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 חוק השופטים, תשי״ג-1953

 הודעה על מינוי שופט
 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, תשי׳׳ג—11953, אני מודיע
 כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק האמור ובהתייעצות עם נשיא
 בית המשפט העליון, מיניתי את חיים שטיינברג שופט בית משפם
 מהוזי, בהסכמתו, לכהונה בפועל בשופט ראשי של בית משפט
 השלום גתל־־אביב, מיום י״ב באייר תשל״ה (23 באפריל 1975)

 עד יום ז׳ באב תשל״ה (15 ביולי 1975).

 י״ב באייר תשל״ה(23 באפריל 1975) חיים י' צדוק
 (חמ 70070) שר המשפטים

 1 ס״ח חשי״ג, עמ׳ 149.

 חוק השופעים, תשי״ ג -1953

 פקודת התעבורה \'

 הודעה על מינויי שופט
 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, תשי״ג—11953, אני מודיע
 כי נשיא המדינה מינה בתוקף סמכותו לפי סעיף 5 לחוק האמור
 ובהתאם לםעיף 26 לפקודת התעבורה 2, את נתנאל ברנד להיות שופט
 תעבורה מיום כ׳ באייר תשל״ה (1 במאי 1975) עד יום ל׳ בניסן

 תשל״ו(30 באפריל 1976).

 חיים י׳ צדוק
 שר המשפטים

 י״א באייר חשל״ה (22 באפריל 1975)
 (חמ 70070)

 1 ם״ח 132, תשי״נ, עמ׳ 149.
 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ׳ 173.

ו 9 5 3 - ג ״ י ש  חוק השופטים, ת

 הודעה על הצורך למנות שופט
 בהתאם לסעיף 7 (א) לחוק השופטים, תשי״ג—11953, אני מודיע

 בי יש צורך למנות שופט בית משפט מחוזי.

/ צדוק  י׳׳ב באייר תשל״ה (23 באפריל 1975) חיים י
 (חמ 70070) שר המשפטים

 הערה: השופט שיתמנה יכהן בבית המשפט המחוזי. בתל־אביב.

 1 ס״ח תשי׳׳ג, עמי 149.

 הודעה על הצורך למנות שופט

 בהתאם לסעיף 7 (א) לחוק השופטים, תשי״ג-11953, אני מודיע
 כי יש צורך למנות שופט כיח משפט שלום.

 חיים י׳ צדוק
 שר המשפטים

 י״ב באייר תשל״ה (23 באפריל 1975)
 (חמ 70070)

 חוק־יסוד: הכנסת

 חילופי גברי בכנםת
 אני מודיע בזה כי חגר הכנסת עוזי פיינרמן מרשימת המערך —
 מפלגת העמדה הישראלית מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלג
 תיים, נפטר, ובהתאם לסעיף 43 להוק־יסוד: הכנסת! בא במקומו

 עמום הדר (הורביץ).

 י״ז באייר תשל״ה (28 באפריל 1975) ישראל ישעיהו
 (חמ 766601) יושב־ראש הכנסת

 1 ס״ח 224, תשי״ה, עמ׳ 69.

יסוד: הממשלה  חוק־

 הודעות על קביעת ממלאי מקומם של שרים
 בהתאם לסעיף! 41(ב)(1) לחוק־יסוד: הממשלה!, מודיעים בזה
 שהממשלה קבעה, לפי סעיף 20 רחוק האמור, כי ראש הממשלה
 יכהן כממלא מקומו של שר המשפטים מיום י״ד באייר תשל״ה (25

 באפריל 1975) עד שובו של שר המשפטים,לארץ.

 בהתאם לסעיף 41 (ב)(1) לחוק־יסוד: הממשלה 1, מודיעים בזה
 שהממשלה קבעה, לפי סעיף 20 לחוק האמור, כי שר העבודה יכהן
 כממלא מקומו של שר השיכון מיום י״א באייר השל״ה (22 באפריל

 1975) עד שובו של שר השיכון לארץ.

 ט״ז באייר תשל״ה(27 באפריל 1975) גרשון אבנר
 (חמ 78410) מזכיר הממשלה

 הודעה על שובו של שר לארץ
 מודיעים בזה, לענין סעיף 20 לחוק־יסוד: הממשלה, כי סגן ראש
 הממשלה ושר החוץ שב ארצה ביום י״א באייר תשל״ה (22 באפריל

.(1975 

 גרשון אבנר
 מזכיר הממשלה

 י״ב באייר תשל״ה (23 באפריל 1975)
 (חמ 78410)

 הערה: השופט שיתמנה יכהן בבית משפט השלום בצפת.

ז 9 5 3 - ג ״ י ש  חזק השופטים, ת

 הודעה על מינוי שופטים
 בהתאם לסעיף 25 להוק השופטים, תשי״ג—11953, אני מודיע
 כי נשיא המדינה מינה בתוקף סמכותו לפי סעיף 5 לחוק האמור, את
 מרדכי בן דרור, שלמה לוין וחיים שטיינברג להיות שופטים של ביה

 משפט מחוזי, ביום י״א באייר תשל״ה (22 באפריל 1975).

 י״א באייר תשל״ה(22 באפריל 1975) -חיים י׳ צדוק
 (חמ 70070) שר המשפטים

 הודעה על מינוי שופט
 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, תשי״ג—11953, אני מודיע
 כי נשיא המדינה מינה בתוקף סמכותו לפי סעיף 5 לחוק האמור את
 מיכה לינדנשטראוס להיות שופט בית משפט שלום, מיום י׳׳א באייר

 תשל׳׳ה (22 באפריל 1975) ואילך.

 חיים י׳ צדוק י״א באייר חשל״ה(22 באפריל 1975)
 (an 70070) שר המשפטים

 1 ס״ח תשי״ג, עמי 149. 1 ס״ח תשי״ג, עמ׳ 149.

 1614 ילקוט הפרסומים 2110, כ״ז באייד תשל׳׳ה, 8.5.1975



,  תקנות׳־שעת־חירומ (תשלומי חוגה)

1 9 5 8 - ת ״ י ש  ח

 אצילת סמכרות
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 19 לתקנות שעת־חירום (תשלומי
 חובה), תשי״ח-11958, אני אוצל את סמכויותי לפי תקנות 6 ד־ד
 לתקנות לגבי הטובין המפורטים בפרט 12 לצו שעח־חירום (שיעור
, תשכיח—1966 2, לזאב ^ א  תשלום חובה על טובין מיוצרים ב
 קשבאום ביחד עם כל אחד מהאנשים ששמותיהם נקובים להלן במור
 א׳ או בטור ב׳ ולכל אחד מהאנשים ששמותיהם נקובים להלן בטור א׳

 ביחד עם כל אחד מהאנשים ששמותיהם נקובים בטור בי:

 טור א׳ טור ב׳

 בנימין אוסטרוב ארנסט וודק
 שלמה גור אריה י ארווין קרקאור י

 חנה שביט יצחק לויט
 אהרון פוגל ארתור קאופמן

 אלדמע יויאלי יעקב לסינגר
 ראובן ויטלה
 אריה פרנקל

 בנימין גוטםדינד

 אצילת הסמכויות שפורסמה בילקוט הפרסומים 1879, חשל״ג,
 עמי 572 — בטלה.

 חייט בר־לב
 שר המסחר והתעשיה

 י׳ באייר תשל״ה(21 באפריל 1975)
 (חמ 74044)

 1 ס״ח תשכ״ד, עמ׳ 175; תש״ל, עמ׳ 49.
 2 ק׳׳ת תשב״ח, עמי 2386; ק״ת — שיעורי מק׳׳ח תשלי׳ג, עמ׳

.467 

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותימ (פיקוח על

1 9 7 1 - א ״ ל ש  שירותי הוגלה), ת

 מינוי ועדת הסמכה
 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לצו הפיקוח על מצ
 רכים ושירותים (פיקות על שירותי הובלה), חשל״א-11971, מיניתי
 את האנשים ששמותיהם נקובים להלן להיות ועדת הסמבה לצורך

 הסמכת מנהלים מקצועיים:

 — יושב ראש
 — חבר
 — חבר

 מרדכי גבאי, נציג משרד התחבורה
 משה הדר, נציג משרד התחבורה
 זכריה פוקס, נציג משרד העבודה

 מנחם גובר, נציג הארגון הארצי של מובילים — חבר
 נחום טננבלט, נציג הארגון הארצי של מובילים - הבר

 ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 1795, השל״ב, עמי 833 —
 בטלה.

 גד יעקבי
 שר התחבורה

 כ״ח באדר תשל׳׳ה (11 במרס 1975)
 (חמ 741182)

1 9 5 2 - נ ״ י ש ו (פטור), ת  תקנות שידות גטתו

 הודעה בדבר מינוי ועדות פטור, אזורן ומענן
 1. בהתאם לתקנה 3 לתקנות שירות בטחון(פטור), תשי״ב—1952 1,
 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות האמורות מיניתי
 כחברים בועדות פטור המשמשות ברשות לענין סעיף 30 (ג) לחוק
 שירות בטחון, תשי״ט-1959 [נוסח משולב] •ק והמצויינות להלן,

 את האנשים ששמם נקוב לצד כל אחת מהן:
 בועדת פטור מסי 2 — את רבקה נוה במקום חדוה ברנשטיין ואת

 סרן שלמה לבנון במקום סרן יוסף לוי;
 בועדת פטור מס׳ 3 — את צבי לנדאו במקום שלום ברנע ואת

 שלום ברגע במקום אלטר נאמן;
 בועדת פטור מסי 8 — את סדן שמואל סלומון במקום סרן דוד

 הופמן;
 בועדת פטור מס׳ 10 — את סרן אהרן לפידוח במקום םא׳׳ל

 חיים בקשט;
 ן בועדת פטור מם׳ 13 — את סרן שנאור קרמר במקום סגן נח

;  יבךעמי
 2. ההודעה בדבר מינוי ועדות פטור, אזורן ומענן, שפורסמה

 בילקוט הפרסומים 1834, תשל״ב, עמ־ 1938, תתוקן לפי זה.

 ד׳ באייר תשל׳׳ה (15 באפריל 1975) שמעון פרם
 (המ 73028) שר הבטחון

 1 ק״ת תשי״ב, עמי 1024.
 3 ס״ח תשי״ט, עמי 286.

 תקנות נכי המלחמה גנאצים (ועדה רפואית),

ו-1954 ׳  תשטי

 תיקק רשימת חברי הועדה הרפואית
 בהתאם לתקנה 2 לתקנות בכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית),
 תשט״ו—11954, אני מוסיף את ד״ר אריה אורן לרשימת חברי

 הועדה הרפואית 2.

 י׳ באייר תשל״ה(21 באפריל 1975) יהושע רבינוביץ
 (חמ 73110) שר האוצר

 1 ק-ת תשט״ו, עמי 152.
 2 י״פ תשט״ו, פמ׳ 103.

 י פקודת מס הכנסה
 מינוי עוזרי פקיד שומה

 בהתאם לסעיף 1 לפקודת מס הכנסה 1, מתפרסם בזה מינויים של
 האנשים הנקובים י להלן כעוזרי פקיד שומה שאותם הרשה הנציב
 לשמש בסמכויותיו של פקיד השומה ולמלא תפקידיו לצורך הגשמת
 הסעיפים 150,145, 151 ו־152 לפקודה, החל מיום י׳׳א בניסן תשל׳׳ה

 (23 במרס 1975):

 אדנאן סעדי
 אורי בנית

 יהושע רבינוביץ
 שד האוצר

 • יהושע פרחמובםקי
 אסתר זובוקוב

 עדנאן אלקמירי
 י׳ באייר תשל׳׳ה(21 באפריל 1975)

 (חמ 72310)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120 . ג ק״ת תשל״א, ע«׳ 673; תשל״ג, עמי 1398.

 ילקוט הפרסומים 2110, ב״ז באייר תשל״ה, 8.5.1975 1615
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1 9 6 5 - ה ״ כ ש  חוק התכנון והבניה, ת

מ ציבור), 1943 ד צ  3קודת הקרקעות(רכישה ל

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד לפקודה

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה—11965, ובהתאם לתכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת
 מספר 945ני — פתוח שטח בנושים 30311—30312 רמת מוצא״
 (להלן — התבנית) שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 1532, תשכ״ט, עמי 1656, מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולב
 ניה ירושלים (להלן - הועדה) הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת
 דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור ובי הועדה מוכנה לישא וליתן

 על רכישת הקרקע האמורה.

 בל התובע לעצמו זכות או טובת הבאה בל שהן בקרקע האמורה
 ורוצה לקבל פיצוי על בך, 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, והמעה
 המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע

 בכל סעיף וסעיף.

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

 ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת
 שטחי קרקע המהווים חלקים מחלקה 1 בגוש 30311 וחלקים
 מחלקה 8 בגוש 30312, ברמת־מוצא, ירושלים, כמםומן בצבע

 חום ומותחם בקו חום בהה מסביב ובצבע ירוק בתשריט התכנית.

 העתק התבנית מופקד במשרד הועדה בעירית ירושלים וכל
 המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 כ״ה בניסן תשל״ה (6 באפריל 1975)
 (חמ 72510) טדי קולק

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 ירושלים

 1 ם״ח השכ״ה, עמי 307.

 תיקון טעות

 בהודעה בדבר הסמכה לתת אישורים שפורסמה בילקוט הפרסומים
 2092, תשל״ה, עמי 1173, בפסקה 2, לאחר המלה ״סעיפים״ צ״ל

 ״6 (4) (ג);״.

1 9 5 9 - ט ״ י ש  תוק לעידוד השקעות הון, ת

 הודעה בדבר אצילת סמכויות המינהלה
 אני מודיע כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 79 לחוק לעידוד הש
 קעות הון, תשי״ט—1959 1, אצלה המינהלד. את סמכותה לפי סעיף

 58 לחוק, לענין מתן היתרי יבוא, לעובד המדינה נתן בן־רפאל.

 משה גורן
 מנהל מרכז ההשקעות

 ב׳ באייר השל״ה (13 באפריל 1975)
 (חמ 72615)

 ! ס״ח תשי״ט, עמי 234; תשכ״ג, עמ׳ 14; תשב״ז, עמ׳ 62.

ל מצרכים ושירותים (התקנה  צו הפיקוח ע

 והרכבה של מונים כמוניות, שירותי אחזקתם

ו 9 6 4 - ד ״ כ ש  וקביעת שכר מקסימלי), ת

 הודעה על אישור נותן שירות מוסמך ומוכר מוסמך
 אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים
 ושירותים (התקנה והרכבה של מונים במוניות, שירותי אחזקתם
 וקביעת שבר מקסימלי), תשכ״ד-11964, אישרתי אח חברת ״יעיל־
 נוע סוכנויות בע״מ״ בנותן שירות מוסמך וכמובר מוסמך לצורך הצו.

 יעקב מלכא
 המפקח על התעבורה

 הרשות

 ד׳ באייר תשל״ה (15 באפריל 1975)
 (חמ 740138)

 1 ק״ת תשכ״ד, עמי 570.

1 9 7 4 - ה ״ ל ש  תקנות בחידות רבני עיר, ת

 הודעה בדבר בחירת רבנים ראשיים לחיפה
 ועדת הבחירות לרבנים ראשיים אשכנזי וספרדי לחיפה מודיעה
 כי הבחירות לשני רבנים ראשיים בחיפה יתקיימו ביום שלישי, י״ז

 בפיון תשל״ה (27 במאי 1975) ךשעה 16,00.
 תשומת הלב מופנית לתקנה 10 לתקנות בחירות רבני עיר,

 תשל״ה—11974, הקובעת לאמור:
 ״מי שכשיר להיבחר רב עיר רשאי להצינ לועדת הבחירות אח
 מועמדותו בכתב לא יאוחר מ־7 ימים לפני מועד הבחירות, וכן רשאים
 3 מחברי האסיפה הבוחרת, לא יאותר מהמועד האמור, להציג מועמד

 שהסכים לכך בכתב.״
 מועמדים אשר הגישו את מועמדותם לפני פרסום התקנות האמורות
 והס בעלי כשירות לפי תקנת 3 (א) פטורים מהצורך להגיש מועמדותם

 מחדש.

 נ׳ באייר תשל״ה (14 באפריל 1975) מ׳ רופא
 (חמ 77804) מזכיר עירית חיפה

 בשם ועדת הבחירות לרבנים ראשיים לחיפה
 משה זנבר

 נגיד בנק ישראל
 י׳ באייר תשל״ה (21 באפריל 1975)

 1 ק״ח 3271, תשל״ה, עמי 532. (המ 72215)

 1616 ילקוט הפרסומים 2110, כ״ז באייר תשל״ה, 8.5.1975



ו 9 5 7 - ח ״ י ש ל מצרכים ושירותים, ת  חוק הפיקוח ע

 תיקון היתר

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ז לחוק הפיקוה על מצרכים ושירותים, חשי־ת-11957, אבי מתקן ההיתר שפורסם בילקוט הפרסומים 2089,
 חשל״ה, עמי 1091, כך:

 בתוספת להיתר, בחלק א׳, אהרי פרס 94 יבוא:

 י טור גי

 הפרק או הפרט
 של תעריף המכס

 טור ב׳
 המצרך

 טוראי
 הפרט

21.07.5000 
21.06.2000 

73.36 
85.19 

73.36.9910 
73.38 ;76.15 

73.39.1000 

82.14 
84.15 
84.40 
84.41 
85.1» 

85.06.1000 
85.06.2000 
85.06.3000 

85.15 
85.20 

94.03 ;83.04Í8 
28.32.1000/3 

39.03 
"28.09/2 

 זאב ביתר
 הממונה

 109 תמציות מרוכזות בלתי כוהליוח
 110 אבקות אפיה מוכנות

 111 דודי חשמל ודודי שמש לחימום מיס
 ביתיים

 112 תנורי חימום חשמליים ביתיים
 113 תנורים לבישול, למעט כיריים — הכו

 ללים גם תנורי אפיה בג? ובחשמל
 114 כלי בית, למעט סירים מנירוסטה וחמין

 115 צמר ברזל או צמר פלדה
 116 כפות, מזלגות, סכו״ם דגים, סכיני חמאה,
 תרוודים ומערכות מטבח או שולחן דומות

 117 מקררים חשמליים מיבוא
 118 מכונות כביסה מיבוא
 119 מכונות תפירה מיבוא

 120 להזות פיקוד חשמליים
 121 שואבי אבק ביתיים

 122 מטחנות מזון, מערבלי מזון, מסחטות
 123 מאווררים חשמליים ביתיים

 124 מכשירי רדיו, מכשירי טלויזיה, רשמי-
 קול, מערכות סטריאו

 125 נורות חשמל מיבוא
 126 רהיטי מחבת

 127 כלודט האשלגן
 128 ניטרוצילולוזה תעשייתית(חגקת התאית)

 126 חומצה חנקתית מרוכזת 99%

 טור ג׳
 הפרק או הפרט
 של תעריף המכס

 מור ב׳
 המצרך

 טור א׳
 הפרט

 י׳׳ב באייר תשל״ה (23 באפריל 1975)
 (חמ 741194)

11.02.2031 

11.02 ;19.05 
19.02 

19.06 Î19.07 
;21.07̂ 9900 
21.07.2000 
;18.06.3000 

17.04 
20.02.4000 

17.04 ;18.06 

20.04 

21.07 
21.05.9900 
21.04.9900 

'22.10 

17.02 

17.05 

 פתיתי שיבולת שועל(״קווקר״)
 פתיתי תירס ופתיתי אורז, ופתיתי חיטה
 למעט המיוצרים בידי ״עליתי״, תעשית

 שוקולד וממתקים בע״מ
 מזון לתינוקות

 מצות חמץ *
 גלידה ושלגוניס

95' 
96 

97 
98 
99 

 100 י חלבה ומוצרי שומשום הכוללים סוכר

 101 רסק עגבניות מיבוא
 102 ממתקים של סובר וקקאו מתוצרת חוץ או
 מתוצרת מפעלים מקומיים שמחזור העס
 קים השנתי שלהם הוא עשרה (10) מיליון
 ל־י או פחות ולמעט קקאו ושוקולד גחפי־

 סות של בין 50 ל־200 גרם
 103 פירוח, קליפות של פירות וחלקי צמחים
 משומרים בסוכר (מסוננים, מצופים

 ומגובשים) ,
 104 אבקות מקפא, אבקות גלידה ואבקות
 דומות אחרות (גילי), *עקות מזון אחרות,

 למעט אבקות מרק או קוביות מרק

 105 רוטבים, תכשירים נותני טעם
 08 נ חומץ ותחליפי חומץ

 107 סירופים של סוכר, דבש מלאכותי(מעו
 רב בדבש טבעי או לא), כרמל, למעט

 םירופים מפירות
 108 סוגי סובר, סירוסים ומולסות שהוספו להם
 המרים נותני טעם או נותני צבע, למעט
 מיצי פירות המכילים תוספת סוכר כלשהי

 1 ס־ח תשי׳־ח, עמי 24; תשל״ג, עמי 26.

 ילקוט הפרסומים 2110, כ״ז באייר תשלי׳׳ה, 8.5.1975 1617



 חוק כלי היריה, תש״?ו-1949

 מיט־י פקיד רישר
 בתוקף הסמכות לפי םעיף 1 לחוק כלי היריה, תש״ט—11949,
, אני ממנה את יהושע גולדנברג  שהועברה אלי מאה שר הפנים2
 להיות פקיד רישוי במחוז תל־אביב, לצורך מתן רשיונות לפי סעיפים

 4, 5 ו־6 לחוק.

 י״ט בניסן תשל״ה (31 במרס 1975)
 (חמ 6711ד) ל׳ גלי

 סגן המנהל הכללי לתפקידים מיוחדים
 במשרד הפנים

 1 ס״ח חש״ט, עמי 143.
 z י־פ תשל־״ג, עמ׳ 1731.

1 9 6 1 — א ״ כ ש  תקנות התעבורה, ת

 הודעה בדבר שמות מבקשי רשיונות למוניות
 בהתאם לתקנה 532 לתקנות התעבורה, תשכ״א—1961!, אני
 מודיע שהמבקשים שהומלצו בידי משרד הבטחון לפי תקנה 529
 לתקנות האמורות ואשר מנויים להלן, מלאו, לכאורה, אחר התנאים

 לקבלת רשיון למונית:

 המבקש מענו

 אוועון יוסף באר־שבע, דרך מצדה 425/10.
 בן דוד רפאל ירושלים, דדך הברון 122.

