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 חוק נכסי נפקדים, תשי׳י-950ו
 הודעה על מינוי חבר לועדה המיוחדת

 מודיעים בזה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 29 לחוק נכסי נפקדים,
 תש״י—1950 1, מינתה הממשלה את סא״ל יואל גולדשמיד
 להיות חבר הועדה המיוחדת, מיום ח׳ בטבת תשל״ח (18 בדצמבר

 דד19) במקום זאב עופר 2.

 י״ב בשבט תשל״ח (20 בינואר 1978) מיכאל ביל
 (חמ 73—3) ממלא מקום מזכיר הממשלה

 .ז סייח תש׳׳י, עמ׳ 86.
 2 י״פ תש״ל, עמ׳ 1302.

 חוק השופטים, תשי״ג-1953
 הודעה על מינוי שופט

 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, תשי׳׳ג—1953 1, אני מודיע
 שנשיא המדינה מינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 5 לחוק, את דוד
 בכור להיות שופט בית המשפט העליון מיום ה׳ בשבט תשל׳׳ת (16

 בינואר 1978).

 ח׳ בשבט תשלי;ח(16 בינואר 1978) שמואל תמיר
 (חמ 7,0070) . שר המשפטים

 הודעה על מינוי שופטים
 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, השי״ג—1953 1, אני מודיע
 שנשיא המדינה מינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 5 לחוק, את משה
 מץ, יעקב בצלאל, יצחק רפאל חרםונסקי וורדה פלדשטיץ־זונדר,
 להיות שופטים. של בית משפט שלום מיל• ח׳ בשבט השל־ח (16

 בינואר 1978).
 ח׳ בשבט תשל״ה (16 בינואר 1978) שמואל תמיר

 (חמ 70070) שר המשפטים

 1 ס״ח תשי״ג, עמי 149.

 חוק בית הדיו לעבודה, תשכי׳ט-1969
 הודעה על מינוי שופט בית דין אזורי

 בהתאם לסעיף 8 לחוק בית־הדין לעבודה, תשכ״ט-1969 1,
 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק האמור, ובהתייעצות
 עם שר העבודה והרווחה ועם נשיא בית־הדין הארצי, מיניתי את
, שופט בית־הדין הארצי, בהסכמתו, לכהן בפועל כשופט ן ו נ  יעקב י
 בית דין אזורי לעבודה מיום כ׳-ב בטבת תשל״ח (1 בינואר 1978)

 עד יום כ׳׳ב באדר ב׳ תשל׳׳ח (31 במרס 1978).

 ה׳ בטבת חשל״ח (15 בדצמבר 1977) שמואל תמיר
 (חמ 60—3) שר המשפטים

 1־ ס״ח חשב׳׳ט, עמי 70.

 חוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש
 דשות וסגניו), תשל״ז-977ז

 הודעה על קביעת ועדת העבודה והרווחה
 לענין םעיף 9 לחוק

 אני מודיע כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 להוק הרשויות המקומיות
 (גמלאות לראש רשות וסגניו), תשל״ז—1977 1, קבעה הכנסת
 בישיבתה ביום ט״ז בשבט תשל׳׳ה (24 בינואר 1978), את ועדת

 העבודה והרווחה לעיין סעיף 9 להוק.

 י-ז בשבט חשל״ח (25 בינואר 1978) יצחק שמיד
 (חמ 3-175) יושב־ראש הכנסת

 1 ס״ח תשל׳׳ז, עמי 77.

 חוק־יסוד: הממשלה
 הודעה על היעדרות שר מן הארץ

 מודיעים בזה, כי הממשלה אישרה את נסיעתו של סגן ראש
 הממשלה •לחוץ-לארץ מיום י״ח בשבט תשל״ח (26 בינואר 1978).

 י״ח בשבט תשל׳׳ח (26 בינואר 1978) מיכאל 3יר
 (חמ 57—3) ממלא־מקום מזכיר הממשלה

 חוק־יסוד: הממשלה
 הודעה על שובם של שרים לארץ

 1. מודיעים בזד,, לענין סעיף 20 לחוק־יםוד: הממשלה, כי סגן ראש
 הממשלה שב ארצה ביום ב״א בשבט תשל״ח (29 בינואר 1978).

 2. מודיעים בזה, לעבין סעיף 20 לחוק־יםוד: הממשלה, כי השר
 לקליטת העליה שב ארצה ביום כ״א בשבט תשל׳׳ח (29 בינואר 1978).

 כ״ב בשבט תשל״ח (30 בינואר 1978) אריה נאור
 (המ 57—3) מזכיר הממשלה

 תוק שידות המדינה (מינויים), תשי״ט-1959
 הודעה על מינוי מנהל כללי

 מודיעים בזה, כי לפי סעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים),
 תשי״ט—1959 נ, מינתה הממשלה את עמום מר־ח־ים להיות המנהל
 הכללי של משרד התעשיה, המסחר והתיירות, מיום כ־ד בשבט

 תשל׳׳ח (1 בפברואר 1978).

 י״ח בשבט תשל״ח (26 בינואר 1978) מיכאל ניר
 (חמ 56—3) ממלא־מקום מזכיר הממשלה

 * ם״ח תשי׳׳ט, עמי 86.
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 2. רשימת שר המשפטים:
 ד״ר עלם ורהפטיג אברהם מ׳ מטלון
 שמחה גולדשטיין

 ברוך שקד

 שמואל תמיר
 שר המשפטים

 יהודה גולן
 אריה קדמוני

 י׳׳ד בשבט תשל״ח (22 ביגואר 1978)
 (חמ 3-70)

 תקגות הגבים (ועדות רפואיות),
 תשכ״ו-1965

 הודעה בדבר מינוי רופאים נוספים
 אני מודיע, שבתוקף סמכותי לפי תקנה 2 (א) לתקנות הנכים,
 (ועדות רפואיות), תשב״ו—1963 1, מיניתי את פרופ׳ ד״ר רודולף
 ורט, ירושלים, ד״ר משה להב, ירושלים, פרופ׳ צבי רוזן, ירושלים
 ודייר גדעון מורן, פתח־תקוה, להיות, מיום ב׳ בשבט תשל״ח (10
 בינואך 1978)> רופאים נוספים כרשימת הרתמים 2 לענין חתקגית

 האמורות.

 עזר רצמן
 שר הבטהון

 י״ב בשבט תשל״ח(20 בינואר 1978)
 (חמ 73105)

 ! ק״ת תשכ״ו, עמי 204.

 2 י״פ תשל״א, עמ׳ 999.

 פקודת מס הכנסה
 מינוי עוזרי פקיד שומה

 בהתאם לסעיף 1 לפקודת מס הכנסה 1, מתפרסם בזה מינויים של
 יהודה פינקל, אריה גרובר, מוטי זמר, יעקב סיני, יהודה פרידמן,
 דוד אביטל, רודן גורדון ויוסף ביהלי, להיות עוזרי פקיד שומה
 שהנציב הרשה אותם לשמש בסמכויותיו של פקיד שומה לענין ביצוע
 הסעיפים 145, 150, 151, ו־152 לפקודת מס הכנסה, מיום כ״ב

 בטבת תשל״ת (1 בינואר 1978).

 י״ד בשבט חשל׳׳ח (22 בינואר 1978) שמחה ארליך
 (חמ 3-171) שר האוצר

 1 דיני מדינת ישראל, נוסה חדש 6, עמ׳ 120; ס״ח תשל״ו, עמי 236,

 הודעה בדבר אישור מוסדות ציבוריים לענין
 תרומות מיוחדות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה!, אני מאשר
 את —

 (1) ״קרן מלגות לתלמידים בהתיישבות הדתית ע״ש השר ר׳ מיכאל
 חזני ז׳׳ל״ כמוסד ציבורי לענין תרומות מיוחדות;

 (2) ״קרן אהרן גוטווירט״ במוסד ציבורי לענין תרומות מיוחדות.

 ,שמחה ארליך
 שר האוצר

 י׳ בשבט תשל״ח(18 בינואר 1978)
 (תמ 3-152)

 חוק דיני עונשין(דרכי ענישה) [נוסח משולב],
 תש״ל-1970

 מינוי עשב ראש ועדת השחרורים
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק דיני עונשין(דרכי ענישה)
 [נוסח משולב], תש׳׳ל—11970, וסעיף 17א לחוק השופטים, תשי׳׳ג-
 21953, ולאחר התייעצות עפ נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה
נוביץ, שופט (דימי) של בית משפט מחוזי, נרד א׳ רבי  את לאו
 בהסכמתו, להיות יושב ראש ועדת שחרורים, עד יום א׳ בטבת תשל״ט

 (31 בדצמבר 1978).

 ב׳ בשבט תשל״ח(10 בינואר 1978) שמואל תמיר
 (חמ 101—3) שד המשפטים

 1 ס״ח תש״ל, עמי 109.
 2 ס״ח השי״ג, עמי 149; תשל׳׳ה, עמ׳ 22.

 חוק הנוטריונים, תשל״ו-1976
 ביטול מינוי

 אני מודיע בזה כי, בתוקף סמכותי לפי סעיף 45 (א) לחוק הנו
 טריונים, תשל״ו—1976 1, ביטלתי את מינויו של יצחק חביב 2, שחדל
 להיות עובד המדינה, לאמת את חתימותיהם של נוטריונים על גבי

 מסמכים הנועדים לשימוש בחק־לארץ.

 י׳ בשבט תשל״ת(18 בינואר 1975) שמואל תמיר
 (חמ 165—3) שר המשפטים

 1 ם״ח תשל״ו, עמי 196.
 2 י״פ תשב׳׳ג, עמי 758.

 תוק שירות המדינה (משמעת),
 תשב״ג-1963

 מינוי חברים בבית הדץ למשמעת של עובדי המדינה
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 (א) לחוק שירות המדינה (משמעת),
 חשכ׳׳נ—1963 1, ובהתייעצות עם שר האוצר, אני ממנה את הרשומים
 להלן לתקופה של חמש שנים מיום י״ז בשבט תשל׳׳ח (25 בינואר

 1978), להיות חברים בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה:

 נוח טלמור
 יעקב פישגרונד

 נחמיה ברוש
 יחיאל קלינמן

 זיגמונד גלבפיש
 צבי רופא

 ד״ר משה לזר
 יהושע רוזנטל

 1. רשימת נציב השירות:
 ד״ר אריה באומיגגר

 מרדכי אבידע
 אליעזר דורון

 ראובן נל
 יוסף אלסטר

 מרדכי שולמן
 יצחק פרידמן
 מרדכי גלעד

 גתן פרסקי

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120; ם״ח תשכ״ח, עמי
 1 ס״ח תשכ״ג, עמי 50. 171.
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 פקודת הסמכויות בעניו היבוא, היצוא והמכס
 (הגנה), 1939

 מינוי רשויות מוסמכות
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הסמכויות בענין היבוא,
 היצוא והמכס (הגנה), 1939 ו, אני ממנה את יצחק כהן ואת
 אליעזר קימל, בל אחד מהם, להיות רשות מוסמכת לעגין הפקודה.

 ח׳ בשבט תשל״ח (16 בינואר 1978) יגאל הורביץ
 (חמ144—3) שר ההעשיה, המסחר והתיירות

 1 ע־־ר .1939, תזס׳ 1, עמי 137; ס״ח תשי״ב, עמי 129, תשי״ז,
 עמ׳ 17, תש״ל, עמי 24.

 חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות,
 תשי״ע—1959

 הודעה בדבר שינוי בהרכב המועצה
 אנו מודיעים בזה, כי בתוקף הסמכויות הנתונות לנו בחוק המועצה
 לייצור ולשיווק של ירקות, תשי״ט—1959 1, ובהתאם לתקנה 2
 להקנות המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (מינוי נ?יגי הממשלה
 במועצה), תש׳ץ־—1959 2, מינינו את מאיר לוי, משרד החקלאות,

 להיות חבר המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, כנציג הממשלה.

 מינויו של יעקב ברגר 3 במועצה האמורה — בטל.

 ההודעה על מינוי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, שפורסמה
 בילקוט הפרסומים 719, תש״ך, עמי 296, תתוקן לפי זה.

 י׳׳מ בהשון תשל״ח (31 באוקטובר 1977)

C אריאל שרון יגאל הורביץ s ~ 1 4 מ 5 ח ) 

 שר החקלאות שר התעשיה, המסחר והתיירות

 1 ם״ח 292, תשי׳׳ט, עמי 222.
 2 ק״ת תש״ך, עמי 8; תש״ך, עמי 94.

 הודעה בדבר שינוי בהרכב המועצה
 אנו מודיעים בזה, כי בתוקף הסמכויות הנתונות לנו בחוק המועצה
 לייצור ולשיווק של ירקות, תשי״ט—11959, מינינו את נחמיה
 יצחק, נבטים, להיות חבר המועצה לייצור ולשיווק של ירקות בנציב

 הציבור (מגדלים).
 מינויו של ניסים לוצטו במועצה האמורה — בטל.

 ההודעה על מינוי נציגי הציבור במועצה, שפורסמה בילקוט
 הפירסומים 2158, תשל׳׳ו, עמי 294, תתוקן לפי זה.

 ב׳ בשבט תשל״ח (10 בינואר 1978)
 (חמ 3-145) אריאל שרק יגאל הורביץ

 שר החקלאות שר התעשיה, המסחר והתיירות

 1 ס״ח 292, תשי׳׳ט, עמי 222; תשכ״ד, עמ׳ 31; תשל״ו, עמי 129.

 פקודת המסיס (גביה)
 מינוי פקידי גביה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המסים (גביה) 1, אני ממנה
 את עובדי הציבור שלמה כץ, ציונה עוזרי, אגטון שרבן וסגולה מידגי
 למלא בל אחד מהם, את התפקיד של פקיד גביה, מיום י״ג בטבת

 תשל״וז (23 בדצמבר 1977).

 ז׳ בשבט תשל״ח(15 בינואר 1978) שמחה ארליך
 (חמ 18—3) שר האוצר

 1 חוקי א׳׳י, כרך בי, עמי 1374; ס״ה תשל״ג, עמי 46.

 חוק מס שבח מקרקעין, חשכ״ג-1963
 קביעת מוסד ציבור לענץ סעיף 61

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 61 (ד) לחוק מס שבח מקרקעין, תשב־ג
 11963, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע כי ״אגודה
 לקליטה רוחנית של עולי ברית המועצות (ע״י ״אגודת ישראל״)״
 היא מוסד ציבור לענין הסעיף האמור, החל מיום כ׳ באלול חשל״ו

 (15 בספטמבר 1976).

 ט׳ בשבט תשל״ח(17 בינואר 1978) שמחה ארליך
 (חמ117—3) שר האוצר

 1 ס״ח תשכ״ג, עמי 156; תשכ״׳ה, עמ׳ 40; חשכ״ז, עמי 105;
 תשכ״ח, עמ׳ 181.

 תוק מועצת הפידות (ייצור ושיווק),
 תשל״ג-1973

 צו מועצת חפירות (ייצור ושיווק) (הקמת
 מועצת הזיתים), תשל״ו-976ו
 הודעה על שינר בהרכב המועצה

 בתוקף הסמכויות הנתונות לנו בחוק מועצת חפירות (ייצור
 ושיווק), תשל״ג—11973, ובהתאם לצו מועצת הפירות (ייצור
 ושיווק) (הקמת מועצת הזיתים), תשל׳׳ו—21976, מיגינו את מאיר
, משרד החקלאות, להיות חבר המועצה לזיתים ושמן זיתים י  לו

 מזגים סוריים, וחבר הוועד הפועל שלה, בגציג הממשלה.

 מינויו של יעקב ברגר במועצה האמורה — בטל.

 ההודעה על מינוי חברי המיעצה לזיתים ושמן זיתים מזנים
 סוריים שפורסמה בילקוט הפירםמוים 2322, תשל״ז, עמי 1402,

 תתוקן לפי זה.

 ב׳ בשבט חשל׳׳ח (10 בינואר 1978)
 (חמ 3-157) אריאל שרון יגאל הורביץ

 שר החקלאות שר התעשיה, המסחר והתיירות

 1 ס״ח תשל״ג, עמי 310.
 2 ק״ת תשל״ו, עמי 1006.
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 חוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי־ אדמה,
 חשי״ט-959ז

 הודעה על אצילת סמכויות
 אנו מודיעים, כי בתוקף סמכותנו לפי סעיף 50 לחוק המועצה
 לייצור ולשיווק של ירקות, תשי״ט-11959, אצלנו למאיר לוי,
 סנן מנהל כללי לתפקידים מיוחדים במשרד החקלאות, מסמכויוהינו

 לפגות לארגונים שהם, לדעתנו, ארגוגים יציגים של מגדלי ירקות.
 ושל משווקי ירקות, וכן לארגונים המייצגים, -לדעתנו, את המסחר
 הקמעוני בירקות ולמרכז השלטון המקומי, בדבר הגשת רשימת מוע
 מדים של נציגי הציבור במועצה, לפי סעיפים 8 (א), 9 ו־10 להוק

 האמור.

 ההודעה על אצילת סמכויות שפורסמה בילקוט הפרסומים 2080,
 תשל״ה, עמי 808 - בטלה.

 י״א־בטבת תשל״ח (21 בדצמבר 1977)
 נחמ 0-114 אריאל שדון יגאל הורוביץ

 שר החקלאות שר החעשיה, המסחר והתיירות

 1 ס״ח תשי״׳ט, עמ׳ 222; תשכ״ב, עמ׳ 31.

 תקמח הביטוח הלאומי(קביעת דרגת נכות
 לנפגעי עבודה), תשס״ז-956ן

 תיקון רשימת פוסקים רפואיים
 בהתאם לתקנה• 1 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות

 לגפגעי עבודה), השט״ז—1956 נ —

 1. אני קובע רשימה נופפת 2 של פוסקים רפואיים כמפורט להלן:

 ד״ר דב פרונט
 ד״ר אדוארד פריש
 ד״ר מרסל קסטנר

 ד׳׳ר סימקו קרויטורו
 ד׳׳ר יוסף מרטין רביי

 ד׳׳ד הנרי שוורץ
 ד״ר אביגדור שרון

 ד״ר הרמן ברינזון
 ד״ר בח־ציונה הרנם

 ד״ר פבל ויניקוב
 ד״ר טניה טורצוסקי

 ד״ר מנחם יצחקי
 ד״ר מרק לשף

 ד״ר סמי מרקוס
 ד״ר שלמה עמיקם

 2. אני מבטל את מינוים של:
s ד״ר בנימין שרף 
 ד״ר דניאל דיים 4

 ד׳׳ד קרלום ברייטר 3

 י״ז בשבט תשל״ח(25 בינואר 1978) ישראל כץ
 (חמ 90—3) שר העבודה והרווחה

 1 ק״ת תשט״ז, עמ׳ 864.
 2 י׳׳פ תשכ״ג, עמ׳ 1289.
 3 י״פ השל״ה, עמי 1999.
 4 י״פ תשל״ג, עמ׳ 572.
 5 י״פ תשל״ב, עמ׳ 520.

