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 פקודת המסים (גביה)

 מינוי ממונים על הגביה ופקידי גביה
 בתוקף סמכותי לסי סעיף 2 לפקודת המסים (בכיה) 1, אני ממנה
 את עובדי הציבור ששמותיהם מפורטים להלן להיות ממונים על

 הגביה או פקידי גביה כמצויין לצד שם כל אחד מהם:

 הוגו וסטפריד — ממוגה על הגביה
 אחרון ארז — ממונה על הגביה
 משה עדשה - ממונה על הגביה
 אדיה הלוי — ממונה על הגביה

 בצלאל קלנר - פקיד גביה
 שלמה תמיר — פקיד גביה

 נפתלי וייס - פקיד גביה.

 ד׳ בטבת תשל״ה (18 בדצמבר 1974) יהושע רבינוב״ץ
 (חמ 72403) שר האוצר

 ז חוקי א״י, כרך בי, עמי 1374; ס״ח תשל״ג, עמי 46.

 תקנות הנכים (ועדות רפואיות).

 תשכ״ו-965ו

 הודעה בדבר מינוי רופא נוסף
 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי תקנה 2(א) לתקנות הנכים(ועדות
 רפואיות), תשב״ו-11965, מיניתי את דייר דן מילט להיות מיום ד׳
 בכסלו תשל״ה (18 בנובמבר 1974) רופא נוסף ברשימת הרופאים 2

 לענין התקנות האמורות.

 י״ח בכסלו תשל״ה(2 בדצמבר 1974) שמעון פרס
 (חמ 73105) שר הבטחון

 1 ק״ת 1792, תשכיו, עמי 204.

 2 י״פ 1698, תשל״א, עמ׳ 999.

 מינוי רשות מוסמכת לפי ההודעה

 בדבר אישור תעריפי חשמל

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 11נ לתוספת להודעה ברבר אישור
 תעריפי חשמל ג, אני ממנה את ראש מחלקת ההגנה המרחבית (הגמר)
 במטה הכללי של צבא־הגנה לישראל להיות רשות מוסמכת לעבין

 הסעיף האמור.

 שמעון פרס כ״ח בכסלו תשל״ה(12 בדצמבר 1974)
 (חמ 786008) שר הבטחון

 1 י״פ 2069, תשל״ה, עמי 530; 2072, תשל״ה, עמי 593.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים

 תשי״ ח -1957

 מינוי ממונה לענץ פרק שבי 1 לחוק
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16א לחוק הפיקוח על מצרכים ושירו
 תים, תשי״ח~11957, אני ממנה את צבי אלון להיות ממונה לענין
 פרק שני 1 לחוק, לגבי מצרכים שרוכשת מערכת הבטחון לשימושה
 הבלעדי י ממפעלים אשר רוב מוצריהם מיוצרים בשביל מערכת

 הבטחון.

 ביט בכסלו תשל״ה(13 בדצמבר 4ד19) חיים בר־לב
 (חמ 741103) שר המסחר והתעשיח

 1 פ״ח תשי־יח, עמי 24; תשל״-ג, עמי 26.

 חוק־יסוד: הממשלה

 הודעה בדבר העברת שטחי פעולה ממשרד למשרד
 מודיעים בזה, כי הממשלה החליטה בהתאם לסעיף 33 (ב) לחוק־
 יפוד: הממשלה•!, ובהמשך להחלטה שהודעה עליה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2001, תשל״ד, עמי 1236, להעביר את שטחי הפעולה של

 ההוצאה לאור ממשרד ההסברה חזרה למשרד הבטחון.

 י׳ בטבת חשל״ה (24 בדצמבר 1974)
 (חמ 78311)

 גרשון אבנר
 מזכיר הממשלה

 J ם״ח תשכ״ח, עמי 226.

 הודעה על שובו של שר לארץ
 מודיעים בזה כי השר נדעון האוזנר שב ארצה ביום ו׳ בטבת

 תשל״ה (20 בדצמבר 1974).

 ח׳ בטבת תשל־ה(22 בדצמבר 1974) גרשp אבנר
 (חמ 78410) מזכיר הממשלה

 חוק המים, תשיי׳ס—1959

 הודעה על מינוי חברים למועצת המים
 מודיעים בזה, בי בהתאם לסעיף 125 לחוק המים, השי״ט-
 11959, מיבתה הממשלה את טוביה מצקביץ להיות חבר במועצת
 המים, בבצינ הממשלה, במקום דוד בועז, ואת אברהם ברום להיות
 חבר במועצת המים, בנציג המרכז החקלאי, במקום יוסף פרלמוטר.

 ההודעה בדבר מינוי מועצת המים ועל הרכבה, שפורסמה בילקוט
 הפרסומים 1942, תשל״ג, עמי 2268, תתוקן לפי זה.

 ו׳ בטבת השל״ה(20 בדצמבר 1974)
 (חמ 73760)

 גרשון אבנר
 מזכיר הממשלה

 1 פ״ח תשייט, עמי 166.

 חוק השופעים, חשי״ג-1953

 הודעה על הצורך למנות שופט
 בהתאם לעעיף 7 (א) לחוק השופטים, תשי׳־ג—11953, אני מודיע

 כי יש צורך למנות שופט בית משפט מחוזי.

 ה׳ בטבת תשל״ה(19 בדצמבר 1974) חיים י' צדוק
 (חמ 70070) שר המשפטים

: השופט שיתמנה יכהן בבית המשפט המחוזי בתל־אביב. ה ר ע  ה

 1 ס״ת תשי״ג, עמי 149.

 פקודת מס הכנסה

 הודעה בדבר אישור מוסד ציבורי לענץ תרומות
 מיוחדות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה 1, אני מאשר אח
 הקרן לקידום הרפואה בישראל במוסד ציבורי לענין תרומות מיוחדות,

 החל משבת המס 1973.

 ב״ט בכסלו תשל״ה (13 בדצמבר 1974) יהושע רבינוביץ
 (חמ 72321) שר האוצר

 1 דיני מדיבת ישראל, בוםח חדש 6, עמי 120; ס״ח תשכ״ח, עמי
.171 
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: ם י ד ב ו ע י ה ג י צ  נ
 8 נציגי הסתדרות הנוער העובד והלומד

 2 נציגי ההסתדרות הכללית של העובדים בישראל
 נציג הסתדרות הנוער העובד הדתי

 נציג הסתדרות הבוער העובד הלאומי

: ה ל ש מ מ י ה ג י צ  נ
 נציג משרד המסחר והתעשיה
 נציג משדד החינוך והתרבות

 3 נציבי משרד העבודה
 2 גציגי שירות התעסוקה

 2 נציגי צבא־הגנה לישראל

: ר ו ב י צ י ה ג י צ  נ
 נציג הטכניון — מבון טכנולוגי בישראל

 נציג מרכז השלטון המקומי לישראל
 נציג אררט ישראל.

 כ״ב בפסלו תשל״ח(6 בדצמבר 1974) משה ברעם
 (חמ 75182) שר העבודה

 חוק ארגון הפיקוח על העבודה, חשי״ד-1954

 הודעה בדבר קביעת תחום פעולתם של מפקחי
 העבודה האזוריים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק ארנון הפיקוה על העבודה,
 תשי״ד—11954, אני קובע כי —

 (1) תחום פעולתו של מפקח העבודה האזורי לאזור תל־אביב הוא
 אותו חלק של מחוז תל־אביב ומחוז המרכז המשתרע צפונה לקו

 העובר משפת הים באמצע רחובות אלה:
 דרך רציף העליה השניה — רחוב רזיאל — רחוב איל - דרך יפו—
 דרך פתח־תקוה - רחוב השומרון — רחוב נוה שאנן — רחוב
 ראש פינה עד גשר נחל אילון — נחל אילון עד דדך לוד — דרך
 לוד עד צומת מסובים — דרך הגשיא דראשון עד צומח נהה —
 דרך זיבוםינסקי — רחוב הברון הירש — רחוב שטמפפר — רחוב
 הרב הרצוג — דרך ראש העין עד.פנת מגדל אפק ומשם מזרחה

 עד גבול המדיבה;

 (2) תחום פעולתו של מפקח העבודה האזורי לאזור המרכז הוא אותו
 חלק של מחוז תל־אביב ומחוז המרכז המשתרע דרומה לקו הפרבר

 משפח הים באמצע רחובות אלה:

 דרך רציף העליה השניה — רחוב רזיאל — רחוב אילת — דרך
- רחוב נוה שאנן - . ן  יפו — דרך פחח־חקוה — רחוב השומרו
 רחוב ראש פינה עד נשר נחל אילון — נחל אילון עד דרך לוד —
 דרך לוד עד צומת מסובים — דרך הנשיא הראשון עד צומת
 נהה — דרך ז׳בוטיבסקי — רחוב הברון הירש — רחוב שטמפפר —
 רחוב הרב הדצוג — דרך ראש העין עד פינת מגדל אפק ומשם

 מזרחה עד גבול המדינה.

 ההודעה בדבר קביעה תחום פעולתם של מפקחי העבודה שפורסמה
 בילקוט הפרסומים 973, תשב״ג, עמי 223 — תתוקן לפי זה.

 ג׳ בטבת תשל״ח (17 בדצמבר 1974) משה ברעם
 (חמ 75142) שר העבודה

 1 ם״ח תשי״ד, עמי 202,

 חוק החניכות, תשי״ג-1953

 הודעה בדבר מםפר חברי מועצת החניכות ומינוים
 בהתאם לסעיף 26 לחוק החניכות, תשי״ג—1953 1, אני קובע
 שמועצת החניכות תהיה מורכבת מ־36 חברים וממנה אותם כדלהלן:

: ם י ד י ב ע מ י ה ג י צ  נ
 5 נציגי התאחדות בעלי התעשיה בישראל

 4 נציגי התאחדות בעלי המלאכה והחעשיה הזעירה בישראל
 נציג התאחדות האיכרים בישראל

 2 נציגי המרכז הארצי של ארגוני הקבלנים והבונים בישראל

: ם י ד ב ו ע י ה ג י צ  נ
 8 נציבי הסתדרות הנוער העובד והלומד

 2 נציבי ההםתדרות הכללית של העובדים בישראל
 נציגי הסתדרות הבוער העובד הדתי

 נציג הסתדרות הנוער העובד הלאומי

: ה ל ש מ מ י ה ג י צ  נ
 נציג משרד המסהר והחעשיה
 נציג משרד החינוך והתרבות

 3 נציגי משרד העבודה
 2 נציגי שירות התעסוקה

 2 נציגי צבא ההגנה לישראל

: ר ו ב י י צ ג י צ  נ
 נציג הטכניון - מכון טכנולוגי בישראל

 נציג מרכז השלטון המקומי לישראל
 נציג אורם ישראל.

 ההודעות בדבר מטפר חברי מועצת החניכות ובדבר מינוי חבריה,
 שפורסמו בילקוט הפרםומים 1059, תשכ״ד, עמי 498 ועמי 499 —

 בטלות.

 ב-ב בכסלו תשל׳יה(6 בדצמבר 1974) משה ברעם
 (חמ 75061) שר העבודה

 1 ס״ת תשי׳׳ג, עמי 108; תשל״-נ, עמי 74.

 חוק עבודת הנוער, תשי״ג-1953

 הודעה בדבר מספר חברי המועצה לעביני הנוער
 העובד ומינוים

, אני  בהתאם לסעיף 30 לחוק עבודת הנוער, תשי״ג—1953 !
 קובע שהמועצה לעניני הנוער העובד תהיה מורכבת מ-36 הבדים

 וממנה אותם בדלהלן;

: ם י ד י ב ע מ י ה ג י צ  נ
 5 נציגי התאחדות בעלי התעשיה בישראל

 4 נציגי התאחדות בעלי המלאכה והתעשיה הזעירה בישראל
 נציג התאחדות האיכרים בישראל

 2 נציגי המרכז הארצי של ארגוני הקבלנים והבונים בישראל

 1 סייח תשי״ג, עמי 115; חשל״ד, עמי 42.
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 תוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות,
 חשי״ט-1959

 הודעה על אצילת סמכויות
 אנו מודיעים, כי בתוקף סמכוחנו לפי סעיף 50 לחוק המועצה
, ר ג ר  לייצור ולשיווק של ירקות, חשי״ט-11959, אצלנו ליעקב ב
 היועץ לענייני מועצות ייצור ושיווק במשרד החקלאות, מסמכויותינו
 לפגוח לארגונים שהם לדעתנו ארגוגים יציגים של מגדלי ירקות ושל
 משווקי ירקות, וכן לארגוגים המייצגים לדעתנו את המסחר הקמעוני
 בירקות ולמרכז השלטון המקומי, בדבר הגשת רשימות מועמדים של

 נציגי הציבור במועצה, לפי םעיפיס 8 (א), 9 ו־10 לחוק האמור.

 ההודעה על אצילת סמכויות שפורסמה בילקוט הפרסומים 1804,
 תשל״ב, עמי 1094 - בטלה.

 א׳ בכסלו חשל״ה(15 בנובמבר 1974)

י חיים בר-לב ״ י א ־ י מ  (חמ 739921) א
 שר המסחר והתעשיה

ק אוזן ה  א
 שר החקלאות

 1 ס״ה תשייט, עמי 222; תשכ״ד, עמי 31.

 תקנות פרי ההדר (פיקוח ושיווק) (מועצות),
 תש״ח~948ו

 הודעה על מינוי נציגי הציבור במועצת הפיקוח על
 פרי ההדר של ישראל

 בהתאם לתקנה 6 לתקנות פרי ההדר (פיקוח ושיווק) (מועצות),
 חש״ח-1948", אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי תקנח 5 לתקנות
 האמורות, מיניתי אח האנשים ששמותיהם מפורטים להלן להיות מיום
 כ״ט בתמוז תשליד(19 ביולי 1974) נציגי הציבור במועצת הפיקוח

 על פרי ההדר של ישראל:

 אליהו איזקסון, הרצליה
 יעקב בן־עזר, חל־אביב

 חיים בךחיים, הרוח ׳
 יהודה גרינבלט, רמת־גן

 שמעון דור (וסרמן), חל־אביב
 שאול וינברג, אפק

 שמחה זלינגר, אבן יהודה
 חיים נדיבי, משואות יצחק

 אריה סיטקוב, רחובות
 יצהק פריים, קבי יקום

 צבי קינן, חל־אביב
 בנימין קפלן, תל־אביב

 עמינדב רוטמן, חדרה
 עמום שחם, תל־אביב

 גרשון שמואלביץ, פחח־תקוה
 אברהם שני, נס־ציונה

 יצחק שפירא, צופית

 מינוים של נציגי הציבור במועצת הפיקוח על פרי ההדר של
 ישראל, אשר הודעה עליו פורסמה בילקוט הפרסומים 1921, תשל־ג,

 עמי 1731 - בטל.

 י״ד בחשון חשל״ה (30 באוקטובר 974 נ) אהרן איזן
 (חמ 73701) שר החקלאות

 1 ע-ר חש״ת, תוס׳ בי, עמי 26; ק״ת 2022, תשב־ז, עמי 1941 .

 חוק הזרעים, תשט״ז-956ו

 הודעה בדבר מינוי ועדות מייעצות
-  אני מודיע, כי. בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הזרעים, תשט״ז

, מיניתי ועדות מייעצות אלה: ! 1956 

 1. ועדה מייעצת לענין התקנת תקנות לגידול זרעי ירקות, בהרכב
 זה:

 יושב ראש:
- משרד החקלאות  יעקב׳אופגהיימר

 חברים:
 שמואל אלחנן — משרד החקלאות
 גדעון שחור — משדד החקלאות

 ד״ר חיה גלמונד — מינהל המחקר החקלאי
ר שלמה כהן — מינהל המחקר החקלאי י  ד
 ברוך אילן — חברת ״זרעים״ בע״מ

 נפתלי ברוש — התאחדות האברים
 אריה אריאל — ארגון מגדלי ירקוה

 דב קמק — חברת ״הזרע׳ בע״מ

 2. ועדה מייעצת לעני! התקנת תקנות לגידול זרעים לאגחי אדמה,
 בהרכב זה:

 יושב דאש:
 יעקב אופנהיימר

 חברים:
 שמואל אלחנן
 חנן לינצבםקי
 אליהו בולדין

 ד״-ר היה גלמונד
 אברהם אפשטיין

 אריה אריאל
 דוד פלחי

 — משרד החקלאות

 — משרד החקלאות
 — משרד החקלאות

 — מיגהל המחקר החקלאי
 — מינהל המחקר החקלאי

 — חברת ״אגרופרודקמס׳׳ בעימ
 — ארגון מגדלי ירקות

 — חברת ״הזרע״ בע״מ

 3, ועדה מייעצת לענין התקנת תקנות לגידול זרעי כותנה וגידולי
 שדה, בהדבב זה:

 — משרד החקלאות

 — משרד החקלאות
 — משרד החקלאות

 — מינהל המחקר החקלאי
 — מינהל המחקר החקלאי

 — התאחדות האברים
 — ארנון עובדי הפלחה

 — חברת ״הזרע״ בע״מ

 יושב ראש:
 שמואל אלחנן

 חברים:
 יעקב אופנהיימר

 יעקב אילון
 ד״ר חיה גלמונד

 דב דור
 ברוך אילן

 אלי אנגלנדר
 דוד פלחי

 המינויים של ועדות מייעצות לענין התקנת תקנות לנידול זרעי
 ירקות, תקנות לגידול זרעים לאגוזי אדמה ותקנות לגידול זרעים
 לצמחי תעשיה, שהודעות עליהם פורסמו בילקוט הפרסומים 1393,

 תשכ״ז, עמי 2231 - בטלים.

