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 הודעה על קביעת ממלא מקומו של שר

 הסמכה לפי פקודת סדרי השלטון והמשפט .

 הודעות על הצורך למנות שופטים

 מינוי לפי חוק המקרקעין

 מינוי פקיד שומה לפי פקודת מס הכנסה

 הודעה על שינוי בהרכבה של ועדת הבחירות המרכזי
 לכנסת

 הודעה על העברת סמכויות, לפי חוק השמות

 ביטול העברת סמכויות לפי ההוק האמור .

 הודעה על מינוי והיקף סמכויות של מפקח על נכסי
 נפקדים

 הודעה על מינוי פקידי סעד .

 ביטול מינוים של קציני מבחן לנוער .

 הודעות לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור)

 תיקון טעות בהודעה לפי הפקודה האמורה .

 היתרים לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים .

 היתר לפי צו הפיקוה על מצרכים ושירותים (שירותים

 בגן ילדים) (איסור העלאת מחירים)

 הודעות לשכת עורכי־הדיו בדבר קבלת חברים חדש

 ללשכה ובדבר בחינות התמחות . . .

 הודעה בדבר בחינות למועמדים לפקידי מכס רשויים

 הודעות בדבר מעדי חברים לועדה המקומית לתכנון
 ולבניה הקריות ולועדה המקומית לתכנון ולבניה

 שרונים



ה ס נ כ ס ה דת מ  פקו
 מינוי פקיד שומת

 בהתז1ס לסעיף «22 לפקודת מם הכנסה!, אני מנעה את ינקו
 לינסקר להיות פקיד שומה מיום י״ד בשבט תשל׳׳ד(6 בפברואר 1974);
 מינויו כעוזר פקיד שומה, שפורסם בילקוט הפרסומים 1843, תשליב,

 עמי 2214 — בטל.

 יהושע רבינוביץ
 שר האוצר

 ב׳ באלול תשל״ד (20 באוגוסט 1974)
 (תמ 72310)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, תשכ״א, עמי 120.

, לב] ח משו ס מ ת [ ס נ כ  ח1ק הבחירות ל
ו 9 6 9 - ט ״ כ ש  ת

ה של ועדת הבחירות ב כ ר ה  הודעה על שינוי ב
 המרכזית לכנסת

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

 הבחירות המרכזית כלהלן:

 (1) במקום חברי הועדה המפורטים להלן בטור א׳ יהיו חברים בועדה
 האנשים ששמותיהם מפורטים להלן בטור בי:

 טור א׳ טור ב
 צבי רוזן ג׳ורג׳ סעד
 שלמה פלד חיים קמחי

 (2) במקום ממלאי מקום חברי הועדה המפורטימ להלן בטור א׳ יהיו
 . ממלאי מקום חברי הועדה האנשים ששמותיהם מפורםים להלן

 בטור ב׳:

 טור ב
 משה שחל

 יחיאל לקט
 צבי רוזן

 אורי אגמי

 טור א׳

 נתן להב
 עוזיהו בלוך

 יחזקאל זכאי
 בצלאל בליי

 ההודעה על הרכב ומדת הבחירות המרכזית לכנסת שפורסמה
 בילקוט הפרסומים 2019, תשל״ד, עמ׳ 1736, תתוקן לפי זה.

ל ל  ב׳ באלול"תשל׳׳ד (20 באוגוסט 1974) שלמה ה
 (חמ 76666) שר הפנים

 1 ס׳׳ה תשכ״ט, עמ׳ 103; תשל״ג, עמ׳ 152.

1 9 5 6 - ז ״ ט ש ת, ת ק השמו  חו
ל העברת סמכויות  הודעה ע

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לחוק השמות, תשט״ז—
 11956, העברתי את םמכויותי לפי החוק פרט לסמכויות לפי סעיפים
 11 סיפח, 20 ו־25 לחוק לכל מנחל לשכה מחוזית לעליה ומרשם
 במשרד הפנים, ולכל אחד ממנהלי הלשכות הבפתיות לעליה ומרשם,

 למעט הלשכות של נפות כנרת וצפת.

ל ל  שלמה ה
 שר הפנים

 י״ה באב תשל״ד (6 באוגוסט 1974)"
 (תמ 76741)

ה ל ש מ מ : ה ד ו ס ק י י ו  ח
ל קביעת ממלא-מקומו של שר  הודעה ע

 בהתאם לסעיף 41 (ב)(1) לחוק־יסוד: הממשלה 1, מודיעים בזה
 שהממשלה קבעה, לפי מעיף 20 לחוק האמור, כי שר ההסברה יכהן
 כממלא־מקומו של שר התחבורה מיום ח׳ באלול תשל״ד(26 באוגוסט

 1974) עד שובו של שר התחבורה לארץ.

 ה׳ באלול תשל״ד (26 באוגוסט 1974)
 (המ 78410)

 > ס*ח תשכ״ח, עמי 226.

 גרשץ אבנר
 מזכיר הממשלה

ו 9 4 8 - ח ״ ש , ח המשפט ן ו דת סדרי השלטו  פקו
ר הסמכה ב ד  הודעה ב

 מודיעים בזה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 9(א) לפקודת סדרי
 השלטון והמשפט, תש״ח—11948, החליטה הממשלה להסמיך את שר
 החינוך והתרבות להתקין תקנות־שעת־חירום (אבטחת מוסדות חינוך),

 חשל״ד—1974.

 י׳ באלול חשל״ד(28 באוגוסט 1974) גרשון אבנר
 (חמ 78337) מזכיר הממשלה

 1 ע״ר הש״ח, חוסי א׳, עמי 1.

ן 9 5 3 - נ ״ י ש ם, ת פטי ק השו  חו
ל הצורך למנות שופט  הודעה ע

 בהתאם לסעיף 7 (א) לחוק השופטים, תשי״ג—1953 נ, אני מודיע
 בי יש צורך למנות שופט של בית משפט השלום.

 א׳ באלול תשל״ד (19 באוגוסט 1974) חיים י׳ צדוק
 (תמ 70070) שר המשפטים

; השופט שיתמנה יכהן בבית משפט השלום בירושלים. ה ר ע  ה

 הודעה על הצורך למנות שופט,
 בהתאם לסעיף 7 (א) לחוק השופטים, תשי״-ג—1953 1, אני מודיע

 כי יש צורך למנות שופט של בית משפט השלום.

 א׳ באלול תשל׳-ד (19 באוגוסט 1974) חיים י' צדוק
 (חמ 70070) שר המשפטים

: השופט שיתמנה יכהן בבתי משפט השלום במחוז הדרום ה ר ע  ה
 כשופט נועד ובתפקידים אחרים של שופט בית משפט השלום.

 * ס׳׳ח תשי׳׳ג, עמי 149.

, חשב״ט—1969 ן ק המקרקעי  חו
 מינוי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 118 (א) לחוק המקרקעין, תשכ״ט—
 11969, אני ממנה את אריה אחנשטיין, סגן מנהל אגף רישום והסדר
 מקרקעין, להיות. ממונה פל המרשם בתקופת העדרו מן הארץ של
 ישראל תשכל, מיום ב״ח באלול תשל׳-ד (15 בספטמבר 1974) עד

 יום ב״ה בחשון תשל״ה (10 בנובמבר 1974).

 ז׳-באלוליחשל״ד (25 באוגוסט 1974) חיים י' צדוק
 (חמ 70193) שר המשפטים

 1 ס״ח תשכ׳׳ט, עמי 259. ! ם״ת תשט״ז, עמ׳ 94.

 2240 ילקוט הפרסומים 2043, כ״א באלול תשל׳׳ד, 8.9.1974



ן 9 6 9 - ס ״ כ ש ח חדש1, ת ס מ ן [ ח ב מ דמ ה  פקו
ר ביטול מינויים של קציני מבחן לנוער ב ד  הודעה ב
 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 _לפקודת המבחן נגרסת
 חדש], תשב׳׳ט—1969 ג, אני מבטל את מינוים של האנשים ששמותיהם

 מפורטים להלן לחיות קציני מבחן לנוער:

 תלמה אמיליאנר (פלטי)
 נעמי הירש
 דבקה קידר

 ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 1949, תשל״ג, «מ׳ 43,
 תתוקן לפי זה.

 כ״ה בתמוז תשל-ד (18 ביולי 1974) ויקטור שם־טוב
ר הסעד  (תמ 78011) ע

 1 דיני מדינת ישראל, גוסח חדש 14, עמי 322; סייח חשל״א, עמי
.88 

1 9 6 5 - ה ״ ב ש ן והבניה, ת ו ק התכנ  חו
דה י סעיפים 5 ו־7 לפקו  הודעה לפ

 בתוקף סמכותה• לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון וחנניה,
 חשכ־ה-11965, ובהתאם לשינוי תכנית מיה;;ר מקומית הנקראת
 ״תכנית מם׳ 1769, שינוי מס׳ 1 שנת 1971 לתכנית בנין ערים מס׳
 1356 ושינוי מס׳ i שנת 1971 לתבנית בנין ערים מס׳ 1357-,
 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2036, תשליד,
 עמ׳ 2093, ולשינוי תכנית מיתאד מקומית הנקרא ״שינוי מם׳ 17/66
 לתבנית מיתאר מקומית מסי 62 — ח.ב.ע. 1357״, שהודעה בדבר
, תשכ״ז, עמ׳ 2167 (להלן 1 »  אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1
 —התכניות), מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים
 (להלן— הועדד0 הודעה, כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה
 לחלוסין לצרכי ציבור ובי הועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת

 הקרקע האמירה.

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

 בכל סעיף וסעיף.

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

 ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת
 חלקות 56 ו־57 בשלמות וחלקים מחלקות 23, 51, 52, 55 ו־65

 בגוש 30037, כמסומן בצבע ירוק בתשריטי התבניות.
 העתקי התבניות מופקדים במשרד הועדה בעירית ירושלים וכל

 המעונין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

 י״ז באב תשל״ד (5 באוגוסט 1974)
ק ל ו ק י ד  (תמ 72510) ט

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 מחוז ירושלים

 ג ס״ח תשכ״ה, עמי 307.

ז 9 5 6 - ז ׳ י ס ש ת, ת ק השמו  חו
ל ביטול העברת סמכויות  הודעה ע

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לחוק השמות, תשט׳־ז—11956, אני
 מבשל את העברה סמכויות לפי החוק לאנשים ששמותיהם מפורטים
̂!לן אשר מדמה עליה פורסמה בילקוט הפרסומים המפורט לצד  >ל

 עמם;

 השמות ילקוט הפרסומים

 בן פורח יוסף ־ י״פ 501, תשי-ז, «מ׳ 71
 ג׳מיל חליל י״פ 501, חשי״ז, עמי 71

 גרטנר משה י־פ 1031, תשכ״ג, עמי 1770
 גלעדי שלמה ייס 1582, תש״ל, עמי 695

 נורדון משה י-פ 1757, תשל״א, עמי 2598
 גוב ארי טוביה י-פ 1879, תשל־ג, עמ׳ 573
 יחזקאלי אבינועם י״פ 998, תשכ״נ, עמ׳ 887
, עמ׳ 695 ל ־ מ  מידד אברהם י־יפ 1582, ת

 עופר עמינדב י״פ *61, תשי״ח, עמי 1483
 פרשני גבי י״פ 1077, חשב״ד, עמי 991
 רוזנםון דוד י׳׳פ 1582, תש״ל, עמי 695.

ל ל  י׳׳ח באב תשל״ד (6 באוגוסט 4ד19) שלמה ה
 (חמ 767.41) שר הפנים

 1 ס״ח תשט״ז, עמי 99.

ו 9 5 0 - * ״ ש ק נכסי נפקדים, ת  חו
ל מינוי והיקף סמכויות של מפקח על  הודעה ע

 נכסי נפקדים
 אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 (א) לחוק נכסי נפקדים,
 תש״י—11950, מניתי את אהרן שקדגיי להיות מיום י״ג באב תשל׳׳ד
 (1 באוגוסט 1974) מפקח על נכסי גפקדים והעברתי לו את סמכויותי

 לפי החוק, למעט הסמכות למנות מפקחים.

 נתאשד.
 י־ח באב תשל-ד (6 באוגוסט 1974) שמשון שפירא

 (חמ 72853) אפוטרופוס
 יהושע רבינוביץ

 שר האוצר

1 ס״׳ח 37, תש׳׳י, עמי 86. ™ 

ס, חולי י נ ד (סדרי דין בעניני קסי ע ס ק ה  חו
ז 9 5 5 - ו ״ ט ש , ח ם)  נפש מעדרי

 הודעה על מינוי פקידי סעד
 אני.מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד (סדרי דין
 ־ בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים), תשט״ו—1955 1, אני ממנה את
 , אטה סרבניק ומינה לאור להיות פקידי סעד לענין החוק האמור בעירית

 ־תל^אביב־יפו.

 ההודעה בדבר מינוי פקידי סעד וביטול מינויים שפורסמה בילקוט
 הפרסומים 1502, תשכ-ט, עמי 744, תתוקן לפי זה.

 . כ״ת בתמוז תשל״ד (18 ביולי 1974) ויקטור שם־טוב
 (חמ 78020} שר הסעד

 1 פ״ח תשטי־ו, עמי 126.

 ילקוס הפרסומים 2043, כ׳׳א באלו?, תשל״ד* 8.9.1974 2241



 תוספת
 חטיבת קרקע הנמצאת בתל־אביב־יפו והטהורה הלקות 150 ו־151

 בגוש 6106, כשלמות.

 העתקי התכנית מופקדים ב״שרדי הועדה המק־מית ובצגף נכסים
 ומשק של העירית, ככד מלבי ישראל, תל־אביב־יפי, וכל המעונין

 בדבר זכאי לציין ב-!ש בשעות העבודה הרגילות.

 ט• באלול ח־ץל״ד (27 באוגוסט 1874)
 (חמ 72512) שלמה להט

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 תל־אביב־יפו

ה ד ו ק פ ף 1e ל י ע י ס דעה לט  הו

 בתוקף מנעותה לפי סעיפים 189 ו־160 לחוק התכנון והבניה,
— שטהיס מעבד לירקון, ל  תשכ״ה—eos! י, ובהתאם לתכנית מס׳ ״
 שתודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 275, תשי׳׳ג, עמי
 571, מצהירה בזה הועדת המקומית לתכנון ולבנין תל־אביב־יפו
 (להלן - הועדה), בהתאש לסעיף 19 לפקודה הקרקעות (רכישה לצרכי
 ציב־ר), 1S43 2 (להלן — הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת
 ואשר ביחס אליה פורסמו הודעות לפי סעיפים 5 ו־ד לפקודה בילקוט
 הפרסומים 1953, תשל״ב, עמ׳ 2414, בילקוט הפרסומים 1907,
 תשל״ג, עמי 1377, ובילקוט הפרסומים 2036,תשל־׳ד, עמי 2091,
 החיה לק:י:ה הגמור וה.׳לוחלט של עירית תל־אביב־יפו מיום פרסום

 הודעה זו ברשומות.

 תוספת

וה שטח של כ־, 3,291 מ׳׳ר.  הלק מתלקח 16 בגוש 24eeהמהו

 העתקים של התכנית האמירה מופקדים במשרד הועדה ובאגף
 נכסים ומשק של העיריה, ככר מלכי ישראל, הל-אביב־יפו, וכל

 המעונין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

 ט׳ באלול תשל״ד (27 באוגוסט 1974)
 (חמ 72512) שלמה להט

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 תל־אביב־יפו

 ג ם״ח תשכ׳יה, עמי 307.
 2 ע״ר 1943, תום׳ 1, עמ׳ 32.

ה לצרכי ציבור), 943! ש י כ ר ) ת ו ע ק ר ק  פקודת ה

 הודעה לפי סעיף ד לפקודה

 בתוקף ההרשאה 1 שניחנה מאת שר האוצר לחברת נתיבי אילון
 בע״מ, נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 7 לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצרכי ציבור), 1943 2, כי הברת נתיבי אילון בעימ מתכוונת לקנות
 מיד חזקה בקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה
 לפי סעיף 5 לפקודה בילקדש הפרסומים 1763, תשל״ב, עמי 26 ו־־27,
 מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור שלמענם עומדים
 לרכשה, וחברת נתיבי אילון בע״מ מורה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע

 האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 1 י״פ 1753, תשל״א, עמי 2555.
 2 ע״ר 1943, תום׳ 1, עמי 32.

1 9 6 5 - ה ״ כ ש ן והבניה, ת ו נ ק התכ  הז
י ציבור), 943! ה לצדכ ש י כ ר ) ת פ ק ר ק דת ה  פקו

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ ד לפקודה
 בתוקף הכמכית הנתונה לועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה
 (להלן - הועדה), לפי סעיפים 189 ו־160 לחוק התכנון והבניה,
/  חשכ״ה—1965 1, ובהתאם להוראות תכנית מיתאר הרצליה 253 א
 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 852, תשכ״א,
 עמי 1451 (להלן — התכנית), נמסרת בזה הודעת כי זכות החימוש
 והחזקה הבלעדית בקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין
 לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רבישת זכויות

 החזקת והשימוש בקרקע האמורה.

 בל התבופ ?עצמו -כיח או טובח הנאה כלשהן בקרקע האמורה
 ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה - תוך הדשיים מיום
 פרסום הודעה זו ברע־ומות — הרצאה על זכותו או על טובת ההנ«ת
 אשר לו כקרקע תאמירוז, כצירוף ראיות לחיזוק תביעתו, ׳פיכללו »ת
 פרמי הרישום — אם ישנו — בפנקסי רישום המקרקעין, והודעה
 המפרטת לםעיפיהם אח הפיצויים שהוא תובע וחישוב הטכוט הנתבע

 בכל סעיף וסעיף.

 כן נמכרת הודעת כי הועדת מתכוונת לקנות נ-׳יד חזקת בקרקע
 האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דהוף לצרכי הציבור שלמענם
 עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה שכל מדם המחזיק

 בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה וזכות השימוש בה לועדה.

 תוספת
 שטה קרקע המהווה חלקת 50, בגוש 6538, בשטה 286 מ׳׳ר

 המסומן כדרך.
 העתקי התכנית מופקדים במשרד הועדה בעירית הרצליה וכל

 המעונין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

׳ באלול העל״ד (25 באוגוסט 1974)  ז

 יחמ 72510) יוסף נבו
 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 הרצליה

 1 ם״ח תשכ׳׳ה, פמ׳ 307.

