
 רשומות

 ילקוט הפרסומים
 כי׳ח בתמוז תשל׳יד 2029 18 ביולי 1974

 עמוד

 הסמכה פקיר סעד, יפי חוק אימוץ ילדים . ., . . 1943
 הודעוונ על העברת סמכויות, יפי חוק השמות . . 1943
 ביטול העברת סמכויות, לפי חוק הדרכונים . . . 1943
 העברת סמיכויות, לפי-חוק הכניסה לישראל . . . "1943
 הודעה לפ•• פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) . 1944

 הודעות בדבר בחירת ראש המועצה המקומית םירת־הברמי
 וסגניו, סגן ראש המועצה האזורית מעלה־תגליל וראש

 המועצה האזורית קישון וסגניו 1944
 היתר לפי חוק ־הפיקוח על מצרכים ושירותים . . 1944
 הודעה. בדבר בחינות עזזרי רוקחים 1945
 שינוי בהרכב בית הדין למס עסקים בפודיידיה . . . 1945
1945 . . . .  בקשה לרישום ראשון של מקרקעין .
1946 . . . .  הודעות לפי חוק התכנון והבניה .
1950 . .  הזמנות בתי המשפט י
 הזמנות בתי הדין הרבניים 1957
 הודעות ל5י פקודת החברות . . ־׳ . . . . 1958•
1966 .  הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות . . . י
 הודעות כונס הנכסים הרשמי 1967
1972 . . . .  דו״ה בנה ישראל על מחזור המטבע .
1972 . . . .  הסכום הכולל של שטרי האוצר .
1972 . . . .  הודעות על אבדן תעודה ורשיונות .
 הודפות מאת הציבור 1973

 ־ עמוד

 הודעה על שובו של ראש הממשלה ושר התקשורת
 לארץ 1936
 הודעה על קביעת ממלא מקומו של שר . י. . . 1936
 הודעה על •שובו של שר לארץ . י . . . . 1936׳
 הודעה על הרשאה, לסי חוק נכסי המדינה . ־ . . 1936
1936 . . . .  הודעה על מינוי רשם . . .

 מינוי ועדות פיקוח, לפי הוק התביעות של קרבנות השואה
1936 . . . . . .  (הסדר הטיפול) .
 מינוי חברים לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה . 1937
1937 . . . . . .  מינוי עוזרי פקיד שומה .
 אישור מוסדות ציבור, לעני! סעיף 46 לפקודת מס הכנסה 1937

 קביעת מוסדות ציבור, לעניו סעיף 61 לחוק מס שבח
 י מקרקעין . 1937
 הודעה בדבר שימי בהרכב המועצה ייהסי עבודה , . . 1937
 אישור הסכם, לפי חוק הגנת השכר . 1937
 תיקון טעות בצו הרחבה -. • 1937
 תקנון שירות התעסוקה . 1938
 מ־בוי פקידי סעד, לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) . . 1942
 ביסול מינוי פקידי סעד, לפי החוק האמור . . . 1943

 מינוי קציני מעקב, יפי ־ חוק הנוער (.שפיטה, ענישה
 ודרכי טיפוי) 1943
 ביטול מינוים של קציני מבחן לנוער, לפי פקודת המבחו 1943



 חוק בתי המשפע, תשי״ז-1957

 הודעה על מינוי רשם
 בהתאם לסעיף 30 (ב) לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 1, אני
 מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 30 (א) לחוק האמור ובאישור שר
 המשפטים, מיניתי את דב איתן, שופט ראשי של בית משפט שלום,
 להיות רשפ של בית המשפט המחוזי בירושלים, מיום י״א בתמוז

 תשל״ד (1 ביולי 1974) ואילך.

 י״ב בתמוז תשל׳יד (2 ביולי 1974) שמעון אגרנט
 (תמ 70070) נשיא בית המשפט העליון

 1 סייח תשי״ז, עמ׳ 148.

 חוק התביעות של קובנות השואה

 (הסדר הסיטל), תשי״ז-957ז

 מינוי ועדות פיקוח

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16א לחוק התביעות של קרבגות השואה
 (הסדר הטיפול), תשי״ז—11957, אני ממנה ועדות פיקוח וזה הרכבן:

 חיים פורח, שופט בית משפט שלוה — יושב ראש
- חבר  ד״ר אילזה לינדנשטראוס
-הבר  ד״ר יוסף וויס

 יושב ראש
-

 חיים פורח, שופט ביח.משפט שלום
 ד״ר אלעזר זליקסון — חבר
- חבר  אלי יעקב אלראי, עו״ד

- יושב ראש  חייט פורח, שופט בית משפט שלום
- חבר  ד׳׳ר יוסף ווים
- חבר  ד״ר ברונו נחמן יעקבי

 חיים פורת, שופט בית משפט שלום — יושב ראש
 ד״ר יוסף ווים — חבר
- חבר  ד״ר אלעזר זליקסון

 חיים פורת, שופט בית משפט שלום — יושב ראש
- חבר  ד״ר אילזה לינדנשטראוס

- חבר.  ד״ר ברונו נחמן יעקבי

 חייט פורת, שופט בית משפט שלום — יושב ראש
 ד״ר אילזה לינדנשטראום — חבר -

- חבר  ד״ר אלעזר זליקפון

 מען הועדות: מזכירות בית משפט השלום תל־אביב־יפו.

 ההודעה על מינוי ועדות פיקוח שפורסמה בילקוט הפרסומים
 844, תשכ״א, עמ׳ 1258 — בטלה.

 י״ב בתמוז תשל״ד(2 ביולי 1974) חיים יי צדוק
 שר המשפטים

 1 סיח תשי׳׳ז, עמי 74; חשי׳ך, עמי 34; תשכ״ג, עמ׳ 147.

 תוק־יסוד: הממשלה

 הודעה על שובו של ראש הממשלה
 ושר התקשורת לארץ

 מודיעים בזה, לענין סעיפים 18 ו־20 לחוק־יסוד: הממשלה!,
 בי ראש הממשלה ושר התקשורת שב ארצה ביום י״א בתמוז תשל״ד

 (1 ביולי 1974).

 י״ב בתמוז תשל״ד(2 ביולי 1974) ״ גרשון אבנר
 (חמ 78410) - מזכיר הממשלה

 הודעה על קביעת ממלא מקומו של שר
 בהתאם לסעיף 41 (ב)(1) לחוק־יסוד: הממשלה 1, מודיעים בזה
 שהממשלה קבעה, לפי סעיף 20 לחוק האמור, כי שר העבודה יכהן
 כממלא מקומו של שר״התיירות מיום י״ג בתמוז תשל׳׳ד (3 ביולי

 1974) עד שובו של שר התיירות לארץ.