 חוק המועצה לצמתי נוי(ייצור ושיווק),
 חשל״ו-1976

 הודעה על מינוי המועצה •לייצור ולשיווק צמחי נד
 אנו מודיעים כי בתוקף םמבויותנו לפי סעיף 2 לתוק המועצה
 לצמחי נוי (ייצור ושיווק), תשל״ו—11976, ותקנות 1 ו־2 לתקנות
 המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי (התאמת הוראות חוק מועצת
 הפירוח ודרכי מינוי חברי המועצה), תשל״ז—21977, מינינו אח

 המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי שחבריה הם:
 נציגי הממשלה:

 יהלומה שחורי, יושבת ראש, בהמלצת שר החקלאות
 חביבה כהן, סגנית יושבת ראש, בהמלצת שר התעשיה, המסחר

 והתיירות
 משה ל׳ וייל, בהמלצת שר החקלאות

 דן ירדן, בהמלצת שר האוצר
 לאה ליכט, בהמלצת שר התעשיה, המסחר והתיירות

 מגשה משולם, בהמלצת שר החקלאות
 נציגי הציבור:

 םימן־טוב אבטבי, גבעולים
 משה אברהמי, זרחיה

 עובדיה אייל, שדה משה
 גדי ארז, תימורים

 מאיר בן־ישי, תקומה
 ארתור בן־ישראל, בית אלפא

 אריה בצר, באר־טוביה
 אברהם הראובגי, תל־אביב

 זאב טיסר, שבי ציון
 אברהם מסף, גבעת יערים

 שמואל יזרפאלי, כנרת המושבה
 מנחם בהן, צור נתן

 אברהם לוי, נוגה
 ניםים לוצאטו, שחר
 גדעון מזור, בפר הם

 ז׳ילבר מטודי, רמות מאיר
 הילל מינץ, כפר ידידיה
 ניםים מלול, בית עזרא

 מרדכי מלחי, שער הגולן
 יצחק נחמיה, נבטים

 יצחק סלומון, שחר י י

 דגי סילוביץ, רם און
 יורם קיפנים, ישע

 שלמה קליין, כפר יעבץ
 מאיר שלמון, נתניה
 שלמה שמואל, חלץ

 ב׳ בשבט תשל״ה (10 בינואר 1978)

 אריאל שרון יגאל הורביץ
 (חמ 147—3) שר החקלאות שר התעשיה, המסחר והתיירות

 1 ס״ח תשל״ו, עמי 277.
 2 ק׳׳ת תשל״ז, עמי 1947.
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 ועדות במפורס:

 חדווה טסלר
 סימה יעקב
 משה מוזס

 עדנה קוטב

 מאירה לרנאו
 נורית נוי

 שמואל סיגל
 אלינה פדות

 אסתר פרידמן
 לביא רימון

 סמלה שטרן

 ישראל כץ
 שר העבודה והרווחה

 ג. כי מומחי התעסוקה להלן יהיו חברי
 ועדות נכות:
 רהל בטאט
 רבקה בנט
 דליה בונן

 אליהו גפני
 הדסה הוד

ת לעדרים: כו  ועדות נ
 בתיה אבוהב

 דליה איתן
 מרים בבלי

 רחל גולדשמידט
 כרמלה הדס
 נירה זוטמן

 הנה זיון
 איסים ישראלי

 י״ז בשבט תשל״ח (25 ביגואר 1978)
 (חמ 3-89)

 פקודת המבחן [נוסח חדש], תשכ״ס-969ו
 הודעה בדבר מינוי קציני מבחן לנוער

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן [בוסח
 הדש], תשכ״ט—1969 1, מיניתי את הרשומים להלן להיות קציני

 מבחן לנוער:
 מחוז ירושלים והדרום מחוז חיפה והצפון

 מרים בוטבול ליאורה אריאל
 מירון בנימין חנה סדן

 יהודיה ברקת חנוך םפץ
 יוחנן ליבני יהודיית קחש

 תמר צור
 שלום שאנאנס

 מחוז תל־אביב והמרכז מיעוטים

 גיורא בן־איתמר מוסטפה אבו רביעה
 יעל בודקו םוהילה גוס

 דליה גב
 שולה גל

 שמחה גרנות
 אביבה גת

 יהודית הירש
 רות וייס

 מרים פרזלה
 אהובה רטנר

 ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 1949, תשל״ד, עמ׳ 43,
 תתוקן לפי זה.

 כ״ט בטבת חשל״ח(8 בדצמבר 1977)
 (חמ 3-141)

 ישראל כץ
 שר העבודה והרווחה

 תקנות הביסוח הלאומי(ביסות נמת)(קבממז
 דרגת נכות), תשל״ד-974ו

 תיקון רשימת חברי ועדות
 בהתאם לתקנות 2 (א), 16 ו־30 לתקנות הביטוח הלאומי(ביטוח

 נכות)(קביעת דרגת נכות), תשל״ד—11974, אני קובע —

 א. כי הרופאים שלהלן יהיו חברי ומדות כמפורט:
 ועדות נכות:

 פרופ׳ אלכסנדר מגורה
 ד״ר יהודית מנלים
 דיר קלור ניצסקו

 ד״ר אבריאל פוסנה
 ד׳׳ד אפרים פרוימוביץ

 ד״ר יוסף קםטנר
 ד״ר מרסל קסטנר
 ד׳׳ר רפאל דוזין

 ד״ר רון רשף
 ד״ר יואל שזר

 דיר יוסף שכטר

 ד״ר אביגדור אינהורן
 ד׳״ר דב ארליך

 דיר שמואל בן-יעקב
 ד״ר מיכאל בנימין

 ד׳׳ר גאורג גרגלי
 ד״ר ברנרט גרימברג

 ד-ר אליאנה וולף
 פדופ׳ זאב טבע

 פדופ׳ אליהו להמן
 ד״ר אידה לוינסקי

 דיר גבריאל לני

 ועדות רפואיות לעררים:
 ד״ד ליובובו זיםר

 ד״ר גבריאל לוינסון

 ועדות גבות לעררים:
 ד״ר יהודה איגסמן
 דיר אליעזר בקר
 דיר מיכאל ידון

 ד״ר •אבריאל לוינסון
 ד״ר לזר מנדלסון

 דיר תאודור נחנזון

 ב. כי מומחי השיקום להלן יהיו חברי ועדות במפורט:
 ועדות נכות:

 ריטה אברמוב
 . מרגלית אליאורה

 דינה גלעד
 נחום דיקשטיין

 מדי דריאן
 הדסה ווסרצוג

 סימה וייס
 יהודית כהן

 ועדות נכות לעררים:
 ריטה אברמוב מרים פיין

 ד״ר ארנולד גרום רינה צפרוני
 אשר הוק הדסה קירשן

 הנד. הרשקלביץ רחל רתפ
 דינה ורדי שולמית שטנר
 שרה כץ עליזה שטרוק

 ד״ר מרצ׳ה סיגל
 דיר אפרים פרויטוביץ

 ד׳׳ר פבלו סולסי
 ד־ר זאב םוסק

 ד״ר מרציה סיגל
 ד׳׳ר יהושע שאקו

 ד״ר טולי שטיינבק

 ח־ה עניס
 מיכל קלרפלד
 מיכל רוזמרין
 אפרים רוזנר

 אנה רוטשטיין
 רינה רמות

 סימה רפאלוביץ
 שרה שדמן

 1 ק׳׳ת תשל״ד, עמ׳ 1480. 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ׳ 312.
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 פקודת החבלות
 הודעה בדבר שינויים בסכום שכד עבודה

 שיש לו דץ קדימה
 בהתאם לסעיף 220א(1)(א) לפקודת החברות!, אני מודיע כי
 חל שינוי בסכום שבר עבודה שיש לו דין קדימה לפי סעיף

 220א(1) (א)(1) לפקודה כלהלן:

 מיום כ״ב בטבת תשל׳׳ח (1 בינואר 1978) במקום ״4,400 לירות״
 יבוא ״4,900 לירות״.

 י״ז בשבט תשל״ח(25 בינואר 1978) ישראל כץ
 (חמ 3-149) שר העבודה והרוותה

 ! חא״י, כרך אי, עמי 155; ס״ח תשל״ה, עמי 102; י״פ תשל״ו,
 עמי 1524; תשל״ז, עמי 73, עמי 1259; תשל״ח, עמי 162.

 תקנות האגודות השיתופיות (פירוק),
 תשל״ב-971ו

 הודעה בדבר שינויים בסכום שכר העבודה
 שיש לו דץ קדימה

 בהתאם לתקנה 24 (א)(2) (ד) לתקנות האגודות השיתופיות
 (פירוק), תשל״ב—1971 !, אני מודיע בי חל שינוי בסכום שכר העבו
 דה שיש לו דין קדימה לפי תקנה 24 (א)(2) (א) לתקנות האמורות

 כלהלן:

 מיום ב״ב בטבת תשל״ח(1 בינואר 1978) במקום ״4,400 לירות״
 יבוא ״4,900 לירות״.

 י״ז בשבט תשל״ח(25 בינואר 1977) ישראל כץ
 (תמ 153—3) שר העבודה והרווחה

 ! ק״ת תשל״ב עמי 264; תשל״ג, עמי 788; תשל״ו, עמי 632;
 י״פ תשל״ו, עמי 1524; תשל״ז, עמי 73, עמי 1259; תשל״ח,

 עמ׳ 162.

 תוק יישוב סכסוכי עבודה, תשי״ז-957!

 הודעה בדבר שינוי בהרכב המועצה ליחסי עבודה
 בהתאם לסעיף 39 (ג) לחוק יישוב סבטוכי עבודה, תשי״ז—11957,
 אני מודיע בי מיניתי את מגחם בן משה להיות חבר המועצה ליחסי

 עבודה כנציג עובדים במקומו של אברהם חצרונינ.

 ט״ז בשבט תשל״ח (24 בינואר 1978) ישראל כץ
 (חמ 151—3) שר העבודה והרווחה

 1 ם״ח תשי״ז, עמ׳ 58; תשל״ב עמי 70.
 2 י״פ תשכ״ג, עמי 1479.

 תוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי״ד-1954

 הודעה על מינוי מפקח עבודה אזורי בפועל
 בתוקף סמכותי לפי סעיף׳ 2 (ג) לחוק ארגון הפיקוח על העבודה,
 תשי״ד—11954, אני מודיע כי מיניתי את פיטר מגנוס להיות
 מיום ז׳ בשבט תשל״ח(15 בינואר 1978) מפקח עבודה אזורי בפועל.

 י״ז בשבט תשל״ח(25 בינואר 1978) ישראל כץ
 (חמ 150—3) שר העבודה והרווחה

 ! ס״ח תשי״ד, עמ׳ 202.

 חוק הביטוח הלאומי !נוסח משולב],
 חשכ״ח-968ן

 הודעה בדבר שינויים בסכומי המקסימום של גימלה
 לעובד או לקופת גמל בפשיטת רגל ופירוק תאגיד

 בהתאם לסעיף 127נח לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 תשכ״ח—1968 !, אני מודיע שמיום כ״ב בטבת תשל״ח (1 בינואר

 1978) יחולו שינויים בסכומי המקסימום כלהלן:

 (1) לפנין סעיף 127נו לחוק, במקום ״30,900 לירות״ יבוא
 ״34,600 לירות״;

 (2) לענין סעיף 127נז לחוק, במקום ״3,000 לירות״ יבוא
 ״3,400 לירות״.

 י״ז בשבט חשל״ח(25 בינואר 1978) ישראל כץ
 (חמ 3-154) שר העבודה והרווחה

 ! ס״ח תשכיח, עמי 108; תשל״ה, עמי 102, עמ׳ 152; י״פ השל״ו,
 עמי 1524; תשל״ז, עמי 73, עמ׳ 1259; תשל״ח, עמ׳ 162.

 פקודת פשיטת רגל, 936ו
 הודעה בדבר שינויים בסכום שכר עבודה

 שיש לו דץ קדימה
 בהתאם לסעיף 33 (2) (א) לפקודת פשיטת הרגל, 1936 !, אני
 מודיע בי חל שינוי בסכום שכר עבודה שיש לו דין קדימה לפי סעיף

 33 (2) (א)(1) לפקודה כלהלן:

 מיום כ״ב בטבת תשל״ח (1 בינואר 1978) במקום ״4,400 לירות״
 ,יבוא ״4,900 לירות״. . ,

 י״ז בשבט השל״ח(25 בינואר 1978) ישראל כץ
 (חמ 148—3) שר העבודה והרווחה

 1 ע״ר 1936, תום׳ 1, עמי 21; ס״ח תשל״ה, עמי 102; י״פ תשל־׳ו,
 עמי 1524; תשל״ז, עמי 73; עמי 1259; תשל״ח, עמי 162.

 ילקוט הפרסומים 2411, ב׳ באדר א׳ תשל׳׳ח, 9.2.1978 1129



 תקנות פדי ההדר (פיקות ושיווק) (מועצות),
 תש״ח-1948

 הודעה על שינר בהרכב מועצת הפיקוח על פרי
 ההדר של ישראל

 בהתאם לתקנה 6 לתקנות פרי הדר (פיקוח ושיווק) (ממעצרה),
 תש״ח-1948 1, אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי תקנה 5 לתקנות
 האמורות מיניתי את יחיא שליט, כפר יעבץ, להיות חבר במועצת
 הפיקוח על פרי ההדר של ישראל, כנציג ציבור, מיופ י־ז בתשרי

 תשל״-ח (29 בספטמבר דד19).

 מינויו של חיים נדיבי במועצה האמורה — בטל.
 ההודעה על מינוי נציגי הציבור במועצת הפיקוח על פרי ההדר
 של ישראל, שפורסמה בילקוט הפרסומים 2276, תשל״ז, עמי 411,

 תתוקן לפי זה.

 י״ז בתשרי תשל״ח(29 בספטמבר 1977) אריאל שרון
 (חמ 3-115) שר החקלאות

 הודעה על שינוי בהרכב מועצת הפיקוח על פרי
 ה הדת של ישראל

 בהתאם לתקנה 6 לתקנות פרי ההדר (פיקוח ושיווק)(מועצות),
 תש״ח—11948, אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי תקנה 5 לתקנות
 האמורות מיניתי את מנתם ברגר, פרדס חנה, להיות חבר במועצת
 הפיקוח על פרי ההדר של ישראל, כנציג ציבור, מיום י״ז בתשרי

 תשל״ח(29 בספטמבר 1977), במקום עמינדב רוטמן.

 ההודעה על מינוי גציגי הציבור במועצת הפיקוה על פרי ההדר
 של ישראל, שפורסמה בילקוט הפרסומים 2276 תשל״ז, עמ׳ 411,

 תתוקן לפי זה.

 י״ז בתשרי חשל״ח(29 בספטמבר 1977) אריאל שרון
 (חמ 115—3) שר החקלאות

 1 ע״ר תש״ח, תוס׳ בי, עמי 26; ק״ת תשי׳״ח, עמ׳ 1616; ק״ת
 תשכ״ז, עמי 1941; תשל״ד, עמ׳ 436.

 תקנות המועצות הדתיות (תילופי גברי)/
 תשכ״ז-966 ו

 הודעה בדבר מינוי חברים במועצות דתיות
 בהתאם לתקנה 4 לתקנות המועצות הדתיות (חילופי גברי),
 תשכ״ז-11966, אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 מיניתי

 את —
 (1) פרץ שיפמן להיות חבר המועצה הדתית קרית־ביאליק, במקום

 הנם שיפטן 2;
 (2) חיים כהן להיות הבר המועצה הדתית ברכיה, במקום ששון כהן3.

 י״ז בסבת השל״ח(27 בדצמבר 1977) אהרן אבוחצירא
 (חמ 140—2) שר הדתות

 ׳ ק״ת תשכ״ז, עמי 135.
 ב י״פ תשל״ו, עמי 1407.
 3 י׳׳פ תשל׳׳ו, עמי 475.

 תוק מועצת תפירות (ייצור ושיווק),
 תשל״ג-1973

 הודעה על שינוי בהרכב ועדת המכסות לתמרים
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לחוק מועצת חפירות(ייצור ושיווק),
 תשל״ג-11973, אני ממנה את דב זינגר, משרד החקלאות,

 להיות חבר ועדת המכסות לתמרים.
 מינויו של אליעזר באר, משרד החקלאות, בוועדה האמורה — בטל.
 ההודעה על מינוי ועדת המכסות לתמרים, שפורסמה בילקוט

 הפרסומים 2097, תשל״ה, עמי 1320, תתוקן לפי זה.

 ב׳ בכסלו תשל״ח(30 בנובמבר 1977) אריאל שרץ
 >חמ 113—3) שר החקלאות

 הודעה על שינוי בהרכב ועדת המכסות
 לזיתים מזנים אירופאיים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לחוק מועצת חפירות(ייצור ושיווק),
 תשל-ג-1973 1, אני ממנה בזה את דב זיגנר, משרד החקלאות,

 להיות חבר בוועדה המכסות לזיתים מזנים אירופאיים.
 מינויו של אליעזר באר, משרד החקלאות, בוועדה האמורה — בטל.
 ההודעה על מינוי ועדת מכסות לזיתים מזנים אירופאיים שפור
 סמה בילקוט הפרסומים 2097, תשל״ה, עמי 1320, תתוקן לפי זה.

 כ׳ בכסלו תשל״ת(30 בנובמבר 1977) אריאל שרון
 (תמ 3-113) שר החקלאות

 הודעה על שינוי בהרכב ועדת המכסות לבננות
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לחוק מועצת חפירות(ייצור ושיווק),
 תשל״ג—11973, אני ממנה בזה את רפאל שהם, משרד החקלאות,

 להיות חבר ועדת המכסות לבננות.
 מינויו של אליעזר באר, משרד החקלאות, בוועדה האמורה — בטל.
 ההודעה על מינוי ועדת מכסות לבננות, שפורסמה בילקוט הפר־

 סומיס 2097, חשל״ה, עמ׳ 1320 — תתוקן לפי זה.

 כ׳ בכסלו תשל״ח(30 בנובמבר 1977) אריאל שרון
 (חמ 3-113) שר החקלאות

 הודעה על שינוי בהרכב ועדת מכסות לבננות
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לחוק מועצת חפירות(ייצור ושיווק),
 תשל*ג-11973, אני ממנה בזה אח יצחק אילון, מעגן, להיות

 חבר זעדה המבסזת לבננות.
 מינויו של אליהו ליש בוועדה האמורה — בטל.

 ההודעה על מינוי ועדת המכסות לבננות שפורסמה בילקוט הפר
 סומים 2097, תשל״ה, עמי 1320, תתוקן לפי זה.

 כ׳ בכסלו תשל״ח(30 בנובמבר 1977) אריאל שרץ
 (דומ 113—3) שר החקלאזת

 1 ס״ח חשל״ג, עמי 310.

 1130 ילקוט הפרסומים 2411. ר׳ באדר א׳ ונשדי״ח, 9.2.1978



 חוק הגנת סמלים/ תשל״ה-974ו
 הודעה על כוונה לתת צו הגנה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק המת סמלים, תשל-ה-11974,
 אבי מודיע על כוונתי לתת צו הגבה על הסמל של המועצה המקומית

 שעב הנתון בזה:

 כ> מעונין רשאי להגיש החמדות למתן צו המה זה, תוך תשעים
 יום מיום הפרסום האחרון של הודעה זו ברשומות או בעתון יומי,

 למשרד הפנים, בנין 2, קרית בן־גוריון, ירושלים.