1 9 6 5 - ה ״ כ ש ן והבניה, ת ו  חוק התכנ
ה לצדכי ציבור), 1943 ש י כ ר ) ת ו ע ק ר ק דת ה  פקו

 הודעה לפי סעיף 19 לפקודה
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
, ובהתאם לתכנית מפורטת מס׳ 1205 -־- דרך לתנועה  תשכ״ה-1965!
 מהירה רכבת, אפיק מי שטפונות (להלן — התכנית), שהודעה בדבר
 אישורה פורטמה בילקוט הפרסומים 1912, תשל״נ, עמי 1547,
 מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה חל־אביב־יפו ןלהלן —
 הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),
 21943 (להלן — הפקודה), בי הקרקע המתוארת בתוספת ואשר ביחס
 אליה פורסמה הידעה לפי סעיפים 5 ו־ל לפקודה בילקוט ד׳פרפומים
 1664, חשל״א, עמי 6, תהיה לקנינה הגמור והמוחלט של עירית תל־

 אביב־יפו מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

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

 2242 ילקוט הפרסומיפ 2043, כ״א באלול תשל״ד, 8.9.1974



ם בגן י ת ח י ש ם ושירותים ( ח על מצרכי קו  צו הפי
, ת מחירים) א ל ע  ילדים) (איסור ה

ו 9 7 3 - ג ״ ל ש  ת
 היתר

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים י
 (שירותים בגן ילדים) (איסור העלאת מחירים), תשל״ג-1973 1,
 אבי מתיר לבעל גן ילדים לגברת מיום י״ד באלול תשל״ד(1 בספטמבר
 1974) שכר בעד מתן שירותים בגן ילדים בסכום הערלה בשיעור של
 12.5% על שכר השירותים שהוא גבה כדין ערב פרסומו של היתר זה.
 ההיתר שפורסם בילקוט הפרסומים 2001, השל״ד, עמי 1243 —

 בטל.

' רותם  ט׳ באלול תשל״ד (27 באוגוסט 1974) א
 (חמ 741194) הממונה

 1 ק׳׳ת 3007, חשל״ג, עמ׳ 1330.

1 9 6 ו - א ״ ב ש ת עורכי הדין, ת כ ש ק ל  חו
ת חברים חדשים ללשכת ל ב ר ק ב ד  הודעה ב

 עורכי־הדין
 ניתנת בזה הודעה כי טקס מסירת תעודות חברות לחברים חדשים
 שיתקבלו ללשכה יתקיים בירושלים, ביום י״ד בחשון תשל׳׳ה (30

 באוקטובר 1974).

 בקשה להתקבל כחבר הלשכה יש להגיש לראש הלשכה באמצעות
 המזכירות, רחוב הסורג 2, ירושלים, בצירוף תצהיר לפי פקודת
 הראיות [נוסח חדש], חשל״א—1971, שהוא חושב ישראל, מלאו לו

 23 שנים ולא הורשע בשום עבירה.

 יש לשלם בבנק הדואר לחשבוך מסי 0—45412—4 סך של 250
 לירות כאגרת תעודת חבר, ולהמציא ללשכה &ת הקבלה.

 למקבלי התעודות תישלח הודעה אישית על מקום עריבת הטקס
 ושעתו ויהא עליהם להופיע במדי'משפט: חולצה לבנה, מעיל בהה,

 עניבה שחורה וגלימה.
 בקשה יש ל^זגיש עד יום ט׳ בתשרי תשל״ה (25 בספטמבר 1974)

 ט׳ באלול תשל״ד (27 באוגוסט 1974) י׳ טוניק
 (המ 703202) ראש לשכת עורכי־הדי

 הודעה בדבר עריכת בחינות התמחות
 ניתנת בזה הודעה, כי בחינות ההתמחות יתקיימו בלשכת עורבי־
 הדין, רחוב הסורג 2, ירושלים, בימים כ״ז בתשרי—א׳ ב־שון תשל״ה

 (13—17 באוקטובר 1974).
 בקשות להיבחן בבחינות ההתמחות יש להגיש למזכירות לשכת
 עורבי־הדין, רחוב הסורג 2, ירושלים, לא יאוחר מיום ט׳ בתשרי
 חשל״ה (25 בספטמבר 1974); יש לשלם בבנק הדואר לחשבון מס׳
 0—45412—4 סך 10 לירות אגרת הבחינה ולהמציא ללשכה את

 הקבלה.
 לבקשה יש לצרף תעודה המעניקה למבקש תיאר ״בוגר במשפטים״
 או אישור מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים
 שהוא מילא את דרישות הפקולטה לקבלת תעודת בוגר; יש לצרף
 דו״ח בשלושה העתקים מאת כל מאמן על הנושאים שבהם התמחה
 המבקש בפיקוחו. הודעה על גמד הת:?חות יש להגיש עד יום י״ד

 בחשון תשל״ה (30 באוקטובר 1974).

 לכל נבחן תישלח הודעה על מועד עריכת הבחינה.

 ט־ באלול תשל״ד (27 באוגוסט 1974) י' טונילן
 (חמ 703206) ראש לשבת עורכי-הדץ

 תוספת

 חטיבת קרקע בשטה של 40 מ״ר בערך בתל־אביב-יפו, המהווה
 חלק מחלקה 8 בגוש 6034.

 חטיבת הקרקע האמורה מסומנת, לשם זיהוי ולא לשם קביעת
 גבולות, בצבע אדום בתשריט מס׳ הפ/ח733/128/1, הערוך בקנה

 מידה 1:500 וחתום ביד המנהל הכללי של חברת נתיבי אילון בע׳׳מ.

 העתקי התשריט מופקדים במשרדי ראש אגף רישום והסדר
 קרקעות, ירושלים; במשרדי הממונה על המחוז, תל־אביב; ובמשרדי
 חברת נתיבי אילון בע״מ, מגדל־שלוט, קומה 23, רחוב אחד העם 9,
 תל־אביב, וכל המעונין בדבר זכאי לעייז בהם בשעות העבודה הרגי

 לות.
ך עמי־ר  כ״ו באב השל״ד (14 באוגוסט 1974) ־ ברו

 (חמ 72510) מנהל כללי
 חברת נתיבי אילון בע׳׳מ

ת ו ע ן ט קו  תי
 בהודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור;׳
 1943, אשר פורסמה בילקוט הפרסומים 1709, חשלי׳א, עמי 370 1
 בתוספת, במקום ״423 מ״ר בקירוב, המהווה חלק מחלקה 47״ צ״ל

 ״68 מ״ר בקירוב, המהווה חלק מחלקה 47״.

 ב״ז בתמוז תשל״ד (17 ביולי 1974)
 >חמ 72512) זאב גלד

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 כפר־סבא

ם ושירותים, קוח על מצרכי ק הפי  חי
ו 9 5 7 - ח ״ י ש  ת

 היתר

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ז לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 תשי״ח—1957 1, אני מתיר לעוסקים במתן שירותי שמירה בנשק או
 בלעדיו לתת את השירותים במחיר העולה על המחיר היציב (להלן —
 המחיר המותר), ובלבד שההפרש בין המחיר המותר למחיר היציב לא

 יעלה על 32.2% ממחירו של השירות.

 ה׳ באלול תשל״ד (23 באוגוסט 1974) זאב בירגר
 (חמ 741194) הממונה

 1 ס״ח חשי״ח, עמי 24; תשל״ג, עמי 26.

 היתר

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ז לחוק הפיקוח על מצרבים ושירותים,
 תשי״ח—1957 1, אני מתיר לעוסקים במתן שירותי ניקוי יבש או במתן
 שירותי-לואי כלשהם בקשר לשירותי ניקוי יבש לתת אח השירותים
 במחיר העולה על המהיר היציב (להלן — המחיר המותר), ובלבד
-שההפרש בין המחיר המוחר למהיר היציב לא יעלה על 16.75%

 ממחירו היציב של השירוח.

ר ת י  ה׳ באלול חשל״ד (23 באוגוסט 1974) זאב ב
 (חמ 741194) הממונה

 1 ס״ה חשי״ח, עמי 24; תשל״ג, עמי 26.

 ילקוט הפרסומים 2043, כ״א באלול תשל״ד, 8.9.1974 2243



, ת אזוריות) עצו ת (מו ו מי ת המקו ו עצ  צו המו
ו 9 5 3 - ח ״ י ש  ח

ר בחירת ראש המועצה האזורית ב ד  הודעה ב
 מרחבים וסגן ראש המועצה

 בהתאם לסעיף 32 (יב) לצו המועצות המקומיות(מופצות אזוריות),
 תשי׳׳ח—11958, נמסרת בזה הודעה כי בישיבת המועצה האזורית
 מרחבים שהתקיימה ביום י׳׳ג בתמוז תשל״ד (3 ביולי 1974) נבחר
 חביב שרבף להיות ראש המועצה ודוד קליין נבחר להיות סגן ראש

 המועצה.

 ו׳ באב תשל״ד (25 ביולי 1974) חיים קוברסקי
 (חמ 8083) המנהל הכללי של משרד הפנים

 י ק״ת 797, תשי״ח, עמי 1256; י־״פ תש״ל, עמי 2018.

I ת הארכיונים (ביעור תומר ארכיוני ו נ  תק
, ת) ו מי נה וברשויות המקו ת המדי ו סד  במו

ז 9 5 7 - ! ״ י ש  ת
ר הנשת בקשה לביעור חומר ארכיוני ב ד  הודעה ב

 בהתאם לתקנה 7 לתקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני
 במוסדות המדינה וברשויות המקומיות), תשי״ז—1957 1, אני מודיע
 בי משרד המשפטים, לשכת ההוצאה לפועל חיפה, הגיש בקשה לביעור
 תיקי הוצאה לפועל, מהשנים 1972-1962, אשר נסגרו בתום שנתיים

 לאחר סיום הפעולה (סילוק החוב).

 כ־ז באב תשל״ד (15 באוגוסט 0974 א' אלםברכ
 (חמ 78341) הגנז

 1 ק״ת 725, תשי״ז, עמי 1794.

1 9 6 4 - ה ״ ב ש , ת ס כ מ ק סוכני ה  חו
ר בחינות למועמדים לפקידים רשויים, ב ד  הודעה ב

 מקומן ומועדיהן
 בהתאם לסעיף 17 (א)(4) לחוק סוכני המכם, תשכ״ה-4&119,
 ותקנות 19 ו־20 לתקנות סוכני המכס, תשכ״ה-fi 1964 אני מודיע

 כי -

 א. חומר השאלות בבחינות למועמדים לפקידים רשויים יהיה כמפורט
 בהודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 1201, תשכ״ה, עמ׳ 2406.

 ב. הבחינות ייערכו בכתב ובעל פה בחיפה בשעה 09.00 בימים:

 " בי, י״ח בכסלו תשל״ה (2 בדצמבר 1974)
 גי, י״ט בכסלו תשל״ה (3 בדצמבר 1974)
 די, כ׳ ־בכסלו תשל-ה•(4 בדצמבר 1974)

 ב׳, ב״ה בכסלו תשל״ה (9 בדצמבר 1974)
, כ׳׳ו בכסלו תשל״ה (10 בדצמבר 1974). ׳  נ

 ג. בקשה להיבחן יש להגיש באחד המקומות חמצויינים להלן תוך
 ארבעה עשר יום מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות;

 בית המככ, שער הנמל 3, היפה
 בית המכס, נמל יפו

 בית המכס, במל אשדוד
 בית המכס, נמל התעופה לוד

 בית המכס, רחוב קרן היסוד 20, ירושלים
 תחנת המכס, אילת.

 טופס בקשה ביתן לקבל בכל אחד מן המקומות האמורים; הודעה
 י על מקום הבחינה שייקבע לכל נבחן תישלח לו בנפרד.

ד ל  כ״ו באב תשל״ד (14 באוגוסט 1974) דוד פ
 (חמ 740522) מנהל המכס והבלו

 1 ס״ח תשכ-ה, עמי 16.
 2 ק״ת תשביה, עמ׳ 1037; תשכ״ט, עמי 1421.

1 9 5 3 - ״ ג ם, תשי י ק התקנ  חו
ר קביעת תקנים ב ד  הודעה ב

 בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, תשי״ג-11953, אני מודיע
 כי מכון התקנים הישראלי קבע היום, בתוקף סמכותו לפי סעיף 6(א)

 לחוק, תקבים ישראליים אלה:

^  ת־׳י 88 — תיבות ומכסאות תאים למצברים, מטיפוס עופרת -
 חומצה, לכלי רכב ממובעים(בא במקום ח״י 88 מספטמבר

 1963 ות־׳י 89 ממאי 1956);

 ת״י 405 — שסתום בטיחות למהממי מים (בא במקום המהדורה
 מספטמבר 1972).

 י־ב באב תשל״ד (31 ביולי 1974) אהרן גילת
 (חמ 74086) מנהל המכון

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

ת ו ע ן ס קו  תי

 בהודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית טורעאן,
 שפורסמה בילקוט הפרסומים 1983, תשל״ד, עמי 720, בסעיף א,

 בפרט (4), במקום ״למען טודעאן—ל״ צ״ל ״למען טורען—לכף׳.

 ו׳ באדר תשל״ד (28 בפברואר 1974) סלים סייקלי
 (חמ 765213) פקיד הבחירות למועצה המקומית טורעאן

ן והבניה, תשכ״ה—1965 ו ק התכנ  חו
ר מינוי חברים לועדה המקומית לתכנון ב ד  הודעה ב

 ולבניה הקריות
 בתוקף הסמכות לפי סעיפים 19 (א)(2) ו־21 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ׳׳ה—1965 ז, שהועברה אלי 2, אני ממנה את פרץ שיפמן ובנימין

 פסרמן להיות חברים בועדה המקומית לתכנון ולבניה קריות.

 המינויים של קלמנט ביבס3 ורוטמן לאומי 4 — בטלים.

 כ״ח בתמוז תשלי׳ד (18 ביולי 1974) חיים קוברםקי
 (חמ 76580) המנהל הכללי של משרד הפנים

 י ס״ח חשכ״ה, עמ׳ 307.
 2 י״פ תשל״א, עמ׳ 761.
 3 י״פ תש״ל, עמ׳ 2194.

 4 י״פ תשל״ב, עמי 1001.

 מינוי הבר לועדה מקומית לתכנון ולבניה שרוגימ
 בתוקף הסמכות לפי סעיף 19 (א)(2) לחוק התכנון והבניה,
 תשכ׳י׳ה—11965, שהועברה אלי 2, אני ממנה את מיכאל לוי להיות

 חבר בועדה המקדמית לתכנון ולבניה שרונים.

 י־ז באב תשל״ד (5 באוגוסט 1974) חיים קוברםקי
 (חמ 76580) המנהל הכללי של משרד הפנים

 1 ם״ח חשכ״ה, עמי 307.
 2 י״פ תשל״א, עמי 761.
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ת בעל*־ח»ם, 945ן ו דת מתל  פקו

 ביטול צו
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לפקודת מחלות בעלי־חיים, 11945,
 אני מבטל את הצווים המכריזים כשטח בנוע במחלת הביוקםל על

 תחומי הישובים המפורטים להלן:

 ביר־עוז 2 במועצה האזורית חבל־מעון;

 ניצני־עןץנ במועצה האזורית השרון־הצפוני;

 בצרה * במועצה האזורית חוף־השרון;

 גאולים 5 במועצה האזורית השרון־הצפובי;

 המועצה המקומית אבן־יהודה

 י״ג בתמוז תשל׳׳ד (3 ביולי 1974) יצחק דפבי.
 (חמ 73825) מבהל השירותים הוטרינריים.

 1 ע״ר 1945, תוס׳ 1, עמ׳ 155.
 2 י״פ תשל״ג, עמי 1103.
>, עמי 1033. ל ש  3 י״פ ת
 * י׳׳פ תשל״ד, עמ׳ 681.
 5 י׳־פ תשל״ד, עמי 681.

 6 י״פ תשל״ב, עמי 1506.

ת ס מ ן [ י דת הסדר זכרות במקרקע  פקו
1 9 6 9 - ס ״ כ ש , ת [ ש ד  ח

ר הצגת לוחות זכויות בהתאם לסעיף 57 ב ד  הודעה ב
דה  לפקו

 אני מודיע כי —
 1) לוח הזכויות למש 18566 תמרה, שבגפת עכו, הוצג לעיון למשך
 30 יום החל בי״׳ב באב תשל״ד (31 ביולי 1974) בלשכת ההסדר
 במקרקעין לאזורי היפה והצפון שבחיפה, בלשכת קצין המחוז _ עכו

 ובמועצה המקומית תמרה.

 2) לוחות הזכויות לגושים 19908,19907 ו־19909 צוריאל(מאדמות
 סוחמטה לשעבר) שבבפח עכו הוצגו לעיון למשך 30 יום החל בי״ב באב
 תשל״ד (31 ביולי 1974) בלשכת ההסדר במקרקעין לאזורי היפה
 והצפון שבחיפה, בלשכת קצין המחוז עכו ובמועצה האזורית מעלה

 הגליל (במעובה).

 בתן גל-נור
 פקיד הסדר מקרקעין

 י״ג באב חשל״יד (1 באוגוסט 1974)

, דה) השבת אבי ה ( ד ס ש מ ת ה ו נ  תק
1 9 7 3 - ג ״ ל ש  ת

ר מכירת מציאות שלא נתבעו ב ד  הודעה ב
 נמסרת ־בזה הודעה בי כלי הרכב המנועי המפורט להלן והבמצא
 ללא תובעים בתחנת כפר־סבא יוצע למכירה פומבית תוך 30 יום

 מתאריך פרסום הודעה זו ברשומות:

 קטנוע מס׳ לוח 453-167, מבוע מם׳ 97220, מסגרת מס׳ 973023.
 הקטנוע הוא גרוטאה, מפורק בחלקו.

 ש׳ כהן
 ב/ראש המחלקה לזיהוי פלילי

ת הרוקחימ ו  תקנ

ר בחינות עוזרי רוקחים ב ד  הודעה ב

 בהתאם לתקנה 11 לתקנות הרוקחים 1, אני מודיע- שהאנשים
 ששמותיהם ומעניהם מפורטים להלן עמדו בבחינות עוזרי תקחים,
 אשר נתקיימו במשרד הבריאות בימים י״ב, י״נ, כ׳׳ח ו־כ״ט בסידן

 תשל״ד (2, 3, 18 ו־19 ביוני 1974):

ן ע מ  ה

 רחוב רמב״ם, שיכון ממשלתי 3, נהריה
 רחוב רוםנברג 22 שיכון ג 536/9, באד־שבע

 רחוב גן רשל 47, הרצליה
 רחוב ורבורג 4/20א, קרית־יובל, ירושלים

 רחוב רמב״ן 80, באר־שבע
 רחוב סנהדרין, שיכון ד 566/6, באר־שבע׳

 רחוב רד״ק 21, שיכון גורדון, ראשוךלציון
 רחוב חצר 17/5, באר־שבע

 מרפאת קופת חולים כללית, מרכז, רמלה
 רחוב דוד המלך 55, תל־אביב

 רחוב הנשיא 87, אשקלון
 רחוב דרך הגבורה 40, גבעתיים

 רחוב סמטת יאיר, בית 10 ג׳, קרית־אתא
 רחוב טרומן 38/4, קרית רמב״ם, חיפה

 שכון חב״ד 7/6, לוד
 שיכון עובדים 18/19, ראשון־לציון

 רחוב קלישר 507/7, באר־שבע.