 י״ד בתמוז תשל״ד(4 ביולי 1974) גרשון אבנר
 (חמ 78410) מזכיר הממשלה

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

 התיירות שב ארצה ביוב ט״ז בתמוז חשל״ד (6 ביולי 1974).

 י״ז בתמוז תשל״ד(7 ביולי 1974) גרשון אבנר
 (חמ 78410) מזכיר הממשלה

 1 ס״ח חשכ״ה, עמ׳ 226. ,

 חוק נכסי המדינה, תשי״א-1951

 הודעה על הרשאה
 בהתאם לסעיף 6 (3) לחוק נכסי המדינה, תשיי׳א—11951,
 מודיעים בזה כי הממשלה החליטה להרשוח אח כל אהד מנושאי
 המשרוח במרכז למיכון משרדי במשרד האוצר, המפורטים להלן,
 לייצג את הממשלה בכל עסקה מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים
 4 ו־5 לחוק, פרט לעסקאות מקרקעין, הנוגעות לגכסי המדינה המפו
 רטים ליד בל אחד מהם, ולחתום בשם המדינה על המסמכים הנוגעים

 לעסקאות האמורות:

 (1) מנהל המרכז למיכון משרדי או הסגן למנהל המרכז למיכון
 משרדי (לביצוע ואמרכלות) ביחד עם גזבר המרכז למיכון
 משרדי—לגבי בל עסקה הנעשית במסגרת הפעולות של המרכז

 למיכון משרדי, ללא הגבלה;

 (2) מנהל לשבח שירות המרכז למיכון משרדי בירושלים או מנהל
 לשכת שירות המרכז למיכון משרדי בתל־אביב ביחד עם גזבר
 המרכז למיכון משרדי — לגבי בל עסקה הנעשית במסגרת
 הפעולות של המרכז למיכון משרדי, עד לסכום של 10,000

 לירות.
 ההודעה על הרשאה של נושאי משרות במרכז למיכון משרדי,

 שפורסמה בילקוט הפרסומים 1866, חשל״ג, עמ׳ 242 — בטלה.

 ט״ו בתמוז חשל׳׳ד(5 ביולי 1974) גרשון אב3ר
 (חמ 72840) מזכיר הממשלה

 1 ם״ח חשי״א, עמי 52.

 1936 ילקוט הפרסומים 2029, כ״ה בתמוז תשל״ד, 18.7.1974



 חוק מס שגת מקרקעין, תשכ״ג-1963

 קביעת מוסדות ציבור לענץ סעיף 61
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 61 (ד) לחוק מס שבח מקרקעין,
 תשכ״ג—11963, ובאישור ועדת הכספים של תבנסת, אני קובע כי —

 (1) ״ישיבת סוכטשוב ירושלים״ היא מוסד ציבור לענין הסעיף
 האמור, מיום ב״ב בטבת חש״ל (31 בדצמבר 1969);

 (2) ״ועד עדת הספרדים בירושלים,׳ הוא מוסד ציבור לענין הסעיף
 האמור;

 (3) ״ישיבת תומכי תמימים ליובאויטש״ היא מוסד ציבור לעבין
 הסעיף האמור.

 ליבםיון תשל״ד(20 ביוני 1974) יהושע רבינוביץ
 (חמ 72349) שר האוצר

 1 ס״ח תשב״ג, עמ׳ 150; תשכ״ה, עמ׳ 40; חשב״ז, עמי 105;
 תשכ״ח, עמי 171.

 חוק יישוב סכסוכי עבודה/ תשי״ז—1957

 הודעה בדבר שינוי בהרכב המועצה ליחסי עבודה
 בהתאם לסעיף 39 (ג) לחוק יישוב סכסוכי עבודה, תשי״ז—
 11957, אבי מודיע שמיניתי את גדעון לב להיות חבר המועצה

 ליחסי עבודה כנציג המעבידים, במקום מ׳ צחר 3.

 י״ז בתמוז תשל״ד(7 ביולי 4ל19) משה ברעם
 (חמ 75221) שר העבודה

 1 ס״ח 1964, תשי״ד, עמי 202.

 2 י׳׳פ 1481, תשכ״ט, עמ׳ 77.

 חוק הגנת השכר, תשי״ח-1958

 אישור הסכם
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הגנת השכר,תשי״ח—11958,
 אני מאשר לענין הסעיף האמור את ההסבמ הקיבוצי הכללי שבין
 ממשלת ישראל, מרכז קופת תולים של ההסתדרות הכללית, הסתדרות
 מדיצינית ״הדסה״ והנהלת ״מלבן״ לבין הארגון הארצי של הפיזיר־
 טרפיסטים והמחלקה לאיגוד מקצועי של ההסתדרות, מיום ו׳ באדר
 חשל״ד(28 בפברואר 1974), הרשום בפנקס ההסכמים הקיבוציים לפי

 מספר 69/74.

 י׳ בתמוז תשל׳׳ד(30 ביוני 1974) משה ברעם
 (חמ 75248) שד העבודה

 ! ס״ח חשי״ה, עמי 56; חש״ל, עמ׳40.י

 תיקון גועות

 בתוספת לצו הרחבה בענף מיצים, ריבות ושימורים, שפורסם
 בילקוט הפרסומים 1975, תשל׳יד, עמי 513, בסעיף 7.2.1, בפסקה ב,
 במקום ״18 בנובמבר 1973 ימי עבודה״ צ״ל ״1 בינואר 1973, 18

 ימי עבודה״.

 י׳ בתמוז השל״ד (30 ביוני 1974) משה ברעם
 (תמ 75232). שר העבודה

 הוק שירות המדינה (משמעת),

 תשכ״ג-1963

 מינוי חברים לבית הדץ למשמעת של עובדי המדינה
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק שירות המדינה (משמעת),
 תשכ״ג—1963 1, ובהתייעצות עם שר האוצר, אני ממנה את עובדי
 המדינה ששמותיהם נקובים להלן להיות מיום י״נ באב תשל״ד (1
 באוגוסט 1974) עד יום ז׳ באב תשל״ט (31 ביולי 1979) הברים
 בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה ברשימה שהגיש שר המשפטים:

 אלוף משנה (מיל.) דוד טלמור
 רות טובי
 חיה כדם

 אודה תמיר

 המינוי של -עובדי המדיבה האמורים להיות חברים בבית הדין
 למשמעת, שפורסם בילקוט הפרסומים 2006, תשל״ד, עמי 1342 —

 בטל.

