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 חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות,

1 9 5 9  תשי״ ט ״

 מינוי

 בתוקף הסמכויות הנתונות לנו בחוק זזניועצה לייצור ולשיווק
 של ירקות, תשי״ט-1959!, הננו ממנים בזה את דן ירדן, משרד
 האוצר, להיות ממלא מקומו של ישראל ארקין - בהיעדרו — כחבר
 המועצה לייצור ולשיווק של ירקות וחבר הועד הפועל שלה, כנציג

 הממשלה.

 מינויו של מיכה גלעד 2 — בטל.

 י״ח בחשון תשל״ד (13 בנובמבר 1973)
ב ל ־ ר < חיים גבתי חיים ב 7 3 9 ! י 0 0 °^ 

 שר ה חקלאות שר ה מסחר וה תעשיה

 ! ס״ה 292, תשי״ט, עמי 222.
 2 י״פ 1802, תשל״ב, עמי 1035.

 המועצה לייצור ולשיווק של זיתים

 (מועצה זמנית)

ב המועצה כ ר ה  הודעה על שינוי ב

 אנו מודיציש כי מינינו את דן ירדן, נזשרד האוצר, להיות חבר
 המועצה לייצור ולשיווק של זיתים ;מועצה זמנית).

 מינויו של מיכה גלעד במועצה האמורה 1 - בטל.

 ההודעה על מינוי חברי המועצה לייצור ולשיווק של זיתים
 (מועצה זניבית), שפורסמה בילקוט הפרסומים 1096, תשב׳״ד, עמי

 1648, תתוקן לפי זה.

 י׳־ח בתשון תשל׳׳ד (13 בנובמבר 1973)
ב ל ־ ד ) חיימ גבתי חיים ב י 3 9 9 מ 8 ז ז ) 

 שר החקלאות שר המטתר והתעשיה

 1 י״פ 1797, תשל״ב, עמי 881.

 תקנות פרי ההדר (פיקוח ושיווק) (מועצות),

1948 - ח ״ ש  ת

ב המועצה לשיווק פרי הדר כ ר ה ל שינוי ב  הורעה ע

 אני מודיע כי לפי תקנות פרי חדר (פיקוח ושיווק) (מועצות),
 תש״ח—1948!, מיניתי את אלי נדיב להיות נציג ציבור במועצה

 לשיווק פרי הדר.

 ההודעה על מינוי נציני הציבור במועצה לשיווק פרי הדר,
 שפורסמה בילקוט הפרסומים 1921, תשל״ג, עמי 1731, תתוקן לפי

 זח,

 ב׳-ח בכסלו תשל״ד(23 בדצמבר 1973) חיים גברני
 (ת« 73701) שר החקלאות

 x עייר חש״ח, תום׳ ב׳, עמי 26; ק״וד 809, תשי״ח, עמי 1616;
 תשכ״ז, עטי 1941; תשל״ב, עמי 1095; תשל״ד, עמי 436.

יסודג הממשלה  חוק־

 הודעה על קביעת ממלא מקומו של שר
 בהתאם לסעיף 41(ב)(1) לחוק־יסוד: הממשלה!, מודיעים בזה
 שהממשלה קבעה, לפי סעיף 20 לחוק האמור, כי ראמ,הממשלה
 תכהן כממלאת מקומו של שר החוץ מיום כ״ה בכסלו ו1של״ד (20

 בדצמבר 1973) עד שובו של שר חחוץ ולארץ.

 כ״ה בכסלו תשל״ד(20 בדצמבר 1973) מיכאל ארנון
 (חמ 78410) מזכיר הממשלה

 1 ס״ח תשכ״ח, עמי 226.

 הודעה על שובו של שר לארץ
 מודיעים בזה, לענין סעיף 20 לחוק־יםוד: הממשלה, כי שר

 החוץ שב ארצח ביום כ״ט בכסלו תשל׳׳ד (24 בדצמבר 1973).

ן  ל׳ בכסלו תשל״ד(25 בדצמבר 1973) מיכאל אתו
 (חמ 78410) מזכיר הממשלה

ו 9 5 3 - ג ״ י ש  הוק השופטים, ת

ל הצורך למנות שופט  הודעה ע
 בהתאם לסעיף 7 (א) לחוק השופטים, תשי״נ-׳1953 !, אבי מודיעה

 ני יש צורך למנות שופט בית משפט מחוזי,

 ב״ד בכסלו תשל״ד (19 בדצמבר 1973) נולדה מאיר
 (חט 70070) ראש הממשלה ושר המשפטים

 הערה: השופט שיתמנה יכהן בבית המשפט המחוזי בחיפה.

 ! ס׳׳ה חשי״ג, עמי 149.

 הודעה לפי םעיף 25
 בחתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, תשי״ג-1953 אני מודיעה
 בזה ששופט בית המשפט המחוזי, גרשון שמיד, נפטר ביום כ״ד

 בתשון תשל״ד (19 בנובמבר 1973).

 כ״ד בכסלו תשל״׳ד (19 בדצמבר 1973) גולדה מאיר
 (תמ 70070) ראש הממשלה ושר המשפטים

 ג ס״ח תשי״ג, ע«׳ 149.

1 9 5 5 - ו ״ ט ש  חוק הדיינים, ת

 הודעה בדבר מינוי אב בית דין
 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ד) לחוק הדיינים,
 תשט״ו—1955 !, מיניתי את הרב שפחה הכהן קוק להיות, מיום ה׳
 בכסלו תשל״ד (30 בנובמבר 1973), אכ בית דין בבית הדין הרבני

 האזורי רחובות.

 אנו מסכימים.
 ח׳ בכסלו תשל״ד (3 בדצמבר 1973)

 (חמ 77723)

 שלמה גורן עובדיה יוסף זרח ורהפטיג

 הרבנים הראשיים לישראל שר הדתות

 ! ס״ח תשט״ו, עמי 68; תשכ״ו, עמי 18.
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,  חוק הביטוח הלאומי [מסח משולג]

1 9 6 8 - ח ״ ב ש  ת

 מינוי מנהל ענף ביטוח בפגעי עבודה
 בתוקף סמכותי לפי מעיף 209 לחוק הביטוח הלאומי [נוסת משולב]
 תשכ״ח—1968!, אני ממנה את יצחק כנדיאל להיות מנהל ענף
 ביטוח נסגעי העבודה במוסד לביטוח הלאומי, מיום כ״ג בכסלו תשל״ד

 (18 בדצמבר 1973).

 יוםף אלמוגי
 שר העבודה

 כ״ה בכסלו תשל״ד(20 בדצמבר 1973}
 (חמ 750337)

 1 ס״וז תשכ״ח, עמ׳ 108; תשל״ג, עמ׳ 142.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,

1 9 5 7 - ח ״ י ש  ת

 היתד
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16זי לחוק הפיקוח על מצרכים ושירו
 תים, תשי״ה-1957!, אני מתיר לבעל בית אובל להגיש ארוחת בשר
 במחיר חעולח על המחיר היציב (להלן — המחיר המותר) ובלבד
 שההפרש בין המחיר המותר שנו יגיש בעל בית אוכל ארוחת בשר
 לאחר תהילת היתר זה לבין ה«חיר היציב שבו הגיש אותו בעל בית

 אוכל ארוחת בשר, לא יעלה על לירה אחר״

 • ארוחה שיש בה מנת בשר במנה העיקרית;
 בהיתר זה —

 ״ארוחת בשר׳*
 ״בית אוכל״ ו״בעל בית אוכל״ — במשמעותם בצו הפיקוה על

 מצרכים ושירותים (בחי אוכל), תשי׳״ז—1957 2.

 כ׳׳ ג בכסלו תשל״ד (18 בדצמבר 1973)
 (חמ 741194)

 משה מנדלבופ
 הממונה

 ! ם״ח חשי׳׳ה, עמי 24; תשל״ג, עמ־ 26.
ק״ת תשי״ז, עמי 958; תשי״ח, עמי 1059. 2 

1 9 6 5 - ה ״ 3 ש  תקנות מס קניה (שירותים), ח

ל שירותים שנקבעו להם תעודות  הודעה ע
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות מס קניה (שירותים) תשכ״ה—

 1965 !, אני קובע כלהלן:

 בתוספת להודעה על שירותים שנקבעו להם תעודות 2 אחרי
 ״אחריות״ יבוא:

 תיאור השירות: מתן שימוש במכונה לעיבוד נתונים.
 םונ התעודד, אז הכרטיס: השבוז במפורט בתקנה 5 לתקנות.

 פרטים גוםפים שיש.למלא: כמפורט בתקנה 5 לתקנות.
 מועד מתן התעודה או הכרטיס: עם סיום מחן השירות.

 הפרט בתוספת לצו מם קניה (סחורות ושירותים)(הטלת מס ושעורו)
 תשל״א—1971: 3303(1) ו־3304(2).

ד ל  דוד פ
 מנהל המכס והבלו

 א׳ בטבת תשל״ד(26 בדצמבר 1973)
 (חמ 723307)

 ! ק״לג ו1שכ״ה, m׳ 730 ג; ק״מ תשל״א, V«•' 1607. — ־
 2 י״פ תשב״ח, עטי 1646; תשכ״ו; עמי 1418; תשכ״ז, עמי 981.

 חוק לפיקוח על יצוא הצמת ומוצריו,

1 9 5 4 - ד ״ י ש  ת

 מינוי מנהל שירות הבקורת
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו,
, אני נןמגה את ד״-ר משה הופנק להיות מנהל שירות  תשי״ז—1954 !

 תבקורת לענין החוק האמור.
 מינויו של מרק אטלס שפורסם בילקוט הפרסומים 660, תשי״ט

 ע«י 927 - בטל.

 חיים גבתי
 שר החקלאות

 כ״ד בכסלו תשל״ד(19 בדצמבר 1973)
 (חמ 73711).

 ! ס״ח תשי״ד, עמי 137.

 פקודת זכישח החשמל

ר תשלומים בעד חיבורים למערכת ב ד  הודעה ב
 אספקת חשמל

 אני מודיע בזה, בי בתוקף סמכותי לפי סעיף a לשטר תוספת
 הזכיון אשד בתוספת א׳ לחוק התוספות לזכיונות החשמל (תשלומים
 בעד חיבור למערכת החשמל), תשכ״ד—1963 1, אישרתי את הארכת
 תקפם של הכללים ברבר תשלומים בעד חיבורים למערכת אספקת
 החשמל של חברת החשמל לישראל בע״מ — בנוסה שפורסם בילקוט
 הפרסומים 1883, תשל״ג, עמי 710 — עד יום כ״ז בטבת תשל״ו

 (31 בדצמבר 1975).

 כ״ד בכסלו תשל״ד(23 בדצמבר 1973)
 (חמ 786009)

 חיים גבתי
 שר הפיתוח

 1 ס״ח תשכ״י, עמי 28.

 חוק שידות מילואים (תגמולים),

1 [נוסח משולב] 9 5 9 - ט ״ י ש  ח

 אישור מוסד להשכלה
 בתוקף סמכותי לפי םעיף 1 לחוק שירות מילואים (תגמולים),
 תשי״ט-1959 [נוסה משולב] ¿ אני מאשר כניוסד להשכלה

 על־תיבוניח לענין חחוק את המכללה בבית־ברל.

 כ׳׳ב בכסלו חשל׳׳ד (17 בדצמבר 1973) יוסף אלמוגי
 (חמ 75128) שר העבודה

 ג ס״ת תשי״ט, עמי 306; תשב״ו, עמי 74.

1 9 5 1 - א ״ י ש  חוק שעות עגודה ומנוחה, ח

י ל ל מתן היתר כל  הודעה ע
 בהחאס לסעיף 15 (ב) לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי״א—
 1951 !, אני מודיע כי נתתי היתד כללי להעברת עובדים ארבע שעות

 נוספות ליום ושתים עשרה שעות נוספות לשבוע.

 נ״ב בכסלו תשל״ד(17 בדצמבר 1973) יוסף אלמוגי
 (חמ 751601) שר העבודה

 1 ס״ח תשי״א, עמי 204.
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 חוק החניכות, תשי״ג-1953

ר תעשייתיים פ ס ־ י ת  אישור ב

 כתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק החניכות, תשי״ג-1933 !, מיי מאשר בתי־הםפר התעשייתיים שלהלן לענין החוק:

 שס בית־הספד המען

 ת״ד 1305, ירושלים

 מחנה אי:בי, תלפיות, ירושלים.
 ביח״ר ״פולגת״, קריח גת.
 שדי הרצל 224, ירושלים.

 ת״ד 10, גדרה,
 נוילים.

 קרית גת.
 הקריה, רח׳ בי, תל־אביב.

 אזור התעשייה, חולון.
 לוד.

 *זור התעשייה, חולון.
 רדוב המסגר 43, תל־אביב,

 יהוד.
 אזור התעשייה, חולון.

 ארייוזורוב 14, תליאביב.
 באר־יעקב, קיבוץ.

 אזור התעשייה, יבנה.
 ת״ד so, לוד.

