — כרכור״;
 ׳בגוש 10074 — כרכור״.

 ושהודעה על •הפקדתו ׳ביחד עם :התשריט המצורף אליו
 פורסמה •בילקוט הפרסומים 1466, ר.״.כ״ח, ׳עמי 1977.

 השינוי ׳האמור, בצורה שבה •אישרה ׳אותו ׳הועדה •המחוזית
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי :הועדה
 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה •השומרון, וכל מעונין ׳רשאי לעיין •בו ללא תשלום

 בימים ובשעות שהמשרדים ׳האמורים פתוחים לקהל.

 י״ו בתמוז תשל״ג (17 ביולי 1973)

 נפתלי אילתי
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז •חיפה

 מרחב תכנון מקומי, •קריות

 הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, •בהתאם לםעיף 89 ׳לחוק •התכניון
 והבניה, תשכ״ה^1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז היפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון •ולבניה
 קריות, הופקדו שינויי תכניות מיתאר •מקומיות אליה, ביחד

 עם •ה תשריטים המצורפים אליהם :
 (1) ״תכנית מסי ק/171אי — ׳בינוי •מרכז ׳מסחרי מבעיה
 צפון״ — המהווה שינוי •לתכנית מם׳ ק/130 — תכנית
 מיתמר לשטח הועדה המקומית לבניה ולתכנון •עיר
 קריות, והמהווה ביטול לשינוי תכנית •מיתאר מקומית
 :הנקרא ״תכנית מט׳ ק/171 — בינוי מרכז ממחירי סיביני״ה

 צפון״.
 כן נמסרת בזה הודעה, כי שינוי התכנית האמור משפיע,
 לגרי שטת תחולתו, •על תכניות מפורטות מס׳ יק/123 —

 קריה שמריהו ומסי יק/134 — •בינוי רמלנה,
 ואלה השט הים הכליולים •בשינוי התכנית :

 גוש 11531 חלקות 27—40, 59—61, 70—72, 82—84,
 95—97, .חלקי הלקות 41, 42, 62, 73, 85, 98, 133.

 גוש 11553 •חלק :מחלקה 91,

 מרחב תכנון מקומי, •כפר־סבא

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת יבזה הודעה בהתאם לםעיף 117 לחיוק !התכנון
 •והבניה, תשב״־—1965, כי הועדה המחוזית •לתכנון ולבניה,
 מחוז המרכז, החליטה •באישור שר הפנים, •לאשך שינוי
 תכנית :מפורטת הנקרא ׳״שינוי תכנית ׳מפורטת מס׳ כם/3/14״,
 שהודעה על הפקדתו •ייחד עם •התשריט •המצורף אליו פ וחנוטה

 בילקוט הפירםיוימים 1597, תשל״ג, עמי 1068.
 •השינוי האמור, •בצורה שבו הועדה המחוזית אישרה
 אותו •ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה
 •המחוזית •האמורה ובן ׳במשרדי ׳הועדה •המקומית לתכנון
 ולבני־ כפר־סביא, וכל מעונין ׳רשאי לעיין •בו ללא תשלום

 ביטים :ובשעות שהמשרדים האמורים •פתוחים לקהל.

 יא׳ באה תשל״ג (30 ביולי 1973)
 א> תיון

 יושב •ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז •המרכז

 מרחב תכנון ,מקומי, •חיפה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, •בהתאם לסעיף 117 לתיוק התכנון
 והבניה, תשכ״יה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוה חיפה, החליטה, באישור ישר הפנים, לאשר ׳שינוי תכנית
 מיתאר :מקומית הנקרא ״תכנית •מסי חפ/1073ד׳ — שינוי
 ,הבינוי •בקרית־ומז עלית המהווה ׳שינוי לתכנית חפ/223, תכנית
 •המיתאר של ׳־עיר חיפה״, שהודעה •על הפקדתו ביחד עם
 ־תשריט המצורף :אליו פורסמה בילקוט הפרסומים מ:ס׳ 1321,

 תשלי׳ ב, עמי 1603.
 השינוי ׳האמור, ׳בצורה שבה אישרה :אותו הועדה
 המחוזית ביחד עב התשריט •המצורף •אליו, היפקד במשרדי
 הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית
 •לתכנון ולבניה היפה, •וכל מעונין רשאי לעיין בו •ללא תשלום

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י״ז •בתמוז תשל״ג (17 ביולי 1973)

 נפתלי אילתי
 יושב ׳ראש הועד־ המחוזית לתכנון •ולבניה

 מחוז חיפה

 •מרחב תכנון •מקומי, השומרון

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת, ביטול
 תכניות חלוקת קרקע, תכניות מפורטות ושינויי

 תכניות מפורטות
 נמסרת יבזה •הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחזק התכנון
 והבניה, תשביה—1965, כי הועדה המחוזית ׳לתכנון ולבניה
 •מחוז חיפה, החליטה, באישור שר הפנים, די.׳•!:- ׳שינוי תכנית
 מפורטת הנקרא ״תכנית מפי •18/9— תכנית מפורטת כדכוד״,
 המהווה שינוי לתכנית •מס׳ 30 — תכנית מפורטת כרכור,
 לתכנית מסי 53 — :תכנית שינוי כרכור, •והמהווה ביטול

 לתכניות חלוקת קרקע, תבניות מפורטות ושינויי תכניות
 מפורטות הבאות :

 תכנית מם׳ 15 — ״תל שלום, כרכו!ר״;
 תכנית מסי 93 — ״תכנית ״נוה־עוכז״ •שינוי מס׳ 1 (1945)

 לתכנית גלילית מם׳ 53״ !
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 (1) ״תכנית ׳מפורטת ימבי 1377 — בית עלמין, ׳ראש הנקרה״,
 שהודעה על הפקדתה, יהד עם התשריט •המצורף אליה,

 פורסמה ׳בילקוט הפרסומים 1852, תשל״ב, עמי 3294.
 (2) ״תכנית מפורטת ימס׳ 1456 — בית עלמין — יבושם לימן,
 שהודעה על הפקדתה, יתר עם התשריט המצורף אליה,
 !פורסמה בילקוט הפרסומים 1852, תשל״ב, עמ׳ 2394.

 התכניות •האפורות, בצורה ושבה אישרה אותן הועדת
 המחוזית ׳ביחד עם היתשריטים המצורפים אליהן, הופקדו
 •במשרדי •הועדה •המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדת
 המקומית לתכנון ולבניה אשרי שבקיבוץ עברון, וכל מיונין
 •רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.
 כ׳ בתמוז תשל״ג (20 ביולי 1973)

 י׳ קגיג
 יושב ׳ראש ׳הועדה המחוזית לתכנון ׳ולבניה

 ׳מחוז הצפון

 ׳מרחב תכנון!מקומי, •טבריה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, תשב׳ית—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון •ולבניה,
 מחה •הצפון, •החליטה, באישור שר הפנים, לאשר !שינוי תכנית
 מיתאר הנקרא ״תבנית :מס׳ 1563 !שינוי •לתבנית •:מיתאר מס׳
 287, טבריה — מרכז חינוך, תרבות ׳ואמנות ע׳״ש שטרית״,
 שהודעה על הפקדתו, ביתד עם התשריט המצורף ׳אליו,

 פורסמה בילקוט הפרסומים 1873, תשל״ג, עמ׳ 392.
 השינוי האמור, מצורה ישבה אישרה אותו הועדה המחוזית
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, הופקד •במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה יוכן במשרדי. הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה •טבריה שבעירית טבריה, וכל ׳מעונין רשאי לעיין בז
 לל« תשלום גימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.
 כ׳ ׳בתמוז תשל״ג (20 ביולי 1973)

 י? דוידוביץ
 מ׳ימ יו״ ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הצפון

 מדהב תכנון מקזמי, הגליל המרכזי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, •בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, תשכ״ה—1965, בי הועדה המחוזית •לתכנון ולבניה,
 מחוז הצפון, ׳אישרה תכנית מפיורטת הנקראת ״תכנית מפורטת
 מסי 1028 — יעוד !שטחים בגושים 18669, 18672״,. שהודעה
 על ׳הפקדתה, יחד עם התשריט •המצורף אליו פורסמה

 בילקוט הפרסומים 1878, תשל״ג, עמי 544.
 התכנית ׳האמורה, :בצורה שבה !אישרה אותה היועדה
 ביתד עם התשריט המצורף ׳אליה, הופקדה ׳במשרדי הועדה
 האמורה ובן ׳במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל
 המרכזי שבעכו, וכל מעונין רשאי לעיין מה ללוא תשלום

 •בימים דםשעות •שהמשרדים האמורים •פתוחים לקהל.

