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 מינוי ממונה על תשלום גימלאות לפי חוק שירות הקבע הזמנוח בתי הדין הרבניים 1699
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 חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים),
 תשלו״ו-1955

ב הועדה כ ר  הודעה על ה
 נמסרת בזה הודעה כי הרכב הועדה שהוקמה לפי סעיף 3 לחוק
 לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), תשט״ו—11955, הוא כמפורט

 להלן:

 אהרון מלמד, שופט ראשי
 של בית משפט שלום לנוער — יושב־ראש;
 אליעזר אילן — חבר שמינה שר הבריאות;

 יוסף יונאי — חבר שמינה שר החינוך והתרבות
 פסח דורון — חבר שמינה שר הסעד;
 פקד שלמה נל — חבר שמינה שר המשטרה;

 ההודעה על חדכב הועדה, שפורסמה בילקוט הפרסומים 448,
 חשט״ז, עמי 138 — בטלה.

 יצחק רבץ
 ראש הממשלה

 וממלא מקום שר המשפטים

 כ״ג באייר תשל״ה(4 במאי 1975)
 (תמ 70601)

 1 ס״ח תשט״ו, עמי 96; תשכ״א, עמ׳ 20.

 חוק המקרקעין, תשכ״?ו-969ז

ר הפיכת מקרקעי יעוד למקרקעי ציבור ב ד  אישור ב
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 110 'לחוק המקרקעין, תשכ״ט-11969,
 ובהסכמת שר התחבורה והפנים, אני מאשר כי המקרקעין המתוארים
 בתוספת, הרשומים בלשכת רישום המקרקעין תל־־אביב במקרקעי
 יעוד והמהווים דרך, חדלו לשמש ליעודם וייהפכו למקרקעי ציבור

 שאינם מקרקעי יעוד.

 תוספת
 שטחה של החלק שחדל

 גוש חלקה החלקה במטרים לשמש ליעודו
 מרובעים במטרים מרובעים

 6130 100 4 בשלמות
 6130 101 10 בשלמות

130 155 106 6130 
 6130 107 26 בשלמות
 6130 157 180 בשלמות
 6130 158 180 בשלמות

 6130 159 35 בשלמות .
 6130 160 50 בשלמות

157 6992 161 6130 
 6130 166 720 בשלמות
 6130 167 390 בשלמות
 6130 214 102 בשלמות
 6130 215 28 בשלמות

494 3128 217 6130 
 6130 220 1 בשלמות

 יצחק רבץ
 ראש הממשלה

 וממלא מקום שר המשפטים

 י״ט באייר תשל״ה(30 באפריל 1975)
 (תמ 70133)

 חוק־יסוד: הממשלה

 הודעה על קביעת ממלא מקומו של שר
 בהתאם לסעיף 41 (ב)(1) לחוק־יסוד: הממשלה •י, מודיעים בזה
 שהממשלה קבעה, לפי סעיף 20 לחוק האמור, כי ראש הממשלה
 יכהן בממל^ן»צ8»5!ל שר החוץ מיום כ״ח באייר תשל״ה (9 במאי

 il^Hkw (1975 סגן ראש הממשלה ושר החוץ לארץ.

9 במאי 1975) גרשון אבנר ) ה ״ ל ש ^ ^  ב׳׳ח ב
 (חמ 78410) מזכיר הממשלה

 הודעה על קביעת ממלא מקומו של שד
 בהתאם לסעיף 41(ב)(1) לחוק־יםוד: הממשלה!, מודיעים בזה
 שהממשלה קבעה, לפי סעיף 20 לחוק האמור, כי שר המסחר והתעשיח
 יכהן כממלא מקומו של שר האוצר מיום כ״ז באייר תשל״ה (8 במאי

 1975) עד שובו של שר האוצר לארץ.

 כ׳׳ז באייר תשל״ה (8 במאי 1975)
 (חמ 78410)

 גרשון אבנר
 מזכיר הממשלה

 1 ם״ח תשכ׳׳ח, עמי 226.

 הודעות על שובם של שרים לארץ
 מודיעים בזה, לענין סעיף 20 לחוק־יםוד: הממשלה, בי שר

 השיכון שב ארצה ביום כ״ג באייר תשל׳׳ה(4 במאי 1975).

 ב״ה באייר תשל״ה (6 במאי 1975) גרשון אבנר
 (המ 78410) מזכיר הממשלה

 מודיעים בזה, לענין סעיף 20 לחוק־יסוד: הממשלה, כי שר
 המשפטים שב ארצה ביום א׳ בםיון תשל״ה(11 במאי 1975).

 גרשון אבנר אי.בםיון תשל״ה (11 במאי 1975)
 (חמ 78410) מזכיר הממשלה

 מודיעים בזה, לענין סעיף 20 לחוק־יפוד: הממשלה, כי סגן ראש
 הממשלה ושר החוץ שב ארצה ביום ב׳ בסיון תשל״ה (12 במאי

.(1975 

 גרשון אבנר
 מזכיר הממשלה

 ג׳ בסיון תשל״ה(13 במאי 1975)
 (חמ 78410)

 חוק שמאי מקרקעין, חשכ׳יב-1962

 מינר יושב ראש מועצת שמאים וחבר המועצה
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 (א)(1) לחוק שמאי מקרקעין, חשכ׳׳ב-

 11962, אני ממנה —

 (1) את משה אלמן להיות יושב ראש מועצת השמאים 2, במקום
 ישראל השכל שביקש לשחררו מתפקיד זה;

 (2) את חיים בריסקמן, נציג הממשלה, להיות חבר במועצה.

' צדוק  ג׳ בסיון חשל״ה (13 במאי 1975) חיים י
 (המ 72530) שר המשפטים

 1 ס״ח תשכ״ט, עמי 259.
 1 ס״ח תשכ״ב, עמ׳ 72.

 2 י״פ תשכ׳׳ו, עמ׳ 1714; תש״ל, עמ׳ 754 ועמי 995.

 1678 ילקוט ה5רסומים 2112, י״ב בסיון תשל״ה, 1975.& 22



 חוק גית הדיו לעמדה, תשכ״ט-969?

 מינוי נציגי ציבור לבית הדין לעבודה

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 10 לחוק בית הדין לעבודה, תשכים—11969, אנו ממנים את האנשים אשר שמותיהם רשומים להלן להיות
 נציגי ציבור בבית הדין לעבודה, החל מיום ב׳ בשבט תשל׳־ה (14 בינואר 1975):

 בית דגן משה — חולון
 כולדבך מנוס - תל־אביב
 גילמן שמעון — רמת־גן
 דוד מתתיהו - רמת־גן

 דן שלמה - תל־אביב
 טובין פגהם — תל־אביב
 להב ישראל - תל־אביב

 נצר צבי — תל־אביב
 עוזרי יוסף - תל־אביב

 פורת לולה — עין החורש
 שפירא זאב — הרצליה

 קישל שמואל — לוד

 מזרחי משה — תל־אביב
 מינסקי מוניה - אבן יהודה

 מירון שמחה חיים — גבעתיים
 מנדלסון שלמה — בח־ים

 סמולנםקי משה — תל־אביב
 קרני אליעזר — תל־אביב

 רוזובםקי אליהו — תל־אביב
 רייך יעקב — הדר גבעתיים

 שמיל אברהם — רמלה
 שרגאי ישראל — תל־אביב

 שרוני סעדיה - רחובות
 אפרים אידס — תל־אביב

רי חיפה ו ן האז  בית הדי

 נציגי מעבידים

 משה יצחק — חיפה
 ד״ר עמנואל רוזנברג, עו״ד

 אריה ברזל — חיפה

 גור יחזקאל — חיפה
 לב אריק — טבריה

 לסקי צבי — נצרת עלית
 קרירו אבי - חיפה

 גציגי עובדים:

 איתן זוסיה — חיפה
 בלוך אברהם — חיפה

 בן מרדכי שמואל — חיפה
 בסגר דוד — חיפה

 ברנקשטט שמואל — חיפה
 גרו יעקב — יבנאל
 שגיב יוסף — צפת

 גולדלוסט יצחק — חיפה
 גנץ מיכאל — חיפה

 הקר גחמיה — נהריה
 ויינשטיין יוסף — חיפה
 כלפון אברהט — ח־פח

 לוי גחלמי — גצרת עלית
 שליטין דוד — טבריה
 דובנוב יואש — עפולה

רי באר־שבע ו ן האז י  בית הד

 נציגי מעבידים:

 אורי ניפים — באר־שבע הדבםט מרדכי — אשקלק
 גיורג׳ אליעזר — אשקלון

 נציגי עובדים:

 שרביט יוסף — באר־שבע
 טבוב בצלאל — ערד

 קובו שמואל — אופקים

 אלקבץ יעקב — שדרות
 בבילה אליהו — קרית מלאכי

 ז׳נו יצחק — נאד־שבע
 נחושתן שמאי — בארישבע

י ן הארצ  בית הדי

 נציגי עובדים:

 איילון דוד - ירושלים
 אלפרט אורי — תל-אביב

 זן־בר שמעון — תל־אביב
 לויט משה — גבעת אדיה

 נציגי מעבידים;
ד מרדכי — תל־אביב  כחן מ

 קמיניץ חיים — סביון

ם י של רו רי י ו ן האז י  בית הד

 נציגי מעבידים

 אלון חיים — ירושלים משה ינובסקי — ירושלים
 דסקל אברהם — ירושלים

 נציגי עובדים:
 כחילה אברחם — ירושלים

 עבדי אסתר - ירושלים
 קפמן אליהו — ירושליס

 קרן מנחם, עו״ד — ירושלים

 אמיר יצחק — ירושלים
 פרס בנימין — ירושלים

 בן עמי רחמים — ירושלים
 חבשוש שלום — ירושלים

ב י ב א ־ ל רי ת ו ן האז  בית הדי
 נציגי מעבידים

 שמעון פויבטווננר — חל־אביב
 פלז יהודה - חל־אביב

 קורנפי־ן שלום — חל־אביב
 קנר יחושע — תל־אביב

 אליהו פשוטי — תל־אביב
 דוד תורן — תל־אביב

 בית הלחמי ישראל — תל־אביב
 בן נפתלי מרדכי — חל־אביב

 בן עזר יעקב — תל־אביב
 גולדשטיין פנחס — תל־אביב

 הרשקוביץ דוד — חל־אביב
 וינברג יורם — רמת־גן

 תמו יחיאל — בת־ים
 עופר יו6ף — תל־אביב

 גציגי עובדים:

 גלעדי יצחק — תל־אביב
 גרדשטיין אריה - תל־אביב

 דנינו אדי — רמלה
 הרץ ישראל — קיבוץ עין שמר
 זילברמן בן־ציון — חל־אביב

 כהן יעקב — ראשון־לציון
 כהן עשהאל — חל־אביב

 לב יעקב — תל־אביב
 ליבוביץ סנדר — אזור
 מאירי חנן — תל־אביב

 אוסטרובסקי מיכאל — גבעתיים
 אלברט שאול — תל־אביב
 ביילין אברהם - תל־אביב

 בברך םנדר - תל-אביב
 בלפר זאב — כפר־־םבא

 בקר שמואל — בחיים
 בד־גיל צבי — רמת־נן

 ברלינר סיגה — תל־אביב
 גל שמואל — תל־אביב

 משה ברעם
 שר העבודה

 יצחק רבץ
 ראש הממשלה

 וממלא מקום שר המשפטים

 ב׳ באדר תשל״ה (13 בפברואר 1975)
 (חמ 77836)

 ! ם״ח תשכ״ט, עמי 70; תשל״ה, עמ׳ 59.

 ילקוט הפרסומים 2112, י״ב בסיון תשל״ה, 22,5.1975 1679



 חוק שידות הקבע גצגא־הגנה לישראל

 (גמלאות), חשי״ד-954ז

ל מינוי ממונה על תשלום הגימלאות ועל מענו  הודעה ע

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק שירות הקבע
 בצבא־־הגנה לישראל (גימלאות), תשי״ד-1954!, מיניתי את אלוף־
ן זאבי לחיות ממלא מקום הממונה על תשלום הגימ־ מי י  משנה בנ
 לאות מיום ב״ו באייר תשל״ה (7 במאי 1975) עד יום י־׳א בתמוז
 תשל״ה (20 ביוני 1975), במקומו של סא״ל יוסף בורשטיין שייעדר

 בתקופה האמורה מתפקידו.

 מענו של ממלא מקום הממונה: אגף כח־אדם, המטה הכללי של
 צבא־הגנה־לישראל.

 שמעון פרם
 שר הבטחון

 י״ט באייר השליה(30 באפריל 1975)
 (חמ 73040)

 1 ס״ח תשי׳יד, עמ־ 179.

 תקנוח־שעת־חירום (רישום ציוד וגיוסו).
 תשי״ו-1956

 מינוי פוקדים.

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 15 א לתקנות שעת חירום (רישום ציוד
 וגיוסו), תשי״ז—11956, אני ממנה את האנשים ששמותיהם נקובים

 להלן להיות פוקדים לענין ציוד עודף:

 משה וקס
 ישראל כהן

 גד יעקבי
 שר התחבורה

 בנימין חצרוני
 צבי קורן

 כ״ג באייר תשל״ה (5 במאי 1975)
 (חמ 73204)

 ! ק״ת תשי״ז, עמי 334; ס״ח תשל״א, עמ׳ 156; ס״ח תשל״ב,
 עמי 46.

 חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו,

 תשי״ד—1954

ר להדרים ר  מינר ועדת ע

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו,
 תשי׳׳ד—11954, אני ממנה ועדת ערר בהרכב זה:

 משה עוזיאל — יושב ראש
 שמעון וסרמן — חבר
 אבנר בהנוב — חבר

 ההודעה בדבר מינוי ועדת ערר להדרים שפורסמה בילקוט
 הפרסומים 390, תשט־׳ו, עמי 278 — בטלה.

 אהרן אחן
 שר החקלאות

 ב״א באייר חשל״ה (2 במאי 1975)
 (חמ 73714)

 תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית
 עליונה), תשיי׳ז-1957

 תיקץ רשימת הועדה הרפואית העליונה

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה
 רפואית עליונה), תשי״ז—1957!, אני מוסיף את ד״ר הרי שרייבר

 לרשימת חברי הועדה הרפואית העליונה 2.

 יהושע רבינוביץ
 שר האוצר

 כיד באייר תשל״ה (7 במאי 1975)
 (חמ 73116)

 1 ק״ת חשי״ז, עמ׳ 1651.
 2 י״פ תשי״ז, עמי 1205.

 חוק ניירות עדך, תשכ״ח-1968

ר מינר ב ד  הודעה ב
 אני מודיע בהתאם לסעיף 3 (ד) לחוק ניירות ערך, תשכ״ח-
 11968, כי מיניתי את מאיר חת לחיות מיום כ׳ באייר תשל״ה (1
 במאי 1975) חבר הרשות לניירות ערך וסנן יושב ראש הרשות
 ליתרת תקופת כהונתו של צבי דוסמן 2 שהתפטר מתפקידיו האמורים.

 יהושע רבינוביץ
 שר האוצר

 כ״ו באייר תשל״ה (ד במאי 1975)
 (חמ 72182)

 1 ס״ח השכ״ח, עמי 234; תשל״ג, עמ׳ 142.
 2 י״פ תשלי׳ג, עמי 1540.

1 9 6 7 - ^ כ ש  חוק להסדר ההימורים גספודס, ת
ל מינוי המועצה והרכבה  הודעה ע

 אנו מודיעים בי בתוקף סמכותנו לפי סעיף 4 לחוק להפדר ההי־
 מורים בספורט, תשכ״ז—1967 ג, מינינו את האנשים ששמותיהם
 מפורטים להלן להיות מיום י״ג באב תשל־׳נ (11 באוגוסט 1973)

 חברים במועצה להסדר ההימורים בספורט:

 נציגי הועד האולימפי בישראל, התאחדות
 לספורט בישראל והתאחדות לכדורגל בישראל:

 יצחק כספי
 נתן מטלון

 יוסף עינבר

 יגאל נריפל
 יהודה ליליאן

 חיים גלובינסקי

 עובדי המדינה:

 עמירם סיון
 בן־עמי צוקרמן

 דוד רחמן

 יריב אורן
 גדליה יעקובי

 דן הלפרין

 עמירס סיון גחמנה יושב דאש המועצה.
 יוסף עינבר נתמנה סגן יושב ראש המועצה.

 אהרן ידלץ
 שר החינוך והתרבות

 כיו באייר תשל׳׳ה (7 במאי 1975)
 (חמ 73620)

 יהושע רבינוביץ
 שר האוצר

 1 ס״ח תשכ״ז, עמי 142. ! ס״ח חשי״ד, עמי 137.

 ילקוט הפרסומים 2112, י״ב בסיון חשל״ה, 22.5.1975



 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות),
 תשיי׳ח-958ו

ר בחירת ראש המועצה האזורית ב ד  הודעה ב
ר פ ח ־ ק מ  ע

 בהתאם לסעיף 32 (יב) לצו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות),
 תשי״ח—11958, נמסרת בזה הודעה כי בישיבת המועצה האזורית
 עמק*חפר שהתקיימה ביום ז׳ באדר תשל״ה (18 בפברואר 1975-)
 נבחר עמום דגני להיות ראש המועצה האזורית, במקום חיים בן-צבי

 שהתפטר.

 י־ד באייר חשל-ה 25( באפריל 975H חיים קוברםקי
 (חמ 8083) המנהל הכללי של משרד הפנים

 1 ק״ת חשי״ח, עמי 1256; י״פ חש״ל, עמי 2018.

 צו המועצות המקומיות (א), תשי״א-1950

ר בהירת ראש המועצה המקומית ב ד  הודעה ב
 זכרון־יעקב

 בהתאם לסעיף 117 לצו המועצות המקומיות (א), תשי״א—
 11950, נמסרת בזה הודעה כי בישיבת המועצה המקומית זכרוך
 יעקב שהתקיימה ביום ח׳ בניסן.תשל״ה (20 במרס 1975), נבחר

 ישי שיבובסקי להיות. ראש המועצה, במקום יעקב לוי שנפטר,

 ד׳ באייר תשל״ה (15 באפריל 1975) חיים קוברםקי
 (חמ 8016) המנהל הכללי של משדד הפנים

 1 ק״ת תשייא, עמ׳ 178; חשכ״ב, עמ׳ 280; י״פ תש״ל, עמי 2194.