 רחוב מסילת חשמונאימ 44, תל־אביב.
 אזור התעשייה, בני־ברק.

 :כעת רמב׳״ם, פינת דרך השלום, גבעתיים.
 ת״ד 172, אזור התעשייה, יבנה.

 ת״ד 3500, גדרה.
 מפרץ חיפה, כביש אתא, ת״ד 1428, חיפה.

 אזור התעשייה, ת״ד 32, נהריה.
 רהוב יפה נוף 124, חיפה.

 מפרץ חיפה, עיר גניפ.
 בתי יציקה וולקן בע״מ, ת״ד 624, חיפה.

 ת״ד 9001, באר־שבע.
 מוסך אזורי, תלמי הנגב.
 מפעלי ״טמפו״, ירוחם,

 ביה״ט התעשייתי תע״ש
 ביה״ס התעשייתי ״אורט״ ליד סדנת

 ״משטרת ישראל״
 ביה״ס התעשייתי ליד ״פולגת״

 ביה״ס התעשייתי אג״ד
 ביה״ט התעשייתי ״מבצע״ — אורט

 ביה״ה התעשייתי ״גו׳ליס״
 ביה״ס התעשייתי פישר־להב

 ביה״ס התעשייתי ״תע״ש״
 ״אורט״ אטקור

 ״אורט״, תעשייה אוירית
 ״אורט״ ש,ח,ם,

 ״פורד״ חל־אביב
 ״לילנד״ תל־אביב

 ״אגד״ תל־אביב
 ״דן״ תל-אביב

 ״בצר סידני״
 ״אורמט״

 טלרד
 ״שטרן״

 ״צמפיון״ תורה ומלאכה.
 גיברה

 ״ארגמן״
 ״אורט״ היל האויר

 ״כימיקלים ופוספטים״ ״אורט״
 ״צור״

 ״כרמל״
 ״אנד״ (מוסך צפון)

 ״וולקן״
 ביה״ס התעשייתי ״קמג״

 ״שער הנגב״, ״אורט״
 ״טמפו״ — ״אורם״
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 זוהר גינדל
 הממונה על ה חניכות

 י״ט בכסלו תשל״ד (14 בדצמבר 1973)
 (חנו 750005)

 י ס״ת תשי״ג, עמ׳ 108; תשל״ב, עמי 74.
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 רשימת היתרים לממן מצרכים בתו־תקן
 בהתאפ לסעיף 9 (ג) לתקנות התקנים (תו־תקן), תשט״ו—1955 !,
 מתפרסמת יזה רשימד. ל.ד.־ •.־־פ לפמן מצרכים ב־׳.ו־ת:ן, שניתנו
 בחודש נובמבר 1973 מאת מכון התקגים הישראלי, כתוקף סמכותו

:  לפי סעיף 11 (ב) לחוק התקנים, חשי׳״ג-1933 ־

 המצרך שלגביו
 שם בעל ההיתר ניתן ההיתר

 מס׳
 ההיתר

 529 טרמולוקס, ביח״ר למכשירי תנורי הסקה חשמליים,
 חימום, תל־אביב קורנים, 1000 וט, דנם 10
 530 טרמילוקס, ביח־״ר למכשירי תנורי הסקה חשמליים,
 חימום, תל־אביב קורנים, 1600 וט, דגם 10
 531 טרמולוקם, ביח״ר למכשירי תנורי הסקה חשמליים,
 חימום, תל ־אביב קורנים, 2000 וט, דגמים

 20 ו־20 ׳״אינפרה־״

 אהרן גילת
 מנהל המכון

 ה׳ בכסלו תשל״ד(30 בנובמבר 1973)
 (חט 740801)

 י ק״ת תשט״ו, עמי 693; תשל״ב, עמי 194; תשל״ג, עמי 611.
 2 ס׳׳ת תשי״ג, עמי 30; תשי״ח, עמי 2; תשל-א, עמי 22.

 תקנות הארכיונים (ביעור תומר ארכיוני

 כמוסדות המדינה וברשויות המקומיות),

 תשי״ז-1957

ר הגשת בקשה לביעור חומר ארכיוני ב ד  הודעה ב

 בהתאם לתקנה 7 לתקנות האדביונים (ניעזר חומר ארכיוני
 במוסדות המדינה וברשויות המקומיות), תשי״ז—1957 !, אני מודיע
 שבית •טשפט השלים טבריה הגיש בקשה לביעור תיקימ אזרחיים

 מהשנים 1948—1962.

 א׳ אלסברג
 הגבז

 י׳ בכהלו תשל״ד (5 בדצמבר 1973)
 (חמ 78341)

 ! ק״ת 725, תשי״ז, עמי 1794.

ר הגשת בקשה לביעור חומר ארכיוני ב ד  הודעה ב

 בהתאם לתקנה 7 לתקנות הארכיונים (ביעור הומר ארכיוני
 במוסדות המדינה וברשויות הלקוכיות), תשי״ז—1957 !, אני מודיע
 שלשכת ההוצאה לפועל יאר־שגע הגישה בקשה לביעור תיקי הוצאה
 לפועל, והשנים 1957—1971, אשר נסגרו בתום שנתייס לאוזר סיום

 הפעולה (סילוק התוב).

 רשימה מפורטת של מססרי התיקים לביעור ניתנת לעיון בלשכת
 ההוצאה לפועל, נאד־שבע.

 ט״ו בכסלו תשל״ד (10 בדצמבר 1973) א' אלםבלג
 (חמ 78341) הגנז

 פקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943

 הודעה לפי סעיף 19
 בתוקף ההרשאה שניתנה לרשות הפירוה לפי סעיף 22(2) לסקודת
 הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943 1 (להלן — הפקודה), שהודעה
 עליה פורסמה בילקוט הפרסומים 1031, תשכ״ג, עמי 1770, מצהירה
 בזה רשות הפיתוח, בהתאם לסעיף 19 לפקודה, כי הקרקע המתוארת
 בתוספת, ואשר ביחס אליה פורסמה הודעה על פי סעיפים 5 ו־ד
 לפקודה בילקוט הפרסומים 1032, תשכ״ג, עמי 1795, תהיה לקניינה
 הגמור והמוהלט של רשות הפיתוח מיום פרסום הודעה זו ברשומות,

 תוספת
 חטיבת קרקע אשר שטחה 26.120 דונם המהווה הלקה 49 בגוש

 16548, נצרת.

דר פהננסקי  י״ט בתשרי תשל׳׳ד(15 נאוקטונר 1973) אלכסנ
 (חמ 72512) מנחל רשות הפיתוח

 1 ע״ ר 1943, תופי 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיף 19
 בתוקף ההרשאה!, שניתנה מאח שר האוצר לחברת נתיבי אילון
 בע״מ, מצהירה בזה חברת נתיבי אילון בע״מ, בהתאם לסעיף 19
(להלן — הפקודה),  לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור) 1943 2
 כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי
 סעיף 5 לפקודה בילקוט הפרסומים 1763, תשל״ב, עמודים 26 ו־ד2,
 תהיה לקניבה הגמור והמוחלט של תברח נתיבי אילון בע״מ מיוס

 פרסופ הודעה זו ברשומות.

 תוספת
 בגוש 7090 חלקות 24 ו־31 בשלמות וחלקים מחלקות 21, 22,

 26 ו־ 31.
 העתקים של התשריט שנו מסומנות החלקות באמור מופקדים
 במשרדי ראש אגף רישום והסדר קרקעות, ירושלים, במשרדי הממונה
 על המתיז, תל־אביב, ובמשרדי חברת נתיבי אילון בע״מ, מגדל שלימ
 קומה 23, רחוב אחד העם, תליאביב, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין

 בהם בשעות העבודה הרגילות.

 י׳׳ז בבטלו תשל׳׳ד (12 בדצמבר 1973) צדוך עמיר
 (ח« 72512) הברת נתיבי אילון נע״מ

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

־חייפ, 1945  פקודת מחלות בעלי

ל שטח נגוע לצרכי הפקודה  צו המכריז ע
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לפקודת מחלות בעלי־חיימ, 1945 1,

 אני מצווה לאמור;
 תחומי המושבים משמר השבעה וגבות במועצה האזורית עמק־
 לוד מוכרזים כשטח בגוע לעבין הפקודה הואיל ומצויה בהם

 מהלת הניוקםל,

 כ׳׳ב בכסלו תשל״ד (17 בדצמבר 1973) יצחק דפגי
 (חמ 73825) מנהל השירותים הוטרינריים

 ! ע״ר 1945, תום׳ 1, עמי 155. 1 ק״ת 725, חשי״ז, עמ׳ 1794.
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 הד״מיה זו«ית!, מודד, שגה מועדו) מ8ז׳חימ אישרה «ןען ביד
 עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית זמטייזז
 וכי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, תל־אגיב־יפו, וכל
 מעונין רשאי לעיין בה ללא תשלום, ביטים ובשעות שהמשרדים

 ה»מ:־ריט פתותיט לקהל,
 י׳׳ר ברסלו תשל״ד (9 בדצמבר 1973)

 ד׳ רזניק
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מהוז תל־אביב

 מרחב תכנון מקמ*י, רמת־גן

ר אישור תכנית מפורטת ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 להוק התכנון והבניה,
 תשכ־׳ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב,
 אישדד, תכנית מפורשת תנקראת: ״תכנית מפורטת מסי ר״ג׳, 432 —
 ייש 6179 חלקים מהלקות 94, 96, 98, 100״, שהודעה על הפקדתה,
 יהד עס התשריט המצורף אליה, פורסמה בילקוט הפרםומימ 1900,

 תשל״ג, עמי 1181.
 התכנית הזמורה, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותה ביהד
 עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וי; במשרדי הועדה המקומית לתכנין ולבניה רמת־ון, וכל מעוניין
 רש!?י לעיין בה ללא חשלום, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 י׳יד בכסלו תשל״ד (9 בדצמבר 1973)
 ד׳ רזניק

 יושב ראש הלעדד, המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז תל־אביב

 מרחב תכנון מקומי, בני־ ברי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 בהתאם לחוקי התכנון והבניה, חשכ״ה-1965, ניתנת בזה הודעה
 נדבר הפקדת הנקראת ״תכנית מפורטת מסי 151, חלוקה מהדש
 של חלקות: «45, 451, 454, 461-436, 462 הלק, 468, 467, 470,
 71;, בנוע 6192. התכנית ״ופקדת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז חל־אביג ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה,

 בני-ברק.
 מקומי! של השט״יט אשר התכנית מתייחסת אליהם:

 גוש E618 חלקות 450, 431, 454, 461-456, 462 חלק466, ,
,471 ,470 ,467 

 עיקרי הדברים המוצעים להקבע או להשתנות על ידי התכנית הם:
 ליעד שטחי התכנית לאזור מגורים, שטח ציבורי פתוח לדרכים,

 ולחלק את שהה התכנית מחדש. הגל כאמור בתכניה המופקדת.

 בל המעונין בקרקע בבגין או בבל פרט תכנוני אהד הרואה את
 עצמו בפגע על ידי התכנית, וכן בל הזכאי לבך על פי סעיף 100
 להוק, רשאי, תוך הדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, להגיש

 התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 י״ד בכסלו תשל״ד (8 בדצמבר 1973)
 ד׳ רזניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז תל־אביב

 מרחב תכנון מקומי, חל־אבינייפו

ר הפקדת עימדי תכניות מפורטות ב ד  הודעה ב

 בהתאם לחוקי התכנון והבניה, תשכ״ה—1965, ניתנת בזה הודעה
 בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות אלה:

 (1) ״תכנית מט׳ 1703 - שינוי מס׳ 1 לשנת 1973 של תכנית
 מפורטת מסי s90״, המופקד במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז תל-אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון

.A';6 ובניה, תל־אביב-יפו. גוש 8971 הלקה 6 מגרש 
 מטרת התכנית היא לקבוע תנאי בניה חדשים לגבי השטה
 המפורט בסעיף 2 דלעיל ולשנות בהתאם לכך את התכנית
 המפורטת מסי 590 על שנוייה אשר בהודעה בדבר מתן תולף
 לה נת&רטמה בילקוט הפרסומים מס׳ 1473 מיום 18.9.1988.

 הכל כ»מ.ור בתכנית המופקדת,

1 לשבה של ־•ג•־- • 9 6 9  (2) ״תכנית מסי 98S - שינוי מש׳ 3
 44 — תכנית מאוחדת לקביעת אזורים (שינוי 1941)״, השינוי
 מופקד במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מהוז תל-אביב
 ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה תל־אביב־יפו.
 גושים וחלקות: גוש 6907 הלקות 22, 24, 57, 85 וחלקה 23.
 מטרת התבנית היא לאחל החלקות ולקבוע את אופן הבינוי
 ותקנות הבניה של המגרש המיוחד הכולל את שטח החלקות
 מסי 85, 57, 22, 24 ו־23 בגוש 6907 ולשנות בהתאם לכך
 את הח.ב.ע. 44 — תכנית מאוחדת לקביעת אזורים, שינוי
 1941, אשר ההודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בעיתון

 הרשמי מסי 1142 מיום 20 בנובמבר 1941.