 י״ט בתמוז תשל״ד(9 ביולי 1974) חיים י' צדוק
 (חמ 72050) , שר המשפטים

 1 ם׳׳ח תשכ״ג, עמי 50.

 פקודת מס הכנסה

 מינוי עוזרי פקיד שומה
 בהתאם לסעיף 1 לפקודת מם הכנסה 1, מתפרסם בזה מינוים של
 בדרה יצחק, גלמן קלרה, ודבי סלים כעוזרי פקיד שומה שאותם
 הרשה הנציב לשמש בסמכויותיו של פקיד'השומה ולמלא תפקידיו
 לצורך הגשמת סעיפים 145, 150, 151 ו־152 לפקודת מס הכנסה.

 י״ג בתמוז תשל״ד(3 ביולי 4ל19) יהושע רבינוביץ
 (חמ72310< שר האוצר

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120.

 הודעה בדבר אישור מוסד ציבורי לענין תרומות
 מיוחדות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת מם הכנסה!, אני מאשר
 את התזמורת הפילהרמונית הישראלית חברת הרכוש כמוסד ציבורי

 לענין תרומות מיוחדות.

 ה׳ בתמוז תשל״ד(25 ביוני 4ד19) יהושע רבינוביץ
 (חמ 72321) - שר האוצר

 אישור כמוסד ציבורי,לעין סעיף 46 לפקודה
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה!, אני מאשר
 את האגודה לעזרה הדדית ליוצאי ליטא בישראל מיסודם של מר
 א. ד. אברהמם ויוצאי ליטא בפילדלפיה ובישראל כמוסד ציבורי

 לענין הסעיף האמור. •

 ד׳ בתמוז תשל״ד(24 ביוני 1974) יהושע רבינוביץ
 (חמ 72321) • ׳ שר האוצר -

 ! דיני מדינת ישראל, נוסה הדש 6, עמי 120; ם״ח השכ״ח; עמי
.171 

 ילקוט הפרסומים 2029, כ״ח בתמוז תשקי״ד, 18.7.1974 1937



 חוק שיחת התעסוקה, תשי״ט-1959

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 ״89 לחוק שירות התעסוקה, תשי״ט-11959 אני מודיע כי נקבע באישור הממשלה 2 תקנון שירות
 התעסוקה בנוסח שלהלן:

 תקגון שירות התעסוקה
: מועצת ומינהלת לעוכת עבודה 9. פזור מועצת לשכה  פרק א

 שר־ העבודה רשאי, לאתר התיעצות במועצת השירות, לפזר הקמת מועצת״לשכה
 מועצת לשכת עבודה לפני תום תקופת כהונתה ולמנות מועצה אחרת

 במקומה, אם לדעתו אין היא ממלאה תפקידיה כראוי.

 10. הפקעה חברות במועצת לשכת עבודה
 חברות במועצת לשכת עבודה תחדל אף תוך תקופה כהונתה

 של המועצה בכל אחד מאלה:
 (1) מונה הבר אחר במקומו, על פי בקשת ארגון העוב
 דים שחבר מועצה - נציג עובדים — הבד בו או על פי
 בקשת ארגון מעבידים שאתו התיעצו במינוי חבר - נציג

 מעבידים;
 (2) שר העבודה העביר חבר המועצה מכהונתו על פי
 המלצת המועצה בגלל אי־מילוי תפקידיו כחבר המועצה;
 (3) עם התפטרותו של חבר המועצה בהודעה בכתב

 ליושב ראש המועצה.

 11. כשדות פעולות
 תום תקופת הכהונה, חסר במספר חברים אוי פסול במינוי כש־

 לעצמם לא יפגעו בכשרות פעולה של מועצת לשכת עבודה.

 משרות ניהול בלשכת עבודה —
 משרות ניהול בלשכת עבודה לענין סעיף 30 לחוק הן —

 (1) עוזר למנהל הלשכה לעניני השמה;
 (2) עוזר למנהל הלשכה לעניני מינהל, במידה ונתמנו

 נושאי משרות אלה.

: פעולות לשכת העבודה  פרק ב
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 רישוים דורשי עבודה 13.
 (א) המבקש להירשם בדורש עבודה יבוא ללשכת העבודה
 שבתחום שיפוטה מקום מגוריו הנקוב בתעודת הזהות, ימסור פרטים
 ויציג מסמכים, הכל כדרוש לקביעת מקצועו ותורו לשליחה לעבודה
 ולקביעת יתר הנתונים הדרושים לשליחתו לעבודה. כן חייב הרשום

 בדורש עבודה להודיע על כל שינוי שחל בפרטים כאמור.
 (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א) ירשם תושב ארעי באחת
 מלשכות העבודה ירושלים, תל־אביב־יפו, חיפה בלבד ויופנה לפי

 בקשהו ללשכה אהרה.

 14. רישום לפי מקצועות
 הפנקסים, הרשימות או הכרטיסיות המתנהלים בלשבת עבודה
 בקשר לשליחה לעבודה יהיו לפי מקצועות ראשיים או מקצועות

 משבה לסוגיהם.

 15. קביעת כושר עבודה
 (א) סבור מנהל לשכת עבודה או מי שנקבע לכך על ידו
 שמצבו הגופני או הנפשי של פלוני המבקש להירשם בלשכה או
 הרשום בלשכה כדורש עבודה יש בהם כדי להגביל את כושר עבודתו,
 או שהמבקש להירשם כדורש עבודה טוען בן - יופנה האיש לוועדה

 לקביעת כושר עבודה.

.5 
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 מועצת לשכת עבודה תתמנה על ידי שר העבודה.

 2. הרכב מועצת לשכה
 (א) מועצת לשכת עבודה תהיה מורכבת מיושב ראש ומנציגי

 עובדים ומעבידים שווה בשווה.
 (ב) מועצת לשכת עבודה למקצוע מסויים או לסוג מקצועות
 שלדעת שר העבודה רצוי כי יהיו מיוצגים בה הממשלה ומוסדות
 ציבוריים אחרים הנוגעים לאותו מקצוע או לאותו סוג מקצועות,
 תהיה מורכבת מנציגי ממשלה, מוסדות כאמור, עובדים ומעבידים -
 הכל כפי שיקבע השר לאחר התיעצות במועצת השירות — ובלבד

 שנציגי העובדים והמעבידים יהוו רוב.

