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 חוקייסוד: הממשלה

 הודעה על אצילת סמכויות
 בהתאם לסעיף 41(ב)(1) להוק־יםוד: הממשלה!, מודיעים בזה
 בי הממשלה החליטה, לפי סעיף 31(א) לחוק האמור, לאצול לשר
 המטהר והתעשיה את סמכויותיה לפי פקודת המכרות 2 ופקודות
 ז כיתות החשמל 3, וכל סמכות אחרת שהממשלה אצלה לשר הפיתוח

 לפי כל דין אחר.
 ההודעות בדבר סמכויות השרים שפורסמו בילקוט הפרסומים
 299, תשי״ג, עמ׳ 1181; 301, תשי׳־ג, עמ׳ 1245; 319, תשי״ד,

 עמ׳ 151 ו־353, תשי״ד, עמ׳ 1163 - בטלות.

 מיכאל ארנון
 מזכיר הממשלה

 י׳׳ז בניסן תשל״ד(9 באפריל 1974)
 (חמ 78311)

 1 ם-ח תשכ״ח, עמי 226.
 2 חוקי א״י, כרך ב׳, עמי 910.

 3 חוקי א״י, כרך א׳, עמ׳ 604 ועמי 635.

 הודעה בדבר אישור החלטות הממשלה
 בהתאם לסעיף 41(א}(4) להוק־יסוד: הממשלה!, מודיעים בזה
 כי בישיבתה מיום ט׳ בניסן תשליד(1 באפריל 1974) החליטה הכנסת

 לאמור;

 ׳׳(א) בהתאם לסעיף 33(א) — לחוק־יסוד: הממשלה, מאשרת הכנסת
 את החלטות הממשלה —

 (1) להקים משרד ההסברה שבראשו יעמוד שר ההסברה;
 (2) לאחד אח משרד המסחר והתעשיה ומשדד הפיתוח למשרד

 אחד שייקרא משרד המטהר והתעשיה.

 (ב) בהתאם לסעיף 30 לחוק־יסוד: הממשלה, מאשרת הכנסת את
 החלטות הממשלה —

 0) להעביר את כל הסמכויות הנתונות על־פי חוק לשר
 הפיתוח - לשר המסחר והתעשיה;

 (2) להעביר לשד ההסברה את סמכויות שר התקשורת לפי
 סעיף 13 לפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסה חדש], תשל׳׳ב—

 21972, הנוגעות לתחנות קליטה אלחוטית.

 י״ב בניסן תשל־׳ד(4 באפריל 1974) ישראל ישעיהו
 (חמ 78311) יושב ראש הכנסת

 1 ס׳׳ה תשכ״ה, עמ־ 226.
 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 25, עמי 506.

 הודעה בדבר אישור החלטת הממשלה להעביר שטחי
 פעולה ממשרד למשרד

 מודיעים בזה, בי הכנסת אישרה לפי סעיף 41(א)(4) לחוק־יסוד:.
 הממשלה!, את החלטת הממשלה בהתאם לסעיף 33(ב] לחוק האמורי

 להעביר שטחי פעולה ממשרד למשרד, כלהלן:

 1. לשבח העתונות הממשלתית — ממשרד ראש הממשלה למשרד
 ההסברה.

 2. מחלקת הפרסום הממשלתית - ממשרד האוצר למשרד ההסברה.
 3. ההוצאה לאור - ממשרד הכטחון למשרד ההסברה.

 הודעה־על איחוד משרדים
 בהתאם לסעיף 41(ב)(1) להוק־יסוד: הממשלה!, מודיעים בזה
 כי הממשלה החליטה, לפי סעיף 33(א) לחוק האמור, לאחד אה משרד
 המסחר והתמשיה ומשרד הפיתוח וכי המשרד ייקרא משרד המסחר

 והתעשיה.

 מיכאל ארנון
 מזכיר הממשלה

 י׳׳ז בניסן תשל׳׳ד(9 באפריל 1974)
 (חמ 78311)

 הודעה על הקמת משרד
 בהתאם לסעיף 41(ב)(1) לחוק־יםוד: הממשלה!, מודיעים בזה
 כי הממשלה החליטה, לפי סעיף 33 (א) לחוק האמור, להקים משרד

 חדש שייקרא משרד ההסברה.

 י״ז בניסן תשל״ד(« באפריל 1974) מיכאל ארמן
 (חמ 78311) מזכיר הממשלה

 הודעה בדבר העברת שטחי פעולה ממשרד למשרד
 מודיעים בזה, כי הממשלה החליטה בהתאם לסעיף 33(ב) להוק־

 יסוד: הממשלה!, להעביר שטחי פעולה ממשרד למשרד, כלהלן:

 1. לשכת העתונות הממשלתית — ממשרד ראש הממשלה למשרד
 ההסברה.

 2. מחלקת הפרסום הממשלתית - ממשרד האוצר למשרד ההסברה.
 3. ההוצאה לאור - ממשרד הבטחון למשרד ההסברה.

 4. היחידה לפרסומים, היחידות העוסקות בטיפול בעתונאים מבקרים
 ובנציגי הקבע של העתונות הזרה, מדור האורחים הזרים (להוציא
 אורחים רשמיים ואישים מדיניים המוזמנים על־ידי משרד החוץ),
 יחידת הסרטים והטלוויזיה, יחידת ההדרכה המקצועית ויחידת

 התערוכות — ממשרד החוץ למשרד ההסברה.
 5. מרכז ההסברה ושירות הסרטים הישראלי - ממשרד החינוך

 והתרבות למשרד ההסברה.
 6. המינהל לפיתוח מרהב שלמה והאחריות לפעולות הפיתוח ולריכוז
 ותיאום הפעולות האזרחיות במרחב שלמה — ממשרד הפיתוח

 למשרד החקלאות.
 7. יחידת הנפט — ממשרד הפיתוח למשרד האוצר.

 מיכאל אתון
 מזכיר הממשלה

 י״ז בניסן תשל״ד(9 באפריל 1974)
 (חמ78311)

 1 ס״ה תשכ״ח, עמ׳ 226.

 הודעה על אצילת סמכויות
 בהתאם לסעיף 41(כ)>1) לחוק יסוד: הממשלה!, מודיעים נזה
 כי הממשלה החליטה, לפי סעיף 31(א) לחוק האמור, לאצול לשר
 ההסברה את פמבויותיה לענין סעיף 5 לפקודת הטלגרף האלחוטי
 [נוסח חדש), תשל״ב—1972 2, הנוגעות לתחנות קליטה אלחוטיות.
 ההודעה על הענקת סמכויות שפורסמה בילקוט הפרסומים־ 1618

 תש׳׳ל, עמ׳ 1798 — בטלה.

 י״זבניסן תשל׳־ד(9 באפריל 1974) מיכאל ארנון
 (חמ 78311) מזכיר הממשלה

 1 ם׳יח תשכ״ח, עמ׳ 22$.
 ! ס״ח תשב׳׳ח, עמי 226.

 3 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 25, תשל׳׳ב, עמי 506.
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 חוק המשטרה (נכים ונספים)/ תשט״ו-955ז
 הודעה על שינוי בהרכב רעדה

 נמסרת בזה הודעה, כי הרכב הועדה שהוקמה לפי סעיף 4 לחוק
 המשטרה ;נכים ונספים), תשט״ו-1955 ג, שונה מיום ה׳ בניסן

 תשל״ד (31 במרס *197) כלהלן:

 במקום ״יורם נשר — חבר שנתמנה על ידי שר המשטרה״ יבוא
 ׳פרד בליימן - הבר שנתמנה על ידי שד המשטרה״.

 ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 977, תשכ״ג, עמ׳ 335,
 ותוקנה בילקוט הפרסומים 1903, תשל״ג, עמי 1268, תתוקן לפי זה.

 י״ח בניסן תשל״ד(10 באפריל 4ל19) חיים י׳ צדוק
 (חמ 77002) שר המשפטים

 4. היחידה לפרסומים, היחידות העוסקות בטיפול בעתונאים מבקרים
 ובנציגי הקבע של העתונות הזרה, מדור האורחים הזרים(להוציא
 אורחים רשמיים ואישים מדיניים המוזמנים על ידי משרד החוץ),
 יחידת הסרטים והטלוויזיה, יחידת ההדרכה המקצועית ויחידת

 התערוכות — ממשרד החוץ למשרד ההסברה.

 5. מרכז ההסגרה ושירות הסרטים הישראלי — ממשרד החינוך
 והתרבות למשרד ההסברה.

 6. המינהל לפיחות מרחב שלמה והאחריות לפעולות הפיתוח ולריכוז
 ותיאום הפעולות האזרחיות במרחב שלמה — ממשרד הפיתוח

 למשרד החקלאות.

 7. יחידת הנפט — ממשרד הפיתוח למשרד האוצר.

 1 ם״ח 180, תשט״ו, עמי 74.
 ישראל ישעיהו
 יושב ראש הכנטח

 כ״ב בניטן תשל״ד(14 באפריל 1974)
 (חמ 78311)

 פקודת בתי המשפט העירוניים
 מינוי שופטי עיר לתל־אביב־יפו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת בתי המשפט העירוניים!,
 אבי ממנה את האנשים ששמותיהם נקובים להלן להיות מיום ט׳ בניסן
 תשל״ד(1 באפריל 1974) עד יום י״ט בביסן תשל״ה(31 במרס 1975)
 .שופטי עיר לתל־אביב-יפו ולהוות בית משפט אשר יכונה ״בית

 המשפט העירוני של תל־אביב־יפו״.

 חנן מאירי
 יוסף מאירפלד
 אשר מיאסניק

 יוסף מזרחי
 מרדכי מרדר

 פנחס מרציבסקי י
 יצחק נדלר

 ליפה נוידרפר
 יצחק נחמיאס

 נפתלי סילצקי
 ששון סימן־טוב
 אליעזר סרוקה

 דוד עזרא
 צבי פוזים

 משה פורט
 אריה פרומן
 יעקב ציוני

 אברהם קימלפלד
 יוסף קירטובי

 שמואל קריזברג
 שלמה ראובן

 ראובן ריטרמן
 משה שורץ
 מרדכי שיף

 שמואל תהילה

 חיים י׳ צדוק
 שר המשפטים

 שלום אבישי
 אפרים אילן
 משה אישון
 משה אלוני
 יצחק אפל

 גדעון אקהויז
 צבי ארצי

 שלמה בכורי
 שאול בנימין

 מיכאל בךעמי
 זאב גוטוטר

 אפרים גוטוין
 שמואל גל

 ישראל גלבורט
 שלמה גרום
 צבי גרוסמן

 ברוך דיאמבדשטיין
 רבקה דינאי

 אליעזר הגסי
 משה הר־בוי(רוזנברג)

 שמואל ויבטרוב
 משה זומרשטיין

 יונה ליכטנשטיין
 איתן אוטו ליף

 משה לרד

 ה׳ בניסן השל״ד(28 במרס 1974)
 (חמ 70041)

 חוק־יסוד: הממשלה

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

 הבטחון שב ארצה ביום י׳ בניסן תשל״ד (2 באפריל 1974).

 מיכאל אתון
 מזכיר הממשלה

 י״א בניסן תשל״ד(3 באפריל 1974)
 (ועז 78410)

 חוק הנפט, תשי״ב-1952

 הודעה על הענקת סמכויות
 בהתאם לסעיף 1 לחוק הנפט, תשי״ב—11952, מודיעים בזה כי
 הממשלה העניקה לשר האוצר את הסמכות לבצע את החוק האמור.

 ההודעה בדבר סמכויות שרים שפורסמה בילקוט הפרסומים 299,
 תשיי׳ג, עמי 1181 — בטלה.

 מיכאל ארנון
 מזכיר הממשלה

 י״ז בניסן תשל״ד(9 באפריל 1974)
 (תמ78311)

 1 ס״ת תשי״ב, עמי 322.

 חוק החשמל, תשי״ד-1954

 הודעה על הענקת סמכויות
 בהתאם לסעיף 1 לחוק החשמל, תשי״ד-11954, מודיעים בזה
 כי הממשלה העניקה לשר המסחר והתעשיה את הסמכות לביצוע

 החוק האמור.
 ההודעה על הענקת טמכות שפורסמה בילקוט הפרסומים 376,

 תשט״ו, עמי 38 — בטלה.

 י־־ז בניסן תשל״ד(9 באפריל 1974) מיכאל אתון
 (חמ 78311) מזכיר הממשלה

 1 ס״ח תשי״ד, עמי 190. 1 חוקי א״י, ברך בי, עמ׳ 995.
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 חוק החיילים המשוחררים (הודאת שעה),
 תשל״ד-973ו

 מינוי
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החיילים המשוחררים (הוראת
 שעה), תשל״ד—1973 1, אני ממנה, לענין מתן ח&ודות •לפי הסעיף

 האמור, את כל אחד מהמנויים להלן:

 ראש ענף ארגון ורישום בשלישות הראשית;
 ראש מדוד כוח אדם 50 בשלישות הראשית;

 כל יועץ משפטי של מרכז לתיאום הטיפול בחיילים משוחררים.
 המינוי שפורסם בילקוט הפרסומים 1984, תשל״ד, עמ׳ 723 —

 בטל.

 משה דיץ
 שר הבטחון

 ד׳ בניסן תשל״ד(27 במרס 1974)
 (חמ 72730)

 1 ס״ח תשל״ד, ענ?׳ 31.

 תקנות הנכים (ועדה דגואיח עליונה),
 תשכ״ד-964ו

 הודעה בדבר מינוי חברה נוספת בועדה הרפואית
 העליונה

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי הקנה 1 לתקנות הנכים (ועדה
 רפואית עליונה), תשכ״ד—11964, מיניתי את ד״ר גליה ציגלמן
 להיות מיום כ״ב בשבט תשל״ד (14 בפברואר 1974) חברה נוספת
 בועדה הרפואית העליונה שהודעה על מינויה פורסמה בילקוט הפר

 סומים 1536, תשב״ט, עמ׳ 1793.

 משה דיין
 שר הבטחון

 ו׳ באדר חשל״ד(28 בפברואר 1974)
 (חמ 73102)

 1 ק״ת תשכ״ד, עמ׳ 870.

 תקנות הנכים (ועדות רפואיות),
 תשכ״ו-1965

 הודעה בדבר מינוי רופאים נוספים
 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי תקנה 2(א) לתקנות הנכים
 (ועדות רפואיות), תשכ״ו—1965!, מיניתי את האנשים ששמותיהם
 מפורטים להלן להיות מיום ב־ באדר חשל״ד (24 בפברואר 1974)

 רופאים נוספים ברשימת הרופאים 2 לענין התקנות האמורות: י

 ד״ר דורי הרד, חיפה .
 ד״ר יהושע שאקו, ירושלים.

 משה דיין
 שר הבטחון

 י׳ באדר תשל׳׳ד(4 במרס 1974)
 (חמ 73105)

 1 ק״ת תשכ״ו, עמ׳ 204.

 2 י״פ תשל״א, עמי 999.

 פקודת בתי המשפט העירוניים
 מינוי שופטי עיר לבית המשפט העירוני טירת הכרמל,
 נשר, קרית־אתא, קרית־ביאליק, קרית־טבעון,

 קרית־ים וקרית מוצקץ
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8ב לפקודת בתי המשפט העירוניים, ג
 אני ממנה את האנשים ששמותיהם נקובים להלן להיות עד יום י״ג
 באלול תשל״ד(31 באוגוסט 1974) שופטי עיר בבית המשפט העירוני
 של שירת הכרמל, נשר, קרית־אתא, קרית־ביאליק, קרית־טבעון,

 קדית־ים וקרית מוצקין:
 וסרמן לייב, עו״ד

 פרידלנדר יוסף
 הסיד אליעזר

 •יד בן נשר בנימין

 פרץ ברק, עו״ד
 שחורי הרצל

 בן יששכר צבי
 פולסקי משה, «ו״

 הלפרן יונה
 כן אני ממנה את פרץ ברק, עו״ד, להיות יושב ראש בית המשפט

 העירוני האמור.

 חיים יי צדוק
 שר המשפטים

 י״ט באדר תשל־ד(13 במרס 1974)
 (חמ 70041)

 1 חוקי א״י, כרך ב׳, פמ׳ 995.

 חוק לעידוד הסרט הישראלי,
 תשי״ד-1954
 מינוי ועדת ערר

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5א(א) לחוק לעידוד הסרט הישראלי,
 תשי״ד—11954, אני ממנה ועדת ערד וזה הרכבה:

 חיים שטיינברג, שופט ראשי של בית משפט שלום — יושב ראש
 דוד גולדשטיין, גני יהודה, חבר

 צבי ברתשטיין, חדרה, חבר
 מען הועדה: מרכז הסרט הישראלי - משרד המסחר והתעשיה,

 רחיב אגרון 30, ירושלים.

 חיים י׳צדוק
 שר המשפטים

 ם׳ בניסן תשל׳׳ד(1 באפריל 1974)
 (חמ 769921)

 1 ס״ח תשי״ד, עמי 143; תשל״ג, עמי 8.

 חוק המקרקעין, תשכ׳יט-969ו
 שינוי אזורי פעולה של לשכות רישום מקרקעין

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 115 לחוק המקרקעין, תשכ׳׳ט—11969,
 אני מתקן את קביעת אזורי הפעולה של לשכות רישום המקרקעין

 דרום ובת־ים כדלהלן:

 (1) בהודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 1590, תש״ ל, עמ׳ 958 -
 בפםקה ״3 דרום״, הקטע ״ראשון לציון״ - יימחק;

 (2) בהודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 1932, תשל״ג, עמי 1993—
 בפסקה הראשונה, אחרי ״תחומי העיריות בת־ים וחולון״ יבוא

 ״ודאשון־לציון״.
 (3) תחילתו של תיקון זה ביום ט׳ באייר תשל״ד (1 במאי 1974).

 חיים י׳ צדוק
 שד המשפטים

 ד׳ בניסן תשל״ד(27 במרס 1974)
 (חמ 70340)

 * ס״ח 575, חשכ״ט, עמי 259.
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 תקמח־שעת״ חירום (סמכויות מיוחדות),
 תשל״ד-973ו

 מיגר רשות מוסמכת
 בתוקף סמכותי לפי תקבי^ 1 ו־10 לתקנות שעת חירום (סמכויות
 מיוהדות), חשל״ד—1973 1, אני ממנה מיום ז׳ באדר תשל״ר (1
 במרס 1974) און, יעקב מלכא להיות רשות מוסמכת לענין התקנות,

 במקום ישראל ברבע,
 ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 1973, תשל׳׳ד, עמי 471,

 תתוקן לפי זה.

 אהרן יריב ב״ז באדר תשל״ד(21 במרס 1974)
 (חמ 73233) שר התחבורה

 נ ק״תתשל״ד, עמי 18.

 תקנות ״שעת־ חירום (רישום ציוד וגיוסו),
 תשי״ז-956ז

 מינוי רשות מוסמכת
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 15א לתקנות שעת חירום (רישום ציוד
 וגיוסו), חשי״ז—11956, אבי ממנה מיום ז׳ נאדר תשל״ד (1 במרס
 1974) את יעקב מלכא להיות רשות מוסמכת לעבין התקנות,

 במקום ישראל ברבע.
 ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 1966, תשל״ד, עמי 354,

 תתוקן לפי זה.

 ב״ז באדר תשל״ד(21 במרס 1974) אהרן יריב
 (חמ 73208) שר התחבורה

 מינוי פוקד
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 15א לתקנות שעת חירום (רישום ציוד
 וגיוסו), תשי׳׳ז—1956 1, אני ממנה מיום ז׳ באדר תשל׳׳ד (1 במרס
 1974) את יעקב מלבא להיות םוקד לענין ציוד עודף, במקום

 ישראל ברנע.
 ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 1966, תשל״ד, עמי 354,

 תתוקן לפי זה.

 אהרן יריב כ״ז באדר תשל״ד(21 במרס 1974)
 (חמ 73204) שר התחבורה

 1 ק״ת תשי״ז, עמי 339; ס״ח תשל״א, עמי 156; תשל״ב, עמ׳ 46.

 חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו,
 תשי״ד-1954

 הודעה על ביטול מינוי של ועדה
 אני מודיע בי המינוי של ועדה מייעצת לאתרוגים לענין החוק
 לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי״ד-1954, שהודעה עליו

 פורסמה בילקוט הפרסומים חשכ״ט, עמי 1673 — בטל.

 חיים גבתי
 שר החקלאות

 ו׳ בניסן חשל״ד(29 במרט 1974)
 (חמ 73712)

 פקודת מס הכנסה

 מינוי עתרי פקיד שומה
 בהתאם לסעיף 1 לפקודת מס הכנסה!, מתפרסם בזה מינוים של
 האנשים ששמותיהם מפורטים להלן כעוזרי פקיד שומה שאותם
 הרשה הנציב לשמש בסמכויותיו של פקיד השומה ולמלא תפקידיו

 לצורך הגשמת הסעיפים הנקובים לצד ׳שמותיהם;

 סעיפי פקודת מס הכנסה
.152 ,151 ,150 ,145 
.152 ,151 ,150 ,145 
.152 ,151 ,150 ,145 
.152 ,151 ,150 ,145 
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 השם
 שרה קראוסהר

 גרשון קורנפלד
 שולה ברקת

 אליעזר רוזנשטוק
 צבי קמינסקי

 פנחס ספיר
 שר האוצר

 י״ג בניסן תשל״ד(5 באפריל 1974)
 (חמ 72320)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסה חדש 6, תשכ־א, עמי 120.

 פקודת המסים (גביה)
 מינוי פקידי גביה

 בתוקף. סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המסים (גביה) 1, אני ממנה
 את בעלי!-.תפקידים הנקובים להלן להיות, כל אחד מהם, פקיד בביה:

 אחראי להישבון ופטור מותנה בבית מכם
 אחראי ליחידה החשבונות במשרד אזורי של מם קניה בתל־אביב

 אחראי לחשבונות וגביה בבית מכם
 טגן ממונה על חחנת מכס ובלו.

 פנחס ספיר
 שר האוצר

 ט׳ באייר תשל״ד(1 באפריל 1974)
 0זמ 72403)

 ! חוקי א״י, ברך ב׳, עמי 1374; ם״ח תשל״ג, עמ׳ 46.

 תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול
 קופות גמל), תשכ״ד-1964

 הודעה בדבר ניידות ערך שאינם מאושרים
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(1) לתקנות מס הכנסה(כללים לאישור
 ולניהול קופות גמל), תשכ״ד—1964 !, אני קובע כי איגרות החוב
 שיוצאו, לאתר פרסום הודעה זו, על־פי חוק מילווה קצר מועד,
 תש״ך-21960, הם ניורות ערך שאינם מאושרים לענין התקנות

 האמורות.