 בן צור ראובן בת־יס, רחוב קק״ל 19.
 בן ששון יצחק תל־אביב, רחוב ברודצקי 5.

 בצלאל דוד היפה, נוה שאנן, רחוב יחזקאל 10.
 גבאי מרדכי רחובות, רחוב הנר״א 6.

 ישעיהו דני חדרה, גבעת אולגה, רחוב מלכי ישראל 11.
 לוי ישראל רחובות, רחוב דב הח 26.

 לוי אברהם תל־אביב, רחוב גבעת בן יהודה 8.
 סאסי נסים אשקלון, צפון א׳ 1244/3.

 סולומון פנחס היפה, קרית אליעזר, רחוב צה־יל 35.
 סער אברהם רמח־נן, רחוב נוה יהושע 13.
 פיינגולד יצחק אשקלון, שיכון רסקו 91/36.
 פילמן אברהם תל־אביב, רחוב יעראלס 3.
 פשיסחה זאב חיפה, רחוב בורלא 27/26.

 קאופמן אליעזר תל־אביב, רחונ שמעון התרסי 4.
 קנטרג׳אף רפאל נס־ציונה, רחוב גולומב 7.

 מבקש ששמו לא נבלל ברשימת המבקשים זכאי להשיג על כך
 בפני ועדת הערר. כל אדם זכאי להגיש לועדת הערר התנגדות להכ
 ללת שמו של מבקש ברשימה. השגה או התנגדות יהיו מנומקים,
 ויוגשו בכתב, תוך 30 יום מיום פרסום הודעה זו, לועדת הערר לפי

 המען: המפקח על התעבורה, רחוב הלני המלכה 9, ירושלים.

 י׳ מלכא
 המפקח על התעבורה

 הרשות

 י־ג באייר תשל״ה (24 באפריל 1975)
 (חמ 756125)

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,

 תשיי׳ח-1957

 תיקון היתר
 בתוקף סמכותי לפי 16ז לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 תשי״ת—1957 *, אני מתקן את ההיתר שפורסם בילקוט הפרסומים

 2089, תשל״ה, עמי 1091, כך:

 בתוספת להיתר —
 (1) בחלק א׳:

 (א) במקום פרטים 17 ו־18 יבוא:
 טור ג׳

 הפרק או
 טור א׳ טור ב׳ הפרט של

 הפרט המצרך תעריף המכס
 ׳*17 מכלי גז למציחים 36.08

 18 מציתים 98.10״
 (ב) אחרי פרט 92 יבוא:

 ״93 מקטרות 98.11
 94 ריבות, קרישי פירות, מחית וממרח
 של פירות מבושלים עם תוספת של
 סובר או בלעדיה — למעט ריבות

 באריזת זכוכית של 900 גרפ 20.05״

 (2) בחלק ב׳, אחרי פרט 15 יבוא:
 טור א׳ טור ב׳

 הפרט השירות

 ״16 שירות להדברת מזיקים ביתיים (למעט לחקלאות)
 17 שירות ניקוי יבש.״

 זאב בירגר
 הממונה

ל 1975) ר תשל״ה (22 באפרי י א באי י  י
 (חמ 741194)

 1 ם״ח תשי״ח, עמי 24; תשל״ג, עמ׳ 26.

 1 ק״ת תשכ״א, עמי 1425; תשל״ב, עמ׳ 908, 1089; תשל״ג,
׳ 179.  עמ

1 9 4 9 - ט ״ ש  חוק כלי היריה, ת

 מינוי פקידי רישוי
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק כלי היריה, תש״ט-949!1,
 שהועברה אלי מאת שר הפנים 2, אני ממנה את קציני המשטרה בעלי
 התפקידים המפורטים להלן להיות פקידי רישוי לצורך מתן רשיונות
 לפי סעיפים 4 ו־5 לחוק למטיילים לתקופה שלא תעלה על שבועיים:

 מפקד המרחב — מטה מרחב הירקון
 מפקד המרחב — מטה מרחב יפו
 מפקד המרחב - מטה מרחב דן

 ראש לשכת"הסיור — מטה מרחב הירקון
 ראש לשכת הסיור — מטה מרחב יפו
 ראש לשכת הסיור — מטה מרחב דן

 סגן ראש לשכת הסיור — מטה מרחב הירקון
 סגן ראש לשכת הסיור — מטה מרחב יפו
 סגן ראש לשכת הסיור — מטה מרחב דן.

 י״א בניסן תשל־׳ה(23 במרס 1975) ל׳ גרי
 (חמ 76711) סגן המנהל הכללי לתפקידים מיוחדים

 במשרד הפנים
 1 ם״ח 18, תש״ט, עמ׳ 143.

 2 י״פ השל״ג, עמי 1731.

 1618 ילקוט הפרסומים 2110, כ׳׳ז באייר תשל״ה, 8.5.1975



1 , תשט״ו—955 ( תקן ־  תקנות התקנים (תו

 רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו־תקן
 בהתאם לתקנה 9 (ג) לתקנות התקנים (חי־תקן), תשט״ו-1955 1,
 מתפרסמת בזה רשימת ההיתרים לסמן מצרכים בחו־־תקן, שביתנו
 בחודש מרם 1975 מאת מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו- לפי

 סעיף 11 (ב) לחוק התקנים, תשי״ג-21953:

 המצרך שלגביו
 ניתן ההיתר׳

 מם׳
 ההיתר שם בעל ההיתר

 ־ מחממי מים חשמליים בעלי
 ויסות תרמוםטטי ובידוד תרמי
 שקיבולם 159-80 לימר(תליה)
 צינורות פי.וי.סי. קשיח לביוב

 ותעול הת-קרקעי
 צינורות פי.וי.סי. קשיח לב

 בלי טלפון תת־קרקעיים
 צינורות פי.וי.סי. קשיח לביוב

 ותעול תת־קרקעי
 צינורות פי.וי.םי. קשיח לכ

 בלי טלפון תת־קרקעיים
 מחממי מים חשמליים בעלי
 ויסות חרמוסטטי ובידוד
 תרמי שקיבולם 80—150 ליטר

 (תליה)

 מחממי מים חשמליים בעלי
 ויסות תרמוסטטי ובידוד
 תרמי שקיבולם 80—150 ליטר

 (עמידה)
 מחממי.מימ חשמליים בעלי
 ויסות חרמוסטטי ובידוד
 חרמי שקיבולם 80 - 150 ליטר

 (שכיבה)
 מחממי מים חשמליים בעלי
 ויסוח חרמוסטטי ובידוד חרמי
 שקיבולם 30— 60 ליטר(תליה).

 אהרן גילת
 מנהל המכון

 565 פאברי־פדי בע״מ, ירושלים

 566 כרמיפלם בע״מ, כרמיאל

 567 כרמיפלס בע״מ, כרמיאל

 568 פלסטרו־גבת, קיבוץ גבת

 569 פלסטרו־נבח, קיבוץ גבת

 570 איתן חם, אשדוד

 571 איתן חם, אשדוד

-572 איחן חס, אשדוד

 573 איהן הם, אשדוד

 י׳׳ט בניסן תשל״ה(31 במרס 1975)
 (חמ 740801)

 * ק״ח חשמ״ו, עמ׳ 693; תשל״ב, עמי 194; חשל׳׳ג, עמי 611,
 2 ס״ח תשי׳׳ג, עמי 30; תשי״ח, עמי 2; חשל״א, עמי 22.

 פקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח

1 9 6 9 - ט ״ כ ש  חדש]/ ת

 הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר
 מודיעים בזה לקהל, בי הוצאה הודעה מוקדמת לפי סעיף 5 לפקודה

 הנ״ל, על הסדר שמתכוונים לעשותו במקרקעין המפורטים להלן:
 המחוז: רמלה.

 תיאור השטח: מקרקעי ברפיליא והרובה בנפת רמלה.
 אזור ההסדר: רמלה.

 לשכת הסדר: הל־אביב,
 תאריך הוצאת ההודעה: ו׳ באייר תשל״ה(17 באפריל 1975).

 תאריך התחלת ההסדר(בקירוב): ח׳ בפיון תשל״ה(18 במאי 1975).

 יצחק גבאי
 פקיד •הסדר מקרקעין

 אזור הסדר רמלה

 חוק המקרקעין, תשכי׳ט-1969

 הודעה על בקשה לרישום ראשץ
 מודיעים בזה, כי הוגשה בקשה לרישום ראשון של המקרקעין

 המתוארים בתוספת דלהלן:
 התוספת

 מסי תיק פעולה: 1721/73, ירושלים.
 העיר או הכפר: בית־ג׳אלה.

 הרובע או השכונה: ראם אל-עקבה (גוש שומה 2 חלקה 1963).
 תיאור המקרקעין: אדמה חקלאית.

 השטח בדונם: 5.752.
: ת ו ל ו ב ג  ה

: מוםא עיסא פחזן ודרך ן ו  צפ
ם: שחאדה פרג׳  דרו
 מזרח: שחאדה פרג׳

 מערב: דרך.
 היאור הזכות: בעלות.

 שם בעל הזכות: בשארה אפרים (גיבריאל) חמשתא.
 החלקים: בשלמות.

 תיק הנהלה מסי: 116/91.
 כל אדם המעונין בדבר רשאי להגיש התנגדות לרישום תוך ששים
 יום מתאריך פרסום הודעה זאת. ההתנגדות תוגש בכתב במשרדי אגף
 רישום והסדר המקרקעין, רחוב תשין 1, ירושלים, בשני עותקים,
 ובצירוף עותק אחד נוסף לכל אדם שיש לו זבות במקרקעין, בהתאם

 לבקשה.
 יפה הכט

 מפקחת על רישום מקרקעין

 חוק התקנים, תשי״ג-1953

 רשימת היתרים לסמן מצרכים בסימן השגחה
 מתפרסמת בזה רשימת ההיתרים לסמן מצרכים בסימן׳ השגחה,
 שניתנו בחודש מרם 1975 מאת מבון התקנים הישראלי, בתוקף סמ

 כותו לפי סעיף 12ב(א) >חוק התקנים, תשי״נ-953!1:

 מס׳ המצרך שלגביו
 ההיתר שט בעל ההיתר ניתן ההיתר

 פריטי מסנרות למקלטים וחל
 קיהם

 פריטי מסגרות למקלטים וחל
 קיהם, למעט דלת 10 טון

 פעמוני ״גונג״ מרובעים עם
 מפסק

 פעמוני ״גונג׳׳ מלבניים ללא
 מפסק

 מפסקי זמן אוטומטיים למאור
 בחדרי מדרגות

 מנעולי בטחון בעלי מספר
 בריחימ לדלת סובבה כבניני

 מגורים (דלת חיצונית)
 חלקי אופניים (מ0נרות ומז

 לגות)
 טפטפות 4 ליטר.

 אהרן גילת
 מנהל המכון

 197556 סולל בונה מתכת חיפה,
 מפרץ חיפה

 197557 טבנו־סדן, אשקלון

 197558 הדמיון בע״מ, חל־אביב

 197559 הדמיון בע׳״מ, חל־אביב

 197560 הדמיון בע״מ, חל־אביב

 197561 רב־בריח, חולון

 197562 פרזנטי את יעקובי,
 תל־אביב

 197563 לגו בע׳׳מ, תל־אביב

 י״ט בניסן תשל״ה(31 במרס 1975)
 (חמ 74086)

 ! ם״ח תשי״ג, עמי 30; תשי״ח, עמ׳ 2; תשל׳׳א, עמי 22.
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1 9 7 ו - א ״ ל ש  תקנות הנמלים, ת

 הודעה בדבר מכירת טובץ שאץ להם תובעימ
י מאת שר התחבורה 1, ובהתאם לסעיפים 21 ו־22 לפקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל״א-1971 2, ל  בתוקף הסמכות שהועברה א
ד, יוצאו א תובעים בנמל אשדו ל , הנמצאים ל י הטובין המפורטים להלן י מודיע כ ות הנמלים, תשל״א—31971, אנ  ותקנה 97 לתקנ

ו ברשומות: ך שבעה ימים מיום פרסום הודעה ז  למכירה אם לא ישוחררו תו

ך בואה תיאור הטובין סימנים  מם׳ התיק שם האניה תארי

M. Ohayoun Moise 5246 
535 

Yako Ashdod 

N / M N/N 

Oumaner 

Ciba Geigy 
3401221/2 
3996571/2 
496511/2 

H. Izer 3586/1224 
B,T. 

ת 1 נ לה מכילה רהיטים שונים ומכו  מכו
120 Hoover De Luxe כביסה 

י בשם 2 ל ח  מבלים מפלסטיק מכילים חומר נ
Chemocarrier L.M. Tanates 

לה 100 מטרים של כיסוי  1 תיבה שבודה מכי
ה עשוי ^-P.V.C. vinyt ברוחב 150 ס״מ פ צ  ר

מ ך י 1.5 כ ב  עו

Corderoy לי בד לי ים אכילים ביחד 20 ג נ  4 קרטו
ל ל ו חב הבד כ לל 4/8 1296 ירדים; רו רך בו  באו

 שוליים הוא 120 ס״מ
לים. ז ו נ  7 חביות כימיקלים שונים באבקה ו

טו ג ברו ל 280 ק״ ל ו  במשקל כ

Washeman 

R.E. 

DN18 TBF ל מקרף ן מכי G קרטו E 1 מודל 
י לי PVC לציפו ל 12 גלי ן פתוח מכי  1 קרטו

ר (טפיטים) במשקל ברוטו 15 ק״ג  קי
,NSF ,ית פיצה ם לאפי רי ו ל 2 תנ  1 ליפט מכי

רים ו  וארגז המכיל חלקים הנונעיפ לתנ
ת לפיצה ים, ופלטו  האמורים בולל רגלי

ל בנזין,  1 חיבה מכילה מנוע שלם ומשומש ע
ת כ ר ע , מ ר רטו ע, קרבו לל מתנ ם 6 צילינדרים בו  ע

ק - שופץ בתאריך 17.5.63 ל  הצחה ומשאבת ד

ם למטבח, מחרסינה במידות רי ו  38 כי
 x40 x 60 20 ס״מ

טו לות חומר כימי במשקל נ  6 חביות מפח מכי
Cibacron Brillantrot B.A. ל חבית  25 ק*נ כ

ל מחוברים בצורה אקסנטרית,  3 חישוקים מברז
 קוטרם החיצוני 89.50 ס״מ ועוד 3 חישוקים
ך ר ע  כאמור בקוטר 78.30, משקלם 1000 ק״ג ב

לי סרטי צלום לי ל אחד 4 ג ים מכילים כ נ  2 קרטו
Kodak צרת  מתו

ר 1483/7484 י י לי נ ל אחד 12 גלי ם מכילים כ י נ  5 קרטו
חב 52 ס״מ ובאורך10 מטרים 1607/1608 רות ברו י קי  לצפו

ל אהד 1 מקרן ים מכילים כ נ  10 קרטו
Norfs Hiogen v »12—1247 24 ות מסוג פי  שקו

Sofia Eiman ם י נ ם מכילים רהיטים שו י מ ר  2 א

N/M N/N 

Ciba Geigy 2265931 K 

N/M IS/N 

N/M N/N 

R.F. 14671 

Norfs N.P. 

27.12.72 

21.12.72 

30.9.72 

7.11.72 

24.9.72 

18.10.72 
7.11.72 

11.1.73 

12.2.73 

27.2.73 

22.2.73 

17.12.72 

21.5.72 

13.7.72 

19.2.73 

13.3.73 

 אנדראס

ן ו י נ  בפ־סו

 לדה

 פיבנוין

ג  אתרו

י איל ל  ס

ל  אשכו

ג  אתרו

רג בו ז  כל

ץ ו ג נ  פי

 גלילה

ג  אתרו

 הופ איל

 יואכים

י  אפ

 סב׳׳נ 161/74

 םב״נ 169/74

 סב״נ 218/74

נ 236/74  סב״

 סב׳׳נ 271/74

 סב״נ 274/74
 פב־־נ 276/74

 סב״נ 286/74

 סב״נ 320/74

 סב״נ 335/74

 סב״נ 354/74

 סב״נ 249/74

 סב״נ 267/74

נ 357/74  סב״

 סב״נ 403/74

 םב״נ 433/74

פ 229, תשי״ב, עמי 713. ״  1 י
וסח חדש 20, עמי 443. , נ ת ישראל נ  2 דיני מדי

ת תשל־״א, עמי 306. ־  3 ק
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 מס׳ החיק שם ומניה תאריך בואה תיאור הטובין סימנים

N/M N/N 

Zarviv Feredi 
Mazkeret Batia 
T.R. 2030/T 
2019/T 
Bleiche 
2144 21441 

Hotel Beit 1020 

 mV המודעות בבית

 דוד פלד
 מנהל המבט והבלו

 17.3.73 2 גלילי נייר לבן שקוף במשקל 400 ק׳׳נ
 וברוהב 60 ם״מ כל אהד

c v 520 :דגם Comtructa 1 5.3.73 קרטון מכיל מכונת כביסה 
Superautomatic 

 26.3.73 20 קרטונים מכילים כל אחד 100 יחידות
 פלטות לתנורי גז

 2 16.3.73 אריזות מכילות ביחד מכשיר חקלאי
Abteilung Maschinenbau :לזריעה על חלקיו בשם 

 ועוד 1 מיכל מפלסטיק הנוגע למכשיר האמור
 23.4.73 1 ארגז מכיל 4 שולחנות מפורקים

 וידלנד

 הופ איל

 סלזבורג

 אנדראס

 סב׳׳נ 434/74

 סב״נ 441/74

 סבינ 444/74

 םב״ב 449/74

 סב׳׳נ 472/74 נאוטיקה

 י רשימה נוספת של טובין בלתי נתבעיס במשגורים שערך כל אחד מהם פחות מ־500 לירות מתפרסמת על
 המכס, אשדוד.

 א׳ באדר תשל״ה (12 בפברואר 1975) י
 (חמ 755324)

1939 ,  פקודת הסמכויות בעניו היבוא, היצוא והמכס (המה)

 דודעה בדבר החרמת סחורות
 אני מודיע בהתאם לסעיף 6 לפקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939 !, כי הטובין המפורטים להלן,

 שמען בעליהם אינו ידוע, הוהרמו לפי טעיף 5 (1) לפקודה, מאחר שיובאו בניגוד לצו-מתן רשיונות יבוא, 21939:

 מספר החיק תיאור הטובין בעל הטובין מקום האחסנה

 מחסן המכס מס׳ 1,
 נמל חיפה

 מחסן ׳׳ארי״,
 דח׳ החרש 26, תל־אביב.

 דוד פלד
 מנהל המכס והבלו

 3/75/08 מכונית ^וסעים ״פיאט 500״ סנדרינו בוגילי,
 מם׳ מנוע 121426 עובד •זר

 מס׳ השלדה 110-1705784
 301/75/05 מכונית נוסעים ״פיאט-850י פרגולה מרילוי

Míe —7083 8 מס׳ זר 

 ד׳ בניסן חשל״ה(16 במרס 1975)
 (חמ 74062?^

 1-עיר 1939, תוס׳ 1, עמ׳ 137; ם״ח תש״ל, עמ׳ 24.
 2 ע׳׳ר 1939, חוס׳ 2, עמי 1201; ק״ת תשי״ט, עמ׳ 541.

 חוק התקנים, תשי״ג-1953

 הודעה בדבר קביעת תקנים

 נפיצות: מיון של טמפרטורות משטח מקסימליות (גליון תיקון
 למהדורה מנובמבר 1970);

 ת״י 786, חלק 4 — ציוד חשמלי הנועד לשימוש באטמוספירוח
 נפיצות: שיטת בדיקה לקביעת טמפרטורת הצתה (גליון תיקון

 למהדורה מנובמבר 1970);
 ח׳׳י 846, חלק 6 — שיטות לבדיקת נייר: קביעת הספינות מימית של

 נייר וקרטון(שיטח קלס);
 ת״י 846, חלק 9 — שיטות לבדיקת נייר: מדידת העובי של גליון

 נייר או קרטון;
 ת״י 893 — מוטות פלדה מעורגלים ומוטות פלדה מפותלים לזיון
 ביטון(בא במקום ח״י 31 מאפריל 1968 ות״י 186 ממרס 1968);

 ת״-י 902 — מים נטולי מלחים למעבדות;
 ת״י 919 — תנורי הפקה חשמליים אוגרי־־חום לשימוש ביתי ולשימו

 שים דומים (יפקע לא יאוחר מ־31 במרס 1978).

 י״ט בניסן תשליה (31 במרס 1975) י אהרן גילת
 (חמ 74086) מנהל המכון

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

 לחוק, תקנים ישראליים אלה:
 ת״י 6 - אריחי רצפה מביטון(גליון תיקון למהדורה ממאי 1974);
י 112— פלחי אשכוליות משומרים על ידי טיפול בחום(בא במקום  חי

 ת׳׳י 112 מאפריל 1971 וח״י 687 מינואר 1968};
י חפוזים משומרים על ידי טיפול בחום (בא במקום ח ל פ 3 — H ח׳׳י 

י 113 ממרס 1968 ות״י 687 מינואר 1968);  חי
י 489 — מיכסאות לתאי בקרה של מיתקני חברואה (בא במקום  חי

 המהדורה מיולי 1963);
 ת*י 718 — פלחי פרי הדר מעורבים (תפוזים ואשכוליות) משומרים
 על ידי{זיפול בחום (בא במקום ת״י 718 מנובמבר 1968 ות״י

 687 מינואר 1968);
י 786, חלק 3 - ציוד חשמלי הנועד לשימוש באטמוספירות  חי

 * ס״ה תשי׳׳ג, עמ׳ 30; תשי״ג, עמ׳ 2; תשל״א, עמי 22.
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1 9 6 5 -  חוק התכנון והבניה, תשב״ ה

 מרחב תכנון מקומי, לטה־יהודה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי לתכנית מפורטת
 בהתאם לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965, ניתנת בזה הודעה
 בדבר הפקדה במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחה ירושלים
 ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה מטה־יהודה, של ״ת.ב.ע.
 מפורטת מם־ מי/237״ — שינוי מס׳ 1/74 לתכנית מפורטת מבשרת

 ציון מס׳ יג/155.

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם: מחוז ירושלים
 בשטח שועפט מועצת מקומית מבשרת ציון אזור אי.

