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 חוק נכסי המדינה, תשי״א-1951

 הודעה על הרשאה
 בהתאם לסעיף 6 (ב) לחוק בכסי המדינה, תשייא-11951,

 מודיעים בזה כי הממשלה החליטה:

 א. להרשות־את בל אחד מנושאי המשרות במשרד השיכון המפורטים
 להלן,-לייצג את הממשלה בכל עיםקה מהעיסקאות שמדובר בהן
 בסעיפים 4 ו־5 לחוק, הנוגעת לנכסים המפורטים לצד בל אחד
 מהם והמוחזקים בידי משרד השיכון או שמשרד השיכון מתכוון
 להחזיק בהם או לרכוש בהם זכות אחרת כלשהי, ולחתום בשם

 המדינה על המסמכים הנוגעים לעיסקאות האמורות:

 1. סגן המנהל הכללי לאיכלום או מנהל אנף הפרוגרמות או
 מנהל המינהל לבנייה כפרית — לגבי עיסקאות שבל אחת

 מהן אינה עולה על 10 מיליון לירות;

 2. סגן המנהל הכללי למינהל — לגבי עיסקאות שכל אחת מהן
 אינה עולה על 3 מיליון לירות.

 ב. לשנות את ההרשאות שניתנו למנהל אגף תכנון והנדסה ולסגן
 מנהל כללי למימון ותקציבים, שהודעה עליהן פורסמה בילקוט
 הפרסומים 1818, תשל״ב, עמי 1502, באופן שהם יהיו מורשים
 לייצג את הממשלה במסגרת הרשאתם לגבי עיםקאות שכל אחת

 מהן אינה עולה על 10 מיליון לירות.

 ג. לבטל את ההרשאה שניתנה לשלמה אבני, סגן מנהל כללי, שהודעה
 עליה פורסמה בילקוט הפרסומים 1317, תשב״ז, עמי 362, ותוקנה
 בילקוט הפרסומים 1818, תשל״ב, עמי 1502 וילקוט הפרסומים

 1848, תשל״ב, עמי 2336.

 הרשאות אלה באות בנוסף להרשאות שניתנו לשר השיכון ולמנהל
 הכללי של משרד השיכון, שהודעה עליהן פורסמה בילקוט הפרסומים
 888, חשכ״ב, עמי 302, להרשאה שניחנה למשנה למנהל הכללי של
 משדד השיכון, שהודעה עליה פורסמה בילקוט הפרסומים 1848,
 חשל״ב, עמי 2336 ולהרשאה שניחנה לסגן חשב משרד השיכון, אשר
 מונה לצורך זה על־ידי החשב הכללי, שהודעה עליה פורסמה. בילקוט

 הפרסומים 1094, חשכ״ד, עמי 1590.

 הרשאות אלה כפופות להחלטת הממשלה שהודעה עליה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 774, תש״ך, עמי 1754.

 כ״ו בניסן תשל״ו(26 באפריל 1976) גרשון אבנר
 (חמ 72840) מזכיר הממשלה

 1 ס״ח חשי״א, עמ׳ 52.

 חוק הנועד (שפיטה, ענישה ודרגי טיפול),

 תשל״א-1971

 מינוי
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי
 טיפול), תשל״א—11971," ובהסכמת שר המשפטים, אני מטיל על
 שופטי בית המשפט המחוזי באר־שבע ששמותיהם נקובים להלן'לשמש
 בשופטי נוער לתקופה שתסתיים ביום ה׳ באלול תשל״ו(31 באוגוסט

:(1976 
 הרצל אשכנזי
 אברהם מלול
 גלעד גלעדי

 כ״ו בניסן תשל״ו(26 באפריל 1976) שמעון אגדנט
 (המ 78035) נשיא בית המשפט העליון

 1 ס׳׳ח חשל״א, עמ׳ 134.

 חוק־יסוד: הממשלה

 הודעות על קביעת ממלאי מקומם של שרים
 1. בהתאם לסעיף 41(ב)(1) לחוק־יסוד: הממשלה!, מודיעים בזה
 שהממשלה קבעה, לפי סעיף 20 לחוק האמור, כי שר החקלאות
 והתקשורת יכהן כממלא מקומו של שר המסחר־והתעשיה מיום ב׳
(2 במאי 1976) פד שובו של שר המסחר־והחעשיה ו ׳  באייר תשל׳

 לארץ.

 2. בהתאם לסעיף 41(ב)(1) להוק־יסוד: הממשלה!, מודיעים בזה
 שהממשלה קבעה, לפי סעיף 20 לחוק האמור, כי שר העבודה יכהן
 כממלא מקומו של שר התחבורה מיום ג׳ באייר 'תשל״ו (3 במאי

 1976) עד שובו של שר התחבורה לארץ.

(3 במאי 1976) גרשון אבנר  ג׳ באייר חשל״ו
 (חמ 78410) מזכיר הממשלה

 1 ס״ח חשב״ה, עמי 226.

 הודעות על שובם של שרים לארץ
 1. מודיעים בזה, לענין סעיף 20 לחוק־יםוד: הממשלה, כי שד

 השיכון שב ארצה ביום כ״ נ בניסן תשל׳׳ו(23 באפריל 1976).

 2. מודיעים בזה, לענין סעיף 20 לחוק־יסוד: הממשלה, כיי שר
 המםחר־וההעשיה שב ארצה ביום ל׳ בניסן חשל״ו(30 באפריל 1976).

 ב׳ באייר תשל״ו(2 במאי 1976) גרשון אבנר
 (חמ 78410) מזכיר הממשלה

 חוק נכסי המדינה, תשי״ א -1951

 הודעה על הרשאה
 בהתאם לסעיף 6 (ב) לחוק נכסי המדינה, תשי״א-11951, מודיעים
 בזה כי הממשלה החליטה להרשות את צבי וינגרטן סגן המנהל הכללי
 של משרד הדתות, יחד עם חשב המשרד, לייצג את הממשלה בכל
 עיםקה מהעיםקאות שמדובר בהן בסעיפים 4־ ו־5 לחוק, למעט עיםקאות
 במקרקעין, הנוגעת לנכסים שבתחום פעולותיו של משרד הדתות
 ושתמורתה אינה עולה על 250,000 לירות, ולחתום בשם המדינה על

 מסמכים הנוגעים לעיםקאות האמורות.

 הרשאה זו כפופה להחלטת הממשלה, שהודעה עליה פורסמה •
 בילקוט הפרסומים 774, תש״ך, עמי 1754.

 הודעה על תיקון הרשאה
 בהתאם לסעיף 6 (ב) לחוק נכסי המדינה, תשי״א-11951,
 מודיעים בזה כי בהרשאה שניתנה למדען הראשי של משרד המסחר־
 והתעשיה, שהודעה עליה פורסמה בילקוט הפרסומים 2036, חשל״ד,
 עמי 2088, במקום ״הנוגעת להסכמים בדבר השתתפות המדינה
 בהוצאות המימון של מחקרים תעשייתיים שהמדינה מעוניינת
 בעריכתם״ יבוא ״הנוגעת להסכמים בדבר השתתפות המדינה בהוצאות
 המימון של מחקרים תעשייתיים ומחקרים הנוגעים לאוצרות הטבע,
 שבתחום סמכויות משרד המםחר־והתעשיה, אשר המדינה מעוניינת

 בעריכתם״.

 ההרשאה של המדען הראשי ומנהל מינהל אוצרות הטבע שהודעה
 עליה פורסמה בילקוטי הפרסומים 2083, תשל״ה, עמי 902 — בטלה.

 ב״ו בניסן השל״ו(26 באפריל 1976) גרשון אבנר
 (חמ 72840) מזכיר הממשלה

 1 ס״ח השי״א, עמ׳ 52.

 1770 ילקוט הפרסומים 2219, י״ג באייר תשל״ו, 13.5.1976



 חוק משפחות חיילים שנספו גמעדכה
 (תגמולים ושיקום), תש״י-1950

 מינוי ועדות ערעור נוספות
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה
 (תגמולים ושיקום), תש״י-1950 1, אני ממנה לתקופה מיום א׳ בניסן
 תשל״ו(1 באפריל 1976) עד יום י׳־׳ב בניסן תשל״ז(31 במרס 1977),

 ועדות ערעור נוספות לצורך החוק האמור, בהרכבים כלהלן:

 אהרון פרוינד, שופט בית משפט שלום — יושב ראש
 ד״ר משה פלד — חבר
 ד״ר אלחנן פרידלנדר - חבר

 אהרון פרוינד, שופט בית משפט שלום — יושב ראש
 ד״ר משה פלד - חבר
 ד״יד שלום פרפ — חבר

- 'יושב ראש ם ו ל  אהרון פרוינד, שופט בית משפט ש
 ד״ר משה פלר — חבר
 יצחק קינן - חבר

 מען הועדות: בית המשפט המחוזי, תל-אביב.

 חיים י׳ צדוק
 שר המשפטים

 כ״ב בניסן תשל״ו(22 באפריל 1976)
 (חמ 73002)

 1 ס״ח חש״י, עמי 162.

 חוק שידות הציבור (הגבלות לאחד פרישה)/

ו 9 6 9 -  תשבי׳ ט

 הודעה בדבר הקמת ועדה למתן היתרים
 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 ו־12 לחוק שירות הציבור
 (הגבלות לאחר פרישה), תשכ״ט-1969 1, אני מקים ועדה למתן

 היתרים כלהלן:
 אשר יששכר לנדא, שופט בית המשפט המחוזי בירושלים —

 יושב ראש קבוע.

 יתר שני חברי הועדה יתמנו אהד אחד מתוך שתי הרשימות שלהלן
 בהתאם לתקנה 13 לתקנות שירות הציבור (הנבלות לאהד פרישה)

 (סדרי דין בועדה), תשל״א-21971:

 נציגי ציבור עובדים בשירות הציבור

 צבי רישפון ברוך חקלאי
 גדעון להב אליעזר שמואלי

 אבנר פרץ יהודית היבנר
 יוסף קוקיה יוסף מועלם

 יעקב ארנון

 מען הועדה: מזכירות בית המשפט המחוזי, ירושלים.

 ההודעה בדבר הקמת ועדה למתן היתרים שפוךסמח בילקוט
 הפרסומים 1826, תשל״ב, עמ׳ 1710 — בטלה.

, צדוק  חיים י
 שר המשפטים

(3 במאי 1976) ו  ג׳ באייר תשלי
 (חמ 70263)

 חוק השופסים, תשי״ג-1953

 הודעה על מינוי שופט
 בהתאם לםעיף 25 לחוק השופטים, תשי״ג—11953, אני מודיע
 בי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק האמור, ובהתייעצות עם נשיא
 בית המשפט העליון, מיניתי את דב איתן, שופט ראשי של בית משפט
 שלום ורשם בית משפט מחוזי, לכהונה בפועל כשופט של בית משפט
 מחוזי בירושלים, מיום ט״ז באייר תשל׳׳ו(16 במאי 1876) עד יום

 י״ז בתמוז חשל׳׳ו(15 ביולי 1976).

 כ״ה בניסן תשל״ו(28 באפריל 1976) חיים י' צדוק
 (חמ 70070) שר המשפטים

 1 ס״ח תשי״ג, עמ׳ 149.

 הודעה על מינוי שופט
 • בהתאם לסעיף 25 לחוק השבטים,.השי״ג—11953,'אני מודיע
 כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק האמור, ובהתייעצות עם נשיא
 בית המשפט העליון, מיניתי את ורדימוס זיילר, שופט של בית משפט
 שלום לכהונה בפועל כשופט של בית משפט מחוזי בירושלים, מיום
 ט״ז באייר תשל״ו(16 במאי 1976) עד יום י״ז בתמוז תשל״ו ׳(15

 ביולי 1976).

 כ״ח בניסן תשל״ו(28 באפריל 1976) חיים יי צדוק
 (חמ 70070) שר המשפטים

 1 ק״׳ח תשי׳׳ג, עמי 149.

 הודעה על מינוי שופט
 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, תשי״ג-11953, אני מודיע
 כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק האמור, ובהתייעצות עם נשיא
 בית המשפט העליון, מיניתי את אברהם אסא, שופט של בית משפט
 שלום ורשם בית משפט מחוזי, לכהונה בפועל כשופט של בית משפט
 מחוזי בנצרת/ מיום ב׳ באייר תשל״ו (2 במאי 1976) עד יום י״ז

 בתמוז תשל״ו(15 ביולי 1976).

 ב״ח בניסן תשל׳׳ו(28 באפריל 1976) חיים יי צדיק
 (חמ 70070) שר המשפטים

 1 ס״ח תשי״ג, עמי 149.

 חוק משפחות חיילים שנספו במערבה
 (תגמולים ושיקום), תש״י-1950
 הודעה על מינוי חבר ועדות ערעור

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים שנטפו במערכה
 (תגמולים ושיקום), חש״י—1950 1, אני ממנה את חיים ארליך להיות

 חבר ועדות ערעור, במקום ד״ר יהואש גורדון שנפטר.

 המינוי של ועדות ערעור שפורסם בילקוט הפרסומים 2207,
 תשל׳׳ו, עמי 1484, יתוקן לפי זה.

 ב״ב בניסן תשל״ו(22 באפריל 1976) חיים י׳ צדוק
 (חמ 73002) . שר המשפטים

 1.ס״ח תשב״ט, עמ׳ 144.
 1 סייח חש״י, עמי 162. 2 ק״ת חשל״א, עמ׳ 1454.

 ילהוט הפרסומים 2219, י׳׳ג באייר תעוקי״ו, 13.5.1976 1771



 חוק מס רכוש וקרן פיצויים/ תשכ״א-1961

 מינו• יושבי ראש וחברי ועדות ערד נוספים
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 (א) לחוק נים רכוש דקרן פיצויים,

 תשב״א-11961, אני ממנה את —

 (1) ער׳ד חיים ינקוליביץ, עו״ד אברהם יוסף ועו׳׳ד אורי חן
 להיות יושבי ראש שאינם עובדי מדינה במותבים של ועדת

 הערר לאזור רמת השרון הרצליה;

 (2) אליהו לוי ובנימין סנטר להיות חברים עובדי מדינה בועדת
 הערר האמורה בפסקה (1).

 המינוי של ועדות ערר שפורסם בילקוט הפרסומים 2194, תשל״ו,
 עמי 1179, יתוקן לפי זה.

 ב״ה בניסן תשל״ו(25 באפריל 0-976 חיים י׳ צדוק
 (המ 7250) שר המשפטים

 1 ס״ח תשכ׳׳א, עמ׳ 100.

 חוק רישום שיכונים ציבוריים (הודאת שעה),
 תשכ״ד-1964

 צו לפי סעיף 10 (א)
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 (א) לחוק רישום שיכונים ציבוריים
 (הוראת שעה), תשב״ד—1964 1, אני מצווה, בהסכמת שר הפנים,
 על העברת זבות הבעלות במקרקעין, המתוארים בתוספת והרשומים
 בלשכת רישום המקרקעין המפורטים להלן, מבעליהם לבעל המקר

 קעין הגובלים שהוא רשות הפיקוח.

 תוספת

 מס׳ מס׳ שטח החלקה השטת המועבר
 הגוש החלקה במטרים רבועים במטרים רבועים

: ב י ב א י ל ן ת י ע ק ר ק מ ם ה ו ש י ת ר כ ש  ל

2,530 4,670 6 6337 

: ה פ י ן ה י ע ק ר ק מ ם ה ו ש י ת ר כ ש  ל

 10686 31 3,480 בשלמות

 10686 35 33 בשלמות

57 5,324 98 10726 

 כ״ה בניסן תשל״ו(25 באפריל 1976) חיים י׳ צדוק
 (חמ 7903) שר המשפטים

 1 ס״ח תשכ׳־ד, עמי 52.

 הודעה

 נמסרת בזה הודעה כי מר עקיבא פרסיץ סיים את תפקידו כקונסול
 כבוד של דנמרק בתל־אביב.

 כ״ה בניסן תשל״ו(25 באפריל 1976) שלמה אבינרי
 (המ 73300) המנהל הכללי של משרד החוץ

 חוק בתי המשפט, תשי״ז-1957

 הודעה בדבר מספר השופטים שיכהנו בבתי משפט
 .המחוזיים ובבתי משפט השלום

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13 (א) ו־23(א) לחוק בתי המשפט,
, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי על־פי כל דין,  תשי״ז—1957 !
 אני מודיע כי בבתי המשפט המחוזיים ובבתי משפט השלום יכהנו

 ־׳ שופטים במספר כפי שצויין ליד כל בית משפט כלהלן:

 בית המשפט המחוזי ירושלים 14
 בית המשפט המחחי תל־אביב 32
 בית המשפט המחוזי חיפה 14
 בית המשפט המחוזי באר־שבע 9
 בית דמשפט המחוזי נצרת 5

ם 15 י ל ש  בית משפט חשלום י ת
 בית משפט השלום תל־אביב 35
 בית משפט השלום חיפה 13
 בית משפט השלום אילת 1
 בית משפט השלום אשדוד 1
 בית משפט השלום אשקלון 2
 בית משפט השלום באר־שבע 5
 בית משפט השלום חדרה 2
 בית משפט השלום טבריה 1
 בית משפט השלום כפר־םבא 1
 בית משפט השלום נהריה 1
 בית משפט השלום נצרת 2
 בית משפט השלום נתניה 3
 בית משפט השלום עכו 2
 בית משפט השלום עפולה 1
 בית משפט השלום פתח־חקוה 3
 בית משפט השלום צפת 1
 בית משפט השלום רחובות 2
 בית משפט השלום רמלה 1
 בית משפט השלום רמת־גן 2

 נוסף לכך יכהיו 4 שופטים של בית משפט שלום, שישבו כבית
 משפט שלום לנוער בכל מקום שבו קיים בית משפט שלום.

 ההודעה בדבר מספר השופטים שיכהנו בבתי המשפט המחוזיים
 ובבתי משפט השלום, שפורסמה בילקוט הפרסומים 1603, תש־׳ל,

 עמי 1342 — בטלה.

 כ״ו בניסן תשל״ו(26 באפריל 1976) חיים י' צדוק
 (חמ 700510) שר המשפטים

 1 ס״ח תשי״ז, עמי 148.

 חוק הנכים (תגמולים ושיקום),
 חשי״ט-1959 [נוסח משולב]

 הודעה על מינוי חבר ועדות ערעור
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום),
 תשי׳׳ט—1959 [נוסח משולב] 1, אני ממנה את חיים ארליך להיות

 חבר ועדות ערעור, במקדם ד״ר יהואש גורדון שנפטר.

 המינוי של ועדות ערעור שפורסם בילקוט הפרסומים 2207,
 תשל״ו, עמ׳ 1485, יתוקן לפי זה.

 כ״ב בניסן תשל״ו(22 באפריל 1976) חיים יי צדוק
 (חמ 70906) שר המשפטים

 1 ם״ח תש׳׳מ, עמי 276.

 1772 ילקוט הפרסומים 2219, י׳׳ג באייר תשל״ו, 13.5.1976



 חוק עבודת ץהנועד, תשי״ג-ג195

 היתר עבודה זמנית לנערים
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 11א לחוק עבודת הנוער, חשי׳׳ג—
 1953!, אני מתיר לנער לעבוד תקופה שלא תעלה על שלושה
 חדשים באחת מהעבודות המפורטות בתוספת, אם ניתן מאת הרופא

 המטפל אישור רפואי להעבדתו של הנער באותה עבודה.

 תוספת
 מסגרות חשמל רדיו - אלקטרוניקה

 מסגרות מכנית נקבנות
 חרטות רפדות רכב

 ברזלנות מכניקה עדינה
 מסגרות מבנים טכנאות טלפון

 מבנאות מטוסים זגגות _רכב
 מכונאות בנזין הגהלת חשבונות

 מכונאות דיזל ארגקאות
 מכונאות חקלאית משק בית

 בנאות פקידות כתבנות
 חרושת בלתי־מקצועית טיפול בילדים

 סריגה שליחויות
 אריגה תפירה - סלון/קונפקציח

 רפדות רהיטים כריכיה
 ספרות "טכנאות שיניים

 רצפות מניקור
 נגרות רהיטים קוסמטיקה

 נגרות בנין פרוונות
 נגרות הרושתית חדרנות

 חרטות עץ תעשיית מוצרי נייר
 טבחות גננות נוי

 מלצרות אריזה
 מגדנאוח צילום

 זבנות שענות
 גזירת נעליים אסיסטנטית לרופא שיניים

 חקלאות תעשיית מזון
 ׳ערברבות עוזרת לגננת

 חשמל רבב טלפונאות
 מזנונאות

 ב״ב בניסן תשל״ו(22 באפריל 1976) משה ברעם
 (חמ 73188) שר העבודה

 1 ס׳׳ח תשי״ג, עמי 115; תשל״ג, עמי 190.

 חוק שידות עבודה בשעת־חירום,

 חשכי׳ז-1967

 מינוי מפקח כללי על כוח־אדם
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק שירות עבודה בשעת חירום,
 תשכ״ז—11967, אני ממנה את ישראל זיו להיות מפקח כללי על

(1 באפריל 1976).  כוח־אדם, מיום א׳ בניסן תשל״ו

 י״ב בניסן תשל׳׳ו(12 באפריל 1976) משה ברעם
 (חמ 751614) שר העבודה

 1 סייח תשכ״ז, עמי 86.

 חוק המקרקעין, תשב״ע-969ו

 אישור בדבר הפיכת מקרקעי יעוד למקרקעי ציבור
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 110 לחוק המקרקעין, תשכ״ט-11969,
 אני מאשר, כי המקרקעין המתוארים בתוספת, הרשומים בלשכות
 רישום המקרקעין כמפורט להלן, כמקרקעי יעוד והמהווים דרך,
 חדלו לשמש ליעודם וייהפכו למקרקעי ציבור שאינם מקרקעי יעוד.

 תוספת
 החלק שחדל

 מם׳ מסי שטה החלקה לשמש לייעודו
 גוש חלקה במטרים רבועים במטרים רבועים

ב י ב א ־ ל ן ת י ע ק ר ק מ ם ה ו ש י ת ר כ ש  ל

331 912 377 6495 
 6143 505 181 בשלמות
 6143 507 181 בשלמות

8 2,340 636 6143 
13 1,068 350 6144 

391 3,068 355 6144 
 6144 440 54 בשלמות

6 81 441 6144 
2,530 4,670 6 6337 

ה פ י ן ח י ע ק ר ק מ ם ה ו ש י ת ר כ ש  ל

 10686 31 3,480 בשלמות
 10686 35 33 בשלמות

57 5,324 98 10726 
 10130 33 127 בשלמות
 10130 36 19 בשלמות

615 2,215 27 -10686 
4,779 7,250 30 10687 
6,166 13,415 46 10716 

160 257 49 10716 
1,980 3,037 40 10723 
2,432 13,956 65 10725 
2,330 2,395 85 10726 
3,063 5,746 86 10726 

5S3 15,538 82 12256 

ת ו ב ו ח ן ר י ע ק ר ק מ ם ה ו ש י ת ר כ ש  ל

484 579 41 3779 
6 896 46 3779 

664 1,383 9 3779 
1,130 6,534 40 3779 

482 484 52 3779 

 י״ג בניסן תשל״ו(13 באפריל 1976) חיים י׳ צדוק
 (חמ 70133) שר המשפטים

 1 ס״ח תשכ׳׳ט, עמי 259.
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 פקודת זכיוגוח החשמל

 הודעה בדבר אישור תעריפי חשמל
 אנ־ מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת זביונות החשמל!, ולפי סעיפים 23 ו־24 לזכיון שניתן לחברת החשמל
 לישראל בע״מ, המובא בחלק א׳ של החופפת לפקודה, אישרתי היום לחברה האמורה, לפי בקשתה, את תעריפי החשמל המפורטים

 בתוספת, אשר יחולו על צריכת החשמל ההל מיום א׳ בניסן. חשל״ו(1 באפריל 1976).