 כל המעונין בקרקע בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100 לחוק, רשאי, רוך הדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות,

 להגיש התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 ה׳ בכסלו תשל״ד (3 בדצמבר 1973)
׳ רזניק  ר

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז תל־אביב

 מרחב תכנון מקומי, תל-אביב־יפו

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת נזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכבון והבניה,
 תשב״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל-אביב,
 אישרה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מסי 1300 דרך
 לתנועה מהירה ואפיק מי שטפונות גוש 6987 הלקי חלקית 3, 58.
 גוש 6989 חלקי חלקות 1, 2, 21, 22. גוש 7064 הלקות 3, 4, חלקי
 חלקות 1, 2, 5, 12. בוש 7056 חלקות 2—4, חלקי הלקות 1, 16,
 17, גוש 6993 הלקוח 12-9, חלקי הלקות 5, 7, 8, 16-14. גוש
 7057 חלקות 18-16, 28, חלקי חלקות 4,3, 7, 8, 15, 23, 26, 27,
 29. גוש 6995 חלקות 1, 3—24 תלקי חלקות 2, 23—27, 29, !3.
 גוש 7049 הלקות 18-14, 39-32, 50-41, 72-68, חלקי חלקות
 4-2, 13-10, 19, 31-29, 40, 39, 60, 65, 67, גוש 6993 חלקית
 2, חלקי הלקות 1, 3, 12. גוש 6897 ח׳ 72-68, 93, חלקי ח׳ 1,
 2, 66, 67, 73, 79, 82-80, 94, 86 גוש 7048 חלקי הלקות 76,
 77״, שהודעה על הפקדתה, יהד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 1603, תש״ל, עטי 1349.
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s196תוק התכנון והבניה, תשכ״ה— 

 ״תכנית משי 261 — שינוי לתכנית מיתאר מקומית יזמי ב;53 גוש
 6164 חלק מחלקה 229 גוש 6161 חלק מהלקה 6״, שהודעה על
 הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה בילקוט הפרסומים

 1882, תשל״ג, עמי 690.
 השינוי האמור בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוז וכן
 במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעתיים, וכל מעונין
 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים פתוחים

 לקהל.

( 7 3 E 1 }  י״ד בכסלו תשל׳״ד בדצמבר 9
 ד׳ רזניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז תל־אביב

 ררחב תכנון מקומי, חל־אביב־יפו

 הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית
 נמסרת בזה הודעה כי ההודעה בדבר הפקדת ״תכנית מסי 1287 —
 שינוי מסי 2 לשבת 1968 של תכנית מפורטת מם׳ 691 גוש 7097
 חלקות 14, 17, 21,18, חלק מחלקה 114 (דרך;״, שפורסמה בילקוט

 הפרסומים מפי 1565, תש״ל, עטי 247 — מבוטלת בזה.

 ד׳ רזניק
 יושב ראש הועדה חטחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז תל־אביג

 מרחב תכנון מקומי, חולון

 הודעה על הכנת שינוי לתכנית מפורטת
 בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965, ניתנת
 בזה הודעה כי ועדת משבה לתכנון ולבניה חולון, החליטה בישיבתה
 מיום א׳ בכסלו תשל״ד (26 בנובמבר 1973) להכין שינוי לתכנית

 מפורטת מס׳ ה~37 אשר תקרא ״תכנית מפורטת טס׳ מ—262״,

 ואלה הם השטחים הנכללים בתחום שינוי התכנית המוצעת:
 בוש 6015 חלקה 251.

 ט״ו בכסלו חשל״ד (10 בדצמבר 1973)
 ד׳ צדוק.

 יושב ראש ועדת טשנה לתכנוז ולבניה
 חולון

 מרחב תכנון מקומי, רמת־השרון

 הודעה על הכנת שינוי לתכנית המיתאר
 בהתאס לסעיף 77 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה-1965, ניתנת
 בזה הורעה, כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב רמת־השרון,
 החליטה בישיבתה מיום 25 בספטמבר 1973, להכין שינוי לתכנית

 המיתאר ת.ב.ע, 458.
 ואלה השטחים הנכללים בתחום השינוי של התכנית המוצעת:

 בוש 6549 הלק מחלקות 1, 2, 4, 5 (19 דרך).

 פםח בלקץ
 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 רמת־השרון

 מרחב תכנון מקומי, הרצליה

ר הפקדת תפנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 בהתאם לחוקי התכנון והבניה, תשב״ה—1965, ניתנת בזה הודעה
 בדבר הפקדת הנ״ל הנקראת ־׳תכנית מפורטת מם׳ 1525״, המופקדת
 במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־^ביב ובמשרדי

 הועדה המקומית לתכנון ובניה, הרצליה.

 גושיט וחלקות: גוש 6546 תלקה 27 (ברחוב ברבר).
 עיקרי הדברים המוצעים להקבע או להשתנות על ידי התבנית חס:
 לתכנן שכונת קוטג׳ים, להתוות דרך חדשה, לקבוע ולהפריש

 שטח ציבורי פתוח ושטח לבנין ציבורי בהתאם לתשריט המצורף.

 כל המעונין בקרקע בכנין או בבל פרט תכנוני אתר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי התכנית, וכי כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי, תוך תדשייט מיום פרסום הודעה זו ברשומות, ^הגיש

 התנגדות במשרדי חוערה המקומית האמורה.

 י״ד בכסלו תשל״ד (9 בדצמבר 19:3)
 ד׳ רזניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז תל־אביב

 מרחב תבנון מקומי, גבעתיים

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 בהתאם לחוקי התבבון והבניה, תשכ״ה—1965, ניתנת נזה הודעה
 בדבר הפקדת הנ״ל הנקרא ״תבנית מס׳ 241 - שינוי לתכנית המיתאר
 לגבעתיים חן53״, שהופקד במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז תל־אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה, גבעתיים.

 מקומט של הש״חיס אשר התבנית מתיחסת אליהס;
 גוש 6135 חלקות 68, 67.

 מטרות התכנית:
 א) לשנות את האזור מאזור מנורים ג׳ לאזור מגורים מיוחד.

 ב) להקצות שטח להרחבת דרך.
 ג) להקצות שטח ציבורי פתוח.

 ד) לקבוע בניה בקיר משותף.
 הכל כאמור בתכנית המופקדת,

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

 התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 י״ד בכסלו תשל״ד (9 בדצמבר 1973)
 ד׳ רזניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז תל־אביב

 מרחב תכנון מקומי, גבעתיים
ר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית ב ד  הודעה ב

 נמסרת בזה הודעה, בהת»1ם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,.
 תשכ״ה-1965, בי הועדה המחוזית לתנון ולבניה — מחוז תל־אביב
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מיתאר הנקרא:

557 74ÍS.1.S י״ב בשבת תשלי'־, 1977ילקוט הפרסומים, . 



ו 9 6 5 - ה ״ כ ו ע  חוק התכנון והבניה, ת

 מרחב תכנון מקומי, פתח־תקוה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 במטרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התגגון ותגביה,
 תשכ׳״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מוזוז
 המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־הקוה, הופקד
 שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מס- פת/12/1156
 — איחוד חלקית קיימות וחלוקתן מחדש חיך קביעת אזורי מגורים,
 שטחים לצרכי ציבור, התווית דרכים ושבילים להולכי רגל, קביעת
 שטח ציבורי פתוח, קביעת שטת להשלמת שטח לבנין ציבורי, קביעת
 שטת יהשלמה, קביעת 4 קומות על עמודים במגורים ב׳ — רה׳

 השומר״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה הס השטחים הכלחייפ בשינוי התכנית:
 גוש 6326 חלקות 275, 276 (חלק), 262 (חלק).

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

 כל המצונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה אה
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
 התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אוהו, רשאי, תוך הדשיים
 מיום פ־סומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 י״ח בכסלו תשל״ד (12 בדצמרר 1973)
 א׳ היון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, רעננה

ר הפקדת שינוי תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 במטרת בזד הודעת, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 דמרבז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה, הופקד
 שינוי תבנית מפורטת הנקראת ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ רע/68/1
 א. שינוי צורת הבינוי. ר. הקטנת אחוזי הבניה לקומה ג. הגדלת
 המרווחים בין הבנינים. ד. הגדלת שטחי הירק לדיירי הבתים בין
 רהוב בוריכוב ורחוב יהושע חנקיך, ביחד עם התשריט המצורף

 אליו.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 גוש 6580 הלקות 62—51.

 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין גו ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים ״;*מורים פת־תים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבניז או ככל פרש תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפבע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס ועדה מקומית שמדהב
 החכנין שלה בלול בתהום התכנית או גובל אותו, רשאי, תוך חדשייט
 מיום פרט וגה של הודעה זו ברשומות, לרגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 י״ה בכסלו תשל״ר (13 בדצמבר 1973)
 א׳ היון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מהת המרכז

 מרחב תכנון מקומי, רמת־השרון

ר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית ב ד  הודעה ב

 בהתאם לחוקי התכנון והבניה, תשי״ה—1965, ניתנת בזה הודעה
 בדבר הפקדה הנ״ל הנקרא ״תכנית מסי 443 — שיביי תכנית מס׳ 73
 לתכנית מיתאר 210אי״, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוו תל־אביי, ובמשרדי הועדה וזמקוניית לתכנון ובניה רמת־חעורוו.

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתיחסת אליה•: אזורי מגורים
 בשטח שפוטה של הועדה המקומית לתכנון ולבניה דמת־השרון.

 עיקרי הדברים המוצעיס ל־ קבע או להתשנוה על ידי התכנית הם:

 1. אחוזי שטחי המרפסות באזורי המגורים א׳ ב׳ גי וחזית מסחרית
 יהי־ עד 30% משטח הבניה המותר.

 2. תותר סגירת שליש מרפפות בקוי בניה חוקיים מתוך שטח המר
 פסות הנ״ל במסגרת של 30% בסעיף הנ״ל וזאת בבל אזורי
 המנודים כאשר הסגירה אחידה, לא מבניה קשה אלא מחומרים

 שיאושרו ע״י הועדה המקומית.

 3. באזור מגורים א׳ שהבתים חקיי.חיפ גבנו עד למתן תוקף לתכנית
 מיתאר (18.3,71) תאפשר הועדה תוספת בניה:

 א. לבבי קוטג׳ — באם שטח הבית הקיים 20% — תוספת של
 10% בקומה העליונה (עד 30%).

 ב. לגבי תוספת בניה בקומה תחתונה בלבד עד לשטח של 25%.
 ג. על אף האמור לעיל לגבי מבנים חדשים הוראות תכנית מיתאר

 210א תשארנה בתוקפם.

 הכל כאמור בתכנית המופקדת.

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

 התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 י״ד בכסלו תשל״ד (9 בדצמבר 1973)
 די• דזגיק

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז תליאביב

 מרחב תכנון מקומי, רמת־השרון

ל הכנת שינוי לתכנית מפורטת  הודעה ע

 בהתאט לסעיף 77 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965, ניתנת
 בזה הודעה, בי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב רמח־השדון
 החליטה בישיבתה מיום 5 ביוני 1973 להכין שינוי לתכנית מפורטת

 מסי 263 — ת.ב.ע. 453.

 ואלה השטחים הבכללים בתהום השינוי על התכנית המוצעת:
 גוש 9S65 חלקות 15*490—,.

 פסח בלקין
 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 רמת־השרון

 558 ילקוט הפרסומים 1977, י״ב בטבת תשל״ד, 6.1.1974
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 ואלה הפ השטחים הכלוליס בשינוי התכנית:
 גוש 4026 תלקה 28.

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

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

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 ב״א :,:סל• תשל״ד (16 בדצמבר 1973)
 א׳ היון

 יושב ראש הועדה המתוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, דאשוךלציון

ר זדשור שינוי תכנית מפורטת ב ד  וזורעה ב
 נמסרת גזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,
 החליטה באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:
 ״שינוי תכנית מפורטת מסי רצ/1/170״, שהודעה על הפקדתו ביחד
 עם התשריט המצורף אליו פורסמה בילקוט הפרסומים 1921, תשל״ג,

 עמי 1741.

 השינוי האמור בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ביתד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן בפשרדי הועדה לתכנון ולבניה ראשון־לציון, וכל המעונין
 רשאי לעיין בו ללא תשלוט בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוהיים לקהל.

 ט״ו בכסלו ת?5ל״ד (10 בדצמבר 1973)
 א׳ היון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, צפון־חשרון
ר אישור שינוי תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ד,-1963, כי ד,ד1דד, המחוזית לתכנון ולבניה מהח המרכז,
 החליטה באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:
 ״שינוי תכנית מפורטת מסי צש/1/125״, שהודעה על הפקדתו ביחד
 עם התשריט המצורף אליו פורסמה בילקוט הפרסומים 1897, תשל״ג,

 עמי 1069.