 עיקרי מטרות התכנית: תכנון מפורט של רובע מנורים שיכלול:
 אזורי מגורים, שטחים לבניני ציבור, שטחים פתותים ציבוריים

 ופרטיים, אזור מנורים לתכנון בעתיד, מערכת דרכים וחנויות.

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

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 כ״ח בניםן תשל׳׳ה (9 באפריל 1975) ר׳ לוי
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז ירושלים

 ביטול הודעה בדבר הפקדת תכנית
 ההודעה בדבר הפקדת תכנית מם׳ מי/190 אשר פורסמה בילקוט

 הפרסומים 1895, עמ׳ 1007, מיום 1.2.73— בטלה בזאת.

 כ״ח בניסן תשל״ה (9 באפריל 1975) ר׳ לוי
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז ירושלים

 מרחב תכנון מקומי, הרצליה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב
 החליטה באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מיתאר הנקרא:
 תכנית מס׳ 1153 שינוי לתכנית מיתאר מקומית מם׳ 253א׳ בגוש

 6537 חלקה 3 — רחוב הדר.
 עיקרי מטרות השינוי: להפוך חלק מחלקה 3ב מאזור מגורים ב׳
 לאזור מגורים מיוחד. להפריש שטח לצורך הרחבת דרך(3ג), להפריש
 שטח לצורך הרחבת שטח ציבורי פתוח י3ד) ולשנות בהתאם את

 התבנית המיתאר הרצליה.
 הודעה על הפקדתו ביחד עפ התשריט המצורף אליו פורםמה

 בילקוט הפרסומים תשל״ב, עמ׳ 1994.

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

 לקהל.

 כ״ח בניסן חשל״ה (9 באפריל 1975) ד׳ דזניק
 יושב ראש ו*עיה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז חל־אביב

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
י במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז  תשב״ה—1965, כ
 ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, הופקדו

 שינויי תכניות מיחאר מקומיות הנקראות:

 (1) ״תכנית מס־ 2080 שינוי מס׳ 44/74 לתכנית מיתאר מקומית
 מם׳ 62*, ביתד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 30052 חלקה
 132 והדרכים הגובלות בה.

 עיקרי מטרות התכנית:
 א) קביעת הבינוי בחלקה 132 גוש 30052, קביעת גובה הבנינים

 ויעודם.
 ב) התוית דרך חדשה.
 ג) ביטול דרך קיימת.

 ד) קביעת מעבר ציבורי להולבי רגל.

 (2) ״תכנית מסי 1940 שינוי מם־ 42/73 לתכנית מיתאר מסומית
 מם׳ 62״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: שכונת מקור חיים,
 רחוב מהור חייט ורהוב רבשקה, גוש 30002 חלקות 139—134,
 174, 231, 232, 233, 250, 251, גוש 30141 חלקות 7—1,

 12, 4, 46, 4, 47, 97 וחלקי חלקות: 109, 139, 143, 144.
 עיקרי מטרות התכנית:

 א) שינוי ת.ב.ע. מם׳ 1054 ע״י ייעוד החלקות 12, 46, 47
 בגוש 30141 מאזור תעשיה לאזור מגורים 1.

 ב) שינוי ת.ב.ע. 1718 ע״י קו הבנין המערבי של החלקות
 החדשות 4, 6, 12א־, 137 + 7 + 138, 135 + 134,

 231, 251+ 136+250 והוא 10 מ׳ במקום 12 מי.
 ג) איחוד החלקות בתכנית וחלוקתן מחדש לאחר הפרשת

 שטחים לצרכי ציבור בגובה של 23%.
 ד) התווית דרכים חדשות, ביטול דרך מאושרת + התווית

 מעברים להולבי רגל.

 (3) ״תכנית מס׳ 2008 שינוי מס׳ 28/74 ושינוי מס׳ 1/74 למפורטח
 מס׳ 1365 לתכנית מיתאר מקומית מס׳ 62״, ביחד עם התשריט

 המצורף אליו.
 ואלה חשטה״ים הכלולים בשינוי התכנית: רחוב יוסי בן יועזר׳
 פינת רחוב אליעזר הגדול, שכונת גונן בי, גוש 30143 חלקה

 171 וחלק מחלקה 91.
 עיקרי מטרות התכנית: איחוד, חלוקה חדשה, הוספת חזית

 מסחרית ושטח להקמת בנץ ציבורי.

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

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

 לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 ב׳ באייר תשל״ה (13 באפריל 1975) ר׳ לוי
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז ירושלים
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 101—107, 116-110, 137-123, 146, 154—164, 168—170 חלקי
 חלקות 41, 43; גוש 6416 חלקי חלקות 47, 48," 55; גוש 6552 חלקי

 חלקות 1, 2; גוש 6554, חלקי מחלקה 10.
 השטח נמצא בין רחובות אוסישקין ממערב שד׳ הן מצפון ורחוב

 הנצח ממזרח.
 כ״ג באדר תשל״ה (6 במרס 1975)

 פסח בלקץ
 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 רמת־השרון

 מרחב תכנון מקומי, רמת־השרון

 הודעה על הכנת שינוי לתכנית מיתאר
 בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1975, ניתנת
 בזה הודעה כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב רמת־השרון,
 החליטה בישיבתה מיום 4.2.75 להכין שינוי לתכנית מיתאר —

 ת.ב.ע. 483.
 ואלה השטחים הנכללים בתחום השינוי של התבנית המוצעת:
 גוש 6416, חלקות 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 115,
 חלקי חלקוה: 45, 46, 50, 52, 54, 118 רחובות אוסישקין,

 שד׳ ביאליק, ורחוב הפלמ׳׳ח.
 כ׳ באדר תשל״ה (3 במרס 1975)

 פסח בלקץ
 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 רמת־השרון

 מרחב תכנון מקומי, רמת־השרון

 הודעה על הכנת שינוי לתכנית מיתאר
 בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965, ניתנת
 בזה הודעה בי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב רמת־השרון,
 החליטה בישיבתה מיום 26.2.75 להכין שינוי לתכנית מיתאר —

 ח.ב.ע. 481.
 ואלה השטחים הנכללים בתחום השינוי של התכנית המוצעת:

 גוש 6615, חלקות 20—28, 106—109;,גוש 6616, חלקות 32-29.

 ז׳ בניסן חשל׳׳ה (19 במרס 1975)
 פסח בלקץ

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 רמת השרון

 מרחב תכנון מקומי, רמת־השרון

 הודעה על הכנת שינוי לתכנית מיתאר
 בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965, ניתנת
 בזה הודעה בי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב רמת־השרון,
 החליטה בישיבתה מיום 18.11.74 להכין שינוי לתכנית מיתאר —

 ת.ב.ע. 475.
 ואלה השטחים הנכללים בתחום השינוי של התכנית המוצעת:

 גוש 6599, חלקות 278, 311, 310, 309, 296 - רחוב השלום.

 כ׳׳ב בניסן חשל״ה (3 באפריל 1975)
 פסח בלקץ

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 רמח־השרון

 מרחב תכנון מקומי, רמת־השרון
 הודעה על הכנת שינוי לתכנית מיתאר

 בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965, ניתנת
 בזה הודעה כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב רמת־השרון,
 החליטה בישיבתה מיום 26.2.75 להבין שינוי לתכנית מיתאר —

 ת.ב.ע. 482.
 ואלה השטחים הנכללים בתחום השינוי של התבנית המוצעת:

 גוש 6619, חלק מחלקה 4!
 כ׳ באדר תשל״ה (3 במרס 1975)

 פסח בלקץ
 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 רמת־השרון

 מרחב תכנון מקומי, רמת־השרון

 הודעה על הכנת שינוי לתכנית מיתאר
 בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965, ניתנת
 בזה הודעה בי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב רמח־השרון,
 החליטה בישיבתה מיום 26.2.75 להכין שינוי לתכנית מיתאר —

 ח.ב.ע. 485.
 ואלה השטחים הנכללים בתחום השינוי של התכנית המועצה:
 גוש 6418, חלקי חלקות 13, 100, 145, 147, 148, 149, 150; גוש

 6417, חלק מחלקה 47 - בין רחוב אוסישקין והעבודה.

 כ׳ באדר תשל״ה (3 במרס 1975)
 פסח בלקץ

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 רמת־השרון

 מרחב תכנון מקומי, רמת־השרון

 הודעה על הכנת שינוי לתכנית מיתאר
 בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965, ניתנת
 בזה הודעה כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב רמת־השרון,
 החליטה בישיבתה מיום 26.2.75 להכין שינוי לתכנית מיתאר —

 ת.ב.ע. 486.
 ואלה השטחים הנכללים בתחום השינוי של התכנית המוצעת:

 גוש 6613, חלקי חלקות 4,3, 5.
 תכנית זו מבטלת תכנית מס׳ 469.

 כ׳ באדר תשל־׳ה (3 במרס 1975)
 פסח בלקץ

 יושב ראש הועדה.המקומית לתכנון ולבניה
 רמת־השרון

 מרחב תכנון מקומי, רמת־השרון

 הודעה על הכנת שינוי לתכנית מיתאר
 בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבניה, תשב־׳ה—1965, ניתנת בזה
 הודעה כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב רמת־השרון, החליטה
 בישיבתה מיום 24.9.74 להכין שינוי לתכנית מיתאר - ת.ב.ע.

.457 
 .ואלה השטחים הנכללים בתחום השינוי של התכנית המוצעת:
 גוש 6418, חלקות: 18, 22, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 72, 77, 79,
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 מרחב תכנון מקומי, חיפה

 הוךעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 חשב״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחח חיפה החליטה
 באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מיחאר מקומית הנקרא
 ״תבנית מסי חפ/1151הי — מחנה דוד״׳ — המהווה שינוי לתכנית
 מם׳ חפ/1151אי — שינוי לתכנון של חלקה 2 בנוש 10751 — מעברת
 דוד ולתכנית מם׳ חפ/1151כ׳ — מחנה דוד — שהודעה על הפקדתו
 ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה בילקוט הפרסומים 1992,

 תשל״ד, עמי 1033.

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

 לקהל.

 כ״ב בניסן חשל״ה (3 באפריל 1975)
 נפתלי אילתי

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי, היפה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה החליטה
 באישור שר הפנים, לאשר שינוי תבנית מפורטת הנקרא ״תבנית
 מס׳ חפ/1547 — שטח ירוק מעל דרך פיקא״ — המהווה שינוי לתכנית
 מסי חפ/1די — תיקון תבנית אחוזת שמואל — שהודעה על הפקדתו
 ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה בילקוט הפרסומים 1857,

 תשל׳׳ג, עמי 43.

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

 לקהל.

 כ־ב בניסן השליה (3 באפריל 1975)
 נפתלי אילתי

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי, קריות

 הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדת המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה קריות, הופקדו שינויי

 תכניות מיתאר מקומיות הנקראות:

 מרחב תכנון מקומי, רמת־השרון

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 בהחאפ לחוק התכנון והבניה, חשכ״ה—1965, ניתנת בזה הודעה
 בדבר הפקדה במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חל־אביב
 ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה רמה השרון של תבנית מס׳

 462 שינוי מס׳ 87 לתכנית מיתאר 210 א׳ רמת־השרון.

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתיחסת אליהם: גוש 6600
 חלק מחלקות 4—5 — שיכון הטייסים נווה רום.

 מטרת התכנית היא לשנות את הייעוד של חלק מחלקה 5 מאזור
 חקלאי לאזור מגורים א׳ ולקבוע אזורי תכנון: אזור מגורים אי, מגרש
 לבנין ציבורי פתיחת דרכים חדשות, קביעת קווי בנין, שבילים
 להולכי רגל, ושטח ציבורי פתוח, ולקבוע את צורת הבינוי כמסומן
 בתשריט המצורף ולשנות בהתאם את תכנית המיחאר של רמת־
 השרון 210אי שפורסמה למתן תוקף בילקוט הפרסומים 1708,

 חשל״א.

 כל המעונין בקרקע בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה אח
 עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי תוך הדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, להגיש

 התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 כ״ח בניסן חשל״ה (9 באפריל 1975)
 ד׳ רזניק

 יושב ראש הועדה המחוזיח לחכנון ולבניה
 מחוז תל־אביב

 מרחב חכנון מקומי, צפון השרון

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק החכנון והבניה,
 חשכ״ה—1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,
 אישרה שינוי חכניח מפורטה הנקרא: -שינוי תכנית מפורטח מס׳

 צש/8/19״.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7817 חלק
 מחלקות 35, 36, 40, 41 (מגרשים 16, 17).

 עיקרי מטרות שינוי התכנית: ביטול דרך גישה קיימת בקרקעי
 חקלאית במושב עין ורד.

 הודעה על הפקדת שינוי התבנית יחד עם התשריט המצורף אליו,
 פורסמה בילקוט הפרסומים תשל״ד, עמי 581.

 שינוי התכנית האמור, בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה צפון השרדן, ובל המעונין
 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 כ״ב בניסן תשל״ה (3 באפריל 1975)
 מ׳ כהנא

 ממלא מקום יושב ראש הועדה המחוזיח לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 1624 ילקוט הפרסומים 2110, כ׳׳ן באייר תשל״ה, 8.5.1975
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 שינוי תכנית• מיתאר מקומית הנקרא ״תכנית מס׳ ש/159 - שכונו!
 מגורים באדמות מור פרדס־חנה—כרכור״ — המהמה שינוי לתבנית
 מס׳ שן17 — תכנית מיתאד כרכור — ביחד עם התשריט המצורף

 אליו.

 כן נמסרת בזה הודעה כי שינוי התכנית האמור משפיע, בשטח
 תחולתו, על תכנית מסי ש/18 — תכנית מפורטת ברבור.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 10074 חלקות
.181-178 ,96-94 ,84-83 

 עיקרי מטרות שינוי התכנית הם: פיתוח שכונת מגורים בגוש
 10074, כרכור.

 כל מעונין.בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא השלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים מזוהים לקהל.

 בל מעונין בקרקע; בבנץ או.בכל פרט תכנוני אחר הרואה אח
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן ועדה מקומית, או מהנדס ועדה
 מקומית, שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל איתו;
 רשות מקומית, לרבות ועד מקומי 5אמור בסעיף 3 לפקודת המועצות
 המקומיות, שאזור שיפוטה כלול בתחום התכנית או גובל איתו; 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 דשאים, תוך הדשייס מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה

 המקומית לתכנון. ולבניה השומרון.

 כ״ה בניסן תשל״ה (6 באפריל 1975) , .
 נפתליאילתי

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה

 מרחב תכנון'מקומי, השומרון

 הודעות בדבר אישור שינויי תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז היפה החליטה
 באישור שר הפנים, לאשר שינויי תכניות מיחאד מלומיוח הנקראות:

 (1) . ״תכנית מפי ש/124 — שינוי לחכניח מיתאר זברון יעקב״ —
 המהווה שינוי לתכנית מס׳ ש/11 (ג/451) — תבנית מיתאר
 זכרון יעקב — שהודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים

 1980, תשל״ד, עמי 627.

 (2) ״תכנית מס׳ ש/122 — שינוי לתבנית מיתאר פרדס־־חנה״ —
 המהווה שינוי לתבנית מם׳ ש/1 — תכנית מיתאר פרדס־חנה —
 שהודעה על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים'1980, תשל״ד,

 עמ׳ 627.

 (3) ״תכנית מם׳ ש/123 — שינוי לתכנית מיתאר כרכור״ - המהווה
 שינוי לתבנית מס׳ שן17 — תבנית מיתאר כרכור — שהודעה
 על הפקדתו פורסמה בילקוט הפרסומים 1980, תשל״ד, עמי

.627 

 (4) ״תכנית מס׳ ש/139 — צפון פדדס־חנה״ — המהווה שינוי
 לתכנית מם׳ ש/1 — תבנית מיתאר פרדם־חנה - שהודעה על
 הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2006, תשל״ד, עמי 1355.

 (1) ״תכנית מסי ק/256 — שינוי ייעוד בחלקי חלקות 3, 363, בגוש
 10428 קריח מוצקין״ — המהווה שינוי לתבנית מסי ק/130 —
 תכנית מיתאר לשטח הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר קריות,

 ביחד עם התשריט המצורף אליו.
 כן נמסרת בזה הודעה, כי שינוי התכנית האמור משפיע, בשטח

 חתולתו, על תבנית שיכון ציבורי מס׳ 2/42/5 קריח מוצקין.
 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי.החכניח: גוש 10428 חלקי

 חלקוה 3, 363.
 עיקרי מטרות שינוי התבניח הם: שינויי ייעוד חלק משטח
 ציבורי פתוח, ,בין רחובות החשמונאים וורד בקרית מוצקין
 לאתר לבנין ציבורי בכדי לאפשר הקמת מבנים ציבוריים

 בהתאם לאישור הועדה המקומית.

י ייעוד חלקות 977, 978, 1098 י  (2) ״תבנית מס׳ ק/254-שינו
 בגוש 10444 קרית ים״— המהווה שינוי לתכנית מם׳ ק/130 —
 חכניח מיתאר לשטח הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר

 קריות — ביחד עם התשריט המצורף אליו.
 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 10444 חלקות

.1098 ,978 ,977 
 עיקרי מטרות שינוי התכנית הם: שינוי ייעוד החלקות מאזור
 מגורים לשטח לאחר ציבורי ברחוב ביאליק קרית־ים, בכדי

 לאפשר הקמח מבנים כגון: מעון יום, נן ילדים וכיו״ב.

 (3) ״חבנית.מס׳ ק/249 — תחנה דלק בקריח ים״ — המהווה שינוי
 לתכנית מס׳ ק/130 — חכניח מיחאר לשטח הועדה המקומיח
 לבניה ולתכנון עיר קריות - ביחד עם התשריט המצורף אליו.
 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 10444 חלק

 מחלקה 216.
 עיקרי מטרות שינוי התכנית הם: הפיכת חלק משטח ציבורי

 פתוח, בשדרות ורבורג קדית ים, למגרש עבור תחנת דלק.

 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 את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכניות וכן ועדה מקומית, או מהנדס ועדה
 מהומית שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכניות או גובל «יתם;
 רשות מקומית, לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף 3 לפקודת המועצות
 המקומיות, שאזור שיפוטה בלול בתחום התכנית או גובל איתם; גוף
 ציבורי או מקצועי כמפורט בצו התכנון והבניה (קביעת גופים ציבו
 ריים ומקצועיים לענין הגשת התעדוח לתכנית) תשל״ד—1974; וכן
 בל משרד ממשרדי הממשלה רשאים, תוך חדשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינויי התבניות במשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה קריות.

 כ״ה בניסן תשל״ה (6 באפריל 1975)
 נפתלי אילת״

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה

 מר#1ב תכנון מקומי, השומרון .

 . הודעה בדבר הפקדת שמוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 חיפה ובמשרדי הועדה, המקומית לתכנון ולבניה השומרון, הופקד

 ילקוט הפרסומים 2110, כ״ז באייר תשל׳׳ה, 8.5.1975 1625
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 מרחב תכנון מקומי, טובים

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון הזבנית,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה טובים, הופקד שינוי
 תבנית מפורטת הנקרא ״שינוי מסי 3 לתבנית מפורטת מס׳ 105/03/8—
 אזור התעשיה קרית מלאכי גוש 301 חלק מחלקה 3, גוש 304 חלק

 מחלקות 18,15 — ביחד עפ התשריט המצורף אליו.

 ואלה הם עיקרי מטרות התכנית:
 השינוי הוא לגבי מגרשים 32, 31, 29, 28, 27 שמשו כשטחים
 ציבוריים פתוחים. במידה וייבנו מקלטים ציבוריים במגרשים הנ-ל
 או כחלק מהם ותותר הקמתם של מבנים מסחריים מעליהם — יחוייב
 היוזם להגיש תכניות כפי שמוגשות לצרכי רישום בתים משותפים.
 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כל המעונין בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
 התכנון שלה כלול בתחום התבנית או גובל איתו רשאי, תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכ

 נית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 כ״ז בניסן תשל״ה(8 באפריל 1975) י׳ ורדימון
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי, ערד

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרוס ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ערד, הופקדה
 תכנית מיתאר מקומית ״הנקראת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳
 101/02/24 — למועצה המקומית ערד — ביחד עם התשריט המצורף.

 ואלה הפ עיקרי מטרות התכנית
 !) הגדלת שטח היחידות השכונתיות.
 2) חיבור מרכז העיר לכביש מצדה.

 3) קירוב איזורי המגורים לאיזור הנופש והמלונות.
 4) תוספת שטחי מגורים מצד מערב — תוספת זו תאפשר מספר
 תושבים גדול יוחד משנקבע בתחילת (50,000 בתבנית הקודמת;
 למעלה מ־0,000ל בתכנית זו); איצטדיון, מוסדות ספורט ונופש;
 דרך פריפריאלית התוחמת מוסדות ארציים ו/או עירוניים, ושטחי

 מנוריס עירוניים.

 בל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלוס בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורימ פתוחים לקהל.

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

 הועדה המקומית האמורה.

 ב׳ באייר חשל׳׳ה(13 באפריל 1975) י' ורדימון
 יושב ראש הועדה המהוזיח לתכנון ולבניה

 מחוז הדרום

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

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ב״ב בניסן חשל״ה (3 באפריל 1975)
 נפתלי אילתי

 יישב ראש ד1עדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי, באר־שבע

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה—1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:
 ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ 17/107/03/5״ בגוש 38023, שבזנה א׳

 רחוב ויצמן,

 עיקר מטרות השינוי:
 ביטול מגרש 2 והגדלת מגרש מס׳ 3.

 התעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
 בילקוט הפרסומים תשל״ה, עמ׳ 192.

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

 פתוחים לקהל.

 ב׳ באייר תשל׳׳ה(13 באפריל 1975) י׳ ורדימון
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי, אשקלון

 הודעה בדבר אישור שמר תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום
 החליטה באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:
 ״שינוי חבנית מפורטת מס׳ 4/152/03/4״ בגוש 1929 חלק מחלקה

 74, רחוב ביאליק.

 עיקר מטרת השינוי: שינוי ייעוד מאזור ציבור פתוח לאזור
 בניני ציבור (לבנות גן ילדים).

 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
 בילקוט הפרסומים תשל״ד, עמ׳ 6.

 השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון, ובל המעונין
 רשאי לעיין בו ללא חשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 ב׳ באייר תשל״ה (13 באפריל 1975)
 י׳ ודדינק

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הדרום
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 הזממת בתי המשפט

 בית המשפט המחוזי בירושליס

 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון

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

 בעיניו.