 באוגוסט 1974) ב׳ פדה
 המנהל •הכללי של משדד הבריאות

 השם

 בוזלדו לאה
 גולדנברג מריאטה

 גרידי מתנה
 ירקוני שרה

 ינובסקי יוספה
 כהן עליזה
 לביוד חנה

 סאיםקיה רות
 פויברגר סלביה

 נתן קלינר
 ריבבר מירה

 שני. אילנה
 שרון בתיה

 שלו יונה
 שקובלר פיינה

 שרוני אדית
 תנעמי חיים

 ב׳ באלול תשל״ד (20
 (המ 77330)

, עמי 2007. ׳  1 חוקי א׳׳י, כרך נ

ם ברפואה, 1947 י ק ס ע ת מ ת ה ו נ  תק
ר תעודת היתר שאבדה ב ד  הודעה ב

 בהתאם להוראות תקנה 11 לתקנות המתעסקים ברפואה, 11947,
 נמסרת בזה הודעה שתעודת הז^תר לעסוק ברפואה בישראל מספר
 רזר/50.809 מיום כ״ה באדר תשל״ד (19 במרס 1974) אשר המנהל
 הכללי של משרד הבריאות העניקה לד׳׳ר יעקב גולדברג, צפת דרום

 מם׳ 178/3, הודעה על ידי בעליה שאבדה ממנו.

 כל מי שתעודת ההיתר האמורה באה לידיו והוא איננו בעליה,
 חייב להחזירה מיד למנהל הכללי של משרד הבריאות ירושלים.

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

 הבריאות יראו אותה תעודת היתר כמבוטלת.

 י״ח באב תשל״ד (6 באוגוסט 1974) ב׳ פדה
 (חמ 77311) המנהל הכללי של משרד הבריאות

 1 ע״ר 1947, תוס׳ 1, עמי 262.
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ה, תשכ׳׳ה-1965 י ענ ו ן ו ו ק התכנ  חו

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: רובע מגורים בבוה־יעקב
° 7 , ? 1 , 1 < 0 , ? 3 , 5 < 2 / ־ ק מ ל • ה £ ̂ — 2* י  שלב ב׳ משבצות ג 1•
1^) בשטח הגבול הצפוני של שטה שיפוט ירושלים מזרחה 3 

 מכביש ירושלים—רמאללה.

 עיקרי התכנית: להשליש ולפרט את תכנית המיתאר לרובע
 המגורים ב״נוה־יעקב׳׳ ולקבוע: גבול הלקות ושטהן, איתור
 לבניבי מגורים, לחנויות למרכז אזרחי, למבני ציבור, לשטחים

 ציבוריים פתוחים ולו׳.

 כל המעונין בתכניות רשאי לעיין בהן ללא תשלום ביניים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה את
 עצמו נפגע על ידי התכניות, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
 שלה כלול בתחום התכניות או גובל אותן, רשאי תוך הדשיימ מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות להגיש התנגדות לתכניות במשרדי

 הועדה המקומית האמורה.

ד  ט׳ באב תשל״ד (23 ייולי 1974) ר׳ ל
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז ירושלים

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

ת שינוי תכב״ת מיתאר מקומית ד ק פ ר ה ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-5>ו&1, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 ירושלים, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים הופקד
 שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״תבנית מס׳ 1901 שינוי מם׳ 5/73

 לתכנית נייתאר מקומית מס׳ 82״, ביחד עם התשריט המצורף אליו,

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 30039 חלקה 11,
 ביין רהוכ ״יסקין ורחוב א׳ הקליר, שכונת שערי הסד.

 עיקרי התבנית: הגדלת אחוזי הבניה בחלקה הנ״ל מ־70% ל־100%
 לשם בנית קומה נופפת על הבנין הקיים.

 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיי־ בו לל*5 תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אהר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס הועדה המקומית שמדהב
 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.

 ט׳ באב תשל״ד (28 ביולי 1974) ר׳ לוי
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז ירושלים

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

תאד מקומית ת שינוי תכנית מי ד ק פ ר ה ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 ירושלים, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, הופקד
 שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״תכנית מם׳ 1994 שינוי מס׳
 57/73 לתכנית מיתאר מקומית מס׳ 62״, ביחד עם התשריט המצורף

 אליו.

 מרחוב תכנון מקומי, ירושלים

ר הפקדת תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכיה—1585, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 ירושלים, וכמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים
 הופקדה תכנית מפורטת הנקראת ״תבנית מפורטת מסי 1883״, ביחד

 עם התשריט המצורף אליה.

 ואלה השטהים הכלולים בתבנית:
, 9  גוש 184A3 חלקת 104 וחלקי הלקות 51, 81, 84, 87, 95, 1

 100, 101, בשכונת גבעת מרדכי.

 ואלה עיקרי התכנית: ביטול שביל להולכי רגל בחלק מהלקה 101
 בגוש 30184, התווית שביל להולבי רגל מחלקה si בגוש 30184

 וביטול חלק מדרך ציבורית בחלק מחלקה 91 בגוש 30184.

 בל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתותים לקהל.

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אהר, הרואה את
 עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן מהידם הועדה המקומית שמרחב
 התכנון שלה כלול בתחום התבנית או גובל אותו, רשמי תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות לרגיש התנגדות לתכנית במשרדי

 הועדה המקומית האמורה.

 כ׳ באב תשל״ד (8 באוגוסט 1374) ר׳ לוי
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז ירושלים

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

ת תכניות מפורטות ד ק פ ר ה ב ד דעה ב  הו
, 9 ה י נ ב ה  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף S להוק התכנון ו
 תשכ״ה—19S5, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 ירושלים, ובמשרדי הועדה המקדמית לתכנון ולבניה ירושלים, הופקדו

 תכניות מפורטות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מס׳ 1560 א״׳, ביחד עם התשריט המצורף
 אליה.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: גוש 3014 חלקי חלקות 13,
 34, 45, 46, באזור התעשיה תלפיות.

 עיקרי התכנית: איחוד המגרשים 1, 2 שבתכנית ת.ע.מ. מס׳
 1560 באזור התפשיה תלפיות.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי 1902״, ביחד עם התשריט המצורף אליה.

 ואלה השטחים הכלולים בתכניה: גוש 39115 חלקות 55, 56,
 57, 58 והלק מחלקה 86, גוש 30116 הלקות 18, 19, 67, 68,

 69, 70, 71, 72, 73, ברחוב אפרתה, תלפיות.

 עיקרי התבנית: יעוד שטח להקמת בנין ציבורי, התווית דרך
 ציבורית והרחבת דרך קיימת או מאושרת, ביטול דרכים
 מאושרות, קביעת שטה להשלמה, איחוד חלקות וחלקי החלקות
 בתכנית קביעת שטח להשלמה, איחוד חלקות וחלקי החלקות
 בתכנית וחלוקת השטח מהרש, קביעת חלקות חדשות ותנאים

 לחישוב זכויות הבניה בחלקות החדשות.
 (3) ״תבנית מפורטת מש• 1978 — נו—יעקב שלב ב•״, ביחד עם

 התשריט.המצורף אליה.
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 עיקרי הוראות התכנית: שינוי יעוד שטח להקמת בנין ציבורי
 לשטח ציבורי פתוח, הלוקח מגרשים 49 ו־59 .לשטח מגרשים, לבית
 כנסת, לשני גני ילדים, לבית םפר, לשטח ציבורי פתוח ולמרפאה,

 וכן התווית שבילים להולכי רגל.
 הודעה מל הפקדת התכנית, ביחד עם התשריט המצורף אליה,

 ־פורסמה בילקוט הפרסומים 1992, תשל״ד, עמי 1029.

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

 פתוחים לקהל.

 כ*נ באב חשל״ד (11 באוגוסט 1974)
 ר׳ לוי

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז ירושלים

 מרחב הכבון.מקומי, ירושלים

ר אישור שינויי תכניות מיתאר מקומיות ב ד  הודעה ב
 נמסרת .בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכגון והבניה,
 תשכ״ח—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים
 החליטה באישור שר הפנים לאשר שינויי תכניות מיחאר מקומיות

 אלה:

 (1) ״תכנית מס׳ 1392ב׳ שינוי מם׳ 23/72 לתבנית מיתאר מקומית
 מם־ 62״, שהודעה על ,הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף

 אליו, פורסמה בילקוט הפרסומים 1884, תשל״נ, עמי 735.

 (2) .״תבנית מסי 1571 שינוי מס׳.29/70 לתכנית מיתאר מקומית
 מס׳ 62״, שהודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף
 אליו, פורסמה בילקוט הפרסומים 1747, חשל״א, עמ׳ 2467.

 (3) ״תכנית מס׳ 1911 שינוי מס׳ 11/73 לתכנית מיתאד מקומית
 מס׳ 62׳, שהודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף

 אליו, פורסמה בילקוט הפרסומים 1943, תשל״ג, ממי 2307.

 השינויים האמורים, בצורה שבה הועדה אישרה אותם, ביחד עם
 התשריטיס המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה המחוזית הא
 מורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, וכל
 מעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פחותים לקהל.

 ב״ג באב חשל״ד (11 באוגוסט 1974)
 H לוי

 יושב ראש הועדה המחוזית לחכגון ולבניה
 מחוז ירושלים

ר הפקדת תכנית ב ד  ביטול הודעה ב
 איי מודיע כי ההודעה בדבר הפקדה תכנית מס׳ 1286, אשר

 פורסמה בילקוט הפרסומים 1276, תשכ״ו, עמ׳ 771, בטלה בזאת.

 י׳־ב באב תשל״ד (31 באוגוסט 1974)
 ר׳ לוי

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבגיח
 מחוז ירושלים

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 גוש 38151 חלקה 38, בין הרחובות יונתן בין עוזיאל, דוד הראו־

 בני ועמרם גאון בשכונת גבעת שאול.
 ואלה עיקרי התכנית:

 א. העברת אחוזי הבניה המניעים בחלקה 40 בגוש 30094 לחלקה
 38 בנוש 30151;

 י ב. פתוח החלקה 38 במש 30151;
 ג. בנית 2 בנינים בחלקה אחת.

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

 כל המעונין בקרקע, בבנין או.בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס הועדח המקומית שמרחב
 התכנון שלה כלול בתהום התבנית או נובל אותו, רשאי, תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומוה, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 ־ במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 כ׳׳ג באב תשל״ד (11 באומסט 1974)
 ר׳ לוי

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז ירושלים

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

ר הפקדת שינוי לתכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 בהחאם לחוק התכנון והבניה, תשב״ה—1965, ניחנת בזה הודעה
 בדבר הפקדה של תבנית הנקראת ״תבניח מפורטת מסי 2029, שינוי
 מס׳ 1 לשנת 1974 לחכנית שיכון ציבורי מס׳ 5/02/1״, במשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז ירושלים, ובמשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ובניה ירושלים.

 מקומם של השטחים אשר התבנית מתייחסת אליהם: גוש 3001
 חלקה 176 וחלק מחלקות: 24, 164, 166, 168, 175, 176, 178,

 194. בקעה, רחוב קיבוץ נלויות.
 עיקרי הדברים המוצעים להקבע או להשנוה על ידי התכנית הם:
 שינף תכנית שיכון ציבורי מסי 5/02/1 על־ידי ייעוד שטח לשטח
 פתוח ציבורי, ביטול גבולות של חלקות מאושרות וקביעת גבולות

 חדשים והחוויה מעבר ציבורי להולכי רגל.

 ־כל. המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה אח
 עצמו נפגע על ידי התבנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות להגיש

 התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 ר׳ לוי
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז ירושלים

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים ׳..

ר אישור שינוי תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז-ירושלים,
 החליטה, כאישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא
 ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ 1893 שינוי 1/73 לתכנית מם׳ 1439״,

 במש 30100 חלקות 20, 21, 28, 29, מעלות דפנה.

 ילקוט הפרסומים ג204, כ״א באל(ל חשי׳׳ד, 8-9.1974 2247



ן להבניה, תשכ״ה—1965 ו ק התכנ  חו

 ואלה הס השמחים הנכללים בתחום שינוי התבנית המוצע:
 גוש 6156 חלקה 491.

 משרת התכנית: לשנות יעודה של הקרקע מאזור מסחרי לאזור
 מגורים מיוחד בו מותר יהיה להקים בנין בן 12 קומות עם 235%
 הכולל 28 יחידות מגורים רגילות ו-22 יחידות נוספות לזוגות

 צעירים.

 חלק מקומת הקרקע של הבנין יועד לחנלידת מסחריות.

 ט״ז באב תשל״ד (4 באוגוסט 1974)
 קובא קרייזמן

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 גבעתיים

 מרחב תכנון מקומי, רמת־השרון

 הודעה על הכנת שינוי לתכנית המיתאר
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה-1965, כי הועדה המקומיוג לתכנון ולבניה מרחב רמת־
 השרון החליטה בישיבתה ביום 9 ביולי 1974 להכין שינוי לתכנית

 המיתאר 472.

 ואלה השטחים הנכללים בתחום השינוי המוצע:
 גוש 6551 הלקות 1, 5, 6, 7. מגרש זמני: 2ט, 341—349.

 «״ב בתמוז תשל״ד (2 ביולי 1974)
 פסח בלקץ

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 רמת־השרון

 מרחב תכנון מקומי, רמת־השרץ

 הודעה על הכנת שינוי לתכנית המיתאר
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבניה,
 תשכי״ה—1965, בי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב רמת־
 השרון החליטה בישיבתה ביום 6 באוגוסט 1974 להכין שינוי לתכנית

 המיתאר 462.

 ואלה השטחים הנכללים בתהום השינוי המוצע:
 גוש 6600 חלקה 5.

 כ׳ באב תשל״ד (8 באוגוסט 1974)
 פסח בלקץ

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 רמת־ השרון

 מרחב תכנון מקומי, חיפה

ר הפקדת שינויי תכניות מיתאר מקומיות ב ד  הודעה ב
 נמםרת-־בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז היפה
 ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה, הופקדו שינויי

 תכניות מיתאר מקומיות אלה:

 מרחב תבנלן מקומי, מטה־יהודה

ר אישור שינוי -תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 חשב״ה—1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחדז ירושלים,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא
 ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ מי/183 לתבנית מס׳ י״נ/125״, בבית

 שמש.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי יעוד אזור חקלאי לשטח למתקני
 ביוב.

 הודעה על הפקדת התכנית, ביחד עם התשריט המצורף אליה,
 פורסמה בילקוט הפרסומים 1889, תשל״ג, עמ׳ 862.

 השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותה, ביהד
 עם התשריט המצורף אליה, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה יהודה וכל המעונין
 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 כ׳׳ג באב תשל־ד (11 באוגוסט 1974)
 ר׳ לוי

 יושב ראש הועדה המחוזית לתבגון ולבגיה
 מחוז ירושלים

 מרחב תכנון מקומי, גבעתיים

ר הכנת שינוי לתכנית ׳מיתאר ב ד  הודעה ב

 ניחנה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה—1965, בי הועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעחיים החליטה
 בישיבתה ביום כ׳ בפיון תשל״ד (10 ביוני 1974) להבין תכנית מס׳

 301 שינוי לתבנית מיחאר מקומית מס׳ גב/53.

 ואלה הם השטחים הנכללים בתחום שינוי התבנית המוצע:
 גוש 6166 חלקה 343 ברחוב שינקין 77.

 מטרת התבנית: להקים בית מגורים בן 4 קומות בהתאם לתכנית
 המיתאר המקומית עם קיר משותף של ההלקה 277 בגוש 6166.

 ט״ז באב תשל׳׳ד (4 באוגוסט 1974)
 קובא קרייזמן

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 גבעתיים

 מרחב תכנון מקומי, גבעתיים

ר הכנת שינוי לתכנית מפורטת ב ד  הודעה ב

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 להוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, בי הועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעתיים החליטה
 ־ בישיבתה מיום כ״ה בתמה השל״ד (15 ביולי 1974) להכין תכנית
 מס׳ 311 שינוי לתכנית מפורטת מם׳ גב/99, ברחוב כורזין פינת רהוב

 ־הדצוג הגובל עם היכל וואלין.
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 עיקרי הוראות שינוי התבנית הם:
 א. לשנות יעוד השטח מאזור מגורים ״ג״ לאזור מסחרי.

 ב. להרהיב אח הדרכים הגובלות וליעד שטח לפתיחת מעבר להולכי
 רגל הקיים בין רחוב הרצל ורחוב החלוץ.

 נ. להקים בנין רב קומות שהשמושים בו יהיו: חנות בל־בו, בתי
 קפה ומסעדות, בנקים, חנויות, מלון ובתי מלאכה.

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

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה אח
 עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות וכן ועדה מקומית או מהנדס ועדה
 מקומית שמרחב התכנון שלה י כלול בתחום.התכנית או גובל אותו;

 רשות מקומית לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף 3 לפקודת המופצות.
 המקומיות, שאזור שיפוטה כלול בתחום התכנית או גובל אותו; גוף
 ציבורי או מקצועי כמפורט בצו התכנון והבניה (קביעת גופים ציבו

 ריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית), תשל״ד—1974; וכן'
 כל משרד ממשרדי הממשלה, רשאים תוך הךשייפ מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה, חיפה.

 כ־־ז באב תשל״ד (15 באוגוסט 1974)
 נפתלי אילתי

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכבק ולבניה
 מחוז חיפה

 (1) ״תפנית מסי חפ/1241ה׳ — גן ילדים הראל גוש 10772-,
 המחווה שינוי לתצניח חפ/1241 — קשר מוצע בין רוממה זרחוב

 אהוד ושמשון, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי החכנית: גוש 10772 חלקיי
 חלקות 19, 20, 22, 31.

 מיקרי הוראות שינוי התכנית הם: שינוי סווג הקרקע משטח
 ציבורי פתוח לאתר בנין. ציבורי לשם הקמת גן ילדים, ברחוב

 הראל.

 (2) *תכנית מסי חפ/1535 — מגדל חיים בין רחוב הרצל ורחוב
 החלוץ, חיפה״ המהווה שינוי לתכנית מסי חפ/229 — תבנית
 המיתאר של העיר חיפה, ביחד עם התשריט והנספח המצורפים

 אליו.

 כן נמסרת בזה הודעה, כי שעוי התכנית האמורה משפיע, בשטח
 תחולתו, על התכניות המפורטות להלן:

 .תכנית מסי חפ/502 — המשך רחוב החלוץ
 תכנית מס׳ חפ/502אי — עיצוב ארכיטקטוני.

 תכנית מם׳ חפ/594 — המשך הזית חנויות, שכונת הדר הכרמל

 ואלה הפ השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 גוש 10864 חלקות 161—169,168,163, חלקי חלקות 172—174.

 גוש 10865 חלקי חלקות 6, 111,7.

ט פ ש מ  הזמנות בתי ה

י בירושלים ז ט המחו פ ש מ ת ה  בי

 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינד מנהלי עזבון
 להווי ידוע ליי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם, במפורט להלן. בל
 המחנגד״לבקשוח יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, את טעמי התנגדותו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיניו.