 תעריפי החשמל אשר הודעה בדבר אישורם פורסמה בילקוט הפרסומים 2154, תשל״ו, עמי 210, והודעה בדבר תיקונם
 פורסמה בילקוט הפרסומים 2166, חשל״ו, עמי 507 — בטלים.

 תוספת
 1. תעריף כללי למאור

 חל על האספקה למאור בחצרים כלשהם, פרט לתקופות שלגביהן בוחר הצרכן תעריפים אחרים
 החלים לגבי המאור באותם הצרים:

 בעד כל קוט״ש עד 100 קוט״ש בחודש
 בעד כל קוט׳׳ש מעל ל־100 קוט״ש ועד 1000 קוט״ש באותו חודש

 בעד כל קוט״ש מעל ל־1000 קוט׳׳ש באותו חודש

 2. תעריף כללי למכשירים
 חל על האספקה למכשירים כלשהם (לרבות מנועים, גופי חימום וכל ציוד חשמלי אחר שאיננו

 משמש למאור או לפרסום) בחצרים כלשהם, פרט לתקופות שלגביהן בוחר הצרכן תעריפים
 אחדים החלים לגבי המכשירים באותם הצרים:

 בעד בל קוט״ש עד 1000 קוט״ש בחודש 40.9
 בעד כל קוט״ש מעל ל־1000 קוט״ש ועד 5000 קוט״ש באותו חודש 34.7
 בעד כל קוט״ש מעל ל־5000 קוט״ש ועד 10000 קוט״ש באוחו חודש 32.6
 בעד כל קוט״ש מעל ל־10000 קוט״ש באותו חודש 32.1

 3. תעריף כולל למאור וכח
 הל על האספקה למטרות כלשהן בחצרים כלשהם, בשכל סוגי הצריכה נמדדים ביחד, לתקופה
 או לתקופות של 12 חדשים רצופים כל אחת; והתעריף לא יינתן לתקופה קצרה מ־12 חדשים
 רצופים; פרט לתקופות שלגביהן בוחר הצרכן תעריפים אחרים החלים לגבי הצריבה באותם

 חצרים.

 למרות האמור לעיל יהיה הצרכן דשאי לקבל אספקה נפרדת לחימום הצדים וחימום מים
 בשעות מוגבלות לפי אחד התעריפים החלים למטרות אלו.

י בלירות ת נ ש ־ י ב ר י מ ־ ש ו ק י ד ב ע ם חדשי ב ו ל ש  (א) ת

 בעד 10 קו״ט ראשונים של בקוש־מי רבי־ שנתי או חלק מהם, בכל חודש 82.50
 בעד כל קו׳׳ט נוסף של ביקוש־מירבי-שנתי, בבל חודש 8.25

 התשלום בעד ביקוש־־מירבי־שנתי הנ״ל ישולם לגבי בל חודש תוך תקופת תחולת
 התעריף, בין אם הצרכן צורך חשמל ובין אם אינו צורך חשמל באותו חודש.

ש ״ ט ו ק ד ה ע ם ב ו ל ש  (ב) ת
 (נוסף לתשלום בעד ביקוש מירבי שנתי ב־(א) לעיל).

 באגודות
 בעד כל קוט׳׳ש עד 100 קוט״ש לכל קו״ט של ביקוש־מירבי־חדשי, בחודש 32.6

 בעד כל קוט״ש מעל ל־100 קום״ש ועד 200 קוט״ש לכל קו״ט של ביקוש־מירבי־חדשי,
 באוהו חודש 31.0

 בעד כל קוט״ש מעל ל־200 קוט״ש ועד 300 קוט״ש לכל קו״ט של ביקוש־מירבי־חדשי,
 באוחו חודש 30.0
 בעד כל קוט״ש מעל ל-300 קוט״ש לכל קו״ט של ביקוש־־מירבי־חדשי, באותו חודש 29.5

 1 חוקי א״י, כרך אי, עמי 604; י״פ תשל״ד, עמ׳ 1238.

 באגורות

51.3 
43.0 
40.9 
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 בלירות לחודש

3.40 
4.75 
5.85 
7.05 
7.05 
1.10 

0.05 

 באגורות
33.1 
32.1 

33.1 

26.5 

33.1 
32.1 

 4. תעריף ביתי
 הל על אספקה למאור ומכשירים לצורבי בית בלבד בחצרים למגורים; וחל לתקופה או לתקופות

 של 12 זזדשים רצופים כל אחת, והתעריף לא יינתן לתקופה קצרה מ־12 חדשים רצופים.

ע ו ב י ק ש ד ם ח ו ל ש  (א) ח
 בולל חיוב שירות למונה אחד למאור ולמכשירים בבל אחד מהחצרים. התשלום הקבוע
 י שולם לגבי בל חודש תוך תקופת תחולת ההעריף, בין אם הצרכן צורך חשמל ובין אם איבו

 צורך חשמל באותו חודש:

 בעד חצרים ששטח כל חדר שבהם אינו עולה על 30 מיר:
 בעד הצדים של חדר אחד

ם די  בעד חצרים של שני חו
 בעד הצרים של שלושה חדרים
 בעד חצרים של ארבעה חדרים

 בעד הצרים של יותר מארבעה חדרים
 ועוד

 בעד כל חדר שמעל לארבעה תדרים
 לגבי חצריפ שבהט שטח חדר כל שהוא עולה על 30 מ״ר:

 התשלום הקבוע יהיה לפי השיעורים באמור ועוד
ר של שטח חדר כל שהוא בחצרים.  בעד בל מ״ר נוסף ל־30 מ-

מ ״ ם ו ק ד ה פ ם ב ו ל ש  (ב) ת
 (נוסף על התשלום החדשי הקבוע לעיל)

 (1) במד כל קוט״ש עד 250 קוטי׳ש בחודש
 בעד בל קוטיש מעל ל־250 קוט״ש באותו חודש

 (2) כשהמכשירים בוללים דוד לחימום מים והחברה, לפי בחירתה, לא תתקין מונה
 נפרד לדוד:

 בעד כל קוט״ש עד 30 קוט״ש בחודש
 בעד כל קוטי׳ש מעל 50 קוט״ש ועד 100 קום״ש באותו חודש, במשך 8 חדשי

 הקיץ
 או

 בעד בל קוט׳-ש מעל ל־50 קוט״ש ועד 120 קוט״ש באותו חודש, במשך 4 חדשי
 החורף

ל ועד ל־300 קוט־ש באותו חודש, במשך 8 ׳  בעד כל קוט׳׳ש מעל למכסות הנ
 חדשי הקיץ, או עד ל־320 קוט״ש באותו חודש, במשך.4 חדשי החורף

 בעד כל קוט״ש מעל לבל אחת מהמכםות הנ״ל, לפי המקרה, באותו חודש

 התעריף כאמור חל רק במקרה שמותקן דוד לחימום מים התואם את התקן הרשמי
 למחממי מים חשמליים, שעומסו אינו עולה על 12.5 וט לבל ליטר של קיבולו
 המלא של הדוד, ושצריכח החשמל לגביו מוגבלת לשעות שתיקבענה ע״י החברה
 מזמן לזמן, אולם לא פחות מ־8 שעות במשך יממה, וכי חימום המים בחצרים

 נעשה רק בחשמל המסופק על ידי החברה;

 לענין תעריף זה, ׳׳תדר״ — בל שטת ריצפה תחום.

 בחשבון החדרים למטרת התשלום תחדשי והקבוע של תעריף 1ה, תכלול החברה כל חדר
 בחצרים בין אם הוא מחובר ובין אם אינו מחובר למיתקן החשמל, וכן בל חדר גם אם אינו
 מהווה חלק מהחצרים, אולם מיתקן החשמל שלו מחובר למיתקן החשמל של החצרים ובלי

 להתחשב בכ^ אם צורכים חשמל באותו חדר או לא.

 לא תביא החברה בחשבון החדרים אח החדרים הנקובים להלן, אם הם משמשים כהדדי שירות
 לחדרים אחרים הנכללים בחשבון החדרים: מטבחים, חדרי אמבטיה, בתי־שימוש, חדר אחד
 ששטחו איבו עולה על 6 מ״ר, מםדרונות שרחבם אינו פולה על 2 מטרים, מרפסות פתוחות

 וגגות פתוחים.

 5. תעריף א׳ לחימום מים בשעות מוגבלות
 חל על האספקה לחימום מים בחצרים כלשהם, בשעות מוגבלות כפי שתיקבענה ע״י החברה

 מזמן לזמן, אולם לא פחות מ־8 שעות במשך י ממה.

 תעריף זח אינו חל בתקופות שלגביהן בוחר הצרכן בתעריף ב׳ לחימום מיס בדירות מגורים
 בשעות מוגבלות.
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 האספקה נמדדת על ידי מונה נפרד ושעות הצריכה מוגבלות על ידי שעון מיתוג אוטומטי אד
 מכשיר מתאימ אחר, (להלן — ״מגביל זמן״), שעל הצרכן לרוכשו ולהחזיקו במצב תקין לפי

 הוראות החברה.

 למרוח האמור לעיל יכולה החברה, לפי בחירתה, לספק מגביל זמן על חשבונה, שישאר רכושה
 של החברה ושישמש .להפסקת החשמל ולחיבורו מחדש בשביל דודים לחימום מים או
 מיתקנים אחרים של צרכן אחד או של צרכנים אחדים, אשר יחוברו לפי ראות עיניה של
 החברה למגביל הזמן הנ״ל שלה. במקרה אחרון זה יחול על הצרכן שהדוד או המיתקן האחר
 שלו יחובר אל מגביל הזמן של החברה, תשלום דמי התקנה בסך 48 לירות שישולמו ב־12

 שיעורים חדשיים או ב־6 שעורים דו־חדשיים שווים.
 באגורות

 בעד כל קוט״ש 26.5
 התעריף כאמור חל במידה שיהיה אפשר להשיג מגבילי זמן בהתאם לקביעת החברה ורק
 במקרה שהימום המים בחצרים נעשה רק בחשמל המסופק על ידי החברה, ולגבי חימום מים רק
 במקרה שהדוד תואם את התקן הרשמי למחממי מים חשמליים ושעומפו אינו עולה על 12.5 וט

 לכל ליטר של קיבולו המלא של הדוד.

 6. תעריף ב׳ לחימום מים בדירות מגורים בשעות מוגבלות
 חל על האספקה לחימום מים בדירות מגורים בשעות מוגבלות כפי שתיקבענה ע״י החברה

 מזמן לזמן, אולם לא פחות מ־8 שעות במשך יממה.
 האספקה נמדדת על ידי מונה נפרד ושעות הצריכה מוגבלות על ידי שעון מיתוג אוטומטי או
 מכשיר מתאים אחר, (להלן - ״מגביל זמן״) שעל הצרכן לרוכשו ולהחזיקו במצב תקין לפי

 הוראות ההברה.
 למדות האמור לעיל, יכולה החברה, לפי בחירתה, לספק מנביל זמן על חשבונה, שיישאר
 רכושה של ההברה ושישמש להפסקת החשמל ולחיבורו מחדש בשביל דודים לחימום מים או
 מיתקנים אחרים של צרכן אחד או של צרכנים אחדים, אשר יחוברו לפי ראות עיניה של

 החברה למגביל זמן הנ״ל שלה.

 במקרה אחרון זה יחול על צרכן, שהדוד או המיתקן האחד שלו יחובר אל מגביל זמן של
 החברה, חשלום דמי התקנה בסך 48 לירות שישולמו ב־12 שיעורים חודשיים או ב־6 שיעורים

 דו־חדשיים שווים.

 הברירה בידי הצרכן לבחור בתעריף דלקמן;

ץ י הקי ש ד ו  ב־8 ח
 במקרה של דוד בנפח של 120 ליטר —

 בעד כל קוט״ש עד 139 קוט׳׳ש בחודש 26.5
 בעד כל קוט׳׳ש מעל 139 קוט״ש בחודש 18.5

 המספר האמור של 139 קוט״ש יוגדל או יוקטן ב־8 קוט״ש בחודש (לפי המקרה) לכל 10 ליטר
 של נפה הדוד מעל או מהתת ל־120 ליטר.

ף ר ו ח י ה ש ד ו  ב-4 ח
 במקרה של דוד בנפח של 120 ליטר -

 בעד כל קוט״ש עד 218 קוט׳׳ש בחודש 26.5
 בעד כל קוט״ש מעל 218 קוט״ש בחודש 18.5

 המספר האמור של 218 קוט״ש יוגדל או יוקטן ב־13 קוט״ש בחודש (לפי המקרה) לכל 10 ליטר
 של נפח הדוד מעל או מתחת ל־120 ליטר.

 התעריף לפי סעיף זה חל רק אם יהיה אפשר להשיג מגבילי זמן בהתאם לקביעת החברה ורק
 אם הדוד תואם אח התקן הרשמי למחממי מים חשמליים והוא משמש דירה אחת בלבד, ושעומם
 הדוד אינו עולה על 12.5 וט לבל ליטר של קיבולו המלא, לדוד יש תרמוסטט תקין שכוון
 באופן קבוע למכסימום של 82 מעלות צלסיוס, ובשחימום המים בדירה נעשה רק בחשמל
 שמספקת החברה. לענין תעריף זה ׳׳דוד״ בולל גם בל מאגר מים המחובר, דרך־קבע או באופן

 ארעי, לדוד החשמל.

 7. תעריף ג׳ לחימום חצרים או לחימום מים בשעות מוגבלות
 חל על האספקה לחימום הצרים או לחימום מים בתצריב כלשהם בשעות מוגבלות כפי שתקבע

 החברה מזמן לזמן, אולם לא פחות מ־8 שעות במשך יממה.
 תעריף זה, במקרה של חימום מים, חל רק במקרה שעומס כל הדוד הוא 10 קו״ט ויותר ואיננו
 חל בתקופות שלגביהן בוחר הצרכן בתעריף ב׳ בדירות מגורים לחימום מים בשעות מוגבלות.
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 האספקה נמדדת על ידי מונה נפרד ושעות ולצריכה מוגבלות על ידי שעון מיתוג אוטומטי או
, שעל הצרכן לרוכשו ולהחזיקו במצב תקיץ לפי ( מך  מכשיר מתאים אחר, (להלן — ״מגביל ז

 הוראות ההברה.

 למרות האמור לעיל, יכולה החברה, לפי בחירתה, לספק מגביל זמן של חשבונה, שיישאר
 רכושה של החברה ושישמש להפסקת החשמל ולהיבורו מחדש בשביל דודים לחימום מים או
 מיתקנים אחרים של צרכן אחד או של צרכנים אחדים, אשר יחוברו לפי ראות עיניה של

 החברה למגביל זמן הנ׳׳ל שלה.

 במקרה אחרון זה יחול על צרכן, שהדוד או המיתקן האחד שלו יחובר אל מגביל הזמן של
 ההברה, חשלום דמי התקנה בסך 48 לירות שישולמו ב־12 שיעורים חדשיים או ב־6 שיעורים

 דו־חדשיים שווים.

ד או מתקן החימום האחר הוא 125 קו״ט או פחות: מ  (א) אפ עומס ה

 בעד כל קוט״ש עד 80 קוט״ש בחדש, לכל קו״ט של עומס הדוד או מתקן החימום
 האחר

 בעד כל קוט״ש מעל ל־80 קוט׳יש רעד ל־160 קוט״ש, לכל קו״ט של עומס חדור או
 מתקן החימום האחר, באותו חודש

 בעד כל קוט״ש מעל למכסות הנ״ל

 (ב) אם עומס הדוד או מיתקן החימום האחר עולה. על 125 קו״ט:
 בעד כל קוט״ש עד 10,000 קוט״ש בחודש

 בעד כל קוצו״ש מעל ל־10,000 קוט״ש ועד ל־20,000 קוטיש באותו חודש
 בעד כל ק־וט׳׳ש מעל למכסות הנ״ל

 התעריף הנ״ל חל במידה שיהיה אפשר להשיג מגבילי זמן בהתאם לקביעת החברה ורק
 במקרה שחימום המים בחצרים או חימום החצרים עצמם, נעשה רק בחשמל המסופק על ידי
 החברה. ולגבי חימום הצרים, רק במקרה שעומס מתקן החימום אינו עולה על 140 וט לבל מ״ר

 של שטח הרצפה בתחום המחומם.

 8. תעריף לבתי תיאטרון ובתי קולנוע
 האספקה למאור ולכח נמדדת ביחד.

 בעד כל קוט״ש עד 100 קוט׳׳ש בחודש
 בעז־ בל קוט׳׳ש מעל ל־100 קוט״ש ופד 1,000 קוט׳׳ש באותו חודש

 בעד כל קוט״ש מעל ל־1,000 קוט״ש ועד 2,000 קוט׳׳ש שבאותו חודש
 בעד כל קוט״ש מעל ל־־2,000 קוט׳׳ש באותו חודש

 9. תעריף למאור לשטחים פתוחים
 חל על שטחים פתוחים רצופים ונמלים; חל״לחקופה או לתקופות של 12 חדשים רצופים כל

 אתת, והתעדיף לא יינתן לתקופה קצרה מ־12 חרשים רצופים.
 הברירה בידי הצרכן לבחור בתעריף דלקמן:

 כל תצרוכת עד20,000 קוט״ש ראשונים בחודש

 בעד כל קוט׳״ש מעל ל־20,000 קוט״ש ועד 30,000 קוס״ש באותו חודש
 בעד כל קומ״ש מעל ל־30,000 קוט״ש באוחו חודש

 10. תעריף למאוד רחובות ציבוריים
 (א) בסעיף, זה ״המכסה״ —

 (1) כמות חשמל שצרכן צרך בתקופה מסויימת בשנת 1972 המקבילה לתקופת צריכה
 כלשהי אתרי תאריך תחולת תעדיף זה; או

 (2) במקרה של צרכן אשר האספקה למאור רחובות בתחום שיפוטו, כולה או בחלקה,
 ניתנה לאחר חודש ינואר 1972 — כמות חשמל כפי שתיקבע על־ידי מנהל עניני

 החשמל לפי חוק החשמל תשי״ד—1954;

 הכל בתוספת 4% בשל כל 12 חדשים מלאים שלאחר התקופה המסוימת בשנח 1972 או
 תאריך הקביעה ע״י מנהל עניני החשמל כאמור לעיל, לפי המקרה.

 (ב) (1) בעד כל קוס״ש עד לכמות הקוט׳׳ש שבמכסה

 (2) בעד בל קוט״ש מעל לבמות הקוט״ש שבמכסה

 (ג) סעיף קטן(ב) לעיל לא יחול על צריבת חשמל על־ידי־ צרכן אשר רשות שמינה שר הבטחון
 למטרת סעיף זה, הודיעה עליו לחברה. צרכן כאמור ישלם בעד כל הצריבה 33.2

 אגורות לקוט״ש.
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 11. תעריף א׳ למאור לבתי תעשיה ובתי מלאכה
 חל על האספקה למאור בחצרים שבהם נית:ת אספקה לפי התעריפים לכה לתעשיה ולמלאכה
 (סעיפים 18 או 19) פרט לתקופות שלגביהן בוחר הצרכן בתעריף ב׳ — למאור לבתי תעשיה

 ובתיימלאבה — האספקה נמדדת בנפרד.

 בעד בל קוט׳׳ש עד 100 קוט״ש בחודש
 בעד בל קוט״ש מעל ל־100 קוט״ש ועד 500 קוט׳״ש באותו חודש

 בעד בל קוט״ש מעל ל-500 קוט״ש באותו הודש

 12. תעריף ב׳ למאור לבתי תעשיה ובתי מלאכה
 חל על האספקה למאור בחצרים שבהם ניתנת אספקה לכוח לפי התעריפים לכוח לתעשיה
 ולמלאכה (סעיפים 18 או 19) — האספקה נמדדת יחד עט האספקה לכוח; חל לתקופה או
 לתקופות של 12 חדשים רצופים כל אחה, והתעריף לא יינתן לתקופה קצרה מ־12 הדשים

 רצופים.

 התשלום כדלקמן לפי תעריף זה הינו תוספת לתשלומים בעד האספקה שבעדה מחייבים לפי
 התעריפים לכוח לתעשיה (סעיפים 18 או 19).

 הברירה בידי הצרכן לבחור בתעריף'דלקמן:

 בעד 4 קו״ט מחוברים של המאוד או חלק מהם תשלום חודשי קבוע של
 בעד בל קו״ט או חלק ממנו מעל ל־4 קו״ט של עומס מחובר של המאויר באותו חודש

 התשלום הקבוע הנ״ל ישולם לגבי כל חודש תוך תקופת תחולת התעריף הנ״ל, בין אם הצרכן
 צורך חשמל ובין אם איבו צורך חשמל באותו חודש.

 13. תעריף לחדרי מדרגות וחדרי שירות
 חל על האספקה בחדרי מדרגות, מחסנים, צריפים, חדרי בבי&ה, מוסכים, אורוות, רפתוח,
 חדרי שדות וחדרי חצר אחרים, המשמשים במשותף לחצרים שונים, כאשר היא נמדדת ע״י

 מונה נפרד.

 מאור
 בעד כל קוט״ש

 מכשירים
 (לרבות מנועים, נופי חימום וכל ציוד חשמלי אחר שאיננו משמש למאור או לפרסום)

 בעד כל קוט׳״ש

 החברה תהא רשאית, לפי בחירתה, להתיר את חיבור מחקן המאור או המכשירים של חדרי
 מדרגות או חדרי שירות כנ׳׳ל או המאור למספר הבית למעגל המאור או המכשירים — לפי
 המקרה — של אחת הדירות בבחי־המגורים, או של אחד החצרים בבנינים אחרים, והחברה
ה יהא התשלום  תמדוד אח האספקה ע״י המונה שבדירה או בהצרים האחרים. במקרה מ
 בהתאם לתעריפים החלים על האספקה הנמדדת ע״י המונה בדירה או בחצרים האחרים.
 במקרים שחל תעריף ביתי ייכלל בחשבון ההדרים, למטרות התשלום הקבוע של התעריף הזה,

 בל חדר מדרגות וכל חדר שירות אחר.