 כ׳ בתמוז תשל״ג(20 ביולי 1973)
ז דוידוביץ  י

 מ״מ יו״ד הועדה המחוזית לתכנון ןלכניד,
 •מחוז הצפון

 (2) ״תכנית מס׳ •ק/236 — הלוקה •חדשה -ובינוי בגושים
 11553, 11554 קרית •ביאליק״ — ׳המהווה שינוי לתכנית
 •מס׳ ק/130 — •תכנית מיתאר לשטח הועדה המקומית
 לבניה ולתכנון עיר קריות — ביחד עם התשיריט •ונספח

 מם׳ 1 ׳המצורפים ׳אליו,
 •נמפרת יבזה היודע ה,.כי שינוי תכנית •זיר, משפיע, בשטח
 תחולתו, על תכניות מפורטות .מס׳ יק/123 — •קרית
 שמריהו יומם׳ •ק/135 — תכנון ׳מחודש •בצדי בביש

 חיפה—,עכו.
 ואלה •השטחים הכלולים •בשינוי התכנית :

 גוש 11553 חלקות 11—14, 35—43, 58—90, 102—117 ;
 תלקי חלקות 30, 47, 122.

 גוש 11554 חלקות 2—-15, 22—32, 158, 166—170, 172—
 175, 180, 182, 190—194 ; חלקי חלקות 159, 179, 183.
 •כל מעונין בשינויי •התכניות •רשאי לעיין בהם לילא תשלום

 •בימים •ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 •כל מעונין בקרקע, םבנין ואו -בכל •פרט תכנוני !אחד
 ׳הרואה את •עצ!מו נפגע על •ידי שינויי התכניות, וכן מהנדס
 ועדה !מקומית •שמרחב התכנון שלה כלול בתהומי התכניות
 £ או גובל •אותם, •רשאי, תוך הדשיים מיזם פרסומה. •של הודעה
 ^ זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינויי התכניות במשרדי הועדה

 המקומית האמורה.
 כ״ה בתמוז תשל״ג (25 ביולי 1973)

 נפתלי אילתי
 יושב :ראש הועדה הטתוזית •לתכנון •ולבניה

 •מחוז היפה

 • מרחב תכנון מקומי—מחוזי, מחוז חיפה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 ׳נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 89 ו12(יא) לחוק
 התכנון והבניה, תשכ״ה—1965, בי במשרדי ׳הועדה המוזויזית
 לתכנון :ולבניה !מחוז חיפה, הופקד •שינוי תכנית מיתאר
 •מקומית הנקרא ״תבנית ימם ג/776 — ערערה — בית המועצה,
 טיפת •חלב ומועדון נוער — המהווה שינוי לתכנית ימם׳ ג/
 400 — תכנית מיתאר לשטחי הגלילי •לתכנון עיר!מחוז חיפה״,

 !ביחד עס התשריט המצורף אליו.
 ואלה :הם השטיחים ׳הכלולים בשינוי התכנית : גוש 12173

 חלקות 71, 72.
 •כל מעונין בשינוי התכנית רשאי •לעיין •בו •ללא תשלום

 בימים ׳ובשעות שהמשרדים האמורים פתדתים •לקהל.
 כל •מעונין בקרקע, •כבנין •או •בכל פרט •תכנוני«חר הרואה
 •את •עצמו נפגע על •ידי •שינוי התכנית, •וכן ,מהנדס ועדה
 מקומית שמדתב התכנון ישלה כלול בתחום ׳התכנית או
 גובל אותו, רשאי, תוך חדשיים מיום •פרסומה •של הודעה זו
 ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית ׳במשרדי הועדה

 המחוזית האמורה.

 נפתלי אילתי
 יושב ׳ראש הועדה ,המחוזית •לתכנון ולבניה

 •מחוז ׳חיפה

 הרהב תכנון מקומי, אשרי

 הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
 נמסרת •בזה הודעה, ׳בהתאם לסעיף 117 לחיוק התכנון
 •והבניה, תשכ^ד,—1965, כי הזעזד, המחוזית לתכנזן ולבניה

 מחה הצפיון אישרה תכניות ׳מפורטות אליה ז
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 ולבניה שדרות, וכל מעונין דשאי לעיין בה ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,

 ד׳ בתמח תשל׳״ג (4 ביולי 1973)

 י׳ ורדימוז
 יושב •האש ׳הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 ׳מחוז הדרום

 ,מרחב תכנון מקומי, הגליל התחתון והגליל המרכזי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והיבגיה, תשכ״ה—1965, :כי ׳במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה .׳מחוז ׳הצפון ,ובמשרדי •הועדה ׳המקומית לתכנון
 ולבניה הגליל התחתון •והמזרחי, :שבטבריה הופקדה תבנית
 מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מסי 1812 — •כביש מס׳
 32, צומת פרוד—נולני, קטע ק״מ 19—16״, ׳ביחד עם התשריט

 המצורף אליה.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי •התכנית :
 חלקי גושים 15216, 15217, 15415, 16614, 16615, 17549.
 כיל מעונין בתכנית, רשאי לעיין •בה ללא •תשלום בימים

 ובשעות ׳שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כל ׳מעונין בקרקע, או יםכל פרט תכנוני יאחד הרואה
 עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן מהנדס ועדה ׳מקומית שמרהב
 התכנון שלה כליל •בתחום התכנית או נובל אותו, •רשאי,
 תוך חדשיים מיום ׳פרסומה של הודעה זו ׳ברשומות, להגיש

 התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 •ד׳ באב תשל״ג(2 באוגוסט 1973}

 י׳ קניג
 יושב דאש הועדה המחוזית לתכנון ׳ולבניה

 ׳מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המרכזי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת יבזה ׳הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 •והבניה, תשב״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה ׳מחית הצפי! •ובמשרדי הועלה המקומית לתוכנו ל
 ולבניה הגליל •המרכזי, שבעכו, הופקדה תכנית •מפורטת
 הנקראת ״תכנית :מפורטת מס׳ 1803 — תחנת דלק במסעף

 חאטה-^פקיעין״, ביחד עם התשריט •המצורף ואליה.
 ,ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :

 גוש 18840 חלקה 9.
 גוש 18843 חלק •מחלקה 117.

 •כיל מעונין •בתבנית ׳רשאי לעיין בה •ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל מעונין בקרקע, או •בכל •פירט תכנוני אחר הרואה
 עצמו נפגע על ידי •התכנית, וכן ׳מהנדס ועדיה ׳מקומית שמרחב
 התכנון שלה כלול בתחום •התכנית או גובל אותו, רשאי,
 תוך חדשיים מיום פרסומת של הודעה זו •ברשומות, להגיש

 התנגדות לתכנית •במשרדי הועדה המקומית :האמורה.
 ז׳ ׳באב תשל״ג (2 ׳באוגוסט 1973)

 .י׳ קניג
 יושב ראש הועדה :המחוזית לתכנון .ולבניה

 מחוז הצפון

 מרחב תכנון :מחוזי, נוף הגליל, מרום הגליל וגליל התחתון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת מזה הודעה, •בהתאם לסעיף 117 לחוק ׳התכנון
 ׳והבניה, תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 ׳מחוז הצפון, אישרה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת
 מם׳ 962 — כביש ימם׳ 32, צומת פרוד — צומת גולני(שינוי
 •תואי)״, שהודעה על הפקדתה, יחד עם התשריט המצורף אליה,

 פורסמה בילקוט הפרסומים 1477, תשכ״ט, עמי 23.
 התכנית האמורה, כצורה שבה אישרה אותר, •הועדה
 המחוזית, ביחד עם התשריט המצורף אליה, •הופקדה במשרדי
 הועדה המחוזית האמורה ויכן •במשדרי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה נצרת, נצרת עלית !ומירון, וכל מעונין חשאי לעיין בה
 לילא תשלום ־•בימים ובשעות המשרדים האמורים פתוחיפ לקהל.

 יי קניג
 יושב ׳ראש •הועדה המחוזית לתכנון ׳ולבניה

 •מחוז הצפון

 מרחב תכנון ׳מקומי, ;מחוז הדרום

 הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
 נמסרת בזח הודעה, ׳בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, תשבה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה, מחוז הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה, •מחוז ׳הדרום, הופקדו שינויי תכניות מפורטות ׳אלה,

 ביחד עם התשדיטיפ המצורפים אליהם :

 (1) ״שינוי מס׳ 3 לתכנית !מפורטת ימם׳ 101/03/26 —
 מגרשים לבניה פרטית •בירוחם גוש 39539״.

 (2) ״שינוי ימס׳ 1 לתכנית מפורטת מס׳ 109/03/11 — שינוי
 ייעוד בשכונה אל-עוברה לידי שבט אל החייל״.

 כל מעונין ׳בשיגויי התכניות •רשאי לעיין י0הם ללא תשלום
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 בל מעונין בקרקע, ב בנין או בכל פרט תכנוני אחר,
 הרואה את עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן ׳מהנדס
 ועדה :מקומית שמדחכ התכנון ישלה הלול ׳בתחומי התכניות
 •או גובל אותם, •רשאי, תוך חושיים מיום פרסומה של הודעה
 זיו ׳ברשומות, להגיש התנגדות לשינויי התכניות במשרדי הועדה

 המקומית האמורה.
 יו׳!בתמוז תשל׳יג (6 ביולי 1973)

 י"׳ ורדימון
 יושב ׳ראש ׳הועדה •המחוזית לתכנון ׳ולבניה

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי, שחרות

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 ׳נמסרת בזה הודעה, •בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 •והבניה, תשכ״ה—1965, פי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הדרום, אישרה תכנית ׳מפורטת הנקראת ״תכנית
 מפורטת ימם׳ 1/103/03/21 —יעוד שטח לבניה מסחרית
 כבישים וחניות — ׳שדרות״, ׳שהודעה על הפקדתה, יחד עם
 התשריט המצורף אליה, פורסמה בילקוט הפרסומים 1905,

 תשל״ג, עמי 1556.
 התכנית האמורה, בצורה שבה אישרה •אותה הועדה
 המחוזית, •ביתד עפ התשריט !המצורף אליה, ׳הופקדה במשרדי
 הועדה המחוזית האמורה:וכן במשרדי ההעדר, המקומית לתכנון
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 כל מעונין בשינוי מתכנית חשאי לעיין ביו ללא תשלום
 בימים •ובשעות •שחמשח־יפ האמורים פתוחים •לקהל.