 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה—196$

 פקודת הקרקעית(רכישה לצדכי ציבור), 1943

 הודעה לפי סעיף 19 לפקודה
 בתpף סמכותה לפי סעיפים 189 ר*190 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—11965, ובהתאם לתבנית מפורטת הנקראת ״תבנית מפורטת
 מספר 945גי — פיתוח שטח בגושים 30311—30312 רמת מוצא*
 (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 1532, תשב׳׳ט, עמי 1656, מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה ירושלים (להלן — הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת
 הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 2 (להלן — הפקודה), כי
 הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי
 סעיפים 5 ו־7 לפקודה בילקוט הפרסומים 2110, חשל״ח, עמי 1616,
 תהיה לקנינה הגמור והמוחלט של עירית ירושלים מיום פרסום!עדעה

 זו ברשומות.
 תוספת

 שטחי קרקע המהווים חלקים מחלקה 1 בגוש 30311 וחלקים מחלקה
 8 בגוש 30312, ברמת־מוצא, ירושלים, כמסומן בצבע חום ומוחחם

 בקו חום בהה מסביב ובצבע ירוק בתשריט התבנית.
 העתק התכנית מופקד במשרד הועדה בעירית ירושלים ובל

 המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 כ׳׳ח באייר תשל״ה (9 במאי 1975) טדי קולק
 (חמ 72512) יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 ירושלים
1 סייח חשכ׳׳ה, עמי 307. . 

 2 ע״ר 1943, חוס׳ 1, עמי 32.

 חוק הדרכונים, תשי״ב-1952

ר העברת םמכרות ב ד  הודעה ב

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הדרכונים,
 תשי׳״ב—1952!, העברתי אח סמכויותי לפי החוק, למעט הסעיפים
 6(1) (2) (3), 6א, 6ב, 9 ו־10 לחוק, לאפרים שבידו לגבי מחוז

 תל־אביב. ?

 י״ג באדר תשליה (24 בפברואר 1975) יוסף בורג
 (חמ 76610) שר הפנים

 1 ם׳׳ח תשי׳׳ב, עמי 260; תשכ״ט, עמ׳ 44.

 פקודת התעבורה

ר אצילת סמכות רשות הרישר ב ד  הודעה ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לפקודת התעבורה 1, אני אוצל את
ברג לענין הפקודה .והתקנות נ רי  סמכותי כרשות הרישוי לדב ג

 על פיה בכל המשור לנהנים.

 י״ח בשבט תשל״ח (30 בינואר 1975)
 (חמ 756119) אברהם בר־אורין

 מנהל אגף הרישוי במשרד התחבורה

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173; י״פ תשל״ג, עמי
.491 

 פקודת התעבורה

ר אצילת סמכות רשות הרישר ב ד  הודעה ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לפקודת התעבורה 1, אני אוצל את
, לענין הפקודה והתקנות תן אל דו  סמכותי כרשות הרישוי לשמו

 על פיה למחחות חיפה והצפון.

 י״ח בשבט תשל״ה (30 בינואר. 1975)
 (חמ 756119) אברהם בר־אורץ

 מנהל אגף הרישוי במשרד התחבורה

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ׳ 173; י׳׳פ תשל״נ, עמ׳
.491 

 פקודת העיריות

ר התפטרות סגן ראש עירית טבריה ב ד  הודעה ב

 בהתאם לסעיף 132 לפקודת העיריות!, נמסרת בזה הודעה כי
 בישיבת מועצת עירית טבריה שהתקיימה ביום ז׳ באדר תשל״ה
 (18 בפברואר 1975), התפטר יחיאל קרוטהמר מכהונתו כסגן ראש

 העיריה.

 כ״ז בניסן תשל״ה(8 באפריל 1975) חיים קוברסקי
 (חמ 8051) המנהל הכללי של משרד הפגים

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

 ילקוס הפרסומיס 12נ2, י״ב בםיון תעל״ה, 22.5.1975 1681



 חוק התכנון והבניה׳ תשכ״ ה-־1965

 פקודת הקרקעות(רכישה לצדכי ציבור), 1943

 הודעות לפי סעיפים 5 ו־ד לפקודה

 עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה שבל אדם המחזיק בקרקע האמורה
 ימסור מיד את החזקה וזכות השימוש בה.

 תוספת
 שטחי קרקע המסומנים בתכנית בדרכים ומהווים חלקים מהחלקות

 המפורטות להלן:
 בגוש 6996 חלקים מחלקות 45—42

 בגוש 7161 חלקים מחלקות 224—213, 63—51
 בגוש 7163 חלקים מחלקות 131, 94—84, 69-79, 54—47,

1-4 ,8—15 
 בגוש 7164 חלקים מחלקות 242—1

 בגוש 7171 חלקים מחלקות 53—43, 27-34, 1-23, 198—191,
.56 ,57 ,189 

 העתקי התכנית מופקדים במשרד הועדת בעירית חולון וכל המעונין
 בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

 כ״ח באייר תשל״ה (9 במאי 1975) פנחס אילץ
 (חמ 72510) יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 חולון

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965!, ובהתאם לתבנית מפורטת פ״ת 6/1151, שהודעה
 בדבר הרשאה לתת תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים 1703,
 תשל״א, עמ׳ 1161, מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 פתח־תקוה (להלן — הועדה) הודעה, כי הקרקע המתוארת בתוספת
 דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לשאת ולתת

 על רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זבות או טובח הנאה כל שהן בקרקע האמוריז
 ורוצה לקבל פיצוי על כך נדרש לשלוח לועדה - תוך חדשיים מיוש
 פרסום הודעה זו ברשומות — הודעה על זכותו או טובת ההנאה אשר
 לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי
 הרישום — אם ישנו — בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת
 לםעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל

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

 ימסור מיד אח החזקה בה.

 תוספת

 חטיבת קרקע בשטח של 148 מ״ר המהווה חלק מחלקה 70
 בגוש 6368, פתח־חקוה.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית בעירית פתח־
 תקוה וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 י״ח באייר חשל״ה (29 באפריל 1975)
 (חמ 72510) י׳ פינברג

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 פחח־תקוה

 1 ס״ח תשכ״ה, עמי 307.

 בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חולון
 (להלן — הועדה), לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה—11965, ובהתאם לתכנית מפורטת ח־227 שהודעה בדבר
 אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1965, תשל״ד, עמי 325 (להלן —
 התכנית), ותכנית מיחאד ח/1 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 596, השי״ח עמ׳ 866, נמסרת בזה הודעה כי זכות השימוש
 והחזקה הבלעדית בקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין
 לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת זכויות

 החזקה והשימוש בקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמורה
 ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה - תוך חדשיים מיום
 פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה
 אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו, שיכללו
 את פרטי הרישום — אם ישנו — בפנקסי רישום המקרקעין והודעה
 המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע

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

 ימסור מיד את החזקה וזכות השימוש בה.

 תוספת
 חלק מחלקה 238 בגוש 7164 בשטח של כ־380 מ״ר המסומן

 בתכנית כדרך (רחוב אבן גבירול).
 העתקי התכנית מופקדים במשרד הועדה בעירית חולון וכל המעונין

 בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרנילות.

 כ״ח באייר תשל״ה(9 במאי 1975) פנחס אילץ
 (המ 72510) יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 חולון

 בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חולון
 (להלן — הועדה), לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965!, ובהתאם לתכנית מפורטת ח־227 שהודעה בדבר
 אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1965, חשל״ד, עמ׳ 325,
 (להלן — התכנית), ותכנית מיתארח/1 שהודעה בדבר אישור הפורסמה
 בילקוט הפרסומים 596, תשי״ח, עמי 866, נמסרת בזה הודעה בי זכות
 השימוש והחזקה בלעדית בקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה
 לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת

 זכויות החזקה והשימוש בקרקע האמורה.

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

 בכל סעיף וסעיף.
 כן נמסרת הודעה, כי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה בקרקע
 האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור שלמענם

 1 ס״ה תשכ״ה, עמ׳ 307.
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 פקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח

 חדש], תשכ״ס-1969

ר הצגת לוחות זכריות בהתאם לסעיף 57 ב ד  הודעות ב
 לפקודה

 מודיעים בזה, כי לוהות הזכויות לגושי הרישום 20879, 20885,
 20886, 20891, גלבוע שבנפת יזרעאל, הוצגו לעיון ביום י״ט באייר
 תשל״ה (30 באפריל 1975), לתקופה של שלושים יום בלשכת ההסדר
 שבנצרת, בלשכת מיגהל הנפה שבעפולה ובמועצה האזורית בקעת

 בית־שאן שבביח־שאן.

 מודיעים בזה, כי לוחות הזכויות לגושי הרישום 20860, 20862,
 20877 גלבוע שבגפת יזרעאל, הוצגו לעיון ביום י״ט באייר תשל״ה

 (30 באפריל 1975), לתקופה של שלושים יום בלשכת ההסדר שב־ ־
 נצרת, בלשכת מינהל הגפה שבעפולה ובמועצה האזורית הגלבוע

 (בהל־יוסף).

 מודיעים בזה, כי לוח הזכויות לגוש הרישום 15026 טבריה
 שבנפת כברת, הוצג לעיון ביום י״ט באייר תשל״ה (30 באפריל
 1975), לתקופה של. שלושים יום בלשכת ההסדר שבנצרת, בלשכת

 מינהל הנפה שבטבריה ובעירית טבריה.

 מודיעים בזה, כי לוחו?! הזכויות לגושי הרישום 14414, 14415,
 14418 קובעת (קבעה לשעבר) שבנפת צפת, הוצגו לעיון ביום י׳׳ט
 באייר תשל״ה (30 באפריל 1975), לתקופה של שלושים יום בלשכת
 ההסדר שבנצרת, בלשכת מינהל הנפה שבצפת ובמועצה האזורית

 הנליל־העליון בקרית-שמונה.

 י״ט באייר תשל״ה(30 באפריל 1975) מורים עבד אל נביא
 פקיד ההסדר

 אזור הסדר יזרעאל, בגרה, צפת

9 ן 5 9 -  חוק ההגבלים העסקיים, תשי״ ס

 הודעה על רישום הסדר כובל

- בהתאם לסעיף 23 לחוק ההגבלים העסקיים, תשי״ט—11959,
 אני מודיע כי נרשם הסדר כובל לגבי לבידים, הנוגע לרכישה משו

 תפת של המרי גלם, קביעת מחירים והגבלים בייצור ובשיווק.

ם להסדר הם:  הצדדי
 1. ״קלת אפיקים״ שותפות רשומה, תל־אביב.

 2. ״תעל״, תעשית עץ לבוד, קבוצת משמרות בע״מ, תל־אביב
 3. ״עץ לבוד״ בע״מ,׳ פתח־תקוה

 4. ״לבידי אשקלון״ בע״מ, אשקלון
 5. ״לבידי ישראל״ בע״מ, תל־אביב

 6. ״לור״, תעשית לבידים בע״מ, רמלה.

 ההסדר האמור פתוח לעיון הציבור במשרד המסחר והחעשיה,
 בנין פלס, רחוב אגרון 30, ירושלים.

 כ״ו באייר תשל׳׳ה (7 במאי 1975) מ׳ הורוביץ
 (חמ 70120) ״ הממונה על הגבלים עסקיים

 1 ס״ח תשי״ט, עמ׳ 152 .

 חוק התכנון והבניה, חשכ״ה-1965
 פקודת הקרקעות(רכישה לצרבי ציבור), 943ז

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה
 בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון־
 לציון(להלן — הועדה) לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 ־תשכ״ה-11965, ובהתאם לתכנית מפורטת מס׳ רצ/2/1 (להלן —
 התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים חשל״א,
 עמ׳ 655, נמסרת בזה הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
 לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מובנה לישא וליתן על

 רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כל שהן בקרקע האמורה
 ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה תוך חדשיים מיום
 פרסום הודעה זו ברשומות הודעה על זכותו או על טובת ההנאה
 אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את
 פרטי הרישום — אם ישנו — בפנקס רישום המקרקעין, והודעה
 המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע

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

 ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת
 קרקע צפונה לכביש ליס, בין אזור התעשיה ובין שכונת מגורים
 מתוכננת מערבה לרמת־אליהו, - המהווה חלקים מחלקות ארעיות
 1 ו־12 בגוש 3946, כמטומן בתשריט התבנית ואשר יעודה בתבנית

 שטח ציבורי פתוח (85.431 מ״ד).
 העתק מהתבנית מופקד במשרדי הועדה וכל המעונין בדבר זכאי

 לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 כ״ח בניסן חשל״ה (4 באפריל 1975)
 >חמ 72510) ח׳ גיבשטיץ

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 ־ ראשון־לציון

 ! ס״ח תשכ״ה, עמי 307.

 פקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח
 חדש], תשכ״ס-1969

ר במקרקעין ד ס  הודעה בדבר התחלת ה
 מודיעים בזה לקהל, כי הוצאה הודעה לפי סעיף 9 לפקודה הנ״ל

 בנוגע למקרקעין המתוארים להלן:

 המחוז: המרכז.
 תיאור השטח: מקרקעי ברפיליא והרובה בנפת רמלה.

 אזור ההסדר: רמלה.
 לשכת'הסדר: תל־אביב.

 תאריך הוצאת ההודעה; כ״ז באייר תשל״ה (8 במאי 1975).
 תאריך התחלת ההסדר (בקירוב): ח׳ בסיון תשל״ה (18 במאי 1975).

 כל התובע טובת הגאה במקרקעין אלו, או במקרקעין הסמוכים
 הגובלים איתם, צריך לפעול בהתאם להוראות הפקודה הניל.

 כ״ז באייר השל״ה (8 במאי 1975)
 יצחק גבאי

 פקיד הסדר המקרקעין
-אזור הסדר רמלה

 ילקוט הפרסומים 2112, י״ב בסיון תשל״ה, 22.5,1975 1683



 חזק המקרקעין, תשכ״7ו-1969

 הודעות על בקשות לחידוש רישום
 מודיעים מה, בי הוגשו בקשות לחידוש רישום של המקרקעין המתוארים בתוספת דלהלן. יכל אדם המעונין בדבר רשאי להגיש
 התנגדות לחידוש הרישום תוך ששים יום מתאריך פרסום הודעות אלו. ההתנגדות תוגש בכתב במשרדי אגף רישום והסדר המקרקעין, רחוב

 חשין 1, ירושלים, בשני עותקים, ובצירוף עותק אחד נוסף לכל אדם שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

 התוספת

 המזכה: חכם מנחם בן יעקב דנון.
 הזוכה: ברוך בן יהושע—גייהאן הבוכרי—נתין רוסי.

 החלק: בשלמות.

 (4) מס׳ סידורי: 22428; תיק מס׳ חר/1112.
 העיר או הכפר: יפו.

 הרובע או השכונה: עג׳מי.
 סוג המקרקעין: מולק.

 תיאור הנכס: אדמה.
 השטח: 1 דונם !1198 אמות מרובעות.

ת — ו ל ו ב ג  ה
 צפp — דרך עיסה סאואביני, דיב אבו ג׳אואד.

 דרום — אל מג׳דלאני.
 מזרח — עיסה סאואביני ודרך.

 מערב — אל מג^דלאני ודרך.

ם י ו ש י ר י ה ט ר  פ
 ברך 20 דף 76 גוש 7029 חלקה 11.

 מס׳ השטר: 76/24 מם־ הבקשה 54/24 תאריך רישום 26/1/24.
 מהות הפעולה: בקשה על פי צוואה מיום 2 באלול 5683 והאישור
 של הרבגות הראשית של פלשתין מס׳ 6101 מיום 28 בכסלו

.5684 
 המזכה: חיים אהרון בן יעקב ולירו.

 הזוכה: אהרון בן משה ולירו וסלמון בן משה ולידו.
 החלק: בחלקים שווים — 1/2 לכל אחד.

: ת ו ר ע  ה
 גבולות החלקה חייבים להיות מחוקנים כאמור בפסה׳״ד של
 ביהמ׳׳ש לקרקעות ביפו מסי 80/26 מיום 23.7.26 ופס״ד של
 ביהמ״ש לערעורים 94/27 מיום 15.8.28, •שניהם שמורים בתיק

.654/25 

 (5) מסי סידורי: 22431; תיק מס׳ חר/4620.
 העיר או הכפר: ירושלים.

 הרובע או השכונה: באב אל עמוד — מחוץ לחומה.
 סוג המקרקעין: מולק.

 תיאור הנכם: מגרש ובנין של חדר.
 השטח: 125 אמות מרובעות.

ת — ו ל ו ב ג  ה
 צפון — בית חממה כאראבני.

 דרום — מגרש של לייב הירש.
 מזרח — בית של יוסף יחיא דניק, בית יהודה אושטי.

 מערב — דרך השכונה.

ם — ו ש י ר י ה ט ר  פ
 מס׳ השטר: 138 באנון־תאני 321 — דאימי.

 המזכה: אהרון בן סלים מסעוד.
 הזוכה: מנחם אחמר בן יחיא.

 החלק: בשלמות.

 CD מם׳ סידורי: 22433; חיק מס׳ הר/4625.
 העיר או הכפר: רנטיס.

 סוג המקרקעין: מירי.
 תיאור הנכם: מגרש.

 השטח: 560 מ״ר.
ת — ו ל ו ב ג  ה

 צפון — חלקה 2048.
 דרום — חלקה 2055.
 מזרת — חלקה 2050.

 מערב — דרך.
ם — ו ש י ר י ה ט ר  פ

 כרך 3 דף 42 גוש שומה 2 חלקה 2057.
 מם׳ השטר: 951/38.
 מהות הפעולה: מכר.

 המזכה: דב ביליג.
 הזוכה: מלכיאל א. אסא.

 החלק: בשלמות.

 (2) מם׳ סידורי: 22432; תיק מס׳ הר/4625-
 העיר או הכפר: רנטים.

 םונ המקרקעין: מירי.
 תיאור הנכם: מגרש.

 השטח: 560 מטר מרובע.
ת — ו ל ו ב נ  ה

 צפון — חלקה 2057.

 דרום - חלקה 2058.

 מזרח - חלקה 2056.
 מערב — דרך.

ם — ו ש י ר י ה ט ר פ . 
 כרך 3 דף 40 גוש שומה 2 חלקה 2055.