 3. מינוי יו״ר מועצת לשכה
 יושב ראש מועצת לשכת עבודה יתמנה על ידי שר העבודה

 לאחר התיעצות במועצת השירות.
 4. מינוי נציגי עובדים ומעבידים־

 נציגי העובדים במועצת לשכת עבודה יתמנו לאחר התיעצות
 בארגון העובדים המייצג אה המספר הגדול ביותר של עובדים בתחום
 שפוטה של לשכת העבודה, ונציגי המעבידים יתמנו לאחר התיעצוה
 בארגונים של מעבידים שלדעת השר הם יציגים בתהום שפוטה של

 הלשכה ונוגעים בדבר.

 מספר חברי מועצת לשכה
 מספר חבריה של מועצת לשכת עבודה יהיה: —

 (1) במועצת לשכת עבודה שליד לשכות העבודה ירו
 שלים, תל־אביב־יפו וחיפה - 31;

 (2) במועצת לשבת עבודה שליד לשכות עבודה אחרות-
 לא פחות מ־11 ולא יותר מ־21.

 סמכות מועצת לשבח עבודה
 מועצת לשכת עבודה -

 (1) הדון באותן בעיות התעסוקה שבתחום שיפוטה של
 הלשכה שהן בסמכות שירות החעםוקה;

 (2) תדון בפעולות לשכת העבודה ותעביר את הערותיה
 למיבהלת הלשכה;

 (3) רשאית לדרוש ולקבל דינים וחשבונות מאת מיבהלת
 לשכת העבודה על פעולות הלשכה ולהעביר הערותיה

 למועצת השירות.

י מינהל והשמה נ י  7. ועדות לענ
 מועצת לשכת עבודה שליד לשבות העבודה ירושלים, תל־
 אביב־יפו וחיפה תמנה מבין חבריה ועדה לארגון ומינהל וועדה
 לעניני השמה שתהיינה מורכבות כדוגמת הוועדות המקבילות ליד

 מועצת השירות, בשינויים שהענק מחייבם.

 8. תקופת כהונה
 הקופה כהונתה של מועצת לשבה היא שלוש שנים מהיום שנת

 מנתה, אך מותר למנותה מחדש.
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 (ב) מפפר הנקודות בהן תזוכה דורשת עבודה בשל מצבת
 המשפחתי הוא —

 (1) אין תלויים בה והיא גרה אצל
 הוריה או עם בעלה — 4 נקודות
 (2) אין תלויים בה והיא גרה לבד 5 נקודות
 (3) תלוי בה אדם אחד בלבד 6 נקודות
 (4) תלויים בה שבי אנשים ל נקודות
 (5) תלויים בה שלושה אנשים . 8 נקודות

 . תלויים
 אלה הם בגדר תלויים בדורש עבודה לענין סעיף 23 —

 י(1) אשתו של מחוסר עבודה שאינה עובדת אלא במשק
 ביתה;

 (2) בעלה של מחוסרת עבודה שאינו מסוגל לעבודה
 וכלכלתו עליה בלבד;

 (3) ילד של דורש עבודה שהוא ראש משפחה, לרבות
 ילד חורג או ילד מאומץ עד גיל 18 שבה שאין לו הכנסה
 מעבודה, יוכן ילד שלמעלה מגילי 18 שנה שאינו'מסוגל

 לעבודה וכלכלתו על מחוסר העבודה בלבד;
 (4) הורה או הורה של בן זוגו הנמצא בישראל שאיןילו

 הכבסה משלו ואין לו ילד אחר העובד או בעל הכנסה;
 (5) אחיו או אחותו או אחיו או אחותו של בן־זוגו שלא
 מלאו לו 18 שנה, הנמצא בישראל ושפרנסתו עליו בלבד,

 25. נקודות בשל משך חוסר עבודה
 מחוסר עבודה יזוכה בשל בל ששה ימים בהם היה מחוסר עבודה
 במספר נקודות נוספות השווה למספר הנקודות להן הוא זכאי לפי

 סעיף 23.

 26. חישוב משך חוסר עבודה
 לענין זיכוי בנקודות בשל חוסר עבודה יובאו בחשבון רק ששה
 החודשים האחרונים שלפני החודש השוטף; מי שנרשם כדורש עבודה
 בחודש פלוני לא יזוכה בנקודות בשל חוסר עבודה לאותו חודש ואם
 הוא נרשם כאמור אחרי היום ה־27 לחודש לא יזוכה גם לחודש

 שלאחריו.

 27. סירוב לקבל עבודה
 במבע מחוסר עבודה מלקבל עבודה שהוצעה -לו על ידי לשכת
 העבודה או שקיבל העבודה ומרצונו הוא חדל לעבוד בטרם עברו 12
 יום מאז התחיל לעבוד, הכל ללא נימוק שהוא לדעת מנהל הלשכר
 סביר, רואים אותו לענין קביעת התור כאילו עבד ששה ימים, או
 כאילו עבד ששה ימים נוספים, הכל לפי הענין. היתה העבודה שהוצעה
 כאמור לתקופה מסוימת או עבודה שמבחינת אופיה היא לתקופה
 מסויימת רואים אותו לענין קביעת החור כאילו עבד חודש או כל

 אותה התקופה, הכל לפי התקופה הקצרה יותר.

 28. שמירת התור
 דורש עבודה הרשום בתור לעבודה מקצועית לא יפסיד את
 תורו כאמור בשל עבודה בעבודה שאינה מקצועית אליה בשלח על

 ידי לשכת העבודה.

ות - - י  29. עדיפו
 (א) לשכת עבודה תשלח לעבודה מחוץ לתור:

 (1) עולה - במשך שנה אהת מהיום שעלה לישראל;
 (2) חייל משוחרר משירות סדיר - במשך שנה אחת

 מיום שחרורו.
 ״שירות סדיר״ - שירות לפי פרק שלישי לחוקישירות

 הבטחון, תשי״ט—1959 (נוסח משולב);

 (ב) הוועדה לקביעת כושר עבודה תקבע את כושר עבודתו של
 מי שהופבה אליה כאמור מבחינת מצבו הגופני או הנפשי בשים לב
 למקצועו או לשטה העבודה בו הוא עתיד לעבוד, והלשכה תפעל

 בכל הנוגע לרישום ולשליחה לעבודה לפי ממצאי הוועדה.
 (ג) ״ועדה לקביעת כושר עבודה״ — ועדה של שלושה,
 חייבו — מנהל לשבח העבודה או מי שנקבע לכך על ידי מינהלת
 השירות — יושב ראש; רופא שנתמנה על ידי מינהלח השירות;

 ומי שנקבע על ידי מינהלת השירות ביועץ תעסוקחי לוועדה.

