
 רש־וכוות

 ילקוט הפרסומים
ח בטבת תשל״ו 2177 22 בדצמבר 1975 ״  י

 עמוי

 הקמת בי״ד משמעתי לימאים ומינוי אב״ד, מ״מ וחברי ביה׳׳ד 781
 הרשאה לפי חוק נכסי המדינה 782
ית לכנסת' . 782 רות המרכז  שינוי בהרכבה של ועדת הבחי
782 . . ( ל ״ ו ח 8 עד 10 לתקבות־שעת־חירום (יציאה ל ת. ו  הארכת תקפן של תקנ
 הודעה על כוונה למתן צו הרחבה 782
ניות לנכים 782 ות למו נ ו ת לרשי  המועד להגשת בקשו
ות ׳למוניות 782 נ ו  רשימת מבקשי רשי
ה . • 732  בחירת רב עיר בגני תקו
ת לעירית נצרת 783 רו  תוצאות הבחי
 בקשה לפירוק חברה ע״י ביה״מ 784

ג-ג197  תוק הספמת (ימאים), תשל׳
 הודעה בדבר הקמת בית דין משמעתי לימאים ובדבר
 מינוי אב בית הדין, ממלא ׳מקומו וחברי בית הדין

 ד/ח דוד כהן, מ/ר אדלר שמואל, מ/ר רביץ ישעיהו, עו״ד
 עודד סער, עו״ד מודד זנדבנק, עו״ד מאיר בר־לב.

: מר דנה משה, מר יונגרמן יצחק, מר י ה ג מ י ש ך ר ו ח  (ג) מ
ן, מר שלמה עזרן, ר/ח יוסף דרור, ר/ח ו  אכםלרוד בךצי
 אריה כץ, ר/ח ג׳ורג׳ נויגבורן, עו״ד אשר פניאס, עו״ד

 יהודית נחמן.

: מר דב שמידע, מר משה עזרא. י ה ד מ י ש ך ר ו ת  (ד) מ
. ן ו : מר יהודה בךנ ה הי מ י ש ך ר ו ת  (ה) מ

 (3) לפי סעיף 134 לחוק, מיניתי בהתייעצות עם שר המשפטים את
 עו״ד צבי תדמור להיות אב בית הדין,. ואת פו״ד דוד פרי

 להיות ממלא מקומו.

 י״ז בטבת תשל׳׳ו(21 בדצמבר 1975) גד יעקבי
 חמ 759938) שר התחבורה

 בהתאם לסעיף 135 לחוק הספנות (ימאים), תשל״נ-3ל19 1, אני
 מודיע בי בתוקף סמכותי —

 (1) לפי סעיף 131 לחוק הקמתי בית דין משמעתי לימאים.
 מען בית ה^ן: דרך העצמאות 104, חיפה.

 (2) לפי סעיפים 132 ו־133 לחוק, מיניתי את האנשים הנקובים להלן
 להיות חברי בית הדין המשמעתי לימאים:

ד צבי תדמור, אלוף(מיל.) שמואל ״ ו ע : ׳ א א מ י ש ך ר ו ת  (א) מ
 טנקוס, אל־מ(מיל.) יואב יסעור, ד״ר נפתלי וידרא, מר/ב
ד י  גבי וייס, רוז/ב נתן שנהר, פרופ׳ בנימין אבי־יצחק, עו
 דיד פדי, עוי׳ד אלי שחף, עו״ד שושנה שממר, רח/ב יוחנן

 כהן.

: ר/ח יאיר בדקר, ר/ח משה אברמהקי, ה בי מ י ש ך ר ו ת  (ב) מ
 ר/ח הרצל שבבאי, ר/ת עובדיה זילברג, ד-ר אפרים שני,

 1 ס״ח תשל״ג, עמי 329.
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 תקנות התעבורה, השכ׳׳א—1961
 הודעה בדבר המועד הקבוע להגשת בקשות לרשיונות

 למוניות לנכים
 בהתאם לתקנה 529 לתקנות התעבורה, תשכ׳׳א—11961, אבי
 מודיע בי המועד הקבוע להגשת בקשות לרשיונות למוניות לעבי;

 התקנה האמורה הוא כ״ב בטבת תשל״ו{26 בדצמבר 1975).