 פנחס ספיר
 שר האוצר

 כ׳ באדר תשל׳׳ד(14 במרס 1974)

 1 ם״ח חשי־ד, עמי 137.
 1 ק״ת תשב׳׳ד, עמי 1302.

 2 ס״ח תש׳׳ך, עמי 48; חשל״ב, עמ׳ 17.
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 חוק הרשויות המקומיות (בחידות),
 תשב״ ה-965ן

 הודעה על דחיית מועד הבחירות למועצה המקומית
 אור־יהודה

 אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 (א) לחוק הרשויות
 המקומיות (בחירות), תשב״ה-־11965, ומאחר שלדעתי קיימות
 נסיבות מיוחדות המצדיקות דחיית הבחירות למועצה המקומית אור־
 יהודה, קבעתי מועד חדש לבחירות הבאות ביום ה׳ בתמוז תשל״ד

 (25 ביוני 1974).

 ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 1996, תשל״ד, עמ׳ 1121־-
 בטלה.

 י״ג בניסן תשליד(5 באפריל 1974) יוסף בורג
 (חמ 765213) שר הפנים

 מינוי פקיד בחירות
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לחוק הרשויות המקומיות(בחירות)׳
 חשכ״ה—11965, אני ממנה את מרדכי כהנא להיות פקיד בחירות
 ברשות המקומית אור־יהודה לצורך הבהירות שיקויימו ביום ה׳
 בתמוז תשל״ד (25 ביוני 1974) כפי שקבעתי בתוקף סמכותי לפי

 סעיף 5 לחוק האמור.

 כ׳״א באדר תשל״ד(15 במרס 4ל19) יוםף בורג
 (חמ 765213) שר ה6נים

 1 ס״ח תשכ״ה, עמי 248.

 תקגות המועצות הדתיות (חילופי גברי),
 תשב״ז-1966

 הודעה בדבר מינוי חברים במועצות דתיות
 בהתאם לתקנה 4 לתקנות המועצות הדתיות (חילופי גברי),
 תשכ״ז-1966 !, אני מודיע, בי בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 מיניתי

 את -

 (1) ויקטור אדרי להיות חבר במועצה הדתית יםוד־המעלה,
 י במקום משה בן־צבי 2 שמקומו נתפנה;

 (2) מנחם שניידר להיות הבד במועצה הדתית חיפה, במקום
 יוסף יולס ג שמקומו נתפנה;

ן להיות הבד במועצה הדתית ו דז ז י  (3) הדב יוסף אברהם לי
 ירושלים, במקום דוד פרנקל 4 שמקומו נתפנה;

 הרב אברהם אטלס להיות הבר במועצה הדתית ירושלים,
 במקום יוסף בר־שלום 4 שמקומו נתפנה;

 עו-ד גרשון הולצר להיות חבר במועצה הדתית ירושלים,
 במקום ישראל שפיגל 4 שמקומו נתפנה;

י להיות חבר במועצה הדתית פתה־תקוה, במקום  (4) יעקב לו
 שמחה דובינד 5 שמקומו נתפנה.

 ב׳ בניסן תשל״ד(25 במרס 1974) יצחק רפאל
 (חמ 77883) שר הדתות

 1 ק׳׳ת תשכ״ז, עמי 135.

 2 י״פ חשל״ב, עמי 64.
 3 י׳-פ תשל״ב, עמי 399.

 4 י״פ תשל״ב, עמ׳ 1096.

 5 י׳׳פ תשל״ב, עמי 1372.

 פקודת העיריות

 הודעה בדבר בחירת ראשי עיריות וסגניהם
 בהתאם לסעיף 132 לפקודת העיריות 1, נמסרת בזה הודעה בי בישיבת המועצה של כל אחת מהעיריות ששמותיהן מפורטים
 להלן בטור אי, שהתקיימה בתאריך המפורט בטור ב׳, נבחר האיש ששמו נקוב בטור ג׳ להיות ראש העיריה האמורה, והאנשים

 ששמותיהם נקובים בטור ד׳ נבחרו להיות סגני ראש העירית:

 טור ד׳
 סגני ראשי העיריות

 טור ג׳
 ראשי העיריות

 טור ב׳
 תאריכי הישיבות

 טור א׳
 שמות העיריות

 ישעיהו הלרשטיין
 פנחט זומר

 בן־ ציון רובין
 דוד אנזילביץ

 דב זאב טנא
 ראובן קליגלר

 נחמיה זלביץ
 יוסף צדוק

 שמואל לביא(לשצ׳ינסקי)

 חיים קוברםקי
 המנהל הכללי של משרד הפנים

 אברהם בר־מנהם

 שמשון שחורי

 כ״ט בשבט תשל׳׳ד
 (21 בפברואר 1974)

 כ״ט בשבט תשל׳׳ד
 (21 בפברואר 1974)

 ט״ו בשבט תשל״ד
 (ד בפברואר 1974)

 גבעתיים

 נתניה

 עפולה

 י׳ באדר חשל״ד (4 במרס 1974)
 (חמ 8051)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשב״ד, עמי 197; י״פ 1715, תשל״א, עמי 1523.
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 פקודת העיריות

 הודעה בדבר בחירת ראשי עיריות וסגניהם
, נמסרת בזה הודעה כי בישיבת המועצה של בל אחת מהעיריוח ששמותיהן מפורטים  בהתאם לםעיף 132 לפקודה העיריות 1
 להלן בסוד אי, שהתקיימה בתאריך המפורט בטור ב׳, נבחר האיש ששמו בקוב בסוד ג׳ להיות ראש העידיה האמורה, והאנשים

 ששמותיהם נקובים בטור די בבחדו להיות סבני ראש העיריה:

׳  טור ד
 סגני ראש העיריה

 טור ג׳
 ראשי העיריות

 טור ב׳
 תאריכי הישיבות

 טור א׳
 שמות העיריות

 שמואל לוין

 יוסף אבימן
 אדיה קלנג

 ברוך אבוחצירא
 יוסף שושנה
 אפרים פוםס
 אורי אליאב

 דוד אייל
 מיכאל לוי

 ראובן קרואני
 זאב זריזי

 בנציון כרמל
 אביגדור אביטל

 ישראל נבון

 דוד צדוק
 דב חומסקי

 מיכאל אלמוג
 אלימלך אנטמן

 אפרים בין

 שמואל קש-לז
 יוטף ממן

 משה בךישי
 דוד הסקי

 שמעון שרף
 יחיאל אמויאל

 אברהם מרמורשטיין
 דוד טבצביק

 ישראל אידלמן
 חיים זכאי

 יוסף גולדברג
 שמואל קייזלר

 שמואל בוחומוביץ
 משה אלמוזנינו

 אדמונד לוי
 חיים אשר

 חיים קוברםקי
 המבהל הכללי של משרד הפנים

 גד כץ

 צבי צילקר

 אהרון חייבי

 אליהו נאוי

 עמרם לרדו

 פנחס אילון

 זאב,גלר

 צבי איצקוביץ

 ישראל פינבדג

 אדיה מאיר

 אהרון אבוחצירא

 י״א בשבט תשל״ד
 (3 בפברואר 1974}

 ז׳ בשבט תשל״ד
 (30 בינואר 1974)
 ט׳׳ו בשבט תשל׳׳ד

 (7 בפברואר 1974)

 ט״ו בשבט תשל״ד
 (7 בפברואר 1974)

 כ״ב בשבט חשל״ד
 (14 בפברואר 1974)

 ט״ו בשבט תשל״ד
 (7 בפברואר 1974)
 כ־ח בשבט תשל״ד

 (20 בפברואר 1974)
 י״ד בשבט תשל״ד

 (6 בפברואר 1974)
 כ״ו בשבט תשל׳׳ד

 (18 בפברואר 1974)
 י״א בשבט תשל-ד

 (3 בפברואר 1974)
 י״ח בשבט תשל״ד

 (10 בפברואר 1974)

 י״א בשבט תשל״ד
 (3 בפברואר 1974)

 י״ב בשבט תשל״ד
 (4 בפברואר 1974)

 כ״א בשבט תשל׳׳ד
 (13 בפברואר 1974)

 אילת

 אשדוד

 אשקלון

 באר־שבע

 דימונה

 חולון

 כפד־סבא

 לוד

 פחח־תקוה

 קרית־גת

 רמלה

 י״ח באדר תשל״ד (12 במרס 1974)
 (חמ 8051)

 * דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 8, חשכ״ד, עמי 197; י׳׳פ 1715, חשל״א, עמ׳ 1523.
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 צו המועצות המקומיות (א), תשי״א-950ו

 הודעה בדבר בהירת ראשי מועצות מקומיות וסגניהם
 בהתאם לסעיף 117 לצו המועצות המקומיות(א), תשי״א—1950 1, נמםרת בזה הודעה כי בישיבות המועצות המקומיות ששמו
 תיהן מפורטים להלן בטור א׳, שהתקיימו בתאריכים המפורטים לצדם בשור בי, נבחרו האנשים ששמותיהם נקובים בטור ג׳

 להיות ראשי המועצות המקומיות האמורות והאנשים ששמותיהם נקובים בטור ד׳ נבחרו להיות סגני ראש המועצה:

 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳ טור ד׳
 שמות המועצות תאריכי הישיבות ראשי המועצות סגני ראשי המד

 י״ח בשבט תשל׳׳ד יצחק אלישיב
 (10 בפברואר 1974)

 אזור

 כ״א בשבט תשל־י׳ד אלכס הראל
 (13 בפברואר 1974) נטע בק

 ח׳ בשבט תשל״ד יצחק קינן
 (31 בינואר 1974)

 בית־שאן

 כ׳ בשבט תשל׳׳ד יהודה לרנד
 (12 בפברואר 1974)

 גדרה

 ב״ב בשבט תשל׳׳ד יוסף גרפי
 (14 בפברואר 1974) מתתיהו זיגמן
 בנימין שלום

 כ־ה בשבט תשל״ד ישראל שטיין יעיש ממן
 (17 בפברואר 4ד19)

 גן־יבנה

 חצור־הגלילית כ-ה בשבט תשל״ד רפאל אדרי אליהו כלפון
 (17 בפברואר 1974) אלברט בן זקן

 כ״ה בשבט תשל״ד גרשום לובובסקי
 (17 בפברואר 1974)

 יסוד־המעלה

 כ״א בשבט חשל״ד אילן גבריאלי
 (13 בפברואר 1974)

 יקנעם־עליח

 ט״ו בשבט תשל״ד צבי אלדרוטי משה נוי
 (7 בפברואר 1974)

 מגדל־העמק

 כ״ה בשבט תשל״ד מרדכי אלון
 (17 בפברואר 1974)

 נצרת׳עלית

 קריח־שמונה כ״ה בשבט חשל־׳ד אברהם אלוני משה בנדלק
 (17 בפברואר 1974) אברהם אורן
 ארמונד לוי

 דוד חזן

 חיים קוברםקי
 המנהל הכללי של משרד הפנים

 י׳ באדר תשל״ד(4 במרס 1974)
 (חמ 8016)

 1 ק׳׳ת 127, תשי״א, עמי 178; ק״ת 1219, תשכ״ב, עמי 280; י״פ 1632, תש״ל, סמ׳ 2194,

 תיקון טעות
 בהודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית קריח־ים
 שפורסמה בילקוט הפרסומים 1987׳ תשל״ד, עמ׳ 862> בסעיף ז׳ -

 (1) בפרט (1) 4/ במקום ״פוםמן בנימין״ צ״ל ״פרסמן בנימין״;
 (2) בפרט (3) 2, במקום ״פרידה יהודה״ צ״ל ״פדידה יהודה־*.

 י״ת באדר תשל״ד (12 במרס 1974)
 (חמ 765213) ראובן יציב

 פקיד הבחירות למועצה המקומית
 קריח־ים

 תיקון טעות
 בהודעה בדבר תוצאות הבהירות למועצה המקומית פסוטה, שפוד־

 סמה בילקוט הפרסומים 1987, תשל׳׳ד, עמי 854 —

 (1) בסעיפים א(8), ה, ו ו־ז(7) אותיות הרשימה ׳׳הצלילות״ צריכות
 להיות ״צפי׳ במקום ״צב״.

 (2) בסעיף ו, מספר המנדטים שבו זכתה רשימת המועמדים ״ע הנ
 אמנות וההקרבה״ צ״ל *2״ במקום ״1״.

 ו׳ באדר תשל״ד(28 בפברואר 1974) יעקב הרוש
 (תמ 765213) פקיד הבחירות למועצה המקומית פםוטה
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 פקודת העיריות

 (סעיף 209)

 תמצית תקציב עירית בצרת לשבת הכספים 1973/74

 תקבולים לירות תשלומים לירוח

 1. מסים 2,790,656 6. הנהלה בלליח 1,752,834
 19. מענק כללי 5,700,000 7. שירותים מקומיים 2,352,600
 2. שירותים מקומיים 892,720 8. שירותים ממלכתיים 4,382,072

 3. שירותים ממלכתיים 2,422,650 9. מפעלים ותשלומים
 4. ממלים 1,995,400 לא רגילים 5,313,920

 5. תקבולים לא רגילים

 סה־כ 13,801,426 סזז׳׳כ 13,801,426

 ח׳ קרברסקי
 המנהל הכללי של משרד הפנים

 נתאשר.
 ב״ו בשבט תשל״ד(18 בפברואר 1974)

 (וזה 8059)

 תמצית תקציב עידית רמלה לשנת הכספים 1973/74

 תשלומים לירות

 6. הנהלה כללית 2,795,678
 7. שירותים מקומיים 4,448,874
 8. שירותים ממלכתיים 9,927,642

 9. מפעלים ותשלומים
 לא רגילים 1,739,044

 סה״כ 18,911,238

 ח׳ קוברםקי
 המנהל הכללי של משרד הפנים

 תקבולים לירות

 1. מסים 4,941,740
 19. מענק כללי 2,673,000
 2. שירותים מקומיים 1,117,850
 3. שירותים ממלכתיים 2,785,952
 4. מפעלים 1,104,000
 5. תקבולים בלתי רגילים 6,288,696

 םה־כ 18,911,238

 נחאשר.
 ז׳ באדר תשל״ד(1 במרס 1974)

 (חמ 8059)

 חוק התקנים, תשי״ג—1953
 הודעה בדבר קביעת תקנים

 בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, תשי״ג—1953 !, אבי מודיע
 כי מכון התקבים הישראלי קבע היום, כתוקף סמכותו לפי סעיף 6(א)

 לחוק, תקנים ישראליים אלה:
 ת״י 544 — פתילים לחיבור מכשירי חשמל מיטלטלים: צבעי

 היכר של גידים (בליון תיקון למהדורה מבובמבר 1970);
 ת״י 823 חלק 3 - שיטות בדיקה למוצרי טקסטיל: דליקות בדים

 בשיטה אנכית;
 ת״י 823 חלק 4-שיטות בדיקה למוצרי טקסטיל: דליקות בדים

 בשיטת אנכית, בדים מיובשים;
 ת״י 875 - תבריג איס״ו לשימוש כללי: פרופיל יסוד ומידותיו;
 ת״י 876 — תבריג מטרי איס״ו לשימוש כללי: מידות יסוד

 לתבריגים וסידרת גדלים מועדפים לברגים.

 אהרן גילת
 מבהל המכון

 כ״א באדר תשל״ד(15 במרס 1974)
 (חמ 74086)

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותים בגן
 ילדים) (איסור העלאת מחירים),

 תשל״ג-973ז

 היתד
 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לצו הפיקוח על מצ
 רכים ושירותים (שירותים בגן ילדים) (איסור העלאת מחירים),
 תשל״ג—973!!, אבי מתיר לבעל גן ילדים לגבות בחדשים מרם
 עד יוני 1974 שכר בעד מתן שירותים בגן ילדים בסכום העולה
 בשיעור של 5% על שכר השירותים שהוא גבה כדין ערב פרסומו

 של היתר זה.

 ההיתר שפורסם בילקוט הפרסומים 1992, תשלי ד, עמי 1025 —
 בטל.

 אליהו רותם
 הממובה

 כ״ה באדר תשל״ד(19 במרס 1974)

 ק״ת 3007, תשל׳יג, עמי 1330. ! ם״ח תשי״ג, עמ׳ 30; תשי׳׳ח, עמ׳ 2; תשל׳׳א, עמי 22.
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 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-1965

 פקודת הקרקעות(רכישה לצדכי ציבור), 1943
 הודעה לפי סעיף 19 לפקודה

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ׳׳ה—1965 !, ובהתאם לתכנית מם׳ 1154אי שינוי מסי 2 לשנת
 1969 לתכנית מיתאר מקומית מס׳ ל — שטחים מעבר לירקון — גוש
 6625 הלקות 570—575, 483, 844 וחלקי חלקות 576, 602, 714
 (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 1825, חשל״ב, עמי 1692, מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה תל־אביב־יפו(להלן — הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת
 הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 21943 (להלן - הפקודה), כי
 הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי
 סעיפים 5 ו־7 לפקודה בילקוט הפרסומים 1936, תשל״ג, עמי 2119,
 תהיה לקיינה הגמור והמוחלט של עירית תל־אביב־יפו מיום פרסום

 הודעה זו ברשומות.

 תוספת
 חטיבת קרקע בתל־אביב־יפו בגוש 6625 המהווה את החלקות

 המפורטות להלן:

 מם׳ שטח החלקה השטח להפקע
 החלקה במ״ר במ-ר

 574 955 בשלמות
 575 375 בשלמות

 העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה ובאגף נכםים ומשק של
 העידיה, בכר מלכי ישראל, תל־אביב־יפו, וכל המעונין בדבר זכאי

 לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 כ׳ באדר תשל״ד (14.במרס 1974)
 (חמ 72512) שלמה להט

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 תל־אביב־יפו

 1 ס״ח תשכ׳׳ה, עמי 307.
 2 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה
 בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז
 (להלן — הועדה), על פי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 תשב׳׳ה—11965, ובהתאם לתכנית מפורטת ממ/853 — גבעת־
 שמואל (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרםומיט 1820׳ תשל״ב׳ עמי 1579, נמסרת בזה הודעה כי הקרקע
 המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה

 מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.
 כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה בל שהן בקרקע האמורה
 ורוצה לקבל פיצוי על בך׳ נדרש לשלוח לועדה — תוך הדשייפ מיום
 פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה על זכותו או על טובת ההבאה
 אשר לו בקרקע האמורה׳ בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו, שיכללו אח
 פרטי הרישום — אם ישנו — בפנקסי רישום המקרקעין, והודעה
 המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע

 בבל סעיף וסעיף.

 1 ס׳׳ח תשכ׳׳ה, עמי 307.

 פקודת הקרקעות(רכישה לצדכי ציבור)* 1943

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד
 נמסרת בזה הודעה, כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לחלוטין
 לשר האוצר לצרכי ציבור, וכי שד האוצר מוכן לשאת ולתת בדבר

 רכישתה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הבאה כל שהן בקרקע האמורה
 ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לראש אגף רישום והסדר
 מקרקעין — תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות - הרצאה
 על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות
 לחיזוק תביעתו, שיכללו את פרטי הרישום — אם ישנו — בפנקסי
 רישום המקרקעין, והודעה המפרטת לסעיפיהמ את הפיצויים שהוא

 תובע, וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה בי שר האוצר מתכוון לקנות חזקה בקרקע
 האמורה בחום חדשיים מתאריך פרסומה של הודעה זו ברשומות וכי
 שר האוצר מורה כי כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה ימסור

 אח החזקה בה כתום תקופת החדשיים האמורה או לפני־בן.

 תוספת
 חטיבות קרקע בשטח כולל 2.547 דונם בערך הנמצאות בצפת,

 לפי הפירוט להלן:
 השטח הכלול

 בהפקעה
 במ־י׳ר בערך

 הגוש החלקה

114 165 13056 
332 169 13056 
50 172 13056 
 13056 174 (מחצית) 64

514 184 13056 
58 89 13057 

214 92 13057 
119 93 13057 
218 94 13037 
299 95 13057 
74 104 13057 

139 105 13057 
82 106 13057 
40 107 13057 

108 119 13057 
122 123 13057 

 חטיבות הקרקע האמורות מסומנות בצבע אדום בתשריט מס׳
 הפ/14;589 הערוך בקנה מידה 1:625 והחתום ביד שר האוצר.

 העתקי התשריט האמור מופקדים במשרד מנהל אגף רישום והסדר
 מקרקעין, ירושלים, ובמשרד הממונה על המחוז, נצרת־עילית, וכל

 המעונין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

 א׳ בניסן תשל-ד(24 במרס 1974) פנחס ספיר
 (חמ 72510) שר האוצר
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 וזוק גנק ישראל, תשי״ד-1954

 הכרזה על מטבעות מיוחדים
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 33א(א) לחוק בנק ישראל, תשי״ד—
 1954!, ולאתר התייעצות עם הממשלה, אני מכריז כי המטבעות
 בני הערכים של 1 לירה, \ לירה, 25 אג׳, 10 אני, 5 אג׳ ו־1 אג׳
 לשנה תשל״ד-1974, שהודעה עליהם פורסמה בילקוט הפרסומים
 1997, תשל־ד, עמי 1148, הם מטבעות מיוחדים לענין הסעיף האמור.

 ט׳ בניסן תשל״ד(1 באפריל 0974 משה זנבר
 (המ 72217) נגיד בנק ישראל

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

 חוק הנפס, תשי״ג—1952

 הודעה בדבר פקיעת היתר מוקדם
 אבי מודיע, שביום ו׳ בטבת חשל״ד (31 בדצמבר 1973) פקע
 ההיתר המוקדם שניתן לסונול ישראל בע״מ בהתאם לחוק הנפט,

 תשי״ב—1952 1, לגבי השטח המצויין להלן:

 שטח שפרעם מסי 11/41:
 מנקודת ציון 157.000/260.000

 לנקודת ציון 172.000/260.000 ומשם
 לנקודת ציון 172.000/230.000 ומשם י

 לנקודת ציון 160.000/230.000 ומשם
 לנקודת ציון 151.000/246.500 ומשם

 לאורך החוף צפונה חזרה
 לנקודת ציון 157.000/260.000.

 מי שרואה עצמו נחוק מפעולות החברה האמורה בשטה המצויין
 לעיל רשאי להגיש תביעתו לבית המשפט תוך תשעים יום לאחר

 פרסום הודעה זו ברשומות.

 י״ח באדר תשל״ד(12 במדם 1974) דון הנריק
 (חמ 72821) מנהל עביגי הנפט

 ! ס׳׳ח חשי״ב, עמ׳ 322.

 חוק הנפט, תשיי׳ג-1952

 הודעה בדבר הארכת תקופת הרשיון
 אני מודיע, שבתוקף סמכותי לפי טעיף 18 לחוק הנפט, תשי״ב—
 1952 !, הארכתי את תוקף הרשיונות 111/123 (״רביבים״) ו־124!11
 (״חלוצה״) לתקופה של שנה נוטפת מיום ד׳ באלול תשל״ג(1 בספ

 טמבר 1973).

