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 חוק שידות המתנה (מינויים), תשי״ס-1959
 מינוי ממלא מקום המנהל ־1הכללי של משרד החינוך

 והתרבות
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים),
 תשי״ט—1959 1, ולאחר התייעצות עם נציב השירות, אבי מטיל על
י את התפקיד של מנהל כללי למשרד" החינוך ל א ו מ ר ש ז ע י ל  א
 והתרבות לתקופה מיום ז׳ בחשון תשל״ה (23 באוקטובר 1974) עד

 יום י״ג בחשון תשליה (29 באוקטובר 1974),

 ד׳ בהשון תשל״ה(20 באוקטובר 1974) אהרון ידלץ
 (חמ 720807) שר החינוך והתרבות

 .1 ם״ח תשי״ט, עמי 86; תשכ״ג, עמ׳ 110.

 פקודת הראיות [נוסח חדש], חשל״א-1971
 הודעה על הסמכה לענין אישור אזהרה על

 פני תצהיר
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15(ב)(6) לפקודת הראיות [נוסח הדש],
 ״1־ תשל״א—11971, אני מסמיך לענין הסעיף האמור את בעלי התפקידים

 הנקובים להלן:

 דניאל שחר — עוזר לראש עירית אשקלון
 . מנשה חייק — סגן ראש המועצה המקומית באר־יעקב

 משה ארשטר — אחראי לנושאי השיכון בעירית בני־ברק
 מימון אסולין — מנהל מדור איכלום בעירית דימונה

 יוסף בן יהונתן - יו״ר ועדת השיכון בעירית חולון .
 אהרן אוהד — מנהל מדור זונות צעירים במשרד השיכון מחוז

 חיפה
 סמי אמזלג — מרכז נושא השיכון בעירית טבריה

 אפרים לוי — סגן יו״ר המועצה המקומית יבנה
 אלי מויאל ~ סגן ראש המועצה המקומית מבשרת ציון

 משה לוי — סגן ראש המועצה המקומית מגדל העמק
 שמ?נון אלון — קצין איכלום במועצה המקומית נתיבות

 הוגו פיבקלשטיין — עוזר לראש עירית עכו
 יוסף ברזילאי — אחראי לנושא השיכון בעירים עפולה

 עזרא לוי — מזכיר מועצת פועלי קדימה
 יעקב הררי — אחראי לדיור ואיכלוס בעירית קרית אתא ־1

 אברהם אותן — סגן ראש עירית קרית שמונה
 דוד אליאני — מזכיר ועד איכלום בעירית קרית שמונה

 אמנון מדמוני — עוזר לראש עירית ראשון לציון
 טובה שלזינגר — מנהלת לשכת ראש עירית רחובות

 מלכה דוידוביץ — מרכזת מדור דיור ושיכון במועצה המקומית
 רעננה

 יעקב אלקבל — סגן ראש המועצה המקומית שדרות.

 ההודעה על הסמכה שפורסמה בילקוט ה&רסומים 1880, תשל״ג״
 ממי 611, תתוקן לפי זה.

 י״א בחשון תשל״ה(27 באוקטובר 1974) חיים י׳ צדוק
 (חמ 70102) שר המשפטים

 1 דיני מדינת ישראל, נופח חדש 18, תשל״א, עמי 221.

 חוק־יסוד: הממשלה
 הודעה על קביעת ממלא מקומו של שר

 בהתאם לסעיף 41(ב)(1) לחוק־יסוד: הממשלה 1, מודיעים בזה
 שהממשלה קבעה, לפי סעיף 20 לחוק האמור, כי שר החקלאות יכהן
 כממלא מקומו של שר המסחר והתעשיה מיוס י״א בהשון תשל״ה (27

 באוקטובר 1974) עד שובו של שר המסחר והתעשיה לארץ.

 י״ב בהשון תשל״ה(28 באוקטובר 1974) גרשון אבנר
 (חמ 78410) מזכיר הממשלה

 1 ם״ח השכ״ח, עמי 226.

 הודעה על שובו של שר לארץ
- מודיעים בזה, לענין סעיף 20 לחוק־יסוד: הממשלה, כי שר
 המשטרה והפנים שב ארצה ביום ה׳ בחשון תשל״ה (21 באוקטובר

.(1974 

 ו׳ בחשון תשל״ה (22 באוקטובר 1974) גרשון אבנר
 (חמ 78410) מזכיר הממשלה

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים
 חשי״ת-957ו

 הודעה על הענקת סמכויות
 בהתאם לסעיף 47 (ג) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 תשי׳׳ח—11957, מודיעים בזה כי הממשלה העניקה לשר החינוך־
 והתרבות את הסמכות לבצע את החוק האמור בכל הנוגע לשירותי
 גני־־ילדימ, וזאת בנוסף על השרים האחרים שהוענקו להם סמכויות

 לפי חוק זה.

 ה׳ בהשון חשל״ה (21 באוקטובר 1974) גרשון אבנר
 (חמ 74110) מזכיר הממשלה

 1 ס״ח תשי״ח, עמי 24.

 הודעה
 נמסרת בזה הודעה כי ביום ח׳ בתשרי תשל״ה (24 בספטמבר
 1974) הוענקה תעודת קיום המינוי לאברהם איזנשטט לכהן כקונסול

 של בוליביה. בתל-אביב.

 ל׳ בתשרי תשל״ה (16 באוקטובר 1974) י אברהם קדרון
 (חמ 73300) המנהל הכללי של משרד החוץ

 חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים,
ן96ו  תשכ״א-

 הודעה על מינוי נשיא האקדמיה
 אני מודיע כי נשיא המדינה מינה ביום י׳ בתמוז תשל״ד (30
 ביוני 1974), בתוקף סמכותו לפי סעיף 7 לחוק האקדמיה הלאומית
 הישראלית למדעים, תשכ״א—11961, את פרופ׳ אריה דבורצקי

 לחיות נשיא האקדמיה.

 ז׳ בדשון חשל״ה(23 באוקטובר 1974) אהרן ידלץ
 (חמ 7356) שר החינוך והתרבות

 1 ס״ח תשכ״א, עמ׳ 193.
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 פקודת מס הכנסה
 חוק מס וכוש וקרן פיצויים, תשכ״א-1961

 הודעה בדבר ביטול מינוי חברי ועדות מייעצות
 אני מודיע בי ביטלתי את המינוי של האנשים ששמותיהם נקוגים
 להלן להיות חברים בועדות מייעצות למס הכנסה ומס רכוש, שהודעה

 על מינוין פורסמה בילקוט הפרסומים 1959, תשל״ד, עמי 200:

 חיפה

 דוד אמיר

 צפת

 אריה קוזוקרו יי

 חדרה

 גד אשר

 גוש דן

 משה אדלר

 פתח תקוה

 אשקלון

 דוד מטלון

 נתניה

 יעקב שולץ

 תל־אביב

 שלמה אלטרסקו
 אברהם גדנסקי

 •דוד גליק

 מ. א. אינהורן משה בהנא
 מאיר־אלישיב אהרון לשצינסקי

 דוד בביוף זישה מילר
 מרדכי בוקעי אריה מרגלית

 צבי בלאס ד״׳ר שמואל סוקניק
 דב ברקה אברהם סלומה
 ניסן גילאי ראובן פריגמן

 אברהם הולצמן שלמה פרפל
 אברהם הרלינגר אסתר צולשטיק

 מקם ורנר ברוך קגל
 יוסף זהבי ׳ יעקב שטימלר

 נתן חובב משה שימל
 חיים ישנםקי חיים שפרבר

 ניסן ישראלי

 יהושע רבינוביץ
 שר האוצר

 ו׳ בחשון תשל״ה(22 באוקטובר 1974)
(72311 an) 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 6, עמ׳ 120.
 2 ס״ח תשכ״א, עמ׳ 100; תשל׳׳ב, עמי 158.

 פקודת מס הכנסה
 הודעה בדבר אישור מוסדות ציבור לענץ תרומות.

 מיוחדות
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה 1, אני מאשר את

 המוסדות להלן במוסדות ציבור לענין תרומות מיוחדות:

 מועדון ליונס ירושלים;
 אוניברסיטה בר־אילן;

 האגודה הערבית יהודית להפצת התודעה הערבית ישראלית.

 יהושע רבינוביץ
 שר האוצר

 ד׳ בחשון חשל׳׳ה (20 באוקטובר 1974)
 (חמ 72321)

 חוק הנועד (שפיסה, ענישה ודרכי טיפול),
1971 - א ״ ל ש  ת

 מינוי
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי
 טיפול), תשל״א-11971, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטיל על
 מקם צ׳רנובילםקי והדסה בן־עתו,. שופטי בית המשפט המחוזי תל־
 אביב, לשמש שופטי נוער לתקופה שתסתיים ביום ה׳ באלול תשל״ו

 (31 באוגוסט 1976).

 א׳ בחשון תשל׳׳ה(17 באוקטובר 1974)
 (חמ 78035)

 שמעון אגרנט
 נשיא בית המשפט העליון

 1 ם״ח תשל״א, עמי 134.

 חוק השופעים, תשיי׳ג-1953
 הודעה על מינוי שופט

 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, תשי״ג—11953, אני מודיע
 שבתוקף סמכותי לפי סעיף 10 להדק האמור ובהתייעצות עם נשיא
, שופט בית משפט י מ ר ן כ ו נ מ  בית המשפט העליון, מיניתי את א
 מחוזי, בהסכמתו, לכהונה בפועל בשופט בית משפט השלום בעכו
 לצורך סיום הדיון בתיקים פליליים 3190/71, 2831/72 וי3057/72,

 שהחל לדון בהם בהיותו שופטיבית משפט השלום בעכו.

נ בחשון תשל״ה(29 באוקטובר 1974) חיים י' צדוק ״  י

 .חמ 70070) שר המשפטים

 י הודעות על הצורך:למנות שופטים
 בהתאם לסעיף 7(א) לחוק השו!פטים, תשי׳׳ג—1953 1, אני מודיע

 כי יש צורך למנות שופט בית משפט מחוזי.

 «״ח בחשון חשל״ה(24 באוקטובר 1974) חיים יי צדוק
 (חמ 70070) שר המשפטים

 בהתאם לסעיף 7(א) לחוק השופטים,׳ חשי״ג—1953 1, אני
 מודיע כי יש צורך למנות שופט בית משפט שלום.

/ צדוק  י״ג בחשון תשל׳׳ה(29 באוקטובר 1974) - חיים י
 (חמ 70070) שר המשפטים

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

 1 ם״ח תשי״ג, עמי 149.

 תיקון סערות
 בהודעה בדבר מינוי.ועדות מייעצות למס .הכנסה ומם רכוש,

 שפורסמה בילקוט הפרסומים 1959, תשל״ד, עמ׳ 200 —

 (1) בעמי 203, מתחת לכותרת ״חיפה״, במקום ״מיכה ליפשיץ״
 צ״ל ״מיכאל ליפשיץ״;

 (2) בעמי 206, מתחת לכותרת ״נתניה׳׳, במקום ׳׳שמואל
 מיורנםקי״ צ״ל ״שמואל מיטלנםקי״.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
 יהושע רבינוביץ

 שר האוצר
 ו׳ בחשון תשל״ה(22 באוקטובר 1974)

 (המ 72311)

 ילקוס הפרסומים 2057, כ״ג בחשון תשל״ה, 7.11.1974 277



 פקודת הקרקעות(רכישה לצדכ* ציבור), 1943
 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7

 נמסרת בזה הודעה, בי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לחלוטין •
 לשר האוצר לצרכי ציבור, וכי שר האוצר מובן לשאת ולתת.בדבר

 רכישתה.

 כל התובע לעצמו זכות או שובת הנאה בל שהן בקרקע האמורה
 ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לראש אגף רישום והסדר
 מקרקעין — תוך הדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה
 על זכותו או על טובת ההגאה אשד 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 שר האוצר מתכוון לקנות חזקה בקרקע
 האמורה בתום חדשיים מתאריך פרסומה של הודעה זו ברשומות, ושר
 האוצר מורה בי כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה ימסור את

 החזקה בה בתום תקופה החדשיים האמורה או לפני־בן.

 תוספת
 חטיבת קרקע בשטח 50 דונם בערך המהווה חלק מחלקה 5 בגוש

 3947, ראשון־לציון.

 הקרקע האמורה מסומנת, לשש זיהוי בלבד ולא לשם קביעת
 גבולות, בצבע אדום בתשריט מם׳ הפ/625/13 הערוך בקנה מידה

 1:10,000 והחתום ביד שר האוצר.

 העתק התשריט האמור מופקד במשרד מנהל אגף רישום והסדר
 מקרקעין, ירושלים, ובמשרד הממונה על המחוז, תל־אביב, וכל

 המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 ד׳ בתשון תשל״ה(20 באוקטובר 1974) יהושע רבינוביץ
 (חמ 72510) שר האוצר

 הודעה לפי סעיף 22 (2)
 נמסרת בזה הודעה, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 22(2) לפקודת
 הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 11943 (להלן — הפקודה), הרשיתי
 את חברת החשמל לישראל בע״מ וחברת החשמל לישראל בע״מ
 מורשית בזה להשתמש בכל הכוחות והזכויות שהוענקו לי או ליועץ
 המשפטי לממשלה לפי הפקודה, ולמלא את כל החובות שהוטלו עלי
 או על היועץ המשפטי לממשלה לפי הפקודה, לצורך רכישתה ובקשר
 לרכישתה של הקרקע המתוארת בתוספת, שבן אותה רכישה עשויה,

 לדעתי, להיות מועילה לציבור.

 תוספת
 חטיבת קרקע בשטה של 40 מ״ר המהווה חלק מהרכוש המשותף
 שבבית המשותף בגוש 30023 חלקה 149 (מקודם 287) הרשום כחלקת

 משגה 45.

 חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בצבע אדום, לשם זיהוי ולא לשם
 קביעת גבולות, בתשריט מס׳ הפ/322/130 הערוך בקנה מידה 1:625

 והחתום ביד שר האוצר.

 העתקי התשריט האמור מופקדים במשרדי מנהל אגף רישום
 והסדר מקרקעין, ירושלים, במשרדי הממונה על המחוז, ירושלים,
 ובמשרדי הברת החשמל לישראל במ״מ, תחנת הכה, חיפה, ובל

 המעונין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

 ד׳ בחשון תשל׳׳ה(20 באוקטובר 1974) יהושע רביבוביץ
 (תמ 72511) שר האוצר

 1 עייר 1943, תום׳ 1, עמי 32.

 חוק־יםוד: הממשלה
 הודעה על אצילת סמכויות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 31(ב) לחוק־יהוד: הממשלה!, אני
 אוצל לרשם לניהול פנקס המהנדסים והאדריכלים את סמכותי לפי
 סעיף 11 לחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח—21958, לתת רשיון

 מהנדס לפי הסעיף האמור.

 י״ב בהשון תשל״ה(28 באוקטובר 1974) משה ברעם
 (חמ 75260) שר העבודה

 1 ם״ח תשכ״ח, עמ׳ 226.
 2 ם״ה תשי׳׳ח, עמי 108; תשב״ה, עמי 126; י״פ תשי״ח, עמי

.1481 

 פקודת בריאות העם, 1940
 מינוי •

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 52א לפקודת בריאות העם, 11940,
 הריני ממנה את עובדי משרד הבריאות המנויים להלן להיות רשות

 בריאות למבין הלק ה1 לפקודה האמורה:

 ד״ר ראובן קלזמר — ת.ז. 47345 — רופא המחוז, לשכת הבריאות
 המחוזית ירושלים.

 שלמה אלפי — ת.ז. 6970482 — מהנדס המחוז, לשכת הבריאות
 המחוזית, ירושלים.

 ד״ר ורה אדלר — ת.ז. 6075631 - רופאת המחוז, לשכת הברי
 אות המחוזית, תל-אביב.

 עמיהוד הפטמן — ת.ז. 825268 — מהנדס המחוז, לשכת הבריאות
 המחוזית, תל־אביב.

 ד״ר ישראל ליפשיץ — ת.ז. 71892 — רופא המחוז, לשכת הברי
 אות המחוזית, רמלה.

 מרדכי פליישר - ת.ז. 203433 — מהנדס המחוז, לשכת הבריאות
 המחוזית, רמלה.

 ד״ר ויולה טורק - ת.ז. 506447 — רופאת המחוז, לשכתיזברי־
 אות המחחית, באר-שבע.

 רמי הלפרין - ת.ז. 392456 — מהנדס המחוז, לשבת הבריאות
 המחוזית, באר־שבמ.