ץ 1  ט״ו בכסלו תשל״ה(29 בנובמבר 4ל«1) אהרון א
 (חמ 73930) שר החקלאות

 1 ם*ח תשטיז, עמי 97.

 808 ילקוט הפרסומים 2080, י״פ בטבח תשל״ה, 2.1.1975



 תקנות התעבורה, תשכ״א-1961

 הודעה בדבר שמות מבקשי רשיונות למוניות
 בהתאם לתקנה 532 לתקנות התעבורה, חשב״א—11961, אני
 מודיע כי המבקשים שהמליץ עליהם משרד הבטחון לםי תקנה 529

 המנויים להלן, מילאו, לכאורח, אחר התנאים לקבלת רשיון למונית: י

 המבקש מענו

 אייונברג משה רמת־גן, רחוב חורנין 40

 אשכנזי יעקב רמת־גן, רחוב עזריאל 17 י
 בבר אליעזר פתח־חקוה, רחוב שטרית 8 ׳
 בן סימון מורים ירושלים, רחוב המערבים 13

 ברק אברהם תל־אביב, נחלת יצחק, רהוב ברכה 46
 גברה משה פתח־תקוה, רחוב רוטשילד 31

 נפני שלמה דמת־גן, רחוב הבילויים 44
 דרעי דוד ירושלים, אסבסטובימ 6/2, קדיח יובל

 ודד שמואל בת־ים, רחוב קלאוזנר 8
 וורוצ׳יק דב פתח־תקוה, רתוב בר־בובבא 46/4
 זאדה יוסף בנייברק, רחוב מבצע קדש 34/24

 זנזורי משה אור־יהודה, רחוב הנריטה סולד 39
 חג׳בי יעקב ראשון־לציון, רחוב נחמיה 58

 חן סמי ירושלים, רחןב ניםנבוים 11, קרית משה
 חסון אברהם קיראון, רחוב צה״ל 5

 ירדני אליקים בת-ים, רחוב כצנלסון 84 י
 ירקוני אברהם בח־ים, רחוב השקמה 17אי

 כהן יעקב קריח־אתא, רחוב מבצע סיני 3ב׳
 בהן רפאל חל־אביב־־יפו, רחוב חננית 5

 כחלון אהרן אשקלון, שבי שמשון 111/3
 כחלני משה פחח־תקוה, רחוב הרצל 15

 ברמי עזרא אשקלון, סימטת הקיקיון 15/-301
 לוי מרדכי בת־ים, רחוב ביאליק 25

 מור מנשה . פתח־תקוה, רחוב בורובוב 8/19
 מחבר מרדכי ,ירושלים, רחוב בר־אילן 29, תל־ארזה

 מהלוף יצחק בת־יס, רחוב אבא ברדיצ׳ב 5
 מעודי שלמה מושב יינון 22 .

 נובוסלםקי יצחק חולון, רחוב הערבה 22/48
 נחום עמוס רמת־גן, רחוב הרואה 0ל

 ביסים יחיאל רמת גן, רחוב אבא הלל 130אי
 סלפ יוסף רמת השרון, נוה מגן, רחוב הרב קוק 3

 עוזיאל דניאל ירושלים, רחוב תשבץ 6
 פורטוגל אשר גבעת שמואל, רחוב הרצל 12

 פריזלר מרדכי חיפה, נוה שאגן, אבא הלל םילבר 11/5
 קורלקר אליהו. לוד, גולומב 2

 קטן גיסים רמת־גן, רחוב מרים 11
 קלר יצחק רמת־גן, רחוב צוריאל 4

 רבלס אברהם רמלה, רחוב סמילנסקין 12
 שמחוביץ בצלאל ירושלים, יהושע בן נון 9

 ששון ששון באר־שבע, מבצע עובדה 10/21

 י׳ מלכא
 המפקח על התעבורה

 הרשות

 ט׳׳ז בחשון חשל״ה(1 בנובמבר 1974)
 (חמ 756125)

 חוק שימת המדינה (גמלאות) [נוסח
 משולב], תש״ל-1970

 הודעה בדבר קביעת תיאומים
 בתוקף סמכוחה לפי סעיף 9(2) לחוק שירות המדינה (נמלאות)
 [נוסה משולב], תש״ל-11970, קבעה ועדת השירות את התיאומים

 הבאים לחישוב המשכורת הקובעת של פיזיותרפיסטים:

 יעובד שפרש מן השירות לפבי יום י׳׳ז בביםן תשל״ב(1 באפריל
 1972) ודרגתו ערב הפרישה, לרבות דרגה שתואמה בהתאם להחלטת
 הממשלה על קביעת תיאומים, שהודעה עליה פורסמה בילקוט
 הפרסומים, 1380, תשכ׳׳ז, עמי 1946, היתה אחת הדרגות המפורטות
 להלן בטור א׳, תחושב משכורתו הקובעת כאילו היחה דרגתו

 הדרגה המצויינח לצידה בטור בי:

 טור א׳ טור ב׳

 הדירוג בסולם הדירוג
 שיל הפיזיותרםיסטים

 הדירוג בסולם
 הדירוג האחיד

 יעקב ניצן
 יושב ראש ועדת השירות

 ייא
 י״ב
 ייג

 י״ד י
 ט״ו
 ?ו-ז

 ט׳׳ז(מגהל בית ספר
 לפיזיותרפיה)

 י״ז

 ד׳ בטבת תשליה(18 בדצמבר 1974)
 (חמ 720611)

 1 ם״ח תש״ל, עמ׳ 65.

 תקנות הסיס (ועדות לחקירת תאומת
 ותקריות בלי מיס), תשב״ס-1969

 מינוי חוקר תאונות ותקריות כלי טיס
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 7א(א) לתקנות הטיס (ועדוח לחקירת
 האונות ותקריות בלי טיס), תשכ־ט-11969, אני ממנה את יורם
 יודישיץ להיות הדקר תאונות ותקריות כלי טיס כל עוד הוא עובד

 במשרד התחבורה.

 כ״ז בכסלו חשל־־־ה(11 בדצמבר 1974) יהודה רבץ
 (חמ 755209) י ראש מינהל התעופה האזרחית

 1 >ךת תשכ״א, עמי 1425; תשל״ד, עמי 1160.

 1 ק״׳ת חשכ״ט, עמי 1322; תשל׳׳ג, עמי 368.

 חוק בלי היריה, תש״ס-949ז

 מינר פקיד רישוי
 בתוקף הסמכות לפי סעיף 1 לחוק כלי היריה, תש־ט-«1194,
 שהועברה אלי מאת שד הפנים 2, אני ממנה את משה דהאן להיות

 פקיד רישוי לנפח חדרה.

 כ׳׳ב בכסלו תשליה (6 בדצמבר 1974) ל' גרי
 (חמ 76711) סבן המנהל הכללי לתפקידים מיוחדים.

 י במשרד הפנים
 1 ס״ח תש״ט, עמי 143.

 2 י׳׳פ תשל״ג, עמי 1731.

 י^קוט הפרסומים 2080, י״ט בטבת תשל׳׳ה, 2.1.1975 809



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים
 חשי״ח-1957

 היתר להעלאת מחירים
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ז לחוק דפיקות על מצרכים ושירו
 תים, תשי״ח-1957!, אני מתיר לבעל רכב מסחרי שמשקלו הכולל
 המותר אינו עולה על 10,000 ק״ג, להעלות את מחירי ההובלה ברכבו
 בשיעור ׳שלא יעלה על 19 אחוזים מעל המתיר היציב שהיה ביום

 הקובע.

 בהיתר זה, ״חיום הקובע״ — כ״ה בחשון תשל״ה (10 בנובמבר
.(1974 

׳ בטבת תשל״ה(ל1 בדצמבר 1974) דן חירם  נ
 (חמ 741194) הממונה לפי סעיף 16ז

 1 ס״ח תשי״ה, עמ׳ 24; חשל״ג, עמי 26.

 חוק התקנים, תשי״ג-1953

 הודעה בדבר קביעת תקנים
 בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, תשייג—11953, אני מודיע
 כי מכון התקנים הישראלי קבע היום, בתוקף סמכותו לפי סעיף 6(א)

 לחוק האמור, תקנים ישראליים אלה:

 ת״י 885, — שיטות בדיקה מיקרוביולוגיות למוצרי מזון: ספירת
 חלק 5 החידקים מקבוצת האנטדוקוקים;

 ת״י 889 — מאור בבתי־ספר;

 ת״י 890 — מאור בספריות.

 א׳ בכסלו תשל״ה (15 בנובמבר 1974) אהרן גילת
 (חמ 740801) מנהל המכון

 1 ם״ח תשי׳׳ג, עמי 30; תשי״ח, עמי 2; תשל״א, עמ׳ 22.

 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-1965

 פקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 943ו

 הודעה לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודה
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—11965, ובהתאם לתכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מם׳
 908 במש 30086 חלקות 254, 189, 264, 256, 245, 224״ (להלן —
 התבנית) שהודעה בדבר הרשאה לתת לה תוקף פורסמה בילקוט
 הפרסומים 695, חשי״מ, עמי 1772, מוסרת בזה הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה ירושלים (להלן — הועדה) הודעה.כי הקרקע המתוארת
 בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה

 לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובח הנאה כל שהן בקרקע האמורה
 ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לועדה — תוך חדשיימ מיום
 פרסום הודעה זו ברשומות — הרצאה על זכותו או על טובח ההנאה
 אשד לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו, שיכללו את
 פרטי הרישום — אם ישנו — בפנקסי רישום המקרקעין, והודעה
 המפרטת לסעיפיהם אח הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע

 בכל סעיף וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה בקרקע
 האמורה, מפני שהיא דרושח באופן דחוף לצרכי הציבור שלמענם
 עומדים לרכשה, והועדה מודה גזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה

 ימסור מיד אח החזקה בה.

 תוספת
 הלקוח 254 ו־256 בשלמות בגוש 30086, ירושלים.

 העתק התכנית מופקד במשרד הועדה בעירית ירושלים וכל המעו
 נין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 י״ב בכסלו תשל״ה (26 בנובמבר 1974)
 (חמ 72510) טדי קולק

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 ירושלים

 1 ס״ח תשכ״ה, עמי 307.

 היתר לסמן מצרך בסימן השגחה
 מתפרסם בזה היתד לסמן מצרך בסימן השגחה, שניתן בחודש
 אוקטובר 1974 מאת מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי

 סעיף 12 ב(א) לחוק התקנים, תשי־ג—11953:

 מסי ההיתר שם בעל ההיתר המצרך שלגביו ניתן ההיתר

 197446 טלדור בע״מ, . כבלים ומוליכים מבודדים בעלי
 קיבוץ עין־דור מוליכי אלומיניום מצופי נחושת

 ובעלי החך נומינלי 6 מימ.

 כ׳׳א בכסלו תשל״ה (4 בדצמבר 1974) אהרן גילת
 (חמ 74082) מנהל המכון

 1 ם״ח תשיי׳ג, עמי 30; חשי״ח, עמ׳ 2; חשל״א, עמי 22.

 תקנות התקנים (תו־תקן), תשט״ו-1955

 היתר לסמן מצרך בתו־תקן
 בהתאם לתקנה 9 (נ) לתקנות התקנים (תו־חקן), תשט׳׳ו—11955,
 מתפרסם בזה היתר לסמן מצרך בתו־־תקן, שניתן בחודש אוקטובר
 1974 מאח מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11 (ב)

 לחוק התקנים, תשי׳׳ג—21953:

 . מסי ההיתר שם בעל ההיתר המצרך שלגביו ניחן ההיתר

 554 וולטה כרמיאל, צינורות מחומר פלסטי למית־
 כרמיאל קני חשמל המכונים צינורות

 כפיפים.

 ב־א בכסלו חשל״ה (4 בדצמבר 1974) אהרן גילת
 (חמ 740801) מנהל המכון

 1 ק״ת תשט״ו, עמי 693; חשל״ב, עמ׳ 194; חשל״ג, עמי 611.
 2 ם״ח תשי״ג, עמי 30; חשי״ח, עמי 2; תשל״א, עמ׳ 22.

J.1975.2 ,810 ילקוט הפרסומים 2080, י״ט בטבת תשל״ה 



 חוק התכנון והבניה/ תשכ״ה-1965

 פקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור),1943

 העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה בעירית בני־ברק וכל
 המעונין ׳בדבר זכאי לעיין בו בימים ובשעות שמשרדי הועדה פתוחים

 לקהל.

 א׳ בטבת תשל״ה15( בדצמבר 1974C יצחק מאיר
 לחמ 72512) יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 בני־ברק

 הודעות לפי סעיף 19 לפקודה
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה, .

 תשב׳׳ה—11965, ובהתאם לתבנית מפורטת מסי ממ/853 גבעת־
 שמואל, שהודעה בדבר הרשאה לתת לה תוקף פורסמה בילקוט הפר
 סומים 1820, תשל״ב, עמי 1579, מצהירה הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה המרכז(להלן — הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות
 (רכישה לצרכי ציבור), 21943 (להלן - הפקודה), בי הקרקע המתו
 ארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7
 לפקודה בילקוט הפרסומים 2001, תשל׳׳ד, עמי 1244, תהיה לקניבה
 הנמור והמוחלט של הרשות המקומית נבעת־שמואל מיום פרסום

 הודעה זו ברשומות.

 תוספת
 חטיבת קרקע המהווה חלקות 535,257 ו־536 בגוש 6189 בגבעת־

 שמואל.
 י העתק התכנית המאושרת מופקד במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה המרכז, רחוב העליה השניה 2 (בחצר), פתח־תקוה, וכל

 המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 כ״ו בכסלו השל״ה(10 בדצמבר 1974) עי לאלו
 (חמ 72512) יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 המרכז

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-11965, ובהתאם לתכנית מפורטת מס׳ ממ/853 נבעת־
 שמואל שהודעה בדבר הרשאה לתת לה תוקף פורסמה בילקוט הפר
 סומים 1820, תשל״ב, עמי 1579, מצהירה בזה הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה המרכז(להלן — הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת
 הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 2 (להלן - הפקודה), כי
 הקרקע המתוארת 'בתוספת אשרי ביחס אליה פורסמה הודעה לפי
 1 סעיפים 5 ו־ל לפקודה בילקוט הפרסומים 2054, תשל״ה, עמי 180,

 תהיה לקנינה הגמור והמוחלט של הרשות המקומית גבעת־שמואל
 מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוספת
 חטיבת קרקע המהווה חלקות 188 ו־189 בגוש 6189 בגבעת־ י

 שמואל.
 העתק התכנית המאושרת מופקד במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה המרכז, רחוב העליה השניה 2 (בחצר), פתת־תקוה, וכל

 המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרנילות.

 כ׳׳ו בכסלו תשל״ה (10 בדצמבר 1974)
 (תמ 72512) ע׳ לאלו ,

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 המרכז

 1 סייח תשכ״ח, 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,
 חשב״ה—11965, ובהתאם לתבנית מפורטת ממ/1/702 — כפר־-קאסם
 (להלן — התכנית) שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 1868, תשל״ג, עמי 331, מוסרת בזה הועדה הודעה כי הקרקע
 המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור ובי הועדה

 מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

 בל התובע לעצמו זכות או טובח הנאה כל שהן בקרקע האמורה
 ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלוח לועדה — תוך חדשיים
 מיום פרסום הודעה זו ברשומות — ׳הודעה על זכותו או על טובח
 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

 הנתבע בכל סעיף וסעיף.

 , בן נמסרה בזה 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
 חטיבת. קרקע בגוש 8864, המהווה חלקות 6, 34, 35, 48, 49

 ו*58 בשלמות וחלקה מם׳ 1 (חלק).

 העתק התכנית מופקד במשרד הועדה, רחוב העליה השניה 2,
 פתח־תקוה, וכל המעונין בדבר זכאי לעיץ בה בשעות העבודה

 הרגילות.

 י׳׳א בכסלו תשל״ה (25 בנובמבר 1974)
 (תמ 725)ití ע׳ לאלו

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 המרכז

 הודעה לפי סעיף 19 לפקודה׳
 בתוקף סמכותה לפי סעיף 189 לחוק התכנון והבניה, רשכ״ה-
 1965!, ובהתאם לתבנית בנין עיר מם׳ 180 שינוי מס׳ 3 לתכנית
 מפורטת מס׳ 23 בגוש 6122 חלקות 1014, 1015 (להלן - התבנית),
 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1962, תשל״ד,
 עמי 262, מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני־ברק
 (להלן — הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצרכי ציבור), 21943 (להלן - הפקודה), בי הקרקע המתוארת
 בתוספת ואשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה
 בילקוט הפרסומים 2027, תשל׳׳ד, עמי 1905, תהיה לקנינה הגמור

 והמוחלט של עירית בני־ברק מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוספת
 חלקות 1014 ו־1015 בגוש 6122.

 1 ס״ה חשכ״ח, עמי 307.
 2 ע״ר 1943, תום׳ 1, עמי 32.
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 חוק התכנון וועניה, תשכ״ה-1965

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעות בדבר הפקדת •תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהחאט לסעיף 89 לחוק התכנון וחבניה,
 תשב״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, הופקדו

 תכניות מפורטות הנקראות:

 (1) •׳תכנית מפורטת מם׳ 2054״ ביחד עם התשריט המצורף אליו.
 ואלה השטתים הכלולים בתכנית: גוש 3ל301 חלק מחלקות 74,

 75, 6ד, 66, 144, ברחוב מפגלי־יבנה שכונת גונן.