 14. תעריף לבישול ואפיה
 חל על האספקה לתנורי בישול וחנורי אפיה, כיריים ומיחמים, בחצרים כלשהם, כאשר

 האספקה נמדדת על־ידי מונה נפרד.
 בעד כל קוט״ש

 15. תעריף לחלק החקלאי בלבד במשק שאינו יישוב קיבוצי
 חל על האספקה לצרכ• חקלאות — כאשר היא נמדדת על־ידי מונה נפרד.

 בעד כל קוט״ש עד 500 קוה׳׳ש בחודש
 בעד כל קוט״ש מעל ל־500 קוט״ש באותו חודש

 16. תעריף ליישובים ק־בוציים
 חל על האספקה ביישובים קיבוציים אשר בהם משק הבית משותף לכל החברים והאספקה
 נמדדת במרוכז, פרט לאספקה לתעשיה ולמלאכה שתוצרתן אינה מיועדת לשימושם של הברי

 היישוב הקיבוצי בלבד, לבתי הארחה, לבתי עסק ולשאיבת מים למטרות כלשהן.
 בעד כל קמד׳ש עד 10,000 קוט״ש בחודש

 בעד בל קום״ש מעל ל־10,000 קוט״׳ש ועד 25,000 קוט״ש באותו חודש
 בעד בל קוט״ש מעל ל־25,000 קוט״ש ועד 50,000 קדט״ש באותו חודש

 בעד בל קוט׳׳ש מעל ל־50,000 קוט״ש באותו חודש
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 17. תעריף כולל לחצרים של הצבא
 חל על כל סוגי הצריבה בחצרים של הצבא - באשר האספקה לבל סוגי הצריכה במדדת ביחד.

 בעד בל קוט״ש
 הצרכן יהא רשאי לקבל אספקה נפרדת רק לתעשיה או לשאיבת מים לפי התעריפים המתאימים
 לכוח לתעשיה או לשאיבת מים — לפי המקרה — בתנאי שהעומס המחובר של המנועים לחעשיה

 או לשאיבת מים יהיה לפחות 20 קו״ט בכל מקרה.

 18. תערייף א׳ לכוח לתעשיה ולמלאכה
 חל על האספקה למעט אספקה למטרות מאור או פרסום (ראה גם תעריף 12), בבתי חרושת

 ובתי מלאכה.
 פרט לתקופות שלגביהן בוחר הצרכן בתעריף ב׳ לכה לתעשיה —

 בעד כל קוט׳׳ש עד 1,000 קוט״ש בחודש
 בעד כל קוט״ש מעל ל־1,000 קוט״ש ועד 2,000 קוט״ש באותו חודש

 בעד בל קוט״ש מעל ל־2,000 קוט״ש ועד 10,000 קוט״ש באותו חודש
 בעד כל קוט׳׳ש מעל ל־10,000 קוט״ש באותו חודש

 19. תעריף ב׳ לכוח לתעשיה
 חל על האספקה, למעט אספקה למטרות מאור או פרסום, בתצריפ חעשייתים (דאה גם תעריף
 12); וחל לתקופה או לתקופות של 12 חדשים רצופים כל אחת, והתעריף לא יינתן לתקופה

 קצרה מ־12 חדשים רצופים;

 הברירה בידי הצרכן לבחור בתעריף דלקמן;

י ת נ ש ־ י ב ר י מ ־ ש ו ק י ד ב פ י ב ש ד ם ח ו ל ש  (א) ת

 בעד 20 קו״ט הראשונים של ביקוש־מירבי־־שנתי או חלק מהם, בכל חודש
 בעד כל קו״ט של ביקוש־מירבי־שנתי מעל ל־20 קו״ט באותו חודש

 .התשלום בעד ביקוש־מירבי־שנתי ישולם לגבי בל חודש תוך תקופת תחולת התעריף,
 בין אם הצרכן צורך חשמל ובין אם אינו צורך חשמל באותו חודש.

ש ״ ט ו ק ד ה ע ם ב ו ל ש  (ב) ת
 (נוסף לתשלום בעד ביקוש־מירבי-שנתי שב־(א) לעיל)

 בעד בל קוט״ש עד 150 קוט״ש לכל קו״ט של ביקוש־מירבי־חודשי, ־בחודש
 בעד כל קוט״ש מעל ל־150 קוט׳׳ש ועד 300 קוט״ש לבל קו״ט של ביקוש־מירבי־חדשי,

 באותו חודש
 בעד כל קוט״ש מעל ל־300 קוט״ש ועד 450 קוט״ש לכל קו״ט של ביקוש־מירבי חדשי,

 באותו חודש
 בעד בל קוט״ש מעל ל־450 קוט״ש לכל קו״ט של ביקוש־מירבי־חודשי, באותו חידש

 20. תעריף א׳ לשאיבת מים
 חל על האספקה לשאיבת מים לכל מטרה; וחל לתקופה או לתקופות של 12 חדשים רצופים

 כל אחת; והחעריף לא יינתן לתקופה קצרה מ־12 חדשים רצופים.

י ח נ ש ־ י ב ר י מ - ש ו ק י ד ב ע ם ב ו ל ש  (א) ת
 שישולם ב־12 תשלומים חדשיים שווים.

 (1) במקרה של שאיבה למטרות השקייה — בעד כל קו״ט
 (2) במקרה של שאיבה למטרות אספקת מים ולמטרות אחרות למעט השקייה -

 בעד כל קו״ט

ש ? ט ו ק ד ה ע ם ב ו ל ש  (ב) ת
 (נוסף לתשלום בעד ביקוש־מירבי־שנתי שב-(א) לעיל)

 בעד כל קוט״ש עד 100 קוט״ש לכל קו״ט של ביקוש־מירבי-חדשי, בחודש
 בעד כל קוט״ש מעל ל־100 קוט׳׳ש ועד 200 קוט״ש לכל קו״ט של ביקוש־מירבי־חדשי,

 באותו חודש
 בעד בל קוט״ש מעל ל־200 קוט״ש ועד 300 קוט״ש לכל קו״ט של ביקוש־מירבי־חדשי,

 באותו חודש
 בעד כל קוט׳יש מעל ל־300 קוט״ש לכל קו״ט של ביקוש־מירבי־חדשי, באותו חודש
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7 לשאיבת מים בשעות מוגבלות  21. תעריף ב
 חל על האספקה לשאיבת מימ לכל מטרה, בשעות מוגבלות, בפי שתקבענה ע׳׳י החברה מזמן
 לזמן; וחל לתקופה של 12 חדשים רצופים בל אחת, ולא יינתן לתקופה קצרה מ־12 חדשים

 רצופים

 הברירה בידי הצרכן לבחור בתעריף דלקמן.•

 בעד כל קוט״ש עד 100 קוטיש לבל קו״ט של ביקוש־מירבי־הדשי, בחודש
 בעד כל קוט״ש מעל ל־100 קוט״ש ועד 200 קוט״ש לכל קו״ט של ביקוש־מירבי חדשי,

 באותו חודש
 בעד כל קוט״ש מעל ל־200 קוט״ש ועד 300 קוט־ש לכל קו״ט של ביקוש-מירבי־חדשי,

 באותו חודש
 בעד כל קוט״ש מעל ל־300 קוט׳׳ש לכל קו״ט של ביקוש־מירבי־חדשי, באותו חודש

 התעריף הנ״ל חל במקרה שצורכים השמל לשאיבת מים בשעות מוגבלות בלבד בפי שתקבע
 החברה מזמן לזמן, ושאין צורבים חשמל בכלל באותו מקום שאיבה בשעות אחרות..שעות
 הצריכה תוגבלנה ע״י שעון מיתוג אוטומטי או מכשיר מתאים אחר, שעל הצרכן לרוכשו

 ולהחזיקו במצב תקין לפי הודאות החברה.

 22. חיוב שירות למונים וציוד אתר
ה ק פ ס א י ה ב ג ל ה ש ר י ל ד כ ם ב י ר י ש כ מ ל ר ו ו א מ ד ל ח ה א נ ו מ ט ל ר , פ ם י נ ו  (א) מ

י ת י ף ב י ר ע ת בו הל ת ד ד מ נ  ה
ם לירות לחודש י י ז פ ־ ד ם ח י נ ו  מ

 לבל מונה עד 10 אמפר ועד בכלל 1.90
 לכל מונה מעל 10 אמפר 2.50

ם י י ז פ ־ ת ל ם ת י נ ו  מ
 לבל מזנה עד 10 * 3 אמפר ועד בכלל 4.80
3 אמפר ועד 20x3 אמפר ועד בכלל 5.35  לכל מונה מעל 10 \
א 3 אמפר 7.00 2  לכל מונה מעל 0

ה 0.26 נ ו ל מ כ ם 5, 6, 7, 13, ל י פ י ר ע ם ת י ל ה בהם ח ק פ ס א י ה ב ג ל  (ב) ׳'מונים ש
 חיוב שירות לשאר סוגי מונים וציוד אחר ייקבע על־ידי החברה בכל מקרה,

 ניתנה האספקה לצרכן לפני ה־15 בחודש קלנדרי או הופסקה אחרי ה־15 בחודש,
 יחשבו החיובים הנ״ל בעד חודש שלם.

 ניתנה האספקה אחרי ה־15 בחודש קלנדרי או הופסקה לפני ה־15 בו - אין מחשבים
 את החיובים הנ״ל בעד אותו חודש.

 23. צרכנים לפי הסכמים מיוחדים
 מחירי החשמל לצרכנים המקבלים אספקה לפי הסכמים מיוחדים יחושבו לפי המחיר שצרכגים
 אלה שילמו בהתאם לתעריף שהיה בתוקף על צריכת החשמל עד ליום 31 במרס 1976 בתוספת

 של 1.5 אגורות לכל קוט״ש.

 24. תוספת יוקר הדלק
 בל התעריפים דלעיל נקבעו בהתחשב במחיר הדלק ביום 15 במרס 1976. במקרה שמחיר
 הדלק יעלה או ירד בשעור של 3 ל״י לטונה או יותר, יועלו או יורדו מחירי החשמל לפי
 התעריפים הנ״ל בשיעור של 0.1 אגורה לכל קוט״ש, בגין כל 3 לירות או חלק מחן לטונה.

 באגורות
26.0 

25.0 

24.0 
20.9 

 25• הגדרות והוראות מיוחדות
ת ו ר ד ג  א. ה

 בכל מקום ברשימת תעריפים זו יהיה לכל אחד מהמונחים הבאים הפירוש המופיע לצידו:
 (1) ״קוט״ש״ — קילווט־שעה או קילווט־שעות;

׳ט— קילווט או ק״לווטים; י ו  (2) ״ק
 (3) ״ביקוש־מירבי־חדשי׳׳ —

 (א) לענין כל התעריפים שבהם מוזכר המונח - ״פרט לתעריפים לשאיבת מים״ - מספר קו״ט השווה למספר
 קוטיש הגדול ביותר של צריכה.במשך 15 דקות רצופות בחודש מוכפל ב־4; והוא ייקבע לפי רישום תמידי;
 בכל מקרה של צריכה הנתונה לתנודות חזקות, כגון. ;?עליות, מרימים, מנופים, מכונות ומכשירי ריתוך
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 וכיוצא באלה, ייקבע הביקוש־המירבי־החדשי על יסוד העומס המחובר המלא של מכובות ומכשירים אלה
 בנוסף לביקוש המירבי שנקבע לפי רישום כנ״ל. לפי בקשת הצרכן יימדד הביקוש־המירבייהחדשי בנפרד
 בשעות היום ובנפרד בשעות הלילה כפי שתיקבענה ע״י החברה מזמן לזמן; הביקוש־המירבי-החדשי, לצורך
 התשלום, ייחשב במקרה זה בהתאם לביקוש המירבי שיימדד בשעות היום, בל עוד הביקוש המירבי בשעות
 הלילה לא יעלה מעל לבפלייס מהביקוש המירבי בשעות היום; אם הביקוש המירבי בשעות הלילה יעלה מעל
 לכפליים מהביקוש המירבי בשעות היום, ייקבע הביקוש המירבי ההדשי, לצורך תשלום, כ־50% מהביקוש
 המירבי בשעות הלילה. לחברה תהיה הברירה לקבוע את הביקוש־המירבי־החדשי, ע״י בדיקה שתיערך מפעם

י קביעת מקדם מסויים באחוזים מהעומס המחובר בהצרים;  לפעם בתנאים של עומס מלא בחצרים או עי
 (ב) למטרות התעריפים לשאיבת מים — 90% מהעומס המחובר של בל המנועים בכל מקום שאיבה;

 (4) ״ביקוש־מירבי-שנתי״ — לענין כל התעריפים שבהם מוזכר המונח, לגבי חודש כלשהו T ביקוש-מירבי־חדשי
 הגבוה ביותר שנקבע במשך תקופה של שנה הכוללת את החודש הנדון ואת 11 החדשים שקדמו לאותו חודש;
 הביקוש־המירבי־השנתי לגבי חודש כלשהו לא ייחשב פחות מהביקוש המירבי במשך 11 החדשים שקדמו לחודש

 הנדון.

ת ו א ר ו  ב. ה

 (1) תשלום בעד מקדם הספק נמוך - על הצרכן לנקוט בכל האמצעים הדרושים בדי למנוע ממקדם ההספק שיהיה
 פחות מ־0.85. במקרה שמקדם ההספק יהיה ־באיזה זמן שהוא פחות מ־0.85, ישלם הצרכן, נוסף על המחירים
 הרגילים, הוספה כלהלן, מבלי שתשלום זה יפטור אותו מן ההתהיבות לנקוט בבל האמצעים כדי להביא את מקדם

 ההספק ללא פחות מ־0.85.

 (א) במקרה שמקדם ההספק יהיה לא פחות מ־0.7 — הוספה בשעור של 0.7% מן המחיר בעד כל 0.01 ממקדם
 ההספק החסר להשלמת מקדם ההספק עד 0.85;

 (ב) אם מקדם ההספק יהיה לא פחות מ־0.6 — הוספה בשעור של 1% מן המחיר בעד בל 0.01 ממקדם ההספק
 החסר להשלמת מקדם ההספק עד 0.85;

 (ג) אמ מקדם ההספק יהיה פחות מ־0.6 — הוספה בשעוד של 1.5% מן המחיר בעד כל 0.01 ממקדם ההספק החסר
 להשלמת מקדם ההספק עד 0.85.

י ל מ י נ י ם מ ו ל ש  (2) ת
 כל התעריפים הנ׳״ל, פרט לתעריפים המכילים תשלום לפי ביקוש מירבי או עומס מחובר, מותנים בתשלום חדשי.
 מינימלי בעד מספר קונד׳ש השווה לעומס המחובר לבל מונה בנפרד מוכפל ב־25 שעות או, לפי בחירת ההברה,

 בתשלום חדשי מינימלי, כדלקמן:
 לירות לחודש

 לגבי תעריפים 5, 6, 7 וכן לגבי תעריף 13 באשר תחולתו על הצריכה למכ
 שירים בחדרי מדרגות במניה נפרדת 2.85

 לגבי תעריף 4 לדירה של חדר אחד וכן לגבי תעריף 13 כאשר תחולתו על
 הצריכה למאור בחדרי מדרגות במניה נפרדת 5.00

 לגבי תעריף 4 לדירה של 2 חדרים ויותר 10.00
 לגבי כל יתר התעריפים פרט לאלה הנקובים לעיל 15.00

 התשלום המינימלי הנ׳׳ל חל בנוסף לחיוב שרות מונים או ציוד אחד במקרים
 המתאימים.

ה י ז י ו ו ל ט ו ו י ד י ר ר י ש כ  (3) מ
 האספקה למכשירי דדיו וטלוויזיה, הה אנמדדת יחד עם האספקה למאוד לפי תעריף החל על הצריכה למאוד

 וישולם בעדה כמו בעד האספקה למאור באותם הצרים.

ם י ד ר פ ם נ י ר צ ח ת ל ד ר פ ה נ ד י ד  (4) מ
 המתירים לפי התעריפים ייחשבו, האספקה תימדד ובעדה ישולם לגבי כל אחד מהחצרים בנפרד; לצורך התעריפים

 לשאיבת מים ייחשב בל מקום שאיבה כתצרים נפרדים.

 (5) התעריפים מסי 1, 2 ו־3 שברשימת תעריפים זו, בהתאם לתנאיהם, חלים על כל סוגי הצרכנות אולם הברירה
 ביד הצרכן לבחור באחד מהתעריפים האחרים שברשימת תעריפים זו המתאים לסוג הצריבה בחצריו במקום אחד

 מהחעריפים הנ״ל.

 (6) למטרות התעריפים, ייחשב כל חלק של קילווט בקילווט שלם,

(1 באפריל 1978) חיים בר״לב  א׳ בניסן חשל״ו
 (חמ 786008) שר המסחר והחעשיד,
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (״צוד
 חלג), תשכ״ז-1967
 הודעה כדבר מינוי מנהל

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים
 (ייצור חלב), השכ״ז-ד1196, אני ממנה את אמנון זיו, מנהל המועצה
 לענף החלב בישראל (ייצור ושיווק), חברה מוגבלת בערבות, להיות
(29 במרס 1976). ו  מנהל לענין הצו האמור, מיום כ״ ז באדר ב׳ תשלי

 אהרון אוזן
 שר החקלאות

 ג׳ באייר חשל״ו(3 במאי 1976)
 (חמ 740109)

 * ק׳׳ת תשכ״-ז, עמי 2987.

 הוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 תשי״ח-1957

 היתר
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ז לחוק הפיקוח על מצרכים ושירו
 תים, תשי״ח—1957 1, אני מתיר לבעל בית ספר לגהיגה לגבות בפד
 שיעור נהיגה, מחיר שלא יעלה ביותר מ־25 אחוזים על המחיר שהוא

 גבה כדין ביום כ״ט באדר ב׳ חשל׳׳ו(31 במרס 1976).

 בהיתר זה, ״שיעור נהיגה״ — למעט השאלת רכב לצורך מבחן
 נהיגה במשרד הרישוי.

 אהוד שילו
 הממונה

 ב״ה בניסן תשל״ו(25 באפריל 1976)
 (חמ 741194)

 1 ס״ח חשי״ה, עמי 24; תשל״ג, עמי 26.

 תיקון היתר
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ז לחוק הפיקוח על מצרכים
 ושירותים, חשי״ח-957!1, אני מתקן את ההיתר שפורסם בילקוט

 הפרסומים 2089, תשל״ה, עמי 1091, בך:

 בתוספת להיתר —

 (1) בחלק אי, אחדי פרט 332,יבוא:

 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳

 הפרט המצרך הפרק או הפרט של
 תעריף המכס

85.01 
 73.20.9999; 73.20.9910״

 מנועים חשמליים
 אבזרי צנרת

333° 
334 

 (2) בחלק ב׳, אחרי פרט 36, יבוא:
 טור א׳ טור ב׳
 הפרט השירות

 "37 שירותי כביסה.״

 זאב ביתר
 הממונה

 י״ח בניסן תשל״ו(18 באפריל 1976)
 (חמ 741194)

 חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ״א-1961

 אכרזה על ישובים חקלאיים
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 42 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים,
 תשכ״א-11961, ובאישור' ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע כי
 הישובים המפורטים להלן הם נקודות התיישבות חקלאיות לצורך

 הסעיף האמור:
 1. שדה ניצן;

 2. חצבה;
 3. פארן;

 4. קטורה.

 יהושע רבינוביץ
 שר האוצר

 ל׳ בניסן תשל״ו(30 באפריל 1976)
 (חמ 72475)

 1 ס״ח תשכ״א, עמ׳ 100; חשל״ד, עמי 69; תשל״ה, פמ׳ 50.

 חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב],
 תשל״א-971ז

 הודעה בדבר הרכבה של המועצה הדתית בית־שאן
 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 (א) לחוק שירותי הדת
 היהודיים [נוסח משולב], תשל״א—1971!, קבעתי שהמועצה הדתית

 בבית־שאן הורכב מאחד עשר חברים ותהיה בהרכב המפורט להלן:

 הרצל יהודה הנקין
 עמוס הגיג

 שלמה לארי
 יעקב סבג
 והיד םבג

 יצחק רפאל
 שר הדתות

 שמעון אבוקסים
 מימון אביטן

 דוד אדרי
 מרדכי אוחנה

 אלברט אטיאס
 רפאל ביטון

 ב׳ באייר תשל״ו(2 במאי 1976)
 (חמ 000000)

 1 ס״ח חשל־א, עמי 130.

 חוק סוכני המכס, תשכ״ה-1964

 מינוי ועדה מייעצת
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק סוכני המכס, תשכ״ה—11964,

 אני ממנה את -

 (1) אשר שריד להיות בתקופה עד ו׳ בטבת תשליז(31 בדצמבר
 1976) יושב ראש הועדה המייעצת לעני! החוק;

 (2) האנשים ששמותיהם נקובים להלן להיות בתקופה האמורה
 בפסקה (1) חברי הועדה המייעצת לעבין החוק:

 אמנון אבן יהודה זילברברג
 שמואל אזולאי גיורא עמיר

 בצלאל אנטונובםקי אריה פלדהקר
 דוד גרייצר משה שחר

(5 בפברואר 1976)  ד׳ באדר א׳ חשל״ו
 (חמ 740523) א׳ אילנברג

 ממלא מקום מנהל המכס והבלו

 1 ס״ה תשכ״ה, עמי 16. ! ס*ח תשי״ח, עמי 24; תשל״ג, עמי 26.
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 תקנות האדכיונימ (ביעור חומר ארכיוני

 במוסדות המדינה וברשויות המקומיות),

 תשי״ז-1957

 הודעה בדבר הגשת בקשה לביעור חומר ארכיוני
 בהתאם לתקנה 7 לתקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני
 במוסדות המדינה וברשויות המקומיות), תשי״ז-11957, אני מודיע
 בי משרד הדתות, המשרד הראשי, הגיש בקשה לביעור תיקים מהשנים

 1969-1948 של היחידות כלהלן:

 1. תיקי פרס של היחידה למבנים דתיים, העוסקים בנושאים
 כספיים;

 2. תיקי שיט של מועצות דתיות העוסקים בנושאים כספיים;

 3. תיקי פרט של בתי דין העוסקים בעניני הבהלת חשבונות.

 א׳ בניסן תשל״ו(1 באפריל 1976) א' אלםברג
 (חמ 78341) הגנז

 1 ק״ת 725, תשי״ז, עמי 1794.

 טקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח
 חדש], תשכ״ס-1969

 הודעה בדבר התחלת הסדר במקרקעץ
ה לקהל, כי הוצאה הודעה לפי סעיף 5 לפקודה הנ״ל  מודיעים מ

 על הסדר שמתכוונים לעשותו במקרקעין המפורטים להלן:

 המחוז: הדרום.
 תיאור השטח: מקרקעי דיר נחאס בנפח אשקלון.

 אזור ההסדר: אשקלון.
 לשכה ההסדר: תל־אביב.