 מסי החיק מקום נעוריו תאריך
 (צוואות) שם המנוח האחרון הפטירה שט המבקש

 236/75 ליבנה אליעזר ירושלים 1.3.75 ארנה ליבנה
 243/75 שמחה נאולה ירושלים 18.3.74 רחמים גאולה
 239/75 רוזנברג לנה ירושלים 4.7.74 מרדכי גורדון
 244/75 ־ ונדמן גילה ירושלים 24.1.75 נעמי ליברמן

 250/75 יוספה יוסף ירושלים 26.3.75 בטי יוטפה
 251/75 שניידר נח ירושלים 30.3.75 י דוד שניידר

 252/75 לובה יופה ירושלים 22.12.74 אלכסנדר גל
 (גרודנוביץ)

 דב איתן, רשם

 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון
 לחמי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליחן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי עזבון
 או לשביהם. בל אדם הטוען שיש לו טובת הבאה 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.

ך י ר א ו ת  מם׳ החיק מקום מגורי
• המבקש ן הפטירה ש  (ירושות) שם המנוח האחרו

 235/75 זאלים הנרי ירושלים 9.5.68 טובה עזריאל (זאליס)
 237/75 שניאורזץ מרדכי בן חיים ירושלים 31.1.75 לאה שניארזון

 240/75 אברמוביץ ליאן ירושלים 18.6.73 אברמוביץ בלה
 238/75 קפקה אלכסנדר ירושלים 18.2.75 כמילה קפקה

 245/75 יחיה טביבזאדה פרס 20.5.75 זביאולדה טביבזאדה
 ־242/75 ג׳יריס נצאר מטר ירושלים לפני כ־50 שנה זכריה בן גירים

 נצארמטר
 246/75 פליקס פקטור ירושלים 15.4.75 צילה ברצ׳קו

 247/75 אבולעפיה אליהו ירושלים 12.12.74 רינה אבולעפיה
ק גרםיה ירושלים 5.3.75 אלפרד ממן  248/7-5 מ

ג ואח׳ ו  249/75 כהנוב חנה ירושלים 13.5.73 יצחק מע
 253/75 מור אודלה ירושלים 7.3.50 צבי קנר

 דב איתן, רשם

 אברהם אנג׳ל, עו״ד למנהל נכסיה של הנעדרת שריה מרכוס לפי
 סעיף 35א׳(א) לפקודת האפוטרופוס הכללי, 1944.

 כל המתנגד לבקשה׳ הנ׳׳ל יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום
 הזמנה זו את טעמי התנגדותו שאם לא בן יתן בית המשפט צו בטוב

 בעיניו.
 דב איתן, רשם

 בבית המשפט המחוזי בירושלים בקשות 202/75
 בענין: הנעדרת שריה מרכוס,

 ובענין המבקש אברהם אנגיל, עו׳׳ד, שמענו להמצאה כתבי
 בי־דין הוא: רח׳ לונץ 10, ירושלים.

 להווי ידוע, כי הוגשה לבית המשפט בקשה למתן צו למינוי
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יפו אביב־  בית המשפט המתתי בתל־

 הזמנות בדבר קיוס צוואות ומינוי מנהלי עזבץ
 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צמאה או למינוי מנהל עזבון או לשביהם, במפורט להלן. בל
 המתנגד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, את מעמי התנגדותו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיניו.

 מסי החיק מקום מגוריו תאריך
 (צמאות) שם המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

- 6.1.75 ד״ר ח, פומרנץ  1733175 פומדנץ אסתר
- 23.1.75 למפל אנה  1736/75 למפל יוסף

 1737/75 בטי פרנקל _ 16.10.74 מרכוס אדוארד

- 3.6.74 יפת עובדיה  1742/75 יחיא סלם
- 9.3.74 סברדלוב הלל  1743/75 סברדלוב אסתר
- 29.1.75 סברדלוב הלל  1744/75 סברדלוב אהרון

- 20.9.74 ׳־תפאר׳ת־צבי״ —  1747/75 זולטן יונף
 ביכ״נ

 1749/75 מרקום פרבר — 8.1.75 הרמינה פרבר
- 17.8.69 מיטרני תקווה  1750/75 מעלם עליזה

- 17.10.74 מלבה ישראל  1761/75 יוסף ישראל

 2368/74 הדסה ליטוין שניאורסון _ 22.4.74 אלקין ליפא

 4684/74 מרדכי ברקוביץ _ 24.6.74 חנה רובינשטיין
- 12.2.75 ברוך בוב  643/75 בוב ליפא

- 27.5.74 רוזה קמינסקי  1753/75 קמינםקי הנדיק טומס
- 14.3.75 נרינפלד אריה  1764/75 גרינפלד ויליאם

- 17.3.75 בן־־שם אבנר  1767/75 מיכאל בן־שם
 1775/75 רוזליה גוטליב 7.4.75 ברנר־רובינשטיין

 אליזבט
 1777/75 יוסף אונא 9.2.75 דורפצאון טובה

- 15.3.75 אברהם לדרמן  1778/75 איזק מאיר לדרמן

- 15.3.75 עלמה ביק  1779/75 ורנר ביק

- 31.1.75 מדינת ישראל  1780/75 פיינה אברקין

- 12.11.74 נתן שאול י  1785/75 נתן שאול

- 22.12.74 יטי קדיש  683/75 סבינה ריבר

- 4.2.75 אריך קליינשמידט  1784/75 - קליינשמידט נדטה
- 14.2.75 אמה טאוב  1790/75 תיכף דוד

- 30.3.75 ציצ׳יק לאה  1796/75 בוםליק יהודית

 1797/75 פריד אלכסנדר הונגריה 6.10.67 ביאטה פרונאי

- 8.1.75 יוסף אבךדוד  1799/75 אבן־דוד יעקב

- 2.3.75 ברטה שנפלד  1807/75 יוליו שנפלד
 1825/75 לאון לר • - 7.3.75 לוי שרה

- 21.8.74 יוסף ברסנו  1832/75 ויצמן רמה
י 5.2.75 פושינםקי מרים -  1834/75 דרייר צפורה

 ד׳ ולך, רשם
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבץ

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזימ על ירושה ולמינוי מנהלי עזבין
 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 לאבן יתן בית המשפט.צו הטוב בעיניו.

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

- 22.12.72 גודן מרדכי  1726/75 גהץ שרה -
- 6.4.66 לוי רות  1727/75 לוינג׳י .

- 19.12.74 וסרמן יובל  1728/75 וסרמן שיינדל
- 15.2.75 שושנה גלעדי  1729/75 גלעדי שמואל ״
- 11.1.75 זהבה ניבורג  1730/75 מקם ניבורג
- 31.10.74 ראובן פדר  1732/75 פדררחה .

- 6.12.73. זאב קורן  1738/75 קוזוקרופינה
 1739/75 אורנשטיץ חיים אליעזר 15.9.69 . חנה גרינברג

- 19.7.74 ברכה קרטוזיינסקי  1746/75 קופלר חנה
- 18.2.75 שוורץ קלרה  1748/75 קאופמן ישעיהו
- 13.12.63 שרה מזרחי  1751/75 מזרחי אברהם
- 15.11.72 קוממי יחיא  1752/75 קוממי יחיא

- 19.9,67 שלום ליינונד  1762/75 זהבה ליינונד
 1766/75—ח׳ עוזי יאירי 6.3.75 דליה יאירי
- . - יוסף קליין  6117/74 גרמה קליין
- 4.4.74 זאב הינדם  1754/75 שולמית הינדס

 1755/75 פילבץ יפה _ 25.12.73 פילבין יצחק
 1757/75 משה פילונםקי _ 14.9.44 פולונםקי שרה

- 24.2.75 בירמן ברה הנרי  '1758/75' בירמן ברה אלפרידה
- 13.2.75 פרידוביץ יוסף  1760/75 פרידוביץ יוכבד

- 25.1.75 מלה וילנר  1763/75 משה וילנר
- 16.1.75 שלמה יואל.  1765/75 בבא יואל •

- 7.7,72 וולמן דוה  1768/75 וזלמן מכס
 1769/75 בלכמן משה 10.3.75 אברמוביץ שושנה

- 28.2.75 אלפנדרי אסתר  1770/75 אלפנדרי חיים
 1773/75 זאב קפלן 20.1.75 יפה קפלן

- 5.2.75 נחום דדזנר  1774/75 פרידה דרזנר
- 23.8.73 ברקן אידה  1776/75 דיצר דוד־שלמה
- 30.11.74 מאיר יונה  1314/75 מאיר יונה

- 23.4.62 דני ניסים.  1666/75 יוסף ניסים
- 18.5.74 גאון אברהם  1696/75 גאון קלרה

- 12.5.74 קרן אסיאז  1787/75 יוסף טופליאן
 1789/74 יצחק חרמש 9.1.75 הינדה חרמש

- 19.7.74 מדינת ישראל  1781/75 בק סופיה
 4366/74 שטילדמן דוד 31.7.73 שטילרמן היניה
p אליעזר ו  1782/75 שוורץ משה _ 8.1.75 שו

- 5.11.74 חיים מויאל  1783/75 יצחק מראל
- 15.8.73 רובין מיטסלב  1786/75 רובץ שרה

- 13.2.75. שמואל רולבנס..  1788/75 לאה רולבנט
- 8.11.74 חרזה פרידלנדר  1791/75 פרידלנדר ישראל
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יפו אביב־  בית המשפט המחוזי בתל־

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

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

- 28.7.74 הרמן לופוביץ  1792/75 אווה לופובי־ץ

- 14.1.74 אסהר אהרונוב  1793/75 אהרונוב יצחק
 1794/75 קונפורטי שלמה בצלאל 1.9.59 ויטה סורח׳ין
- 22.1.75 גולומב נפתלי  1795/75 גולומב קלרה

- 6.5.74 עבדאללטיף ג׳באר  1800/75 עבדאלג׳ני מחמוד ניבאר

- 25.7.74 מוחמד סלים ג׳אבר  1801/75 סלים מוחמד אחמד ח׳אבר
- 1964 סעדיה סעיד נאסר  1802/75 אמנה עמר אפדילי

- 18.9.74 אדלה חיימוב  1798/75 ויטלי חיימוב

- 23.8.74 ברברה בדאון  669/75 שמעון לוינשטיין

- מנחם שלוס -  1060/75 גזל שלום
- 16.2.75 אביבה פינטו  1803/75 יצחק פינטו

- 5.3.75 רות זיו  1804/75 יפה וולפובםקי
- 19.12.62 בר־הלל אברהם  1805/75 הוכמן מדים

- 7.7.74 דדד רימר  1806/75 דוד דוד
- 3.12.73 מלכה שיליט  1808/75 יצחק שיליט

- 15.2.75 פליק ציפה  1809/75 פליק אריה
- 23.3.71 אבלה דבי  1810/75 אבלה מנחם
- 2.2.75 חנה רייף  1811/75 מקם מאיר רייף

 17.9.71 וייס לדיסלב
-  1812/75 ריס איזידור

- 7.8.74 דהן רחל  1813/75 דהן יוסף
 1815/75 יודל יהודה קמן _ 1.3.74 מלכה קמן

- 6.3.75 יצחק ונתן נהוראי  1817/75 נהוראי מנוחה
 1820/75 רסופורט יצחק 9.3.72 רובינשטיין יוכבד

- 5.12.74 יולנדה דיק  1818/75 מקסימיליאן דיק
- 29.1.75 רחל בקנו  1821/75 בקנו ישראל
- 17.10.74 ברכה דוד  1822/75 בר־יוסף מרים
- 29.12.73 דומיה נדב  1823/75 שלום נדב

- 29.9.74 פיאלה עליזה  1824/75 פיאלה אנדרי אברהם לוי
- 8.10.73 גולן דב  1826/75 גולדברג יעקב

 1827/75 שכנר חיה 20.2.75 שכנר יואל
- 11.2.75 בנימין בר־חמא אטינבר  1828/75 אטיננר חוה

- 28.12.66 לאה מרקו  1829/75 וסה פלר
- 23.3.75 אלחנן שולמית  1830/75 גיזלה ליטאואר

- 4.2.75 מוסט רבקה  1831/75 אליהו מוסט
 1833/75 צוקד טובה העני 4.12.74 צוקר נפתלי
- 10.10.74 יולן רוזנטל  1835/75 רוזנטל אלכסנדר נאש

- 9.1.75 הירש מרגריטה  1836/75 הירש םמואל
- 22.12.74 פדידה פבי  1837/75 פדידה מאיר

- 31.12.74 אסתר ארגר  1838/75 יוסף ארגד
- 18.10.73 מיכל בדליה  1839/75 גדליה רחמים
- 29.10.74 אנה מולטו  1840/75 איליה מולטו

- 19.12.69 אלישיב יוסף  1841/75 אלישע אבינה
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מסי החיק מקום מגוריו חאריך
 (ירושות) שם המנוח האחרון הפטירח שם זזמבקש

- 11-3.75 פניה אזולאי  1842/75 אזולאי אברהם
 5 *׳,21.2 גליקמן יצחק מיכאל

-  1843/75 גליקמן פרידה
- 16.12.69 רוזנצוייג אדיב  1846/75 רוזנצוייג אברהם
 1847/75 רוזנצריג שרה _ 5.12.68 רוזנצוייג אדיב

- 20.3.73 נגיי גחטן  1850/75 קחטן עזרא

 ד׳ ולך, רשם

 בית המשפט המתתי בנצרת

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

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

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

 137/75 ארלו שמואל־ברקו עפולה 14.3.73 זנטה הולצמן
 138/75־ח יוסף זילברשטיין מירון 18.10.73 שלמה זילברשטיין

 141/75 לומברוזו יצחק יבנאל 29.3.63 בתיה לומברוזו
 142/75 איטה זאלטעק עפולה 19.3.74 דב זולטק

 143/75 אסתר פינקלשטיין פרדס־חנה 19.1.72 אלתר פינקלשטיין
 144/75 ח׳אלד םלומאן אבו דבאי נצרת 29.10.72 יאסר אבו דבאי
 145/75 לומברוזו יוסף יבנאל 29.4.74 בתיה לומברוזו

 146/75 פיליפ גלבר צפת 15.12.74 פאולה גלבר
 151/75־ח בן שישו עמרם(ארמנד) ניר יפה 6.2.74 אידה בן-שישו

 153/75 האריס (הריס) וינשטין קליפורניה, ארה׳׳ב 6.1.39 מקס מלק
 154/75־ח יואב וספי יסוד המעלה 10.73 שרה וספי

 157/75 נביל עבוד אשקר נצרת 30.12.74 אלכסנדרה עבוד אשקר

 א׳ אסא, רשם

 הזמנות בתי הדין הרבניים

 בית הדין הרבני האזורי בירושלים
 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשוח למחן צווי ירושה. כל החובע טובח הנאה או המעונץ בעזבון שאחת
 הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יחן

 בית הדין צו כטוב בעיניו.

 המבקש: אליהו גורדץ.
 תיק 2282/תשל־*ה
 בענין עזבון המנחז חבר שלמה, שנפטר בירושלים ביום י׳

 בטבת תשל״ה (24 בדצמבר 1974),
 המבקשת: לרנשטיין מזל.

 רפאל הדס־עדס, מזכיר ראשי

 תיק 1896/השל״ה
 בענין עזבון המנוחה אבוטבול שמחה, שנפטרה בירושלים

 ביום ב׳ בכסלו תשכ״ו(14 בדצמבר 1965);
 המבקש: מאיר בוטבול.

 תיק 1943/תשל״ה
 בענין עזבון המנוח דוד גורדון, שנפטר בירושלים ביום י״ז

 באדר תשל״ה(28 בפברואר 1975);
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יפו אביב־  בית הדיו הרבני האזורי בתל־

ת ו נ מ ז  ה

נין בעזבון שאחת ו המעו ל התובע טובת הנאה א . כ ה ש ו ר י י ו , בקשות למתן צו ת הדין, בתיקים המפורסיט להלן ע בי הוגשו לבי דו י י ו  להו
ן ת א כן י , שאם ל ו ם הזמנה ז ם מיום פרסו ו ך חמישה עשר י ו ר טענותיו ת ימסו , יבוא לבית הדין ו ה רוצה להתנגד ל ו ו  הבקשות מתייחסת אלי

. ו י נ ב בעי ת הדין צו כטו  בי

 תיק 6462/חשל״ה
 בענין ירושת המנוח חבר דוד, שנפטר בתל־אביב ביום ב״ד

 בשבט תשל״ה (5 בפברואר 1975);
 המבקשת: חבר מתלית.

 חיק 5579/תשל*ה
 בענין ירושת המנוח כץ שמואל, שנפטר בבני־ברק, ביום

 ט״ו בכסלו השל״ה (29 בנובמבר 1974);
 המבקשת: כץ מרים.

 חיק 6578/תשל״ה
 בענין ידושח המנוח נויגבור משולם, שנפטר בחולון ביום

 י״ה בניסן תשל״ד (10 באפריל 1974);
 המבקשת: נויגבור רוזה.

 תיק 5127/תשל*ה
 בענין צוואת המנוח ריינר מנדל, שנפטר בבאר־־יעקב ביום

 י״ז באב תשל׳׳ד (5 באוגוסט 1974);
 המבקש: ריינר יוסי.

 ל׳ בניסן תשל״ה(11 באפריל 1975) י׳ קובו, סגן מזכיר ראשי

 תיק 6262ו תשל״ה
 בענין ירושת המנוחה אלי גותיה, שנפטרה ברמת גן ביום ג׳

 בטבח תשל׳יד (28 בדצמבר 1973);
 המבקש: אלי יצחק.

 חיק 6639/חשל״ה
 בענין ירושח המנוחה פרישמן סימה, שנפטרה בתל־־אביב

 ביום י׳ בכסלו השל״ה (24 בנובמבר 1974);
 המבקש: פרישמן יעקב.

 חיק 5765/תשל״ה
 בענין ירושח המנוח ילןירםק משה, שנפטר בבאר־יעקב ביום

 י־א בכסלו חשל״ה (25 בנובמבר 1974);
 המבקשח: יקירםון חוה.

 תיק 6542)השל״ה
 בענין ירושת המנוח קומוטו אברהם, שנפטר בבאר יעקב

 ביום ו׳ באלול תשלי׳ד (24 באוגוסט 1974);
 המבקשת: קומוטו חנה.

 תיק 3911/תשל״ה
 בענין ירושת המנוח יצחקי יעקב, שנפטר בתל־השומר ביום

 ט׳׳ז בחשון תשל״ה (1 בנובמבר 1974);
 המבקשת: מזלי יצחקי.

 בית הדין הרבני האזורי בחיפה

ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע בי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. בל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
 הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לח, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן

 בית הדין צו כטוב בעיניו.

 חיק 3091/חשל״ה
 שנפטר בחיפה ביום כ״ח

 תיק 3090/חשל״ה
 שנפטר בחיפה ביום כ׳׳ד

 תיק 3107/תשל״ה
 שנפטר בחיפה ביום ב״ג

 חיק 3113/חשל״ה
 שנפטר בחיפה ביום י״א

 תיק-3117/חשל״ה
 שנפקר בקרית ים ביום

 בענין ירושת המנוח שאול מרדכי,
 באדר תשל״ה (11 במרס 1975);
 המבקשת: רבקה מרדכי.

 בענין ירושת המנוח אהרן עקיבא,
 בשבט תשל״ה (5 בפברואר 1975);

 המבקש: יהודה עקיבא.

 בענין ירושת המנוח נתן מרגרית,
 בטבת תשל״ה (6 בינואר 1975);
 המבקשת: מינה מרגרית.

 בענין ירושת המנוח ברוך נלקין,
 בשבט תשל״ה (23 בינואר 1975);

 המבקשת: חנה גלקין.

 בענין ירושת המנוח יעקב שמע,
 ג׳ באדר תשל״ה (14 בפברואר 1975);

 המבקש: פראג שמע.

 תיק 2944/תשל״ה
 בענין ירושת המנוח יצחק אודנשטיץ, שנפטר ברמת־השרון

 ביום כ׳ בחשון תשל״ה (11 בנובמבר 1974);
 המבקש: יעקב אודנשטיין.

 תיק 3045/תשל״ה
 בענין ירושת המנוח ירחמיאל שמולוביץ, שנפטר בחיפה

 ביום י״ד באדר תשל״ה (25 בפברואר 1975);
 המבקשת: ברכה שמולוביץ.

 תיק 3047/תשל״ד,
 בענץ אישור צוואת המנוחה פפי בוימן, שנפטרה בחיפה ביום

 ד׳ בניסן תשל׳׳ה (16 במרס 1975).
 המבקש: יעקב משה בוימן.

 תיק 3059/תשל״ה
 בענין ירושת המנוחה לילי חומוט, שנפטרה בפתח־הקוה ביום

 כ׳׳ז בשבט תשל״ה (8 בפברואר 1975);
 המבקשת: אתר מגל.

 חיק 3064/תשל״ה
 בעבין ירושת המנוח זליג מאיר, שנפטר בחדרה ביום י־ד

 בשבט חשל״ה (26 בינואר ־1975);
 המבקש: אריה מאיר.
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 בית הדין הרבני האזורי בחיפה

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 תיק 3175/תשל״ה
 בענין ירושת המנוח דוד יענקו, שנפטר בקרית ביאליק ביום

 ב׳ בשבט חשליה (31 בינואר 1975).
 המבקשת: ארנסטינה ינקו.

 תיק 3217/תשל״ה
 בענין ירושת המנוח מנדל אברהם, שנפטר בעפולה ביום

 ו׳ בניסן תשל׳׳ה (18 במרס 1975);
 המבקשת: סוניה אברהם.

 תיק 3219/תשל״ה
 בענק ירושת המנוח זיסל לרנל, שנפטר בחדרה ביום י״ה

 בכסלו תשל״ה (2 בדצמבר 1174);
 המבקשת: טמה לרנד.

 רפאל טולידאנו, המזכיר הראשי

 תיק 3156/תשל״ה
 בענין ירושת המנוח יצחק מהרז, שנפטר בקרית חיים ביום

 י״א באח־ תשל־ה (22 בפברואר 1975);
 המבקשת: גמילה מחרז.

 י תיק 3159/תשל״ה
 בענין ירושת המנוח דוד אשר, שנפטר בחיפה ביום ח׳ בניסן

 תשל־־׳ה (20 במרס 1975);
 המבקשת: לאה אשר.