 עקרי מסרות התכנית:

 1) הרחבת רחוב מעגלי יבנה והתוית קשר לרחוב שמעון גן־
 גמליאל.

 2) ייעוד שסח להקמת בנין ציבורי לבניית גן ילדיהם.

 3) ההדר שפח בנוי (חלק מהלקוח 66, 144, 4) איחוד חלק
 מחלקות 74, 75, 76.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי 1928״־ ביחד עם התשריט המצורף אליו.
 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: בנוש 30013 חלקה 81, חלקי
 חלקות 2ס, 33, 34, 35, 78, 82. גוש 30014 חלקות 11,106,
 112, 113, 114, 115, 137, 139; חלקי חלקות: 1, 4, 5, 6,
,56 ,59 ,55 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,21 ,20 
 57, 60, 63, 70, 71, 72, 73, 74, 116, 117, 82, 85. גוש
 30015 חלקות: 5,74ד, 77, 79, 80, 83, 85, 87, חלקי חלקוח:
,22 ,21 ,20 ,18 ,12 ,32 ,19 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,1 
,52 ,49 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,38 ,37 ,35 ,34 ,33 ,31 
 54, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 70, 81, 62. גוש 30016 חלקי
 חלקות 74, 78, 79, 80, 84, 85, 89, 95, 96, רחובות: גדעון,
 שמשון, מנשה, ראובן, שמעון, דן, לוי, גד, נפתלי, אפרים,

 זבולון, יששכר, אסתר המלכה ורחוב הרכבת בשבי בקעה.

 עיקרי מטרות התכנית: הרחבת דרבים ציבוריות, התווית דרכים
 ; חדשות וביטול דרכים.

 (3) ״תכנית מפורטת מס׳ 1968- ביחד עפ החשריט המצורף אליו.
 ואלה השטחים הכלולים בתבנית: גוש 30263 חלקי חלקות 3,
 20; גוש 30161 חלק מחלקה 120; גוש 30150 חלק מחלקה 146
 בשכונת יפה־גוף בין כביש הבטחון ורחוב הארזים, בתים מסי

.14 ,12 ,10 ,8 

 , עיקרי מטרות התכנית: איחוד וחלוקה מחדש של החלקות הנ״ל
 לאחר הקצאת שטחים לדרכים ציבוריות.

 כל המעונין בתבניות רשאי לעיין בהן ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה אח
 עצמו נפגע על ידי התכניות, וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
 התכנון שלה כלול בתחום התכניות או גובל איתן, רשאי תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התגגדות לתכניות

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 כ-א בכסלו תשל״ה (5 בדצמבר 1974)
 ר׳ לד

 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,
 תשב״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, הופקד
 שינוי חכניח מיחאר מקומית הנקרא ״תכנית מס׳ 3087 שינוי מם׳
 22/74 לתכניה מיתאר מקומיח מם׳ 62״, ביחד עם התשריט המצורף

 אליו ושינוי מס׳ 1/74 לתכנית מפורטת מס׳ 1050.

 ואלה השטחים הכלולים בשיגוי התבגית: גוש 30184 חלקות 63,
 82, בשכונת גבעת מרדכי.

 עיקרי מטרות התבנית: שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים 5 לשטח
 להקמת בנין ציבורי.

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

 בל המעונין בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע-על ידי שינוי החכניח, וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
 החבנון שלה בלול בתחום התבנית או גובל איתו, רשאי תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדוח לשינוי

 התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 כ״א בכסלו תשל״ה (5 בדצמבר 1974) ר׳ לד
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז ירושלים

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים .

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהחאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשב׳׳ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 ירושלים, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, הופקד
 שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא ׳׳תכנית מסי 2058 שינוי מס׳
 14/74 לתבנית מיתאר מקומית מס׳ 62״, ביחד עם התשריט המצורף

 אליו ושינוי 1/74 לתכנית מם׳ 1144.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 30236 חלקי חלקות
 3, 4, 6, 7, 8, 15, 17 כולל רצועה בצפון־מערב בצמוד לרחוב

 פנים מאירות, בשכונת קרית מטרםדודף.

 עיקרי מטרות התכנית:
 1) שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים 5, 6 לשטח ציבורי פתוח

 ולשטח להקמת בנין ציבורי.
 2) שינוי ייעוד משטה להקמת בנין ציבורי לשטח ציבורי פתוח.

 בל המעונין בשינוי החכניח רשאי לעיין בו ללא חשלום בימים
 ובשעוה שהמשרדים האמורים פחוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה אח
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
 התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל איתו, רשאי תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התבנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 כ״א בכסלו תשל״ה (5 בדצמבר 1974) ר׳ לוי
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבגיה

 מחוז ירושלים

 812 ילקוט חפדםומים 2080, י״ט בטבח תשליה, 975:,2.1



 חוק התכנון והבניה, תעוכ״ה—1965

 מרחב תכנון מקומי, גבעתיים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ־׳ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחת תל־אביב,
 אישרה תבנית הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ 284 בגוש 6154 חלקה

 170, 418 (הלק) ברחוב חביבה דייק״.

 עיקרי מטרותיה: להפסיק את השמוש החורג ולהרוס את הבנין
 הנמצא בשטח דרך ציבורית בחלקה 170 וחלק מחלקה 418 בגושי

.6154 
 הודעה על הפקדתה יחד עם התשריט המצורף אליה פורסמה

 בילקוט הפרסומים 1900, תשל׳׳ג, עמ׳ 1181.

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

 פתוחים לקהל.

 כ*ז בכסלו תשל״ה (11 בדצמבר 1974)
 ד׳ רזניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז תל״אביב

 מרחב תכנון מקומי, חולון

 הודעה על הכנת שינוי לתכנית מפורטת
 בהחאם לסעיף 77 לויוק התכנון והבניה, תשב״ה—1965, ניתנת.
 בזה הודעה בי ומדת המשנה לתכנון ולבניה חולון, החליטה בישיבתה
 מיום י״א בכסלו חשל׳׳ה (25 בנובמבר 1974) להכין שינוי לתכנית

 מפורטת מס׳ 138 אשר תיקרא תכנית מפורטת מס׳ ח־138א.

 ואלה הם השטחים הנכללים בתחום שינוי התכנית המוצעת: חלקי
 גושים: 7070, 7165, 7166.

 כ״ד בכסלו תשל״ה (8 בדצמבר 1974)
 ד׳ צדוק

 יושב ראש ועדת המשנה לתכנון ולבניה
 חולון

 מרחב תכנון מקומי, חולון

 הודעה על הכנת שינוי לתכנית מיתאר מקומית
 בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבניה, תשכ־־׳ה—1965, ניחנת
 בזה הודעה כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חולון, החליטה בישי
 בתה מיום י׳׳א בכסלו תשל׳׳ה (25 בנובמבר 1974) להכין שינוי
 לתבנית מיתאר מקומית ח־1 אשר תיקרא תכנית מיתאר מסי ח־275.

 ואלה הם השטחים הנכללים בתהום שינוי התכנית• המוצעת: גוש
 7174, הלק מהלקה 64.

 כ״ד בכסלו תשל״ה (8 בדצמבר 1974)
 פ׳ אילוץ

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 חולון

 מרחב תכנון מקומי, תל־אביב־יפו

 הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
 בהתאם לחוק התכנון והבניה, תשכ׳׳ה—1965, ניתנת בזה הודעה

 בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות הנקראות:

״ תליאביב־יפו. E  (1) תכנית מם׳ 1755 חלק מתכנית מפורטת ׳
 במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב ובמשרדי

 הועדה המקומית לתכנון ובניה תל־אביכ־יפו.
 מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם: נוש 7077
 חלקות 2, 3, 5, 20-15, 29, 35 ח״ח 7, 11, 13; גוש 7104
 חלקות 79—82, 206 בין הרחוב דרך פתח־תקוה ורחוב המסגר.
 עיקרי מטרות התכנית: לקבוע שטח לתכנון בעתיד בחלק
״ אדמות מזרח תליאכיב על שנוייה, (להלן E  מתבנית מפורטת ׳
 התכנית הראשית) אשד ההודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה

 בעתון הרשמי מם׳ 1114 מיום 17.7.1941.

 (2) תבנית מם׳ 1584אי שינוי מם׳ 1 לשנת 1974 של תכנית מס׳
 1584 תל־אביב־יפו.

 מקומם של השטתים אשר התכנית מתייחסת אליהם: גוש 6212
 חלקי חלקה 1184 ברחוב בירנבוים.

 עיקרי מטרות התכנית: להתיר הגדלת קומת מרחף לצורך סידור
 משרד לאדריכל ברחוב בירנבוים 6א׳ על חלק מחלקה 1184
 בגוש 6212 ולשנות בהתאם לכך את התבנית מס׳ 1584 על
 שינוייה (להלן התכנית הראשית) אשר החלטה בדבר מתן תוקף
 לה נתקבלה בישיבת הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מיום

 ה־7.8.72.

 (3) תבניתמפורטת מס׳ 1795 שנוי מם׳ 1 לשנת 1974 של תכנית
 מפורטת מס׳ 995 תל־אביב־יפו.

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם: גוש 7077
, A 20,19,5 ,3,2,1 :חלקות וח״ח 14,9,8,7; נוש 6950 ח׳׳ח 
 21, 22. גדש 6942 ח״־ח: 59, 79, 80, 86, 88, 90. גוש 6940
 ח״ח: 96, 97, 145/3, 170, 180. גוש 6941 חלקות וח״ח: 48,
 74, 95, 118, 119, 137, 138, 139, 144, 161,147. גוש 7103

 .ח״ח: 71, 101 בדרך פתח־הקוה.
 עיקרי מטרות התכנית: לצרף שטחים מזרחה לדרך פתח־תקוה
 על מנת להרחיב את דרך פתה־תקוה מ־35.0 — 34.0 מ׳ ל־
 40.0 מ׳ בקטע שבין רחוב הרכבת ורחוב יצחק שדה כמסומן
 בתשריט לשם שיפור תנועת כלי הרכב בעורק תחבורה ראשי זה,
 ולשנות בהתאם לכך את תכנית המפורטת מסי 995 אשר הודעה
 בדבר מחן תוקף לח פורסמה בילקוט הפרסומים 1488, תשכ״ח,

 להלן התכנית הראשית על שינוייה.

 בל המעונין בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפנע על ידי התבניות וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק,
 רשאי תוך חדשיים מיום פרסום הודעות אלו ברשומות, להגיש •התנג

 דות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 כ״ז בכסלו תשל׳־זז(11 בדצמבר 1974)
 ד׳ רזניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז תל־אביב
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 חוק התכנון והבניה, תעוכ״ה—965ו

 מרחב תכנון מקומי, הרצליה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 בהתאם לחוק התכנון והבניה, תשכ׳׳ה—1965, ניתנת בזה הודעה
 בדבר הפקדה במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־אביב
 ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה של תכנית בנין

 ערים מפורטת מס׳ 1393 הרצליה.

 מקומם של השטחים אשר התבנית מתיחסת אליהם: גוש 6668
 חלקות 1061, 549, בין רחוב רמח־ים ובין רחוב וינגיט.

 י עיקרי מטרות התכנית: לתכנן שכונת קוטג׳ים; להתוות דרך
 חדשה והרחבת דרכים; לקבוע ולהפריש ש?ח ציבורי פתוח בהתאם

 לתשריט המצורף.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה אח
 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.

 כ״ז בכסלו תשל׳׳ה (11 בדצמבר"1974)
 ד׳ רזניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חל־אביב

 מרחב תכנון מקומי, פתח־תקוה ו

 הודעה על הכנת שינוי לתכנית מיתאר
 מקומית/מפורטת

 בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965, ניתנת
 בזה הודעה כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה פחח־חקוה החליטה
 בישיבתה מיום י״א בכסלו חשל״ה (25 בנובמבר 1974) להבין שינוי

 לתכנית מיחאר מקומית מפורטת מס׳ פ״ת 1204.

 ואלה הם השטחים הנכללים בתתום שינוי התבנית המוצעת: גוש
 6380 חלקות 56—58; 116; 205; 206; 217, רחוב נורדאו ממספר 23

 עד מספד 29 .

 י״ג בכסלו רשל׳׳ה (27 בנובמבר 1974)
 י׳ פינברג

 מיושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, בני-ברק

 הודעה על הכנת תכנית מפורטת
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7ד לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, בי הועדה המקומית לבנין ותכנון עיר, בני־ברק,

 החלימה. להבין את התבנית המפורטת הרשומה מטה:

 ת.ב.ע. 322 — גוש־6122 חלקות הדשות 25, 39 וחלק מחלקה 56
 לפי ת.ב.ע. 166.

 התכנון מחדש בתכנית הנ״ל נדרש לשם יצירת בנין מיוחד
 שישמש בית אבות.

 י׳ מאיר
 יושב ראש הועדה המקומית לבנין ותכנון עיר

 בני ברק

 מרחב תכנון מקומי, אור יהודה אזור

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 בהתאם לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965, ניתנת בזה הודעה
 בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת הנקרא תכנית בנין עדים מפורטת
 מס׳ מאא/60 זוגות צעירים צפונה משכי ההסתדרות ע״י שיכון ופיתוח
 במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחה תל־אביב ובמשרדי

 הועדה המקומית לתכנון ובניה אור יהודה אזור.

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתיהסת אליהם: גוש 6485
 חלקי חלקות 130; גוש 6507 חלקי חלקות 31 צפונה משכי ההסתדרות

 ע׳׳י־שיכון ופיתוח.

 עיקרי מטרות התכנית:
 ביטול חלקות קיימות, קביעת חלקות חדשות, התווית דרבים,

 חלוקה לאזורים.

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

 התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 כ״ז בכסלו תשל״ה (11 בדצמבר 1974)
 ד׳ רזניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חל־אביב

 מרחב תכנון מקומי, רמת השדון

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מ־תאר מקומית
 בהתאם לחוקי התכנון והבניה, תשכ״ה—1965, ניתנת בזה הודעה
 בדבר הפקדה של תכנית מסי 451 שנוי מס׳ 76 לתכנית מיתאר ר״ש
2 א׳ רמת השרון, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה 1  מסי 0
 מחוז תל־אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון.

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם:
 גוש 6417 חלקה 43, רחוב הרב אורבך.

 עיקרי מטרות התכנית:
 א. לקבוע אזור מגורים מיוחד בחלקו של המגרש מפי 8 בתכנית 416
 ר׳׳ש, ובחלקו השני לקבוע מגרש לבנין ציבורי על מנת לצרפו

 ולהגדיל את המגרש הציבורי הקיים.
 ב. להתיר הקמת מבנה בן 5 קומות על קומת עמודים מפולשת עם קוי

 בנין מוגדלים כמסומן בתשריט.

 ג. לשנזת בהתאם את תכנית המיתאר.

 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.

 כ״ז'בכסלו תשל״ה (11 בדצמבר 1974)
 ד׳ רזניק

 יושב'ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מהרז תל־אביב
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 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965

 מרחב תכנון מקומי, חיפה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 במפרת בזה הודעה, בהתאם לסמיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כ־ במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 חיפה ובמשרדי הועדת המקומית לתכנון ולבניה חיפה, הופקד שינוי
 תבנית מפורטת הנקרא ״תכנית מסי חפ/1629 — שינוי סיווג חלקה
 100 בגוש 11191 רוממה, חיפה״, — המהווה שינוי לתכנית מם׳
 חפ/579 - חברת הכשרת הישוב, אדמת ואדי רושמיה מערבית ולתכנית
 מס׳ 579א׳ — תיקון לאדמת ואדי רושמיה - ביחד עם התשריט

 המצורף אליו.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 11191 חלקה
 100; חלקי הלקות 145, 146, 154, 107, 108.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית הם: לשנות את סיווג חלקה מס׳ 100
 בגוש 11191, ברחוב הצלפים רוממה, משטה המיועד לחניון ציבורי

 לשטח מגורים אי.

 כל מעונין בשינזי 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 ע״י שינוי התכנית וכן ועדה מקומית, או מהנדס ועדה
 מקומית, שמרחב התכנון שלח כלול בתחום התכגית או גובל איתו;
 רשות מקומית, לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף 3 לפקודת המועצות
 המקומיות, שאזור שיפוטה כלול בתחום התכנית או גובל איתו; גוף
 ציבורי או מקצועי במפורט בצו התכנון והבניה (קביעת גופי&
 ציבוריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתבנית) תשל״ד—1974;
 וכן כל משרד ממשרדי הממשלה רשאי תוך חדשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, ל6:יש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה

 המקומית לתכנון •ולבניה חיפה.

 ב׳׳ד בכסלו תשל׳׳ה (10 בדצמבר 1974)
 נפתלי אילתי

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המרכזי

 הודעות בדבר הפקדת תבניות מפורטות
 נמסרת בזח הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ׳׳ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתבנק ולבניה הגליל המרכזי,

 הופקדו תבניות מפורטות הנקראות:

 (1) ״תכנית מפורטת מס׳ 1962— מחצבה״ בגוש 19817 חלק מחלקה
 1 מיעאר, ביחד עם התשריט המצורף אליה.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
 גוש 19817 חלק מחלקה 1.

 מטרות התכנית: יעוד השטח למטרת חיצוב.

 (2) ״תכנית מפורטת מס׳ 1951 — מחצבה״ בנוש 18904 חלקות
 21, 16—14, ירכא, ביחד עם התשריט המצורף אליה.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
 גוש 904&1 חלק מחלקות 21, 16—14.