 מם׳ השטר: 951/38.
 מהות הפעולה: מכר.

 המזכה: דב ביליג.
 הזוכה: מלביאל א. אסא.

 החלק: בשלמות. י

 (3) מסי סידורי: 22429; חיק מסי חר/4400.
 העיר או הכפר: ירושלים.

 הרובע או השכונה: שער-יפו — מחוץ להומה.
 סונ המקרקעין: מולק.

 תיאור הנכס: ביה וחצי בור מים.
ת — ו ל ו ב ג  ה

 צפון — בנימין סלנט.
 דרוס - אסתר בת אליהו.

 מזרח — יצחק בן משה.
 מערב — דרך.

ם — ו ש י ר י ה ט ר  פ
 מם׳ השטר: 117, 118, אונוסט 1309 דאימי.

 מהות הפעולה: מכר.

 1684 ילקוס הפרסומים 2112, י׳׳ב בסיון חשל״וז, 22.5.1975



 חוק הספנות (ימאים), תשל״ג-973ו

 מינוי מפקחים על ימאים
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הספנות (ימאים), תשל״ג—
 11973, אני ממנה את האנשים ששמותיהם מפורטים להלן להיות

 מפקחים על ימאים:

 רב־חובל מרטין אקדיש
 מכונאי ראשי רזי בםביץ

 רב־חובל אבנר גלעד
 מכונאי ראשי בביר צבי לוםטינ

 רב־חובל אהרון מרני
 מכונאי ראשי הרברט סלומון

 רב־חובל בכיר עמנואל קלמפרר •
 רב־חובל בכיר רפאל שפינט

 מפקח ראשי;
 מפקח;
 מפקח;
 מפקח;
 • מפקח;

 י מפקח בנמל אשדוד;
 מפקח;

 מפקח בנמל אילת.

 כל מינוי של מפקח על ימאים שהיה בתוקף ערב פרסומו של
 מינוי זה ברשומות — בטל.

 נמרוד אשל
 מנהל אגף הספנות והנמלים

ו באייר תשל״ה (7 במאי 1975)  כי
 (חמ 759936)

 ! ם׳׳ח תשל״ג, עמי 329.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 תשי״ת-1957

 תיקץ היתר
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ז לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים
 תשי״ח—11957, אני מתקן ההיתר שפורסם בילקוט הפרסומים 2089,

 תשל״ה, עמי 1091, כך:

 בתוספת להיתר, בחלק ב׳, אחרי פרט 18 יבוא:

 טור ב׳
 השירות

 שירותי דפוס וכריבה
 שירותי אחזקה למיתקני טלפון פנימיים

 נקיון למיתקני דואר וטלפון״

 טור א׳
 הפרט
 ־19.
.20 
.21 

 כ״ח באייר תשל׳׳ה (9 באפריל 1975) זאב בירגר
 (חמ41194ד) הממונה

 ! ס״ח חשי״ח, עמי 24; תשל״ג, עמי 36.

 חוק התקנים, תשי״ג-953ו

 הודעה על ביטול היתר לסמן מצרך בסימן השגחה
 אני מודיע, בי ביום כ״ט בחשון חשל״ה (14 בנובמבר 1974)
 בוטל בהתאם לסעיף 12ב(ב) לחוק התקנים, תשי״ג-11953, ההיתר
 מס׳ 2197316 לסמן בסימן השגחה אבזרים לצינורות ממתכת לשמן
 ולדלק לבלי רבב ממונעים, שניתן ביום כ״ג באדר א׳ חשל״ג (25

 בפברואר 1973) למפעלי מתכת נען,. קיבוץ נען.

 י״ט באייר השל״ה (30 באפריל 1974) א׳ גילת
 (חמ 74086) מנהל המכון

 יפה הכט 1 ס׳׳ח תשי״ג, עמ׳ 30; חשי״ח, עמי 2; תשל״א, עמ׳ 22.
 המפקחת 2 י״פ תשל״ג, עמ׳ 1408.

 (6) מסי סידורי: 22430; חיק מם׳ חד/4624.
 העיר או הכפר: ירושלים.

 הרובע או השכונה: מוםררה (באב אל עמוד).
 סוג המקרקעין: מולק.

 תיאור הנכם: מגרש.
 השטח: 1729 אמות ישגות.

ת - ו ל ו ב ג  ה
 צפון — דרך חדשה.

 דרום - בור מים.
 מזרח — יצחק הירש אל־בנה.
 מערב — בור מים ו־אלקונה.

ם — ו ש י ר י ה ט ר  פ
 מס׳ 252 חוזיראן 1321 דאימי.

 מהות הפעולה: ירושה.
 המזכה: דוד בן אפרים קוקיה שוילי.

 הזוכה: עזרא בן דוד קוקיה(קוקיה שוילי).
 החלק: חלק אחד משני חלקים.

 (7) מם׳ סידורי: 22427; תיק מס׳ 106/975.
 העיר או הכפר: גליל־אל־קיבליה.
 הרובע או השכונה: אש־שייך חסן.

 סוג המקרקעין: מירי.
 תיאור הנכס: אדמת מיזרע.

 השטה: 32,026 מ״ר.

ם — ו ש י ר י ה ט ר  פ
 גוש 6616 הלקה 31.

 מס׳ השטר: 2970/45.
 מחוח הפעולה: מבר.

s .(מילגרים) המזכה: מנחם רימץ 
 הזוכה: ישראל בן מרדכי הלפרן.

 החלק: 2000/32026 חלקים.

 (8) מסי סידורי 22434, תיק מס׳ חר/4524.
 העיר או הכפר: רגטיס.

 סוג המקרקעין: מירי.
 תיאור הנכם: מגרש.

 השטח: 588 מטר מרובע.

— ת ו ל ו ב ג  ה
 צפון — הלקות 2180, 2182.

 דרום - דרך.
 מזרח — חלקה 2177.
 מערב — חלקה 2181.

ם — ו ש י ר י ה ט ר  פ
 כרך 3 דף 164 בגוש שומה 2 חלקה 2179.

 מס׳ השטר: 803/38.
 מהוח הפעולה: מכר.

 המזכה: דב ביליג.
 הזוכה: מאיר יפרח.

 החלק: בשלמוח.
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 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-1965

 תב התכנון שלה כלול בתהום התכנית או נובל איחד, רשאי תוך
 חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות

 לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 ט״ז באייר תשל״ה(27 באפריל 1975)
 ר׳ לוי

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז ירושלים

 מרחב תכנון מקומי, מטה־יהודה

ר הפקדת תכניות מפורטות ב ד  הודעות ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה־יהודה,

 הופקדו תכניות מפורטות הנקראות:

 (1) ״תכנית מפורטת מם׳ מי/217״ — ביחד עם התשריט המצורף
 אליה.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: אבו גוש, גוש 29523 חלקות
.45 ,46 

 מטרת התכנית: איחוד החלקות הנ״ל.

 (2) ״תכנית מפורטת מם׳ מי/ 191״ — ביחד עם התשריט המצורף
 אליה.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: האזור בקרבת מוסד איתנים.
 מטרת התכנית: שינוי ייעוד שטח חקלאי לשטח להקמת מוסדות

 בריאות.

 כל מעוניין בתכניות רשאי לעיין בהן ללא תשלום בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי התכניות, וכן מהנדס הועדה המקומית שמרהב
 התכנון שלה בלול בתחום התבניות או גובל איתן, רשאי, תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכניות

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 י״ז באייר תשל״ה (28 באפריל 1975)
 ר׳ לוי

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז ירושלים

 מרחב תכנון מקומי, מחוז תל־אביב

ר הפקדת שינוי תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב

 בהתאם לחוק התכנון והבניה, חשכ״ח—1965, ניתנת בזה הודעה
 בדבר הפקדה במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב,
 של תכנית מפורטת מס׳ מתא/9 — שינוי לתכנית מפורטת מם׳ מחא/4.

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתיחםת אליהם: גוש 6929
 חלקה 50; גוש 6030 חלקות 8,7, 11,10, 12, 13 - מערכת מחלפים

 גנות - אזור.

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

ר אישור תכניות מפורטות ב ד  הודעות ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 חשב״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים

 אישרה תכניות מפורטות הנקראות:

 (1) ״תכנית מפורטת מס׳ 2017״.
 עיקרי מטרות התכנית: לאהד את שתי החלקות הקיימות לחלקה
 אחת ע׳׳י ביטול הגבול שביניהן, בגוש 30033, חלקות 433

 ו־434.
 הודעה על הפקדתה יחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה

 בילקוט הפרםומימ תשל״ה, עמ׳ 1740.

 (2) ״תבנית מפורטת מס׳ 1482״.
 עיקרי מטרות התכנית: ייעוד החלקה 20 בגוש 30050 לדרך

 ציבורית — פינת הרחובות הנביאים והריב קוק.
 הודעה על הפקדתה יחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה

 בילקוט הפרסומים תשל״ה, עמי 184.

 התבניות האמורות, בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית ביחד עם
 ההשריטים המצורפים אליהן, הופקדו במשרדי הועדה המחוזית
 האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, וכל
 המעונין רשאי לעין בהן ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 י״א באייר חשל״ה(22 באפריל 1975)
 ר׳ לוי

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחת ירושלים

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

ר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית ב ד  הודעה ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה
 תשב״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחתית לתכנון ולבניה מחוז
 ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, הופקד
 שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקראת ״תבנית מסי 2050 שינוי מסי
 7/74 לתכנית מיתאר מקומית מם׳ 62״ ביחד עם התשריט המצורף

 אליו ושינוי 1/74 לת.ת.ע. 1392 1392 בי.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית: רוממה, פינת רח׳ שרי
 ישראל ורה׳ יפו (בצד הצפוני של ככר גורדאו) גוש 30076 חלקות:

 1, 139, 140. חלקי הלקוח: 138 ו־23.

 עיקרי התבנית: הקמח "בנין משרדים באזור מסחרי במקום בית
 המלון האמור בתכניות 1392, 1392 ב׳ עם שינויים בצורת הבנין,

 מיקומו, קווי הבנין והמרווחים.

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

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס הועדה המקומית שמר־
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 א. תבנית מסי 1854 שינוי מס׳ 2 לשנת 1975 של תכנית בבין ערים'
 מפורטת. תכנית רחובות: ריב׳׳ל, אלישברג, הצפירה, יד הרוצים,

 יניע כפיים.
 ב. גוש 6976 חלקות: 205, 190—187, 178, 176, 175, 170, 168,

.165,166 
 ג. 135, 57, 17-21, 13, 12 וחלק מחלקה 7.

 ג. תאהיך 19.1.75.

 י״ח באייר תשל״ה(29 באפריל 1975) יגאל גריפל
 ממלא מקום ראש העיריה

 יושב ראש ועדת המשנה לתכנון ולבניה
 תל־אביב־יפו

 מרחב תכנון מקומי, רמת־גן

ר הפקדת שינוי תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב

 בהתאם לחוק התכנון והבניה, חשכ״ה—1965, ניחנח בזה הודעה
 בדבר הפקדה במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב
 ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת־גן, של תבנית מם׳ רג/661

 שינוי לתכנית מפורטת מס׳ רג/171 רמת־גן.

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתיחסת אליהם: גוש 6182
 חלקות 162—167, חלקי חלקות: 308, 311 — רח׳ פנחס.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית:
 להגדיל השטח המיועד לאזור מגורים מיוחד בכ־350 מ״ר על
 חשבון שטח הציבורי הפתוח (חלקה 311), חלקה ציבורית מסי 162

 תוך הפרשת שטת להרחבת דרך ציבורית.

 כל המעונין בקרקע כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי תוך חדשייפ .מיום פרסום הודעה זו ברשומות, לחניש

 התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 י״ג באייר חשל׳׳ה(24 באפריל 1975) ד׳ רזניק
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז תל־אביב

 מרחב תכנון מקומי, הרצליה

ר הפקדת שינוי תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב

ה הודעה  בהתאם לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965, ניחנת מ
 בדבר הפקדה במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב
 ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה, של תכנית מפורטת

 מס׳ 1338א׳ שינוי לתכנית מם׳ 474 הרצליה.

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתיהםת אליהם: גוש 6527 •
 חלקה 15 רחוב שמואל הנגיד פינת רחוב אבן גבירול.

 עיקרי מטרות שינוי התבנית: לשנות ייעוד החלקה 15 בגוש 6527 ־
 מאזור בניה א׳ לאזור בניה מגורים מיוחד ולהפריש לצרכי ציבור שטח
 לבניה ציבורית — בית ספר ולפתיחת דרכים ציבוריות, בהחאם

 לתשריט.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית:
 א) ליעד אח השטחים המסומנים בצבע אדום לדרך וסלילת כביש

 (להלן ״הדרך״).
 ב) לאפשר הקמת גשרונים, תעלות, גדרות, קירות תומכים וכן
 לביצוע כל עבודות חפירה, מילוי והריסה, הכרוכים בסלילת

 הדרך.
 ג) הסדר נתיבי כניסה ויציאה לתחנת טרנספורמציה.

 ד) ביטול קטע של דרך מאושרח, מהדרך שהוצעה בתבנית מפורטת
 מס׳ מתא/4, והחזרתו לשטח תחנת המשנה (טרנספורמציה) הק
 יימת ת״א—מזרח (להלן התחנה) של חברת החשמל לישראל

 בע״מ (להלן ׳׳החברה״).
 ה) ליעד אח השטחים המסומנים בצבע ובקוים סנולים עבור תחנת

 הטרנספורמציה.

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

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 י״ח באייר תשל׳׳ה(29 באפריל 1975) 1' רזניק
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז תל־־אביב

 מרחב תכנון מקומי, חל־אביב־יפו

 הודעה על הכנת שינרים לתכניות מפורטות
 בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965, ניתנת
 בזה הודעה כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל־אביב־יפו החליטה

 להבין שינויים לתבניות בנין ערים כמפורט להלן:

 האותיות בהודעה מציינות פרטים אלה :
 א. שם השיבוי.

 ב. השטחים הנכללים בתחום השינוי.
 נ. תאריך ההחלטה.

 א. תכנית מם׳ 1847 שינוי מס׳ 1 לשנת 1975 של תכנית בנין עדים
 מס׳ 1059 ב׳ רת׳ דפנה.

 ב. גוש 6111 חלקה 770.
 נ. תאריך 17.2.74.

 א. תכנית מס׳ 1788 שינוי מס׳ 1 לשנת 1974 של תבגית בנין ערים
 מפורטת מס׳ 596 מרכז יפו ד׳ — רח׳ המחרוזת — פנת רה׳

 פעמונית.
 ב. גוש 7050 חלקות 23, 21, 20.

 ג. תאריך 5.6.74.

 א. תכנית מם׳ 1849 שינוי מסי 1 לשנת 1975 של תכנית בנין ערים
 מפורטת מם׳ 347 רה׳ מרכוס רמת־חייל.

 ב. גוש 6638 חלקה 194.
 ג. חאריבים: 14.7.74, 17.11.74, 19.1.75, 27.2.75.

 א. תבנית מסי 844! שינוי מס׳ 1 לשנת 1975 של תכנית בנין ערים
 מפורטת תכנית רחובות: יגיע כפים — רח׳ ריב״ל, יד חרוצים.

 ב. גוש 6976 חלקה 214 (מס׳ ישן 134).
 ג. תאריך 6.11.74.
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 הודעה על הפקדתה יחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה
 בילקוט הפרסומים חשל׳׳ב, עמי 1274.

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

 פתוחים לקהל.
 י-ח באייר תשל־ה(29 באפריל 5ד19) ד׳ חניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חל־אביב

 מרחב תכנון מקומי, הרצליה

ר הפקדת שינוי תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 בהתאם לחוק התכנון והבניה, השכ״ה—1965, ניתנת בזה הודעה
 בדבר הפקדה במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הל אביב
 ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה, של תכנית מם׳

 1410 שינוי לתכנית מפורטת מם׳ 474 הרצליה.
 מקומם של השטחים אשר התכנית מתיחסת אליהם: גוש 6527
 חלקות 162, 161, 160, 156, 153, 146, 144 וחלקה 154 וחלק

 מחלקה 150 (דרכים) — רח׳ אבן שפרוט — יהודה הלוי.
 עיקרי מטרות שינוי התכנית:

 איחוד וחלוקת המגרשים כמסומן בתשריט. הפרשת שטחים לצורך
 דרכים והרחבת דרכים, 4 מגרשי בנין, קביעת שטח ציבורי פהוח.

 בל המעונין בקרקע בבנין או בכל פרט הכנוני אחר הרואה את
 עצמו גפגע על ידי התבנית, וכן כל הזכאי לכך על פי מעיף 100 לחוק,
 רשאי תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות

 במשרדי הועדת המקומית האמורה.
 י״ט באייר תשל״ה(30 באפריל 1975) ד׳ רזניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכגון ולבניה
 מחוז תל־אביב

 מרחב תכנון מקומי, הרצליה

ר הפקדת שינוי תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 בהתאם לחוק התכנון והבניה, תשכ׳׳ה—1965, ניתנח בזה הודעה
 בדבר הפקדה במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־
 אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה, של הכניה

 מפורטת מם׳ 1338א׳ שינוי לתכנית מס׳ 474 הרצליה.

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתיחםח אליהם: גוש 6527
 חלקה 15 רחוב שמואל הנגיד פינת רחוב אבן גבירול.

 עיקרי מטרות שנלי התכנית: לשנות ייעוד החלקה 15 בנוש 527»
 מאזור בניה א׳ לאזור בניה מגודימ מיוחד ולהפריש לצרכי ציבור
 שטח לבניה ציבורית — בית םפר ולפתיחת דרכים ציבוריות, בהתאם

 לחשריט.
 כל המעונין בקרקע בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי חוך הדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, להביש

 התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.
 י״ב באייר תשל״ה (23 באפריל 1975)

 ד׳ רזניק
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז תל־אביב

 מרחב תכנון מקומי, אור יהודה—אזור—חולון

ר אישור תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב,
 אישרה תכנית מפורטת הנקראת: ״תכנית מפורטת״ מתא/4 — מערבת

 מחלפים גנות אזור.