 16. אי החיצבוח בפני ועדה לקביעת כושר עבודה
 מי שהופנה לוועדה לקביעת כושר עבודה ולא החיצב במועד
 ובמקום שנדרש או שלא עשה אח כל המוטל עליו על מבת לאפשר
 לוועדה וכן לחבריה למלא אח התפקיד המוטל עליהם, רשאיח הלש
 כה לא לשלחו לעבודה בל עוד לא התיצב או עשה אח המוטל עליו

 באמור ובלבד שההתיצבות והבדיקה לא יחייבוהו בכל חשלום.

 17. הזמנת עובדים
 הודעה הנמסרת לפי סעיף 36 לחוק על ידי מי שזקוק לעובד

 תכלול תיאור מפורט של התפקיד שלמילואו נדרש העובד.

 18. רישום הזמנות לעובדים
 הודעות לפי סעיף 36 לחוק יירשמו בפנקס הזמנות לפי סדר
 קבלתן; על־פי בקשת מוסר ההודעה יינתן לו אישור בכתב על הו

 דעתו, בהתאם לרשום בפנקס ההזמנות.

 19. תור לשליחה לעבודה
 לשכת העבודה תשלח דורשי ׳עבודה המתאימים לעבודה שלבי
 צועה זקוקים לעובד מתוך רשימת התור שתערך בעיקר בהתאם

 לעקרונות אלה, אלא אם נאמר במפורש אחרת -בתקנון זה —
 (1) המצב המשפחתי;

 (2) משך חוסר עבודה.

 20. קביעת הוסר עבודה
 הרשום כדורש עבודה (להלן - דורש עבודה) שאין לו הכנסה
 מעסק או ממשלח יד והתובע קביעת מקומו בתור לשליחה לעבודה
 בשל משך היותו מחוסר עבודה (להלן - מחוסר עבודה) יתייצב
 בלשכת העבודה בימים ובשעות שנקבעו למתן סידורי עבודה באותו
 מדור. התייצב כאמור ולא נשלח לעבודה יראו לעבין עריכת התור
 לשליחה לעבודה את הימים שבהם לא בשלח לעבודה כימי תוסר

 עבודה.

 21. אי החיצבות לשליחה לעבודה
 מחוסר עבודה שלא התיצב באמור בסעיף 20, ללא סיבה סבירה,
 ידאו לענין עריכת התור לשליחה לעבודה אח הימים שבין התיצבותו

 האחרונה לבין התיצבותו הקודמת בימים בהם עבד.
 ״סיבה סבירה״ — סיבה שלדעה מנהל לשכת העבודה מצדיקה —

 לפי הנהוג ביחסי עבודה תקיבים - העדרות מעבודה.

נקודות החור  22. ׳
 לשם עריכת התור כאמור בסעיף 19 יזוכה דורש עבודה בנקו־

 . דות בהתאם לאמור בסעיפים 23 ו־25.

 23. נקודות בשל מצב משפחתי
 (א) מספד הנקודות בהן יזוכה דורש עבודה בשל מצבו המש

 פחתי הוא —
 י (1) אין תלויים בו או שתלוי בו אדם

 אחד בלבד - 4 נקודות
 (2) תלויים בו 2 אנשים 5 נקודות
 (3) תלויים ביו 3 אנשים 6 נקודות
 (4) תלויים בו 4 או 5 אנשים 7 נקודות
 (5) תלויים בו 6 או יותר 8 נקודות

 ילקוט הפרסומים 2029, ב״ח בתמוז תשל״ד, 18.7.1974 1939



 33. עובד חלקי
 (א) העובד עבודה חלקית יראוהו לענין שליחה לעבודה
 חלקית נוספת כמחוסר עבודה במשך בל הזמן שהוא עובד עבודה

 חלקית;
 (ב) העובד עבודה חלקית יראוהו לענין שליחה לעבודה

 מלאה כמחוסר עבודה פרק זמן יחסי למידת חלקיות עבודתו;
 (ג) העובד ?בודה מלאה יישלח לעבודה חלקית נוספת רק
 לאחר שנשלחו כל מחוסרי העבודה המתאימים לעבודה שלביצועה

 זקוקים לעובד.

 34. תור לשליחה לעבודה של נערים
 (א) התור לשליחה לעבודה של בערים ייערך לפי משך חוסר

 העבודה במשך 4 החודשים האחרובים בלבד;
 (ב) נער המפרנס את עצמו או נער שעול פרנסת משפחתו
 הוא במידה ניכרת עליו, וכן נער שהופנה ללשכת העבודה על ידי
 קצין מבחן או הנמצא בחסות עוקבת תשלח אותו הלשכה לעבודה

 מחוץ לתור;
 (ג) גער שבפנקס העבודה שלו כמשמעותו בחוק עבודת
 הנוער,תשי״ג—1953 , מצויין שהוא בלתי מתאים מבחינה רפואית
 לעבודות או מקצועית מסויימיס, תשלח אותו הלטכה לעבודה מחוץ

 לתור באותן עבודות או מקצועות להם הוא מתאים;

 (ד) בעלי זכות עדיפות לפי סעיפי משנו, (ב) ו־(ג) ביבם לבין
 עצמם יישלחו לעבודה בהתאם לאמור בסעיף משבה (א) ובלבד שלנער
 עולה במשך איבעת החודשים הראשובים מיום עלייתו לישראל

 תהיה עדיפות ראשונה;
 (ה) חניך, כמשמעותו בחוק החניכות, תשי״ג—1953,. שהפסיק
 את עבודתו אצל מעבידו שלא בהתאם לסעיף 17 לחוק האמור, יהיה
 במשך ששה חודשים מיום שהפסיק את עבודתו כאמור — אחרון

 בתור לשליחה לעבודה במקצוע בו היה חניך.

 פרק ג: לשכת העבודה לימאים
 35. רישום ימאים

 יא) לשבת העבודה לימאים תרשום דורשי עבודה אלה —
 (1) בעל פנקס ימאי או תעודה שניתנה או הוכרה לפי
 הפרק הרביעי לתקנות הנמלים (ימאים), תש״ך-1960

 (להלן - תקנות הימאים);
 (2) בעל תעודה הסמכה או היתר שירות כמשמעותם

 בתקנות הימאים;
 (3) מי שפנה אליה במישרין או שהופנה אליה על ידי
 לשכת עבודה אחרת ואושר על ידי ועדה במתאים לעבודה
 על אניה שלא בדרגה של ימאי כמשמעותה בתקנות

 הימאים.