 מטרת התכנית: ייעוד השטח למטרת חיצוב.

 מרחב תכנון מקומי, רע51נה

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

 אישרה שינויי תכניות מפורטות הנקראים:,

 (1) ״שינוי תבנית מפורטת רעננה״.
 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7651 חלקה
 147; שטח התכנית חינו שטח בניר, חדש הנמצא בין רחוב העליה

 ממערב ורחוב ההגנה מצפון.
 עיקרי מטרות שינוי התכנית: לחלק המגרש ל־8 חלקות, שגודלן
 750 מ״ר כל אחת; להפריש שטח פרטי לבניני ציבור ומעבר

 'להולכי רגל ולטלילח כבישים פנימיים.
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף

 אליו, פורסמה בילקוט הפרסומים 1880, תשל׳׳ג, עמ׳ 620.

 (2) ״שינוי תכנית מפורטת מסי רע/81/1״.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התבנית: גוש 6583 חלקות
,111 ,112 ,156 ,109 ,160—164 ,201 ,202 ,265 ,303—305 

 110 בקטע שמדרום לרחוב אחוזה ומזרחה מרחוב השרון.
 עיקרי מטרות שינוי התכנית: התווית דרכים ושינוי ייעוד שטח

 ציבורי פתוה לבניני ציבור.
 הודעה על הפקדת שינוי התבנית יחד עם התשריט המצורף אליו,

 פורסמה בילקוט הפרסומים 2001, תשל״ד, עמ׳ 1250.

 (3) ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ רע/67/1״.
 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6586 חלקה

 1.475 בקצה הדרומי מזרחי של רחוב מעלות.
 עיקרי ממרות שינוי התכנית: שינוי ייעוד חלקות 475 ו־1
 משטח ציבורי פתוח לשטח לבניני'ציבור לצורך הקמת גן

 ילדים. 1
 הודעה על הפקדת שינוי התכנית יחד עם התשריט המצורף

 אליו, פורסמה בילקוט הפרסומים 1893, חשל״ג, עמי 967.

 (4) ״שינוי תבנית מפורטת מסי רע/39/1״.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התבנית: .גוש 6583 חלקה
 236 ברחוב םוקולוב.

 עיקרי מסרות שינוי לתכנית: שינוי ייעוד מאזור מגורים ב׳
 לאזור מגורים אי.

 ההודעה על הפקדת שינוי התכגיח יחד עם התשריט המצורף
 אליו, פורסמה בילקוט הפרסומים 1814, תשל״ב, עמי 1418.

 שינויי התבניות האמורים, בצורה שבה אישרה אותם הועדה
 המחוזית, ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם הופקדו במשרדי
 הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 רעננה, וכל המעונין רשאי לעיין בהם.ללא חשלום בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ט״ו בכסלו תשל׳׳ה (29 בנובמבר 1974)
 א׳ היון

 יושב ראש הועדה המחוזית לחבנון ולבניה *
 מחוז המרכז

 ילקוט הפרסומים 2080, י״פ בסבת תשל״ה, 2.1.1975 815



 חוק התכנון והבניה, תעוכ״ה-965ן

 הופקדה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ 1531 -
 הרחבת תחוס הבניה בטורעאן״, ביחד עפ התשריט המצורף אליה.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתבנית:
 גושים: 16610, 16624, 16625, 16632 עד 16638, 16642,

 16626, 16606, 16607 ושטח בנוי. ־
 מטרת התבנית: קביעת תחומי בניה בשטח הכפר.

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

 כל המעונין בקרקע, או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמי
 נפנע על ידי התכנית, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון שלה
 כלול בתחום התכנית או נוכל איתה, רשאי תוך חדשיים מיום פרסומה
 של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הןעדה

 המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי.

 כ׳ בבטלו השל״ה(4 בדצמבר 1974)
׳ קניג  י

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי, טבריה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה—1965, כי במשרדי הוערה המחוזית לתכנון ולבניה מחת
 הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה טבריה, הופקד שינוי
 תכנית מפורטת הנקרא ״תכנית מפורטת מסי 1822 שינוי לתכנית
 מפורטת מסי 1106 — בנוי מרכז טבריה ושיקום העיר העתיקה״,

 ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
 גושים מם׳ 15015, 15017 עד 15020, 15024, 15025, בשלמות.

 חלקי גושים: 15010, 15014, 15016, 15021 עד 15023.

 מטרת התכנית: ייעוד הקרקע למרכז תיירות, בידור ונופש הכולל
 טיילת ומעגן סירות, בתי מלון, נן ציבורי, שטחי מסחר, מרכז כנסים,
 מגורים ושטחי חניה לרכב ציבורי ופרטי. התוית דרכים חדשות,
 הרחבת דרכים קימות והקצאת שטח חניה, קביעת תבניה בנוי לשטח,
 קביעת הוראות לאופן פתוח השטח ושמירה על מבנים בעלי ערך

 דתי, היסטורי וארכיטקטוני כולל חומת העיר העתיקה.

 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 אח
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
 התכנון שלה בלול בתחום התבנית או גובל אותו, רשאי, תוך תדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה טבריה.

 י״ט בכםלו חשל״ה (3 בדצמבר 1974)
׳ קניג  י

 יושב ראש הועדה המהוזיח לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון

 כל המעונין בתכניות רשאי לעיין בהן ללא חשלום בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 בל המעונין בקרקע, או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו
 נפגע על ידי התבניות וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון שלה
 כלול בתחום התכניות או גובל אותן, רשאי תוך חדשיים מיום פרסום
 של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכניות ־במשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה הגליל המרכזי.

 כ׳ בכסלו חשל״ה (4 בדצמבר 1974)
 י׳ קניג

 יושב ראש הועדה המחוזית לחכנון ולבניה
 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המרכזי

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר
 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 הגליל המרכזי,
 הופקד שינוי תבניח מיתאר הנקרא תכנית מסי 1982 שינוי לתכנית
 מיתאר מסי 194 הגלילית - אתור למחצבת ״נשר״ בתמרה (נפת

 עבו), ביחד עפ התשריט המצורף אליו.

 ואלד. הם השטחים הכלולים כתבנית:

 נוש 18563 חלקות 2, 3. חלקי הלקות 1, 4, 8.
 גוש 18564 חלקות 15, 44.

 חלק מגוש 19600 חלקות 17, 19, 20, 41, 87.
 גוש 19601 חלקי חלקות 120—122, 124—126, 128.

 גוש 19603 חלק מחלקה 37.

 מטרת התכנית: איתור שטת למתצבת ״נשר״, תיצוב אבן והפקת
 חומר לייצור מלט, הקמת מכונות, מבנים ושיכונים הדרושים להפעלת

 המחצבה.

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

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט חכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפבע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
 התכנון שלה כלול כתחום התכנית או נובל איתו, רשאי תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התננדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית הגליל המרכזי.

 כ׳ בכסלו תשל״ה(4 בדצמבר 1974)
 י׳ קניג

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחה הצפון

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון ובמשרדי רועדת המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי,

 816 ילקוט הפרסומים 2080, י״ט בטבח תשל״ה, 2,1.1975



 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965

 תכנית מפורטת הנקראת ״תבנית מפורטת מס׳ 1859 — אתר למחצבה
 בגוש 23156 חלקה 25 חפצי־בה״, ביחד עם התשריט המצורף אליה.

 ואלת הם השטחים הכלולים בתכנית: גוש 23156 חלק מחלקה 25,
 מערבה מקיבוץ חפצי בה.

 מטרת התבנית: ייעוד המקום לשטח חיצוב-ולאחר גמר החציבה
 לדאוג לשיקום הנוף.

 כל המעונין בתכנית 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, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון שלה
 כלול בתחום התכנית או גובל איתה,- רשאי תוך חדשיים מיום פרסומה
 של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה הגלבוע.

 ב׳ בכסלו תשל״ה(4 בדצמבר 4ל19) י׳ קביג
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

- מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי, עפולה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר
 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 עפולה, הופקד שינוי
 תבנית מיתאר הנקרא תבנית מס׳ 1996 שינוי לתבנית מיתאר מס׳
 194 הנליליח ומם׳ 302 עפולה — אזור כניסה דרומית עפולה עלית

 למסחר ותעשיה זעירה, ביתד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
, 46-39,22,20,19, 48, 63, 1ל, 3ד, 1 4 -  גוש 17764 חלקות 9

.82 ,80 ,77-75 
 גוש 17772 חלקות 36, 51, 60-54, 91, 95, 107 פינת רחובות

 קפלן והרצל, עפולה.

 מטרה התכנית: הקמת בנינים לצרבי מסהר ומשרדים בעלי קומה
 אחת, 2 קומות ושלוש קומות; פיתוח שבילים, רחובות ומדרכות
 לתולבי רגל, מדשאות, מגרשי חנ־ה וגישת מכוניות לחלקי

 הבניניט.

 בל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא השלום 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 הועדה המקומית שמרהב
 התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל איתו,ירשאי תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להניש התנגדות לשינוי התבנית

 במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עפולה.

 כ׳ בכסלו תשל״ה(4 בדצמבר 1974) י׳ קניג
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ׳ולבניה

 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי, אשרי

 הודעות •בדבר הפקדת תכניות מפורטות
 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 אשרי, הופקדו

 תכניות מפורטות הנקראות:

 (1) ״תכנית מפורטת מס׳ 1860 — מחצבת כורכר ליד לוחמי הגי־
 טאוח״, ביתד עם התשריט המצרוף אליה.

 ואלה הס השטחים הכלולים בתכנית:
 גוש 18471 חלק מחלקות 89, 90, 91.

 גוש 18782 חלק מחלקה 10.
 מטרת התכנית: כר׳־ית'כורכר בשטח מבלי לשנות את ייעודו
-החקלאי ועם גמר הכרייה, למלא את הבור שנוצר ולכסות

 בשכבת אדמה.

-(2) ״תכנית מפורטת מם׳ 616, שבי־־ציוך, ביחד עם התשריט
 המצורף אליה.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית: חלקי נושים: 18136,
.18135 ,18116 ,18115 

 מטרת התכנית: לבטל את התכניות המפורטות מס׳ 103, 4(1),
 ״ 205, 363 ו־369, שבי ציון, ולאחדן לתבנית מפורטת מסי

.616 

 .(3) ״תכנית מפורטת מם׳ 2062 - שמורה טבע ׳עין אפק״, ביחד עם
 התשריט המצורף אליה.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
 גוש 10434 חלק מהלקה 1.

 גוש 10435 חלק מחלקות 11,13, 6 בשלמות 10, 7.
 גוש 10442 חלק מחלקות 1,2.

 גוש 18075 חלק מחלקה 7.
 מטרת התכנית: לשמור על החי והצומח במצבם הטבעי וליעד
 את השטח כשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים ושמורות טבע

 404, תשכ״ג.

 כל המעונין בתכניות רשאי לעיין בהן ללא תשלום בימים ובשעות
7  שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. ,

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

 המקומית לתכנון ולבניה אשרי.

 ב׳ בכסלו תשל״ה(4 בדצמבר 1974) י׳ קניג
 • יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הצפון

 מרהב תכנון מקומי, הגלבוע

 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 הגלבוע, הופקדה
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 חוק התכנון והבניה, תשכ״וז-965ו

 (3) ״שמוי מם׳ 8 לתבנית מפורטת מם׳ 117/03/5 — סכי י״א,
 קטע, גוש 38061 באר־שבע״, ביחד עם התשריט המצורף

 אליו.

 ואלה הם עיקרי מטרות התכנית:
 שינוי נודל וצורה למגרשים 11/18 בין דרך מצדה ושדרות

 יעלים.

א - י  (4) ׳שינוי מם׳ 7 לתכנית מפורטת מס׳ 117/03/5 — שכ׳ י
 גדש 38061 באר־שבע״, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה הם עיקרי מטרות התכנית: •
- שינוי גודל וצורר, למגרשים 45-47 המיועד לבניית בתיימגו־

 רים ארבע קומות על קומת עמודים מפולשת.

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

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו
 נפגע על ידי שינויי התכניות- או גובל אותם, רשאי, תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינויי

 התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 ג; בטבת תשל׳׳ה (17 בדצמבר 1974)
 י׳ ודדימון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי, אופקים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אופקים, הופקדה
 תבנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ 110/03/23 בביש
 גישה למוסד לעבריינים צעירים, אופקים״, ביחד עם התשריט המצורף

 אליה.

 • ואלה הם מטרות התכנית:
 ליעד שטח של 40 דונם בקירוב ככביש גישה למוסד לעבריינים

 צעירים במועצה מקומית אופקים ומועצה אזורית מרחבים.

 כל המעונין בתכנית רשאי 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 התבנית, וכן מהנדמ ועדה מקומית שמרחב התכנון
 שלה כלול בתהום התכנית או נובל איתר, דשאי, תוך חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התננדות לתכנית במשרדי

 הועדה המקומית האמורה.

 כ׳ בכסלו תשל״ה (4 בדצמבר 1974)
 ייורדימץ

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוזי הדרום

 מרחב תכנון מקומי, נהריה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כיי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון ובמשרדי הועדה' המקומית לתכנון ולבניה נהריה, הופקד
 שינוי תכנית מיתאר הנקרא ״תכנית מיתאר מס׳ 853״ שינוי לתכנית
 מיתאר מסי 191 עין שרה, נהריה, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתבנית: גושים מס׳ 18133 עד־
.18137 ,18135 

 מטרת התכנית: הלוקח שטח התבנית לשכונות מגורים לשטח
 המרכז, (מרכז דרום נהריה) לשטחים ציבוריים, מסחריים, בתי מלון
 ופנסיונים, חוף הים, לדרכים חדשות, רבבת, בית קברות, בית הבראה

 ולאזור חקלאי.

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

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו גפגע על ידי שינוי התכניה, וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
 התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל איתו, רשאי תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התגנית

 במשרדי הועדה המקומית לתכזון ולבניה נהריה.

 י״.ט בכסלו תשל״ה(3 בדצמבר 1974) .
 י׳קניג

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי, באר־שבע •

 הודעות בדבר הפקדת שינרי תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה באר־שבע, הופקדו

 • שינויי תכניות מפורטות הנקראים:

- א ״  (1) -שינוי מס׳ 6 לתכנית מפורטת מס׳ 117/03/5 — שכ׳ י
 (קטע) באר־שבע״, נוש 38061, ביחד עם התשריט המצורף

 אליו.

 ואלה הם עיקרי מטרות התכנית:
 ייעוד שטח לאזור מגורים גי, מוסדות ציבור, שטח ציבורי

 ־ פתוח ושטח פרטי פתוח — מזרחה מדרך שמשון.

 (2) ״שינוי מס׳ 11 לתכנית מפורטת מם׳ 113/03/5 — שכ׳ ה׳
 לדוגמא (המשך) באר־שבע״, גוש 38061, ביחד עם התשריט

 המצורף אליו.

 ואלה הם עיקרי מטרות החבניח:
 ליעד שטח לבתי מגורים קומה אחת או קוטג׳, שטחים למוסדות
 ציבור, שטח ציבורי פתוה, דרכים וחניות צפונה מרחוב הצבי.
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 חלק התכנון והבניה, תשכ״ה—965ן

 מרחב תכנון מקומי, קרית־גת

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מהוז
 הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית־נת, הופקד
 שינוי תכנית מפורטת הנקרא ״שינוי מסי 14 לתבנית מפורטת מסי

 ד/292 אזור התעשיה קדית־גת״, ביחד עם התשריט המצורף אליו. י

 ואלה הם עיקרי מטרות התבנית:

 איתור מגרשים לתעשיה ומלאכה, התוויית דרכים ושטחים
 ציבוריים פחוחים בגושים: 1860, 1861, 1839 חלק מגוש׳1836.

 בל המעונין בשינוי התבנית 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 או גובל איתו, רשאי חוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 . כ׳ בכסלו השל״ה (4 בדצמבר 1974)
 י׳ ורדימון

 יושב ראש הועדה המחוזית,לתכנון ולבניה
 י מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי, דימונה

 הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק'התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז הדרום
 ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה דימונה, הופקדו שינויי

 תכניות מפורטות הנקראים:

 (1) ״שינוי מס׳ 5 לתכנית מפורטת מס׳ 102/03/25— אזור החעשיה
 דימונה״ — (השטח.הדרומי) ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה הס עיקרי מטרות התכנית:
 להקים אזורי תעשיה על שטת של 873,442 דונם בדימונה.

 (2) ״שינוי מסי 6 לתכנית מפורטת מס׳ 102/03/25— אזור החעשיה
 דימונה״, ביחד עם החשריט המצורף אליו.

 ואלה הם עיקרי מטרות התכנית:
 קביעת חלוקת השטחים ואופי הבנוי בשטח התכנית.

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

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמוינפנע על ידי שינויי התכניות או גובל איתם, רשאי תוך הדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש •התנגדות לשינויי

 התכניות במשרדי הועדה המקומית האמוויח.

 כ׳ בכסלו תשל״ה (4 בדצמבר 1974)
 י׳ ודדימון

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי, שקמים

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת .
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום
 החליטה, באישור שר הפנים לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא
 ״שינוי תבנית מפורטת מם׳ ד/1/644״ בגוש 1174 חלק מהלקה 10,
 .11, 13, שעיקרי מטרתו התווית דרך חדשה ויצירת חלקת באר,

 שהודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה בילקוט,
 הפרסומים 2006, תשל״ד, עמי 1367.

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

 לקהל.