 ז׳ בשבט תשל-ח(15 בינואר 1978) יוסף בורג
 (חמ 163—3) שר הפנים

 1 ם׳׳ח תשל״ה, ע«׳ 22. י

 חוק הגנת סמלים, תשל״ה~-974ן
 הודעה על כוונה לתת צו הגנה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הגנת סמלים, תשל״ה—11974,
 אני מודיע על כוונתי לתת צו הגנה על הסמל שלהלן, כשהוא מופיע
 לבדו או בצירוף המלים ״הרבנות הראשית לישראל — מחלקת

 הכשרות הארצית,״:

 כל הטוען כי הצו עשוי לפגוע בזכויותיו, רשאי להגיש התנגדות
 לנתיגתו תוך תשעים יום מיום פרסום האחרון של הודעה זו ברשומות

 או בעתון יומי, למשרד הפנים, בנין 2, קרית בן־גוריון, ירושלים.

 ט׳ בשבט תשל״ח(17 בינואר 1978). יוסף בורג
 (חמ 3-163) שר הפנים

 1 ס״ח תשל־׳ה, עמ׳ 22.

 תקנות המועצות הדחיות היהודיות
 (חילופי גגרי), תשכ״ז-1966

 הודעה בדבר מינוי חברים במועצות דתיות
 בהתאם לתקנה 4 לתקנות המועצות הדתיות (חילופי גברי),
 תשב״ז-11966, אני מודיע, בי בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 מיניתי

- ת  א
 (1) משה גיאת להיות חבר המועצה הדתית פרדס חנה, במקום

 דוד אדמוני 2;
 (2) אביגדור רוסה להיות חבר המועצה הדתית הצור הגלילית,

 במקום רעגן עזרא 3.

 ב׳ בשבט תשל״ח(10 בינואר 1978) אהרן אבוחצירא
 (חמ 140—3) שר הדתות

 1 ק״ת תשכ׳׳ז, עמי 135.
 2 י״פ תשל״ו, עמ׳ 577.

 3 י׳׳פ תשל״ו, עמי 1407.

 חוק החשמל, תשי״ד-1954
 הודעה בדבר מינוי מנהל עניני חשמל

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק החשמל, תשי״ד—
 11954, אני ממנה את רם חביב להיות מנהל עניני חשמל בפועל.

 י״ח בשבט תשל״ח (26 בינואר 1978) יצחק מודעי
 (חמ 182—3) שר האנרגיה והתשתית

 1 ם׳׳ח תשי״ד, עמי 190.

 חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמידה),
ז96ו  חשכ״א-

 הודעה בדבר מינר ועדת ערר
 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק הרשויות המקומיות
 (הסדרת השמירה), תשב״א—11961, מיניתי לענין הסעיף האמור ועדת

 ערר נוספת 2 למועצה המקומית קרית מלאכי, בהרכב זה:
 דוד טורק עו״ד — יושב ראש

 ד״ר פרנסים קרסשטי — חבר
 אפרים לוינגר — חבר

 מען הועדה: משרד המועצה המקומית, קריה מלאכי.

 ההודעה בדבר מינוי ועדות ערר שפורסמה בילקוט הפרסומים
 1332, תשכ״ז, עמ׳ 725, תתוקן לפי זה.

 ז׳ בשבט השל״ח (15 בינואר 1978) יוסף בורג
 (חמ 3-146) שר הפנים

 1 ם׳יח תשכ׳׳א, עמי 169.
 2 י׳׳פ תשכיב, עמי 851; י״פ תשכ״ז, עמי 725.

 ייקום הפרסומים 2411, ב׳ באדי א׳ תשי״ח, 9.2:1978 1&1



 חוק מילווה פיתוח, תש״ך-1960
 הודעה בדבר הוצאת סדרה של אגרות הרב

 נמכרת בזה הודעה, כי בתוקף סמכותי שר האוצר לפי סעיף 6 (ב)
 לחוק מילווה פיתוח, תש״ך—11960, שהועברה אלי, קבעתי לגבי
 אגרות חוב מילווה פיתוח, תש״ך—1960, סדרה 5067, ענינים אלה:

 1. סוג הסדרה - סוג נ׳ אשר תנאיו נקבעו בתקנות מילווה פיתוח
 (סדרות מכוג גי), תשל״ז—1977 2.

 2. יום ההוצאה — י״ח בטבת תשל״ח (28 בדצמבר 1977).
 3. סך כל שוויה הנקוב — חמישים מיליון לירות.

 4. מועדי תשלום הריבית — הריבית תשולם בשיעורים חצי שנתיים
 ביום 28 ביוני וביום 28 בדצמבר של כל שנה, החל ביום כ״ג בסיון

 תשל״ח (28 ביוני 1978).
 5. מועדי פדיון איגרות החוב — איגרות החוב ייפדו בשנים עשר
 שיעורים שנתיים רצופים התל מיום כ׳׳ב בטבת תשמ״ד (28
 בדצמבר 1983). בשנים 1983—1992 ייפדה כל שנה 8% מםבופ
 איגרות החוב, בשנת 1993 ייפדה 10% מסכום איגרות החוב ובשנת

 1994 תיפדה יתרח סכום איגרות החוב.

 כ״ב בטבת תשל״ח(1 בינואר 1978) מאיר פרידמן
 (חמ 50—3) סגן הממונה על המימון ושוק ההון

 1 סייח תש״ך, עמ׳ 47; תשל״ז, עמ׳ 18 ועמי 146.
 2 ק״ת תשל״ז, עמי 1549.

 חוק מילווה פיתוח, תש״ך-1960
 הודעה בדבר הוצאת סדרה של אגרות חוב

 נמסרת בזה הודעה, בי בתוקף סמכות שר האוצר לפי סעיף 6 (ב)
 לחוק מילווה פיתוח, תש״ך—11960, שהועברה אלי, קבעתי לגבי
 איגרות חוב מילווה פיתוח, תש״ך—1960, סדרה 3505, ענינים אלה:
 1. סוג הסדרה — סוג ע׳ אשר תנאיו גקבעו בתקנות מילווה פיתוח

 (סדרות מסוג ע׳), תשל״ח—1977 2.
 2. יום ההוצאה — כ״ג בטבח תשל׳׳ח (2 ביגואר 1978).

 3. סך כל שוויה הנקוב — מאה מיליון לירות.
 4. מועדי תשלום הריבית — הריבית תשולם בשיעורים שנתיים ביום
 2 בינואר של כל שנה, ההל ביום ג׳ בטבת השל״ט (2 בינואר

.(1979 
 5. מועדי פדיון איגרות החוב — איגרות החוב ייפדו בשלמותן בשוויין

 הנקוב ביום ח׳ בחשון תשמ״ח (2 בינואר 1988).
 6 . פדיון מוקדם של איגרות החוב — לאחר יום י״ז בטבת השמ״ג (2
 בינואר 1983) רשאי בעל איגרת החוב לבקש פדיון מוקדם כאמור

 בתקנה 11 להקנות.

 כ״ט בטבח תשל״ה(8 בינואר 1978) מאיר פרידמן
 (חמ 50—3) סגן הממונה על המימון ושוק ההון

 1 ס־׳ה תש׳׳ך, עמי 47; תשל״ז, עמי 18 ועמי 146.
 2 ק״ת תשל׳׳ח, עמי 76.

 הוראות בנק ישראל (נכסים נזיליס),
 תשל״א-1971

 הודעה על שיעורי הנזילות של תכנית חסכון
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 להוראות בנק ישראל(נכסים נזילים),
 תשל״א—11971, ולאחר התייעצות עם שר האוצר, אני קובע לאמור:

 1 . בסעיף 1 להודעה על שיעורי הנזילות של תבניות חסכון 2, אחרי
 פסקה(5) יבוא:

 ־(6) תבניות חסכון לפי עידוד החסכון(תכנית חסכון כפל כפליים),
 תשל״ח-31977״.

 2. תחילתה של הודעה זו מיום י׳-ט בחשון השל״ח (31 באוקטובר
.(1977 

 י״ז בשבט תשל״ח (25 בינואר 1978) ארנון גפני
 (חמ 3-9) נגיד בנק ישראל

 1 ק״ת תשל״א, עמי 690; תשל״ח, עמ׳ 71.
 2 י׳־פ תשל״ח, עמי 319.
 3 ק״ת חשל״ח, עמ׳ 394.

 פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש],
 תש״ל-1970

 הרשאה לעסוק בביטוח רכב מנועי
 אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 (א) לפקודת ביטוח
 רכב מנועי [נופח חדש], תש״ל—1970 1, הרשיתי לעסוק בעסקי

 ביטוח רכב מנועי את החברות —

 (1) איילון הברה לביטוח בע״מ;
 (2) קורנהיל חברה לביטוח בע״מ

.Cornhill Insurance Company Limited 

 כ׳׳ו בטבח תשל״ח (5 בינואר 1978) בן עמי צוקרמן
 (חל 3-156) הרשות

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 15, עמי 320.

 ביטול הרשאה לעסוק בביטוח רכב מנועי
 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 (א) לפקודת ביטוח
 רכב מנועי [נוסח חדש], תש״ל—1970 1, ביטלתי את ההרשאה לעסוק

 בעסקי ביטוח רכב מנועי לחברה ׳׳קדימה״, משרד לביטוח בע׳׳מ.

 ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 2240, תשל׳׳ו, עמ׳ 2244,
 תתוקן לפי זה.

 ח׳ בשבט תשל״ח(16 בינואר 1978) בן עמי צוקרמן
 (חמ 3-156) הרשות

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 15, עמי 320.

 1132 ילקוט הפרסומים 1נ24, ב׳ באדר א׳ תשלי׳ח, 9.2.1978



 תקנות בחידות דגני עיר, תשל״ה-1974
 הודעה בדבר מועד בחירת רב עיר למצפה רמץ
 ועדת הבחירות לרב עיר במצפה רמון מודיעה כי הבחירות לרב
 עיר למצפה דמון יתקיימו ביים רביעי, ו׳ באדר ב׳ תשל׳׳ת (15

 במרס 1978) בשעה 17.00 במשרדי המועצה הדתית.
 תשומת הלב מופנית לתקנה 10 לתקנות בהירת רבני עיר, תשל״ה
 1974!, הקובעת לאמור: ׳׳10. מי שכשיר להיבחר ברב-עיר דשאי
 להציג לועדה הבחירות את מועמדותו בכתב לא יאוחר מ־7 ימים לפני
 מועד הבחירות, וכן רשאים שלושה מחברי האסיפה הבוהרח לא

 יאוחד מהמועד האמור להציג מועמד שהסכים לבך בכתב״.

 בעלי כשירות רשאים להיות מועמדים לתפקיד רב עיר למצפה־
 רמון ותשומת הלב מופנית לתקנה 3 לתקנות האמורות, הקובעת את

 אלה הכשירים להיבחר לרב־עיר. י
 מועמדות בצירוף מסמכי הכשירות, בהתאם לתקנה 3, ניחן
 להגיש למזכיר הועדה, מרדכי אפרגן, במשרדי המועצה הדתית
 מצפה־רמון, בימים א—ה בין השעות 9 עד 12 לפני־הצהרים, תוך

 המועד הקבוע בתקנה 10 כאמיר.

 ד׳ בשבט תשל-ה (12 בינואר 1978) נמים טויטו
 יושב ראש ועד הבחירות לרב עיר

 מצפה־רמון
 1 ק״ת תשל׳׳ה, עמי 532.

 פקודת מחלות בעלי חיים, 1945
 צו המכריז על שטחים נגועים לצרכי הפקודה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לפקודת מתלות בעלי חיים, 11945,
 אני מכריז על תחומי הישובים הנקובים להלן כשטחים נגועים במחלת

 הניוקםל:

 מושב יד רמב״ם — במועצה אזורית גזר;
 מושב בית עוזיאל — במועצה אזורית גזר.

 כ״ג בטבת תשל״ח(2 בינואר 1978) א׳ שמשתי
 (המ 126—3) מנהל השירותים הוטרינריים

 1 ע״ר 1945, תום׳ 1, עמי 155.

 תקנות השבת אכידה, תשל״ג-973ו
 הודעה בדבר אבידה שלא נתבעה

 בהתאם לתקנה 10 לתקנות השבת אבידה 1973 1, מתפרסמת בזה
 הודעה, כי 31 מכנסיים מסוגים שונים, לגברים ונשים, 18 סוודרים
 בצבעים שונים, 9 חולצות שונות ו־100 לירות כסף מזומן שערכם
 הכולל מניע ל־5,000 לירות, שנמצאו בלוד, הינם אבידה שלא נתבעה
 ויועברו למוצא בתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות,

 אפ לא יימצא מי שיטען לזכות עליה.

 היחידה המטפלת: לשכת הסיור/מרחב המרכז.

 כ״ט בטבת חשל״ח (8 בינואר 1978) י' לבבי
 (המ 51—3) רב-פקד

 1 ק״ת תשל״ג, עמי 1839; תשל׳׳ו, עמ׳ 51.

 תוק מילווה פיתוח, תש״ך-960ו
 הודעה בדבר הוצאת סדרה של אגרות חוב

 נמסרת בזה הודעה, כי בתוקף סמכות שר האוצר לפי סעיף 6 (ב)
 לחוק מילווה פיתוח, תש״ך—11960, שהועברה אלי, קבעתי לגבי
 אגרות חוב מילווה פיתוח, תש״ך-1960, סדרה 8039, ענינים אלה:

 1. סוג הסדרה - סוג ח׳ אשר תנאיו נקבעו בתקנות מילווה פיתוח
 (סדרות מסוג חי), תשל״ז—1977 2.

 2. יום ההוצאה - כ״ה בטבת תשל״ח (4 ביגואר 1978).

 3. סך כל שוויה הגקוב — חמישים מיליון לירות.

 4. מועדי פדיון הקרן והריבית: ביום כ״ט בטבת תשמ״ד (4 בינואר
 1984) ייפדו איגרות החוב בשלמותן בשוויין הנקוב, בתוספת
 ריבית או ריבית והפרשי הצמדה לפי הברירה הקבועה בסעיף 8

 לתקנות.

 כ״ו בטבת תשל״ח(5 בינואר 1978) מאיר פרידמן
 (חמ 50—3) סגן הממונה על המימון ושוק ההון

 1 ס״ח תש״ך, עמי 47; תשל״ז, עמי 18 ועמי 146.
 z קית תשל״ז, עמי 1554.

 צו המועצות המקומיות (א), תשי״א-950!
 הודעה בדבר התפטרות סגן ראש המועצה

 המקומית יהוד
 בהתאם לסעיף 117 לצו המועצות המקומיות(א), תשי׳״א—11950,
 נמסרת בזה הודעה בי בישיבת המועצה המקומית יהוד שהתקיימה
 ביום כ״ב בחשון תשל׳׳ח (3 בנובמבר 1977) התפטר גבריאל קחו־

 רוביצקי מכהונתו כסגן ראש המועצה.

 ה׳ בשבט תשל״ה(13 בינואר 1978) חיים קוברסקי
 (חמ 46—3) המנהל הכללי של משרד הפנים

 1 לךת תשי׳׳א, עמ׳ 178; ק״ת תשכ׳׳ב, עמי 280; י׳׳פ חש׳׳ל, עמי
.2194 

 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות),
 תשי״ח-1958

 הודעה בדבר התפטרות סגן ראש המועצה האזורית
 אשכול

 בהתאם לסעיף 32(יב) לצו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות),
 תשייח—11958, נמסרת בזה הודעה כי בישיבת המועצה האזורית
 אשבול שהתקיימה ביום ו׳ בחשון תשל׳׳ח (18 באוקטובר 1977)

 התפטר חיים פטקין מכהונתו כסגן ראש המועצה.

 ה׳ בשבט תשל״ח(13 בינואר 8ל19) חיים קוברםקי
 (חמ 97—3) המנהל הכללי של משרד הפנים

 * לףת תשי״ח, עמ׳ 1256; י״פ תש״ל, עמי 2018.

1133 978T.9.2 ,2411ילקוט הפרסזמים , ב׳ באדר־א׳ תשל״ח 



 חוק התכנון והבניה, תשב״ה-965ז
 פקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943

 הודעות לפי סעיף 5 ו־7 לפקודה

 כל התובע לעצמו זכות או טובה הנאה כל שהן בקרקע האמורה
 ורוצה לקבל פיצוי על בך נדרש לשלוח לועדה — תוך חדשיים מיום
 פרםופ 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 לספיפיהם 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 לצדכי הציבור שלמענם
 עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה שכל אדם המהזיק בקרקע האמורה

 ימסור מיד אח החזקה בה.
 תוספת

 בגוש 6426:
 חלק

 מחלקה
 השטח במיד

 בקירוב
45 417 
46 431 
47 296 
48 187 
49 293 
50 284 
51 275 
52 267 
53 260 
54 253 
55 250 
56 361 

177 280 
178 288 
269 203 
270 206 
271 2S6 
272 210 
273 215 
274 218 
275 222 
276 226 
277 231 
632 386 

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית כפר־סבא, וכל
 המעונין בדבר זכאי לעיין בו בימים בשעות שמשרדי הועדה פתוחים

 לקהל.

 ה׳ בשבט תשל״ח (13 בינואר 1978)
 (המ 3-2) זאב גלר

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 כפר־םבא

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1985!, ובהתאם לשינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא
 ׳-תכנית מס׳ 1445 שינוי מס׳ 11/68 לתכנית מיתאר מקומית מם׳
 62 — הפיכת שטח פתוח ציבורי לאזור מגורים 1 ופיתוח השטח
 ברחוב נקנור שבי גונך (להלן - התכגית), שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 1686, תשל״א, עמ׳ 652, מוסרת בזה
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים (להלן — הועדה) הודעה,
 כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור

 וכי הועדה מוכנה לישא וליהן על רכישת הקרקע האמורה.

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

 הנתבע בכל סעיף וסעיף.

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

 ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת
 רצועות קרקע המהוות:

 1. חלקים מחלקות 47,35,34,33,32,31,13,12,11,10,9,8,
 48, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 70 ו־75 בגוש 30122,

 כמסומן בצבע אדום בתשריט התכנית;
 2. חלקים מחלקות 17 ו־18 בגוש 30171, כמםומן בצבע ירוק בתשריט

 התכנית.
 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית ירושלים ובל

 המעונין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

 כיה בטבת תשל״ח (4 בינואר 1978)
 (חמ 3-2) טדיקולק

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 ירושלים

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ׳׳ה—1965 1, ובהתאם לשינוי תכנית מיתאר כס/1/1 (להלן —
 התכנית), שהודעה בדבר הרשאה לתת לה תוקף פורסמה בילקוט
 הפרסומים 1636, תש״ל, עמי 2280, מוסרת בזה הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה כפר־םבא (להלן—הועדה) הודעה, בי הקרקע המתו
 ארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור, ובי הועדה

 מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

 1 ס״ח חשכ׳יה, עמי 307.