 ד״ר אפרים צנגן - ה.ז. 605157 — רופא המחוז, לשכת הבריאות
 המחוזית, חיפה.

 יוסף אביתל — ח.ז. 229708 — מהנדס המחוז, לשכת הבריאות
 המחוזית, חיפה.

 ד״ר ה. פרנק־־בלום — ת.ז. 6/536394 - רופאת המחוז, לשכת
 הבריאות המחוזית, נצרת.

 אדמונד בנימין סמסונוב — ת.ז. 216437 — מהנדס המחוז, לשכת
 הבריאות המחוזית, נצרת.

 ד״ר עמוס ארנן — ת.ז. א/37391 — ראש שירותי בריאות הצי
 בור, משרד הבריאות, ירושלים.

 ד׳*ר אהרן משה קלמן — ח.ז. 1335629— ראש היחידה לבריאות
 השן, משרד הבריאות, ירושלים.

 יצחק זוהו— ת.ז. 6890490 — סגן מהנדס תברואה ראשי, משרד
 הבריאות, ירושלים.

 אהרן אייזנברג — ת.ז. 544489 - טוקסיקולוג ראשי, משרד
 הבריאות, ירושלים.

 ב׳ בהשון תשל״ה(18 באוקטובר 1974) רקטור שם־טוב
 (חמ 77495) שר הבריאות

 1 ע״ר 1940, תום׳ 1, עמי 191; ם״ח תש״ל, עמי 102.
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 כן נמסרת בזה הודעה, כי העיריה מתכוונת לקנות מיד חזקה
 בקרקע האמורה, הואיל והיא דרומה באופן דחוף לצרכי הציבור

 שלמענם היא עומדת לרכשה, והועדה מורה בזה שכל אדם המהדק.-
 בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת
 חלקות 13, 15, 18 ו־19 בגוש 15002.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריח, וכל-המעונין בדבר
 זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 ד׳ בחשון תשל״ה (20 באוקטובר 1974)
 (חמ 72510) מ׳ צחר

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 טבריה

 תקנות הסיס (שמידה על הסדר בשדות
 תעופה ובמנחתים), חשל״ג-1973

 הסמכה
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הטיס (שמירה על הסדר
 בשדות תעופה ובמנחתי•), תשל״ג—1973!,' אני מסמיך את מנהל
 נמל התעופה בן־גוריון להיות המנהל לענין הזקנות האמורות בתחום׳

. ן ו  נמל התעופה בךגורי

 ד׳ בחשון תשל״ה(20 באוקטובר 1974) יהודה רבץ
 (חמ 755206) ראש מינהל התעופה האזרחית

 במשרד התחבורה

 1 ק״ת תשל״ג, עמי 1358; תשל׳׳ד, עמי 1636.

 חוק בנק ישראל׳ תשי״ד-954ו
 הכרזה עי( מטבעות מיוחדים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 33א(א) לחוק בנק ישראל, תשייד—
 11954, ולאחר התייעצות עם הממשלה, אני מכריז על המטבע ״פדיון
 הבן״ חשל״ה בערך נקוב של 25 לירות, במטבע מיוחד לענין הסעיף

 האמור.

 ח׳ בהשון תשל׳׳ה(24 באוקטובר 1974) משה זבבר
 (חמ 72217) י גמד בנק ישראל

 1 ס״ה תשי׳״ד, עמי 192; תשכ״ח, עמ׳ 48; תש״׳ל, עמי 125.

 הודעה בדבר קביעת ערכן הנקוב של מעות
 ושאר פרטיהן

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 31(ב) לחוק בנק ישראל,
 תשי״ד-11954, קבעתי, בהתייעצות עם המועצה ובאישור שר
 האוצר, את ערכו הנקוב, תרכובתו, משקלו, תבניתו ושאר פרטיו
 של מטבע מיוחד ״פדיון הבן״ תשל״ה בערך נקוב של 25 לידות אשר

 דוגמתו שמורה בבנק.

 ה׳ בחשון תשל״ה(24 באוקטובר 1974) י משה זנבר
 (חמ 72217) נגיד בנק ישראל -

 1 ס״ח תשי״ד, עמי" 192.

 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965
 פקודת הקרקעות(רכישה לצדכי ציבור), 1943

 , הודעה לפי סעיפים 5 ו־7
 ״ בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית. לתכנון ולבניה המרכז
 (להלן — הועדה), לפי סעיפים 139 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה-1965 1, ובהתאם לתכנית בנין ערים ממ/788 כפר־ברא
 (להלן — התבנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 1531, תשכ׳׳ט, עמי 1634, נמסרת בזה הודעה כי הקרקע המתוארת
 בתוספת דרושה לועדת לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מובנה לישא

 וליתן על רכישת הקרקע האמורה

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

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעהיבי 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 אח החזקה בה.

 תוספת
 חטיבת קרקע המהווה חלקים של חלקות 1/35, 34, 2/34, 1/33,
 44, 42, 70 ו־35 (לפי מספור מינהל מקרקעי ישראל בהעדר הסדר

 לשטח).

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה, רחובי העליה השניה 2,
 פחח־חקוה, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין •בה בשעות העבודה הרגילות.

 ב׳ בחשון תשל״ה (18 באוקטובר 1974)
 (חמ 72510) ע׳ לאלו

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 ־ המרכז

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ל לפקודה
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה—1965!, ובהתאם לתכנית מם׳ 1963 שינוי לתכנית מיתאר
 מס׳ 287, טבריה — מרכז-חינוך, תרבות ואמנות ע״ש שטרית(להלן —
 התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1940,
 תשל׳׳ג, עמי 2237, .מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 טבריה (להלן - הופןייה) הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
 לעירית טבריה (להלן — העיריה) לחלוטין לצרכי ציבור וכי העיריה

 מובנה לישא וליתן של רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובח הנאה כל שהן בקרקע האמורה
 ורוצה לקבל פיצוי על בך, נדרש לשלוח לועדה — הוך חדשיים מיום
 .פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה
 אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות לתזוק תביעתו, שיכללו
 את פרטי הרישום - אם ישגו — בפנקסי רישום המקרקעין, והודעה
 המפרטת לסעיפיהם אח הפיצויים שהוא תובע, וכן חישוב הסכום

 הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 1 ס״ח תשכ׳׳ה, עמי. 307.
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V 

 תקנות הזרעים (רשימת !נים המורשים למכירה), תשל״ד-974ו
 י רשימת הזנים המורשים למכירה

 המקורות
 (בנוסף לישראל
 המאושרת במקור

 גידול לכל הזרדים)
 הזן

 הולנד, גרמניה
 ארה-ב
 ארה״ב

 צרפת, ארה-ב
 צרפת

 צרפת, הולנד

 הולנד
 ארה״ב

 צרפת
 ארה״ב, צרפת

 ארה׳־ב

 הולנד, אננליה, איטליה
 קפריסין, ספרד

 אביב (אאיצי שירו) — מ
 אקליפס
 ברלטה

 ספרדי לבן
 מצרי לבן

 פומפיי
 קווין

 ארגמנית ארה״ב
 לנה ווטש, ווליפוד ארה״ב
 ססגונית ,. ארה׳׳ב

 עשור — מ
 רגילה

B.c) 8 9 . ) י ד מ  ב
 דנברס 126

 היילייט מכלוא
 ננטי,

 נבטי אמליורה־קלאוס
 ננטי הזרע — מ

 ננטי טיפ טופ
 נבטי סלנדרו
 רויאל םלוים
 סקרלט ננטי

 פרימננטי־קלאום
 שנטניי רד קור

 שנטניי רד מאורך
 נורטרופ קינג

 ווסטרוולדי

 אלפא — מ
 גילת 181
 הזרע 18

 ויצמן 240
 יפית (הזרע 112)

 מבחור (1177) — מ
 מ-852 — מ

 מירב (מ—652) — מ
 מרים — מ

 מינקה ב׳ - מ
 אטית 38

 לכיש — מ
 פאן — מ

 פלורנס אורור 8193 — מ
 שיאון(2152) — מ ,

 הגידול

 בצל (המשך)
 זנים

 לבנים:

 בקיה

- המקור
 י(בנוסף לישראל
 המאושרת כמקור

 לגידול לכל הזרעים
 הזן

 ארה״ב

 ארה״ב, הולנד

 ארה׳׳ב

 נזר

 זין

 חילבה

 ארה״ב
 ארה״ב
 ארה״ב

 הולנד, ניו־זילאנד
 אוסטרליה, ארה״ב,

 הולנד, הונגריה,
 ניו־זילנד, אנגליה

 ארה׳׳ב
 הולנד, גרמניה

 ארה״ב
 ארה״ב
 ארה״ב

 אנגליה, הולנד,
 ניו־זילנד

 הולנד
 הולנד

 אוסטרליה, ניו־זילנד

 ארה״ב -

 ארה״ב

 ארה״ב

 מלל־ - נד .
 צ׳ילי — מ

 צ׳רלסטזן גריי —
 ענק פלורידה

 שוגר בייבי
 דיקסי ענק — מ

 וירגיניה שיחית — מ
 ולנסיה 28 — מ

 נ.ס. 2 - מ
 שולמית — מ

 גלבוע (פרוביאנית) - מ
 גליל (אפריקנית) - מ

 מצויה

 ארלי פרוסטי
 טרגס

 לינקולן - מ
 לקסטון פרונרם - מ

 מיד פריזר
 פאולי

 פרפקשן— מ
 ארלי םרפקשן

 פרפקשן דארק סקין
 פלא קלבדון — מ

 פרפקשן 3040
 פרפקשן 15

 קוברי
 רונדו

ן  י
 אורי — מ

 ארלי פרמיום
 גרנו מקדים מם׳ 3

 גרנו בכיר — מ
!  גרנו ^מי

 נרנקם •צהוב — מ

 גלעד.(מצרי ב.א.)
 דסקס
 בשור

 העמק (מצרי) — מ
 םתוי בית אלפא — מ

 עין הדוד — מ
 לרדו

 רביב — מ
 דיברסייד — מ

 מרופיקנה (אדום)

 הגידול

 אבטיח

 אגוזי אדמה

 אספסת

 אפונה—גן:

 בצל

 זן המצויין באות מ׳ מופיע ברשימת הזנים המומלצים.
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 המקורות
 .גבבוםף לישראל
 המאושרת כמקור

 גידול לכל הזרעים)
 הגידול הזן

 אנגליה, צרפת -
 צרפת, הולנד, ארה״ב

 צרפת
 ארה׳־ב

 ארחיב
 ארה׳׳ב

 ארה״ב

 הולנד, אנגליה, דנמרק

 כרוב מספוא
 כרפס — שורש: אלבסטר — מ

 אמסטרדם

 צרפת

 ארה״ב

 הולנד
 הולנד

 ענק מפרג

 יוטה 52-70
 פלורידה 683

 פלורומרט
 טנדר קריספ

S.B. 96 
12 

 וייט גלוב
 סגול קדקדי — «

 אגנס יקנעס — מ
 אננס עין דור ע.ק. — מ

 און
 דבש העוגן — מ

 יקבעס משובח 54 — מ
 יקנעם זרעים ע.ק. — מ

 מלכת הדבש — מ
 מספר 1 — מ

 נוח יער צהב — מ
 בוי צהוב — מ

 נוי יזרעאל — מ
 עין דור ענק

 צהוב ליצוא — מ
 פנינת עין דור - מ

 שרון
 שרנטיין

 בית אלפא משובח — מ
 דיקסי

 עלם - מ .
 שמשון — מ

 בית אלפא מכלוא
 (הזרע) — מ

 בית אלפא מכלוא
 (זרעים) — מ

 דלילה — מ
 עלמה — מ

 פיקמור

M 20 
 ארוך־ירוק

 ניאורה

 וידאן 697 — מ
 וידאן 691 — מ

 גולן(6078) - מ
 גלעד (6674) — מ

 הזרע 610 — מ
 הזרע 6060

 הזרע 728 — מ

 עלים:

 לפח

 מלון

 מלפפון

 נקביים:

 ארוכים
 לחורף:

 מודגום^עשב
 סודני

 סורגום מכלוא

 המקורות
 (בנוסף לישראל
 המאושרת כמקור

 גידול לכל הזרעים)
 הזן

 צרפת
 ארה״ב

 ארה״ב
 ארה״ב
 ארה״ב
 ארה״ב
 ארה״ב
 ארה׳׳ב
 ארה״ב

 ארה־־ב
 ארה״ב
 ארה״ב
 ארה׳־ב
 ארהדב
 ארחיב

 הולנד

 אלניריח
 בולגרית — מ

 פורטוגלית
 קליפורנית — מ

 בן־שמן־קיצית — מ
 הירקן — מ

 . ראש זהב
 רינת הכפר — מ

 בלונד דה ורסיי
 עלים ירוקה ולמיין

 עלים צהובה — מ

 הזרע מסי 80
 לוננ ויולט

 מלכה שחורה — מ
Black Magic Hybrid Fl 

Black Oval 
Burpee Hybrid Fl 

Jersey King Fl 
Pearless Hybrid Fl 

 אקלה 4-42 — מ
 אקלזלכ* 15-17— מ

 דלתה פיין 16
 הופיקלה

s 4 פי מוז 
 ס.י. 1 — מ

 וינאי לבן — מ

 בראדנשוויג — מ
 בראונשוויג חורפי

 בוריקל

 ביר זהב — מ
 קופנהגן — מ

 אדום בכיר
 ענק חפר אדום - מ

 קופנהגן אדום

 הנידול

 ארה-ב

 ארפורטית — מ
 גליל (ברוקולי

 מוקדמת). — מ
 בלבת (יפנית אפילה) - מ

 כפר גלעדי
 (ברוקולי אפילה) -^ מ

Y ל ו  סגן ב
 ענק לבן(פלורה בלנקה)

 נורית (96) — מ
 רחל (65) -

 שולמית — מ
 תהילת בית אלפא — מ

 חי«צה

 הםה־ראש:

 רומית:

 חציל

 כותנה

-כלרבי

 כרוב - לבן:

 אדום:

 מסולסל: וורטוס

 כרובית
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 המקורות
 (בנוסף לישראל
 המאושרת במקור

 לגידול לכל הזרעים)
 הזן

 מצרי
 מרים

 סטיישן.לגונה ארה*ב
 נוה יער 22 - מ

 גוה יער 157 — מ
 נוה יער 170 — מ

 נוה יער 182
 נוה יער 806 — מ
 נוה יער 160 — מ

 אמפדיאל .ארח׳׳ב
 ארלי קינג ארה״ב
 גולדן ביוטי ארה״ב
 יובילי ארה׳׳ב
 יוקון ארה-ב
 כרמל קרוס ארה״ב
 נ.ק. 75 ארה״ב

 נ.י. 65
 םמיט ארה״ב

 הגידול

 תירם

 מתוק:

 רשימת הזנים המורשים למכירה, שפורסמה בילקוט הפרסומים
 1933, תשל״נ, עמי 2020 — בטלה.

 חיהגלמוגד _
 יושבת ראש הועדה לאישור זנים

 המקורות
 (בנוסף לישראל
 המאושרת במקור

 לגידול לכל הזרעים)
 הזן

 ארלי ווקס ארה״ב
 אקזקוטיב ארה״ב
 בריטל ווקס — מ ארה״ב

 בולגרית — מ
 בונטיפול — מ ארה״ב
 טנדרט ארה״ב
 טנדר גדין ארה״ ב

 לסקדה
 מונקולד

 קינגהורן ארה׳׳ב
 קסקייד ארה״ב
 קונטנדר .ארה״ב

ד מ  אםפרנם -
 דביר

 דלתא הולנד
 עומר — מ

 הגידול

 שעועית

 שעודה

 כרמל (מושנבי,
 רב קצירי) — מ

 תבור (פאהלי,
- חד קצירי) — מ

 תמר — מ

 ן ת ל  ת
 • אלכםנדרוני:

 לבן:

 כ״ר באלול חשל״ד (13 בספטמבר 1974)
 (חמ 73936)

 ח1ק התקנים, תשי״ג-1953
 הודעה בדבר קביעת תקבי־ם

 בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, תשי״ג—1953 1, אני מודיע
 כי מכון התקנים הישראלי קבע היום, בתוקף -סמכותו לפי סעיף 6(א)

 לחוק, תקנים ישראליים אלה:

 ת׳׳י 34 — ריבות, מרמלדות, קרישים, קונפיטורות ופובידל
 (גליון תיקון למהדורה מאפריל 1974);

 ת״י 63 — מדי מים רב־סילוניים (בא במקום המהדורה מיולי
;(1968 

 ת״י 267 - ציפויים אלקטרוליטיים של בדיל (בא במקום המה
 דורה מדצמבר 1957);

 ת״י 295 — דסקות מתכת לידיות ולמנעולים של דלתות (בא
 במקום ת״י 295 מנובמבר 1961 ות״י 296 מנובמבר 1962);
 ת׳׳י 689 — נייר לייצור שקים לחעשיה (בא במקום המהדורה

 מפברואר 1968);

 ת״י 846, חלק 4 — שיטות לבדיקת נייר: קביעת המשקל של
 יחידת שמח (משקל בסיסי) של נייר ושל קרטון;

 ח״י 881 — מיץ ענבים משומר על ידי הומר משמר;
 ת״י 900 — כללי בטיחות למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימו
 שים דומים (בא במקום ת״י 72 מאפריל 1967, ת״י 430 מדצ

 מבר 1961 ות־י׳י 480 מאפריל 1963).