(2 באפריל 1976).  תאריך הוצאת ההודעה: ב׳ בניסן תשל״ו
 תאריך התחלת ההסדר(בקירוב); ב׳ באייר תשל״ו(2 במאי 1976).

 כל התובע טובת הנאה במקרקעין אלו, או במקרקעין הסמוכים
 הגובלים אותם, צריך לפעול בהתאם להוראות הפקודה.

(2 באפריל 1976) יצחק גבאי  ב׳ בניסן תשל״ו
 פקיד הסדר מקרקעין אזור הסדר אשקלון

 חוק התקנים, תשי״ג-1953

 הודעה בדבר קביעת תקן
 בהתאם לסעיף 6 (ב) לחוק התקנים, חשי״ג-11953, אני מודיעה,
 בי מכון התקנים הישראלי קבע היום, בתוקף סמכותו לפי סעיף 6 (א)

 לחוק, תקן ישראלי זה:

 ת״י 947 — אריזת חמרים כימיים, תיווים ופימונם.

 מרים מילר
 מנהלת המכון

 י״ד בניסן תשל״ו(14 באפריל 1967)
 (חמ 74086)

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 תשי״ח-1957

 היתר
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ז לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 חשי״ח-11957, אני מתיר ליבואן ולסוחר למכור מצרך במחיר
 מגולה על המחיר היציב (להלן - המחיר המותר), ובלבד שהמחיר

 המותר לא יעלה על הנקוב לצדו בטור ב׳ לתוספת.

 בהיתר זה —

 ״מצרך״ — מצרך מהמצרכים המפורטים בטור א׳ לתוספת;
 ״יבואן״ — אדם שעסקו או חלק מעטקו לייבא מצרך;

 ״סוחר״ - סיטונאי או קמעונאי כמשמעותם בחוק.

 תוספת
 • טור ב׳

 המחיר המותר לקילוגרם, בלירות, במכירה
 על ידי יבואן על ידי םוחר לצרכן

 טור א׳

 המצרך

 לשון קפוא עם
 שומן בלוטות 25.50 28.00

 לשון קפוא מסוג
 ״סוויאס קאט״ 27.25 29.75

 תחילתו של היתר זה היא ביום י״ב באדר ב׳ תשל״ו(14 במרס
.(1976 

(2 במאי 1976)  זאב בירגר ב׳ באייר תשל״ו
 (חמ 741194) הממונה

 ג ס״ה תשי״ח, עמי 24; תשל״ג, עמ׳ 26.

 היתר
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ז לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 השי״ח—11957 (להלן — החוק), אני מתיר ליבואן»ו לסוחר למכור
 צימוקים במחיר העולה על המהיר היציב (להלן — המחיר המותר),

 ובלבד שהמחיר המותר לא יעלה על הנקוב לצדו בטור ב׳ לתוספת.

 בהיתר זה —

 ״צימוקים״ - צימוקים ללא גרעינים;
 ״יבואן״ — מי שעסקו או חלק מעסקו לייבא צימוקים;

 ״סוחר״ — סיטונאי או קמעונאי כמשמעותם בחוק.

 התוספת
 טור ב׳

 המחיר המותר בלירות במכירה על ידי
 יבואן טוהר לצרכן

 טור א׳
 המצרך

 2.10 לשקית

 20.00 לקילוגרם

 זאב בירגר
 חממובה

 1.75 לשקית

 16.50 לקילוגרם

 צימוקים בשקיות
 של 100 גרם

 צימוקים במשקל

 ב׳ באייר תשל״ו(2 במאי 1976)
 (חמ 741194)

 1 ס״ח חשי״ח, עמי 24; חשי״ג, עמ׳ 26. ! ס״ח תשי״ג, עמ׳ 30; תשי״ח, עמי 2; תשל״א, עמי 22.
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 תקנות התעבורה/ תשכ״א-1961

 הודעה בדבר מבקשי רשיונות למוניות
 בהתאם לתקנת 532 לתקנות התעבורה, תשכ״א — 11961, אני
 מודיע שהמבקשים שהומלצו על ידי משדד ד׳בטחק לפי תקנה 529
 לתקנות האמורות ואשר מנויים להלן, מילאו לכאורה אחר התנאים

 לקבלת רשיות למונית:

 שם המבקש מענו

ן ניסים רחוב גוש עציון 22, ראשון־לציון  אחו
 דניאל שמואל (סבת) שבון קפלן 30/3, כסר־םבא

 משה רוני רחוב אלי כהן 3, נחלת יהודה ב׳

 תוך שלושים יום מיום פרסום הודעה זו ברשומות רשאי בל אדם
 להניש התנגדות למתן רשיון למבקש מסויים לפי חמען: המפקח על

 התעבורה, משרד התחבורה, רחוב הלני המלכה 9, ירושלים.

 כ״ח באדר ב׳ תשל׳׳ו(30 במרס 1976) יעקב מלכא
 (המ 736125) המפקח על התעבורה

 הרשות

 ג ק״ת חשכ־א, עמי 1425; תשל״ב, עמי 908, 1089; תשל״ג,
 עמי 178; תשל׳׳ה, עמי 1160.

 חוק המקרקעין, תשכ״ט-1969

 הודעה על בקשה לחידוש רישום
 מודיעים בזה, כי הוגשה בקשה לחידוש רישום של המקרקעין
 המתוארים בתוספת דלהלן. כל אדם המעונין בדבר רשאי להגיש
 התנגדות לחידוש הרישום תוך ששים יום מתאריך פרסום הודעה זאת.
 ההתנגדות תוגש בכתב בשני עותקים, במשרד אגף רישום והסדר
 המקרקעין, רחוב חשין 1, ירושלים, ובצירוף עותק אחד נוסף לכל

 אדם שיש לו זבות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

 התוספת
׳ סידורי: 22460, תיק מם׳: חר/4646. ס מ " 

 העיר או הכפר: יפו.
 הרובע או השכוגה: עג׳מי.

 סוג המקרקעין: מירי.
 תיאור הנכם: אדמה ובית של חדר אהד ומטבח עליה.

 השטח: 378.67 מטר מרובע.

 הגבולות —
י יוסף מג׳דלני ושות׳. ש ר ו י - ן ו פ  צ

 דרום — יורשי יוסף מג׳דלני ושות׳.
 מזרח - דרך.

 מערב — יורשי יוסף מג׳דלני ושות׳.

 פרטי הרישום
 כרך: 16, דף: 15, גוש: 7029, חלקה: 13.

 מספר השטר: 966/23.
 מהות הפעולה: מכר.

 המזכה: גיקולה, גיוליה, נביחה וגסרללא מג׳דלגי.
 הזוכה: סלים סליבה הינדילה.

 החלק: 2/3 חלקים.

 יפה הכט
 המפקחת על רישום מקרקעין

 חוק התקנים, תשי״ג-1953

 הודעה בדבר קביעת תקנים
 בהתאם לסעיף 6 (ב) לחוק התקנים, חשי״ג—1953 י, אני מודיעה,
 כי מכון התקנים הישראלי קבע הי>ס, בתוקף סמכותו לפי סעיף 6 (א)

 לחוק, תקנים ישראליים אלה:

 ת״י 322 — מכונות כביסה חשמליות לשימוש ביתי (גליון תיקון
 למהדורה מאפריל 1972)

 ת׳׳י 483 - מאווררי שולחן חשמליים(גליוןתיקון למהדורה מפברואר
(1968 

 ת״י 494 — מאווררי תקרה חשמליים(גליון תיקון למהדורה מפברואר
(1963 

 ת״י 529 — סימון של חוטי טקסטיל (בא במקום המהדורה ממאי
(1964 

 ה״י 578 — זרנוקי גומי למים (נא במקום המחדווד, מדצמבר 1973)
 ת״י 651 — זרנוקי גומי לאויר (בא במקום המהדורה מדצמבר 1973)
 ת״י 678 — זרנוקי גומי למשאבות תדלוק (בא במקום המהדורה

 מנובמבר 1967)
 ח״י 686 — זרנוקי נומי לקי טור (בא במקום המהדורה מדצמבר

(1973 
 ת״י 714 — זרנוקי גומי לגזי ריתוך (בא במקום המהדורה ממאי

(1975 
(בא במקום תי  ת״י 721 — מקררים ומקפאים חשמליים לשימוש בי

 המהדורה מיוני 1969)
 ת׳׳י 725 — מצנני אויר איודיים — מצנני מדבר: דרישות בטיחות

 חשמליות (בליין תיקון למהדורה מינואר 1969)
 ת״י 846 (חלק 11) — שיטות לבדיקת נייר: זיהיי ההרכב הסיבי של

 נייר או של קרטון
 ת״י 946 — זרנוקי גומי לריסוס בחקלאות

 ת׳׳י 948 — בידה מחומר קדמי.

 ביט באדר ב׳ תשל״ו(31 במרס 1976) מרים מילר
 (חמ 74086) מנהלת המכון

 1 ס״ת תשי״נ, עמ׳ 30; חשי״ח, עמי 2; תשל״א, פמ׳ 22.

 פקודת הרשויות המקומיות

 (מס עסקים), 1945

 הודעה בדבר שינוי בהרכב בית דץ למס עסקים
 נמסרת בזה הודעה כי הרבב בית הדין למס עסקים שהקימה
 המועצה המקומית כרמיאל שונה מיום ב״א באדר תשל״ה (4 במרס

 1975) כמפורט בזה:

 במקום ״ישראל סמט — יושב ראש
 לואי בראודה — חבר

 יחיאל נגד — חבר״
 יבוא ״גוב ארי טוביה — יושב ראש

 ברוך סמי — חבר
 שלגי דוד — חבר״

 ההודעה בדבר הקמח בית הדין למס עסקים שפורסמה בילקוט
 הפרסומים 1821, תשל״ב, עמ׳ 1601, תתוקן לפי זה.

 ט׳ בניסן תשל״ו(9 באפריל 1976) ברוך ונגר
 (חמ 76520) ראש המועצה המקומית כרמיאל
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 לירות

5,543,515 
9,980,316 

20,076,482 

2,907,082 

38,507,395 

 פקודת העיריות

 (סעיף 209)

 תמציות תקציבי עיריות לשנת כספים 1975/76

 עירית טבריה
ם לירות י מ ו ל ש  ת

 מנהלה.כללית
 שירותים מקומיים

 שירותים ממלכתיים
 מפעלים ותשלומים

 בלתי רגילים

 סך הכל

9,290,200 
3,063,102 

877,500 
12,649,025 
1,668,400 

10,958,668 

38,506,895 

ם י ל ו ב ק  ת

 1. מיסיס
 19. מענק כללי

 2. שירותים מקומיים
 3. שירותים ממלכתיים

 4. מפעלים
 5. תקבולים בלתי רגילים

 סך הכל

 עירית צפת
 לירות

1,774,059 
6,230,690 

18,478,195 

7,323,427 

ם י מ ו ל ש  ת

 6. הנהלה כללית
 7. שירותים מקומיים

8̂. שירותים ממלכתיים  
 9. מפעלים ותשלומים

 בלתי רגילים

 סה״כ 33,806,371

ם לידות י ל ו ב ק  ת

 1. מיסים 6,575,500
 19. מענק כללי 1,525,500

 2. שירותים מקומיים 809,800
 3. שירותים ממלכתיים 10,888,846
ם י 1,918,500 י ל מ  4. מ

 5. תקבולים בלתי רגילים 12,088,225

 סהיכ 33,806,371

 עירית קרית גת
 לירות

8,110,878 
8,602,488 

30,014,600 

4,231,770 

50,959,736 

 לירות

6,268,302 
9,171,960 

25,073,437 

4,453,894 

44,967,593 

.7 

.9 

 תשלומים

 הנהלה כללית
 שירותים מקומיים

 שירותים ממלכתיים
ם ותשלומים י ל מ  מ

 בלתי רגילים

 סך הכל

ם י מ ו ל ש  ת

 6. הנהלה כללית
 7. שירותים מקומיים

 8. שירותים ממלכתיים
 9. מפעלים ותשלומים

 בלתי רנילים

 עירית רמלה

 לירות

5,303,886 
5,243,685 

546,000 
15,314,610 
1,064,500 

23,487,055 

50,959,736 

ם י ל ו ב ק  ת

 1. מיסים
 19. מענק כללי

 2. שירותים מקומיים
 3. שירותים ממלכתיים

 4. מפעלים
 5. תקבולים בלתי רגילים

 סך הכל

 חיים קוברםקי
 המנהל הכללי של משדד הפנים

ם לירות י ל ו ב ק  ת

 1. מיסים 9,412,440
 19. מענק כללי 3,940,040
 2. שירותים מקומיים 1,626,900
 3. שירותים ממלכתיים 9,908,100
ם 3,071,000 י ל מ  4. מ

 5. תקבולים בלתי רגילים 17,008,913

 סה״כ 44,967,393

 נתאשר.
׳ו(4 באפריל 1976)  ד׳ בניסן תשל׳

 (חמ 8059)

 ילקוט הפרסומים 2219, י״ג באיירתשל״ו, 13.5.1976 1785



 חוק התכנון והגגיה, תשכ״ה-965ן

 מרחב תכנון מקומי, תל־אביב־יפו

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 בהתאם -לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, תשכ׳׳ה--1965, ניתנת
 בזח הודעה, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב
 ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב־יפו, הופקד שינוי
 תכניה מפורטת הנקרא: תכנית מם׳ 1771 - שינוי מם׳ 1 לשנת
 1975 של תכנית מפורטת מם׳ 1156 תל אביב־יפו, ביחד עם התשריט

 המצורף אליו.

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם:
 נוש 7050 חלקי חלקות 8, 9, 11, 24,23;

 גוש 7153 חלק מחלקה 45, ביפו ד׳.
 עיקרי מטרות שינוי התכנית:

 א. קביעת שטחים ציבוריים פחותים במגרשים מסי 2,1, כמפורט
 בתשריט;

 ב. קביעת אזור לבניגים ציבוריים במגרשים מס׳ 3, 4, 5;
 ג. לקבוע שימוש למעון ילדים ומועדון נוער במגרש מם׳ 3;
 ד. לשנות את התכנית המפורטת מס׳ 1156, אשר ההודעה בדבר

 מתן תוקף לה פורסמה בי׳׳פ 1551 מיום 15.9.69.

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

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

 התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, חל־אביב־יפו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 בהתאם לסעיף 89 להוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965, ניתנת
 בזה הודעה, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחה תל־
 אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון בניה תל־אביב־יפו, הופקדה
 תכנית מפורטת הנקראת: תכנית מפורטת מסי 806אי חלק מתבנית
 מיתאר מם׳ 460 חלק מאדמות כפר שלם שכונה ו׳ - חלק צפוני,

 ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם:

 גוש 6146 חלקות 1, 47, 58—61, 64, 84—86, 92, 98, 107,
 113, 117, 118, 122, 140, 141, 145, 146 (הלקים), 106-99,

;110—108 
 גוש 6148 חלקות 15, 19, 22 (הלקים);

 גוש 6132 חלק מחלקה 107 בכפר שלם חלק צפוני.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: לחלק אה השטת המפורט ולקבוע
 אזורי מגורים ואופן הבינוי אזור לבנינים ציבוריים, שטחים ציבו
 ריים פתותיס, דרכים ושבילים להולכי רגל ושטחי חניה עפ׳׳י
 תבנית מיתאר מם׳ 460 אשר ההודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה

 בי״פ 1763 מיום 1.10.71.

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

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

 במשרדי הועדה המקומית האמורה,

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעות בדבר אישור תכניות מפורטות
 נמסרת בזח הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז ירושלים,

 אישרה תכניות מפורטות הנקראות:

 (1) תכנית מס׳ 2101.
 שעיקרי הוראותיה: לייעד שטח להקמת בית חולים גיריאטרי
 וכן לקבוע את עיקרי תכנית הפיתוח ותכנית הבינוי אשד על

 פיהם יוצאו היתרים לעבודות הבניה והפיתוח.

 התכנית משתרעת על פני שטח בגודל כ־60 דונמים אשר יהווה
 את מתחם מס׳ ב/4 בתכנית מיתאר מקומית 1861 (רמות),
 הנמצאח בשטח שמדרום־מזרח לנבי סמואל, דרומה ודרום־
 מערב לבית חנינא, מערבה לשועפט, מצפון־־מערב להר חוצ
 בים, צפונה וצפון־מזדח למצפה נפחוח (ליפתא) ומזרחה לבית
 איכסא. בין קואורדינטות האורך 168.160—168.630 ובין
 קואורדינטות הרוחב 135.660—136.220 על פי גבולות התבנית

 בהתאם לתשריט ובכפוף לאמור בסעיף 4 לתכנית.

 הודעה על הפקדתה, ביחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2151, תשל״ו, עמ׳ 129.

 (2) תבנית מפי 2110.
 שעיקרי הוראותיה:

 (א) איחוד חלקות 55, 56, 57 בגוש 30117;
 (ב) חלוקת המגרש המאוחד לשני מגרשים לבני ה לאחר הפרשת

 שטחים לצרבי ציבור.

 הודעה על הפקדתה, יחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2173, תשל״ו, עמי 691.

 (3) תכנית מם׳ 2157.

 שעיקרי הוראותיה: לקבוע אח יעוד הקרקע הכלולה בתכנית וכן
 הוראות לבניה. תכנון גוש 25 הרובע היהודי, בעיר העתיקה,

 ירושלים.

 הודעה על הפקדתה, יהד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2172, חשל״ו, עמ׳ 658.

 התכניות האמורות, בצורה שבח אישרה הועדה המחוזית ביחד
 עם התשריטים המצורפים אליהן, הופקדו במשרדי הועדה המחוזית
 האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים,
 וכל המעונין רשאי לעיין בהן ללא תשלוט בימים ובשעות שהמש

 רדים האמורים פתוחים לקהל.

 ביטול הודעה
 ההודעה בדבר הפקדת תבנית 1902 שפורסמה בילקוט הפרסומים

 2207, תשל׳׳ו, עמי 1497 — פורסמה בטעות ובטלה בזאת.

 ת׳ בניסן ב׳ תשל״ו(8 באפריל 1976)
 ר׳ לוי

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז ירושלים

ד תשל״ו, 13.5.1976 י נ  1786 ילקוט הפרסומים 2219, י׳׳ג בא



 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-965ו

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

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנין מקומי, גבעתיים

 הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר מקומיות
 בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1963, ניתנת
 בזה הודעה, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־
 אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעתיים, הופקדו

 שינויי ח.מ.מ. אלו:

 (1) תבנית מס׳ 316 — שינוי לתבנית מיתאר גבעתיים מס׳ 53,
 ביחד עפ התשריט המצורף אליו.

 מקומם של השטחים אשד התכנית מתייחסת אליהם:
 גוש 6167 חלקה 215;

 גוש 6155 הלקה 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,
 148, רחובות השנים — בית השואבה ודחי הורדים - פרד.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית: להפריש שטחים להרחבת הרחובות
 השניים, התע״ש והורדים, לשנות את יעודן של החלקות 140—
 148 בגוש 6155 והחלקות 215 בגוש 6167 ולשנות בהתאם לכך
 את התבנית הראשית על שינוייה אשר הודעה למתן תוקף לה

 פורסמה בי״פ 761 מיום 6.5.1960.

 (2) חכניון מס׳ גב/320א׳ - שינוי לתכנית מיתאר מס׳ 53 גבעתיים,
 ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם:
 גוש 6167 חלקה 205, 206, 207, בין רחובות בורוכוב —

 פטאי.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית: שינוי באזורי תכנון על ידי:.
 איחוד החלקות 205, 206, 207 בגוש 6167 הנמצאים בין רחו

 בות בורובוב ופטאי, וחלוקתם מהדש למגרשים חדשים.
 מגרש א׳ — יהיה שטח ציבורי פתוח בשטח 500 מ״ר עבור

 גינה ציבורית.

 מגרש ב׳ — יהיה מגרש בניה באזור מגורים מיוחד בשטח
 1005 מ״ר לשם הקמת בנין בן 4 קומות, בכל קומה 4 דירות
 בםה״ב 16 דירות על קומת עמודים מפולשת. שטח כל דירה
 יהיה 83 מ״ר בולל חדר מדרגות בתוספת 25 מ״ר למרפסות,
 המקלט יהיה תת קרקעי יהיה בו 16 מקומות חניה לכלי רכב של

 בעלי הדירות באותו הבנין,

 מגרש ג׳ — יהיה בשטח94 מ״ר המיועד להרחבת רחוב בורוכוב.

 בל המעוניין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהן ללא חשלום
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

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

 התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מדתב תכנון מקומי, גבעתיים

 הודעה על הכנסת שינוי לתכנית מיתאר מקומית
 בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965, ניתנת
 בזה הודעה כי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, גבעתיים החליטה
 בישיבתה מיום כ״ט באדר ב׳ תשל״ו(31 במרס 1976), להבין תכנית

 מס׳ 324 שינוי לתבנית מיתאר מקומית גב/53 על תיקוניה.

 ואלה הם השטחים הנכללים בתחום שינוי התכנית המוצעת:
 גוש 6.161 חלקות 203, 204, 209 עד 240 ברחובות שביל ברוך,

 בראשית, גולומב, מעוז, מסדה, מודיעין 222-232.
 מטרת התכנית היא:

 1) לאפשר תוספת בניה בבנינים קיימים, הוספות מרפסות בחזית;
 2) להרחיב את רחוב מודיעין בהתאמה לתכנית להרחבת הרחוב

 ל־26 מטר.

 א׳ בניסן תשל״ו(1 באפריל 1976) קובא קרייזמן
 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 גבעתיים

 מרחב תכגון מקומי, תל־אביב־־יפו

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה—1965, בי הועדה המחוזית להכנון ולבניה, מחוז תל־אביב
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:
 תכנית מסי 1481 .— שינוי מם׳ 1 לשנת 1971 של תבנית מס׳ 961א׳

 תל־אביב־יפו.

 גוש 6636 חלק מחלקות 9, 186, ביד־המעביר-
 עיקרי מטרות שינוי התבנית: לשנות אח אופן הבנוי והחלוקה
/ 961א׳ אשר ס  של המגרשים 2 ו־9 ולשנות ע״י כך את תכנית מ

 ההודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בי״פ 1655 מיום 27.8.70.

 הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
 בילקוט הפרסומים 1829, תשל״ב, עמי 1813.

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

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי גבעתיים

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז תל אביב
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מיחאר הנקרא:
 תבנית מם׳ 313 — שינוי לתכנית מיתאר מקומית מס׳ 53, גוש 6154,

 חלקה 36, רחוב טייבר.

 עיקרי הוראותיו: הפיכת אזור החלקה 36 בגוש 6154 מאזור
 מגורים א׳ לאזור שטח לבגין ציבורי.

 הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2119, תשל׳׳ה, עמי 1812.

 ילקוט הפרסומים 2219, י״ג באייר תשל״ו, 13.5.1976 1787



 חוק התכנון והבניה, תשב״ה-1965

 מפורטת הנקרא: תכנית מם׳ 351 — שינוי לתכנית מפורטת מס׳ 172
 בני בדק, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם:
 גוש 6190 חלקה 325, ברחובות: אדמור מגור - חזון איש.