 השינוי האמור בצורה שבו הועדה המחיזיח אישרה אותו ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית ״«מורד,
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתרנון ולבניה צפון־השרון, וכל
 המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 י״ח בכסלו תשל״ד (13 בדצמבר 1973)
 ?*׳ היון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, רחובות

 הודעה בדבר אישוי שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזד׳ הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחזק התבנין והבניה,
 תשב״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז
 החלימה ב8ישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:
 ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ רח/7/74״, שהודעה על הפקדתו ביחד
 עם התשריט המצורף אליו פורסמה בילקוט הפרסוטיס 1912, חשל״ג,

 עמי 1549.

 השינוי -«מור בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אזתו ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות, ובל המעונין
 רשאי לעיין בו ללא תשלום ביטים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחיס לקהל.

 ט״ו בכסלו חשל״ד (10 בדצמבר 1973)
 א׳ היון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, רחובות

ר הפקדת שינוי תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89• לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות הופקד
 שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי תרנית מפורטת מפי רהן5/87 -
 הרחבת רחוב נורדוי בקטע רחוב יעקב לרחוב בנימין״, ביחד עם

 התשריט המצורף אליו.

 ואלה הס השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 גוש 3704 חלקות 34, 35, 36, 211.

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

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

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 ב״א בכסלו תשל״ד (16 בדצמבר 1973)
 א׳ היון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנוז ולבניה
 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, לוד

ר הפקדת שינוי תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 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 לוד הופקד שינוי
 תבנית מפורטת הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מסי ל- 4:13 — שינוי
 יעוד של הלקה 28 מאזור חקלאי למגרש בנין ציבורי״, ביחד 09

 התשריט המצורף אליו.
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 ואלה הם השטחים הגלולים בתכנית:
 חלקי גושים: 16335, 17041, 17223, 17045, 17044, 16936,

.16933 ,16042 ,16943 ,16973 ,16864 

 כל המעונין בתכנית דשאי לעיין בה ללא תשלום ביטים ובשעות
 שהמערדיט האמורים פתוחים לקהל.

 בל המעונין בקרקע, או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו
 נפגע על ידי התכנית, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרהב התכנון
 שלה כלול בתהום התכנית או יובל אותו, רש!!י, תוך חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה דו ברשומות, להגיש רתנגדות לתבנית במשרדי

 הועדה המקדמית האמורה,

 י״ד בכסלו תשל״ד (9 בדצמבר 1973)
 י׳ קניג

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המזרחי

ת שינוי תכנית מפורטת ד ק פ ר ה ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשביה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפוי, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הבליל המזרחי,
 שבטבריה, הופקד שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית מפורטת מס׳

ר שסח — תו 1אי /06  s160 — שינוי לתכנית מפורטת מס׳ תרש״צ 1/
 למגורים בגוש 13892, חציר״, בירד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלח הב השטחים הכלולים בתכנית:
 גוש 13830 הלק מחלקות מס׳ 31—20.

 גוש 13892 הלק מחלקות מס׳ 6—4.

 כל ״מעונין בשינוי התבנית רשאי לעיין בו ללא תשלוס בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

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

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 י״ד בכסלו תשל״ד (9 בדצמבר 1873)
 י׳ קניג

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי, הבליל המזרחי

ת שינוי תכנית מיתאר ד ק פ ר ה ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי,
 שבטבריה, הופקד שינוי תענית מיתאר הנקרא ״תכנית מסי 1410 —
 שינוי לתכנית מיתאר מסי ! !1 הגלילית — שינוי יעוד תלקה 44,

 גוש 17523, רינה״, ביחד עס התשריט המצורף 8ליו.

 ומלה הם השטתים הכלולים בתכנית:
 גוש 17523 חלק מחלקה 44.

 מרחב תכנון מקומי, שרונים

ר אישור שינוי תכנית מפורטת ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התבנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה הצחוזית לתכנון ואבניה, מחוז המרכז
 החליטה באישור שר הפנים, לאשר שינוי תבנית מפורטת הנקרא:
 ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ הצ; 43 ;6״, שהודעה על הפקדתו ביחד
 עם התשריט המצורף אליו פורםמ־ בילקוט הפרסומים 1882, תשליג,

 עמי 691.

 השינוי האמור בצורה שבו הועדה המחוזית אישרה אותו ביחד
 עס התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמור״
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, ובל המעונין רשאי
 לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדיס האמורים פתוחים

 לקהל.

 ט״ו בכסלו תשל״ד (10 בדצמבר 1973).
 א׳ ח יון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, זמורה

ר הכנת תכניות מפורטות ב ד דעה ב  הו
 ניתנת בזה הודעה, על פי סעיף 77 לחוק התכנון והבניה, השכ׳׳ה—
 1965, כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה החליטה בישיבתה
 מטי 27 מיום 23 ביולי 1973 להכין תוכניות בבין ערים מפורטות

 אלה:

 (1) ״זמ/571',52 — רחוב אלי כהן״,
 ואלה הם השטחים הנבללימ בתחום התוכנית המפורטת:

 גושים 3795, 3820.
 מגרשים: 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 90, 89, 88, 87, 86.

 (2) ״זט/53/571 — רחוב יאיר שטרן״.
 ואלה הם השטחים הנכללים בתחום התוכנית המפורטת:

 גושים 3813 מגרשים 646—617.

 מטרת התוכניות: הרחבת דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות
 הלוקה למגרשים, הפקעה לצרכי ציבור, ושינוי יעוד מאזור מגורים
 לאזור מלאכה, ובל ענין אשד הועדה המקומית תמצא לנכון להסדיר

 בפורט בסעיף 69 לחוק.

 צ׳ כהן
 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 זמורה

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המזרחי והתחתון

ת תכנית מפורטת ד ק פ ר ה ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאב לסעיף 89 ל־וק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי
 והתחתון, שבטבריה, הופקדה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפו־
 רמת מסי 1779 — כביש מסי 247, נצרת — כדורי״, ביחד עם ״תש־

 ריט המצורף אליה.

 560 ילקוט הפרסומים 1977, י״ב בסבת תשל״ד, 6.1.1974
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 התכנון שלה בלול בתחום התבנית או גובל אותו, רש«י, תוך הדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 י״ר בכסלו תשל״ד (9 בדצמבר 1973)
: ־ י  •י ק

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי, יזדעאלימ

ר אישור שינוי תכנית מיתאר ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 להוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1963, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מיתאר הנקרא
 ״תכנית מס׳ 1434 — שינוי לתכנית מיתאר מסי 194 הגלילית —
 יעוד •־.־.עשיר במנדל העמק״, שהודעה על הפקדתו, ביחד עמ התש
 ריט המצורף אליו, פורסמה בילקוט הפרסומים מס׳ 1780, תשל״ב,

 עמי 410.

 השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו, ביהד
 עש התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה יזרעאליט, ובל מעונין
 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוהיס לקהל,

 י״ד בכסלו תשל״ד (3 בדצמבר 1973)
 י׳ קבע

 יושב ראש הועדה המחוזית לתבבון ולבניה
 מחוז הצפון

 מרהב תכנון מקומי, אשרי
ר הפקדת שינוי תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והרניה,
 תשכ״ה—1905, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשרי, שבקיבוץ
 עברין, הופקד שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״תבנית מפורטת מם׳
 970 — שינוי לתבנית מפורטת מסי 57, גשר הזיו״, ביחד עם התשריט

 המצורף אליו.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
 גושים 18196 עד 18201, 18204.

 כל המעונין בשינוי התכנית דשאי לעיין בו ללא תשלוט ביטי0
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחיס לקהל.

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

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 י״ד בכסלו תשל״ד (9 בדצמבר 1973)
 י׳ קניג

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון

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

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני »חר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, ובן מהנדס ועדה מקומית שנזרחב
 התכנון של־ כלול בתחום התכנית או גובל אותו, רשאי, תוך הרשיים
 מיזע פרסומת של הודעה זו ברשומות, לרגיש התנגדומ לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומימ האפורה.
 י״ד בכסלו תשל״ד (9 בדצמבר 1973)

 י׳ קני:
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המרכזי

ת מיתאר י מ ר הפקדת שינוי ת ב ד  הודעה ב
 נמסרת גזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המרכזי,
 שבעכו, הופקד שינוי תכנית מיתאר הנקרא ״תכנית מם׳ 1835 —
 שינוי לתכנית מיתאר הגלילית מסי 194 — שינוי יעוד חלק מהלקה

 35, גוש 18547, גידיידח״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה הט השטחיט הכלולים בתכנית:
 גוש 18547 חלק מחלקה 35.

 כל המעונין בשינוי התבנית רשזןי לעיין בו ללא תשללפ בימים
 ובשעות שהמשרדים האמוריס פתוחים לקהל.

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה אח
 עצמו בסנע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
 התכנון שלה ילול בתחום התכנית או גובל אותו, רשאי, תוך חרשייט
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 י״ד בכסלו תשל״ד (9 בדצמבר 1973)
 י׳ קניג

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי, תרעאלים

ר הפקדת שינוי תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשב׳־ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה יזרעאליפ, הופקד
 שינוי תכנית מפורטת הנקרא "תכנית מפורטת מס׳ 1833 — שינוי
 לתכנית מפורטת מס׳ תרש״צ 1/15/1 — איתור שטח לשכונת מגוריט

 במגדל העמק״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
 גוש 17443 חלק מחלקות מס׳ 53-62, 39-47, 36, 10, 8, 5,

 גוש 17456 הלק מחלקה 44.

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

 בל מעונין בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס ועד״ מקומית שמרחב
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: מהצורף ׳ ־ : . , שהודעה עלמפקדתו, ביחד עם ״  ביוש 38022״
 אל-־ו, נ-־־רסמה בילקוט הפרסומים 1934, חשל״ג, עמי 2063.

 השינוייש האמידים, בצירה שבה הועדה המחוזית אישרה אותם,
 ביתי• עם המשריטיט -מצורפים אליהם, ״ופקדו במשרדי הועדה
 המחוזי;:. ״אמורה ובן במשרדי הועד־ המקומית לתכנון ולבניה באר־
בל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום ביריב ובשעות שחמש , ו ע ב  ש

 רוי& ה»מוריס פתוחים לקהל.

ו תשל-ד (14 בדצמבר 1973) ל ס כ  י״ט ב
ן  י׳ ודדימו

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הדרוט

 מרחב תכנון מקומי, באר־שבע

רטת מקומית ר אישור שינוי תכנית מפו ב ד דעה ב  הו
 נמהרת בז־ הודעה, בהתאפ לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—3963, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרוס,
ד הפנינו, לאשר שינוי תכנית מפורטת נ קומית  החליטה, באישור ש
׳ 7 לתכנית מפורטת מקומית מסי 104/03/5 — ס  הנקראת ״שינוי מ
 5«זור תעשיה באר־שבע חלוקת מגרש 150 בנוש 38049״, שהודעה
 על הפקדתו, ביחד עה התשריט המצורף אליו, פורסמה בילקוט

 ה6רהמ׳י0 1984, תשל״נ, עמי 2065,

ו הועדה המחוזית אישרה אותו, ביחד ב  השינוי האמור, בצירה ש
 עם ״תשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה באר־שבע, וכל המעונין
א תשלים בימים ובשעות שהמשרדים האמורים ל ̂י לעיין בו ל  רש

. ל ה ק  פתוחים ל

 י׳׳ ט בכסלו השל״ד (14 בדצמבר 1973)
ן  י׳ ודדימו

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקדמי, -א־־שבע

ר אישור שינר תכנית מיתאר מקומית ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
י הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרוש, כ B 6  תשכ״ה—1, 5
 החליטה, באישוו• שיר הפיימ, לאשר שינוי תכנית מיתאר מקומית
 הנקראת ״שינוי דם׳ 8 לתבנית מיתאר מקומית מסי 102/02/5 ~
 ביטול כביש ליד האצטדיון באר־שבע גושים 38057, 38020,
 38021״, שהודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו,

 פורסמה בילקוט הפדםימים 1934, תשל״ד, עמי 2065.

 השינ-יי האמור, בעורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו, ביחד
 עש התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 ובן במשרדי הוערו המחוזי:׳׳. לתכנון ולבניה באר־שיע, וכל מעונין
 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימיט ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 כי׳?! בכסלו תשלי״ר (16 בדצמבר 1973)
ן  י׳. ורדימו

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי, אשרי

ת תכנית מפורטת ד ק פ ר ה ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזח הורעה, בהתאם לסעיף s& להוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המההית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבני־ אשרי, שבקיבוץ
 עברין,הופקדה תכנית מפורטת הנקי־את ״תכנית מפורטת מס׳ 1328 —
 תחנת בנזין ומוסך ״סונול״ בכפר מפריק״, ביחד עם התשריט המצורף

 אליה.
 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:

 גוש 10413 חלק מחלקה 4.