 חלקי גושים חלקות וחלקי חלקות

.7 ,71 6015 
.83 ,86 ,68 6005 

,35 ,38 ,41 ,44 ,47 ,50 ,53 ,68 ,65 ,62 ,59 ,56 6073 
.15 ,26 ,29 ,32 

.45 ,7-1 ,41—23 ,48 ,22 ,20 6023 
.66 6024 

.58—56 ,54—50 6029 
.34—28 ,8—5 ,3 ,25—17 6028 

.30 ,42—37 6038 
.3—1 6054 

.54—39 6025 
 רחוב צומח אזור בכביש ירושלים

 עיקרי מטרות התכנית:
 א) ליעד השטחים המסומנים בצבע אדום לדרך.

 ב) ליעד השטה המותחם להקמת גשרים, גשרונים, תעלות, גדרות,
 קירות תומכים, וכן לביצוע כל עבודות חפירה, מילוי והריסה

 הכרוכים בסלילת הכביש.
 ג) סגירה וביטול דרכים כנדרש על ידי התבנית.

 יד) הסדר הסתעפויות וצמתים.
 ה) הריסת מבנים.

 הודעה על הפקדתה יחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה
 בילקוט הפרסומים תשל־ינ, עמ׳ 966.

 התכנית האמורה, בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית ביתד עם
 התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אור יהודה אזור, וכל
 המעונין רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 י״ח באייר תשל״ה(29 באפריל 1975) ד׳ רזניק
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז חל־אביב

 מרחב תכנון מקומי, הרצליה

ר אישור תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ׳׳ה—1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב,
 אישרה תכנית מפורטת הנקראת: ״תכנית מפורטת מם׳ 1145 הרצליה״
 בגוש 6541 חלקות 6, 126, 128,129,130,125, 117, 84,118, 92,
,70 ,53 ,52 ,109 ,35 ,34 ,50 ,32 ,30 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,79 
 56, 57, 27, 28, 131, 23; גוש 6546 חלקות 151, 295, 294, 293,
,64 ,63 ,27 ,206 ,207 ,231 ,208 ,209 ,33 ,289 ,290 ,291 ,292 
 25, 45, 398, 399, 400, 401, 402, 43, 333, 35 — רחוב ברנד

 ורח׳ העבודה.

 עיקרי מטרות התכניח: להפקיע שטחים לצורך הרחבת רחוב
 ברנד בהתאם לתשריט.

 1688 ילקוט הפרסומים 2112, י״ב כסיון תשזי״ה, 5,1975-.27



 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-965ו

 עיקרי מטרות השינוי:
 א) לשנות ייעוד החלק הצפוני של החלקה, משטוז ציבורי פתוח
 למגרש לבנין ציבורי - גן ילדים, ולהפריש שמח להרחבת

 דרך קיימת;
 ב) להקים בשטח לבניבי ציבור, מועדון נוער עפ מתקני
 ספורט; בשטח ציבורי פתוח גודל המיועד למועדון יהיה

 2220 מ״ר בערך.
 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה

 בילקוט הפרסומים תשל״א, עמי 676.

 (4) ״תכנית, מסי 1137 שינוי מם׳ 85 לתבנית מיתאר מקומית מס׳
 253א״ בגוש 6537 חלקה 4 וחלק מחלקה 10(דרך) בין רחוב

 הדר לרחוב סוקולוב.
 עיקרי מטרות השינוי: לשגות ייעוד חלק מהשטת מאזור מגורים
 ב׳ לאזור מגורים מיוחד ולהפריש שטחים ציבוריים (שטח

 ציבורי פהוח, והרחבת דרכים) בהתאם לתשרימ המצורף.
 התעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה

 בילקוט הפרסומים תשל״ב, םמ׳ 1417.

 (5) ״תכנית מס׳ 1175 שינוי מסי 97 לתבנית מיתאר מקומית מס*
 253א׳״ בגוש 6530 חלקה 86, רחוב טשרניתובסקי,

 עיקרי מטרוח השינוי:
 א) שינוי ייעוד השטח מאזור מגורים ג׳ למגרש מיוחד, בך>•
 להוסיף על הבנין הקיים (מרפאה של קופת חולים) קומה

 נוספח.
 ב) הפרשת שטח לצורך הרחבת דרך קיימת בהתאם לתשריס,

 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה
 בילקוט הפרסומים תשל״ב, עמ׳ 1197. י

 (6) ״תכנית מם׳ 1198 שינוי מם׳ 104 לתכנית מיתאר מקומית מטי
 253א׳״ בגוש 6543 חלקות 10, 9, 7, קטע בין רחוב חפציבה,

 ז׳בוטינסקי ודבי עקיבא.
 מטרת התכניח היא לקבוע באזור חקלאי כפר נוער שיוקם
 במקום לפי ת. מפורטת עם בינוי שתוגש לאישור בנפרד ואשר
 תקבע אחוזי בניה, דרכי גישה וחניה, העמדת המבנים ובל

 יתר הדרישות הקבועות בחוק לגבי תכנית מעין זו.
 הודעה על הפקדתו, ביחד עמ התשריט המצורף אליו, פורסמה

 בילקוט הפרסומים תשל״נ, עמ׳ 736.

 (7) ״תכנית מם׳ 1163 שינוי לתכנית מיתאר מקומית מם׳ 253אי״
 בגוש 6546 חלקות 25, 45, 66-120, 319-321, 18^-398,
 446—441, 496—492, רחוב י. ה. ברנד, העבודה ורחוב רבי

 עקיבא, בךיהודה.

 עיקרי מטרות השינוי:
 א) לשנות את תכנית המיתאר על ידי שינוי באזורים במסומן

 בתשריט.
 ב) להתוות דרכים חדשות ולהרחיב דרבים קיימות.

 ג) לבטל דרכים.
 ד) לבצע איחוד וחלוקה חדשה הן בהסכמת הבעלים והן שלא
 בהסכמתם לגבי חלק מהשטחים המסומנים לכך בתשריט.

 ה) הפקעת שטחים לצרכי ציבור במסומן בתשריט.
 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה

 בילקוט הפרסומים השל״ב, עמי 1646.

 מרחב תכנון מקומי, הרצליה

ר הפקדת תכנית מפורשת ב ד  הודעה ב

 בהתאם לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965, ניחנת בזה הודעה
 ברבר הפקדה במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב
 ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה, של תכנית מפורטת

 , מס׳ 1279 איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתיחסת אליהם: גוש 6666
 חלקות 36, 37, 107 חלק - רחובות קלתנר, המגינים, שפינוזה, דוד

 המלך.

 עיקרי מטרות התכנית:
 א) לקבוע תכנית בינוי ל־23 קוטג׳ימ.

 ב) איחוד וחלוקה חדשה כמסומן בתשריט,
 נ) ההוית דרבים וקביעת שטחים ציבוריים כמסומן בתשריט.

 כל המעונין בקרקע כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה אח
 עצמו נפנע על ידי ההבניה, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, להניש התנגדות

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 י״נ באייר תשל״ה(24 באפריל 1975)
 ד׳ רזניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז תל־אביב

 מרחב תכנון מקומי, הרצליה

ר אישור שינרי תכניות מיתאר מקומיות־ ב ד  הודעות ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק ההכנון והבניה,
 תשב״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחת חל־אביב
 החליטה באישור שר הפנים, לאשר שינויי תכניות מיתאר הנקראות:

 (1) ״תכנית מם׳ 1222 שינוי לתכנית מיתאר מקומית מם׳ 253-א׳״
 בנוש 6668 חלקה 664, רחוב וינגייט.

 עיקרי מטרות השינוי: שינוי ייעוד השטח ה—אזור מגורים א׳
 מוגבל למגרש מיוחד עבוד מוסד.

 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה
 בילקוט הפרסומים תשל״ב, עמי 2146.

 (2) ״תכנית מם׳ 1164 שינוי מם׳ 102 לתכנית מיתאר מקומית מס׳
 253אי״ בגוש 6546 חלקות 6, 277, 287—280, 375, 372,
 382-384, 386, 489-490, חלקי חלקות 288, 387, רחוב

 העבודה, חנה םנש, בר־כוכבא, חובבי ציון.
 עיקרי מטרות השינוי: חלוקה חדשה, ההוית דרכים חדשות,
 הרחבת דרכים, ביטול דרכים קביעת שטחים ציבוריים ומגרשי

 גניה באזור מגורים א׳ ובי.
 הודעה על הפקדתו, ביתד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה

 בילקוט הפרסומים תשל־׳ב, עמי 1693. י

 (3) ״תכנית ממי 1147 שינוי מם׳ 80 לתבנית מיחאר מקומית מם׳
 253—אי״ בגוש 6666 חלקוה 98, 99, 685 (חלק), רחוב המלך

 שאול פינת רחוב המגינים.

 ילקוט הפרסומים 2112, י״ב בסיון תשל׳׳ה, 22.5.1975 1639
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 הודעה על הפקדתו־ ביחד עם התשריט המצורף אליו פריסמה
 בילקוט הפרסומים תשל״ב, עמי 1384.

 (4) ״תכנית מסי 1113 שינוי לתכנית מפורטת מסי 344״ בגוש
 6669 חלקה 512 רחוב הפועל.

 עיקרי מטרות השינוי: לשנות ייעוד חלק משטח ציבורי פתוח
 לשטח ליחידה מסחרית ושטח להרחבת כביש.

 הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
 בילקוט הפרםומיפ תשל״ב, עמי 480.

 (5) ״תכנית מס׳ 1136 שינוי לתכנית מפורטת מס׳ 236״ בגוש
 6538 חלקות 380, 385, 386, 364 (הלק) — בין רת' העצמאות

 ורח׳ מזא״ה,
 עיקרי מטרות השינוי: א) לשנות ייעוד חלק מחלקה 385 משטח
 ציבורי פתוח למגרש לבנין ציבורי, והלקה 386 בשלמותה —
 משטח ציבורי פתוח למגרש לבנין ציבורי, ב) להפריש שטחים

 לצורך הרחבת דרכים קיימות.
 הודעה על הפקדתו ביחד עפ התשריט המצורף אליו פורסמה

 בילקוט הפרסומים תשל״ב, עמי 712.

 (6) ״תכנית מס׳ 1321 שינוי לתכנית מפורטת מם׳ 344 הרצליה״
 בגוש 6669 חלקה 18 (חלק) מספר ארעי 567/2 וחלק מחלקה

 334 - רחוב האשל (מועדון נוער).
 עיקרי מטרוח השינוי: לשנות חלק מחלקה 18 משטח ציבורי
 פתוח למגרש לבנין ציבורי מיועד למועדון נוער העובד ופתיחה

 שביל דרך חלקה 334 בהתאם לתשריט.
 הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה

 בילקוט הפרסומים תשל״ג, עמי 2064,

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

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י״ט באייר תשל״ה(30 באפריל 1975) ד׳ רזניק
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז חל־אביב

 מרחב תכנון מקומי, צפון השרון

ר הכנת תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרה בזה הודעה על פי סעיף 77 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—
 1965, כי הועדה המקומית לחבנון ולבניה צפון השרון, החליטה

 להכין תכנית מפורטת צש/160 למושב עין ורד.
 גבולות התכנית: התבנית תחול על כל שטח המושב והכלול את

 כל השטחים שחלה עליהם ת. מפ. צש/4/19.

 מטרת התכנית: לקבוע הוראות לגבי כל הנושאים המנויים בס
 עיפים 69 ו־70 לחוק התכנון והבניה, השכ״ה-1965.

 מ׳ גלזנד
 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 צפון השרון

 (8) ״תכנית מס׳ 1121 שינוי לתכנית מיחאר מקומית מסי 253אי״
 בנוש 6534 חלקה 19, רחוב הקשת—וייצמן.

 עיקרי מטרות השינוי: להרחיב את הדרכים הקיימות; לקבוע
 תכנית בינוי, ותקנות הבניה לשם הקמת מבנה בן 7 קומות על
 חנויות ו־2 דירות גג במסומן בתשריט וכמפורט להלן בתכנית;
 לשנות אח האזור מאזור מגורים א׳ ואזור מגורים ג׳ למגרש
 מיוחד ועל ידי כך לשנות את תכניה המיתאר, אחוזי הבניה

 כמםומן בתשריט.

 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה
 בילקוט הפרסומים תשל״ב, עמי 2146.

 השינויים האמורים, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אוהם,
 ביחד עם החשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 הרצליה, ובל המעונין רשאי לעיין בהם ללא השלום בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י״ח באייר חשל״ה (29 באפריל 1975)
 ד׳ רזניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הל־אביב

 מרחב תכנון מקומי, הרצליה

ר אישור שינויי תכניות מפורטות ב ד  הודעות ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב
 החליטה באישור שר הפנים, לאשר שינויי תכניות מפורטות הנק

 ראות:
 ו

 (1) ״תכנית מפורטת מס׳ 1251 שינוי מם׳ 1* לתכנית מפורטת מם׳
 303 ושינוי מם׳ 117 לתכנית מיתאר 253 א׳ גוש 6420 הלקות
 63—21,65; בגוש 6422 חלק מחי 86,89 — בגבול כביש ת״א—

 נתניה.
 עיקרי מטרות השינוי: שינוי ייעוד הקרקע משטח לבית קברות
 ושטח ציבורי פתוח לשטח מיועד לתעשיה לחלקו למגרשים
 ולאפשר גישה אליהם. לקבוע שטח ציבורי פתוח עליו קיים

 מתקן לשאיבת מים.
 הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה

 בילקוט הפרסומים תשל״ג, עמי 2031.

 (2) ״תבנית מט׳ 1257 שינוי לתבנית מפורטת מם׳ 48 בגוש 6533
 הלקוח 91—102, 87 (דרך) רחוב רופין (בין רחוב םוקולוב

 ורחוב בר־אילן).
 עיקרי מטרות השינוי: להפקיע שטחים לצורך הרחבת רחוב.
 הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה

 בילקוט הפרסומים תשל״ג, עמ׳ 2278.

 (3) ״תבנית מס׳ 1176 שינוי לתכנית ב.ע. מפורטת מס׳ 410א׳
 הרצליה״ בגוש 6685 חלקה 224 - בכפר שמריהו.

 עיקרי מטרות השינוי: שינוי מצב החלקה מאזור המיועד לחלו
 קה חדשה לאזור חקלאי בי.
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1 9 6 5 - ה ״ כ ש ן והבניה, ת ו נ כ ת ק ה ו  ח

 מרחב תכנון מקומי, באר־שבע

ר הפקדת שינויי תכניות מפורטות ב ד  הודעות ב

 נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 חש כ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה באר־שבע, הופקדו

 שינויי תכניות מפורטות הנקראות:

 (1) ״שינוי מם׳ 13 לתכנית מפורטת מסי 11310315״ — המשך י
 שבי ה׳ באר־שבע גוש 38081, שדרות יעלים פינת

 רה׳ קפריסין — ביחד עם התשריט המצורף אליו.
 ואלה הם עיקרי מטרות התכנית:

 ייעוד שטח לבתי מגורים 14 קומות + עמודים, דרבים וחניות.

 (2) ״שינוי מם׳ 4 לתכגית מפורטת מם׳ 118/03/5״ — שכ׳ ב׳ —
 גושים 38021, 38061 — ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה הם עיקרי מטרות התכנית:
 ייעוד שטח למוסדות ציבור, שטה מסחרי ושטח ציבורי פתוה,
 מזרחה מבי״ס מקיף הימלפרב — בין דרך מצדה ודרך שמשון

 (3) ״שינוי מם׳ 13 לתכנית מפורטת מס׳ 104/03/5״ — אזור
 התעשיה בארי־שבע גוש 38049 חלק ממגרש 150 — ביחד עם

 התשריט המצורף אליו.
 ואלה הם עיקרי מטרות התבנית:

 הגדלת אחוזי הבניה ושינוי בתקנות הבניה, הקמת מרכז תעשיה
 ומלאכה בדרך חברון פינת רח׳ פנחס החוצב.

 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 שינויי התבניות, וכן מהנדס הועדה המקומית
 שמרחב התכנון שלח כלול בתחום התכניות או גובל איתם, רשאי תוך
 חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשי

 נויי התבניות במשרדי הועדה המיאמית האמורה.

 ג׳ באייר תשל״ה(14 באפריל 1975) י׳ ורדימון
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניח

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי, אשדוד

ר אישור שינוי תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,
 החליטה באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:
 ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ 13/102/03/3״ — בגוש 2077 חלקה

 105 שכונה רובע א׳ רחוב רוגוזין.

 עיקר מטרה השינוי: ליעד את השטח לאזור מנורים מיוחד עם
 הזית מסחרית.

 הודעה על הפקדתו ביתד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
 בילקוט הפרסומים תשל״ב, עמי 403.

 מרחב תכנון מקומי, פתח־תקוה

ר הפקדת שינוי תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב

 נמסרת כזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה—1965, כי במשרדי הועדת המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתה־תקוה הופקד
 שינוי תבנית מפורטת הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מס׳

 פת/1/710אי״ — ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי מטרות התבנית: הקמת בית מגורים בן 4 קומות וחנות
 בקומת העמודים.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התבנית: נוש 6324 הלקות
 126, 133 ברחוב רוקח 15, פתח־תקוה.

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

 כל המעונין בקרקע, כבנין א.ו בבל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
 נפגע על ידי שינוי התכניח, ובן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
 שלה כלול בתחום התכנית או גובל איחו, דשאי תוף חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 ג׳ באייר חשל״ה(14 באפריל 1975) א' היץ
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז המרכז

 מרהב תכנון מקומי, נתניה

ר הפקדת שינוי תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה—1365, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה, הופקד שינוי
 תכניה מפורטת הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ נת/1/229״ —

 ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 מטרת התכנית: הרחבת דרכים.
 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התבנית: הרחבת הרחובות
 יהודה הלוי, אברהם שפירא, לבונטין, אריה בן אליעזר לכל אורכם;
 רח׳ החכמוני בחלקו, רח׳ נבע בחלק שבין רחוב פחח־תקוה עד שדרות

 בנימין — חלק ממשים 8260, 8261.

 כל המעונין בשינוי התכנית דשאי לעיין בו ללא חשלום בימים
 ובשעוח שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 בל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
 נפנע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס ועדה מקומית שמדתב התכנון
 שלה כלול בתהום התכנית או גובל איתו, רשאי חוך חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומוה, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 ג׳ באייר תשל״ה(14 באפריל 1975) א׳ חיץ
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז המרכז
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 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-965ן

 שלה כלול בתתום התכנית או גובל איתה רשאי, תוך חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית במשרדי

 הועדה המקומית האמורה.