 חיק 3168/תשל״ה
 בענין ירושת המנוח משה אשכנזי, שנפטר בחיפה ביום כיב

 באדר חשל״ה (5 במרס 1975);
 המבקשת: אריאלה אשכנזי.

 _ בית הדין הרבני האזורי ברחובות

ת ו נ מ ז  ה

מס כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. בל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת  להווי י
 הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתגנד לה, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרטופ הזמנה זו, שאם לא כן יחן

 בית הדין צו כטוב בעיניו. . ~~־

 תיק 742/תשל״ה
 בענין ירושת המנוח .ביצצו אברהם, שנפטר ביום 14 באפריל

;1986 
 המבקשים: ביצצו ואחי.

 תיק 774/תשל״ה
 בענין יתשת המנוחה שוקד דבורה, שנפטרה בפתח־תקוה

 בביה״ח ״בילינסון- ביום א׳ באדר תשל״ג (5 במרס 1973);
 המבקשים: שוקר ואח/

 תיק 318/תשל״ה
 בענין ירושת המנוחה פםקרו שרה, שנפטרה בבי״ח *קפלן״

 רחובות, ביום ב׳ בתמוז תשל״ג (20 ביולי 1973);
 המבקשים: פסקרו אליאס ואח׳.

 א׳ שמואלי, המזכיר הראשי

 תיק 686/תשל״ה
 בעבין ירושת המנוח סבדדה אגאגיאן, שנפטר ביבנה ביום

 כ׳ בכסלו תשל״ה (4 בדצמבר 1974);
 המבקשים: אמבר אגאגיאן ואח/

 תיק 715/תשל״ה
 בענין ירושת המנוח מוסקוביצי לוי, שנפטר בראשון-לציון

 ביוס ב׳ באייר תשל״ד (24 באפריל 1974);
 המבקשים: כסה לוי לאח/-

 ו

 חיק 738/תשל״ה
 בענין ירושת המנוח- כהן פנחס, שנפטר בבאר־יעקב ביה״ח

 ״אסף הרופא״ ביום י״ט בכסלו חשל״ה (3 בדצמבר 1974);
 המבקשים: כהן ואח/

 הודעות בדבר בקשות לפירוק הברווז

 בעצמו או באמצעוח עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינחן לכל
 נושה או משחחף של החברה שידרוש זאח מן החחום מטה תמורת

 ההשלום הקבוע בעדו.
״י  ד״ד א׳ גולדנברג, עו

 ש׳ הורוביץ ושות׳
 רחוב יהודה הלוי 20, חל־אביב

 ב״ב המבקשוח

 הערה: כל הרוצה להופיע בשעה בידור הבקשה האמורה חייב
 למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לחחום לעיל הודעה על רצונו זה.
 ההודעה, בציון השפ והמען של האיש או הפירמה ובחתימחפ או
 בחחימת בא כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שתניע אל

 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 25 במאי 1975.

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 תיק מספר 231/75

 בענין פקודת החברות,
 ובענין פירוק החברה אסלן חברה לבנץ והשקעות

 בע״מ,
 והמבקשות: 1) להוטה בע״מ; 2) מנטור השקעות

 מסחר ותעשיה בע״מ.
 נמסרת בזה התעה, כי ביום 19 בינואר 1975, הוגשה בקשה
 לביח המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 26

 במאי 1975 בשעה 8.30.
 בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
 בענין הבקשה או להתנגד לכך, דשאי להופיע בשעת הבירור, אם
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 פקודת החברות

ת הון ל ד ג ת בדבר ה ו ע ד ו  ה

 1. ״פלמור״ בע׳׳מ
 .2 000 60 (ששים אלף) לירות ישראליות.
 .3 000 90 (תשעים אלף) לירות ישראליות.

.51-068015-0 4. 
.2.8.74 5. 

 !. ודובינסקי מפעלי מתכת בע״מ
 .2 036 71 (שבעים ואחד אלף שלושים ושש) לירות ישראליות.

 .3 000 30 (שלושים אלף) לירות ישראליות.
.51—014580—8 4. 

.4.8.74 5. 

 !. בית אריזה רחובות בע״מ
 .2 000 370 (שלוש מאות שבעים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 130 (מאה שלושים אלף) לירות ישראליות.
.51-013424-0 4. 

.4.8.74 5. 

 1. ני׳ב ביח״ר לסרטים ורוכסנים בע״מ
 .2 000 200 (מאתיים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 100 (מאה אלף) לירות ישראליות.
.51-049726-6 4. 

.4.8.74 5. 

 !. חוטי פטיש בע״מ
 .2 000 8 (שמונת אלפים) לירות ישראליות.

 .3 000 42 (ארבעים ושניים אלף) לירות ישראליות.
.51-028001-0 4. 

.4.8.74 5. 

 1. מכתש בת־ים חברה למוצרי מלט בע״מ
 .2 000 2 (אלפיים) לירות ישראליות.

 .3 000 450 (ארבע מאות חמישים אלף) לירות ישראליות.
.51-018376-7 4. 

.4.8.74 5. 

 1. תלפרי בע״מ
 .2 000 50 (חמישים אלף) לירות ישראליות.

 .3 040 5 (חמשת אלפיס וארבעים) לירות ישראליות.
.51-032503—8 4. 

.4.8.74 5. 

 1. טריקוניט - מפעלי סריגה בע״מ
 .2 000 200 (מאתיים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 300 (שלוש מאות אלף) לידות ישראליות.
.51-057588—9 4. 

.5.8.74 5. 

 1. מילובר מכון מרכזי לתערוכות חברה בע״מ
 .2 001 300 2 (שני מיליון שלוש מאות אלף ואחת) לירות ישראליות.

 .3 000 1000 (מיליון) לירות ישראליות.
.51-024455-1 4. 

.5.8.74 5. 

 המספרים שבהודעה מציינים את הפרטיס הבאים :
 (. טם החברה

 2. ההון הרשוס של החברה
 3. סכום הנדלת ההון

 4. מספר התיק
 5. תאריך רישום ההחלטה המיוחדת

 !. ה.מ.ה.-נכסים בע״מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 980 4 (ארבעה מיליון תשע מאות שמונים אלף) לירות
 ישראליות,

.51-060511-6 4. 
.21.4.74 5. 

 1. ״נוה־דן״ - קבלני בנץ בע׳׳מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 200 (מאתיים אלף) לירות ישראליות.
.51-056030-3 4. 

.1.8.74 5. 

 1. ארטג שיווק בע״מ
 .2 000 18 (שמונה עשר אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 550 (המש מאות חמישים אלף) לירות ישראליות.
.51-056000-6 4. 

.1.8.74 5. 

 1. עוגית מגדנית מרכזית בע״מ
 .2 000 20 (עשריפ אלף) לירות ישראליות.

 .3 40110 (ארבעים אלף מאה ועשר) לירות ישראליות.
.51-041832—0 4. 

.1.8.74 5. 

 1. יבניר חברה למסחר בע״מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 280 (מאתיים שמונים אלף) לידות ישראליות.
51-050285-9 4. 

.1.8.74 5. 

 !. מסנני א.ל. חברה בע״מ
 .2 000 200 1 (מיליון מאתיים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 800 (שמונה מאות אלף) לירות ישראליות.
.51-046392—0 4. 

.1.8.74 5. 

 1. אריזות סוגת בע״מ
 .2 000 200 1 (מיליון מאתיים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 1300 (מיליון שלוש מאות אלף) לירות ישראליות.
.51-048146—8 4. 

.1.8.74 5. 

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

 .3 000 40 (ארבעים אלף) לירות ישראליות.
.51-068015-0 4. 

.2.8.74 5. 
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 1. נגרית מגדל בע״מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.
 .3 000 20 (ששרים אלף) לירות ישראליות.

.51—058889-0 4. 
.6.8.74 5. 

 1. ״עמיר״ חברה להספקה של התאחדות מאכרים
 בישראל בע״מ

 .2 000 1000 (מיליון) לירות ישראליות.
 .3 000 1000 (מיליון) לירות ישראליות.

.52-001362-4 4. 
.7.8.74 5. 

 1. מניר שרותים בע״מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 008 20 (עשרים אלף ושמונה) לירות ישראליות.
.51—050670—2 4. 

.7.8.74 5. 

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

 .3 000 75 (שבעים וחמישה אלף) לירות ישראליות.
.51-052871-4 4. 

.7.8.74 5. 

 1. -אינטר גאמא׳ חברה למימון בע״מ
 .2 000 1520 (מיליון חמש מאות עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 750 (שבע מאות חמישים אלף) לירות ישראליות.
 4. חפ. 44960.

.7.8.74 5. 

 1. במעמף בע׳ימ _
 .2 000 300 (שלוש מאות אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 100 (מאה אלף) לירות ישראליות.
.51-034682-8 4. 

.8.8.74 5. 

 1. השקעות תר בע״מ
 .2 800 216 (מאתיים ששה עשר אלף שמונה מאות) לירות ישראליות.

 .3 000 64 (ששים וארבעה אלף) לירות ישראליות.
.39599 4. 
.8.8.74 5. 

 ״דר״ בע׳׳מ
 000 44 (ארבעים וארבעה אלף) לירות ישראליות.

 000 156 (מאה חמישים וששה אלף) לירות ישראליות.
.51-000831-1 

.8.8.74 

 1. מתפרות אל־עז בע״מ
 .2 500 157 (מאה חמישים ושבעה אלף וחמש מאות) לידות ישראליות.

 .3 000 10 (עשרת אלפים) לידות ישראליות.
.51-058450—1 4. 

.8.8.74 5. 

 1- ״מסרם׳׳ בע״מ
 .2 000 10 (עשרת אלפים) לירות ישראליות.
 .3 000 30 (שלושים אלף) לירות ישראליות.

.51-034911-1 4. 
.5.8.74 5. 

 !. משכית החזקות וניהול בע״מ
 .2 000 000 4 (ארבעה מיליון) לירות ישראליות.

 .3 000 000 4 (ארבעה מיליון) לירות ישראליות.
.51-059018-5 4. 

.5.8.74 5. 

ם בע״מ ד ק ־ ר א ט ם ל  !. ס
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.
 .3 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

.51-058569-8 4. 
.5.8.74 5. 

. אבידור חברה למוצרי עץ בע־מ ! 
 .2 000 115 (מאה וחמשה עשר אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 215 (מאתיים וחמשה עשר אלף) לירות ישראליות.
^ .51-033715—7 4. 

.5.8.74 5. 

 1. קולמר(ישראל) בע׳׳מ
 .2 000 504 (חמש׳ מאוח וארבעה אל״ף) לירות ישראליות.

 .3 000 210 (מאתיים ועשרה אלף) לירות ישראליות.
.51-060902-7 4. 

.5.8.74 5. 

 !. בית אסיה בע״מ
 .2 000 750 1 (מיליון שבע.מאות חמישים אלף) לירות ישראליות.
 .3 000 950 8 (שמונה מיליון תשע מאות חמישים אלף) לירות

 ישראליות.
.51-052411-9 4. 

.5.8.74 5. 

ל קור בע״מ מ ר  1. כ
 .2 000 550 (חמש מאוח חמישים אלף) לירות ישראליות.
 .3 000 550 (חמש מאוח חמישים אלף) לירות ישראליות.

.51—052848-2 4. 
.6.8.74 5. 

 1. לון מעבדות ביאוכימיות מאוחדות בע״מ
 .2 000 280 (מאתיים שמונים אלף) לירות ישראליות.
 .3 000 39 (שלושים ותשעה אלף) לירות ישראליות.

.51—027957-3 4. 
.6.8.74 5. 

 1. ליברטי יצרני אופנה בע״מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.
 .3 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

.51-060981—1 4. 
.6.8.74 5. 

.1 
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 1. דיאל־א־ויזיון לימיטד
 .s 12000 2 (מאה עשרים וחמישה אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 100 (מאה אלף) לירות ישראליות.
.51-061959-6 4. 

.13.8.74 5. 

 1. כימוזן בעימ
 .2 000 450 (ארבע מאות חמישים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 150 (מאה חמישים אלף) לירות ישראליות.
.51-063192-2 4. 

.13.8.74 5. 

 1. מפעלי קרור וקרח ״קרית גת״ בע־מ
 .2 000 50 (חמישים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 100 (מאה אלף) לירות ישראליות.
.51-015436-2 4. 

.13.8.74 5. 

 1. צמרגפןבעימ
 .2 000 50 (חמישים אלף) לירות ישראליות.
 3^000 30 (שלושים אלף) לירות ישראליות.

 4. חפ/4240.
.13.8.74 5. 

 1. בית הקבלן בע״מ
 .2 978.40 (תשע מאות שבעים ושמונה) לירות וארבעים אגורות.

 .3 200100 (מאתיים אלף ומאה) לירות ישראליות.
.51-010747-7 4. 

.13.8.74 5. 

 1. דפוס ״ביב־ בע״מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 30000 (שלושים אלף) לירות ישראליות.
.51-050537—3 4. 

 .5 13.8.74. ־

 !. קדםניצקי נאמן בע״מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 480 (ארבע מאות שמונים אלף) לירות ישראליות.
.51-049997-3 4. 

.13.8.74 5. 

 1- ׳דימר* יצרני כלי עבודה בע״מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 001 190 (מאה תשעים אלף ואחת) לירות ישראליות.
.51-053424-1 4. 

.13-8.74 5. 

 1. ״מדא- בע״מ
 .2 000 700 2 (שני מיליון שבע מאות אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 1300 (מיליון שלוש מאות אלף) לירות ישראליות.
.51-052205-5 4. 

.13.8.74 5. 

 1. מאפית אילת בע״מ
 .2 000 1200 (מיליון מאתיים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 300 (שלוש מאות אלף) לירות ישראליות.
.51—018488—0 4. 

.8.8.74 5. 

 1. חברת פאקא להשקעות בע״מ
 .2 000 1000 (מיליון) לירות ישראליות.

 .3 000 000 3 (שלושה מיליון) לירות ישראליות. . ־"-"
.51-041559—9 4. 

.8.8.74 5. 

 1. בנק המזרחי המאוחד בע״מ
 .2 000 000 60 (ששים מיליון) לידות ישראליות.
 .3 000 000 60 (ששים מיליון) לירות ישראליות.

.52-000052-2 4. 
.8.8.74 5. 

 !. יגל״ וייםפילד וקרטס בע״מ
 .2 81077 (שמונים ואחד אלף שבעים ושבע) לירות ישראליות.

 .3 923 293 (מאתיים תשעים ושלושה אלף תשע מאות עשרים ושלוש)
 לירות ישראליות.

.51-04162—7 4. 
.8.8.74 5. 

 1. קרן אור(מוצרי חימום) בע־׳מ
 .2 000 54 (חמישים וארבעה אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 196 (מאה תשעים וששה אלף) לירות ישראליות.
.51—020328—4 4. 

.11.8.74 5. 

 1. פרדס מוצרי הדר בע׳׳מ
 .2 000 300 6 (ששה מיליון שלוש מאות אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 1400 (מיליון ארבע מאות אלף) לירות ישראליות.
.51—024312—4 4. 

.11.8.74 5. 

 1. ״ציון״ הברה לטקסטיל בע׳מ
 .2 000 130 (מאה שלושים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 120 (מאה עשרים אלף) לירות ישראליות.
.51-018361-9 4. 

.12.8.74 5. 

ק - ממוף מטען נמל תעופה בן־גוריון בע־מ  !. מ
 .2 001 000 5 (חמישה מיליון ואחת) לירות ישראליות.

 .3 000 200 6 (ששה מיליון מאתיים אלף) לירות ישראליות.
.51-067441—9 4. 

.12.8.74 5. 

 1. כרטא - החברה הישראלית למפות ולהוצאה
 לאור בע״מ

 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.
 .3 000 69 (ששים ותשעה אלף) לירות ישראליות.

.51-062024-8 4. 
.13.8.74 5. 
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 !. דיאמונדעיפינג(ישראל) בע״מ
 .2 000 2 (אלפיים) לירות ישראליות.

 .3 000 148 (מאה ארבעים ושמונה אלף) לירות ישראליות;
.51-025033-0 4. 

.14.8.74 5. 

 1. ״הגלגל״, מפעל לחידוש צמיגים ומוצרי גומי בע־־מ'.
 .2 000 200 (מאתיים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 300 (שלוש מאות אלף) לירות ישראליות.
.51—023762—1 4. 

.14.8.74 5. 

 1. שלמה א. אנניל גע׳׳מ
 .2 000 000 2 (שני מיליון) לירות ישראליות.

 .3 000 1100 (מיליון מאה אלף) לירות ישראליות.
 .4 4—51-017241. ״

.15,8.74 5. 

 1. רנקראוז מפעלים ישראליים לעבוד צמחי רפואה :
 בע״מ

 .2 000 500 (חמש מאות אלף) לירות ישראליות.
 .3 1 (לירה אחת ישראלית).

.51—057849—5 4. 
.15.8.74 5. 

 1. שמואל בן־דור בע״מ
 .2 000 200 (מאתיים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 100 (מאה אלף) לירות ישראליות.
.51-049560-« .4 

.15.8.74 5. 

 1. תקרות קרום בע״מ
 .2 000 700 (שבע מאות אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 1000 (מיליון) לירות ישראליות.
.51-059223-1 4. 

.19.8.74 5. 

 1. אליעזר חםיד ובניו בע״מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 500 260 2 (שני מיליון מאתיים ששים אלף חמש מאות) לירות
 ישראליות.

.51-065545—9 4. 
.19.8.74 5. 

 1. מפעלי דפוס פלאי בעימ
 .2 000 1339 (מיליון שלוש מאות שלושים ותשעה אלף) לירות

 ישראליות.
 .3 1661000 (מיליון שש מאות ששים ואחד אלף) לירות ישראליות.

.51-046427-4 4. 
.21.8.74 5. 

 1. ״רשת המפרץ״ תעשית רשתות וחוטי מתכת בע״מ-
 .2 000 350 (שלוש מאוח חמישים אלף) לירות ישראליות,
 .3 000 350 (שלוש מאות חמישים אלף) לירות ישראליות.

.51-055140-1 4. 
.21.8.74 5. 

 1. מנבלט בע״מ
 .2 000 700 (שבע מאות אלף) לידות ישראליות.
 .3 000 500 (חמש מאות אלף) לירות ישראליות.

.51-053913-3 4. 
.13.8.74 5. 

 1. אגנטכםבע״מ
 .2 1000 (אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 59 (חמישים ותשעה אלף) לירות ישראליות.
.51-005013—1 4. 

.13.8.74 5. 

 1; מתמור בע״מ
 .2 000 683 3 (שלושה מיליון שש מאות שמונים ושלושה אלף)

 לירות ישראליות.
 .3 000 1650 (מליון שש מאות חמישים אלף) לירות ישראליות.

.51-040186-2 4. 
.13.8.74 5. 

 1. ״שושן״ טקסטיל בע״מ
 .2 000 50 (חמישים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 32 (שלושים ושנים אלף) לידות ישראליות,
.51-039604-7 4. 

.13.8.74 5. 

 1. אמריקנה בע״מ
 .2 000 250 (מאתיים חמישים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 120 (מאה עשרים אלף) לירות ישראליות.
.51-042038—3 4. 

.13.8.74 5. 

 1. ״דפניר* מערכות אריזה בע״מ
 .2 000 100 (מאה אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 150 (מאה חמישים אלף) לירות ישראליות.
.51-048582-4 4. 

.13.8.74 5. 

 1. ״סהר״ חברה לביטוח-בע״מ
 .2 000 000 5 (חמישה מיליון) לירות ישראליות.

 .3 000 000 10 (עשרה מיליק) לירות ישראליות.
.52-001721—1 4. 

.13.8.74 5. 

 !. הדרים(הוד השרון) בע״מ
 .2 000 1200 (מיליון מאתיים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 200 (מאתיים אלף) לירות ישראליות.
 4. חפ/59948.

 .5 14.8.74. י

 1. פרימרקוס בע״מ
 .2 008 400 (ארבע מאות אלף ושמונה) לירות ישראליות.

 .3 000 600 (שש מאות אלף) לירות ישראליות.
.51-018958-2 4. 

.14.8.74 5. 
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 1. פרי טעים בע״מ
 .2 000 000 3 (שלושה מיליון) לירות ישראליות,

 .3 000 500 2 (שבי מיליון חמש מאות אלף) לירות ישראליות.
.51—011702—1 4. 

.27.8.74 5. 

 !. מונו - זית בע״מ
 .2 000 150 (מאה חמישים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 850 (שמונה מאות חמישים אלף) לירות ישראליות.
.51—013519-7 4. 

.27.8.74 5. 

 1. מחסני החמצן בע״מ
 .2 500106 (חמש מאות אלף מאה ושש) לירות ישראליות.

 .3 000 900 (תשע מאות אלף) לירות ישראליות.
.51-000165—4 4. 

.16.5.74 5. 

 1. מפעלים ליצוא הדרים בנמלים בע״מ
 .2 000 1500 (מיליון וחמש מאות אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 500 3 (שלושה מיליון המש מאות אלף) לירות ישראליות.
.51-057049-2 4. 

.29.8.74 5. 

 !. ״חדשים״ חברה לממון ולהשקעות בע״מ
 .2 200 428 (ארבע מאות עשרים ושמונה אלף מאתיים) לירות

 ישראליות.
 .3 000 90 (תשעים אלף) לירות ישראליות.

,51-059025-0 4. 
.29.8.74 5. 

 1. פולגת - תעשיות צמר קרית־נת בע״מ
 .2 000 000 8 (שמונה מיליון) לירות ישראליות.

 .3 000 000 17 (שבעה עשר מיליון) לירות ישראליות.
. .52-002910-9 4. 

.30.8.74 5. 

 !. א.ד. בע״מ
 .2 000 40 (ארבעים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 360 (שלוש מאות ששים אלף) לירות ישראליות.
.51-022924-8 4. 

.30.8.74 5. 

 1. י.ז.מ, חברה להובלה ולעבודות עפר, כבישים
 ופיתוח בע״מ

 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.
.51-066540-9 4. 

.30.8.74 .5 

Israel American Leasing Limited .1 
 .2 000 840 (שמונה מאות ארבעים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 160 3 (שלושה מיליון מאה ששים אלף) לירות ישראליות.
.52-002875-4 4. 

.1.9.74 5. 

 1. א-ב חברה להנהלת בתי דפוס בע״מ
 .2 000 40 (ארבעים אלף) לירות ישראליות,

 .3 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.
.51-047039-6 4. 

.4.8.74 5. 