 1134 ילקוט הפרסומים 2414, ב׳ באדר א׳ תשל׳׳ח, 9.2.1978



 חוק התכנון והבניה/ תשכ״ה~־1965

 מחה ירושלים

 עיקרי הוראותיה: להחליף את המגרשים ב1, ה, המיועדים לגן
 ילדים ולמעון ילדים, ולתקן בהתאם את השביל'להולכי רגל

 ואת גבולות מגרשי המגורים והחניה הסמוכים.

 הודעה על הפקדתה ביחד עם התשריט המצורף אליה פורסמה
 בילקוט הפרסומים מסי 2365,• תשל׳׳ז, עמי 2351.

 (2) תכנית מם׳ 2399 — שינוי מסי 1/76 לתכנית מפורטת מס׳ 31.
 ואלה השטחים הכלולים בתבנית: שכונת גבעת מרדכי, רח׳

 שח״ל, גוש 30184 חלקה 86.

 עיקרי הוראותיה:
 א) הלוקת הלקה 86 בגוש 30184;

 ב) שינוי יעוד חלק מהלקה 86 משטח ציבורי פתוח לשטח
 להקמת בנין ציבורי; על המגרש יוקם בנין למועדון נוער

 דתי.
 הודעה על הפקדתה ביחד עם התשריט המצורף אליה פורסמה

 בילקוט הפרסומים מס׳ 2365, תשל״ז, עמי 2351.

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

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעות בדבר אישור שינויי תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ׳׳ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינויי תכניות מיתאר מקומיות

 אלה:

 (1) תכנית מס׳ 1774א־ — שינוי מס׳ 45/73 לתכנית מיתאר מקו
 מית ירושלים ושינוי מס׳ 1/73 לתכנית מס׳ 1774.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית:
 רח׳ ינאי מרכז העיר, גוש שומה 30035 חלקות 141,110,109

 וחלק מחלקה 142.

 עיקרי מטרות התכנית:
 א) בניית 5 קומות נוספות מעל חניון קיים;

 ב) שינוי תכנית בנין עיר מס׳ 1774 ע״י הוספת שטח בניה
 מעל המאושר;

 ג) שינוי תכנית המיתאר המקומית לירושלים ע״י הגדלת שטח
 הבניה המאושר.

 הודעה על. הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורממה
 בילקוט הפרסומים 2238, השל״ו, עמי 2196.

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית' לתכנון ולבניה מחוז
 ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, הופקדו
 ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, שינויי תבניות מיתאר מקו

 מיות אלה:

 (1) . ״תכנית מס׳ 2390 — שינוי מס׳ 76/77 לתכלית מיתאר מקומית
 ירושלים׳׳.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 שכונה רחביה, רח׳ אברבנאל 14, פינת רח׳ אבן עזרא 15,

 גוש 30038 חלקה מס׳ 41.
 עיקרי מטרת התכנית:

 הגדלת אחוזי הבניה ל־115% במקום 90% לשם השלמת הקומה
 השלישית.

 (2) ״תכנית מס׳ 2411 — שינוי מס׳ 1/77 לתכנית מיתאר מקומית
 מם׳ 1144׳׳.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 ירושלים, שכונת קומונה, גוש 30273 מגרשים מסי 171, 128,

 127 שבתכנית 1144.
 עיקרי מטרת התכנית:

 א. ביטול מעבר ציבורי להולכי רגל (מגרש מס׳ 171),
 ב. התוויית מעבר ציבורי להולכי רגל מערבית ממגרש 127;
 ג. איחוד המעבד הציבורי החדש להולכי רגל עם המעבר

 הציבורי הקיים בתכנית 1144;
 ד. איחוד מגרשים 127, 128, 171.

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

 בל המעונין בקרקע, כבנין'או בבל פרט תכנוני אחר הרואח את
 עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, ובן בל הזכאי לכך על פי סעיף
 100, לחוק, רשאי תוך חדשיימ מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
 להגיש התנגדות לשינויי התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעות בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ח-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינויי תכניות מפורטות אלה:

 •(1) תבנית מסי 1885ג׳ — שינוי מם׳ 2/76 לתכנית מפורטת מס׳
 1885א׳.

 ואלה השטחים הכלולים בתבנית: שכונת ״מזרח תלפיות״ בחלק
 המזרחי אמצעי של יחידת התכנון מם׳ 02.
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 מרחב תכנון מקומי, מטה יהודה
 הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ׳׳ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מסה יהודה,
 הופקדו ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, שינויי תכניות מיתאר

 מקומיות אלה:

 (1) ״תכנית מס׳ מי/325 — שינוי לתכנית מיתאד מקומית מם׳
 יג/116 ושינוי לתכנית מפורטת מם׳ יג/155״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 מבשרת ציון, שכונת מעוז ציון, גוש 30366 חלקה מס׳ 13.

 עיקרי מטרות התבנית:
 חלוקת החלקה ל־2 מגרשי בניה וקביעת מגבלות הבניה והפרשת

 שטתים לצרכ־ ציבור.

 (2) ״תכנית מס׳ מי/334 — שינוי לתכנית מיתאר מקומית מס׳
 יג/155״ .

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: .
 התכנית משתרעת על שטח של 30.9 דונם בתחום מועצה מקומית
 מבשרת ציון, משכונת מבשרת ירושלים עד לקו הירוק (גבול
 המדינה לפי קווי שביתת הנשק 1948) בכיוון שיח עבד אל

 פזיז.

 עיקרי מטרות התכנית:
 התוויית דרך חדשה, הרחבת דרך קיימת ויעוד שולי הדרך
 לשטח פתוח ציבורי. התכנית מהווה שינוי לתכנית מספר
 יג/155 באשר היא משנה יעוד שטח מאזור חקלאי לדרך ולשטח

 פתוח ציבורי.

 (3) ״תכנית מסי מי/343 — שינוי לתבנית מיתאר מטה יהודה
 מי/200״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 קטע הכביש ליד כפר זכריה המחהיל מנ.צ. 146.340-124.545

 ונגמר בנ.צ. 123.280—144.680.
 עיקרי מטרות התכנית:

 שיפור תואי בביש קיים.

 (4Í ׳4תכנית מס׳ מי/352 — שינוי לתכנית מיתאר מקומית יג116/
 ושינוי לתבנית מפורטת מס׳ ינ/155.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 מבשרת ציון שכונת מעוז ציון, גוש 30367 הלקה מס׳ 32.

 עיקרי מטרות התכנית:
 הלוקת החלקה ל־2 מגרשי בניה, קביעת מגבלות והפרשת

 שטחים לצרבי ציבור.
 בל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא תשלום

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כל המעונין בקרקע, בבנין או בנל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
 להגיש התנגדות לשינויי התבניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 (2) תכנית מם׳ 4ל18א׳ — שינוי מס׳ 1/76 לתכנית מיתאר מקומית
 מס׳ 1874.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית:
 שכונת כיח הכרם, רח׳ מרינוב, שדרות הרצל גוש 30163

 חלקות 37, 86, חלקי חלקות 18, 63, 88, 92, 98, 110.
 עיקרי מטרות התכנית: שינוי סעיף 8(1) שבתכנית 1874 כך
 שהמבנים ירוכזו בצד הצפוךמזרחי של השטח ללא יפוזרו
 כאשד יתרת השטה תיועד לשטח פתוח ולמגרשי ספורט בשילוב

 עם נטיעות.
 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2303, תשל״ז, עמ׳ 1011.

 (3) תכנית מסי 2384 — שינוי מס׳ 2/76 לתכנית מיתאר מקומית
 מם׳ עמ/9.

 יאלה השטחים הכלולים בתכנית:
 שכונת אל שייאח, אל־טור.

 עיקרי מטרות התכנית:
 שינוי יעוד משטח פרטי פתוה לאזור מגורים 5.

 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה
 בילקוס הפרסומים 2365, תשל׳״ז, עמי 2351.

 השיגויים האמורים בצורה שבה הועדה אישרה אותם, ביהד עם
 התשדיטים המצורפים אליהם הופקדו במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, וכל המעונין
 רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמםרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 להוק התכנון והבניה,
 תשב״ח—1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תבנית מיתאר מקומית
 הנקראת: תבנית מס׳ 1705א׳ — שינוי מם׳ 1/77 לתכנית מיתאר
 מקומית מס׳ 1705, ושינוי מסי 21/77 לתכנית המיתאר המקומית

 לירושלים.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית:
 רה׳ יפו מס׳ 234, גוש 30075 חלקה 100.

 עיקרי מטרות התכנית:
 שינוי שימוש מאושר בתכנית 1705 לשימוש משרדים בקומה
 6 של הבנין שיוקם בשטח (בנין מס׳ 7) הגובל בצד המערבי של בנין

 השק׳׳ם.
 הודעה על הפקדתו, ביהד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה

 בילקוס הפרסומים 2365, תשל״ז, עמ׳ 2351.

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

 בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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 חוק התכנון והבניה, תשכ-׳יה—1965

 התבניות האמורות, בצודה שבה אישרה הועדה המחוזית ביחד עם
 התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה המחוזית
 האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה יהודה,
 וכל המעונין רשאי לעיין בהן ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, מטה יהודה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 חשב־ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מיתאר מקומית'
 הנקראת: תכנית מס׳ מי/331 — שינוי לתכנית מיתאר מקומית מס׳

 יגיי,116 ושינוי לתכנית מפורטת מם׳ יג/155.

 ואלה השטחים הכלולים בתבנית: מבשרת ציין, שכונת מערו
 ציון, גוש 30367 חלקה מס׳ 50.

 עיקרי מטרות התבנית:
 חלוקת החלקה ל־2 מגרשי בניה וקביעת מגבלות הבניה והפרשת

 שמחים לצרכי ציבור.
 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2357, תשל״ז, עמ׳ 2140.

 השינוי האמור, בצודה שבה הועדה אישרה אוהו ביחד עם התשריט
 המצורף הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה מטה יהודה, וכל המעונין רשאי לעיין בו

 ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י׳ בשבט תשל־׳ח (18 בינואר 1977) ר׳ לוי
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז ירושלים

 מתה תל־ אביב

 מרחב תכנון מקומי, תל־אביב־יפו

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חל־אביב,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:
 תכנית מס׳ 985בי - שינוי מם׳ 1 לשנת 1975 של תכנית מס׳ 985
 תל־אביב, גוש 6337 חלקי חלקות 8, 6, 5; גוש 6338 חלקי חלקות

 3, 2, בשכונת נוה שרת.

 עיקרי מנורות שינוי התכנית: לתבבן מחדש השטת המפורט כסעיף
 2 בתקנות ולשנות בהתאם לבך את התכנית מסי 985 על שינוייה,
 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים 1750

 מיום 12 באוגוסט 1971.

 . הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף' אליו, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2161, תשל״ו, עמי 376.

 מרחב תכנון בקומי, מטה יהודה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ירושלים
 ובמשרדי ריצדה המקומית לתכנון ולבניה מטה יהודה, הופקד שיניי
 תכנית מפורטת הנקרא: תכנית מס׳ מי/237 ד—שינוי לתכנית מי/237.

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם:
 התכנית משתרעת על פני שטח של כ־23 דונם בתחום המועצה
 המקומית מבשרת ציון ממערב למרבז הקליטה. הבל על פי גבולות

 התכנית בהתאם לתשריט.
 עיקרי מטרות שינוי התכנית:

 א) שינוי גבול תכנית מס׳ מי/237; ב) שינוי גבולות מגרשי הבניה
 ושטחי החניה כפי שנקבעו בתכנית מס׳ מי/237; ג) איחוד מגרשים

 54/53 למגרש בניה אהד.

 כל המעונין בשיגוי התכגית רשאי לעיין בו ללא חשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התבנית, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100 להוק, רשאי תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
 להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, מטה יהודה

 הודעות בדבר אישור תכנית מפורטת
 ואישור שינויי תכנית מפורטת

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

 התליטה, באישור שר הפנים, לאשר תבניות מפורטות אלה:

 (1) תכנית מם׳ מי/274א׳.
 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: שכ׳ מבשרת ירושלים בתחום
 המועצה המקומית מבשרת ציון בין קואורדינטות אורך
 164.800—165.325 וקואורדינטות רחוב 134.150—134.520.
 עיקרי הוראותיה: חלוקת השטח לדרכים, שטח פתוח ציבורי,
 שטח לבניני ציבור, שטח למסחר ולחלקות המהוות מגרשי

 בניה למגורים.

 הודעה על הפקדתה יהד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2292, תשל״ז, עמ׳ 719.

 (2) תכנית מס׳ מי/223א׳ — שינוי לתכנית מס׳ מי/223.
 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: מבשרת ציון אזור ט׳ מדרום

 מזרח לאזור הקיים במבשרת ירושלים.
 עיקרי הוראותיה: א) להתיר בניה של בתים דו־משפחתיים ב־14
 מגרשים ששטחם עולה על 660 מ׳׳ר (למגרש); ב) להקל בקווי
 הבנין לגבי בנינים דו־משפחתיים, קווי הבנין יהיו: קדמי 5 מ׳,

 אתורי 6 מי, צדדי 3.5 מי.
 הודעה על הפקדתה ביחד עפ התשריט המצורף אליה פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2332, תשל״ז עמ׳ 1617.
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 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-965ן

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

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, בת־ים

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לםעיף 117 לחלק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנק ולבניה מחוז תל־אביב,
 החליטה, באישור שד הפנים, לאשר שינוי תכנית מיתאר הנקרא:
 תכנית מסי 213 — שינוי לתכניות שיכון ציבורי 3/39/3, ותבנית מס׳
 130 ומיתאר 2א׳ בת־ים, גוש 7128 חלקות 15, 17, 18, 128, ג14,
 גוש 7132 חלק מחלקה 145, ברחובות צומת מבצע סיני — יוםפטל.

 עיקרי הוראותיו: הפקעת שטח לצדכי ציבור כמסומן בתשריט
 בדי להרחיב —

 א) רחוב מבצע סיני, רחוב אלי כהן כחלק מתכנית הסדרת צומת
 מבצע סיני אלי בהן ויוםפטל;

 ב) תכנון הצומת המאושר ע״י הועדה לתיאום התנועה והממונה
 על התעבורה, מהווה חלק בלתי נפרד מהתכנית ויצורף כנספח

 אי.
 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2173, תשל״ו, עמי 695.

 השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו, ביתד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה בת־ים, וכל המעונין
 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, הרצליה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשביה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מהוז תל־אביב,
 אישרה תכנית מפורטת הנקראת: תכנית מפורטת מס׳ 1359 הרצליה —
 (איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים), גוש 6538 חלקות 129, 128

 ברחובות שרה מלבין — ארלוזירוב.

 עיקרי הוראותיה: איחוד החלקות וחלוקתן מחדש והפרשת שטחים
 לצורך הרחבת דרכים בהתאם לחשריט המצורף.

 הודעה על הפקדתה, יחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2068, תשל״ה, עמ׳ 507.

 התכנית האמורה, בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית ביחד עם
 התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 ןכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה, ובל המעונין
 רשאי לעיין בה ללא חשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 . השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל־אביב־יפו, ובל
 המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, תל־אביב־יפו

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 ניחנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 השכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 תל־אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל־אביב־יפו,
 הופקד, ביחד עם התשריט המצורף אליו, שינוי תבנית הנקרא: תכנית
 מם׳ 1866 — שינוי מם׳ 1 לשנת 1976 של תכנית מפורטת -E״,

 אדמות מזרח תל־אביב.

 מקומם של השטחים אשר התבנית מתייחסת אליהם:
 חלק מגוש 6976, בין רחוב המסגר ורחוב המקצוע.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית: שיגוי ייעוד השטח מאזור לתבגון
 בעתיד לאזור תעשייה, התוויית דרבים חדשות והרחבת דרבים קיימות
 לשירות אזור זה, חלוקתו למגרשים וקביעת תקנות בניה, ולשנות
 בהתאם לבך את תבנית מפורטת ׳׳E׳׳, אדמות מזדה תל־אביב, על
 שינוייה, אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בעתון הרשמי

 מם׳ 1114 מיום 17.7.1941.

 בל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא חשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

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

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרהב תכנון מקומי, בני־ברק

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ׳׳ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חל־אביב,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:
 תכנית מסי 311 — שינוי לתכנית מפורטת מם׳ 109 קרית הרצוג,
 בני־ברק, בוש 6195 חלקי חלקה 131, בין רחוב קובלםקי ורחוב

 נויפלד.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית: לשנות את השטח ע׳׳י שינוי באופן
 הבינוי והלוקה חדשה של אזור מגורים בי. ביטול דרכים והרחבת
 דרכים וקביעת דרכים חדשות, קביעת שטח ציבורי פתוה, הכל בהתאם

 למופיע בתשריט.

 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2119, תשל״ה, עמי 1863.
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 חוק התכנון והבניה, חשכ״ה—1965

 מקומם של השמחים אשר התכנית מתייחסת אליהם:
 גוש 6424 הלקות 58(חלק), 97, 121, 122, 123, 124, 129,

 130(חלק), ברחובות בר כוכבא, נוח ישראל.
 עיקרי מטרות שינוי התבנית: א) לשנות יעוד לאזור מגורים ני;
 ב) לקבוע יחידה מסחרית; ג) לקבוע תכנית בינוי; ד) לתחום
 מגרשים לבניני ציבור; ה) להקצות שטח ציבורי פתוח; ו) להח־־,
 זזת דדך חדשה, להרחיב דדך קיימת ולבטל קטע מדרך קיימת;

 ז) איחוד מגרשים וחלוקתם מחדש.

 (2) תכנית מם׳ 1468 — שינוי לתכנית מסי 653 הרצליה.
 מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם:

 גושים וחלקות: 6538 הלקוח 303, 304, 283, 313(חלק),
 ברחוב הרב קוק ורחוב שמשון הגבור.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית: א) לשגות יעוד חלקות 303,
 304 ו־313 חלק מאזור מגורים ב׳ ומדרך לשטח לבנין ציבורי;
 ב} להפקיע חלקות 303 ו־304 בשלמותן לצורך הרחבת בית
 הספר; ג) כפיצוי עבור השטח המופקע תעביר העיריה על שם
 הבעלים חלקות 283 ו־284 בגוש $538 המיועדות לכך בהתאם

 לתכנית מס׳ 1312.

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

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה אח
 עצמו נפגע על ידי שינויי התבניות וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף
 100 לחוק, רשאי תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות,

 להגיש התגגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, חולון

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:
 תכנית מס׳ ת—138א׳ שינוי לתכנית מפורטת ח—138 חולון, גוש
 7070 חלקות 99-84, 100, 104, 106—108, 101; גוש 7165 חלקות
 73-37, 75, 76, 87-78, 93-90, 98-96, 135-101; גוש 7166

 חלקות אי: 1—3, 19, 72, 116, 117, 192, בשיכון עממי, חולון.