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

 548/74 אסטמן משה ירושלים 2.7.74 כרמלה ידין

) שלמון ל א ר ק ) ל ר  549/74 ק
 (םלומץ) בית־זית 13.11.74 אסתר שלמון

 551/74 מוריץ(משה ליב) וים ירושלים 7.7.74 צבי נוטנר ואח׳
 553/74 טיברסקי יוסף נחום ארה־־׳ב 8.6.73 שרלוט טיברםקי

 555/74 כהן חיים הנריך משה ירושלים 24.6.74 פני בהן

ר יעקב ירושלים 10.9.74 פרבר הלן ב ר  565/74 פ
 566/74 הייס יהודה ירושלים 11.3.74 בן דוד (חיים)

 567/74 ליננברג צבי ירושלים 28.6.74 ליננברג אביבה

ב איתן, רשם  ד
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י בירושלים ז ו ח מ ט ה פ ש מ ת ה י  ב

ר ירושות ומינוי מנהלי עזבון ב ד  הזמנות ב

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

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

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

 547/74 רוטנברג אדולפו ירושלים 28.8.68 דורה רוטנבדג

 550/74 רובינשטין ברוך ירושלים 14.2.74 רוז ריי־רובינשטין
 ידועה גם כרעיה

 רובינשטיין
 534/74 אברהמי הוגו צבי ירושלים 8.3.74 גיטה אברהמי

 556/74 אלגזר יוסף ירושלים 10.6.74 יהושוע אלנזר ואת׳

 557/74 שהם עדה ירושלים 28.9.65 מנחם שהם

 538/74 גניאור שושנה ירושלים 21.7.74 גניאור דוד

 559/74 חסון יעקב ירושלים 24.3.70 מרדכי המון .

 560/74 מאיד חסן ירושלים 18.4.26 חלפון חסן

 561/74 יעקב ישראל ירושלים 8.12.68 סלאמה יוסף

 562/74 דימנט צבי ירושלים 5.4.74 אסתר דימנט

 568/74 פינםקר שושנה ירושלים 5.6.74 פינסקר ישעיהו

 569/74 אהרונוב אליהו ירושלים מלחמת יוה״ב שרה אהרונוב

 570-571/74 זמלמיל ברכה פולין 25.5.42 שמחה כהן

 3/74—572 זמלמיל מלכה פולין 25.5.42 שמחה בהן

 5/74—574 זמלמיל ברוך פולין 25.5.42 שמחה בהן

 דב איתן, רשם

ו 2 י ־ ב י ב א ־ ל ת י ב ח ח מ ט ה פ ש מ ת ה י  ב

ר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון ב ד  הזמנות ב
 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבוןאו לשניהם, כמפורט להלן. בל
ית המשפט צו כטוב  . המתנגד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, את טעמי התנגדותו, שאם לא כן יתן נ

 בעיניו.

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

 1946/73 חיים לודין תל־אביב 21.10.72 רפאל לודין

ל תל־אביב 22.1.74 יחזקאל מורד ח  3963/74 לוי ר
- י תל־אביב 14.12.73 _  3961/74 שימה לוין

 3957/74 אברהם-בר וולובםקי בני־ברק 22.7.74 משה טיקוצינסק

-  3952/74 שנדלה הורוביץ פחח־תקוה 30.6.74

 כהן אמנון
- -  3944/74 כהן פנינה

- לאה אשר -  3945/74 דבורה ישראל

 3936/74 אשכנזי יצחק רמת־גן 24.3.74 עמי אשכנזי

 3933/74 יהודה צאלח קרית־אונו 15.1.74 שושנה צובירי

- בן ידידיה רחל  3929/74 בן ידידיה עובדיה חולון

- 5.6.74 פרידה רוזין  3918/74 גריטה רודן

 3892/74 חנה פייבוש גדרה 17.4.74 —
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ו פ י ב־ י בתל־אבי ז ט המחו פ ש מ ת ה  בי
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מקום מגוריו תאריך
 האחרון הפטירה שס המבקש

 רמת־גן 9.4.74 נוטליך אושלם
 בת־ים 26.11.73 עיריית בת־ים

 י לוד 6.6.74 אמסלם פריחה

 בני־ברק 8.6.74 3 הניה וינקלר

 ־- פתח־חקוה 30.10,71 יוסף קרמד

 שם המנוח
 מסי התיק
 (צוואות)

 נוטליך לאיר
 דיבה ולדמן
 הזיזה משה

 זינמונד שמעון
 יעקב גולדברג
 מנה קליינבורג

3885/74 
3879/74 
3876/74 
3479/74 
3852/74 
3302/74 

 די ולך,

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

 תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנת וו, שאם לא כן יחן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

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

ל _ מנדל משה ב  2779/74 מנדל פנחס פ
- קניסברגר מרדכי -  3962/74 קניסברגד ארתור

- אזובל משה  3965/74 אזובל מרדכי תל־אביב
 פיגה ירונובסקי

- -  3831/74 ראובן ירובובסקי

 1368/74 יוסף עצמון פתח־חקוה 23.7.73 יעקב עצמון
 3348/74 אליהו חסון תל־אביב 11.6.74 מרים חסון

 3539/74 דוד דישטנק תל־אביב 24.9.72 מלכה דישטניק
 3774/74 . פרידה מנקום תל־אביב 26.12.73 יצחק מן

 3853/74 יוסף גברה רמת-נן 11.11.73 ליזה נברה .
 3854/74 ירחמיאל גרגר חל־אביב 18.2.74 אביבה גרנר

 3855/74 אגא אליהו רמת־גן 19.7.72 יעקב אגם
-ניו־יורק 28.8.72 רות שדיבר ס ל ר  3856/74 סשה צ

ר גולדבלום ניד־יורק 28.8.72 חמר גולדבלום  3857174 ארתו
- ־ חוה בלזם -  '3858/74 משה בלזס

- רחל אודזן תן תל־אביב ׳  3860/74 ישעיהו או
 3862/74 בן זאב אברהם כפר־סבא 25.12.73 בן זאב אחיקם

 3864/74 שאול הינדלר תל-אביב 2.7.74 לוטי היגדלר
- צדוק שטינר -  3934/74 שלמהשטינר י
 3935/74 הדסה רשקם גדרה 21.12.73 עדנה שטרום

 3937/74 ציריך אלקה פתח־תקוה 11.2.57 צור אריה
 מזרחי אמי

-
- מזרחי אלברט _ 3939/74 

 3941/74 ־ הקטור אברהם 22.4.74 אליזבט אברהם
- 18.5.74 אליזבט אברהם  3942/74 דוד אברהם

 3943/74 שינר גרשון תל־אביב 6.7.74 יפה סבינה
 3947/74 גולדמן הנריך תל־אביב 17.7.74 שויצר שלומית

 3948/74 רבקה איונמן חל-אביב 28.4.73 שושנה בדון
- פלדמן אליעזר  3949/74 פלדמן נסיה נוח מובוסון

 3951/74 יוסף גלזר אשקלון 4.2.74 רחל גלזר^
יםp רמת־גן 8.8.73 חיה ויסמן  3953/74 שמעון ו
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ו פ י ב־ י בתל-אבי ז ט המחו פ ש מ ת ה  בי
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

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

 3955/74 לאה םנל — — אסתר הרבט

- ויקטוריה לוי  3956/74 שמואל בן ארדה רמת־גן -

- פרידה הלפר ר תל־אביב פ ל  3958/74 יונה ה

 3959/74 יוסף שינפלד נתניה 17.8.72 —

-  3959/74 פינקה שינפלד נתניה 5.7.73

- 18.8.72 פרל ברנטוין  3960/74 משה ברבטוץ

 14.4.74 יעקב טנא

-
 3898/74 חוה טננבוימ

 3899/74 ציון שמואל תל-אביב 27.7.73 שלמה ציון

 3900/74 יחזקאל עזרא כפר־סבא 14.10.69 דדי בנימין

- ששון אדיבה  3902/74 ששון עוזר _

- רפאל חדד  3903/74 מאיר חדד

- שורץ מינה  3904/74 יוסף שורץ _

 3905/74 ניםים שש תל־אביב 11.6.74 אדמונד ששו

- 23.7.72 אלברט אלקובי  3906/74 אלקובי לזיז

 3988/74 מוסקוכיצקי משה הרצליה 28.6.70 סימון ינקו

י י" 30.7.73 אלבין יהודה י  3909/74 עקץ אלבץ ל

 יוסף אדאדי

- -  3916/74 ראובן אדאדי

- יוסף אדאדי -־  3917/74 ביבה אדאדי

- 9.7.74 זאב הורן רוזנבלט  3919/74 יוסף הורן

- אסתר ישראלי -  3921/74 דוד ישראלי

 3924/74 אלי לוסיאץ נתניה 27.7.74 ברוך פורטונה

 3925/74 יצחק דוד הרצליה 17.2.74 נגיה יצחק

- גרינבאום אירנח  3926/74 גריבבאום שמשון

 3928/74 שמעץ ציפרשטיין כפר־םבא 17.2.73 לאה ציפרשטין

— 7.9.73 -  42/74 אשר ליאון

- הרצל לבנון . -  1650/74 שמואל לבנון

 2327/74 אברהם גורן — 24.10.73 יעקב ומרים גורן

 3348/74 אליהו חסון תל־אביב 11.6.74 מרים חסון

 3526/74 שטינברג לזר פתח־תקוה 8.4.73 ארנקה שטינברג

 3867/74 צאלח דוד תל השומר 14.12.72 דוד דוד -

 3877/74 יוסף פריד חולון 2.10.72 חיה פריד

 3878/74 יוסף קלרמן נתניה 14.2.74 מריאבה ברש

 3880/74 יצחק אליסוף בת־ים 19.3.73 אסתר אליםוף

ל פרדם־חבה 7.4.74 נאםי אברהם ח  3883/74 באםי ר

-  3884/74 עמיצור צבי תל״אביב 31.7.74

 3886/74 סגל פנחס מושב אודים דב סגל

- 15.6.74 צפורה ברטל  3887/74 יוסף ברטל

- םמנון אברהם  3889/74 סמנון חיים

- 17.7.74 לילי אהרון לר מוזם  3980/74 אברהם פי

- 1.7.74 מרים רמון  3891/74 יצחק רוקח

 3893/74 חנה פייבוש _ _ בנימין פיבוש

 3894/74 יעקב בן יהודה תל־אביב 12.11.73 מלבה בן יהודה

ם ש ר , ך ל ו ׳  ד
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:בבאר־עובע י ז ט המחו פ ש מ ת ה  בי

ר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבץ ב ד  הזמנות ב

ןאו לשניהם, כמפורט להלן. כל בו  . . להווי• ידיע כי הוגשו לבית המשפט ־בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עז
 'המתנגד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, את טעמי התנגדותו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו בטוב

 בעיניו.

 מסי התיק מקום מגוריו תאריך
 (צוואות} שם המנוח האתרון ״ הפטירה- שם המבקש .־

 260/74 קביץ אטי ערד 27.5.74 קביץ מרדכי
.  220/74 . נתבן מינה אשקלון 13.2.74 לוציאן הופמאר י

 262/74 גרץ לאון באד־שבע 23.6.73 גדין עדי

 י׳ בנאי, רשם

ר ירושות ומינוי מנהלי עזבוץ ב ד  הזמנות ב
 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המופרטיפ להלן, בקשות ליחן צווים המכריזים על ירושה ולמימיי מנהלי עזבון,
 או לשניהם. כל אדם הטוען שיש לו טובת הבאה בעזבדן 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 בטוב בעיניו.

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

 258/74 מוסרי שלומו אשקלון 12.4.70 מוסרי יצחק

ו אשקלון 7.1.74 היטר רחל ת  257/74 היטר א

 222/74 בוחביק אסתר אשדוד 26.3.74 דוד בוהניק

 74ן218-ח׳ טובול יעקב דימונה 20.10.73 מוביל ראימונד

 256/74 נעים גוהרה באר־שבע 29.7.73 בוקדה יצחק
 252/74 ברנדשטטר מריה באר־שבע 10.4.68 ברנדשםטר לאון

 255/74 הורוביץ יוסף מושב יד-חן 12.1.74 קליין ארנקר
 255/74 הורוביץ רז־אילוניה מושב יד־חן 11.9.71 קליין ארנקד
 265/74 י אירן םבג אשקלון 29.6.74 באבי עליזה

 261/74 ישעיהו כץ אילת 18.6.74 צייגר הנה
 266/74 קאופמן מרצל אשקלון 29.5.74 ליאה קאופמן

 240/74 קורמן בלה קרית־גת 5.5.74 קורמןיעקב

דיאיר שושנה  244/74 (חםאן) בן יאיר אבנר אשקלון 23.10.73 3
 264/74 ברקו מנם אשקלון 15.9.73 מנם.חנה

/ בנאי, רשם  י

ן הדבניים ות בתי הדי מנ  הז

ורי בירושלים ן הרבני האז ת הדי  בי

 להווי ידוע כי הונשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובח הנאה או הממוגין בעזבון שאחת
 הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן ימן

 בית הדין צו כטוב בעיניו.

 תיק 3007/תשל״ד תיק 3021/תשל״ד
/ שנםמר בירושלים ביום ק ה  בענין עזבון המנוח עזרא גבאי, שנפטר בירושלים ביום כ״ה בענין עזבון המנוח תנוכה א

 באב תשל׳׳ד(13 באוגוסט 1974), ל׳ באב תשל״ד(16 באוגוסט 1974),
 המבקשת: אסתר גבאי, המבקשת: חנוכה דולה.

, מזכיר ראשי עדם ל הדם- א פ  ר
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ו פ י ב־ ן הרבני האזורי בתל־אבי ת הדי  בי
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת הנאה או זזנלעונין בעזבז־ן שאחת
 הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן

 בית הדין צו בטוב בעיניו.

 המבקש: יהודה פינגריק מרחוב דעואל 12, תל־אביב.

 תיק 10634/תשל״ד
 בענין ירושת המנוח לןלר אברהם, שנפטר בפחחיתקוה ביום

 ו׳ בתמוז תשכ״ח (2 ביולי 1968).
ר חנה מרחוב אהרונוביץ 37, חולון. ל  המבקשת: ק

 תיק 6767/תשל*׳ד
 בענין ירושת המנוח רחום אלחנן, שנפטר ברמת־גן ביוט

 ט״ו בשבט תשל״ד (6 בפברואר 1974).
 המבקשת: דרורה היימן מרחוב הרצוג 14, גבעתיים.

 חיק 6768/תשל-ד
 בענין ירושת המנוח ויתטה פורטונה, שנפטרה בתליאביב

 בייפ ג׳ בסיון תשל״א (27 במאי 1974).
 המבקש: ויונטה שלמה מרחוב נחל שורק 14, יפו.

 תיק 10370/תשל״ד
 בענין ירושת המכות שמעוני יהודה, שנפטר בתל־אביב ביום

 ל׳ בניסן תשל״ד (22 באפריל 1974).
 המבקשת: שמעוני שרה מרחוב רשף 4, תל־אביב.

 יהודה קיבר, סגן המזכיר הראשי

 תיק 10247/תשל״ד
 בענין ירושת המנות אייזנברג צביה, שנפטרה בפתח-תקוה

 ביום ג׳ נאדר תשל״ד (25 בפברואר 1974).
 המבקש: גרשון חנוך איזנברג מרחוב הרב קוק 6, חולון.

 תיק 11275/תשל״ד
 בענין ירושת המנוח חמו יעקב, שנפטר בתל-אביב ביום

 י-ט בחשון תשל״ד (14 בנובמבר 1973).
 המבקש: בן עמי מאיר משד׳ עמנואל 18, תל־אביב.

 תיק 9815/תשל״ד
 בענין ירושת המנוח לינדנפלד בילה, שנפטרה בפחח־תקוה

 ביום ט־ו בסיון תשל-ג (15 ביוני 1973).
 המבקשת: ליבדנפלד שמחה מרחוב עזרא 26, בני־ברק.

 חיק 10917/תשל״ד
 בענין ירושת המנוח שרעבי יפת, שנפטר בתל-אביב ביום

 כ״ד בסיון תשליד (14 ביוני 1974).
 המבקשת: שרעבי אסתר מתל־אביב.

 תיק 11470/תשל׳׳ד
 בענין ירושת המנוח פינגריק שרה, שנפטרה בפתח־תקוה ביום

 י׳ בטבת תשל״ד (31 בדצמבר 1973).

פה ן הרבני האזורי בתי ת הדי  בי
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לכית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
 הבקשוח מחייחסת אליו ורוצה להתננד לה, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיומ פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן

 ביח הדין צו כטוב בעיניו.

 חיק 3942/תשל״ד
 בענין ירושת המנוח יעקב קרבן, שנפטר בחיפה ביום ה׳

 באייר תשל״ד (26 באפריל 1974).
 המבקשת: מלוינה קובן.

 תיק 3986/תשל״ד
 בענין ירושת המנוחה טובה וולף, שנפטרה בחיפה ביום כ״א

 בסיון חשל״ד (11 ביוגי 1974).

 המבקש: אלימלך וולף.

 תיק 3893/תשל׳׳ד
 בענין ירושת המנוח בן ציוץ דרשן, שנפט,־־ לפני 50 שנה
 בעיר לידה בריה״מ, וירושת המנות חיים דרשן, שנפטר בחודש

 יולי 1341 בעיר הנ״ל.
 המבקש: נחמן דרשן.

 תיק 4012/תשל׳׳ד
 בענין -רושת המנוחה נ׳מילה טורזימן, שנפטרה בירושלים

 ביום ב׳ בשבט חשל״ד(15 בפברואר 1974).
 המבקש: סלים טורדמן.

 תיק 3814׳,חשל־׳ד
ל כתבן, שנפטרה בחיפה ביום ח׳ ח  בענין ירושח המנוחה ר

 באדר א׳ תשל״ג (28 בפברואר 1973).
 המבקש: יעקב כתבן.

 חיק 3816/תשל״ד
 בענין ירושה המנוח ישראל בש, שנפטר בחיפה ביום ט״ז

 בטבח חשל״ד (10 'בינואר 1974).
 המבקשת: אסתר בש.

 תיק 3834/תשל״ד
 בענין ירושת המנוח אשר שייר, שנפטר בחיפה ביום כ״ו בסיון

 תשל׳׳ד (16 ביוני 1974).
 המבקשת: אסתר אהרן.

 תיק 3852/תשל״ד
 בענין ירושת המנוחה שרה רבקה הולצמן, שנפטרה בחיפה

 ביום ז׳ בניסן תשל״ד (30 במרס 1974).
 המבקש: ישעיהו הולצמן.
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ה פ י ח ורי ב ן הרבני האז ת הדי  בי
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 תיק 4017/תעל״ד
 בענין ירושת המנוח דוד קרמר, שנפטר. בתיפד, ביום כ״ט

 באדר תשל״ד(23 במרה 1974).

 המבקשת: שרלוטה קרמד.

 תיק 4157/תשל־ד
 בענין ירושת המנוח מנשה שורץ, שנפטר בחיפה ביום כ״ח

 בסיון חשל׳׳ד (18 ביוני 1974).

 המבקשת: חנה שורץ.

 תיק 4163/תשל״ד
, שנפטר בחיפה ביום י׳׳ט  בענין ירושת המנוח סלומון ארבר

 בניסן תשל״ג (21 באפריל 1973).

ה כהנא. ר ל  המבקשת: ק

 תיק 4169/תשל-ד
ד י  גענין ירושת המנוח אהרן יוסף, שנפטר בבהריה ביום כ

 בכסלו תש־יל(3 בדצמבר 1989).

 המבקשת: שושנה יוסף.

ל טולידאנו, המזכיר הראשי א פ  ר

 תיק 4048/תשל״ד
 בענין ירושת המנוח יצחק קושינםקי, שנפטר בחיפה ביום

 י״ב בםיון תשל״ד(2 ביוני 1974).

 המבקשת: אסתר קושעםקי.

 תיק 4052/תשל״ג
, שנפסד בקרית אחא ד ט פ ל  בענץ ירושת המניח יהודה 0

 ביום ה׳ בסיון תשל״ד (26 במאי 1974).