 עיקרי מטרה שינוי התכנית: לשנות את יעוד החלקה הנידונה
 לאזור מגורים בי.

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

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט הכנוני 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.

 מרחב תכנון מקומי, בת ים

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לםעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מהוז תל אביב
 החליטה באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא
 תכנית מס׳ 239 — שינוי לתכנית מפורטת מס׳ 46ב׳ בח ימ, גוש

 7155 חלקות 309, 310, ברחוב החשמונאים.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית: לאחד את המגרשים ולקבוע אזור
 מגורים מיוחד בחלקות 309, 310 בגוש 7155 לשם הקמת בנין רב
 קומות ולשנות ע״י כך את התכנית המפורטת 46ב׳ אשר הודעה על מחן

 תוקף לה פורסמה בי״פ 1530 מיום 5.6.69.

 הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2089, תשל״ה, עמי 1096.

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

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, בת־ים

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמםדת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז תל־אביב
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:
 תכנית מם׳ 223 - שינוי לתכנית מפורטת מסי 46/ב׳ בת־ים, נוש

 7155 חלקות 2S281—2, ברחובות קיריהי — שרת.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית: איזור מגורים מיוחד, על מנת
 להקים מבנה בן 7 קומות מעל לקומת מפולשת, ולתקן ע״י כך אח
 התכנית המפורטת מס, 46בי, אשד הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה

 בי״פ 1530 מיום 5.6.69.

 הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2023, חשל״ד, עמי 1844.

 השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אוחו ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה בח־ים וכל המעונין
 דשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, רמת־נן

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורשת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז תל־אביב
 החליטה, באישיר שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:
 תכנית מפורטת מס׳ רג/452א׳ - שינוי לתכנית רג/452, גוש: 6179
 חלקים מ־94, 96, 98, 100, בהמשך שדי בן צבי, ממול לשיכון

 הצנחנים.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית: לשבות את ייעודה של קרקע,
 הכלולה בגבולותיה, לאזור מגורים א - מיוחד, תוך הפרשת שטח
 לדרך ציבורית, קביעת שטחים פתוחים לצורך מעברים, וקביעת

 בינוי לשטח.

 ה! דעה על הפקדחו ביתד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
 בילקוט הפרסומים 3068, חשל׳׳ר, עמי 504.

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

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, בני־ברק

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז תל אביב
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא:
 תכנית מס׳ 256 — שינוי מסי 1 לתבנית מפורטת מסי 3/36/5 של
 ועדת התיאום, בגוש: 6196 חלקות 114, 118 הלקי חלקות: 8, 17,
 108, 115, 116, 120, 122, 123, ברחובוח: זרובבל — המכבים —

 אצ׳-ל — שדרות החשמונאים.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית:
 1. להפוך את שדרות אצ״ל לרחוב סלול כדי לאפשר תנועה חד
 סטרית ברחוב דב נרונר שהוא רחוב צר ומהווה סכנה תמידית;

 2. לחלק את החלקות שבתכנית, לאזור מגורים ב׳ שטחים לבניני
 ציבור, למגרש מיוחד, לשטחים ציבוריים פתוחים למגרש

 ספורט ודרכים.

 הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
 בילקוט הפרסומים 1874, תשל״ג, עמי 424.

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

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, בני ברק

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965, ניחנת
 בזה הודעה, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב
 במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה בני ברק הופקד שינוי תכנית

 1788 ילקוט הפרסומים 2219, י״ג באייר חש>״ו, 13.5.1976



 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-1965

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

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, הרצליה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה-1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז תל־אביב
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית. מפורטת הנקרא:
 תבנית מס׳ 542א׳ - שינוי לתכנית מפורטת מסי 542 הרצליה, גוש

 6521 חלקות: 8, 6, 5, •ברחובות: גבעת החהמושת ורה׳ אל על.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית:

 א. איחוד המגרשים וחלוקתם מחדשי בהתאם לתשריט המצורף
 ובהתאם לתכנית המאושרת מם׳ 542;

 ב. בנין מסי 2 יבנה בגויה של 3 קומות מעל קומת עמודים
 מפולשת;

 נ. להקצות שטח לבניח בריכת שחיה בהתאם לתשריט המצורף;
 ד. להפריש שטחים לצרבי ציבור (הרחבת דרך ושטח ציבורי

 פתוח) בהתאם לחשריט המצורף.

 הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
 בילקוט הפרסומים 1825, תשל׳׳ב, עמי 1693.

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

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, הרצליה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר
 בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965, ניתנת
 בזה הודעה, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־
 אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה,הופקד שינוי
 תכנית מיחאר הנקרא תכנית מס׳ 1438 — שינוי לתכנית מיחאר

 מטי 253א׳ הרצליה, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם:

 גוש 6537 חלקות 75, 76, 105, 107, 41, 42, 71, ברחוב
 סוקולוב.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית: לקבוע חזית מסחרית כהשלמה
 למצב קיים, בהתאם לתשריט.

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

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

 התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, חולון

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, תשב״ה—1965, ניתנת
 בזה הודעה, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־
 אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חולון, הופקד שינוי
 ת.מ.מ. הנקראת: תכניה מס׳ ח/268 שינוי לתכנית מיתאר ח/1 חולון,

 ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 מקומם של השטחים אשר התבנית מתייחסת אליהם:
 גוש 7161 חלקות 90, 120-93, 92 (חלק) 91;

 גוש 7162 חלקות 38—118, 144—171, 250-182, 254 (חלק),
 בין רחובות קריחי - שבזי — הגר׳׳א — המעפילים.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית: הרחבת דרכים קיימות.

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

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

 התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, חולון - _

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ׳׳ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז חל־אביב
 אישרה תכנית מפורטת הנקראת: תכנית מפורטת מס׳ ח/243 גוש

 7058, חלקי חלקות 1, 2, בתל־גיבורים.

 עיקרי הוראותיה:
 א. שינוי איזור מגורים מ־ב1 ל־ב;

 ב. קביעת מם׳ יחי דיור כ־24 ב־2 בתים של שלוש קומות על
 עמודים מפולשים במקום 12 יחידות דיור וחזית מסחרית.

 הודעה על הפקדתה יחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 1939, תשל״ג, עמי 2198.

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

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, חולון

 הודעה בדבר אישורישינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ׳יה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז תל אביב
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תבנית מפורטת הנקרא:
 תבנית מם׳ ח/240 שינוי לתכנית מפורטת ח/95 ח/207 חולון, (גוש
 6049 חלקות 197, 198, 199) גוש טופי 7176 חלקות 114, 115,

 116, ברחוב ההסתדרות.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית: איחוד חלקות, שינוי אזורי מגורים
־ ד׳ לאיזור מגורים מיוחד.  ג/2 ו

 הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2107, תשל״ה, עמ׳ 1556.
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 חוק התכנון והבניה, תשכ׳יה-־965ו

 שינוי תכנית מפורטת הנקרא: ״שינוי תכנית מפורטת מה׳ בס/32/3״,
 ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות ההבניה: הרחבת דרכים, קביעת שטחים ציבוריים
 פתוחים, ואיחוד מגרשים לצורך בנייד, בקירות צמודים.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

 גוש: 6426 חלקות 115 עד 125, 127, 128, 311, 312 בקטע שבין
 הרחובות רוטשילד 8 עד 22, בן גוריון מס׳ 36, 38, ביאליק מפי 3

 עד 15 בבפד־סבא.

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

 בל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכגוני אחר הרואה עצמו
 נפגע על ידי שינוי התכנית, ובן ועדה מקומית, או מהנדס ועדה .

 מקומית, שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל איתו;
 רשות מקומית, לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף 3 לפקודת המועצות
 המקומיות, שאזור שיפוטו כלול בתחום התכגית או גובל איתו; גוף
 ציבורי אל מקצועי שאושר לכך בידי שד הפנים בצו ברשומות ושיש
 לו ענין ציבורי בתכנית; וכן כל משרד ממשרדי הממשלה, רשאים,
 תוך חדשיים מיום פרסום של הודעה זו ברשומות, להגיש התננדות

 לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, נס־ציונה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחח המרכז,

 אישרה תכנית מפורטת הנקראת: ״תבנית מפורטת מם׳ נס/0ד״.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתבנית:

 גנש 3637 חלקות 305, 306, 310, 324, 330, 335, 391 בקטע
 קרקע הגובל עם רחוב ביאליק ורמז ממערב ורחוב עליה מדרום בנס־ ^

 ציונה.

 עיקרי הוראות התכנית: להתוות דרך חדשה, לקבוע שטחים
 ציבוריים וחזית מסחרית ולקבוע את הבינוי שלפיו ייבנו הבתים.

 הודעה על הפקדתה יחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2045, חשל״ד, עמי 2310.

 החכנית האמורה, בצורה שבה אישרה הועדה המחוזית, ביחד עם
 התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לחבנון ולבניה נס־ציונה, וכל המעונין
 רשאי לעיין בה ללא חשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, רמלה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז המרכז,

 אישרה תכנית מפורטת הנקראת: ״תכנית מפורטת מס׳ לה/210״.

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

 ההסתדרות רחוב וייצמן מול הבריכה ומגדל המים ברמלה.

 מרחב תכנון מקומי, אונו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית חלקית
 בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965, ניתנת
 בזה הודעה, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־
 אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אונו, הופקד ח.מ.מ
 חלקית הנקראת: תכניה מיתאר מקומית חלקית מם׳ 2 (אונו הותיקה),

 ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 מקומם של השטחים אשר התבנית מתייחסת אליהם:
 גושים: 6496—6492 בחלקם, באונו הותיקה.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית:
 א. קביעת קריטריונים אחידים לבניה נוספת בתחום התכנית;

 ב. הסדרת בעיות התנועה ע״י הרחבת כבישים.

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

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

 התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 ט׳ בניסן תשל״ו(9 באפריל 6ד19) ד׳ תניק
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז תל־אביב

 מרחב תכנון מקומי, נתניה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה, הופקד שינוי
 תכנית מפורטת הנקרא: ״שינוי תבנית מפורטת מם׳נח/9/10״, ביחד

 עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות התבנית: חלוקת חלקה.

 ואלד׳ ר,ם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 גוש 8321 חלקה 34 רחוב נוח שלום מס׳ 22, נחניה.

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

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פדם תכנוני אחר הרואה עצמו
 בפגע על ידי שינוי התכנית, ובן ועדה מקומית, או מהנדס ועדה
 מקומית, שמרחב התכנון שלה בלול בתחום התכנית או גובל איתו;
 רשות מקומית, לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף 3 לפקודת המועצות
 המקומיות, שאזור שיפוטו כלול בתחום התכנית או גובל איתו, גוף
 ציבורי או מקצועי שאושר לכך בידי שד הפנים בצו ברשומות ושיש
 לו ענין ציבורי בתכנית; וכן כל משרד ממשרדי הממשלה, רשאים,
 תוך חדשייס מיום פרםומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות

 לשינוי החכניח במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 * מרחב תכנון מקומי, בפר־סבא

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם־ לסעיף 89 לחוק התננון והבניה,
4 מחוז ה י נ ב ל  תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנין י
 המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר-םבא, הופקד
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 חוק התכנוו והבניה, חעוכ״ה-1965

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
 נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן ועדה מקומית, או מהנדם ופדה
 מקומית, שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל איחו;
 רשות מקומית, לרבות ועד מקומי כאמור בםעיףי 3 לפקודת המועצות
 המקומיות, שאזור שיפוטו כלול בתחום התכנית או גובל־איתו; גוף
 ציבורי או מקצועי שאושר לכך בידי שר הפנים בצו ברשומות ושיש
 לו ענין ציבורי בתכניה, וכן כל משרד ממשרדי הממשלה, רשאים,
 תוך חדשייפ מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות

 לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

(29 במרס 1976) ו  ב״ז באדר ב׳ השלי
 א׳ היון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, חיפה

 הודעות בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי הועדה המחתית.לתכנון ולבניה, מחוז חיפה הח

 ליטה, באישור שר הפנימ, לאשר שינויי תכניות מפורטות אלה:

 (1) ״תכנית מס׳ חפ/1576 — אתר למועדון נוער בשדרות או״ם״ —
 ^המהווה שינוי לתכנית מס׳ חפ/798 — מקום למיכל מים עירוני—
 דרך ההר — שהודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף

 אליו פורסמה בילקוט הפרסומים 2085, חשל״ה, עמי 986.

 (2) ״תבנית מס׳ חפ/1606 — מועדון נוער גבריאלי״ — המהווה
 שינוי לתכנית מם׳ חפ/1205 — שיכון במורד נוח שאנן גוש
 10883 הלקות 141—184 — שהודעה על הפקדתו ביחד עם
 התשריט המצורף אליו פורסמה בילקוט הפדםומימ 2107,

 חשל״ה, עמי 1556.

 השינויים האמורים, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותם
 ביחד עם התשריטיס המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה ובן במשרדי הועדה המקומית לחכנון ולבניה, חיפה,
 וכל מעונין דשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, היפה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז חיפה הח
 ליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מיתאר מקומית הנק
 רא: ״תכנית מס׳ חפ/1241ה׳ - גן ילדים ברחוב הראל גוש 10772״ -
 המהווה שינוי לתבנית מם׳ חפ/1241 — קשר מוצע בין רוממה ורח׳
 אהוד ושמשון — שהודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף

 אליו פורסמה בילקוט הפרסומים 2043, תשל״ד, עמי 2248.

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

 פתוחים לקהל.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת אזורים למגורים מיוחד, לאזור
 מגורים ג׳ לשטח לבניני ציבור, לשטח מסתר ציבורי פתוח ושבילים.

 הודעה על הפקדתה יחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2001, תשל״ד, עמי 1251.

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

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, רמלה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמלה, הופקד שינוי
 תבנית מפורטת הנקרא: ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ לה/112״, ביחד

 עם'התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות התכנית:

 1) שינוי תואי דרך;
 2) התווית דרכים הדשות;

. ׳ ג ־ ו י  3) קביעת אזורי מגורים א

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 גוש 4349 חלקי חלקות 21,13,10,7 עד 23, 34, 35 בקטע שבין

 רחוב בילינסון ורחוב גיורא יוספטל ברמלה.

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

 בל מעונין בקרקע, בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
 נפגע על ידי שינוי התבנית, ובן ועדה מקומית, או מהנדס ועדה
 מקומית, שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל איחו;
 רשות מקומית, לרבות ופד מקומי כאמור בסעיף 3 לפקודת המועצות
 המקומיות, שאזור שיפוטו בלול בתחום התכנית או גובל איתו; גוף
 ציבורי או מקצועי שאושר לבך בידי שד הפנים בצו ברשומות ושיש
 לו ענין ציבורי בתבנית, וכן כל משרד ממשרדי הממשלה, רשאים,
 תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות

 לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, רחובות

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות, הופקד
 שינוי תבנית מפורטת הנקרא: ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ רח/2/211״,

 ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 עיקרי הוראות התכנית: הקמח בית מגורים בן 4 קומות מעל קומת
 עמודים מפולשת.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התבנית;
 גוש 3694 חלקה 84 רחוב אלקלעי מם׳ 6, רחובות.

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

 ייוקוט הפרסומים 2219, י״ג באייר תשל״ו, 13.5,1976 1791



 חוק התכנון והבניה, תשכי׳ה-965ו

 מרחב תכנון מקומי, השומרון

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 החוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, השומרון, הופקד
 שינוי תכנית מפורטת הנקרא: ״תכנית מסי ש/100 — ייעוד שטת
 למבני חינוך על־יםודי — השומרון״ — המהוות שינוי לתכנית מסי
 ש/49 — איזור תעשיה בנימינה — ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התבנית:
 גוש 11705 חלקי הלקוח 4, 5.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית — בשטח של כ־20,5 דונם מערבית
 מכביש בנימינה - זכרון־יעקב הם:

 שינוי ייעוד מאיזור מלאכה או תעשיה שקטה בלבד, איזור תעשיה
 ושטח ציבורי פתוח־לאחר לבנין ציבורי המיועד לאיזור למבני

 חינוך על־יסודי למושבות השומרון.

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

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בבל פרט חכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על יד־ שינוי התכנית ובן ועדה מקומית, או מהנדס ועדה
 מקומיה שמרהב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל איתו;
 רשות מקומית, לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף 3 לפקודת המועצות
 המקומיות שאיזור שיפוטו כלול בתחום התכנית או גובל איתו; גוף
 ציבורי או מקצועי במפורט בצו התכנון והבניה (קביעת גופים ציבו
 ריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית), תשל״ז^-1974;
 ובן בל משרד ממשרדי הממשלה, רשאים, תוך חדשיים מיום פרסומה
 של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי

 הועדה המקומית לתכנון ולבניה, השומרון.

 מרחב תכנון מקומי, זבולון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהחאם לסעיף 117 לחוק התכגון והמיה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, הח
 ליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקראת:
 *תבנית מסי זב/41 — הרחבת איבטיך׳ — שהודעה על הפקדתה ביחד
 עם התשריט המצורף אליה פורסמה בילקוט הפרסומים 2068, תשל-ה,

 עמי 510.

 התכנית האמורה, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותה ביתד
 עם התשריט המצורף אליה, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, זבולון, וכל מעונין
 רשאי לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, קריח אתא

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז חיפה,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מיחאר מקומית
 הנקרא: ״תכנית מם׳ כ/73א׳ — 80 יחידות דיור ברחוב פינטקר
 קרית אתא״ — המהווה שינוי ל״תכנית מיתאר קופריטא״ — שהודעה
 על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה בילקוט הפרסו

 מים 1844, חשל״ב, עמי 2277.

 מרחב תכנון מקומי, היסה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 ובדבר הפקדת ביטול שינוי תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 היפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתחנון ולבניה חיפה, הופקד שינוי
 תכנית מיתאר מקומית הנקרא: ״תכנית מס׳ תפ/1517 — שער אופ־
 קיפ״ — המהווה שינוי לתכנית מס׳ חפ/229 — תכנית המיתאר של
 העיר חיפה, לתכנית מם׳ חפ/229ב׳ — הגדלת אחוזי הבניה באזור
 מגורים א׳ ומהווה ביטול לתכנית מס׳ חפ/787 — פרצלציה מחדש של
 אדמת הגב׳ קלרה כהן, המנמיל מנורה. הר הכרמל, היפה - ביחד עם

 התשריט המצורף אליו.

 כן נמסרת בזה הודעה, כי שינוי התכנית האמור משפיע, בשטח
 תחולתו, על תכנית חפ/71י — שינוי לתכנית אחוזת שמואל.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי החבניח:
 גוש 10796 חלקות 47—50, 60—69, 71, 72, 77, חלקי חלקות

;78 ,76 ,73 ,45—42 ,30 

 גוש 10797 חלקי חלקות 60, 137.

 עיקרי הוראות שינוי התכנית:
 תכנון מפורט של השטח הנמצא בהמשך רחוב סורוקח באחוזה,
 לשם הקמח 180 יחידוח דיור לאחר הקצאת שטחים לצורכי ציבור,

 חניה, מסחר ושירותי ציבור.

 כל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פחוחים לקהל.

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית וכן ועדה מקומית, או מהנדס ועדה
 מקומית, שמרהב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל איתו;
 רשות מקומית, לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף 3 לפקודת המועצות
 המקומיות, שאיזור שיפוטו כלול בתחום התכנית או נובל איתו; גוף
 ציבורי או מקצועי כמפורט בצו החכנון והבניה (קביעת גופים ציבו
 ריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית) תשל״ד—1974;
 וכן כל משרד ממשרדי הממשלה, רשאים, תוך חדשיים מיום פרסומה
 של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי

 הועדה המקומית לתכנון ולבניה, חיפה.

 מרחב תכנון מקומי־מהוזי, מחוז חיפה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 117 ו־12(א) לחוק התכנון
 והבניה, תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 חיפה, החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תבנית מיתאר
 מקומית הנקרא: ״תכנית מם׳ ג/808 — שינוי לתכנית בנין עריס מם־
 ג/733״ — המהווה שינוי לתכנית מס׳ ג/733 — אזור תעשיה דאלית
 אל כרמל — שהודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו

 פורסמה בילקוט הפרסומים 2121, תשל״ה, עמי 1903.

 . השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המהחית האמורה
 וכל מעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 1792 ילקוט הפרסומים ־2219, י״ג באייר תשל״ו, 13.5,1976



 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-965ך

 1) שיגוי יעוד קרקע משטח ציבורי פתוח, קטע דרך ואזור מגורים
 א׳ — לשטח המיועד למבני ציבור כדי להרחיב בית ספר תיכון

 קיים ולהופכו לבית ספר מקיף בשטח רצוף;

 2) שינוי יעוד אדמת בניה - לדרך;

 3) ביטול החלוקה הקיימת בשטח המיועד למבני ציבור ואיחוד
 החלקות ליצירת שטח רצוף בעל טיווג אחיד.

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

 בל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו גפגע על ידי שינוי התכנית וכן ועדה מקומית, או מהנדס ועדה
 מקומית, שמרהב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל איתו;
 רשות מקומית, לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף 3 לפקודת המועצות
 המקומיות שאיזור שיפוטו כלול בתהום התבגית או גובל איחו; גוף
  ציבורי או מקצועי כמפורט צצו התכנון והבניה (קביעת גופים צי
 בוריים ומקצועיים לענין הגשה התנגדות לתכניה), תשל״ד-1974,
 וכן כל משרד ממשרדי הממשלה, רשאים, תוך חדשיים מיום פרסומה
 של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התבנית במשרדי

 הועדה המקומית לתכנון ולבניה, חדרה.

 י׳׳ט בניסן תשל״ו(19 באפריל 1976)
 נפתלי אילתי

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי, אילת

 ׳הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון.והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית למכנון ולבניה, מחוז

 הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אילת הופקדו שינויי,
 תכניות מפורטות אלו:

 (1) ״שינוי מס׳ 6 לתבנית מפורטת מס׳ 105/03/2׳* — אזור המלאכה
 בגוש 40000 — אילת, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה הם עיקרי הוראות התכנית; חלוקה מגרש 196 לשלושה
, ג׳,  מגרשי משנה א׳, ב׳

 (2) ״שינוי מס׳ 9 לתכנית מפורטה מסי 9/135/03/2״ — אילת גוש
 40010 הלקה 31, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה הם עיקרי הוראות התבנית: שינוי יעוד קרקע משטח
 שיעורו רחבת חניה לשטח מסחרי — קיוסק בגודל 100 מ״ר.

 (3) ״שינוי מט׳ 10 לתוכנית מפורטת מם׳ 135/03/2״ — גוש 40011
 חלקות 392, 393, — רה׳ ארנון, אילת, ביחד עם התשריט

 המצורף אליו.