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

 כל המעונין בקרקע, או בכל פרט תכנוני אהד הרואה את עצמו
 נפגע על ידי התכנית, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון שלה
 כלול בתחום התכנית או גובל אותו, ־•:•.•.״, תוך חדעויים •מ־־ב פרפוכיה
 של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתבנית במשרדי הועדה

 המקומית האמורה.
 י״ד בכסלו תשל״ד (9 בדצמבר 1973) י' קגי1

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבני־
 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי, אשרי

ר אישור תכנית מפורטת ב ד דעה ב  הו
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשנ״ה—1865, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
 אישרה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מסי 453! — אתר
 למחצבות ״הגליל״ בגושיט 18362, 18363, לברי״, שהודעה על
 הפקדתה, יהד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה בילקוט הפרסומים

 1899, תשל״ג, עמי 1148.
 התכניתהאמורה, בצורה שיה הועדה המחוזית אישרה אותה, ביחד
 עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועד־ המקומית לתכנון ולבניה אשרי, שבקיבוץ עברץ,
 ובל המעונין רשאי לעיי; בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.
 י״ד בכסלו תשל״ד (9 בדצמבר 1973) י׳ קנמ

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מהוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי, באר־שבע

ר אישור שינוי תכנית מפורטת מקומית ב ד דעה ב  הו
 נמס-י. בזה הודעה, בהחאמ לסעיף 117 להוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז הדרופ
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינויי תכניות מפורטות מקומיות

 אלה;
 (1) ״שינוי מט׳ 28 לתכנית מפורטת מקומית מם׳ 108/83/5 —
 יעוד שטח למגרש משחקים בגוש 38031 שכ׳ ג׳ באלישבע״,
 שהודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 1922, תשל״ד, עמי 1773.

 (2) ״שינוי מסי 15 לתבנית מפורטת מקומית מס׳ 107/03/5 —
 ציפוף שכ׳ א׳ באר־שבע, קטע בין רחוב בזל ורחוב תל־חי
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 בל ק משנין בשינויי התבניות רשאי לעיין בהם ללא ו/שלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

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

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 י״ט בכסלו תשל״ד (14 בדצמבר 1973)
 י׳ורדימון

 יושב ראש הועד־ המחוזית לתכנון ולבניה
 מחו! הדרום

 מרחב תכנון מקומי, אילת

ר הפקדת שינויי תכניות מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזח הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התבבון והבניה,
 תשכ׳׳ה—1965, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה. מחוז הדרום,
 ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אילת, הופקדו שינויי

 תכניות מפורטת אלה ביחד עם החשריטים המצורפים אליו.

 (1) ״שינוי מסי 4 לתכנית מפורטת מם׳ 115/03/2 - שינוי יעוד
 מאזור מנורים לאזור מסחרי — צופיר. גילית״.

 ואלה הם השטחים הכלולימ.בשינוי התכנית:
 גוש 40005.

 (2) ״שינוי מס׳ 4 לתכנית מפורטת מס׳ 135/03/2 - הגדלת מגרשי
 394, 395, 396 בגוש 40011״.

 כל המעונין בשינוי התבנית רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,

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

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 י״א בכסלו תשל״ד (6 בדצמבר 1973) י' ורדימון
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי, אשקלון

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשס״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז הדרום,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תבנית מפורטת מקומית
 הנקראת ״שינוי טס׳ g לתכנית מפורטת מקומית מטי 112/03/4
 ברנע ב׳ אשקלון - שינוי יעוד מאזור מגורים ג׳ לאזור מגורים ב׳
 (חלקה 251) גושים 1934, 1833״, שהודעה על הפקדרו, ביחד עם
 התשריט המצורף אליו, פורסמה בילקוט הפרסומימ 1813, תשל״ד,

 עמי 1391.
 השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו, ביהד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון, וכל המעונין
 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.
 י״ט •בכסלו תשל״ד (14 בדצמבר 1973)

 י׳ ורדימון
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולנביה

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי, אשדוד
ר הפקדת שינוי תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב

 נמסרת בזח הודעה, בהתאס לסעיף 69 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה~1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשדוד, הופקדו
 שינויי תכניות מפורטות אלה, ביחד עם ה תשריטים ה מצורפים אליהם:
 (1) ״׳שינוי מסי 1¡ לתבנית מפורטת מסי ד/337 — אזור התעשיה

 אשדוד - חלוקת מגרש 8 (זמני 88)״,
 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

 בוש 2063.
 (2) ״שינוי מסי 33 לתכנית מפורטת מסי ד/413 — רובע א׳ — אש

 דוד, רחוב ראשונים״.
 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

 גוש 2068 חלק מחלקה 1.

 גוש 2077 חלק מהלקה 2.

 גוש 2076 חלק מחלקה 3.

 הזמנות בתי המש3ט

 בית המשפט המחוזי בירושלים

 הזמנות בדבר ירושות

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה. כל אד0 הטוען שיש
 זח טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום

 הזמנה 1ו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

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

 594/73 יצחק פרדו ירושלים 29.10.73 אברהם פרדו
 597/73 דוד סגל ירושלים 7.10.73 ברלה סגל

ל קדמרםקי ירושליס 10.11.73 יעקב קרמרסקי ח  598/73 ר
ן י י ט ש  399/73 אידדור(ישראל) זיגלשטיין ירושלים - אילנה זיג,־
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י בירושלים ז ט המחו פ ש מ ת ה י  ב

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 שם המבקש
 תאריך
 הפטיר!

 מקום מגוריו
 האחרון

 מסי ־:ר.יל
 (ירושות)

 סלים לובטון
 מגדר (מיגדל) פריד?'נד

 גרטיה איטה
 יעקב גולקין

 יוסף נפוליאון
 אלינו מזרחי

7.2.73 
13.1.72 

20.7.73 

18.12.72 
26.6.72 

 ירושלים
 ירושלים

 ירושלים
 ירושלים

 600/73 אלגדה לובטון
 601/73 יוסף פרידלנדר

 602/73 מסעה־ &יטח
 603/73 שרה גולקץ

 604/73 בדיעה מוסה (אלתבשי)
 אהבה

 605/73 פילים מזרחי

 י' וייס, רשם

־ אביב״ יפו ל ת י ב מ ת מ ט ה פ ־ ע מ ת ה י  ב

ר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבץ ב ד  הזמנות ב

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה ולמינוי מנהל עזבון/ במפורט להלן, בל המתנגד לעקדה
 יגיש׳ תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו׳ את טעמי התנגדותו/ ש*ם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

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

 73)4134 שנידרמן לובה הרצליה 28.7,73 זלוםייצקי שרה
- 5.6.73 סונים פישלוביץ  4682/73 ברוך אנקלביץ
- חסיה בר־שירה

ב אפיקים ל ־ ר  4699/73 ד״ר עדה ב
 4705/73 יוסף ויסברג ה״א 9.11,72 רגינה ויסברג
- רבזז רוזבצויג - ה באומאל ת  4206/73 א

- 13.12.72 רבקה רבינוביץ  4716/73 חיים רבינוביץ
 4717/73 צבי קריגספלד ת״א 20.11.73 אידה קריגספלד

- 15.12.72 יהודית אלטר  4722/73 הוורד נ. אלט ר
 4723/73 רצמן שלמה ר״ג 28.10.73 ויצמ; ליבר אטלבה

- 2.3.69 אנה אסתר  4725/73 ברנה טראוב
 4728/73 סלומון אבדהמ הרצליה סלומון יוסף

- 19.11.73 שליסלברג ישעיהו  4730/73 שליסלברג אליהו
- 18.11,73 אגבה ברזין  4731/73 לאו אריה ברזץ

 4738/73 משה ירוה מזון חולון 5.10.73 הליגה ירוהמזון
 4749/73 חנינה גולדמן גבעתיים 14.10.73 יוסף גולדמן

- תנהומה שלומאי -  4761/73 יהושפט נצר
 4762/73 פיגר פודורובסקי ת״א 23.11.73 היים פודורובםקי
 4760/73 אהרן צירבין ת״א 12.11.73 אסתר שידלובסקי

 4764/73 אריה שטורם ר״ג 11.5.73 שטורם רות
- 30.10.73 אהרן נםימוף  4766/73 לאה נסימוף

 4767/73. ארמץ הופמן בת־ ים 20.10.73 פירושקה הופמן

לך, רשם  ד׳ ו
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־ יפו ב י ג ־ א ל ת ט המחוזי ב פ ש מ  בית ה

ר ירושות ב ד  הזמנות ב

 להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליחן צוייפ המכריזים על ירושה. כל אדם הטוען שיש
 לו טובח הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יניש התנגדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום

 הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

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

 4712/73 שוולב מיכאל נס־ציובה 9.11.73 שוולב רחל
 4715/73 ליפרט אלמשי 20.7.64 שושנה מאיר
 4719/73 קרול גבה בתיים 29,11.73 יהודיה מבט

 4720/73 נזמה מרקים
 יעקב איונצויג ת׳־א 7.11.73 חנה איזנצויג

- שרה זכריה - ל זכריה א פ  4721/73 אפרים בן ר
 4724/73 יואל גולדשטרן ת״א 7,11.73 גניה נולדשטרן

 4726/73 וריול רוזה יפו 22.10.73 וריול דוד
 ברוך שמואל לוי

-
 4727/73 חיים לייב לוי ת״א

 29.10.73 מרק גתלר,
-  4729/73 מרק יעקב

 אבו אלצרף סלח

- -  4732/73 אבו אלצרף יוסף וחלואה
ל עזרא ~ 30.10.73 דינה עזרא א פ  4736/73 ר

- יצחק נחשון
 4737/73 ניסן נחשון ר״ג

 6.10.73 מירב זילברמן
-

 4739/73 דודו זילברמן
 4740/73 משה אחרוני ר״ג 23.10.73 אריה ארונוביץ

 • דוד מונטאג

-
 3300/73 יוסף מונטאג

 4713/73 קוברובםקי לאה נס־ציונה 1.7.73 קוברובפקי שמואל
 4714/73 באבד פרימה נוף־ים 28.10.73 אינגן זלצר

- 17.3.68 טובה ברגמן  4735/73 מרדכי ברגמץ
 שמואל מיקש

- -
 4741/73 הרמיגה גולדשטיין

- יונה ליגנה -  4742/73 אלקה גבריאלי
- פוזננסקי שושנה  4743/73 פוזננסקי פנחס חולון

 • אייזיק רחל

- ד יצחק  4744/73 טיט ל
 עזר רפאל

-
 4745/73 עזר יצחק נתניה

 4746/73 רגינה שפנלנג הוד־השרון 30.10.73 הלן הרצינ
 4747/73 אשר מדגר ת״א 11.10.73 שרה מדבר

- מהדרה אילוץ -  4748/73 אלעזר טריםטר
 14.9.73 יהודית טלמור

-
 4750/73 פרידה קויפמן

ס ת״א 26.9.73 משה לייב פרס ר  4751/72 רחל פ
 4752/73 סימה גולובציק ת״א 15.10.73 יצחק גולובצ׳יק
 4753/73 רוטר אמיל ~ 15.7.73 פריביטקין חנה

 הלל רטד
-

 4755/73 חיים רטר ת׳״א
-־ — סמרדה בורה ל בורה א ל צ  4756/73 ב

- בנימין לננ  4758/73 נפתלי לננ ר״ג
 4754/73 חמאידיט אולגה ל״נ־ריב 16.6.73 נילי אורלובסקי

 4757/73 משה אברהם ת״א 21.6.51 מרדכי עזריאל אברהם
- שרה ברונשטיין -

 4763/73 שיגדל רוזה ברונשטיין
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פו י ב־ אבי  בית המשפט המחוזי בתל־

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

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

 4785/73 אהדוני אבשלום פ״ת 12.10.73 ירדנה אחרוני
 4768/73 ליבוביץ יצחק ת״א 5.10.73 סטורזה אנוצה

 73)4774 משה קוו־וביץ מ-» 27.1.73 חיה קורוביץ
 ופנינה פולויילר

 ד׳ ולך, רשם

ע ב ש ־ ר א ב י ב ז ט המחו פ ש מ ת ה  בי

ר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון ב ד  הזמנות ב
 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צוויס לקיום צוואה ולמינוי מנהל עזבון, במפורט להלן. בל המתנגד לבקש־

 יביש׳ 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

 מסי התיק
 (צוואות)

 יצחק מן
 צלינה וינר
 חבה סויסה

 שושנה שביט
 אסתר מורג

 אברהם תורגמן

4.7.73 

17.6,73 

24.4.73 

 באר־שבע

 אשדוד
 באר־שבע

 דימונה

 חיים אמר
 חקקה פילר.
 אסתר פרץ
 גיורג׳ שביה

 מיכאל מורג(מרקוס)
 קלוד תרגמן

179)73 
184/73 
215/73 
216/73 
220/73 
224/73 

 י' טירקל, רשם

ת ר צ נ י ב ז ט המחו פ ש מ ת ה י  ב

 הזמנות בדבר ירושות
 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה. כל אדם הטוען שיע
 לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום

 הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

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

 317/73 ג׳מילה אסעד בדעאן נצרת 3.3.50 אנוטון אליאס ב־־עא־
 319/73 לאה לוין(באקמן) מטולה 19.11.60 ישעיה בורפינקל

 320/73 ריתן רון(חלל) מושב ארבל 7.10.73 טוביה רון
 321/73 שלמה ורדי בית שערים 3.9.73 חנקה ורדי

 322/73 עבד אלרחמן אחמד עילוט 3.2.54 עלי עבד אל רהמן
 רבוראס אבו ראפ

 326/73 בורים אומנסקי מגדל העמק 23.11.73 אומנםקי גריגורי
 328/73 יוסף עי תמאן במול רינה 2.5.73 אמינה אברהים בסול

 329/73 נודלמן רודולף (חלל) נצרת עלית מלחמת יום־ה כפור נודלמן אדית
 330/73 ליבוביץ יוליוס עפילה 13.9.73 ליבוביץ מריה

 331/73 שרה כהן מושבה כנרת 22.9.73 אריה כדן

 א׳ אםא, רשם
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 הזמנות בה* הדיו הרבניים

 בית ה־וין הרבני האזורי בירושלים

 כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
 הנ״ל יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יו• מיו•

 פרסופ זזלזעד, זז, שאך לא כן יתן בית הדין צו בטוב בעיניו.