.  המבקשת: מרים סלפטר

 היק 4054/תשל״ד
 בענין ירושת המנוחה ניטלה שווט, שנפטרת בחיפה ביום י-ז

 באייר תשל׳׳ד (9 במאי 1974).

 המבקשת: מרימ מיליכוס.

 תיק 4060/תשל״ד
 בענין ירושת המנוח איצה הוניג, שנפטר בניי־יורק, ארה״ב,

 ביום 1 ביולי 1961.

 המבקשת: אסתר הוניג.

ת לפירוק חברות  הודעות בדבר בקשו

ו פ י ־ ב י  בבית המשפט המחוזי בתל־אב
 תיק מס׳ 1902/74

 בענין פקודת החברות,

 ובענין פירוק ההברה בנק ארץ ישראל בריטניה בע״מ,

 המבקשת: מדינת ישראל.

 נמסרת בזח הודעה כי ביום 24.7.74 הוגשה בקשה לבית המשפט
 המחוזי לפרק החברה הנזכרה לעיל, ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני

 בית המשפט היושב בדין ביום 19.9.74 בשעה 8.30.

 בל נושה או משתחף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
 בענין הבקשה, או להתגגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם
 בעצמו או באמצעות עורך־הדין שלו. העתק מן הבקשה יינחן לכל
 נושה או משתחף של החברה שידרוש זאת מן החחום מטה המורח

 התשלום הקבוע בעדו.
 שי נולשטיץ

 סגן בכיר א׳ לפרקליט מחוז תל־אביב (אזרחי)
 נציג היועץ -המשפטי לממשלה

: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב ה ר ע  ה
 למסור, אי לשלוח ע״י הדואר, לחחום לעיל הודעה על רצונו זה.
 ההודעה, בציון השם והמען של הא־ש או חפירמה ובחתימחם או
 בחתימת בא־כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל

 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 16.9.74.

ו פ י ב־ אבי  בבית המשפט.המחוזי בתלי
 תיק מספר 1940/74

 בעגין פקודת החברות,

ל פנל בעימ,  דבענין פירוק החברה ק
 והמבקש עו״ד משה שליט, בתפקידו ככונס נכסים של החברה

 הנ״ל.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 30 ביולי 1974 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק אח החברה הנזכרת לעיל, ובי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 15

 בספטמבר 1974 בשפה 8.30 בבוקר.

 כל נישה אי משתתף של החברה האמירה הריצה לתמיך במתן צו
 בעגין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעח הבירור, אם
 בעצמו או באמצעוח עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לבל
 נושה או משהחף של החברה שידרוש זאח מן החתום מטה חמורת

 התשלום הקבוע בעדו.
 משה שליט, עו׳׳ד

 המבקש
 רחוב בלוך 41, חל־אביב

: בל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב ה ד ע  ה
 למסור, או לשליח על ידי הדואר, לחחים לעיל הודעה על רצונו זה.
 ההודעה, בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתמ או
 בחתימת בא כוחם, צריבה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל

 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 14 בספטמבר 4ד19.
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ת ח ב ת דת ה  פקו

דלת הון ת בדבר הג דעו  הו

 1. ״זהר״ בית חרושת למרצפות בע״מ
 .2 1800 (אלף שמונה מאות) לידות ישראליות.

 .3 000 100 (מאה אלף) לירות ישראליות.
.51—014833—1 4. 

.4.4.74 5. 

 1. ״מעלה״ יצרני עורות בע״מ .
 .2 000 100 (מאה אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 125 (מאד, עשרים וחמישה אלף) לירות ישראליות.
.51—014715-0 4. 

.4.4.74 5. 

 1. פרחי השדון בע־מ
 2•. 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 100 (מאה אלף) לירות ישראליות.
.51—013619-5 4. 

.4.4.74 5. 

 1. שטיבל בע״מ
 .2 000 100 (מאה אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 50 (חמישים אלף) לירות ישראליות.
.51—010970-5 4. 

.4.4.74 5. 

 1. חרושת פלדות בע״מ
 .2 000 800 (שמונה מאות אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 200 (מאתיים אלף) לירות ישראליות.
.51—010851̂ -7 4. 

.4.4.74 5. 

 1. בר־איתן חרושת הנדסית בע״מ
 .2 000 10 (עשרת אלפים) לירות ישראליות.

 .3 000 100 (מאה אלף) לירות ישראליות.
.51—006737̂ 4 4. 

.4.4.74 5. 

 1. סולתם בע״מ
 .2 000 500 27 (עשרים ושבעה מיליק וחמש מאות אלף) לירות

 ישראליות.
 .3 000 500 12 (שנים עשר מיליון חמש מאות אלף) לירות ישר

 אליות.
.51-007117—8 .4 

.4.4.74 .5 

 1. מפעל מתכת ״פלב״ם׳ בע״מ
 .2 000 000 2 (שני מיליון) לירות ישראליות.

ת ישראליות. ת י  .3 000 450 (ארבע מאוח חמישים אלף) ל
.51—011867—2 4. 

.4.4.74 5. 

 1. ירופאק בע״מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.
 .3 000 70 (שבעים אלף) לידוח ישראליות.

.51-065471-8 4. 
.10.4.74 5. 

 המספרים שבהודעת מציינים את הםרטים הבאים :
ס החברה  ז. ט

 .2. ההון הרשום של ההברה
 3. סכום הגדלת תחון

 4. מספר הת-ק
 5. תאריך רישום ההחלטה המיוחדת.

 1. שושנה ספורט רואר בע״מ -
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירוח ישראליות.

 .3 000 280 (מאתיים ושמונים אלף) לידות ישראליות.
.51—066735-5 4. 
 .5 31 במרס 1974.

 1. גלעד בע־מ
 .2 000 30 (שלושים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 200 (מאתיים אלף) לירות ישראליות.
.51-021575-9 4. 

.1.4.74 5. 

 1.תכשיר מתכת J1972) בע״מ
 .2 000 70 (שבעים אלף) לידות ישראליות.

 .3 000 150 (מאה וחמישים אלף) לירות ישראליות.
.51-059522-6 4. 

.2.4,74 5. 

 1. מפעלים הימיים ד״ר ויגרט בע״מ
 .2 000 100 (מאח אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 50 (חמישים אלף) לירות ישראליות.
.51-001604-1 4. 

.3.4.74 5. 

 1. גפים בע״מ
 .2 000 200 (מאתיים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 300 (שלוש מאות אלף) לירות ישראליות.
.51-005520-5 4. 

4.4.74 5. 

 1. הד־ארצי חברה ישראלית לתעשית תקליטים
 בע״מ

 .2 000 100 (מאה אלף) לירות ישראליות.
 .3 000 305 (שלוש מאות וחמישה אלף) לירות ישראליות.

.51-006302—7 4. 
.4.4.74 5. 

 1• ־התיה״ מפעלי מתכת בע״מ
 .2 000 3 (שלושת אלפים) לירות ישראליות.

 .3 000 200 (מאתיים אלף) לירות ישראליות.
.51—015260-6 4. 

.4.4.74 5. 

 1. ב.ה.ד.ק. - ביח״ר לעבודות מתכת בע־מ
 .2 000 2 (אלפיים) לירות ישראליות.

 .3 000 100 (מאה אלף) לירות ישראליות.
.51—015153—3 4. 

.4.4.74 5. 
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דלת הון דעות בדבר הג  הו

מ - ע ב ר ה  1. ט
 .2 000 1 (אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 50 (חמישים אלף) לירות ישראליות.
.51-018714-9 4. 

.14.4.74 5. 

 1. כור השקעות בע״מ
 .2 000 000 10 (עשרח מליון) לירות.ישראליות.

 .3 000 000 15 (חמשה עשר מיליון) לירות ישראליות.
.52-002434-0 4. 

.14.4.74 5. 

 1. קרן התעשיה חיפה בע״מ
 .2 000 500 (חמש מאות אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 250 (מאתיים חמישים אלף) לירות ישראליות,
.52-002600-6 4. 

.14.4.74 5. 

ת ״הבראת זכרון יעקב״ בע״מ מ  1- ר
 .2 000 70 (שבעים אלף) לירות ישראליוח.

 .3 000 1367 (מיליון שלוש מאות ששים ושבעה אלף) לירות ישר־
 אליות.
.56252 4. 

.16.4.74 5. 

 1. קיסטץ טריילר רנטלס (ישראל) בע״מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 980 (תשע מאות ושמונים'אלף) לידות ישראליות.
.51-067258—7 4. 

.16.4.74 5. 

 1. יכץ חברה חקלאית בע״מ
 .2 004 000 8 (שמונה מיליון וארבע) לידות ישראליות.

 .3 000 000 5 (חמישה מיליון) לירות ישראליות.
.52-002822-6 4. 

.16.4.74 5. 

 1. תבליני טעם וריח בע־׳מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 675 (שש מאות שבעים וחמישה אלף) לירות ישראליות.
.51-037213-9 4. 

.7.4.74 5. 

 1. כור כימיה בע״מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 980 24 (עשרים וארבעה מיליון תשע מאות שמונים אלף)
 לירות ישראליות.
.51-057581—4 4. 

.17.4.74 5. 

ר לסריגה בע־מ ״ ח י ב  1. ניצן -
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.
 .3 000 80 (שמונים אלף) לירות ישראליות.

.51—035756-9 4. 
.1014.74 5. 

 1. לנין ביח״ר לקופסאות ופחים בע-מ
 .2 000 508 2 (שני מיליון חמש מאות ושמונה אלף) לירות ישר

 אליות.
 3. 000 100 (מאה אלף) לירוח ישראליות. .

.51-038765—7 4. 
.11.4.74 5. 

 1. מעונות אורה בע״מ
 .2 996 (תשע מאות תשעים ושש) לירות ישראליות.

 .3 000 400 (ארבע מאות אלף) ליריח ישראליות.
.51-009838—7 4. 

.12.4.74 5. 

 1. מפעלי מצברים ״וולקן״ בע׳׳מ
 2. .000 1260 (מיליון מאתיים ששים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 740 3 (שלושה מליון שבע מאות ארבעים אלף) לירות
 ישראליות.

.51-012330-0 4. 
.12.4.74 5. 

 1. מכבסת אמורית הגליל העליץבע״מ
 .2 000 688 (שש מאות שמנוים ושמונה אלף} לירות ישראליות.

 .3 000 312 (שלוש מאות ושנים עשר אלף) לירות ישראליות.
.51—062286—3 4. 

.12.4.74 5. 

 1. אריה וילף בע־מ
 .2 000 100 (מאה אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 150 (מאח חמישים אלף) לירות ישראליות.
.51-045266-7 4. 

.14.4.74 5. 

 1. סנטר השכרת רכב{1972) בע״מ
 .2 000 50 (חמישים אלף) לירות ישראליות.
 .3 000 50 (חמישים אלף) לירות ישראליות.

.51-059647-1 4. 
.14.4.74 5. 

 1. מתפרות אל־עז בע״מ
 .2 500 107 (מאה ושבעה אלף חמש מאות) לירות ישראליות.

 .3 000 50 (חמישים אלף) לירות ישראליות.
.51-058450-1 4. 

.14.4.74 5. 

 1. ״דובל״בע:׳מ
 .2 000 10 (עשרת אלפים) לירות ישראליות.

 .3 000 140 (מאה וארבעים אלף) לירות ישראליות.
.51-036149-6 4. 

.17.4.74 5. 

 1. טוטנאור בע״מ
 .2 000 273 (מאתיים שבעים ושלושה אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.
.51-022893-5 4. 

.14.4.74 5. 
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 1. פרימה פריזנד ועדת׳ בע״מ
 .2 001 250 (מאתיים חמישים אלף ואחת) לירות ישראליות.

 .3 000 250 (מאתיים חמישים אלף) לירות ישראליות.
.51—046380-5 4. 

.19.4.74 5. 

 1. ״שלוב״ מוצרי מתכת והנדסה בע״מ
 .2 001 20 (עשרים אלף ואחת) לירות ישראליות.

 .3 000 62 (ששים ושמים אלף) לידות ישראליות.
.51-046328—4 4. 

.19.4.74 5. 

 !. נטלי(1972) השקעות וממץ בע*מ
 .2 000 604 2 (שני מיל־ון שש מאות וארבעה אלף) לירות ישראליות.

 .3 651000 (שש מאות חמישים ואחד אלף) לירות ישראליות.
 4. חפ/59740.

.19.4.74 5. 

ל ישראל בע״מ  1. א. אי. א
 .2 848 543 4 (ארבעחמיליון חמש מאות ארבעים ושלושה אלף

 שמובה מאות ארבעים ושמונה) לירות ישראליות.
 .3 420 1063 (מיליון ששים ושלושה אלף ארבע מאות ועשרים)

 לירות ישראליות.
.51-«47953-8 4. 

.19.4.74 5. 

לל חברה לבצוע עבודות עפר, כבישים ופתוח  1. הסו
 בע־מ

 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.
 .3 000 230 (מאתיים ושלושים אלף) לירות ישראליות.

.51—046415—8 4. 
.19.4,74 5. 

 1. ״מובחר״ יוסף שואף ובניו בע״מ
 .2 1800 (אלף שמונה מאות) לירות ישראליות.

 .3 300 48 (ארבעים ושמונה אלף שלוש מאות) לירות ישראליות.
.51-017338-8 4. 

.21.4.74 5. 

 1. דוריבא בע״מ
 .2 000 470 (ארבע מאות שבעים אלף) לירות ישראליות.
 .3 000 125 (מאה עשרים וחמישה אלף) לירות ישראליות.

.51-010078-7 4. 
,21.4.74 5. 

 1. גומכים בע־מ
 .2 000 500 (חמש מאות אלף) לירות ישראליות.
 .3 000 700 (שבע מאות אלף) לירות ישראליות.

.51-062598-1 4. 
.21.4.74 5. 

ר תעשיית טקסטיל ואופנה בע״מ  1. ברבו
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.
 .3 000 80 (שמונים אלף) לירות ישראליות,

.51—059911—1 4. 
.21.4.74 5. 
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 1. אגו בעימ
 .2 000 8 (שמונת אלפים) לירות ישראליות.

 .3 000 52 (חמישים ושתיים אלף) לידות ישראליות.
.51-028071-2 4. 

.17.4.74 5. 

 1. המטרות המאוחדות בישראל בע״מ
 .2 001000 16 (ששה עשר מיליון ואלף) לירות ישראליות.

 .3 380 000 4 (ארבעה מיליון שלוש מאות שמונים) לירות ישראליות.
.52—002911—7 4. 

.17.4.74 5. 

 1. קבוצת אספלט חברה בע״מ
 .2 000 10 (עשרת אלפים) לירות ישראליות.

 .3 000 90 (תשעים אלף) לירות ישראליות.
.51-035633-0 4. 

.18.4.74 5. 

מ ״ ע ב ר ס ק ל  1. א. פ
 .2 000 50 (חמישים אלף) לירות יטראליות.

 .3 000 450 (ארבע מאות חמישים אלף) לירות ישראליות.
.51-Ü365SS—7 .4 

.18.4.74 .5 

 1. ארגל אריזה גלית בע״מ
 .2 12000 (שנים עשר אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 100 (מאה אלף) לירות ישראליות.
.51-024394-2 4. 

.18.4.74 5. 

 1. מאירי יצחק חברה קבלנית לבתים משותפים
 ובבין בע״מ

 .2 000 209 (מאתיים ותשעה אלף) לירות ישראליות.
 .3 000 200 (מאתיים אלף) לירות ישראליות.

 4. חס/23893.
.18.4.74 5. 

כתבע״מ  1. פרי
 .2 000 635 1 (מיליון שש מאות שלושים וחמישה אלף) לירות

 ישראליות.
 .3 000 365 1 (מיליון שש מאות ששים וחמישה אלף) לירות ישר

 אליות.
.52-002780-6 .4 

.18.4.74 .5 

 1. להב תעשיות להלבשה (בית־שמש) בע״מ
 .2 000 660 (שש מאות וששים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 50 (חמישים אלף) לירות ישראליות.
.51-041828-8 4. 

.18.4.74 5. 

 1. אולשבםקי את מושקט בע״מ
 .2 000 100 (מאה אלף) לידות ישראליות.
 .3 000 100 (מאה אלף) לירות ישראליות,

.51-049834-8 4. 
.19.4.74 5. 
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 1. ד. סייג תעשיות תכשיטים בע״מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 100 (נלאה אלף) לירות ישראליות. .
.51-056305-9 4. 

.24.4.74 5. 

 1. א. ב. חברה לסיכה ושירותים בע״מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.
 .3 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

.51-050094—5 4. 
.24.4.74 5. 

 1. דגם אלקטרוניקה בע״מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 80 (שמונים אלף) לירות ישראליות.
.51-052878-9 4. 

.24.4.74 5. 

 1. וידה ויקטורית מלונות ותיירות בע״מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.
 3. י 000 70 (שבעים אלף) לירות ישראליות.

.51-062008~1 4. 
.24.4.74 5. 

 1. החברה הישראלית לזכוכית בטחץ בע״מ
 .2 000 400 (ארבע מאות אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 1000 (מיליון) לירות ישראליות.
\ ^ .51-009525-0 4. 

.24.4.74 5. 

 1. בנץ העשור בע״מ ,
 .2 000 150 (מאה חמישים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 200 (מאתיים אלף) לירות ישראליות.
.51—058151—5 4. 

.24.4.74 5. 

ל דפי פלסטיק בע״מ ע פ  1. מדף מ
 .2 000 370 (שלוש מאות ושבעים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 100 (מאה אלף) לירות ישראליות.
.51-018667-9 4. 

.28.4.74 5. 

 1. סנפיר כלי שיט בע״מ
 .2 100 641 (שש מאות ארבעים ואחד אלף ומאה) לירות ישראליות.
 .3 900 558 (חמש מאות חמישים ושמונה אלף תשע מאות) לידות

 ישראליות.
 4. חפ/49637.

.28.4.74 5. 

 1. מלץ גני חמת בע״מ
 .2 000 300 3 (שלושה מיליון שלוש מאות אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 700 (שבע מאות אלף) לירות ישראליות.
.51-056103-4 4. 

.29.4.74 5. 

ל כפוף ושווק ברזל בנץ בע״מ  1. גיל חברה לפתו
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 100 (מאה אלף) לירות ישראליות.
.51-054708-6 4. 

.21.4.74 5. 

 1. ג׳ט קונקרים ישראל בע״מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.
 .3 80000 (שמונים אלף) לירות ישראליות.

.51-067457-5 4. 
. .22.4.74 5. 

 1. סקרץ השקעות בע״מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 330 (שלוש מאות ושלושים אלף) לירות ישראליות.
.51-066595-4 4. 

.22.4.74 5. 

 1. י.נ.צ.ר.ו. (השקעות) בע׳׳מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.
 .3 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

.51-063436-3 4. 
.22.4.74 5. 

 1. לאוב קובלםקי בע״מ
 .2 000 10 (עשרת אלפים) לירות ישראליות.
 .3 10000 (עשרת אלפים) לירות ישראליות.

.51—046626-1 4. 
.22.4.74 5. 

 1. שחם מינרלים וכימיקלים לתעשיה וחקלאות בע״מ
 .2 002 30 (שלושים אלף ושתיים) לירות ישראליות.