 אלה הם עיקרי הוראות התכנית: שינוי יעוד משטח ציבורי
 פתוח לשטח פרטי פתוח.

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

 כל המעונין בקרקע, בבני! או בבל פרט אחר הרואה אח עצמו נפגע
 על ידי שינויי התכניות, וכן מהנדס ועדה המקומיתשמרחב התכנון שלה
 כלול בתחום התכניות או גובל איתם רשאי, תוך חדשייט מיום פרסומה
 של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינויי התכניות במשרדי

 הועדה המקומית האמורה.

 השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אוחו ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, קדית אתא, ובל מעונין
 רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, קריה־אתא

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-.1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית אתא, הופקד
 שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא: ״תבנית מס׳ כ/99 — צומת
 ביאליק — קרית אתא, צומת הרחובות: ביאליק - עצמאות —חנקין -
 הסתדרות״ — המהווה שינוי ל״תכנית מיהאר קופריטא״ — ביחד עם

 התשריט המצורף אליו.

 כן נמסרת בזה הודעה, כי שינוי התכנית האמור- משפיע, בשטח
 תחולתו, על תכנית מס׳ כ/31 — תכנית מפורטת כפר אתא.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 גוש 11008 חלקי חלקות 12—14, 108,106,92-90;

 גוש 11009 חלקי חלקות ד1, 21, 38, 93,40.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית הם:

 תכנון מהדש והרחבת צומת הרחובות ביאליק - עצמאות —
 מנקין — הסתדרות,

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

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אהד הרואה את עצמו
 נפנע על ידי שינוי התכנית ובן ועדה מקומית או מהנדס ועדה מקו
 מית שמרחב התכנון שלה כלול בתהום התכנית או גובל איתו; רשות
 מקומית, לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף 3 לפקודת המועצות
 המקומיות, שאזור ׳שיפוטו כלול בתהום התכנית או גובל איתו; גוף
 ציבורי או מקצועי כמפורט בצו התכנון והבניה(קביעת גופים ציבו
 ריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתבנית) תשל״ד—1974;
 וכן כל משרד ממשרדי הממשלה, רשאים, תוך חדשיים מיום פרסומה
 של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התבנית במשרדי

 הועדה המקומית לתכנון ולבניה, קריה אתא.

 מרחב תכנון מקומי, חדדה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לחכנון ולבניה, חדרה, הופקד שינוי
 תכנית מפורטת הנקרא: ״תכנית מסי חד/560 — הרחבת בית־ספר
 תיכון כללי״ - המהווה שינוי לתכנית מס׳ 37 - א׳ לובזובםקי,

 חדרה - ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 גוש 10094 חלקות 156, 157, 160—163, 177, חלקי חלקות

.159 ,158 ,155 ,150 

 עיקרי מטרות שינוי התכנית — בשטח של כ־21 דונפ הנמצא
 מערבית לרה׳ רמב״ם והגובל בדרך חיפה — פתח־תקוה מצד מערב

 בין רחוב מס׳ 109 מצפון ורחוב מס׳ 108 מדרופ — הפ:
 ו
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 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-965ו

 בל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ירי שינוי התכנית, ובן מהנדס ועדה המקומית שמרחב התכנון שלה
 כלול בתחום התכנית או גובל איתו דשאי, תוך חדשיים מיום פרסומה
 של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי

 הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, תמר - רמת־נגב

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מהח
 הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תמר רמת־נגב,
 הופקדה תכנית מיתאר הנקראת: תבנית מיתאר מקומית מם׳
 120/02/10 - לקרית שדה־בקר במועצה האזורית רמת־נגב, ביחד

 עם התשריט המצורף אליה.

 ואלה הם עיקרי הוראות התכנית: לייעד שטחים ולקבוע הנחיות
 והוראות לאופן תכנון ופיתוח השטח. שטח התכנית 1160 דונם, בערך,
 הנמשך מזרחה מכביש מם׳ 86 לאורך המצוק הצפוני של נחל־ צין.

 נ.צ. מרכזית 129,000, 029,000.

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

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר,הרואה אח עצמו
 נפגע על־ידי התבנית וכן מהנדס הועדה המקומיח, שמרתב התכנון
 שלה בלול בחחום התכנית או גובל איתי רשאי, תוך הדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכנית במשרדי

 הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, מחוז הדרום

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית להבנון ולבניה, מחוז
 הדרום ובמשרדי הועדה המחוזית המקומית לתכנון ובניה מחוז הדרום,

 ועירית אשדוד, הופקד שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא: ״שינוי-
 מס׳ 19, 19/101/02/3 — אשדוד* — גוש 2070, מועצה אזורית חבל

 יבנה, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה הם עיקרי הוראות התכנית:

 שינוי יעוד מאזור תעשיה ואחסנה ואזור רזרבה לתעשיה ואחסנה
 לשטח למוסדות ציבור עם דרך גישה — מרכז להכשרה מקצועית

 לנהגי מל״ח.

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

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

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

1976C 2 באפריל 2 ו ״ ל ש  (ב׳׳ב בניסן ח
 י׳ ורדימון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי, אילת

 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 אילת, הופקדה
 תבנית מפורטת הנקראת: תכנית מפורטת מסי 151/03/2 — תחנת
 תדלוק בשכ׳ מ׳ — 1 ליד כביש מם׳ 2, ביהד עם התשריט המצורף

 אליה.

 ואלה הם עיקרי הוראות התכנית: לייעד שטח לתחנת תידלוק
 שתכלול 3 משאבות ושלושה מיכלים חת־קרקעיימ וביתן שירותים -

 מזדהה מבית־הללימ ייםפטל.

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

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

 האמורה.

 מרחב תכגון מקומי, אשדוד

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 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 אשדוד, הופקד שינוי
 לתבנית מפורטת הנקרא: ״שינוי מס׳ 19 לתכנית מפורטת מס׳
 103/03/3 רובע ג׳ קטע מזרחי — חלק מגוש 2069 - אשדוד, ביחד

 עם התשריט המצורף אליו.

 אלה הם עיקרי הוראות החכניח: לשנות את אופן.הבינוי במג
 רשים מסי 17, 18, 21 — לקבוע שינויים בתכנון רחבות החניה
 ובמגרשים לבנינים ציבוריים בין הרחובות חנה סנש ושדרות הפלמ׳׳ח.

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

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

 הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, באר־שבע

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה באר־שבע, הופקד
 שינוי תכנית מפורטת הנקרא: ״שינוי מט׳ 41 לתבנית מפורטת מס׳
 41/108/03/5 - שיכון גי, באר־שבע״, ביחד עם התשריט המצורף

 אליו.
 ואלה הם עיקרי הוראות התכנית: שינוי יעוד מאזור מגורים א׳
 לאזור מגורים ב׳ - 2 קומות שכ׳ ג׳, מגרש 37 גוש 38029 — באר-

 שבע.
 כל המעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-1965

 של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות להבניה במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, נצרת עלית

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נצרת עלית שבעידית
 נצרת עלית, הופקד שינוי תבנית מפורטת הנקרא: ״תכנית מפורטת מסי
 2495, שינוי לתבנית מפורטת מס׳ תרש״צ 1/02/8 — שכונת

 מגורים עירונית, נצרת עלית׳*, ביהד עם התשריט המצורף אליו.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
 חלקי גושים 17526, 17527, 16535.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית:
 א) קביעת יעוד שטח למגורים, לבניני ציבור, מסחר ושטחים

 ציבוריים פהותיפ.
 ב) יצירת שבונה עירונית בעלת תנאי מנורים מגוונים,

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

 כל המעונין 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 איחו, רשאי תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגזיות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, נצרת עלית

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 "לחוק התכנון והבניה,
 תשכ׳׳ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון אישרה
 תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ 2489 — אזור מגורים
 בגוש 16556, נצרת עלית (המס׳ הקודם של התכנית ת/1/02/45)
 שהודעה על הפקדתה, יחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2109, תשל״ה, עמי 1598.

 עיקרי מטרת התכנית: לחלק את השטח המותחם בתכנית, לקבוע
 אזור מגורים, שטת לבנין ציבורי, שטח ציבורי פתוה ודרכים.

 התכנית האמורה, בצודה שבה הועדה הפחוזיח אישרה אותה ביחד
 עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נצרת עלית שבעידית
 נצרת עלית, וכל המעונין רשאי לעיין בה ללא חשלום בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, נצרת עלית

 הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר
 נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניזז,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נצרה עלית שבעירית
 נצרת עלית, הופקדו שינויי תכניות מיתאר אלה ביחד עם התשריטים

 המצורפים אליהם:

 מרחב תכנון מקומי, נצרת

 הודעות בדבר הפקדת תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ׳׳ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נצרת שבעירית
 נצרת, הופקדו תבניות מפורטות אלה ביחד עם התשריטים המצורפים

 אליהן:

 (1) ״תכנית מפורטת מס׳ 2209 — דרך חבור שב׳ הפועלים עד
 לדרך שנלר״.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכניה:
 חלקי גושים: 16516, 16531-16533.

 עיקרי מטרת התכנית: לתכנן בביש המחבר אח שכונת הפועלים
 ע0 דרך גישה לשנלר.

 (2) ״תכנית מפורטת מס׳ 2205 - רחוב 206 ורחוב המקביל בשכונה
 המזרחית, נצרת״.

 ואלת הם השטחים הכלוליס בתכנית:
 חלקי גושים: 16521, 16523, 16524, 16557, 16559.

 עיקרי מטרת התכנית: הרחבה ושיקום כבישים פנימיים באזור
 התעשיה והמרכז.

 ציון המקום; רחובות 1, 5, 206, 702, 704, 709.

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

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

 המקומית לתכנון ולבניה האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, נצרת עלית

 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 נצרת עלית שבעירית
 נצרת עלית, הופקדה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטה מס׳
 2490 — מרכז מסחרי בשכונה הדרומית נצרת עלית״, ביחד עם

 התשריט המצורף אליה.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
 גוש 16554 חלק מחלקה 8.
 גוש 16555 חלק מחלקה 1.

 עיקרי מטרת התבנית: פיתוח השטח כמרכז מפחדי הכולל סופר־
 מרקט, בנק, חנויות, משרדים ומועדון קהילתי וסביבתו הקרובה

 הכוללת רחוב קניות פנימי ורחבה ציבורית.

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

 בל מעונין בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו
 נפגע על ידי התכנית וכן מהנדס ועדה מקומית שמרוזב התכנון שלה
 כלול בתחום התכנית או גובל איתו, רשאי תוך חדשיים מיום פרסומה
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 חוק התכנון והבניה, תשכ׳יה-965ו

 עיקרי מטרת התכניח: קביעת אזורים ועתודות קרקע לשמושים
 שונים.

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

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בבל סרט תכנוני אתר הרואה את עצמו
 נפגע על ידי התכניות וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון שלה
 כלול בתחום התכניות או גובל איתן, רשאי תוך תדשיים מיום פרסומה
 של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכניות במשרדי הועדה

 המקומית לתכגון ולבניה.האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המזרחי

 הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבגיה הגליל המזרחי
 שברה׳ הגליל טבריה, הופקדו שינויי תבניות מיתאר אלה ביחד עם

 התשריטים המצורפים אליהם:

 (1) ״תכנית מס׳ 2285 שינוי לתכנית מיתאר מם׳ 194 הגלילית״—
 חלוקת מגרשי בניה בכפר מנדא.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתבנית:
 גוש 17565 חלקה 1.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: יעוד השטח למגורים וחלוקתו
 למגרשי בניה.

בנאל״-  (2) ״תבנית מס׳ 2307 שינוי לתכנית מיתאר מם׳ 704א׳ י
 יעוד השטח למגורים באדמות יבנאל.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
 גוש 17361 הלקה 54.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: שינוי יעוד השטח מאזור חקלאי
 לאזור מגורים.

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

 בל המעונין בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
 התכנון שלה כלול בתחום התכנית או נובל איתו, רשאי תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינויי התכניות

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המרכזי

 הודעות בדבר אישור שינויי תכניות מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשב׳׳ה—1965, בי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון החלי

 טה, באישור שר הפנים, לאשר שינויי תכניות מיתאר אלה:

 (1) תכנית מס׳ 1956 שינוי לתבנית מיהאר מס׳ 194 הגלילית -
 יעוד חלקה 71 גוש 12207 למגורים בעבלין, שהודעה על
 הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2085, תשל׳׳ה, עמוד 987.

 (1) תכנית מם׳ 2491 שינוי לתכנית מיתאר מם׳ ת/1/02/1 -
 מרכז ציבורי מסחרי בשכונה הדרומית, נצרת עלית.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתבנית:
 גוש 16554 חלק מחלקה 8.
 גוש 16555 חלק מחלקה 1.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: יעוד השטח למרכז ציבורי מסחרי
 שכונתי.

 ציון הסביבה: רחובות הגפן, חרוד ויזרעאל.

 (2) תכנית מסי 2492 שינוי לתכנית מיתאר מם׳ ת/1/02/1 —
 איחור שטח למעונות לעולים, בצרת עלית.

 ציון המקום: גוש 16537 חלקות 3, 4.
 עיקרי מטרת שינוי התכניה:יעוד השטח לבניח מעוניתלעולים.

 (3) תכנית מיתאר הנקרא תבנית מם׳ 2493 שינוי לתכנית מיתאר
 מס׳ ת/1/02/1—שינוי יעוד למסחרי ומגורים רב קומות, נצרת

 עלית.
 ואלה הם השטחים הכלולים בתבנית:

 ציין המקום: גוש 16546 חלק מהלקה 1.
 עיקרי מטרת שינוי התכנית: שינוי יעוד השטח ממסתרי למסחרי

 ומגורים רב קומות.

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

 בל המעונין בקרקע, בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
 התכנון שלח בלול בתחום התכניות או גובל איתן, רשאי תוך חדשיימ
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינויי התכניות

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המזרחי

 הודעות בדבר הפקדת תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרלי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה — הגליל המזרחי
 שברחוב הגליל טבריה, הופקדו תכניות מפורטות אלה ביחד עט התש־

 ריטימ המצורפים אליהן:

 (1) ״•תבנית מפורטת מפי 2194 — חלוקת מגרשי בניה בכפר
רעאך.  טו

 ואלה הם השטחים הכלולים בתבנית:
 גוש 16642 חלקה 7.

 עיקרי מטרת התבנית: הלוקח השטח למגרשי בגיה למגורים.

 (2) ״תבנית מפורטת מם׳ 2284 — חלוקת מגרשים בכפר כנא׳׳.
 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:

 גוש 17396 חלקה 17.
 עיקרי מטרת התכנית: חלוקת השטח למגרשי בניה למגורים.

 (3) ״תכנית מפורטת מסי 2397 - הרהבה חקלאית ב׳ ראש פינה״.
 ואלה הם השטתים הכלולים בתכנית:

 גוש 13938 חלקה 43. חלקי חלקות 42-36.
 גוש 13940 חלקי חלקות 32-30, 34.

 גוש 13946 חלקי חלקות 7-1, 50-44,9, 61-59, 63.
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 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-1965

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המרכזי

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
ה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,  נמסרת מ
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון ובמשרדי הועדח המקומית לתכנון ולבניה הגליל המרכזי
 שברח׳ לוחמי הגיטאות 10, עכו הופקד שינוי תכנית מפורטת הנקרא
 ״תכנית מפורטת מס׳ 2067 שינוי לתכנית מפורטת מט׳ 400 - שינוי

, ביחד עם התשריט המצורף אליו. ך ׳  יעוד למגורים בבית ג

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
 גוש 19508 חלקה 33.

 עיקרי מטרת שינוי התבנית: שינוי יעוד השטח מאזור נוף בפרי
 לאזור מגורים.

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

 בל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התבניח וכן מהנדס הועדה המקומית שמרחב
 התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל איחו, רשאי תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, טבריה

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
 נמסרה בזה הודעה,• •בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה — טבריה שבעירית

 טבריה, הופקדו תכניות מפורטות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מס׳ 2329 - בינוי מעל האיצטדיון אחוזת
 כנרת, טבריה״, ביחד עם התשריט המצורף אליה.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
 גוש 15038 חלקות 2, 84-78, 95 תלקי חלקות 3, 92, 98.

 עיקרי מטרת התכנית: הקמת שיכון לעולים ולותיקים.

 (2) ״תכנית מפורטת מט׳ 2327 שינוי לתבנית מפורטת מס׳ חרש״צ
 1/12/9 — מעון יום 200+טבריה״, ביחד עם התשריט המצורף

 אליו.
 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:

 גוש 15279 חלקות 101,100.
 גוש 15282 חלקה 52.

 עיקרי מטרת שינוי התבנית: הקצאת שטח למעון יום.

 בל המעונין בתכניות או בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא
 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בבל פרט תכנוני אהד הרואה את
 עצמו נפגע על ידי התבניות או שינוי התכניוח, ובן מהנדס הועדה
 המקומית שמרחב התכנון שלה בלול בתחום התבניות או נובל איתן,
 רשאי הוך חדשייס מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש

 התנגדות לתבניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 כ״ז באדר ב׳ תשל״ו(29 במרס 1976)
 י׳ קניג

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: שינוי יעוד השטח מחקלאי למגו
 רים.

 (2) תכנית מס׳ 2003 שינוי לתבנית מיתאד מס׳ ת/2/52/4 —
 חלוקת שטחים בגוש 18319, שלומי, שהודעה על הפקדתו,
 ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה בילקוט הפרסומים

 2085, חשל ״ה, עמוד 988.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: קביעת חלוקת השטחים ואופי
 הבינוי בשטח התכנית בגוש 18319.

 השינויים האמורים, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותם
 ביחד עם החשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הנליל
 המרכזי שברח׳ לוחמי הגיטאות 10, עכו/ ובל מעונין רשאי לעיין
 בהם ללא תשלום בימים ובשפות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, הגליל המרכזי

 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 הגליל המרכזי
 שברח׳ לוחמי הגיטאוח 10, עכויהופקדו תכניות מפורטות. אלה ביחד

 עם החשריטים המצורפים אליהן:

 (1) ״תכנית מפורטת מס׳ 2181 - חלוקת חלקה 33 גוש 18800
 למגרשי בניה באבו סנאן״.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
 גוש 18800 חלקה 33.

 עיקרי מטרת התכנית: חלוקת השטח למגרשי בניה, שביל
 והרחבת דרך.

 (2) *תכנית מפורטת מס׳ 2271 — חלוקת מגרשים בכפר תמרה
 (עכו)״.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
 גוש 18585 חלקה 38.

 עיקרי מטרת התבנית: חלוקת השטח למגרשי בניה.

 (3) ״תכנית מפורטת מס׳ 2303 — חלוקת מגרשי בניה בכפר חמרה
 (עכו)״.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתבנית:
 גוש 18584 הלקה 39.

 עיקרי מטרת התכנית: חלוקת הלקה 39 לשחי חלקות לצורך
 הקמת מבני מגורים.

 (4) ״תכנית מפורטת מס׳ 2214 - חלוקת מגרשים לבניה באבו
. ך א ג  ס

 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית:
 גוש 18788 הלקה 64.

 עיקרי מטרת התכנית: חלוקת מגרשים לבניח מגורים.

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

 בל המעונין בקרקע, בבבין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה אח עצמו
 בפגע על ידי התכניות, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון שלה
 כלול בתחום התכניות או נובל איתן, רשאי תוך חדשיים מיום פרסומה
 של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכניות במשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה האמורה.
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 הזמנות גתי המשפט

 בית המשפט המחוזי בחיפה
 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון

 להווי ידוע כי הונשו לבית המשפט י בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם, כמפורט להלן. כל
, את טעמי התנגדותו, שאמ לא כן יתן בית המשפט צו בטוב ו  המתנגד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה ז

 בעיניו.

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

 76׳ 623 צליק סץ ליבא חדרה 26.11.74 צליק ישראל

 624/76 טייכהולץ ברנרד חדרה 21.2.76 שיינדלר טייבהולץ

 630/76 לחמן חוה היפה 26.12.75 לחמן מאיר

 633/76 רחמים עזיזה קרית מוצקין 9.12.72 ששון יחזקאל

 מוסקוביץ אלכסנדר קדיח מלצקין 4.6.74 הרשקוביץ יהודית
 רפאל לוי הממנה

635/76 
619/76 

 לוי רפאל קומבריאל מקסיקו 27.3.75 סלומון לוי
 636/76 שפירא מלבינה חיפה 23.2.75 ארובוביץ שמעון(סימון)

 637/76 שפירא יונה חיפה 3.3.76 ארנוביץ שמעון (סימון)

 639/76 נתח יצחק עכו 5.9.75 יפה נהה

 640/76 חרשק(גולדברג) הנה חיפה 22.3.76 בלה רוגובין

 643/76 הרשקו סופיה קרית אתא 28.11.75 פנקס (טוני) יונה
 648/76 טאו דניציה חיפה 17.2.76 משה טאו

 649/76 אלשטיין זאב היפה 9.2-76 חוה אלשטיין

 650/76 ספיר שלמה חיפה 4.9.75 איגוד ישיבת תפארת
 ישראל

 656/76 אשר צ׳דנ׳ה רהריה 11.3.76 מאליק רינה

 659/76 גרינהולץ מרים חיפה 14.3.76 לאה פרידמן

 680/76 לוי משה חיפה 16.2.76 לוי יהושע

 695/76 וייס היינריך חיפה 23.4.76 פני אלפס

 י׳ איםמן, רשם

 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבץ
 להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליחן צווים המכריזים על ירושה ולמינוי מנהלי עזבון
 או לשניהם. כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להחנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה

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

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

 615/76 שפירא רבקה חדרה tl.73.20 רובין שפירא

 616/76 אגבאריה סעדה אגבאריה אום אל פחם 19.1.75 חסן יוסף סלומאן אגברח

 617/76 קם משה חיפה 3.2.76 קם גניה
 622/76 וייס אדלה חדרה 11.2.73 קולטאי עדית

 625/76 אהרון היישטיין חיפה 28.8.55 אריה היי שטין

 626/76 מנאנא יוסף היסה 29.1.76 מלי מבנה

 627/76. בטיט ארמנד יצחק חיפה 29.9.75 בטיט נסים

 628/76 קפלן דב ניו גרסי 22.12.74 נחמה קפלן

 629/76 קלר מרטה בת גלים 4.3.76 צבי הלל קלר
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 בית המשפט המחוזי בחיפה
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

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

 631/76 יעקובי אריאל קרית ים א׳ 20.2.76 בת שבע יעקוב׳
 632/76 . גוטליב סרנה קריח חיים 21.1.76 גוטליב דוד

 634/76 בן עמי איתן נהריה 29.4.75 בן עמי עדנה

 638/76 הורוביציאבו הורטנסההדסה חיפה 27.2.75 ד׳׳ר אוסולד גרםטל
 641/76 . ניסן כהן דוד חיפה 29.2.76 לאה ניסן כהן

 642/76 גרונוביץ אברהם קריח אחא 4.2.76 צפורה גרונוביץ

 645/76 בנוניםטה(בנויניםטי) רחל קרית שמריהו 24.2.76 בגביניסטי ברוך

 644/76 בנוניסטה(בנויניסטי) זיאק קרי ת שמריהו 15.10.73 בנביניסטי ברוך

 646/76 מינס יוסף הדרה 10.5.57 יוסף מינס

 647/76 סומר אושיה בד חדרה 1.12.75 עמליה סומר

 650/76 ספיר שלמה חיפה 14.9.75 איגוד ישיבת תפארת
 ישראל

 651/76 םעיד חסנה בפר נחף 16.3.73 סלים אהמד יאטין סעי ד

 652/76 נשילםקי מאריאן חיפה 22.12.75 בידרמן אילנה

 653/76 לוי מיכאל חדרה 26.3.73 נירה לוי(הרץ)
 654/76 ציפר אדלה טירה הכרמל 13.1.76 אדולף ציפד

 655/76 יחזקאל יהודה נהריה 4.3.76 יחזקאל ניזה

 657/76 ראובן אדולף קריה חיים 6.9.72 ראובן מינה

 658/76 פרידברג חיה חיפה 18.11.75 פדידברג זיגמונד

 621/76 אאוגנייה סורץ לוס אנגילס 20.6.63 זמי פסקוביץ

 יוחנן איסמן, רשם
 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבץ
 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 טובח הנאה נעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה

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

 שם המבקש
 תאריך
 הפטירה

 מקום מגוריו
 שם המנוח האחרון

 מם׳ התיק
 (ירושות)

 גולדברנר בנימין

 א׳ וינוגרד, רשם
 1247/76 גולדברנר אליעזר 27.11.75

 בית המשפט המחוזי בבאר־ שבע
 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל פזבון או לשניהם, במפורט להלן. כל
 המתנגד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זי, את טעמי התנגדותו, שאם לא בן יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיניו.