 1• אזורים חברה להשקעות בפיתוח ובבנין בע״מ
 .2 000 000 25 (עשרים וחמישה מיליון) לירות ישראליות.
 .3 000 000 25 (עשרים וחמישה מיליון) לירות ישראליות.

.52-002599-0 4. 
.23.8.74 5. 

 1. מימונים חברה פיננסית של בנק לאומי בע״מ
 .2 000 000 20 (עשרים מיליון) לירות ישראליות.

 .3 000 000 30 (שלושים מיליון) לירות ישראליות.
.52-002873-9 4. 

.25.8.74 5. 

 !. ״ח.מ.ן• - חרושת מוצרי ניר בע״מ
 .2 000 600 (שש מאות אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 1240 (מיליון מאתיים ארבעים אלף) לירות ישראליות.
.51-037450-7 4 

.25.8.74 .5 

 1. פלס - ג.י.מ. בע״מ
 .2 000 300 (שלוש מאות אלף) לירות ישראליות.
 .3 000 300 (שלוש מאות אלף) לירות ישראליות.

.51—049914—8 4. 
.26.8.74 5. 

 1. כספיא חברה למימץ בע״מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 980 4 (ארבעה מיליון תשע מאוח שמונים אלף) לירות
 ישראליות.

.51—053138-7 4. 
.26.8.74 5. 

 1. ספריטקס בע״מ
 .2 000 500 (חמש מאות אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 420 (ארבע מאות ועשרים אלף) לירות ישראליות.
.51-057852-9 4. 

.27.8.74 5. 

 1. רקמה -דורה״ בע״מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 30 (שלושים אלף) לירות ישראליות.
.51-049687—0 4. 

.27.8.74 5. 

 1. קובים תעשיות בע״מ
 .2 000 450 (ארבע מאוח חמישים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 100 (מאה אלף) לירות ישראליות.
.51—051389—8 4. 

.27.8.74 5. 
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 1. תפנית בע׳׳מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.
 .3 000 100 (מאה אלף) לירות ישראליות.

.51-068718—9 4. 
.4.9.74 5. 

 1. גלעם בע״מ ־
 .2 000 835 4 (ארבעה מיליון שמונה מאות שלושים וחמישה אלף )

 לירות ישראליות.
 .3 000 000 2 (שני מיליון) לירות ישראליות.

 4. חצ/1291.
.5.9.74 5. 

 1. צנטרוכים בע׳׳מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 180 (מאה שמונים אלף) לידות ישראליות.
.51—047305-2 4. 

.5.9.74 5. 

 1. מהנדס לוי ברסלרמן בע״מ
 .2 000 225 (מאתיים עשרים וחמישה אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 150 (מאה חמישים אלף) לירות ישראליות.
.51-054102-2 4. 

.6.9.74 5. 

 1. חברת מ. וויסבורד ובניו בע״מ
 .2 000 100 (מאה אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 400 (ארבע מאית אלף) לירות ישראליות.
.49720-9 4. 

.8,9.74 5. 

 1. ישרא־פרס פ.ר.ת. קורם׳ בע״מ
 .2 000 082 2 (שני מיליון שמונים ושניים אלף) לירות ישראליות.
 .3 500 146 (מאה ארבעים וששה אלף חמש מאות) לירות ישראליות.

.51-055782-0 4. 
.8.9.74 5. 

 1. טחנת השרון רוט בע׳׳מ
 .2 500 2 (אלפיים חמש מאות) לירות ישראליות.

 .3 500 217 (מאתיים שבעה עשר אלף חמש מאות) לירות ישראליות.
.51—023613—6 4. 

.8.9.74 5. 

 1. החברה הישראלית המרכזית למסחר ולהשקעות
 בע״מ

 .2 000 000 50 (חמישים מיליון) לירות ישראליות.
 .3 000 000 25 (עשרים וחמישה מיליון) לירות ישראליות.

 4. חצ/1423.
.8.9.74 5. 

 1. תפארתי. י. ת. א.בע״מ
 .2 000 162 1 (מיליון מאה ששים ושניים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 000 9 (תשעה מיליון) לירות ישראליות.
.51-014753—1 4. 

.8.9.74 5. 

 1. ״דני־׳ שרותי הארחה טבריה בע׳׳מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 800 226 (מאתיים עשרים וששה אלף שמונה מאות) לירות
 ישראליות.

.51-063762-2 4. 
.1.9.74 5. 

 !. א.אי.ל. ישראל בע-מ
 .2 200 6105 (ששה מיליון מאה וחמישה אלף מאתיים) לירות

 ישראליות.
 .3 000 100 (מאה אלף) לירות ישראליות.

.51-047953—8 4. 
.1.9.74 5. 

 1. אלבר בע־מ
 .2 000 000 13 (שלושה עשר מיליון) לירות ישראליות.

 .3 006 000 5 (חמישה מיליון) לירות ישראליות.
 4. חפ/17961.

.1,9.74 5. 

 1. א. טמיר מצתים למנועים בע״מ
 .2 000 200 (מאתיים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.
.51-044030-8 4. 

.1.9.74 5. 

 1. פרחיית נם עמים בע״מ
 .2 000 700 (שבע מאות אלף) לירות ישראליות.
 .3 000 300 (שלוש מאות אלף) לירות ישראליות.

,51-046473—8 4. 
,8.7.74 5. 

 1. חוף התמרים עכו בעימ
 .2 660 046 2 (שני מיליון ארבעים וששה אלף שש מאות ששים)

 לירות ישראליות.
 .3 670 566 (חמש מאות ששים וששה אלףשש מאות שבעים) לירות

 ישראליות.
. .51-035462—4 4. 

.2.9.74 5. 

 1. ״מעלות״ הוצאת ספרים בע־מ
 .2 200000 (מאתיים אלף) לירות ישראליות.
 .3 000 200 (מאתיים אלף) לירות ישראליות.

.51-055711-9 4. 
,2.9,74 5. 

 1. יגבע - אבני חן בע״מ
 .2 000 300 (שלוש מאות אלף) לירות ישראליות.
 .3 000 300 (שלוש מאות אלף) לירות ישראליות.

 4. חפ/56583
3.9.74 5. 

 1. בית הארחה בית יהושע בע״מ
 .2 000 299 1 (מיליון מאתיים תשעים ותשעה אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 600 (שש מאוח אלף) לירות ישראליות.
.51-063170-8 4. 

.3.9.74 5. 
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 1. דיסקו בע׳מ
 .2 770 277 (מאתיים שבעימ ושבעה אלף שבע מאות ושבעים) לירות

 ישראליות.
 .3 230 122 (מאה עשרים ושניים אלף מאתיים שלושים) לירות

 ישראליות.
.31-042699-2 4. 

.10.9.74 5. 

 !. מיגדה בע״מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 420 (ארבע מאות ועשרים אלף) לידות ישראליות.
.51-067239-7 4. 

.10.9.74 5. 

 1. בטוחה מסחר והשקעות בע־׳מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לידות ישראליות.

 .3 000 730 (שבע מאות שלושים אלף) לירות ישראליות.
.51-046486—0 4. 

.10.9.74 5. 

 1. פ.ל.ג. נורכלטקס בע־מ
 .2 000 190 (מאה תשעים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 210 (מאתיים ועשרה אלף) לירות ישראליות.
.51-055173—2 4. 

.10.9.74 5. 

 1. אהרן קריסטל חברה קבלנית לעבודות צבע בע״מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 230 (מאתיים שלושים אלף) לירות ישראליות.
 .4 51-049519-5. י

.10.9.74 5. 

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

 .3 000 30 (שלושים אלף) לירות ישראליות.
.62318 4. 

.10.9.74 5. 

 1. מיכל כדמל תעשיות קרטון גלי בע־מ
 .2 000 850 5 (חמישה מיליוןשמונה מאות וחמישים אלף) לירות

 ישראליות.
 .3 000 9150 (תשעה מיליוןמאה חמישים אלף) לירות ישראליות.

.51-016637-8 4. 
.11.9.74 5. 

 1. מפעלים גרפיים בין לאומים (ב.מ.. 1972) בע״מ
 .2 000 1400 (מיליוןארבע מאות אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 600 (שש מאות אלף) לירות ישראליות.
.51-061444—9 4. 

.11.9.74 5. 

 1. בנק אדנים למשכנתאות והלוואות בע״מ
 .2 500 500 4 (ארבעה מיליון חמש מאוח אלף חמש מאות) לירות

 ישראליות.
 .3 000 000 3 (שלושה מיליון) לירוח ישראליות.

.52-002269-0 4. 
.12.9.74 5. 

 1. מפעלי תעשיה חקלאיים בע״מ
 .2 002 30 (שלושים אלף ושתיים) לירות ישראליוח.

 .3 000 30 (שלושים אלף) לירוח ישראליות.
.51—007035-2 4. 

.8.9.74 5. 

 1. י. א. מיטווך ובניו בע״מ
 .2 000 1000 (מיליון) לירות ישראליות.
 .3 000 000 1 (מיליון) לירות ישראליות.

.51-004687-3 4. 
.8.9.74 5. 

 1. יוסף פינס ובניו בע״מ
 .2 010 375 (שלוש מאוח שבעים וחמישה אלף ועשר) לירות ישר

 אליות.
 3. 000 125 (מאה עשרים וחמישה אלף) לירות ישראליות.

.51-003479-6 4. 
.8.9.74 5. 

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

 .3 000 300 (שלוש מאות אלף) לירות ישראליות,
 .4 8־־ך001083—51.

.8.9.74 5. 

 1. נוף נינוםר - בית הארחה בע״מ
 .2 001 1200 (מיליון מאתיים אלף ואחת) לירות ישראליות,

 .3 000 180 (מאה שמונים אלף) לירות ישראליות.
.51—034791—7 4. 

.9.9.74 5. 

 1. א.ג.פ.ל. בע״מ
 .2 000 9 (תשעת אלפים) לירוח ישראליות.

 .3 000 11 (אחד עשר אלף) לירות ישראליות.
,51-035693-4 4. 

.9.9.74 5. 

 1. דור כימיקלים בע״מ
 .2 000 224 10 (עשרה מיליון מאתיים עשרים וארבעה אלף) לידות

 ישראליות.
 .3 000 500 2 (שני מיליון חמש מאוח אלף) לירות ישראליות.

.51-041819-7 4. 
.9.9.74 5. 

 1. ״סדן״ בית הוצאה לאור בערבון מוגבל
 .2 000 2 (אלפיים) לירוח ישראליות.

 .3 000 18 (שמונה עשר אלף) לירות ישראליוח.
.51-038653-5 4. 

.9.9.74 5. 

 1. פרץ שביט ובניו בע׳׳מ
 .2 000 800 (שמונה מאות אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 700 (שבע מאות אלף) לירות ישראליות.
.51-038894-5 4. 

.9.9,74 5. 
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 1. ישראל פיץ קמיקלם בע׳׳מ
 .2 000 420 (ארבע מאות עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 120 (מאה ועשרים אלף) לירות ישראליות.
51-052647-4 4. 

30.9.74 5. 

 1. ״המספק עכו״ חברה לתעשית בלוקים ואספקת
 המרי בנץ בעכו בע״מ

 .2 000 9 (תשעת אלפים) לידות ישראליות.
 .3 241000 (מאתיים ארבעים ואחד אלף) לירות ישראליות.

51-030614-5 4. 
.9.10.74 5. 

 1. אלטל - פתוח בע״מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 1000 (אלף) לירות ישראליות.
51-067663—8 4. 

10.10.74 5. 

 1. מקרון השקעות בע״מ
 .2 000 350 (שלוש מאות חמישים אלף) לירות ישראליות.

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

10.10.74 5. 

 1. מתמור בע״מ
 .2 000 333 5 (חמישה מיליון שלוש מאות שלושים ושלושה אלף)

 לירות ישראליות.
 .3 000 750 1 (מיליון שבע מאות חמישים אלף) לירות ישראליות.

51-040186-2 4. 
11.10.74 5. 

 !. ס״שבע״מ
 .2 000 120 (מאה עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 100 (מאה אלף) לירות ישראליות.
51—026039 4. 

13.10.74 5. 

 1. יוסף קצן בע״מ
 .2 000 30 (שלושים אלף) לירות ישראליות.
 .3 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

51-052183-4 4. 
13.10.74 5. 

 1. תשגיריבע״מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 380 (שלוש מאות שמונים אלף) לירות ישראליות.
51—056937-9 4. 

13.10.74 5. 

 1. מפעלי ספרים ליצוא בע״מ
 .2 400 372 (שלוש מאות שבעים ושניים אלף ארבע מאות) לירות

 ישראליות.
 .3 600 185 (מאה שמונים וחמישה אלף שש מאות) לירות ישראליות.

51-062118—8 4. 
14.10.74 5. 

 1. יצהר חרושת שמנים ישראלית בע״מ
 .2 000000 2 (שני מיליון) לירות ישראליות.

 .3 000 000 8 (שמונה מיליון) לירות ישראליות.
 4. הצ/435.
.27.9.74 5. 

 1. דרוקר זכריה חברה קבלנית לעבודות אזרחיות
 בנץ ופתוח בע״מ

 .2 000 000 1 (מיליון) לירות ישראליות.
 .3 000 1300 (מיליון שלוש מאות אלף) לירות ישראליות.

.51—049941—1 4. 
.27.9.74 5. 

 1. להבי ישקר בע״מ
 .2 009100 5 (חמישה מיליון ומאה) לירות ישראליות.

 .3 000 150 (מאה חמישים אלף) לירות ישראליות.
.51—052388-9 4. 

.27.9.74 5. 

 1. ״בנט״ תעשיות אופנה בע״מ
 .2 20100 (עשרים אלף ומאה) לירות ישראליות.

 .3 000 80 (שמונים אלף) לירות ישראליות.
.51-065893-3 4. 

.29.9.74 5. 

 1. םרמטל ישראל בע״מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 180 (מאח שמונים אלף) לירות ישראליות.
.51—066839—5 4. 

.29.9.74 5. 

 1. ק.ע.ת.(1957) בע״מ
 .2 000 10 (עשרת אלפים) לירות ישראליות.

 .3 000 250 (מאתיים חמישים אלף) לידות ישראליות.
51-066702—5 4. 

29.9.74 5. 

 1. נחושתן םיטונא־ם ותעשיינים בע״מ
 .2 000 400 2 (שני מיליון ארבע מאות אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 1000 (מיליון) לירות ישראליות.
 4. חצ/201
29.9.74 5. 

 1- לקט, חברה למימון של בנק לאומי לישראל בע״מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 4980 (ארבעה מיליון תשע מאות שמונים אלף) לירות
 ישראליות.

 4. חצ/2968
29.9.74 5. 

 1. בר, ישראל-אמריקה לבניה בע״מ
 .2 001000 5 (חמישה מיליון ואחד אלף) לירות ישראליות.

 .3 251000 (מאתיים חמישים ואחד אלף) לירות ישראליות;
51-058678-7 4. 

.29.9.74 5. 
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 הודעות בדבר הגדלת הון

 1. החבדה לפתוח עמק בית שאן בע-מ
 .2 200 780 4 (ארבעה מיליון שבע מאות שמונים אלף מאתיים)

 לירות ישראליות.
 .3 000 1000 (מיליון) לירות ישראליות.

 4. חצ/2234
17.10.74 5. 

 1. פריכוז בע״מ
 .2 000 000 3 (שלושת מיליון) לירות ישראליות.
 .3 000 000 3 (שלושה מיליון) לירות ישראליות.

2780 4. 
20.10.74 5. 

 1. נכסי קולד בע׳׳מ
 .2 000 180 (מאה שמונים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 100 (מאה אלף) לירות ישראליות.
51-062903-3 4. 

20.10.74 5. 

 1. סירובן אינוםטמנט בע״מ
 .2 000 000 7 (שבעה מיליון) לירות ישראליות.

 .3 000 1000 (מיליון) לירות ישראליות.
51-063939-6 4. 

20.10.74 5. 

 1. פנינה יצור מוצרי סריגה בע־מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 40 (ארבעים אלף) לירות ישראליות.
61858 4. 

20.10.74 5. 

 1. עמיזן איגוד ישראלי ליבוא מזון בע״מ
 .2 000 585 (חמש מאות שמונים וחמישה אלף) לידות ישראליות.

 .3 000 90 (תשעים אלף) לירות ישראליות.
 4. חצ/2061
20.10.74 5. 

 1. ביצור בע״מ
 .2 000 000 200 (מאתיים מיליון) לירות ישראלית.
 .3 000 000 50 (חמישים מיליון) לידות ישראליות.

 4. חצן987
20.10.74 5. 

 1. חגלה בע־׳מ
 .2 000 1500 (מיליון חמש מאות אלף) לידות ישראליות.

 .3 000 150 (מאה חמישים אלף) לירות ישראליות.
51-039032-1 4. 

21.10.74 5. 

 1. מגדנית הדר בע־מ
 .2 000 1800 (מיליון שמונה מאות אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 200 (מאתיים אלף) לירות ישראליות.
51-022015-5 4. 

22.10.74 5. 

 1. פלסטיקם חיפה בעימ
 .2 000 1200 (מיליון מאתיים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 800 (שמונה מאות אלף) לירות ישראליות.
51-006707-7 4. 

14.10.74 5. 

 1. מפעלי ארפדון בע״מ
 .2 000 500 (חמש מאות אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 690 (שש מאות תשעים אלף) לירות ישראליות.
51-041159-8 4. 

15.10.74 5. 

 1. לה קלוב מדיטראנה (ישראל) בע׳׳מ
 .2 000 550 (חמש מאות חמישים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 550 (חמש מאות חמישים אלף) לירות ישראליות.
51-028343-5 4. 

15.10.74 5. 

 1. סאי״טקם קורפורישין בעימ
 .2 833333 (שמונה מאות שלושים ושלושה אלף שלוש מאות

 שלושים ושלוש) לירות ישראליות.
 .3 1838633 (מיליון שמונה מאות שלושים ושמונה אלף שש מאות

 שלושים ושלוש) לירות ישראליות.
15.10.74 .5 

 !. חברת נורי תל־אביב בע״מ
 .2 2000 (אלפיים) לירות ישראליות.

 .3 198000 (מאה תשעים ושמונה אלף) לירות ישראליות.
51-039221-0 4. 

15.10.74 5. 

 1. שרותי אשראי מסחרי ישראל בע״מ
 .2 000 200 4 (ארבעה מיליון מאתיים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 2100 (שני מיליון מאה אלף) לירות ישראליות.
 4. חפ/56872-8

 5־. 15.10.74

 1. אדרעי - דן מפעלי דפוס בע״מ
 .2 000 320 (שלוש מאות עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 899001 (שמונה מאות תשעים ותשעה אלף ואחת) לירות ישראליות.
51-059580-4 4. 

15.10.74 5. 

 1. ספרינטר גדות־ים (1974) בע״מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 1030 (מיליון שלושים אלף) לירות ישראליות.
51-067315-5 4. 

16.10.74 5. 

 1. העוף המעולה בע״מ
 .2 003 600 (שש מאות אלף ושלוש) לירות ישראליות.

 .3 000 23 (עשרים ושלושה אלף) לירות ישראליות.
51-049101-2 4. 

16.10.74 5. 

 ילקוט הפרסומים 2110, כ״ז באייר תשל״ה, 8.5.1975 1643



ת הון ל ד ג ר ה ב ד ת ב ו ע ד ו  ה

 1. פ. שילדקרוט בע״מ
 .2 000 170(מאה שבעים אלף) לירות ישראליות

 .3 000 150 (מאה חמישים אלף) לירות ישראליות
51-045930-8 4. 

27.10.74 5. 

 1. פרדס ישעיהו בע״מ
 .2 1,997.30 (אלף תשע מאות תשעים ושבע) לירות ישראליות

 ושלושים אגורות.
 .3 000 18 (שמונה עשר אלף) לירות ישראליות

51-016446 4. 
27.10.74 5. 

 1. ״תקדק״ בע״מ
 .2 000 160 (מאה ששים אלף) לירות ישראליות

 .3 000 170 (מאה שבעים אלף) לירות ישראליות
51—041826—2 4. 

27.10.74 5. 

 1. טפר לרנשטיין בע״מ
 .2 000 22 (עשרים ושניים אלף) לירות ישראליות

 .3 000 390 (שלוש מאות תשעים אלף) לירות ישראליות
51-022069—2 4. 

17.10.74 5. 

 1. הנדסה ימית אזרחית בע״מ
 .2 000 150 (מאה חמישים אלף) לירות ישראליות

 .3 000 100 (מאה אלף) לירות ישראליות
51-021594-0 4. 

27.10.74 5. 

 1. ולד מרדכי קבלן לבריכות מים ולבנץ בע־מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות

 .3 000 180 (מאה שמונים אלף) לירות ישראליות
51-055495-9 4. 

28.10.74 5. 

 1. מלק עצמן בע״מ
 .2 000 1624 (מיליון שש מאות עשרים וארבעה אלף) לירות ישר

 אליות
 3. 000 330 (שלוש מאות שלושים אלף) לירות ישראליות

51-058882-5 4. 
28.10.74 5. 

 1. ״דורוך׳ - חברה ליצור רהיטים מתקפלים בע־מ
 .2 000 50 (חמישים אלף) לירות ישראליות

 .3 000 100 (מאה אלף) לירות ישראליות
51-030571—7 4. 

29.10.74 5. 

 1. חוף התמרים עכו בע־מ
 .2 330 613 2 (שני מיליון שש מאות שלושה עשר אלף שלוש מאות

 שלושים) לירות ישראליות
 .3 670 1002 (מיליון ושניים אלף שש מאזתשבעים) לידות ישראליות

51-035462—4 4. 
30.10.74 5. 

 יעקב לד
 רשם החברות

 . כ׳׳ד בכסלו תשל״ה (8 בדצמבר 1974)

 1. קי־ט ןשימ בקיסריה בע׳מ
 .2 000 93 (תשעים ושלושה אלף) לירות ישראליות.

 .3 100000 (מאה אלף) לירות ישראליות.
51-032027-8 4. 

22.10.74 5. 

 1. מ. זייטמן ובניו בע״מ
 .2 000 750 (שבע מאות חמישים אלף) לירות ישראליות

 .3 000 250 (מאתיים חמישים אלף) לירות ישראליות
 4. חפ/36763
22.10.74 5. 

 1. למד חברה להשקעות ולמסחר בע״מ
 .2 000 500 1 (מיליון חמש מאות אלף) לירות ישראליות
 .3 000 1500 (מיליון חמש מאות אלף) לירות ישראליות

51—011663—5 4. 
22.10.74 5. 