 .3 000 100 (מאה אלף) לירות ישראליות.
 4. חפ/43238.

.22.4.74 5. 

 1. ישראל יוסף דאר בע״מ
 .2 000 300 (שלוש מאות אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 100 (מאה אלף) לירות ישראליות.
.51—040632—5 4. 

.23.4.74 5. 

 1. םטריק(ישראל) בע״מ
 .2 000 2500 (שני מיליון חמש מאוח אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 500 (חמש מאוח אלף) לירוח ישראליות.
.51-061301—1 4. 

.23.4.74 5. 

ת בע״מ  1. ר. אםא פלדו
 .2 000 50 (חמישים אלף) לירוח ישראליוח.
 .3 000 50 (חמישים אלף) לירוח ישראליוח.

.51—054081-̂ 8 4. 
.24.4.74 5. 
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 1. ״משהב״ חברה לשיכון בנץ ופתוח בע־מ
 .2 000 820 2 (שני מיליון שמונה מאות עשרים אלף) לירות ישר

 אליות.
 .3 000 2180 (שני מיליון מאה שמונים אלף) לירות ישראליות.

.52-002333—4 4. 
.30.4.74 5. 

 1. ״מרכבים״ מפעלי מתכת בע״מ
 .2 000 000 5 (חמישה מיליון) לירות ישראליות.

 .3 000 500 2 (שני מיליון חמש מאות אלף) לירות ישראליות. .
.52—002641—0 4. 

.30.4.74 5. 

ב יצרני אופנה בע״מ ה  1. סריגי ל
 .2 000 990 (תשע מאות תשעים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 110 (מאה ועשרה אלף) לירות ישראליות.
.51-18911—1 4. 

.30.4.74 5. 

 !. בנק ישראלי למשכנתאות בע״מ
 .2 000 350 (שלוש מאות חמישים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 650 9 (תשעה מיליון שש מאוח חמישים אלף) לירות
 ישראליות.

.52-000079-5 4. 
.30.4.74 5. 

 1. אביגדור קינםטלר תעשית סלילי ניר בע״מ
 .2 000 32 (שלושים ושניים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 50 (חמישים אלף) לירות ישראליות.
.51-019456-6 4. 

.30.4.74 5. 

 1. מפעלי םולקם בע״מ
 .2 000 6 (ששת אלפים) לירות ישראליות.

 .3 000 150 (מאה חמישים אלף) לירות ישראליות.
.51—038749-1 4. 

.30.4.74 5. 

 1. בן־צור את דוריאנוב בע״מ
 .2 000 300 (שלוש מאות אלף) לירות ישראליות.
 .3 000 300 (שלוש מאות אלף) לירות ישראליות.

.51—004365—6 4. 
.30.4.74 5. 

 י״ז באייר תשל״ד (9 במאי 1974)
 י יעקב לוי

 רשם ההברות

ה חברה להשקעות בע״מ ל ב ר  1. כ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 44 (ארבעים וארבעה אלף) לירות ישראליות.
.51—067791-7 4. 

.29.4.74 5. 

 1. מאקמור חברה להשקעות בע״מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 31000 (שלושים ואחד אלף) לירות ישראליות.
.51—067790—9 4. 

.29.4.74 5. 

 1. חברה מרכזית לניקוב ואוטומציה מילן בע״מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.
 .3 5000 (חמשת אלפים) לירות ישראליות.

 4. חפ/50925.
.29.4.74 5. 

 1. מפעלי מתכת קרשץ בע״מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.
 .3 000 80 (שמונים אלף) לידות ישראליות.

.51—030201—1 4. 
.29.4.74 5. 

 1. חברת ורד הגליל בע״מ
 .2 202100 (מאתיים ושניים אלף ומאה) לירות ישראליות.

 .3 000 300 (שלוש מאות אלף) לידות ישראליות.
.51-034736—2 4. 

.29.4.74 5. 

 1. א.ב. אופנהיים, אמנות מתכת בע״מ י
 .2 1000 (אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 19 (תשעה עשר אלף) לירות ישראליות.
.51-016535-0 4. 

.29.4.74 5. 

 1. שלום ויבשטץ בע״מ
 .2 000 4 לארבעת אלפים) לירות ישראליות.

 .3 000 100 (מאה אלף) לירות ישראליות.
.51-001536—5 4. 

.29.4.74 5. 

 1. א.ב.ג. אפנת בגדי גברים בע״מ
 .2 000 80 (שמונים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 170 (מאה שבעים אלף) לירוח ישראליות.
.52—000366—6 4. 

,30.4,74 5. 

 1. בנק לאומי לישראל בע״מ
 .2 000 000 200 (מאחיים מיליון) לירוח ישראליוה.
 .3 000 000 200 (מאחיים מיליון) לירוה ישראליות.

.51-001807-8 4. 
.30.4.74 5. 
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ת דת החברו  פקו

ם ל שינוי ש ת ע דעו  הו

ר אזורי מקיף לדרוזים בגליל ׳המערבי. פ  1. בית ס
 ע׳׳ש וינר בערבץ מוגבל

ר אזורי מקיף לדרוזים בגליל פ  2. ״אחוה, בית ס
 המערבי בערבו! מוגבל־

 3. י״ח באדר תשל״ד (12 במרס 1974).
51-062369-7 4. 

 1. מרכז תרבות בנתיבות ע־ש םמואל רובץ בעדכון
 מוגבל

 2. ״מרכז קהילתי בנתיבות ש־ש וולפםץ בעדבץ
 מוגבל״

 3. י״ח באדר חשליד.(12 במרס 1974).
51-062370-5 4. 

 1. נ.ל. סוכנות לביטוח חיים בערבון מוגבל
 2. גדעץ דרורי ושות׳ - סוכנות לביטוח 1ד*0 בעדכון

 מוגבל
 3. ייח באדר תשל״ד (12 במדם 1974).

51—062428-1 4. 

 1. שמעון בדאון בערבץ מוגבל
Shimon Braun Limited 

 2. ״מרכז הגיז בערבון מוגבל׳
 "3. י־ח באדר תשל״ד(12 במרס 1974).

51—062996—2 .4 

 1. י. גורדץ - א. רונובץ, קבלני בנין בערבץ מוגבל
 2. רוגובץ ושות׳ בעדכון מוגבל

 3. י״ט באדר תשל־ד (13 במרס 1974).
51—024012-0 4. 

ל - מימון ומסחר(1966) בערבון מוגבל ל  1. כ
. CJaJ — Finance & Commerce (1966) Limited 

ל - מימץ ומסחר בערבץ מוגבל ל  2. כ
Cial — Finance & Commerce Limited 

 3. כ״א באדר תשל״ד (15 במרס 1974).
51-0457167—5 4. 

 1. אםפקול בערבון מוגבל
Aspacol Limited 

 2. דיסקו סחר בינלאומי בערבון מוגבל
Disco International Trading Limited 

 3. ב״א באדר תשל״ד (15 במרס 1974).
 4. חפ/44515

 1. ״בנגרמיש״ השקעות בערבץ מוגבל
 Bangermis" Investments Limited" ־

 2. בנק קונטיננטל לישראל בערבון מוגבל
Israel Continental Bank Limited 

 3. כ״ה באדר תשל״ד (19 במרס 1974).
51-066609-2 4. 

pניתנת בזה הודעה כי ההברות הרשומות ממה שינו את שמותי 
 כדלקמן:

 המספרים שבהודעה מציינים את הברטים הבאים :
 ו. השם הקודם
 2. השם החדש

 3. תאריך שינוי
 4. נזם׳ החברה.

 1. ״םלוטורה בערבץ מוגבל״
 2. ״איריטקס אינטתשיונל אימפורט בערבץ מוגבל״

"Iritex International Import Export Limited" 
 3. ס׳ באדר תשל״ד (3 במרס 1974).

51-066687-8 .4 

Arad Plastics Co. limited .1 
ד פלסטיקם חברה בערבון מוגבל ר  2. ע

Arad Plastics Co. Limited 
 3. י׳ באדר תשל״ד (4 במרס 1974).

51-054971-0 4. 

ר רמבם) בערבון מוגבל ו פ ל ב ) ל ב מ  1. ר
 2. א.נ. פישר בערבון מוגבל

 3. י׳ באדר תשל״ד (4 במרס 1974).
51—057946—9 4. 

 1. ״אוטומופ״ בערבון מוגבל
 2. ״שלמה פוזנר בערבון מוגבל״

 3. י״א באדר תשל״ד (5 במרס 1974).
51-001151-3 4. 

 1. רשף יונה את דוד בערבץ מוגבל
 2. דוד רשף בערבץ מוגבל

 3. י״ג באדר תשל״ד (7 במרס 1974).
51—064036-0 4. 

ק (אפנת עור ירושלים) בערבון מוגבל ר ו  1. ע
ק אופנת עור בערבון מוגבל ר ו  2. ע

 3. י״ג באדר תשל״ד (7 במרס 1974).
51-066214—1 4. 

ב בירן חברה לבבץ בערבון מוגבל ק ע ה ד ס ד  1. ה
 2. בירן הנפה בערבון מוגבל

 3. י״ג באדר תשל״ד (7 במרס 1974).
51-066867-6 4. 

 1. ישראלגיל בערבץ מוגבל
 2. ״ישראגיל״ ייצור הלבשה בערבץ מוגבל
Isragil Clothing Manufacturers Limited 

 3. י״ג באדר תשל׳׳ד (7 במרס 1974).
51-066924-5 4. 
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י שם דעות על שמו  הו

 1. חברת בית חלקה 97 גוש 7173 בערבון מוגבל
 2. נכסים בחולון של חברת א.צ. ברנוביץ (ראשונה)

 בערבון מוגבל
 3. ד׳ בניסן תשל״ד (27 במרס 1974).

51-016468—4 4. 

 1. קדטוניה בערבון מוגבל
 2. העוקדן בערבון מוגבל

 3. ה׳ בניסן השל״ד (28 במרס 1974).
51-045292-5 4. 

 1. ארגזי שפי בערבון מוגבל
 2. ארגזי ביניים בערבון מוגבל
 3. וזי בניסן תשל״ד (28 במרס 1974).

51—049382—8 4. 

 חברת שלמה רוזגזפט בערבון מוגבל
 ״עמי־תור״ בערבון מוגבל

 ו׳ בניסן תשל״ד (29 במרס 1974);׳
51-050214-9 .4 

.1 

.2 
 3. וי

 1. גולזאר בערבון מוגבל
 2. ראג׳ו 2001 בערבון מוגבל
 3. ו׳ בניסן תשל״ד (29 במרס 1974).

51-055716-8 4. 

 1. בוני אילת בערבון מוגבל
 3• החברה לבניה כפתית בערבון מונבל

Shell Building System Limited 
 3. ו׳ בניסן תשליד (29 במרס 1974).

51-061638-5 4. 

 1. ״נושן״ חברה לביטוח בערבון מוגבל
"Goshen" Insurance Company Limited 

 2. ״גושן״ סוכנות לביטוח בערבון מוגבל
"Goshen" Insurance Agency Limited 

 3. זז׳ בניסן תשל״ד (31 במרס 1974).
51-067172—0 4. 

ר. שירותי משרד בערבץ מוגבל . י  1. ל.
L.Y.R. Office Services Limited 

ר. שירותי ניהול בערבון מוגבל . י .  2. ל
L.I.R. Managing Services Limited 

 3. ח׳ בניסן תשל״ד (31 במרס 1974).
51-063222-7 4. 

 1. ם.א.ב.ר. - ייצור ושווק רהיטים בערבץ מוגבל
 2. ״ם.א.ל.״ - ייצור ושווק רהיטי משרד בערבון

 מוגבל
 3. ח׳ בניסן תשל״ד (31 במרס 1974).

51-063956-0 4. 

 . שמרת, חברה לפיתוח ארגוני בערבץ מוגבל
 :. שמרת, יועצים לפיתוח ארגוני בערבון מוגבל

 ;. כ״ה באדר תשל״ד (19 במרס 1974).
51-067303-1 . 

 . שאץ חברה להובלה בערבץ מוגבל
בלה כעדכון מוגבל  :. ״שא־איך חברה להו

 ;. ביה באדר חשל״ד (19 במרס 1974).
51-066833-8 . 

ר ולהשקעות בערבון מוגבל ח ס מ  :. הליום חברה ל
ר בערבון מוגבל ח ס מ  הליום חברה ל

Helios Trading Company Limited 
 ;. כיה באדר תשל״ד (19 במרס 1974).

 י. 51-065359-5

 לינקורד בערבון מוגבל
. ״אמינפה״ - עטרות 1973 - חברה אמריקאית  נ

 לפיתוח שטחי תעשיה בערבון מוגבל
 3. ב״ה באדר תשל״ד (19 במרס 1974).

51-065351-2 4. 

אל לנאמנות בערבון מוגבל ד־  1. י
 2. בידור קרית־ים בערבון מוגבל

 4. כ״ו באדר תשל״ד (20 במרס 1974).
51—066741—3 .4 

־ ר ע  !. ״חקר״(חקירות מידע ואיסוף אינפורמציה) ב
 בון מוגבל

 2. ״חקר״ מידע ומדע בערבץ מוגבל
 3. א׳ בניסן תשל״ד (24 במרס 1974).

51-060088-5 4. 

 1. ב.ק.ר. מרכז לקירור(נתניה) בערבון מוגבל
 2. ב.ק.ר. מרכז לקירור(נתניה) בערבון מוגבל

B.K.R. Cold stores Centre (Nathania) Limited 
 3. א׳ בניסן תשל״ד (24 במרס 1974).

51—056278—8 4. 

 1. קבוצת חקלאים להשקעות ק.ח.ל. בערבון מוגבל
 2. קבוצת חקלאים להשקעות ק.ח.ל. בערבץ מוגבל

Farmers Investments Group K.CH.L. Limited 
 3. א׳ בניסן תשל״ד(24 במרס 1974).

51-050436-8 4. 

 1. השקעות מרכזים בערבון מוגבל
 2. השקעות מרכזים בערבון מוגבל
Merkazim Investments Limited 

 3. ב׳ בניסן תשל״ד (25 במרס 1974).
 4. חפ/21992
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 הודעות על שינוי שם

ה .0C20 בערבון מוגבל ק י נ ו ר ט ק ל א 1 
 2. אלקטרוניקה 2000 בערבון מוגבל

Electronics 2000 Limited 
 3. ת׳ בניסן חשל״ד (31 במרס 1974).

 .4 1*־065728—51

 1. הורמקס בערבון מוגבל
Hortex Limited 

 2. הורטקס בערבץ מוגבל
Horatex Limited' 

 3. ח׳ בכיסן תשל״ד (31 במרס 19:4).
51—08S24G-3 .4 

 1. מםכי טלביזיה בעדכון מוגבל
 2. מסכי טלביזיה בערבון מוגבל

T.V. Picture Tubes Limited 
 3. ח׳ בניסן תשל״ד (31 במרס 1974).

51—066729—8 4. 

ן מוגבל  1. כוכב חומרי בנץ בערבו
Building Materials Star Limited 

 2. כוכב חומרי הבגץ ב ע רבץ מוגבל
Building Materials Star Limited 

 3. ה׳ בניסן תשל״ד (31 בנידם 1974).
51—067168—2 4. 

 1. מרכז המוסדות והמפעלים הכלכליים של הפועל
 המזרחי בערבון מוגבל

 2. ״מרכז המוסדות והמפעלים הכלכליים של המז
 רחי והפועל המזרח־ בערבץ מוגבל״

 3. ה׳ בכיסן תשל״ד (31 במרס 11374.
^ ^ ך ע י Ö 9 5 - 2 51-019 4. 

 יו1
 י״ב בניסן תשל״ד (4 באפריל 1974) רשם החברות

ה ב ע רבץ מוגבל י ת ו ב  1. ר
 2. דוד בק ב ע רבץ מוגבל

 3. ח׳ בניסן תשל״ד (31 במרס 1974).
51-083996—6 4. 

 1. ברומר ושות׳ סוכנות לביטוח בערבץ מוגבל
 2. ברומד, לוץ דמות׳ - סוכנות לביטוח בערבץ

 מוגבל
־ (31 במרס 1974).  3. ח׳ בניסן תשלי

51-064821-5 4. 

 1. רימסקו, סוכנות לייבוא וייצוא בערבון מוגבל
 2.. דוד רופא בערבץ מוגבל

 3. ח׳ בניסן תשל׳׳ד (31 במרס 1974).
51—064517—9 4. 

 1. יסוד - חברה לעבודות עפר ובנץ בעדכון מוגבל
 2. יסוד - חברה לעבודות עפר ובנין בערבץ מוגבל

Yesod — Earth Moving and Construction 
Company Limited 

 3. ח׳ בניסן תשל״ד (31 במרס 1974).
53-064907—2 4. 

 1. צומת מירון בערבון מוגבל
 2. צומת מירון במרבץ מוגבל

Miron Junction Limited 
 3. ח׳ בניסן תשל׳׳ד (31 במרס 1974).

51—064908—0 4. 

־ ד ב  1. שטוקס, ארב׳נקה, פודמינצקי איגםטלטורים ו
 דניים בערבץ מוגבל

 2. •׳אגמר״ הברה ליבוא ושירותים בערבון מוגבל
 3. ח׳ בניסן תשל״ד י31 במרס 1974).

51-065399-1 4. 

 פקודת החברות

 8. ביום 15.1.74 בתיק המרצה 9569/73: פנת ביט בנובמבר חלקה
 309 בגוש 6213 בע״מ חפ/14143

 28.3.71.9ביום בחיק ה^רצה 1/71S74: הברת צבי תעשית צינורות
 בע״מ הפ;28679

 10. ביום 30.1.74 בתיק המרצה 264/74: פסג׳ דיזנגוף בע״מ חפ/2852
 11 .ביום 6.9.73 בתיק המרצה 7286/73: הלקה 250 בגוש 6675 בע״מ

 חפ/30133

 12. ביום 27.1.74 בתיק המרצה 9559/73: נחל פתור בע״מחפ/26937

 13. ביום 7.2.74 בתיק המרצה 403/74: בית פילון — מנדלסון בע״מ
 הם/15299

 14. ביום 21.2.71 בתיק המרצה 134/71: הברח חלקה 258 בגוש
 8260 בע״מ הפ/23022

 15. ביום 18.3.74 בתיק המרצה 2029/74: מעונות פישמן 25 בע״מ
 חפ/10632 •י י

 אנו מודיעים בזה כי בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו ציווה
 להחזיר לפנקס החברות אח שמות החברות המפורטות להלן:

 1. ביום 21.8.73 בתיק המרצה 73;5345 : חלקת 316 בגוש 6375
 בע״מ הפ/27997

 2. ביום 19.4.73 בחיק המרצה 3160/73: מעונות רחוב נורדון 1
 בנתניה בע״מ הפ/20524

 3. ביום 14.1.74 בתיק המרצה 9868/73: חלקה 36 בגוש 8258 בע״מ
 הפ/26271

 4. ביום 21.1.74 בתיק המרצה 9871/73: תלקה 17 בגוש 6123 בע״מ
 חפ/15058

 5. ביום 23.7.73 בתיק ת:;רצה 5334/73: מעונות רד.דב פנהס דמת־גן
 בע״מ חפ/46006

 6.. ביום 11.2.74 בתיק המרצה 1025/74: הלקה 14 בגוש 7012
 בע״מ חפ/35350

 יעקב לוי
 רשם ההברות

מ י״ב בניסן תשל״ד (4 באפריל 1974) " ע י ב ם י נ : m Va ג ; ï/74 7. ביום 23.1.74 בתיק המרצה 
 חפ/58668
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 י ־־

 הודעה בהתאם לסעיף,20(6)
ה הודעה, בי נרשם הזכיר של החברות האלה:  נמסרה מ

 1. פרידש, חברה לבגץ ולהשקעות בערבת מוגבל
ל ידי החלטה מיוחדת  כפי ששונה ע

 מיום 2.1.73.
 חפ/53547

 2. פוליגון ־ מצבעת ׳טכסטיל חיפה בערבון מוגבל
ל ידי החלטה מיוחדת  כפי ששונה ע

 מיופ 25.6.73.
 חפ/35423.