 עיקרי מטרות שינוי התבנית: שינוי סעיף 15 (ג) של תקנות תכנית
 מפורטת ח—138 ע״י מתן אפשרות בניה באגפים במקום בניה בכל
 הבנין בבת אחת, כל שאר סעיפי תכנית ח—138 יחייבו את המגישים

 ובוני התוססות.
 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2207, תשל״ו, עמ׳ 1498.

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

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, הרצליה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
י הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב, ב 9 6 5 , Í—׳ה  תשכ׳
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורםת הנקרא:
 תכנית מס׳ 1469 — שינוי לתכנית מפורטת מס׳ 513 הרצליה, גוש
 6664, חלקות 7, 8, 9, 80, ברחובות הצפצפות—הבריגדה היהודית.

 עיקרי מטרות שינוי התבנית: להפקיע שטחים לצורך הרחבת רחוב
 הצפצפות ויישור חואי הרחוב בהתאם לתשריט.

 הודעה על הפקדתו, ביתד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2303, חשל״ז, עמ׳ 1012.

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

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, הרצליה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חל־אביב,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מיחאר הנקרא:
 תכנית מס׳ 1465 — שינוי לתכנית מיחאר מקומית מם׳ 253א׳ — גוש
 6518 הלקוח 220, 221, 222, 28, 29 (חלק), ברחוב מדינת היהודים.

 עיקרי הוראותיו: לשנות תואי רחוב מריבת היהודימ בהתאפ
 לחשריט המצורף ע״י שיבוי יעוד חלק מהשטח משטח ציבורי פתוח
 לדרך, ולקבוע כשכח ציבורי פתוח את עטה הכביש שישתחרר בצד

 דרום.
 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2271, תשל׳׳ז, עמ׳ 273.

 השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו, ביתד
 עמ התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה, וכל המעונין
 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, הרצליה

 הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 להוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 תל־אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה, הופקדו,

 ביחד עם חתשריטים המצורפים אליהם, שינויי תכניות אלה:

 >1) תבנית מם׳ 1461 — שינוי לתכנית מס׳ 3/29/9 — שינוי לתבנית
 מסי 3/29/14 הרצליה.
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ו 9 6 5 - ה ״ כ ש ק התכנון והבניה, ת  תו

 מרחב תכנון מקומי, רמו! השדון

 הודעות בדבר אישור שינויי תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב,

 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינויי תכניות מיתאר אלה:

 (1) תכנית מס׳ 490 — שינוי מם׳ 109 לתבנית מיתאר מקומית מם׳
 210א', גוש 6415 חלקית 171, 172, 282, 320, 321, 387
 חלקי חלקוה 50, 56-54, 58, 59, 67, 123, 283, 304, 318,
 319; גוש 6416 חלקות 82, 83, 89, 117 חלקי חלקות 53, 57,
 81, 84, 90, 115, 116, 118, בין הרחובות הגבה — המחתרת —

 הפלמ״ח.

 עיקרי הוראותיו: הפיכת שטח לבנין ציבורי, לציבורי פתוח,
 והפיכת שטח ציבורי פתוח לבנין ציבורי על מנת לקבל מגרש
 קומפקטי לשם הקמח בנין ״יד לבנים״, שיכלול אולם זכרון,

 ארכיון וספריה בלבד.

 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2173, תשל״ו, עמ׳ 696.

 (2) תכנית מם׳ 512 — שינוי לתכנית מיתאר מקומית מס׳ א/210/
 גוש 6597 חלקה 86, כרחוב ז׳ בחשון.

 עיקרי הוראותיו: א) חלוקת והפרדת שטח חקלאי באיזור מגו־
 רים א׳ בהתאם לתכנית מיתאר א/210; ב) חלוקה לשני מגרשי
 בגיה; ג) הפקעה לצרכי ציבור של מגרש לשטח לבנין ציבורי

 ולהרחבת הדרך.
 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2267, תשל״ז, עמי 181.

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

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, תל־אביב־־יפו

 . הודעה בדבר ביטול הפקדת שינוי תכנית
 נמסרת בזה הודעה, כי ההודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית הנקרא:
 ״תכנית מסי 600—א׳ — שינוי מס׳ 1 לשנת 1973 של תבנית מם׳
 600 — שלב ב׳ — תכנית לאיחוד וחלוקה חדשה (רפרצלציה) של
 חלק ראשוך, שפורסמה בילקוט הפרסומים 2000, חשל״ד, עמי

 1224 - מבוטלת בזה.

 ט״ו בשבט תשל״ח (23 בינואר 1978)
 ד׳ רזניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חל־אביב

 מרחב תכנון מקומי, קרית אונו

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חל־אביב,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:
 תבנית מס׳ תמ״מ/143 - שינוי לת.ב.ע. מפורטת מם׳ חמ״מ 66א׳
 קרית אונו, גוש 6496 חלקות 64, 61, 60; גוש 6491 חלקי הלקות

 3, 5, רחובות אתיאב — ירושלים.

 מטרות שינוי התכנית: לקבוע מגרש מיוחד להקמת מבנה מיועד
 לבית אבות ולשנות בהתאם את תכנית 66א׳ שאושרה למתן תוקף

 ופורסמה בילקוט הפרסומים מם׳ 1714 מיום 19 באפריל 1971.
 הודעה על הפקדתו, ביחד עפ התשריט המצורף אליו, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2240, תשל״ו, עמי 2246.

 השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו, ביהד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית אונו, וכל המעונין
 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 .פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, רמת־גן

 הודעות בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב,

 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינויי תבניות מפורטות אלה:

 (1) תכנית מם׳ רג/590א׳ — שינוי לתכניה מפורטת מס׳ רג/590
 רמת־גן, גוש 6126 חלקות 505, 524 ברחוב אלכסנדר פינת

 רה׳ אורה.
 עיקרי מטרות שינוי התכנית: לאשר בניה מיוהדת במגרש

 ציבורי.
 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2139, תשל״ה, עמי 2235.

 (2) תכנית מם׳ רג/727 — לתכנית מפורסת מס׳ R/81/2, גוש
 6145 חלקות 155, 154, ברחוב מיכאל.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית: שינוי יעודה של קרקע בתהום
 התכנית.

 הודעה על הפקדתו, ביהד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2298, תשל״ז, עמי 884.

 השינויים האמורים, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותם,
 ביחד עם התשריםים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת־גן,
 וכל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פחותים לקהל.
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 חוק התכנון והבניה* תשכ״ה—1965

 מתח המרכז

 התבניות האמורות בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית, ביתד עט
 התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה המחוזית
 האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז וכל
 מעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלוט בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, זמורה

 הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשביה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה, הופקדו,

 ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, שינויי תכניות אלה:

 (1) ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ זמ/19/19א׳״.
 עיקרי הוראות השינוי: קביעת בינוי ב־2 קומות על עמודים,

 עם מבני עזר בקומת העמודים.
 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התבנית: גוש 3875 מגרש

 מסי 203א׳ ברח׳ פוקם מם׳ 9, בגדרה.

 (2) ״שינוי תכנית מפורטת מס־ זמ/6/36״.
 עיקרי הוראות השינוי: קביעת חלוקה חדשה, קביעת ייעודי

 קרקע, התוויית דרכים, וחנייה.
 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכגית: גוש 3898 חלקות
 24, 26, 27, מגרשים 23 עד 28, ברחוב הצנהניפ במזכרת־

 בתיה.

 כל המעונין בשינויי התבניות רשאי לעיין נהם ללא תשלום
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 בל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
 נפגע על ידי שינויי התכניות, ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי, תוך הדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
 להגיש התנגדות לשינויי התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, כפר סבא

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ׳׳ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,
 אישרה, באישור שר הפנים, שינוי תכנית מפורטת הנקרא: ״שינוי

 תבנית מפורטת מם׳ כס;7/69אי״.

 ואלה הס השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7621 חלק
 מהלקה 287 רח׳ רינגלבלום מט׳ 1, ורח׳ קורצ׳ק בכפר סבא.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: הגדלת שטח לבניני ציבור לבתי
 כנסת, הקמת מקלט ציבורי והיעול.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף אליו,
 פורסמה בילקוט הפרסומים 2353, תשל״ז, עמ׳ 2085.

 מרחב תכנון מקומי, המרכז
 הודעות בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

 אישרה, באישור שר הפנים, שינויי תכניות מפורטות אלה:

 1) ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ ממ/6/711״.
 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התבנית: בפד ברא.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי ייעוד מדרך לשטח לבניין
 ציבורי, והרחבת דרכימ.

 הודעה על הפקדה שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף
 אליו, פורסמה בילקוט הפרסומים 2322, תשל-ז, עמ׳ 1409.

 (2) ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ ממ/1074״.
 ואלה הם השטתים הכלולים בשינוי התכגית: גוש 6694 חלקה

 79, רה׳ רמז 16, ביהוד.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת 2 מבנים על חלקה ללא

 חלוקה.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף
 אליו, פורסמה בילקוט הפרסומים 2115, תשל׳׳ה, עמי 1785.

 שינויי התבניות האמורות, בצורה שבה אישרה הועדת המחוזית,
 ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז,
 וכל המעונין רשאי לעיין בחם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, המרכז

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

 אישרה תכניות מפורטות אלה:

 (1) ״תבנית מפורטת מס׳ ממ/1148״.
 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית: גוש 4274 חלקה 190

 ברח׳ קגדי בראש העין.
 עיקרי הוראות התכנית: הקטנת קו בנין, בניית מעון ילדים,

 וקביעת אזור מסחרי.
 הודעה על הפקדתה יחד עפ התשריט-המצורף אליה, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2325, השל״ז, עמ׳ 1472.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי ממ/1149״.
 ואלה הם השטחים הכלולים בתבנית: גוש 4253 חלקה 141 רה׳

 מנצורה בראש העין.
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד השטח לבניני ציבור
 ולאזור מנודים א׳ שטח ציבורי פתוח, קביעת הוראות בנייה.
 הודעה על הפקדתה יחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2322, תשל״ז, עמ׳ 1408.
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 חוק התכנון והבניה, משכ״ה-1965

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

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה עצמו
 נפגע על ידי שינויי התבניות ובן בל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
 להגיש התנגדות לשינויי התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, לוד

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,
 אישרה, באישור שר הפנים, שינוי תבנית מפורטת הנקרא: ״שינוי

 תבנית מפורסת מס׳ לח42/3א״.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 4026 חלקות
 א1, א2, ב, ח, בשכונת חב״ד, רח׳ צמח צדק מם׳ 6, 8, 10, בלוד.
 עיקרי הוראות שינוי התבנית: שינוי מיקום שטת ציבורי פתוח

 עם שטח לבניני ציבור.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד מם התשריט המצורף אליו,

 פורסמה בילקוט הפרסומים 2217, תשל״ו, עמ׳ 1729.

 שינוי התבנית האמור, בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית,
 ביתד עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית
 האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה לוד, וכל
 המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, נם ציונה

 הודעה בדבר אישור שינר תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,
 אישרה, באישור שר הפנים, שינוי תכנית מיחאר מקומית הנקרא:

 ׳־שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ נם/46״.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית: נוש 3638 חלקה
 38 — גבעת מיכאל בנס־ציונה.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שינוי ייעוד קרקע חקלאית למוסד
 חינוכי עם תנאי פבימיה, שטחים לבניני ציבור, שטחים ציבוריים

 פתוחים, מגרש ספורט והתוויית דרכים.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית יתד עם התשריט המצורף אליו,

 פורסמה בילקוט הפרסומים 2290, תשל־ז, עמ׳ 684.

 שינוי התכנית האמור, בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נם ציונה, ובל המעונין
 דשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 שינוי התכנית האמור בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא, וכל המעונין
 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, כפר סבא

 הודעות בדבר הפקדת שמרי תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא, הופקדו,

 ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, שינויי תכניות אלה:

 (1) ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ כס/1/2״.
 עיקרי הודאות השינוי: הרחבת דרבים, קביעת שטחים ציבוריים
 פתוחים, קביעת הוראות בנייה, וחלוקה חדשה, בהסכמת בעלים,

 ובלי הסכמת בעלים.
 ואלה הס השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6433 חלקות
 119 עד 128, 135 עד 140, 143, רח׳ תל-חי מס׳ 73 עד 77,
 דחי שחל מס׳ 14 עד 24, 11 עד 19, רח׳ עציון מס׳ 12 עד

 22, בכפר םבא.

 (2) ״שינוי תבנית מפורטת מסי כם/3׳,28א״׳.
 עיקרי הוראות השיבר׳: קביעת הלוקה חדשה, הרחבת דרכים
 קיימות, פתיחת דרכים הדשות, ייעוד שטחים לצרכי ציבור,

 וקביעת הוראות בנייה.
 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6438 חלקות
 5-1, 8, 10—12, 19, 21, 22, 88, 110, ־11, 119, 120,
211—206 ,186—182 ,173 ,172 ,170—167 ,159 ,158 ,153 
 ברחוב הרצל מם׳ 65 עד 81, רח׳ הכרמל מס׳ 40 עד 50,

 רה׳ רוטשילד מם׳ 68 עד 86 וברח׳ המייסדים בכפר סבא.

 (3) ״שינוי תבנית מפורטת מם׳ בס/3/55״.
 עיקרי הוראות השינוי: הרחבת דרכים, ביטול דרבים, קביעת

 שטחים ציבוריים פתוחים ושטחים לבנייני ציבור.
 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7614 חלקות
 145, 146 וחלק מהלקות 157, 167 דחי אבן־גבירול מס׳ 32,

 34, 15 רה׳ ויצמן, ורח׳ אלחריז״ מם׳ 2, 4, בכפר סבא.

 (4) ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ כם/7/87״.
 עיקרי הוראות השינוי: קביעת אזור לצורך חוה חקלאית,
 בשטח מגורים וחלק משטח הפארק, שינוי ייעוד מאזור חקלאי

 למגורים ב׳, והרחבת דרכים.
 ואלה הם השטתים הכלולים בשינוי התבנית: גוש 7533 חלקות
 5-3, 7, 9, 12, 16-14, 17 (חלק), 18, 19 בשיכון קפלן,
 רח׳ תרי־עשר מס׳ 24 פד 36, 42, רה׳ ישעיהו מס׳ 38, בכפר

 סבא.
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 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-1965

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית: כל תחום השיפוט
 של עירית פתח תקוה.

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

 בל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
 נפגע על ידי שינוי התבנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי, תוך תדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
 להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, רמלה

 הודעה בדבר הפקדת עתר תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמלה, הופקד שינוי
 תבנית הנקרא ־•שינוי תבנית מפורטת מם׳ לה/183״, ביחד עם התשריט

 המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: קביעת אזור מסחרי, קביעת שטח ציבורי
 להקמת דואר וספרייה עירונית, קביעת שטה ציבורי פתוח, לגן

 ציבורי, כיכר ואנדרטה, הסדרת מקומות חנייה.
 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 4347 חלקה 39
 וחלק מחלקות 7, 28, 30, 32, 34, 38 בפינת הרחובות הרצל ודני

 מס ברמלה.

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

 בל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
 נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לבך על,פי סעיף 100
 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
 להגיש התנגדות לשינוי התבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, רחובות

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות, הופקד שינוי
 תבנית הנקרא -שינוי תכנית מפורטת מם׳ רח/606״, ביחד עם התשריט

 המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: בית מגורים בן 5 קומות, 20 דירות.
 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3705 חלקה 340

 בין הרחובות מדאר ועזרא ברחובות.

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

 בל מעונק בקרקע, בבנין או בכל פרטחכנוני אחר הרואה עצמו
 נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
 להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, נתניה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנס והבניה,
 תשכ״ה-5»19, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,
 אישרה, באישור שר הפנים, שינוי תכנית מפורטת הנקרא: ״שינוי

 תכנית מפורטת מט׳ נת/1/94אי.״

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 8228 חלקות
 70,36, וחלק מהלקה 22, רח׳ דרור בית ספר חושיה, בנתניה.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: 1) ביטול דרך וצירופה לאזור לבניני
 ציבור; 2) שינוי יועד אזור מגורים לבביני ציבור; 3) חלוקה חדשה.
 הודעה על הפקדת שינוי התבנית יחד עם התשריט המצורף אליו,

 פורסמה בילקוט הפרסומים 2194, תשל׳׳ו, עמי 1190.

 שינוי התכנית האמור בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית, ביחד
 עפ התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה, וכל המעונין
 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, פתח תקוה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,
 אישרה, באישור שר הפנים, שינוי תכנית מפורטת.הנקרא: ״שינוי

 תכנית מפורטת מם׳ פת/5/1232״.

 ואלה המ השטחים הכלולים בשינוי התכגית: גוש 6354 חלקה 20
 ממערב לרה׳ הירקונים צפונית לדחי סגולה, בפחח־תקוה.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: חלוקת החלקה, קביעת שטה ציבורי
 פתוח, פתיחת דרך, וקביעת קווי בנין.

 ההודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף
 אליו, פורסמה בילקוט הפרסומים 2290, תשל״ז, עמ׳ 684.

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

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, פתח תקוה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניד, מחוז
 המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתה תקוה, הופקד
 שינוי תכנית הנקרא ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ מח/12/1002״,

 ביחד עם התשריט המצורף אליו.
 עיקרי הוראות השינוי: איסור הקמח מפעלים ליצור בטון,

 לבורסקאות ולגדיסת אבנים באזור התעשיה.
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 חוק התכנוו והמיה, חשכ״ה-1965

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: קביעת אזור מגורים מיוחד ושביל.

 הודעה על הפקדת שינוי התבנית יחד עם התשריט המצורף
 אליו, פורסמה בילקוט הפרסומים 2350, תשל״ז, עמ׳ 2019.

 (3C ״שינוי תבנית מפורטת מס׳ רע/״188/1.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התבנית:
 גוש 6580 חלקות 602, 603, 644, 645 בין הרתובות היובל,

 גולומב וקרן היסוד ברעננה.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: איחוד וחלוקה.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף
 אליו, פורסמה בילקוט הפרסומים 2353, השל״ז, עמי 2089.

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

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, שורקות

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,
 אישרה, באישור שר הפנים, שינוי תכנית מפורטת הנקרא: ״שינוי

 תכנית מפורטת בר/3/389״.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 כפר הנגיד, גושים 3503, 3504, 3507, 3773, 3774.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית:
 הגדלת שטח כיסוי קרקע באזור חקלאי א׳.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף אליו,
 פורסמה בילקוט הפרסומים 2247, תשל״ו, פמ׳ 2372.

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

 פתוחים לקהל.

 ט׳ בטבת תשל״ח (17 בינואר 1977)
 א7 היון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, רחובות ־

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 ומיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מהוז
 המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות, הופקד
 שינוי תכנית הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת ומיתאר מקומית מס׳

 רח/135״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות השינוי: קביעת הוראות בניה באזור מגורים ג׳.
 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 3703 חלקות
,391 ,245 ,243 ,241 ,216—214 ,210 ,209 ,203-201 ,199 ,194 
,688 ,684 ,600 ,599 ,519-517 ,515 ,510 ,509 ,450-445 ,420 
,815 ,810 ,803 ,801 - 774 ,742 ,741 ,725 ,724 ,693 ,692 ,689 
,925 ,924 ,922 ,921 ,841 ,839 ,834—829 ,827 ,826 ,813 — 817 
 984 - 986, 1014—1017, באזור הנמצא בין רחובות: ויצמן, מנוחה

 לנחלה, יעקב ואחד העם ברחובות.