 כ״ד בכסלו חשל״ה(8 בדצמבר 1974) י
 י׳ ורדימון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי, קרית־גת

 הודעות בדבר הפקדת תכניות מפורטות
 נמסרח בזח הודעה,. בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום.ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית־גת, הופקדו

 תכניות מפורטות הנקראות:

 >1) ׳תכניתמפורטת מם׳ 108/03/9 צפון מערב לקרית־גת״ בגושים
 ,1563 1564, 1830, 1831, ביחד עם התשריט המצורף אליו.
 ואלה הם מטרות התבנית: קביעת אוורי מגורים (12—3 קומות)
 עם שטחי חניה פרטיים, שטח ציבורי פתוח, מגרש משחקים,
 . שטח לבניני ציבור, שטח למסחר והצעת בינוי בגושים 1563,

 ,1564 1565, 1530, 1831, קרית־גת.

 (2) ״תכנית מפורטת מס׳ 1.07/03/9 שכונת מגורים — אזור מגורים
 אי״ בנושים 1564, 1563 ״בנה ביתך״ ביחד עם התשריט

 המצורף אליו.
 ואלה הם מטרות התכנית: לפתח שכונת מגורים לבניה עצמית
 ״בנה ביתך״ על מגרשים בני כ־500, 400 מ״ר, שטח התכנית

 110, 204 דונם חלקי גושים 1565, 1564, 1563, קרית־גת.

 כל המעונין בתכניוח רשאי לעיין בהן ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה אח
 עצמו נפגע על ידי התבנית, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
 שלה כלול בתהום התכניות או גובל איתן, רשאי תוך חדשיים מיום
 פרסומן של הודעות אלו ברשומות, להגיש התנגדות לתכניות, במשרדי

 הועדה המקומית האמורה.

 י״ח בכסלו חשל״ה (2 בדצמבר 1974)
 י׳ ורדימון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הדרום
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 הזמנות בתי המשפגו

 בית המשפט המחוזי בירושלים
 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינר מנהלי עזבון

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם כמפורט להלן. כל
 המתנגד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, את טעמי התנגדותו, שאם לא כן יהן בית המשפט צו כטוב

 בעיניו.

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

 815/74 בעהם הלל־ד״ר ירושלים 17.10.74 רות בעהם

 820/74 לוי יעקב ירושלים • 30.10.74 סופי לוי

 827/74 אברהמוף חוה ירושלים 1.12.73 ישיבת מדרש פורת יוסף

 832/74 דנון אברהם ירושלים 4.4.74 ליקה פאפו

 835/74 ליפשיץ רבקה ירושלים 29.10.74 שושנה ליפשיץ

 840/74 רבינוביץ זתקה ירושלים 19.11.74 דוד רבינוביץ

 דב איתן, רשם

 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבץ
 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה ולמינוי מנהלי עזבון,
 או לשניהם. 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 בן יחן ביח המשפט צו כטוב בעיניו.

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

 811/74 קאופטהייל טרזיה ירושלים 5.11.73 יהושוע אריה קאופטיל

 812/74 בן גיגי יוסי חוף ים 19.9.74 בן גיגי מוניק

 814/74 בכר נסים בן רפאל בירות, לבנון 18.8.65 בנימין לב

 816/74 קמארה שמחה ירושלים 22.12.73 אהרן קמארה

 817/74 אליהו יהודית(צלחה) ארצות הברית 9.9.73 שלום אליהו

 818/74 ברפי רחל ירושלים 28.10.74 רבקה ובנימין ברפי

 821/74 דוגה דרגה ירושלים 14.11.74 שלמה דוגה

 822/74 גליםקו מאיר ירושלים 8.11.74 גליסקו יהודה

 823/74 רבינוביץ סופיה ירושלים 21.10.74 הניה רייצר

 824/74 אשכנזי יוסף גדרה 19.11.74 סופי פרסיאדו

 825/74 נאש סלומון ירושלים 1.4.73 נאש אמד,

 826/74 מציאביץ ירושלים 2.11.74 יוםף מציאכיץ ואח׳

 828/74־n יצחק בראשי ירושלים מלחמת יוה״כ רחל בראשי

 830/74 דרור יוסף ירושלים 22.4.74 רבקה דרור

 831/74 קליבנוב סופיה ירושלים 15.11.74 נעמי קפלנסקי

 833/74 כהן הלל ירושלים 4.11.74 שרה בהן

 834/74 ינקו אברהם חל־אביב 24.9.74 הרט רבקה ואחרים

 836/74 מני אהרן ירושלים 17.7.61 אליהו מני ואה׳

 837/74 כהן רחה פרדם־חנה 8.7.70 משה כהן

 838/74 סנדרוב צבי. ירושלים 11.12.74 שרה טנדרוב

 דב איתן, רשם
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון י
 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשביהם כמפורט להלן. כל
 המתנגד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, את טעמי התנגדותו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו בטוב

 בעיניו.

 מם׳ התיק מקוב מגוריו תאריך
 (צוואות) שם המגוח האחרון הפטירה . שם המבקש

-  4392/74 רבקה ברגר ״ 29.5.74
 4420/74 יוחנן פלטו גולדמן ניר־צבי 17.5.74 נירה ויס

- דוברה מרינרברג -  4516/73 זלמן מרינברג

 5719/74 י צילה וונגטשבםקי תל־אביב 25.11.74 חנה קלינובסקי
- דוד רוזנבלט -  5728/74 זאב גולדשמיט

 5727/74 אירמה שטוק איטליה 19.4.72 מריו שטוק

- 25.8.74 ברטה בראונשטיין  5729/74 םמואל בראונשטיץ

 5732/74 טובה גרד תל־אביב 21.11.74 מיכאל מיבאלובסקי
- פוגלמן אלקה -  5737/74 פוגלק משה

- אסתר ליזרוביץ -  5738/74 נתן ליזרוביץ

 5748/74 לוימורוארי י שכ׳ החקוה 17.6.74 יצחק קדישה

-  5760/74 בךציק שפיץ תל־אביב 30.11.74

- 12.8.74 פולה תמרי  5765/74 ליאון יגרמן
 5767/74 ברמן חיה _ נורית ברון

-  5781/74 מאיר אידילוביצי 14.10.74

 5789/74 יוסף בן־משה אפרתי כפר־סבא 31.10.74 דוד אפרתי

- 26.10.74 מיכאל יעקבי  5796/74 יחזקאל וייס

- רות פלסנר, ואח׳  5802/74 פרידה מוםטובלנםקי רמתיגן

- 30.9.74 רבקה בדאון  5809/74 יעקב אלמלך
- 1.9.73 זיגברט היימן  5814/74 מרגו ליבא היימן

. -  5822/74 י אסתר איינהארן תל־אביב 26.10.74

 5827/74 מאירסק שלמה כפר־סבא 22.7.74 וגנר אשר

 5834/74 חינה תבל תל־אביב 2.4.74 ישיבת פוניבז׳

- משה חיים וסרדוג -  5840/74 חנה־פנינה וםרדוג

 5842/74 רפאל קלוו ראשון־לציון 13.2.74 יהודה קל וו
 5847/74 ישראל שטיינברג תל־אביב 10.10.74 עוזיאל שטיינברג

 ד׳ ולך, רשם
 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי עזבון
 או לשניהם. 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 מגוריו תאריך
 (ירושות) שם המגוה האחרון הפטירה שם המבקש

 3749/74 וולפו אליהו פתה״תקוה 21.1.74 ניר (וולפו) יצחק
 3292/74 אהרן טננבאום חל־אביב 17.6.68 שמחה אורן
 4260/74 שמחה נבץ ירושלים 24.8.72 שמעון נבון

- פרלה מסינגר -  3308/74 איצק יצחק מםינגר
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 בית המשפט המחוזי בתליאביב־יפו
ת (זזמשך) ו נ מ ז  ה

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

 5811/74 לי־יבוביץ ברוך רמת יוסף 4ל.4.10 להר ינינה _

 1412/74 קניג ליליה נתניה 2.7.72 קבע אליהו

- מ. יום־הכפורים רון רחל  2620/74־ה .רון אבנר

 3307/72 סלומון גולדשטיץ כפר־סבא 13.8.70 יואל כץ

- 27.3.74 אשכנזי מאיר  3273/74 אשכנזי משה

 3740/74 וולפו אליהו פתה־תקוה 21.1.74 ניר יצחק

- מנחם דונמברג, ואח׳ -  3832/74 י אליאס דונמברג

 4020/74 יעקב רובץ ניו־יורק 28.12.72 עליזה רובין

 4137/74 אנה־טובה גרינשפין תל־אביב 14.4/74 חנה־נולדה נרבר

 4387/74 ימיני שלום תל-אביב 26.8.59 חיים ימיני

 4609/74 פייגה ציפה רושה ורשה 31.12.41 אמסטרדם שמעון.

- מ. יום הכפוריפ ידידיה שמחוץ .  4635174־ח רחמים שמחץ

 4676/74 יחזקאל מועלם — — אברהם מועלם

- אברהם מועלם -  4676/74 לולו מועלם

 4678/74 חיים פסה תל-אביב 27.2.74 מוסקדביץ שרה

- יצחק אברהמי -  4710/74 שבתאי אברמוב

- 15.9.74 צביה כץ, ואח׳  4821/74 שמואל כץ

 4854/74 דהדי מאיר חולון 21.1.73 דהדי פלרר

- יעקב קאםטרד -  4931/74 משה קאסטרו

-  5675/74 ריבר זאב תל־אביב 2.8.74

- מיכאלי אסתר
 5678/74 פישקין פייבל _

 5679/74 קסב זאב תל־אביב 22.8.74 קסב םרינה

 27.2.74 אסא רוזה
-  5680/74 אסא מרדכי

- 16.9.74 פרלמן דבורה  5681/74 _ אליעזר ליפשיץ

 5684/74 ניסים שרם בת־ים 3.7.74 משה שרפי

 5685/74 ברמן פנינה פתח־תקוה 16.2.69 ברמן צבי

 5689/74 שרה גוטליב גדרה 24.11.73 דב אלעד

 5691/74 יעקב גריצמן פתח־תקוה 29.3.74 רגינה גריצמן

 5693/74 איריס שרביט פתח־תקוה 25.10.74 ברוך שרביט

- מיכאל אלטס  5694174 יוסיפ אלט ס

 5696/74 חיים אוזבחר בת־ים • 11.11.64 משה בן־חיים

- ימין ששון  5697/74 . יאמין אליהו

- ימין ששון -  5697/74 יאמין אהרון י

- 21.8.74 דב שניידר  5700/74 שרה שניידר

- 27.3.74 דוד בלנרו  5701/74־ה חנן בלנרו

 7.2.74 אסתר וינטראוב
-  5702/74 אליעזר וינטראוב

- חיים שוורץ
י -  5703/74 אברהם שוורץ

 5707/74 משה ברנד ת״א 9.9.74 פרידה ברנד

 5710/74 שמואל עםאל 4.10.74 שושנה שחם

 5711/74 יורם אלמליח 8.4.74 יוליאט אלמליח

- אברמוביץ חיה רחל -  5712/74 אברמוביץ חיים זליג
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 בית. המשפט המחוזי בתל״אביב־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

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

 5713/74 .גמרניק רבקה _ — זרקין דטס לאה

 5714/74 שרל שוחט ת״א 12.12.71 סוזן שוחט

- 29.4.72 חמו מואיז  5715/74 חמו אברהם

 6.11.74 חמו מואיז

-  5715/74 חמו אסתר

 74;5716 גוטמן אהרון ראשל״צ 6.4.74 גוטמן רבודה

- 11.10.74 יעל נצחן  5717/74 דן רחמני

 5721/74 יוסף עמרם רחובות . - עובדיה עמרם ׳

 5722/74 . סלם שלמה גדרה 15.2.66 סלמה שלמה

- רחל גזיה  5726/74 יצחק פישלר גבעתיים

 5726/74 אסתר פישלר גבעתיים _ • רחל גזית

- 1.11.73 גורודצקי חוה  4827/74־ח גורודצקי יוליוס

 286/74 ארמן לאה רענגה 23.12.70 נלגם לאה,

 5003/74 פסיה רובנר ח״א 31.7.56 אשר רובנר

-
_ -  5342/74 אסתר רוזנגרט

 5720/74 הינדה אידה בכרך צדפת 31.12.39 דבורה גלזר

 5723/74 שרה זילברברג ח״א 11.10.74 אסתר אמיר -

 724/74*5 יעלרבאי * ארה״ב 27.1.74 ג׳וזף גיון רבאי

 5725/74 משה מורים חיון צרפת 10.11.74 זץ לואים חיון.

 5731/74 סיניורה בונומו תיא 13.11.74 יוסף בונומו

- י 17.10.74 שמאי הולנד ואח׳  5733/74 אביגדור הולנד

 5734/74 אודינץ קלמן _ 20.11.74 אודינץ אינדה •

- 9.11.74 יהודה פקרויסקי  5735/74 ציפורה פקרויסקי

 5736/74 יוסף פלדמן פ״ת 30.10.73 פרומה פלדמן

- 2.4,74 וינשנקר שלמן  5739/74 וינשנקר מנשה •

- רקיה נאשף  5740/74 עאהד ראגב נאשף טייבה

 5742/74 גרינברג שלמה גבעתיים 17.7.73 גרינברג איידה

- אדיב שרעבי  5743/74 שרה שרעבי חולון

- ישי בן־ארצי  5745/74 שלמה ווהב נתן ד״ג

 יוסף שגב
- -  5746/74 שרה־רבקה שוורץ

- מרקוס מיכאל -  5747/74 . מרכוס שמואל

 5749/74 משה מרכוס ת״א 30.6.73 רחל מרכוס

, ואח  5751/74 עקיבא בן־ישי ת״א 30.10.14 דינה בךישי

 5752/74 ליבה ניקולאי בת־ים 6.11.74 מכלה מרקוביץ

- וינשטוק נתן -  5753/74 וינשטוק לאה

- י הילדה מאירוב

-  5754/74 מטילדה ואיד

- 19.6.73 ״ לוי משה  5761/74 . לוי יהודית

 5762/74 מועלם סלים חולון 27.3.74 מועלם גמילה
 פודור משה

- -  5755/74 מרים פרידמן
- מטיאם ביטל -  5757/74 אדיט ניסל

 31.3.56 עליזה רשיש

-  5758/74 מאסיה. לירמן
 5759/74 לירמן משה גךיבנה 15.11.40 עליזה רשיש
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מם׳ התיק מקום מגוריו תאריך

 (ירושות) שם המנות האחרון הפטירה שם המבקש

 5763/74 ק סטרו ני־םים בת־ים 22.10.74 מנחמוב בלה

 5766/74 צוקרברוד יצחק _ 24.2.74 צוק'שמואל

- ניבה ברבה־בסן  5768/74 יוסף ברכה חולון

 5768/74 קרולינה ברכה חולון _ נינה ברכה־בםן

 5769/74 רחמים אתיאל . תיא 27.7.74 גאולה אתיאל

 5770/74 אסתר ליכט ת׳׳א 1.11.67 חיים יעקב ליכט

 5771/74 לס תקוה בת־יפ 17.12.72 לס יוסף

 5772/74־ח מאיר אלימלך 14.10.73 זמירה אלימלך

 5773/74־ח מרדכי יצהק — 18.10.73 רחל שם־טוב

- מאיר לוי -  5774/74 מוז ס גלב ר

- 30.6.74 סימון ינקו  5775/74 מוסקוביצי חיה

 28.9.56 חיים ים
-  5776/74 לאה ים

 5777/74 ארנסט יואל ח״א 6.2.74 נחה ארנסט

 5778/74 שרה אריאל חרות 9.10.72 נחמן אריאל

- לאה שוורץ  5785/74 צבי שוורץ ת״א

- 27.12.72 איטר שיראי ־  5779/74 שושנה שיראי

 5730/74 ב ת ״עמי עירובי _ אחידוב עליה

 5732/74 אסתר פרדקץ ת״א — רחל קמחי

- רבקה סוקר -  5783/74 מיכאל ניצן

- רבקה סוקר -־  5784/74 יצחק ניצן

- יהודית בזזינסקי -  5786/74 שמעון בזזינםקי

 5787/74־ח לוי פדיינטי יבנה 9.10.73 אינס פריינטי

 5788/74 דיץ לידיסיה רמלה 18.11.74 דיין רפאל

 5790/74 מנשה טורקשבילי ח״א 22.7.44 מרדכי טורקשבילי

 5791/74 פנחס טוריקה ת״א 8.6.72 מרדכי טורקשבילי

 5792/74 תמרה טורקשבילי ה״א 12.2.44 מרדכי טורקשבילי

 4־/י5793 שושנה קרסגינסקי ת״א 6.2.74 נפתלי קרסנינםקי

- ~ צעירה בית־הלחמי  5794/74 רחל בית״הלחמי

 5795/74 אמיליה קיל ת״א 10.9.74 יוסף רוזנבאום

- 15.8.71 טובה ובנר  5797/74 שרגא־ אורי וגנר

- משה גוריון  י 5798/74 לאה גוריון

- אליק גדוזד  5799/74 גרוזד ינטה נתניה

- יוסףיקלינמן  5800/74 יעקב קלינמן ת״א

 5801/74 משה מילר נתניה 18.4.74 תשובה מילר

- אלפנט יעקב  5803/74 אלפנט חוה ־

 5804/74 רחל קוק ב״ב 3.3.69 שרה הרפז

- יוכבד רוזנברג -  5805/74 פישל רוזנברג

- רשארד טואג -  4׳T/5807 חדורי טואג

- — שמש נוריה  5810/74 שמש שלמה

 5812/74 פרומה שטרניפלד ח׳יא 23.11.48 מיכל נדיב

- אליהו דניאל
 5813/74 אליהו סלח _
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 בית המשפט המחוזי בתל־־אביב׳יפו
ת (המשך) י ו נ מ ז  ה

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

 5815/74 יוסף עוזיאל — 22.9.74 חנה עוזיאל

 5816/74 רוטמן חיה ראשל״צ 5.11.74 אפיקי אברהם

- פליקס שרצר י  5818/74 הרנסטינה שרצר בת־ים

- 14.11.74 שרה סלי בהן  5819/74 קלרה גרינברג

 5820/74 לייב גרברג גבעתיים- רבקה נוטמן

 5821/74 יוסף בוגן חולון 29.9.74 רבקה מנור

- יובבד ׳דרורי -  3/74_582 שבתי דרורי

 5824/74 אידה קננגיםר רחובות 22.7.74 לאופולד קננביםר

 5825/74 , אסתר הופמן ב״ב 14.3.74 הופמן מיכאל

 5826/74 רובינשטיין עדה ח׳׳א 18.1.73 רובינשטיין שלמה

- מוללה דיזי  5828/74 קטן גורדזיה

- 20.1.73 רעיה בראילובסקי  ־ 5830/74 חיים בראילובסקי

- 8.1.67 שרה נדריך  5831/74 יצחק בריסטמן

 5833/74 רהה שוקו פאריס 28.10.73 הלן גורגיאל

- אסתר רוזנברג -  5829/74 הרברט ברוך

 _ אסתר רוזנברג
-  5829/74 י מלכה אלטמן

 5835/74 פלאצור משה־יהודה ת״א 18.5.73 חנה. פורמן

 5836/74 פאול דה־לוי ת״א 16.11.74 יונה דה־לוי

 5837/74 ארנסט רייך ת״א 2.11.74 גיטה רייך

- משה חיימ וסרצוג -  5840/74 חנוך וסרצוג

ם ש ר , ך ל ו ׳  ד

 בית המשפט המחוזי בתיפה
 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבץ

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם, במפורט להלן. כל
 המתנגד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנח זו, את טעמי התנגדותו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו בטוב

 בעיניו.