 בל •מעונין בקרקע, בבניו או בכל פרט תכנוני &חר!הרואה
 עצמו נפגע על ידי שינוי התבנית, •וכן :מהנדס ועדה, מקומית
 שמרחב התכנון שלה כלול בתהום התכנית או גובל אותו,
ו ברשומות,  דשאי, תוך חדשיים •מיום פרפומה !של •הודעה ז

 להגיש •התנגדות לשינוי התכנית •במשרדי הועדה המקומית
 האמורה.

 ד׳ באב חושל׳׳ג {2 •פאוגוסס 1973)

 י׳ קניג
 יושב •ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 !מחו! הצפון

 מרחב תבגון ׳מקומי׳ יזרעאלים

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
 !נמסרת בזה הומיה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 :והבניה, השכיבה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה •מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
 •ולבניה יזרעאלים, הופקדו תכניות מפורטות אלה, •ביתד עם

 התשריטים המצורפים •אליהם:

- ה פ י  נ1) ״תכנית :מפורטת מס׳ 1683 — כביש ,מם׳ 24 ח
 טבריה, קטע עוקף •מגדל העמק״.

 מגלה השטחים הבלוליפ בתבנית :
 חלקי גושים 17305, 17416—17419, 17453, ..16889,

,16873 ,16876 ,16886 ,17451 ,16885 ,17452 
 (2) ״תכנית מפורטת מם׳ 1714 — אזור תעשיה בגוש 11495,

 יוקנעס״.
 ואלה השטחים הכלולים התכנית :

 גוש 11495 חלק מחלקות 4—8,6—12.
 •כל ׳פעונין בתכניות חשאי לעיין בד, ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים ה-אמ־רים פתוחים לקהל,
 •כיל מעונין בקרקע, ואו ככל •פרט תמנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי התבניות, ,ובן מהנדס:ועדה :מקומית שפרחב
 התכנון שלה •בלול •בתחומי התכנשות !או גובל :אותם, דשאי,
 תוך חדשיים מיום פרסומה :של הודעה זו ברשומות, להגיש

 התנגדות לתכנית •במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 ד באב תשל״ג (2 •באוגוסט 1973)

 י׳ קניג
 יושב ראש :הועדה המתתית •לתכנון ולבניה

 מחוז הצפון

 מרחב תכנון ׳מקומי, עמו

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמפדת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 ;והבניה, תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז תצפון, ובמשרד הועדה המקומיות לתבניון
 ,וליבניד, עםו, שבעירית עכו, •הופקד שינוי תכנית ׳מפורטת
 הנקיהא ״תכנית •מפורטת •מם׳ 1658 — ׳שינוי לתכנית מפורטת
 מם׳ 1178 — עכו—צפון, ואוביקט ימס׳ 10״, ׳ביחד עם

 •התשריט המצורף אליו.

 !ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 גוש 18017 חלקות 68, 71—73 וחלק !מחלקות 67, 70,

.81 ,76 ,75 
 גוש 18020 חלקות 1—8, 55 •וחלק ׳מחלקות 54, 57.

 גוש 18021 חלקות 9—15 :וחלק מחלקות 49, 50, 52, 53.
 גוש 18022 חלקה 39 וחלק מחלקות 2, 33, 37, 38.

 כל מעונין ,בשינוי התכנית רשאי לעיין •בו ללא תשלום
 בימים ׳ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 יכל :מעונין :בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר
 הרואה עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס ועדה
 מקומית ׳שמרחב התכנון שלה כלול בתחום ׳התכנית או גובל
 אותו, רשאי, תוך הדשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה

 המקומית האמורה.

 ד׳ נאב תשל״יג (2 באוגוסט 1973)

 י׳ קניג
 •יושב ׳ראש ׳הועדה הטתוזית לתכנון ולבניה

 ימחה ד&פון

 טרחב \תכנון !מקומי, הגליל המזרחי

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק •התכנון
 ׳והבניה, תישכ״ה—1965, בי ׳במשרדי הועדה המחתית לתכנון
 ולבניה •מחוז הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה הגליל המזרחי, שבטבריה, •הופקד שינוי תכנית מיתואד
 הנקרא ״תכנית ימס׳ 1802 — שינוי לתכנית• מיתאר הגלילית
 מס׳ 194 — חלקות מגרשים •בכפר מנדא״, ביחד עם התשריט

 המצורף אליו.
 «זאלד. השטחים הכלולים ׳בשינוי התפנית ז

 גוש 17570 תלקה 43.
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ט פ ש מ ת בתי ה ו מנ  הז

 בית המשפט המחוזי בירושלים

 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה ולמינוי מנהל עזבון, כמפורט להלן.
 כל המתנגד לבקשה יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיומ פרסום הזמנה זו, את טעמי התנגדותו, שאם לא כן

 יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

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

 407/73 י מדפיל עדרי ירושלים 2.12.72 ראובן מימון
 413/73 לוציה לאיו קומט ירושלים — נחום קומט

 414/73 לאה זדכה יפה־נוף ירושלים 17.12.71 חיים ברוך יפה־נוף
 415/73 יופ^ חיים פנחמי ירושלים 22.1.73 אהרן פנחסי

 י׳ ווייפ, רשם

 הזמנות בדבר ירושות

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

 שם המבקש
 תאריך

 הסטירה
 מקום מגוריו

 שם המנוח האחרון
 מס׳ התיק
 (ירושות)

 3.8.72 אדית רבקה שיר
 25.4.73 בן ציון הירשברג

 24,12.72 אברהים מחמד אמין עבד
 אלרחמן
 — יוסף עזרא

 אנה ברנשטיין ירושלים
 יהודית הירשכרג ירושלים
 חסן מחמד אמין אלרחמן אבו־גוש

 רינה עזרא ירושלים

406/73 
408/73 
409/73 

410/73 

 י׳ וייס, רשם

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב—יפו

 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה ולמינוי מנהל עזבון, כמפורט להלן.
 כל •המתנגד לבקשה יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, את טעמי התנגדותו, שאם לא כן

 יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

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

 1996/73 יהודה מדר תל-אביב 28.4.73
 2941/73 גאנגר לגופ — — לינה גאנגר

 3065/73 זלמן אודנשטיין — — —
 3152/73 פלומון גרזניאי, — 11.5.72 שרלוטה ברוניאק

ו נפיפ — — בזרנו שדה נ  3153/73 בזי
 3156/73 פאני לייבוביץ תל־אביב 24.2.73 מגדה מגדלנה רוזנברג

 3163/73 ל,רל אנגרפ רמת־גן 19.1.73 אווז פישר
 3167/72 חיים וישכרוד תל־אביב 27.3.73 טוביה ויסבר וד
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 מס׳ התיק מקום מגוריו תאריך
 (צוואות) שם המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

 3171/73 ייפוי טרודרמן — נחמן רז

 3173/73 חנינה כהן — — . סעידה שיבה
 3175/73 רחל הכט — 11.7.73 פ. ש. פרלפ, עו״ד

 3177/73 מדים אטקין — — אברהם םיללם
ב פפי — — גבלב ארנולד ז כ  3189/73 נ

 3198/73 מניה רטנר כת־ישראל — 30.5.73 רחל ורסנו
 3200/73 קיילחני אנא תל־אביב 15,6.73 ליפשיץ זיגמונט

 3211/73 ליאו וויי ל תל־אביב 16.5.73 רחל וייל
 3212/73 יע5!ב טלישבשקי — 1.5.73 אולה טלישבסקי

ט • רמת־גן 29.4.73 בוטה גוט  3213/73 מקס מ
 3220/73 פולה דשכפקי רמתיים — —

ש שהרכאני רמת־גן 8,7.73 — ד  3222/73 ל
 3226/73 ז׳ק גחטן — ויולט גהטן

 3227/73 דוריפ לכוכיץ ברוקלין, 8.11.72 אתל לבוביץ
פ גולדשטין ארצות־הברית 1.3.66 אטלין ארורה גולדשטין  3228/73 אאי

 3ד/3233 משה דניץ כפר־סבא 6.1.73 צבי ויבטראוב
 3243/73 ליאוגולד 9דושז — 2,4.73 אליזבט פרזמן
 3290/73 שמואל פריזינגר — 3.6.73 בלה פריזינגר

 3291/73 יצחי, כהן — — טוהם חיון
ר ת״א 8.7.73 בריקמן גיטל  3299/73 פריקמן ג

 3304/73 הווה יטט«זכ גדרה 15.1.73 יהושוע שמשיב
 3306/73 ישראלי שרגא ת״א 11.6.73 ריקליס רות