 בל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא חשללם בימים
 לבשעלת שהמשרדים האמלרים פתלחים לקהל.

 כל מעלנין בקרקע, בבנין אל בכל פרט תכנלני אחר הרואה עצמל
 נפנע על ידי שינלי התכנית, לכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 להוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
 להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי רעננה

 הודעות בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות
 נמםרח בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה—1965, כי הועדה המהלזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,

 אישרה, באישור שר הפנים, שינויי תכניות מפורטות אלה:

 (1) ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ רע/57/1א׳״.
 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

 גוש 6579 חלק מחלקה 28 בין רחוב חפץ חיים ורחוב הגדוד
 העברי ברעננה.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית: שביל גישה לגן ילדים.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף אליו,
 פורסמה בילקוט הפרסומים 2298, תשל״ז, עמי 889.

 (2) ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ רע/69/1״׳.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 גוש 6583 הלקוח 21, 22 רחוב רמב״ם 28, ברעננה.
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 חוק התיכנון והבניה, תשכ״ה—1965

 מחת חיפה

 עיקרי הוראות שינוי התכנית הם:
 .שינוי יעוד מגרשים מאזור מסתרי לשטח ציבורי פתוה, ומשטח

 ציבורי פתוח למגרשי בניה.
 הקרקע הכלולה בתכנית נמצאת בחלק המערבי של שכונת

 דניה.

 (3C ״תכנית מס׳ חפ1141/ח׳ - ביטול האתר לבנין ציבורי מפי
 813 - דניה״ המהווה שינוי לתכניות הבאות:

 חפ/229 — תכנית המיתאר של העיר חיפה;
 חפ/229א׳ - תכנית המיתאר של העיר חיפה (תיקון);

 חפ/1141ב׳ — חיפה, עיר גבים הוד הכרמל -- דניה.
 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכגית:

 גוש 12254 חלקות 2 עד 20.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית חם:

 א. שיגוי םיווג אתר לבנין ציבורי לאזור מגורים א׳ מיוחד;
 ב. ביטול השבילים שהובילו לאתר לבנין ציבורי הנ״ל והחזרת

 השטה לחלקות המקוריוח;
 ג. החזרת החלקות הכלולות בהכגית זו לצורתם וגודלם המקו

 ריים בגוש המוסדר.
 הקרקע הכלולה בתכנית נמצאת בדניה המערבית מתחת לרחוב

 י׳ גרינבוים.
 כל מעונין בשינויי התכגיות רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן כל זכאי לכך על פי סעיף
 100 לחוק, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,
 להגיש התנגדות לשינויי התכניות במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה חיפה.

 מרחב תכנון מקומי, מחוז היפה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 89 ו־12א׳ לחוק התכנון
 והבניה, תשכ״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה, הופקדה, ביחד עם התשריט המצורף אליה, תכנית מפורטה
 הנקראת ״תכנית מם׳ ג/888, אזור ספורט ובית קברות בגייםר־

 א־זרקא״.
 ואלה הם השטחים הכלולים בתכניה:

 חלקי חלקות 59 עד 70, 102 בגוש 10397.
 עיקרי הוראות התכנית הם:

 א. יעוד שטח של ב־10 דונם לבית קברות לרוחב כל החלקות
 בחלקן המערבי;

 ב. פס הפרדה של שטח ציבורי פתוח שרחבו כ־10 מ׳ ממזרה
 לבית הקברות;

 ג. יעוד שטח של ב־10 דונם לאזור ספורט עד גבולה המערבי
 של התבנית.

 מרחב תכנון מקומי־מחוזי, מחוז חיפה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 ו־12אי לחוק התכנון
 והבניה, חשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 חיפה, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת
 הנקרא ״תכנית מס׳ ג/873 — הרחבת בית ספר אורט בעוספיה״,
 המהווה שינוי לתכנית מס׳ ג/567 — שינוי יעוד וחלוקת מגרשים

 בעוספיה.

 הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2350, חשל״ז, עמי 2022.

 השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכל מעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, חיפה

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

 אלה:

 (1) ״תכנית מפי תפ/1722 — בית השוטר ומרכזית רכס הכרמל״ —
 המחווה שינוי לתכניות הבאות:

 חפ/229 — תבנית המיהאד של העיר חיפה;
 חפ/229א׳ — תבנית המיחאר של העיר חיפה - תיקון;

 חפ/229ב׳ — הגדלת אחוזי בניה באזור מגורים אי.

 כן נמסרת בזה הודעה, כי שינוי התכנית האמור משפיע, בשטח
 תחולתו, על תכנית מפורטת מס׳ חפ/423 — תכניה בנין עיר

 של חיפה גליון 16.
 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

 גוש 10809 חלקה 74.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית הם:

 הקמת מעון לשוטרים ומרכזיה תת־קרקעית ברחוב אלחנן,
 המבנה יהיה בן 4 קומות 2 מהן תת־קרקעיות. שטח הבניה

 הכולל 6865 מ״ר.

 (2) ״תכנית מסי חפ/1141ו׳ — עיר גנים — הוד הכרמל, דניה,
 גושים 12254, 12255״ — המהווה שינוי לתבנית מס׳

 חפ/1141בי — עיר גנים — הוד הכרמל — דניה המערבית.
 ואלה הס השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

 גוש 12254 חלקה 53, חלקי חלקות 50, 51, 54, 99; גוש
 12255 חלק מחלקה 1.
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 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965

 תלמי אלעזר, המהווה ביטול לתכנית מפורטת מס׳ 266, מושב באקה—
 תלמי אלעזר.

 הודעה על הפקדתה, ביחד עם התשריט המצורף אליה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 1980, תשל׳׳ד, עמי 626.

 התבנית האמורה, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותה
 ביחד עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית
 האמורה, ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מנשה, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 י׳׳ב בשבט תשל״ח (18 בינואר 1978)
 נפתלי אילתי

 יושב ראש תועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה

 מחוז הדרום ^

 מרחב תכנון מקומי, באר־שבע

 הודעות בדבר אישור שינויי תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 להדק התכנון והבניה,
 תשכיה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,

 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינויי תכניות מיתאר אלה:

 (1) ״שינוי תבנית מיתאר מקומית מס׳ 20/101/02/5״, בגושים
.38035 ,38001 

 עיקר הוראותיו: קביעת היעודים והתבליות לשימוש הקרקע
 אשר בגבולות התכגית, קביעת מגבלות הבניה.

 הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
 בילקוס הפרסומים 1899, השל״ג, עמי 1149.

 (2) ״שינוי תכנית מיתאר מקומית מס׳ 28/102/02/5״.
 עיקר הוראותיו: יעוד שטח למשתלה עירונית ליד בריבת

 החימצון, צפונית לעמק שרה.
 הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2185, חשל״ד, עמי 1002.

 השינויים האמורים בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותם
 ביחד עם ההשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון וליניה באד־
 שבע, וכל המעונין רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ה׳ בשבט תשל״ח(13 בינואר 1978)
 י׳ ורדימון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הדרום

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

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה את עצמו
 גפגע על ידי התכנית, וכן כל זכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי, תוך חדשייס מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש

 התנגדות במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מהוז חיפה.

 מרחב תבבון מקומי, הקריות

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר, שינוי תבנית מיתאר מקומית
 הנקרא ״תכנית מס׳ ק/228א׳—מרכז אזרחי בקרית־־מוצקין״, המהווה
 שינוי לתכנית מסי ק/130 — תכנית מיתאר לשטח הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה, עיר קריות.

 הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2178, תשל״ו, עמי 800.

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

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, השומרון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזד, הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק ההבנון והבניה,
 כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, החליטה לאשר תכנית
 מפורטת הנקראת ״תכנית מם׳ ש/175 — אזור מוסדות בריאות וסעד,

 גבעת נאה — פרדם־הנה״.
 הודעה על הפקדתה ביחד עם התשריט המצורף אליה פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2296, תשל׳׳ז, עמי 861.

 התכנית האמורה, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותה ביחד
 עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה השומרון, וכל מעונין
 רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, מנשה

 הודעה בדבר אישור .תכנית מפורטת
 ובדבר ביטול תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנק והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה,
 החליטה לאשר תכנית מפורטת הנקראת תכנית מס׳ מ/49 — מושב
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 הזמגוזו בוג* ממשפט
 בית המשפט המחמי בירושאם

 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבץ
 להווי ידוע בי הונשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים־ לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבוןי או לשניהם, כמפורט להלן. בל
 המתגגד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, את טעמי התנגדותו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיניו.

 שם המבקש
 תאריך
 הפטירה

 מקום מגוריו
 שם המנוח האחרון

 מס׳ התיק
 (צוואות)

 24.10.77 גולדברג רחל
 20.12.77 רון חסיה

 9.12.77 אבעדור גבריאל
 4.1.78 כרמיאל אלים

 5.2.77 בהן שמואל
 22.11.77 רוזנפלד שרה

 בפקודת בית המשפט
 אפרים לוי, מזכיר

 גולדברג משה
 איזמוז׳יק אברהם

 אביגדור רופין עליזה
 ניי ארנםט
 שמש חיים

 רוזנפלד יצחק

32/78 
35/78 
39/78 
42/78 
52/78 
53/78 

 הזמנות בדבר קיום ירושות ומינוי מנהלי עזבון
 להווי ידוש כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי עזבון
 או לשניהם. כל אדם הםוען שיש לו טובח הבאה כעזכון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יביש התנגדות להכרזה

 תוך ארבעה פשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן ביה המשפט צו בםוב בעיניו.

 מפי התיק מקום מגוריו תאריך
 (ירושות) שם הנינוח האחדיז הפטירה שט המבקש

 33/78 יזדי שמעון — 21.1.75 יזדי אסתר
- ־19.11.7 שמואלי ויקטוריה  34/78 שמואלי יוסף

 16.7.77 פרידמן דוד
-  38/78 צין רגינה

 19.11.77 יחדיו חנה
-  40/78 יחדיו מאיר

- 30.10.73 מחבר שושנה  41/78 מחבר משה
 43/78 אמיל ג׳ריים — 27.3.62 אבוכליל גורג׳יה
 44/78 איזבל הנדל 28.5.76 אבוכליל גורג׳יה

 7.7.48 נחמיאס שלמה
-  45/78 נחמיאם היים

 46/78 וינגר לאון _ 7.12.77 מנור שרה
 47/78 פיימנםר בלומה 19.4.77 פיינמסר הרש
 10.11.77 בן יאיר חיים

-  48/78 בן יאיר מרדכי
- 1.8.75 אדיה עמנואל  49/78 אדיה יחיא

- 12.12.77 סמואל אבי  50/78 םמואל יהודה
 7.11.77 פישר ורדה

-  51/78 פישר רות

 בפקודת בית המשפט
 אפרים אי, מזכיר

 בית המשפט המתתי בתל־אביב־יפו
 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבץ

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליחן צווים המכריזים על יתשה או למינוי מנהלי עזבון
 או לשניהם. כל אדם הטוען שיש לו טובח הנאה בעזבון שאתת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתגגד לה׳ יגיש התגגדות להכרזה

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

 שם המבקש
 תאריך
 הפטירה

 מקום מגוריו
 שם המנוח האחרון

 מס׳ התיק
 (ירושות)

 שטדנברג מיכאל
 סלומון יחיא

 צפורה ברייטברג

4.12.77 
29.3.76 
5.11.76 

 שטרנברג רון
 חסן םולימאן

 מאיר ברייטברג

136/78 
137/78 
139/78 
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 בית המשפט המתתי בתל־אביב־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

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

 5312/77 רוזנברג חיה — 27.7.77 יוכבד שהוטמן
- 23.8.77 מאיר בן־יוסף  140/78 דוד בן־יוסף

 142/78 רוטנר רנה _ 16.9.77 רוטנר יוסף
- 31.7.71 רחל שעשוע־פלומבו  144/78 חנניה פלומבו

 145/78 בני רבקה _ 15.8.76 בני יצחק
- 21.11.77 שמש טג׳ר  147/78 שמש אברהם

 148/78 שרה שטרםברג — 25.2.77 יוסף שטרסברג
 149/78 דניאל עלי 25.10.77 ראובן אלי

 8.2.77 יצחק מילשטיין

-
 153/78 מילשטיין דוד

- 7.4.77 משה גולדנברג  155/78 יאנקו גולדנברג
 156/78 רבקה גולדנברג 1.7.77 משה גולדנברג
 23.11.77 אליעזר ונטורה

-
 157/78 מנחם ונטורה

- 14.2.77 מעודה יונה  158/78 מעודה יצחק
- 26.11.74 לאה סעדיה  159/78 אהרון דוד צעירי
 160/78 רופא חביבה 30.12.73 רופא יעקב
- 23.11.77 רופא יעקב  160/78 רופא בנימין

- 20.3.77 דוד זוהר (זיבלי)  161/78 םלמן דבלי
- 8.8.77 שמעון רון  162/78 רחל רוזנברג

- 1.9.70 יצחק בקבשטיין  163/78 משה בקנשטיין
- 16.8.77 יוסף שמיר  165/78 פריידה שוימר

- 10.12.77 ז׳אק עובדיה  166/78 אלברט עובדיה
- 16.5.77 ברכה רוזנפלד  167/78 יצחק(איזיק) רוזנפלד

- 26.11.77 מויאל שפרה  170/78 מואל נסים
- 3.3.76 ישראל פרטיג  172/78 פרטיג סנה

- 75 .26.6 ריבי יוסף  173/78 ריבי םאלם
- 77;1.3 ריבי יוסף  173/78 ריבי דומיה

- 30.1.77 יעקב זיסקינד  175/78 ויסלבה הנריקה זיסקינד
- 6.11.62 אליעזר אברהמי  176/78 שמעון אברהם (אברהמי)
- 7.8.77 אפרים שחמורוב  177/78 עמנואל שכמורוב

- 12.6.77 הנה רוט (ילין)  184/78 יוסף רוט
- 22.4.64 סמסון לכדיה  190/78 סמםון םמםון

 191/78 אפרים גיםץ — 22.11.77 אבשלום גיסין
- 25.10.77 אהרון משלנקה  194/78 רבקה משלנקה

- 25.11.77 טדאוש דוידוביץ  195/78 סטפן דוידוביץ
 198/78 הירשברג שמעון — 23.12.77 הירשברג ניצה

- 18.12.77 שרלוטה אטיאס  199/78 יצחק אטיאס
- 7.12.52 ששון פרץ רשתי  201/78 משה חיים ניסן

 203/78 אברהם א לשיך _ 18.8.77 יוגה לוי
- 1.10.77 מיטרני יוסף  204/78 מיטתי רחל

 ע7 זמיר, רשם
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 בית המשפט המחחי בחיפה
 הזמנות בדבר צוואות ומינוי מנהלי עזבץ

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום rums או למינוי מנהל עזבק או לשניהם, כמפורט להלן. בל
 המתנגד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פדהוס הזמנה זו, את טעמי התנגדותו, שאס לא כן יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיניו.

 שט המבקש

 טולגאור מירה
 יוגה שרון

 _$021 מףיז־ —
 אורנשטיין אלכסנדר

 'מושקוביץ ורה י
 וייס סופיה

 גלובדמן ברוך
 רימון יעקב

 פאפו רחל
 נובק ציבה צילה

 מקום מגוריו
 שם המנוח האהרין

16.12.77 
15.10.77 
29.10.77 

 חיפה
 חיפה

 קיבוץ רמת יוחנן

 טולנאור קרלו
 אצל אירמה
 ניטל אליהו

13.12,77 
 7 ל."19.8
26.6.77 
24.5.77 

22.11.77 
15.11.77 
20.9.77 

 אורנשטייךגולדברג בלינה חיפה

 קלרה

 ט׳ שטרסברנ־כהן, רשמת

 קרית-טבפון
 חיפה
 חיפה
 חיפה
 חיפה

 קריח ביאליק

 חיפה 25.12.77 ברנהיים רות
 חדרה 9.7.77 פדובניק רבקה

 חיפה 23.11.73 עצמון רוזה
 קרית אתא 8.5.76 בר חיים חוה

 חיפה 31.8.77 חברה לנאמנות של
 בל״ל

 חיפה 29.10.77 מהדב נירה
 חיפה 21.11.77 שטיין עליזה

 חיפה 26.9.77 האגודה למען החייל
 בישראל

 בהריה 30.6.76 וקסלר יצחק
 חיפה 31.12.77 בורקובםקי ברסקי מריה
 חיפה 19.11.77 הסוכנות היהודית לא״י

 חיפה 10.8.77 צימבל יגאל
 כרמיאל 5.12.77 גליקמן קלרה
 היפה 29.10.77 דטנר ארוין

 נהריה 24.10.77 לייזר צפורה
 פרדס חבה 4.9.77 מרקוביץ הררי (הרי)

 בנימינה - 10.3.77 כהן מרים
 חיפה 13.10.77 בוקסבאום שרלוטה
 חיפה 25.9.77 וילקומרסון ויולט

 חיפה 10.8.77 פליבצקי זיוה
 חיפה 22.11.77 נרוםפלד ראובן
 חיפה 15.12.76 הקסטר מינדלה
 חיפה 3.7.77 דיקשטיין בטי

 חיפה 19.12.77 דויס חוה (אוה)
-קרית ביאליק 22.12.77 בן גיאת עליזה

 חיפה 7.12.77 לופט סאשה אלבסנדדה
 חיפה 15.2.76 קוברםקי דוד

 חיפה 27.12.77 בוטרמן קריינדל פייגה

 מושקוביץ יוסף
 וייס ג׳אורג׳

 גלוברמןאםתר
 רימון מה

 פאפו משה
 נובק אברהם

 צרקוביץ(נולי) מרטה
 קורנליה

 םדובניק אברהם
 טביס סוניה

 בר חיים אלתר ראובן
 לביא יעקב

 יוליוםבותר רוזל
 שטיין אגון
 הוס לאה

 ליבוביץ רבקה
 בודקובםקי אלכסנדר

 בק יהודית
 אדטשטיין חיה

 גליקמן לזר
 דטנר מיכלה

 לייזר שמואל ינקו
 מרקוביץ זיגפריד

 כהן אהרון
 וולטש טובה

 וילקומרסון בנימין שאול
 לרנםקי רחה

 שפיגר גיזה
 ה קסט ר מנפריד

 שכטר משה
 גוטמן מלי

 פס לוטה אורה
 כהן ארוץ מיכאל

 גורביץ חוה
 בוטרמן דוד

 מם׳ התיק
 (צוואות)