 מ׳ ד סולו?, המזכיר הראשי

 תיק 504/תשל*ד
 הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוח
 נחמן גיזלה, שנפטר ברחובות ביום ג״ג בטבת תש״ל (1 בינד\,ד

.(1970 
ד אננס,  המבקש: ל

־ אבי!:־ יפו ל ת  בית הדין הרבני האזורי ב

ת ו נ מ ז  ה

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

 בית הדין צו כטוב בעיניו.

 המבקש: מנדל ביכלר,
 תיק 1976/תשל״ד
 בענין ירושת המנוח חיים ימיני, שנפטר בתל־אביב ביום ט׳

 בתמוז תשל״ג (9 ביולי 1973).
 המבקשת: שרה ימיני.

 תיק 2021/תשל״ד
 בענין ירושת המנוח יוסף קליגר, שנפטר בפתח־תקוה ביום

 כיח בתמוז תשל״ג (28 ביולי 1973).
ן קליגר. ו  המבקש: בךצי

 יהודה קרבו, סגן המזכיר הראש

 תיק 9377/תשל״ג
 בענין ירושת המנוח כדורי ידגר, שנפטר ברמת־גן ביום ב״ז

 באדר ב׳ תשל״ג(31 במרס 1973).
 המבקש: אברהם ידגר.

 תיק 840/תשל״ד
 בענין ירושה המנוח פרידריך מרז!, שנפטר בתל־אביב ביום

 ה׳ בםיון תשל״ג (5 ביוני 1973).
 המבקשת: דישה מדזו.

 תיק 1391/תשל״ד
 בענק ידוש!/ המנוחה גיהל ביכלר הירש, שנפטרה כתל-

 השומר ביום כ׳ בחשון תשל״ג (28 באוקטובר 1972).

 בית הדין הדבני האזורי בפתח־תקוה

ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות לממן צווי ירושה. בל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבוןשאלזמ
 ״ הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגן• לה, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאט לא כןיתן

 בית הדין צו כטוב בעיניו.

 תיק 239/תשל״ד
 בענין ידושו! המנוח 0גל חיים ק רול, שנפטר בפתח־תקוה

 ביום י׳״ח בתשרי חשל״ד (8 באוקטובר 1973),
 המבקשת: סגל דתה.

 תיק 277/תשל״ד
 בענין ירושת המנוחה מסינג פרידה, שנפטרה בפתח־תקוה

 ביום א׳ בהשון תשל״ד (27 באוקטובר 1973).
 המבקש: מםינג ישראל.

 תיק 295/תשל״ד
 בענין ירושת המנוח ארמן בנימין שנפטר בפתה־חקוה ביום

-כ- באלול תשל״ג(17 בספטמבר 1973).
 המבקשת: ארמן גולדה.

 הרב שלמה שיאביצקי, המזכיר מראשי

 תיק 196 ;תשל״ד
 בענין ירושת המנוח רוזנברג שלמה, שנפטר ברמתיגן ביום

 ג׳ בתשרי תשל״ד (28 בספטמבר 1973).
 המבקשת: רוזנברג לאה.

 תיק 204/תשל״ד
 בענין ירושת המנוח ארצמן שמואל, שנפטר בפתח־תקוה

 ביום ב- באייר תשל״ג(22 במאי 1973).
 המבקשת: ארצמן אהובה.

 תיק 205/תשל״ד
 בענין ירושת המנות כץ יעקב, שנפטר בפתח־הקוח ביום י״ט

 בתשרי תשל׳״ד (15 באוקטובר 1973).
 המבקשת: כץ מלכה.

 תיק 225/תשל״ד
 בענין ירושת המנוח תדוביז יצחק, שנפטר ברמת-גו ביום

 ט״ו באייר תשל״ג(17 במאי 1973).
דבתלאה. ו  המבקשת: ו
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 חוק הצהרות מוות/ תשי״ב-1952

 בבית המשפט המדזחי בירושלים תיק הצהרת מוות 4/73
 בפני: בבי הנשיא התורן דייר ב. שרשבסקי

 בענין חוק הצהרות מוות, תשי״ב—1952, ובענין הצהרת מותו של הנספה פנחס עבדו.

 הודעה בהתאם לתקנה 14 (א) לתקנות הצהרות מוות (סדרי הדין) תשי״ג-1952

 להווי ידוע לכל בי בית המשפט המחוזי בירושלים הצהיר בצו סופי על מותו של הנספה הנ״ל, לפי הפרטים דלהלן:

 1. שם האדם שעל מותו הוצהר: פנהס עבדו ת״ז מסי 4570051.
 2. מקום מגוריו האחרון: בבאר־שבע שיכון ג׳ 44/1,

 3. יום המוות המוצהר ושעתו: ברגע האחרון של היום 23.6.65,
 4. תאריך ההצהרה: י״ג בחשון תשל״ל (8.11,73),

 י' וייס, שופט

ר מכירת מקדקעץ ג ר  הודעות ג

 תיק הוצל״פ 25954/73
 משרד ההוצאה לפועל של

ס־ י ב־  תיק חלוקה 4142/71 בית המשפט בתל־אבי
 בבית המשפט השלום בירושלים

ר מכירת מקרקעין ב ד  הודעה ב
 מוצעים בזה למכירה המקרקעין חמתואריס להלן לסילוק חוב בפך
 524,111.86 ל״י בצירוף המגיע הוצאות מהחייב חב׳ חלקה 18 בגוש
 6517 בע־׳מ, לזכות בנק ירושלים לפיתוח ומשכנתאות בע־״מ המיוצג

 ע״י נדעון האוזנר, עו״ד, רחוב שמאי 15, ירושלים.
 על המעונין בקניית המקרקעין להגיש ללשכה זו הצעה בכתב תוך
 שלושים יום מפרסום הודעה זו. ההצעה תפרש את שמו, מענו ומספר
 זהותו של המציע, ואת הסכום המוצע, ויצורף להצעה ערבון בסכום

 שלא יפחת מ־10% מהמחיר המוצע.

 פירוט המקרקעין
 המקום: הרצליה.

 מספרי הרישום: גוש 6517 חלקה 18.
 השטח: 3,071.00 מ״ר.

 תיאור המקרקעין, סוגם, טיבפ ושימוש בחם: אדמת בבין, אורך
 חזית שחלקה 53.95 מ׳ ועומקה 53,00 מ׳ בצורה מלבנית. המגרש
 נמצא מזרחית למלון אכדיה, והוא הרביעי מרחוב רמת־ים. הכביש

 על יד החלקה סלול חלקית ללא מדרכות.
 פרטים נוספים: על החלקה קיים שלד של בנין של מלון דירות
 ההולך ונבנה לפי רשיון מסי 125 מיום 29.3.73. בפה״כ יכיל המלון
 7 5 דירות עם 45 חדרים. השטח הכולל הבנוי כבנין מכיל 383 מ״ר
 מרתפים, 550 מ״ר בכל אחת משתי הקומות: קרקע ויא׳, ו־246
 מ״ר בקומה העליונה, בה השלד 1הפנימי (מחיצות וכוי) טרם בנוי.
 המקרקעין נשומו בסך 1,933,000 ל״י ובתוכו ערך הקרקע

̂"'׳ גרנדש דב  1 ׳ 3 8 3 ׳ 0 0  ״
 מנהל המכירות

 התובע: ביה׳־ה הכללי ״משגב לדך*

 הנתבעים: תלמוד תורה ספרדית של ועד עדת הספרדים ואחרים.

ר מכירת מקרקעין ב ד  הודעה ב

 עפ״י החלטת בית—משפט אשר ציווה על פירוק השותפות במקר
 קעין נשוא תביעה זו עיי מכירה פומבית — מוצע בזה למכירה פומבית

 הנכם המתואר להלן:

 הנבס נמצא בגוש 30072 חלקה 63. הוא כולל 2 מבנים נפרדים.
 חזית מבנה א׳ פונה לרחוב מיוחס. בקומת הקרקע — דירה בת 2
 חדריס מטבת ושרותימ. בחצר ובקומה »׳ — דירה כת 2 חדרים
 מטבח והדר שרותים. מבבה ב׳ פובה לרחוב בבון והוא מורכב

 בדומה למבנה אי.

 מבחינת תבבון בנין ערים השכונה נכללה באיזור הריסה.

 השווי המוערך ע״י שמזוי מקרקעין מטעם בית המשפמ בתור נכס
 נווחוק ע״י דיירים מוגנים על פי חוק הוא 33,500 ל״י (שלשים

 ושלושה אלך• וחמש מאות לירות),

 ההצעות תתקבלנה במשך שלושים יום מיום פרסום מודעה זו בין
 השעות 9—12 לפנה״צ, בחדר 231, בקומה ב׳ של בית משפט השלום,

 מגרש הרוסים ירושלים.

 להצעה יצורף ערבון בסכום שלא יפחת מ־10% מהמחיר המוצע.

 ש׳ באב״ד
 מנהל המכירה
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 פקודת החברות

 הודעה על שינוי שם

 ניתנת בזה הודעה, כי ההברות הרשומות מטת שינו את שמותיהן כדלקמן:

 תאריך השינוי השם הקודם השט התדע עשי התיק

 הפ/5«630

51—064540—1 

51-064615—1 

51-063665—7 

 חפ/57914

 חפ/57797

 חפ/55636

 הפ/26460

 חפ/57870

51—064603—7 

. 51-06366—S 

 חפ/55667

 חצ/2916

 חצ/2898

 הפי, 42675

 חפ/39521

 בית אובר נע״מ
Beit Oner Limited 

 יוסף חולודנקו ובנו קבלני בנין בע״מ 1—064823—51

 אידל פונדס (ישראל) בע׳ימ
Idle Funds (Israel) Limited 

 מ.ל.ג. הברה ישראלית לרכב
 ואוטובוהים בע״מ

M . L . G . Isr-aeü Car and Bus carp-
ürsüon L i m i t e d 

 סריף קורפוריישן בע״מ
Serif Corporation Limited 

 זילברשץ ושות׳ כלי בית ומטבח
 בתל־אייב בע״מ

 טרנס אפריקה שירותים והשקעות
 (1971) בע״מ

 קאשפ סנעאללד, ושות׳ בע״מ

 רכינה תעשיות כלידה בע״מ

 יוסף חולודבקו ובנו מפעלי בבין בע׳׳מ

 שתיל השקעות פיתוח ובנין בע״מ

 תעשיות רכב צבר בע״מ
Car Industries Tsbar Limited 

 מוהיקנימ בע׳׳מ

 סילרוש בע״מ

 א׳ את ד׳ בן יוסף בע׳׳מ
A & D . Ben-Joseph Limited 

 אבי ואשל בע״מ

 היכל חלקה 325 בגוש 6373 בע״מ הברקים הלבן בע״מ

 עמנואל דוידי(עבודות מתכת) בע׳׳מ עמנואל דוידי בע־״מ

 בית קירור (בת ים) ש׳ ערבליך בע״מ בית קירור ש.ע.ר. בת יס בע״מ
Gold Storage SH.E.R. Bat Yam 

Limited 

 דקסטר במיקלים קורפוריישן מכירות
 לישראל בע״מ

Dexter Chemical Sales Corporation 
of Israel Limited 

 משדד פוד בע״מ

 םקוריטס (ביטוח) בע״מ
Securitas Insurance Office Limited 

 החברה הישראלית של »דם בע״מ
 TI1e Israel Company of Adam״

Limited1' 