 (ב) ועדה באמור בסעיף משנה(א)(3) תמונה ע״י יו״ר מועצת
 לשכת העבודה לימאים והיא תהיוז של ארבעוד, היינו

 (!) מנהל הלשכה או מי שנקבע על ידו לבך — יו״ר;
 (2) מנהל אגף הספנות והנמלים במשרד התחבורה או

 מי שנקבע על ידו לבך;
 (3) נציג עובדים שנתמנה מבין האנשים ששמותיהם.
 כלולים ברשימת נציגי העובדים לוועדות כאמור שנערכה
 על ידי נציגי העובדים במועצת לשכת העבודה לימאים;
 (4) נציג מעבידים שנתמנה מבין האנשים ששמותיהם
 בלולים ברשימת נציגי המעבידים לוועדות באמור שני
 ערכה על ידי נציגי המעבידים במועצת לשכת העבודה

 לימאים.

 (3) מוגבל בכושר עבודתו - לעבודה שהוא מתאים לה י
 לפי ממצאי הוועדה לקביעת בושר עבודה;

 (4) דורש עבודה שהוא בן 50 ומעלה; להוציא דורש
 •עבודה כאמור שיש לו הכנסה ממקור כלשהו, שאינה
 קטנה ממענק הזקנה המשתלם מקרן מענקי זקנה או מקצבת
 זקנה לפי חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד-1953, הכל לפי

 הסכום הקטן יותר;
 (5) מי שהיה עובד 20 שנת לפחות בעבודת כפיים
 בארץ וב־3 השנים האחרונות היה רשום בלשכה ולא
 עבד במקום עבודה אחד ברציפות 6 חודשים לפחות —
 לעבודה שמבחינת המפעל או מקום העבודה בו זקוקים
י מועצת ר  לעובד היא קבועה, וועדה המורכבת מ־3 מ
 לשבת העבודה, שתקרא הוועדה לותיקים, תקבע לפי
 שיקול דעתה אח זכותו לעדיפות ואת מידת העדיפות;
 (6) מי שלפי הוראות חיקוק מבוע מסיבת מצב בריאותו

 מלהמשיך לעבוד בעבודה בה הוא עבד;
 (7) בני משפחה של שותף — במפעל השותפות; ״בני
 משפחה״ - כמשמעותם בתקנות שירות התעסוקה (פטור
 מזיקה ללשכת עבודה לגבי בבי משפחה), תש״ך—1960;
 (8) הבר או בני משפחה של חבר בחברה פרטיה הרשומה
 לפי פקודה החברות שהשליטה עליה - כמשמעותה
 בסעיף 26 לפקודת מס הכנסה 1947 — נתונה בידי חמישה
 בני אדם לכל היותר ומספר הבדיה אינו עולה על 10 -

 במפעל החברה;
 ״בני משפחה׳׳ — כמשמעותם בתקנות שירות התעסוקה
 (פטור מזיקה ללשכת עבודה לגבי בני משפחה),הש״ך-

.1960 

 (ב) בעלי זכות עדיפות לפי םעיף משבה (א)(1) עד (8) בינם
 לבין עצמם יחולו עליהם הוראות הסעיפים 26-19, הבל לפי הענין.

ר׳ לעבודה ו  30. מדיפות למפוטד שהובטחה זכותו לחז
 מי שפוטר מעבודה והובטחה לו בהסכם קיבוצי החל על העובד
 והמעביד ובאין הסכם קיבוצי באותו ענין — הסכם מיוחד בין הרשאים
 להיות צד להסכם קיבוצי, זכות לחזור לעבודה תוך זמן קצוב -
 ישלח לעבודה למקום העבודה ממנו פוטר מחוץ לתור, תוך אוהו

 הזמן.

 31. תור לשליחה לעבודה של סטודנטים
 התור לשליחה לעבודה של סטודנטים הרשומים במדור לםטו־
 דנטים — לעבודות חלקיות או ארעיות שנועדו על ידי מנהל לשכת
 העבודה בשביל סטודנטים, יערך לפי הנחיות שייקבעו מזמן לזמן

 על ידי ועדה שהתמנה ליד כל מדור לסטודנטים על ידי מועצת י
 לשכת העבודה. ועדה כאמור היא של 3 —

 (1) מנהל המדור לסטודנטים - יושב ראש;
 (2) שני סטודנטים שיתמנו לאחר התיעצות בהתאחדות

 הסטודנטים בישראל.

 32. מחליף
 (א) דורש עבודה שהוא עובד הרוצה להחליף את מקום עבודתו
 (להלן - מחליף), רשאית לשכת העבודה לשלוח אותו לעבודה מחוץ
 לתור לאתר שתיווכח בי תנאי העבודה במקום העבודה שיתפנה על
 ידו לרבות סיכויי משך זמן העבודה אינם פחותים מאלה שבמקום

 החדש;
 (ב) לא מחקיימים במקום העבודה שיהפנה התנאים האמורים
 בסעיף משנה (א) יישלח המחליף לעבודה רק לאחר שנשלחו כל

 מחוסרי העבודה המחאימים לעבודה שלביצועה זקוקים לעובד.

 1940 ילקוט הפרסומים 2029, כ״ח בתמוז תשל״ד, 18.7.1974



: הוראות שונות  פרק ד
 40. הנחיות לסיפוק דרישות לעובדים

 לא יכולה לשכת עבודה לספק את כל הדרישות לעובדים תנהג
 הלשכה לפי הנהיות אלה:

 (1) הקודם במסירת הדרישה קודם לקבלת עובדים;
 (2) במידת האפשר ובשים לב לעבודה שיש לבצע,

 יישלחו עובדים במספר יחסי לדרישות;
 (3) צויין בדרישה מספר עובדים מינימלי לביצוע
 עבודה פלונית לא השלח הלשכה מספד עובדים קטן
 יותר; אולם העובדה שלא נשלחו עובדים יחסית לדרישה
 באמור בפסקה (2) תובא בחשבון בשליחת עובדים לאחר

 מכן;
 (4) יועדפו מפעלים ומקומות עבודה - ששר העבודה
 הוויה בכתב למינהלת השירות כי יועדפו בשל חשיבותם
 לבטחון המדינה, קיום אספקה ושירותים היוניים או בגלל
 חשיבותם המיוחדת לכלכלה, ובלבד שלא יועדפו כאמור
 בגלל אופיו של המפעל או מקום העבודה מבחינת הב

 עלות עליו.

 מינהלת השירות תמסור לעתים מזומנות לוועדת ההשמה של
 מועצת השירות דין וחשבון בדבר. ההוראות שקיבלה כאמור ומידת

 הפעלתן.