 י׳־ד בתשרי תשל״ה(30 בספטמבר 1974) אהרן גילת
 (חמ 74086) מנהל המכון

 8קודת העיריות
 הודעה בדבר בחירת סגן ראש עירית עכו

 בהתאם לסעיף 132 לפקודת העיריות 1, נמסרת בזה הודעה, כי
 בישיבת מועצת עירית עבו שהתקיימה ביום י׳ באלול תשל׳׳ד (28

 באוגוסט 974!) נבחר מורים בן־שושן להיות סגן לראש העיריה.

 ל׳ בתשרי חשל״ה(16 באוקטובר 4ד«*) חיים קוברםקי
 (חמ 8051) המנהל הכללי של משרד הפגים

 1 ם״ח תשייג, עמי 30; תשי״ח, עמ׳ 2; תשל״א, עמי 22.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197; י׳׳פ 1715, חשל״א,
 עמי 1523.

 תיקוו טעות
 בהודעה על ביטול רשיונות רופאים שנפטרו, שפורסמה בילקוט

 הפרסומים 2034, חשל׳״ד, עמ׳ 2080, הקטעים:

 ״בוקשפן אולה, חל־אביב, רחוב המלך נ׳ורג׳ 34, מס׳ הרשיון
 763״ ו־״ הראל אדיה, תל־אביב, רחוב יהואש 11, מם׳ הרשיון

 1776־ —

 נכללו בטעות והם יימחקו.

 י״א בחשון תשל״ה (27 באוקטובר 1974)

 >חמ 77310) ב׳ פדה
 המנהל הכללי של משדד הבריאות
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 תקנ1ת הנמלים, תשל״א-ו197
 הודעה בדבר מכירת טובין שאין להם תובעים

 בתוקף הסמכות שהועברה אלי על ידי שר התחבורה 1, בהתאם לסעיפים 21 ו־22 לפקודת הנמלים [נוסה חדש], תשל״א—
 21971, ותקנת 97 לתקנות הנמלים, תשליא—31971, אני מודיע כי הטובין המפורטים להלן, הנמצאים ללא תובעים בנמל אשדוד,

 יוצאו למכירה אם לא ישוחררו תוך שבעה ימים מיום פרסום הודעה זו ברשומות:

 כמות ותיאור הטובין סימנים ומספרים
 תאריך
 בואה

 מם׳ התיק ש0
 (םב״ן) האניה

 516/73 קאפסוניון 5.9.72 1 קרטון מכיל 1 מכשיר להלחמת שקיות
 אריזה מפלסטיק מרקה:

Audion Seal Master 

 693/73 — — דברי חשמל שונים, חפצי ביה שונים,
 תמרוקים, סיגריות, משקאות חריפים ואריחי

 חרסינה
 726/73 סלזבורנ 25.12.72 20 קרטונים מכילים ביחד 187 קסטות

BASF c 90 :מסוגים 
BASF C 60 

 13/74 לאה 9.10.72 7 שקים נייר המכילים גרגרי פלסטיק בשם
 Cycoiac — במשקל 40 קג׳ ברוטו כל אתד

 19/74 וירונח 21.10.72 1 שק מכיל 2 רשתות למשחק ספורט
feet10 Yards X Cricket 24 במידות 

 24/74 פילביו 2.11.72 1 תיבה מכילה 24 רשתות מניילון מידה
 150x5 מטר; 2 תיבות פח לכלי עבודה12,
 מפתחות שונים, 1 מכשיר סימון ממטי מרקה
Universal Plomb Traceur magnetic 

 4ל/31 אשכול 17.11.72 17 שקים מכילים אבקת בצבע לבן; רשום
ם chiysotue במשקל 80 ליבם  על השקי

 כל שק

 32/74 אשכול 17.11.72 3 לשכים מכילים ביחד 15 רדיאטורים

 33/74 אשכול 17.11.72 1 קרטון קרוע מכיל 15 זוגות נעלי נשיים
 עם סוליות גומי סינטטי — במצב חדש

 42/74 אשכול 17.11.72 2 ארגזים מכילים ביחד 60 סלילי חרסינה
y להתקנת מתה חשמלי גבוה 

 58/74 הדר 7.11.72 1 מכונית נוסעים Dodge Dart G T מס׳
w-K 60906483 מנוע 2463430 שלדה מסי 

 שלט York ?820-׳»Ne (עם רדיו)
 4ל/67 ג. שולטה 29.11.72 18 שקי נייר מכילים כ״א 50 ליבם נטו
Nepheliû Syenite :מחומר בשם 

 68/74 פוסידון 13.10.72 9 אגדים מכילים פרופילים מעץ מקושט
 ובאורכים, למסגרות

 71/74 טואה 12.11.72 5 קרטונים מכילים כ״א 12 גלילים טפטים
 במידות 53 ס״מ X 10.05 מ׳

Zoppaz 157 - 72/74 קטרינה 17.11.72 1 מכונת כביסה 
 76/74 יפו 30.3.69 1 ארגז מכיל 1 תנור בישול ואפיה מרקה
Magic Chef Model 380 W Aion 

 (4 להבות אש)
 82/74 ליאורה 26.10.72 1 משטח מכיל 26 מטילים מאבץ

Medco 72909 

 ללא בעלים

Basf C 90—C 60 

GE 51690 
AM 25000 

A ron David 

007089 

Crisotile 

EMC 3529 
1/3-3/3 

Frig Simon 

O.M. 30426 
1/3-

Helen Globus, Sokolov 
17 Jerusalem 
7820 WK 
Industries 
Minex 

T. Aviv 1036/1-9-

Zugman Ashdod 

EL-Ben Bolotina-Rivka 

Zabrowsky 

One Store 
B 160 C 143 (Allon) 

 1 י״פ 229, תשי״ב, עמ׳ 715.
 2 דמ״י(נוסח חדש) 20, תשל״א, עמי 443.

 ג ק׳י־ת תשל-א, עמ׳ 306.
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 כמות ותיאור הטובין סימנים ומספריפ
 תאריך
 בואה

 שם
 האניה

 מס׳ התיק
 (סב׳׳ן)

D 20 
26941-89 i 

26842 

Hadassa 

4.12.72 

26.12.72 

 5 ארמים מכילים כ״א כדלקמן: 1 מד לחץ החלוץ
 עד 12 2 ; 1 גריזר (מופעל ביד) 1
 קטלוג לח״׳ח למזלג, 2 פרוספקטים, 1 מברג
 8 מפתחות משושים, 4 מפתחות בלגים, 5
 מפתחות ברגים פחותים, 1 דורן, 1 תיק בד
 21 משטחים מכילים 390 שקים של קמח

 במשקל 22 ק״ג כ״א בחלקם קרועים
 רשימה נוספת של טובין בלתי נתבעים במשגורים שערך בל אחד מהם פחות מ־500 לירות מתפרסמת על לוח מודעות בבית

 המכס אשדוד. ,

 הי באלול תשל״ד(23 באוגוסט 1974) דוד פלד
 (חמ 755324) - מנהל המכס והבלו

 יפו

89/74 

98/74 

 פקודת הסדר זכויות במקרקעין [מסח
 חדש], תשכ״ס-969ו

 ־ הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות בהתאם
 לסעיף 57 לפקודה

 מודיעים בזה ׳לקהל, כי לוחות הזכויות לגושי הרישום מם׳ 5579,,
 5635,5585,5580 מודיעים, הוצגו לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרי־
 העין לאזור הסדר רמלה שבתל־־אביב, בלשכת הממונה על מתח־

 המרכז רמלה ובמשרד המועצה האזורית מודיעים שבבני־עטרוח.

 מתתיהו יצחקי
 פקיד הסדר המקרקעין

 "י־״א בךנשון השלייה(27 באוקטובר 1974)

 חוק המקרקעין, תשכ״ס-1969
 הודעה על בקשה לרישום ראשץ

 מודיעים בזה, בי הוגשה בקשה לרישום ראשון של המקרקעין
 המתוארים בתוספת דלהלן. כל אדם המעונין בדבר רשאי להגיש
 התנגדות לרישום תוך ששים יום.מתאריך פרסום הודעה זאת. ההת
 נגדות תוגש בכתב במשרד• אגף רישום והסדר המקרקעין, רחוב
 חשין 1, ירושלים, בשני עתקים, ובצירוף עותק אחד. נוסף לבל אדם

 שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

 התוספת
 מם׳ תיק טאבו: 3863/74, ירושלים.

 העיר או הכפר: ירושלים.
 הרובע או השכונה: ירושלים.

 תיאור המקרקעין: דרך הידועה בחלקה ארעית 104/1 בגוש שומה
.30036 

 השטח במ״ר: 1750.

 הגבולות:
 צפון - דרך.
 דרום — דרך.

 מזרח — חלקה 125 בגוש 30036.
ש 30037. ו ג — ב ר ע  מ

 תיאור הזכות: בעלות.
 שם בעל הזכות: עירית ירושלים.

 החלקים: בשלמות.
 מסי תיק הנהלה: 116/127.

 יפה הכט
 מפקחת על רישום מקרקעין

 פקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס
 (הגנה), 1939

 הודעה בדבר החרמת סחורות
 אני מודיע בהתאם לסעיף 6 לפקודת.הסמכויות בענין היבוא,
 היצוא והמכס (הגנה), 11939, כי הטובין המפורטים להלן, שבעליהם
 ומענם אינם ידועים הוחרמו לפי סעיף 5 (1) לפקודה, מאחר שיובאו

 בניגוד לצו מתן רשיונות יבוא, 21939:

 מקום
 תיאור הטובין בעל הטובין האחסנה

 מספר
 התיק

 מחסן המכס
 ירושלים

 מכונית מוריס 72/0257 אלי בםברודה
Mas2676066 מס׳ שלדה 

59/74 

 דוד פלד
 מנהל המכס והבלו

 כ׳ בתשרי חשל-ה (6 באוקטובר 1974)
 (חמ 74062)

 1 ע״ר 1939, תום׳ 1, עמ׳ 137; סייח תש״ל, עמי 24.
 2 ע׳׳ר 1939, תוס׳ 2, עמי 1201; ק״ת תשי״ט, עמי 541.

 תקנות המשסרה (השבת אגידה),
 תשל״ג-1973

 הודעה בדבר מכירת מציאות שלא נתבעו
 • נמסרת בזה הודעה כי כלי הרבב המנועיים המפורטים להלן,
 הנמצאים ללא• תובעים בבנין המשטרה מרחב דן, רמת־גן, יוצעו
 למכירה פומבית בהתאם לתקנה 1 לתקנות המשטרה (השבת אבידה),
 תשל״ג—1973, תוך שלושים יום מתאריך פרסום הודעה זו ברשומות:

 (1) פרטיח, לוח מספר 568—202, תוצרת פורד ״זפיר״•, צבע אפור,
 מנוע מס׳ 15141, עם רדיו, המנוע נראה לא תקין, צמיג הגלגל

 האחורי קרוע;

 (2) פרטית, תוצרת חילמן* צבע אפור כחול, לוח מספר 865—63,
 פנסים קידמיים שבודים, שמשה קידמיח שבורה, בלי מערכת

 שעוגים (גרוטאה);

610̂, צבע  (3) פרטית תוצרת סיטרואן ״דה שבו״•, לוח מס׳ 466-
 תפוז, ללא פנסים קידמיים, המנוע נראה לא תקין;

 (4) קטנוע ריקשה, לוח מס׳ •952—451, תוצרת־ וספח, צבע ירוק
 לבן, עם ארגז סגור ודלת, המנוע נראה לא תקין(גרוטאה);.

 (5) פרטית, פירמה האתוס, צבע בחול לבן, לוח מס׳ 34-847, דפוו־
 המושבים קרוע^ ללא מגדע (גרוטאה).

 ש׳ כהן, מפקח
 ב/ראש המחלקה לזיהוי פלילי
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 חוק התכנון והבניה, תשב״ה-1965

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

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
 נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
 התכנון שלה כלול בתחום התכניות או גובל אותם, רעלאי,תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינויי

 התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 ב״ט בתשרי חשל״ה (15 באוקטובר 1974)
 א׳ היון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז.

 מרחב תכנון מקומי, פתח־תקוה

 הודעה בדבר הפקדת שינויי־ תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־תקוה, הופקדו

 שינויי תכניות מפורטות הנקראות:

 (1) -שינוי תכנית מפורטת מסי פת/6/1210״ שינויי ייעוד החלקות
 לשטח לבנייני'ציבור, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי -התבנית:
 .גוש 6405 חלקות 6, 7, 50, 64, 65, 143 ברחוב עין גנים
 מם׳ 23, 25, 27 פינת רחוב א. ד. גורדון מם׳ 2 בפתח־תקוה.

 (2) ״שיגוי תכנית מפורטת מס׳ פת/754 בתי מגורים בני 3 קומות
 הרחבת דרך וקביעת שטח ציבורי פיתוה לתעלת ניקוז*, ביחד

 עם התשריט המצורף אליו.
 ואלה הם השטתים הכלולים בשינוי התכנית: ־•-

 גוש 6376 חלקה 57 ברחוב גרינשטיין מם׳ 11 בפתה־חקוה.

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

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
 נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
 התכנון שלה כלול בתהום התבניות או גובל אותם, רשאי, תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינויי

 התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 י״ז בתשרי תשל״ה (3 באוקטובר 1974)
 א׳ חיץ

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, פתה־תקוה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכיח—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
 החליטה באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא
 ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ פת/1/1213״, שהודעה על הפקדתו,
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה בילקוט הפרסומים 1992,

 עמי 995.

 מרחב תכנון מקומי, פתח־תקוה

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

 אישרה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מם׳ פת/744״.

 עיקרי מטרות התכנית:
 י 1. קביעת קווי הבנין;

 2. קביעת אחוזי הבניה;
 3. קביעת קומות;
 4. איחוד חלקות;

 5• הרחבת דרבים.
 ואלה המ השטחים הכלולים בתכנית:

 . גוש 6355 חלקות 117,118.
 ההודעה על הפקדתה, יחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 1999, עמי 1202.
 התכנית האמורה, בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית, ביחד עם
 התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתת־תקוה, וכל המעונין
 רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 ב״ט בתשרי תשל״ה (15 באוקטובר 1974)
 א׳ היון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, פתח־תקוה

 הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 חשב׳׳ה—1965, כי במשרדי הועזאז המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־תקוה, הופקדו

 שינויי תכניות מפורטות הנקראות:

 (1) ״שינוי תבנית מפורטת מס׳ פת/3/379א״״, ביחד עם התשריט
 המצורף אליו.

 מטרת התכנית היא להקטין את קו הבנין של הרחובות חן ואנ־
 דרםון בקטע שליד בית־ספר רמת ורבר.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 גוש 6374 חלקה 524 בית ספר רמת ורבר.

 (2) ״שינוי תבנית מפורטת מס׳ פת/13/1225״, ביחד עם התשריט
 המצורף אליו.

 עיקרי מטרות התכניח:
 1. קביעת שטחים לצרבי ציבור;

 2. ביטול והתווית דרבים;
 3. ביטול שטח ציבורי פתוח מיוחד.