 דקורפלסט (1964) בע׳׳מ

 אלבן שירות זופז בע״מ

Gold Storage (Bat-Yam) S. Erblich 

Limited 

 קויאהוגה
Guyahoga Limited 

 יצחק פוד בע״מ

 סקוריטס משרד לביטוה בע׳׳מ
Securitas (Insrrance) Limited 

 מפעלי אדמם פ&קטור בע״מ

 בידוד חדרום בע״מ

 אל בן שידות ושיווק זופז בע״מ

 ג׳ בתמוז תשל״ג
 (3 ביולי 1973)

 ט׳ בתמוז תשל״ג
 (9 ביולי 1973)

 י״ב בתמוז תשל״ג
 (12 ביולי 1973)

 י׳׳ב בתמוז תשל״ג
 (12 ביולי 1973)

 י״ב בתמוז תשל׳׳ג
 (12 ביולי 1972):

 י״ב בתמוז חשל״ג
 (12 ביולי 1973)

 י׳״ב בתמוז תשל״ג
 (12 ביולי 1973)

 י״ב בתמוז תשל״ג
 (12 ביולי 1973)

 י״ב בתמוז תשל״ג
 (12 ביולי 1973)

 י״ג בתמוז תשל״ג
 (13 ביולי 1973)

 י״ג בתמוז תשל״ג
 (13 ביולי 1973)

 י״ג בתמוז תשל״ג
 (18 ביולי 1973)

 י״ט בתמוז תשל׳׳ג
 (9 נ ביולי 1973)

 י״ט בתמוז תשל״ג
 (19 ביולי 1973)

 כ״ב בתמוז חשל״ג
 (22 ביולי 1673)

 כ״ב בתמוז תשל״ג
 (22 ביולי 1973)

 כ״ו בתמוז תשל״ג
 (26 ביולי 1973)
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 האריך השינוי השם הקודם השם החדש ניס׳ היתק

 ארכדה תכנון ערים אדריכלות 9—064678—51
 והנדס־ א־רהית בע״מ

 ארנדה תכנון ערים הברה לאדריכלות
 והנדסה אזרחית בע״מ

״ Archada  Town Planning — ״
Architected & Civil Engenecring 

Limited 

 כ״ז בתמוז תשל״ג
 (27 ביולי 1973)

 ישלהב בע״מ חפ/29053

 בן בםת את ארבל בע״מ 3—065058—51

 קומטל אלקטרוניקה ותקשורת בע״מ 51-064731-6
Comtel Electronics & Telecom-

municatíons Limited 

 ישלהב חברה לכלי חקלאות ומספרים
 בע״מ

Isiahav — AgriguJtural Tools and 
Scissors Company Limited 

 יוסף בן נסת בע״מ

 קומטל אלקטרוניקה ותקשורת בע״מ

 ב׳ באב תשל״ג
 (31 ביולי 1973)

 ב׳ באב תשל׳״ג
 (31 ביולי 1973)

 ב־ באב תשל״ג
 (31 ביולי 1973)

51—064476—8 

51—64344—8 

51—063266—4 

 חפ/62640

 ו!פ)62156

 חפ/60533

 הפ/60654

 חפן50994

 חפ/47429

51—065120—1 

 חס/32573

 גרי אלכסנדר בע״מ

 קנטור חברה לסחר בע״מ
Kantor Trade Co. Limited 

 ריבירת האלמוגים בע״מ
Coral Riviera Limited 

 מיקש ושות׳ סוכני ביטוח בע״מ
Mides & Co. Insurance Agents and 

Eroders Limited 

 לו8יס וזברה לפיתוזז ולבנין בע״גו

 חברה לניהול של עוז השקעות בע״מ

 ג.ל. גוטמן אדריכלים
 בע״מ

 מעונות זגליהו בת חברה לקבלנות
 ובנין בע״מ

 פורי מהקר דעת קהל לישראל בע״מ
Por-i Public Opinion Research of 

Israel Limited 

 מגדלות ישראל מרכז בע״מ

 חברת נארקס למזרח התיכון בע״מ
Narex Middle East Co. Limited 

 עדנים יעוץ ופתוח בע״מ הפי! 52508

 אלכסנדר גירה בע׳׳מ

 קנטור הברה בע״מ
Kantor Co. Limited 

 אוטולן בע״מ
Autolan Limited 

 מיקש ושות׳ סוכנות לביטוח בע׳״מ
«Mides & Co. Insurance Agency 

Limited 

 איל תל-אביב חברה לפיתוח ולבנין
 בע״מ

Ayal Tel Aviv Development and 
Construction Company Limited 

 הלדן בע״מ

 ג.ל. גוטמן אדריכל בע״מ

 מעדנות גת כ״ט בנובמבר בע״מ

 מחקרי דעת קהל לישראל בע״מ
Public Opinion Research of Israel 

Limited 
 ליוי מימון(1973) בע״מ

Lisy Finance (1973) Limited 

 חברת נרקס למזרח התיכון בע״מ
The Near Last Narex Corporation 

Limited 

 קרן יעוץ ופתוח בע״מ
Caren Consulting & Developmen 

Limited 

 ב׳ באב תשל״ג
 (31 ביולי 1973)

 ב׳ באב תשל״ג
 (31 ביולי 1973)

 ב׳ באב תשל״ג
 (31 ביולי 1973)

 ב׳ באב תשל״ג
 (31 ביולי 1973)

 ב׳ באב תשל״ג
 (31 ביולי 1973)

 ב׳ באב תשל״ג
 (31 ביולי 1973)

 ב׳ באב תשל״ג
 (31 ביולי 1973)

 ב׳ באב תסל״ג
 (31 ביולי 1973)

 ב׳ באב תשל״ג
 (31 ביולי 1973)

 ת׳ באב תשל״ג
 (6 באוגוסט 1973)

 ת׳ באב תשל״ג
 (6 באוגוסט 1973)

 ח׳ באב תשל״נ
 (6 באוגוסט 1973)
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 תאריך השינוי השם תקודם השם חחדש מס׳ התיק

 ח׳ באב תשל״ג נעשה 5זברח לשרותים בע״׳מ תמר שרוחי חשבונאות בע״מ 31-045171
 (6 באוגוסט 1073)

 ח׳ באב תשל״ג מעש(חשבונאים) בע׳׳מ מעש(יועציפ) בע״מ 7—51-033470
 (6 באוגוסט 1973)

 חברת הלקח 109 בגוש 6412 בע״מ 51-024604-4

 הזרעט בע״מ חפן62980
Ha2ram Limited 

 י׳ באב תשל״ג הברת חלקה 109 בגוש 6214 בעי־מ
 (8 באוגוסט 1973)

 י״ב באב תשל״ג הזרעם בע״מ
 (10 נאזנוסט 1973)

51-050816—1 

51—062956-1 

 הפ/54417

51-064544-3 

 חפ/54757

51-017354—5 

 טורית בתי מלון בע״מ

 יפיץ הברה להובלת בע״ט

 אריח עמית בע״מ

 ויגופר בע״נז

 חנדםה כוללנית בע׳׳מ

 פסטל אריזות בע״מ

 מקורות בנוי ופיתוח בע״מ 51-014730-9
M e k o r o t h Construction & Devel¬

opment Co. Limited 

 מעוז חברה לטימp ולהשקעות בע״מ 039508-0—51

 החברה לניהול תחנות מרכזיות 3—055790—51
 בישראל בע״מ

 תברח מוסדות חינוך ותרבות בטירת
 הכרמל מיסודה של הנהלת הסוכנות חפ/52698

 היהודית א״י בע״מ

 החברה לטחינה ולמסחר בע״מ 51-000055-7
The M i l l i n g & T r a d i n g Company 

Limited 

s06438—51—3ע.ז. אתים הלל פתוח ובנין בע״מ 

 םולור סוכנויות בע״מ 015326-7—51
Solor Ä s e n d e s Limited 

 הברת הירדן לחקירות ולהשקעות בע־״מ 001410-1—51
The Jordan Exploration & Invest¬

ment Company Limited 

 מלון נתן מוריה ירושלים (1968) בע״מ
Hotel "Neve Moriah Jerusalem 

(1968) Limited 

 קיימפול בע״מ

 אריה עמית חברה לעבודות
 עפר ובגין בע״מ

 מעגעה לפרוות ויגופד בע*מ

 ר.ט.«. בע״מ
R . T . M . Limited 

 פסטל דפוס אופסט בע׳״מ
Pastel Ofset Printing Limited 

 מקורות מיפ הברד, לעבודות
 nwa נע״מ

Mekoroth Maim Construction & 

Development co. Limited 

 מעוז חברה להשקעות של בנק
 הלואה ומסמן לישראל (לשעבר

 יפו ת״א) בע״׳מ

 החברח לניהול התחנה המרכזית
 בחיפה בע״מ

 מוסדות חינוך ותרבות בטירת
 הכרמל בע״מ

 החברה הא״י לטחינה ולמסחר בע״מ
Pafcsttno Milline & Trading Co. 

Limited 

 הלל עמנואל וזוהר ציור השקעות
 ונכסים לבנין בע״מ

 סולאור בע״ט

 חבת; הירדן לחקירות בע׳׳מ
The Jordan Exploration Company 

Limited 

 י״ב באב תשל״ג
 (10 באוגוסט 1973)

 י־׳ד באב תשל״ג
( 1 ט 1973 2 ס ו ג ו א ב ) 

ד באב תשל״ג  ״
( 1 ט 1973 2 ס ו ג ו א ב ) 

 «׳r באב תשל״-ג
( 1 ט 1973 5 ס ו ג ו א ב ) 

 י״ן ב»ב תשל׳׳ג
( 1 ט 1973 5 ס ו ג ו א ב ) 

 י״ז באב תשל׳׳ג
( 1 ט 1973 5 ס ו ג ו א ב ) 

 י״ז באב תשל״ג
( 1 ט 1973 5 ס ו ג ו א ב ) 

 כ׳-א באב תשל״ג
 (19 באוגוסט 1973)

 כ״ב באב תשל״ג
 (20 באוגוסט 1973)

 כ״ב באב תשל׳׳ג
 (20 באוגוסט 1973)

 כ״ב באב תשל״ג
 (20 באוגוסט 1973)

 כ״ד באב תשל״ג
 (22 באוגוסט 1973)

 ג״ד באב תשל״ג
 (22 באוגוסט 1973)

 כ־״ד באב תשל״ג
 (22 באוגוסט 1973)
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 תאריך השינוי השם הקודם השם התדש מסי התיק

 פרימה תוצרי רפואה ישראליים 2—000840—51
 מעברות בע״מ

Trima Israel Pharmaceutical Pro¬
ducts Maabaroth Limited 

 8׳ באלול תשל״ג תוצרי ר3ואה ישראליים
Israel Pharmaceutical Products (1973 20 ט ס ו ג ו א ב ) 

Limited 

si-065158-1 פ.ס.ל. הולדינגס (1973) בע״מ 
F.S.L. Holdings (1973) Limited 

 פ.ס.ל. הולדינגט (1973) בע״מ
P.S.L. Holdings (1973) Limited 

 א׳ באלול תשל״ג
 (29 באוגוסט 1973)

 א׳ ב8לול תשל״ג אורי ומשה מפיצי נקניק נהריוד בע׳׳מ s .ש. מפיצי נקניק בע״מ 51-057905-5
 (29 באוגוסט 1973)

 סימה סיסטם ישראל בע׳ימ 51-064952-8
Syma System Israel Limited 

 סימה סיםטט ישראל בע׳״מ
Cyma System Israel Limited 

 א׳ באלול תשל״ג
 (29 באוגוסט 1973)

 א׳ באלול השל״ג ראל קו תקשורת בע״מ ראלקו תקשורת בע״מ 51-064696-1
 (29 באוגוסט 1973)

 רונרון בע״מ 51-065663-0
Roneron Limited 

 רון רון בע״מ
Ron Ron Limited 

 א׳ באלול תשליג
 (29 באוגוסט 1973)

 מיכון בנין(טובנויוו!(1970)) בע״מ 4—51-054337
Building Mechanisation (A-gencies) 

(1970) Limited 

 קונטק ציור בגיה וכבישים בע׳׳מ
Conteq Construction and Raad 

Equipment Limited 

 א׳ באלול תשל׳־ג
 (29 באוגוסט 1973)

 א.ט.פ.ק. יבוא מוצרי טקסטיל בע״מ 51-042189-4
A . M . P . K . Textiles Import Limited 

 רייטמן הברה להשקעות ונאמנות בע״מ
Reitman Investment and Trust 

Company Limited 

 א׳ באלול תשל״נ
 (29 באוגוסט 1973)

 י.ע.ל. שרותי0 ותחזוקה נקיה הברה הלקה 32בי בגוש 2064 בע׳ימ 8—058507—51
 ושמירה בע״מ

 א׳ באלול תשל״ג
 (29 באוגוסט 1973)

 א׳ באלול תשל״ג ליפשיץ ביבס קבלני בנין בע״ קרקעות נבי סמואל בע״מ 8—058135—51
 (29 באוגוסט 1973)

 ב׳ באלול תשל״ג גביעוני איכות בע״מ אמניב הברה להשכרת ציוד בע״מ 5—061549—51
 (30 באוגוסט 1973)