 י״ח באייר תשל״ה(29 באפריל 5ד19) י' ורדימון
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי, קרית־גת

ר הפקדת שינוי תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית־גח, הופקד
 שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי מס׳ 16״ לתכנית מפורטת מס׳
 ד/292 — אזור תעשיה קרית גת — ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה הם עיקרי מטרות התכנית: ליעד שטת של 1,250 דונם
 לתעשיה לשירותי פלדה בקרית־גת בחלקי גושים 1855, 1857, 1865

 חלקות 137, 139, 141.

 כל המעונין בשינוי חתגגית רשאי לעיין בו ללא השלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, ובן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
 התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל איתו רשאי, תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התבנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 ט״ז באייר חשל״ה(27 באפריל 1975) י' ורדימץ
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי, טובים

ר אישור תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מהרז הדרום,
 אישרה תכנית מפורטת הנקראת: ״תכנית מפורטת מס׳ ד/810״ —
 הכנית מפורטה — שטח חקלאי למושב גבולות בגושים: 1552, 1566,
,1575 ,1574 ,1573 ,1572 ,1571 ,1570 ,1569 ,1568 ,1567 
 1576, 1578, 1579, 1608, 1609, 1611, 1612, 1613 - תל נגילה 4.

 עיקרי מטרות התכנית: ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן
 מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד.

 הודעה על הפקדתה יחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה
 בילקוט הפרסומים תשל״ב, עמי 1935.

 התכנית האמורה, בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית ביחד עם
 התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית להבנון ולבניה טובים, ובל המעונין
 רשאי לעיין בה ללא השלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 י״ח באייר תשל״ה(29 באפריל 1975) יי ורדימון
 יושב ראש הועדה המחוזית לחכנון ולבניה

 מחוז הדרום ־

 השינוי האמור, בצורה סבה הועדה המחוזית אישרה אוחו ביחד עם
 התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן
 במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשדוד, וכל המעונין רשאי
 לעיין בו ללא חשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פחותים

 לקהל.

ן ו מ י ד ר ו /  ט׳ באייר תשל״ה(20 באפריל 1975) י
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הדרום

 מרחב הכנון מקומי, שמעונים

ר הפקדת תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 משביה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים, הופקדה
 תבנית מפורטת הנקראת ״תבנית מפורטת מס׳ ד/885 — אזור תעשיה
 במועצה האזוריה מרחבים — השלמה לאזור תעשיה אופקים — ביחד

 עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה הם מטרות התכנית: קביעה שטחים לתעשיה ומלאכה מפעלי
 תעשיה, בחי מלאכה, ולמתקני שירות, בנון: מוסכים, מתקני אחסנה,
 משרדים לבתי מלאכה ולכל תכלית שמטרתה לשרת את היעדים

 הנ״ל, שטח התבנית 26,600 דונם.

 כל המעונין בתכנית רשאי לעיין בה ללא תשלוט בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אהר הרואה את עצמו
 נפגע על ידי התבנית, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון שלה
 כלול בתחום התכנית או גובל איהה רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה
 של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה

 המקומית האמורה.

ץ מ י ד ר ו /  י״ט באייר תשל־ה(30 באפריל 1975) י
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 * מוןוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי, מחוז הדרום

ר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ׳ולבניה מחוז
 הדרום ובמשרדי הועדה המקומית מצפה דמון, הופקדה תבנית מיתאר
 מקומית הנקראת ״תכנית מם׳ 101/02/27 — למועצה המקומית מצפה
 דמון, בגושים 39048, 39033 — ביחד עם התשריט המצורף אליה.

 ואלה הם עיקרי מטרוה החכניח: ליעד שטח למרכז עירוני,
 מסחרי ואזרתי בולל שטח ציבורי, מנורים מוסדות, שירותים, שטחי
 ציבור פתוח, מלונאות ונופש, מלאכה ותעשיה זעירה תעשיה מסחר—
 משרדים, מתקני חשמל, בית קברוח, דרכים, ושטח ציבורי פתוח,

 שטחי ספורט עירוניים ושכונתיים, וכוי.

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

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
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ו 9 6 5 - ה ״ כ ש ן והבניה, ת ו נ ק התכ ו  ח

 מרחב תכנון מקומי, אופקים

ר אישור שמרי תכניות מפורטות ב ד  הודעות ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכבץ והבניה,
 תשכ״ה—1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום
 החלימה באישור שר הפנים, לאשר שינויי תכניות מפורטות הנקראות:

 (1) ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ 4/102/03/23־ בגוש 39552.
 עיקר מטרות השינוי:

 ליעד שטח לבתי מגורים 4 קומות + עמודים, שטחים למוסדות
 ציבור שמה למסחר.

 הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
 בילקוט הפרסומים תשל״ה, עמי 192.

 (2) ״שינוי תכנית מפורטו/ מס׳ 6/102/03/23־ בגוש 39552.

 הזמנות בת• המשפט

י בירושלים ז ט המתו פ ש מ ת ה י  ב

ר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבק ב ד  הזמנות ב

 להווי ידוע כי התשו לבית המשפט בקשות ליהן צווים לקיום צודאה או למינוי מנהל עזבק או לשניהם, כמפורט להלן. כל
 המתנגד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, את טעמי התננדותו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיניו.

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

 258/75 יהושע הרן ירושלים 5.4.75 צדקיה הרן
 259/75 יוסף שמואל מוריה ירושלים 19.4.74 נפלתי יעקב

 יצחק ברנדויין
 יוסף שמואל מוריה

 בק 238/75
 (עז 202/49) (איזידור) יהושע מדגיוק ירושלים 22.4.48 אדציבולד מדג׳וק ואח׳

 263/75 פרומה בלוך ירושלים 19.3.75 אםחר דגני
 266/75 יחזקאל נבעה ירושלים 20,3.75 מוזלי(מזל) נבעה

 267/75 עזרא שמחה ירושלים 11.2.75 יחזקאל אליהו
 270/75 וסילי פוליאקוב ירושלים 19.12.74 ולנה פוליאקוב ואח׳

ב ארונוב ירושלים 12.4.75 רפאל םולובציק  271/75 יעקב ד

 דב איתן, רשם
ר ירושות ומינר מנהלי עזבץ ב ד  הזמנות ב

 להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי עזבון
 או לשביהם. כל אדם הטוען שיש'לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התבגרות להכרזה

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

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

 254/75 אברהם גרוסאוג ירושלים 24.5.74 פייגה גרוסאוג
 255/75 יהודה מזרחי ירושלים 25.2.75 אלברט דורון(מזרחי)

 256/75 ועקנץ יצחק ירושלים 13.2.74 שמחה ועקנין
 257/75 צבי םלומץ ירושלים 17.12.74 אברהם חיים גפן
 260/75 יהודית רוחמה דן ירושלים 17.10.74 דן פיליפ שרגא

 עיקר מטרות השינוי:
 ייעוד שטח לבתי מנורים 4 קומות, דרכים וחניות.

 הודעה על הפקדתו ביתד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
 בילקוט הפרסומים תשל״ה, עמי 356.

 השינויים האמורים, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אוחט
 ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אופ־
 קים, וכל המעונין דשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

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

 יושב. ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הדרום
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י בירושלימ ז ט המחו פ ש מ ת ה י  ב

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מס׳ התיק מקומ מגוריו האריך
 (ירושוח) שם המנוח האחרון הפטירה שמ המבקש

 262/75 מרדכי כהן ירושלים 23.12.74 מאיר בהן ואח׳
 264/75 גלעד דוד ירושלים 19.1.75 שושנה גלעד
 368/75 אריה ארוך ירושלים 15.10.74 דבורה ארוך

 269/75 בנימיני שלמה ירושלים 21.12.74 ברבה בנימיני ואח׳
 294/75 רהל רוזנצוינ ירושלים 20.4.75 אסחר שפירא

 דב איתן, רשם

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

ר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון ב ד  הזמנות ב

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

 בעיניו.

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

 1967/75 רוזה אולישקובסקי ״ 24.9.74 לילה קופרמן
 6.12.74 חנה ציובוטרו

-  1959/75 רייכבוך שמואל
- 15.3.75 אדלשטיין אברהם  1975/75 גיזלד, מרקוס

- 9.9.74 שרמן אדל  1976/75 שרמן זאב
- 1.2.75 לפקוביץ שרה  1978/75 לפקוביץ יוסף

- 6.2.75 טפר ברוך  1979/75 טפר מלכה
 1990/75 שרה רוזנהיים 18.2.75 שצדרוביצקי שמואל

- 21.2.75 יעקב פאול האס  1992/75 זיגפריד ויטוזוםלב האס
 3.1.75 דובינסקי יהושע

-  1996/75 דובינסקה מרים
- 13.3.75 סוניה גונשור  1997/75 ישראל גובשור

- 9.7.74 אדא אידה רסין  2006/75 שרה גםקל
 17.2.75 מנחם רוזנבוים

-  2007/75 אשר רוזנבוים
 11.2.75 אברהם שושן

-
 2012/75 שושן יצחק

- 20.2.75 ברוקמן רוח  2014/75 לודוויג ברוקמן
 27.11.74 לזר הנה

-  2025/75 לזר דוד
- 29.12.74 וולף רוזה  2027/75 יקל שמואל

- 9.9.74 וולפרט דוד  2029/75 וולפרט בתיה
- 18.12.74 מיכאל לביא  2032/73 לאה לפקוביץ

 2036/75 חסיד אליעזר _ 20.4.75 אליאונורה הסיד
 25.1.75 גניה דוברושין

-  2043/75 משה דוברושין
- 6.1.75 מחוקה בהבא  2045/75 שושגר. וייס

 24.1.75 דב מםנר
-  1256/75 חיים מסבר

- אירית אורון -  4660/74 פליקס ארוץ
 12.2.75 בוב ברוך

-  1159/75 בוב ליפא
 13.1.74 סרלין איתמר

-
 2048/75 סרלץ יוסף

- 23.3,75 שפק לאה  2049/75 שפק אברהם
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ו פ י ־ ב י ב א ־ ל ת זי ב ט המחו פ ש מ  בית ה

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

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

 2051/75 רוזה לוי — 28.3.75 שמדלי חביבה
- 5.4.75 י לואים בחן בל ל  2056/75 מריאן ב

 2062/75 נרמן יעקב — 1.3.75 יוטה נוימן
 22.4.75 סחר לאה

-  2068/75 סחר זאב
- 27.1.75 אהרנשטם אליהו צבי  2070/75 אהרנשטם יקותיאל

- 7.3.75 אתל גנדלמן  2074/75 גנדלמן מורים
- 6.10.74 ?!לפרד לייב  2077/75 לייב לאורה

- 3.3.75 םין גרשון דוד  2080/75 סין גרשון רוזה
 2087/75 חיה ספיר — 25.2.75 אוסואם ספיר

 ד׳ ולך, רשם

ר ירושות ומינוי מנהלי עזבון ב ד  הזמנות ב
 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן 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 יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו.

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

 1982/75 מזרחי אסתר — 2.4.75 לוי אליהו
- 5.3.75 מרים הברמן p דוד ר ב  1984/75 ה

- 15.2.75 דפנה דינה כהן  1985/75 שרה רבקה ראם
 14.1.75 דפנה דינה כהן

-  1986/75 יגאל ראם
- 6.1.75 שושנה ליפשיץ זן אלמליח  1991/75 בךצי

 1993/75 עקיבא בוקםנבאום 7.1.75 אדמונד בוקסנבאום
- 10.3.75 זיוה חזן  1994/75 אלטה ציגלניצקי

- 17.8.74 אדלינה בייר  1995/75 בייר יצחק
- 27.2.75 י פישר יוסף  1998/75 פישר רות

- 1.9.74 ישעיהו מינקוב  1999/75 מינקוב דבורה
- 9.3.72 חנה בכר ר כ  2000/75 זוליאט ב
- 11.1.75 חנה בכר ר כ  2000/75 יצחק ב

- 8.9.74 אדלה ברקן  2001/75 דוד ברקו
- 2.5.41 שעיה כהן  2002/75 מאיר מוזם כהן
- 25.5.70 שעיה כהן  2003/75 עזמה כהן

- 17.2.75 סלומון בטי  2004/75 סלומון חיים
 6.12.74 קורצברג נתן

-  2005/75 קורצברג גוסטה
 17.2.75 רוזנבוים מנחם

-  2007/75 רוזנבוים אשר
- 24.9.73 לאה בורנשטיין  3093/74 בורנשטיין צבי

- 10.1.74 אברהם טליתמכר  4753/74 שלום טליתמכר
- 5.4.73 אריקה מינץ  1711/73 חיים מרדכי אורבך

- קובא קרייזמן -  2960/74 נח נפתולסקי
 שושנה נדב

-  1740/75 יונה נדב ה״א
 1741/75 אבשלום נדב ת״א _ אהובה נדב
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ו פ י ־ ב י ב א ־ ל ת י ב ז ו ח מ ט ה פ ש מ ת ה י  ב

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

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

 2066/75 בכמוהרם דוד — 6.12.57 ברטל אלברט

- 16.4.74 ברםל אלברט  2066/75 בכמוהרם רבקה
- 26.1.75 זמיר מאיר  2067/75 משחית שולמית

- 2.2.75 לוי שולמית  2069/75 זאינדנברג משה
- 2.2.50 צ׳חנסקי רחל  2071/75 בן־יהודה יהושע

- 17.3.75 פרימר ברל
 2072/75 פרימר זינה

- 24.3.75 אלבז גבריאלה  2073/75 אלבז דוד
- 30.12.73 פרידמן רוזה  2075/75 גדליהו פרידמן
 18.2.75 חיה הייברג

-
 2076/75 הייברגיוסף

- 11.1.74 טובה שמולביץ  2078/75 דנברגר משה
- 1.3.75 אשכנזי שרה

 2079/75 אשכנזי דוד
- בנימין קליין -

 3265/75 מרים קליץ
 17.2.75 משה שטיך

-
 1055/75 משה רוזנבלום

- 23.2.75 ברוין שושנה  1417/75 בררן אלים
 19.7.74 גלזר אברהם

-
 2044/75 גלזר שרה

 2046/75 בוקסר צבי _ 23.10.74 בוקסר רבקה
- 29.7.70 אורפלי שאול  2047/75 הנט אורפלי

- 3.3.75 אהרונובםקי יעל  2054/75 שורצמן אסתר
 6.11.74 קופלינסקי עמירם

-
 2055/75 קופלינסקי אברהם

- 31.1.68 הנרייטה כגן
 2057/75 גולדשטיץ אפרים

 2058/75 אהרן אטיה _ 2.5.58 אטיה פורטונה
- 6.4.71 ירוצובד פיינה  2059/75 ירוצובר דוד

- 5.3.75 אטיאס סעדיה  2060/75 אטיאס ניסים
- 22.3.75 ניניו רחל  2061/75 . ניניו אליהו

 2064/75 פלדשטיין יצחק _ י 8.2.75 סילביה רויטר
- 29.10.73 גורפל רבקה

 2065/75 סרצקי לאה

 4.1.75 פייגה אהרון
-

 2033/75 דב אהרון
 2034/75 נרוס שמואל _ 9.3.75 בלומה גרוס
- 4.6.61 מרים ניסני

 2035/75 יונס ניסני
 23.2.75 י רוזנשיין מרים

-
 2038/75 רוזנשיין יהודה

- 12.12.74 מאשה מנדלמן  2039/75 מנדלמן שמואל
- 16.2.75 ליאופולד ארנוביץ

 2040/75 ארנוביץ רצי
- 28.10.74 דופלט פרידה  2041/75 לנגר שרה
- 19.8.61 אלטה ליברמן  2042/75 אשר ליברמן

 26.4.71 יששכר אברהם
-

ף ישראל ל  2050/75 אברהם כ
- 3.9.57 חיים לוי  2052/75 יהודה לוי
- 14.11.73 חיים לוי  2052/75 רחל^לוי

 2053/75 יעבץ^צבי _ 20.7.74 מרים יעבץ
- 26.9.73 יצחק צבי למברג  466/75 רוזה למברג

 2194/75 משה דורי 5.4.75 שרה דורי

 ד׳ ולך, רשם
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ה פ י ח י ב ח ח מ ט ה פ ש מ  בית ה

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

 בעיניו.