26/78 
32/78 
35/78 
36/78 
38/78 
41/78 
45/78 
46/78 
50/78 
51/78 
52/78 

56/78 
58/78 
60/78 
65/78 

75/78 
76/78 
78/78 

80/78 
81/78 
84/78 
87/78 
92/78 
94/78 . 
96/78 
99/78 

100/78 
102/78 
103/78 
105/78 
106/78 
110/78 
111/78 
114/78 
115/78 
116/78 
119/78 
118/78 

 ילקוט הפרסומים 2411, ב׳ באדד א׳ תשלי׳׳ה, 9.2.1978 1149



 בית המשפט המחוזי בחיפה
 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עובון

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה ולמינוי מנהלי עובון,
 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 בן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

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

 78 ;27 םמו מזל היפה 3.4.76 םמו משה
 28/78 דיק רחל נשר 25.3.77 דיק שאול

 29/78 מורף פאולינה פרדס־חנה - 21.12.74 מורף, זרום, גבעון
 זהבה

 30/78 ברגמן יעקב חיפה 3.3.77 ברגמן צופיה
 31/78 ליפשיץ חנה קרית ים ב׳ 24.10.76 ליפשיץ אשר

 33/78 וייס מנחם הדרה 6.2.77 וייס לאה
 34/78 (שובל) מוריס אברהם יוהנסבורג 14.8.73 שובל יעקב

 37/78 (שישקו) שפיר בנימין כדבור 15.9.77 גרינברג רחל
 39/78 עופר יצחק קרית־־מוצקין 10.12.77 עופר עמירם

 40/78 מרקוס אהרון קרית־מוצקין 10.12.77 מרקוס חיה
 42/78 ששון יצחק חיפה 10.11.77 ששון חנה

 43/78 מאליניאק אליהו חדרה 23.4.77 מליאניאק פולה
 44/78 מרסקו מום קו נהריה 18.11.77 ויצמן רוזיקה

 47/78 חיימוביץ חיים חיפה 7.7.76 קלימקר צפורה
 48/78 חיימוביץ בתיה היפה 28.6.57 קלימקר צפורה

 49/78 דעאיפה מוחמד בפר עארה 24.11.77 דעאייף ראיקה אברהים
 53/78 ביניה רפאל חיפה 7.11.77 בעיה שושנה

 54/78 פרנקל אלכסנדר(קרול) קרית־טבעון 22.11.77 אורן(פרנקל) ברכה
 55/78 שמי רבקה עין־שמד 29.9.77 כוקשטיין אדיה

 57/78 הרשקוביץ חיים לודויג פרדם־תנה 29.7.75 הרשקוביץ(וילמה) שר
 59/78 עצמון יוסף חיפה 21.10.71 עצמון תזה

 61/78 הוברמן יעל חיפה 20.5.76 גרוסמן מנחם
 62/78 שלומוביץ סופי חיפה 18.10.76 ברנד אהרון

 63/78 מצגר שמואל חיפה 16.11.77 פרזנטה נעמי
 64/78 מלכה משה קרית־מוצקין 13.11.76 מלכה שלמה
 66/78 פנקס שמואל חיפה 10.3.77 פנקס כרמלה

 67/78 לוי קלרה פוריה־עלית 9.9.77 יוסף י׳ לוי
 68/78 גמליאל מרים קרית־אחא 18.12.75 גמליאל אליהו
 69/78 ידיד יוסף קרית־אתא 15.8.77 אברהם אסתר

 70/78 שפיר חנה חיפה 18.3.71 שפיר צבי
 71/78 אליה לאה בנימינה 16.2.77 ציפקים שושנה (לבית

 אליה)
 72/78 אליה הורקנוס בנימינה 13.10.77 ציפקיס שושנה (לבית

 אליה)
 73/78 לוי לואיס נהדיה 6.11.77 לוי דבורה

 74/78 אסדי רחים עכו 2.8.77 חסדי סולטנה
 77/78 פלג מלכה קרית־טבעון 1.11.77 הזז אביבה

 79/78 גולדזל יונס צרפת 30.3.43 גולדזל לזר
 82/78 כבירי יעקב חיפה 9.10.77 כבירי צמח

 83/78 סגל מאיר בית־אליעזר 4.10.77 סינחי אסתר
 85/78 לנגבנק מרגיט חיפה 3.12.76 לגנבנק הנס
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 בית המשפט המחוזי בחיפה
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מפי התיק מקום מגוריו תאריך
 (ירושות) שם המ4וח האחרון הסטירה שם המבקש

 86/78 לרן חיים - , היפה 18.4.77 רותם זאבה (לבית לוין)
 88/78 גרנשטיין קהת חיפה 12.10.77 ברנשטיין משה

 89/78 ברנשטיין נחמה־לאה פרדס־חנה 8.11.77 זיו רות
 90/78 פלץ אריה קרית־אתא 28.2.77 רוזנטל בילה(לבית פלץ)

 91/78 בן משה אסתר חיפה 1.12.77 דניאלי רחל
 93/78 מרקוס שמואל חיפה 4.4.76 מדקום עדה

 95/78 פרוסק חייט חיפה 16.10.77 זיכהולץ רחל
 97/78 ווקסלר גיזלה חיפה 8.3.77 דכאי ארי
 98/78 ווקסלר איזידור היפה 29.3,77 דנאי ארי

 101/78 יוסף משה מושב חוסן 10.7.77 שמואלי יעק1:
 104/78 שטינקריץ צבי חיפה 28.9.77 שטינקריץ מינה

 107/78 אבא לאה חיפה 16.6.67 אבא שמעון
 108/78 אבא יוסוב היפה 21.7.62 אבא שמעון

 109/78 בראונברג פאני קריח־מוצקין 8.4.77 בראונברג חיים שמואל
 112/78 פנד אלכסנדר חיפה 17.12.77 פבר משה

 113/78 מיידנק פפי היפה 21.8.77 פילס אניטה
 117/78 י תמשיס פרידה זכרון־יעקב 21.2.76 פננור שפרה (לבית

 חמשיס)
 120/78 לופו היה קלרה חיפה 7.12.77 זילבר דב
 121/78 כהן יצחק קריה ים 16.7.75 בהן ברוך

 123/78 מוסקוביץ שרה חיפה 18.12.77 מוסקוביץ אופקבר
 124/78 םוםניק רחל חיפה 9.3.77 רגינה פרלין

 125/78 וינטרויב אברהפ חיפה 10.11.77 וינטרויב הדסה
 127/78 כהן יהודית בנימינה 20.7.77 בהן אברהם

 128/78 וייס אליזבט קריח ביאליק 4.12.77 אלכסנדר מאיר
 131/78 מדוביץ מרים חיפה 11.10.50 כהן רבקה (לבית

 מדוביץ)
 מדוביץ מרים

 133/78 סמואל רמנד קרלח אחא 12.8.77 שמואל ירושה
 134/78 וינקלר סנדר מושב עין אילה 10.7.76 וינקלר אסתר

 135/78 לונגר שמחה נשר 7.12.77 לונגר מרים
 136/78 כדורי תמר חיפה 19.12.77 לוי יצחק

 138/78 מיינצברג טובה חיפה 20.9.77 מבור גדליה
 139/78 סרני לובה חיפה 14.9.77 סרני מאיר
 140/78 דאהן מרדכי חדרה 30.10.76 דאהן לונה

 141/78 נודלמן משה חדרה 21.12.77 תורן ניצה, ריקלין
 נילי

 נודלמן משה

 143/78 בראזני ראובן חיפה 22.7.74 ברזאני יאיר
 144/78 ברזאני יחיא חיפה 20.3.75 בדזאני יאיר
 145/78 ברזאני מגידה חיפה 22.5.72 ברזאני יאיר

 147/78 דבש אליהו בנימינה 8.11.77 דבש דוד
 150/78 מישלסקי בן ציון חיפה 21.10.77 מישלסקי רחל

 151/78 חושי אבא חיפה 24.3.69 לוין רות, חושי דן

 טובה שטרסברג־כהן, רשמת
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 הזמנות גתי הדין הרבניים

 בית הדין הרבני האזורי בירושלים
 להווי ידוע כי הונשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. בל התובע טובת הנאה או המעונין בעזברן שאחת
 הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא בן יתן

 בית הדין צו בטוב בעיניו.

 תיק 1450/חשל״ח
 בענין ירושת המנוח ממן מכלוף, שנפטר בירושלים ביום י׳

 בטבת תשל״ח (24 בינואר 1978),
 המבקש: ממן יצחק, רח׳ ראובן 7, בקעה, ירושלים.

 תיק 1454/חשל״ח
 בענין ירושת המנוח אהרון מנחם שוויקה, שנפטר בירושלים

 ביום ד׳ בשבט תשל״ח (12 בינואר 1978),
 המבקש: שוויקה אברהם, מרח׳ ניידיץ 8, קדית יובל, ירו

 שלים.
 רפאל הדס־עדם, המזכיר הראשי

 תיק 1337/חשל״ח
 בענין ירושת המנוח ווקםמן שלום שנפטר בירושלים ביום

 כ־״ז בחשון תשל״ח (8 בנובמבר 1977),

 המבקש: אבא יצחק ווקםמן, מרחוב דובר מישרים 3,
 ירושלים.

 תיק 1449/תשל״ח
 בענין ירושת המנוח יוסף כהן, שנפטר בירושלים ביום כ״ט

 בחשון תשל״ח(9 בנובמבר 1977),

 המבקשת: עליזה כהן, מרח׳ החומה השלישית 32/46, ירושלים.

 בית הדין הרבני האזורי בתיפה 1
ת ו נ מ ז  ה

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

 בית הדין צו כטוב בעיניו.

 תיק תשל״ת/1454
 בענין ירושת המנוחה צילה הופמן, שנפטרה בחיפה ביום ב׳

 בחשון תשל״ח (14 באוקטובר 1977),
 המבקש: אברהם הופמן.

 תיק השל״ח/1500
 בענין ירושת המנות שמעון בן אבו, שנפטר בעפולה ביום

 כ״ה באייר תשל״ה (6 במאי 1975),
 המבקשת: מזל אבקרי.

 תיק תשל״ח/1538
 בענין ירושת המנוחה לאה שפיגלמן, שנפטרה בחיפה ביוט ט׳

 בחשון תשל׳׳ה (21 באוקטובר 1977),
 המבקש: יעקב שפיגלמן.

 תיק חשל״ח/1554
 בענק ירושת המנוחה רוזה זאואו־קוו־ל, שנפטרה בחיפוי
 ביום ו׳ בכסלו תשל*ח(15 בנובמבר 1977), ^

 המבקשת: עמליה קראום.

 תיק חשל״ז/1569
 בענין ירושת המנוח מסעוד זיני, שנפטר בחיפה ביום כ״ג

 באלול תשל״ז(6 בספטמבר 1977),
 המבקשת: שמחה דיני.

 תיק חשל׳יח/1621
 בענין ירושת המנוחה ביאה כהן, שנפטרה בנהדיד, ביום כ׳׳ו

 באלול חשל״ה (3 בפברואר 1977),
 המבקש: יוסף כהן.

 חיק תשל״ה/1407
 בענין ירושת המנוח בן ציון בלםטרה, שנפטר בפתח־תקוה

 ביום ג׳ בתשרי תשל״ח(15 בספטמבר 1977),
 המבקשת: קלודץ בלםטרה.

 תיק תשל״ה/1414
 בענין ירושת המנוחה פאולינה קרני, שנפטרה בחיפה ביום

 כ׳׳ח בחשון חשל״ח (9 בנובמבר 1977),
 המבקש: אלכסנדר קרני.

 חיק חשל״ח/1421
 בענין ירושת המנוח נסים זלטה, שנפטר בחיפה ביום כ״א

 בכסלו תשל״ז (13 בדצמבר 1976),
 המבקשת: אהובה אקוקה.

 תיק תשל״ח/1426
 בענין ירושת המנוח חיים קביםה, שנפטר בנהריה ביום ג׳

 בכסלו חשל־ה(13 בנובמבר 1977),
 המבקשת: מזל קביםה.

 תיק חשל״ח/1429
 בענין ירושת המנוח ליאון טובי, שנפטר בחיפה ביום ל׳

 באלול תשל״ז(14 באוגוסט 1977),
 המבקשת: מטילדה טובי.

 תיק תשל״ח/1444
 בענין ירושת המנוחה רבקה בליי, שנפטרה בחיפה ביום כ׳

 בכסלו חשל׳׳ח (11־בנובמבר 1977),
 המבקש: יוסף כץ.
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 בית הדין הרמי האזורי בחיפה
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 תיק תשל״ח/1843
 בפנין ירושת המנוח פנחס (פינקו) זיםו, שנפטר בחיפה ביום

 כ״ב בכסלו תשל״ה(1 בדצמבר 1977),
 המבקשת: סלי זיסו.

 תיק תשל-ה/1906
 בענין ירושת המנוח הרשקו דרבנאבי, שנפטר בחיפה ביום

 י׳ בכסלו תשל״ח(15 בנובמבר 1977),
 המבקש: מנדל דלבנאני.

 תיק חשל״ח/1915
 בענין ירושת המנוה יוסף קרםפין, שנפטר בפחח־תקוה ביום

 כ״ג בחשון תשל־ח(4 בנובמבר 1977),
 המבקשת: רבקה ל7י.

 תיק תשל״ח/1946
 בענין ירושת המנוח חביב זריגריאן, שנפטר בנהדיה ביום

 נ׳ בשבט תשל״ו7(15 בינואר 1975),
 המבקשת: גורג׳י זריגריאן.

 תיק תשל־ה/1948
 בענין ירושת המנוח הרמן רוזנברג, שנפטר בקדית־חיים

 ביום י״ח באייר חשל׳׳ד(10 במאי 1974),
 המבקשת: שריגה רוזנברג.

 תיק חשל־ח/1957
 בענין ירושת המנוחה זוהרה זנטי, שנפטרה בחיפה ביום י״ד

 בכסלו תשל-ח (24 בנובמבר 1977),
 המבקש: מיכאל זנטי.

 תיק תשל״ח/1962
 בענין ירושת המנוח זאב דב גולדשטיץ, שנפטר בחיפה

 ביום ח׳ בכסלו תשל״ח(27 בנובמבר 1977),
 המבקשת: צפורה גולדשטיין.

 תיק חשל״ח/2036
 בעיין ירושת המנוח אפרים זעירא, שנפטר בחיפה ביום

 ט״׳ו בכסלו תשל״ח(25 בנובמבר 1977),
 המבקש: מיכאל זעירא.

 תיק חשל״ח/2049
 בעניץ ירושת המנוחה מריאלה דיטקורי, שנפטרה ברומא

 ביום י׳ בכסלו תשל״ה(20 בנובמבר 1977),
 המבקש: ברונו די־קורי.

 תיק תשל*ח/2064
 בענין ירושת המנוח דוד ועד, שנפטר בחיפה ביום ב״ך באלול

 חשל״ז(10 בספטמבר 1977),
 המבקשת: מלכה וינד.

 רפאל טולידאבו, המזכיר הראשי

 תיק חשל״ח/1650
 בענץ ירושת המנוח ישראל צבי שכטר, שנפטר בנצרת־

 עלית ביום ח׳ בחשון השל״ה (20 באוקטובר 1977),
 המבקשת: רות אנה שכטר.

 תיק תשל״ח/1651
 בענין ירושת המנוח מאיד אלימלך, שנפטר בנהריה ביום

 י־ב בחשון תשל״ח(24 באוקטובר 1977),
 המבקשת: תמו אלימלך.

 תיק תשל״ח/1662
 בענין ירושת המנוח מידים פימוסי, שנפטר בחיפה ביום ח׳

 בחשון חשליח (30 באוקטובר 1977),
 המבקשת: הלנה פיטוםי.

 תיק תשליח/1663
 ä בענין ירושת המנוח נחמיה פרלמן, שנפטר בחיפה ביום ב״ח

 ^בשבט השל״ז(15 בפברואר 1977),
 המבקשת: מלכה פרלמן.

 תיק תשל־ת/1670
 בענין ירושת המנוח משה יפרח, שנפטר בחיפה ביום י״ג

 באב תשל״ז(27 ביולי 1977),
 המבקשת: חנה יפרח.

 תיק חשליח/1730
 בענין ירושת המנוחה מלכה פופליקר, שנפטרה בתיפה ביום

 כ־״ח בחשון תשל-ח(9 בנובמבר 1977),
 המבקשת: חנה רוטשטיין.

 תיק תשל״ח/1737
 בענין ירושת המנוח שמואל פרץ, שנפטר בחיפה ביום כ״ח

 באלול תשליז(11 בספטמבר 1977),
 המבקשת: סימי פרץ.

 תיק תשל״ח/1792
 בענין ירושת המנוח סולומון סטולריו, שנפטר בעפולה

 ביום כ״ד באייר תשל״ז(12 במאי 1977),
 המבקשת: איטה סטולריו.

I 
 ^ תיק תשל־ח/1793
 בענין ירושת המנוחה חיה שרה סטולריו, שנפטרה בנהריה

 ביום ח׳ באב תשל׳׳ז(23 ביולי 1977),
 המבקש: הרשקו םטולריו.

 תיק חשל־ח/1795
 בענין ירושת המנוחה יפה אנטמן, שנפטרה בחיפה ביום י״ב

 בכסלו תשל־ח (21 בנובמבר 1977),
 המבקש: אריה אנטמן.
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 בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפוויםימ להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובה הנאה או המעונין בעזברן שאחת
 הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה 1ו, שאם לא בן יתן

 בית הדין צו כטוב בעיניו.

 המבקשת: ברטה טירקפלד.

 תיק תשל״ת/4189
 בענין ירושת המנוח אברהם דוד, סורםקי, שנפטר בפתחי•

 תקוה, ביום ג׳ באייר חשל״ו(12 במאי 1976),
 המבקש: זאב םורסקי.

 תיק תשל״ח/5130
 בענין ירושת המנוחה יפה רובין, שנפטרה ברעננה ביום י״א

 באייר תשל״ז(29 באפריל 1977),
 המבקש: יהודה רובין.

 תיק תשל״ח/4778
 בענין ירושת המנוחה רוזה שיפריס, שנפטרה בתל־אביב

 ביום ו׳ בכסלו תשל״ח(16 בנובמבר 1977),
 המבקש: איסר שיפריס.

 עובדיה לוי
 אחראי לעזבונות וירושות

 תיק תשל״ח/5237
 בענין ירושת המנוחה שמחה אטלס, שנפטרה בתל־אביב

 ביום י׳ בטבת חשל״ח (20 בדצמבר 1977),
 המבקשת: חנה אטלס.

 תיק חשל״ה/5008
 בענין ירושת המנוחה פאיא גרסטנר, שנפטרה בתל־אביב

 ביום ה׳ בחשון תשל״ח (17 באוקטובר 1977),
 המבקש: חנוך אורלנצ׳יק.

 תיק תשל״ח/4693
 בענין ירושת המנוחה שרה טביוב, שנפטרה בתל־אביב ביום

 ט״ז בכסלו תשל״ה(26 בנובמבר 1977),
 המבקש: דוד טביוב.

 חיק חשל״ח/5270
 בענין ירושת המנוח ליאץ טירקפלד, שנפטר ביום י״ז

 באדר תשל״ז (7 במרס 1977),

 בית הדין הרבני האזורי בבאר־שבע
ת ו נ מ ז  ה

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

 בית הדין צו כטוב בעיניו.