 שם המבקש
 תאריך
 הפטירה

 מקום מגוריו
 שם המנוח האחרון

 מם׳ החיק
 (צוואות)

 עירית גורדון
 גולדשטיין יעקב

 קט ישעיהו

, רשם  י׳ בתי

23.1.76 
19.3.76 
12.3.76 

 באר־שבע
 באר־שבע

 אשקלון

 פלד מיכאל
 גולדשטיין דוד

 קל דורה

104/76 
106/76 
107/76 
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 בית המשפט המחוזי בבאר־ שבע
 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבץ

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה ולמינלי 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 המנוח האחרון הסטירה שס המבקש

 93/76 קהימקר יצחק באר־שבע 14.1.75 קהימקר חנוך

 97/76 קלבו ז׳ק מושב ישע 17.2.76 קלבו פרלה

 98/76 מנדלסון יצחק אשקלון 2.7.75 יעל מנדלםון
 99/76 לאור עמוס אשקלון 5.2.76 לאור הנה

 100/76 מרואנט יוסף אשדוד 14.3.75 מרואנט שרה

 101/76 פיני מרדכי אשדוד 19.2.76 פיני פלי ציה

 102/76 פרקס הנריך באר־שבע 1.3.76 זאמ אשר

 103/76 בללי מרדכי־חיים אשקלון 20.5.68 בלילי מרים
 105/76 בן־אלישע אהרון מושב בית-שקמה 10.75 22 אלישע מרי

 108/76 דז׳נאשוילי אסתר אשדוד 1.7.75 חיים דזינאשוילי
 109/76 שושן חנה אשדוד 10.2.76 שמעון שושן

 110/76 ביבס משה חיים אשקלון 13.1.76 סולטנה ביבאס

 111/76 סזנאה מנחם אשקלון 3.9.75 סזנאה אמי ליה

 י׳ בנאי, רשם

 בית המשפט המחוזי בנצרת
 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי 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 יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיניו.

 מם׳ התיק מקום מגוריו האריך
 (צוואיח) שם המנוח האחרון הפטירה ש0 המבקש

 149/76 בכר חמדי נצרת 2.3.74 מוםטפא עלי נגים

 160/76 טבורניםקה (ז״ק) לובה נצרת עלית 28.12.75 וישינבסקהג׳נובפה

 163/76 אבראהים יעקוב נצרת 12.6.73 פארוק אבראהים יעקוב

 א׳ אסא, 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, שאס לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

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

 144/76 שטרן יצחק צפת 4.11.75 ברזני טנה

 145/76 בן הרוש שלמה בית שאן 19.12,75 קמילה בן הדוש

 146/76 בןהרוש שלמה בית שאן 19.12.75 קמילה בן הרוש(הנהלת
 עזבון)
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 בית המשפט המחוזי בנצרת

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 מסי התיק מקום מגוריו תאריך
 (ירושות) שם המנוח האחרון הפטירה ש0 המבקש

 154/76 ניג׳ם הידרה נצרת 14.11.70 טהה מוחמד עלי בגיס
 157/76 בסול עות׳מאן ריינה 24.2.67 אמינה אברהימ בטול

 158/76 שדמי משה נצרת עלית 8.3.76 שרה שדמי
 159/76 קפווה מריק נצרת עלית 18.8.74 קפוזה הלנה

 161/76 דוד אוזיאם נצרת עלית 31.12.75 גורזיטה דוד
 156/76 המדיה אסמאעיל האגור כפר כמא 6.3.75 איוב אסמאעיל האגור י

 165/76 נאור אביגדור נצרת עלית 3.3.76 נאור לאה
 167/76 וולוםקי יצחק עפולה 30.9.75 שטיינברג אילה

 168/76 אבו עטא מרים נצרת 17.1,76 ג׳מיל חביב אבו עטא
 169/76 שנייד משה עפולה 10.3.76 יהודיה שפוך
 170/76 שמעוני שלום מגדל העמק 27.10.75 חיים שמשוני
 171/76 וויצמן זליג נצרת עלית 31.12.74 וייצמן אטלה

 א' א0א, דשם

 הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות

 בבית המשפט המחוזי בירושלים תיק אזרחי 90/76]1$בבית המשפט המחוזי בירושלים
 תיק פירוק הברות 328/73

 בענין פקודת החברות,
 ובענין ׳שפת״ חברה לשרותים בע״מ רחוב יפו 153,

 בירושלים,
 והמבקש: יוסף מינץ, כלכלן, מבוא צלמונה 2, ירושלים,
 ע״י ב״כ עוה״ד ארנולד שפאר ו/או שלמה תוסייה־בהן ו/או חגי
 סיטון ו/או איתמר הכהן ו/או יורם אולשן ו/או אפרים אברמזון,

 שמענו למסירת מסמכים היא: רחוב בן־יהודה 2, ירושלים.
 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.4.76'הוגשה בקשה לבית המשפט
 המחוזי בירושלים לפרק אח החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק
 זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 25.5.1976 בשעה

.08.30 

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

 התשלום הקבוע בעדו.
 שלמה תוסייה־כהן, עי״ד
 שפאר, תוסייה־כהן ישית׳

 רחוב בן־יהודה 2, ירושלים

 בענין פקודת החברות,
 ובענין פירוק החברה נוף קרית ארבע - חברה קבלנית*

 לבנץבע״מ,
 המבקש: שמעון נבון, באמצעות ב״ב עו״ד אלנתן עזרא, רחוב

 הסורג 2, ירושלים.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8 במרס 1976 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת
 פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 1 ביוני 1976

 בשעה 08.30.

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

 התשלום הקבוע בעדו.

 עזרא אלנתן, עו״ד
 ב״כ המבקש

 רה׳ הסורג 2, ירושלים

: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב ה ר ע  ה
 למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.
 ההודעה, בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימתם או
 בחתימת בא כוחם, צריכה להימסר או להישלח באופן שחגיע אל

 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 24.5.1976.

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

 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 31 במאי 1976.
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 הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות

 בבית המשפט המחוזי בתל״אביב־יפו
m 751תיק אזרחי 

 בענין פקודת ההברות,
 ובענין פירוק החברה אבני יצחק ישית׳ בעימ (חפ/44348)

 מרחוב ביאליק 1, רמת־גן,

 והמבקשת המרכך שיפור מים בע״מ.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביומ 31 במרס 1976 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המתתי בתל־אביב לפרק אח ההברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת
 פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 16 ביוני 1976

 בשעה 08.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לחמוך במחן צו
 בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אס
 בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, העתק מן הבקשה יינתן לכל
 נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת

 התשלום הקבוע בעדו.

 משה שליט, עו״ד
 ב״כ המבקשת

 רחוב בלוך 41, חל־אביב

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

 החחום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 15 ביוני 1976.

 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 חיק אזרחי 758/76

 בענין פקודת החברות,
 ובענין פירוק החברה בית היצרנים בע״מ (חפ/7516), רחוב

 החרוץ 6, תל־אביב,

 והמבקשת חב׳• חרות בע״מ.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1 באפריל 1976 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בחל־אביב לפרק אח החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת
 פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 1 ביוני 1976

 בשעה 08.30.

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

 התשלום הקבוע בעדו.

 משה שליט, עו״ד
 ב״כ המבקשת

 רחוב בלוך 41, תל־אביב

: כל הרוצה להופיע בשעח בירור הבקשה האמורה חייכ ה ר ע  ה
 למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.
 ההודעה, בציון השם והמען של האיש או הפירמה ובחתימחם או
 בחתימח בא כוחם, צריבה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל החתום

 לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 31 במאי 1976.

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 תיק אזרחי 750/76

 בעני ן פקודת החברות,
 ובענין פירוק החברה מפעלי מתכת ומרכבים ד׳ייו׳

 בע״מ (חפ/53630) מרחוב השומר 126, בני־ברק,
 והמבקשת חברת לוריה זלצמן בע-מ.

ה הודעה, כי ביום 31 במרס 1976 הוגשה בקשה לבית  נמסרת מ
 המשפט המחוזי בתל־אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ובי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 16 ביוני

 1976 בשעה 08.30.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
 בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם
 בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, העתק מן הבקשה יינתן לכל
 נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה חמורת

 התשלום הקבוע בעדו.
 משה שליט, עו״ד

 ב״כ המבקשת
 רחוב בלוך 41, תל־אביב

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

 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 15 ביוני 1976.

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 חיק אזרחי 757/76

 בענין פקודת החברות,
 דבעבין פירוק החברה ש׳י׳מ׳ אינטרנשיתל בע״מ (חפ/

 60897) מתל־אביכ, רחוב זכרון יעקב 8,

 והמבקשת חב׳ חרות בע״מ.
ה הודעה, כי ביום 1 באפריל 1976 הוגשה בקשה לבית  נמסרת מ
 המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו לפרק אח החברה הנזכרת לעיל, ובי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 1 ביוני

 1976 בשעה 08.30.
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו
 בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם
 בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, העתק מן הבקשה יינתן לכל
 נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מן החתום מטה תמורת

 התשלום הקבוע בעדו.
 משה שליט, עו״ד

 ב״כ המבקשת
 רחוב בלוך 41, תל־אביב

: כל תרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב ה ר ע  ה
 למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לחתום לעיל הודעה על רצונו זה.
 ההודעה, בציון בשם והמען של האיש או הפירמה ובחתימחט או
 בחתימת בא כוחם, צריבה להימסר או להישלח באופן שתגיע אל

 החתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 31 במאי 1976.
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 פקודת האגודות השיתופיות

 צו פירוק והודעה לגושים
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לפקודת האגודות השיתופיות הנני
 מצווה בזה על פירוק האגודה כדלקמן: ״הבונה״ קואופרטיב
 לביצוע עבודות בנץ בכל אזורי הארץ בהרצליה
 בע״מ (מס׳ תיק האגודה: 2271), וממנה למפרק את: אפרים זלצר,

 שמענו: מרכז הקואופרציה, רהוב הארבעה 24, חל-אביב.
 בהתאם לתקנה 2 לתקנות האבודות השיתופיות(פירוק) תשל״ב—
 1971 נדרש כל בעל תביעה מן האגודה להגיש את תביעתו בכתב

 למפרק תוך חודש ימים מיום פרסום הודעה זו לפי המען הנ׳׳ל.

 כ״ב באדר ב׳ תשל״ו(24 במרס 1976) יאיר יקיר
 רשם האגודות השיתופיות

 הודעה על גמר מיזוג בהתאם להוראות סעיף 13 (2)
 נמסרת בזה הודעה שביום 15 במרס 1976 נשלמה באישורי העברת
 האקטיבה והפםיבה וההתמזגות של: אגודה צרכנית יצרנית
 שיתופית קרית שמונה בע״מ(מספר האגודה: 099 ל־צרכן
 אגודה צרכנית שיתופית בחיפה בע׳׳מ (מספר האגודה:

.(389 

 הודעה מוקדמת על ההתמזגות והעברת האקטיבה והפםיבה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2185 מיום 15 בדצמבר 1975,

 יאיר יקיר
 רשם האגודות השיתופיות

 הודעה לפי םעיף 59(1) (ד)
 וסעיף 242(5) לפקודת החברות

 הואיל ובדבר האגודה השיתופית הנקובה להלן, פורסמה בתאריך
 ובמקום המפורט לצדה, הודעה ששמה יימחק, באם תוך שלשה חדשים
 מיום הפרסום לא יראו לי סיבות שלא לעשות כן, הריני מודיע, בי
 לאחר שלא הובאו בפני בל סיבות באמור, נמחק שמה של האגודה
 השיתופית הנקובה להלן מפנקס האגודות השיתופיות, בחנאי שהתחי־
 בותו של כל מנהל, מנהל־עסקים וחבר באגודה הנ״ל במקום שהיא

 קיימת, תתמיד ויוסיף להיות לה תוקף כאילו האגודה לא בוטלה.

 ילקוט הפרסומים
 שם האגודה ויום הפרסום

 ״אגמי התבור״ אגודה שיתופית 2175
 חקלאית בע״מ 15 בדצמבר 1975

 (תיק מספר: 2284).

 י׳׳ג באדר ב׳ תשל״ו(15 במרס 1976) יאיר יקיר
 רשם האגודות השיתופיות

 חידוש הרישום של אגודה שבוטלה
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 25 לתקנות האגודות השיתופיות(פירוק)
 (תיקון) תשל״ג-1973, אני מבטל את ביטול רישומה של האגודה
 ״יעול״ קואופרטיב למיכון משרדי בשיטת י.ב.מ. בע״מ (תיק 52ל1),
 שפורסם בילקוט הפרסומים 2070, מיום 5.12.1974. שם המפרק: מר
 אפרים זלצר, שמענו: מרכז הקואופרציה, רחוב הארבעה 24, תל־

 אביב.

(9 במרס 1976) יאיר יקיר  ח׳ באדר ב׳ חשל״ו
 רשם האגודות השיתופיות

 צווי פירוק והודעה לנושים
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 (1), לפקודת האגודות השיתופיות

 הנני מצווה בזה על פירוק האגודות כדלקמן:

 »<־ שיכון הותיקים בגהריה אגודה שיתופית בע״מ
 (מספר תיק האגודה: 968) וממנה למפרק את: יעקב הולנדר,

 שיכון עובדים בע״מ, ׳רחוב החלוץ ה, חיפה.

 (2) סריג קואופרטיב לייצור מוצרי םריגה בתל־
 אביב בע״מ (מספר תיק האגודה: 2160), וממנה למפרק אח:
 אפרים זלצר, מרכז הקואופרציה, רחוב הארבעה 24, הל־אביב.

 (3) רמות רמז אגודה שיתופית לשיכון בע״מ (מם׳ חיק
-האגודה: 967), וממנה למפרקים אח: מאיר בר רב האי, עו״ד,
 שמענו: רחוב הרצל 32, חיפה ואת: ראובן הפלר, עו״ד, שמענו:

 דרך העצמאות 57, חיפה,

 בהתאם לתקנה 11 (ה) לתקנות האגודות השיתופיות 1934, נדרש
 כל בעל תביעה מן האגודה להגיש את תביעתו בכתב למפרק תוך

 חודש ימים מיום פרסום הודעה זו לפי המען הנ׳׳ל.

 בהתאם לסעיף 51 לפקודה רשאי בל צד שנפגע על ידי צו זה
 לערער עליו בפני שר העבודה תוך חדשיים מיום פרסומו ברשומות.

(4 במרס 1976) יאיר יקיר  ב׳ באדר ב׳ חשל״ו
 רשם האגודות השיתופיות

 צו פירוק והודעה לנושים
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 (1), לפקודת האגודות השיתופיות
 הנני מצווה בזה על פירוק האגודה: השלום אגודה שיתופית
 להובלת משאות ועבודות עפר בנגב בע״מ (מסי תיק
 האגודה 2187}, וממנה למפרק את עו״ד מנחם דויטש, שמענו: משרד

 העבודה, מגרש הרוסים, ירושלים.
 בהתאם לתקנה 2 לתקנות האגודות השיתופיות (פירוק), תשל״ב—
 1971, נדרש בל בעל תביעה מן האגודה־ להגיש את תביעתו בכתב

 למפרק תוך שישים יום מיום פרסום הודעה זו לפי המען חנ״ל.
 בהתאם לסעיף 46 (2) לפקודה רשאי בל חבר האגודה לערער על

 צו זה בפני שר העבודה תוך תדשיים מיום פרסומו ברשומות.

(24 במרס 8ד19) יאיר יקיר  כ״ב באדר ב׳ תשל״ו
 רשם האגודות השיתופיות

 צו פירוק והודעה לנושים
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46(1), לפקודת האגודות השיתופיות
 הנני מצווה בזה על פירוק האגודה: אגודת יצרגי החלב.בפרדם חגה
 בע״מ, (מספר חיק 956), וממנה למפרק את מנחם דויטש, עו׳׳ד,

 ־שמענו: משרד העבודה, מגרש הרוסים, ירושלים.

- ב ״ ל ש  בהתאם לתקנה 2 לתקגות האגודות השיתופיות (פרוק) ת
 1971, נדרש כל בעל תביעה מן האגודה להגיש את תביעתו בכתב

 למפרק תוך ששים יום מיום פרסום הודעה זו לפי המען הנ״ל.

 בהתאם לסעיף 46(2) לפקודה רשאי כל חבר האגודה לערער
 על צו זה בפני שר העבודה תוך חדשיים מיום פרסומה ברשומות.

 ב׳ בניסן תשל״ו(20 באפריל 1976) יאיר יקיר
 רשם האגודות השיתופיות
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 הודעות מאת כמס הנכסים הרשמי

 פקודת החברות

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון.
 זמן פרעונו: כ־ג באייר,השל״ו(23 במאי 1976).

 מקום פרעונו במשרד המפרק: עו׳׳ד י׳ רטלר, שד׳ דוד המלך 28,
 תל־אביב.

 הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 שם החברה: ויזרה חברה ישראלית לרכב בע״מ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום: דרך פתח־תקוה 25, תל־אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אורחי 579/65.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: כ״ת באייר תשל״ו(28 במאי 1976).
 שם המפרק, תיאורו ומענו: נחמן אמיתי, עו״ד, רחוב אבן־גבירול 45,

 תל־אביב.

׳ו(2 במאי 1976) מ׳ קרן  ב׳ באייר תשל׳
 סגן בונם הנבטים הרשמי

 הודעות על תשלום דיבידנד
 שם החברה: ארצי את זיביצה, חברה קבלנית בע*מ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום: יצחק ארצי, רחוב מוריה 116, חיפה.
 ביח המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1830/67.

 הסכום לכל לירה: 5%.
 דיבידנד ראשון או אחר: חמישי.

־ד באייר תשל״ו(14 במאי 1976).  זמן פרעונו: י
 מקום פרעונו במשרד המפרק: א־ משה שפירא עו׳׳ד, רחוב הרצל 20,

 חיפה.

 שם ההברה: אחים אושה בע״מ - בפירוק.
 מען המשרד הרשום: דרך קרית אתא.

 ביח המשפט המחוזי של: חיפה, היק אזרחי 1886/66.
 הסכום לכל לירה: 15%.

 דיבידנד ראשון או אחר: שבי.
 זמן פרעונו: י״ד באייר חשל״ו(14 במאי 1976).

 מקום פרעונו במשרד המפרק: מר ישראל גיל עו״ד, החלוץ 45, חיפה,
 מר אלחנן לוי עו״ד, דרך הים 5, חיפה.

 ל׳ בניסן תשל׳׳ו(30 באפריל 1976) יי יקותיאלי
 סגן בונם הנכסים הרשמי

 צווי פירוק ואסיפות ראשונות
 שם החברה: אביקון הברה להשקעות מסהר ותעשיה בע״מ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רחוב אלנבי 128א׳, תל־אביב.
 ביה המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2575/75.

 תאריך צו הפירוק: י״ז בשבט תשל״ו(19 בינואר 1976).
 תאריך הגשת הבקשה: ט״ז בכסלו תשל״ו(20 בנובמבר 1975).

 היום והמקום לאסיפות ראשונות: כ״ג באייר תשל״ו(23 במאי 1976)
 במשרד כונס הנכסים הרשמי, רחוב נחלת בנימין 39, תל־אביב.

 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 12.00 בצהרים;
 2) משתתפים בשעה 12.15 בצהרים.

 שט החברה: רננים סוכנות לביטוח בע׳׳מ — בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רחוב אלנבי 128אי, הל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: חל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2575/75.
 תאריך צו הפירוק: י״ז בשבט תשל״ו(19 בינואר 1976).

 תאריך הנשח הבקשה: ט״ז בכסלו תשל״ו(20 בנובמבר 1975).
 היום והמקום לאסיפות ראשוגות: ב״ג באייר תשל״ו(23 במאי 1976)
 במשרד בונם הנכסים הרשמי, רחוב נחלת בנימין 39, תל־אביב.

 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 13.00 בצהרים.
 2) משתתפים בשעה 13.15 בצהרים,

 שם החברה: אצקל חברה להשקעות קבלנות ובנין בע׳׳מ — בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רחוב אלנבי 128אי, תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2575/75.
 תאריך צו הפירוק: י׳׳ז בשבט תשל״ו(19 בינואר 1976).

 תאריך הגשח הבקשה: ט׳׳ז בכסלו •תשל״ו(20 בנובמבר 1975).
 היום והמקום לאסיפות ראשונות: כ״ג באייר תשל׳׳ו(23 במאי 1976)

 במשרד כונס הנכסים הרשמי, רחוב נחלת בנימין 39, חל־אביב.
 שעת האסיפות: 1) נושים בשעה 12.30 בצהרים;

 2) משתתפים בשעה 12.45 בצהרים.

 הודעה על תשלום דיבידנד
 שם החברה: שרונית יבוא ושיווק בע״מ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רחוב הורקנום 23, תל־אביב; אצל רו״ח י׳
 אקרמן.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 1358/75.
 הסכום לכל לירה: 10 אגורות.