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

 634/75 פישמן אברהם חיפה 16.1.75 מרים גלעד
 639/75 בדאון אסתר(אנה) חיפה 7.2.74 ד״ר שמעון בדאון

 640/75 ברוסניביצקי דינה חיפה 20.4.74 רת ברייט
 643/75 גולדפישר יוסף קרית בנימין 26.2.75 בלה מרכוס

 646/75 דדטש שרלוטה היפה 10.12.74 עמנואל בן אלפרד
 647/75 גלם שייב םמואל חיפה 5.3.75 יוהנה גלס שייב דויטש

ט מחוז היפה י ל p  650/75 שבתאי דאיזי עבו 22.11.74 פ
 652/75 שטרנברג צפורה פרדס חנה ,14.1.73 שטרנברג שמואל

 653/75 צימרמן אליס חיפה 13.12.74 מרטה קוטון
 656/75 םקג׳יו זיסו קריח שמואל 17.3.75 סקנ׳יו ליבה
 658/75 קולמן יוסף חיפה 22.3.75 בלה קמרמן

 659/75 קיזמן שרה חיפה 27.10.74 מלכה אסתר פדרמן

 י׳ איסמן, דשם

ר ירושות ומינד מנהלי עזבון ב ד  הזמנות ב
 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליחן צווים המכריזים על ירושה ולמיגוי מנהלי עזבון
 או לשניהם. כל אדם הטוען שיש לו טובח הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה

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

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

 614/75 קנר צבי חיפה 7.3.75 םידוניה קנר
 615/75 דמבוביץ שלום חיפה 26.2.75 דמבוביץ חיה שרה

ד נפתלי חדרה 19.12.74 פלד רות ל  616/75 פ
ר מלכה קרית ים 11.11.74 ברנר משה ת  619/75 ב

 620/75 אורנשטיין אברהם נהריה 14.4.74 אנלייה אורנשטיין
 621/75 אטוז אסתר תיפח 1.3.75 אמת יוסף בן יעקב

 623/75 פיליפ אסתר קרית ים 26.10.74 מרים בואה
 625/75 מרקוביץ חנה חיפה 8.1.74 חבה מרקוביץ
ב חיפה 4.2.75 גולדמן תלמה  575/75 גולדמן ד

 578/75 מולדבסקי שמואל היפה 5.6.48 לילי נובודבודסקי
 580/75 פאר נעמי נשר 16.12.74 צבי פאר

 583/75 עובדים רוזה קרית בנימין 6.10.74 אטי פייםיג
 586/75 סבירסקי יונה צפת 17.2.64 מרטין מנחם סבירסקי

 588/75 אלנקדי מזל חדרה 11.12.74 טפירו מימון
 589/75 קופרמן דורה קרית חיים 19.10.74 יפים קופרמן
 591/75 אוננר טינה חיפה 12.1.75 אביש אונגר

 592/75 גליצקי מיליה (בן יוסף) חיפה • 4.1.75 גליצקי אהרון
 594/75 זיידל זאב חדרה 28.1.75 זיידל אסתר

 595/75 רוזנברג ברנד נהריה 6.10.58 אליזבט רוזנפלד
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ה פ י ח זי ב ט המחו פ ש מ  בית ה

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

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

 557/75 קפנר קלרה היפה 27.2.75 מיכאל עידן
 598/75 לזר הנה חיפה 19.8.74 לזר מנדל
 599/75 דוד סץ סופיה כפר־םבא 19.9.74 דוד משה

 600/75 שטרן שלמה חיפה 9.2.75 שמעון שטרן
 602/75 שלום מוסקו חיפה 3.2.75 אלים שלום

 603/75 בן יעקב חסיה חדרה 8.2.74 יצחק בן יעקב
 604/75 בן יעקב צבי פרדס הנה 24.11.74 יצחק בן יעקב

 605/75 פיטרמן שמואל חיפה 7.3.75 פיטרמן מלי
 606/75 מוסטפה עבד חסן

 ג׳בארין אום אל פחם 24.1.74 מחמד מוםטפה נ׳בראין
 607/75 זריפה המד אברהים אום אל פחם 7.9.70 פואד סעיד

 608/75 בלינדר הבה היפה 5.12.74 בלינדר משה
 611/75 גליצקי וולף חיפה 31.12.74 אהרן גליצקי

 612/75 מקנו יוסף חיפה 11.6.74 חנה מקנו

 613/75 מקנו שלמה חיפה 30.7.70 חנה מקנו
 576/75 שורק יצחק היפה 22.9.74 תאה שורק

 579/75 צוקרמן יחיאלה חיפה 4.5.74 צוקרמן ישראל
ה היפה 24.1.75 יוםף רוזנהק ל  581/75 רוזנהק פ

 582/75 קשיאפ הרי חיפה 13.2.75 ד״ר אניטה קשיאפ
 584/75 צ׳רמרובסקי בבה חיפה 3.1.75 גרבר אלה

 585/75 גייר מחם חיפה 12.12.69 חוניטה רבקה גייר
 590/75 לונדון אלכסנדרה חיפה 10.2.75 אגוד יוצאי סין בישראל

 593/75 שטרן יוסף־ברוך חיפה 31.1.75 זהבי טובה
 596/75 כהנא יהודה חיפה 29.1.75 מלכה כהנא

 601/75 גבעולי יוסף חיפה 5.3.75 טובה גבעולי
 609/75 עזורי עזורי חיפה 14.1.75 עזורי מרסל

 610/75 איכבוים יפה חיפה 22.11.74 שלום איכבוים
 617/75 שטרנברג לילי חיפה 13.3.75 חוה מקלב

 618/75 מאיר ארנה חיפה 17.3.75 היינץ פולק
 622/75 דרורי יהושע בפד סבא 5.3:75 שושנה דרורי

 624/75 סופ יעקב חיפה 2.10.74 בלמה נחום
 626/75 אסתר שלומוביץ פרדס־חנה 8.2.75 הלן אםקו

 627/75 לכמן היינץ חנוך היפה 27.8.74 קליר לכמן
 628/75 אסייג שמעון חדרה 11.9.60 שלמה אסייג
 629/75 שחוח חיים מקסיקו 3.12.73 כליפה שרה

 630/75 נכט בנימץ קיבוץ עברון 12.3.75 נכט חוה

 631/75 מסורי מנחם חדרה 24.1.75 יורם מסורי
 632/75 פרלמוטר אריה חדרה 9.1.66 אשר פרלמוטר

 633/75 . ריזל שושנה חיפה 30.11.74 יגאל ריזל
 635/75 רובין אברהם נהריה 12.1.75 רובין רבקה

 636/75 מס לאונטינה שער מנשה 10.3.75 מאס קורט

 637/75 בנבניסטי(אוה) חוה חיפה 23.9.74 יוםפינה נחמן
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ה פ י ח י ב ת ת מ ט ה פ ש מ ת ה י  ב

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 שם המבקש
 תאריך י

 הפטירה
 מקום מגוריו

 שם המנוח האחרון
 מס׳ החיק
 (ירושות)

 638/75 מלניק אלתר חיפה 11.7.74 צביה מלניק
 641/75 ולדמן צבי חיפה 30.12,74 ולדמן רות

 642/75 אידל משה חיפה 14.11.74 רענן פנינה
 644/75 וסרמן יצחק חיפה 22.2.75 וסרמן פנינה

 645/75 סבו איסטבאן נשר 5.2.75 סבו מרגיט
 648/75 בליץ יוסף כפר סבא 19.10.69 חיה בליץ

ר בלה חיפה 12.12.74 שרה דהנברג ת ב נ ז  649/75 ת
 651/75 וולקומיר מגיה כפר סבא 30.11.67 וולקומיר שמואל

 654/75 מרגלית רחל(רשלה
 גולדה) חיפה 15.4.65 אליעזר מרגלית

 655/75 מושיטש ליאון יהודה קריח טבעון 6.4.75 ורה מושיטש
 657/75 שיקמן יעקב חיפה 20.3.75 אסתר שיקמן

 660/75 קולי אליהו חיפה 6.1.71 קולי סנדר
 661/75 פוגרסקי מיאציםלב חיפה 13.10.74 פנרסקי יורם

 י׳ איםמן, רשם

ע ב ־ ש ר א ב י ב ז ו ח מ ט ה פ ש מ ת ה י  ב

ר ירושות ומינר מנהלי עזבון ב ד  הזמנות ב

 להווי ידוע כי הוגשו לביח המשפט, בהיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה ולמינוי מנהלי עזבון
 או לשניהם. כל אדם הטוען שיש לו טובח הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתגגד לה, יגיש התנגדות להכרזה

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

 שם המבקש
 תאריך
 הפטירה

 מקום מגוריו
 האחרון

 מס׳ התיק
 (ירושות)

 לאה בלה גולדשלגר
 הופנר לאה

 י׳ בנאי, רשם

 124/75 דוד יוסוב גולדשלגר קרית־גח 20.2.75
 20/75! י הופנר מתי(מתתיהו) אשדוד 20.7.72

 הזמנות בתי הדיו הדבניימ

 בית הדין הרבני האזורי בירושלים

 להווי ידוע כי הונשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. בל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
 הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להחננד לה, יבוא לבית הדין וימסור טענוחיו הוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא בן יחן

 בית הדין צו בטוב בעיניו.

 תיק 2283/תשל״ה
 בענין עזבון המנוח סובול שמואל, שנפטר בירושלים ביום

 ד׳ באדר תשל״ה (15 בפברואר 1975).
 המבקשת: שושנה סובל.

 תיק 2139/תשל״ה
 בענין עזבון המנוח שמעץ דיץ, שנפטר בצרפת (פריז) ביום

 ה׳ בניסן תשל״ה (17 במרס 1975);
 המבקש: משה דיין.

 תיק 2098/תשל״ה
 בענין עזבון המנוחה דנוס לולו, שנפטרה בירושלים ביום

 ב״ת בשבט חשכ״ז (8 בפברואר 1967);
 המבקש: ששון דנוס.

 תיק 2302/תשל״ה
 בענין עזבון המנוח מאיר נסים, שנפטר בסיני — חלל מלחמת

 יום הכיפורים ביום (ל באוקטובר 1973).
 המבקשת: רות נסים.
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 בית הדין הרבני האזורי בירושלים

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 המבקש: בן־זאב מרדכי.

 תיק 2275/חשל״ה
 בענין עזבון המנות שלום עוזרי, שנפטר בגדרה ביום כ׳׳א

 בשבט תשל׳׳ה (2 בפברואר 1975); י
 המבקש: עוזרי אביהו.

 תיק 2339/חשל״ה
 בענין קיום צוואת המנוח ישעיה טפלי, שנפטר בירושלים

 ביום כ״ו בשבט תשל״ה (6 בפברואר 1975);
.  המבקשת: חיה טפלי

, המדביר הראשי ל הדס״עדס א פ  ר

 תיק 1672/תשל״ה
, שנפטרה בירושלים ביום כ״א  בענין עזבון המנוחה גיז רחל

 בניסן תשי״ד (24 באפריל 1954).
 המבקשת: וקטוריה גיז.

 תיק 2344/תשל״ה
 במנין עזבון המנוח פנחס ארי רנשטוק, שנפטר בברוקלין,

 ניו־יורק ביום י׳ במיון חשל״ד (31 במאי 1974);
 המבקש: שמעון וינשטוק.

 תיק 2366/תשל״ה
 בענין עזבון המנוחה בן״זאב מרים, שנפטרה בירושלים

 ביום י׳׳ט בניסן חשל״ה (31 במרס 1975);

ה ו ק ת ־ ת ת פ ת הדין הרבני האזורי ב י  ב

ת ו נ מ ז  ה

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

 ביה הדין צו כטוב בעיניו.

 המבקשת: אריה מרים.
 תיע 1356;תשל״ה
 בענין ירושת המנוח דרזי סלח, מ׳־ז 0480966, שנפטר ברמת־

 נן ביום ב״ד באדר תשל״ה (26 בפברואר 1975);
י מסל. ח  המבקשת: ד

 שלמה שילוביצקי, המזכיר הראש

 תיק 1274/תשל״ה
 בענין ירושת המנוח רופא יצחק, מ״ז 1049828, שנפטר

 בפתח־הקוה ביום ביט באדר תשל׳׳ה (12 במרס 1975);
 המבקשת: רופא רינה.

 תיק 1348/השלייה
 בענין ירושת המנוח אריה משולם בן יחיא, מיז 3045391,

 שנפטר בראש־העין ביום ח׳ בשבט תשל״נ(10 בפברואר 1973);

ן ו ל ק ש א  בית הדין הרבני האזורי ב

ת ו נ מ ז  ה

 תיק 904/תשל״ה בל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שהבקשה מחיתסת אליו
 הוגשה לפנינו בקשה למחן צו ירושה בענין עזבוןיהמנוח אלבז ורוצה להתנגד לה, יבוא לכית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר
 סלומון, שנפטר באשקלון ביום כ״ד באלול תשל״ד (10 בספטמבר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיגיו.

;(1974 
 המבקשים: אלבז סעדה ואיי׳• ב׳ צ׳ נהוראי, המזכיר הראשי

 הודעה בדבר בקשה לפירוק חברה

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

 התשלום הקבוע בעדו.
 א' קליננ, עו״ד

 ב״כ המבקש
 רחוב שניאוד 9, תל־אביב

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

 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 15 ביוני 1975.

פו י ב־  בבית המשפט המחוזי בתל־אבי
 תיק מספר 698/75

 בענין פקודת החברות,

 ובענין פירוק החברה חלקה 139 בגוש 6759 בע״מ,
 והמבקש יואל הפטר מרחוב הרו״אה 26, רמת־גן, ע״י ב״כ

 מ. בוכהלטר, באמצעוח עו״ד א׳ קלינג, רחוב שניאור 9, הל־אביב.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 23 בפברואר 1975 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו, לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין

 ביום 16 ביוני 1975 בשעה 08.30.

 כל נושה או משתתף של ההברה האמורה הרוצה לתמוך במתן
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 הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי

 פקודת החברות

 צו להעמדת הליכי פירוק
 שם החברה; פוטו אופסט גרפיקה אומנים בע״מ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רחוב התעשיה 9, חל־אביב.
 ביח המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 1382/74.

 תאריך הצו: י״ב בניסן תשל״ה(24 במרס 1975).
 מהוה הצו: העמדת הליכי הפירוק לפי סעיף 157 (1) לפקודה.

 הודעה על שחרור מפרק
 שם החברה: ״עבצנרת״ חברה לעבודות מים ביוב ועפר בע׳׳מ —

 ־ בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רח׳ הנריטה סולד 25, רמת-יוסף.

 בית המשפט המחוזי של: חל־אביב־יפו, היה אזרחי 2460/67.
 שם המפרק ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב נחלת בנימין 39,

 תל־אביב.
 תאריך ^!זחרור: לי בניסן תשל״ה(11 באפריל 1975).

ל מינד מפרק  הודעה ע

 שם החברה: בני־םמואל בע״מ — בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רחוב מוסינזון 17, תל־אביב.

 ביח המשפט המחוזי של: חל־אביב־יפו, חיק אזרחי 1988/74.
 שם המפרק, תיאורו ומעגו: בנימין בצלאל, עו״ד, רחוב הנביאים 34,

 חל־אביב.
 תאריך המינוי: כ״ו בניסן תשל״ה (7 באפריל 1975).

 כ״ג באייר תשל״ה(4 במאי 1975) א׳ רוטנשטרייך
 סגן כונס הנכסים הרשמי

ר כוונה להכריז על דיבידנד ב ד  הודעה ב

 שם החברה: גולדשטין תקר בע״מ.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי.122/73.

 היום האחרון לקבלח הוכחות: כ׳.בסיון חשל־ה (30 במאי 1975).
 שם המפרק, תיאורו ומענו: שרה סלומון, עו־-ד, רחוב ירושלים .1,

 חיפה.

 כ״ח.באייר תשל״ה (9 במאי 1975) י׳ יקותיאלי
- ־ ־ סגן כובס הנכסים הרשמי

 צו פירוק ואסיפות ראשונות

 שם החברה: ״לקסר״ ציפוי דקורטיבי לבנין בע״מ.
 מען המשרד הרשום: אזור החעשיה, רסקו ב׳, אשדוד.

 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 162/75.

 חאריך צו הפירוק: ז׳ באייר תשל״ה (18 באפריל 1975).
 תאריך הגשה הבקשה: כ״ו באדר חשל״ה (9 במרס 1975).

 היום והמקום לאסיפות ראשונוה: כונס הגכסים הרשמי, רחוב החלוץ
 117, באר־שבע ביום כ״ה בסיון תשל׳׳ה(4 ביוני 1975).

 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 10.00.
 2) משחהפיםיבשעה 11.00.

 כ״ה באייר תשל״ה (6 במאי 1975) ש׳ אנקור
 סגן כונס הנכסים הרשמי

ר כוונה להכריז על דיבידנד ב ד  הודעות ב
 שם החברה: ״שחם־ קרן להשקעות בע״מ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום: חזי אלנבי 113, תל-אביב.
 ביה המשפט המחוזי של: הל־אביב-יפו, חיק אזרחי 2265/70.

 היום האחרון לקבלח הוכחות: ב׳ בסיון חשל״ה (30 במאי 1975).
 שמוח המפרקים, תיאורם ומענם:

 1) דן בר־חיים, עו״ד, רח׳ אלנבי 81אי, חל־אביב.
 2) יוסף מנוד, עו״ד, רח׳ מונטיפיורי 19, תל־אביב.

 שם החברה: ״אוצר מרכזי״ בע״מ — בפירוק.
 מען המשרד הרשום: אצל עויד אברהם גרינברג, רה׳ אחוזת בית 6,

 חל־אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2266/70.

 היום האחרון לקבלה הוכחות: ב׳ בסיון תשל״ה (30 במאי 1975).
 שמות המפרקים, תיאורם ומענם:

 1) דן בר־היים, עו״ד, חזי אלנבי 81אי, תל־אביב.
 2) יוסף מבור, עו״ד, רח׳ מונטיפיורי 19, תל־אביב.

 הודעה על תשלום דיבידנד
 שם החברה: גת משולם את רייס בע״מ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רה׳ שלומציון המלכה 25, תל־אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־־יפו, תיק אזרחי 5543/67.

 הסכום לבל לידה: 100 אגורות + 4% ריבית.
 דיבידבד ראשון או -אתר: דיבידבד ראשון וסופי.

 זמן פרעונו: ט־ו בסיון תשל״ה (25 במאי 1975).
׳ רבין, דחי הנביאים 6, תל*  מקום פרמונו במשרד המפרק: עו״ד י

 אביב.

 צור פירוק ואסיפות ראשונות
 שם החברה: מן שקד בע״מ חברה לבנין — בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רחוב לבונטין 26, תל־אביב.
 ביח המשפט המחוזי של: תל-אביב־יפו, חיק אזרחי 416/75.

 תאריך צו הפירוק: י׳ באייר תשל״ה (21 באפריל 1975).
 האריך הגשת הבקשומ כ״ג בשבט תשל״ה(4 בפברואר 1975).

 היום והמקום לאסיפוח ראשונות: ט״ז בטיון תשל״ה (26 במאי 1975),
 במשרד כונס הנכסים הרשמי, רחוב נחלה בנימין 39, הל־אביב.

 שעח האסיפות:
 1) נושים בשעה 12.30 בצהרים.

 2) משתתפים בשעה 12.45 בצהרים.

 שם החברה: מעונות רונינסקי בע״מ - בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רח׳ קרל נטר 2, תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, חיק אזרחי 3603/74.
 תאריך צו הפירוק: כ״א באדר תשל״ה (4 במרס 1975).

 תאריך הגשת הבקשה: י״ב בטבת חשל״ה (26 בדצמבר 1974).
 היום והמקום לאסיפות ראשונות: ב״ד בסיון תשל־ה (3 ביוני 1975),
 במשרד כונס הנכסים הרשמי, רחוב נחלת בנימין 39, תל־אביב.

 שעה האסיפוח:
 ~ 1) נושים בשעה 12.00 בצהרים.