י הזמנות  41. מועיד למילו

 (א) הודיע מעביד ללשכת עבודה לפי סעיף 36 לחוק שהוא
 זקוק לעובד וההודעה נמסרה לפחות פרק זמן, כנקוב בטור א׳ לתוספת,
 לפני המועד שבו זקוקים לעובד ולא שלחה הלשכה עובד כמבוקש
 עד למועד הנקוב בטור ב׳ לתוספת שלפני המועד שבו זקוקים לעובד,
 דשאי המעביד להצביע ללשכה על מועמד הממלא אחר הדרישות
 אותן פירט בהודעתו, והלשכה תשלח אליו את המועמד עליו הצביע

 כאמור.

 (ב) הודיע מעביד ללשכת עבודה לפי סעיף 36 לחוה שהוא
 זקוק לעובד וההודעה נמסרה אחרי פרק הזמן הנקוב בטור א׳ לתוספת
 שלפני המועד שבו זקוקים לעובד ולא שלחה הלשכה עובד כמבוקש
 כעבור המועדים הנקובים בטור ג׳ לתוספת לגבי עובדים מקצועיים
 ובטור ד׳ לתוספת לגבי עובדים בלתי מקצועיים ממועד מסירת ההו־
 דעה, רשאי המעביד להצביע ללשכה על מועמד הממלא אחרי הדרי
 שות אותן פירט בהודעתו והלשכה תשלח אליו את המועמד עליו

 הצביע כאמור.

 (נ) היתה העבודה שלביצועה זקוקים לעובד, עבודה שאינה
 סובלת דיחוי יפנה ללשכה עם גמר יום עבודתו הראשון, ובאם אין
 בלשכה עוב>מתאים אוזר - ההן לו הלשכה כתב שליחה לעבודה

 לשם המשך עבודתו אצל אותו מעביד.
 על המעביד נטל ההוכחה שאמנם היתה העבודה עבודה שאינה

 סובלת דיחוי כאמור.

 (ד) נתפנה מקום של.ימאי באניה לא יותר מ־12 שעות לפני
 המועד שנקבע להפלגת האניה, ומילוי מקומו של אותר ימאי הוא
 הכרהי להפלגת האביה, יהיה רשאי המעביד להצביע ללשכת העבודה
 לימאים על מועמד מתאים, ואם אין בלשכה מועמד מתאים אחר —

 תשלח הלשכה את המועמד עליו הצביע המעביד.

 נטל ההוכחה שאמנם נתפנה המקום לא יותר מ־12 שעות לפני
 המועד שנקבע להפלגת האביה, ושמילוי מקומו של אותו ימאי הוא

 הכרחי להפלגת האניה - על המעביד.

 (ג) באישור מועצת לשכת העבודה לימאים רשאית לשכת
 העבודה לימאים להפסיק זמנית רישום דורשי עבודה במקצוע מסויים
 או סוגי עבודה מסויימים שאין בידיהם פנקס או תעודה כאמור בסעיף
 משנה (א) אם לדעת מנהל הלשכה מספר הרשומים בדורשי עבודה
 באותו מקצוע או סוג עבודה עולה על המספר שלפי התחזית ניתן

 לסידור בעבודה בעתיד הנראה לעין.

 36. התור בלשבת עבודה לימאים
 על אף האמור בסעיף 19 ייערך התור לשליחה לעבודה של
 דורשי.עבודה על אניה (להלן — ימאים) לפי חור רישומם בלשכת

 העבודה לימאים ובהתאם לאמור בסעיפים 37 ו־38.

 37. קבוצות ימאים
 (א) ימאים יסווגו בשלוש קבוצות אלה —

 (1) מי שחדל לעבוד על אניה בנלל -
 (א) מחלוז, תאונת עבודה, חופש שנתי, חופש
 לימודים, נישואין, לידה, אבל או שליחות ציבורית;

 או
 (ב) הפלגה רצופה' של שנה אחת או יותר על אניח

 אהת; או
 (ג) אי השתלבות בצוות האניה — ואיגוד הימאים

 המליץ על העברתו לאניה אהדת; או
 (ד) העמדת האניה או העברתה לבעל אחר(להלן- י

 קבוצה ראשונה);
 (2) מי שחדל לעבוד על אביה ואינו נמנה על הקבוצה
 הראשונה ולא עברה שנה מאז שחדל לעבוד לאחרונה על

 אביה(להלן - קבוצה שביה);
 (3) מי שלא נמנה על הקבוצה הראשונה או השביה

 (להלן - קבוצה שלישית).
 (ב) לא ישלה לעבודה ימאי הבמנה על הקבוצה השניה כל עוד
 רשום בתור ימאי הבמנה על הקבוצה הראשונה והוא מתאים ומוכן
 לעבודה שלביצועה זקוקים לימאי, ולא יישלח ימאי הבמנה על הק
 בוצה השלישית כל עוד רשום בתור ימאי הנמבה על הקבוצה הראשונה

 או השניה והוא מתאים ומוכן לעבודה שלביצועה זקוקים לימאי.

 38. צוות חוף
 (א) לעבין שליחה לעבודה של ימאי.במסגרת ״צוות חוף״

 יסווגו הימאים בשלוש קבוצות אלה:
 (1) מי שנמנע ממנו להפליג באניה בכלל מחלה או
 מסיבה משפחתית ולא עברו.ששה חודשים מיום גמר

 הפלגתו האחרונה (להלן — קבוצת חוף ראשונה);
 .(2) מי שלא התקיימו בו התנאים האמורים בפסקה (1)
 ולא עברו שלושה חודשים מיום גמר הפלגתו האהרונת

 (להלן — קבוצת חוף שניה);
 (3)" מי שלא נתקיימו בו התבאים האמורים בפסקה (1)

 או(2) (להלן — קבוצת חוף שלישית),
 (ב) לא יישלח לעבודה על אניה במסגרת ״צוות חוף״ ימאי
 הנמנה על קבוצת חוף שניה כל עוד בנמצא ימאי הנמנה על קבוצת
 חוף ראשונה והוא מתאים ומוכן לעבודה שלביצועה זקוקים לימאי,
 ולא ישלח לעבודה כאמור ימאי הנמנה על קבוצת חוף שלישית כל
 עוד בנמצא ימאי הנמנה על קבוצת חוף ראשונה או שניה, והוא

 מתאים ומוכן לעבודה שלביצועה זקוקים לימאי.

 39. סירוב ימאי לקבל עבודה
 על אף האמור בסעיף 27 — נמנע ימאי מלקבל מבודה שהוצעה
 לו על ידי לשכת העבודה לימאים ללא נימוק שהוא לדעת מנהל
 הלשכה סביר, רואים אותו לענין התור לשליחה לעבודה כאילו
 ברשם רק למחרת היום בו היה צריך לצאת לעבודה שהוצעה לו

 כאמור.