 1. ״ישראל״ הברה למלונות בע״מ
 .2 000 1588 (מיליון חמש מאות שמונים ושמונה אלף) לירות

 ישראליות
 .3 000 180 (מאה שמונים אלף) לירות ישראליות

51-057777—8 4. 
23.10.74 5. 

 1. ראובן יפה בע־מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות
 .3 000 80 (שמונים אלף) לירות ישראליות

51-061667—5 4. 
24.10.74 5. 

 1. פלםטעקב בעימ
 .2 000 45 (ארבעים וחמישה אלף) לידות-ישראליות
 .3 000 55 (חמישים וחמישה אלף) לירות ישראליות

51—029130—5 4. 
24.10.74 5. 

 1. ״ירנטקס מפעלי טכסטיל בע״מ״
 .2 000 132 (מאה שלושים ושניים אלף) לירות ישראליות

 .3 000 200 (מאתיים אלף) לירות ישראליות
51-017999-7 4. 

24.10.74 5. 

 1. ד״ר מיכן חרשת כימית בע״מ
 .2 000 15 (חמשה עשר אלף) לירות ישראליות

 .3 006 100 (מאה אלף) לירות ישראליות
51-021827—4 4. 

27.10.74 5. 

 1. אלקטרוטרם, תעשיות חשמל ומתכת בע־מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 200 (מאתיים אלף) לירות ישראליות
51—047313—S .4 

27.10.74 .5 
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 הודעות מאת כונס הנכסיט הרשמי

 פקודת החברות

 תאריך צו הפירוק: ז׳ באדר תשל״ה (18 בפברואר 1975).
 תאריך הגשת הבקשה: כ׳׳ז בחשון תשל״ה (12 בנובמבר 1974).

 היום והמקום לאסיפות ראשוגות: ט״ו בסיון חשל״ה (25 במאי 1975),
 במשרד בונם הנכסים הרשמי, רחוב נחלת בנימין 39, הל־אביב;

 שעת האסיפות: 1) נושים בשפה 12.00 בצהרים.
 £2 משתתפים בשעה 12.15 בצהרים.

 הודעות על מינוי מפרקים
 שפ התבדה: ׳׳הד־רם״ בע״מ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רחוב החשמונאים 68, תל-אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2436/74.

 שם המפרק, תיאורו ומענו: יוסף טלמון, עו״ד, רחוב לילינבלומ 15,
 תל־אביב.

 תאריך המינוי: כ״ד באדר תשל״ה (11 במרס 1975). .

 שם החברה: חברה חלקה 18 בגוש 6517 בע״מ — בפירוק.
 מען המשרד הרשוםג רהוב הוברמן 18, תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 29/74.
 שם המפרק, תיאורו ומענו: מאיר בהן, עו״ד, רחוב יהודה הלוי 20>

 תל־אביב.
 תאריך המינוי: י׳׳ב בניסן תשל״ה (24 במרס 1975).

 שם החברה: בנק א״י בריטניה בע״מ — בפירוק.
 מען המשרד הרשום: שד׳ רוטשילד 20, תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: חל־אביב־יפו, תיק אזרחי 1902/74.
 שם המפרק, תיאורו ומענו: יוסף מילוא, רחוב אבנר 22, צהלה,

 תל־אביב.
 תאריך המינוי: כ׳׳ה בגיםן תשל׳׳ה (6 באפריל 1975).

 הודעה על שחרור מפרק
 שם החברה: ״יפאת׳׳ חברהישראלית לפרסום ארגון ותעמולה בע״מ —

 בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רחוב פינסקר 2, תל־אביב, אצל חיים קמפיאפ.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב-יפו, תיק אזרחי 4902/68.
 שם המפרק ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב נחלת בנימין 39,

 תל־־אביב.
 תאריך השחרור: ד׳ בניסן תשל״ה(16 במרס 1975).

 צו העמדת הליכי הפירוק
 שם החברה: טרוסמן ושות׳ בע״מ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רחוב זיבוטינסקי 108, רמת־גן.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרזזי 828/71.׳

 תאריך הצו: כ״ג בשבט תשליה (4 בפברואר 1975).
 מהות הצו: העמדת הליכי הפירוק לפי סעיף 157 (1) לפקודה.

 ט׳ באייר חשל״ה(20 באפריל 1975) א' רוטנשטרייך
 סגן כונס הנכפים הרשמי

 הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 .שם החברה: חברה גורמה 7 בפ׳ימ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רחוב מונטיפיורי 39, תל־אביב.
 בית המשפט המתחי של: חל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2307/72.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: ת׳ בסיון חשל״׳ה (18 במאי 1975).
, רחוב בן־נודיון ז -  שם המפרק, תיאורו ומענו: יואנס ליבוביץ, פו

 ,14, הרצליה.

שם החברה: קוסמו אלקטרוניקה תעשיות בע״מ — בפירוק.  ן

 1כמגן המשרד הרשום: רחוב בךיהודה 32, תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 1607/71.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ח׳ בםיון תשל״ה (18 במאי 1973).
 שם המפרק, .תיאורו ומענו: יואנס ליבוביץ, עו־ד, רחוב בן־גוריון

 14, הרצליה.

 שם החברה: ״אשתאול״ חב׳ להחזקוח הוניוח וניהול נכסים בע׳״מ —
 בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רחוב מזא־־ה 52אי, תל־אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב-יפו, תיק אזרחי 1993/73.

 .היום האחרץ לקבלת הוכחות: ח׳ בניסן תשל״ה (18 במאי 1975).
 שם המפרק,_ תיאורו ומענו: דב הרט, פו״ד, רהונ אחד העם 60,

 תל־אביב.

 הודעה על תשלום דיבידנד לנושים בדץ קדימה בלבד
 (מס־־רכוש ולעובדי החברה)

 שם החברה: ביח״ר לנעלים פכולדר בלקיבד בע׳׳מ —י בפירוק.
 מען המשרד הרשום: אזור התעשיה, בני־ברק.

 בית המשפט המחוזי של: חל־אביב״יפו, תיק אזרחי 3904/71.
 הסכום לבל לירה: 65 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחד: דיבידנד שני וסופי.
 זבלן פרעונו: א׳ בםיון חשל-ה (11 במאי 1975).

 מקום פרעונו במשרד המפרק: עו-ד מ׳ קניאל, רחוב אלנבי 108,
 תל־אביב.

 הודעה על תשלום דיבידנד
 שפ החברה: אופבת פיליפ בע״מ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רחוב צילנוב 42, חל־אביב.
 ביח המשפט המחוזי של: חל־אביב־־יפו, חיק אזרחי 1056/71.

 הסכופ לבל לירה: 5,2 אגורות.
 דיבידנד ראשק או אחר: דיבידנד ראשון וסופי.
 זמן פרעונו: א׳ בםיון תשל״ה (11 במאי 1975).

 מקום פרפונו במשרד המפרק: כונס הנכסים הרשמי, רחוב נחלת
 בנימין 39, חל־אביב.

 צו פירוק ואסיפות ראשונות
 שם החברה: גואפיטה(ישראל) בע־מ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום; שדי רוטשילד 63, חל־אביב.
 ביה המשפט המחוזי של: חל־אביב־יפו, חיק אזרחי 2964/74.

 ילקוט הפרסומים 2110. כ״ז באייר תשל״ה, 8.5.1975 1645



 הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי

1936 , תל  פקודת פשיטת ה

 הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד

 שם החייב, תיאורו ומענו: שלמה נוביקוב, חשמלאי, רחוב הבטוזון
 11, קריח־שלום, חל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, חיק אזרחי 1256/66.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ח׳ בסיון תשל״ה (18 במאי 1975),

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: אמנון פלומבבום, עו״ד, שדי רוטשילד 4,
 חל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: אלברט סמו, אח, רחוב כפר־גלעדי 54,
 תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרתי 2958/66.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ח׳ בסיון תשל״ה (18 במאי 1975).

 שמ הנאמן, תיאורו ומענו: ד״ד צבי י׳ בן־שלמה, עו״ד, רחוב בן־
 יהודה 32, חל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: עזרא שמש, לוטש יהלומים, רחוב היצירה
 22, דמח־גן.

 ביה המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 4950/67.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ח׳ בפיון תשל״ה (18 במאי 1975).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: מיכאל רבשטיין, עו״ד, רחוב אחד־
 העם 42, תל־אביב.

 שם החייב, תיאות ומענו: יצחק קמניצקי, קונדיטור, רחוב זיבוטינסקי
 44, בני־ברק.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 3268/69.
 היום האחרון לקבלה הוכחות: ת׳ בסיון תשל״ה (18 במאי 1975).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: בךציון באיער, עו׳׳ד, רהוב יהודה הלוי
 55, תל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: משה שמש, לוטש יהלומים, רחוב ליאון
 בלום 8, בפר־סבא.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 4952/67,
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ח׳ בסיון תשל״ה (18 במאי 1975).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: מיכאל רבשטיין, עו״ד, רחוב אהד־
 העם 42, תל־אביב.

 שם תחייב, תיאורו ומענו: מישל (נדא) זדאה, מחסנאי, רחוב מבצע
 סיני 34, בח־ים.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־־יפו, חיק אזרחי 633/67. .
 היום האחרון לקבלת היכהות: ה׳ בםיון תשל״ד,(18 נמאי 1975).

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

 שפ החייב, תיאור ומענו: שמואל ז׳רקובסקי, פקיד, רחונ קורדו־
 בירו 1, תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 3187/68.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ח׳ בסיון תשל״ה (18 במאי 1975).

 שם הנאמן ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב נחלת בנימין «3,
 תל־אביב.

י רוטנשטרייך  ט׳ באייר תשל׳׳ה (20 באפריל 1975) א
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 שם החייב, תיאורו ומענו: יעקב האוזר, סוחר, רחוב ברדיציבסקי 35,
 גבעתיים.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 1000/71.
 היום האחרון לקבלה הוכחוח: ה׳ בסיון חשל״יה (18 במאי 1975).

 שמות הנאמנים, תיאורם ומענם:
 1) יחזקאל ריחני, עו׳־ד, רחוב נחלת בנימין 72, תל־אביב.

 2) דוד פרץ, עויד, שד׳ רוטשילד 136, הל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: יחזקאל בחר, פועל בנין, שיכון גורל 5,
 בני־ברק.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, היק אזרחי 2397/63.
 היום האחרון לקבלח הוכחות: ח׳ בסיון תשל׳׳ה (18 במאי 1975).

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

 שם החייב ומענו: יוסף טופול, רחוב סוקולוב 115, חולון.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2443/67.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: ה׳ בםיון תשל׳׳ה (18 במאי 1975).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב נחלת בנימין

 39, תל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: יצחק רוזנצויג, סוחר, רחוב בילו 21׳
 חולון.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, היק אזרחי 630/67.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ה׳ בסיון תשל״ה (18 במאי 1975).

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

 שם החייב, תיאורו ומענו; סמיר נקש, נהג, רחוב יהושפט 5, רמח־נן.
 בית המשפט המחוזי של: תל־־אביב־יפו, תיק אזרחי 380/71.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: ח׳ בסיון תשל״ה (18 במאי 1975).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: יהונתן זפרן, עו״ד, רחוב איכילוב 22,

 פתח־תקוח.

 שם החייב, תיאורו ומענו: יואל נוימן, מפיק סרטים.. רחוב בר־כוכבא
 51, תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 3325/67.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ח׳ בםיון תשל״ה (18 במאי 1975).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: חיים אדר, עו״ד, רחוב אחד־הפם 19,
 תל־אביב.

 שם החייב ומענו: יאיר אמסטרדמר, דרך השרון 77, הוד־השרון.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 5196/66.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: ה׳ בסיון תשל״ה (18 במאי 1975).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: אמנון פלומנבום, עד׳ד, שד׳ רוטשילד 4,

 תל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: יגאל קלאוס, יהלומן, רחוב פבריגט 19,
 רמת׳־נן.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 1685/73.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ח׳ בסיון תשל׳׳ה (18 במאי 1975).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: יואל לוי, עו״ד, רחוב ויצמן 27, תל־אביב.
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 הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי

 פקודת פשיטת הרגל, 1936

 הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד

 שם החייב, תיאורו ומענו: טופיק שמש, לוטש יהלומים, רחוב תודה
 ועבודה 11, כפר־םבא.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 4951/67. 1
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ח׳.בסיון תשל״ה (18 במאי 1975).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: מיכאל רבשטיין, עו״יד, רחוב אחד העם
 42, תל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: ששון עמבר, פועל, רחוב זיבוטינסקי 34,
^ ב ־ י נ  ב

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 789/70.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ח׳ בסיון חשל״ה (18 במאי 1975).

 שם הנאמן,. תיאורו ומענו: חיים ינקולוביץ, עו״ד, רחוב בן־גוריון
 16, הרצליה.

 הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 לנושים בדין קדימה בלבד

 שם החייב, תיאורו ומענו: צבי אברהם, רחוב ים־־םוף 15, יפו.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, חיק אזרחי 3895/69.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: חי בםיון. חשל״ה (18 במאי 1975).

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

 שם החייב, תיאורו ומענו: דב הורנשטיין, קבלן, רחוב יהודה הנשיא
 5, רמת־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2828/69.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ח׳ בסיון תשל״ה (18 במאי 1975).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: ליאון פדרמן, עו״ד, רחוב לילינבלום 40,
 חל־אביב.

 הודעות על תשלום דיבידנד לנושים בדין קדימה
 בלבד

 שם החייב ומענו: ישראל רייבמן, רח׳ אבן גבירול 90> חל־אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 5607/67.

 הםבום לבל לירה:25 אגורות.
 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד שני.

 זמן פרעונו: א׳ בסיון תשל״-ה(11 במאי 1975).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי, רחוב נחלה

 בנימין 39, תל־אביב.

 שמות החייבים, תיאורם ומענם:
 1) אלכסנדר שנברגר, סורג, דחי נחלת יצחק 60, תל־אביב;

 2) פטר שנברגר, סורג, רח׳ הצנחנים 12, גבעתיים.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב-יפו, תיקים אזרחיים: 2865-6/71.

 הסכום לכל לירה: 100 אגורות.
 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון וסופי.
 זמן פרעונו: א׳ במיון תשל״ה (11 במאי 1975).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ד ד׳ אלדור, רה׳ יהודה הלוי 4,
 תל־אביב.

׳ רוטנשטרייך  ט׳ באייר תשל״ה(20 באפריל 1975) א
 סנן כונס הנכסים הרשמי

 שם החייב ומענו: סולי שפילנד, נוה-אפרימ, רחוב מונוסון 83.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב-יפו, תיק אזרחי 3134/62. ־
 היום האחרון לקבלת הוכחות: חי בסיון תשל״ה (18 במאי 1975).

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

 שם החייב ומענו לשעבר: זיק מזרחי ז״ל, רחוב שבטי ישראל 66,
 יפו.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 245/73.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ח׳ בסיון השל״ה (18 במאי 1975).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: יצחק פיקהולץ, פו־׳ד, רחוב אלנבי 134,
 חל־אביב.

 שס החייב, תיאורו ומענו: אבנר שעוני, סוחר, רחוב אהרונםון 2,
 חל-אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, חיק אזרחי 3296/60.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ח׳ בסיון תשל״ה (18 במאי 1975).

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

 שם החייב, תיאורו ומענו: שלמה קרבינסקי, מורה למוסיקה, רחוב
 הנשיאים 3, חולון.

 ביח המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2295/71.
 היום האחרון לקבלת הוכחוח: ח׳ בםיון חשל״ה (18 במאי 1975).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: אורי קוזלובסקי, עו״ד, רחוב גורדון 11,
 תל־אביב.

 שפ החייב, תיאורו ומענו: קאוף פטר, פקיד, רחוב ההסתדרות 98,
 חולון.

 ביח המשפט המחוזי של: חל־אביב־יפו, חיק אזרחי 1262/72.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ח׳ בםיון תשל״ה (18 במאי 1975).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: יחזקאל ריחני, עו״ד, רחוב נחלת בנימין
 72, תל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: אילן ורדי, סוכן ביטוח, רחוב מודיעין
 205, רמח־גן.

 בית המשפט המחוזי של: חל־אביב־יפו, חיק אזרחי 470/73.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ח׳ בסיון תשל״ה (18 במאי 1975).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: יחזקאל ריחני, עד׳ד, רחוב נחלת בנימין
 72, תל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: יהושע חזות, פועל בנין, שדרות קונל 2,
 חולון.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2319/67.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ח׳ בסיון תשל״ה (18 במאי 1975).

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

 שפ החייב, תיאורו ומענו: אברהם קלב, פרוק, רחוב מבצע סיני 33,
 דמת־יוסף 33, בת־ים.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 3575/65.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ח׳ בסיון תשל״ה (18 במאי 1975).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: י׳ עמנואל כהן, עו׳״ד, שדרות רוטשילד
 31, תליאביב.
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 הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי

 פקודת פשיטת הרגל, 1936

 הודעות על תשלום דיבידנד

 שם החייב, תיאורו ומענו: ניסים ויקםוד, נהג, שיכון גורדון, רח׳
 שבטי ישראל 15, ראשון־לציון.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 1781/68.
 הסכום לכל לירה: 20 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון.
 זמן פרעונו: א׳ בסיון תשל׳׳ה(11 במאי 1975).

 מקום פרפונו במשרד הנאמן: עו״ד ח׳ תדהר, רחוב לבונטין 3 ,
 תל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: ליאון נלר, פקיד, רחוב טשרניחובסקי
 51, חל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 598/73.
 הסכום לכל לירה: 60 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון וסופי.

 זמן פדפונו: א׳ בםיון תשל״ה (11 במאי 1975).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו-ד ליאון סמוב, רחוב יהודה חלוי

 8אי, תל־אביב.

 שם החייב ומענו: רפאל אשכנזי, דחי אבא הלל 52, רמת־גן.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 203/67.
 הסכום לכלי לירה: 6 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד שני וסופי.
 זמן פרפונו: א׳ בםיון תשל״ה(11 במאי 1975),

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ד ד׳ הדט, רחוב אחד־העם 60,
 תל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומפגו: רחמים שחיבר, תופר חגורות, רחוב מרכז
 מסחרי 47, תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 3093/71,
 הסכום לכל לירה: 86 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון וסופי.
- זמן פרעונו: א׳ בסיון תשל״ה (11 במאי 1975).

׳ דה־לוי, רח׳ בלפור 69, תל־  מקום פרעונו במשרד הנאמן: פו״ד י
 אביב.

 שם החייב, תיאורו ומפנו: דוד אדוט, קצב, רחוב 4 מסי 65, יפו.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 684/68.

 הסכום.לכל לירה: 50 אנורות.
 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון וסופי.
 זמן פרפונו: א׳ בסיון תשל״ה (11 במאי 1975).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: פו״ד נ׳ ויסמן, רה׳ ויצמן 11, תל־
 אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: יחיאל בריקנר, מרכיב תריסים, רחוב
 דיזיננוף 231, תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2869/61.
 הסכום לכל לירה: 25 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון וסופי.
 זמן פרעונו: א׳ בסיון תשל״ה (11 במאי 1975).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: ער-ד ה׳ אברמוביץ, רחוב נחלת בנימין
 87, תל־אביב.

' רוטנשטרייך  ט׳ באייר תשל״ה(20 באפריל 1975) א
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 שם החייב, תיאורו ומענו: חיים ברגרזון, מסגר, רחוב לאן 4, רמת־
 גן•

 ביה-המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיס אזרחי 272/67.
 הסכום לבל לירה: 75יאגורוח.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון.
 זמן פרעונו: א׳ בםיון תשל״ה (11 במאי 1975).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ד ד׳ קובדסקי, רח׳ בארי 11,
 חל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: דינה טאוב, פועלת בתעשיה אלקטרונית,
 רה׳ אהרונוביץ 77, חולון.

 בית המשפט המחוזי של: תל־־אביב־יפו, תיל אזרחי 4274/68.
 הסכום לכל לירה: 70 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אתר: דיבידנד ראשון.
 זמן פרעונו: א׳ במיון תשל״ה(11 במאי 1975).

 ממום פרעונו במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי, רת׳ נחלת בנימין
 39, חל־־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: בן־ציון פדרבוש, מסגר, היבוץ ניר־דוד.
 ביח המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפז, חיק אזרחי 798/55.

 הםכוט לכל לירה: 100 אגורות.
 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון וסופי.
 זמן פרעונו: א׳ בסיון חשל״ה (11 במאי 1975).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: דוד קוברסקי, פו״ד, רח׳ בארי 11,
 חל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: שאול בר־עם, רפד, רחוב אילת 38,
 תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרתי 414/66.
 הסכום לכל לירה: 66 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון וסופי.
 זמן פרעונו: א׳ בסיון חשל״ה (11 במאי 1975).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ד ב׳ כהן־קוסטין, רחוב יהודה
 הלוי 47, חל־אביב.

 שם החייב ומענו: נג׳י הגבבא, שיכון תקומה, רה׳ בר־אילן 1,
 פתח־תקוה,

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 4133/68.
 הסכום לכל לירח: 50 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון.
 זמן פרפונו: א׳ בסיון תשל״ה(11 במאי 1975).

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

 שם החייב, תיאורו ומפנו: מאיר חנן, מייצר נברשות, רחוב גולומב
 21, בני־ברק.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 1061/72.
 הסכום לכל לירה: 50 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון וסופי.
 זמן פרעונו: א׳ בסיון תשל״ה (11 במאי 1975).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ד הי ורסנו, רחוב מקוה ישראל.2,
 תל־אביב.

 1648 ילקוט הפרסומים 2110, ב״ז באייר תשל׳׳ה, 8.5.1975



 הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי

 פקודת פשיטת הדגל, 1936

 הודעות על מינוי נאמנים
 שם החייב, תיאורו ומענו: רוברט סרדה, טבח, רח׳ עמל 6, דמת־-גן.

 בית המשפט המחוזי של: חל־אביב־יפו, תיק אזרחי 3172/74.
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: עמום ויצמן, עו״ד, שד׳ דוד המלך 1,

 חל־אביב.
 תאריך המינוי: ט׳ באייר חשל׳׳ה (20 באפריל 19.75).

 שם החייב, תיאורו ומענו: נסים אלום, קבלן, רח׳ שבטי. ישראל 17,
 יפו.