 2) משהחפים בשעה 12.15 בצהרים.
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ת הרגל, 1936 ט י ש  פקודת פ

 היום האחרון לקבלת הוכחות: כ׳ בםיון תשל״ה (30 במאי 1975).
 שפ הנאמן, היאורו ומענו: דוד וינגרטן, עו״ד, רחוב החשמל 8,

 תל־אביב.

 הודעות על תשלום דיבידנד
 שם החייב, חיאורו ומענו: משה אדמון, מנהל חברה, רחוב נורדון 18,

 הל-אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, היק אזרחי 5445/68.

 הסכום לכל לירה: 54 אגורות.
 דיבידגד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון וסופי.

 זמן פרעונו: ט״ו בסיון תשל״ה (25 במאי 1975).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: מיכה ויתקון, עו״ד, רחוב ליליגבלום

 41, תל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: אהרן רייס, חשמלאי, רחוב נחמה 19
 ראשוךלציון.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 122/74.
 הסכום לבל לירה: 50 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון.
 זמן פדעונו: ט״ו בסיון חשל״ה (25 במאי 1975).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ד ב׳ כהן־קוםטין, רחוב יהודה
 הלוי 47, תל־אביב.

 שם החייב תיאורו ומענו: דוד סברו, יצרן נעליד, רחוב אלי כהן 12,
 רמת־הנשיא, בת־ים.

 בית המשפט המחוזי של: תל-אביכ־יפו, תיק אזרחי 3137/69.
 הסכום לבל לירה: 36 אגוורת.

 דיבידנד ראשון או אחד: דיבידנד שני וסופי.
 זמן פרעונו: ט״ו בםיון חשל־׳ה (25 במאי 1975).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ר ש׳ שבולת, רחוב לילינבלום 46,
 תל־אביב.

 שמות החייבים, תיאורם ומענם:
 1) יוסף עובד, סוחר. רחוב ברון הירש 12, פתח־תקוה.
 2) אליעזר עובד, סוחר, רחוב ז׳בוטינסקי 6, פתח־־תקוה.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיקים אודחיים: 1) 1320/65;
.319/65 (2 

 הסכום לכל לירה: 25 אגורות.
 דיבידשד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון.

 זמן פדעונו: ט״ו בםיון חשל״ה (25 במאי 1975).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ד א׳ הומינר, רהוב יהודה הלוי

 127, תל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו; חלפון מסיקה, רפד, רהוב דוד ילין 1,
 נתניה.

 ביה המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 1043/73.
 הסכום לכל לירה: 20 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון.
 זמן פרעונו: ט״ו בםיון תשל״ה (25 במאי 1975).

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

 א׳ רוטנשטרייך
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 כ״ג באייר תשל״ה (4 במאי 1975)

 הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 שם החייב, תיאורו ומענו: מנשה מושקוביץ, צבעי, רחוב שינקין 47,

 נבעתיים.
 בית המשפט המחוזי של: תל־־אביב־יפו, תיק אזרחי 575/64.

 היום האחרון לקבלה הוכחוח; ב׳ בםיון חשל״ה (30 במאי 1975).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: מיכאל פוש, עו׳׳ד, רהוב אבן־גבירול

 68-66, תל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: שמואל אמםטרדמר, חקלאי, דרך השרון
 77, הוד־השרון.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביכ־יפו, תיק אזרחי 2450/69.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ב׳ בסיון תשל״ה (30 במאי 1975).

 שמות הנאמנים, תיאורם ומענם:
 1) סטניסלב פרוסט, עו״ד, רחוב אלנבי 96, תל־אביב.
 2) אברהם יהל, עו״ד, רחוב אבן־נבירול 15, תל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: לדיסלאו שורץ, צבעי, רחוב יוםפטל 5/31,
 פגיה, פתח־תקוה.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 4908/70.
 היום האחרון לקבלה הוכחות: כ׳ בסיון תשל״ה (30 במאי 1975).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: יהונתן זפרן, עו״ד, רחוב איכילוב 22,
 פתח־תקוה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: ישעיהו ורדי, מהנדס, רחוב הרצל 215,
 רחובות.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב-יפו, חיק אזרחי 5247/68.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: כ׳ בסיון תשליה (30 במאי 1975).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו; םטניסלב פרוםט, עו״ד, רחוב אלנבי 96,
 תל־אביב.

 שם החייב ומענו: אליעזר יעקבסון, רחוב לביש 6, תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2238/70.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: כ׳ בסיון תשל׳׳ה (30 במאי 1975).

 שמות הנאמנים, חיאורם ומענם:
 1) יוסף זילכה, עו״ד, שד׳ רוטשילד 4, הל־אביב.

 2) נועם לאונר, עו״ד, שד׳ רוטשילד 28, תל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: משה גרינפלד, חקלאי, מאילנית סגירה.
 ביה המשפט המחוזי של: חל־אביב־יפו, תיק אזרחי 4142/65.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: כ״ בסיון תשל״ה(30 במאי 1975).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: דוד וינגרטן, עו״ד, רחוב החשמל 8, תל־

 אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: אביהו מזרחי, יצרן חפצי-הן, רחוב גולומב
 24, חולון.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 1457/66.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: כ׳ בסיון תשל״ה (30 במאי 1975).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: מבתם פינקום, עו״ד, שד׳ דוד המלך 29,
 תל־אביב. ־

 שם החייב, תיאירו ומענו: אברהם מזרחי, חשמלאי, נוה־עמל 513,
 הרצליה.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2138/66.
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ת כונס הנכסים הרשמי א ת מ ו ע ד ו  ה

ת הרגל, 936ו ט י ש ת פ ד ו ק  פ

, אסיפות ל  צווי קבלת נכסים והכרזות פשיטת ת
 ראשונות

 שפ החייב, תיאורו ומענו: מוריס (משה) סבה, סוחר, רחוב רוגוזין
 25/18, אשדוד, ת״ז 0853432.

 בית המשפט המחוזי של: חל־אביב־יפו, חיק אזרחי 1227/75.
 תאריך צו קבלח הנכסים והכרזת פשיטת רגל: ט׳ באייר תשל׳׳ה (20

 באפריל 1975).
 בקשת נושה או חייב: בקשת החייב.

 האריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ב״ז בםיון תשל״ה (6
 במאי 1975), בשעה 10.00 בבוקר, במשרד בונם הנכסים הרשמי,

 רחוב נחלת בנימין 39, תל־־אביב.

 שם החייב, חיאורו ומענו: מריו סבורובםקי, סוחר, רחוב אוםושקין
 23, נתניה, ת״ז 1252797.

 בית המשפט המחוזי של: חל־אביב־יפו, תיק אזרחי 1200/75.
 תאריך צו קבלת הנכפים והכרזת פשיטת רגל: ג׳ באייר תשל׳׳ה (14

 באפריל 1975).
 בקשת נושה או חייב: בקשת החייב.

 האריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: כ״ג בסיון תשל״ה (2
 ביוני 1975), בשעה 12.00 בצהרים, במשרד כונס הנכסים הרשמי,

 רחוב נחלת בנימין 39, תל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: מיכאל מיבאלוביץ, סוכן מוצרי חשמל,
 רחוב השיטה 29, חולון.

 בית המשפט המחוזי של: חל־אביב־יפו, תיק אזרחי 1265/75.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רנל: י״ב באייר תשל״ה

 (23 באפריל 1975).
 בקשת נושה או חייב: בקשח החייב.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ב״ה בסיון תשל״ה (4
 ביוני 1975), בשעה 12.30 בצהרים, במשרד כונס הנכסים הרשמי,

 רחוב נחלת בנימין 39, תל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: זימם רוברט, יבואן אזבסט חרסינה, רחוב
 אשכנזי 18, יהוד, ח״ז 7/191354.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 1267/75.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: י״ב באייר תשל״ה (23

 באפריל 1975).
 בקשת נושה או חייב: בקשה החייב.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ל׳ בסיון חשל׳״ה (9 ביוני
 1975), בשעה 12.30 בצהרים, במשרד כונס הנכסים הרשמי,

 רחוב נחלת בנימין 39, תל-אביב.

ל  הודעה על מינוי נאמן וצו הכרזת חייב כפושט ת
 שם החייב ומענו: עמתי יגאל, רחוב אילת 30, חולון.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, היק אזרחי 2684/74.
 תאריך צו הכרזת החייב כפושט רגל: כ״ג באדר חשל״ה (6 במרס

.(1975 
 שם הנאמן> תיאורו ומענו: זאב ולנר, עו״ד, רחוב יהודה הלוי 45,

 חל־אביב.
 תאריך המינוי: ב״ג באייר תשל״ה (4 במאי 1975).

 כ״ג באייר השל״ה (4 במאי 1975) א׳ רוטנשטרייך
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעות על תשלום דיבידנד

 שם החייב, תיאורו ומענו: ישראל פלדמן, חקלאי, רחוב אוםטושינסקי
 14, כפר־סבא.

 בית המשפט המחוזי של: חל־אביב־יפו, היק אזרחי 3532/60.
 הםבום לכל לירה: 100 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון וסופי.
 זמן פרעונו: ס״ו בסיון תשל״ה (25 במאי 1975).

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

 שם החייב, תיאורו ומענו: מנחם אלקנה, חקלאי, שדה חמד.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 3533/60.

 הסכום לכל לירה: 70 אגורות.
 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד שני וסופי.

 זמן פרעונו: ט״ו בסיון תשל׳׳ה (25 במאי 1975).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמ^רחוב נחלת בנימין

 39, תל־אביב. ,

ר כוונה ב ד  צור אישור פשרות מנר נאמנים והודעות ב
ת על דיבידנד ר כ ה  ל

 שם החייב, תיאורו ומענו: עזרא שינה, פועל, רחוב קלישר 11,
 חולון.

 ביח המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, חיק אזרחי 2494/70.
 תאריך צו אישור פשרה ומיגוי גאמן: י״ג באייר חשל״ה (24 באפריל

.(1975 
 טיב הפשרה: 100% לנושים בדין קדימה ו־25% לנושים רגילים,

 בהתאם לאישור הפשרה.
 תאריך אחרון לקבלח הוכחות: כ׳ בסיון תשל״ה (30 במאי 1975).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: ש׳ אברון, עו״ד, רחוב לבונטין 4, חל־
 אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: מרדכי פיטוםי, נהג, שכון חסכון ג׳ מסי 42,
 לוד.

 ביח המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, חיק אזרחי 2393/72.
 תאריך צו אישור פשרה ומינוי נאמן: כ״ט בניסן חשל־יה (10 באפריל

.(1975 
 טיב הפשרה: 100% לנושים בדין קדימה ו־25% לנושים רגילים,

 בהחאם לאישור הפשרה.
 תאריך אחרון לקבלת הוכחות: כ׳ בםיון תשל׳׳ה (30 במאי 1975).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: אברהם גרינברג, עו״ד, רחוב אחחת בית 6,
 חל־אביב.

ת נכסים ופשיטת רגל, לאחר ל ב  הודעה על ביטול צו ק
 תשלום חובו

 שם החייב ומענו: אברהם שלום, רחוב ירושלים 12, קרית־אונו,
 ת״ז 286856.

 ביח המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2240/66.
 תאריך צו קבלה נכסים ופשיטה דגל: כ״ד בסיון חשכ״ו(12 ביוני

.(1966 
 תאריך ביטולו: כ״ט באדר תשל״ה (12 במרס 1975).
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ת הרגל, 1936 ט י ש ת פ ד ו ק  פ

 שם החייב ומענו: ישראל לסקי, שכונת יוספטל 26/2, רמת־־השרון.
 בית המשפש המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרתי 3498/74.

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: אהרן מילשטיין, עד־ד, רחוב החשמל 8,
 תל־אביב.

 האריך המינוי: כ־ג באייר חשל״ה (4 במאי 1975).

 שם החייב, תיאורו ומענו: משה קליין, סוחר־, שד׳ בן־־ציון 24, תל־
 אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 486/73.
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: אהרון קרדוש, עו״ד, דרך השלום 3, תל־

 אביב.
 תאריך המינוי: כ״ט בסיון תשל״ד (19 ביוני 1974).

 בקשת שחדור

 שם החייבת, תיאורה ומענה: צילה אוברלנדד, עקרח־ביח, רחוב
 •־לכיש 10, תל־אביב, ת״ז 0825092.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 3154/70.
 היום והמקום לדיון בבקשה השחרור: ג׳ בתמוז תשל״ה (12 ביוני
 1975), בשעה 8.30 בבוקר, בבית המשפט המחוזי בחל־אביב־יפו.

 צו שחרור

 שם החייב, תיאורו ומענו: אוטו הילב, סוחר, רחוב הגדוד העברי 24,
 בת־ים, ת״ז 0898540.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 3019/68.
 תאריך צו השחרור: כ״ז באייר תשל״ה (8 במאי 1974).

 מהות הצו: שחרור החלטי וסופי.

 כ-ג באייר תשל״ג(4 במאי 1975) א׳ רוטנשטרייך
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד

 שם החייב ומענו: אהרון היון, גבעת נילי.
 בית המשפט המחתי של: חיפה, תיק אזרחי 583/72.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: כ׳ בםיון תשל״ה (30 במאי 1975).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: ע־ הדלף, עו״ד, המנינים 42, חיפה.

 שם החייב ומענו: סלאמה נאד מקלדה, דלית אל כרמל.
 ביה המשפט המחוזי של: היפה, חיק אזרחי 710/72.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: כ׳ בסיון תשל־ה (30 במאי 1975).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: ע׳ חרלף, עו׳׳ד, רחוב המגינים 42, היפה.

 שם החייב ומענו: חיים עמית, 213/1, יקנעם.
 בית המשפט המחתי של: חיפה, חיק אזרחי 498/67.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: כ׳ בסיון תשל״ה (30 במאי 1975).
 שפ הנאמן, תיאורו ומענו: ל.ז. יודלביץ, עו״ד, רחוב קסל 2א׳, חיפה.

 ב״ח באייר תשל׳יה (9 במאי 1975) י' יקותיאלי
 סנן כונס הנכסים הרשמי

ת נכםים ופשיטת רגל ל ב  הודעות על ביטול צור ק

 שם החייב, תיאורו ומענו: מוםטפה נאצר, חקלאי, כפר־טירה המשולש,
 ת־ז 3538556.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 3441/74.
 תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל: ג׳ בטבת תשל״ה (17 בדצמבר

.(1974 
 תאריך ביטולו: י״ג באייר חשל״ה (24 באפריל 1975).

 שם החייב, תיאורו ומענו: שמריהו גלעדי, נהג, רחוב קק״ל 5, בית־
 דגן, ת״ז 735080.

 ביה המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרהי 964/73.
 תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל: י׳ בניסן תשל״ג (12 באפריל

.(1973 
 האריך ביטולו: י״ב בניסן חשל״ה (24 במרס 1975).

 שם החייב, חיאורו ומענו: יעקב אברגיל, ספר, רחוב נוה־ישראל
 194/8, הרצליה, ת״ז 4950511.

 ביה המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 1745/73.
 תאריך צו קבלה נכסים ופשיטת רגל: ג׳ בתמוז תשל״נ (3 ביולי

.(1973 
 תאריך ביטולו: ו׳ באייר תשל״ה (17 באפריל 1975).

 שם החייב, תיאורו ומענו: סטפן שלייפר, מנהל חברה, רחוב הירקון
 65, תל־־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 3421/63.
 תאריך צו קבלת נכסים: י״ב בחשון תשב״ד (30 באוקטובר 1963).

 תאריך צו פשיטת הרגל: כ׳ בשבט תשב״ד (3 בפברואר 1964).
 תאריך ביטולם: כ״ט בניסן תשל״ה (10 באפריל 1975).

 הודעות על מינר נאמנים

 שם החייב, תיאורו ומענו: עזת עראקי, חקלאי, כפר־טירה המשולש.
 ביה המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, היק אזרחי 185/75.

 שם הנאמן, חיאורו ומענו: משה סובל, עו׳״ד, רחוב ירושלים 41,
 בה־ים.

 תאריך המינוי: ב״ג באייר תשל״ה (4 במאי 1975).

 שם החייב, תיאורו ומענו: עבדל ברים שלבייח סלימאן, פועל, כפר־
 קלנסואה.

 ביה המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 1325/73.
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: יוסף םלטון, עו־ד, רחוב לילינבלום 15,

 תל־אביב.
-תאריך המינוי: ז׳ בשבט חשל׳׳ה (19 בינואר 1975).

 שם החייב, חיאורו ומענו: שרל אלקיים, חיט, רחוב נחלת יצחק 33,
 חל־אביב.

 ביה המשפט המחוזי של: חל־אביב־יפו, חיק אזרחי 878/73.
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: מאיר זיו, עו״ד, שד׳ בן־נוריון 82,

 תל־אביב.
 תאריך המיגוי: כ־ג באייר תשל״ה (4 במאי 1975).
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 הודעות מאת מנס הנכסיס הרשמי

 פקודת פשיטת התל, 936ו

ת נכסים והכרזות פשיטות רגל, אסיפות ל ב  צווי ק
 ראשונות וחקירות פומביות

 שם החייב, תיאורו ומענו: הנרי נסאר, חשמלאי, שכק פועלי נצית
 32 אי, ת*ז 2081477.

 בית המשפט המחוזי של: נצרח, חיק אזרחי 250/75.
 תאייך צו קבלת הנבטים והכרזת (מיטת רגל:(20 באפייל 1975).

 בקשת נושה או חייב:־חייב.
 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: י״ב בסיון תשל״ה (22
 במאי 1975), בשעה 08.30 בבוקר במשרד כונס הנכסיפ

 הרשמי, בבנין בית המשפט המחוזי בנצרת.
 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: י״ב בסיון תשליה (22
 במאי 1975), בשעה 09.30 בבוקר בבית המשפט המחוזי בנצרת,

 שם החייב, תיאורו ומענו: מאיר חמו, צבע, מרחוב ורד 25, קרית
 מוצקין, ת׳׳ז, 233187.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 611/75.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רנל:(22 באפריל 1975).

 בקשת נושה או חייב: חייב.
 תאריו האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ח׳ בסיון תשל״ה (18
 במאי 1975), בשעה 09.30 בבוקר במשרד כונס הנכסים

 הרשמי, רחוב שמריהו לוין 3, חיפה.
 האריו החקירה הפומבית, השעה והמקום: י׳ בסיוןיתשל״ה (20 במאי

 1975), בשעה 08.30 בבוקר בבית המשפט המחוזי חיפה.