' מלכא  י׳ בטבת תשל׳׳ו(14 בדצמבר 5ד9נ) י
 המפקח על התעבורה

 הרשות

 9, 1089; תשל׳יג, עמי

 (חמ 756125)

 1 ק׳״ה תשב״א, עמי 1425; תשל״ב, עמי

 s17; תשל״ו, עמ׳ .536

 הודעה בדבר מבקשי רשיונות למוניות
 בהתאם לתקנות 532 ו־533 לתקנות התעבורה, השכ׳׳א—11981,
 אני מודיע כי ועדת הערר קיבלה השגותיהם של המשיגים אשר

 שמותיהם ומעבה מפורטים להלן:

 שם המבקש מענה

 הרמאן אנטואי רהדב 21, מפי 13, עוספייה
 עבד האלד חופיין שפרעם

 חליל נדים בכר פרחי 13/171, עכו העתיקה
 גירים במאל שפרעם.

 תוך שלושים יום מיום פרסום הודעה זו ברשומות רשאי כל אדם
 להגיש התנגדות מנומקת בכתב למהין רשיון למבקש מסויים, לפ־

 המען:

 המפקח על התעבורה, רחוב הלני המלבה 9, ירושלים.

 כ״ו בכסלו תשל״ו(30 בבובמבר 1975) י׳ מלכא
 (המ 756125) המפקח על התעבורה

 הרשות

 1 ק״ת תשכ׳יא, עמ׳ 1425; תשל״ב, עמ׳ 908, 1089; תשל״ג, עמי
 178; תשל־׳ד, עמ׳ 1160; השלייה, עמ׳ 1335; תשל׳׳ו, עמי 536.

 תקנות בחירות דגני עיר, תשלי׳ה-1974
 הודעה בדבר בחירת רב עיר בגני תקוה

 ועדת בחירות לרב עיר לגני־תקוה מודיעה כי הבחירות לרב עיר
 בגני־תקוה יתקיימו ביוס י׳ בשבט תשל״ו(12 בינואר 1976), בשעה

 19.30, באולם המועצה הדתית, גני־תקוה.

 תשומת הלב מופנית לתקנה 10 לתקנות בחירת רבני עיר,
 תשל׳׳ה—1974 *, הקובעת לאמור: ״מי שכשיר להיבחר רב עיר רשאי
 להציג לועדת הבחירות את מועמדותו בבתב לא יאוחר מ־7 ימים
 לפבי מועד הבחירות, וכן רשאים 3 מהברי האסיפה הבוחרת, לא

 יאוחר מהמועד האמור, להציג מועמד שהסכים לבך בכתב.״

 מועמדים אשר הגישו את מועמדותם לפני פרסום התקנות האמורות
 והם בעלי בשירות לפי תקנה 3 (א) פטורים מהצורך להביש מועמדותם

 מחדש.

 ז׳ בסבת תשל׳-ו(11 בדצמבר 1975) שלום בדני
 (חמ 77804) יושב ראש ועדת הבחירות

 לרב עיר לגני־תקוה

 ח1ק נכסי המדינה, תשי״א-1951
 הודעה על הרשאה

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק נכסי המדינה,
 תשי״א—1951*,,הרשיתי את שמחה דיניץ, את זאב שר ואת איתן
 בן־צור, יחד ולחוד, לחתום בשם המדינה על הסכם מענק עם ממשלת
 ארצות הברית של אמריקה לסיוע חוץ של 50 מיליון דולר של

 ארצות הברית ועל כל המסמכים הנוגעים להסכם האמור.

 יהושע רבמוביץ
 שר האוצר

 י׳ בטבת תשל״ו(14 בדצמבר 1975)
 (חמ 72840)

 י 1 ס״ח תשי״א, עמ׳ 52.

 חוק הבחירות לכנסת [נוסת משולב],
 תשכ״ט-1969

 הודעה על שינוי בהרכבה של ועדת הבחירות
 המרכזית

 בהתאם לסעיף 23 (ב) להוק הבהירות לכנסת [נוסח משולב],
 השב״מ—1969 1, נמסרת בזה הודעה על שינוי בהרכבה של ועדת

 הבחירות המרכזית כלהלן:

 במקום חבר הועדה ״זאהי כוכבי• יבוא ״אברהם מלמד״.
 ההודעה על הרבב ועדת הבהירות המרכזית לכנסת שפורסמה

 בילקוט הפרסומים 2019, תשל״ד, עמ׳ 1736, תתוקן לפי זה.