י פ  3. אייזבשטדט הבדל קבלנים בעדכון מוגבל כ
 ששובה על ידי החלטה מיוחדת

 מיום 3.4.73.
 חפ׳36501 \

י  4. חברת רונדם בגוש 3947 בערבון מוגבל כפ
ל ידי החלטה מיוחדת  ששובה ע

 מיום 30.4.73.
51—029888—8 

ל ת עשבי בר בערבון מוגבל כפי ששונה ע ר ב ד ה  5. ל
 ידי החלטה מיוחדת

 מיום 16.12.71.
 חפ/21496

ל ידי החלטה  6. ברגו בערבון מוגבל כפי ששונה ע
 מיוחדת

 מיום 30.10.72.
 חפ/34009

ת ו ר ב ח ת ה ד ו ק  פ

 הודעה על הפיכת חברות פרטיות לציבוריות

 ב׳ לוי
 ע/ר לרשם מזכרות

 ה׳ בטבת תשל״ד (14 בינואר 1974)

 פקודת החברות

 אנו מודיעים בזה בי בית המשפט המחוזי בחיפה ציווה להחזיר
 לפנקס החברות את שם החברה:

 ביום 16.10.73 בתיק המרצה 3568/73: ביתנו המשותף בחיפה
 בע״מ חפ22051

 אנו מודיעים בזה כי בית המשפט המחוזי בירושלים ציווה להחזיר
 לפנקס החברות את שמות החברות המפורטות להלן:

 1. ביום 3.3.74 בתיק המרצה 301/74: מעונות רחוב פינלים בע״
 חפ/14541

 2. בתיק המרצה 127/74: הברח חלקה 175 בגוש 23 בע״מ חפ/14427

 אנו מודיעים בזה כי בית המשפט המחוזי בבאר־שבע ציווה להחזיר
 לפנקס החברות את שמות החברות להלן:

 ביום 16.4.74 בתיק המרצה 1473/73 ״אספרגוס״ חברו!- לגידול
 זרעים בע״מ 9—51-010306

 אנו מודיעים בזה כי בית המשפט המחוזי בירושלים ציווה להחזיר
 לפנקס החברות את שמות החברות להלן:

 ביום 5.5.74 בתיק המרצה 43/74 רותם הבירה חפ505517.

 יעקב לוי
 רשם החברות

 ט״ו במיון תשל״ד (5 ביוני 1974)

 מס׳
 התיק

 תאריך הפיכת
 החברה לציבורית

 שם החברה

 ר,.ל.מ. בע״מ 23.7.73 חצ/2967

 אסי—שרותי הנדסה 5.3.74 חצ/2980
 אינטרנשיונל בע״מ

 י״ב בניסן תשל״ד (4 באפריל 1974) יעקב לוי
 רשם החברות

ל הפיכת חברות ציבוריות לפרטיות  הודעה ע
 שם החברה תאריך הפיכת מם׳

 החברה לפדשית התיק

 נעורים בע״מ 2.12.73 חפ/67023
 הרמס חברה בע״מ 1.3.74 חפ/67611

British and Colonial 
 .Estates Lid 20.2.74 חצ/1261

 חברת ההשקעות של
 בנק א״י בריטניה בע״מ 20.2.74 חצ/2900

 ק.ע.ת.(1957) בע״מ 4.11.73 חפ/66702

 י״ב בניסן תשל״ד (4 באפריל 1974) יעקב לוי
 רשם החברות

 הודעה על הפיכת חברות פרטיות
ת ציבוריות  לחברו

 מס׳ החברה תאריך הפיכה מסי החברה
 שם החברות ישן החברה לציבורית חדש

 סוויטס אמריקה
 בע״מ 51-053718-6 9.9.71 0—52-002976

 א. רייבמן ושית׳
 הנדסה ושרותים

 בע״מ 035435-0—51 9.12.73 52-002986-9
 תעשיות חרסינה

 עכו בע״מ 0—038939—51 24.2.74 6—002983—52
 מפעלי חרסינה

 ברבור בע״מ 51-007657-3 24.2.74 52-002992-7
 דיחי חברת אחזקות

 בנאמנות בע״מ 51-064268-9 24.3.74 52-002990-1
 טינקו בע״מ 5—045700—51 25.3.74 7—002987—52

 אירנו קבלנים
 (1971) בע״מ 51-057173-0 2.4.74 3—52-002989

 שרותי הנדסה
 בישראל בעימ 5—053455—51 10.4.74 5—002988—52

 אליהו חברה לביטוח
 בע״מ 51-020336-7 29.3.74 002985-1—52

ל הפיכת חברה ציבורית  הודעה ע
ה פרטית ר ב ח  ל

 ״ריאלקו״ (חברה
 להשקעות

 במקרקעין) בע״מ 002556-0—52 22.5.74 068375-8—51

 יעקב לוי
 רשם החברות

 ס-ו בסיון תשל״ד (5 ביוני 1974)
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 פקודת השותפויות
ר רישום שותפויות מוגבלות ב ד  הודעות ב

 1. מספבת קלסריה שדות־ים.
 2. קיבוץ שדות־ים ד.נ. שומרון.

 3. כ״ט בניסן תשל״ד (21 באפריל 1974).
 4. ייצור מקררים, דלתות וחדרי קרור, סולמות ומוצרים אתרים.

 5. קיבוץ שדות־ים, אגודה שיתופית, דואר בע שומרון.
 6. קייט ושייט בקיסריה בע־מ, חברת, דואר נע שומרון, השקיעה

 10 ל״י במז״מנים.
 ד. ה׳ בתשרי תשל״ד (1 באוקטובר 1973) לתקופה בלתי מוגבלת

 תסתיים ע׳׳פ הודעת אחד השותפים שנח מראש.
 8. המורשים לחתום בשם קיבוץ שדות־יס.

.55-000251-3 9. 

 1. -זיונית״ מוצרי פלסטיקה, עץ זיון.
 2. קיבוץ עין זיון, ד״נ רמת הגולן.

 3. ז׳ באייר תשל״ד (29 באפריל 1974).
 4. ייצור מוצרי פלסטיק.

 5. עין.זיון קבוצת פועלים להתישבות חקלאית שיתופית בע־מ,
 אגודה שיתופית, דואר נע רמת הגולן.

 6. קיבוץ דפנה, אגודה שיתופית, ד״נ גליל עליון השקיע 10 ל״י
 במזומנים.

 7. ה׳ בתשרי תשל״ד (1 באוקטובר 1973) לתקופה בלתי מוגבלת,
 תסתיים ע׳׳פ הודעת אחד השותפים שנה מראש.

 8. המורשים לחתום בשם קיבוץ עין זיון.
.55-000252-1 9. 

 1. ״מפגש יד מרדכי״.
 2. קיבוץ יד מרדכי ד.נ. חוף אשקלון.

 3. ז׳ באייר תשל״ד(29 באפריל 1974).
 4. מינימרקט, מסעדה ותחנת דלק.

 5. קיבוץ יד־מרדכי, אגודה שיתופית, דואר בע חוף אשקלון.
 '6. אלדד אלקטדדניקה יד־מרדבי, שותפות, דואר נע חוף אשקלון

 השקיע 10 ל״י.
 7. ט׳ בשבט תשל־ד (1 בפברואר 1974) לתקופה בלתי מוגבלת,

 הסתיים ע״פ הודעת אחד השותפים שנה מראש.
 8. המורשים לחתום בשם קבוץ יד מרדכי.

.55-000253-9 9. 

 1. ״נגה״ בעלי גבעת השלושה
 2. קיבוץ גבעת השלושה.

 3. ז׳ באייר תשל־׳ד(29 באפריל 1974).
 4. קיבוץ גבעת חשלושד,.

 5. קיבוץ גבעת השלושה, אגודה שיתופית, דואר גבעת השלושה.
 6. קיבוץ רמת הכובש, אגודה שיתופית, דואר רמה הכובש, השקיע'

. י ״  10 ל
 7. ו׳ בכסלו תשל״ד (1 בדצמבר 1973) לתקופה בלתי מוגבלת,

 תסתיים ע״פ הודעת אחד הצדדים שנה מראש.
 8. המורשים לחתום בשם קיבוץ גבעת השלושה.

.55—000254-7 9. 

 ז׳ באייר תשל״ד (29 באפריל 1974) יעקב לוי
 רשם החברות

 בתור רשם השותפויות המוגבלות

 המספרים בהודעות מציינים פרםים אלה :
 ו. שם השותפות

 2. מטן השותפות
 3. תאריד הרישום

 נ<. ממרות השותפות
 5. שמות שותפים כלליים

,  6. שמוח שותפים מוגבלים •והסכום שהבניםו
 7. תקו3ת השותפות

 8. השותפים הכלליים המורשים לנהל פסקי השותפות
 ולחתום בשמה

 י 9. מספר התיק

 1. ״מפעל מתכת בקב׳ כברת״.
נ עמק הירדן.  2. קבוצת כנרת, די

ל 1974). י ד »  3. ט׳׳ז בניסן תשל״ד (8 ב
 4. ייצור מוצרי מחבת.

 5. כנדת קבוצה פועלים להתישבות שיתופית בע״מ, אגודה שיתופית,
 דואר נע עמק הירדן.

 6. ״חופית״ קב* בנרת מפעל למוצרי ספורט ונופש, שורפות מוגבלת,
 דואר נע שמק הירדן, השקיעה סך 10 ל״י במזומן.

 7. מיום ט׳ בשבט תשל״ד(1 בפברואר 1974). לא נקבע, ע׳׳פ הודעת
 אחד השותפים שנה מראש.

 8. יהודה ארקינד, אריה איידלמן, איתן סרידלר, דב דרומי, זאב
 נירים כל אחד לחוד רשאי לחתום בשם השותפות בצירוף חותמת

 השותפות.
55—000248-9 9. 

 1. ובםנוושות׳
 2. רחוב אלנבי 76, תל־אביב (במשרדי מר מאיר דומנים).

 3. כ״ו בניסן תשל״ד (18 באפריל 1974).
 4. יבוא חוטי ריקמת וכדומה, ומכירתם בישראל.
 5. שיקו בע-מ, חברה, רחוב אלנבי 76, תל־אביב.

 6. גב׳ לילי ורסנו, עקרת בית, רחוב שלום עליכם 12, תל־אביב.
 השקיעה 100 ל״י במזומנים.

 ד. מיום כ״ו בניסן השל״ד (18 באפריל 1974). לתקופה בלתי
 מוגבלת.

 8. שיקו בע״מ.
.55-000249-7 9. 

־בה. ל חפצי ג - ל  1. פ
נ. גלבוע, קיבוץ חפצי-בה.  2. ד.

 3. ב״ט בניסן תשל״ד(21 באפריל 1974).
 4. מפעל לייצור צנורות פלסטיים, תעלות לכבלי השמל ומוצרים

 פלסטיים אחרים ושיווקם,
 5. קיבוץ תפצי בה, אגודה שתופית, דואר נע גלבוע.

 6. משק תלייוסף קבוצת פועלים להתישבות שתופית בע׳מ, אגודה
 שיתופית, דואר תל־יוסף השקיעה 10 ל״י במזומנים.

 7. ט׳ בשבט תשל׳־ד (1 בפברואר 1974) לתקופה בלתי מוגבלת.
, אברהם שרון כל אחד לחוד בצירוף חותמת ר ו ר ד ך  8. משה ב

 השותפות.
.55-000250-̂ 5 9. 
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ר רישום שותפויות מוגבלות ב ד ת ב דעו  הו

 7. נ־יום ט׳ בניסן תשל׳׳ד (1 באפריל 4ד19) לתקופה בלתי מוגבלת.
 .8 1. לבסקי דוד; 2. בז־חיים יעקב; 3. חכים חיים; 4. קרטם בנימין;

 5. שפיר חיים — כל אחד לחוד בצירוף חותמת השותפות.
55-00025T-0 .9 

״ ל ג מ - ם י פ ט נ • .1 
 2. קיבוץ מגל, ד.נ. שומרק.

 3. הי בסיון תשל״ד (26 במאי 1974).
 4. ייצור נ־וציים פלסטיים, מערכות חשקיה בטיפטוף ושווקם.

 5. מגל הצופים י׳ קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע״מ,
 אגודה שתופית, דאר נע שומרון.

 6. קיבוץ להבות הביבה, אגודה שיתופית, ד.נ. שומרון, השקיע
 10 ל״י(עשי־ ל״י) במזומנים.

 ד. מיום ט׳ באייר תשל״ד (1 במאי 1974). לתקופה בלתי מוגבלת.
 8. משה אשד, אורי אור, דוד ירון, יצחק לדרמן, דני בירן בל אחד

 לחוד בצירוף חותמת השותפות.
55-000258-8 9. 

ק גונן י ט ס ל  1. פ
 2. קיבוץ גונן ד״נ גליל עליון.

 3. ה׳ בסיון תשל׳׳ד (26 במאי 1974).
 4. ייצ,יר ושיווק מוצרים פלסטיים.

 5. גונן קבוצת הצופים להתישבות שיתופית בע״מ, אגודה שיתופית,
 ד״נ נליל עליון.

 6. מעין ברוך קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע״מ, אגודה
 שיתופית, ד״נ גליל עליון. השקיעה 10 ל״י(עשר) במזומנים.
 7. ט׳ בניסן תשל״ד (1 באפריל 1974) לתקופה בלתי מוגבלת.

 8. גבריאל עזר, דוד רוטנברג, שמואל רובינשטיין, חנן רוטשילד,
 צור רבין כל אחד להיד בצירוף חותמת השותפות.

55-000253-6 9. 
 י׳ לוי

 ה׳ בםיון תשל״ד(26 במאי 1974) רשם החברות
 בתור רשם שותפויות מוגבלות

ל עוז ח נ י מ י כ ו ר ט ק ל ד מתכת א בו  1. עוזת, עי
 2. נחל עוז ד.נ. נגב.

 3. ז־ באייר תשל״-ד (29 באפריל 1974).
 4. עיבוד מתכת.

 5. נהל עוז קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע׳׳מ, קיבוץ,
. נגב. י .  ד

 6. כפר עזה קבוצת פועלים ייהתישבות שיתופית נע״-ני, אגודה
 שיתופית, ד.נ. נגב השקיעה סך 10 ל״י במזומן.

 7. ז׳ באדר תשל״ד (1 ברדס 4ד׳19). לתקופה בלתי מתבלת.
 8. שמרון בנימין, ענפי ראודוד, לוי רחל, דלומי יוסף כל אחד

 לחוד בצירוף חותמת השותפות.
55-000255-4 9. 

ים (1972) מי כי הברקה אלקמרו  1. אלמת ליטוש ו
 2. אשדות יעקב מאוחד ד.נ. עמק הירדן.
 3. ז׳ באייר תשל״ד (23 באפריל 1974).

 4. ליטוש והברקה אלקטרוביניייפ של מתכות.
 5. קיבוץ אשדות יעקב מאוחד, אגודה שיתופית, ד.נ. עמק הירדן.
 6. קיבוץ גשר, אגודה שיתופית, ד,נ. בית שאן. השקיעה סך 10 ל״י

 >עשר) במזומנים.
 7. כ״ג בכסלו תשל״ג (?2 בנובמבר 1972) לתקופה בלתי מוגבלת.
 8. ד? שמעוני, מרדכי קצלר, יוסף לוין כל אהד להוד בצירוף חותמת

 הדוחפות.
55—000256—2 .8 

פט ץ דמת־השו י ע ל ע פ  1. מ
 2. קיבוץ רמת השופט, דו!;ר רמת השופט.

 3. כ״ד באייר השל״ד (16 במאי 1974).
 4. ייצור ושיווק ניוצדי אריזה: תיבות לאריזת פרי הדר, ארמים,

 מכליב, מישטהים וכדומה.
 5. קיבוץ רמת־השופט, אגודה שיתופית, דואר רמת השופט.

 6. פוליגל רמת השופט-מגידו, שותפות כללית, דואר רמת־השופט.
 השקיעה סך 10 לירות (עשר) במזומנים.

ת ו י ו פ ת ו ק ש רו  פי

דמן פ את פרי ל  !. ס
 2. ב׳ בניסן תשל״ב (4 באפריל 1872).

 3. ש/7436.

ר משה ל ד ט ש - ב  1. גרוס ד
 2. ג׳ באב תשל״ג (1 באוגוסט 1973).

 3. ש/8832.

נד קומפני ר דיאמו ב ר  1. ג. פ
 2. כ״א באדר חשל״א (18 במרס 1973).

 3. ש/10436.

 1. לוםקי משה את כהן יהושע
 2. ט׳ בשבט תשל״ב (25 בינואר 1972).

 3. ש/10622.

ד עקב ל  ל׳ בככלו תשליד (25 בדצמבר 1973) י
 רשם השותפויות

ל ת ע ו ע ד ו  ה

 המספרים שבה1דע1ת וזציינים פרםיפ אלה :
ת ו פ ת ו ש  1. שם ה

ד הפירוק י  2. חאי
 3. מספר התיק

ב י ב א ־ ל ר ת  1. ׳•לא - זו״ תעשית דברי עו
 2. י״ב כאדר ב׳ תש׳־ל (19 במרס 1970).

 3. ש׳,1251.

ות ת חקלאי דו  1. מנשה כהן ובנו שותפות לעבו
 2. ט״ז בטבת תשכ״ז (1 בינואר 1964).

.5161/4? .3 

 1. עמגואל ואסתר נוטמן
 2. י׳׳א באדר א׳ חשל״ג (13 בפברואר 1973).

 3. ש׳,6633.
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ם הרשמי כסי ת כונס הנ א  הודעות מ

 פקודת החברות

 הודעה על תשלום דיבידנד
 שם החברה: תלמי אשקלון בע״מ — (בפירוק).

 מען המשרד הרשום: רחוב צה״ל 15, אשקלון.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 75/70.

 הסכום לכל לירה: 11.3%.
 דיבידנד ר״שון או אה•־: שלישי וסופי.

 זמן פרעונו: י״ג בתשרי תשל״ה (29 בספטמבר 1974).
 ניקום פרעונו במשרד המפרק: נח רבינוביץ, עו״ד, אבן גבירול 50,

 תל־אביב; א׳ גיל, עד״ד, מקוה ישראלי 16, תל־אביב.

 ב׳ באלול תשל״ד (20 באוגוסט 1974) ש׳ אנקור
 ב״ב בונם הנכסים הרשמי

ר כוונה להכריז על דיבידנד ב ד  הודעה ב

 שם החברה: פרי השומרון בע״מ בפירוק.