 3309/73 אפרהס פרוק ת״א 17.3.73 שולמית אנסלם
 3310/73 כלה כולי מרקוכיץ ת״א 5.7.73 מרקוביץ קר ל

 3313/73 אידה הוימן ארה״ב 27.3.63 אנה קום
 3315/73 פילס שלופ פדי יוהנסבורג 3.6.72 די סטנדרד

 3321/73 טכלוכיץ אכרימ ת״א 9.3.73 לאה מנץ
 3323/73 זאכ מילד — 5.7.73 הלנה מילר

 3325/73 חנה רפאלוכיין בת־ים 22.4.70 מדינת. ישראל
 3326/73 אלן לוי פיית 11.7.73 מתילדה הורוביץ

 4026/72 ליאון פישר — 23.3.72 קלרה פישר
 3239/73 בנכניפטי משה — 17.7.65 חביב אסתר

 3240/73 יופ!» פרידלנדר — 28.3.73 פרידה פרידלנדר
 3246/73 אליהו גרציאני דרום אפריקה 21,9.72 נדדדה גרציאני

 3255/73 נסימ לוי — — אנה לוי
 3257/73 כהן מרסל — — כהן ציון

 3265/73 מיכאל דוד מזרחי — 18.2.45 עוזי זמיר

 י׳ ולד, רשם
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ו פ י ־ ב י ב א ־ ל ת י ב ז ת המעזפט המחו י  ג
 הזמנות בדבר ירושות

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

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

 1296/73 שטחה גילצד תל־אביב 12.3.73 חנה גילצר
 2037/73 אכרהפ מנצור — — יחיאל מנסור

 2375/73 אסתר רקד — יעקב רקד
 2395/73 • פדיכרג יונה יוכבד — — גוטליב שמואל

 2470/73 פלמון בךימין שוקרון — — הנה שוקדון
 2521/73 שמחי יהודה — — שמחי מרים
 2629/73 זכריה יחיא לידני — — משה לידני

 2862/73 רחל אלישיב תל־אביב 7.6.73 בנימין אלישיב
 3022/73 יצוז? אפו — — רחל אפו

 3055/73 גיסים כן־אכרהמ יפעי — — יפעי יונה
 3100/73 אסתר פין איציק _ — סין איציק

 3125/73 גרמן חייט — — ליזטה גרמן
 3149/73 יעהכ קוקוס תל־אביב 17.8.59 דבורה קוקוס

 3150/73 אהרון אוליצקי — 26.6,73 מרים אוליצקי
 3151/73 יעקב חטטן 14.5.73 אביבה הטמן

 3154/73 פיליפ מ. כשר ארצות־הברית 4.6.67 רוז בסר
 3157/73 שמואל בן־טוכיפ — — אריה בן־טובים
 3157/73 דשא כן־טוכימ — — אריה בן־ טובים

 3158/73 ארנסט פלומון — — חנה סלומון
 3159/73 טיכוד פן ־יהושע פישר _ 21.1.61 זהבה פישר
 3160/73 יהודה פוזי — 27.4.62 זינבול סחי

 3161/73 דוד ל5ןשטיין פתח־תקוה 27.4.73 שרה לקשטיין
 3162/73 יופף זוירכרון — 3.12.72 מרים זוירברון
 3165/73 פנחפ זופמן תל־ אביב 16.10,35 רוזה אפשטיין
 3165/73 רוזה זופמן רעננה 6.10,55 דהה אפשטיין

 A3 3166 יחזקאל פודל! פתח־ תקוה 1.12.72 זיוה דרורי
 3168/73 אכרהפ ויכמן בת־ ים 8.7.73 פייגה ויכמן

 3169/73 רבקה גן-מאיד — — שלמה בן מאיר
 3170/73 קעטבי שלמה — — ידידה קעטבי

 3174/73 חנה כספי — — מינה לב
 3176/73 שושנה לוין רמת־גן 17.3.73 חגי לוין

 3178/73 איוגין הוכמן — — רוברטו רפאל הוכמן
 3179/73 יצחק כן־צכי — 26.4.73 מיכל בוים

 3180/73 פולפקיה הנה בת־ים 8.6.73 פלדמן אחיל
 3181/73 רובינשטין דוד תל־אביב 20.6.73 רובנשטין סימה

 3182/73 חיים חרובי כפד־ויתקין 26.12.71 הלה חרובי
 3184/73 קמינר שלמה חגיד נהרג בשואה 1942 שרה פרקנטל
 3184/73 קמינר יהודה נהרג בשואה 1942 שדה פרקגטל

 3185/73 שאול מנחפ בפר־סבא 28.12.72 אסתר מנחם
 3186/73 משה רנדל תל־אביב־יפו 11.6.71 סמי ליי רנדל
 3188/73 גדדוש נפתלי פתח־תקוה 22.10.72 גרדוש ברטה
 3190/73 אילון ישראל פתה־תקוה 16.5.73 שרה שובמן
 3191/73 ציון עכי רמת־השרמ 23.10.70 כדורי דאבי
 3193/73 משה מילכמן — 13.7.73 טובה ורך

 3193/73 סלח אליהו רמת־השרון 9.2,73 זמירה ששה
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ו פ י ־ ב י ב א ־ ל ת י ב ז ט המחו פ ש מ ת ה  בי
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 שם המבקש
 תאריך

 הפטירה
 מקום מגוריו

 שם המנוח האחרון
 מם׳ התיק
 (ירושות)

ר ראשון ־לציון 29.11.72 יגר מנתם אדמונד  3194/73 מריפ ע
 3195/73 חיים פרדו בן־גכדיאל רמת־גן 30,5.73 רחל פרדו

 3196/73 משה כדונשטיין יפו 16.6.73 אסתר גרונשטיין
 3197/73 מלכה כהן פפן — 8.12.72 יוסף כהן סבן
 3201/73 פי«ז טוב אלג׳פ תל־אביב 7.2.50 קומברו אלג׳ם
 3202/73 נחמן גולדברג גדרה 3.10.62 יהודית שטרן

 3203/73 שרה גולדנברג תל־אביב 22.12.72 רחל םלפטר
 3204/73 בן •צור עדינה גבעתיים 19.1.72 בן־ צור רתמים

 3205/73 מיציק צפורה באר־טוביה 18.12.54 שושנה גרינוולד
 3206/73 מיצוק משה באר־טוביה 7.6.52 שושנה גרינוולד

 3207/73 אברהב שלמה — 29.4.73 אליהו שלמה
 3208/73 יצחק ישעיהו וויגר ת״א 10.7.73 יעקב וינר

 3209/73 ישעיהו כהן ת״א 15.1.73 עדה פמילוב
 3210/73 ששון ויולט ר״ג 10.10.71 ששוו יעקב
 3214/73 פגי הופן — 23.1.72 אהרון הופן

 3215/73 משה כפפי פ״ת 21.2.73 כספי רחל
 3216/73 צכי הלמאי היפה 30.3.71 מרים הלמאי

 3217/73 פפיד יצח? 3.6.73 ספיר היה
 3218/73 אסתר הרנפלד כ״ס 20.4.73 מרים שטרן

 3219/73 מאיר גלברט 5.4.73 מינה ברכה גלברט
 3221/73 משה פרנקל — 9.6.72 רוזה פרנקל

 3224/73 מרדכי הדוש חיפה 2,3.72 צפורה הדוש
 A3 3225 דוד חיים פימר חולון 21.8.67 טובה פייגר

 3229/73 חיימוביץ ארנשגזינה — 23.2.70 חיימוביץ אלברט
3 אלזה זגל ת״א 21.11.72 רחל טננצפ 2 3 0 / 7 3 
 3231/73 ליגרמז אליעזר פ״ת 15.7.73 ליברמן רות

 3232A3 פרומה רינת פ״ת 30.6.71 יוסף רינת
; ת״א 9.9.44 רבקה גרושגסקי ד כ נ ה  3234/73 משה ו

 3236/73 אליעזר גוטמן ת״א תל־השומר 11.6,60 אביבה שדה
 3238/73 רפאלה אופטדוביץ _ 3.6.73 עפרה שי

 3267/73 ניפל נעמי ת״א 12.9.72 ניפל משה
 2146A3 אלטשולר תמר — — אלטשולר יוסף

 2147/73 פלמנר רפאל — — רובינשטיין פרלה
 A3 3155 מינדל שכטר ת״א 17.2.73 צבי •שכטר

 3237A3 פנדוד גולדמן ר״ג. — גוסטא גולדמן
 3239A3 בנככיפטי משה — 17.7.65 חביב אסתר

 3242/73 כרקוכיץ רחל בת־ים 6.1,73 ברקוביץ יוסף
 3244/73 אדנפט שטורך — — אנטוניה שטורך

 A3 3245 דבורה הלפ ת״א 29.1.73 נטשה שחר
 3247A3 נהופ קרני ת״א 16.5,73 ברטה קרני

 3248/73 מיכאל יהודה לשצינד — 2.4.73 עדנה לשצינר
 3249/73 זילברמן דוד פלומון ראשל״צ 1.3.73 רבקה זילברמן

 3250/73 צבי סלונימפקי ת״א 19.1.73 יונה סלונימסקי
 3251A3 משולב הרון — — שרה שמשי
 3251A3 מזל הרון ת״א — שרה שמשי