(9 בדצמבר 1975)  ה׳ בטבח השל״ו
 (המ 76666)

 יוסף בורג
 שר הפנים

 1 ס״ת תשכ-ט, עמי 103; תשל״ג, עמ׳ 152.

 חוק לתיקון תקנוח־שעת־חיהמ (יציאה
 לחוץ־לאדץ), חשכ״א-1961
 הארכת תקפן של תקנות 8 עד 10

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 להוק לתיקון הקנות־שעת־חירוש
 (יציאה לחוץ־לארץ), תשב׳א—11961, אני מאריך, באישור הכנסת,
 את תקפן של תקנות.8 עד 10 לתקנות־עועת־הירום (יציאה לחוץ־
׳ בטבת תשל״ז(31 בדצמבר 1976).  לארץ), הש׳׳מ—21948, עד יום י

 שמעון פרם
 שר הבטחון

 ז׳ בטבת תשל״ו(11 בדצמבר 1975)
 (חמ 76851)

 1 ס״ח תשב״א, עמי 106.
 2 ע״ר תש״ט, תוס׳ אי, עמ׳ 45.

 1 ק״ת תשל־׳ה, עמי 532.

 חוק הסכמימ קיבוציים, תשי״ז-1957
 הודעה בדבר כוונה למתן צו הרחבה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הסכמים קיבוציים, תשי״ז—
 11957, אני מודיע על כוונתי לתת צו לפי סעיף 25 לחוק המרחיב
 את תחולת ההסכם שבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ־
 ישראל, המחלקה לאיגוד מקצועי שעל יד הועד הפועל לבין הארגונים
 הכלכליים בלשכת התיאום מיום י״ח בכסלו תשל״ו (22 בנובמבר

 1975) הרשום בפנקס ההסכמים הקיבוציים לפי מספר 7040/75.

(9 בדצמבר 1975) משה ברעם  ה׳ בטבת תשל״ו
 (חמ 75232) שר העבודה

 1 םיח תשי-ז, עמי 62; תשל־׳ה, עמי 223.
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 חוק הרשויות המקומיות (בחידות), תשב״ה-1965
 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לעידית נצרת

 בהתאם לסעיף 71 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשב״ה-11965, ולחוק הרשויות המקומיות(בחירת ראש הרשות
9)  וסגניו וכהונתם), תשל׳*ה-1975 2, נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לעירית נצרת שקויימו ביום ה׳ בטבת חשל״ו

 בדצמבר 1975):

 א. אושרו הצעות מועמדים לראשות העיר כלהלן:
 (1) ג׳ורג׳ סלימאן סעד (3) חאלד יוסף זועבי
 (2) הוסני נאיף פאהום (4) תופיק אמין זיאד

 המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתהום העיריה 14777
 המספר הכולל של הקולות הכשרים 14125

 המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 652
 מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אהד מהמועמדים:

 שמו הפרטי ושם מספר הקולות אחוז מסך הכל
 המשפחה של המועמד הכשרים שקיבל הקולות הבשרים

 ג׳ורגיםעד 672! 11.83
 חוסני פאהום 1268 8.97

 חאלד זועבי 675! 1.85!
 תופיק זיאד 9510 67.32

 על פי תוצאות אלה ובהתאם לאמור בסעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות(בחירה ראש הרשות וסגניו וכהונתם),
 תשל״ה-1975, נבחר המועמד תופיק זיאד לראש הדשות.

 ב. אושרו רשימות המועמדים כלהלן:
 (1) א.מ.ת — מפלגת העבודה הישראלית.

 (2) ב - חזית דתית לאומית, המזרחי, הפועל המזרחי.
 (3) ג-ד - חזית נצרת הדמוקרטית.

 (4) נ - הרשימה העצמאית,
 (5) מ.נ. - קידום נצרת.

 ואלה הרשימות שהיו קשורות ביביהן בהסכמי בחירות:

 1. מפלגת העבודה הישראלית עם קידום נצרת.

 2. חזית דתית לאומית, המזרחי, הפועל המזרחי עם הרשימה העצמאית.

 המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית 14843
 המספר הכולל של הקולות הכשרים 14474

 המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים 389
 מספר הקולות הכשרים שדתנו לכל אחת מרשימות המועמדים:

 אות/יות כינוי הרשימה מספד הקולות

 א.מ.ת. מפלגת העבודה הישראלית 1300
 ב חזית דתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי 681

 ג—ד הזית נצרת הדמוקרטית 9653
. קידום נצרת 1587 !  מ
 נ הרשימה העצמאית 1253

 1 ם״ח תשכ״ה, עמ׳ 248; תשל״כ, עמ׳ 246.
 2 ס״ח תשל״ה, עמי 211.

783 
 ו.
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 מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:
 אות/יות בינוי הרשימה מספר המנדטים

 הרשימה

 א.מ.ת, מפלגת שבודה הישראלית 2
 ב חזית דתית לאומית המזרחי, הפועל המזרחי 1

 ג—ד חזית נצרת הדמוקרטית 11
 מ,נ. קידום נצרת 2
 נ הרשימה העצמאית 1

 שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:
 (1) א.מ.ת - מפלגת העבודה הישראלית

 1. ג׳ורג׳ הלימאן סעד
 2. סלים מחמד אבו אחמד

 (2) ב - חזית דתית לאומית, המזרחי, הפועל המזרחי:
 1. פהד מיכאל מזאוי.

 (3) ג—ד - חזית נצרת הדמוקרטית:
 1 . תופיק אמין זיאד

 2. ראיק פדיל ג׳רג־ורה
 3. כאמל דאהר דאהר

 4. ג׳םאן לביב חביב
 5. לוטף שחאדה חאב׳
 6. נג׳יב סלים פאהום

 (4) מ.נ. - קידום נצרת
 1. חאלד יוסף זועבי
 2. ריאד יוסף קובטי

 (5) ב — הרשימה העצמאית
 1. חוסני נאיף פאהום

 ז׳ בטבת תשל״ו(11 בדצמבר 1975)
 (חמ 765213)

 7. אמין מחמד עבדאלמועטי
 8. חסין פבדאללה אבו אסעד

 9. רשיד סאלח סלים
 10. מונעם מבדא ג׳רג׳ורה

 11. באסם קדסטנדי תומא

 א בעד עזאינה
 פקיד הבחירות למועצת שירית נצרת

 הודעה בדבר בקשה ל&*דוק חברה

 או משתתף של החברה הזאת הדורש אותה מן החתום מטה בשלמו את
 התשלום הקבוע בשדה.

 משה סבוראי, עו״ד
 ב״ב המבקשות

 מרחוב הרצל 2, היפה

: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב ה ר ע  ה
 למסור או לשלוח על ידי הדואר, לאיש החתום לעיל הודעה על רצונו
 זה. ההודעה תציין את השם והכתובת של האיש או, אם זוהי פירמה,
 את השם והכתובת של הפירמה והיא צריבה להיות מחומה ע״י האיש
 או הפירמה או ש״י עורך הדין שלו או שלה (אם יש להם עורך־דין),
 וצריך למסרה או — אם היא נשלחת ע״י הדואר — צריך לשלחה
 בזמן שיספיק להגיע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה אחת אחרי

 הצהרים של יום 5.1.76.

 *הודעה זו באה במקום ההודעה שפורסמה בצורה משובשת בילקוט
 הפרסומים 2173, תשל״ו, עמ׳ 715 — ומבטלת אותה.

 בבית המשפט המחוזי בחיפה תיק אזרחי 1476/75*

 בשניך פקודת החברות,

 ובשנין מרום מיכאל ובניו חברה לבנין בע״מ מרחוב
 גוש חלב 25,, צור שלום.

 והמבקשות: 1. נדל טסלד סוכנות לבטוח בע׳׳מ!

 2. לונדון ואדינבורו, חברה לבטוח כללי
 בע״מ מחיפה, רחוב הרצל 2.

 נמסרת בזה הודעה שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל של־ידי
 בית המשפט המחוזי בחיפה הוגשה ביום 19.11.75 לבית המשפט
 הנזכר לעיל ע״י המבקשות, וכי ניתנה הוראה שבקשת פירוק זו תבורר
 בפני בית המשפט היושב לדין בחיפה ביום 6.1.76 שעה 12.30.ובל
 נושה או משתתף של ההברה הזאת הרוצה לתמוך במתן צו בענין
 הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור אם בעצמו או
 באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה הזאת יינתן לכל נושה

ת תשל״ו, 22.12.1975 ב ס ט הפרסומים 2177, י״ח ב לקו  י

 נדפס בדפוס הממשלה• ירושלים
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