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

 1828/74 לופט אדוין חיפה• 25/10/74 פרנסין לופט

 1812/74 יעיש יוסף קריה ים 5.6.74 שלום יעיש

 1833/74 שכטר סוניה זכרון יעקב 24.8.74 אליעזר פרייזלר

 1838/74 קוטן מינה חיפה 1.9.74 משלד אליעזר

 1840/74 מילר ישראל חיפה 13.6.74 בלה מילר

ה שולמן  1842/74 ברנרד שולמן מרוקו 30.11.58 מרי ר

 1846/74 אדבך לאה חיפה 8.12.69 בשמת רחל לבית אדבך

 1851/74 פלג דבורה קרית־שמואל 18.1.74 שניבלג ישעיהו
 אלכסנדר

 1856/74 קורנרקלרה חיפה 4.5.74 קורבר אמיל

 1860/74 וורטש מגדלגה חיפה 29.9.74 אאוגן ורטש

 1862/74 באום פנס חדרה 13.10.74 י צבי באום
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 בית המשפט המחוזי בחיפה
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

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

 1868/74 סקוורצובה לוזנסקה אידה חיפה T4.11.10 אריה שמשינם

 1869/74 שלוידרר יצחק חיפה 4.12.73 ־ מלבה שלוידרר

 1871/74 שרגא אברהם חיפה 5.7.74 יגאל איתן כהן

 1872/74 אלשאער מנסור היפה 22/3/1905 עליא בוטורס שאער

 1876/74 בלומנטל מרים חיפה 3.1.74 ניצה משה

 1882/74 (דויטש) דיין(אריך) אריה נהריה 2.10.74 אלזה דיין

 1887/74 ; ברוברניק זהבה היפה 17.10.73 חנה גלזר לבית אורבך

 1888/74 רודם שדה חיפה 3.11.74 מתילדה הורנשטיין

 1893/74 ירמיצקי אהרון ניו־יורק 1.1.72 גדעון ירמיצקי

 1634/74 נסאו אריך חיפה 24.2.74 טוני נסאו(לבית שטרן)

 י׳ איסמן, דשם

 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון
 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המופרטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה ולמינוי מנהלי עזבון
 או לשניהם. כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת ריקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה

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

 שם המבקש
 תאריך
 הפטירה

 מקום מגוריו
 האחרון

 ג .
 שם המנוח

 מם׳ התיק
 (ירושות)

 1821/74 סלע דוד עכו 19.7.74 סלע אסתר

 1823/74 לונדון יוסף חיפה 19.10.74 לונדון אלכסנדרה

 1824/74 לרר שמואל(לייב) חיפה 8.10.74 שלמה שורש לרר

 74/?182 ממן רפאל חיפה 6.2.74 מסעודה ממן

 1826/74 פוקס שלמה חיפה 8.11.74 חיים פוקס

 1827/74 ויטנר דחה כפר שמואל 22.8.74 בסנר יהושע

 1829/74 ברגר פפי חיפה 8.9.74 שמשוני מרים לביתי
 (ברגר)

 1830/74 פרחה םמבל חיפה 21.4.63 סלים םמבל

 1831/74 מישוץ שרה קרית חיים 23.8.74 בוקה בבר

 1834/74 כץ שרה קרית חיים 6.10.74 כץ יוסף

 1835/74 שרץ גאולה קרית ים 18.6.74 תמר סרוקה

 1836/74 זלמן שישיליה חיפה 21.8.74 זלמן אפרים

 1837/74 כסלו רחל חיפה 11.9.74 יואב כסלו

 1841/74 וילנםקי איזולדה חיפה 22.5.74 אברהם ויצנסקי

 1843/74 כהן רנטו קרית חיים 11.5.74 פלורבס שושנה רנטו

 1844/74 קינםטלר ברטה הדרה 13.10.74 קהת יהושע

 1845/74 דויטש מטילדה חדרה 9.3.74 דוישט בלה

 1847/74 בן שלום נעמי חיפה 31.1.60 רבקה כהנא לבית בן
 שלום

 בן שלום נעמי

 1848/74 עבד אל רחמאן מחאגנה אום־אליפהפ 6.4.73 כלאדיה פבדול קאדר
 מחאגנה

 עבד אל רחמאן מחאגנה

 1849/74 אוד ישראל קרית מוצקין 28.5.74 מינה אוד

 1852/74 חיים סלובה חיפה 23.10.74 חיים יוסף
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 בית המשפט המתתי בחיפה
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

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

 1854/74 כבביה רפאל חיפה 21.9.69 אברהם כוכביה(כבביה)

 1855/74 כבביה שפרה חיפה 4.2.74 אברהם כוכביה(כבביה)

 1857/74 האה גוטקיבד אורוגואי 26.1.60 ליסבט גולדברג לבית
 גולדברג

 1859/74 סולוביציק יוכבד חיפה 16.9.74 אברהם סולוביציק

 1861/74 קרצמר אברהם חיפה 25.10.74 שושנה הראל

 1863/74 גרםון מרדכי י קרית חיים 21.7.74 גרםון אסתר

 1864/74 לפר דוד. הדרה 18.10.74 פנינה לפר

 1885/74 פולק ארנקה צור שלום 20.11.74 פולק לודוינ

 1866/74 פולק מרקו... צור שלום 6.9.55 פולק לודוינ

 1867/74 דרקסלר שמעיהו קרית ביאליק 19.8.74 היה דרקסלר

 1870/74 יצחקי יפה חיפה 27.11.74 יעקב יצהקי

 1839/74 אפרת(פוקס) אליהו קרית־ביאליק
 שפרעם 14.11.74 אפרת שלמה

 1874/74 שמואלי שושנה קרית טבעון 13.11.74 יעקב שמואלי

 1875/74 שיטרית רחל חיפה 27.9.74 מרים כהן

 1377/74 רפאלי ישראל חדרה 14.9.74 ריגה רפאלי,

 1878/74 בכמוטםקי ברוך חדרה 25.4.66 תמר בחמוצקי

 1879/74 גרינברג מרכוס קרית־ים 18.4.74 גרינברג הרמן

 1880/74 גרוסברג אידה חיפה 11.6.60 גרוסברג ליאון

 1881/74 גיגר רבקה חיפה 8.11.74 משה פרוכטר

 1883/74 סטרוסטה גולדה קריח־טבעון 24.9.74 איתן סטרוסטה

 18815/74 וייסליפוט חיפה 12.8.72 וייס אנה

 1886/74 ברו אליהו חיפה 11.7.74 אברהם ברו

 1890/74 חיימוביץ אליהו יוסף קרית־ים 23.10.70 לילי גאוני ברגר

 1891/74 ליכטנשטיץ גרשון חיפה 31.10.74 דניאל לאור

 1892/74 גולד זליג חיפה 8.10.74 נוח גולד

 1633/74 קליץ איגנץ חיפה 25.2.73 ולריח'קליין

 איסמן, רשם

 בית המשפט המחחי בבאר־שבע
 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבץ

 להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט בקשות ליחן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם, במפורט להלן. כל
 המתנגד לבקשות יניש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, את טעמי התנגדותו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיניו.

 מסי התיק מקום מגוריו תאריך

 (צוואות) שם'המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

 365/74 מילר בנימין אשדוד 6.11.74 מילר אירן

 י' בנאי, רשם
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 בית המשפט המחוזי בבאר־ שבע

 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון
 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי פזבון
 או לשניהם. כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאתת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יניש התנגדות להכרזה

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

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

 אבשלום שר־שלום
 ר* דל י

 312/74 שר־שלום בצלאל אשקלון 15.5.74
11!\ ! 

 359/74 סולודוחה יוסף באר־שבע 22.3.74 םולודוחה טאובה

 373/74 חסקל מאיר באר־שבע 29.1.74 ליבוביץ פני

 371/74 מםעוד לוי ירוחם 10.2.74 מדלין לוי

 372/74 שלמה פרייברגר באר־שבע 12.10.74 לאה הופמן

 370/74 ברודםקי ריבה מושב אורות 24.3.73 ברודסקי יעקב
 360/74 ביטץ משה אשדוד ׳ 20.10.73 ביטון מרים

 355/74 זקין יעקב כאר-שבע 3.10.74 זקין שלוש
 367/74 נתן קוסטריץ אילת 2.11.74 יפה קוםטריץ

 353/74 טוקגאוו יעקב קרית מלאכי 5.4.61 טוקגאוז לודמילה
 357/74 בנבנסטי קדן באר־שבע 20.9.71 לוצה אלחדף

 354/74 לריאה ויקטוריה באר־שבע 13.10.73 לריאה בנימין
 354/74 לריאה יצחק באר-שבע 21.6.74 לריאה בנימין

 281/74 בוטראשוילי מיכאל אשדוד 22.2.73 בוטראשוילי סינרה

 282/74 דבראשוילי שלום אשדוד 30.7.73 דבראשוילי למרה
 369/74 מלר אוסקר דימונה 9.11.74 מלר מריוס

 359/74 םולודוחה יוסף באר־שבע 22.3.74 סולודוחה טאובא
 374/74 הירש צפורה באר־שבע 20.9.74 הדי הופר

 368/74 - עזריה חי אופקים 6.8.74 עזריה יוסף
 366/74 גל שמואל אשקלון 29.7.72 גל בתיה

 362/74 פרנץ ינו קרית־מלאכי 22.8.74 פרנץ טרזה

 361/74 דדנגרט זאב אשקלון 11.4.74 זידנגרט סופיה

 358/74 כהן פורטונה באר־שבע 18.7.74 אדולף כהן

 377/74 עודי סעידה באר־שבע 26.1.74 פנחס שרה ואח׳

 י' בנאי, רשם

 בית המשפט המחוזי בנצרת
 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשה? ליחן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם, כמפורט להלן. כל
 המתנגד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, אח טעמי התנגדותו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו בטוב

 בעיניו.

 מס׳ התיק מקום מגוריו תאריך
 (צוואות) שם המנדה האחרון הפטירה שם המבקש

 438/74 עבדל קאדר מחמד

 אברהים אבו גאג׳י נצרת 5.10.74 דיאב אבו נג׳י

 א׳ אםא, רשם
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 בית המשפט המחוזי בנצרת

 הזמנית בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון
 להווי ידוע כי הונשו לבית המשפט, בתיקיפ המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה ולמינוי מנהלי מזגון
 או לשניהם. בל 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 בן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

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

 431/74 בלהה חנקין יקנעם . 19.9.74 אליהו ומקץ

 432/74 ביקיצחק־איזק נצרת עלית 6.11.74 חניה ביק

 433/74 הפלד הינדה מלכה נצרת עלית 1.4.72 הפלר יצחק־מרדכי

 434/74 בנימין יוליט נצרת עלית 9.10.74 בנימין יהודה

 435/74 רבינוביץ רחל(רשליקה) עפולה 30.5.74 גדבשטיין מנשה

 436/74 פישמן עמנואל עפולה 28.5.74 פישמן טוני

 439/74 יודקוביץ שלמה לייב פולין 5/1942 יודקוביץ-ישראל

 440/74 מאירוב דוד עפולה 7.8.74 מאידוב ומה

 א׳ אםא, רשפ

 הזמנות בתי הדין הדמיים

 בית הדין הרבני האזורי בירושלים

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשו 11 למתן צווי ירושה. בל התובע טובח הנאה או המעונין בעזבון שאחת
 הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמגה זו, שאם לא בן מזן

 בית הדין צו כטוב בעיניו.

 תיק 854/תשל״ה
 בענין ירושה המנוח משה קליץ, שנפטר ביום כ״א גחשון

 חשל״ה (6 בנובמבר 1974).
 המבקשת: אלימלך הרשקוביץ.

 תיק 863/חשל־ה
 בענין ירושח המנוח שלזימר־אלה, שנפטרה בירושלים ביום

 ד׳ באלול תשל״ד(22 באוגוסט 1974).
 המבקשח: קרול ארנםט שלזינגר.

 תיק 917/תשל״ה
 במבין עזבון המנוחה יונת מילבםקי, שנפטרה באוגוסט 1944.

 המבקשח: לאה (לנה) זוהר.

 רפאל הדם־עדם, מזכיד ראשי

 תיק 839/חשל״ה
 בענין ירושח המנוח ׳סעדיה טורגימן, שנפטר בירושלים ביום

 ז׳ בסיון חשל״ד.
 המבקשת: פנינה טורגימן.

 חיק 840/חשל״ה
 בענין ירושח המנוח יונה קפלן, שנפטר בירושלים ביום ט״ו

 בכסלו חשל״ה (29 בנובמבר 1974).
 המבקש: אברהם קפלן.

 תיק 45ל/תשל״ה
 ג£נין עזבון המנוחה אגגל ארנקה, שנפטרה בירושלים ביום

 ד׳ בתמוז תשל״ג (3 ביולי 1973).
 המבקש: אנגל דב.

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

 להווי ידוע כי הוגשו לביח הדין, בחיקים המפורטים להלן, בקשות למחן צווי ירושה. בל החובע מובח הנאה או המעונין בעזבp שאחת
 הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להחנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה" עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יחן

 בית הדין צו בטוב בעיניו.

 חיק 2423/חשל*ה
 בענין ירושת המנוח יעקובוביץ ירחמיאל יחזקאל,

 שנפטר בדמח־גן ביום ל׳ בחשרי תשל״ה (16 באוקטובר 1974).
 המבקשת: חנה יעקובוביץ.

 תיק 1680/חשל״ה
 בענין ירושח המנוח דזל גדליהו צבי, שנפטר ברמח־גן ביום

 וי בדזשון חשל״ה (21 באוקטובר 1974).
 המבקשח: ייזל ©ייגה.'
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 הודעות בדבר מכידת מקרקעין

 לשכת ההוצאה לפועל ליד בית המשפט
 השלום בפתח־תקוה תיק אזיחי 405/73

 הודעה בדברימכירת מקרקעין
 מוצעים בזה למכירה המקרקעין המתוארים להלן בהתאם לפסק
ן — י י ט ש ל ק נ י ה פ ד ל י ט ו התובעת: מ ב  הדין שניתן בתיק הנ״ל ס

י ב׳׳כ עו״ד משה טנא.  עי

. ם י ר ח א ב ו ו א ר ט נ י ה ו מ ל  והנתבעים: ש

 על המעונין בקניית המקרקעין להגיש ללשכה זו הצעה בכתב תוך
 30 יום מיום פרסום הודעה זו. ההצעה תפרש את שמו, מענו ומספר
 זהותו של המציע, ואת הסכום המוצע, ויצורף להצעה ערבון בסכום

 שלא יפחת «־10% מהמחיר המוצע.

 פירוט המקרקעין
 המקום: רחוב עין גדי 1, קרית־מטלון, פתח־חקוה.

 מספרי הרישום: גוש 6193 חלקה 328.
ר.  השטח: 565 מי

 תיאור המקרקעין, סוגם, טיבם ושימוש בהם: על החלקה קיים
 מבנה בן קומה אחת, המכיל דירת מגורים של 2 חדרים, הול כניסה,

 חדר רחצה, ב״ש נפרד, 2 מרפסות ומחסן בחצר. י

 שעבודים והגבלות: •אין.

 פרטים נוספים: לפי תוכניות בנין ערים מאושרות החלות על
 איזור זה ייעוד החלקה מגורים א׳ עם אפשרות ניצול בסה״כ 20%
 בניה, בקומה אחת או 2 קומות (קוטג׳), כמו כן תופקע מחצית החלקה

 רצועת־קרקע להרחבת רחוב אינשטיין.וקו הבניה יהיה 5 מטר.
 המקרקעין נשומו בסך: 135,000 ל״י — כפנוי; 85,000 ל״י —

 בתפוס.