 ב׳ באלול תשל״ג היכל הבריאות בע״מ טיפוח בריאות ו^ון בע״מ 055912-3—51
 (30 באוגוסט 1973)

 למנה בע׳׳מ 1—51-063079
Liatta Limited 

 ב׳ באלול תשל״ג ליאנה בע״מ
 (30 באוגוסט 1973)

 כ׳״ה באבתשל״נ י. קזס את ש. באום כע״מ שמאי באום נע׳׳מ חפ/43643
 ן23 באוגוסט 1973)

 ב׳ לוי
 עוזר ראשי לרשם מזברוה

 כ׳׳ב באלול תשל״ג(19 בספטמבר 1973)
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ו 9 4 8 - ט ״ ש  תקמת שערי אוצר, ת

ל של שטרי אוצר ל מ  הסכום ה
 ל׳׳י ל״י

165,000,000 

69,400,000 
 סה״ב 234,400,000

 1, שהיו במחוור ביום י״ג בניסן חשכ״ט
 (1 באפריל 1969) -

 על פי סעיף 1 (ב)(1) לפקודת
 שטרי«וצר, תש״ט—1948

 על פי סעיף 1 (ב)(2) לפקודת
 שטרי אוצר, תש״גז—1948

165,000,000 
69,400,000 

234,400,000 

 2. הוצאו אחרי התאריך האמור -
 על פי סעיף 1 (ב)(1) 165,000,000
 על פי סעיף 1 (ב)(2) 65,400,000

 3. נפדו אתרי התאריך האמור —
 על פי סעיף 1 (ב)(1) 165,000,000
 על פי סעיף 1 (ב)(2) 56,400,000

 4. נטצאיפ במחזור ביום ת׳ בטבח
 תשל״ד (2 בינואר 1974) —

 על פי סעיף 1(ב((1)
 על פי סעיף 1 (ב)(2)

 סה״כ

, סדרה כ״ו i 9 6 0 - ך ״ ש  מילויה גיחות, ת

ל תוצאות ההגרלה הרביעית  הודעה ע

 בהגרלה הרביעית לפדיון החלק השנים עשר של אמרות חוב
 לכוכ״ז ממילווה פיתות תש״ך—i960, סדרה כ״ו, שהתקיימה ביום
 שישי, י ״ט בכסלו חשל״ ד (14 בדצמבר 1973) במשרדי בנק ישראל

 חל־אביב, עלתה בגורל קבוצה ״ך״ (זין),

 לפיכך, בל איגרות החוב מהמילווד, הנ״ל מקבוצה r (דן) עלו
 בגורל ויועמדו לפדיון החל מיום שני, כ׳ בטבת תשל״ד (14 בינואר

.(1974 
 בנק ישראל

 מינהל מילוות המדינה

 הודעות »לה מתפרסמות על אחריות המודיעים
 ואין ב3רםונזן משום מתן תעודה על נכונותן

 חברת גוש 6451 חלקה 126 בע״מ
 (בפירוק מרצון)

ל כינוס האסיפה הסופית  הודעה ע

 נמסרת כזה הודעה, בהתאם לסעיף 206 לפקודת חחבדות, שהא־
 סיסה הכללית הסופית של בעלי המניות של ההברה הנ״ל, תתקיים
 ביום 25 בינואר 1974 בשעה 8.00 במשרד ההברה ברחוב לויטן 4,
 תל-אביב, לשם הגשת דין וחשבון סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאורים
 נוספים מאת המפרק ולהחליט כיעד להתנהג בפנקסים ובניירות של

 ההברח ושל המפרק.
, עו״ד, מפרק  ראובן נשרי

 פקודת האפוטרופוס הכלל*, 1944

 בית המשפט המתתי בחיפה

 נמסרת בזה הודעה לבל המעונינים לטובתם ברכוש עזבון האמו
 רים שהאפוטרופום הכללי הגיש לביתיחמשפט המחוזי בחיפה את
 חשבונותיו בקשר עם העזבונות הנ״ל בשהם מבוקרים כחוק יחד עס
 בקשות לשחרור, ושהבקשות הג״ל תשמענה בבית־משפט הנ״ל
 במעמד כל אחד שיהיה נוכח בעת הברור ביו0 28 בדצמבר 1973

 בשער, 8,30 לפני הצהרים.

 בענין רכוש הנעדריט מספר התיק י.ז.

 יזיי נוביצקי 590/73
 לייבה זולקוב 588/73
 רוזה זולקוב 589/73
5S6/73 שבתאי זולוקוב 
645/73 V ארתור אוריאן 
 מיכאל שלוימוביץ 643/73
 אדולף בלייכר 63/73

 יצחק אברמוביץ 250/73
 גיטה פלדהון 656/73
 סימון באיר 592/72

 בענין עזבון זזנמוחים מספר התיק ב.ז.

 זדקנו האאז 617/73
 שמואל אילנברג 628/73
 פנחס פרידמן 585/73
 פרידה קופרט 647/73
 איציק קופרט 646/73
 גולדינח גולדשטיין 642/73
 רחל טיביאנו 644/73
 רפאל טקולניצקי 264/71
 אלבדט ׳זדקוביץ 226/73
 דב ברל קליגסון 227/73
 איטה פלד 225/73
 מריה פורמן 284/73
 בנימין יוסף עזרא 249/73
 ירחמיאל הרשקוביץ 248/73
 יעקב הירש קפלן 247/73
 אברהם אורזק 62/73
 מרים אנגל 61/73
 שיינדל קציציקה (לנצייאסקה) 60/73
 אברהם גרינברג 59/73

 מילקוש (ניקולאם) שורץ 689/72
 אמליה קוסליב 547/72
 אהרון«. אושינסקי 560/72
 סלווד, (סלוגה) פדידה 562/72
 אנדרי טירנוביצי 587/72
 מקםימיליאןשורץ 583/72
 אלפרד לוי 584/72
 אפריט גולדבלט 579/71
 אברהם גלייק 656/73
 רבקה אדלשטיין 664/73

 כ״ח בחשון תשל״ד (23 בנובמבר 1973) י׳ יקותיאל
 סגן כונס הנכסים הרשמי
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 התאחדות התעשיינימ בישראל
 1. ניתנת כזה תוחנה, כי לאנשים המפורטים מטה יש זכות חתימה

 בשש התאחדות התעשיינים בישראל:
 1. מדק מושביץ, הנשיא

 2. יהודה בדנתן, הבר הנשיאות וראש ועדת הכפפים
 3. דב יעקובוביץ, חבר הנשיאות

 4. פלג תמיר, אל״מ (מיל.), המנהל הכללי
 5. אברהם זלמן קריסטל, המזכיר הכללי
 6. ו4ברהס קריב, מנהל מחלקת הכספים

 7. יצוזק פרלשטיין, טגן מנהל מוזלקת הכספים.
 2. גל שניים משבעת האנשים חנ׳׳ל מורשים לחתום בשם ההתאחדות
 בתנאי שאחת מחחונימות תחיה תמיר של המנהל הכללי או המזכיר

 הבללי.
 3. כדי לחייב את ההתאחדות מבחינה כספית לפי חוזים, שטרי חוב
 85ו געניני רכישת מניות או ביירות ערך אחרים, מכירתם ושע־
 בודמ, ובן מתן יפויי-בח בשם ההתאחדות, נהונוח חתימה אחת
 מהחתימות של המורשים 1, 2, 3 כנ״ל, יהד עפ אחת מהחתימות

 של מורשה 4 או מורשה 5.
 4. חתימת כל אחד משבעת המורשים הנ״ל מספיקה כדי להסב

 צייקים ושטרות הנמסרים לבנקים לבטחון או לגוביינא.
 5. החתימות ד־נ״ל הן בזזהאפ להחלטת הנשיאוה של ההתאחדות מיומ

 28 באוקטובר 1973.
 8, ההודעה על זכות החתימה בשם ההתאחדות שפורסמה בילקוט

 חפרפומיב 1543, תשב״ט, מבוטלת בדה.

 א׳ ז׳ קריסטל, המזכיר הכללי

 מפעל הפיס

דעה על מועד תחילת תוקפה של תכנית הימורים  הו
 ״לוטו״ מס׳ 1973 ;ב ועל ביטולה של תכנית הימורים

 ״לוטו״ הם׳ 1973 יא
 מפעל הפיס מודיע בזה כי תכנית הימוריט ״לוטו׳׳ מם׳ 1973/בי
 שפורסמה בילקוט הפרסומים מס׳ 1961, מיום 15.11.73, בעמי
 249, ! חיבנפ לתוקפה ביובs12.1973.2, והיא תזזול על הגרלת וז־׳לוטו

 מט׳ 01/1974 ואילך.
 בהתאס לבך, ובהתאם להוראות סעיף 39 לתכנית האמורה, תתבטל
 תבנית ההימורים ״לוטו״ מם׳ 1973¡«׳ שפורסמה בילקוט הפרסומים
 מפי 1902, מוים 13.3.73, בעמי 1257, מיד לאחר קיומה של הגרלת
 ה״לוטו״ מם׳ 50/1973 שתתקיים ביום 25.12.1973, אולם הוראותיה
 ימשיכו לחול על זכויות הנובעות מהשתתפות בכל הגרלת ״לוטו״
 שקויימה לפני ביטולה, וכן על כל פעולה שיש לעשותה בעקבות או

 בקשר עמ בל הגרלת ״לוטו״ כזאת או זכויות כאלה.

 י׳ אורן
 יושב־ראש הדירקטוריון

 הודעה על ביטול תוקפם של טפסים
 ניתנת בזה הודעה כי תוקפם של כל טפסי ח״לוטו״ שהונ9קו על
 ידינו לפני 26.12.1973 — מתבטל ביום 26.12.1973 וכי מיום זה
 ו*ילך יונפקו טפסי ״לוטו״ חדשים. בל אדם שיש בידו טפסים מבד־
 טלים יכול להחזירם לתחנות האיסוף ולקבל טופס חדש תמורת כל

 טופס מבוטל.
 מפעל הפיס

ס חלקה 42 גוש 6368 פתח־־תקרה בצ״מ ד ר  פ

ל כינוס אסיפות נושים  הודעה ע

̂וגת בזה הודעה על אסיפת גושיט של החברה אביר תתקיים  גי
 ביום ט״ז בטבת תשל״ד (10 בינואר 1974) בשעה 18.00 בבוקר

 במשרד עו״ד א׳ רפואה, רחוב אלגבי 113, תל-אביב.
 על הפרק: מינוי מפרק.

, מנהל החברה ורי  משעל גי

 עזבקן המנוח מרדכי פרילינג זיל
 (תיק ניהול עזבון - בי״מ מהוזי חיפה 1003/71)

 הודעה לפי סעיף 99 לחוק הירושה, תשכ״ה-1985

 להווי ידוע כי הח״מ עומד לחלק את נכסי המנוח הנ״ל ליורשים
 על פי 3ו הירושה.

 על כל נושה של המנות אד של עזבונו להגיש תביעתו בכתב,
 בצירוף מסמכים מאומתים, על פי המען: ד׳ ספיר, רחוב שפינוזה 14,

 תל-אביב.
 ד׳ ספיר, ע־״ד, מגהל וועזבון

 חלקה 121 בגוש 7186 בע׳׳מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, לפי סעיף 206(2) לפקודת החברות, כי האסיפה
 הכללית של החברה הנ״ל התכנס ביוש 15 בפברואר 1974, בשעה
 16.30 בתל־אביב, רחוב הוברמן 22, לשם הגשת דין וחשבון סופי
 של המפרק המראה כיצד התנהל פירוק החברה ומה נעשה בנכסיה,
 כדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בספרים ובמסמכים של ההברה ושל הפירוק.

ולד פרידמן, מפרק  ארנ

 הברת מלוני פסט בע׳׳מ
 (בפירוק מרצון)

ל האסיפה הסופית  הודעה ע

 ניתנת בזה הודעה, בהתאמ לסעיף 206 לפקודת החברות, כי
 האסיפה הכללית הסופית של ההברה הנ״ל תתקיים ביום ג׳, י״א באדר
 תשל״ד (5 במרס 1974) בשעה 12.30 במשרד עוח״ד איפקין את
 פרוינד, ירושלים, רחוב הרברט סמואל 2, לשמ הגשת דו״ה סופי

 על הפירוק,
, מפרק ׳ קורט־שן  ד״ר י

 חלקה 116 בגוש 7155 בפ״מ
 (בפירוק מרצון)

ל האסיפה הסופית בהתאם לסעיף 206  הודעה ע

 גיתנח בזה הודעה, שה»סיפח האחרונה של דזברי ההברה וז־״ל
 תתכנס ביום 14 בפברואר 1974 בשעה 1.00 בצהריים במשרד עו״ד
 רפואה רחוב אלנבי 113, י ל-אביב, לשם חבשת ד־״ח הופי של
 המפרק המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי ההברה,
 וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהונ

 בפנקסיט ובניירות של החברה ושל המפרק.
 מנהל
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 המחיר 120 אגורות נדפס כדפוס הממשלה, ירושלים