 ואלה הם השטתים הכלולים בשינוי התכנית:
 נוש 6364 חלקות 56—65, 169-159;

 גוש 6365 חלקה 55;
 גוש 6367 חלקות 6-2, 10, 15, 27-20, 36, 61-41, 67-

.121—112 ,100-85 ,81 
 באיזור החעשיה בקרית אריה ברחובות אימבר, אבשלום גיםין,

 ובקטע שבין הרחובות שמשון, שנקר וז׳בוטינסקי.
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ו 9 6 5 - ה ״ כ ש  חוק התכנון והבניה, ת

 מרחב חבנו! מקיימי, נתניה

 הודעה בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות
ה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחרק החכנרן והבניה,  נמסרת מ
 תשב״ה—1965, בי ד%עדה המחוזית 'לתכנון ולבניה מחוז המרכז,

 אישרה שינוי תכניות מפורטות הנקראות:

 .(1) ׳׳שינוי.תכנית מפורטת.מסי נת/6/10״.
 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

 גוש 8321 חלקה 19.
 עיקרי מטרות שינוי התכנית:

 חלוקת חלקה לשלושה חלקים ואפשרות בנייה בקיר משותף
 בהתאם ־להחלטת הועדה המחוזית נת/ש/19 מיום 5 במרס 1972
 ־וכן הפרשח חלקה מס׳ ארעי 4 והעברתה על שם עירית נתניוז

 למטרת הרחבת דרך.
 ההודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשח* המצורף

 אליו, פורסמה בילקוט הפרסומים 1994, עמי 1078. י

 (2) ״שינוי תבנית מפורטת מסי ח/10/379״.
 ואלה חם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

 גוש 8315 חלקה 59 (הלק) בעין התכלת, רחוב שקד.
 עיקרי מטרות שינוי התכנית:

 ׳שינוי ייעוד שטח ציבורי פחוח לשטח לבנין ציבורי עבור
 גן ילדימ.

ל הפקדת שינוי התכניח יחד עם התשריט המצורף  ההודעה ע
 אליו, פורסמה בילקוט הפרסומים 1994, עמ׳ 1078.

 שינויי התבניות האמורות, בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית
 ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נהניה,
 . ובל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ד בתשרי תשל״ה (10 באוקטובר 1974)
 א׳ היון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, רעננה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק .התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית להכנון ולבניה מחוז המרכז
 החליטה באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטה הנקרא
 ״שינוי תבנית מפורטת מס׳ רע/52/1״, שהודעה• על הפקרתו, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, פורסמה בילקוט הפרסומים 1939, עמ׳

.2203 
 השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה, ובל המעונין
 .רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 ב״ד בתשרי תשל״ה (10 באוקטובר 1974)
 א׳ היון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז.

 השינוי האמור, בצורה שבה הועדה הכיחוזית אישרה אוחו, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המהוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־־תקוה, וכל המעונין
 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 כ״ד בתשרי תשל״ה (10 באוקטובר 1974)
 א׳ היון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 מרחב תכגון מקומי, פתה־תקוח

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
 אישרת שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מס׳
 פת/1/509״, שהודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט

 המצורף• אליו, פורסמה בילקוט הפרסומים 1884, עמי 737.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 גוש 6386 חלקות 142—144, הלק מחלקות 148.

 נוש 6714 חלקה 140.
 עיקרי מטרות שינוי התכנית:

 הרחבת דרך, המרת חלקה מס׳ 140 בגוש 6714 ממגורים לשטח
 חניה.-

 שינוי התכנית האמור, בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית; ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורח
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־תקוה, וכל המעונין
 רשאי לעיין בו ללא חשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתותים לקהל.

 כ״ר בתשרי תשל־׳ה (10 באוקטובר 1974)
 א׳ היון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, פתח־תקוה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז,
 החליטה באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא
 ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ פת/2/1237״,׳שהודעה על הפקדתו, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, פורסמה בילקוט הפרסומים 1978, עמ׳
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 השינוי האניור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו, ביתד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־תקוו!, וכל המעונין
 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 ל׳ בתשרי תשל״ה (16 באוקטובר 1974)
 א׳ היון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז
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 חוק התכנון והבניה, תשכ״ ה-1965

 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות .שהמשרדים האמורים
 פתוחים לקהל.

 כ״ד בתשרי תשל״ה (10 באוקטובר 1974)
 א׳ היון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, כפר־סבא

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון׳ ולבניה מחוז
 המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר־סבא, הופקד
 שינוי תכנית מפורטת הנקרא ׳״שינוי תכנית מפורטת מם׳ בס/1/252״,

 ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי מטרות התכנית;
 1. שינוי יעוד קרקע חקלאית למלאכה ולשטח ציבורי פתוח

 2. חלוקת האזור למגורים;
 3. התווית דרבים.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 רחוב התעש גוש 7606 חלק מחלקה 62 וגוש 607? חלקה 81 וחלקי

 חלקות 5ד, 83.

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

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

 במשרדי הועדה המקדמית האמורה.

( 1 9 7 4  כ״ד בתשרי תשל״ה (X באוקטובר 0
 א׳ היון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה •
 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, ראשון־לציון

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מהוז המרכז
 החליטה באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא
 ׳׳שינוי תכנית מפורטת מם׳ רצ/2/56, ש/ת/מ/ גוש 6288 חלקה 28•׳,
 שהודעה של הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 1908, עמי 1412.

 השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית להכנון ולבניה ראשון־לציון, וכלי
 המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 כ׳׳נ בתשרי תשל״ה (9 באוקטובר 1974)
 א׳ חיק

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, רעננה

 הודעה בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק החבנון והבניה,
 תשב״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,

 אישרה שינויי תכניות מפורטות הנקראות:

 (1) ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ רפ/1/ד2״.
 לאלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

 גוש 6581 חלקה 239 רחוב רבוצקי.
 עיקרי מטרות שינוי התכנית:

 שינוי ייעוד מאזור מגורים ב׳ לאזור מגורים אי.
 ההודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף

 אליו, פורסמה בילקוט הפרסומים 1740, עמי 2234.

 (2) ״שי#י תכנית מפורטת מס׳ רע/69/1״.
 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 גוש 6586 חלקות 17 עד 22 ברחוב רמב׳״ם.

 עיקרי מטרות שינוי התבנית:
 הקמת 4 בניניק בני 6 קומות על עמודים במקום 6 בנינים בני 3

 קומות יעל עמודים.

 ההודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עס התשריט המצורף
 אליו, פורסמה בילקוט הפרסומים 1955, עמי 105.

 שינויי התכניות האמורות, בצורה שבה אישרה הועדה המחוויה
 ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה,
 וכל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ד בתשרי תשל״ה (10 באוקטובר 1974)
 א׳ היון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 מרחב תכנון ־מקומי, רעננה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעגף 117 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה—1965, בי הועדה המחוזית לחבנון ולבניה מחוז המרכז,
 אישרה שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת

 מס׳ דע/1׳,57־*.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

 גושים 6579, 6580 חלקית 22־26, 25א', 13.3—135, 137,
-481 ,479—470 ,468-460 ,513 ,28 ,169-147 ,290-287 ,138 

.484 

 עיקרי מטרות שינוי התכנית:
 קביעת הבינוי שלפיו תותר הבניה, קביעת מספר הדירות וקווי

 הבנין ותוספת חזית מסחרית.
 ההודעה על הפקדת שינוי התבנית יחד עם התשריט המצורף אליו,

 פורסמה בילקוט הפרסומים 1939, עמי 2203.

 שינוי התבנית האמור, בצודה שבה אישרה הועדה המחוז?ת ביחד
 מם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה, וכל המעונין
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ו 9 6 5  חוק התכנון והבניה, תשכ״ ה -

 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינויי
 התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 י׳׳ז בתשרי תשל״ה (3 באוקטובר 1974)
 א׳ חיץ

 יושב ראש הועדה.המחוזית לתכנון ולבניה
 • מחה המרכז

 מרחב הכנון מקומי, שורקות

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף. 89 לחוק התכנון והבניה, -

 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שורקות, הופקד

 שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מסי בר/21/353 •
 כפר מרדכי חלוקה חדשה ושינוי ייעוד שטחים״, ביחד עם התשריט

 המצורף אליו.
 י ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

 גוש 4995 הלקוח 73, 74.
 גוש 5000 חלקות 44, 75, 76, 77, 78, 79, 80 במושב כפי־

 מרדכי.
 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 בל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו י
 נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון.
 שלה כלול בתהום התבנית או גובל -אוחו, דשאי, תוך חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.
 י׳׳ח בתשרי תשל״ה (4 באוקטובר 1974)

 א׳ היון _
 יושב ראש הועדה המחוזית להכנון ולבניה

 מחוז המרכז

 'מרחב תכנון מקומי, לוד

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בןה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק החכנון והבניה,
 תשב״ה-ל1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה לוד, הופקד שינוי
 תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ לד/6/23 שינוי
 ייעוד מנרש מציבורי פתוח לבנין ציבורי להקמת גךילדים״, ביתד

 עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התבנית:
 גוש 4024 הלקה 124 ברחוב אלסעל מסי 6, 8 בלוד.

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

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחד הרואה עצמו
 נפגע על יד* שינוי התבנית, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרתב התכנון
 שלה בלול בתחום התבנית או גובל אותו, רשאי, תוך חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התבנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 י״ח בתשרי תשל״ה (4 באוקטובר 1974)
 א׳ חיון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, צפוךהשרון

 הודעה בדבר הפקדת שינוייתכניתימפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה צפון־השרון, הופקד
 שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ צש/4/76
 נורדיה שינוי תקנות לתכנית מפורטת צש/6ד/2״, ביתד עם התשריט

 המצורף אליו.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 נוש 8218 חלקות 2, 4, 7 וחלק מחלקה 11.

 גוש 8220 חלק מחלקות 3, 6 במושב שיתופי נורדית.

 כל המעונין בשיגוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימןם
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין אויבכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
 נפנע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
 שלה כלול בתחום התכנית או נובל אותו, רשאי, תוך חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 י״ז בתשרי תשל״ה (3 באוקטובר 1974)
 א׳ חיון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, שורקות

 הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
 נמםדת בזה הודעה,׳ בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שורקות, הופקדו

 שינויי תבניות מפורטות, ביהד עם התשריטים המצורפים אליהם:

 (1) ״שינוי תבנית מפורטת מס׳ בר/4/93 שינוי ייעוד מאזור
 ־ מגורים משקי עזר ושטחיחקלאי למגורימ לבניה ולבעלי מקצוע

 במושב גן הדרום״.

 ואלה הם השטתים הכלולים בשינוי התבנית:
 מגרשים 7 עד 22 במושב גן הדרום.

 >2) ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ בר/ 61 ייעוד שטח לגן לאומי בשטחי
 המועצה האזורית גן דוה״.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 גושים 5244, 5245, 5246, 5247 וחלק מנושים 4074, 5272,

 5273, 5274, בשטה המועצה האזורית גן רוח.

 כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא חשלום בימים
 *•בשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 בל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
 2פנע על ידי שינויי התכניות, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
 :התכנון שלח בלול בתחום התכניות או גובל אותם, רשאי, תוך חדשיים
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 חוק התכנון והבניה, תשכ״ ה-1965

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התבנית:
 מגרש מסי 55 בצור־נתן.

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

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
 נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס ועדה מקומית שמדחב התכנון
 שלה כלול בתחום התבנית או גובל אותו, רשאי, תוך הדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 כ׳ בתשרי תשל״ה (6 באוקטובר 1974)
 א׳ היון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 מרהב תכנון מקומי, זמורה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה, הופקד שינוי
 תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי תבנית מפורטת מם׳ זמ/20/66״, ביחד

 עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי מטרות התכנית:
 איחוד וחלוקת מחדש של מגרשים.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 יבנה גוש 4942 (גוש חדש) חלקה 51 וחלקי חלקות 72, 92, 110.

 באזור זה אין עדיין שמות לרחובות.

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

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

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 כ-ח בתשרי תשל״ה (14 באוקטובר 1974)
 א7 חיץ

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, חוף־השרון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, בי הועדה המרוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,

 אישרה תבנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מם׳ חש/68״.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
 גוש 7648 הלקות: חלק מחלקה 9, 10, 12, פרדס ״הסבוך הנמצא:

 ממערב לכפר בחיה.
 עיקרי מטרות התכנית:

 א. חלוקת הקרקע לחלקות חקלאיות (פרדסים);
 ב. התווית דרבים חדשות.

 ההודעה על הפקדתה, יחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 1997, עמי 1153.

 מרחב תבנךן מקומי, המרכז

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז ובמשרדי הועדה המקומית ,לתכנון ולבניה המרכז, הופקד
 שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מם׳
 ממ/0/507־1ב׳ — תוספת לתקנות תכנית נוה־מונסון המאפשר הקמת
 מבנה עזר וסככות למכוניות בקווי בנין לחזית לצד ולאחור באישור
 הועדה המקומית באזוד מגורים ב, בי, 1*, ביחד עם התשריט המצורף

 אליו.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 שטה המועצה המקומיח נוה־מוגוסון.

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

 בל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
 נפגע על ידי שינוי התכנית, ובן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
 שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו, רשאי, תוך חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.
 י״ח בתשרי תשל״ה(4 באוקטובר 1974)

 א׳ חיץ
 יושב ראש הועדה' המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, חו^־חשרון

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מהוז
 המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף-חשרון, הופקד
 שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ חש/13';1״,

 ביתד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי מטרות התכנית: קביעת יעודי קרקע והוראות הבניה
 במושכ רשפון בגושים 6673—6678, 6680, 7663, 7664.

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

 בל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
 נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
 שלה כלול בתהום התבנית או גובל אותו, רשאי, תוך חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התבנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 י״ח בתשרי תשל״ה (4 באוקטובר 1974)
 א׳ חיץ

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, השרון־הדרומי

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ח—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מהו!
 המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה השרון־הדרומי,
 הופקד שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מם׳
 שדי. 101 ׳7 שינוי גבולות מגרשים והפיכת שטח פתוח למגרש בצור-

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

 מרחב תכנון מקומי, זמורה

 הודעה בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון •והבניה׳
 חשכ״ה-1965, בי הועדה המחוזית לחכנון ולבניה מחוז המרכז*

 אישרה שינויי תכניות מפורטות הנקראות:

 (1) ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ זמ/13/66״.
 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

 גוש 3511 חלקה 185 ביבנה.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית:
 , שינוי ייעוד אזור מגורים א׳ לשטח מיוחד.

 ההודעה -על הפקדת שינוי התכנית, יחד. עם התשריט המצורף
 אליו, פורסמה בילקוט הפרסומים 1915, עמ׳ 1605.

י תכנית מפורטת מם׳ mini8״. ו נ י ש ״ ( 2) 
 ואלה הם השטחים הכלולים בשאוי התכנית:

 יבנה גוש 3511 חלקות 94, 95, 96, 106, וחלקי חלקות 55,
 76, 92,91, 93, 97—101, 103, 104, 110, 111 בקטע שממע

 רב לכביש הראשי אשקלון—הל־אביב.

 עיקרי מטרות שינוי החבניח:
 קביעת שטחים לבניני ציבור וחלוקה חדשה של מגרשים.

 ההודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף
 אליו, פורסמה בילקוט הפרסומים 1772, עמי 226.

 שיבויי התכניות האמורות, בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית
 ביהד עפ התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי. הועדה
 המחוזית האמורה ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה,
 ובל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ד בתשרי תשל״ה (10 באוקטובר 1974)
 א׳ חיוץ

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, חיפה

 הודעה בדבר אישור שינויי תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ־׳ה—1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה החליטה

 באישור שר הפגים, לאשר שינויי תבניות מפורטות הנקראות:

 (1) .״תבנית מם׳ חפ/1118בי מעונות רופאים ברחוב גדליהו״,
 המהווה שינוי לתכנית מסי חפ/1118אי, תיקון לתכנית מיתאיר
 של העיר חיפה מורד דרומי בכרמל, שהודעה על הפקדתו,
 ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה בילקוט הפרסומים

 1955, עמי 108.

 (2) ״תכנית מסי חפ/1335אי קרית שמואל״ המהווה שינוי לתכנית
 מם׳ הפ/222 עמק זבולון מפרץ חיפה, שהודעה על הפקדתו
 ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה בילקוט הפרסומים

 1629, עמ׳ 1817—1818.

 (3) ״תכנית מם׳ חפ/1313 מעונות רוממה צפונית״ המהווה שינוי
 לתכנית מם׳ חפ/229 תכנית מיהאר של העיר חיפה, שהודעה
 על הפקדתו ביחד עם התשריט והנפפח המצורפים אליו פורסמה

 בילקוט הפרסומים 1791, עמ׳ 716.