 ההודעות שפורסמו בילקוטי הפרסומים 1663, תש׳׳ל, עמי 2991;
 1713, השל״א, עמי 1484; 1841, תשל״ב, עמי 2139; 1882,

 תשל״ג, עמי 681 ו־1898, תשל״ג, עמי 1094, יתוקנו לפי זה.

 י״ח באדר תשל״ד(12 במרס 1974) רון הבריק
 (חמ 72826) מנהל עניני הנפט

 ! ס״ח תשי״ב, עמי 322.

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

 ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת
 חטיבה קרקע המהווה חלקות 257׳ 535 ו־536 בגוש 6189.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה׳ רחוב העליה השניה 2׳
 פתח־תקוה׳ וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגי

 לות.
 כ׳׳א באדר תשל״ד (15 במרס 1974)

 (חמ 72510) ע׳ לאלו
 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 המרכז

 הודעה לפי סעיפים 5 ו״7 לפקודה
 בתוקף הסמכות הנתונה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, ראשון־
 לציון(להלן — הועדה)׳ לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה׳
 השכ״ה—1965 1׳ ובהתאם לתבנית מפורטת מם׳ רצ/9/78 (להלן -
 התבנית)׳ שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1763׳
 תשליב׳ עמי 32׳ נמסרת בזה הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת
 דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מובנה לישא וליחן

 על רכישת הקרקע האמורה.
 כל החובע לעצמו זכות או טובח הנאה כל שהן בקרקע האמורה
 ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה׳ תוך חדשיים מיום
 פרסום הודעה זו ברשומות, הודעה על זכותו או על טובת ההנאה
 אשר לו בקרקע האמורה׳ בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את
 פרטי הרישום - אם ישנו — בפנקסי רישום המקרקעין׳ והודעה
 המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע והישוב הסכום הנחנע

 בכל סעיף וסעיף.
 כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לתפוס מיד חזקה בקרקע
 האמורה׳ מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרבי הציבור שלמענם
 עומדים לרכשה׳ והועדה מודה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה

 ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת
 קרקע המהווה חלקה 733 בגוש 3926׳ כמסומן בתשריט התכנית.
 העתק מתשריט התכנית מופקר במשרדי הועדה וכל המעונין

 בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
 ו׳ בתמוז תשל״ג(6 ביולי 1973)

 (חמ 72510) הבניה גיבשטיץ
 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 דאשון־לציוץ
 1 ס״ח תשכ״ה, עמי 307.

 פקודת המתעסקים ברפואה, 1947

 ביטול רשיון
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5י לפקודת המתעסקים ברפואה, 1947 1,
 אני מבטל אח הרשיון לעסוק ברפואה מס׳ דר) 4471 שניתן לד״ר

 יצחק אייזנברג פלדה, רחוב שבקין 25, ראשון־לציון.

 י״ט באדר תשל״ד(13 במרס 1974) ברוך פדה
 (חמ 77310) המנהל הכללי של משרד הבריאות

 ! ע״ר 1947, תום׳ 1, עמי 270; ס״ח חשל״ב, עמי 104.
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 פקודת העתונות
 הודעה בדבר מתן רשיון להוציא לאור עתון

 במסרת בזה הודעה, כי ביום ד׳ בםיון תשל״ג (4 ביוני 1973),
 ניתן לאשר אימרה, רחוב יהודד, 52/1, ערד, רשיון מפי 1506, התום
 ביד הממונה על מחוז הדרום, להוציא לאור עתון אחת לשבועיים
 בשפה העברית בשם ״ערד שלנו״, שידון בנושאים כלכליים, תר
 בותיים וציבוריים של ערד, ייערך בידי אשר אימרה, ויודפם בבית
 הדפום ״המכפיל בנ1ב״, הנמצא בבנין רסקו, דרך הנשיאים, באר־

 שבע.

 כ״א באב חשל״ג(19 באוגוסט 1973)
 (חמ 76720) ל׳ גרי

 סגן המנהל הכללי לתפקידים מיוחדים
 במשרד הפנים

 הודעה בדבר מתן רשיון להוציא לאור עתון
 במםרח בזה הודעה, כי ביום ה׳ באדר תשל״ד (27 בפברואר
 1974) ניתן לדניאל עמית, רחוב האר׳י 8, ירושלים, רשיון מסי
 252 חתום ביד הממונה של מחוז ירושלים להוציא לאור עתון אחת
 לשבועיים׳ בשפה האנגלית, בשם ״ישראלפט״, שידון בנושאי ידיעות
 פוליטיות בישראל׳ ייערך בידי ראובן רולנד קמינר׳ ויודפס בבית

 הדפום ״גיא״׳ רחוב גרוזברג 5׳ ירושלים.

 י״ב באדר תשל״ד (6 במרס 1974)
 (חמ 76720) ל׳ גרי

 סגן המנהל הכללי לתפקידים מיוחדים
 במשרד הפנים

 תוק הנפט, תשי״ג-1952
 הודעה בדבר פקיעת היתר מוקדם

 אני מודיע, שביום ד׳ בתשרי תשל״ד (30 בספטמבר 1973) פקע
 ההיתר המוקדם שניתן ללפידות, חברת מחפשי נפט לישראל בע״מ,
 ולנפטא, חברה ישראלית לנפט בע״מ, בהתאם לחוק הנפט, חשי״ב—

 1952 !, לגבי השטח המצויין להלן:

 שטח ים המלח מם׳ 11/40:
 מנקודת ציון 189.200/040.000

 לנקודת ציון 175.000/041.000 ומשם
 לנקודת ציון 175.000/050.000 ומשם
 לנקודת ציון 180.000/060.000 ומשם
 לנקודת ציון 180.000/075.000 ומשם
 לנקודת ציון 181.500/076.000 ומשם
 לנקודת ציון 181.500/092.000 ומשם
 לנקודת ציון 180.000/092.000 ומשם
 לנקודת ציון 180.000/093.800 ומשם
 לנקודת ציון 187.700/100.000 ומשם

 לנקודת ציון 195.400/100.250 ומשם לאורך
 קו נבול הבינלאומי ישראל — ירדן

 חזרה לנקודת ציון 189.200/040.000.

 מי שרואה עצמו ניזוק מפעולות החברות האמורות בשטח המצויין
 לעיל רשאי להגיש תביעתו לבית המשפט תוך תשעים יום

 לאחד פרסום הודעה זו ברשומות.

 י״ח באדר תשל״ד(12 במרס 1974) רון הנריק
 (חמ 72821) מנהל עניני הנפט

 * סיח חשייב, עמי 322.

 תקנות המשטרה (השגת אגידה), תשל״ג-973ז

 הודעות בדבר מכירת מציאות שלא נתבעו
 נמסרת בזה הודעה בי כלי הרכב המנועי המפורטים מטה, הנמצאים ללא חובעים בחניון העירוני של עירית תל־אביב־יפו

 בעיריה יוצעו למכירה פומבית בהתאם לתקנה 1 מתקנות המשטרה תוך שלושים יום מתאריך פרסום הודעה זו ברשומות:

 מס׳ שלט מספר
 רשוי מבוע טוג תוצרת צבע מצב מבני

 31-876 7089 וקסהול גזר בהיר שלדה ללא אביזרים
 453-147 לא זוהה וספה וספה ירוק בהיר לא ניתן לשמוש, תקר בגלגלים, ללא פנסים
 145-817 090376 טילון שמשון ירוק בזי לא ניתן לשמוש, ללא פנסים, תקר בגלגלים

 450-602 מפורק וספה אפור גרוטאה ללא אביזרים
447-600 

 702—449 לא זוהה אופנוע ירוק כהה מנוע חלוד, תקר בגלגלי•, ללא פנסים
 לא ניתן לשימוש
 142-105 לא זוהה קטנוע לא ניתן לשימוש
 449-394 לא זוהה קטנוע לא ניתן לשימוש
 910—449 לא זוהה קטנוע לא ניתן לשימוש
 708—151 לא זוהה וספה אדום לא ניתן לשימוש

 448-975 קטנוע (שלדה) שרוף, גרוטאה

 ש׳ כהן, מפקח
 ב/ראש המחלקה לזיהוי פלילי
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 תקנות המשטרה (השבת אגידה), תשל״ג-1973
 הודעות בדבר מכירת מציאות שלא נתבעו

 נמסרת בזה הודעה כי כלי הרכב המנופים המפורטים מטרי, הנמצאים ללא תובעים בכנין המשטרה ירושלים יוצעו למכירה
 פומבית בהתאם לתקנה 1 מתקנות המשטרה תוך שלושים יום מתאריך פרסום הודעה זו ברשומות.

 מם׳ סוג
 הלוח מס׳ מנוע הרכב מס׳ שלד ט. מ.

GIVLIETTA קטנוע CH 66-4660 אין 
 725—994 אי אפשר לקרוא

 671-221 3827762 טילון 2090
 669-041 28321 קטנוע 27355

53IS5S8 989—676 5381588 טילון 
 671-554 156046 קטנוע 163384
 462י-668 43161 קטנוע 41831

 147-844 אי אפשר לקרוא קטנוע אי אפשר לקרוא
 994—670 125127 קטנוע 1288057

 128י־673 4368662 טילון 6222
 670-794 25497 קטנוע 7656
 730—671 3831509 טילון 2988

 505—668 99899 קטנוע 97924
 677-200 97564 קטנוע 27462

 093—672 518652 קטנוע 950—3-517
 800—671 56591 קטנוע 635601

 564—674 6395 קטנוע 006449 143311/17
 453-684 קטנוע 143311/19
 883—472 טילון 143311/20
 667-174 315103 קטנוע 304756 143311/21
 670-769 3815365 טילון 1170 143311/22
 410—674 6929 קטנוע 007058 143311/23
 668-980 27711 אופנוע 19350 143311/24
 670-459 961006 קטנוע 960997 143311/25
 447-896 אי אפשר לקרוא קטנוע אי אפשר לקרוא 143311/26

 150-250 אי אפשר לקרוא קטנוע אי אפשר לקרוא
 673-038 551 טילון 161621 143311/28
 800—454 גרוטאה אופנוע גרוטאה 143311/29
 1S29 667-820 אופנוע 1829 143311/30
 735—672 937 טילון 937 143311/31
 947—671 004996 קטנוע 0041190 143311/32
 129—672 20423 קטנוע 518782 143311/33

 ש׳ כהן, מפקח
 ב/ראש המחלקה לזיהוי פלילי

 חדש], תשכ״ט-1969
 במקרקעין

 למקרקעין המתוארים להלן:

 פקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח
 הודעה בדבר התחלת הסדר
 מודיעים בזה לקהל, כי הוצאה הודעה לפי סעיף 9 לפקודה הנ״ל, בנוגע

 תאריך התחלת
 ההסדר(בקירוב)

 תאריך הוצאת
 ההודעה

 לשכת
 ההסדר

 אזור
 המחוז תיאור המקרקעיך ההסדר

 ב״א בטבת חשל״ד
 (15 בינואר 1974)

 א׳ בשבט תשל״ד
 (24 בינואר 1974)

 כ׳׳ט בכסלו תשל״ד
 (24 בדצמבר 1973)

 י״ט בטבח תשליד
 (13 בינואר 1974)

 חיפה

 ירושלים

 גוש 10921, חיפה (השלמה) היפה

 ירושלים

 חיפה והצפון

 ירושלים

 אותם, צריך לפעול בהתאם להוראות הפקודה הנ׳׳ל*
 ישראל השכל

 מנהל אגף רישום והסדר המקרקעין

 מקרקעי דיר איוב, בית אום
 אל־מיים, בית־עטב, בסלה

 ו־עלר בנפת ירושלים
 בל התובע טובת הנאה במקרקעין אלו, או במקרקעין הסמוכים הגובלים

 ד׳ באדר חשל״ד(26 בפברואר 1974)
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 תוק התכנון והבניה, תעוכ״ה-$65ן

 מרחב תכנון מקומי/ ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
 נמסרת בדה הודעה׳ בהתאם לסעיף 117 להוק התכנון והבניה׳
 תשב״ה-1965׳ כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים

 אישרה תכניות כפורטות אלה:
 (1) ״תכנית מפורטת מם׳ 1546 — אהוד החלקות 69׳ 71׳ 72׳
 106 בבוש 30099 לאהד הפרשת שמת לשם הקמח בנין אחד על
 המגרש המאוחד ברחוב מיכל פינת רחוב הרב בלוי שכונת
 סנהדריה״/ שהודעה על הפקדתה׳ יחד עם התשריט המצורף
 אליה׳ פורסמה בילקוט הפרסומים 1766׳ תשל״ב׳ עמי 68.
 (2) ״תבבית מפורטת מסי 1541 — תכנית מיתאר לרובע המגורים
 בגבעה הצרפתית״׳ שהודעה על הפקדתה׳ יהד עם התשריט
 המצורף אליה׳ פורסמה בילקוט הפרסומים 1629׳ תשל״א׳

 עמי 2119.
 (3) ־״תכנית מפורטת מסי 1714 — השלוחה הדרומית של ארמון
 הנציב — ״הנקניק״׳ שהודעה על הפקדתה׳ ביחד עם התשריט
 המצורף אליה׳ פורסמה בילקוט הפרסומים 1762׳ תשל״ב׳

 עמי 711.
 התכניות האמורות׳ בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותן׳
 ביחד עם התשריטימ המצורפים אליהן׳ הופקדו במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה׳ ירו־
 ע־לים׳ וכל מעונין רשאי לעיין בהן ללא תשלום בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 מי שהתננדותו לתכנית נדחתה׳ ובן מי שהשמיע׳ לפי סעיף 106
 לחוק׳ טענה לדחיית התנגדות שנתקבלה׳ דשאים׳ ברשות הועדה
 המחוזית׳ לערער על אישור התכנית בפבי המועצה הארצית לתכנון

 ולבניה.
 כ״א בשבט תשל״ד (13 בפברואר 1974) ר׳ לוי

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבביה
 מחוז ירושלים

 מרחב תכבון מקומי׳ ירושלים
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 89 לתוק התכנון והבניה׳
 תשב״ה—1965׳ בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 ירושלים׳ ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים׳ חופקד
 שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית מסי 1842 — שינוי מס׳ 2/72
 לתכנית שיכונים ציבוריים מס׳ 5/09/1״׳ ביחד עם התשריט המצורף

 אליו.
 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

 שינוי קוי הבבין והגדלת אחוזי הבניה במגרש מם׳ 29 ויעוד שטח
 לתכנון בעתיד (מגרש מס׳ 1) להקמת בנין ציבורי׳ רחוב הסביון׳

 שכונת עיר גנים.
 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כל המעונין בקרקע׳ בבנין או בכל פרט תכנוני אהד הרואה את
-עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית׳ וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
 התכנון שלה כלול בתחום התכנית או נובל אותו׳ רשאי׳ תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות׳ להגיש התנגדות לשינוי התבנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 כ׳ באדר תשל״ד(14 במרס 1974) ר׳ לוי
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז ירושלים

 מרחב תכנון מקומי׳ ירושלים

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה׳
 תשכ״ה—1965׳ כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים
 החליטה׳ באישור שר הפנים׳ לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא
 ״תכנית מס־ 1813 — שינוי מס׳ 2/72 לתכנית מפורטת מס׳ 1648 -
 הרחבת דרך ציבורית לצורך יצירת מפרץ הבית לאוטובוסים׳ רחוב
 שטרן׳ שבובת קרית יובל — גוש 30413 חלק מחלקה 7״׳ שהודעה
 על הפקדתו׳ בידד עם התשריט המצורף אליו׳ פורסמה בילקוט הפר־

 סומים 1848׳ תשל׳יכ׳ עמ׳ 2347.

 השינוי האמור׳ בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו׳ ביהד
 עם התשריט המצורף אליל׳ הופקד במשרדי הועדה המהוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים׳ וכל המעונין
 רשאי לעיין בו ללא תשלום נימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מי שהתנגדותו לשינוי התבנית נדחתה וכן מי שהשמיע, לפי סעיף
 106 לחוק׳ טענה לדחיית התנגדות שנתקבלה׳ רשאים׳ ברשות הועדה
 המחוזית׳ לערער על אישור שינוי התכנית בפני המועצה" הארצית

 לתכנון ולבניה.

 ב׳ באדר תשל״ד (14 במרם 1974)
7 לד  ר

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז ירושלים

 מרחב תכנון מקומי׳ ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה׳
 תשכ״ה-1965׳ כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 ירושלים׳ ובמשרדי הועדה המקומית לחכנון ולבניה ירושלים׳ הופקד
 שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״תכנית מם׳ 1992 — שינוי מם׳
 52/73 לתכנית מיחאר מקומית מס׳ 62״׳ ביחד עם התשריט המצורף

 אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 גוש 30133 חלקה 57׳ רחוב אנטינונופ׳ שכונת קטמון׳ ירושלים.

 מטרת התכנית היא הגדלת אחוזי הבניה מ־50% ל־77.35%
 וקביעת קוי בנין אחורי וצדדי, לצורך הרחבת דירות.

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

 כל המעונין בקרהע׳ בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו גפגע על ידי שינוי התכנית׳ וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
 התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו׳ רשאי׳ תוך חדשייס
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות׳ להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 ב׳ באדר תשל״ד (14 במרס 1974)
 ר׳ לוי

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז ירושלים
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 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-965ו

 3. הרחבת רהוב גולומב מ־10 מ׳ ל־14 מ׳ בין דחז־ב רמב׳׳ם
 ורחוב סולר

 4. הרחבת רחוב רש׳׳י מ־6 מ׳ ל־10 מ׳
 5. הרחבת רחוב רוח מ־5 מ׳ ל־10 מ׳

 6. פתיחת רחוב בן־בון ברוחב של 10 מ׳
 7. הרחבת רחוב רשב־ם מ־6 מ׳ ל־11 מ׳

 8. הרחבת רחוב רבנו תם מ־6 מ׳ ל־10 מ׳
 9. הרחבת רחוב אורבוך מ־10 מ׳ ל־12 מ׳ בין רחוב םוקולוב

 ורחוב גולומב
 10. הרחבת רחוב אורבך מ־15 מ׳ ל־16 מ׳ בין רחוב גולומב

 ורחוב הפרדס
 11. הרחבת רחוב דבורה הנביאה מ־8 מ׳ ל־12 מ׳

 12. פתיחת רחוב נעמי 10 מ׳
 13. הפיכת מגרש ציבורי פתוח לדרך והרחבה,

 הכל כאמור בתכנית המופקדת.

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

 התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 י׳׳ז באדר תשל״ד (11 במרס 1974) ד׳ רזניק
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז חל־אביב

 מרחב תכנון מקומי, רמת־גן

 הודעה על הכנת שינוי לתכנית מפורטת
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה—1965, כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת־גן החליטה,

 בישיבתה׳ מם׳ 176 מיום 24.4.73, להכין תבנית מס׳ ר״ג/א/182.

 ואלה הם השטחים הנכללים בתחום שינוי התבנית המוצע:
 חלקות רבות בשטחי התעשיה ברמח־גן, וכן גושים: 6123, 6109.

 י׳ פלד
 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 רמת־גן

 מרחב תכנון מקומי, ראשון־לציון

 הודעה על הכנת שינוי לתכנית מפורטת
 ניתנת בזה הודעה, לפי סעיף 77 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה-
 1965, כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשוךלציון החליטה,
 בישיבה 16/74 מיום 23.1.74, להבין תכנית בנין ערים מפורטת
 חדשה הנקראת רצ/14/1, לאזור תכנון ברח׳ הרצל (צפונית לאזור

 התעשיה הישן), בגוש 6089 חלקות 27, 30.

 מטרת התכנית היא לקבוע שטה לחניון ציבורי עבור משאיות
 ויצירת דרכי גישה אל החניון.

 ח׳ גיבשטיץ
 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 ראשון לציון

 מרחב תכנון מקומי, תל־אביב

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 בהתאם לחוק התכנון והבניה, השכ״ה—1965, ניתנה בזה הודעה
 בדבר הפקדת תכנית מס׳ 974בי שינוי מס< 6 לשנת 1972 של- תכנית
 מפורטת 60 תכנית פיתוח שפת הים הל־אביב־יפו, במשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב ובמשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה חל־אביב־יפו.

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם:
 (1) גושים וחלקות: 6967 חלקה 699.

 (2) שם השכונה, רחוב, מס׳ הבית: הירקון 123, תל־אביב.
 (3) זיהוי נוטף (אם יש); ביה מלון ברחוב הירקון 123.

 מטרת התבנית היא לתכנן מחדש אח המלון על מגרש מסי 2
 שבתכנית מם׳ 974 ולשנות בהתאם לכך את התכנית המפורטת מס׳
 60 — תכנית פתוח שפת הים תל־־אביב על שינוייה אשר ההודעה
 בדבר מתן תוקף לה פורסמה בעתון רשמי 1031 מיום 18.7.40 להלן

 התכנית הראשית, הבל באמור בתכנית המופקדת.

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

 התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 ב״ד באדר תשל׳׳ד (18 במרס 1974)
 ד׳ רזניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חל־אביב

 מרחב תכנון מקימי, רמת־השרון

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 בהתאם לחוק התכנון והבניה, תשביה-1965, ניתבה בזה הודעה
 בדבר הפקדת תכבית מס׳ 436 שינוי מס׳ 72 לתכנית מיתאר 210א׳,
 רמת-השרון, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבביה מחוז תל־אביב

 ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת־השרון.

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם:
 גושים וחלקות: 6417 חלקות: 35, 42, 43, 45, 76-65,
,212-192 ,177-175 ,111 ,110 ,107 ,103-100 ,78 
,273 ,272 ,269 ,258 ,254-248 ,234—219 ,215 ,214 
-359 ,345 ,344 ,290-287 ,286-283 ,281 ,277 ,276 

.420-412 ,364 
 חלקי חלקות: 47, 48, 105,50, 106.

 גוש: 6415 חלקות: 382, 386
 חלקי חלקות: 54—56, 58, 59, 82, 123, 128, 129.

 גוש: 6418 חלקי חלקות: 1, 2, 119, 120.

 עיקרי הדברים המוצעים להיקבע או להשתנות על ידי התכנית הם:
 1. הרחבת שד׳ ביאליק (בין ככר העצמאות ורחוב סוקולוב)

 מ־30 מ׳ ל־34 מ׳
 2. הרחבת רחוב גולומב מ־10 מ׳ ל-11 מ׳ בין שדר׳ ביאליק

 רחוב רמב״ם.
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 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-1965

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

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

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 ז׳ באדר חשל״ד(1 במרס 1974) א׳ חיץ
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, רעננה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא
 ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ רע/56/1 — בציר רחוב המכבי ורחוב
 אחוזה״, שהודעה על הפקדתו, ביתד עם התשריט המצורף אליו,

 פורסמה בילקוט הפרסומים 1912, תשל״נ, פמ׳ 1548.