 3252/73 נתן פוקמ ת״א 30.1.73 אמליה פוקס
 3253A3 קרזיכפקה הרונופלבה — 22.6.73 חובן הלנה
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ו פ י ־ ב י ב א ־ ל ת י ב ז ט המחו פ ש מ ת ה י  ב
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

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

 3254/73 דניאל ששון פ״ת 8.12,72 רגינה ששון
 3256/73 כן־ציון איסק חלל בה־ים 20.6.73 אורו איסק הלל
 3258/73 מלי שטנצלר ת״א 3.8.66 יעקב שטנצלר

 3259/13 ברכה ויגשטיין ר״ג 3.5.73 בנימיו גפני
 3260/73 אדולן־ ויסמן — — רוזה מייגנרס
 3261/73 סולומון פורמן שוויץ 24.6.73 ז׳נטה פורמן

 3262/73 וידה פרנזי ת״א 8.8.69 דוד פרנזי
 3263/73 למה שבתיה פ״ת 4.12.71 למה אליעזר

 3266/73 מלכה ביילה מנזון — — אסתר שרה שלו
 3268/73 משה ליליען — — לורה ליליען
 3269/73 פנחפ פנקפ — 30.3.73 אהרן פנקס
 3270/73 אשד מריה ת׳׳א 25.12.72 אשר מרקו

 3271/73 לאה הפ — — ישי הס
 3276/73 אהרן בן־זליג קאופמן באר־ יעקב 5.6.73 מרים קאופמן

 3277/73 צובה חפשי — — נתן תפשי
 3278/73 צבי קוינצקי ת״א 29.6.73 רבקה קורנצקי

 3279/73 רחל קגכ — — יצחק קנב
 3280/73 אוטיליה פלדמן בני־ברק 19,3.73 בוכמן פולינה
 3281/73 פני פריץ כ״ס 5.4.73 פאולינה משה

 3282/73 משה ברנשטיין כ״ ס 1.4.73 ארי הורן
י — 28.6.73 חנה שור  3283/73 יעקב שו

 3284/73 אילנה נזטקביץ — — םברין נזטק ביץ
 3285/73 משה ליכוביץ — 25.12.72 שושנה ליבוביץ

 3286/73 כלאפו גבפו נתניה 8.1.70 גבסו עדה
 3287/73 נחמיה ונמייטטר פיית 19.5.73 שרה וגמייסטר

 3288/73 שמואל גרדשטיין גבעתיים 12,5.73 חנה קאופמן
 3289/73 מנסור סעדיה כ׳יפ 3.9.72 מנסור שלמה

 3292/73 שלמה חיי ס נולונסקי רחובות 28.10.71 יעקב פולונסקי
 3293/73 יוסף זינגר ת״א־יפו 13.4.73 מינה יעקבסו;

 3294/73 יצחה יצחק _ 10.9.65 רבקה יצחק חיים
 3297/73 עזרא לניאדו — 21.8.72 גבריאל לניאדו

 3298/73 בקל עזרא פ״ת 8.2,73 בקל חביבה
 3300/73 יופף מונטאג רעננה 29.4.73 דוד מונטג

 3301/73 יוסף רוזנצויג תי׳א 22.1.73 זלמן רוזנצויג
 3302/73 לייבוביץ צפורה פסה ת״א 10.7.73 לייבוביץ מריאת

 3303/73 ניסיפ אליהו נתניה 28.11.60 בנימין משה
 3205/73 משה רודזון ת״א 9.5.73 בועז דודזון

 3307/73 עינצור פפיה פ״ת 11.4.73 פרלה פטר יהודה
 3308/73 ינינה לאופי קאראקס 23.3.72 טאמי ל אופר

 2316/73 דעיה קופד גבעתיים 10.4.73 חנה קופר
 3311/73 יעקכ קסכ ארה״ב 4.4.69 לואיז קםב
 3312/73 בדיד חפץ ר״ג 29,5.72 מרים חפץ
 3314/73 אהרן לדן — 16.2.73 לאה לוין

 3317/73 דכ כירנבויפ — 3.2.68 משה בירנבוים
 3318/73 דוד זיכר בני־ברק 20.4.73 ד״ר שרה שריד
 3318/73 חיה יחל זיפי בני־ברק 6.6.73 ד״ר שרה שריד
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י פו י בתל־אביב־י ז ע המחו פ ש מ ת ה י  ב
ת (ד,משך) ו נ מ ז  ה

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

 3320/73 לורה הוגן — 11.3.73 דוד קוגן
 3324/73 משת מגל — 6.1.73 שרה סגל

 ד׳ ולד, דשם
ה פ י ח י ב ז ט המחו פ ש מ ת ה  בי

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

 יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 שם המבקש
 תאריך

 הפטירה
 מקום מגוריו

 שם המנוח האחרון
 מם׳ התיק
 (צוואות)

 360/73 בורנשטיין שמשון חיפה 8.2.73 ברונשטיין שרה
 1025/73 יעקבי ארנפט אפרים היפר, 31.5.73 יעקבי לורה

 1026/73 עלי פאדפ אגכרייה משיפה 15.3.51 אגברייה בחיה
1 פול טון מקה פאזל חיפה 29.10.72 פולטיז גילהן 0 2 9 / 7 3 

 1030/73 שוייצד אלפרד חיפה 12.6.73 שוייצר מרגוט
 1032/73 דוידוגיץ חנה קרית־חיים 13.9.69 דוידוביץ ברוך

 1036/73 ליפטן דוד חיפה 20.4.73 וייצנר חיה
 1037/73 אדולף ודלף ניו־יורק 23.7.67 וולף ג י וליטר,
 1038/73 שרש אופקר חדרה 21.2.73 שרש אלוונה

 1039/73 ליגפמן ידרגה חדרה 4.5.73 ד״ר אברהמ ליבסמן
 1041/73 רוזנכלמ ברנרד ארה״ב 13.10.69 דחגבלט יונתן

 1042/73 קדיצפפקי גישה פרדס חנה 30.8.72 גולן שושנה
 1045/73 קאופמן חנה חיפה 13.5.73 לרנר ברוריה

 1046/73 פליישר דוד היפה 16.7.73 צולמן מאיר
 1048/73 פליישר נתן חיפה 26.4.73 פליישר לאה
 1054/73 הולץ ארנה נהריה 8.7.73 טייר מיכאל

 א׳ ד׳ חרמון, רשם
 הזמנות בדבר ירושות

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

 שם המבקש
 תאריך

 הפטירה
 מקום מגוריו

 שפ המנוח האחרון
 מס׳ •התיק
 (ירושות)

 1027/73 ארנפלד אדוסטיד קריתיחיים 30.1.73 מגדה ארנפלד
 1028/73 שלה חיים חיפה 22.4.73 שלח תמר

 1031/73 דדכדפ יענקל קרית־חיים 20.1.72 רבקה דובר ס
 1033/73 גבדביץ אייזיק קרית־חיים 11.6.70 גבוביץ פגיה
 3ד/1034 חירש דוד חיפה 1.2.72 הירש מריה

 1035/73 זוננבדג ישראל חיפה 9.6.73 עוזי שולדנפדיי
 1040/73 גיזלד צפי קרית־ביאליק 17.6.73 גיזלר פרידה

 1043/73 נופינפון צפורה היפה 5.11.72 נוסרנסון מאיר
 1044/73 פלצקר עובדיה חיפה 4.4.73 פלקצר חנה

 1052/73 בופטן דוד קרית־חיים 4.12.72 בוכמן טובה
 1053/73 דדורי היה קרית־חיים 5.4.73 דרורי זאב
 1047/73 פפפי יעקב עכו 1.6.73 כפפי חנה
 1049/73 ציוני ציוני חיפה 22.12.72 ציוני זיוה

 1050/73 אפו מוך אדמד באקה אל גרבייה 11.2.67 אבו מוך פהימה
 1055/73 פלינקו יוסף חיפה 25.1.73 בילנקו יחזקאל

 א׳ ד׳ חרמון, רשם
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ם הרשמי כסי ס הנ נ ו ת כ א ת מ ו ע ד ו  ה

ת ו ר ב ח ת ה ד ו ק  פ

 מען המשרד הרשום : .וחוב נחלתייצחק 42, תל־אביב.
: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2864/71.  בית המשפט המחוזי של

 הסכום לכל לירה: 32 !אגורות.
 דיבידנד ראשון או אחר : דיבידנד ׳ראש ץ •וסופי.

 ומן פרעוני : ה׳ באלול השל״ג (2.9.73).
 מקום פרעונו במשרד המפרק : עו״ד ד׳ אלדור, •רח׳ יהודה

 תלוי 4, תל־אב-יב.

 י״! באב תשל׳׳ג(15 באוגוסט 1973)

 י׳ קיגלוביץ
 סגן •כונס הנכסים הרשמי בפועל

 צו פירוק ואסיפות ראשונות

 שם החבר־ : חב׳ ״לגיל״ טרמפולין וציוד ספורט ישראל
 מע״מ.

 מען המשרד הרשום ; •רח׳ •אידד 39, היפה.
 בית המשפט המחוזי של : חיפה, תיק אזרחי 667/73.