 כ״ח באייר תשל״ה (9 במאי 1975) י׳ יקותיאלי
 סגן כונס הנכסים הר?1מי

ר כוונה להכריז על דיבידנד בדץ קדימה ב ד  הודעה ב
ד ב ל  ב

 שם החייב, תיאורו ומענו: יעקב לוצינצר, ת״ז 3036558, נהג ומסגר,.
 רחוב הנשיאים 149/16, באר־שבע.

 ביח המשפט המחוזי של: באר־שבע, חיק אזרהי 481/71.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: כ״ב בסיון תשל־-ה (1 ביוני 1975).
 שם הנאמן, חיאורו ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב החלוץ 117,

 באר־שבע.

 צו שחרור החלטי

 שמות החייבים, תיאורם ומענם:
 נבט זילברט, ת״ז 6137401, טפסן, 677/8 שכ׳ די, באר־שבע*,
 נבט סוזן, ת׳-ז 6538051, עקרת בית, 677/8 שכ׳ ד׳, באר־שבע.

 ביה המשפט המחוזי של; באר־שבע, תיק אזרחי 431/71.
 תאריך הצו: ב״ד באייר תשל״ה (5 במאי 1975).

 מהות הצו: שחרור החלטי וסופי.

 כ׳׳ו באייר תשל׳״ה (7 במאי 1975) שי אנקור
 סנן כונס הנכסים הרשמי

ל תשלום דיבידנד  הודעות ע
 שם החייב ומענו: משה רוזנטל, רחוב קלונימוס 11, חל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרחי 661/71.
 הסכום לכל לירה: 5%.

 דיבידנד ראשון או אחד: שני.
 זמן פרעונו: כ׳ בסיון תשל״ח (30 במאי 1975).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: א׳ שילה, עו״׳ד, רחוב החלוץ 18,
 חיפה.

 שם החייב ומענו: יצחק ייני, רחוב אורן 30, חיפה.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרחי 159/74.

 הסכום לכל לירה: 100%.
 דיבידנד ראשון או אחד: שני.

 זמן פרעונו: כ׳ בסיון תשל״ה (30 במאי 1975).
 מקום פרעובו במשרד הנאמן: ע׳ רנד, עו״ד, רחוב שמריהו לוין 6,

 חיפה.

 שם החייב ומענו: גיורא מילר, »609/1, אילת.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 100/68.

 הסכום לכל לירה: 80%.
 דיבידנד ראשון או אחר: שני.

 זמן פרעונו: י״ג בסיון תשל׳׳ה (23 ב«אי 1975).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: יעקב סלומון, עו״ד, רחוב הבנקים 3,

 חיפה.

ל תשלום דיבידנד לנושים בדין קדימה  הודעה ע
 שם החייב ומענד: משה גיוס, רחוב נרקיסים 2/15, נצרה עיליח.

 בית המשפט המחוזי של: נצרת, חיק אזרחי 330/74.
 הסכום לכל לירה: 100%.

 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון.
 זמן פרעונו: י״ג בסיון תשל״ה (23 במאי 1975).

 מקום פיעונו במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי, רחוב שמריהו
 לוין 3, חיפה.

 בקשות שחרור
 שם החייב ומענו: עלי נסים בידאני — דליאת אל.כרמל.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, היק אזרחי 1587/67.
 היום והמקום לדיון בבקשה השחרור: כ״ז בסיון השלייה (6 ביוני

 1975), בשעה 10.00 בבית המשפט המחוזי בחיפה.

 שם החייב ומענו: דוד יעקבסון, שד׳ הצבי 23, חיפה.

 ביה המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרחי 1369/67.
 היום והמקום לדיון בבקשת השחרור: ד׳ בתמוז תשל־ח (13 ביוני

 1975), בשעה 10.00 בבוקר בבית המשפט המחוזי בחיפה.

 צו שחרור בתנאי
 שם החייב ומענו: יוסף נקוביץ, שדי ביאליק 17, קרית־יםא׳.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 834/69.
 תאריך צו השחרור; י׳׳ד באייר חשל״ה (25 באפריל 1975).

 מהות חצו: שחרור בתנאי(סעיף 26 (2) לפקודה).
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ת כונס הנכסים הרשמי א ת מ דעו  הו

ת הרגל, 1936 ט י ש ת פ ד ו ק  פ

 הודעה על מינוי נאמן
 שם החייב, תיאורו ומענו: אכיסן מסעוד, ת״ז 2699859, חנוני, רחוב

 צה״ל 64/1, שדרות.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 444/68.

 תאריך צו הכרזת החייב כפושט דגל: כ״ד בחשון תשכ״יט(15 בנובמבר
.(1968 

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: מרדכי רסיוק, עו״ד, רחוב הרצל 72,
 באר־שבע.

 תאריך המינוי: כ״ד באייר השל״ה (5 במאי 1975)

 ב״ד באייר השל״ה (5 במאי 1975) ש׳ אנקור
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 צו שחרור מותלה
 שם החייב, תיאורו ומענו: ריקרדו דיין, נהג, שאר ישוב 8, באר־

 שבע.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, חיק אזרחי 539/73.

 תאריך מהן צו השחרור: י״ב באייר תשל׳־ה (23 באפריל 1973).
 מהות הצו: צו מתלה שחרור.

 ט״ז באייר תשל״ה (27 באפריל 1975) ש׳ אנקור
 י סגן כונס הנכסים הרשמי

 צו שחרור החלטי
 שם החזזב, תיאורו ומעגו: זיגמונר איינהורן(טסלר), ה״ז 7251611,

 מוכר עופות, רחוב השיטה 26, משק עזר, באר־שבע.
 בית המשפט המחוזי של: באר-שבע, חיק אזרחי 470/68.

 תאריך הצו: י׳ באייר תשל״ה (21 באפריל 1975).
 מהות הצו: שחרור החלטי וסופי.

 בקשת שחרור והודעה על תשלום דיבידנד שני
 שם החייב, תיאורו ומענו: הרמן גרנר, ת״ז 6584746, מכונאי, שכ׳

 ד׳ 643/84, באר־שבע.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 289/70.

 הסכום לכל לירה: 30 אגורות.
 דיבידנד ראשון או אחר: שני.

 זמן פרעונו: כ״ג בסיון תשל״ה (2 ביוני 1975).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: אםא אליאב, עו״ד, רחוב הרצל 72,

 באר־שבע.
 היום והמקום לדיון בבקשת השחרור: כ״א בתמוז תשל׳׳ה (30 ביוני

 1975) בבית המשפט המחוזי ככאר־שבע.

 כ״א באייר תשל״ה (2 במאי 1975) ש׳ אנקור
 סגן כונס הנכסים הרשמי

ה בדבר מסירת עבודה ע ד ו  ה

 בהתאם לסעיף 13.402 (נ) לתקנון עניני כספים ומשק (תכ״ם), מתפרסמת בזה הודעה בדבר חוזים שנחתמו על ידי משרד
 התקשורח בחדשים מרס ואפריל 1975:

 מספר המכרז תיאור העבודה הקבלן הזוכה הסכום בלירות

 עק-1/75 בינוי משטח בטון בהדרה אחים רויבמן(שומרון) בע״-מ רחוב ירושלים
 26, חדרה 192,715

 עק—2/75 התקנת מערכת כח במרכזת באר־שבע אלקו חרושת אלקטרו־מיבנית ישראלית בע׳׳מ,
 ת״ד 230, רמח־נן 35,320

 עק—3/75 בינוי רשת תת־קרקעית בפחח־תקוה מפ״ל ושוח׳ בע״מ, רחוב רוטשילד 146,
 רעננה וגדרה פחח״תקוה 287,750
 עק—4/75 בינוי רשת תת־קרקעית באזור נתניה סלח מוחמד, נצרת 712 102,350

 עק-5/75 הקמת סככה ויציקת ביטונים בתחנת מרדכי ואריה בן־מנשת לייב יפה 4,
 שידור *יבנה״- ירושלים 69,960

 עק-6/75 התקנת קשר במקלטים ברמת־הגולן אבן־טל עבודות עפר ופיתוח בע״מ, ת״ד
 10215, חיפה 731,950

 עק-7/75 תיקוני כבישים ומדרכות במחוז חיפה רחמני ושות׳ בע״מ, רחוב הנשיא 7, עפולה
 והצפון !299,000

 עק-8/75 בינוי רשת עילית באזור באר־שבע מניבט, עבודות עפר ובניה בע״מ, זיבוטינםקי
 7, תל־אביב 61,550
 עק/9/75 גידור מנרש בסקיה סומשוף ישראל דיזננוף 231, תל־אביב 63,600

 עק-10/75 בינוי רשת תת־קרקעית באזורי הנפה לוי ניסן, רחוב הרמב״ם 11, רעננה
 מחוז תל־אביב והמרכז 1,315,288

 עק—11/75 בינוי רשת תת־קרקעית באזור רעגנח מפ״ל ושות׳ בע״מ רוטשילד 146, סתח־חקוה 602,000
 עק—12/75 תיקוני דרכים בפרדסים באזור הצפון כבישי הכרמל, דאר נע חוף הכרמל 78,551
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 ל״י

!«5,000,000 

69,400,000 

 תקנות שטרי אוצר, תש״ט-*194

לל של שמרי אוצר  הסכום הכו
 ליי

 1. שהיו במחזור ביום ט׳ בניסן תשליד
 (1 באפריל 1974) -

 על פי סעיף 1 (ב)(1) לפקודת
 שטדי אוגר, תשיט—»194

 על פי סעיף 1 (ב)(2) לפקודת
 שטרי אוגר, תש״ט-1948

 תוק בנק ישראל, תשי״ד-1954

 דין וחשבון לפי סעיף 58(1) של חוק בנק ישראל, וזשי״ד—1954,

ל מוזוור המטבע וזזנכטים המוחזקים לעומתו בסיום העבודה  ע

 ביום ד׳ בסיון תשל׳׳ה (14 במאי 1975)

 סודם 400,000 234

165,000,000 
«9,400,000 

284,400,000 

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

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

 על פי סעיף 1 (ב)(2) 69,400,600

 4. נמצאים במחזור ביום י״א במיון
 תשליה (21 במאי 1975) -

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

 סהיכ

י י  אב׳ ל

3,773,942,948 50 
 מעות (לרבות מטבעות קטנים) במחזור . . *15 149,472,606

3,923,415,554 65 

278,600,718 42 
3,644,811,836 23 

-  עפרי אזצו־ ושטרי ד׳חחייבנח של הממשלה . — —-

-
_ 

3,923,415,554 65 

 לא כולל מטבעות זכרון (מזהב) בערך, נקוב כולל של ™.5,916,900

 י״י שתכולת הזהב הכלול בהם שווה או עולה על ערכם הנקוב.

*( ,  תקנות המילווה העממי (סדרה ג

 תשי׳׳ב- 1952

100584 77327 99884 117339 116536 73955 
90410 79520 102278 75847 117798 64780 
78224 112071 66904 114730 64524 69291 

75331 73080 

 ג. עשר איגרות החוב המסומנוח נאחד משני המספרים הסידוריים
 הראשיים ובאהד מחמישה המספרים הסידוריים המשניים מ־1

 עד v עלו בגורל אחריהן ויפדו בסך 1,000 ל״י כל אחת:
86522 79013 

 ד. שתי אינרות החוב המסומנות במספר הראשי ובמספרים הסידוריים
י כל י  המשניים הכאים עלו בגורל אחריהן ויפדו כסך 2,500 ל

 אחת:
I 112566 V H2566 

 ה. אינרת חוב אחת המסומנת במספר הסידורי הראשי ובמספר
 הסידורי המשני הבא עלחה בגורל אחריהן ותפדה בסך 4,000 ל״י:

III112566 

. איגרת החוב המסומנת במספר הסידורי הראשי ובמספר הסידורי  ו
; י  המשני הבא עלחה בגורל אחריה ותיפדה בסך 10,000 לי

II 112566 

 ז. איגרת חוב אחה המסומנח במספר הסידורי הראשי ובמספר הסי
 דורי המשני הבא עלתה בגורל אחריו ותיפדה בסך 25,000 ל״י:

IV 112566 

 איגרוח החוב שעלו בגורל ייפרעו לפי דרישה החל מיום רביעי,
 י״ח בםיון השל״ה(28 במאי 1975).

 הודעה על תוצאות ההגרלה ה־70
 של מילווה עממי, תש״י-1950 סדרה ב׳

 בהתאם לתקנה 11 (ב) לתקנות המילווה העממי (סדרה בי),
 תשי״ב—1952 מתפרסמות בזה תוצאות ההגרלה של מילווה עממי
 בושא פרסים, תש״י-1950 (סדרה בי) שהתקיימה ביום שלישי,

 כ״ה באייר תשל״ה (6 במאי 1975).

 א. מאתיים שלושים וחמש איגרות החוב המסומנות באחד מארבעים
 ושבעה המספרים הסידוריים הראשיים הבאים ובאחד מחמשת
\ עלו בגורל וייפדו  המספרים הסידוריים המשניים מ־1 עד '

י כל אחת:  בסך 30 לי

102249 65956 61455 66606 114736 92856 
1049S0 66067 82715 94398 75202 99602 י 
97146 61970 76496 97005 102221 64897 
61274 118172 70846 114570 96369 86737 
72480 112817 101363 99090 91954 95053 

101898 63506 82331 109900 111317 104188 
63361 114581 100182 74230 109369 107740 

90638 97561 10577Ï 77649 76884 

 אינרת החוב מסי 90638 מס׳ סידורי משני 11 תיפדה בסכום נוסף
 של 10,000 ל״י.

 ב. מאה איגרוח החוב המסומנוח באחד מעשרים המספרים הסידוריים
 הראשיים הבאים ובאחד מחמישה המספרים הסידוריים המשניים

 מ־1 עד ע עלו בגורל אחריהן ויפדו בסך 100 ל״י.
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 הודעות אלת מתפרסמות על אחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן.תעודה על נכונותן

 משרד הממונה על מחוז חיפה

 לכבוד מסי.התיק: 61/1180
 ד״ר אמיר איתן,

 רחוב יוסף 21,
. ה פ י  ח

, נ ״  א
 הנני מתכבד לאשר בזאת קבלת הודעתכם בהתאם לסעיף 6 מהחוק

 העותומני לאגודות, על יסוד האגודה כדלקמן:

: ה ד ו ג א  א. שם ה
 האגודה לקידום היחסים בין ישראל והרפובליקה הפרדלית

 של גרמגיה, חיפה והצפון.

: ן ע מ  ב. ה
 אצל דייר אמיר איתן, רחוב יוסף 21, חיפה.

: ה ד ו ג א ת ה ו ר ט  ג. מ
 א. לקשור, לקיים ולטפח קשרים של הבגה הדדית בין ישראל
 והרפובליקה הפדרלית של גרמניה בחיפה וצפון הארץ, ליזום,
 לעודד ולהחליף פעולות וידיעות בשטח התרבות, המדע,
 האמגות, הכלכלה והתיירות, ללא הגבלה, ב״כ לעודד פעולות
 של רצון טוב בין בודדים, חוגים ומוסדות בישראל ובערי

 גרמניה המערבית.

 ב. האנודה חהיה רשאית לבצע כל פעולות להשגת המטרוח
 האלה, לרבות קבלת דמי רישום, הטלת מסים חדשים על חבריה
 . וקבלת תרומות בבל דרך אחרת, מינוי עובדים בשכר לביצוע

 הפעולות האמורות בהתאם להחלטות ועד האגודה.

: ד ע ו י ה ר ב ח ח ו מ  ד. ש
 מר יוסף אלמוני, רחוב ארלוזורוב 120, חיפה — נשיא כבוד
 דייר נפתלי אילהי, רחוב צפרירים 5, חיפה — נשיא כבוד
 ד״ר פליק מוסברנ, שדי מוריה 89, חיפה — יושב ראש

 ד״ר אמיר איתן, רחוב יוסף 21, חיפה — מזכיר כבוד
 פרופ׳ דוד שיבר, סמטת אהוד 7, חיפה — גזבר כבוד

 בכבוד רב,
 ד״ר ג׳ אילתי

 הממוגח על מחוז חיפה

 נ.ב. הנני להסב תשומת לבכם בזאח לצורך בפרסום הודעה זו
 בעחון בהחאם לסעיף 6 מהחוק העותומני לאגודות (ולהמציא למשרדי
 גליון אחד מהעחון) ולהודיעני להבא על כל שינוי בתקנון האנודה

 ובהרכב הנהלתה.

 גראנד מיץ בע״מ
 ניתנת בזה הודעה כי באסיפה הכלליח שלא מן המנין של החברה
 הנ׳״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 22 באפריל 1975, נתקבלה
 החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את בנימין שביט

 ופרץ שיין מאזור התעשיה מנדל העמק במפרקי החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיהן תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק

 הנ׳׳ל.
 . בושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור חוך המועד

 הנ״ל, לא ייענה.
ן י י ץ ש ר ט פ י ב ן ש י מ י נ  ב

 מפרקים

 ד. אורליאנסקי בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על האסיפה הסופית
 י ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 206 לפקודת החברוה, שהא
 סיפה הכללית האחרונה של החברים של החברה הנ״ל תתכנס ביום
 25.6.1975 בשעה 15.00 בתל־אביב, שדרות רוטשילד 7, לשם
 "הגשת דו״ת סופי של המפרהים המראה כיצד החנתל פירוק העסקים
 ומה עשו בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרקים

 ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המסרק.

, מפרק החברה ן ד י ם ו ר ו  י

 י. ליפםקר חברה לעבודות קידוח ושרותים הנדסיים
 בע״מ

 ניתנת בזח הודעה בי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
 הנ״ל שנועדה ונתכנסה בהלכה ביום 24.4.75 נחקבלה החלטה מיוחדת
 לפרק את החברה מרצון ולמנוח אח ה״ה יצחק ליפסקר ורות ליפםקר

 מחזי נלוסקין 5, ת״א, במפרקי החברה.
 כל נושה שיש לו תביעוח נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיהן תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המ

 פרקים הנ׳יל.

 נושה או אדם אתר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
 הנ׳״ל, לא ייענה.

ר ק ס פ י ת ל ו , ר ר ק ס פ י ק ל ח צ  י
 מפרקים

 ילקוט הפרסומים 2112, י׳׳ב בסיח תשל״ה, 22.5.1975

 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים
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