 המבקשים: אלמנתו בניו ובנותיו מבאר־שבע.

 תיק תשל״ח/679
 בפנין ירושת המנוח שמעון שיטרית, שנפטר בדימונה ביום

 כ״ב בחשון תשל״ח(3 בנובמבר 1977),
 המבקשים: אלמנתו ובניו מדימונה.

 תיק תשל״ח/697
 בענין ירושת המנות רנט םעדון, שנפטר בבאר־שבע ביום

 ט׳׳ו בתשרי תשל״ה (27 בטפטמבר 1977),
 המבקשים: בתה ובנה מבאר־שבע.

 תיק תשל״ח/725
 בענין ירושת המנוחה חדרה סדור, שנפטרה בבאר־שב

 ביום ט׳ בחשון תשל״ח(21 באוקטובר 1977),
 המבקש: בנה מבאר־שבע.

 תיק תשל״ח/753
 בענין ירושת המנוח סמי בורסי, שנפטר בדימונה ביום י״ג

 בכסלו חשל״ח(23 בנובמבר 1977),
 המבקשים: אלמנתו בתו ובנו מדימונה.

 תיק תשל״ח/765
 בענין ירושת המנוח יעקב וולקוביץ, שנפטר בערד ביום

 ט״ו בכסלו תשל״ח (25 בנובמבר 1977),
 המבקשים: בני דודו מערד.

 מ׳׳ קינן, המזכיר הראשי

 תיק תשל״ה/786
 בענין ירושת המנוחה מרצד0 אשרף, שנפטרה בבאר־שבע

 ביום י״א בניסן תשל׳׳ו(11 באפריל 1976),
 המבקש: בעלה מבאר־שבע.

 תיק תשל״ח/797
 בענין ירושת המנוח מיכאל כהן, שנפטר בבאר־שבע ביום

 י״ם באב חשל״ז(3 באוגוסט 1977),
 המבקשים: אלמנתו ובניו מבאר־שבע.

 היק 810/תשל״ח
 בענין ירושת המנוחה פרחה פפאי, שנפטרה בבאר־שבע ביום

 י״ב באלול תשל״ז(26 באוגוםס 1977),
 המבקשת: אחותה מדימונה.

 תיק תשל״ח/825
 בענין ירושת המנוח מאיר הזיזה, שנפטר באפקים ביום ה׳

 בכסלו תשל״ת (15 בנובמבר 1977),
 המבקשים: אלמנתו בניו ובתו מאפקימ.

 תיק תשל״ח/845
 בענין ירושת המנוח משה זמיר, שנפטר בבאר-שבע ביום נ׳

 בטבת תשל׳׳ח (13 בדצמבר 1977),
 המבקשים: אלמנתו ובניו מבאר־שבע.

 תיק תשל״ח/655
 בענין ירושת המנוח אלברט אלגרבלי, שנפטר בבאר־שבע

 ביום ט״ו באלול תשל״ז(29 באוגוסט 1977),
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 ז לפירוק תנדה

 בענק המקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבידור, אס
 בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לבל
 נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת

 התשלום הקבוע בעדו.
 רמי בלומנפלד, עו״ד

 ב׳׳ב המבקש.

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

 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 26 בפברואר 8ד19.

ק  הודעה בדגד נ

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב תיק מם׳ 1867/77
 בענין פקודת החברות,

 ובענין פירוק החברה שמורי שלומי (1977) בע״מ.
 והמבקש רחמים ושלמה שושטרי, ע״י ב׳׳כ עו״ד רמי

 בלומנפלד ו/או משה םובול, עו״ד מרח׳ בלוך 33, תל־אביב.

 גמסרת בזה הודעה, כי ביום 12 באוגוסט 1977 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל־אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 27 בפב

 רואר 1978 בשעה 03.00.

 כל נושה או משתחף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו

 t הנכסים הרשמי

 הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 לנושים בדץ קדימה

 שם החייב, תיאורו ומענו: עדנאן אבו עובייד, בפר מיםר, •ד״ב
 שומרון.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1744/74.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: י׳ באדר א׳ תשל״ח (17 בפברואר

.(1978 
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב שמריהו לוין

 3, חיפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: מנדל בויום, רחוב כפר יוסף 34, חיפה.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 988/74.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: י׳ באדר חשל״ח(17 בפברואר 1978).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: ע׳ חרלף, עו׳׳ד, רחוב המגינים 42, חיפה.

 הודעות בדבר כוונה״להכריז על דיבידנד
 שם החייב, תיאורו ומענו: סימון בן םעדון, שיכון ב׳ 301/9, צפת.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 182/76.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: י״ז באדר א׳ תשל׳׳ח (24 בפברואר

/ .(1978 
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב שמריהו לוין

 3, חיפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: הרשקו צילוק, רחוב הגלבוע 14/27, נצרת
 עילית.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1872/68.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: י״ז באדר א׳ תשל״ח (24 בפברואר

(1978 
- שם הנאמן, תיאורו ומענו: דייר אנגל •עו״ד, רחוב הרצל 14, היפה.

 י׳׳ט בשבט חשל״ח(27 בינואר 1978) י׳ יקותיאלי
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעות מאת כונ

 ) פקודת החברות
 הודעה על תשלום דיבידנד לנושים בדין קדימה

 שט החברה: מקסל בע׳׳מ — מרכז קניות סיטונאי למנויים.
 מפן המשרד הרשום: ציק פוסט חיפה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה- תיק אזרחי 1310/77.
 הסכום לכל לירה: 100%.

 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון.
 זמן פרעונו: י׳ באדר א׳חשל״ח (17 בפברואר 1978).

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

 הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 לנושים בדין קדימה

 שם החברה: םכנו ריתוך בפ״מ — בפירוק.
 מפן המשרד הרשום: בביש קרית־אתא, מפרץ חיפה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 101/73.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: י׳ באדר א׳ תשל״ה (17 בפברואר

.(1978 
 שם הנאמן, תיאורו ומפנו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב שמריהו לוין

 3, חיפה.

 ןב״ו בשבט חשל״ח (3 בפברואר 1978) י' יקותיאלי
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 פקודת פשיטת הרגל, 1936

 הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 לפועלים בלבד

 שם החייב, תיאורו ומפנו: צבי זקס, רחוב ז׳ורס 36, חיפה.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, היק אזרחי 1057/75.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: י׳ באדר א׳ תשל״ת (17 בפברואר 1978).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: כונס הנבטים הרשמי, רחוב שמריהו• לוין

 3, חיפה.
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 הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי

 פקודת פשיטת הרגל, 1936

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרחי 957/76.
 ההכום לכל לירה: 37.5%.

 דיבידנד ראשון או• אחר: חמישי.
 זמן פרעונו: ג׳ באדר א׳ תשל״ח (10 בפברואר 1978).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: פו׳׳-ד י׳ פלפלי, רחוב הבנקים 3, חיפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: בבות מוזר, רחוב בר אילן 9, רעננה.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרחי 671/66.

 הסכום לבל לירה: 100%.
 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון.

 זמן פרעונו: ג׳ באדר א׳ תשל״ח (10 בפברואר 1978).
 מקום פרעוני במשרד הנאמן: שרה אבניאל סלומון, עו׳׳ד, רחוב

 ירושלים 1, חיפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: אםעד דאו, גוש הלב.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 355/75.

 הסכום לכל לירה: 65%.
 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון.

 זמן פרעונו: י׳ באדר א׳ תשל׳׳ח(17 בפברואר 1978).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי, רחוב שמריהו לוין

 3, היפה.

 בקשת שחרור
 והודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד

 שם החייב, תיאורו ומענו: שלמה פרחי, רחוב אהרון בן יוסף, קריח־
 אחא.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרהי 2023/68.
 היום והמקום לדיון בבקשת השחרור: כ׳׳ו באדר א׳ חשל׳׳ח (5 במרס

 1978), שעה 09.00 בבית המשפט המחוזי בחיפה.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: י׳ באדר א׳ תשל״-ח (17 בפברואר

.(1978 
 שס הנאמן, תיאורו ומענו: י׳ פלפלי, עו״ד, רחוב הבנקים 3, היפה.

 י״ט בשבט תשל״ח(27 בינואר 1978) י' יקותיאלי
 סגן כונס הנבםים הרשמי

 הודעה על תשלום דיבידנד
 שם החייב, תיאורו ומעגו: פרנק ג׳רלד פרנבלום, מם׳ דרכון 239231,

 ארצות הברית.
 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, תיק אזרחי 159/76.

 הסכום לכל לירה: 39.99 אגורות.
 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון וסופי.

 זמן פרעונו: ה׳ באדר א׳ חשל״ח (12 בפברואר 1978).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: יעקב אבימור, עו״ד, רמב״ן 23,

 ירושלים.

 כ״ו בשבט חשל״ח (3 בפברואר 1978) י׳ צוריאלי
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 שם החייב, תיאורו ומענו: גיק לבנט, רחוב חניתה 66א׳, חיפה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 932/72.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: י׳ באדר א׳ תשליח (17 בפברואר

.(1978 
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: ע׳ רנד עו״ד, רחוב שמריהו לוין 6, חיפה.

 שמ החייב, תיאירי ומעני: נרשק אקרמן, רחוב הברזל 23, חיפה.
 בית המשפט המהיזי של: חיפה, תיק אזרחי 352/71.

 ודום האחרון לקבלת היכחית: י״ז באדר א׳ תשל״ה (24 בפבריאר
.(1978 

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

 שם החייב, תיאורו ומענו: מאיר אלמגור, רחוב השקדים 12/3,
 סביניה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1534/76.
 ודום האחרון לקבלת הוכחות: י״ז באדר חשל׳׳ת(24 בפברואר 1978).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב שמריהו לוין

 3, חיפה.

 הודעות על תשלום דיבידנד
 שפ החייב, תיאורו ומענו: אריה רוזנפלד, רחוב עצמאות 40, עכו.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1527/75.
 הסכום לכל לירה: 45%.

 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון.
 זמן פרעונו: ג׳ באדר א׳ תשל״ח (20 בפברואר 1978).

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

 שם החייב, תיאורו ומענו: אליעזר דרשוביץ, רהוב א׳ ה׳ סילבר
 29/2, נוה שאנן, חיפה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרהי 709/69.
 הסכום לכל לירה: 15%.

 "דיבידנד ראשון או אחר: חמישי.
 זמן פרעונו: נ׳ באדר א׳ השליח (10 בפברואר 1978).

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

 שם החייב, תיאורו ומעגו: ברט ויזגן, 594/1, מגדל העמק.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרחי 356/73.

 הסכום לבל לירה: 100%.
 דיבידגד ראשון או אחר: ראשון.

 זמן פרעונו: נ־ באדר א׳ תשל״ח (10 בפברואר 1978).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: בונם הנכסים הרשמי, רחוב שמריהו

 לוין 3, חיפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: סעדיה בן אברהם כהן, רחוב שפרינצק
 52/2, קרית־־שמונה.
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 חוק בנק ישראל, תשי״ד-1954
 רין וחשבון לפי סעיף 58(1) של חוק בנק ישראל, תשי״ד—1954,

 על מחוור המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום העבודה
 ביום כ״ד בשבט תשל״ח (1 בפברואר 1978)

 אג׳ ל־י
— 
 מעות (לרבות מטבעות קטנים) במחזור . . — —

6,880,211,734 73 
— — 

6,880,211,734 73 
— -
 שטרי אוצר ושטרי התחייבות של הממשלה. — ־=
— — 

6,880,211,734 73 

 * לא כולל מטבעות זכרון (מזהב) בערך נקוב כולל של 43,585,900
 ל״י שתכולת הזהב הכלול בהם שווה או עולה על ערכם הנקוב.

 תקנות שטרי אוצר, תש״ט-1948
 הסכום הכולל של שטרי אוצר

 ליי ל״י

 1. שהיו במחזור ביום י״ג בניסן תשל״ז
 (1 באפריל 1977) -

 על פי סעיף 1 (ב)(1) לפקודת
 שטרי אוצר, תש״ט—1948 165,000,000

 על פי סעיף 1 (ב)(2) לפקודת
 שטרי אוצר, תש״ט—1948 69,400,000

 סהיכ 234,400,000
 2. הוצאו אחרי התאריך האמור —

 על פי סעיף 1 (ב)(1) 165,000,000
 על פי סעיף 1 (ב)(2) 69,400,000

 3. נפדו אחרי התאריך האמור —
 על פי סעיף 1 (ב)(1) 165,000,000
 על פי סעיף 1 (ב)(2) 69,400,000

 4. נמצאים במחזור ביום א׳ באדר א׳
 תשל״ח(8 בפברואר 1978) -

 על פי סעיף 1 (ב)(1) 165,000,000
 על פי סעיף 1 (כ)(2) 09,400,000

 סה׳׳ב 234,400,000

 הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי
 פקודת פשיטת הרגל, 1936

 הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 שם החייב, תיאורו ומענו: מימון בוכקילה, ת״ז 6030171, מחסנאי,

 706/9, אילת.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 269/71.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: ה׳ באדר ב׳ תשל׳יח (14 במרס 1978).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב החלוץ 117,

 באר־שבע.

 שמוח החייבים, תיאורם ומענם: אוחיון דוד, ח״ז 6138691, פועל
 בנין; אוחיון עליזה, ת״ז, 7637204, עקרת בית, 564/8, אילת.

 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרתי 74ז539.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: י׳ באדר ב׳ תשל״ח (15 במרס 1978).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב החלוץ 117,

 בארישבע.

 á הודעה על תשלום דיבידנד ראשון
 שם החייב, תיאורו ומענו: שמעון אסיג, ת״ז 7891103, סבל, רחוב

 חן 13/3, ערד.
 בית המשפט המחוזי של: באר-שבע, חיק אזרחי 111/73.

 הסכום לכל לירה: 45 אגורות.
 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון.

 זמן פרעוני: ח׳ באדר ב׳ תשל״ח (17 במרס 1978).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי, רחוב החלוץ 117,

 באר־שבע.
 י״ז בשבט תשל״ח (25 בינואר 1978) ש׳ אנקור

 סגן כונס הנכסים הרשמי

 פקודת האפוטרופוס הכללי, 1944
 בבית המשפט המחוזי בחיפה:

 הודעה
 להווי ידוע כי יש בדעת האפוטרופוס הכללי להגיש לבית המשפט
 המחוזי בחיפה בקשות למתן צווים לפי סעיף 10, 35, 35 א׳ לפקודת
 האפוטרופוס הכללי בנוגע לעזבונות ולנעדרים המפורטים כדלהלן:
 É רכוש, עזבון: המנוחה ג׳ניה גרנט, יורשים בלתי ידועים
 ™ מעזביץ לזרסון גינדה, לדיםלב דוקם, פאולה בינן גוטקובסקי,
 פרידמן משה, דבורה גרינשטיין חלקים מעזבון ברקוביץ אברהם,

 עבאג׳י ליאון, יעקב דובקין.

 י׳׳ז בשבט תשל״ח (25 בינואר 1978) י׳ יקותיאלי
 סגן האפוטרופוס הכללי
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 הודעות אלה מתפרסמות על אחריות המודיעים ואין בפרסומן משוס מתו תעודה טל נכונותן

 מחבת, מחסנים ובתי מלאכה בעימ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית
 ניתנת בזה הודעה, שהאסיפה הכללית האחרונה של החברים
 בחברה הנ״ל תתכנס ביום 20 בפברואר 1978 בשעה 16.30, במשרד
 המפרק אליהו ליכטר, רחוב החלוץ 27, חיפה, לשם הגשת דו״ח
 סופי של המפרק המראה ביצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי
 החברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.

 אליהו ליכטר, רו״ח, מפרק

 א׳ ומי ליפשיץ חברה קבלנית בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית
 ניתנת בזה הודעה, שהאסיפה הכללית האחרונה של חברי החברה)
 הנ״ל תתכנס ביום 30 במרס 1978, בשעה 16.00, במשרדה הרשום
 בירושלים, לשם הגשת דו״ה סופי של המפרק המראה כיצד התנהל
 פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים
 מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובמסמכים של החברה

 והמפרק.
 מתתיהו ליפשיץ, מפרק

 חברת חלקה 36 גוש 6366 בע״מ
 ניתנת בזה הודעה בי באסיפה הכללית שלא מן המנץ של החברה
 הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 17.1.1978 נתקבלה החלטה
 מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ראובן הלר, מרחוב

 קרליבך 10, חל־אביב, כמפרק ההברה.
 ד׳ רופין ערלה רופין

 בשם ההנהלה

 תיקוני טעויות
 בהודעות על שינויים בשותפויות שפורסמו בילקוט הפרסומים
 2384, תשל״ח, עמ׳ 366, בשותפות מס׳ ש/3259, במקום ״1.7 ביוני

 1976״ צ״ל ״ך. 1 ביוני 1975״.

 בהודעות בדבר רישום הברות שפורסמו בילקוט הפרסומים 2391,'
 תשל״ח, עמ׳ 502, בחברה מס׳ 51-075466-6, במקום פריט ״3.

 לעסוק במסחר במתכות״ צ״ל ״3. לעסוק במסחר במתנות״.

 ב׳ מוסטון חברה קבלנית לכבישים ובנץ בע״מ

 הודעה על פירוק החברה מרצץ
 ניחנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
 הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 1 באוקטובר 1976, נתקבלה
 החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את בן ציון

 מוסטון משד׳ קיש 31, חיפה, למפרק של החברה.

 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הביל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק

 הנ״ל.

 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור תוך המועד
 הנ״ל, לא ייעבה.

 ־ ־ בן ציון מוםטון, מפרק

 פפירוס דגם חולון בעימ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, בי האסיפה הכללית היוצאת מן הכלל שהתכנסה
 ביום 15 בינואר 1978 החליטה פה אחד לפרק את החברה מרצון
 ולמנות את ברוך אורבך, מרחוב משה שרת 86, תל־אביב, למפרק

 החברה.

 כל נושי החברה מוזמנים בזה להגיש את תביעותיהם בצירוף
 הוכחות במשך 14 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק הנ״ל.

 נושה אשר לא יגיש את תביעתו תוך מועד הנ״׳ל, יהיה מההובעים
 ואינם נענים.

 ברוך אורבך, מפרק

 מפעלי אטים בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על האסיפה הסופית
 ניתנת נזה הודעה, שהאסיפה האחרונה של החברים של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 28 בפברואר 1978, בשעה 10.00 לפני הצהרים,
 במשרדי אקר את וולובלסקי עו״ד, מרחוב אחד העם 30, חל־אביב,
 לשם הגשת דו״ח סופי של המפרקת המראה כיצד החנהל פירוק העס
 קים ומה עשו בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת
 המפרקת ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל

 המפרקת.
סבכר, מפרקת ו  יולנדה נ

9.2.1978 , ה ״ ל ס ם 2411, ב' באדר א׳ ת  ילקוט הפרסומי

 נדפס כדפוס הממשלה, ירושלים
1158 

 המחיר 9 לירות