 תאריך צו פירוק : י״ב בתמוז תשל״ג,(12.7.73).
 היום •והמקום לאספות ראשונות : ב״ז באלול תשל״נ(24.9.73).

 במשרד כונס הנכסים הרשמי דח׳ ש׳ לוין 3, חיפה.

 שעת האסיפות :
 1. גושים בשעה 10.00.

 2. משתתפים בישעה 10.30.

 י״ט באב תשל״ג (17 באוגוסט 1973)

 י׳ יקותיאלי
 סגן כונס הנכסים הרשמי

ל 1936  הרג

 שם הנאמן תיאורו ומענו: כנ״ר !רח׳ •שמריהו לוין 3, חיפה.
 שם החייב, תיאורו ומענו : חיים בן גרשון רה׳ •מסדה 24,

 חיפה.

 בית המשפט המחוזי!של : חיפה, תיק •אזרחי 1522/66.

 •היום ׳־אחרון לקבלת הוכחות : י׳ באלול תשל״ג 1(7 בספטמבר
.(1973 

 שם הנאמן תיאורו ומענו .׳ עו״ד ע׳ רנד מרה׳ שמריהו לוין 6,
 חיפה•

 שם החייב, תיאורו ומענו: קיוביטרו ליופו שיכון 47/6,
 יקנעם.

 בית המשפט המחוזי ישל : היפה, תיק אזרחי 92/71.

 הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד

 שם החברה : אויטוקירם חיברה בע״מ — בפירוק.
 מען המשרד •הרשום : טירת הכרמל, •חיפה.

 בית המשפט המחוזי של :wn יפו תיק אורחי 644/71.
 היום האחרון לקבלת הוכחות י״ט באלול תשל״ג(16.9.73).

 שם •המפרק •תיאורו •ומענו: יעקב •אמיתי, נחום פלדמן, עו״ד
 רחוב לבונטיו 21, ת״א.

 שם החברה : ת. י. ל. תעשיות ישראליות לאוטומובילים בע״מ
 בפירוק.

 מען המשרד הרשום : חיפה, טירת הכרמל.
 בית המשפט המחוזי של : ת׳יא—יפו תיק •אזרתי 570/71.

 היום האחרון •לקבלת הוכחות י״ט באלול !תשל״ג (16.9.73).
 שם המפרק תיאורו ומענו : ישראל גיל, יעקב •אמיתי ונחום

 •פלדמן, עו״ד, רחוב לבונטין 24, ת״א.

 ישם החברה : לילנד אשדוד למכוניות •בע׳׳מ, בפירוק.
 מען המשרד •הרשום : אשדוד, אזור התעשיה.

 בית המשפט •המחוזי של: תל־ואביב—יפו :תיק או׳ 3858/71.

 היום •האחרון לקבלת הוכחות י׳׳ט באלול תשל״ג ׳(16.9,73).
 שם המפרק •תיאורו ׳ומענו: עוה״ד יעקב אמיתי, ראובן הלה

 נחום פלדמן, רחוב ליבונטין 24, תל־יאביב,

 י׳ קיבלוביץ
 סנן כונס הנכסים הרשמי בפועל

 הודעה על תשלום דיבידנד לנושים בדין קדימה
 לעובדים בלבד

 שם ההברה : ״אלון״ חב־ ליצור •מוצרי סיריגה בע״מ —
 בפירוק.

ת פשיטת ד ו ק  פ

 הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד

 שם החייב, •תיאורו ומענו: •טוזם ברוך רח׳ •עליה 9, היפה.
 בית המשפט המחוזי של : חיפה, תיק .אזרחי 595/70.

 היום האחרון לקבלת הוכחות : י׳ באלוול תשל״ג :(7 בספ-
 ממט־ 1973).

 ישם הניאמן תיאורו ומענו: עו״ד לנדוי רת׳ נורדוי 15, •חיפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: יעקב •הירש דחי ההגנה 21 קריה
 ביאליק.

 בית המשפט המחוזי של : חיפה, תיק אזרחי 2091/67,
 היום האחרון •לקבלת הוכחות; י׳ באלול ׳תשל״ג (7 בטפ-

 טמםר 1973).
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 הודעה על תשלום דיבידנד

 שם החייב, תיאורו ומעשו: תביש •מוחמר רח׳ הדקלים 1,
 חיפה.

: חיפה, תיק :אזרחי 1019/72.  בית המשפט המחוזי של
 הסכום לכל לירה 10%.

 דיבידנד ראשון או •אחר : ראשון.
 זמן פרעוני: ג׳ •באלול תשל׳יג.(31.8.73).

 מקום פדעונו במשרד הנאמן: עו״ד ע׳ •רנד רה׳ שמריהו
 לוין 6, •חיפה.

 י״ט באב תשל״ג(17 •באוגוםס 1973)

 י׳ יקותיאלי
 סגן כונס :הנכסים הרשמי

 הודעות על תשלום דיבידנד

 שם החייב, תיאורו ומענו : כהן דוד, •דת׳ ששת:הימים 1004/1,
 שלומי.

 בית המשפט המחוזי של : חיפה, :תיק אזרחי 1505/72.
 הסכום לכל לירה : 100%,

 דיבידנד •ראשון או אחר : ראשון.
 זמן פדעונו: ג׳ באלול תשל״ג{31,8.73).

 מקום פרע ונו במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי •חד
 שמריהו לוין 3, חיפה.

 י״ט באב תשל״ג (17 באוגוסט 1973)

 >•׳' יקותיאלי
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 שם החייב, תיאורו ומענו: עלי נעים ביראני מדלית«ל כרטל.
 בית המשפט •המחוזי •של : חיפה, תיק אזרחי 1587/67.

 הסםום לכל לירה : 20%.
 דיבידנד ראשון או אחר : דא׳פזן.

: ג׳ •באלול תשל׳׳ג (31.8.73).  זימן כרעתו

 •מקום פדעונו ׳במשרד •הנאמן: עו״ד ע׳ חרלף ימרח׳ המגינים
 42, היפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: ל״אופולד לוי, גן העצמאות 14,
 ׳קרית־ימוצקין.

 בית המשפט •המחוזי ישל : חיפה, תיק אזרחי 686/69,
 הסכום לכל ליידה: 100%.

 דיבידנד •ראשזן אז אחר : ראשון.
 זמן פרעונו: נ׳ באלול תשל״ג (31.8.73).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: כונס •הנכסים הרשמי, ש׳ לוין
 3, חיטה.

 י״ט באב תשל״ג 1(17 באוגוסט 1973}

 י׳ יקותיאלי
 סגן •כונס הנכסים הרשמי

 היום האחרון •לקבלת הוכחות ו י׳ באלול תשל״ג (7 בספ־
 טמםד 1973).

 שם הנאמן תיאורו ומענו: עו״ד .א׳ ש״לה רה׳ החלוץ 18,
 חיפה,

 י״ט באב תשל׳יג (17 באוגוסט 1973)

 י׳ יקותיאלי
 סגן כונס •הנכסים הרשמי

 הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 לעובדים בלבד בדין קדימה

 שם החייב, תיאורו ׳ומענו ז דב בן •משד, סלומון •רח׳ שושנת
 הכרמל 19, חיפה.

: •חיפה, תיק אזרחי 208/67.  בית ׳המשפט המחוזי של
 | היום האחרון לקבלית הוכחות; י׳ •באלול תשל׳יג (7 בספ

 טמבר 1973).

 שפ הנאמן תיאורו ומענו: עו״ד י׳ פלפלי מרת׳ •הבנקים 3,
 חיפה.

 י״ט באב תשל״ג(17 באוגוסט 1973)

 י׳ יקותיאלי
 פגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד

 שם ׳החייב, תיאורו ומענו : •משה שיניידר, מכונאי, רחוב ויצמן
 45, רחובות.

 ׳בית המשפט המחוזי ישל : תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 1085/69.
 היום ׳האחרון לקבלת הוכחות : יי׳ באלול תשל״ג (7.9.73).

 שם :הנאמן תיאורו •ומענו: עו״ד •מנחם פינקיוס, שדי הוד המלך
 29, תל־אביב.

 שם החייב, •תיאורו •ומענו: מטס (מתתיהו) פלטקובסקי ת״ז
 407423, סנדלר, רחוב סוקולוב 6, לזד.

 ביות •המשפט המחוזי של : •ת״!א—יפו :תיק אזרתי 1063/60,
 • היום האחרון ׳לקבלת ה ופחות : י״ז באלול תשל׳׳ג (14.9.73).
 ^ שם הנאמן, ׳תיאורו •ומענו: םונס הנכסים החשמי, ת״א, רחוב

 נחלת־בניימין 39,

 שם ׳החברה : חברת תלקה 28 בגוש 6394 בע״ימ, בפירוק.
 מען המשרד הרשום : ברון הירש 17, ׳פתח־תקוה.

 ביית המשפט המחוזי של : ת׳׳א—יפו:תיק אזרחי 974/67.
 היום האחרון ׳לקבלת הוכחות י״ז באלול תשל״ג (14.9.73).

 ישם המפרק תיאורו ומענו: דוד ארנברג ורחל לנדפ־הרצוג,
 עו״ד רחוב חובבי ציון 7, פתח־:תקוה.