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

 פתוחים לקהל.

 י״ז באדר תשל״ד (11 במר& 0974 א׳ היון
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, רעננה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה הופקד
 שינוי תבנית מפורטת הנקרא ״שינוי תבנית מפורטת מם׳ רע/81/1 —
 התויח דרבים, שינוי יעוד ציבורי פחות לבניני ציבור״, ביחד עם

 התשריט המצורף אליו.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 גוש: 6583 חלקות: 303-305, 265, 202, 201, 160-164,

 110,111,112,156,109 - רה׳ השרון.

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

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

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 ו׳ באדר חשל״ד(28 בפברואר 1974) א' חיץ
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, פתח־תקוה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 השכ״ה-1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא
 ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ פת/6/1002״, שהודעה על הפקדתו, ביהר
 עם התשריט המצורף אליו, פורסמה בילקוט הפרסומים 1935,

 תשל״ג, עמ׳ 2093.
 השינוי האמור, בצודה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־תקוה, וכל המעונין
 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.
 י״ז באדר תשל״ד (11 במרם 1974) א׳ חיץ

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, נתניה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מהוז
 המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה הופקד
 שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מם׳
 נת/7/362ב׳ — מוסדות ציבור, מסחר, שטחים ציבוריים פתוחים
 ומגורים, דרבים, מגרשי חניה, בנינים להריסה״, ביחד עם התשריט

 המצורף אליו.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התבגיח:
 גוש 7932 חלקה 12; גוש 7941 חלקה 6.

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

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

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 ז׳ באדר תשל״ד(1 במרס 1974) א' היון
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, כפר־סבא

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר־םבא, הופקד
 שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי תבנית מפורטת מס׳ כס/21/3 —
 חיסול מבנים חריגים המהווים מטרד, התווית דרכים, הרחבת דרכים
 קיימות וביטול דרך קיימת. קביעת שטחים ציבוריים• פתוחים, קביעת
 אזור מגורים מיוחד, קביעת הנהיות לבנוי״, ביחד עם התשריט המ

 צורף אליו.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 גוש 6426 חלקה: 305 - רה׳ טוקולוב, רח׳ אנה פרנק.
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 ציבורי, חזית חבויות, התויח דרכים, םדורי חניה — רחוב רמז״, ביחד
 עפ התשריט המצורף אליו.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 גוש 3926 חלקה 153.

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

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
 נפנע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס ועדה מקומית שמדחב התכנון
 שלה בלול בתחום התכנית או גובל אותו, דשאי, תוך חודשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי החבניה

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 י״ז באדר תשל״ד (11 במרס 1974)
 א׳ חיץ

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, רמלה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מתה
 המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לחכגון ולבניה רמלה, הופקדה
 תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מסי לה/210 — קביעת
 אזורים למגורים מיוחד, לאזור מגורים ג׳ לשטח לבניני ציבור,
 לשטח מסחרי ציבורי פתוח ושבילים״, ביתד עם התשריט המצורף

 אליה.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתבנית:
 גוש 4355 חלקי חלקה 24; גוש 4356 חלקי הלקוח: 4-7, 16;
 גוש 4357 חלקי חלקות: 4-1; גוש 4358 חלקי חלקות: 10, 19 —

 רח׳ ההסתדרות, רח׳ וייצמן מול הבריכה ומגדל המים.

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

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
 נפגע על ידי התכנית, ובן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון שלה
 כלול בתחום התכנית או גובל אותו, רשאי, תוך חודשיים מיום פרסומה
 של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה

 המקומית האמורה.

 ז׳ באדר תשל״ד(1 במרס 1974) א' חיץ
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מהוו המרכז

 מרחב תכנון מקומי, לוד

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק ההבנון והבניה,
 השכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא
 ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ לד/42/3״, שהודעה על הפקדתו, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, פורסמה בילקוט הפרסומים 1897,

 תשל״ג, עמי 1068.

 מרחב תכנון מקומי, רעננה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה, הופקד
 שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ רע/54/1 —
 א. חלוקת הקרקע לחלקות חקלאיות (פרדסים) ב. התווית דרכים
 חדשות והרחבת דרכים קיימות. ג. ביטול דרבים קיימות״, ביחד עם

 התשריט המצורף אליו.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 גוש 7648 חלקות 33-30, 29, 23, 12—18; גוש 7650 חלקות

.31 ,8 ,7 

 כל המעונין בשינוי התבנית דשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

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

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 ז׳ באדר תשל״ד(1 במרס 1974) א' חיץ
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, רחובות

 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
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תבנית מפורטת הנקרא
 ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ רהן2/176״, שהודעה על הפקדתו, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, פורסמה בילקוט הפרסומים 1836,

 תשל״ב, עמי 1996.

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

 פחוחים לקהל.

 י׳׳ז באדר תשל״ד (11 במרס 1974)
 א׳ חיץ

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, ראשון־לציון

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 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 ראשון־לציון,
 הופקד שינוי תבנית מפורטת הנקרא ״שינוי תכנית מפורטת מסי
 רצ/18/78 — אזור מגורים מיוחד, אזור ציבורי פתוח, אזור לבנין
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 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
 פתוחים לקהל.

 י״ז באדר תשל״ד (11 במרס 1974)
 א׳ חיץ

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, שורקות

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

 תכניות מפורטות אלה, ביחד עם התשריטים המצורפים אליהן:

 (1) ״תכנית מפורטת מסי בד/113 — השלמת תקנון לגבי הקמת
 חממות״.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתבנית:
 מושב בית חנן.

 (2) ״תכנית מפורטת מס׳ בר/112 — השלמת תקנון לגבי הקמת
 חממות״.

 ואלת הם השטחים הכלולים בתכנית:
 מושב קדרון.

 (3) ״תכנית מפורטת מס׳ בר/8 - השלמת תקנון לגבי הקמת חממות״.
 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:

 מושב גבתון.

 (4) ׳׳תבנית מפירטת מם׳ בר/111 — השלמת תקנון לגבי הקמת
 חממות״.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
 מושב בית חלקיה.

 (5) ״תכנית מפורטת מם׳ בר/114 — השלמת תקנון לגבי הקמת
 חממות״.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
 בני דרום.

 (6) ״תכנית מפורטת מס׳ בר/108 - השלמת תקנון לגבי הקמת
 חממות״.

 ואלה הם השטתיש הכלולים בתכנית:
 מושב בית עובד.

 כל המעונין בתכנית מן התכניות האמורות, דשאי לעיין בהן ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
 נפגע על ידי תכנית, ובן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון שלה
 כלול בתחוט תכנית או גובל אותו, רשאי, תוך חודשיים מיום פרסומה
 של הודעה זו ברשומות להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה

 המקומית האמורה.
 י־ באדר תשל״ד(4 במרס 1974) א' חיץ

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

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

 פתוחים לקהל.

 י״ז באדר תשל״ד (11 במרס 1974)
 אי חיץ

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, לוד

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה לוד, דופקד שינוי
 תבנית מפורטת הנקרא ״שינוי תכנית מפורטה מס׳ לד/7/33 - ביטול
 חלקות קיימות, קביעת חלקות חדשות, יעוד שטחים לבתי מגורים,
 בנייני ציבור, שטה ציבורי פתוח וביטול דרכים קיימות״, ביחד עם

 התשריט המצורף אליו.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התבנית:
 גוש 3960 הלקוח: 3, 4, 7, 8, 11—33, 35—38, 47, 79 חלקי
 חלקות 78; גוש 3961 (חלק); גוש 4024 חלקה: 19, חלקי חלקות: 18,
 20, 58—61, 101, 118. שכונת שרת, ברח׳ בצנלפון ושלמה המלך,

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

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

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 ז׳ באדר חשל״ד(1 במרס 1974)
 א׳ חיץ

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 מרחב תבגון מקומי, לודים

 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
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא
 ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ גז/5/91״, שהודעה על הפקדתו, ביחד עם
 התשריט המצורף אליו, פורסמה בילקוט הפרסומים 1922, תשל״ג,

 עמ׳ 1770.

 השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה לודים, וכל המעונין
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 (12) ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ בר/3/18 — השלמת תקנון לגבי
 הקמת חממות״.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התבנית:
 קיבוץ־שילר.

 (13) ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ בר/23/353 - השלמת י תקנונים
 לגבי הקמת חממות״.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התבנית:
 המושבים שדמה, כפר מרדכי, מישר, משגב דב.

 (14) ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ בר/1/51 — השלמת תקנון לגבי
 הקמת חממות״.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 מושב נטעים.

 (15) ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ בר/ד4/41 - השלמת תקנון לגבי
 הקמת חממות״.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 כפר אביב.

 (16) ״שינוי תכנית מפורטת מסי בר/1/23 — השלמת תקנון לגבי
 הקמת חממות״.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 בית אלעזרי.

 בל המעונין בשינוי תכנית מן התבניות הניל רשאי לעיין בהם
 ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבבין או בכל פרט תכנוני אחד הרואה עצמו
 נפגע על ידי שינוי חכנית, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
 שלה כלול בתחום תכנית, או גובל אותו, דשאי, תוך חודשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התבנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 ט׳ באדר תשל״ד(3 במרס 1974)
 א׳ חיון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, השרון הדרומי

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשב־ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא
 ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ שד/36/534א׳ בטביון״, שהודעה על
 הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה בילקוט הפרסומים

 1939, תשל״ג, עמ׳ 2206.

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

 האמורים פתוחים לקהל.

 י״ז באדר השל״ד (11 במרס 1974)
 א7 חיץ

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, שורקות

 הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 השכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שורקות, הופקדו
 שינויי תכניות מפורטות אלה, ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם:
 (1) ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ בר/21ן2 — השלמת תקנות לגבי

 הקמח חממות׳.
 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

 מושב בני ראם.

 (2) ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ בר/7/11 — השלמת תקנון לגבי
 הקמת חממוח״.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 קיבוץ הפץ חיים._

 (3) ־שינוי תכנית מפורטת מסי בר/4/22 — השלמת תקנון לגבי
 הקמת חממות׳־.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 מושב שחופי יסודות.

 (4) ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ בר/6/341 — השלמת תקנון לגבי
 הקמת חממות״.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 קיבוץ פלמחים.

 (5) ״שינוי תבנית מפורטת מס׳ בר/1/438 - השלמת הקנון לגבי
 הקמח חממות׳*.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 מושב בן־זכאי.

 (6) ״שינוי תבנית מפורטת מס׳ בר/1/389 — השלמת תקנון לגבי
 הקמת חממות״.

 ואלה חט השטתים הכלולים בשיבוי התכנית:
 כפר הנגיד.

 (ד) ״שינוי תכנית מפורטת מסי בר/25/353 - השלמת תקנון לגבי
 הקמת הממות״.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 ישוב עשרת.

 (8) ״שינוי תכנית מפורטה מס׳ בר/1/326 — השלמת תקנון לגבי
 הקמת חממות׳׳.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התבנית:
 מושב בית־גמליאל.

 (9) ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ בר/5/41 — השלמת תקנון לגבי
 הקמח חממות״.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 קיבוץ יבנה.

 (10) ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ בר/3/93 — השלמת תקנון לגבי
 הקמת חממות״.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 גן־ הדרום.

 (11) ״שינוי תבנית מפורטת מס׳ בר/2/437 — השלמת תקנון לגבי
 הקמת חממות״.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 מושב גן שורק.
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 רשאי לעיין בו ללא השלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
 פתוחים לקהל.

 כ״ג באדר תשל״ד (17 במרס 1974)
 נפתלי אילתי

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז היפה

 מרחב תבבון מקומי, טבריה

 הודעה בדגר הפקדת שינוי תכנית מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתבנון ולבניה מחוז
 הצמון, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה טבריה, שבעירית
 טבריה, הופקד שינוי תכנית מיתאד הנקרא ״תכנית מם׳ 1871 —
 שינוי לתכנית מיתאר מס׳ 287 - בגושים 15063, 15035, חברת

 ״הדר״ טבריה״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה הם השטחים חכלוליפ בתכנית:
 גוש 15063 חלקה 4;

 גוש 15035 חלקה 29 והסביבה.

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

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכץ 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.

 ט׳ באדר תשל״ד (3 במרס 1974)
 י׳ קניג

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי, הבדיה

 הודעה בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
 נמסרת בזד, הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה טבריה, שבעירית
 טבריה, הופקדו שינויי תכניות מפורטות אלה, ביהד עם התשריטים

 המצורפים אליהם:

 (1) תכנית מפורטת מס׳ 1596 — שינוי לתכנית מפורטת מפי 845 —
 הוף עירוני לרחצה וספורט ימי בטבריה״.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
 הלקות שונות כגוש 15069.

 (2) ״תכנית מפורטת מם׳ 1824 — שינוי לתכנית מפורטת מט׳
 חרש״צ מס׳ 9;1/12 — שכונת רמת טבריה שלב ב׳, טבריה׳׳.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתבנית:
 בושים 15289, 15283.

 מרחב תבבון מקומי, חיפה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיהה, הופקד, ביחד
 עם התשריט ותכנית בינוי המורכבת מ־3 נספחים המצורפים אליו,
 שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״תכנית מס׳ חפ/1157יא׳ -
 יזרעאליה — בניה מתועשת״ — המהווה שינוי לתכנית מסי חפ;229 —
 תבנית המיחאר לחיפה, לתכנית מס׳ חפ/229ב׳ — הגדלת אחוזי הבניה

 באזור מגורים ״א״ ולתבנית מס׳ חפ/1157ח׳ — יזרעאליה.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית הן:
 תכנון מפורט לשם הקמת 272 יחידות דיור בננינים רבי־קומות
 ומתועשים לפי שיטת ״בטא״ בין רחוב חניתה מצפון—מזרח ורחוב

 קליבנוב מדרום.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 גוש 10879 חלקות: 57-55, 78-76, 179; חלקי חלקות: 52—

 54, 58־63, 75, 168-165, 174, 175, 178, 271, 273.

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

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט חכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, ובן ועדה מקומית או מהנדס ועדה
 מקומית שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או נובל אותו,
 רשות מקומית, לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף 3 לפקודת המועצות
 המקומיות, שאזור שיפוטה כלול בתחום התכנית או גובל אותו, גוף
 ציבורי או מקצועי במפורט בצו התכנון והבניה (קביעת גופים ציבו
 ריים ומקצועיים לענין הגשת התנבדות לתבבית), תשל״ד—1974,
 וכן כל משרד ממשרדי הממשלה, רשאים, תוך חדשיים מיום פרסומה
 של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי

 הועדה המקומית האמורה.

 י״ת באדר תשל״ד (12 במרס 1974)
 נפתלי אילתי

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי, היפה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה—1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה החליטה
 באישור שר הפגים, לאשר שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא ״תכ
 נית מם׳ חפ/1554 — מרכז קהילתי-תרבותי ברחוב הרופא״ -
 המהווה שינוי לתכנית מסי הפ/229 — תכנית המיתאר של העיר
 חיפה, שהודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פור

 סמה בילקוט הפרסומים 1848, חשל״ב, עמ׳ 2350.

 השינוי האמור, בצורה שבה הזעדה המחוזית אישרה אוחו, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה, וכל מעונין
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 מרחב תכנון מקומי, אשרי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
 אישרה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ 1546 — בריית
 כורכר ליד קיבוץ עברוך, שהודעה על הפקדתה, יחד עם התשריט
 המצורף אליה, פורסמה בילקוט הפרסומים 1897, תשל״ג, פמ׳

.1071 

 התכניח האמורה, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותה,
 ביחד עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית
 האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לחכנון ולבניה אשרי, שבקיבוץ
 עברון, וכל המעונין רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ט׳ באדר תשל״ד (3 במרס 1974)
 י׳ קניג

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי, אשרי

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשרי, שבקיבוץ
 עברון, הופקד שיגוי חבגית מפורטת הנקרא ״תבנית מפורטת מס׳
 1541 — שינוי לתכנית מפורטת מסי 1160, שטה החעשיה מפעל

 ציקלון בנעמך, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
 חלקי נושים 18507, 18508.

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

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

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 ט׳ באדר תשל״ד (3 במרס 1974)
 י׳ קבע

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניח
 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי, אשרי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחת
 הצפון, ובמשרדי,הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשרי, שבקיבוץ
 עברון, הופקדה תכנית מפורטת הנקראת ״תבנית מפורטת מס׳ 1681-

 קיבוץ כברי״, ביחד עם התשריט המצורף אליה.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
 תלקי גושים: 18354, 18355, 18357.

 כל המעונין בשינוי תכנית מן התכניות האמורות רשאי לעיין בו
 ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

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

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.
 ט׳ באדר תשל״ד (3 במרס 1974)

 י׳ קניג
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי, עפולה

 הודעה בדבר אישור תכבית מפורטת
 גמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 חשכיה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
 אישרה תבנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מם׳ 1507 — בנוי
 על חלקות חב׳ עמית בע״מ, בגוש 16662, עפולה״, שהודעה על
 הפקדתה, יחד עם התשריט המצורף אליה, פורטמה בילקוט הפרסומים

 1915, תשל״ג, עמי 1610.

 התכנית האמורה, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותה ביחד
 עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עפולה, שבעירית
 עפולה, וכל המעונין רשאי לעיין בה ללא השלום בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ט׳ באדר תשל״ד (3 במרס 1974)
 י׳ קביג

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי, עכו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עכו, שבעיריח עבו,
 הופקדה תכנית מפורטת הנקראת ״תבנית מפורטת מס׳ 1800 —

 ״שכונת אזורים״ בעכו׳, ביתר עם התשריט המצורף אליה.

 ואלה הס השטחים הכלולים בתכנית:
 גוש 18057 חלקוה 14,13, 15 וחלק מחלקה 16.

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

 כל המעונין בקרקע או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו
 נפגע על ידי התכנית, ובן מהנדס ועדה מקומית שמרתב התכנון
 שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו, דשאי, תוך חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכניה במשרדי

 הועדה המקומית האמורה.

 ז׳ באדר חשל״ד (1 במרס 1974)
 י׳ קניג

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחת הצפון
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 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-965ו

 שלה בלול בתחום התכנית או גובל אותו, רשאי, תוך חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לביטול התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 ט׳ באדר תשל״ד (3 במרס 1974) י" קניג
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הצפון

 מרתב תכנון מקומי, יזרעאליס וגליל מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים וגליל
 מזרחי, שבטבריה, הופקדה תכניה מפורטת הנקראת ׳-תכנית מפורטת
 מט׳ 1875 — כביש חיפה - טבריה, קטע סוללים — צומת גולני״,

 ביחד עם התשריט המצורף אליה.

 ואלה המ השטחים הכלולים בתכנית:
 חלקי גושים: 17640, 17639, 17608, 17645, 17591, 17463,

.17464 ,17385-17383 ,17631 ,17643 ,17628 ,17626 

 כל המעונין בתכגית רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,

 כל המעונין בקרקע או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו
 נפגע על ידי התכנית, ובן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון שלה
 כלול כתחום התכנית או גובל אותו, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה
 של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה

 המקומית האמורה.

 ט׳ באדר תשל׳׳ד(3 במרס 1974) י' קניג
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק ההכנון והבניה,
 חשב״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי,
 שבטבריה, הופקדה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מיתאר מסי

 1233 - רינה״, ביחד עם התשריט המצורף אליה.

 ואלה הס השטחים הכלולים בתכנית:
 חלקי גושים: 17519-17524, 17514, 17528, 17529.

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

 כל המעונין בקרקע או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו
 נפגע על ידי התכנית, ובן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון שלח
 כלול בתחום התכנית או גובל אותו, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה
 של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה

 המקומית האמורה.

 ז׳ באדר תשל״ד (1 במרס 1974) יי קניג
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הצפון

 כל המעונין בתכנית דשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן מהנדם ועדה מקומית שמדחב התכנון
 שלה כלול בתחום החכניח או גובל אותו, רשאי, תוך חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית במשרדי

 הועדה המקומית האמורה.

 ז׳ באדר תשל״ד (1 במרס 1974) יי קניג
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי,
 שבטבריה, הופקדה תכנית מפורטת הנקראת ־*תכנית מפורטת מס׳
 1528 — הרחבת תחום הבניה באדמות ריבה״, ביחד עם התשריט

 המצורף אליה.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
 חלקי גושים: 17511, 17512, 17526.

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

 כל המעונין בקרקע או בכל פרט הבבוני אחר הרואה את עצמו
 נפגע על ידי התכנית, וכן מהנדס ועדה מקומית שמדחב התכנון שלה
 כלול בתחום התכנית או גובל אותו, רשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה
 של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה

 המקומית האמורה.

 ז׳ באדר תשל״ד (1 במרס 1974) י׳ קניג
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המזרחי

 הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית מפורטת
 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 הבליל המזרחי,
 שבטבריה, הופקדה ביטולה של תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית
 מפורטת מסי 1018 - חוות החזירים ברינה״, ביחד עם התשריט

 המצורף אליה.

 ואלה הם השטחים הכלולים בביטול התכנית:
 בוש 17507 חלקות 5—9, 19—29, 31, 32;

 בוש 17510 חלקות 1—9, 12—15, 23—28, 64, 65;
 גוש 17534 חלקות 20, 46-22.