 מען המשדר הרשום; מהנה עולים, איזור התעשיה, סרדם־הנה.

 בית המשפט המחוזי של: היפר, תיק אזרחי 1231/72.

 היום האחרון לקבלת הוכהות: ד׳ בתשרי השליה (20 בספטמבר
.(1974 

 שם המפרק, תיאורו ומענו: עו״ד י. פלפלי, רחוב הבנקים 3, חיפה.

 י״ב באלול חשל״ד (30 באוגוסט 1974) . י׳ יקותיאלי
 סגן כונס הנכסים הרשמי

ת הדבל, 936 ו ט י ש ת פ ד ו ק  פ

 הודעות על תשלום דיבידנד

 זמן פרעוני: כ״ו באלול תשל״ד (13 בספטמבר 1974).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ד ע׳ רנד, רחוב שמריהו לוין 6,

 חיפה.

 שם החייב ומענו: רגא כיאל, כפר בידיידה,
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרחי 860/72.

 הסבים לכל לירה: 5%.
 דיבידנד ראשון או אחר: שני.

 זמן פרעונו: כ׳׳ו באלול תשל״ד (13 בספטמבר 1974).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו־ד ע׳ רנד, רחוב שמריהו לוין 6,

 היפה.

 שם החייב ומענו: עובדיה פנחס, משכון ביאליק 24/6, טירת הכרמל.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1415/70.

 הסכום לבל לירה: 5%.
 דיבידנד ראשון או אחר: שני.

 זמן פרעונו: ב״ו באלול תשל״ד (13 בספטמבר 1974).
 מקוה פרעונו במשרד חנאמן: עי״ד ע׳ רנד, רחוב שמריהו לוין 6,

 חיפה.

 שם החייב, ומענו: חוה קליין, דרך נוה שאנן 15, חיפה.
 בית המשפט המחוזי של: היפה, תיק אזרחי 1520/70.

 הםכום לכל לירה: 20%.
 דיבידנד ־ראשון או אחר: שלישי.

 זמן פרעונו: כ״ו באלול תשל״ד (13 בספטמבר 1974).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן;: עו״ד ע׳ רנד, רחוב שמריהו לוין 6,

 חיפה.

 הודעה על תשלום דיבידבד לבושים בדין קדימה
 שם החייב, ומענו: הירי אחמד אברהים מואסי, בקה אל גרביה.

 בית המשפט המחוזי של: היפה, תיק אזרחי 1390/70.
 הסכום לכל לירה: 30%,

 דיבידנד ראשון או אחר: שלישי.
 זמן פדעונו: כ״ו באלול תשל״ד (13 בספטמבר 1974).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ד ע׳ רנד, רחוב שמריהו לוין 6,
 חיפה.

׳ יקותיאלי  י״ב באלול תשל״ד (30 באוגוסט 1574) י
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 שפ החייב ונ:ענו: םלובר אדוארד, רחוב יופפטל 30/7, קרית־יה גי.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 660/69.

 הסכום לכל לירה: 5%.
 דיבידנד ראשון או אחר: רביעי.

 זמןפרעונו: כ״ו באלול תשל״ד (13 בספטמבר 1974).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ד ע. רנד, רחוב שמריהו לוין 6,

 חיפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו; מרדכי פסטרנק, רחוב יצחק שדה 22, חיפה.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1592/70.

 הסכום לכל לירה; 10%.
 דיבידנד ראשון או אחר: שלישי.

 זמן פרעונו: ב״ו באלול תשל״ד (13 בספטמבר 1974).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ד ע. רנד, רחוב שמריהו לוין 6,

 חיפה.

 שם החייב ומענו: מאיר גודוביץ, רחוב חניחא 66, נוה־שאנן.
 ביח המשפט המחוזי של: חיפח, חיק.אזרחי 945/74.

 הסכום לכל לירה: 3%.
 דיבידנד ראשון או אחר: שני.

 זמן פרעוני: כ״ו באלול חשל״ד (13 בספטמבר 1974).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ד ע־ רנד, רחוב שמריהו לוין 6,

 היפה.

 שם החייב, ומענו: חביש מוחמד, רחוב הדקלים 1, חיפה.
 ביח המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרחי 1019/72.

 הסכום לכל לירה: 10%.
 דיבידנד ראשון או אחר: שני.

 זמן פרעוני: כ־׳ו באלול תשל״ד (13 בספטמבר 1974).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ד ע׳ רנד, רחוב שניריהו לוין 6,

 חיפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: אנידג׳ר שמואל, רחוב המלך שאול 7.6/12,
 מחנה דוד.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1008/72.
 הסכום לבל לירה: 10%.

 דיבידנד ראשון או אחר: שני.
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ם הרשמי כסי נס הנ ת כו א דעות מ  הו

ת הרגל, 1936 ט י ש דת פ  פקו

 בקשת שחרור

 שם חחייב ומענו: מנחם גרינברג, רתוב טרומפלדוד 56, נוה שאנן.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1253/70.

 היום והמקום לדיון בבקשת השחרור: גד בחשו! תשליה(25 באוקטובר
 1974) בשעה 10.00 בבוקר בבית המשפט המחוזי בחיפה.

ב באלול תשל־ד (30 באוגוסט 1974) י׳ יקותיאלי ׳  י
 סנן כונס הנכסים הרשמי

 הודעה על תשלום דיבידנד

 שם החייב, תיאורו ומענו: יצחק אורן, ת״ז 928994, נהג, רחוב
 החשמל 5, תלךאביב (מקודם: רחוב מטודלה 24, ירושלים).

 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, חיק אזרחי 420/64.
 הסכום לכל לירה: 6 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחר: חמישי.
 זמן פרעונו: כ״א באלול תשל־ד (8 בספטמבר 1974).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: מ־ מזובר, עו־ד, רחוב החבצלת 9,
 ירושלים.

ת נכסים ל ב  הודעה על ביטול צו ק

 שם החייב, תיאורו ומענו: נתן זדה, ת׳׳ז 4286174, נהג, אזבסטונים
 180אי, קרית מנחם, ירושלים.

 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, תיק אזרחי 205/71.
 תאריך מתן צו קבלת הנכסים: כ״ט באייר תשל״ג(31 במאי 1973).

 תאריך ביטול הצו: ביב בתמוז תשל׳׳ד (12 ביולי 1974).

 י״ב באלול תשליד (30 באוגוסט 1974) י׳ צוריאלי
 סגן כונס הנכסים הרשמי

ל תשלום דיבידנד  הודעה ע

 שם החייב, תיאורו ומענו: בדדה יעקב, ת׳׳ז 6308931, חשמלאי,
 שכ׳ ד׳ 190/7, באר־שבע.

 בית המשפט המחוזי של: באר־־שבע, תיק אזרחי 144/72.
 הסכום לכל לירה: 100 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון וסופי.
 זמן פרעוני: י״ג בתשרי תשל״ה (29 בספטמבר 1974).

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

ת על דיבידנד ר כ ה ר כוונה ל ב ד  הודעה ב
 שם החייב, תיאורו ומענו: יאיר עדרי (אדרי), ת״ז 7137021, פועל,

 261/30, דימונה.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 164/70.

 היו& האחרון לקבלת הוכחות: י״ג באלול תשל״ד (29 בספטמבר
.(1974 

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

 ל׳ באב תשל״ד (18 באוגוסט 1974) עף אנקור
 ב״כ כונס הנכסים הרשמי

 הודעות על תשלום דיבידנד לנושים בדץ קדימה
 שם החייב, תיאורו ומענו: דמרי דניאל, בייח ממשלתי, נהריה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 834/72.
 הסכום לכל לירה: 50%.

 דיבידנד ראשון או אחר: שני.
 זמן פרעונו: כ־ו באלול תשל״ד (13 בספטמבר 1974).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו־ר ע־ רנד, רחוב שמריהו לוין 6,
 חיפה.

 שם החייב ומענו: דוס סלומון, רחוב רופין 7/4, קריח־אחא.
 ביח המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרחי 1042/74.

 הסכום לכל לירה: 10%.
 דיבידנד ראשון או אחר: שני.

 זמןפרעונו: כ״ו באלול חשל׳׳ד (13 בספטמבר 1974).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ד ע־ רנד, רחוב שמריהו לוין 6,

 חיפה.

ר כוונה להכריז על דיבידנד ב ד  הודעות ב
 שם החייב, תיאורו ומענו: אלחדיף יוסף, משכון דב הוז, טבריה.

 בית המשפט המחוזי של: נצרת, תיק אזרחי 67/70.
 היום האחרון לקבלח הוכחוח: ד׳ בתשרי תשל״ה (20 בספטמבר

.(1974 
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: עו־ד י׳ אבוטבול, דרך העצמאות 47, חיפה.

 שם החייב ומענו: אחמד חוסין, כפר פרדיס.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 212/72.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: ד׳ בתשרי תשל־ה (20 בספטמבר
.(1974 

 שם הנאמן, תיאורו ומענו; עו״ד ע׳ חרלף, רחוב המגינים 42, חיפה.

 שם החייב ומענו: בנימין גולדברג, רחוב דפנה 9, קריח ביאליק.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1308/67.

 היום האחרון לקבלת הוכחות; ד׳ בתשרי תשל״ה (20 בספטמבר
.(1974 

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: עויד י׳ פלפלי, רחוב הבנקים 3, חיפה.

 שם ההייב ומענו: יצחק רובין, מרחוב צה״ל 9917.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרחי 1065/70.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: ד׳ בתשרי חשל״ה (20 בספטמבר
.(1974 

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: עו״ד י׳ פלפלי, מרחוב הבנקים 3, חיפה.

 שם החייב ומענו: דוד יעקבסון, שד׳ הצבי,23; חיפה.
 בית המשפט המחו^של: חיפה, תיק אזרחל 1369/67.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: ד׳ בתשרי חשל״ה (20 בספטמבר
.(1974 

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: עו׳יד י׳ וינטר, רחוב שמריהו לוין 6,
 חיפה.

 שם החייב ומענו: גאון שרה, גבעת אולגה ד׳/22/3.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 481/72.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: ד•׳ בתשרי תשל״ה (20 בספטמבר
.(1974 

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: ער־ד ע׳ רנד, מרחוב שמריהו לוין 6,
 חיפה.
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1 9 6 4 - ד ״ כ ש ן חובה״ ת מ ס ה ה ו ט י ל לתה ק  מי
ס 1965 מ ת ה  לשנ

 הלדעד* על מועד הגדלת הפדיון ומקומה
 בנק ישראל מודיע בי ההגרלה החמישית לפדיון השיעור השביעי
 של חמילווה היניל, משקיים ביום ראשון, כ׳־ח באלול תשל׳־ד (15

 בס3טמבר 1974), בשעה 10.00, במשרדי בגק ישראל, חל־אביב.

 בנק ישראל
 מיגהל מילוות המדינה

ו ־954 - ד ״ , תשי אל ק בנק •שו  חו
 דין וחשבון יפי סעיף 58(1) של חוק בנק ישראל, תשי־ד—1954,

 על מחזור הטטבע והנכסים המוחזקים יעומתו בסיום העבודה

 ביום י׳ באלול משיי״ד (28 באוגוסט 1974)

 אג׳

2,963,570,319 
 ־94 105,673,798

3,069,214,117 94 
191,872,034 53 

2,874,372,083 41 

- -
3,069,244,117 94 

 שטרי כסף במחזור
 מעות (לרבוח מטבעות ?טניס) במחזור . .

ל המטבע במחזורי  י סך נ
. . .  זהב .

 יתרית במטבע חוץ
 שטרי מקרקעין של הממשלה

 שטרי אוצר ושטרי התחייבות של הממשלה .
 שטרי חוב ושטרי ־חליפי!

 סר כל הנכסים

 * לא כולל מטבעות זכרה (מזהב) בערך נקוב בולל של —.5,916,900

 ל׳׳י שחכולת הזהב הכלול בהט שווה או עולה על ערכם הנקוב.

1 9 4 8 ״ ט ״ ש ת שמר* אוצר, ת ו נ  תק

לל של שהרי אוצר  הסכום הכו

̂י  ל

165,000,000 

69,400,000 
 מה׳ כ 234,400,000

 1. שהיו במחזור כיוס י־ג בניסן תשכ״פ
 (1 באפריל 1969) -

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

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

 2. הוצאו אחרי התאריך האמור -
 על פי סעיף 1 (ב)(1) 165,000,000

 על פי סעיף 1 (ב)(2) 65,400,000
 3. נםדו אחרי התאריך האמור —

 מל פי מציף 1 (ב)(1) 165,000,000
 על פי סעיף 1 (ב)(2) 65,400,000

 4. נמצאים במחזור ביום י״ט באלול
 תשל״ד (6 בספטמבר 1974) -

 על פי סעיף 1 (ב)(1) 165,000,000
 על פי סעיף 1 (ב)(2) 69,400,000

נ 234,400,000  סחי

י ם הרשמ כסי ס הנ נ ת כו א ת מ דעו  הו
ת הרגל, 1936 ט י ש דת פ  פקו

ד ב ל  הודעה על תשלום דיבידנד בדץ קדימה ב
 שם החייב ומענו: קרמליננ ליאון, ת׳יז 6431641, רחוב התאנה

 16, קריח־גח.
 בית המשפט המחוזי של: באר־סבע, תיק אזרחי 128/70.

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

 זמן טרעונו: י״ג בתשרי.תשל׳׳ה (29 בספטמבר 1974).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי, רחוב החלוץ 117,

 באר-שבע.

׳ באב תשל־ד(18 באוגוסט 1974) ייייקותיאלי  ל
 סגן בונם הנכסים הרשמי

ס הכללי, 1944 פו דת האפוטרו  פקו
 הודעה

 להווי ידוע כי יש בדעת האפוטרופוס הכללי להגיש לבית המשפט
 המחוזי בקשות למתן צווים לפי סעיפים 10, 35 ו־5^א׳ לפקודת
 האפוטרופוס הכללי בנוגע לעזבונות ולנעדרים המפורטים כדלהלן:

 בבית המשפט המחוזי בירושלים:
 רכוש שבעליו אינם ידועים והשייך לנכדים ילדי בן המנוח אלישע

 1 לוי.

ב:  בבית המשפט המחוזי בתל־אבי
 סולק ישראל; צאצאי הורי הוריו של המנוח דיים אריה; פרידמן
 דוז׳י; צאצאים בלתי ידועים של הורי הורי המנוחה חיה ביכלר;
 קפלינסקי שיגה — יפה; אפרים גלזר; צאצאים בלתי ידועים של
 הוריה של המנוחה עליזה סומך; אליעזר בוקו לאונוב; סוזנה
 פינקוב (פנקס); ליברמן ולדימיר; אדלסמן לייב; קפלן יהודית;
 יורשים בלתי ידועים של הודי המנוח זוליטקביץ יעקב; אלק
- זורין; סרבניק סרול; טופול סופיה; וולך סברק; יונה פלאוס —
 אח אבי המנוחה הלן רחל פלאום; חיה לבית פלאוס — אחות

 . המנוחה הלן רחל פלאוס; אידית קאגאן.

 בית המשפט המחוזיבחיפה:
^ אלפרד ויטלבסקי. ו  גיטל ש

 בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע:
 קופל כהן; ליטמן כהן; שוורץ יעקב; וייסמן בויוס.

 ח׳ באלול תשל״ד(26 באוגוסט 1974) ע׳ בלום
 האפוטרופוס הכללי בישראל

ה ב׳ ר ד , ס 1 9 5 0 - י ״ ש י נ״פ, ת מ מ  מילווה ע
 הודעה על מועד ההגדלה ה־68 ומקומה

 בנק ישראל מודיע בי בהתאם לסעיף 7 לחוק המילווה העממי,
 חש׳׳י—1950, סדרה בי, תתקיים ההגרלה ה־68 של המילווה חנ״ל
- ביום שלישי, כ״ג באלול תשל״ד(10 בספטמבר 1974), בשעה 15.00,

 באולם בנק ישראל, דרך העצמאות 24, חיפה.

 בנק ישראל
 , . . מינהל מילוות המדינה
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ה 98 מושי7154 בע״מ ק ל ת ח ר ב  ח
 (בפירוק מרצון)

פית פה הסו ל האסי דעה ע  הו

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסע־ף 206 לפקודת ההברות, שהאסיפה
 הכללית האחרונה של החברים (או הגושים) של החברה הנ״ל תתכנס
 ביום 29 בספטמבר 1974, בשעה 9.00, ברחוב גוטליב 8, חל־־אביב,
 לשם הגשת דו״ח סו9י של המפרקים, המראה כיצד התנהל פירוק
 העסקים ומה עשו בנכסי ההברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת
 המפרקים ולהחליט כיצד לנהוב בפנקסים ובניירות של החברה ושל

 המפרקים.

ק ר פ , מ ץ י ב ק ד ו מ י ה ד ב  א

ה תעשיתית בע״מ ק פ ס  חברת ה
 (בפירוק מרצון)

פה הסופית ל האסי דעה ע  הו

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 206 לפקודת החברות, שהאסיפה
 הכללית האחרונה של החברים של החברה הנ״ל תתכבם ביום 29
 בספטמבר 1974, בשעה 9.00, ברחוב יהודה הלוי 54, תל־אביב, לשם
 הגשת דו״ח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל פירוק העסקים
 ומה עשי בנכסי החברה, ובדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרקת

 ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של ההברה ושל המפרקת.

, המפרקת ד , עו • ב ו א ר ה ט י נ ו  ס

ם לאומיים י בד  קופת חולים לעו
 בישיבת הנהלת קופת הולים לעובדים לאומיים אשר נתקיימה
 ביום י״ב בכסלו השל״ד, 7 בדצמבר 1973, הוחלט שחתימהם
 המשותפת של ה״ה דוד מלמדוביץ ויצחק אפלבוים בשם קופת חולים
 לעובדים לאומיים של הסתדרות העובדים הלאומית בארץ ישראל,
 בצירוף חותמת המוסד, מחייכת את קופת הולים לעובדים לאומיים.

, יושב דאד.י האסיפה ר ז  ה. ל

ן מוגבל ם בערבו  שפוץ חלפי
 (בפירוק מרצון)

 ניחנת בזה הודעה כי האסיפה הכללית היוצאת מן הכלל של
 ההברה הנ״ל החליטה פה אחד לפרק את החברה מרצון.

 למפרק ההברה נתמנה מר ברוך יחיאלי.
 כל נושי ההברה מוזמנים בזה להגיש את תביעותיהם בצירוף
 הוכחות במשך 14 יום ברום פרסום הודעה זו לחתום מטה, לכי המען;

 רחוב יהודה המכבי 7, אשדוד.
, מפרק י ל א י ח ך י ו ר  ב

ה 26 בגוש 6920 בע׳׳מ ק ל  ח
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, כי באכיפה כלליה שלא מן הממן של ההברה,
 שהתכנסה ביום 6 באוגוסט 1974 במשרדה הרשום של ההברה, הוחלט
 לפרק אח החברה מרצון ולמנות את עו״ד חיים דינשסיין, משדרות

 רוטשילד 2, הל־אביב, כמפרק החברה.

, עו־ד, מפרק ן י י ט ש נ י  ח׳ ד
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