ר ש ־ ו מ ו ת

ילקוט הפרסומים
י״ז בטבת תשל״ט

 16בינואר 1979

2505

עמוד
.

הוצאת סדרות של אגרות חוב מילווה פיתוח ותיקון הודעה
תוצאות הבחירות למועצה המקומית מגדל

־•1

.

740

.

.

.

741

תוצאות

הבחירות למועצה המקומית מטולה

.

.

.

742

תוצאות

הבחירות למועצה המקומית סכנין

.

.

.

742

.

744

תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית מגדל

.

תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית מטולה

.

.

744

תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית סכנין

,

.

744

תוצאות הבחירות למועצה המקומית רמות השביש

.

.

745
745

הודעות לפי פקודת העתובות

745

הצגת לוחות זכויות במקרקעין
בקשה לחידוש רישום של מקרקעין

.

. . .

שינוי בהרכב בי״ד למס עסקים במועצה אזורית מנשה
הודעות על ביטול רשיונות רופאים לפי פקודת הרופאים
הודעות לפי פקודת החברות

.

.

.

.

.

.

.

745

.

.

745

.

.

746

.

.

748

הודעה בדבר הוצאת סדרה של איגרות חוב
לפי חוק מילווה פיתוח ,תש־ך1960-
נמסרת בזה הודעה ,כי בתוקף סמכות שר האוצר לפי סעיף ) 6ב(
לחוק מילויה פיתות ,תשיך ,11960-שהועברה אלי ,קבעתי לגבי
מילתה פיתוח ,תש״ך ,1960-סדרה מס׳  ,2027ענינים אלה:
 .1סוג הסדרה :סוג ב׳ אשר תנאיו נקבעו בתקנית מילווה פיתוח
)סדרות מסוג בי( ,תשל״ח8-ל) 219להלן — התקנות(.
 .2יום ההוצאה :א׳ בכסלו תשל״ט ) 1בדצמבר .(1978
 .3סך כל שוויה הנקוב :מאה מיליק לידית.
 .4מועדי תשלום הריבית :הריבית תשולם בשיעורים שנתיים ,החל
ביום י״א בכסלו תש״ם ) 1בדצמבר .(1979
 .5מועדי פדיון איגרות החוב :אגרות החוב ייפדו בשלמותן בשווין
הנקוב ובתוספת הפרשי הצמדה לפי הברירה הקבועה בסעיף 9
לתקנות ביום כיב בכסלו תשמ׳׳ט ) 1בדצמבר  ,(1988אולם ניתן
יהיה לפדותן פדיון מוקדם החל ביום ז׳ בכסלו תשמ״ה )1
בדצמבר  (1984באמור בתקנה  14לתקנות.
ב׳ בטבת תשל״ט) 1בינואר (1979
)חמ (3-50

מאיר פרידמן
סגן הממונה על המימון ושוק ההון

הודעה בדבר הוצאת סדרה של איגרות חוב
—לפי

נמסרת בזה הודעה ,כי בתוקף סמכות שר האוצר לפי סעיף ) 6ב(
לחוק מילווה פיתוח ,תש׳׳ך— ,1 1960שהועברה אלי ,קבעתי לגבי
מילווה פיתוח ,תש״ך ,1960-סדרה מסי  ,3541עניינים אלה:
 .1סוג הסדרה :סוג ש׳ אשר תנאיו נקבעו בתקנות מילויה פיתוח
)סדרות מסוג שי( ,תשל״ח) 21978-להלן  -התקנות(.
 .2יום ההוצאה :א׳ בכסלו תשליט ) 1בדצמבר .(1978
 .3סך כל שוויה הנקוב 600 :מיליון לירות.
 .4מועדי תשלום הריבית :הריבית תשולם בשיעורים שנתיים החל
ביום י״א בכסלו תש״ם ) 1בדצמבר .(1979
 .5מיעדי פדיון איגרות החוב :אינרות תחוב ייפדו בשלמותן ביום
כ״ב בכסלו תשמ־ט ) 1בדצמבר  ,(1988אולם ניתן יהיה לפדותן
פדיון מוקדם החל ביום ב״ה בכסלו תשמ״ד ) 1בדצמבר (1983
באמוד בתקנה  11לתקנות.

כ־־א בכסלו תשל־ט) 21בדצמבר 8ל» (1מאיר פרידמן
סגן הממונה מל המימון ושוק ההון
)חמ (3-50
 1ס״ח תש׳׳ך ,עלי  ;47תשל׳׳ז ,עמי  18ועמי .146
ק״ת תשל״וז ,עמי .768
2

הודעה בדבר הוצאת סדרה של איגרות חוב

 1ם״ח תש׳׳ך ,עמי  ;47תשל״ז ,עמי .246 ,18
 3ק״ת תשל״ה ,עמ׳  ,762עמ׳ .1718

הודעה בדבר תוצאת סדרה של איגרות חוב
לפי חוק מילווה פיתות ,תש״ך—1960
נמסרת בזה הודעה ,כי בתוקף סמבות שר האוצר לפי סעיף ) 6ב(
לחוק מילווה פיתוח ,תש״ך— ,1 1960שהועברה אלי ,קבעתי לגבי
מילווה פיתוח ,תש״ן— ,1960סדרה מסי  ,3540עניינים אלה:
 .1סוג הסדרה :סוג ש־ אשר תנאיו נקבעו בתקנות מילווה פיתוח)סדרות
מסוג שי( ,תשל״ח—) 2 1978להלן — התקנות(.
 .2יום ההוצאה :ל׳ בחשון תשל״ט ) 30בנובמבר .(1978
 .3סך בל שוויה הנקוב 1,600 :מיליון לירות.
 .4מועדי תשלום הריבית :הריבית תשולם בשיעורים שנתיים ההל
ביום י׳ בכסלו תש״ם ) 30בנובמבר .(1979
 .5מועדי פדיון איגרות החוב :אגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום כ״א
בכסלו תשמ״ט ) 30בנובמבר  ,(1988אולם ניתן יהיה לפדותן
פדיון מוקדם החל ביום כ־ד בכסלו תשמ״ד ) 30בנובמבר (1983
כאמור בתקנה  11לתקנות.

כ״א בכסלו תשל׳-ט ) 21בדצמבר  (1978מאיד פרידמן
סגן הממונה על המימון ושוק ההון
)חמ (3-50
 1ס״ח תש׳-ך ,עמי  ;47תשל״ז ,עמי  18ועמי .146
ק״ת תשל׳׳ח ,עמי .768
2

740

חוק מילווה פיתוח,

לפי חוק מילוות פיתוח ,תש״ך—1960
נמסרת בזה הודעה ,כי בתוקף סמכות שר האוצר לפי סעיף ) 6ב(
לחוק מילווה פיתוח ,תש״ך— ,1 1960שהועברה אלי ,קבעתי לגבי
מילווד ,פיתוח ,הש׳׳ך— ,1960סדרה מסי  ,8951ענינים אלה:
 .1סוב הסדרה :סיג ח׳ אשר תנאיו נקבעו בתקנות מילווה פית!1י
)סדרות מסוג ח׳( ,תשל״ז-ד) 2197להלן  -התקנות(.
 .2יום ההוצאה :ו׳ בכסלו תשל״ט ) 6בדצמבר .(1978
 .3סך כל שוויה הנקוב :חמישיפ מיליון לירות.
 .4מועדי פדיון הקרן והריבית :איגרות החוב ייפדו בשלמותן ביום
י׳׳ב בכסלו תשמ״ה ) 6בדצמבר  (1984בתוספת ריבית או ריבית
והפרשי הצמדה ,לפי הברירה הקבועה בסעיף  8להקנות.

מאיר פרידמן
י׳ בכסלו תשל״ט) 10בדצמבר (1978
סגן הממונה על מימון ושוק ההון
)חמ (3—50
 1ס״ת תש״ך ,עמ׳  ;47תשל׳׳ז ,עמי  ,18ו־.146
ק״ת תשל״ז ,עמי .1553
2

תיקק הודעה בדבר הוצאת סדרה של איגרות חוב
של מילווה פיתון?
אני מודיע ,בי בהודעות בדבר הוצאת סדרות של אגרות הרב
של מילווה פיתוח ,שפורסמו בילקוט הפרסומים  ,2471תשל״ט ,עמי ,8
סדרה מס׳  ,5075בסעיף  ,4במקום ״החל ביום ה׳ באלול השל״ט
) 28באוגוסט (1979״ צ״ל ״ההל ביום א׳ באדר תשל״ט ) 28בפברואר
(1979״.

י״ח בכסלו תשל״ט) 18בדצמבר  (1978מאיר פרידמן
סגן הממונה על המימון ושוק ההון
)חמ (3-50

ילקוט הפרסומים  ,2505י״ז בטבת תסל״ט16.1.1979 ,

תש׳׳ך960i

הודעה בדבר תוצאות הבהירות למועצה המקומית מגדל
לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,תשב׳-וז—1965
בהתאם לסעיף ) 71א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,תשב״ה1965-
למועצה המקומית מגדל ,שקויימו ביום ז׳ בחשון תשל׳׳ט ) 7בנובמבר :(1978

במסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות

א .אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
)(1

חזית דחית מאוחדת — בגד

)(2

הליכוד  -מחל

)(3

מגדל לשינוי — ע

ב.