 י״ז באב תשל״ג (15 באוגוסט 1973)
 י׳ קיבלוביץ

 סגן כיונס •הנכסים החשמי •בפועל
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 (14.9.73) בשעה 8.30 בבוקר בבית •המשפט •המחחי
 בחיפה.

 שש החייב, תי8ורו ומענו : יעקב פריד ת״ז 0635191 מוכן,
 מרת׳ •תו רב 40 א׳, חיפה.

 בית המשפט המחוזי של : חיפה, תיק אזרחי 582/73

 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל : •כ״ו בתמוז
 תשלי׳ ג (26,7.73).

 בקשת נושה יאו חייב : ׳החייב.
 תאריך האסיפה ׳הראשונה, השעה והמקום: י״ד באלול
 תשל״ג !(11.9.73). בשער, 9.00 בבוקר במשרד כונס

 הנכסים •הרשמי ירח׳ •שמריהו לוין 3 חיפה.
 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: י״ז באלול
 תשל״ג (14.9.73). בשעה 8.30 בבוקר בבית המשפט

 המחיזי בהיעה.

 שם החייב, •תיאוריו ומענו:
 1. קלריה ספיבק ת״ז 6921780, עקדת בית •משער עליה

 54, שפרינצק.

 2, אליעזר םפיבק ח״ז 499281. מכונאי •משער עליה
 שפרינצק.

 בית •המשפט •המחוזי של : חיבה, תיק !אזרחי 955/73.

 תאריך צו קבלת הנכסים :והכרזת פשיטת רגל : י״ט בתמוז
 תשל״ג (19.7.73).

 בקשת •נושה או חייב : חייבים.
 תאריך האסיפה •הראשונה, השעה •והמקום : •י״ג •באלול תשל״ג
 (10.9.73) בשעה 9,30 בבוקר במשרד כונס הננסים

 :הרשמי •דת׳ שמריהו לוין 3, חיפה,
 תאריך ׳החקירה הפומבית, !השעה והמקום : י״יט באלול תשל״ג
 •(16 בספטמבר 1973) בשעה 830 בבוקר בבית המשפט

 •המחוזי בחיפה.

 שם החייב, תיאורו •ומענו: יצחק (איזיק) זיסו קצב מנצרת
 עילית, •רה׳ הרמון 14/5.

 בית המשפט המחוזי ישל: נצרת, תיק אזרחי 262/73.
 תאריך צו קבלת נכסים והכרזת •פשיטת רגל; כ״ב בתמוז

.(22.7.73) 

 בקשת נהשה או חייב : •החייב.
 •תאריך האסיפה הראשונה, השעה •והמקום : ט״יז באלול תשל״ג
 (13.9.73), בשעה 08.30 •במשרד כונס הנכסים, נצרת.
ריך •החקירה הפומביית, השעה והמקום : •ט״ז באלול תשל״ג  ת̂ז
 (13 בספטמבר 1973) בשעה 09.00 בבית המשפט המחוזי

 בנצרת,

 י״ט באב תשל״ג(17 באוגוסט 1973)
קותיאלי  י׳ י

 סגן כונס •הנכסים הרשמי

׳ נ ת כו א ת מ ו ע ד ו  ה

 הודעות על תשלום דיבידנד
 שם החייב, תיאורו ומענו: חיים פרנק, חשמלאי, •רחוב .המשנה

 3, תל-אביב.
 בית הטשפט המחוזי של: תל״אביב־יפו, תיק אזרחי 4068/68.
 הסכום לכל לירה ז 40 אגורות. !

 דיבידנד ׳ראשון או אחר : דיבידנד ישני •וסופי,
 זמן פרעונו: ה׳ באלול תשל״ג (2.9.73).

 ׳מקום פרעונו במשרד ׳הנאמן; עו״ד ש׳ליבליך, ׳רחוב אחד־
 העם 60, •תל־ואביב.

 שם החייב, תיאורו ומע-נז: נתן לוי, •מנהל חברה, רחוב
 האורנים 50, כפר־שמריהו.

 בית המשפט המחוזי •של : תל־אביבייפו, תיק אזרחי 1425/69.
 הסכום לכל לירה : 25 •אגודות.

 דיבידנד ראשון או :אחר: דיבידנד ראשון וסופי.
 זמן פרעונו: ה׳ באלול תשל״ג (2.9.73).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ד מ׳ פינקיוס, שד׳ דוד
 המלך 29, תל־אביב.

 •י״ז באב תשל׳יג (15 באוגוסט 1973)

 שם החייב, תיאורו ומענו : רחמים ארנזי ת׳׳:ז 909136, פועל,
 •רחוב •יעבץ 8 ,ת״א.

 בית המשפט חמחתי •של : ת״א—יפו, תיק אזרחי 499/67.
 •הסכום לבל לירה : 85 אגודות.

 דיבידנד דאשון או אחר : ראשון וסופי.
 זמן פרעונו: ה׳ באלול ׳תישל״ג(2.8,73).

 מקום פרעוני •במשיח־ הנאמן: גבריאל וולצר, עו״ד, רחוב
 חובבי ציון 53, ית״.א.

 י׳ קיבלוביץ
 סגן כונס הנכסים הרשמי בפועל

 צווי קבלת נכסים והכרזת פשיטת רגל,
 אסיפה ראשונה וחקירה פומבית

 שם החייב, תיאורו ומענו: ׳רחמים אוחיון ת״ז 6817992, פועל
 מרחוב •פלימ״ח 727/7 קדית-אתא.

 •בית המשפט המחוזי •של : חיפה, תיק ׳אזרחי 623/73.
 תאריך צו קבלת הנכסים •ומביתה פשיטת רגל ; י״ד באייר

 תשל״ג 1(16,5.73),

 •בקשת נושה או חייב: חייב,
 תאריך האסיפה ׳היראשונה, השעה והמקום : י׳׳ג •באלול תשל״ג
 (10 בספטמבר 1973) בשעה 9.00 בבוקר במשרד כונס

 הנכסים הרשמי שמריהו לוין 3, חיפה.
 תאריך החקירה הפומבית, •השעה והמקום : י״ז באלול תשל״ג
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 (31.10.73). בשעה 9,00 •בבוקר, בבית המשפט ׳המחוזי
 בתלאביב־יפו.

 י״ז באב׳תשל״ג(15 באוגוסט 1973)
 י׳ קיבלוביץ

 סגן כונס הנכסים הרשמי בפועל

 צו שחרור והודעה על כוונה להכריז על דיבידנד
 שם החייב, תיאורו ומענו: יעקב הרשקוביץ ת״ז 0290993,

 צבעי, שד קובל 30. חולון.
 בית המשפט המחוזי של: תל-אביב־יפו, תיק •אזרתי 2462/64,

 תאריך צו השחרור :1׳ בסיון •תשל״ג(7.6.73).
 מהות הצו: שחרור החלטי וסופי.

 היום ׳האחרון לקבלת הוכחות; י׳ באלול תשל׳׳ג (7.9.73),
 שם הנאמן, תיאורו ומענו י ר״ובן הלר, עו״ד, רחוב קרליבך

 10, תל־אביב.
 י״ז באב תשל״ג(15 •באוגוסט 1973)

 י׳ קיבלוביץ
 סנן כונס הנכסים החש מי בפועל

 הודעה על חידוש צו קבלת נכסים ופשיטת דגל
 שם החייב ומענו: נאום קוזי ת״ז 4/911041, רחוב רוטשילד

 50, פתח־תקוה,
 בית המשפט המחוזי של : תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 592/70.

 תאריך הצו הקודם : ז׳ באדר א׳ תש״ל (13.2.70).
 תאריך •ביטולו ז ג׳ בכסלו תשל״ג (9.11.73).

 תאריך חידושו: י׳׳ח באור ב׳ תשל״ג (22.3.73).
 י״ז באב תשל״ג (15 באוגוסט 1973)

 י׳ קיבלוביץ
 סגן כונס הנפסים החשמי בפועל

 ביטול צו קבלת נכסים
 שם החייב, תיאורו ומענו: צבי •רובין •מרח׳ הגליל 25/7.

 כרמיאל.
 בית המשפט המחוזי של : חיפה, תיק אזרחי 1224/68.
 ״אריך צו קבלת •הנכסים : כ״ו בתמוז תשק״ח (22.7.68).

 תאריך ביטולו : נ׳ באב תשל״ג (1.8.73).
 י״ט באב תשל״ג(17 באוגוסט 1973)

 י׳ יקותיאלי
 סגן כונס •הנכסים הרשמי

 ביטול צו קבלת נכסים והודעה על שחרור נאמן
 שם •החייב, תיאורו ומענו: עדיו יאבו בכר, כפר ג׳ת.
 בית המשפט המחוזי של : תיפה, תיק ואזרחי 987/71.

 תאריך צו •קבלת הנכסים: י״ד בתמה משל״א (7.7.71).
 תאריך •ביטולו: ד׳ •באייר תשל״ג (6,5.73). 1

 שם הנאמן תיאורו ומענו: •עו״ד א׳ שילה החלוץ 18, חיפה.
 תאריך השחרור : ז׳ באב תשיל״ג (5.8.73).