 מ׳ נאור
 מנהל המכירות

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

 תיק 3275/תשל״ה
 בענץ ירושת המנוחה וודיםלבםקי אסתר, שנפטרה בבני־

 ברק ביום כ״ז באדר תשל׳׳ד (21 במרס 1974).
 המבקש: מאיר וודיסלבסקי.

 תיק 1860/תשל״ה
 בענין אשור צוואה המנוח ופניק יעקב, שנפטר בראשון־לציון

 ביום י״ט בחשק תשי״ד (28 באוקטובר 1953).
 המבקשת: עדינה יולום.

 תיק 3352/חשל״ה
, שנפטר בבני־ברק ביום י״ט ,  בענין ירושת המנוח לוי צב,

 בתשרי תשל״ה (5 באוקטובר 1974).
 המבקשת: שרה לוי.

 יהודה קיבר, סגן מזכיר ראשי

 בית הדין הרבני האזורי בטבריה
ת ו נ מ ז  ה

 תיק 102/תשל״ה
 בענין עזבון המנוח זאב בן יוליאוס אילופסקי, שגפטד

 י ביום ד׳ בתשרי תשל׳׳ה (20 בספטמבר 1974).
 המבקשים: רחל אילופסקי ואח/

 תיק 107/תשל״ה
 בענין עזבון המנוח מנשה בן אהרן חדרה, מטבריה, שנפטר

 ביום ד׳ בסידן תשכ״ד (25 במאי 1964),
 המבקשים: נחמה חדרה ואח׳.

 כל התובע טובת הנאה ובל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשות
 הנ״ל, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מידם

 פרסום הזמנות אלד, שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.

 יוסף מי שטרית, מזכיר ראשי

 השותפויות

 פירוק שותפויות

 1- ״יהלומי עדץ נתיבות״
 2. כ״ה באייר תשל״ד (17 במאי 1974).

 3. ש/9210.

 1. שמאי משה את שאיו נםים
 2. ח׳ בניסן תשל״ד(31 במרס 1974).

 3. ש/10138.

 1. יהלומי גרייפ - רוז
 2. ט״ז בסיון תשל״ד (6 ביוני 1974).

 3. ש/10478.

 1. מוסך ״הצפון״ קרית שמונה
 2. י״ב בשבט תשל״ג(5 בינואר 1973).

 3. ש/10643.

 1. אחים ברנס - יהלומים.
 2. כ״ח באדר ב׳ תשל״נ (1 באפריל 1973).

 3. ש/10644.

 י״ב באלול תשל״ד (30 באוגוסט 1974) ישראל גלובוס
 ממלא־מקום רשם השותפויות

 הודעות

 המספרים בהודעות מציינים פרטים אלו :
 ו. שם השותפות

 2. האר־!־ הפירוק
 3. מספר התיק

 1. מכון רנטגן ד״ר פ. הירש - ד״ר ה. סלינגר
 3. י״ט ׳באדר תשל״ג(21 בפברואר 1973).

.3019 2. 

 1. ״פרטיזן״ בית חרושת לסודה ונזוז
 2. ל׳ בסיון תשל״ד (20 ביוני 1974).

 3. ש/2046.

 1. ם. ממרות את מ. ברודחון
 2. י״א בתמוז תשל״ד (1 ביולי 1974).

 3. ש/4918.

 1. חנה פרייליך ושות׳
 2. ח׳ בחשון תשל״ג (16 באוקטובר 1973).

 3. ש/7767.
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 הודעות מאת מנס הנכסים הרשמי

 פקודת החברות

 שם החברה: חברת בטון דרוך בפ״מ.
 מען המשרד הרשום: רח׳ יוסף לוי 1, איזור התעשיה, קדית ביאליק.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרתי 1447/71.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ב״ז בטבת חשל״ה (10 בינואר 1974).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: י׳ פלפלי, עו״ד, רה׳ הבנקים 3, חיפה.

 ו׳ בטבת חשל״ה(20 בדצמבר י' יקותיאלי
 סגן כובס הנכסים הרשמי

 הרגל, 1936
 צו שחרור החלטי

 שם החייב, תיאורו ומענו: ראובן שמעיה, ת״ז 57945, פועל דפוס,
 רחוב הדצוב 77, ירושלים

 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, תיק אזרחי 33/67.
 תאריך צו השחרור: כ״א בכסלו תשל״ה(5 בדצמבר 1974).

 מהות הצו: שחרור החלטי וסופי.

 כ׳׳ח בכסלו תשל״ה (12 בדצמבר 1974) י׳ צוריאלי
 סבן יכונס הנכסים הרשמי

 הודעה על תשלום דיבידנד
 שם החייב, תיאורו ומענו: זיבמונד אייבהורן(טסלר), מוכר עופות,

 רה׳ השיטה 20, משק־עזר, באר־שבע.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 470/68.

 הסכום לכל לירה: 80 אגורות.
 דיבידנד ראשון או אחר: שני וסופי.

 זמן פרעונו: כ״ב בטבת חשל״ה (5 בינואר 1975).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: ד״ר י׳ רוטמן, עו״ד - רח׳ קק״ל

 90—82, באר־שבע.

 הודעה על תשלום דיבידנד ראשון וסופי
 שם החייבים, תיאורם ומענם: גילברט נבט, ת.ז. 6137401, טפסן,

 677/8, שכ׳ ד׳ באר־שבע.
 סוזנה נבט, ת.ז. 6538051, עקרת בית, 677/8, שב׳ ד׳ באר-שבע.

 ביה המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 431/71.
 הסכום לכל לירה: 50 אבודות.

 דיבידנד ראשון או אתר: ראשון וסופי.
 זמן פדעונו: ב״ט בטבת חשל״ה (12 בינואר 1975).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי, דחי החלוץ 117,
 באר־שבע.

 הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד בדין קדימה
 בלבד

 שם החייבים, היאורם ומענם: אטיאם אברהם, ח.ז. 6535181, סבל,
 רח׳ קלישר 1503/24, באר־־שבע.

 אטיאס ריקה, ה.ז. 6548981, עקרה בית, רח׳ קלישר 1503/24,
 באר־שבע.

 , ביה המשפט המחוזי של: באר־שבע, חיק אזרחי 426/73.
 היום האחרון לקבלת הוכחוח; י״ט בטבח חשל״ה (2 בינואר 1975).
 .שט הנאמן, תיאורו ומענו: כונס הנכסים הרשמי, דוד החלוץ 117,

 באר־שבע.

 ב׳ בטבת תשל״ה(16 בדצמבר 1974) ש׳ אנקור
 ב״כ בונם הנכפים הרשמי
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 הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 שם החברה: פרי השומרון בע־״מ.

 מען המשרד הרשום: מחנה עולים, אזור התעשיה, פרדס חנה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1281/72.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: כ״ז בטבת חשל״ה (10 בינואר 1975).

 שם המפרק, תיאורו ומענו: יי פלפלי, עו״ד, רח׳ הבנקים 3, חיפה.

 פקודת פשיטת
 הודעה בדבר כוונה להכרת על דיבידנד

 שם החייב ומענו לשעבר: עזבון לודויג מאיר זיל, מוכר ספרים,
 רחוב בד־אילן 32, ירושלים.

 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, תיק המרצה 549/66-
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ה׳ בשבט תשל״ה (17 בינואר 1975).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: דן אבי יצחק, עו״ד, רחוב קרן היסוד 36,

 ירושלים.

 הודעה על תשלום דיבידנד
 שם החייב, תיאורו ומענו: יעקב מזרחי, ת״ז 30327, גהצן, רחוב

 אהל משה 7, ירושלים.
 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, תיק אזרחי 85/66.

 הסכום לכל לירה: 90 אגורות.
 דיבידנד ראשון או אחר: שני וסופי.

 זמן פרפובו: כ״ב בטבח תשל״ה(5 בינואר 1975).
 מקום פרעובו במשרד הבאמן: מאיר בהן, עו״ד, רחוב בן־יהודה 10,

 ירושלים.

 שם החייבים, תיאורם ומענם:
 1. אהרן מלכה, תיז 3032594, חשמלאי, רחוב אלעזר המודעי

 14, ירושלים.
 2. משה ארואטי, ת״ז 192385, סוחר, רח׳ גוטאמלה 8, ירושלים.
 מקום העסק: סלון חנוך לצרכי חשמל, רחוב אבן גבירול 92, חל־אביב.
 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, חיקים אזרחיים 1) 620/74;

.621/74'(2 
 תאריך צו קבלת הנכסים: ב׳ בטבת תשל״ה (16 בדצמבר 1974).

 בקשת נושה או חייב: בקשת החייבים.
 תאריך האסיפה הראשובה, השעה והמקום: כ״ה בטבת תשל״ה (8
 בינואר 1975), בשעה 10.00, במשרד כובס הבכסיס הרשמי,

 רחוב ידידיה A ירושלים.
 חאדיך החקירה הפומבית, השעה והמקום: א׳ בניסן תשל״ה(13 במרס

 1975), בשעה 10.30, בבית המשפט המחוזי בירושלים.

 הודעה על ביטול קבלת נכסים
 שם החייב, חיאורו ומענו: אלי היון, ח״ז 6814896, מתכנן אופנה,

 רחוב קולומביה 16/13, קרית מנחם, ירושלים.
 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, תיק אזרחי 333/73.

 תאריך מתן צו קבלת הנכסים: ט״ז בתמוז תשל״ג(15 ביולי 1973).
 תאריך ביטול חצו: א׳ בחשון תשל״ה(17 באוקטובר 1974).

 י״א בטבת תשל״ה (25 בדצמבר 1974) י׳ צוריאלי
 סגן בונם הנכסים הרשמי
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 הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי

 פקודת פשיטת הרגל, 1936

 הודעות על תשלום דיבידנד
 שם החייב דממנו: קרל לאופר, רח׳ המיסדים 34, חיפה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 66)1109.
 הסכום לבל לירה: 2%.

 דיבידנד ראשון או אחר: שני וסופי.
 זמן פרפונו: ב׳ בטבת תשל׳־ה (3 בינואר 1975).

יד, רה׳ הרצל 14,  מקום פרמונו במשרד הנאמן: דייר יוסף נובל, עו
 חיפה.

 שפ החייב ומענו: אדיב מוחמד אסעד אל אלנבריה, מאום אל פחם.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1594/67.

 הםכום לכל לירה: 20%.
 דיבידנד ראשון או אחר: שני.

 זמן פרפונו: כ׳ בטבת חשל״ה (3 בינואר 1975).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ד וינםד, דח׳ שמריהו לוין 6,

 חיפה.

 שם החייב ומענו: משה פייביש, אצל בנו אברהם פיביש, דזד ז׳בו־
 • סינטקי 3, חדדה.

 ביח המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרחי 1200/59.
 הסכום לכל לידה: 40%.

 דיבידנד ראשון או אחר: שלישית ואחרונה.
 זמן פרעונו: כ׳ בטבת חשל״ה (3 בינואר 1975).

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

 ו׳ בטבת חשל־יה(20 בדצמבר 1974) י' יקותיאלי
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 י הודעה על תשלום דיבידנד ראשון
 שם החייב ומענו: אליהו סביח, ח־ז 7682871, שב׳ דרומי 39/2,

 אשקלון.
 ביח המשפט המחוזי של: באר־שבפ, חיק אזרחי 452/70.

 הסכום לכל לירה: 15 אגורות.
 דיבידגד ראשון או אחר: ראשון.

ו בטבת חשל״ה(9 בינואר 1975).  זמן פרעונו: כי
 מקום פדפתו במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי, רחוב החלוץ 117,

 באר־־שבע.

 ט׳ בטבט תשל״ה (23 בדצמבר 1974) ש׳ אנקור
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעה בדבר כמנה להכריז על דיבידנד
 שם החייב ומענו: קובי אמיל בךיהודה, מעמישב 148/13, פתח־תקוה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרחי 617/65.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: כ׳׳ז בטבת תשל׳׳ה (10 בינואר 1975).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: ע׳ רנד, עו״ד, דחי שמריהו לוין 6, היפה.

 שחרור נאמן
 שם החייב ומענו: מוחי אלדין עודה, רה׳ רענן 81, כביר.

 ביה המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרחי 1422/71.
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: גמיל שלהוב, עו״ד, רח׳ אליהו הנביא 1,

 חיפה.
 תאריך השחרור: ג׳ בטבת תשליה(17 בדצמבר 1974).

165,000,000 

69,400,000 

234,400,000 

 תקנות שטרי אוצר, תש״ס-«194

 הסכום הכולל של שטרי אוצר

י  ל-

165,000,000 
69,400,000 

234,400,000 

 1. שהיו במחזור ביום ט׳ בניסן חשליד
 (1 באפריל 1974) -

 על פי סעיף 1 (ב)(1) לפקודת
 שטרי אוצר, תשיפ-1948

 על פי סעיף 1 (ב)(2) לפקודת
 שמדי אוצר, תשיט—1948

 םה-כ
 2. הוצאו אחרי התאריך האמור -

 על פי םעיף 1 (3) (1) 165,000,000
 על פי סעיף 1 (כ)(2) 69,400,000

 3. נפדו אחרי התאריך האמור —
 על פי סעיף 1 (ב)(1) 165,000,000

 על פי סעיף 1 (ב)(2) 69,400,000

 4. נמצאים במחזור ביום י״ח בטבח
 חשליה (1 בינואר 1975) -

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

 סהיכ

 חוק בנק ישראל, תשי״ד-1954

 דיז זחענדז לפי סזי1 58ג1) של חזק בנק ישראל, חשי־ד—1954,

 על מחזור המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו בסידס העבודה

 ביום י״א בטבת תשל״ה (25 בדצמבר 1974)

 ל״י

3,233,109,653 — 

138,672,695 90* 
3,371,782,348 90 

278,426,807 59 
3,093,355,541 31 

- -
3,371,782,348 90 

 שטרי כסף במחזור
 מעות (לרבות מטבעות קטנים) במחזור - .

 סד כל המטבע במחזור . . / . . . .'
 זהב

 יתרלת במטבע חיץ
 שטרי מקרקעין של הממשלה

 שטרי אוצר ושטרי התחייבות של הממשלה .
 שטרי חוב ושטרי חליפין

 •סר כל הנבסיט .

 * לא כולל מטבעות זכרון (מזהב) בערד נקוב כולל של יי.5,916,900

 ליי שתכולת הזהב הכלול בהם שווה או עולה על ערכם הנקוב.
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 הודעות בדבר מסירת עבודה

 בהחאמ לסעיף 13.402 (נ) לתקנון לעניבי כספים ומשק (תב״מ) מתפרסמת הודעה בדבר חחים שנחתמו על יד מחלקת עבודות
 ציבודיוח, משרד העבודה בחדשים ספטמבר—נובמבר 1974: •

 סכום כללי
.פירוט העבודה בלירות  הקבלן י

 פ׳ קרבאל בע״מ, ירושלים עבודות פיתוח (שלב בי) בית ספר בזק גבעת מרדכי ירושלים 172,052
 י. פרג בע״מ, חיפה שינויים, שיפוצים וריהוט בדואר שער פלמר חיפה 865,510

בע״מ, תליאביב אספקה והתקנה של מיתקן מיזוג אויר •בבתי המלאכה של משרד  אלקטרה;
 התקשורת, חיפה 177,900

 ז. לום, חל־אביב חוספת ושינויים בביתן מסי 37 בבית־החולים ע״ש ד״ד שיבא,
 ׳ תל־־השומר 319,200
 אלון עזרא ורמי, ירושלים מקלט עליון(1/59/5) מעון מסילה ירושלים 155,642
 דן ארמן בע״מ, ירושלים עבודות השקיה ונטיעות, קרית בךבוריון, ירושלים 255,708

 גידור ופיחוח בע״מ, סביון הקבלת גדר רשת בכביש מסי 10 בקטע שפלבים מחלף לוד — אדמות
 יגל 864,000
 מ. בר־שבימ, רחובות בנייח מעבירי מים בכביש מם׳ 13 אי, קטע מורשה גלילות 173,650
 מסגריה דחף, ירושלים גדדוח תיל — בביש מסי 1 132,000

 קשב בע״מ, גבעהיים הקמת הדר מבובוה ליד בנין קבלה ומיון בבית־החולים ״אםף־
 הרופא״, צריפין 175,965

 וייס מרדכי בע״מ, קריה מבעון הקמת מעבדות מחקר בחוות בוה יער 1,373,909
ד-רמלה 420,000  גידור ופיתוח בע״מ, *סביון הקמת גדר רשת בכביש מסי 12 עוקף לו
 י. ונדר, חל־ברוך אספקה וההקנה שלי גדר בצומת אזור בביש 1/13 96,300

 מ. בוכוול ושות׳ בע״מ, רמח־גן אספקה והבחה של אבני שפה וריצוף מדרכוח בכביש ממי 14 קטע
 נהה - גיילינםזץ 253,400
 הרוה בע״מ, באד־שבע חדרי קירור ואיוורור במעון למפנרים בדימונה 260,400
 מסורי שלום, תל-אביב שינויים שיפוצים וריהוט בסניף הדואר הדר־יוסף 142,458

 ם. ס. רפפורט בע׳״מ, חל־אביב אספקה וההקנה של חקרה אקוםטיח וגופי תאורה בבנין החנה השי
 דור יבנה 2 125,475