 התבנית האמורה, בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית, ביחד עם
 התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף־השרון, ובל המעונין
 רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.
 ב״ט בתשרי תשל״ח (15 באוקטובר 1974)

 א׳ היון
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, הדרים

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

 אישרה תכנית מפורטת הנקראת •תכנית מפורטת מס׳ הר/ד16״.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
 גוש 6442 חלקות 92-88 רחוב בתי הסוכנות בקטע שבין רחוב

 ההכשרות והואדי.
 עיקרי מטרות התכנית:

 ייעוד שטח למגורים, הרחבת דרך ופתיחת שביל ציבורי למטרות
 ניקוז.

 ההודעה על הפקדתה, יחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2013, עמי 1553.

 התבנית האמורה, בצורה שבה אישרה הועדה המחיזיח, ביחד עם
 התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לחכנון ולבניה הדרים, וכל המעונין

 רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים .
 פתוחים לקהל.

 כ״ט בתשרי תשל״ה (15 באוקטובר 1974)
 א׳ חיץ

 יושב ראש ׳הועדה המחוזית לתכנון ולבניה י
 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, זמורה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכניתי מפורטת
 נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכב1ן והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
 החליטה באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא

 ׳שינוי תכנית מפורטת מם׳ זמ/13/19 חלוקה חדשה בנדרה״, בגוש .
 3878 חלקות 49-41, 55-51, שהודעה על הפקדתו, ביתד עם התש
 ריט המצורף אליו, פורסמה בילקוט הפרסומים 1827, עמי 1734.

 השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה, ובל המעונין

 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים,-
 פתוחים לקהל.

 כ״ד בתשרי השל״ה (10 באוקטובר 1974)
 א׳ חיץ

 "'יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

ן תשד״׳ה, 7.11.1974 291 י ש ח ב ב ״  ילקוס הפרסומים 2057, כ



 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-1965

 מס׳ ק/134נ׳ שינוי לתכנית מפורטת ק/134* המהווה שינוי לתכנית
 מם׳ ק/134 בינוי רמלונח, שהודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט

 המצורף אליו פורסמה בילקוט הפרסומים .1962, עמי 270.

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

 פתוחים לקהל.

 כ״ה בתשרי תשל״ה (11 באוקטובר 1974)
 נפתלי אילתי

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז היפה

 מרחב תכנון מקומי, קריות

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית -
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה החליטה
 באישור שר הפנים, לאשר שינוי תבנית מיתאר מקומית הנקרא
 ״תכנית מם׳ ק/221 השלמת אזור תעשיה בגוש 10431־ המהווה שינוי
 לתכנית מם׳ ק/130 תכנית. המיתאר לשטח הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה קריות, שהודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו

 פורסמה בילקוט ־הפרסומים 1970, עמי 472.

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

 פתוחים. לקהל.

 י ב־־׳ה בתשרי תשל״ה (11 באוקטובר 1974)
 נפתלי אילתי

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי־מחוזי, מחוז חיפה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 ו־12(א) לחוק התכנון
 והבניה, תשכ״ה-׳1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 חיפה החליטה באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מיתאר מקומית
 הנקרא ״תכג־ת מס׳ ג/733 אזור תעשיה דאלית אל כרמל* המהווה
 שינוי לתכנית מם׳ ג/400 תכנית מיתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר
 מחוז חיפה ולתכנית ג/682 אזור תעשיה בדאלית אל כרמל, שהודעה
 על הפקדתו ביחד עם התשריט והנספח המצורפים אליו פורסמה

 בילקוט הפרסומים 1933, עמי 2032.

 השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ביחד
 עם התשריט והנםפח המצורפים אליו, הופקזי במשרדי הועדה המחוזית
 האמורה, ובל מעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,

 כ׳׳ה בתשרי תשל׳׳ה (11 באוקטובר 1974)
 נפתלי אילתי

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה

1 בינוי על חלקה 45 בבוש 08S10 ברחוב 5 7 7 / 4 ת מס׳ חפ) * י נ כ ת ) 
 האסיף״ המהווה שינוי לתכנית מס׳ חפ/229 תבנית המיתאר
 של העיר חיפה, לתבנית מם׳ הפ/229ב׳ הגדלת אחוזי הבניה
 באזור מגורים א׳ ולתבנית מס׳ חפ/718א׳ פיקוח על פיתדח
 הבניה באזור מגורים א׳, שהודעה על הפקדתו ביחד עם התש
 ריט המצורף אליו פורסמה בילקוט הפרסומים 1951, עמ׳ 66.

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

 האמורים פהוחיס לקהל.
 כ״ה בתשרי תשל״ר,(11 באוקטובר 1974)

 נפתלי אילתי
 יושב ראש הועדה המחוזית להכנון ולבניה

 ^ מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי, הדרה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 חשב״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מתוז
 חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הדרה, הופקד שינוי
 תכנית מפורטת הנקרא ׳׳תבנית הד/493 — קרית איתרי הדרה״
 המהווה שינוי לתכנית חד/19 תכנית האזור הדרוס מערבי ביחד עם

 התשריט המצורף אליו.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית: בוש 10042 חלקה 15.
 עיקרי מטרות שינוי התבנית הם: תכנון קרית איתרי אשר בה

 ישולבו מבנים לדירות מגורים ומוסדות חינוך.

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

 כל מעונין בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הדואד, עצמו
 נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן ועדה מקומית או מהנדס ועדה
 מקומית שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו,
 רשות מקומית לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף 3 לפקודת המועצות
 המקומיות שאזור שיפוטה בלול בתחום התכנית או גובל אתו, נוף
 ציבורי או מקצועי כמפורט בצו התכנון והבניה (קביעת גופים ציבו
 ריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית) תשל״ד—1974, וכן
 בל משרד ממשרדי הממשלה, רשאים, תוך חדשיים מיום פרסומה
 של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי

 הועדה המקומית לתכנון ולבניה הדרה.

 כ״ה בתשרי תשל״ה (11 באוקטובר 1974)
 נפתלי אילתי

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה .

 מרחב תכנון מקומי, קריות

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה החליטה
 באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״תבנית
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 גוש 10385 חלקי הלקות 33-14, 35.
 גוש 10386 חלק מחלקח 44.

 גוש 10387 חלקי חלקות 1, 11,2—13.
 גוש 10395 הלק מחלקה 5.

 גוש 10480 חלק מהלקה 32. ״
 גוש 10481 חלקי חלקות 1, 3, 4, 7—9

 גוש 11126 חלק מחלקה 1.
 גוש 11127 חלקי חלקות 1, 2, 13-8, 27, 28.

 גוש 11130 חלקי חלקות 1—3. ,
 גוש 11131 חלקי חלקות 1, 2.

 גוש 11132 חלקי חלקות 1, 8, 19, 31, 32, 34.
 גוש 11136 חלקי חלקות 26—29, 48, 53.

 גוש 11154 חלקי חלקות 1, 3;
 גוש 11155 חלקי חלקות 1, 2, 5.

 גוש 11156 חלק מחלקה 1.
 גוש 11157 חלקי חלקות 1, 2.

 גוש 11159 חלק מחלקה 1.
 גוש 11160 _ חלקי חלקות 1, 4.

 גוש 11161 חלק מחלקה 1.

 גוש 11162 חלק־ מהלקה 1.
 גוש 11163 חלק מחלקה 37.

 גוש 11171 חלקי חלקות 3—13, 44, 46.
 גוש 11221 חלקי חלקות 1—9, 34—45, 64.

 גוש 11226 חלקי חלקות 30-1, 1^51.

 עיקרי מטדות שינוי התכנית, בשטח של כ־1019 דונם, הם:-

 1. קביעת תואי חדש לכביש מסי 24 מזרחית לקו מסיה״ב בקטע
 שבין. גבול עירית חיפה מצפון־מערב לבץ. צומת עמקים מדרוםי

 מזרח.

 2. קביעת תואי חדש לכביש מס׳ 241 בקטע שבין קיבוץ-יגור מדרום
 לבין גבול המחוז מצפון־מזרח, תוך עקיפת בפד־הסידים (ובהמשך — .

 עקיפת קרית אתא). -
 3. קביעת תואי זמני לקטע עוקף יגור.

 4. קביעת חסימות ובישולי דרכים, ומיקום הסתעפויות וצמתים.
 5. קביעת רוחב הכבישים החדשים ל־50.0 מי.

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

 בל מעונין בקרקע, בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
 נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן ועדה מקומית, או מהנדס ועדה
 מקומית שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התבנית או גובל אותו,
 רשות מקומית־ לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף 3 לפקודת המועצות
 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, הוך חדשיים מיום פרסומה
 של הודעה זו ברשומות, להגיש התגגדות לשינוי התכנית במשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה לגבי השטחים הכלולים
 במרחב תכנון מקומי־מחוזי, ובמשרדי הועדה המקומית לחכנון

 ןלבניד. זבולון לגבי השטחים הכלולים במרחב תכנון מקומי זבולון.

 כ״ג בתשרי תשל״ה (9 לאוקטובר 4ל19)
 נפתלי אילתי

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי, השומרון

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 חשכיה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה החליטה
 באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא -״תכנית
 מם׳ ש/135 תכנית בינוי למרכז אזרחי כרכור״ המהווה שינוי לתכנית
 ש/18 תכנית מפורטת כרכור, שהודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט

 המצורף אליו פורסמה בילקוט הפרסומים 1992, עמי 1034.

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

 פתוחים לקהל.

- ב״ה בתשרי תשל״ה (11 באוקטובר 1974)
 נפתלי אילתי

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי־מהוזי, מחוז חיפה
 מרחב תכנון מקומי, זבולון

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת,
 נמסרת בזה הודעה, בהחאם לסעיפים 89 ו־12(א) לחוק התכנון
 והבניה, תשכ״ה—1965, כי'במשרדי הועחז. המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה זבולון, הופקד

 ביתד עם תשריטים מס׳ 1 ו־2 המצורפים אליו שינוי תבנית מפורטת.
 הנקרא ׳׳תכנית מס׳ בע/809 כביש• צומת שער״עמקים — חיפה(תואי
 חדש לכביש מם׳ 24) וכביש יגור קרית אתא עוקף מזרחי(תואי חדש
 לכביש מס׳ 241)״ המהווה שינוי לתכנית מם׳ 45 כפר חסידים
 ולתכנית מם׳ זב/3 כביש גישה לתחנת מיתוג של חברת ההשמל

 לארץ ישראל בע״מ.

 כן נמסר בזה, כי שינוי התכנית האמור כולל בתחומו אח חלקי י
 התכניות מס׳ ג/545אי אזור תעשיה ומלאכה חל חנן—נשר, מם׳
 580/1 תבנית מיתאר נשר ומס׳ ג/400 תכנית מיתאר לשטח הגלילי
 לתכנון עיר מחוז היפה, וכי הוא משפיע על ההודעה בדבר הפקדת
 תכנית מם׳ זב/6 משק יגור, שפורסמה בילקוט הפרסומים 1246,

׳ 775. מ ע ^ 

 H ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

 א, במרחב חכנון מקומי־מחוזי מחוז חיפה:
 • גוש 11221 חלקי חלקות 10, 25—33, 62.

 גוש 11166 חלק מחלקה 5.
 גוש 11167 חלקי חלקות 1, 5.

 גוש 17172 חלקי חלקות, 1, 6, 7, 12, 13, 16—19,
.46 ,38 ,32—30 

 ב. במרחב תכנון מקומי, זבולון:
 גוש 10291 חלקי חלקות 33, 35—43.

 גוש 10292 חלקי חלקית 17, 35, 38, 41.
 גוש 10299 חלק מחלקה 1.

 גוש 10360 חלקי חלקות 4, 5, 7, 15, 21,16.
 בוש 10377 הלק מחלקה 1.

 בוש 10378 חלקי חלקות 1, 2, 6, 7.
 גוש j 10380 חלקי חלקות 1—8, 22-16.
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ו  חוק התכנון והבניה, תשכ״ ה-965

 ואלה הם עיקרי מטרות ההכגיח:
 א. ביטול התניות והדרכים הציבוריות.

 ב. קביעת אזור מגורים ג׳ ואזור מגורים מיוחד.
 ג. קביעת מגרש לבנין ציבורי,

 ד. קביעת שטח ציבורי פתוח.
 ה. קביעת אופן הבינוי והחניה לבנינים בין רחובות חנה סנש

 ו־ רה׳ עהיה.

 (2) ״שינוי מם׳ 12 לתכנית מפורטת מס׳ ד/458- רובע ו׳ אשדוד״
 חלק מנושים 2074, 2071, 2070 ביחד עם התשריט המצורף

 אליו.
 ואלה הם עיקרי מטרות התכנית:

 לשנות את תכנון ובינוי מרכז הרובע.

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

 כל מעונין בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו גפגע על ידי שינויי התכניות או גובל אותם רשאי תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינויי

 התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 כ׳ בתשרי תשל״ה'(6 באוקטובר 1974)
 י׳ ורדימון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי, טובים
 . הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות1

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז
 הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון, ולבניה טובים, הופקדו

 שינויי תכניות מפורטות הנקראות:

 (1) ״שינוי מם׳ 2 לתכנית מפורטת מס׳ 105/03/8״ אזור תעשיה
 קרית מלאכי, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה הם עיקרי מטרות התכנית:
 קביעת חלוקת השטחים ואופי הבינוי באזורי תעשיה ושטה מסחרי

 גוש 301 חלקי הלקות 8, 7, 3, 1,2.

I(2) ״שינוי מס׳ 1 לתכנית מפורטת מם׳ 107/03/8״ אזור מגורים 
 בגוש 310 הלק מחלקה 2 קרית־מלאכי, ביחד עם התשריט המצורע

 אליו.
 ואלה הס עיקרי מטרות התכנית:

 קביעת אזורי מגורים 2—3 קומות, עט שטחי הביה פרטיים, שטח
 ציבורי פתוה, מגרש משחקים, שטח לבניני ציבור (גן ילדים,

 בית כנסת) והצעת בינוי,

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

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות או גובל אותם רשאי תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינויי התכ

 ניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 כ״ד בתשרי חשל״ה (10 באוקטובר 1974)
 י׳ ורדימון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הדרום

 • מרחב תכנון מקומי, אשקלון

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון, הופקד
 שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי מם׳ 8 לתכנית מפורטת מם׳
 120/03/4״ אזור מלאכה בגושים 1219, 1217, אשקלון, ביחד עם

 התשריט המצורף אליו.

 ואלה הם עיקרי מטרות התבנית:
 ׳חלוקה מחדש של מגרשים 1א׳, 1בי, 1ג׳, 1ד׳ ושינוי ייעוד
 מאזור תעשיה לאזור מיוחד בין הרחובות דוד רזיאל ומרכז התעשיה.

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

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
 נפגע על ידי שינוי התכנית או גובל אותו רשאי תוך חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה יזו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 כ׳ בתשרי תשל״ה (6 באוקטובר 1974)
 י׳ ורדימון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הדרום •

 מרחב תכנון מקומי, אשדוד

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה*
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה. מחוז הדרום
 החליטה באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית" מפורטת הנקרא
 ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ 105/03/5 אזור ־מלאכה ב״ש״, בגוש
 38064 חלקה 74 אזור מלאכה, שעיקרי מטרתו שינוי ייעוד משמח
 מסחרי לשטח חעשיה, אשר הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט

 המצורף אליו פורסמה בילקוט הפרסומים 1905, עמ׳ 1334.

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

 פתוחים לקהל.

 ב׳ בתשרי חשל״ה (6 באוקטובר 1974)
 י׳ ודדימון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי, אשדוד

 הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשדוד, הופקדו

 שינויי תבניות מפורטות הנקראות:

 (1) ״שינוי מם׳ 16 לתכנית מפורטת מסי ד׳ 435 רובע ג׳ אשדוד״
 חלקי גושים 2070, 2069 ביחד עם התשריט המצורף אליו.
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 הזמנות בתי המשפע

 בית המשפט המחוזי בירושלים
 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון

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

 בעיניו.