 י׳׳ט באב תשל״ג (17 באוגוסט 1973)
 י׳ יקותיאלי

 0גן כונס הנכסים הדשמי

ת כ מ א ת מ ו ע ד ו  ה

 הודעה על שחרור נאמן
 שם החייב, תיאורו ומענו: עבד •אל קדר •מותמד נימר

 אגבאדיה, אום •אל פחם.
 בית המשפט •המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 506/69.

 שם הנאמן תיאורו ומענו : עו״ד ע׳ רנד, שמריהו ליין 6,
 חיפה.

 תאריך השחרור: י״ב באב תשל״ג (10.8.73).
 ט״ז באב תשל׳׳ג :(14 באוגוסט 1973)

 י׳ יקותיאלי
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעה על שחרור נאמן
 שם החייב, ומענו: ׳שלמה יאגא, רחוב ויצמן, תיל־גנים אי,

 פתח־תקוה.
 בית המשפט המחוזי של : תיל־אביב־יפו, תיק •אזרחי 2212/68.
 שם הנאמן, תיאורו •ויטענו: דוד קובדפקי, עי״׳ד, רחוב ם*די

 11, תל־אביב.
 תאריך השחרור: י״ב באב תשל״ג (10.8.73).

 י׳׳ז באב תשל״ג(15 באוגוסט 1973)
 י׳ קיבלוביץ

 סגן •כובס הנכסים החשמי ׳בפועל

 צו שחרור החלטי
 שם החייב, •תיאור ומענו: יצחק •מלמן ת״ז 6940181, חייט,

 רחוב דם המכבים 23, תל־אביב.
 בית המשפט המחוזי של : ת׳׳׳א—יפו, ׳תיק אזרחי 3223/67.

 ׳תאריך הצו: ד׳ בתמוז!תשל״ג(4.7.1973).
 מהות הצו : שחרור החלטי וסופי.

 כ״ד באב תשל״ג(22.8.1973)
 י׳ קיבלוביץ

 סגן כונס •הנכסים •הרשמי בפועל

 הודעה על ביטול צו קבלת נכסים ופשיטת רגל
 שם החייב, תיאורו ומענו: יוסף מחמוד׳ ת״ז 2/119914,

 פועל, ׳אום :אל פחם.
 בית המשפט המחוזי של : ת״א—יפו, תיק אזרחי 1342/71.
 תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל : ו׳ בניסן תשל״א

.(1,4.71) 
 תאריך ביטלו; י״א באדר ב׳ תשל״ג (15.3.1973).

 כ״ד •פאב תשלי׳ ג (22.8.1973)
 י׳ קיבלוביץ

 סגן כונס הנכסים הרשמי בפועל

 בקשת שחרור
 שם החייב, תיאורו ומענו : נסים הלל ת״ז א־/58753, בעל

 בית־מליאכה לקונפקציה, ׳רחוב דיזנגוף 321, תל־אביב.
 בית המשפט המחוזי של : תל־אביב־יפו, תיק •אזרחי 1361/67.
 היום •והמקום לדיון בבקשת השחרור : ה׳ בחישון תשל״ד
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165,000,000 
88,400,000 

134,400,000 

 הוצאו אחרי התאריך האמור —
 על פי סעיף 1 (ב)(1) —

 על פי סעיף 1 (ב)(2) 23,000,000
 נפדו אתרי התאריך האמור —

 על פי סעיף 1 (ב)(1) —
 על פי סעיף 1 (ב)(2) 23,000,000

 נהצאים במחזור ביוס כ״ד באב
 תשל״ג (22 באוגוסט 1973) —

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

 0ה«כ

 הודעות אלת סתפרסנוות על »חרי1ת המודיעים
 ואין בפרסונון נושום מתן תעודה על נכונותן

 איזגר קבלנים בע״מ
 הודעה לנושים על כנוס אסיפה כללית

 ניתנת מזה הודעה שאםיפת הגושים שלא מן המנין של
 החברה הנ״ל, לצורך קבלת החלטה לפרק את החברה מרצון,
 תתקיים •ביום 16,9.73 בשעה 8.30 במשרדו של עורך הדין

 גלעד איזנשטיץ, פסג׳ פלטרין חדרה, לצורך ׳קבלת החלטת על
 פירוק מרצון של החברה.

 גלעד איזנשטיין, עו״ד

 חוק גנק ישראל, תשי״ד-954ו
 ייז יוזשבוו לטי מיו״ 58(1) של pin בנק ישראל, תשי״ד—1954,

 על מחזור המטבע והנכסיס המוחזקימ לעומתו בסיום העבודה

 ביוס י״ז באב תשל״ג (15 באוגוסט 1973)

 אג׳ ל-י
2,400,740,065 50 

89,414,321 98* 
2,490,354,387 48 

194,440,307 59 
2,295,7(4,079 89 

_ 

2,490,154,387 48 

 שטרי כסף במחזור
 מעות (לרבות מטבעות קטנים; במחזור . ,
. . . . . .  סדי כל המטבע במחזור .

 1ד,ב
 יתדימ במטבע חיץ

 שטרי מקרקעין של הממשלה
 שטרי אוגד ושטרי מתחייבות של הממשלה

 שטרי חוב ושטרי חליפין
. . .  םד כי דנכסיס .

 י ל* נילל פטבעזת זבי!! (מזד,נ) בערל נקזב בולל של —.5,916,900
 ל׳׳י שתכולת הזהב הכלול בהם שווה אז עולה על ערכם הנקוב.

 חברת חלקה 28 בגוש 7650 רעננה בע״מ
 •נמהרת בזה ׳הודעה בי ביום 26.7.73 נתקבלה על ידי

 החברה •הנ״ל החלטה מיוחדת לפרק את ׳התבדה מרצון על ידי
 התפרים ולמנות את החתום מטה בתור מפרק החברה.

 כל מי ישיש לו תביעות כלשהן בלפי החברה הנ״ל, יגיש
מ •למשרדו, בנין בנק יפת ׳בע׳׳מ, שד׳  את תביעתו אל הח̂י
 רוטשילד 11, תל־אבי׳ב, תוך 21 יום •בתאריך פרסום הודעה

 זו.
 ׳שלמר. כרם, עו״ד, •מפרק

 ״בניר׳•׳ חברה לשיווק בע״מ
 באסיפה כללית שלא מן •המבין של ׳חברי החםרה הנ״ל
 שנועדה •ונתכנסה כהלכה ביום 30.7.73, נתקבלה •ההחלטה
 הבאה בתור החלטה ׳מיוחדת : החברה תתפרק מרצון יומר

 בנימין רביד מתמנה במפרק החברה. >
 כל נושר, •שיש ילו תביעה לחברה הנ״ל יגיש יאת !תביעתו
 בצירוף הוכחות תוך 21 ימים מיום הרפוס ׳הודעת זו לידי

 המפרק, רחוב רפידיפ 20, תל־ןאביב:
 •בנימין •רביד, !מפרק

 מחצית ראשונה הלקה 101 בגוש 7161 בע״מ
 הודעה על אסיפה סופית

( ן  (בפירוק מרצו
ה הודעה שהאסיפה האחרונה של •בעלי המניות  ניתנת מ
 של החברה הנ׳׳ל, •תתקיים ביום 12.9.73, בשעה 18.00 •במעונו
 של •מפרק מעוז אביב 9/4 תליאביב, לשם הגשת דין וחשבון
 סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל פירוק העסקים וימה
 •עשו בנכסי החברה ובדי לשסוע ביאורים נוספים ׳מאת ׳המפרק
 ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ׳ובנירות של החברה ושל

 המפרק.
 שלמה שטחאלי, מפרק

 דיו וחשבון לפי סעיף (1) 58 של חוק בנק ישראל תשי״ד—1954
 על המחזור המטבע והנכסים המוחזקיב לעומתו בקיום העבודה

 ביום כ״ד באב תשל״נ (22.8.73)

 אג׳ ןי״י
2,423,479,139 50 

90,131,296 41 
2,513,610,435 91 

194,440,307 59 
2,319,170,128 32 

_ — 

2,513,610,435 91 

. . . . .  שטרי כסף בטחזור .

 מעות (הטבעות קטנים) במחזור . . .

 0ך כל המטבע במחזור . . . . .
 זהב

 יתרות במטבע חו׳ן
 שטרי מקרקעין של הממשלה . . .

 שטרי אוצר ושטרי התחייבות של המשלה
 שטרי חוב ושטרי חליפין

. . . . . .  סך כל הנכםיט .

 לא כולל מטבעות זכרון (טזהב) בעיר נקוב בולל של —.5,916,900
 ל״י שתכזלה הזהב הכלול בהם שולד, «ז עללר, על ערבט ׳ד,נתיב.

 תקגוח שטרי אוצר, תש״ט-*94ו
לל של שטרי אוצר  הסכום הכו

 ל-י

165,000,000 

69,100,000 
234,400,000 

 ל-י

ד ד « ב r s  מהיד במז»ור ביזם 1
ג (1 באפריל 1973) -  תשלי

 על פי סעיף 1 (ב)(1) לפקודת
 שטרי אוצר, תשיט—1948

 על פי סעיף 1 (ב)(2) לפקודת
 שטרי אוצר, תשיט—1948

 םה״כ

 2250 ילקוט הפרסומים 1940, כ״ח באב תשל׳׳ג, 26.8.1973

 המחיר 140 אגורות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי בדפוס המקור בע״מ, ירושלים