 מכבשים הדרום בע־׳מ, באר־שבע אספקה והרכבה של אבני שפה לכבישים פנימיים במרכז אזורי
 פיתחח רפיה 153,000
 אחים לנדסמן בפ״מ, הל״אביב מיתקני ניקוז לכביש מם׳ 10 קטע שעלבים — שער הגיא 451,700

 טלרד במ״מ, לוד , הקמת מרכזת טלפונים בבית החולים רמב״ר, חיפה 1,209,000
 חריש בע״מ, חל־אביב עבודות עפר ליישור השטח וסלילת כבישים מחנה חן יוניס ב׳

 (שוקיירי) 2,050,000
 טלרד בע״מ, לוד מרכזת טלפונים, משרד התיירות, בנין פרומין, ירושלים 641,500

 סולל-בובה בע־מ, תל־אביב החקנח בסים מאב״מ וקורקר בשוליים ובאי המרכזי בכביש מס׳ 1
 קטע בית דגון — רמלה 2,727,000

 סולל־בונה בע״מ, חל־אביב עבודות אספלט שכבה עליונה בכביש מם׳ 14 גהה — פתת־חקוה 575,250
 שמעון לוין בע״מ, נהריה מבנה חדרי מיון ומרפאוה — שינויים והוספות לבגין הקיים בבית־

 החולים נהריה 130,154
 שלב בע״מ, חל־אביב עבודות עפר לביתן תעסוקה במעון בני־ציון — ראש העין 181,055

 אחים רויבמן בפ״מ, חדרה ביצוע עבודות בכביש מס׳ 13א׳ קטע גלילות כפר הירוק 1,316,100
 אחים לנדסמן בע״מ, תל־אביב הרחבת הקשח האמצעית ותמיכת הקשת הצפונית מזרחית — גשר

 ע״י הפיל־בוקם של אשדוד 436,270
 מנחם אופטובסקי,-ירושלים חסקה מרכזיה מכון משרדי מבנים 29, 30, 31, 36 — הקריה,

 רוממה, ירושלים 104,760
 סולל־בונה בע״מ, חיפה דוספת אגף לביחן מסי 28 בביה־חחולים רמב״ם חיפה 1,540,626

. וםרבורט ובניו בעימ, חל־אביב ציוד נירוסטה למטבח מעון מעברים בדימונה 322,731  י
 םעאח כליפא בעימ, ירושלים הקמת בנין מספר 20, הקריה, דוממה, ירושלים 614,692
 טייב אליהו, אשקלון הרחבה ושינויים בחדרי מיון בית־החולים אשקלון 360,754
 מחצבי אבן בע״מ, חיפה התקנת שכבה אספלטית בכביש נישה לכוכב 133,800

 ליטבק־פיירמן, חל־אביב אספקה והתקנה של צנרת תת־קרקעית בצמחים, כביש מם׳ 1 קטע
 רמלה — בית דגון 299,000
 מחצבות כפר גלעדי, ד. ב. גליל עליון אספקה, פחור והידוק של תערובת אספלטית בכביש מעלח גמלא 609,000

 ינף בע״מ, תל-אביב ביצוע עבודות בכביש הגישה לבנין קבלה ומיון בבית־החולים
 הממשלתי ״אסף־הרופא״ צריפין 93,665
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 סכום כללי
 הקבלן פירוט העבודה בלירות

 אלון עזרא ורמי בע׳׳מ, ירושלים מקלט עליון(ל/59/ד) מעון ניב ירושלים 155,642
 לוס זאב בע״מ, חל־אביב שינויים בקומת המברקה, שירות 14 ו־18, ברחוב מקוה ישראל,

 תל־אביב 1,268,146
 שלב בע״מ, תל־אביב עבודות ־כבישים פנימיים, בביש הגישה לביתן אנטומולוגיה, מבון

 וולקני, ביה־דנון 152,065
 ס.ד.ר. בע״מ, חיפה הקמת גשר, מעבר תחתי, גשרוניס ומעבירי מים בכביש רעננה -

 * בית לוד 2,852,815
 שגב אלי, חיפה עבודות פיתוח, מרכזת טלפונים כפר ערה 52,475

 סולל־בונה בע״מ, תל־אביב עבודות ברחבות וכבישים לוד ממ״ן ובאזור המטענים בנמל התעופה
 בן-גוריון בלוד 1,425,435

 חסון יצחק בע׳׳מ, חל־אביב אספקה והקמה של נדר רשת בכביש מם׳ 13א׳ קטע מורשה -
 בפר הירוק. 137,800

 דכטר אברהם, נתניה הוספות שינויים ושיפוצים במחלקות שונות ובשירותים בבית־
 החולים פרדסיה א׳ 273,645

 רמט בע״מ, תל־אביב ביצוע מערכת מנהרות לכבלי טלפון במוצא מרכזת בית־בכור.
 ברמת־גן 2,896,512

 מרכז לחשמל בע״מ, אזור אטפקה והתקנה של רשת חשמל באזור הפנימיות. בבית־החולים
 תל־השומר 275,820
 מקורות בע״מ, חיפה תיקון ושיקום גשר במחלף קיסריה הדרומית 469,798

 סדובסקי ובנו בע״מ, בת־ים תופפת ושינויים בביתן מס׳ 19 בבית־החולים פ״ש ד׳׳ר שיבא,
 חל־השומר 279,650

 (חמ 78902)

 מילווה עממי/ תש״*—1950, סדרה א'

 הודעה על תוצאות ההגרלה ה־73

 ג. עשר איגרות החוב המסומנות בל אחת באחד המספרים הסידוריים
 הראשיים הבאים ובאחד מחמשת המספרים הסידוריים המשניים

 מ־1 עד עלו בגורל אחריהן וייפדו בסך 500 ל״י כל אחת:

25441 21970 

 ד. חמש איגרות החוב המסומנוח כל אחת במספר הסידורי הראשי
 הבא ובאחד מחמשה המספרים הסידוריים המשניים מ־1 עד

 עלו בגורל אחריהן וייפדו בסך 1000 ל׳׳י כל אחת:

27003 

 ה. שלוש איגרות ההוב המסומנות כל אחת במספר הראשי ובמספרים
 הסידוריים המשניים הבאים. עלו בגודל אחריהן וייפדו בסך

 000 2 ל״י כל אחת:

II 42423 I 42423 IV 42423 

. איגרת החוב המסומנת במספר הסידורי הראשי ובמספר הסידורי  ו
 המשנה הבא עלתה בגורל אחריהן ותיפדה בסך fr 005 ל״י:

III 42423 

 ז. איגרת החוב המסומנת במספר הסידורי הראשי ובמספר הסידורי
 המשנה הבא עלתה בגורל אחריה ותיפדה בסך 000 15 ל״י:

V 42423 

 איגרות החוב שעלו בגורל ייפרעו לפי דרישה, החל ביום גי, ד
 ביגואר 1975.

 בהתאם לתקנה 11 (ג) לתקנות המילווה העממי תש״י-1950
 סדרה א׳ מתפרסמות תוצאות ההגרלה שהתקיימה ביום שני, ב׳ בטבת

 חשל״ה (16 בדצמבר 1974).

 א. ארבע מאוח ושבעים איגרות החוב המסומנות כל אחת באחד
 מתשעים וארבעה המספרים הסידוריים הראשיים הבאים ובאחד
 מחמשח המספרים הסידוריים המשניים מ־1 עד ¥ עלו בגורל

 ראשונה וייפדו בסך 50 ל״י בל אחת:

43455 25550 15833 30203 42396 22422 14237 
9555 5049 50667 9956 55740 38211 56030 

34892 48062 48658 34815 51246 39125 53736 
45550 49984 55286 35516 3845 23278 12978 
15949 44713 35055 15921 7588 59853 14855 
55566 30834 28897 30585 55483 11423 36007 
1252 2361 21386 44486 46676 42515 

44789 17054 35860 44078 35187 20111 22242 
11156 
57704 
12950 7593 19655 41481 21003 15807 38657 

18876 

9936 

2183 511 36546 7328 44009 53917 
9094 16131 48012 43675 23093 11622 

17631 27374 29284 
37208 

6625 11268 54268 
7905 31730 57881 30241 47137 21786 

17506 30752 8535 

 ב. עשר איגרות החוב המסומנות כל אחת באחד המספרים הסידוריים
, v הראשיים ובאחד מחמשת המספרים הסידוריים המשניים מ־1 עד 

 עלו בגורל אחריהן וייפדו בסך 250 ל״י כל אהח:
53375 24926 
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 מילווה פיתוח תעוי׳ך-960ו, סדרה ט״ס

 הודעה על מקום ומועד ההגרלה השניה
 בנק ישראל מודיע כי ההגרלה השביה לפדיון החלק השבים־עשר
 של איגרוח חוב למוב״ז ממילווה פיתוח, הש״ן—1960, םדרח פ״ט,
 תתקיים ביום שלישי, כ״ד בטבח תשל״ה (7 בינואר 1975), במשרדי

 בנק ישראל, חל־אביב, בשעה 10.00.

 בנק ישראל
 מיבהל מילוות המדינה

 מילווה עממי נ״פ׳ תש״י-1950, סדרה ב'

 הודעה על מועד ההגרלה ה־69 ומקומה
 בנק ישראל מודיע כי בהתאם לסעיף 7 לחוק המילווה העממי,
 תש״י-1950, סדרה ב׳, תתקיים ההגרלה ה־69 של המילווה הנ״ל
 ביום שלישי, כ״ד בטבת תשל״ה (7 בינואר 1975), בשעה 16.00,

 באולם בנק ישראל, דרך העצמאות 24, חיפה.

 בנק ישראל
 מינחל מילוות המדינה

ת על אחדיןת המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על .נכונותן זעות אלה מתפרםםו  הו

 פלםטיקס א״י בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
 הנ״ל, שנועדה ונתכנסה ביום 20.12.74, נתקבלה החלטה מיוחדת
 לחדש ולפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים שפירא, מרחוב אורי

 14, תל־אביב (כממשיך בתפקידו) כמפרק החברה.

 בל בושה שיש לו תביעות בגד החברה הנ״ל יגיש אח תביעותיו,
 בצירוף הוכחותיהן, תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למפרק הניל.

 נושה או אדם אחר אשד לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
 הב״ל, לא ייענה.

, מפרק א ר י פ ם ש י י  ח

 ״םעפה* בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 נמסרת בזה הודעה, כי האסיפה הכללית הסופית של בטלי המניות
 של החברה הנ״ל תתקיים ב־19 בינואר 1975 בשעה 16.00 אוזה׳׳צ,
 במשרדי יהין חק״ל בע׳׳מ, רחוב קפלן 2, תל-אביב, לשפ הגשת דין־
 וחשבון סופי של המפרקים המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה
 עשו בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרקים,
 ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרקים.

ר ח ש י ר ש ס מ נ י ׳ פ ל מ ג ו פ ׳  י
 מפרקים.

 גוה ניב אי בע׳-מ
 (בפירוק מרצון)

 , הודעה על האסיפה הסופית
 ניחנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 206 לפקוד תהחבדות, שהאסיפה
 הכללית האחרונה של החברה תתכנס ביום 12 בפברואר 1975, בשעה
 17.00, במשרדו של עו״ד משה בונה, בתל־אביב, רחוב יהודה הלוי
 94, לשם הגשת דו״ח סופי של המפרקים על פירוק העסקים, המראה
 כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה, ובדי לשמוע
 ביאורים נוספים מאת המפרקים ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה ושל המפרקים.

י ק ס נ נ י ל ק נ ח צ ן י י י ט ש נ ר ו ק ב ח צ  י
 מפרקים

 ״מלבו״(נכסים) בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על האסיפה הסופית
 ניחנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 206 שהאסיפה הכללית האחרונה
 של חברי החברה ונושיה חחקיים ביום 28 בינואר 1975, בשעה 10.00,
 במשרד גרוס את כהנא רואי חשבון, שדרות רוטשילד 119, חל־אביב,
 לשם קבלת דו׳׳ח סופי של המפרקים המראה כיצד התנהל הפירוק
 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרקים,
 ולהחליט ביצד לנהוג בפנקסים ובמסמכים של החברה ושל המפרקים.

, רואי חשבון, המפרקים א נ ה ס את כ ו ר  ג

 ושר ניהול בערבץ מוגבל
 החלטה מיוחדת לפירוק החברה מרצון

 ניתנת בזאח הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של התבדה
 הנ״ל שנועדה ובהבנסה כהלכה ביום 11.12.74 נתקבלה החלטה
 מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את רובי רבאילן מרחוב שדה

 ל3, תל־אביג, כמפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יביש את תביעותיו,
 בצרוף הוכחותיהן, תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק

 הב״ל.

 נושה או אדם אחר אשר -לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
 הנ״ל, לא ייענה.

, מפרק ן ל י א ב י ר נ ו  ד

 פדוסקאור מרכז האוטו בעימ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית
 ניחנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 206 לפקודת החברות, כי אסיפה
 כללית אחרונה של חברי החברה הני־ל תתכנס ביום 10.2.75 בשעה
 10.00 בחל־אביב, רחוב אבן גבירול 25, במשרדו של עו״ד א׳
 גיצלטר, לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק המראה כיצד התגהל
 פירוק העסקים,, וכדי לשמוע ביאורים גוספים מאת המפרק ולהחליט

 כיצד לנהוג במסמכים ובניירות של החברה ושל המפרק.

, פו׳י-ד, מפרק ר ט ל צ י  א׳ ג
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 ע׳ עמיר חברה לעבודות עפר בעימ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על האסיפה הסופית
 ניחנת בזה הודעה, שהאסיפה הכלליח האחרונה של החברים של.
 החברה הנ״ל תתכנס ביום ב׳ 10.2.75, בשעה 15.00, במשרד עוה״ד
 סלונים אה בן־היים, ברחוב בלםור 40, חל־אביב, לשם הגשח דויח
 סוסי של המפרק, המראה כיצד החנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי
 החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט ביצד

 להתנהג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.

ים, עו״ד, מפרק  שאול בן-חי

 חברת חלקה 385 בגוש 6536 בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניחנת בזה הודעה, כי באסיפה הכלליח שלא מן המנין של החברה
 הניל, שנועדה ונתכנסה כהלכה, ביום 11.12.74, נהקבלה החלטה
 מיוחדת לפרק אח החברה מרצון, ולמנוח את אברהם טימסיט מרחוב

 הקונגרס 3, הרצליה פיתוח, כמפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל, יגיש אח תביעותיו
 בצירוף הוכחותיהן תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אתר, אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
 הנ״ל, לא ייפנה.

 אברהם טימסימ, מפרק

 אשתולה חברה למטעים בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 נמסרה בזה הודעה, כי האסיפה הכלליה הסופיח של בעלי המניות
 של החברה הנ״ל תתקיים ב־20 בינואר 1975 בשעה 16.00 אחה־צ
 במשרדי יכין חק״ל בעימ, רחוב קפלן 2, חל־אביב, לשם הגשח דין־
 וחשבון סופי של המפרקים המראה כיצד החנהל פירוק העסקים ומה
 עשו בנכסי ההברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרקים,

 ולהחליט כיצד לגהונ בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרקים.

ר ש׳ שחד ס מ נ י פ ׳ ל מ ג ו פ י  י
 מפרקים

 חברה חלקה 46 גוש 6194 בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתבה בזה הודעה, שבאסיפה הכללית שלא מן המגין של החברה
 הנ״ל שהתכנסה ביום 15 בפברואר 1972 במשרד הרשום של החברה,
 נתקבלה החלטה מיוהדת לפרק אח החברה בפירוק מרצון ולמנות את
 חוה פולק מרחוב שפינתה 22, חל-אביב, כמפרקח של החברה לצורך

 פירוק החברה.
 חוה פולק, מפרקת

 פ.ר.ם. חברה לבנץ בע״מ
 פרטיכל

 האסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה אשד נתכנסה כדין
 ביום 9.7.1974 במשרדו של עוהיד ג׳ עמיר.

 נובחים: כל בעלי המניות.
 ע>5 פדר היום: פירוק החברה מדצק.

 הוחלט:
 א) הצדדים מוותרים על זכותם לקבל 21 יום מראש אח ההזמנות
 לאסיפה הכללית שלא מן המבין אשר צריכה להחליט על פירוק

 מרצון ומסכימים כי כינוס אסיפה כללית זו הינו כשר.

 ב) הצדדים מחליטים לפרק את החברה מרצון, לאחר שרשם החכמת
 אישר את קבלה החצהיר בדבר פירוק החברה מרצון, ולמנוה את

 עוה״ד ג׳ עמיר למפרק החברה.

 ג) בהיזח רכושה היחידי של הועדה מברש הידוע כחלקה 253 בגוש
 3945, מורים בזה בעלי המביוה למפרק לפחוח חיק אצל רשם
 הקרקעוהעל מנת להעביר המגרש הנ-ל על שמוחיהם של בעלי

 המניות לפי יחם שבו הם מחזיקים במניוח בחברה.

ר ט ו מ ל ר פ ה ב ה  אפרים פרלמוטד ז
וביץ נ ביץ יעל רבי ו נ  ראובן רבי

 מפרקים

 ״עמידר״, החברה הלאומית לשיכץ עולים בישראל
 בע״מ

 נמסרה בזה הודעה, שבישיבת מועצת המנהלים - ועדת מנננון,
 של החביון מיום 12.12.74 הוחלט לבטל אח זכוה החהימה של מר

 צבי כץ בשם החברה, תאה החל מ־13.12.74.

ת השלייה, 2,1.1975 ב ס ם 2080, י׳׳ט ב י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  י

 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים
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 המחיר 256 מנורות