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

 680/74 איגרא ישראל ירושלים 9.5.74 שיפרא איגרא
 684/74 חריטנר מאיר ירושלים 18.8.72 ציפורה פוליאקוב

 371/73 בישארה קרלוס יוניה
 םיקפי הונדורס 21.11.67 סקרלט יותה מקרקר

 689/74 ניסני אסתר ירושלים 2.11.70 מתתיהו ניסני
 691/74 ספיבק שרה ירושלים 19.10.73 זמיר מיכאל
 692/74 מבורך מרדכי ידוש לים 9.10.74 שדה מבורך

 דב איתן, רשם
 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון

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

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

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

 681/74 שלוםבדג טובה ירושלים 6.9.74 דוד שלוסברג
- ירושלים 9.5.74 שיפרא איגרא  680/74 איגרא ׳ישראל

 682/74 ״ פינקרט אברהם ירושלים 21.12.73 אורבך וילה
 683/74 שלוםברג אברהם ירושלים 25.9.74 דוד שלוםברג

 686/74 בלומנקרנץ מנשה יעקב ציריך 25.9.4S סילביה רוזנברג

 687/74 גולדשטיין שמואל ירושלים 26.4.73 רבקה גולדשטיין

ק ירושלים 26.8.74 פייבל סופיה זיזי י ן י י  688/74 פייבל א
 690/74 לקח רבקה ירושלים 30.7.74 לקח שמואל

 דב איתן, רשם

 בית המשפט המחוזי בתל־ אביב י יפו
 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבו־ן

 • להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם, במפורט להלן. כל
 המתנגד לבקשות מיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה וו, »ת טעמי התגגדותו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיניו.

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

 4344/74 מרדכי ורד רחובות 22.8.74 יעקב, עפר ואריה ורד,
 קטינים

 4345/74 חיה ורד רחובות 22.8.74 משה נרטנר
 . 3747/74 סין לייזר שרה חל־אביב 2.2.73 רוזנשטין סלומון

 29.8.72 יודיח בלוך ופרסי רוזן

-  4421/74 הרמן רוזן

 ד׳ ולך, רשם
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 בית המשפט המתתי בתל־אביג־יפו
 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבק

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

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

 שם המבקש
 תאריך

 הפטירה
 מקום מגוריו

 האחרון
 מסי התיק
 (ירושות)

 ליאון שירין

 ד׳ ולך רשם
 4750/74 דוד שירץ מגדיאל 28.5.73

 בית המשפט המתתי בבאר־שבע
 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבץ

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

 בעיניו.

 שם המבקש
 תאריך

 הפטירה
 מקום מגוריו

 שם המנוח האחרון
 מם׳ התיק
 (צוואוח)

 צבי עופר

 ילה פורטונה

10.8.74 

2.8.74 

 באר־שכע

 אשקלון

 לאון הרשקוביץ
 גז אלים

303/74 

305/74 

/ בנאי, רשם  י

 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון
 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 טובח הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה

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

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

 301/74 אנצל רחל באר־שבע 27.6.56 אנצל איציק

 306/74 איפרגן אליהו באר־שבע 16.1.72 איפרגן אהרון

 280/74 אלברטורדה אשדוד 9.4.74 ורדה נעומי

 278/74 ברי פרידה אשדוד 24.12.73 ליבוביץ מלבינה

 299/74 דיקמן רחל באר־שבע 20.12.66 דיקמן נחום ואח׳

 313/74—ח׳ קוקון משה אשקלון 25.9.74 לוסקין מרים

 314/74—ת׳ שי אביטל קיבוץ גת 7.10.74 חנה בוסתנאי

 311/74 לוינגר בלונש אימונים 2.8.74 זאב דהן

 אברג׳ל סלומון אשקלון 19.6.73 אברג׳ל אסחר
 שר-שלום(שרעבי)

307/74 

304/74 
 בצלאל אשקלון 16.5.74 אבשלום שד־שלום

 309/74 אסולין חיים דימונה 30.4.74 אסולין מרי

 308/74 סבג מרדושה דימונה 13.7.74 םבג פגי

 310/74 ולצר פרלה — 29.8.74 ולצר לופד

 י׳ בנאי, רשם
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 בית המשפט המחוזי בנצרת

 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון

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

 בעיניו.

 שם המבקש
 תאריך

 הפטירה
 מקום מגוריו

 שם המנוח האחרון
 מסי התיק
 (צוואות)

 אליאס גורגי זהר
 אליאס גורני זהר

 בסי דימגדשטיין(לבית
 כחן)

 א׳ אםא, רשם

6.7.72 

31.3.73 

11.11.73 

 נצרת
 נצרת

 צפת

 שוקחה יוסרא
 זהר גיורג׳י

 דימנדשטיץ בורים

350/74 

351/74 

355/74 

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

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

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

 345/74 .מארד ג׳ורג׳ טבריה 4.7.63 רחל מוראד

 352/74 י חונוביץ שרה בפר ברוך 20.11.73 חונוביץ משה

 353/74 אחמד םלימאן עזיז משהד 22.9.60 פדל עזיז מוחד
 •סלימאן

 אחמד םלימאן עזיז

 357/74 ליבה חיים־יוםף י נצרת עלית 18.1.72 לייבה ברטח

 358/74 גרוס רות טבריה 1.4.74 איהן גרוס

, רשם א ס ' א  א

 הזמנות בתי הדין הרבניים

 בית הדין הרבני האזורי בחיפה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון 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 כטוב בעיניו.

 תיק 13/תשל״ח
׳  בענין ירושת המנוח אברהם בירדוגו, שנפטר בחיפה ביום י

 באלול תשל״ד (28 באוגוסט 1974).
 המבקשת: הסיבה בירדוגו.

 תיק 19/תשל-ה
 בענין ירושת המנוח שמעון אופנבך, שנפטר בחיפה ביום

 ב׳ באלול תשל׳׳ד (20 באוגוסט 1974).
 המבקש: יצחק אופנבך.

 תיק 23/חשל״ה
 בענין ירושת המנוח פיליפ גוטמן, שנפטר בחיפה ביום י״ב

 באלול תשל׳׳ד (30 באוגוסט 1974).
 המבקשת: פולה גוטמן.

 תיק 5050/תשל״ד
 בענין ירושת המנוח נחום מלק, שנפטר בחיפה ביום ב״ט

 בסיון תשכ״ט (15 ביוני 1969).
 המבקשת: שרה מלק (מליק).

 תיק 5055/תשל״ד
 בענין ירושת המנוחה רבקה גיזונטרמן (מור), שנפטרה

 בחיפה במם ח׳ באב חשל״ד (27 ביולי 1974).
 המבקש: דוד גזונטרמן.

 תיק 10/השל״ה
 בענין ירושת המנוח שמואל דוד מנטל, שנפטר בחיפה ביום

 י׳׳ט בטבח תשל״-ג (24 בדצמבר 1972).
 המבקש: יצחק מנטל.
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 בית הדין הרבני האזורי בחיפה

ת (המשך) ו נ מ ז - ה

 תיק.171ןתשל״ה
 בענין אישור צוואה המונח מוז0 משה גייר, שנפטר בהיפה

 ביום ג׳ בטבח הש״ל (12 בדצמבר 1969).
 המבקשת: זאנטה רבקה גייר.

 תיק 214/תשל״ח
 בענין ירושת המנוחה שרה לאה ליכטנשטרו, שנפטרה

 בחיפה ביום כ״ה בשבט תשל״ד (17 בפברואר 1974).
 המבקש: שמואל אברהם ליבטנשטרו.

 תיק 253/חשל״ה
 בענין ירושת המנוחה רגינה אלקלעי, שנפטרה בחיפה ביום

 כ׳ באלול תשל״ד (7 בספטמבר 1974).
 המבקש: יעקב אלקלעי.

 תיק 254/תשל״ח
 בענין ירושח המנוח שרול שנקר, שנפטר בקרית אתא ביום

 ג׳ בתשרי חשל״ד (19 בספטמבר 1974).
 המבקשת: ברוניה שנקר.

 תיק 292/חשל־*ה
 בענין ירושת המנוחה בליקה שול, שנפטרה בחיפה ביום י״ז

 באלול תשל״ד (4 בספטמבר 1974).
 המבקש: נח שול.

 תיק 293/תשל״ה
 בענין ירושת המנוח דוד יוסוב, שנפטר בחיפה ביום כ״ז

 בתשרי תשל״ג (5 באוקטובר 1972).
 המבקשת: גיטל יוםוב.

 תיק 304/תשל״ה
 בענין ירושת המנוח שמעון ורדי, שנפער בקרית בנימין ביום

 ה׳ בתשרי חשל׳׳ה(21 בספטמבר 1974).
 המבקשת: עליזה ורדי.

 • רפאל טולידאנו, המזכיר הראשי

 בית הדין הרבני האזורי בטבריה
ת ו נ מ ז  ה

 תיק 25/תשל״ה
 הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוח
 ימין אוחיון, שנפטר ביום י׳ באב תשל׳׳ד (29 ביולי 1974).

 המבקשים: שמעון אוחיון ואסתר חגיאג/

 כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
 הנ״ל, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום

 פרסום הזמנה זו, שאם לא בן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

 יוסף מ׳ שטרית, המזכיר הראשי

 תיק 27ןחשל״ה
 בעבין ירושת המנוח אריה וסרמן, שנפטר בחיפה ביום א׳

 באלול תשל״ד (18 באוגוסט 1974).
 המבקשת: רחל וסרמן.

 תיק 61/חשל״ה
 בענין ירושת המנוח ברנרד יעקבסון, שנפטר בנהריה ביום

 י״א בשבט חשל־ד (3 בפברואר 1974).
 המבקשת: רגינה יעקבסץ.

 חיק 85/תשל״ה
 בענין ירושת המנוח סולומון חיים, שנפטר בצפת ביום כ׳

 באלול תשל״ד (9 בספטמבר 1974).
 המבקשת: סופיה חיים.

 תיל 92/תשל״ה
 בענין ירושת המנוח אהרן בזיאן, שנפטר בחיפה ביום כ״א

 באלול תשל״ד (8 בספטמבר 1974).
 המבקשת: פניה בזיאן.

 תיק 94/תשל״ה
 בענין ירושת המנוח יצחק יוסף, שנפטר בחיפה ביום י״ג

 באלול תשל׳יד (31 באוגוסט 1974).
 המבקשת: הלן יוסף.

 תיק 96/חשל״ה
 בענין ירושת המנוח שלמה פריד, שנפטר בחיפה ביום ד׳
 בחשון חשל״ד (30 באוקטובר 1973) והמנוחה פייגה פריד,

 שנפטרה בחיפה ביום י״א באב חשל״ד (30 ביולי 1974).
 המבקשת: אילנה זינגר.

 תיק 97/תשל״ה
 בענין ירושת המנוחה דורה אלבס, שנפטרה בחיפה ביום ט״ז

 באלול תשל־ד (3 בספטמבר 1974).
 המבהשת: לוטי גולן.

 תיה 105/חשל־׳ה
 בענין ירושת המנוח אוטו בתגרד, שנפטר בקרית בנימין ביום

 י״ג באלול תשל״ד (31 באוגוסט 1974).
 המבקשת: מוטלה בונגרד.

 תיק 107/תשל״ה
 בענין ירושת המנוח ליאון נתן, שנפטר בחיפה ביום ו׳ בתשרי

 חשל״ה (22 בספטמבר 1974).
 המבקשת: אסתר נתן.

 תיק 09ג/תשל״ה
׳  בענין ירושת המנוח משה בן עטר, שנפטר בחיפה ביום י

 באלול תשכ״ה (7 בספטמבר 1965).
 המבקשת: שרה בן עטר.

 תיק 161/תשל״ה
 בענין ירושת המנוח משה אורזך, שנפטר בחיפה ביום ג׳

 בתשרי תשל״ה (19 בספטמבר 1974).
 המבקשת: מריה אותך.
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 הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 חיק מכפי 1747/74

 בענין פקודת החברות,

 ובפניץ פירוק ההברה בצלאל הוד אדריכלים בע״מ.

 והמבקש: אשר אלטובסקי.
 נמכרת בזה הודעה, בי ביום 9 באוקטובר 1974 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את ההברה הנזכרת לעיל,
 ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני כיח המשפט היושב בדין ביום

 26 בנובמבר 1974 בשעה 8.30.

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

 התשלום הקבוע בעדו.
 חיים רגבי, עו״ד

 בא כוח המבקש
 רה׳ יהודה הלוי 94, תל־אביב

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

 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 25 בנובמבר 1974.

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 חיה מספר 1913/74

 בענין פקודת החברות,

 ובענין פירוק ההברה ישרא-שירותי רכב בע״מ.
 והמבקש: זוהר נדלר,. רעיה נדלר, ע״י ביב עוה״ד מ.

 סנובםקי, רה׳ ברזילי 3, חל־אביב.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 25/7/74 הוגשה בקשה לבית המשפט
 • המחוזי בתל אביב־יפו לפרק את ההברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת
 פירוק זו תישמע בפני ביח המשפט היושב בדין ביום 3.12.74 בשעה

.8.30 
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
 בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם
 בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לכל
 נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת

 התשלום הקבוע בעדו.
 מ׳ סגובסקי, עו״ד

 ב״כ המבקשים
 רח׳ ברזילי 3, תל־אביב

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

 י החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 2.12.74.

 בבית המשפט המחוזי בירושלים תיק מספר 294/73

 בענין פקודת החברות,

 ובענין פירוק החברה מבועי ירושלים בע״מ,

 והמבקש: אליהו בש, ע״י ב״ב א. שפאר ח. פיטון, עו״ד
ן יהודה 2, ירושלים. ב / ח ר  מ

 נמסרת בזה הודעה, כי ביומ 17.6.74 הוגשה בקשה לבית המשפט
 המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק
 זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 1.12.74 בשעה 11.30.

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

 התשלום הקבוע בעדו.
 ח׳ סיטון, עו״ד

 ב״כ המבקש

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

 החתום לעיל לא יאוחד משעה 13.00 של יום 29.11.74.

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 היק מספר 1988/74

 בענין פקודת החברות,

 ובענין פירוק הוגברה בני םמואל בע״מ,

-והמבקש: מנחם לברטובסקי ע״י עד׳ד מרים ליפשיץ מרח׳
 מזא״ה 52אי, הל-אביב.

ם 6.8.74 הוגשה בקשה לבית המשפט ו י ב י  נמסרת בזה הודעה, כ
 המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת

 פירוק זו תישמע בפני ביה המשפט היושב בדין ביום 26.11.74 בשעה -
.8.30 

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

 התשלום הקבוע בעדו.

 מרים ליפשיץ, עו״ד
 רח׳ מזא׳׳ה 52/אי, תל־אביב

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

 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 25.11.74.
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 הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 תיק מספר 1758/74

 בענין פקודת החברות,

 ובענק פירוק החברה לפיתוח ביקנעם בע״מ,

 והמבקש: אסמאעיל בדיר עלןאב עי׳י ב״כ עוה־׳ד ד׳ ננוד
 מרחוב ויצמן 47, תל־אביב.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10 ביולי 1974 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל־אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 26

 בנובמבר 1974 בשעה 08.30.

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

 התשלום הקבוע בעדו.
 דן גנוד, עו״ד

 ב״כ המבקש
 ־־—רחוב וייצמן 47, תל־אביב

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

 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 25 בגוכמבר 1974.

 בבית המשפט המחוזי בחיפה
 חיק מספר 1032/74

 בענין פקודת החברות,

 ובענין פירוק החברח כימי פלסט (חיפה) בצ־מ מרחוב
 טובים 2,'חיפה,

 והמבקש׳ סמי פלץ מרחוב נחלת בנימין, תל־אביב, ע״י ב״ב
 עו״ד צפורה בליצר מרחוב בן יהודה 217, חל־אביב.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 31 ביולי 19-74 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת
 פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 25 בנובמבר

 1974 בשעה 12.30.

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

 התשלום הקבוע בעדו.
 צפורה בליצד, עו״ד

 • רחוב בן יהודה 217, תל־אביב

: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב ה ר ע  ה
 למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.
 ההודעה, בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או
 בחתימת בא כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל
 החתום לעיל לא יאוחד משעה 13.00 של יום 24 בנובמבר 1974.

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 תיק מספר 2508/74

 בענין פקודת החברות,

 ובעבין פירוק החברה חלק 70 בגוש 6748 בע״מ.

 המבקש: יצחק בלאושטיץ, ידוע גס בשם יצהק בלוש־
י עוה״ד אדם קלינג, רחוב  טיץ, מרחוב הירקון 29, תל־אביב, עי

 שניאוד 9, תל־אביב.

 נמסרת בזה הודעה, שבקשה לפירוק החברה הנ״ל, ע״י בית
 המשפט המחוזי תל-אביב, הוגשה ביום 6 באוקטובר 1974, לבית
 המשפט המחוזי תל־אביב, ובי בקשת פירוק זו תישמע בבית המשפט

 המחוזי חל־אביב ביום 26 בנובמבר 1974 שעה 8.30.

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

 התשלום הקבוע בעדו.
, עו״ד ג ב י ל  אדם ק

 ב-כ המבקש
 רחוב שביאור 9, תל־אביב

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

 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 25.11.74.