 כל המעונין בביטול התכנית רשאי לעיין בד, ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 בל המעונין בקרקע או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו
 נפגע על ידי ביטול התכנית, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
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 הזמנות בתי המשפט

 בית המשפט המחוזי בירושלים
 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה ולמינוי מנהל פזבון׳ כמפורט להלן. כל המתנגד לבקשה
 יגיש׳ תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו׳ את טעמי התנגדותו׳ שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

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

 201/74 מלכה מטה להמן ירושלים 19.1.74 אליהו להמן
 207/74 ארנסטוגרדמן - 23.2.74 בטיגרדמן

 י' וייס, דשם

 הזמנות בדבר ירושות
 להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה. כל אדם הטוען שיש
 לו טובח הנאה בפזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה תוך ארבעה פשר יום מיום פרסום

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

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

 197/74 אברהם גרשון בינט שויץ 14.1.73 דוד יהודה בינט
 198/74 מור דונט ירושלים 10.1.74 לםלו דונם
 199/74 רוזה דונט ירושלים 30.6.62 לסלו דונט

- 10.11.73 עזרא אלחנן רוסיבק  200/74 רייסה(ראיםה) רוסיגקס
 202/74 יוסף עגימי מעוז ציון א׳ 18.11.72 שלום פג׳מי
 203/74 שלמה אלה ירושלים 16.10.73 אליהו אלה
 204/74 דוד ילץ ירושלים 18.10.73 נחמה ילין

 205/74 אלי זגורי ירושלים 7.10.73 שושנה זגורי
 206/74 חיים שבילי ירושלים 1.3.74 עליזה שבילי

 209/74 רחל לוי ירושלים 8.8.69 רחל לוי

 י׳ וייס, רשם

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 הזמנות בדבר ירושות

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

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

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

 915/74 מרקל מיכלה׳ הרצליה 28.4.73 . צביה אמיתי
 1094/74' משה הררי חל-אביב 24.1.74 רם הדרי

 ד׳ ולך, רשם
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 בית המשפט המחוזי בחיפה
 הזמנות בדבר קיום צוואות ומימי מנהלי עזבון

 להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט בקשות ליחן צווים לקיום צוואה ולמינוי מנהל עזבון, במפורט להלן. כל המתנגד לבקשה
 יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, אה טעמי התנגדותו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 מם׳ החיק מקום מגוריו תאריך

 (צוואות) שם המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

 280/74 לורליך לתה קריח־ביאליק 15.12.73 גרסבדג רנה מריה

 יוחנן איםמן, דשם

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

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

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

 377/74-ח קידר קאפיל יצחק רמת השופט 7.10.73 מיכל קפיל

 יוחנן איםמן, רשם

 הדין הרבניים

 בית הדין הרבני האזורי בטבריה
ת ו נ מ ז  ה

 תיק 110/חשל״ד
 בענין ירושת המנוחה הניה בש משדה אילן, שנפטרה ביום ו׳

 בחשון תשל״ד (1 בנובמבר 1973).

 המבקשים: משה דוד בש, חיים אריה וזאב בש.

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

 הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית הדין צו בטוב בעיניו.

 יוסף מ׳ שטרית, המזכיר הראשי

 הזמנות בתי

 בית הדין הרבני האזורי בירושלים
ת ו נ מ ז  ה

 תיק 1281/תשל׳׳ד
 בענין ירושת המנוח שלמה נכון, שנפטר בירושלים ביום כ״א

 בטבת תשל״ד (15 בינואר 1974).
 המבקשת: לאה פלבר.

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

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

 בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
ת ו נ מ ז  ה

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

 בית הדין צו כטוב בעיניו.

 תיק13614/תשל״ג תיק 1543/תשל״ד
 בענין ירושת המנוח קחל יוסף, שנפטר בתל־אביב ביוס י״ב בענין ירושת המנוח וינוגרד שמעץ, שנפטר בבפר־הראה

 באב חשל״ג (10 באוגוסט 1973). ביום ט״ז באלול תשל״ג(13 בספטמבר 1973).
 המבקשת: זהבה קחל, המבקשת: טובה(יונה) ויגוגרד.
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 ורי בתל־אביב־יפו
 (המשך)

 תיק 4155/תשל״ד
 בענין ירושת המנוחה גרינברג צפירה, שנפטרה בנס־ציונה

 ביום ב״ו בתשרי תשל״ד (22 באוקטובר 1973).
 המבקש: גרשון גרינברג.

 תיק 5194/תשל״ד
 בענין ירושת המנוח גפן צבי הירש, שנפטר ברמת־גן ביום

 28 באוגוסט 1939.
 המבקשת: יוספה מורגנשטיין.

 ב׳ באדר השל״ ד (14 במרס 1974)
 יהודה קרבו, סגן מזכיר ראשי

 בית הדין הרבני הא
ת ו נ מ ז  ה

 תיק 3744/תשל״ד
 בענין ירושת המנוח אהתנוביץ משה, שנפטר בשכונת

 מונטיפיורי תל־אביב ביום י״ז בניסן תרצ׳׳ז.
 המבקש: משה שדמן, עו״ד, שדי רוטשילד 20, הל־אביב.

 תיק 3797/תשל״ד.
 בענין ירושת המנוח צדד שלמה, שנפטר ברמת־גן ביום כ״ב

 בטבת תשל׳׳ד(16 בינואר 1974).
 המבקש: מנדל צדד מרחוב יהודה הלוי 1, תל־אביב.

 הודעות בדגר בקשות לפירוק חברות

 בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. מתק מן הבקשה יינתן לכל
 נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת

 התשלום הקבוע בעדו.
 י׳ תטנשטרייך, עו״ד

 בא־כות המבקשים

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

 החתום לעיל לא יאותר משעה 13.00 של יום 13 במאי 1974.

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 חיק מספר 609/74

 בענין פקודת החברות/
 ובענין פירוק החברה חברת לבנט דבק בע״מ,

 והמבקשים: שבתאי עזרא ושבתאי יפה, ע״י ב״כ עוה״ד
 י׳ רוטנשטרייך ו/או א׳ מקלים ו/או א׳ גיצלטר ו/או ע׳ יפו מרחוב

 אבךגבירול 25׳ חל־אביב.

 נמסרת בזה הודעה׳ כי ביום 14 במרס 1974 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל־אביב יפו לפרק את החברה הנזכרת לעיל׳ וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 14 במאי

 1974 בשעה 08.30.
 בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
 בענין הבקשה או להתנגד לבך/ רשאי להופיע בשעת הבירור׳ אם
 בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לכל
 נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת

 התשלום הקבוע בעדו.
 י׳ רוטנשטרייך, עו״ד

 בא־בוה המבקשים

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

 החתום לעיל לא יאוחד משעה 13.00 של יום 13 במאי 1974.

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 תיק מספר 459/74

 בענין פקודת החברות,
 ובענין פירוק החברה קובית חברה לבנץ בע״מ,

 והמבקשת: קובית חברה לבנין בע״מ.
 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 28 בפברואר 1974 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בחל־אביב-יפו לפרק אח החברה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 7

 במאי 1974 בשעה 08.30.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
 בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם
 בעצמו או באמצעות עודך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לכל
 נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת

 התשלום הקבוע בעדו.
 צבי מימון, עו״ד
 בא־בוח המבקשת

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

 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 6 במאי 1974.

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 היק מספד 608/74

 בענין פקודת החברות/
 ובענין פירוק החברה חברת לבנט חימיקל וורקס בע״מ,
 והמבקשים: שבתאי עזרא ושבתאי יפה, ע״י ב״כ עוה״ד
 י׳ רוטנשטרייך ו/או א׳ מקלים ו/או א׳ גיצלטר ו/או ע׳ יפו מרחוב

 אבן־גבירול 25׳ תליאביב.

 נמסרת בזה הודעה׳ כי ביום 14 במרס 1974 הוגשה בקשה לבית
 הנ!שפט המחוזי בתל־אביב יפו לפרק אח החברה הנזכרת לעיל׳ וכי
 בקשת פירוק זה תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 14 במאי

 1974 בשעה 08.30.
 בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
 בענין הבקשה או להתנגד לכך׳ רשאי להופיע בשעת הבירור׳ אם

 ילקוט הפרסומים 2001, ב״ט בניסן תשל׳׳ד, 21.4.1974 1259



 הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות

 בבית המשפט המחוזי בחיפה
 תיק מספר 290/74

 בענין פקודת התברות,
 ובענין פירוק החברה שווק מוצרי אוטוקרם בע״מ,

 והמבקשים: עדיני שמואל ו־אלוני בנימץ.
 נמסרת בזה הודעה׳ כי ביום 4 במרס 1974 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתיפה לפרק את החברה הנ״ל׳ וכי בקשת פירוק זו
 תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 6 במאי 1974 בשעה

.11.00 
 כל בושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
 בענין הבקשה או להתנגד לכך׳ רשאי להופיע בשעת הבירור׳ אם
 בעצמו או באמצעות עורך דינו. העתק מן הבקשה יינתן לכל בושה
 או משתתף של החברה׳ שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת התשלום

 הקבוע בעדו.
 יששכר פישר, עו״ד

 בא־בוח המבקשים
 רחוב החשמל 33׳ תל־אביב

 הערה: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
 למסור׳ או לשלוח על ידי הדואר׳ לתתופ לעיל הודעה על רצונו זה.
 ההודעה׳ בציון השם והנ־ען של האיש או הפירמה ובהתימתם או
 בחתימת בא כוחם׳ צריכה להימסר או להישלח באופן שתניע אל

 החתום לעיל לא יאוחר משעה 3.00! של יום 5 במאי 1974.

 בבית המשפט המחוזי בחיפה
 תיק מספר 372/74

 בענין פקודת החברות,
 ובענין פירוק ההברה שווק צפון(בר אילן שפס) בעימ,
 והמבקשות: חברות אוברסיז רדיו קורפוריישן בע״מ

 וסרוודיבמיקס בע״מ.
 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22 במרס 1974 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המהוזי בחיפה לפרק אה החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת
 פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 14 במאי 1974

 בשעה 11.00.
 כל נושה או משתתף של ההברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
 בענין הבקשה או להתנגד לבך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם
 בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לכל
 בושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת

 התשלום הקבוע בעדו.
 אלדד פירק, עו״ד

 בא־בוח המבקשות
 שדרות רוטשילד 43, תל־אביב

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

 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 13 במאי 1974.

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־־יפו
 תיק מספר 2580/73

 בעבין פקודת החברות,
 ובענין פירוק החברה קו־גר תעשיות ומסחר בע׳מ,

 והמבקשת: בעלת מניות.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15 באוקטובר 1973 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־־יפו לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 14

 במאי 1974 בשעה 08.30.
 בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
 בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם
 בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לכל
 נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החחום מטה תמורת

 התשלום הקבוע בעדו.
 אנדור כ׳׳ץ, עו״ד

 רחוב המאספים ד, חל־אביב

 הערה: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
 למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום לעיל הודעה על רצובו זה.
 ההודעה, בציון השם והטען של האיש או הפירמה ובהחימתם או
 בחתימת בא כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שהביע אל

 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 13 במאי 1974.

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 תיק פירוק הברות 2685/73

 בעבין פקודת החברות,
 ובענין פירוק ההברה מדמון אילת בע׳־מ (חפ/53219)׳

ך וגילה משולם, על ידי ב-ב עוה׳׳ד א׳ ת  והמבקשים: ב
 בן־נפחלי ו/או ר׳ דייגי ו/או א׳ צימלס/ אשר מענם לצורך המצאח

 כתבי בי־דין: רחוב בלוך 26׳ חל־אביב.

 נמסרת בזה הודעה׳ כי ביום 6 בנובמבר 1973 הוגשה בקשת לבית
 המשפט המחוזי בתל־אביב יפו לפרק את החברה הנזכרת לעיל׳ וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 14 במאי

 1974 בשעה 08.30.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
 בענין הבקשה או להתנגד לכך׳ רשאי להופיע בשעת הבירור׳ אם
 בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לכל
 בושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת

 התשלום הקבוע בעדו.
 ר׳ דייגי, עו״ד
 בא־בוה המבקשים

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

 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 13 במאי 1974.
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 *קורת החברות

 הודעה לפי סעיף 242(3)
 נמסרת בזה הודעה בי לאחר שלושה חדשים מיום. פרסום הודעה זו יימחקו החברות הנזכרות להלן מפנקס ההברות אלא אם יוגשו

 סיבות המחייבות אחרת.

 מס׳ התיק מס׳ התיק
 שם החברה חפ/ שם החברה חפ/

 חברה למימון וליעוץ בע״מ 47851 ברוך אלברשטיין בע״מ 45538
 ״קובל את מרק״ קבלני משנה לבנין בע״מ 47844 חברה מאוחדת לעבודות עפר ושרוחים

 חב׳ מגוש חניה לרכב בע״מ 47823 לבניה בע״מ 45542
 דפנא רון בע״מ 47820 בוה הנטמן בע״מ 45544
 אנדוד שרוחי בניה בע״מ 47803 חברת דציור לזוגות צעירים (נהריה) בע׳׳מ 45574
 אי.סי.סי. ההברה הישראלית לקשר טלקונטרול בע״מ 45575
 ולאלקטרוניקה בע״מ 47769 פינקלשטיין חברה לייצוא ולייבוא בע״מ 45577
 ״אודת״ הברה קבלנית לבנין בע״מ 47749 אפולו אמנות וברור בע״מ 45583
 צלמינה חברה לייצור ושיווק בע״מ 47735 קרות התעשיה הדר השרון בע׳׳מ 45588
 קולנוע ״אביב״ בע״מ 47724 עתונות ״צמרת״ בע״מ 45592
 סי.מ. סרטי קולנוע בע״מ 47714 אתים מאוחדים בע׳׳מ 45593
 חברת גינטריס בע״מ 47696 בהור אבנים יקרות בע״מ 45594
 רז טפקו מירון בע״מ 47691 סרטי ירושלים בע״מ 45595
 אומים נבטים והשקעות בע״מ 47716 נוידר בע״מ 45608
 נסיך הצפון בע״מ 47687 חברת חלקת 77 בגוש 19403 45625
 וד בע״מ 47664 אידאט בע״מ 45222
 פלוריס בע״מ 47662 מע״ש מפעלי עולים בע״מ 45223
 חברה גוש 6106 חלקה 198 בע״מ 47649 ״עושר״- המזרח התיכון בע״מ 45227
 הברה גוש 6106 חלקה 107 בע״מ 47648 לנדו מוצרי פלסטיקה בע״מ 45233
 ל.מ.ב. חברה למזנונים ופוגדקים בע״מ 47646 דיגה סריגה וקונפקציה בפ״מ 45236
 עדו כדורת בע״מ 47636 מפעלים מסחריים 45238
 אםרוםיאן םראד בע״מ 47633 רהיטי יהוד בע״מ 45259
 חברת גוש 6207 חלקה 29 בע״מ 47632 אולמי רחובות בע״מ 45269
 מטעי דימונה בע״מ 47617 צברה מפעל ליצור רהיטים בע״מ 45272
 ר.כ.ס. הרצליה בע״מ 47607 איתן עבודות עפר בע״מ 45273
 פוליקוד בע״מ 47603 מכבייט(ירושלים) חברה קבלנית לבנין 45279
 פחחות רבב מאיר את אשד בע״מ 47588 שורץ את כהן סיטונאים בע״מ 45307
 פטרולגז ליצור ושיווק בע״מ 47572 בית רחוב טרומפלדור 11 (חולון) בע״מ 45321
 חלקות 244, 297, בגוש 6106 בע״מ 47562 אחוזה יוטף הברה קבלנית 45323
 אימפדה מפיצים בע״מ 47551 בית הטלביזיה בע״מ 45340
 חלקה 106 בגוש 403 בע״מ 45380 מפעלי ברזל ״פורמיד אשדוד״ 45347
 יוד ששים וחמש בע״מ 45388 רובינשטיין אח גרונסקי חברה לבנין בע״מ 45353
 שפלה וחד בע״מ 45411 דירה 85/1 בגוש 6956 בע״מ 45368
 חברת ״צבר״ קבלני בנין בע״מ 45421 מוצרי פיברגלמ אמן בע״מ 45373
 מיכליות אופיר (1965) בע״מ 45424 חב׳ בניני מרכז ת״מ בע״מ 45106
 יצוא מכוגות חברת בע״מ 45435 בזד חברה להשקעות בע״מ 45111
 ״אםאב״ בע״מ 45442 ניובר חברה להשקעות בע״מ 45116
 גדולר חברה לכימיקלים בע״מ 45460 דלבם בע״מ 45118
 יקבי השרון בע״מ 45472 מטקריל בע״מ 45131
 ״מפעילים״ חברה להפעלת ציוד לעבודות עפר בע״מ 45476 תחנת מיון ועננה מייסוד אחוד במשווקים בע״מ 45139
 לגם בע״מ 45480 נכסי שפדל בע״מ 45142
 אלקו אח לוי בע״מ 45497 חברה להשקעות והפצה בע״מ 45157
 ״גנפז״ חברה לאספקה צמחונית טבעונית בע״מ 45500 ארגד חברה לבנין בע״מ 45160
 חניון רמת גן בע״מ 45511 אולם ״בר כובבא״ בע״מ 45838
 ״כוס מטל״ בע״מ 45523 מ. ברגבאום בע״מ 45825
 יצור ושיווק תרופות א. פלס בע״מ 45528 הברה לשרותי החזקה בע״מ 45626
 סרט נע בע״מ 45529 מס לול ודרך בע״מ ־ 45644
 חברת גוש 6182 חלקה 88 בע״מ 45534 בית אבות ״נוה אייל״ 45648
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 שם החברה מס׳ התיק שם החברה מס׳ החיק
 חפ/ חפ/

 אחים וינברנד חברה לבנין בע׳׳מ 45657 ״מסורון״ צור משורים לתעשיה היהלומים בע״מ 46231
 ׳שרםקם אחים אטיה״ התעשיוח סריגה בע״מ 45666 בלוצבלאו חברה להקמת גדרות בע״מ 46232
 מעונות עמק ברכה 52 בע״מ 45718 גל חברה לקבלנות ובנין בע״מ 46254
 מעוזרון בע״מ 45728 ככר ים סוף 45255
 חברת גוש 6205 חלקה 101 בע״מ 45730 חברה ליוץ בשווק רון לאומי(ישראל) בע־מ 46281
 מרום דהן בע״מ 45734 סרטי קרנות בע״מ 46285
 שומרקס בע״מ 45744 חלקה 320 בגוש 7150 נע״מ 46288
 חקלאות ופתוח הברה לעבודה חקלאית בע״מ 45769 נכסי מ.ל.ו.מ. בע״מ 46289
 מצל להפצא בע״מ 45784 ״מלבורס״ חברה להשקעות ונאמנות בע׳׳מ 46292
 מלון פנסיון בתוככי ירושלים בע״מ 45792 האוטובוס בע״מ 46297
 מוטוםפורט בע״מ 45793 ״בן רון״ בע״מ 46316
 טרופאפרוק בע״מ 45794 ״שרוח מכונוח״ בע״מ 46322
 פבצוב בע״מ 45800 חלקה 104 בגוש 6106 בע״מ 46323
 שרותי קרוון בע״מ 45804 חלקת 130 בגוש 3845 בע״מ 46330
 חלקה 2 בגוש 16974 בע״מ 45810 מ.ל.מ.ג. מתכות בע״מ 46366
 חברת חלקה 12 בגוש 10383 בע״מ 45811 ״מקודם הזט״ ביח״ר לייצור ממתקים בע״מ 46367
 מוסך אילון בע״מ 45812 ״חוש״ חברה לחקירות ושמירה בע״מ 46369
 מאפית ״לחפ״ ראשון לציון 45824 השקעות אבנר בע״מ 46378
 חברה לתיקון אניות ״אשדוד״ בע״מ 45841 חלוץ נהיגה בע״מ 46382
 גן אור תל אביב בע״מ 45844 הלבנון חברה ליחטי ציבור הםברה ופרסום בע״מ 46391
 ״המרכז״ תחנת דלק ושרות המפרץ חיפה בע״מ 45857 מאויר חל אביב (1966) בפ״מ 46932
 ד. רומן סוכנויות בע״מ 45886 גוש 6106 חלקה 95 בע-מ 46393
 תערוכות מסחר ובנין בע״מ 45895 פ.א.ה. חברה לבנין בע״מ 46394
 עצוב בע״מ 45917 אחוזת בנחצחם באום בע״מ 46397
 אלאס אלקטרוניקה ואוטומציה בע־מ 45920 מדרון אבטרוירם 46398
-אגא״ חברה קבלנית לבנין ולעבודות ציבוריות בע״מ 45924 מטיעי אשקלון חברה לתובלה בע״מ 46411
 סגל אקרמן שיש ומחצבים בע״מ 45933 דימור־רהוט תרבות הדיור בע״מ 46424
 שונן אשדוד סוכנות מכס ושרותים בע״מ 45937 מרכז ממון ונאמנות בע״מ 46451
 קרור וציוד בע״מ 45945 מלעית בע״מ 46457

 יעוץ ויעול בע״מ 45946 מדגם חברה ליצור ושווק אמצעי המחשה הטברה
 אופנת ס.א.ב. בע״מ L45948 וקשב בע״מ 46481
 ״ספי״ חברה להפקת סרטים בע״מ 45983] תברח שווק תוצרת חלב בע״מ 46491
 ״אחים״ חברה לבניית תחנות דלק בע״מ 4̂5995 קירוליין צפוי בעץ בע״מ 46529
 אברהם עציון ובנו חברה למסחר בע״מ 45999 מרכז לתרבות ״רדוניה״ בע״מ 46548
 מפעלי עחונוח בע־מ 46002 עמגר חב׳ להשקעות בע״מ 46553
 אמםטר בית ספד להוראה נהיגה בע״מ 46007 ״ליאוך דקודצית פנימית בע״מ 46565
 ריהוט נתיבות בע״מ 46024 איל ב.ד. טוכנויות לבטוח בע״מ 46579
 נכסי בית יעקבזון בע״מ 46030 משווקים בישראל בע״מ 46586
 ״הטיו״ בע״מ 46039 ״במפגש״ בע״מ 46605
 מרכז מוכנויות שמואלי חילו בע״מ 46043 ״קיימא״ חברה לבנין בע״מ 46610
 לוסטיג את איל תעשיות מבלטים ותבניות מפעלים הימיים מזרחיים ״עדיף״ בע״מ 46615
 לפלסטיק בעיט 46045 ״נלבו״ רבב להשכרה בעימ 46644
 גפ־רום 46052 חלקה 83 גוש 6106 בע-מ 46660
 חכרת א.ק.נ. בע׳׳מ 46054 א.מ.ה. בע״מ 46662
 א. את ד. שמש הברה לבנין ולהשקעות כעיט 46057 חברת קדום החעשיה וסחר בע״מ 46676
 ״מחר דור־ בע״מ 46124 ״משער״ הובלות(1966) בע״מ 46693
 מורובן חברה למסחר בע״מ 46147 בד מזל הברה לעבודות עפר בע״מ 46694
 מעשה חושב בע״מ 46148 דונת הקמת שלוי בנין בע״מ 46695
 אורבך את פלדבאום בצוע עבודות חציבה בע״מ 46150| חמש, חמש, המש, בע״מ 46703
 טרימקס בע״מ 46157¿ נהן ברזילי חברה לבנין בע״מ 46713
 ונרוס בע״מ 46177 ״רמלוד״ בית ספר לנהיגה בע״מ 46719
 ״הלל״ בית ספר להוראות נהיגה בעיה 46194 ״מעונות שי נתנות״ בע״מ 46723
 אחים סילבר חברה להובלה והספקת חומרי בנין בע״מ 46222 ״יוניון״ מוצרי הודי יפו בע״מ 46724
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 מם־ החיק מם׳ התיק
 שם החברה חפ/ שם החברה חם/

 השקעות רולאנד בע״מ 46729 חב׳ גרשון אהונין ושות׳ בע״מ 47340
 ש.ב.כ. אשדוד בע״מ 46756 שירות סרטים בע״מ 47343
 אונבקסים בע״מ 46759 י.ר.ח. הובלה לעבודות עפר בע״מ 47344
 אזור בע״מ 46774 סעיד את אלי חב׳ לשיווק פירות בע״מ 47345
 אמביקו — חברה לבנין ולפיתוח בע״מ 46783 אלגון בע״מ 47362
 בר־לן שרות ים בע״מ 46785 הברת נגרות פלוטניק את סמל בע״פ 47363
 ״ניר יואב״ בע״מ 46815 סדן מפרץ חיפה בע׳׳מ 47374
 קבוצת חשמל יפלג־ בע״מ 46866 גגריה בינקה בע׳׳מ 47408
 אחים הרשקוביץ בע״מ 46868 חברת גאתל בע״מ 8ג474
 אטול בע״מ 46882 יצחק מירקין ושות׳ בע״מ 47420
 ״נאות מורובקוהוד־ ברח׳ סירקין בע׳׳מ 46887 מס־גימל השקעות ב ע ״כד 47457
 ב.אב. לאינטטלצית בע״מ 46889 נעלי ש.ב.ח. בע״מ 47464
 פרש. חברה לשיווק מזון בע״מ 46899 תסס הבירה בעימ 47477
 ״הגות״ חברה להוצאת לאור ולהפצת ספרים בע״מ 46901 ״לובן״ חברה קבלנית בע״מ 47478
 חברה סמי את נעים לבנון בע״מ 46903 מפעלי סיד הנגב בעימ 47495
 דוד ואטה פרידמן בע״מ 46908 מזוג אויר ״אוטומטיק״ בע״מ 47502
 חברה דגואן את דניאל בע״מ 46911 חברה חלקה 33 בבוש 30166 בע״מ 47524
 ב. בחבוט את מ. פרקש חברה לבנין 46922 ״עפאים״ חברה כללית בע״מ 47526
 רפפורט — פיין חברה בע״מ 46925 אםת״ה סוכנות בטוח בע״מ 47527
 ״רז״ חברה לדיסטילט בע״מ 46936 נכסי יעקב דוזוב חדדה בע״מ 47540
 רמאנד בע״מ 46938 יעקבי המלך בע״מ 47863
 אברהם רימוני בע״מ 46955 מיכון חקלאי פרדס חנה בע״מ 47926
 ״שטרושו״ בע״מ 46953 ״אסיד״ בע״מ 47947
 עיבודי מטעים בע״מ 47006 אולמי ישראל - האחים לוי בע״מ 47949
 חברה מרכז ללימוד נהיגה בע״מ 47009 החברה למיון בע״מ 47963
 מעון שושנה בבות אביבים בע״מ 47026 טלויזיון בע״מ 47971
 ישורון חברה למסחר שווק ושרותים בע״מ 47029 בנין ופתוח קו — בע״מ 47989
 ״הנודרים״ בע״מ 47037 טקסטיל אקספורט בע״מ 47996
 חברת חכם שמעון יוסף בע״מ 47047 אופירים בע״מ 48004
 ״יתרון״ חברה להשקעות בע־מ 47053 סברוזיל חברה לניצול ידע ופטנטים בע״מ 48011
 מפיקי טרטים מאוחדים בע״מ 47068 מ.ס.א. אחזקה וניהול בע״מ 48024
 מיצו — חברה קבלנית לבבין בע״מ 47074 חברת ״האחים דיאב״ חברה קבלנית לשמירה בע״מ 48028
 מ.ש.ק. צור טוטים בע״מ 47075 פונקט בע״מ 48029
 סרטי מגדל אור בע״מ 47078 טריניטי האום בע״מ 48033
 סאגור פילם בע״מ 47092 אברהם ויטוס בע״מ 48037
 בתי ספר מאוחדים בע״מ 47131 אלים חברה להפצה בע׳׳מ 48038
 אלטק חברה לאלקטרוניקה בע״מ 47141 פא.ג. חברה לעידוד כדוד רגל משובח בישראל בע״מ 48044
 בנקוטקם בע״מ 47151 מלונות סדום (אירטרנשנל) בע״מ 48049
 פיק טורס בע״מ 47161 פרסום מועיל בע״מ 48052
 גור דור בע״מ 47168 החיאטרון הםטורי בע״מ 46057
 נוי פלסט בע״מ 47171 חברת גוש 7150 חלקה 230/12 בע״מ 48059
 מוחי אל דין מוחמד לחובלות בע״מ 47181 אביזרון בע״מ 48060
 נוף חברה לגננות בע׳׳מ 47195 ״ישראטרבס״ חברה למסחר בע־מ 48062
 אלישבע מיכאלי בע״מ 47209 חשמל הבגב בע״מ 48066
 זקיף חברה שמירה בע״מ 47219 מעונות רחוב ירושלמי בבוש 6106 בע״מ 48067
 שלמה את בלה בע״מ 47234 ״כידון״ בע׳׳נל 48069
 ״אלפי״ יצור רהיטים בע״מ 47235 צלמון חברה למסחר והשקעות בע״מ 48073
 מוםך סילון בע״נ; 47239 חמום והסקה בע״מ 48083
 אופנת נשים ״דיאנה״ בע״מ 47251 נסיך הכרמל בע״מ 48084
 מפעלי מתכת שלומו בע״מ 47263 משפחה חזקאל רובין בע״מ 48114
 מלון ופנסיון וילקנסקי בע״מ 47270 נוי.אי.אם. מחשבים למערכות אינפורמציה בע״מ 48087
 משרז בע״מ 47274 י.ג.ש. בע״מ 48115
 הברת ים־סוף להשקעות 47332 פנינה השרון בע״מ 48122
 ניוזפוט בע״מ 47335 קרוםל בע״מ 48135
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 מסי התיק
 חפ/

 מסי התיק שם החברה
 חפ/

 שט החברה

 מכבסות ״ענת״ חולון בע״מ 48143 ״דברם- חברה למימון ולהשקפות בע״מ 48760
 מדקול חב׳ לניהול ולפיתוח כלכלי בע״מ 48145 פרי חברה למסחר ולשווק בפ״מ 48770
 ״מגן״ גרבי דימונה בע״מ 48156 עזרא את בדנס, חברה קבלנית לבנין בע״מ 48777
 מועדון הגיטרה בע״מ . 48164 מפעלי ״שורק״ לאבני ים בע״מ 48787
 דפוס ואופסט ״פיני־ כע״« 48202 זיידל את הדון בע־״מ 48788
 מ.מ.ט. בדרום בע״מ 48240 ״פומקם״ תעשיה והנדסה בע״מ 48803
 נח קבק. יבוא—יצוא בע״מ 48245 עדיף — חברה למסחר במכוניות בע״מ 48815
 ארגוב אנטורס סוכנות לתיירות ונסיעות בע״מ 48253 אגמן חברה להשקעות בע״מ 48837
 ״ושראליה״ מעצבים בע״מ 48260 מיתר בע״מ 48841
 מוצרי מתכת אילת בע״מ 48274 איזבל תימור תעשיית תמרוקים בע״מ 48842
 פוקס את פישמן בע״מ 48282 וועסטון שאיפיבג בעימ 48844
 אותות בע״מ 48284 מפעלי טקסטיל עפולה בע״מ 48860
 מ. רונו בע״מ 48312 פ.ו.פ. בע״מ 48867
 נאיקי בע״מ 48319 ש.ע.ל. חברה לבנין בע״מ 48877
 המשחיז בע״מ 48327 הביח ברחוב רוטשילד 67 ראשון לציון בע׳׳מ 48882
 ״שירותי יפו״ בע״מ 48337 גובים נע״מ 48886
 מפגש חיריה בע״מ 48339 חברת פרח החול בע״מ 48890
 נימי בע״מ 48340 ״רוית״ חברה למעונים בע״מ 48891
 גלוב פתח חקוה (ש.נ.) בע״מ 48348 ״גרישה״ חברה להובלה בע״מ 48902
 חברת רז ואייל בע״מ 48372 כל־בו טלויזיה בפ״מ 48907
 ק.מ.נ.ע. קרן מרכזית לגירות ערך בע״מ 48398 פאגא פילמם(ישראל) בע״מ 48909
 פרנםיש אימפקס בע״מ 48399 ג.מ.ס. חברה להשקעות ותעשיה כע׳׳מ 48926
 מעונות אונקלוס 5 בע״מ 48402 נוימן פילם שרות הפקה והפצה לםרטים בע״מ 48963
 רוזנברג את האחים פלדמן בע״מ 48414 אינטרתורם ירושלים בע״מ 48972
 מנחם אמיר בע״מ 48423 מ.ד.». ונועםטימענטם 48976
 ״עין התכלת״ אשקלון בע״מ 48432 שרוחי הארחה נוה זוהר בע״מ 48978
 ״פלסט חן״ בע״מ 48436 מעבדות ירושלים השקעות בע״מ 48985
 לימוד מפעלי בידוד בע״מ 48445 ״מדי מור״ חברה ליצור ושווק בע״מ 49010
 ענב עבור נתונים במנהל בע״מ 48446 י.א.פ.ק. בע״מ 49011
 נוב — חברה לשווק ולהספקת מוצרי בע״מ 48454 מ. רץ (א. וג. קוזמיבםקי) בע״מ 49021
 ״יסוד השרון״ חברה לבנין בפ״מ 48457 ״הגולן״ שרותים בע״מ 49064
 ״ירקון צפוני״ תחנה סיכה ושרוחים בע״מ 48459 זהבון בע״מ 49067
 צומח שפר עם בע״מ 48466 השכרת רכב הולילנד בע״מ 49113
 אולמי ״נוי״ בע״מ 48476 ״קוקט* בע״מ 49126
 דקופלור בע-מ 48482 חברה בינלאומית לאספקה וביגוד בע״מ 49137
 מעונות גת רח׳ ויתקין 6 בע׳׳מ 48488 איגוד תקניה בחטכון בע״מ 49143
 מרטי דפנה בע״מ 48512 פ.מ. ״קוסמטיקה״ בע״מ 49146
 תא־שמע שרותי נהול בע״מ 48517 למפדר בפ״מ 49158
 פעמוניח החן בע״מ 48541 הגימנסיה לאקסטרוניקה בע״מ 49179
 עמיאב עבוד מחכות אל ברזליוח בע״מ «4859 איטרון בע״מ 49188
 ״מחבאש״ בע״מ 48617 סמיח נופי בע״מ 49190
 עטי נצרת בפ״מ 48624 חברת ״אסף״ להובלה בע״מ 49215
 מ.ח.מ. חברה קבלנית לבנין ועבודות ציבוריות בע״מ 48629 אל־בו־פלסט בע״מ 49220
 יוסף בנאי בע*מ 48633 כלימפורט בפ״מ 49269
 ארגון נהגי ערד משרד לתובלת מחצבים ותמרי אריות בע״מ 49270
 בנין בע״מ 48655 כפור, חברה לשווק קדח בתל־אביב וסביבותיה בע״מ 49297
 ״אדבא״ בע״מ 48660 ישרא־נור פור פרמם בע״מ 49335
 בדיק חברה למימון ולהשקעות בע״מ 48663 קויק פול(ישראל) בע״מ 49343
 קרן לד (נכסים) בע״מ 48684 ״מרכז בת ים״ חברה לבנין בע״מ 49345
 גיון גיולסון ושות׳ בע״מ 48691 רויזמן חברה להובלה ואספקה בע״מ 49350
 חברה ישראלית לסיבי זכוכית בע״מ 48715 ״בוני דימונה״ חברה להשקעות ופתוח בע״מ 49365
 פנדק הראר בע״מ 48748 עדני מטילסקי חברה לקבלנות בע״מ 49373
 גינה בשכונת נלאובד״אינהורן בבני ברק בע״מ 48752 בר־בלי סוכנות כללית למסחר בע״מ 49392
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 מסי התיק
 שם החברה חפ/

 א. ברוך ו־־י. מזרחי קבלנים בע״מ £0224
 ב. וינוגרד ובניו בע״מ 50227
 עלטקם בע״מ 50230
 מלון שמחה בע״מ 50236
 מזר גל בונה בע״מ 50237
 חברה חלקה 32 בגוש 7155 בע־׳מ 50238

 ״פונדק הסירות״ בע״מ
 חברה לשירות והפצה לדודי שמש וחשמל בע״מ 50268
 מאיר את ווייס ושות׳ בע״מ 50279
 אופוס שרוחי תעשית ׳סרטים לישראל בע״מ 50324
 ״חיחולוך שירוח חיתולים לבית בע״מ 50325
 המאבטח בע״מ 50334
 קפה וקונדיטוריה חן בע״מ 50346
 חברת מלונות קונגרס ירושלים בע״מ 50388
 ישרא פריגו בע״מ 50393
 סעל בע״מ 50397
 מטקול בע־מ 50432
 החברה הישראלית לדייג טונה בע־מ 50450
 נגר את זוגייר חברה לבנין בע״מ 50461
 תשלובת דוד בע״מ 50479
 קלי באון הפקות בע״מ 50511
 אבני־גבעולי להנדסה ופתוח בע״מ 50519
 הסוכנות לתעשייני ישראל והמזרח הקרוב בע״מ 50543
 חלקה 377 בגוש 6426 בע״מ 50593
 הספקה מזון גבעתיים בע״מ 50594
 גורן חברה להשקעות בע״מ 50598
 אגרוליין דסית בע״מ 50606
 חברה קרל פברזה (בינלאומי) בע״מ 50611
 אוטו שרות נתניה בע״מ 50621
 ״מרשאל את שיד״ בע״מ 50622
 יפו אלום בע״מ 50629
 די.פי.איי. — עבוד נתונים בע״מ 50647
 ״אביב״ - מוצרי עץ בע״מ 50658
 שטיחי גוילים בע״מ 50664
 מיגו חברה בע״מ 50669
 תחנת דלק יבנה חברה בע״מ 50709
 ״גרפי קולור״ חברה לעבודות גרפיות בע״מ 50715
 צ.ו. תרדי(ישראל) בע׳׳מ 50718
 בניני מופר חולון בע״מ 50730
 חלקה 542 בגוש 3929 בע״מ 50755
 ק.נ. חברה למסחר מימון והשקעות בע״מ 50761
 מרבלון חברה לתעשית שיש בע״מ 50768
 ״ציוד מבני כבד״ ערד בע״מ 50777
 ״פי־אר״ חברה לפרסום ויחסי ציבור בע״מ 50779
 חלקות 1—2 בגוש 7151 בע״מ 50798
 שיש ואבן ״הכה״ בע״מ 50806
 אדמת ש.ג.ב. פת׳ בע״מ 50844
 נאות השלג בחרמון בע״מ 50855
 ״שתר״ קונפקציה כללית בע״מ 50857
 חברה מיוחדת להשקעה במניות ואח׳ בע״מ 50871
 אלה גפטד בע״מ 50879

 מסי החיק
 שם החברה חפ/

 תחנת דלק ״בר כובבא״ בע־מ 49393
 הדני, גלריה לאמגוח בע״מ 49437
 ע.ש.א.בע״מ 49444
 בשיר ובניו בע״מ 49457
 מכון לספרות גברוח ״עדין״ בע״מ 49474
 ״םודאמריקנה״ בע״מ 49476
 שכטר ושות־ בע״מ 49487
 חברת נכסי משפחת צבי עפרון בע״מ 49510
 סוכנויות רמת גן חברה בע״מ 49565
 טרזי ובניו — חברה לבנין בע״מ 49534
 יומא חברה קבלנית בע״מ 49593
 נפגוס חברה לעבודות קבלנות ולבנין בע־מ 49595
 אמנות ישראל וייצוא כללי בע״מ 49631
 פאלאם טלויזיה בע״מ 49650
 ״קניפל״ חברה להפצה בע״מ 49654
 עיצוב דרין־פלהייס בע״מ 49655
 החברה המרכזית לתריסים בע״מ 49683
 לכיש לייף פלסטיקה בע״מ 49716
 ממן אה פונל חברה קבלניח בע״מ 49722
 נעלי דנינו בע״מ 49740
 ״שווילי פילמס״ בע״מ 49753
 זאב ושמחה ויינבדג בע״מ 49760
 שריקה את יחאד באםאח אלקורב בע״מ 49775
 דוד כבביה ובנין בע״מ 49786
 מעונות גת רחוב הירקון 279 בע״מ 49799
 מעונות עמרם שניידר חלקה 127 בע״מ 49809
 מפעלי הגולן בע״מ 49924
 סרטי אמדור בע״מ 49922
 ״לדותן עבודות צביעה בריסוס״ בע״מ 49882
 מלון גנים אשקלון בע״מ 49872
 ״ערד שרותים־ בע״מ 49925
 אראישראל חברה לפתוח התעשיה בע״מ 49954
 אולמי השומרון בע״מ 49970
 חלקה 66 בגוש 10548 בע״מ 49995
 אונגר אח שדה עבודות עפר בע״מ 49998'
 האחים כובשי בע״מ 50015
 ג.י. סטארביט אנטדפריסס בע״מ 50017
 קובץ המאזנים חברה והוצאה לאור בע״מ 50030
 גנון את דקםו, חברה לבנין ולפתוח בע״מ 50053
 החברה לעבודות קבלנוה בחקלאות בע״מ 50097
 אורים בע״מ 50121
 חברת טרקטורים לכרם ופרדס בע״מ 50126
 פערו טכסטיל גע״מ 50130
 החברה הישראלית להפצה בע״מ 50137
 בהן ליפטקי ל. כן חברה קבלנית בע״מ 50141
 מ.ש.א.ן. חברה לנחול חשבונות בע״מ 50142
 חברת למו״לות ומפעלי עפרים בע״מ 50149
 פריקו טוב בע״מ 50172
 צדבינפקי את ערמון בע״מ 50174
 חברה חלקה 32 בגוש 6958 בע׳׳מ 50191
 ״לורבס אנטרפרייזס״ בע״מ 50209
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 מסי התיק
 חפ/

 מם׳ התיק שם החברה
 חפ/

 שם החברה

 ג.ק. שרותימ מכניים רעננה בע״מ 50887 צנור־פלסט 52144
 חברת סטאר — כים בע״מ 50891 יסיגו נכסים בע׳׳מ 52159
 מלונות קולמן בע״מ 50918 מסעדות אלירם בע״מ 52185
 ״חרמון״ תעשיית ממתקים בע״מ 50924 ל.מ. חברה להדפסות בע״מ 52201
 םחר סולמי בפאות ישראל בע״מ 50937 אפלגי דעוועלאפמנט קרפאראטיאן ישראל בע״מ 52207
 טירן העשיוח בע׳־מ 50943 הפקות עמי ־רם בע׳׳מ 52215
 תכנות בע״מ 50971 ״טללים״ חברה לגדול פרחים בע׳׳מ 52218
 חברת ישראל פרמורנה בע״מ 50973 ע.מ.ד. תעשיות בע״מ 52232
 שלישית התאומים 68 בע״מ 51026 ביאבד פי בע״מ 52243
 ב.ר. תכשיטים בע״מ 51034 קופרמן את לנינטר בע״מ 52293
 גלובוס־סטאר בע״מ 51047 ירושלים טרדינג בע״מ 52312
 רפוד־קריידר עבודות עפר וכבישים בע״מ 51062 קרבות באמנות לבנין בישראל בע״מ 52360
 ש.ה.ד. בע״מ 51086 החברה הישראלית למטהר עם מרכז אפריקה בע״ מ 52479
 סלומון ובנין בע״מ 51095 ב. גורדון ע. גרלר בע״מ 52491
 גינפלסט בע״מ 51113 זילברשטיין־ורד שרותי טלביזיה בע״מ 52567

 גוג ומגוג בע״מ 51121 ״לוזה״ חברה לגיהול מועדון חברים
 בהליאלי חברה לנהול וריכוז השקעות בע״מ 51172 למשחקי בדידג׳ בע״מ 52580
 מטפל בע״מ 51195 גו־פט בע״מ 52619
 קולטג בע״מ 51203 בלי בל חברה להנדסה ולמסחר בע״מ 52623
 רפידה בע״מ 51210 חלקה 5 בגוש 3929 בע״מ 52631
 זיקוק מתכת אל ברזלית בע״מ 51254 מפגש בר־כוכבא בע״מ 52659
 ״הטכבאי״ הברה לשרותי עזר להנדסה בע־׳מ 51290 בניני אופקים חדשים בע״מ 52673
 עופרות ישראל כע״מ 51323 סומן(1969) בע״מ 52712
 קפה ומסעדה ביאליק בע״מ 51336 קלרר בע״מ 52733
 טלםטאר אור לוד בע״מ 51355 לאה את לילי בע״מ 52741
 ״בדק־ הברה קבלבית לבנין ופתוח בע״מ 51360 ״סלימקה״ חברה להשקעות ובנין בע״מ 52765
 ״חקוה ושינגטון״ אריזה מוצרי מזון בע״מ 51422 מוקד־לנהול והשקעות בע״מ 52768
 ״פלופיש״ פלופר ישראל בע״מ 51443 מדמד בע״מ 52774
 אוטא, אינטרנאסיאנאל, טורוסט אקאמדטואן בע״מ 51508 ״דרך ההלכה״ בעימ 52775
 פי. אפ. איי חברה ישראלית להפקה בע״מ 51510 נ.א.ב. חברה ליצוא יבוא והשקעות בע*מ 52890
 רהונםון בע״מ 51511 פגוביה בע״מ 52964
 ״חן״ חברה לניקוב בע״מ 21523 סיפרסרויס, חברה לסוכבויוח כלליה בע״מ 52994

 הפקות חיפה בע״מ 51558 ״גרוםלם דיספץ״ שרות מאמרים וכתובת בלתי
 שמואל שמולביץ ובניו בע״מ 51675 תלוי בע״מ 53020
 א.א. תעשיות אלומיניום בע׳׳מ 51676 אדרעי־שרון הוצאה לאור בע״מ 53044
 הדדי עבודות ריסוס בע״מ 51682 שולמית ביגמן מכון למחקירי שיווק בע״מ 53145
 אנג׳לה הולדינגס בע״מ 51710 ישמד בע״מ 53158
50748/hp British Jewellery Trade Corporation Ltd. 51730 חברה להובלות חפירות ומתכת בע״מ 
50749/hp Caraaby Street (International) Ltd. 51737 ״טופז״ הברה להוצאה לאור בפ״מ 

 יי לוי
 ״סבקו״ בע״מ 51767

 מי־גל חברה בפ״מ 51769 כ״ו בחשון תשל״ד(21 בנובמבר 1973) יי לוי
 51830 רשפ ההברות

51848 
51865 

 משקאות אשדוד בע״מ
 סללטא חברה לשיווק מזון בעימ

 מועדון ג׳מי בע״מ
 תיקון טעות חברה קבלנית ויבמרטן את פרינץ בע״מ 51867 תיקון טעות

 ״יעל״ חברה לעבודות עפר וכבישים ובנין בע״מ 51868
 חידוש חכרה לקבלנות והשקעות בע״מ 51906 בהודעות בדבר הגדלת הון שפורסמו בילקוטי הפרסומים, 1968

 עוף חפץ היקי־צייקי בע״מ 51927 עמי 417 ו־1969 עמ׳ 446—
 הבדלת ההון. וסעיף הוצאת תשבי בע׳׳מ 51960 בכותרת ההודעה יש לקרוא סעיף 2 — סכום הבדלת ההון. וסעיף

 אבני ציון מפעל לייצור מוצרי אמנות בע״מ 51996 3 ההון הרשום של החברה.

 ב׳ לוי

 3 ההון הרשום של החברה.
 חומות ירושלים חברה להובלה בע״מ 52029

 צבי טורם בע״מ 52062 ז׳ בטבת תשל״ד((1 בינואר 1974) ב׳ לוי
 הלקה 128 בגוש 7078 בע״מ 52087 ע/ר לרשם החברות
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 הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי
 פקודת פשיטה הרגל, 936ו

 שם החייב, תיאורו ומענו: עזרן יעקב,ת״ז 7943321, פקח עירובי,
 רח׳ הפלמ״ח 2559/9, אשדוד.

 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 404/73.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת דגל: כ׳׳ז בטבת תשל״ד

 (21 בינואר 1974).
 בקשת נושה או חייב: החייב.

 חאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ח׳ באייר תשל״ד (30
 באפריל 1974), בשעה 10.00, במשרד בונם הנכסים הרשמי,

 דחי' החלוץ 117, באר־שבע.
 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: כ״ח באייר חשל״ד (20
 במאי 1974), בשעה 08.30, בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע.

 הודעות על שחרור נאמן
 שם החייב, תיאורו ומענו: משד ולאה חביבי, רח׳ בורוכוב 9,.

 ירושלים.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, חיק אזרחי 225/68.

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: י׳ קטן, עו״ד, ת״ד 260 באר־שבע,
 תאריך השחרור: ט׳ בניסן תשל״ד(1 באפריל 1974).

 שם החייב, תיאורו ומענו: צבי שיצטניצקי, ת״ז 507100, קצב,
 דרך הנשיאים 76, באר־שבע.

 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 28/69.
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: י. מן, עו״ד, רח׳ ההסתדרות 37, באר־

 שבע.
 תאריך השחרור; ט׳ בניסן תשל״ד (1 באפריל 1974).

ל  הודעה על ביטול צו קבלת נכסים ופשיטת ת
 שם החייב, תיאורו ומענו: מכלוף אוחיון, ח״ז 6335991, חקלאי,

 מושב שדה צבי 18.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 358/70.

 תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת תרגל: ז׳ באלול תש״ל (8 בספטמבר
.(1970 

 תאריך ביטולו: ב׳ בניסן תשל״ד(25 במרס 1974).

 ד׳ בניסן תשל־ד(27 במרס 1974) שי אנקור
 ב״כ כונס הנכסים הרשמי

 הודעה בדבר כוונה להכרת על דיבידנד לנושים
 בדץ קדימה

 שם החייב ומענו: סלאמת ג׳אד מקלדה, מדלית אל־כרמל.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 72*710.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: ד׳ באייר תשל״ד (26 באפריל 1974).

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

 שם החייב ומענו: שמואל ברוקם, רח׳ אחד העם 51, קרית ים אי.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרחי 374/68.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: ד׳ באייר תשל״ד (26 באפריל 1974).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: ש. סלומון, עו׳׳ד, רח׳ ירושלים 1, היפה.

 י״ג בניסן תשל״ד(5 באפריל 1974) י׳ יקותיאלי
 סגן כובס הנכסים הרשמי

 הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 שם החייב, תיאורו ומענו: אדרי דוד, ת״ז 6116134, צבע, 1406/6,

 אופקים.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, חיק אזרחי 526/71.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: ם׳ באייר תשל״ד(1 במאי 1974).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: כונס דנכסי6 הרשמי, רח׳ החלוץ 117,

 באר־שבע.

 שם החייב, תיאורו ומענו: רביבו משה, ת״ז 6956713, סוכן, רמח־גן,
 רה׳ ביאליק 63 (אשדוד, אזור ו׳ 1624/4).

 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, חיק אזרחי 240/71.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ט׳ באייר תשל׳׳ד(1 במאי 1974).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: ב. כהן קוסטין, עו״ד, רח׳ יהודה הלוי
 47, תל־אביב.

 הודעה על תשלום דיבידנד
 שם החייב, תיאורו ומענו: גיורג׳ אוחנה, ת״ז 6419634, פועל,

 908/11, קרית־בת.
 ביח המשפט המחוזי של: באר־שבע, חיק אזרחי 258/68.

 הסכום לכל לירה: 15 אגורוח.
 דיבידנד ראשון או אחר: שלישי.

 זמן פרעונו: כ״ב באייר חשל״ד (14 במאי 1974),
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי, דחי החלוץ 117,

 באר־שבע.

ל  צווי קבלת נכסים והכרזת פשיטת ת
 אסיפה ראשונה וחקירה פומבית

 שם החייב, תיאורו ומענו; אמסלם שושנד, (סוזן), ת״ ז 6236695,
 ע.ב. 639/18, ירוחם.

 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרתי 68/74.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: כ״א .באדר תשל״ד

 (15 במרס 1974).
 בקשת נושה או חייב: החייבת.

 האריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: י׳ באייר תשל״ד (2 במאי
 1974), בשעה 10.00, במשרד כובס הבכםים הרשמי, רה׳ החלוץ

 117, באר־שבע.
 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: ב״ח באייר תשל״ד (20
 במאי 1974), בשעה 08.30, בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע.

 שם החייב, תיאורו ומעבו: שושן משה, ת״ז 6027511, משגיח מטעם
 הרבנות, רה׳ מורשה 911/10, קרית־גת.

 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 45/74.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: ז׳ באדר תשל״ד (1

 במרס 1974).
 בקשת נושה או חייב: החייב.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ט׳ באייר תשל״ד (1
 במאי 1974), בשעה 10.00, במשרד כובס הנכסים הרשמי, רה׳

 החלוץ 117, באר־שבע.
 האריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: כ״ח באייר חשל״ד (20

 במאי 1974), בשעה 08.30, בביח המשפט המחוזי בבאר־שבע.
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ת כונס הנכסים הרשמי א  הודעות מ
 פקודת פשיטת הרגל, 1936

 שם החייב ומענו: שפירא אלתר, רח׳ נתיב אליעזר 7, רמת וזגיץ,
 חיפה.

 ביה המשפט המחוזי של: חיפה.
 הסכום לבל לירה: 5%.

 זמן פרעוני: כ״ז בניסן תשל״ד(19 באפריל 1974).
 מקום פרעובו במשרד הנאמן: עו״ד ע. הדלף, שד׳ המגינים 42,

 היפה.

ל  צווי קבלת נכסים והכרזת פשיטת ת
 אסיפה ראשונה וחקירה פומבית

 שם החייב ומענו: כרמל לזר, ת״ז 1003820, מרח׳ קיסריה 14,
 חיפה.

 ביה המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 384/74.
 תאריך צו קבלת דבכס־ם והכרזת פשיטת רגל: ג׳ בניסן חשל״ד (20

 במרם 1974).
 בקשת נושה או חייב: חייב.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ה׳ באייר תשל״ד (30
 באפריל 1974), בשעה 10.30 בבוקר, במשרד כונס הנכפים

 הרשמי, רה׳ שמריהו לוין 3, חיפה.
 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: י׳ באייר תשל״ד (2 במאי

 1974), בשעה 08.30 בבוקר, בביהמ״ש המחוזי בחיפה.

 שם החייב ומענו: ווהיב עבוד, ת״ז 2039829, פועל, מרח׳ צהיון 6,
 חיפה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, היק אזרחי 349/74.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: כ״ה באדר תשל״ד

 (19 במרס 1974).
 בקשת נושה ז<ו חייב: חייב.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ח׳ באייר תשל״ד (30
 באפריל 1974), בשעה 09.30 בבוקר, במשרד כונס הגכסים

 הרשמי, רח׳ שמריהו לוין 3, חיפה.
 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: י׳ באייר תשל״ד (2 במאי

 1974), בשעה 08.30 בבוקר, בביהמ״ש המחוזי חיפה.

 שם החייב ומענו: מחמוד סעיד עואד, מרח׳ 708/25, נצרת.
 בית־המשפט המחוזי של: בצרת, תיק אזרחי 96/74.

 תאריך צו קבלת דנכסים והכרזת פשיטת רגל: א׳ בניטן תשל״ד (24
 במרס 1974).

 בקשת נושה או חייב: חייב.
 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: כ*ו בניסן תשל״ד (18
 באפריל 1974), בשעה 08.30 בבוקר, במשרד כונס הנכסים

 הרשמי, בבנין ביהמ״ש המחוזי בנצרת.
 חאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: כ״ו בניסן תשל״ד (18

 באפריל 1974), בשעה 09.30, בביהמ״ש המחוזי בנצרת.

 צו שחרור על תנאי
 שם החייב, היאורו ומענו: יחזקאל שיים, מרח׳ כצנלםון 11, קדית־

 טבעון.
 ביה המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 256/69.

 תאריך צו השחרור: 6.4.73.
 מהות הצו: שחרור בתנאי(סעיף 26(2) לפקודה).

 י״ג בניסן תשל״ד(5 באפריל 974*) י׳ יקותיאלי
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 לעובדים בדץ קדימה בלבד

 שם החייב ומענו: דב בן משה סלומון, רחוב שושנת הכרמל 19, חיפה.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרחי 208/67.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: ד׳ באייר תשלי׳ד (26 באפריל 1974).
 שם הנאמן> תיאורו ומענו: י. פלפלי, עו״ד, דה׳ הבנקים 3, חיפה.

 הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 שם החייב ומענו: חייק מורים, רח׳ הראשונים 6/7, קרית־ים.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרחי 63/72.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ד׳ באייר תשל׳׳ד (26 באפריל 1974).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: עו״ד ע. חרלף, רה׳ המגינים 42, חיפה.

 שם החייב ומענו: אליהו בעבור, 323/3 אילת.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרחי 1380/70.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: ד׳ באייר חשל״ד (26 באפריל 1974).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: עו׳׳ד ע. רנד, שמריהו לוין 6, חיפה.

 שם החייב ומענו: יחיאל אסולין, רחוב הנשיא 9, עפולה.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 644/67.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: ח׳ באייר תשל׳׳ד (26 באפריל 1974).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: י. פלפלי, עו״ד, רחוב הבנקים 3, חיפה.

 שם החייב ומענו: בנימין גולדברג, רה׳ דפנה 9, קרית־ביאליק.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרחי 1308/67.

 היום האחרון לקבלה הוכחות: ד׳ באייר תשל״ד (26 באפריל 1974).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: י. פלפלי, עו״ד, רח׳ הבנקים 3, חיפה.

 הודעות על תשלום דיבידנד
 שם החייב ומענו: אחמד מוםטפא בקרי, כפר בענה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, היק אז׳ 262/69.
 הםכום לכל לידה: 20%.

 דיבידנד ראשון או אחר: שלישי ואחר,ין.
 זמן פרעונו: כ״ז בניסן השל״ד(19 באפריל 1974).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו׳׳ד ע. רנד, שמריהו לוין 6, חיפה.

 שם החייב ומענו: משה פוטוקר אלמגור, רח׳ אהד־העם 22, חדרה.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרחי 1154/65.

 הסכום לבל לירה: 20%.
 דיבידנד ראשון או אחר: ראשןן.

 זמן פרעונו: ב״ז בניסן תשל״ד(19 באפריל 1974).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי, רה׳ שמריהו לוין

 3, חיפה.

 שם החייב ומענו: שלום הראל, רח׳ חרמון 5/19, נצרת־עילית,
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אז׳ 1819/68.

 הסכום לכל לירה: 10%.
 דיבידנד ראשון או אחר: שלישי אחרון.

 זמן פרעונו: כ״ז בניסן תשל״ד (19 באפריל 1974).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו׳׳ד ע. רנד, שמריהו לוין 6, היפה.
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 פקודה האפוטרופוס הכלל/ 1944

 הודעה
 להווי ידוע כי יש בדעת האפוטרופוס הכללי להגיש לבית המשפט
 המחוזי בקשות למתן צווים לפי סעיף 10/ 35/ 35א׳ לפקודת האפוט

 רופוס הכללי בנוגע לעזבונות ולנעדרים המפורטים כדלהלן:

 בבית המשפט המחוזי בירושלים
 יעקב ועקנין.

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב
 יורשי מנדל ריכטר ז־״ל; יורשי הניח זילברשטיין ז״ל; ריזל
 ריבטר; שמידלר הילדה; רוזנברג רבקה; הלפדין יונה; בוסיה
 לבית הלפרין; אלה גרינברנ; פוקס דורה; פוקס בני; רוקנשטיין
 קרול; אנגל לילי; ארטור גולדנברג; יאני צלואנו; ארינה גליק;

 זקהיים שרה.

 ה׳ בניסן תשל״ד (28 במרס 1974) עי בלום
 האפוטרופוס הכללי בישראל

; סדרה א׳  מילווה עממי נ״ פ, תש״*- 950 ו

 הודעה על מועד ההגרלה ה״71 ומקומה
 בנק ישראל מודיע, בהתאם לסעיף 3 (ה) לחוק המילווח העממי,
 תש״י-1950, סדרה אי, כי ההגרלה ה־71 של המילווה הנ״ל תתקיים
 ביום שני, כ״ג בניסן תשל״ד (15 באפריל 1974), בשעה 16.00,

 באולם בנק ישראל, בנין מצפה, רחוב יפו, ירושלים,

 מינהל מילוות המדינה

ת כונס הנכסים הרשמי א  הודעות מ
 פקודת פשיטת הרגל, 1936

 צו שחרור בתנאי
 שם החייב, תיאורו ומענו: גיריס ג׳מאל, מרח׳ עבאס 63, חיפה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרחי 75/69.
 תאריך צו השחרור: כ״נ באדר חשל״ד (17 במרס 1974).

 מהות הצו: שחרור בתנאי(סעיף 26(2) לפקודה).

 צו שחרור ושחרור נאמן
 שם החייב, תיאורו ומענו:

 1. גיימי מנשאדי אירני;
 2. שמהה מנשאדי אירני,-מרח׳-התעשיה, נהריה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אז׳ 798/68.
 תאריך צו השחרור: 5.6.1973.

 מהות הצו: שחרור החלטי וסופי.
 שם הנאמן ומענו: גב׳ בלהה גילאור, רה׳ המגינים 44, חיפה.

 תאריך השחרור: ביו באדר תשל״ד (20 במרס 1974).

 ביטול צו קבלת נכסים ושחרור נאמן
 שם החייב ומענו: כיד סלים גטאס, רח׳ 12/40, עכו העתיקה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אז׳ 552/71,
 תאריך צו קבלת הנכפים: 11.4.71.

 תאריך ביטולו: 9.7.1973.
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: עו״ד א. שילה, רח׳ החלוץ 18, חיפה.

 תאריך השחרור: ו׳ באייר תשל״׳ד (28 במרס 1974).

 י׳׳ג בניסן תשל׳׳ד(5 באפריל 1974) י' יקותיאלי
 סנן כונס הנכסים הרשמי

 תקנות שטרי אוצר, תש״ט-1948

 הסכום הכולל של שטרי אוצר
 ל-י ל״י

 1. שהיו במחזור ביום י״ג בניסן תשכ״ט
 (1 באפריל 1969) -

 על פי סעיף 1 (ב)(1) לפקודת
 שטרי אוצר, תשייט—1948

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

165,000,000 

69,400,000 
234,400,000 

165,000,000 
69,400,000 

234,400,000 

 סה״כ
 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 אחרי התאריך האמור -
 על פי סעיף 1 (ב)(1) 165,000,000
 על פי סעיף 1 (ב)(2) 65,400,000

 4. נמצאים במחזור ביום כיה בניסן
 תשליד (17 באפריל 1974) -

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

 סה״ב

 חוק בנק ישראל, תשי״ד-954ו

 דין ותשבו! לפי סעיף 58(1) של חוק בנק ישראל, תשי׳׳ד—1954,
 על מחזור המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום העבודה

 ביום י״ח בניס: השל׳׳ד (10 באפריל 1974)

 אג׳ ליי
2,810,172,276 .— 

98,5% ,637 13 
2,908,768,913 13 

194,752,061 66 
2,714,016,851 47 

- -
2,908,768,913 13 

 שטרי כסף במחזור
 מעות (לרבות מטבעות קטנים) במחזור . .
. . . . ׳ . .  סד כל המטבע במחזור .

 זהב
 יתרות במטבע חוץ

 שטרי מקרקעין של הממשלה
 שטרי אוצר ושטרי התחייבות של הממשלה .
. . . . . .  שטרי חוב ושטרי חליפין .

 סד כל הנכסים

 ״ לא כולל מטבעות זכרון (מזהב) בערך נקוב כולל של —.5,916,900
 ל״י שתכולת הזהב הבלול בהם שווה או עולה על ערכם הנקוב.
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 הזדעזח א?ו כזת3ד0מזת ט7־ אחריות המודיעים ואין בפוסתזן משום מתן וז11דה על נכונותן

 ״יחדיו״ מפעלי בניה עממית בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה שבאסיפה כללית יוצאת מן הכלל של החברה
 הג״ל שנתקיימה ביום 14 במרס 1974, הוחלט על פירוק החברה
 מרצון ועל מינויים של המפרקים אליהו פינס, יהודה קוגל ואליעזר

 ליואי,
 על כל הנושים להגיש תביעותיהם למפרקים, לפי הכתובת:
 אליעזר ליואי, רואה חשבון, שדרות דוד המלך 1, תל-אביב, תוך 21

 יום מיום פרסום הודעה זו.

 אליהו פינס יהודה קוגל אליעזר ליואי
 מפרקים

 קרקעות מילנו* בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית יוצאת מן הכלל של החברה
 שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 31 במרס 1974, נתקבלה החלטה
 מיוחדת לפרק אח החברה מרצון ולמנות את מר אמנון עברון, עו״ד

 מרחוב אבן גבירול 24, חל־אביב, למפרק החברה.

, עו״ד ן  א־ עברו

 פרסום ד״ר יעקבסון בערבון מונבל
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית בהתאם לסעיף 206
 ניתנת בזה הודעה, שהאסיפה האחרונה של חברי החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 20 באפריל 1974, בשעה 12.00, במשרד עוה״ד אברהם
 אר. גינת, רהלכ יוסף אליהו 13, תל־אביב, לשם קבלת דו״ח סופי
 של המפרק המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשה בנכסי
 החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.

 חרמן יעקבי, מפרק

 ״הלפיד״, משרד נסיעות ותיירות בע״מ
 הודעה על קבלת החלטה מיוחדת לפירוק החברה

 מרצון
 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה
 הב״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 20 במרס 1974, במשרדי
 ההברה ברח׳ הרצל 15, נתניה, נחקבלה החלטה מיוחדת לפרק את
 החברה מרצון ולמנות אח גרשון ארזי, מרח׳ הרצל 15, נתניה,

 כמפרק החברה.

 כל בושת שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל, יגיש את חביעוחיו
 בצירוף הוכחותיהן, תוך 30 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרד
 המפרק הנ״ל; נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור

 תוך המועד הנ״ל לא ייענה.
, מפרק י  גרשון ארז

 רדיו חשמל הר־סיני בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על האסיפות הסופיות על פי סעיף 206
 לפקודת החברות

 ניתנת בזה הודעה שהאסיפה הכללית האחרונה של חברי החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 15 במאי 1974 בשעה 15.00 במשרד המפרק ברחוב
 מונטיפיורי 39, חל־אביב, והאסיפה הכללית האחרונה של נושי
 החברה תתכנס באותו יום, באותו מקום, בשעה 15.30, לשם הגשת
 דו״ח סופי של המפרק, המראה כיצד החנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי

 החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאח המפרק.

, עו״ד, מפרק  יורם אלראי

 תעבורה בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה הסופית בהתאם לסעיף 206
 לפקודת החברות

 ניתנת בזה הודעה שהאסיפה הכללית האחרונה של החברים של
 החברה הנ״ל תתכנס ביום 20 במאי 1974, בשעה 12.00, במשרדה
 הרשום של החברה הנ״ל לשם הגשת דדי ה סופי של המפרק המראה
 כיצד ההנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה, וכדי לשמוע

 ביאורים נוספים מאח המפרק.
 אמנון רוזבשטיין, מפרק

 חברת מעונות עמנואל 8 בערבון מוגבל
 (בפירוק מרצון על ידי החברים)

 ניחנח בזה הודעה כי באסיפה הכללית היוצאת מהכלל שנועדה
 ונתקיימה כהלכה ביום 10 במרס 1974, נתקבלה ההחלטה המיוחדת
 לפרק את החברה פירוק מרצון על ידי החברים ולמנות את מדת
 מילוא טובה, מד יפה יעקב קופל, ומרת ליפשין שולמית בתור מפר

 קים משותפים של החברה.
 כתובת המפרקים לצרבי עניני הפירוק היא: אצל מ׳ זילברהרץ

 ושוה׳, רואי חשבון, רחוב יהודה הלוי 36, תל־אביב.

 מילוא טובה יפה יעקב קופל ליפשין שולמית

 ארבל חברה לחקלאות ופיתוח בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה שבאסיפה יוצאת מן הכלל של החברה, שנת־
 קיימה ביום 25 במרס 1974 הוחלט על פירוק מרצון של החברה ע־ י
 החברים ועל מינויים של ח״ה חיים בן־עזרא, אריה גיםין, מורים

 קאהן, זלמן לויט וד״ר צבי ארליך למפרקי החברה.
 חתימת כל שניים מבין המפרקים מחייבת את החברה.

 על בל הנושים להגיש אח חביעוחיהם ולהוכיח את חובותיהם
 למפרקים מרצון לפי המען: ע״ ב צבי מיתר, עו״ד, רחוב אבן גבירול

 24, חל־אביב, תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו.

 תייפ בן־עזדא אריה גיסין מוריס קאהן
 זלמן לויט דייר צבי ארליך

 מפרקים
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 פרחי חוה בת יצחק בע״מ
 הודעה על פירוק החברה

 נמסרת בזה הודעה, שבאסיפה כללית שלא מן המנץ של חברי
 החברה הנ״ל שהתקיימה ניומ 7 במרס 1974 נתקבלה כדין החלטה
 מיוחדת לפרק את החברה הנ׳׳ל מרצון ולמנות את יצחק סבדדליק

 כמפרק החברה הנ״ל.
 כל מי שיש לו תביעה נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו תוך

 21 יום מיום פרסום הודעה זו לידי המפרק.

 יצחק סברדליק, מפרק

 פרחי יהודה בן־יעקב בע״מ
 הודעה על פירוק החברה

 נמסרת בזה הודעה, שבאסיפה כללית שלא מן המנין של חברי
 החברה הנ׳׳ל שהתקיימה ביום 7 במרס 1974, נתקבלה כדין החלטה
 מיוהדת לפרק את החברה הנ-ל מרצון ולמנות את אברהם קרשורי

 כמפרק החברה.
 כל מי שיש לו תביעה נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו תוך

 21 יום מיום פרסום הודעה זו לידי המפרק.

, מפרק די  אברהם קרשו

 פרחי יחזקאל בן יצחק בע״מ
 הודעה על פירוק החברה

 נמםרח בזה הודעה, שבאסיפה כלליח שלא מן המנין של חברי
 החברה הנ״ל שהחקיימה ביום 7 במרס 1974 נתקבלה כדין החלטה
 מיוחדת לפרק אח החברה הנ״ל מרצון ולמנות את חיים אורבך כמפרק

 החברה הנ״ל.
 בל מי שיש לו תביעה נגד החברה הב״ ל יגיש את תביעתיו תוך

 21 יום מיום פרסום הודעה זו לידי המפרק. -
 חיים אורבך, מפרק

 יהלם חוה בת יצחק בע״מ
 הודעה על פירוק החברה

 במטרת בזה הודעה, שבאסיפה כללית שלא מן המנין של חברי
 החברה הנ״ל שהתקיימה ביום 7 במרס 1974 בהקבלה כדין החלטה
 מיוחדת לפרק את החברה הנ׳׳ל מרצון ולמנות את שולמית מירבים

 כמפרקח ההברה הב׳׳ל.
 כל מי שיש לו תביעה בבד החברה הב״ל יגיש את תביעותיו תוך

 21 יום מיום פרסום הודעה זו לידי המפרקת.

 שולמית מירביס, מפרקת

 נפך 1/14 בגוש 6989 בע״מ
 הודעה על פירוק החברה

 נמסרת בזה הודעה, שבאסיפה כללית שלא מן המבין של חברי
 החברה הנ״ל שהתקיימה ביום 7 במרס 1974 נתקבלה כדין החלטה
 מיוחדת לפרק את החברה הנ״ל מרצון ולמנות אח צבי הורביץ כמפרק

 החברה הב״ל.
 בל מי שיש לו תביעה נגד החברה הנ״ל יביש את תביעותיו תוך

 21 יום מיום פרסום הודעה זו לידי המפרק.
 צבי הורביץ, מפרק

 אחלמה 1/11 בגוש 6989 בע״מ
 הודעה על פירוק החברה

 נמסרה בזה הודעה, שבאסיפה כלליח שלא מן המנין של חברי
 החברה הב־׳ל שהתקיימה ביום 7 במרס 1974 נתקבלה כדין החלטה
 מיוחדת לפרק את החברה הנ״ל מרצון ולמבות אה מנחם טיבטל ודן

 שפירא במפרקי החברה הנ׳יל.
 כל מי שיש לו חביעה נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו תוך

 21 יום מיום פרסום הודעה זו לידי המפרקים.

 מנחם טיכטל דן שפירא
 מארקים

 יאיר 1/9 בגוש 6989 בע״מ
 הודעה על פירוק החברה

 במסרת גזה הודעה, שבאסיפה כללית שלא מן המבין של חברי
 החברה הנ״ל שהתקיימה ביום 7 במרס 1974 בהקבלה כדין החלטה
 מיוחדת לפרק את ההברה הנ״ל מרצון ולמנות אח משה טיכטל ודן

 שפירא במפרקי ההברה הנ״ל.
 כל מי שיש לו תביעה נגד ההברה הנ״ל יגיש את תביעותיו תוך

 21 יום מיום פרסום הודעה זו לידי המפרקים.

 משה טיבטל דן שפירא
 מפרקים

 סלע 1/7 בגוש 6989 בע״מ
 הודעה על פירוק החברה

 נמסרת בזה הודעה, שבאסיפה כללית שלא מן המנין של חברי
 החברה הנ״ל שהתקיימה ביום 7 במרס 1974 נתקבלה כדין החלטה
 מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן שפירא במפרק החברה

 הנ״ל.
 כל מי שיש לו תביעה נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו תוך

 21 יום מיום פרסום הודעה זו לידי המפרק.
 דן שפירא, מפרק

 הצלחת משה בע״מ
 הודעה על פירוק החברה

 נמסרת בזה הודעה, שבאסיפה כללית שלא מן המנין של חברי
 החברה הנ״ל שהתקיימה ביום 7 במרס 1974 נתקבלה כדין החלטה
 מיוחדת לפרק את החברה הנ״ל מרצון ולמנות את יצחק סברדליק

 במפרק החברה הנ״ל. יי
 כל מי שיש לו תביעה נגד החברה הב״ל יגיש את תביעותיו תוך

 21 יום מיום פרסום הודעה זו לידי המפרק.

 יצחק סברדליק, מפרק

 פרחי יצחק בן־אפרים בע״מ
 הודעה על פירוק החברה

 נמסרת בזה הודעה, שבאסיפה כללית שלא מן המבין של חברי
 החברה הנ׳׳ל שהתקיימה ביום 7 במרס 1974, נתקבלה כדין החלטה
 מיוחדת לפרק את החברה הב״ל מרצון ולמנות את יצחק םברדליק

 כמפרק החברה.
 כל מי שיש לו תביעה נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו תוך

 21 יום מיום פרסום הודעה זו לידי המפרק.

 יצחק סברדליק, מפרק
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 חברת חלקה 46 בגוש 6925 בע״מ
 בפירוק מרצון(חפ/22030).

 משרד רשום: רחוב •יפו־חל־אביב 25, תל־אביב.
ה ע ד ו  ה

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית היוצאת מן חבלל של
 ההברה הנ״ל שנועדה ונתכנסה כדין ביום 5.3.1974, נתקבלה החלטה
 מיוחדת לפרק את ההברה מרצון ולמנות את ה*ה שמעיה ברוך כמפרק

 ההברה.
 כל בושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיהן תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרדה

 הרשום של ההברה.
 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו באמור תוך המועד

 הנ׳׳ל לא ייענה.
 שמעיה ברוך, מפרק

 חברת מעונות עמנואל 7 בערבוץ מוגבל
 בפירוק מרצון על ידי החברים

 ביתבת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית היוצאת מהכלל שנועדה
 ובתקיימה בהלכה ביום 10 במרס 1974, נתקבלה ההחלמה המיוחדת
 לפרק את החברה פירוק מרצון על ידי החברים ולמנות את מרת
 מילוא טובה, מר יפה יעקב קופל ומרת ליפשין שולמית בתור מפרקים

 משותפים של החברה.

 כתובת המפרקים לצרכי עניני הפירוק היא: אצל מ׳ זילברהדץ
 ושות׳, רואי חשבון, רחוב יהודה הלוי 36, תל־אביב.

 מילוא טובה יפה יעקב קופל ליפשין שולמית
 מפרקים

 חברת מעונות עמנואל 9 בערבון מוגבל
 בפירוק מרצון על ידי החברים

 ניתנת בזד• הודעה, כי באסיפה הכללית היוצאת מהכלל שנועדה
 ונתקיימה בהלכה ביום 10 במרס 1974, נתקבלה ההחלטה המיוחדה
 לפרק את החברה פירוק מרצון על ידי החברים ולמנות את מרת
 מילוא טובה, מר יפה יעקב קופל, ומרת ליפשין שולמית בחור מפרקים

 משותפים של החברה.

 כחובת המפרקים לצדכי עניני הפירוק היא: אצל מ׳ זילברהרץ
 ושות׳, רואי חשבון, רחוב יהודה הלוי 36, תל־אביב.

 מילוא טובה יפה יעקב קופל ליפשין שולמית
 מפרקים

 חברת מעונות עמנואל 10 בערבון מוגבל
 בפירוק מרצון על ידי החברים

 ניתנת בזה הודעה, בי באסיפה הכללית היוצאת מהכלל שנועדה
 ונתקיימה בהלכה ביום 10 במרס 1974, נחקבלה ההחלטה המיוחדת
 לפרק את החברה פירוק מרצון על ידי החברים ולמנות את מרת
 מילוא סובה, מר יפה יעקב קופל ומרת ליפשין שולמית בתור

 מפרקים משותפים של החברה.

 כחובת המפרקים לצרכי עניני הפירוק היא: אצל מ׳ זילברהרץ
 ושוח׳, רחוב יהודהיהלוי 36, תל־אביב.

 מילוא טובה יפה •עקב קופל ליפשין שולמית
 מפרקים

 יהלם נילי בת יצחק בע״מ
 הודעה על פירוק החברה

 נמסרת בזה הודעה, שבאסיפה כללית שלא מן המבין של חברי
 החברה הב״ל שהתקיימה ביום 7 במרס 1974 נתקבלה כדין החלטה
 מיוהדת לפרק את החברה הנ׳׳ל מרצון ולמבות את יעקכ ומרגלית

 רייכמן במפרקים החברה הב״ל.
 בל מי שיש לו תביעה נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו תוך

 21 יום מיום פרסום הודעה זו לידי המפרקים.

 יעקב ומרגלית רייבמן, מפרקים

 יהלם שרה בת נחמן בע״מ
 הודעה על פירוק החברה

 נמסרת בזה הודעה, שבאסיפה כללית שלא מן המבין של חברי
 החברה הנ״ל שהתקיימה ביום 7 במרס 1974 נתקבלה כדין החלטה
 מיוחדת לפרק את החברה הב״ ל מרצון למנות את מר שמואל בודל

 כמפרק החברה הב״ל.
 כל מי שיש לו הביעה נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו תוך

 21 יום מיום פרסום הודעה זו לידי המפרק.
, מפרק דל ו  שמואל נ

 מפיצי הצפץ בע״מ
 הודעה על פירוק מרצץ

 ניתנת בזה הודעה בי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
 הנ״ל, שנועדה ונתכנסה בהלכה ביום 21.1.1974, נתקבלה החלטה
 מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את מר יוסף פיינגולד,

 מרחוב הנביאים 27, חיפה, כמפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את חביעוחיו
 בצירוף הוכחותיהן 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 ייענה.
 יוסף פייננולד, מפרק

 ״קטרוך חברה להנדסה ולמסחר בע״מ
 הודעה על פירוק מרצון

 ניתנת בזה הודעה, שבאסיפה כללית יוצאת מן הכלל של החברה
 הנ׳׳ל, שנועדה ובתכבסה כהלכה בתל־אביב ביום 24 במרס 1974,

 נתקבלו ההחלטות הבאות:
 1. לפרק את החברה מרצון.

 2. למנות את גבי חיות אילנה כמפרקח לצרכי פירוק מרצון.

 אילנה חיות, מפרקת
 רח׳ אהבת ציון 8, חל־אביב

 מרכז לפרסום ב׳ בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה בהתאם לסעיף 216(1) לפקודת החברות
 נמסרת בזה הודעה, שבאסיפה הכללית היוצאת מן הכלל של
 ההברה שהתקיימה כחוק ביום 2.3.74 נתקבלו החלטות מיוהדות

 כדלקמן:
 (א) לפרק אה החברה מרצון.

 (ב) למנות את גב׳ חנה פרייליך כמפרקת של ההברה.

ך, מפרקת לי י  חבה פדי
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 רבץ בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של ההברה,
 שנועדה ונחכנםה בהלכה ביום 15.3.74, נתקבלה החלטה־ מיוחדת
 לפרק את החברה מרצון ולמנות אח מר אדולף הריננ במפרק יחיד

 של הדברה.
 כל נושה שיש לו חביעוח נגד החברה הנ״ל, יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחות חרך 21 יום מיום פרהום הודעה 1ו למשרד החברה

 ברח׳ הרצל 61, תל־אביב.
 נושה או כל אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו באמור תוך

 המועד הנ״ל לא ייענה.
 אדולף הרינג, מפרק

 חברת םפטמבר בע״מ
 הודעה על פירוק מרצון

 ניועח בזה הודעה, כי באסיפה הכלליח שלא מן המנין של החברה
 הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 20 בפברואר 1974, נתקבלה
 התלטה מיוחדת לפרק את החברה ולמנות את עורכי הדין אודי
 מאירוביץ ואלי בר־און, מראשוךלציון, רחוב רוטשילד 39, במפר

 קים של החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיהן תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפר

 קים הב״ ל.
 בושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו באמור תוך המועד

 הנ״ל לא ייענה.
 אורי מאירוביץ, עו״ד אלי בר־און, עו־ד

 מפרקים

 ״ארג־אל״ (ארגנטינה-ישראל), חברה לבנין
 והשקעות בע״מ

 ניתנח בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המבין של החברה
 שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 29.3.74, נתקבלה ההלטה מיוחדת
 לפרק את החברה מרצון ולמבות את ד־ר יוסף מירלמן, מרת׳ שרת 40,
 רמת־גן, ומר משה ב. ביטר, רח׳ מהר׳׳ל 18, תל־אביב, במפרקי

 החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳ל יגיש את תביעותיו,
 בצירוף הוכחותיהן, תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרד

 המפרקים הנ״ל, לפי הכתובת: סמטת בית השואבה 16, הל־אביב.
 נושה, או אדם אחר, אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד

 הנ״ל לא ייענה.
 דייר יוסף מירלמן משה ב. גיטד

ם י ק ר פ  מ

 לוגירוז - פתוח בע״מ
 (הודעה על קבלת החלטה מיוחדה לפירוק החברה מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
 הנ״ל שנועדה ונחכנסה כהלכה ביום 27.2.74, נתקבלה החלטה מיוחדת
 לפרק את החברה מרצון ולמנות אה עו״ד ד״ר א׳ פוליאן מרחוב

 איתמר בן־אבי 2, תל־אביב, כמפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש אח תביעותיו
 בצירוף הוכחותיהן תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק

 הב״ ל.
 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו באמור תוך המועד

 ,הנ״ל לא ייענה.
, עו״ד, מפרק  ד״ר א׳ פוליאן

 ״קונ־מטל׳׳ חברה לעבודות מתכת בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, שהאסיפה הסופית של ההברה הנ״ל תתכנס
 ביום 20.5.74 בשעה 12.00 לפנה״צ במשרדו של רואה חשבון בלה
 יוסף, רחוב מטלון 55, תל־אביב, לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק
 המראה כיצד החנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה וכדי
 לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה ושל המפרק.
 יוסף בלה, רו״ח, מפרק

 יוסף נגלר ושות׳ בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה לפי סעיף 216(1) לפקודת החברות
 ניחנח בזה הודעה כי באסיפה בלליח שלא מן המנין של החברה

 הנ״ל שבתכבםה ביום 25 במרס 1974 הוחלט:
 1) לפרק את החברה מרצון.

 2) למנות את יוסף נגלר מרחוב בארי 24, תל־אביב, במפרק
 החברה.

 על כל בושי החברה להגיש אח תביעותיהם למפרק לפי מענו
 הנ״ל תוך 30 יום מיום פרסום הודעה זו.

 י׳ בגלר, מפרק

 דאניש אלקטרוניקס בע׳׳מ
 (בפירוק מרצון)

 ביתבת בזה הודעה, כי האסיפה הכללית שלא מן המבין של החברה
 הב״ל, שנחכנטה ביוט 2 במרס 1974 החליטה פה אחד. לפרק את החברה

 מרצון.
 למפרק החברה בתמנה מר דודסון שמואל.

 י כל נושי החברה מוזמנים בזה להגיש את תביעותיהם בצירוף
 תוכחוח במשך 14 יום מיום פרסום הודעה זו לחחום מטה, לפי המען:

 חיפה, רחוב יערות 26.
 דודסון שמואל, המפרק

 בתי עלית אשדוד בע״מ
 ניחבח בזה הודעה כי באסיפה הכלליח שלא מן המביין שנועדה
 ונתכנסה בהלכה ביום 27 בינואר 1974 נחקבלה החלטה מיוחדת

 לפרק אה החברה מרצון.
 הנושים של החברה מוזמנים בזה לאסיפת נושים שחתקיים ביום
 28 באפריל 1974 בשעה 9.00 בבוקר במשרד החברה ברחוב המגיד

 6, תל־אביב, לשם מינוי מפרק או מפרקים.

 ברוך הבס חיים םלפטר
 מנהלים

 קולנוע המרכז בתל-אביב בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, שבאסיפה כללית יוצאת מן הכלל של החברה
 הנ״ל, שנתקיימה ביום 5 במרס 1974, הוחלט על פירוק החברה
 מרצון ועל מינוים של ה״ה: אליעזר ליואי, דואה חשב^ אלימלך

 שיינזון, משה גרוםברד ויעקב וולפסון, במפרקי החברה.
 על כל הנושים להגיש תביעותיהם למפרקים, לפי הכתובת:
 אליעזר ליואי, רואה חשבון, שדרות דוד המלך 1, תל־אביב, תוך

 21 יום מיום פרסום הודעה זו.
 אליעזר ליואי, אלימלך שיינזון, משה גדוםברד, יעקב וולפסון

 מפרקים
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 משכן מלאכה ב׳ בע״מ
 בפירוק מרצון

 הודעה על אסיפה כללית
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 206 ל3ק׳ החברות שהאסיפה
 הכללית האחרונה של החברים של החברה תתכנס ביום 4ד.30.4
 בשעה 12.00 אצל מד יהודה לולקא, רה׳ מנדל שורשן מס׳ 4 בחל־
 אביב, לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק המראה כיצד התנהל פירוק
 העסקים ומה עשו בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת
 המפרק ולהחליט כיצד להתנהג בפנקסים ובניירות של החברה ושל

 המפרק.
 יהודה לולקא, מפרק

 משכן מלאכה ג׳ בע״מ
 בפירוק מרצון

 הודעה על אסיפה כללית
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 206 לפק׳ החברות שהאסיפה
 הכללית האחרונה של החברה תהכנס ביום 30.4.74 בשעה 12.00
 אצל מר יהודה לולקא רח׳ מגדל שורשן מס׳ 4 בתל־אכיב, לשם הגשת
 דו״ח סופי של המפרק המראה כיצד התנהל פירוק הנכסים ומה עשו
 בנכסי החברה, ובדי לשמוע באורים נוספים מאת המפרק ולהחליט

 כיצד להתגהג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.

 יהודה לולקא, מפרק

 נכםי שי - חברה בע״מ
 הודעה על קבלת החלטה מיוחדת לפרוק החברה

 מרצון
 ניתנת בזה הודעה כי באסיפה כללית יוצאת מן הכלל של החברה
 הנ״ל שנועדה ונתרנםה כהלכה ביום 28.3.1974 נתקבלה החלטה
 מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את מר עזי נתנאל כמפרק

 החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד ההברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פירםום הודעה זו לידי המפרק

 הנ׳׳ל במשרדו ברהוב הרכש 26, אפקה, תל־אביב.
 נושה או איש אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד

 הנ״ל לא ייענה.
, מפרק אל תנ  עזי נ

 ש. בגלייבטר ובניו בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית
 בהתאם לסעיף 206 לפקודת החברות

 ניתנת בזה הודעה שהאסיפה הכללית האחרונה של חברי החברה
 הנ״ל תתקיים ביומ 9.5.1974, בשעה 3.00 בבוקר, במשרדו
 .של המפרק ברח׳ מונטיפיורי 32 תל־אביב,לשמ הגשת דין וחשבון
 סופי של המפרק המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי
 ההברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובביירוח של החברה ושל המפרק.

ר, מפרק  אליעזר טרנ

 ׳סילבלוק״ בע״מ בהסדר
 (מאושר ע׳׳י ביהמ״ש המחוזי בת״א־יפו)

 כל הנושים של החברה הנ־׳ל מהבקשים להגיש, לא יאוחר מאשר
 בתאריך 15 באפריל 1974 הוכהוח־חוב כדין לידי כונס הנכסים
 המצוין למטה; הודעה זאת מופנית לכל הנושים, בין בעלי חובות

 עדיפים בין בעלי חובות רגילים ובין בעלי חובות מובטחים.

ולף, עו״ד  ד׳׳ר ס׳ ו
 רח׳ אחד העם 68, תל־אביב

 יעקב םטרוד ושות׳
 ;בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, בהתאם להעיף 206 לפקודת החברות, שחא־
 סיפה הכללית האחרונה של החברים של החברה תתכנס ביום 29
 במרם 1974, בשעה 10.00, ברחוב חיסין 23, תל-אביב, לשם הגשת
 דו*ח סופי של המפרק המ ראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו
 בנכסי החברה ובכדי לשמוע ביאורים נוספים מאה המפרק ולהחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החכרה ושל המפרק.

 יעקב סטרוד, מפרק

 הודעה
 בענין פקודת ההברות,

 ובענין החברה סילבנה תעשיית סיליקט בעימ בהסדר
 (אשר אושר ע״י ביהמ״ש המחוזי בת״א־יפו בתיק המרצה 3831/69).
 הנאמנים לביצוע ההסדר הנ״ל הח׳׳מ מודיעים בזה כי תשולם
 לסילוק כל החובות הרגילים, במידה שהוכחות ההוב לגביהם יאושרו

 כדין, דיבידנדה בגובה של 2% (שני אחוז).
 עוה׳׳ד ד״ר ם. וולף, רה׳ אחד העם 68, תל־אביב.

 עוה׳׳ד ש.בדמה,ע״י הועד הפועל, רה׳ אדלוזורוב 93,תל־אביב.

ולף, עו״ד  ד׳־ר ס . ו

 וילה בגוש 6615 חלקה 19 מגרש זמני 36 בע׳־מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזאת הודעה, כי באסיפה כללית יוצאת מן הכלל של החב
 רה, אשר נתקיימה ביום 27.3.1974, הוחלט לפרק את החברה מרצון,

 ולמנות את גברת יזהנה רות הלפרין כמפדקת של החברה.

 על נושי החברה להגיש את תביעותיהם למפרק תוך 21 יום מתאריך
 פרסום הודעה זו.

 יוהנה רות הלפרין, מפרקת
 רח׳ עיר שמש 52, תל־אביב

 פנינת שנהב בע׳׳מ (בפירוק מרצון)
 ניחנת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנץ של החברה
 הנ״ל שנועדה ונכנסה בהלכה ביום 15.3.74 נתקבלה החלטה מיוחדת
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את מר זאב פרומר ת.ד. 3196,

 רמת־נן, כמפרק ההברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיהן תוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו למפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד

 הנ״ל לא ייענה.
 זאב פרומר, מפרק

 ילקוט הפרסומים 2001, כ׳׳ט בניסן תשל״ד, 21.4.1974
 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים
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