 פקודת פשיטת הרגל, 936 ו

 הודעה בדבר כוונה להכרת על דיבידנד
 שם החייב, תיאורו ומענו: חיים גדין, יהלומן, רחוב טרומפלדור 38,

 פתח־תקוה.
 בית-המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2350/71.

 היום האחרון לקבלח הוכחות: כ״ח באייר חשל״ו(28 במאי 1976).
 שם הנאמן, היאורו ומענו: מנחמ אגולסקי, עו״ד, רחוב אחד־העם 84,

 תל־אביב.

 ב׳ באייר תשל׳׳ו(2 במאי 1976) מנחם קרן
 םגן כונס הנכסים הרשמי

 צו קבלת נכסים אסיפה ראשונה

 שם החייב ומענו: אפרים זאור רפופודט, רחוב חן 49, רחובות.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 686/76.
 תאריך צו קבלת הנכסים: ה׳ בניסן השל״ו(8 באפריל 1976).

 בקשת נושה או חייב: בקשת נושה.
 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: א׳ בסיון תשל״ו(30 במאי
 1976) בשעה 12.00 בצהרים, במשרד כונס הנכסים הרשמי,

 רחוב נחלת בנימין 39, חל־אביב.

 1804 ילקוט הפרסומים 2219, י״ג באייר השל״ו, 13.5.1976



 הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי

 פקודת פשיטת הרגל, 936 ו

 שם ההייב, תיאורו ומעבה יחזקאל אברהם, חשמלאי,• רחוב ההגבה,
 בלוק 84, אור־יהודה.

 ביח המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2995/67.
 הםבומ לבל לירה: 55 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון.
 זמן פרעונו: כ״ג באייר השל״ו(23 במאי 1976).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו׳׳ד א׳ זיונץ, רחוב אמיל־זולא 13,
 חל־אביב.

 שם החייב ומענו: גרטי בחנה, רחוב יונה הנביא 12, תל־אביב.

 ביח המשפט המחוזי של: תל־אביב־־יפו, היק אזרחי 1503/73.
 הסכום לכל לירה: 100 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון וסופי.
נו:ב״ג באייר חשל״ו(23 במאי 1976).  זמן פרעו

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי, רחוב נחלת בנימין
 39, הל־אביב.

 שם החייב, הי&ורו ומענו: משה משה, פועל, רחוב ג׳ון קנדי 18,
 ראשוךהעין.

 בית המשפט המחוזי של: תל־־אביב־יפו, תיק •אזרחי 2350/73.
 הסכום לבל לירה: 100 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד• ראשון וסופי.
 זמן פרעונו: כ״ג באייר תשל״ו(23 במאי 1976).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: בונם הנכסים הרשמי, רחוב נחלת בנימין
 39, חל־אביב.

 הודעה על מינוי נאמן
 שם החייב ומענה יוסף אדיז׳ם, רחוב הפרסה 10, רמתיים.

 בית המשפט המחוזי של: תל־־אביב־יפו, תיק אזרחי 461/76. ־
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: אשר שלקוביץ, עו״ד, רחוב מזא״ה 1,

 תל-אביב.
(2 במאי 1976).  תאריך המינוי: ב׳ באייר תשל״ו

 הודעות על ביטול צו קבלת נכסים ופשיטת רגל
 שם החייב, תיאורו ומענה אילן סרף, חקלאי, רחוב רושטילד 82,

 בפר-סבא, ת״ז 5241102.
 בית המשפט המחוזי של: תל־־אביב־יפו, היק אזרחי 2586/75.

 תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל: י׳ בטבת השל״ו(14 בדצמבר
.(1975 

 תאריך ביטולו: ח׳ בניסן תשל״ו(8 באפריל 1973).

 שפ החייב, תיאורו ומענו: שלמה בלקר, רתך, שכ׳ רמב״ם 288/14,
 מחנה טוניס, באר־יעקב.

 בית המשפט המחוזי של: תל״אביב־יפו, תיק אזרחי 2917/72.
 תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל: א׳ בכסלו חשל׳׳ג(26 בנובמבר

.(1972 
 תאריך ביטולו: ו׳ בכסלו תשל״ד (21 בנובמבר 1973).

ק  ב׳ באייר תשל״ו(2 במאי 1976) מנחם ק
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעות על תשלום דיבידנד
 שם החייב, תיאורו ומענו: מאיר ארנפלד, סוהר, רחוב מלצר 22,

 בני־ברק.
 בית המשפט המחוזי של: חל־אביב-יפו, חיק אזרחי 3573/65.

 הסכום לכל לירה: 20 אגורות.
 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון.

 זמן פרעונו: ב״ג באייר תשל״ו(23 במאי 1976).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ד מי םטרכילביץ, רחוב בלפור 9,

 חל־אביב.

 שמ החייב, תיאורו ומענו: יוסף אדגבורג, נהג, מושב חצב.

 בית המשפט המחוזי של: חל־־אביב־יפו, חיק אזרחי 691/70.
 הסכום לבל לירה: 85 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד שני וסופי.
 זמן פרעוגו: כ״ג באייר תשל״ו(23 במאי 1976).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: כונס הגכסים הרשמי, רחוב נחלת
 בנימין 39, תל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: עזריה פבזנר, מוזאיקה, רחוב שפרינצק
 10, חולון.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2760/70.
 הסכום לבל לירה: 50 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון.
 זמן פרעונו; כ״ג באייר תשל״ו(23 במאי 1976).

 מקום פדעונו במשרד הנאמן: עו״ד, י׳ נטר, רחוב אלנבי 80, תל־
 אביב.

 שפ החייב, תיאורו ומענו: מיכאל פריד, אופה, רחוב צבי ארליך 4,
 שכ׳-אפרימ, רחובות.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 1603/58.
 הסכום לכל לירה: 100 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון וסופי.
 זמן פרפונו: כ״ג באייר חשל״ו(23 במאי 1976).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ד א׳ טל, רחוב מזא״׳ה 54, תל־אביב.

 שם החייב, חיאורו ומענו: דן נוימן, טכנאי, רחוב גורדון 39אי, נתניה.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־־יפו, חיק אזרחי 1422/75.

 הםבום לבל לירה: 60 אגורות.
 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון וסופי.

 זמן פרעונו: כ״ג באייר תשל׳׳ו(23 במאי 1976).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן; פו״ד י׳ שפירא, רחוב פנקס 65, תל־

 אביב.

 שם החייב, חיאורו ומענה רפאל ברדה, רחוב לוחמי סיני 12, רמת־
 יצחק.

 ביה המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 3633/65.
 הסכום לכל לירה: 68 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד שני וסופי.
 זמן־פרפונו: כ״ג באייר חשל״ו(23 במאי 1976).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ך אליקים הררי, שד׳ דוד המלך 1,
 תל-אביב.

 ילקוט הפרסומים 2219. י׳׳ג באייר תשל״ו, 13.5.1976 1805



 הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי

 פקודת פשיטת הרגל, 936 ו

 שם החייב, תיאורו ומעבה עזרא ואבלינה מזרחי, שבי ביאילק 16/4,
 טירת הכרמל.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 837/70.
 היום האחרון לקבלת הובחות: י״א באייר תשל״ו(21 במאי 1976).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: י׳ פלפלי, עו״ז־, רחוב הבנקים 3, חיפה

 שם החייב, תיאורו ומענו: נתנאל סבה, רחוב כלניות 7, חיפה.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1270/72.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: כ״א באייר תשל״ו(21 במאי 1976).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: ע׳ חרלף עו״ד, רחוב המגינים 42, היפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: שמעון זנודי, רחוב הנשיאים 638, מגדל
 העמק.

 בית המשפט המחוזי של: היפה, תיק אזרחי 501/69.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ב״א באייר תשל״ו(21 במאי 1976).
 שם הנאמן, תיאורו ומענה י׳ פלפלי עו״ד, רחוב הבנקים 3, חיפה.

 שם החייב, תיאורו ומענה מרדכי יוהן, רחוב יצחק שדה 34אי, חיפה.
 ביח המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 689/72.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: כ״א באייר תשל״ו(21 במאי 1976).

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

 הודעות על תשלום דיבידנד
 שם החייב, תיאורו ונמנו: צבי לוינגר, רחוב אל זיפו 18, חיפה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרחי 117/72.
 הסכום לכל לירה: 7%.

 דיבידנד ראשון או אחר: שני.
 זמן פרעונו: י״ד באייר תשל׳׳ו(14 במאי 1976).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: ע׳ חרלף עו״ד, שדי המגינים 42, חיפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: חנה אבידר, רחוב דליה 9, סביניה.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1071/74.

 הסכום לכל לירה: 50%.
 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון.

 זמן פרעונה י״ד באייר תשל״ו(14 במאי 1976).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: מכאל טאוסינג עו״ד, רחוב ליאונרדו

 דה וינצי 39, תל־אביב.

 בקשות שחתר
 שם החייב, תיאורו ומענו: יהודה סלח, בית אליעזר, חדרה.

 בית המשפט המחוזי של: היפה, תיק אזרחי 1243/75.
 היום והמקום לדיון בבקשת השחרור: כ״ח באייר תשל׳׳ו (28 במאי

 1976), בשעה 08.30 בכיה המשפט המחוזי בחיפה.

 שם ההייב, תיאורו ומענה תנה אבידד, רחוב דליה 9, סביביה.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1071/74.

 היומ והמקום לדיון בבקשח השחרור: ב׳ בתמוז תשל׳׳ו (30 ביוני
 1976), בשעה 08.30, בביח המשפט המחוזי של היפה.

 ל׳ בניסן תשל״ו(30 באפריל 1976) י׳ יקותיאלי
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעות על ביטול צו קבלת נכסים ופשיטת רגל,
 לאחר תשלום חובו

 שם החייב, תיאורו ומענה אלי אשכנזי, צבעי, רחוב יהודה הנשיא 50,
 נתניה, ה״ז 7884431.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזר,תי 4097/70.
 תאריך צו קבלת נכסים ופשיטה רגל: י״א בחשון תשל״א(10 בנובמבר

.(1970 
 תאריך ביטולה ט״ו באדר ב׳ תשל׳׳ו(17 במרס 1976).

 שם החייב ומענו: פנחס פנטוצקי, רחוב ברנדיים 40, תל־אביב, ת״ז
.0413721 

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 5159/68.
 תאריך צו קבלה נכסים ופשיטת רגל: ט׳ בחשון תשכ״ט(31 באוקטובר

.(1968 
 תאריך ביטולו: ז׳ בטבת תשל״ו(11 בדצמבר 1975).

׳ באייר תשל״ו(2 במאי 1976) מנחם קרן  ב
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 שם החייב, תיאורו ומענה פרוםפר עדי, רחוב אסף שמחוני 35/6,

 קרית אתא.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרחי 641/72.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: ב״א באייר תשל׳׳ו(21 במאי 1976).

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

 שם החייב, תיאורו ומענה מרסל ומשה סבג, רחוב ששת הימים 4/22,
 תל-חנן.

 ביה המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרתי 56/72.
 היום האהרון לקבלת הוכחות: ב״א באייר חשל״ו(21 במאי 1976).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: ע׳ הדלף, עו״ד, רחוב המגיגים 42, ׳חיפה

 שם החייב, תיאורו ומענו: סלים אבו שקארה, כפר מגיאר.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 2239/67.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: כ׳׳א באייר תשל״ו(21 במאי 1976).
 שמ הנאמן, תיאורו ומענו: י׳ פלפלי עו״ד, רחוב הבנקים 3, חיפה.

 שם החייב, תיאורו ומפנה אליאס אבו שקארה, כפר מג׳אר.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 2240/67.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: כ״א באייר תשל׳׳ו(21 במאי 1976).

 שם הנאמן, תיאורו ומענה י׳ פלפלי עו״ד, רחוב הבנקים 3, היפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: סמיח אבו שקארה, כפר מג׳אר.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 2241/67.'

 היום האחרון לקבלת הוכחות: ב״א באייר השל״ו(21 במאי 1976).

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

 שם החייב, תיאורו ומענה חיים זמיר, רחוב עליה 6/15, קרית טבעון.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1388/71.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: כ״א באייר תשל״ו(21 במאי 1976).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: ע׳ הדלף, עו״ד שדי המגינים 42, חיפה.

 1806 ילקוט הפרסומים 2219, י״ג באייר חשל״ו, 13.5.1976



 הודעות מאת כמס הנכסים הרשמי

 פקודת פשיטת הרגל, 1936

 הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 שפ החייב, תיאורו ומענו: ,ג׳אן שמעון, ת״ז 4510894, מכונאי׳

 רחוב רבי עקיבא 372/63, באר־שבע.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 438/72.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: ב׳ בסיון תשל״ו (31 במאי 1976).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב החלוץ 117,

 באר־שבע.

 צווי קבלת נכסים והכרזת פשיטת דגל,
 אסיפה ראשונה וחקירה פומבית

,  שפ החייב, תיאורו ומענו: מידם חיים, ח״ז 6251165, פקיד, שכ׳ א׳
 רחוב בלפור 9/11, באר־שבע.

 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 195/76.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: כ״ד באדר ב׳ תשל״ו

 (26 במרס 1976). .
 בקשת נושה או חייב: חייב.

ו (31 ןתשל״ ו י  תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ב׳ בס
 במאי 1976) בשעה 11.00 במשרד כונס הנכסים הרשמי, רח׳

 החלוץ 117, באר־שבע.
 תאריך הזקירה הפומבית השעה והמקום: ט׳ בסיון חשל״ו (7 ביוני

 1976) בשעה 08.30, בבית המשפט המחוזי בבאר־שבפ. .

 שם החייב, תיאורו ומענו: אלברט ביטון, ת׳׳ז 6299954, מדריך
 נוער, שכ׳ גליקסון 771/47, קרית־־גת.

 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 198/76.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: כ״ז באדר ב׳ תשל״ו

 (29 במרס 1976).
 בקשח נושה או חייב: החייב.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ב׳ במיון תשל׳׳ו (31
 במאי 1976) בשעה 10.00, במשרד כונס הנכסיפ הרשמי, רחוב

 החלוץ 117, באר־שבע.
7 ביוני )  תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקופ: טי בסיון תשל״ו

 1976) בשעה 08.30, בביה המשפט המחוזי בבאר־שבע.

 הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 שפ החייב, תיאורו ומענו: שוורץ אליהו, ח״ז 0254880, חקלאי

 וקבלן בנין, מושב יד־נתן בית מס׳ 70.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרתי 302/66.

(2 ביוני 1976).  היום האחרון לקבלת הוכחות: ד׳ בסיון תשל״ו
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב החלוץ 117,

 באר-שבע.

 שם החייב, תיאורו ומענו: בן שטרית יוסף, ת״ז 6859076, נגר,
 קרית־גת — 803/7 (הפודים 910/1).

 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, חיק אזרתי 327/72.
2 ביוני 1976). )  היום האחרון לקבלת הוכחות: ד׳ בסיון תשל״ו

 שפ הנאמן, תיאורו ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב החלוץ 117,
 באר-שבע.

 כ־׳ט בניסן תשל״ו(29 באפריל 1976) ש׳ אנקור
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 צו שחרור
 שם החייב, תיאורו ומענו: מריום פרנקל, רחוב עליה 25/4, קריה

 טבעון.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, היק אזרחי 2081/67.

 תאריך צו השחרור: ב׳ בניסן תשל״יו(2 באפריל 1976).
 מהות הצו: שחרור החלטי וסופי.

 .. צו שחדור ושחרור נאמן
 שם החייב, תיאורו ומענו: גרשון כץ, רחוב השרון 47, חיפה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1009/65.
 תאריך צו השחרור: כ׳׳ט באדר א׳ תש־ל״ו(1 במרס 1976).

 מהות הצו: שחרור החלטי וטופי. _
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: גב׳ שרה סלומון, עו״ד רחוב ירושליפ 1, -

 חיפה.
 תאריך השחרור: פ׳ בניסן תשל״ו(20 באפריל 1976).

 צווים המתלימ שחרור
 שם החייב׳ תיאורו ומענו: פמית אבו שקארה, בפר מנ׳אר.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 2241/67.
 תאריך צו השחרור: י״ב בניסן חשל״ו(12 באפריל 1976).

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

 שם החייב, תיאורו ומענו: אליאס אבו שקארה, בפד מגיאר.
 בית המשפט המחוזי.של:-חיפה, תיק אזרחי 2240/67..

 תאריך צו השחרור: י״ב בניסן תשל״ו(12 באפריל 1976).
 מהות הצו: שחרור בתנאי(סעיף 26(2) לפקודה).

 שם החייב, תיאורו ומענו: סליפ אבו שקארה, כפר מג׳אר.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 2239/67.

 תאריך צו השחרור: י״ב בניסן תשל״ו (12 באפריל 1976).
 מהוה הצו: שחרור בתנאי(סעיף 26 (2) לפקודה).

 שם החייב, תיאורו ומענו: אימריך נויבאור, רחוב קק־׳ל 14, נהריח.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1002/66.

(9 באפריל 1976).  האריך 3ו השחרור: ט׳׳ז בניסן תשל״ו
 מהות. הצו: שחרור בתנאי(סעיף 26(2) לפקודה).

 שם החייב, תיאורו ומענו: ניםים אדרי, רחוב ז׳בוטינסקי 16, עכו.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1577/71.

 תאריך צו השחרור: ב׳ בניסן תשל״ו(2 באפריל 1976).
 מהות הצו: שחרור בהנאי(סעיף 26(2) לפקודה).

 הודעה על ביטול הצו לביטול צו קבלת נכסים
 שפ החייב, תיאורו ומענו: סאלח אבי נימר, כפר ירכא.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1311/74.

 תאריך צו קבלת הנכסים ופשיטת הרגל: כ׳׳א בתשרי חשל״ה (7
 באוקטובר 1974).

 תאריך ביטולו: י״ט באדר א׳ תשל״ו(20 בפברואר 1976).
(2 באפריל 1976).  תאריך ביטול צו הביטול: ב׳ בניסן תשל״ו

 א׳ באייר תשל״ו(30 באפריל 1974) י׳ יקותיאלי
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 ילקוט הפרסומים 2219, י׳׳ג באייר תשל״ו, 13.5.1976 1807



í׳-*m 

 הסכום הכולל של שטרי אוצר
 לי׳ י ל*י

 1. שהיו במחזור ביום כ׳ בניסן תשל״ה
 (1 באפריל 1975) -

 על פי סעיף 1 (ב)(1) לפקודה
 שטרי אוצר, תש״ט—1948 165,000,000

 על פי סעיף 1 (ב)(2) לפקודת
 שטרי אוצר, חש״ט—1948 69,400,000

 םה״כ 234,400,000
 2. הוצאו אתרי התאריך האמור —

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

 3. נפדו אחרי התאריך האמור —
 על פי סעיף 1 (ב)(1)
 על פי סעיף 1 (ב)(2)

 4. נמצאים במחזור ביום י״ב באייר
 חשל״ו(12 במאי 1976) -

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

165,«©0>«00 
69,400,000 

234,400,000 

165,000,000 
69,400,000 

165,000,000 
69,400,000 

 פה״כ

 ו
 דין וחשבון לפי סעיף 53(1) של חוק ביק ישראל, השי״ד—1954,

 על מחזור המטבע והנכסיס המוחזקים לעומתו בסיום העבודה

 ביוש ו׳ באייר תשל״ו (6 במאי 1976)

 אג׳ ל־י

4,417,023,729 50 
 "'־65 178,375,329

4,555,399,059 15 
356,827,282 44 

4,238,571,776 71 

-  ־
4,595,399,059 15 

 שמרי כסף במחזור
 מעוח (לרבות הטבעות קמניס) במחזור .

 סך בל ממטבע במחזיר
 זהב

 יהדות במטבע חוץ
 שערי מקרקעין של הממשלה

 שטר• אוצר ושטרי התחייבות של הממשלה
 שפרי חוב ושטרי חליפין

 סך כל הנכסים

 לא כולל מטבעות זכרון (מזהב) בערד נקוב כולל של 13,662,400

 ליי שתכולת הזהב הכלול בהם שווה או עולה על ערכם הנקוב.

נותן  הודעות אלה נזתפרסנדדת על אחריות המודיעים ואין בפרסומן משוט מתן תעודה על נכו

 מגרש 28 בגוש 6971 באבו כביר בע׳׳מ
 (פירוק מרצון, נושים)

 הואיל והחברה החליטה באסיפתה מיום 5.2.76 על פירוק מרצון
 ועל מינוי הגב׳ תמר הדפה כמפרקת, נמסרת בזה הודעה כי אסיפת
 נושים בקשר לפירוק מרצון(נושים) של החברה הנ׳׳ל תתקיים ביום
 13.5.76, בשעה 16.00, במשרד עו״ד, א׳ נאמן, שדרות רוטשילד 2,

 תל־אביב.

 על סדר היום:
 א. דו״ח על מצב העסקים;

 ב. מינוי מפרק עסקים.
, מנהל ט ס י ל ד ב א ק ע  י

 תיקון טעויות דפוס
 בהודעה על תוצאות ההגרלה של המילווה העממי, תשי׳׳ד—1954,
 שפורסמה בילקוט הפרסומים 2210, ת־של״ו, עמי 1531, בסעיף ב,
 בסוף השורה הרביעית של המספרים, במקום ׳׳128402״ צ״ל

 ״138402״.

 בהודעה על מינוי ממונה על הגביה לפי חוק הביטוח הלאומי
 (נוסח משולב], תשכ׳־ח—1968, שפורסמה בילקוט הפרסומים 2209,

. ״ ר ג נ י ל ן ז ד  חשל״ו, עמ׳ 1523, במקום ׳•דן כלינגר״ צ־׳ל ״

 אראמה בע״מ
 (5פירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
 הנ״ל שנועדה ונתכנסה בהלכה ביום 11 במרס 1376, נתקבל־ החלטה
 מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה מייזלט מרחוב

 סוקולוב 23, תל־־אביב, כמפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש תביעותיו בצירוף
 הוכחותיו חרך 21 יום מידם פרסום הודעה זו, למשרד המפרק הב״ל.

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

, מפרק ם ל ז י י ה מ מ ל  ש

 אמידן בע״מ(בפירוק)
 הודעה על האסיפה הסופית בהתאם לסעיף 206

 לפקודת החברות
 ניחנת בזה הודעה שהאסיפה הכללית האחרונה של החברים בהברה
 הנ״ל תתכנס ביום 31 במאי 1976, בשעה 16.30, במשרד ה״ה שורץ
 פורת ושות׳, רחוב החלוץ 27, חיפה, לשם הגשת דו״ח סופי של
 המפרק המראה כיצד החנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי ההברה
 וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאח המפרק ולהחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובנלידות של החברה ושל המפרק.

, מפרק ת ר ו ד פ ו  ד

 ילקוט הפרסומים 2219, ־״ג באייר חשלי׳ו, 13.5.1976

 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים

1808 
 המחיר 320 אגורות