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 תיק מספר 1987/74

 בענין פקודת ההברות,

 ובענין פירוק החברה לפיתוח ביקנעם בע״מ.

 והמבקש: בהט ושש שותפות רשומה.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6 באוגוסט 1974 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל־אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 26

 בנובמבר 1974 בשעה 08.30.

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

 התשלום הקבוע בעדו.
 פ׳ מנדלוביץ, עו״ד
 . שדרות רוטשילד, 14

 תל־אביב־יפו

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

 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 25 בנובמבר 1974.

 300 ילקוט הפרסומים 2057, כ״ב בחשון תשל׳׳ה, 7.11.1974



 הודעות מאת כונס הבכסימ הרשמי
 פקודת החברות

 צווי פירוק ואסיפות ראשונות
 שם החברה: מבלטי דיוק (1958) בע״מ - בפירוק (מקודם: דיוק

 מוצרי גומי מדויקים בע״מ).
 מען-המשרד-הרשום: רחוב בית- הלל 16,-שב׳ מובטיפיורי/־תל־אביב;—

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי-690/74.
 תאריך צו הפירוק: י״ב בתמה תשל״ד (2 ביולי 1974).

 האריך הגשת הבקשה: ב״ח באדר תשל״ד (22 במרס 1974).
 היום והמקום לאסיפות ראשונות: ג׳ בטבת תשל׳י-ח (17 בדצמבר
 1974), במשרד כונס הנכסים הרשמי, רחוב נחלת בנימין 39,

 תל־אביב.
 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 12.00 בצהרים;

 2) משתתפים בשעה 12.15 בצהרים.

 שם החברה: נאות רז בע״מ — בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רח׳ דוד המלך 26, תל־אביב, אצל עו״ד י. אדם.

 בית המשפט המחוזי של: חל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2177/73.
 האריך צו הפירוק: ב״ה בתמוז תשל״ד(15 ביולי 1974).

 תאריך הגשת הבקשה: ב״ה באב תשל׳׳ג(23 באוגוסט 1973).
 היום והמקום לאסיפות ראשונות: ט״ז בטבח חשל״ה (30 בדצמבר
 1974), במשרד כונס הנכסים הרשמי, רחוב נחלת בנימין 39,

 חל־אביב.
 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 12.30 בצהרים;

 2) משתתפים בשעה 12.45 בצהרים.

 ^ הודעה על מינוי מפרק
 שם החברה: קובית חברה לבנין בע״מ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רחוב דובנוב 20, תל־אביב, אצל א. בן־מאיר
 בע׳׳מ.

, תיק אזרחי 459/74.  בית המשפט המחוזי של: תל־אבינ-יפו
 שם המפרק, תיאורו ומענו: צבי מימון, עו״ד, רחוב דון יוסף הנשיא

 9, תל־אביב.
 תאריך המינוי: ד׳ בתשרי תשל״ה(20 בספטמבר 1974)

 א׳ רוטנשטרייך
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הרגל, 1936 .

 שם החייב, תיאורו ומענו: עזריאל שלום, ת״ז 984458, סוחר, רח׳
 ראובן 22, בקעה, ירושלים.

 ביחיהמשפט המחוזי של: ירושלים, תיק אזרחי 696/70.
 הסכום לבל לירה: 15 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון.
 זמן פרעונו: כ״ה בחשון תשל״ה (10 בנובמבר 1974).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: ד״ר א. צלניקר, עו-ד, בן יהודה 2,
 ירושלים.

 ט״ו בחשון חשל״ה (31 באוקטובר 1974) יי צוריאלי
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 שם החברה: אוטוקרם חברה בע״מ—בפירוק.

 י מען המשרד הרשום: טירת הכרמל, חיפה.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 644/71.

 חיום האחרון לקבלת הוכחות: א׳ בכסלו תשל״ה (15 בנובמבר 1974).
 שמות המפרקים, תיאורם ומענם: יעקב אמיתי, עו״ד, גחומ פלדמן,

 עו״ד, רחוב לבונטין 24, תל־אביב.

 ־ שם החברה: ת.י.ל. תעשיות ישראליות לאוטומובילימ בע־׳מ —
 בפירוק.

 מען המשרד הרשום: אזור התעשיה, חיפה.
 בית המשפט המחוזי של; הל־אביב־יפו, היק אזרחי 570/71.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: א׳ בכסלו תשל״ה(15 בנובמבר 1974).
 • שמוה המפרקים, תיאורם ומענם: י. אמיתי, עו״ד, נ. פלדמן, עו״ד,

. גיל, עו״ד, רחוב לבונטין 24, תל־אביב.  י

 הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד לעובדים
 בלבד

 שם החברה: רס־טרום בע״מ — בפירוק.
 מען המשרד הרשום: אזור התעשיח, קרית^אריה.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, חיק אזרחי 3ל/689.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: א׳ בכסלו תשל״ה (15 בנובמבר 1974).
 שם המפרק, תיאורו ומענו: ישראל בן־ציון, עו״ד, רח׳ מונטיפיורי

 24, פתח־תקוה.
 א׳ רוטנשטרייך .,
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעה על מינוי מפרק
 שם החברה: ״בית על״• חברה לבנין והשקעות, רח׳ ביאליק 6, חיפה*

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1564/73.
 תאריך צו הכרזת החייב כפושט רגל: 13.6.74.

 שם הנאמן, תיאורו ומענו:
 1. אברהם זרו, פו״ד, רח׳ הבנקים 3, חיפה.

 2. מאיר דואק, עו״ד, בנין העיריה.הישן חדר 14, 13, בהריה.
 תאריך המינוי: ו׳ בתשרי חשל״ה (22 בספטמבר 1974). ^%

 ט׳ בחשון תשל״ה(25 באוקטובר 1974) יי יקותיאלי
 * סגן כונס הנכסים הרשמי

 פקודת פשיטת

 הודעות על תשלום דיבידנד
 שם החייב, תיאורו ומענו: מרדכי נאמר, ת,ז. 4262618, חשמלאי,

 רחוב הרצל 610/7, ביח־שמש.
 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, חיק אזרחי 256/67.

 הסכום לכל לירה: 20 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחר: שני.
 זמן פרעונו: ב״ה בחשון תשל״ה (10 בנובמבר 1974).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי, רחוב ידידיה 4,
 ירושלים.

 ילקוט הפרסומים 2057, כ״ב בחשון תשל״ה, 7.11.1974 301



 הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי

 פקודת פשיטת הרגל, 1936

 היום האחרון לקבלת הוכחות: א׳ בכסלו השל״ה(15 בנובמבר 1974).
 שם הנאמן ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב נחלת בנימין 39,

 תל־אביב.

 הודעות על תשלום דיבידנד
 שם החייב, תיאורו ומענו: נסים קמחי, סנדלר, רחוב בוגרשוב 48,

 תל-אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב-יפו, תיק אזרחי 1548/72.

 הסכום לכל לירה: 10 אגורות.
 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד שני.

 זמן פרעונו: ב״ה בחשון תשל״ה(10 בנובמבר 1974).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ד י. פיקהולץ, רחוב אלנבי 134,

 חל־אביב.

|^  שם החייב, ומענו לשעבר: המנוח ז׳ק מזרחי, רחוב שבטי ישראל 66,
 יפו.

 בית המשפט המחוזי של: חל־אביב-יפו, תיק אזרחי 245/73.
 הסכום לכל לירה: 15 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון.
 זמן פרעונו: כ״ה בחשון תשל״ה (10 בנובמבר 1974).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ד י. פיקהולץ, רחוב אלנבי 134,
 תל •לאביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: יוסף קמחי, סוחר, רחוב בוגרשוב 48,
 תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 567/73.
 הסכום לכל לירה: 20 אגורות.

 דיבידגד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון.
 זמן פרעונו: כ״ה בחשון תשל״ה(10 בנובמבר 1974).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ד י. פיקהולץ, רחוב אלבבי 134,
 תל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: מנדל הבט, סוהר, רחוב המערכה 34,
 תל־אביב,

 כשהמשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 50/66.
 הסכום לכל לירה: 48 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון.
 זמן פרעונו: ב״ה בחשון תשל״ה (10 בנובמבר 1974).

^ ^ ו י פ י ט נ ו  מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ד מ. גולדנברג, רחוב מ
 22, חל-אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: אברהם קלב, פרוון, רחוב מבצע סעי 33,
 רמח־יוםף, בת־ים.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 3575/65.
 הסכום לכל לירה: 10 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון.
 זמן פרעונו: ב״ה בחשון תשל״ה (10 בנובמבר 1974).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ד י. עמנואל בהן, שדי רוטשילד
 3.1, חל־אביב.

7 רוטנשטרייך  י״ד בחשון תשל״ה (30 באוקטובר 1974) א
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד

 שם החייב, תיאורו ומענו: יוסף אגבריה, פועל, כפר מוסמוס, ע״י
 אום אל פחם. ת.ז. 2122623.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, חיק אזרחי 4/68.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: א׳ בכסלו חשל״ה (15 בנובמבר 1974).
 שם הנאמן, חיאורו ומענו: כינס הנכסים הרשמי, רחוב בחלת בנימין

 39, תל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: שמעון כן חנוך, לוטש יהלומים, סמטת
 סמדר 2, נוה־רםקו, רמת־השרון.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־י3ו, תיק אזרחי 15/67. ־
 היום האחרון לקבלת הוכחות: א׳ בכסלו תשל׳׳ה (15 בנובמבר 1974).
 שמ הנאמן, תיאורו ומענו: מיכאל ח. כהן, עו״ד, שד׳ המלך דוד 6,

 הל־אביב.

 שם החייב, ומענו לשעבר: עזבון המנוח מרדכי טייב, רחוב תובל 20,
 רמח־גן.

 בית המשפט המחוזי של: תל־־אביב־יפו, תיק עזבונות 2132/68.
 היום האחרון לקבלה הוכחות: א׳ בכסלו תשל״ה (15 בנובמבר 1974).
 שט הנאמן, תיאורו ומענו: נחמן אמיתי, עו׳׳ד, רח׳ אבן גבירול 45,

 הל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: מישל (גדא) זדאה, מחסנאי, רחוב מבצע
 סיני 34, בודים.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי •633/67.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: א׳ בכסלו תשל״ה(15 בנובמבר 1974).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רהוב נחלת בנימין

 39, תל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: נסים זמירי, בנאי, רחוב גורדון 9, פתח־
 תקוה.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב-יפו, תיק אזרחי 2091/69.
 היום האהרין לקבלת היכהית: א׳ בכסלו תשל״ה(15 בנובמבר 1974).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: מנחם פינקוס, עו״ד, שדי דוד המלך 29,

 חל־אביב.

 שם החייב, חיאורו ומענו: אברהם (אלפרד) הרן, אה מעשי, שב׳
 ירושבםקי אי, מגדיאל.

 בית המשפט המחוזי של: תל-אביב־יפו, חיק אזרחי 301/64.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: א׳ בכסלו תשל״ה (15 בנובמבר 1974).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: ד׳׳ר א. כאץ, עו״ד, רחוב הרברט סמואל

 60, חדדה.

 הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד לנושים
 בדין קדימה בלבד

 שם החייב, תיאורו ומענו: ישראל פרוצל, עוזר לנהג, רחוב ויזל 24,
 תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 1417/63.

 302 ילקוט הפרסומים 2057, כ״ב בחשוו תשל״ה, 7.11.1974



 הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי
 הרגל, 1936

 שמ החייב, תיאורו ומענו: שמשון זוסמן, חייך 460774, סוכן, רחוב
 יונה הנביא 20, בבי-ברק.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־־יפו, תיק אזרחי 2547/66.
 תאריך צו קבלת נכסים: כ״ז באלול תשכ״ו (12 בספטמבר 1366).

 תאריך צו פשיטת הרגל: ח׳ בשבט תשכ׳׳ז(19 בינואר 1967).
 תאריך הביטול: ה׳ נחשון תשל״ה(21 באוקטובר 1974).

 הודעות על ביטול צווי קבלת נכסים ופשיטות רגל •
 שם החייב, חיאורו ומענו: אהרן מנשה, ת״ז 1059932, בנאי, טירת

 שלום, ע״י נם־ציונה.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 580/69.

 תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל: כ״ד בשבט תשכ״ט (12 בפב
 רואר 1969).

 תאריך ביטולו: כ׳׳ד בתשרי תשל״ה (10 באוקטובר 1974).

 שט החייב ומענו: משה בנימין, ת״ז 1015493, בי״ח לחולי־נפש,
 • בת־ים.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, חיק אזרחי 1648/74.
 תאריך צו קבלת נכסים• ופשיטת רגל: י״א בתמוז'תשל״ד (1 ביולי ־

.(1974 • 
 תאריך ביטולו: י״ז בתשרי תשל״ה(3 באוקטובר 1974).

 שם החייב ומענו: חסין מחמד סלימאן אלהוזייל, ת׳׳ז 3510579,
 שיכון-מיעוטים 29, רמלה.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, היק אזרחי 120/73.
 ׳תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל: י׳״א בשבט תשל״ג (14 בינואר

.(1973 
 תאריך ביטולו: י״ז בתשרי חשל״ה(3 באוקטובר 1974).

 שמ החייבת, תיאורה ומענה: מגדה אנגלר, ת׳׳ז 0767201, חופרת;
 רחוב ברנד 15, בת־ים^

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, חיק אזרחי 2931/70.
 תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל: ט״ז באב תש׳׳ל(18 באוגוסט

.(1970 
 תאריך ביטולו: ל׳ בסיון תשל״ד (20 ביוני 1974).

 הודעה על שחרור נאמן
 שם החייב, תיאורו ומענו: יוסף זלוף, מסגר, רחוב הרוא״ח 58,

 רמת־גן.
 בית המשפט" המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2827/69.

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: יעקב נוה, ער׳ד, שד׳ רוטשילד 72,
 תל־אביב.

 תאריך השחרור: ה׳ בחשון תשל״ה (21 באוקטובר 1974).

 צו שחרור
 שם החייבת, תיאורה ומענה: פאולה שורצמן, ח״ז 6753977, תופרת

 נעלים, רחוב דיזנגוף 90, הל־אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, חיק אזרחי 5040/67.

 תאריך צו השחרור: כ״ד בתשרי תשל׳׳ה (10 באוקטובר 1974).
 מהות הצו: שחרור החלטי וסופי.

 א׳ רוטנשטרייך
 סנן בונם הנכסים הרשמי

 פקודת פשיסת

 צווי קבלת נכסים והכרזת פשיטות רגל, .
 י אסיפות ראשונות י ^

 שם החייב ומענו: אברהים מוחמד אבועבמ, ח״ז 3501491, שיכון
 מיעוטים 41, רמלה.

 יביח המשפט המחוזי של: תל־אביב-יפו, תיק אזרחי 2758/74.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: י״ב בחשון תשל״ה

 (28 באוקטובר 1974).
 בקשת נושה או חייב: בקשת החייב. .

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: י״א בטבת תשל״ה ׳(25
 בדצמבר 1974), בשעה 12.30 בצהרים, במשרד כונס הנכסים־

 הרשמי, רחוב נחלה •בנימין 39, תל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: מנחם הכהן, ת״ז 0732361, מנהל חשבונות,
 * רחוב קדושי מצדים 31, יהוד, אצל משפחת יגר,

ת המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2638/74. י ב  י

 תאריך צו'קבלת הנכסים והכרזה פשיטת רגל: ד׳ נחשון חשל״ה
 (20 באוקטובר 1974).

 בקשת נושה או חייב: בקשת החייב.
 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ט״ו בטבת תשל״ה (29
 ־ בדצמבר 1974), בשפה 12.30, במשרד כונס הנכסים הרשמי,

 רחוב נחלת בנימין 39, תל־אביב.

 שם החייבת, תיאורה ומענה: רחל בן סדון, ת״ז 6733751, מודליסטית
 לבגדי נשים, רחוב יצחק בן־צבי 340/17, רמלה.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, חיק אזרחי 2595/74.
 תאריך צו קבלת הבכסיט והכרזת פשיטת רגל: כ״ט בתשרי חשל׳׳ח

 (15 •באוקטובר 1974).
 נקשת נושה או הייב: בקשת החייבת.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה. והמקום: י׳׳נ בטבת תשל״ה (27
 בדצמבר 1974), בשעה 10.00 בבוקר, במשרד כונס הנכסים

 הרשמי, רחוב נחלת בנימין 39, חל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: יוסף לוי, ח״ז 0891251, חקלאי, רחוב
 בךיהודה 77, חל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: חל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2747/74.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: י״ב בחשון חשל׳׳ה

4 (28 באוקטובר 1974). ^ 
 P^1קשח נושה או חייב: בקשח החייב.