 בית המשפט המחוזי של: תל״אביב־יפו, תיק אזרחי 3524/74.
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: משה גוטסמן, עו׳׳ד, רת׳ פיארברג 16<

 תל־אביב.
 תאריך המינוי: א׳ בניסן חשל״ה (13 במרס 1975).

 שם החייב ומענו: מאיר לודויג, רחוב קפלן.18, ראשוךלציון.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 1612/73.

 שט הנאמן, תיאורו ומענו: שמעיה םרוב, עו׳׳ד, רחוב יהודה חלף 43,
 תל־אביב.

i(1974 19 בדצמבר)תאריך המינוי: ה׳ בטבת תשל׳׳ה 

 שם החייב, תיאורו ומענו: שמואל חסדאי, בעל מכבסה, רח׳ האצל
 11/4, אשדוד.

 בית המשפט המחוזי של: חל־אביב־יפו, תיק אזרחי 3566/74.
 שט הנאמן, תיאורו ומענו: בנימין טלמון, עו״ד, רה׳ המאממים 6,

 הל־אביב.
 תאריך המינוי: כ״ג באדר תשל״ה(6 במרס 1975).

 שמות החייבים, תיאורם ומענם:
 1) הרצל אורקין, מסגר, רחוב יהושע בן־גמלא 15, הוד־השרון;

 2) ישראל אורקין, מסגר, רחוב ביאליק 7, רמת־גן.
 בית המשפט המחוזי של: חל־אביב־יפו, תיקים אזרחיים:

.1951/72 (2 :1926/72 (1 
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: מאיר בילסקי, עו״ד, דחי יהודה הלוי 45,

 תל־אביב.
 תאריך המינוי: ז׳ בניסן תשל״ה (19 במרס 1975).

 הודעה על חידוש צו קבלת נכסים ופשיטת רגל
 ומינוי נאמן

 שם החייב, תיאורו ומענו: רחל בן־סדון, מודליסטית לבגדי נשים,
 רחוב יצחק בן צבי 17)340, רמלה.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2595/74.
 תאריך הצו הקודם: כ״ט בתשרי השלייה (15 באוקטובר 1974).

 האריך ביטולו: ב׳ באדר תשל״ה (13 בפברואר 1975).
 תאריך חידושו: ו׳ בניסן תשל׳׳ה(18 במרס 1975).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: בנימין טלמון, עו״ד, רחוב המאספים 6,
 תל־אביב.

 האריך המינוי: י׳ באייר חשל׳׳ה (21 באפריל 1975).

 י׳ באייר תשל״ה(21 באפריל 975נ) א' רוטנשטרייך
 סגן כונס הנכפים הרשמי

 צווי קבלת נכסים והכרזות פשיטות רגל,
 אסיפות ראשונות

 שם החייב, תיאורו ומענו: משה סבנ, חייט, רחוב רוטשילד 91,
 ראשון־לציון, ח.ז. 6756738.

.1001m בית המשפט המחוזי של: תל־אביב״יםו, תיק אזרחי 
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: ו׳ בניסן השליה (18

 במרס 1975<.
 בקשת נושה או חייב: בקשת החייב.

 תאריך האסיפה הראשונה, המעה והמקום: י״ח בסיון תשל״ה (28
 במאי 1975), בשעה 12.00 בצהרים, במשרד כונס הנכסים הרש

 מי, רחוב נחלת בנימין 39, תל-אביב.

 שפ החייב, תיאורו ומענו: אברהם מלינק, גזרן דברי עור, רחוב
 פינסקר 58, תל־אביב, ח.ז. 1259680.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו,.תיק אזרחי 5ד;817.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: כ-ב באדר תשל״ה

 (5 במרס 1975).
 בקשת נושה או חייב: בקשת החייב.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: י״ז בםיון השליה (27
 במאי 1975), בשעה 12.00 בצהרים, במשרד בונם הנכסים הרש

 מי, רחוב נחלת בנימין 39, חל-אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: אברהם שווילי, קבלן שלד, רחוב הסחנה
 23, בת־ים, ת.ז. 838018.

 בית המשפט המחוזי של: חל־אביב־יפו, תיק אזרחי־ 750/75.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: ט-ז באדר תשל־ה

 (27 בפברואר 1975).
 בקשת בושה או חייב: בקשת החייב.

 תאריך האסיפה הראשונה,.השעה והמקוס: כ׳ בםיון תשל״ה(30 במאי
 1975), בשעה 10.00 בבוקר,.במשרד כונס הנכסים הרשמי,

 רחוב נחלת בנימין 39, תל־אביב.

 ־ הודעות על מינוי נאמנים
ל  וצווי הכרזות חייבים כפושטי ת

 שם החייב, תיאורו ומענו: ברוך סוקר (מללטיקולור), לבורנט צילום,
 רחוב הנשיאים 43, בחיים.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביג־יפו, תיק אזרחי 2708/74.
 תאריך צו הכרזת החייב כפושט רגל: ט׳ באדר תשל״ה (20 בפברואר

.(1975 
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: יוסף סלמון, עו״ד, חזי לילינבלופ 15,

 תל־אביב.
 תאריך המינוי: ט׳ באייר תשליה (20 באפריל 1975).

 שם החייב, תיאורו ומענו: שמואל טריקה, סוחר, רח׳ סירקין 32,
 תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל-אביב־יפו, תיק אזרחי 852/72.
 תאריך צו הכרזת החייב כפושט רגל; י״ ד בסיון תשל״ג (14 ביוני

.(1973 
 שם הנאמן, חיאורו ומענו: יוסף סיון, עו-ד, רח׳ אלנבי 134, תל־

 אביב.
 תאריך המינוי: ד׳ בשבט תשל״ה(16 בינואר 1975).

 ילקופ הפרסומיפ 2110, ב׳׳ו באייר תקול״ה, 8.5.1915 1649



 הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי

 פקודת פשיטת הרגל, 936 ו

 שם הנאמן החדש, תיאורו ומענו: שמואל אבדון, עו״ד, רחוב לבונטין
 4, חל־אביב.

 תאריך המינוי: י״ת בטבת תשל״ה (1 בינואר 1975).

ל  הודעות על ביטול צור קבלת נכסים ופשיטות ת
 שם החייבת, תיאורה ומענה: חיה ארלט לחמי, תופרת, רחוב אשף

 שמחוני 4, פתח־תקוה, ת.ז. 1218602.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 1277/74.

 האריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל: ח׳ בסיון תשל״ד (29 במאי
.(1974 

 תאריך ביטולו: ט׳ באדר תשל״ה (20 בפברואר 1975).

 שם החייב, תיאורו ומענו: ציון בריגה, פועל יהלומים, רח׳ גיורא
 יוספטל 13/4, נתניה ת.ז. 4/123010.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 1633/74.
 תאריך צו קבלת נכםיט ופשיטת רגל: י׳ בתמוז תשל״ד (30 ביוני

. (1974 
 תאריך ביטולו: ח׳ בניסן תשל״ה (20 במרס 1975).

 שם החייב, תיאורו ומענו: אליהו צאייג, נהג, שכונת יוספטל 1/7,
 רמת־השרון, ת.ז. 7/211611.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 940/70.
 תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל: ג׳ באדר ב׳ תש״ל (11 במרס

.(1970 
 תאריך ביטולו: ב״ט באדר תשל״ה (12 במרס 1975).

 הודעה על ביטול צו קבלת נכסים
 שם החייבת ומענה: טובה כהנא, רחוב אהבת שלום 6, בני־ברק.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 1308/72.
 תאריך צו קבלת נכסים: י״א בתשון תשל״ג(19 באוקטובר 1972).

 תאריך הביטול: ת׳ בניסן תשל״ה (20 במרס 1975).

 צו שחדור
 שם החייב, תיאורו ומענו: אהרן גניש, אורג, שכונת דורה, רחוב

 יבבה 4/1, נתניה.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 3469/70.

 תאריך צו השחרור: כ״ט באדר תשל״ה (12 במרס 1975).
 מהות הצו: שחרור החלטי וסופי.

 בקשת שחרור
 שם החייב, תיאורו ומענו: אברהם שכטר, סוכן, רחוב אשתורי הפרחי

 20, תליאביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 1691/58.

 היום "והמקום לדיון בבקשת השחרור: ב-ו באייר תשל״ה (7 במאי
 1975) , בשעה 8.30 בבוקר, בבית המשפט המחוזי בחל־אביב־יפו.

 ט׳ באייר השל״ה(20 באפריל 1975) א׳ רוטנשטדייך
 סנן כונס הנכסים הרשמי

 צווי אישור פשרות מינוי נאמנים והודעות בדבר כוונה
 להכריז על דיבידנד

 שם החייב, תיאורו ומענו: אריה פרח, בעל חנות לדברי חשמל׳
 דחי ויצמן 31, הרצליה.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2994/66.
 תאריך צו אישור הפשרה ומינוי נאמן: א׳ בניסן תשל״ה (13 במרס

.(1975 
 טיב הפשרה: 100% לנושים בדין קדימה ו־25% לנושים רגילים

 בהתאם להצעת הפשרה.
 תאריך אחרון לקבלת הוכחות: ח׳ בסיון תשל״ה (18 במאי 1975),

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: שמואל קינג, עד׳ד, שדי רוטשילד 8,
 תל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: אשר רמז, מייצר ארנקים, רחוב הקשת 6,
 תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 566/70.
 תאריך צו אישור פשרה ומינוי נאמן: ב״ט באדר השלייה (12 במרס

.(1975 
 טיב הפשרה: 100% לנושים בדין קדימה ו־25% לנושים רגילים
 בנוסף לכספים הנמצאים בקופת כונס הנכסים הרשמי, בהתאם

 לאישור הפשרה.
 תאריך אחרון לקבלת הוכחות: ח׳ בסיון תשל״ה (18 במאי 1975).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: ד״ר מנשה ל. םמואל, עו־׳ד, רחוב לבונ־
 טין 15, תל־אביב.

 שם החייב ומענו: יעקב איזנשטיין, רחוב השלושה 8, קרית־אונו.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 504/67.

 תאריך צו אישור פשרה ומינוי נאמן: כ׳׳ט באדר תשל״ה (12 במרס
.(1975 t 

 טיב הפשרה: 100% לנושים בדין קדימה ו־40% לנושים רגילים
 בנוסף לכספים שנמצאים בקופת כונס הנכסים הרשמי, בהתאם

 לאישור הפשרה.
 תאריך אחרון לקבלת הוכחות: ת׳ בסיון תשל״ה (18 במאי 1975).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: יצחק משיח, עו״ד, רח׳ יהודה הלוי 61,
 חל־אביב.

 הודעה על שחרור נאמן
 שם החייב, תיאורו ומעבו: חיים מאירוביץ, טכנאי אלקטרוניקה, רחוב

 פינסקר 50, ראשון לציון.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפי, היק אזרחי 2999/73.

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: בנימין קרמרים, עו״ד, רחוב רמת הבולן
 39, חולון.

 תאריך השחרור: כ״ז באדר תשל״ה(10 במרס 1975).

 הודעה על מינוי נאמן במקום נאמן שהתפטר
 שם החייב, תיאורו ומענו: יעקב ליפמן, סוחר, רחוב ד״ר טון 38,

 חולון.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 3133/70.

 שם הנאמן שהתפטר, תיאורו ומענו: יהודה זפט, עו׳׳ד, רחוב אחד־
 העם 38, תל־אביב.

 1650 ילקוט הפרסומים 2110, כ׳׳ז באייר תשל״ה, 8.5.1975



 הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי

 פקודת פשיטת הרגל, 936 ו

 הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 שס החייב ומענו: נ׳ורג׳ רמי ביגאווי, מס׳ זהות 1436002, 568/8,

 אילת.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרתי 263/72.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: ט׳ בסיון חשל׳יה (19 במאי 1975).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: מ׳ מימרן, עו״ד, רה׳ הרצל 28, באר־שבע.

 שם החייב, תיאורו ומעני: אמר יעקב, ח.ז. 888826, נבר, רח׳ יהודה
 28/7, ערד.

 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 2/70.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ט״ז בסיון חשל״ה (26 במאי 1975).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: י׳ מן, עו״ד, רה׳ ההסתדרות 37, באר־שבע.

 צור קבלת נכסים והכרזת פשיטת רגל,
 אסיפות ראשונות וחקירות פומביות

 שמות החייבים, תיאורם ומענם:
 1. ראובן יחזקאל, ת״ז 6462836, בנאי, 102/6, דימונה.

 2) ראובן שרה, ת״ז 6494736, עקרת בית, 102/6, דימונה.
 בית המשפט המחוזי־של: באר־שבע, תיק אזרחי 147/75.

 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת דגל: כיז באדר תשל״ה
 (10 במרס 1975).

 בקשת נושה או חייב: בקשת החייבים.
 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ד׳ בסיון תשל״ה (14
 במאי 1975), בשעה 11.00, במשרד כונס הנכסים הרשמי, רחוב

 החלוץ 117, באר־שבע.
 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: ל׳ בסיון תשל״ה (9 ביוני

 1975), בשפה 08.30, בבית המשפט המחחי בבאר־שבע.

 שם החייב, תיאורו ומענו: קולקד אסתר, ת-ז 6976529, עקרת בית,
 1068/28, דימונה.

 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 156/75.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת דבל: ב׳״ד באדר חשל״-ה

 (7 במרס 1975).
 בקשת נושה או חייב: בקשת החייבת.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ד׳ בסיון תשל״ה (14
 במאי 1975), בשעה 10.00, במשרד כונס הנכסים הרשמי, -רחוב

 החלוץ 117, באר־שבע.
 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: ל׳ בםיון חשל״ה (9 ביוני

 1975), בשעה 08.30, בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע.

 שם החייב, תיאורו ומענו: בוזנלו מרדכי, ח״ז 6306025, סורג,
 שכ־ חב׳׳ד 803/16, קרית־גת.

 בית המשפט המחוזי של: באד־שבע, תיק אזרחי 618/74.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: כ׳׳ב בשבט תשל׳י׳ה

 (3 בפברואר 1975).
 בקשת נושה או חייב: בקשת החייב.

 תאריך האסיפה הראשונה, השפה והמקום: ג׳ בסיון תשל״ח (13 במאי
 1975), בשעה 10.00, במשרד כונס הנכסים הרשמי, רחוב החלוץ

 117, באר־שבע.
 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: ל׳ בטיון תשל׳׳ה (9 ביוני

 1975), בשעה 08.30, בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע.

 י״ג באייר תשל׳׳ה(24 באפריל 1975) ש׳ אנקור
 סנן כונס הבכםיפ הרשמי

 הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 שם החייב ומענו: מובלס נעים סליפ, כפר מעליה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 248/72.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ו׳ בניסן תשל׳׳ה (16 במאי 1975).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: ע׳ הדלף, עו״ד, רחוב המגינים 42, חיפה.

 שם החייב ומענו: ראפע ננ׳יב חאג׳, כפר עבלין.
 בית המשפט המחוזי של: היפה, תיק אזרחי 271/72.

 היום האחרץ לקבלת הוכחות: ו׳ בניסן תשל״ה (16 במאי 1975).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: ע׳ חרלף, עו׳׳ד, רחוב המגינים 42, חיפה.

 שם החייב ומענו: סלימה אלקיים, רחוב אשכול 4/2, נהריה.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 774/72.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: ו׳ בסיון תשל״ה (16 במאי 1975).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: ע׳ רנד, עו״ד, רחוב שמריהו לוין 6,

 חיפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: שדה גאון, גבעת אולגה ב׳ 22/3, חדרה.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 481/72.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: ו׳ בסמן חשל־ה (16 במאי 1975). י
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: ע׳ רנד, פו׳׳ד, רחוב שמריהו לוין 6, חיפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: עובדיה פנחס, שיכון ביאליק 24/6, טירת
 הכרמל.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1415/70.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ו׳ בםיון תשל״ה (16 במאי 1975).

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

 צוד קבלת נכסים והכרזות פשיטות רגל,
 אסיפות ראשונות וחקירות פומביות

 שם החייב, תיאורו ומענו: יצחק מינדל, ימאי, רחוב קלישר 2, קריה
 אתא, ח״ז מס׳ 4228319.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1826/74.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת דגל: ט״ו בשבט תשל*ה

 (29 בדצמבר 1974).
 בקשת נושה או חייב: חייב.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: א׳ בסיון תשל׳׳ה (11
 במאי 1975), שעה 09.30 בבוקר במשרד כובס הנכסים הרשמי,

 רחוב שמריהו לוין 3, חיפה.
 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: ג׳ בסיון תשל״ה (13 במאי

 1975), שפה 08.30 בבוקר, בביהנד׳ש המחוזי חיפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: ז׳קלין פטיטו, דרך נווה 206/9 חיפה,
 ת׳׳ז 4352290.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 562/75.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: כ״ו בניסן תשל״ה

 (7 באפריל 1975).
 בקשת נושה או חייב: חייבת.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: א׳ בסיון תשל״ה (11
 במאי 1975), שעה 10.00 במשרד כונס הנכסים הרשמי, רחוב

 שמריהו לוין 3, חיפה.
 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: ג׳ בםיון חשל׳׳ה (13 במאי

 1975), שעה 08.30 בבית המשפט המחוזי חיפה.
 י״ד באייר תשל־׳ה(25 באפריל 1975) י׳ יקותיאלי

 סגן כונס הנכסים הרשמי

 ילקוט הפרסומים 2110, כ״ז באייר חשל׳׳ד., 8.5.1975 1651



 הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי

 פקודת פשיטת הרגל, 1936

 בקשת נושה או חייב: בקשת החייב.
 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ג׳ במיון תשל״ה (13
 במאי 1975), בשעה 11.00, במשרד בונם הבבםים הרשמי, רחוב

 החלוץ 117, באר־שבע.
 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: ל׳ בםיון תשל״ה (9 ביוני

 1975), בשעה 08.30, בבית המשפט המחוזי בבאר־שבפ.

 י״ג באייר תשל׳׳ה (24 באפריל 1975) ש׳ אנקור
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 צו קבלת נכסים והכרזת פשיטת רגל,
 אסיפה ראשונה וחקירה פומבית

 שם החייב, תיאורו' ומענו: שבתאי מזרתי, תי׳ז 484668, בנאי,
 205/13, דימתה.

 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 118/75.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: י׳ באדר תשל״ה (21

 בפברואר 1975).

 הודעות אלה מתפרסמות על אחריות המודיעים
 ואין ב3רס1מן מטוס מתן תעודה על נכונותן

 נלילות נפתלי בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על האסיפה הסופית
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 206 לפקודת החברות, שהאסיפה
 הכללית האחרונה של החברים של החברה הב״ל תתכנס ביום 18.5.75
 בשעה 17.00 ברחוב שלומציון המלכה 11, ירושלים, אצל יגאל
 ארנון, עו׳-ד, לשם הגשת דו״ח סופי של המפרקת, המדאה כיצד
 התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי ההברה וכדי לשמוע ביאורים
 נוספים מאת המפרקת ולהחליט ביצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה ושל המפרקת.
ש, מפרקת טמנ  אנגס רו

 בית ברקוף בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על האסיפה הסופית
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 206 לפקודת החברות שהאסיפה
 הכללית האחרונה של החברים של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 28 במאי
 1975 בשעה 10.00 במשרד אלמגור ושות׳, רחוב הבנקים 5, חיפה,
 לשם הגשת דו״ח סופי של המפרקים, המראה כיצד התנהל פירוק
 העסקים ומה עשו בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת
 המפרקים ולהחליט כיצד לנהוב בפנקסים ובניירות של החברה ושל

 המפרקים. ,
, מפרקים ׳ ת ו ש ו ר ו ג מ ל  א

 חומות עכו בע״מ .
 (בפירוק מרצון ע״י החברים)

 הודעה מאת מפרק על מינויו בהתאם לסעיף 220(1)
 אני, הח״מ יהודה וייל, דרך העצמאות 65, חיפה, מוסד בזה
 הודעה שנתמניתי להיות המפרק של חומות עכו בע״מ בתוקף החלטה

 שלא מן המבין של החברה שנתקבלה ביום 15 במרס 1975.
 על בל אדם שיש לו תביעה נגד החברה להודיע על כך למפרק

 לפי הכתובת הביל תוך חודש ימים מתאריך פרסום הודעהיזו.

, מפרק ה ו י י ל ד ו ה  י

 תיקץ טעות
 בהודעה על הצורך למנות שופט תעבורה, שפורסמה בילקוט
 הפרסומים 2107, תשל׳׳ה, פמ׳ 1546,:״בסופה יש להוסיף הערה:

 ״השופט שיתמנה יכהן בחיפה״.

 תוק בנק ישראל, תשי״ד-1954

 דיז וחשבון לפי סעיף 58(1) של חוק בנק ישראל, תשי׳׳ד—1954,
 על מחזור המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום העבודה

 ביום י׳׳ט באייר תשל״ה (30 באפריל 1975)

י י  אבי ל

3,745,804,579 — 

149,372,280 61* 
3,895,176,859 61 

278,600,718 42 
3,616,576,141 19 

- -
3,895,176,859 61 

 ספרי כסף במחזור
 מעות (לרבות מטבעות קסניס} במחזור .

 70 כל המטבע במחזור
 זהב

 יתרות במטבע חוץ .

 שטרי מקרקעיז של הממשלה . ״ . . . .
 שטרי אוצר ושטרי התחייבות של הממשלה

 שפרי 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.

1 9 « - ט ״ ש  תקנות שטרי אתנה ת

 הסכום הכולל של שטרי אוצר

 ל״י

165,000,000 

׳  ל

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

- על סי סעיף 1 (ב)(1) לפקודת
 שטדייאוצר, תש״ס—1948

 על פי סעיף 1 (ב)(2) לפקודת
 69,400,000 שטרי אוצר, תש״ט—1948

 סה״כ 234.400,000
 2. הוצאו אחרי התאריך האמור -

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

 על פי סעיף 1 (ב)(1) 165,000,000
 על פי סעיף 1 (3) (2) 69,400,000

 4. נמצאים במחזור ביום כ״ו באייר
 תשל״ה (7 במאי 1975) -

 על פי סעיף 1 (ב)(1) 165,000,000
 על פי סעיף 1 (ב)(2) 69,400,000

כ 234,400,000 י ה  פ

 1652 ילקוט הפרסומים 2110, כ׳׳ז באייר תשל״ה, 8.5.1975
 המחיר 320 אגורות נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים