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית

288

ג.

המספר הכולל של הקולות הכשרים

276

ד -המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים
ה.

מספר הקולות הכשרים שביתנו ל כ ל אחת מרשימות המועמדים:
אות/יות

ו.

כינוי הרשימה

מספד הקולות

בגד

חזית דתית מאוחדת

מחל

הליכוד

141

ש

מגדל לשינוי

87

48

מספר המנדטים שבהם זכתה כ ל אחת מרשימות המועמדים:
אות/יות

ז.

12

מספר המנדטים

כ י נ ו י הרשימה

1

בגד

חזית דתית מאוחדת

מחל

הליכוד"

2

ש

מגדל לשינוי

2

שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
)(1

מרשימת חזית דתית מאוחדת — בגד
.1

)(2

מרשימת הליכוד  -מחל
.1

)(3

עוקבי יוסף )םעיד(

ברלס יוסף

.2

כרסנטי יואל

מרשימת מגדל לשינוי  -ש
.1

דיאמנט גלעד

ז׳ בחשון תשל״ט)ד בנובמבר (1978

.2

אלמוזילינה גילה

נחמה ברוך
פקידת הבהירות למועצה מקומית מגדל

 1ם״ח תשכ־ה ,עמי  ;248תשל׳׳ט ,עמ׳ .3

•לקזט הפרסומים  ,2505י״ז בעבה תשל״ט16.1.1979 ,

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית מטולה
לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,תשכ״ה—1965
בהתאם לסעיף ) 71א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,תשכ״ה ,11965-נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות
למועצה המקומית מטולה ,שקויימו ביום ז׳ בחשון תשל״ט ) 7בנובמבר :(1978

א .אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
)(1
)(2
)(3

המערך  -אמת
הליכוד  -מחל
עתיד מטילה לפיתוח ולשגשוג  -עמל

278

ב• המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית
ג.

המספד הכולל של הקולות הכשרים

274

ד.

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים

4

ה.

מספר הקולות הכשרים שניתנו ל כ ל אחת מרשימות המועמדים:
אות/יות
אמת

ו•

בינוי הרשימה

21

המערך

מחל

הליכוד

127

עמל

עתיד מטולה לפיתוח ולשגשוג

126

מספר המנדטים שבהם זכתה כ ל אחת מרשימות המועמדים:
אות/יות

ז.

מספר הקולות

כינוי הרשימה

מחל

הליכוד

עמל

עתיד מטילה לפיתוח ולשגשוג

מספר המנדטים

שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
)(1

מרשימת הליכוד — מחל
 .1גולדברג יוסף
 .2פיין דור

)(2

מרשימת עתיד מטולה לפיתוח ולשגשוג — ע מ ל
 .1בלסקי ביאליק

.3

ניישטיין אהוד

.2

אמיתי אורי

י׳ בחשון תשל״ט ) 10בנובמבר (1978
 1סייח תשב״ד ,עמ׳  ;248תשל״ט ,עמי .3

יעקב קובי
פקיד הבחירות למועצה המקומית מטולה

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית םכנץ
לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,תשב״ה—1965
בהתאם לסעיף ) 71א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,תשכ״ה— ,11965נמסרת בזאת הודעה על תוצאות הבחירות
למועצה המקומית םכנין ,שקויימו ביום ז׳ בחשון תשל״ט ) 7בנובמבר :(1978

א -אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
)(1
)(2

ההוכחה  -אב
האור  -אנ

) (3האחיה  -אח
) (4חזית םבנין הדמוקרטית — גד
 1ס׳׳ח תשב״ה ,עמי  ;248תשל״ט ,עמי .3

742

ילקוט הפרסומים  ,2505י״ו בטבת תשל״ט16.1.1979 ,

ב.
ג.
ד.
ה.

)(5
)(6
)ד(
)(8

החלוציות  -טל
התחיה  -בה
תנועת סבבין הפרוגרסיבית — צ
השיפור — צל

)(9

קדמה ופיתוח — רא

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית
המספר הכולל של הקולות הכשרים
המספר הכולל של הקולות שבמצאו פסולים
מספר הקולות הכשרים שניתנו ל כ ל אחת מרשימות המועמדים:
בינוי הרשימה

אות/יות

מספר הקולות

אב
אנ
אח
גד
טל
נה
צ
צל
רא
מספר המנדטים בהם זכתה כ ל אחת מרשימות המועמדים:

438
296
174
661
247
397
208
254
437

ההוכחה
האור
האחוה
חזית סכנין הדמוקרטית
החלוציות
התחיה
תנועת סכנין הפרוגרסיבית
השיפור
קידמה ופיתוח

ו.

אות/יות

אב
אנ
גד
טל
נה
צל
רא

3190
3112
78

כינוי הרשימה

מספר המנדטים

ההוכחה
האור
חזית סכנין הדמוקרטיה
החלוציות
התחיה
השיפור
קידמה ופיתוח

שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
) (1מרשימת ההוכחה — אב
 .1חלאילה חפיז
) (2מרשימת האור — אנ
 .1בדארנה אחמד
) (3מרשימת חזית סכנין הדמוקרטית — גד
 .1אבו ריא מוםטפא
 .2אבו יונס פיסל
) (4מרשימת החלוציות — טל
 .1גנאים חלד
)(5
)(6
)(7

מרשימת התחיה — נה
 .1טרביה גימאל
מרשימת השיפור — צל
 .1אבו ריא עדנאן
מרשימת קדמה ופיתות — רא
 .1גנאים מוחמד

.2

חלאילה נימר

.3

בדארנה עלי

 .2זוביידאת מחמוד

הערה :בגלל מהומה שהתעוררה בעת ספירת הקולות בקלפי מם׳  4לא נסתיימה ספירת הקולות בקלפי זו ,והמסמך הנחזה
להיות פרוטוקול של ועדה הקלפי מס׳  4נמסר לפקיד הבחירות באיחור של ימים מספר ,אשר על בן התוצאות המפורטות לעיל
אינן כוללות את תוצאות הבחירות למועצה המקומית בקלפי מס׳ .4
ה׳ בטבת השל״ט ) 4בינואר (1979

אהוד שיל״ת
פקיד הבחירות למועצה המקומית סכנין

ילקוט הפרסומים  ,2505י״ז בטבת תשל״ט16.1.1979 ,

743

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
המועצה המקומית מגדל

ה.

לפי חוק הרשויות המקומיות)בחירת ראש הרשות
וסגניו וכהונתם( ,תשל׳׳ה—1975
בהתאם לסעיף ) 71א( לחוק הרשויות המקומיות )בהירות(,
השכ״ה— ,1 1965ולסעיף ) 7ב() (1לחוק הרשויות המקומיות )בחירת
ראש הרשות וסגניו וכהונתם( ,תשל״ה— 1975צ ,נמסרת בזה הודעה
על תוצאות הבהירות לראשות המועצה המקומית מגדל ,שקויימו
ביום ז׳ בחשון תשל׳׳ט ) 7בנובמבר :(1978
א.

אושרי הצעות המועמדים כלהלן:
 .1ברלם יוסף

ב.

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו
המספר הכולל של הקולות הכשרים

195

ד.

המספר הכולל של הקולות הפסולים

93

ה.

מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:
הקולות
באחוזים
במספרים
שמ המועמד
ברלם יוסף

ו.

100

שמו של המועמד שנבחר לראש הדשות:

ברלם .
)שם המשפחה(

יוסף
)השם הפרטי(

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

ז׳ בחשון תשל׳׳ט ) 7בנובמבר (1978

 1ס״ח תשכ׳׳ה ,עמי  ;248חשל״ט ,עמ׳ .3
 2ס־ח חשל״ה ,עמי .211

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות
וסגניו וכהונתם( ,השלייה—1975
בהתאם לסעיף ) 71א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(,
תשכ׳ה— ,1 1965ולסעיף ) 7ב()נ( לחוק הרשויות המקומיות)בחירת
ראש הרשות וסגניו וכהונתם( ,תשליה— ,2 1975נמסרת בזה הודעה
על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית םכנין ,שקויימו
ביום ז׳ בהשון תשל״ה ) 7בנובמבר .(1978
א.

אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 .1ג׳מאל טדביה
 .2מוחמד גנאים

ב.

המספר הבולל של הבוחרים שהצביעו
בתחום הרשות המקומית

3190

המספר הכולל של הקולית הבשרים

3105

ד.

המספר הכולל של הקולות הפסולים

85

ה.

מהפר הקולות הכשרים שניתנו לבל אחד מהמועמדים:

ג.

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראשות
המועצה המקומית מטולה
לפי חוק הרשויות המקומיות)בהירת ראש הרשות
וסגניו וכהונתם( ,תשל׳׳ה—1975
בהתאם לסעיף ) 71א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(,
השב׳׳ה— ,11965ולסעיף ד)ב() (1לחוק הרשויות המקומיוה )בחירת
ראש הרשות וסגניו וכהונתם( ,תשל״ה ,2 1975-נמסרת בזה הודעה
על תוצאות הבחירות לראשות המועצה המקומית מטולה ,שקויימו
ביום ז׳ בחשון תשל״ט ) 7בנובמבר :(1978
א.

אושרו הצעות המועמדים כלהלן:
 .1גולדברג יוסף
 .2בלסקיביאליק
 .3פרנקל אסף  -שהסיר את מועמדותו ערב הבהירות

ב.

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו
279

ג.

הממםפר הכולל של הקולות הכשרים

275

ד.

המספר הכולל של הקולות הפסולים

4
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)שם המשפחה(

הודעה בדבר תוצאות הבהירות לראשות
המועצה המקומית םכבין

פקידת הבחירות למועצה המקומית מגדל

 1ס״ח תשכיה ,עמ׳  ,248תשל״ט ,פמ׳ .3
 2ס״ח תשליה,עמ׳ .211

גולדברג

יוסף
)השם הפרטי(

פקיד הנחירות למועצה המקומית מטולה

נחמה ברוך

בתחום הרשות המקומית

גולדברג יוסף
בלםקי ביאליק
פרנקל אסף

140
134
1

50.9
48.72
0.36

יעקב קובי

בתחום הרשות המקומית

195

ש• המועמד

הקומת
במספרים

באחוזים

י׳ בחשון תשל״ט ) 10בנובמבר (197S
288

ג.

מספר הקולות חבשיים שניתנו לכל אחד מהמועמדים:

הקולות
כאחוזים
במספרים
51.18
1589
48.82
1516

שמ המועמד
ג׳מאל טרביה
פוחמד גנאים
ו.

שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות:

טרביה

גימאל

)שם המשפחה(

)השם הפרטי(

הערה :בגלל מהומה שהתעוררה בעת ספירת הקולות בקלפי
מס׳  4לא נסתיימה ספירת הקולות בקלפי זו ,והמסמך הנחזה להיות
פרוטוקול של ועדת הקלפי מס׳  4נמסר לפקיד הבחירות באיחור
של ימים מספר אשר על בן התוצאות המפורטות לעיל אינן כוללות
את הוצאות הבהירות לראשות הרשות בקלפי מס׳ .4
ה׳ בטבת תשל״ט ) 4בינואר (1979

אהוד שיל״ת
פקיד הבחירות למועצה המקומית סכנין
 1ם״ח חשכ״ה ,עמ׳  ;248תשל״ט ,עמי ס.
 3סייח תשל״ה ,עמי .211
ילקוט הפרסומים  ,2505י׳׳ז בטבת תשל״ש16.1.1979 ,

הודעה בדבר תוצאות הבחירות
למועצה המקומית רמות השבים
לפי חוק הרשויות המקומיות)בהירות( ,תשכ־ה—1965
,בהתאם לסעיף  43לחוק הרשויות המקומיות)בחירות( ,תשכ״ה—
 ,11965נמסרת בזה הודעה כי לקראת הבחירות למועצה המקומית
רמות השבים ,שעמדו להתקיים ביו• ז׳ בחשו] תשל״ט ) 7בנובמבר
 (1978לשם בחירת חברי המועצה ,אושרה רשימת מועמדים אחת
דהיא:
אותןיות
כינוי הרשימה
למען רמות השבים המאוחדת

.1

קידר דב

.5

בלין אליעזר

.2

שינברג עודד

.6

הרמן יואל

.7

אפיק דוד

.3

גבע מאיר

.4

כ־ז בכסלו תשל׳׳ט ) 27בדצמבר (1978

יצחק גבאי
פקיד הסדר המקרקעין
אזיר הסדר פתח־תקוה

הודעה על בקשה לחידוש רישום
לפי חוק המקרקעין ,תשב׳׳ט—1969
מודיעים בזה ,כי הוגשה בקשה לחידוש רישום של המקרקעין
המתוארים בתוספת .כל אדם המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות
לחידוש הרישום תוך ששים יום מתאריך פרסום הודעה זאת .ההתנגדות
תוגש בכתב ,בשני עותקים ,במשרדי אגף רישום והסדר המקרקעין,
רחוב חשין  ,1ירושלים ,ובצירוף עותק אחד נוסף לכל אדם שיש לו
זבות במקרקעין ,בהתאם לבקשה.

תוספת

י-ז בחשון תשל״ט ) 17בנובמבר (1978

םלינה אלעזר
פקידת הבחירות למועצה המקומית רמת השבים
הערה :הואיל ולא הוגשה אף מועמדות לראשות המועצה
המקומית רמות השבים ,לפי סעיף  10לחוק הרשויות המקומיות
^ ח י ר ת ראש הרשית וסגניו וכהונתם( ,תשל״ה5-ל ,219תבחר המועצה
.
המקומית רמות השבים בראש המועצה המקימית.
 1ס״ח תשב׳׳ה ,עמי  ;248תשל״ט ,עמי .3
 2ס״ה תשל״ה ,עמי .211

הודעות בדבר מתן רשיונות להוציא לאור עתונים
לפי פקודות העתונות
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום כ״ט בתשרי חשל״ט ) 30באוקטובר
 ,(1978ניתן לאריה אבידור ,רחוב הכרמל  ,24רמת השרון ,רשיון
מסי  ,1869חתום ביד הממונה על מחוז תל־אביב ,להוציא לאור ירחון
בשם ״רביסטה ישראל״ ,שידון בנושאים כלליים ,ייערך בידי אריה
אבידור ,ויודפם בבית הדפום ״ג׳רוםלם פוטט״ ,יהודה המכבי ,69
תל־אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום כ*ט בתשרי תשל״ט ) 30באוקטובר
 ,(1978ניתן ליואל ישראל ,רחוב וייצמן  ,123תל־אביב ,רשיון מם׳
 ,1870חתום ביד הממונה על מחוז תל־אביב ,להוציא לאור ירחון
בשפה העברית בשם ״חוק משטרת ומשפט־׳ ,שידון בעניני חוק,
משפט ומשטרה ,ייערך בידי אריאל שמר ויודפס בבית־הדפוס
*דרבי״ ,רחוב המבדיל  ,4רמת־גן.
ת׳ בכסלו תשל״ט ) 7בדצמבר - (1978

)המ (3-75

מודיעים בזה בהתאם לסעיף  57לפקודה ,כי ליה הזכויות לגלש
רישום מספר  8881בפר קאסם ,הוצג לעיון ביום ב׳׳ז בכסלו תשל״ט
) 27בדצמבר  (1978לתקופה של שלושים יום בלשבת פקיד הסדר
המקרקעין אזירי הדרום ,רתוב לוינסקי מם׳  ,76קומה ד׳ ,תל־אביב,
בלשכת מינהל בפת פתת־תקוה ובמשרדי המועצה המקומית כפר־
קאםם.

מ״ר

לפי הסעיף .האמור הכריז פקיד הבחירות למועצה המקומית
רמות השבים ,על דעת ועדת הבחירות ,ביום ז׳ בהשון תשל׳׳ט )7
בנובמבר  (1978על המועמדים המפורטים להלן כעל האנשים שנבחרו
כחברי המועצה המקדמית רמות השבים:

שחר גרשום

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש! ,תשכ״ט1969-

יעקב מדקוביץ
סגן המנהל הכללי לשרותי הרום
ולתפקידים מיוחדים במשרד הפנים

ילקוט הפרסומים  ,2505י׳׳ז בטבת תשל״ט16.1.1979 ,

מם׳ סידורי ,1 :תיק מסי :חר.1/79/
העיר או הכפר :ירושלים.
הרובע או השכובה :םוואחרה.
םוג המקרקעין; מירי.
תיאור הנכם :אדמה.
השטח 401 :מטר מרובע.
הגבולות —
צפון  -עלי אמירה;
דרוס — דרך;
מזרח — מגרש מם׳ ;25
מערב  -מגרש מסי .23
פרטי הרישום
כרך  ,1דף  ,69מגרש מס׳  24לפי התבנית.
מם׳ השטר.1124/39 :
מהות הפעולה :הפרדה.
הזוכה :חברת המזרחי לפתוח קרקפות בע״מ.
החלק :בשלמיה.

יוסף כהן

מפקח על רישום מקרקעין

הודעה בדבר שינוי בהרכב בית הדין למס עסקים
נמסרת בזה הודעה ,כי הרכב בית הדין למס עסקים ,שהוקם על
ידי המועצה האזורית מנשה ,שונה מיום ב״ד בהשון תסל״ט )24
בנובמבר  (1978כלהלן:
במקום ׳׳ד׳׳ר יהודה זקס  -הבר״
— חבר״.
יבוא ״מקס קריגר
ההודעה בדבר הקמת בית דין למס עסקים שפורסמה בילקוט
הפרסומים  ,279תשי״ג ,עמי  ,686ותוקנה בילקוט הפרסומים ,2151
תשל־ו ,עמי  ,128תתוקן לפי זה.
בנימין פגי
ז׳ בכסלו תשל״ט ) 7בדצמבר (1978
ראש המועצה האזורית מנשה
)חמ (3-223
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הודעה על ביטול רשיונות רופאים
לפי פקודת הרופאים ]נוסח חדש[ ,תשל׳״ז—1976
בהתאם להעיף  «0לפקודת הרופאים ]נוסה חדש{ ,תשל״ז 1976-י ,מודיעים בזה על ביטול רשיונותיהם של רופאים שנפטרו בתאריך
המצויק לצד שם כל אחד מהם:

השם

המען

מסי תאריך
הרשיון הפטירה

בן בשט
רחל  ,2הר הכרמל
אמיל ישוע
רה׳  264מם׳  ,9יפו
רבינוביץ בריל
שטיינברג ליאון פנקס  ,47תל־אביב
פבזנר  ,5חיפה
פרץ לוציאן
סמטא 7אי ,צפת
פדל יעקב
יואל  ,7היפה י
קלינגר זיק
זלומונם וילהלס רענן  ,8חיפה
מוטולסקי יוליוס שד׳ רוטשילד ,71
תל-אביב
פופליקר מדסין משק ״עינת״ ליד
פתח־תקוה
החלוץ  ,39ירושלים
רבינוביץ קורט
אבןגבירול  ,112תל־אניב
רזיאל בנימין
דוד שמעוני  ,18רחובות
יונס ולטר
דוד שמעוני  ,18רחובות
יועם זלמה
מאנה  ,3טלכיה ,ירושלים
לבל עמנואל
בן יהודה 11אי ,ירושלים
וילנצ׳יק רבקה
פלוריאן ארמנד שד־ חב״ד  ,37תל־אביב
דרך רחובות הנהר ,15
הרמן עמנואל
רמת־גן
אוסישקין  ,44קרית מוצקין
אקשטיין מאיר
מסדה  ,3חיפה
כהן ליאופולד
בורםוקוץ לב
רחוב הם  ,33חיפה
אריה
דוידוביץ שמעון רח׳ תר׳׳ן  ,17רחובות
ליבוביץ  ,11גדרה
בן גפן אריה
החשמל  ,4תליאכיב
במברגר יצחק
עליה שגיה ,10
פאבטר קלמן
פתחיתקוה
השקמה 9א־ ,בת־ים
גורפיבקל אנה
רייבנבך יצחק בד התשבי  ,16היפה
םוקולוב  ,15חולון
יבלובסקי יוסף
שרשבסקי קורט פלנט  ,6פתח־תקוה
בורוכוב  ,35קרית יובל,
זקי בן ציון
ירושלים
שד׳ ויצמן  ,25קרית מוצקין
סילשי לסלו
מוריה  ,83כרמל ,חיפה
פרונט יעקב
שד־ רוטשילד ,140
גורדון יהואש
תל־אביב
פבזבר  ,34חיפה
צובאי אלדד
המלך ג׳ורנ׳ ,23
אשר לודויג
ירושלים
קוטן אלפרד
עזה  ,9ירושלים

2512
2685
1912
6427
825
5061
1826

20.1.74 1366
6255
4332
2088
1341
1342
1186
2603
7578

4.2.74
5.2.74
10.2.74
16.2.74
2.3.74
21.3.74
22.3.74
7.4.74

22.4.74 5218
10.5.74 2229
25.5.74 622
6.6.74 3647
24.6.74 4188
8.7.74 3271
3.8.74
76
6617
9881
3862
4534
1783

24.8.74
28.8.74
29.8.74
5.9.74
9.9.74

4.10.74 4759
9.10.74 3690
22.10.74 1706
2.11.74 4192
18.11.74 2038
926
884
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אפריל 1968
15.2.71
15.4.72
5.1.73
11.10.73
21.10,73
22.10.73

29.11.74
29.11.74

השם
השם

תאריך
זס׳
ןזרישון הפטירה

המען
המען

מוריה  ,41חיפה
רוט קלרה
שד׳ אונו  ,64חיפה
לקוש עזרא
רמב׳־ן  ,41ירושלים
הולנדר רחל
אהרובוביץ ,11תל־אביב
גוטליב רודולף
הרצל  ,30בתיים
לבל הרמן
שיכון עובדים ,בלוק ד,
קרמר מאיר
בני־בדק
קולר חנה
מלצט  ,13תל־אביב
צה״ל  ,15/2קריתים,חיפה
קרץ שנדור •
ברק  ,3באר־שבע
נליקסמן מיכאל
ד׳ישראלי  ,20חיפה
באמן יוסף
אהד העם ,טבריה
קסטוריבו יצחק
קריגל איגבץ
שלומציון המלכה ,49
תל־אביב
למפרט אנדרי
שיכון ד׳ ,288/16
באר־שבע
גלםשייב שמואל בית אלישע ,חיפה
פיםטנר מרטין
רוטשילד  ,12פתה־תקוה
דוננפלד יששכר ביאליק ,רמות הדר ,305
תיפה
רמנולד לילי
שכ׳ ד  ,557/18באר־שבע
לוינסון לובוב
כרמיה  ,22תל־אביב
זליצקי זבדיה
פרופ׳ שור  ,15תל־אביב
אדלה
לחובר ,רמת אביב
קלופפר פרנץ
גבעתי  ,14רמת־חן
רוך אלחנן
כצנלםון ,כפר־אתא
קולמן פילן
ג׳זבין רפאל
קרן היסוד  ,29ירושלים
דרום צהלה9912 ,
רזניק קוםיאס
רמז  ,6כפר סבא
הקםלמן בךנרד
שיכון תקומה ,כפר־סבא
םטינגר שמחה
לייבל קרול
השל״ה  ,13תל־אביב
לנגה דוד פרנץ
בורוכוב  ,11ירושלים
פינקלר קלמן
חרל׳׳פ  ,56ירושלים
הרצל  ,55נהריה
מנלים גדעון
ספינדל ברנרדו צה״ל ,קרית אליעזר ,חיפה
לבבטל ולטר
דזיאל  6רמת חן ,רמוג־גן
קלרן נה!
הר״ן  ,8ירושלים
םיגלר הרי
בית ברבע ,אשקלון
טרומפלדור  ,23עכו
ראט יעקב
מרכז קליטה ,אשדוד
יגר ג׳ק
ישראל מכאל
שמעוני  ,9באר־שבע
שד׳ הרצל ,קרית שמואל,
זם יעקב
טבריה
עין גדי  ,6חולון
אור אודליה
הנביאים  ,74ירושלים
מר יוסף
קזיש יצחק זלמן זחנגוף  ,170תל־אביב
־

3146
4633
951
1834
6835

7.12.74
9.12.74
18.12.74
30.12.74
12.1.75

5108
801
7172
8347
5148
5590

29.1.75
30.1.75
15.2.75
18.2.75
19.2.75
20.2.75

20.2.75 3042
24.2.75 6409
5.3.75 2108
18.3.75 6053
18.3.75 2839
18.3.75 6786
1 28.3.75 3683
2001
4563
1365
1462
1538
7445
4659
6194
1897
1259
6085
3406
7462
158
981
»951
5459
8480
5877

19.4.75
6.S.75
20.5.75
2.6.75
16.6.75
14.7.75
26.7.75
7.8.75
15.8.75
19.8.75
18.9.75
3.10.75
6.10.75
9.10.75
28.11.75
9.12.75
20.12.75
25.12.75
25.12.75

1576
9536
3069
1334

1.1.76
18.1.76
18.1.76
30.1.76

ילקוט הפרסומים  ,2505י״ז בסבת תשל״ט16.1.1979 ,

השם
אייכנהולף
אחידוד
בראף ישעיהו
אלכסנדר
ברזילי שושנה
טרטאקובסקי
מיכאל
דוד עובדיה
בילםקי פדידריך
אייזנברג חיים
וולף
עציוני מרדכי
בן אםא בנימין
יהודה
הנדל קרלדס
גומפרץ פרידריך
בר רב האי
השולמית
פגי ישעיהו
קליין אברהם
באבי בנימין
וגנר סימון
קדמר הוגי

המען

תאריך
»0׳
הרשיון הפטירה

אחד העם  ,14חיפה

15.2.76 3143

שד׳ וייצמן  ,5נתניה
החלוץ  ,5ירושלים

26.2.76 2383
4.3.76 6615

חטיבת כרמלי  ,9/5חיפה
חסכון  ,720/3אשדוד
אהוד  ,7חיפה

4.3.76 9000
5.3.76 6605
6.3.76 1517

ככר הבימה  ,2תל־אביב
ארזה ,מוצא ,ירושלים

11.3.76 2771
14.3.76 10270

שרה  ,2באר-שבע
הצלפים  ,16היפה
גן רחביה  ,6ירושלים

21.3.76 2616
2.4.76 3566
25.4.76 1733
1522
2260
4565
1901
4985

י

נתיב אופקים  ,26חיפה
ד׳ישראלי  ,3חיפה
אבן ספיר  ,23פתה־תקוה
שד׳ חן  ,6תל־אביב
וייצמן  ,56בהריה
הנדייטה סולד ,2
פתח־תקוה
30.5.76 6420
7.7.76 1686
שבטי ישראל ,ירושלים
דויטש אביחיל
אפקי ,קוממיות ,17
קורט יוסף
14.7.76 690
תל־אביב
צה״ל  ,35קרית אליעזר,
' " ר ש לייסנר
30.7.76 3839
חיפה
אמה
13.8.76 4718
טרומפלדור  ,19רחובות
סטיר יאן
קדית יובל ,ידושליס
17.8.76 4675
חלד עמנואל
19.9-76 4719
חרל״פ  ,37ירושלים
הר פז לואיז
19.9.76 10688
מלסינםקי רעיםה מרכז קליטה ,דימונה
5.10.76
58
בלוך  ,4תל־אביב
הלד יוסף
7.10.76 5100
קדימה  ,27חיפה
אבגלברג אנשל
אצ-ל  ,8/2ירושלים
10.10. 76 9363
שימוביץ יעקב
גינצבורג לודויג רמות השבים
11.11.76 1210
הוכשטט ברטהולד ביאליק  ,15/12באר־שבע 14.11.76 5224
14.11.76 3031
ההגבה  ,15פתח־תקוה
סודני ציון
קרית מלאכי 532/10
מיטלמן פאול
16.11.76 6643
16.11.76 3413
 1שטיינר גבריאל פרישמן  ,30תל־אביב
רה׳ גדעון  ,25רמת־גן
17.11.76 1582
בן ברוך הרץ
23.11.76 5876
כביש יפו  ,35תל־אביב
שפירא עמנואל
שלמה המלך ,82/8
מירונר אל פרד
1.12.76 1914
תל־אביב
1.12.76 4325
כרמן  ,14ירושלים
פרידמן דביאל
14.12.76 9250
ניבחובםקי  ,28בני־בדק
אודן אהרון
פרנקפורטר ל ,פתח־תקוה 30.12.76 2106
פדנו טיבוד
אילת  ,24בוה שאנן ,חיפה 10.1.77 3046
גולדמן שמואל
דרך עזה  ,19ירושלים
30.1.77 999
לוי יעקב
30.1.77 3258
שמוקלד ויליאם שער הגיא  ,5גתביה
4.3.77 2878
דיזנגוף  ,22נתניה
ויינלס יוסף
פלקה יצחק פרנק רוטשילד  ,103םתח־תקוה 10.3.77 2939
טבריה ,קרית שמואל ,נצרת 7.4.77 4706
קריספיןמוס
שיכון רופאים ,תל־השומר 10.4.77 7984
כהן שמואל
ילקוט הפרסומים  ,7505י״ז בטבת תשל׳יס16.1.1979 ,

5.5.76
8.5.76
17.5.76
28.5.76
30.5.76

השם

המען

ממי
תאריך
הרשיון הפטירה

מלון נדף ,ערד
גלמן אללה
הוגו  ,10היפה
וכעל הגרילו
ראוגן כץ  ,82פחח־תקוה
לדיאנו ארנולד
יוספטל  ,109/5קרית אתא
שפר לודויג
בלפור  ,15תל־אביב
רוזננרב אלנה
קיבוץ רמת יוחנן
גיטל אליהו
רה׳  17מם׳  ,43באר־שבע
מולדיאר יוסף
סינקובר ארבולד צמחי היהודים  ,21תל־אביב
פרלשטיין ארתור יהלום  ,27דמת-גן
שד־ חן  ,8נתניה
שמיר חיים
בכר היינריך היינה  ,2היפה
ויטני לדיסלאו
אחמוז׳יק אברהם• ברטבורא  ,8ירושלים
שיכון הרופאים,
שקד רפאל
תל־השומר
ולדשצייןלסקר יצחק בן צבי ,20ירושלים
קיים סלומון
ארלוזרוב  ,40תל-אביב
שיכון דיםקין ,26/19
• שפד ברנרדו
ירושלים ,
שד׳ דוד המלך ,35
אייהורן חיים
תל־אביב
בן יהודה  ,36ירושלים
שמחה יהושע
ברנשטיין בהן  ,2תל־אביב
וייס אלכסנדר
קופת חולים  ,47אשקלון
ציו׳בוטרו לופו
ישראלית משה
מלכי ישראל  ,10ירושלים
גוטפריד יואכים שלמה המלך ,313
באר־שבע
קםל אלעזר
ברכיהו  ,4ירושלים
רייך אירנה
קרן היסוד  ,15ירושלים
פינקלשטייןאינגר מרכז קליטה ,כנען ,צפת
אברהם
דמן  ,10נתנ»ה
מקסימיליאן
פרויד  ,6חיפה
פרנש םדפבה
הרשקוביץ סמי
אפקים  ,21חיפה
לינה
מוריה  ,13חיפה
שן שלמה
בארי  ,4חיפה
שניידר אדולף
מורגן)פלישר(
שד׳ הנשיא  ,28חיפה
לודמילה
ויינברג אדמונד אדסישקין  ,40ירושלים
שיכון ותיקים ,אבן יהודה
רוט אבא
בלומבטל שלמה
קק׳׳ל  ,43קרית עמל
)סלי(
מרכז קליטה, ,אשדוד
בבר מורדו
רומנה גניה גולד
זנד איגנצין
בר״סקייר ארתור
אהרון
כץ קורנלין

10949
1018
5101
8320
2538
4550
4679
2951
5519
2985
5514
2077

14.4.77
25.4.77
14.5.77
ל7.7.7
16.9.77
29.10.77
4.11.77
29.11.77
29.11.77
10.12.77
18.12.77
20.12.77

30.12.77 51409
3.1.78 7184
6.1.78 5610
12^1.78 7250
2421
844
1333
4625
1147

19.1.78
19.1.78
28.1.78
2.2.78
13;2.78

14.2.78 3262
14.2.78 3437
34
22.2.78
31.3.78 L0557
1.4.78 4323
1.4.78 3312
2.4.78 2604
28.4.78 1395
7.5.78 3536
14.5.78 1404
23.6.78 2623
17.7.78 2389

19.7.78 1050
רדר/
29.6.73 7251
רח׳ברליבר  ,8/11רמת־גן רדו־/
1.8.75 50546
רדר/
האר״י  ,21תל־אביב
8.8.75 50964
רדד/
ימק־׳א ,המלך דוד,
16.7:76 51015
ירושלים
רדר/
וולפםון  ,7גהריה
19.1.78 51795

י׳ מבצ׳יל
כ״ח באב תשל׳׳ת) 31באוגוסט (1978
המנהל הכללי של משרד הבריאות
)חמ (3-166

747

הודעות בדבר הגדלת הון
לפי פקודת החברות
המספרים שבהודעה מציינים את הפרטים הבאים :
שם החברה..
מספר התיק,
51-044241-1 .2
ההון הרשום של החברה,
 325 000 .3לירות.
סכום הגדלת הון.
 125 000 .4לירות.
תאריך רישום ההחלטה המיוחדת
 12 .5ביוני .1978

.1
.2
.3
.4
.5

 .1ליזה חברה למוצרי קונ-
פקציה בנתניה בע״מ

 .1לנדקו רוביבשטיץ השקעות
בעימ
 2.חפi2488
 10 000 000 3.לירות.
 90 000 000 4.לירות.
 8 5.ביוני .1978

 .1בנק אדנים
 והלוואות בע״מ2.
3.
4.
5.

למשכנתאות

52-002269-0
 7 500 000לירות.
 67 500 000לירות.
 12ביוני .1978

 .1כלל)ישראל( בע״מ
52-002440-7 2.
 300 000 000 3.לירות.
 60 000 000 4.לירות.
 26 5.ביוני .1978

 .1םולתם בע׳׳מ
2.
3.
4.
5.

 .1זאנטקרן ובניו בע״מ
2.
3.
4.
5.

51-060377-2
 100 020לידות.
 900 000לירות.
 5ביוני .1978

 •1נ.י.או .החזקות בע״מ

52—002S73—9 .2
 50 000 000 3.לירות.
 150 000 000 4.לירות.
 29 5.ביוני .1978

51-043907-8 .2
.3
 200 000 4.לירות.
 4 5.ביוני .1978

 .1מדף מפעלי פלסטיק בע־מ
2.
3.
4.
5.

51—073013-8 2.
 150100 3.לירות.
 12 850 000 4.לידות.
 14 5.ביוני .1978

 .1ויטמד בע״מ
2.
3.
4.
5.

51-022583-2
 1050 000לירות.
 1 950 000לירות.
 15ביוני .1978

 .1סלפ־פיקם מתכות בע״מ
2.
3.
4.
5.

51—051200—7
 2 750 000לירות.
 1088 000לירות.
 12בידני .1978

 .1נפיקים חברה להנפקות של
בנק דיםקונט בע״מ
52—002993—5 2.
 50 000 000 3.לירות.
 100 000 000 4.לירות.
 18 5.ביוני .1978

748

51-070280-6
 150 000 000לידות.
 100 000 000לירות.
 27ביוני .1978

 .1מימונים חברה פיננסית של
בנק לאומי בע״מ

51-018667-9
 370 000לירות.
 600 000לירות.
 18ביוני .1978

 .1הפניקס הישראלי
לביטוח בע׳׳מ
2.
3.
4.
5.

! .ירדניה חברה לבטוח בע״מ
 .1מלונות צל בע״מ

 .1צלון בע״מ
51-011932-4 2.
 2 000 000 3.לירות.
 2 000 000 4.לירות.
 24 5.ביוני .1978

51—001713—8 2.
 30 000 000 3.לירות.
 20 000 000 4.לירות.
 19 5.ביוני .1978

חברה

52-007145-0
 50 000 000לירות.
 55 000 000לירות.
 2ביולי .1978

|^

 .1בנק כללי לישראל בע־מ
55—000449—0 2.
 50 000 000 3.לירות.
 50 000 000 4.לירות.
 28 5.ביוני .1978

 .1הבנק הבינלאומי הראשון
לישראל בע-מ

 .1מירומית מפעלי
אשקלץ בע״מ

מתכת

52-002908-3 2.
 200 000 000 3.לירות.
 400 000 000 4.לירות.
 19 5.ביוני .1978

2.
3.
4.
5.

 .1הברה ישראלית לקופסאות
פח בע״מ

 .1גרניט חברה לעבודות ציבו
ריות עפר וכבישים בע״מ

52-003106-3
 1 700 000לידות.
 8 300 000לידות.
 28ביוני .1978

51—003706-2 2.
.3
 70 000 000 4.לירות.
 18 5.ביוני .1978

2.
3.
4.
5.

 .1פ .י .בי .אחזקות בע׳׳מ

 .1ישיבת פוניבז׳ בע״מ

2.
3.
4.
5.

52—002902-6
 225 000 000לירות.
 375 000 000לירות.
 26ביוני .1978

2.
3.
4.
5.

51-049249-9
 20 600לירות.
 250 000לירות.
 21ביוני .1978

51-000651-3
 1 200לירות.
 5לירות.
 21ביוני .1978

ילקוט הפרפוכים  ,2505י׳׳ז בטבת תשל׳׳ט16.1.1979 ,

הודעות בדבר הגדלת הון
»• דבר בעימ
52—000171—0 2.
 30 000 3.לירות.
 4 970 000 4.לירות.
 7 .5ביולי .1978

4 2.י51—001947-
 3 177 900 3.לירות.
 625 000 4.לירות.
 12 5.ביוני .1978

51—018286-8 2.
 2 000 3.לירות.
 20 000 4.לירות.
 22 5.ביוני .1978

 .1חיפה כימיקלים בע״מ

 .1כרמית בע״מ
51-O0325Í-9 .2
 400 001 3.לירות.
 200 000 4.לידות.
 12 5.ביוני .1978

 .1פרי הגליל בע״מ

2.
3.
4.
5.

! .אמנים מאוחדים בע״מ

 .1ש׳ קיבד ושות׳ בע״מ

!

52—002721—0 2.
 125 000 000 3.לירות.
 80 032 857 4.לירות.
 2 5.ביולי .1978

 .1נעמןבע״מ
52—001134-7 2.
 400 000 3.לירות.
 83 000 4.לירות.
 7 5.ביולי .1978

 .1יצהר חרושת שמנים ישרא
ליים בע״מ
2.
3.
4.
5.

52-000435-9
 10 000 000לירות.
 10000000לירות.
 7ביולי .1978

 .1תעשית אבן וסיד בע״מ

22

432

51—011312-9 2.
 400 000 3.לירות.
 2 000 000 4.לירות.
 14 5.ביוני .1978

 .1מחלבת בני ברק כפיר בע״מ

 .1פרוטא־זן בע״מ

51-013683—1 2.
 400 000 3.לירות.
 2660000 4.לירות.
 18 5.ביוני .1978

! .קסטל מפעלי פלדה בע״מ

 .1טקס כץ בע״מ

! .חיפה כימיקלים בע״מ

! .סינוס בע״מ

2.
3.
A
3

51-05882-0
 27 567 332לירות.
לירות.
 2ביוני .1978

 .1תעשיות אלקטרו כימיות
)פרוטאדום( בע״מ

51-013713-6
 65 000לירות.
 235 000לירות.
 28ביוני .1978

51-024307—4 2.
 3 000 000 3.לירות.
 2150000 4.לירות.
 4 5.ביוני .1978

 .1מטלקס בע׳׳מ

51-013907-4 2.
 2 250 002 3.לירות.
 800 000 4.לירות.
 29 5.ביוני .1978

51-026210—8 2.
 500 001 3.לירות.
 1000 000 4.לירות.
 5 5.ביוני .1978

 .1פאטרא סוכנות נסיעות בע״מ

! .מפעלי מתכת אל ברזליים
בע״מ

51-014677—2 2.
 1000 3.לירות.
 99 000 4.לירות.
 13 5.ביוני .1978

51-027113-3 2.
 1000 000 3.לירות.
 2 500 000 4.לירות.
 1 5.ביוני .1978

 •1ה׳בלמוטבע״מ

 .1מלון עדן טבריה בע״מ

52-001942-3 2.
 300 000 000 3.לידות.
 450 000 000 4.לירות.
 12 5.ביוני .1978

2.
3.
4.
5.

 •1החרטבע־מ

 •1וורלד טורס ישראל בע״מ

51-000405—4 2.
 106 000 3.לירות.
 84 000 4.לירות.
 12 5.ביוני .1978

51-022892—7
0C500לירות.
 200 300לירות.
 18ביוני .1978

51—023820—7 2.
 61998 3.לירות.
 1 950 001 4.לירות.
 24 5.ביוני .1978

52-000747-^.2
 5000000*3לירות.
 25 000 000 4.לירות.
 4 5.ביולי .1978

 .1סאי טקס קורפורשן בע״מ

51^-022184-9
 7 000 000לירות.
 2 000 000לירות.
 21ביוני .1978

2.
3.
4.
5.

2.
3.
4.
5.

52-002721-0 2.
 125 000 000 3.לירות.
 75 000 000 4.לירות.
 2 5.ביולי .1978

917

 .1קי מפעלי מתכת בע׳׳מ

 .1מעונות קרים ים חברה בע״מ

2.
3.
4.
5.

ילקוט הפרסומים  ,2505י״ז בטבת תשל״ט16.1.1979 ,

51-015264-8
 4 000לירות.
 2 000 000לירות.
 5ביוני .1978

51-015389-3
 2 000לירות.
 98 000לירות.
 6ביוני .1978

2.
3.
4.
5.

51-027131-5
 6 000לירות.
 750 000לירות.
 28ביוני .1978

 .1אלכים בעימ
2.
3.
4.
5.

51-028850-9
 250 000לירות.
 500 000לירות.
 13ביוני .1978

749

הודעות בדבר הגדלת הון
 .1חיש חרושת ברזל בע״מ
51-028905—1 2.
 1140 000 3.לירות.
 80 000 4.לירות.
 6 5.ביוני .1978

! .טחנות ישראליות בע״מ
51-029702-1 2.
 200 000 3.לירות.
 3 800 000 4.לירות.
 1 5.ביוני .1978

51-041912-0 2.
 930 000 3.לירות.
 135 000 4.לירות.
 18 5.ביוני .1978

51-047934-8 2.
 20 000 3.לירות.
 80 000 4.לירות.
 27 5.ביוני .1978

 .1יוסף ויטס ובניו חב׳ קבלנית
לבנין בע״מ

!• אטיאס סוכנויות בע״מ

2.
3.
4.
5.

 .1יציקת המפרץ בע״מ
51-030056-9 2.
 500 000 3.לירות.
 200120 4.לירות.
 18 5.ביוני .1978

 .1אורינט חברה להדפסה
ולהוצאה לאור-בע״מ
2.
3.
4.
5.

 .1מוקד
בע״מ

51-034559-8
 160 000לירות.
 500 000לירות.
 12ביוני .1978

מכשירים

מתייקים

51-042619-0
 2 000לירות.
 298 000לירות.
 8ביוני .1978

 .1ניקוב חברה למיכון ואוטו
מציה בע״מ
2.
3.
4.
5.

51-042962-4
 20 000לירות.
 230 000לירות.
 11ביוני .1978

! .חברת שמעון שםטוביץ בע׳׳מ

 .1קבוצת אספלט חברה בע״מ

 .1תעשיות לכיש בע״מ

.1
.2
.3
.4
.5

51-037493-7 2.
 500 000 3.לירות.
 250 000 4.לירות.
 6 5.ביוני .1978

.1
.2
.3
.4
.5

זויתן מוצרי מתכת בע״מ

.1
.2
.3
.4
.5

מילוא ושות׳ השקעות בע״מ

2.
3.
4.
5.

51-035633-0
 100 000לירות.
 400 000לירות.
 15ביוני .1978
51-036882—2
 440 000לירות.
 400 000לירות.
 22ביוני .1978

 .1יועם בע״מ

 .1מפעלי הלבשה
 1963בע״מ

51-040138—3 2.
 20 000 3.לירומ.
 180 012 4.לירות.
 28 5.ביוני .1978

750

 •1מילבו מפיצים ויבואניו
לכלי בית ומטבח בע״מ
51—048235-9 2.
 15 000 3.לירות.
 1000 000 4.לירות.
 5 5.ביוני .1978

לביטוח

.1
.2
.3
.4
.5

51-048503-0 2.
 20 000 3.לירות.
 100 000 4.לירות.
 21 5.בספטמבר .1976

האמה בע״מ

51-044356—7
 1 700 000לירות.
 500 000לידות.
 12ביוני .1978

51-044603—2
 29 800לירות.
 80 000לירות.
 4ביוני .1978

.2
.3
.4
.5

51-048697-0
 350 000לירות.
 650 000לירות.
 18ביוני .1978

.1
.2
.3
.4
.5

מזון וכימיקלי

.1

51-049015—4
 100 000לירות.
 50 000לירות.
 7ביוני .1978

חפציבה חב׳
ופיתוח בע״מ

51-046344-1
 35 000לירות.
 65 000לירות.
 22ביוני .1978

.2
.3
.4
.5

51-049304-2
 20 000לירות.
 980 000לירות.
 19ביוני .1978

רוזנטורס בע״מ

.1
.2
.3
.4
.5

מאיר גרשון וב

51-047185-7
 20 000לירות.
 100 000לירות.
 6ביוני .1978

«

 .1מכשירי מדידה בינלאומיים
ישראל בעי׳מ

ויסוצקי

51-040029—4 2.
 100 000 3.לירות.
 200 000 4.לירות.
 21 5.ביוני .1978

! .סוכנות לאומית
אשדוד  1963בע״מ

51-048137—7 2.
 20 000 3.לירות.
 100 000 4.לירות.
 27 5.ביוני .1978

 .1אוניברקול ה׳ הופמן בע׳׳מ
51-043612-4 2.
 20 000 3.לירות.
 80 000 4.לירות.
 19 5.ביוני .1978

2.
3.
4.
5.

 .1פ .ב .ס .פרסום דחסי ציבח
בע׳׳מ

51-049578—1
 20 000לירות.
 30 020לירות.
 13ביוני .1978

ילקוט הפרסומים  ,2505י׳׳ז בטבת תשל׳׳ט16.1.1979 ,

הודעות בדבר הגדלת הון
 .פייבל פבזנר בע״מ

 .1שפע תעשיות פרוטאץ בע״מ

51—049611-0 .
״  20 000לירות.
 1 .לירוז.
ו 12 .ביוני .1978

51-052149—5 2.
 498 850 3.לירות.
 2 500 000 4.לירות.
 21 5.ביוני .1978

 .:מנועי בית שמש בע״מ

 .1שעץ דורל בע״מ

51-049796—9 -S
; 17 450 010 .לידות.
• 2 .לירות.
 15 .5ביוני .1978

 .1פלס ג .י .מ .בע״מ
51—049914-8 2.
 600 000 3.לירות.
 750 000 4.לירות.
 26 5.ביוני .1978

51-052615-5
 200 000לירות.
 100 000לירות.
 6ביוני .1978

.3
3.
4.
5.

 .1שעון דורל בע׳׳מ
51-052615-5
 120 000לירות.
 500 000לירות.
 8ביוני .1978

2.
3.
4.
5.

 .1תעשיות מווה ירושלים בע״מ
! .יעד לאלקטרוניקה בע״מ
2.
3.
4.
5.

51-050060-6
 40 000לירות.
 45 000לירות.
 5ביוני .1978

 .1פמולבע״מ
51-050556—3 2.
 1400 060| .3לירות.
 1000 000 4.לירות.
 12 5.ביוני .1978

 .1מילן מכון ישראלי לעיבוד
נתונים בע״מ
2.
3.
4.
5.

51-050714-8
 20 000לירות.
 80 000לירות.
 12ביוני .1978

! .התכוף חרושת ברזל בע״מ
625

51-050856-7 .2
 m. 000לידות.
 900 000לידות.
 22 .5ביוני .1978

 .1טריומף אינטרנשונל בע״מ
2.
3.
4.
5.

51-051169—4
 3 200 000לירות.
 2 800 000לירות.
 2ביולי .1978

 .1סריגי לבנון בע״מ
51—051947—3 2.
 450 000 3.לירות.
 350 000 4.לירות.
 12 5.ביוני .1978

51-053286-4 2.
 6 300 000 3.לירות.
 5 700600 4.לירות.
 18 5.ביוני .1978

 .1מגבלט בע״מ
51-053913—3 2.
 1200 000 3.לירות.
 3 800 000 4.לירות.
 23 5.באפריל .1976

 .1ארבז בע״מ
51—054188—1 2.
 20 000 3.לירות.
 50 000 4.לירות.
 6 5.ביוני .1978

 .1קלינגר את גבריאלי בע׳׳מ
51-654506-4 2.
 20 000 3.לירות.
 80 000 4.לירות.
 6 5.ביוני .1978

 .1ד׳ רוטשטיץ  -דרום חב׳
להנדסה ובנייה בע״מ
51-054993-4 2.
 20 000 .3לירות.
 250 000 4.לירות.
 22 5.ביוני .1978
׳

 .1א .ר .י .תעשית אביזרי מים
מיסודו של רפאל ארוץ
בע״מ
2.
3.
4.
5.

ללקוט זזפרסומים  ,2505י״ו בטבת תשלי׳ט16.1.1979 ,

51-055609-5
 20 000לירות.
 80 000לירות.
 1ביוני .1978

 .1מ ,ג .ט .ישראל מפעלי גץ
את טריפמן בע״מ
51-055619-4 2.
 860 000 3.לידות.
 140 000 4.לירות.
 1 5.ביוני .1978

 .1י .ח .אביזץ בע״מ
2.
3.
4.
5.

51-056369-5
 20 000לירות.
 30 000לירות.
 1ביוני .1978

 .1נסים כהן אנטגות פנורמה
בע׳׳מ
51-056482—6 2.
 20 000 3.לירות.
 180 000 4.לירות.
 6 5.ביוני .1978

 .1סריגי י׳ פלג בע״מ
51-056527—8 2.
 200 000 3.לירות.
 400 000 4.לירות.
 27 5.היוני '.1978

 .1פרימה מפעלי עורות בע״מ
51—056887—6 2.
 20 000 3.לירות.
 150 000 4.לירות.
 6 5.ביוני .1978

 .1לאינרט  1971בע״מ
2.
3.
4.
5.

51-057404-9
 50 000לירות.
 250 000לירות.
 29ביוני .1978

 .1תיווך שבח בע״מ
51-058787-6 2.
 5 000 3.לידות.
 495 000 4.לירות.
 18 5.ביוני .1978

! .דנקר רשות׳ חברה לקבלנות
ובנץ בע״מ
51-058951—8 2.
 242 500 3.לירות.
 300 000 4.לידות.
 24 5.ביוני .1978

 .1טנא בוטנים בע״מ
51-059294—2 2.
 980 000 3.לירות.
 200 000 4.לירות.
 22 5.ביוני .1978

751

הזדעזת בדבר הגדלת הון
 .1שובים בע״מ
2.
3.
4.
5.

51-059622-4
 20 000לירות.
 230 000לירות.
 21ביוני .1978

 .1זאנטקרן ובניו בע״מ
2.
3.
4.
5.

51-060377-2
 20 000לירות.
 900 000לירות.
 5ביוני .1978

 .1מרדכי סלומון מסגרות
טכגית בע״מ

 .1חברת דירב לבנץ והשקעות
בע״מ
51-064196—2 2.
 20 000 3.לידות.
 140 000 4.לירות.
 22 5.ביוני .1978

 .1פרויקט פילם בע״מ

!• אריזות גורן בע״מ

 .1שי ל כ ל בע״מ
51-061503—2 2.
 20 000 3.לידות.
 82 000 4.לירות.
 29 5.ביוני .1978

! .האומן חדוש חלקי מנועים
בע״מ
51-061794—7 .2
 50 000 .8לירות.
 150 000 4.לידות.
 6 5.ביוני .1978

 .1ריינטקס אחים קופידלובסקי
בע״מ
51-063149—2 2.
 2 250 000 3.לירות.
 2 000 000 4.לידות.
 1 5.באוגוסט .1977

752

 .1מפעלי מתכת מנחמיה
) (1974בע״מ

 .1מתפרת הנתיב בע״מ

 .1הפנינה חברה
ולמפחר בע״מ

51-061121—3 2.
 10 000 3.לירות.
 90 000 4.לירות.
 28 5.ביוני .1978

51—067205—8 2.
 500 000 3.לירות.
 162 200 4.לירות.
 12 5.ביוני .1978

51-064471-9 2.
 300 000 3.לירות.
 25 000 4.לירות.
 15 5.ביוני 1978

51—061021—5 2.
 20 000 3.לירות.
 80 000 4.לידות.
 27 5.ביוני .1978

 .1גולדן טייפ בע״מ

2.
3.
4.
5.

51-067205-8
 337 800לירות.
 162 200לירות.
 6ביוני .1978

 .1לפיד־הגולן בע׳׳מ

51-464902—3 2.
 20 000 3.לירות.
 85 000 4.לידות.
 15 5.ביוני .1978

51-061109-8 2.
 800 031 3.לידות.
 800 000 4.לירות.
 6 5.בידני .1978

 " .1לפיד־הגולן בע״מ

51-007365-0 2.
 530 000 3.לירות.
 220000 4.לירות.
 18 •5ביוני .1978

להשקעות

2.
3.
4.
5.

51-065104—5 2.
 20 000 3.לירות.
 80 000 4.לירות.
 1 5.ביוני .1978

51-067378-3
 20 000לירות.
 80 000לירות.
 13ביוני .1978

 .1ארגזי שפי מזון >1974) -
בע״מ

 .1פבזנר מובילי גז בע״מ
2.
3.
4.
5.

 .1״דגם״ ציוד למוסכים ואס
פקה טכנית בע״מ

51-065363-7
 20 000לירות.
 80 000ליתת.
 5ביוני .1978

51-067814—7 2.
 20 000 3.לירות.
 180 000 4.לירות.
 1 5.ביוני .1978

 .1טכנו בר בע־מ

 .1א .ח .ז .חברה להנדסה
בע״מ

51-065779-4 2.
 20 000 3.לירות.
 280 000 4.לירות.
 13 5.ביוני .1978

51-068009-3 2.
 20000 3.לירות.
 230 000 4.לירות.
 25 5.ב ^ .1978

 .1פריקשן מטיריאלם קורפו־
ריישן בע״מ

!• השקעות אילת בע״מ

51-066713—2 2.
 13 650 000 3.לירות.
 31800 000 4.לירות.
 28 5.ביוני .1978

51-068017-6 2.
 20 000 3.לירות.
 2 900 000 4.לירות.
 4 5.ביוני .1978

! .די זהב תיירות ונופש בע״מ

 .1מלץ מרוט חיפה בע״מ

51-066979—9 2.
 1 860 000 3.לירות.
 1000 000 4.לירות.
 1 5.ביוני .1978

51-068350-1 2.
 2 000 000 3.לירות.
 1 275 000 4.לירות.
 9 5.ביוני .1978
ילקוט הפרסומים  ,2505י״ז בטבת תשל׳׳ט36.1.1979 ,

הודעות בדבר הגדלת הון
 .1חניון אלפיים בע״מ

51-068399-8 2.
 20 000 3.לירות.
 1480 000 4.לידות,
 6 5.ביוני .1978

 .1חברת  64להשכרה בע״מ
51—069196—7 2.
 20 000 3.לידות.
 330 000 4.לירות.
 18 5.ביוני .1978

 .1חברה להשכרת נכסים בנוש
 7בע״מ

51-069197—5 2.
 20 000 3.לירות.
 330 000 4.לירות.
 6 5.ביוני .1978

 .1דקסטר כימיקלים קורפו-
ריישן  -אקספורט )(1975
 .בע״מ
51-071153-4 2.
 120 000 3.לירות.
 300 000 4.לירות.
 7 5.ביוני .1978

 .1מן מנחם ישותי  -לחקלאות
בע״מ
51-071399-3 2.
 20 000 3.לירות.
 480 002 4.לידות,
 26 5.ביוני .1978

 .1י .מ .ת - (1975).יעוץ מדעי
לתעשיה בע״מ
51-072077—4 2.
 20 000 3.לירות.
 30 000 4.לירות.
 13 5.ביוני .1978

 .1ערן יבוא ושווק מזץ בע״מ

2.
3.
4.
5.

51-069385-6
 20 000לירות.
 80 000לירות.
 6ביוני .1978

 .1סולתם בע״מ
51—070280—6 2.
 40 000 000 3.לירות.
0 000 000 4.מ 1לירות.
 27 5.ביוני .1978

 .1ארז הצפון עכו בע״מ

51-070467-9 2.
 20 000 3.לירות.
 81100 4.לירות.
 1 5.ביוני .1978

 .1חברת חץ לאבני חן בע״מ

51-072583-1 2.
 20000 3.לירות.
 980 000 4.לירות.
 18 5.ביוני .1978

! .לילגובע״מ

51-072850-4 2.
 20 000 3.לירות.
 5 980 000 4.לירות.
 5 5.ביוני .1978

 .1מלבל פלםט בע״מ

51—073478—3 2.
 20 000 3.לירות.
 340 000 4.לירות.
 15 5.ביוני .1978

 .1ארז הצפון עכו בע״מ
51-070467—9 2.
 101100 3.לירות.
 100 000 4.לירות.
 27 5.ביוני .1978

 .1גראנואלה ירושלים בע״מ

51-073630-9 2.
 120 000 3.לירות.
 80 000 4.לירות.
 18 5.ביוני .1978

! .יהלומי דו בע״מ

 .1ש .מ .את דגני בע״מ

51—070761—5 2.
 30 000 3.לירות.
 80 000 4.לידות.
 5 5.ביוני .1978

51-074206-7 2.
 20000 3.לירות.
 600 000 4.לירות.
 13 5.ביוני .(1978

ילקוט הפרסומים  ,2505״ ז בטבת תשל׳׳ט16.1.1979 ,

 .1פולירותם בע״מ
51-074214—1 2.
 150 000 3.לירות.
 150 000 4.לידות.
 4 5.ביוני .1978

 .1ס פ  -כ ר מ י א ל תעשיות אלק
טרוניקה בע״מ
2.
3.
4.
5.

51-074988-0
 850 000לירות.
 350 000לידית.
 21ביוני .1978

 .1אד .אמ .סי .יועצים לניהול
סיכונים בע״מ

2.
3.
4.
5.

51-074995-5
 4 000לירות.
 3 000לידות.
 6ביוני .1978

 .1חיפה אגריקאלטשורל אינ-
דםטדיס אקספורט 1977
בע״מ
2.
3.
4.
5.

51-075668-7
 50 000לירות.
 2 200 000לירות.
 1ביוני ,1978

 .1מלון גרנד רומנו בע״מ
51—075721—4 2.
 50 000 3.לירות.
 2 866 000 4.לירות.
 8 5.ביוני .1978

 .1רופאל תכשיטים בע״מ
51-075755—2 2.
 50 000 3.לירות.
 250 000 4.לירות.
 21 5.ביוני .1978

 .1ביופק ייצור ופיתוח 1977
בע״מ
2.
3.
4.
5.

51-075930-1
 20 000לירות.
 505 000לירות.
 27ביוני .1978

 .1״גת״ שירותי
) (1977בע״מ

אוטובוסים

51-075944 2.
 500 000 3.לירות.
 1 250 000 4.לירות.
 15 5.ביוני .1978

753

הודעות בדבר הגדלת הון
 .1פרוייקט אינטרנשיונל )פ.א(.
בע״מ
2.
3.
4.
5.

51-076131-5
 50 000לירות.
 250 000לירות.
 21ביוני .1978

 .1מחלבות גבעון בע״מ

 .1מידם בע״מ
51-077198—3 2.
 50 000 3.לידית.
 170 000 4.לידית.
 22 5.ביוני .1978

51—077553-9 2.
 50 000 3.לירית.
 321 000 4.לירות.
 21 5.ביוני .1978

 .1שניצר תעשיות בע״מ

!• אחים מוסרי בע-׳מ

2.
3.
4.
5.

51-076316-2 2.
 300 000 3.לירות.
 90 000 4.לירות.
 28 5.ביוני .1978

 .1משכל בע״מ

51-077323-7
 200 000לירות.
 80 000לירות.
 7ביוני .1978

2.
3.
4.
5.

51-077607-3
 50 100לירות.
 750 000לירות.
 4ביוני .1978

ישראל גלובוס

כ״ח במיון תשל״ח ) 3ביולי (1978

רשם החברות בפועל

הודעה בדבר הפיכת הברות לא פרטיות לחברות פרטיות
לפי פקודת החברות
נמסרת בזה הודעה בי החברות המפורטות להלן הפכו לחברות פרטיות:
מס׳ ההברה
חברה ארץ ישראלית לפיננםים בע״מ
מילט מפעלי נייר בע״מ
תבאל בע׳׳מ
»ודס מימון סחר בע״מ

תאריך ההפיכה

52-001300-4
51—050297—4
51—076415—2
52—003089—1

12.9.78
7.8.78
13.8.78
25.10.78

מסי חדש של התבדה
51- 079203-9
52- 003123-8
52—003126—1
51-079464-7

ג׳ בכסלו תשל׳׳ט ) 3בדצמבר (1978

ישראל גלובוס
רשם החברות בפועל

הודעה בדבר החזרת שם חברה לפנקפ ההברות
לפי פקודת החברות
נמסרת בזה הודעה כי שמות החברות שלהלן הוחזרו לפנקס החברות על פי צווי בתי המשפט כמפורט להלן:
שם החברה
בבית המשפט המחוזי בירושלים:
אולמי ישראל האחים לוי בע״מ
ית המשפט המחוזי ב ת ל ־ א ב י ב ־ י פ ו :
רחוב בצלאל  23בע״מ
חב׳ בית חנה שפירא בכפר סבא בע״מ
חברת הלקה  327בגוש  3704בע״מ
אחוזת עזר בע״מ
גני מישען חברה לבנין ולהשקעות בע״מ
למרהב בע״מ
בוה צביות בע׳׳מ
נחלת סביד בע׳׳מ
הברה בקה בגוש  6896בע״מ
חמ גף חב׳ למסחר בע׳׳מ
קומוב חברה קבלנית לבנין בע״מ
ית המשפט המחוזי בחיפה:
מאיר ביניש חברה לבנין בעי׳מ
ג׳ בכסלו תשל״ט ) 3בדצמבר (1978

תאריך הצו

מם׳ היק בימ״ש

51—047949—6

14.11.78

1227/78

51-012032—2
51—031816—5
51-034137-3
51-043066—3
51-059163-9
51-004147-8
51-020981-0
51-027458—2
51-029588-4
51—058444-4
51—059750—3

14.10.78
11.9.78
14.9.78
27.10.78
25.6.78
22.3.78
9.8.77
24.10.78
27.2.72
10.11.78
9.10.78

6339/78
5192/78
4086/78
1155/78
2893/78
1199/78
3783/77
6762/79
11255/71
5393/78
99999/78

51—059044-1

20.9.78

2265/78

ישראל גלובוס
רשם החברות בפועל

754
המחיר  4לירות

ילקוט הפרסומים  ,2505י״ז בטבת תשל״ט16.1.1979 ,
נדפס בדפוס הממשלה ,ירושלים