 .תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: י״ז בטבת תשל״ה (31
 בדצמבר 1974), בשעה 12.30 בצהרים, במשרד כונס הנכסים

 הרשמי, רחוב נחלת בנימין 39, תל־אביב.

 הודעות על ביטול צווי קבלת נכסים ופשיטות רגל,
 לאחר ביצוע הפשרה

 שם החייב, חיאורו ומענו: יהודה (ברגמן) ברטל, ת״ז 497962,
 פקיד, רחוב הרימון 13, רמת־השרון.

 בית המשפט המחוזי של: חל־אביב־יפו, תיק אזרחי 3082/61.

 תאריך צו קבלת נכסים: א׳ בכסלו תשכ״ב(9 בנובמבר 1961).

 תאריך צו פשיטת הרגל: ט״ז באדר תשב״ג (12 במרס 1963).
 תאריך חביטול: כ״ד בתשרי חשל־^ח(10 באוקטובר 1974).
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 הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי
 פקודת פשיטת הרגל, 1936

א. 409/74;  מקום הדיון החדש: בית המשפט המחוזי בארישב>ת.
 האריך צו העברת הליכים: ג׳ בתשרי תשל״ה (19 בספטמבר ־1974).

 ב׳ בחשון תשל״ה(18 באוקטובר 1974) שי אנקור
 ב״כ כונס הנכסים הרשמי

 ביטול צו קבלת נכסים ופשיטת רגל
, רצף, t . n  שם החייב, תיאורו ומענו: סלומון לוגסי, 4263787 ,

 עתיקות נ׳ 4/28־31, אשקלון.
 בית המשפט המחוזי בבאר שבע, תיק אזרחי 111/72.

׳ באייר תשל״ב  תאריך צו קבלת נכסים והכרזת פשיטת הרגל: י
- (24 באפריל 1972).

 תאריך ביטול הצו: י״ד בתשרי תשל״ה(30 בספטמבר 1974).

 הודעה על שחרור הנאמן \
 שם החייבת ומענה: ריסמן עדה, ת.ז. 6438883, נאות יערות הכרמל—

 חיפה.
 בית המשפט המחוזי בבאר־שבע, תיק אזרחי 306/65.

 שם הנאמן, היאורו ומענו: מ. סומך, עו״ד, רה׳ הפלמ״ח 66, באר-
 שבע.

 תאריך השחרור: י״ד בתשרי תשל׳־ה(30 בספטמבר 1974).

 ד׳ בחשון תשל״ה(18 באוקטובר 4ד19) שי אנקור
 ב״כ כונס הנכסים הרשמי

 הודעה על ביטול צו קבלת נכסים
 שם החייב, תיאורו ומענו: יעקב דניאל, ת״ז 7086714, פועל, רחוב

 בר־יוחאי 101/57, קטמון ט׳, ירושלים.
 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, תיק אזרחי 40/72,

 תאריך מתן צו קבלת נכסים: ח׳ בטבח תשל״ג (13 בדצמבר 1972).
 תאריך ביטול הצו: ו׳ בתשרי השל״ה (22 בספטמבר 1974).

 תוקף הצו מיום: גי בחשון תשל״ה (22 באוקטובר 1974).

 •הודעה על שחרור נאמן
̂וי, ח׳׳ז 490419, סוחר דברי פלסטיק,  שט החייב, תיאורו ומענו: משה י

 דחי אלקנה 9, ירושלים.
h .196/68 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, תיק אזרחי 
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: דן אבי יצחק, עו״ד, קרן היסוד 36*

 ירושלים.
 האריך השחרור: ד׳ בהשון תשל״ה (20 באוקטובר 1974). ־ -

 הודעה על מינוי נאמן
 שם החייב, תיאורו ומענו:־משה בורי, ת״ז 992130, טייח, דירה 47,

 מושב אשתאול.
 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, תיק אזרחי 267/74.

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: רומן קסובםקי, עו״ד, שדרות הרצל 108,
 ירושלים.

 תאריך המינוי: א׳ בחשון תשל״ה (17 באוקטובר 1974).

 ה׳ בחשון השל״ה (21 באוקטובר 1974) י' צוריאלי
 6גן כונס הנכסים הרשמי

 הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 שם החייב ומענו: בך־דוד שלמה, רחוב נהלל 4, בת־גלים, חיפה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 374/70.
 היום האחרון לקבלח הוכחות: א׳ בכסלו תשל״ה (15 בנובמבר 1974).
 שפ הנאמן, תיאורו ומענו: י׳ פלפלי, עו״ד, רח׳ הבנקים 3, חיפה.

 שם החייב ומענו: אחמד עלי עקילה, כפר קנא.

 בית המשפט המחוזי: נצרה, היק אזרחי 84/72.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: א׳ בכסלו תשל״ה (15 בנובמבר 1974).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: כונס הנכסים הרשמי, שמריהו לוין 3,

 חיפה.

 שם החייב ומענו: גרשון שולצר, יבנאל.
 בית המשפט המחוזי: חיפה, תיק אזרחי 304/68.

 חיום האחרון לקבלת הוכחות: א׳ בכסלו תשל״ה (15 בנובמבר 1974).

ם הנאמן, היאורו ומענו: עו״ד ש׳ סלומון, רחוב ירושלים 1, היפה.  ע

 שם החייב ומענו: דוד לוי, קרית־חרושת.
 בית המשפט המחוזי: חיפה, חיק אזרחי 557/71.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: א׳ בכסלו חשל״ה(15 בנובמבר 1974).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: א׳ שילה, עו״ד, רחוב החלוץ 18, חיפה.

 הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 לבושים בדין קדימה

 שם החייב ומענו: אברהם פרומרמן, רח׳ ויצמן 73, חולון.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק-אזרחי 583/66.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: א׳ בכסלו תשל״ה (15 בנובמבר 1974).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: עו״ד שרה סלומון, רח׳ ירושלים 1, חיפה.

 בקשת שחרור
 שם החייב ומענו: אריה ובר, רח׳ סמטת אורן 13, קרית מוצקין.

 בית המשפט המחוזי חיפה, חיק אזרחי 908/71.
 היום והמקום לדיון בבקשת השחרור: כ״ט בכסלו תשל״ה (13 בד

 צמבר 1973) בשעה 10.30, בבית המשפט המחוזי בחיפה.

 ט׳ בחשון. השלייה(25 באוקטובר 1974) י׳ יקותיאלי
 סגן בונם הנכסים הרשמי

 הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 שם החייב, תיאורו ומענו: אליהו שוורץ, ת.ז. 0234880, חקלאי

 וקבלן בנין, מושב יד־נחן, 70.
 בית המשפט המחוזי בבאר• שבע, היק אזרחי 302/66.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: ז׳ בכסלו תשל״ה (21 בנובמבר 1974).

 שם הנאמן תיאורו ומענו: מ. טל, עו״ד, רה׳ הפלמ״ח66, באר־שבע.

 צו להעברת הליכים
 שם החייבת ומענה: אסוס לוםי־תקוה, ה.ז. 4273745, עקרת בית,

 םימטת ציקלג 223/3, קרית־נת.
 מקום הדיון הקודם: בית המשפט המחוזי תל־אביב, ת.א. 2644/72.
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 מילווה עממי נ״פ, תשי״ד-1954
 הודעה על מקרם ומועד ההגרלה ה־61

 בהתאם לסעיף ד׳(5) לחוק מילויה עממי, תשי״ד-1954, ניתנת
 בזה הידעה כי ההגדלה ה־61-של המילווה הנ״ל תתהיים ביום שלישי,.
 כ״ז בחשוןחשל״ה (12 בנובמבר 1974) במשרדי בנק ישראל, חל־

 אביב, רחוב נחלת בנימין 69, בשעה 16.00.
 בנק ישראל

 מינהל מיליית המדינה

 חוק גנק ישראל, תשי״ד-954ו
 דיז וחשבון לפי סעיף 58(1) של חוק בנק ישראל, תשי׳׳ד—1954,

 על מחזור המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום העבודה -
 ביום י״ד בחשון תשל״ה (30 באוקטובר 1974)

י  אב לי

3,164,003,479 — 
120,979,355 76* 

3,284,982,834 76 

194,872,034 53 

3,090,110,800 23 

י - -
3,284,982,834 | 76 

 שסרי בסף במחזור
 מעות (לרבות מטבעות קטנים) במחזור .

 סד כל המטבע במחזור
 זהב

. . . . . . .  יתרות במטבע חוץ .
 שטרי מקרקעין של הממשלה

 שטרי אוצר ושטרי התחייבות של הממשלה
. . . . .  שטרי חוב ושטרי חליפין .
 סד כל הנכסים -. .

 • לא כולל מטבעות זכרון (מזהב) בערד נקוב כולל של —.5,916,900
 ל׳׳י שתכולת הזהב הכלול בהם שווה או עולה על ערכם הנקוב.

 תקנות שמרי אוצר, תש״ע-*194
 הסכום הכולל של שטרי אוצר

י  ל־י_ ל־

165,000,000 

69,400,000 
 סה־כ 234,400,000

 1. שחיו במחזור ביום ט׳ בניסן תשל״ד
 (1 באפריל 1974) -

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

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

165,000,000 
69,400,000 

234,400,000 

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

 3. נפדו אחרי התאריך האמור -
 על פי סעיף 1 (ב)(1) 165,000,006

 על פי סעיף נ(ב)(2) 69,400,000
 4. נמצאים במחזור ביום כ״א בחשון

 השליה (6 בנובמבר 1974) -
 על פי סעיף 1 (ב)(1)
 על פי סעיף 1 (ב)(2)

 םה-כ

 מיאוה עממי, תשי״ד-954ן
 הודעה על תוצאות הגרלה

 בהתאם 'לתקנה 11(1) לתקנות המילווה העממי, תשי״ד-1954,
 מתפרסמות בזה תוצאוה ההגרלה־ה־60 שהתקיימה ביום שלישי, כ״ו

 בתמוז תשל״דץ16 ביולי 1974).

 א. מאה וחמישים איגרות החוב המסומנות באחד משבעים וחמישה
 המספרים הסידוריים הראשיים הבאים ובאחד המספרים חסידו־
 דיים המשניים 1 ו־1! יעלו בגודל ראשוגה וייפדו בסך 100 ל״י

-  כל אחת:

97260 26562 2150 34617 39943 143965 
12423 102430 136945 108329 7940 34943 

149480 78472 137135 116103 120748 4571 
31494 72700 147034 139790 47742 17970 
15632 132721 75928 14267 26488 13021 
97274 123109 90966 143699 95690 134706 
73860 54550 108404 58253 55369 26857 
2285 6426 13603 57490 117377 51773 

141060 147271 34587 50717 57399 - 83337 
118852 3679 23383 41031 54476 114477 
97200 147174 50595 81448 74447 70900 
59833 55324 96605 109974 35668 120210 

99317 149015 140950 

 חמישים איגרות החוב המםומבוה באהד מעשרים וחמישה המספרים
 הסידוריים הראשיים ובאחד המספרים הסידוריים המשניים 11-11

 עלו בנורל אחריהן וייפדו בסך 200 ל״י.כל אחת:

4299 
38664 
80844 
1428 

44675 
120550 
149060 
147817 

71883 
60959 
45175' 
33744 

2851 
2699 

47937 
61165 

141277 
86637 
37389 
20365 

78923 
29960 

129701 
581 

11610 

 ג. ארבע איגרית החוב המסימניה באחד משני המספרים הסידוריים
 הראשיים הבאים ובאחד משני המספרים הסידוריים המשניים

 1 ר־11, עלו בגורל אחריהן וייפדו בסך 1,000 ל״י כל אחת:
18690 83232 

 ד. שחי איגרוח החוב המסומנות במספר הסידורי הראשי ובאחד
 משני המספרים הסידוריים המשניים 1 ו־11, עלו בגורל אחריהן

 וייפדו בסך 4,000 ל״י כל אחת:
7503 

 ה. איגדה החוב המסומנת במספר הסידורי הראשי ובמספר הסידורי
 המשני הבא עלתה בגורל אחריהן ותיפדה.בסך 15,000 ל״י?

1138138 

 ו. איגרת החוב המסומנת במספר הסידורי הראשי ובמספר הסידורי
 המשני הבא עלתה בגודליאחדיה ותיפדה בסך 30,000 ליי:

11138138 

 איגרוח החוב שעלו בגורל ייפרעו, לפי דרישה, החל ביום רביעי,
ט באב תשל״ד (7 באוגוסט 1974). ״  י
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ן ת ו נ ו כ ל נ ה ע ד ו ע ן ת ת ם מ ו ש ן מ מ ו ס ר פ ן ב י א ם ו י ע י ד ו מ ת ה ו י ר ח ל א ת ע ו מ ס ר פ ת ת מ ל ת א ו פ ד ו  ה

 חברת מגדלות בע״מ
( ן ו צ ר ק מ ו ר י פ ב ) 

 הודעה על אסיפה סופית

ה פ י ס א ה ת ש ו ר ב ה ת ה ד ו ק פ ף 206 ל י ע ס ם ל א ת ה ה ב ע ד ו ה ה ז ת ב נ ח י  נ

ר 1974, ב מ ב ו נ ם 28 ב ו י ס ב נ כ ת ל ת ״ נ ם ה י ר ב ח ל ה ה ש נ ו ר ח א ת ה י ל ל כ  ה

־ 81/א, בי ב אלנ י ח ר , ם י י ח ־ ר ן ב ד ד ״ ו ל ע ו ש ד ר ש מ ה 12.00, ב ע ש  ב

ל ה נ ת ד ה צ י ה כ א ר מ ם ה י ק ר פ מ ל ה י ש פ ו ח ס ״ ו ת ד ש ג ם ה ש , ל ב י ב א ־ ל  ת

מ י פ ם ו ם ב י ר ו א י ע ב ו מ ש י ל ד כ , ו ה ר ב ח י ה ס כ נ ו ב ש ה ע מ ם ו י ק ס ע ק ה ו ר י  פ

ה ר כ ח ל ה ת ש ו ר י י נ ב ם ו י ס ק נ פ ג ב ו ה נ ד ל צ י ט כ י ל ח ה ל ם ו י ק ר פ מ ת ה א  מ

. ם י ק ר פ מ ל ה ש  ו

ץ י ב ו מ ו ל ש א ו מ ץ ש י ב ו מ ו ק ש ח צ  י

 טירת חוה בת יצחק גוש 8259 חלקה 14 בע״מ
( ן ו צ ר ק מ ו ר י פ ב ) 

ה ר ב ח ל ה ל ש ל כ ן ה ת מ א צ ו ת י י ל ל ה כ פ י ס א י ב , כ ה ע ד ו ה ה ז ת ב נ ח י  נ

ה ל ב ק ת ר 1974 נ ב ו ט ק ו א ם 10 ב ו י ה ב כ ל ה ה כ ס נ כ ת נ ה ו ד ע ו נ , ש ל ׳ ׳  הב

ם ת נ ה מ ״ ת ה ת א י ב מ ל ן ו ו צ ר ה מ ר ב ח ת ה ק א ר ס ת ל ד ח ו י ה מ ט ל ח  ה

י ק ר פ מ , ב ה י נ ת ן 53, נ מ צ י י ת ו י ר ד ש ץ מ י ב ו פ י ס ו ל י א ו מ ש ץ ו י ב ו ב י י  ל

. ה ר ב ה  ה

ו י ת ו ע י ב ת ת ש א י ג ל י ׳ ׳ נ ה ה ר ב ח ד ה ג ת נ ו ע י ב ו ת ש ל י ה ש ש י ל נ  כ

 ר פ מ ד ה ר ש מ ו ל ה ז ע ד ו ם ה י ס ר ם פ ו י ם מ ו ך 21 י ו ן ת ה י ת ו ח כ ו ף ה ו ר י צ  ב

. ל ״ נ ם ה י  ק

ד ע ו מ ך ה ו ר ת ו מ א ו כ י ת ו ע י ב ש ת י ג א י ר ל ש ר א ח ם א ד ו א ה א ש ו  נ

. ה נ ע י א י  הב״ל ל

ץ י ב ו ב י י ם ל ח נ ץ מ י ב ו פ י ס ו ל י א ו מ  ש

ם י ק ר פ  מ

7.11.1974 , ה ״ ל ש ן ת ו ש ח ב ב ״ ם 2057, כ י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  י

 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים
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