 ילקוט הפרסומים 2029, כ׳׳ח בתמוז תשל״ד, 18.7.1974 1941



 תוספת
 (סעיף 41)

 טור א׳
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 שעות
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 תעשיה ומלאכה

 בניה וחקלאות

 חקלאות - איסוף ירקות —

 פקידות 14

 שירותים וענפי עבודה אחרים 14
4 -

- 12 12 

 משה ברעם
 שר העבודה

 ימאות — צוות שלם או לצוות
 מחלקה שלמה - 14

 ימאות - בודדיש 2

 ימאות-בודדים לאניות השוהות
 בנמל לא יותר מ־36 שעות 24

 כי בתמה תשל״ד(10 ביולי 1974)
 (המ 75286)

 חוק הנועד (טיפול והשגחה), ומו״ו—1960

 הודעה בדבר מינוי פקידי סעד
 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער (טיפול
 והשגחה), תש״ך—11960, אני ממנה את האנשים ששמותיהם מפורטים
 להלן להיות פקידי סעד לעבין החוק האמור, בל אחד במקום שצויין

 ליד שמו:

 — עירית רחובות
 — עירית קרית־אתא

 — עירית חדרה
 — עירית אשקלון

 — המועצה האזורית לכיש

 בר גיל בירה
 ברם מרים
 גאון ביסים
 כהן מרים

 סיםם אורה
 קורגבליט רוזית — המועצה המקומית קרית־מוצקין

 ההודעה בדבר מינוי פקידי סעד שפורסמה בילקוט הפרסומים 793,
 חשכ״א, עמי 2, תתוקן לפי זה.

 ויקטור שם־טוב
 שר הסעד

 ל׳ בםיון תשל׳׳ד(20 ביוני 1974)
 (חמ 7803)

 1 סייח תש׳׳ך, עמ׳ 52.

 42. התאמה לעבודה
 (א) טוען מעביד שמי שבשלה אליו ע״י לשכת עבודה —
 לעבודה בענפי עבודה, במקצועות ובעבודות שלגביהם קיימת.זיקת
 חובה ללשכת עבודה — אינו מתאים, והלשכה איבה מקבלת את טענת
 המעביד — יובא הענק בדחיפות לבירור בפני ועדה שתמונה ע״י
 יו״ר מועצת לשכת העבודה, וממצאיה יעמדו בעינם כל עוד ועדת

 הערר לא החליטה אחרת.

 (ב) ועדה כאמור בסעיף משגה (א) היא של שלושה -
 (1) אחד שנתמנה להיות יושב ראש מבין האנשים
 ששמותיהם כלולים ברשימת יושבי ראש לוועדות באמור

 שבערבה על ידי מועצת לשכת' העבודה;
 (2) נציג עובדים שנתמכה מבין האנשים ששמותיהם
 כלולים ברשימת נציגי העובדים לוועדות כאמור שנערכה
 על ידי מועצת לשכת העבודה לאחר התיעצות בנציגי

 העובדים במועצה;
 (3) נציג מעבידים שנתמנה מבין האנשים ששמותיהם
 כלולים ברשימת נציגי המעבידים לוועדות כאמור שנ
 ערכה על ידי• מועצת לשבת העבודה לאחר התיעצות

 בנציגי המעבידים במועצה.

 43. עבודות יזומות
 לעגין שליחה לעבודות יזומות שהן עבודות שהופעלו לפי הו
 ראות מי שהוסמך לכך על ידי שר העבודה לשם הקלה על מחוסרי
 עבודה — רשאי מי שהוסמך לבך על ידי שר העבודה לקבוע בהוראה
 למינהלת השירות את התנאים והנוהל לפיהם ייקבעו זכאותם של
 דורשי עבודה להשלח לעבודות אלו וכן סוג ומקום העבודה ומכסת

 ימי עבודה לחודש לדורש עבודה הזכאי לעבודה יזומה.

 44. הקצבת עבודה ארצית
 מקומות עבודה בעבודות ארציות יוקצבו ללשכות העבודה
 בשים לב לכויח האדם המצוי בלשכות העבודה השונות ובשים לב

 ליעילות הרבה ביותר לביצוע העבודה.

 45. כתב שליחה לעבודה
 (א) כתב השליחה לעבודה כאמור בסעיף 32(א) לחוק יהיה
 בטופס שנקבע לכך על ידי מינהלת השירות. נשלחים עובדים אחדים
 ביחד למקום עבודה אהד, מותר שכתב השליחה יהיה אחד לכל העוב
 דים בצירוף רשימה שתכלול את שמות העובדים. העתק כתב השליחה

 יישלח לוועד העובדים במפעל אם קיים ועד עובדים בו.

 (ב) כתב השליחה באמור בסעיף משנה (א) יהיה חתום ע׳׳י
 מנהל הלשכה או מי שהוסמך על ידו לכך, ישא את שם החותם ותוארו.
 האמור בסעיף זה חל גם על רשימה שצורפה בהתאם לסעיף משנה(א).
 (ג) העתק של כל כתב שליחה לעבודה ושל הרשימות שצורפו
 אליו בהתאם לסעיף משגה (א) יישמרו בלשכת העבודה במשך שלוש

 שנים. ־

 46. העברה לשם שליחה לעבודה מחוץ לתחום השיפוט
 אין בלשכת עבודה דורשי עבודה המתאימים לעבודה שלביצועה
 זקוקים לעובד — רשאית הלשכה לשלוח לאותה עבודה דורש עבודה
 הרשום בלשכה אחרת שהועבר אל הלשכה השולחת על פי נוהל
 שייקבע ע״י מינהלת השירות לאחר התיעצות בוועדה לעניני השמה

 של מועצת השירות.

 1942 ילקוט הפרסומים 2029, כ״ח בתמוז תשל״ד, 18.7.1974



 תוק אימוץ ילדימ, תש״ ך -1960

 הודעה בדבר הסמכת פקיד םעד
 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 35 לחוק אימוץ ילדים,
 תש״ך—11966, הסמכתי את נעמי יונגרויז ורות הבדלם להיות פקידות

 סעד לענין החוק האמיד, במחוז תל־אכיב.
 ההודעה בדבר הסמכת פקידי סעד שפורסמה בילקוט הפרסומים

 1135, תשב״ה, עמי 644, תתוקן לפי זה.

 רקטור שם־טוב י׳ בתמוז תשל״ד (30 ביוני 1974)
 (חמ 78094) שר הסעד

 י ם״ח תש״ך, עמ׳ 96.

 חוק השמות, תשט״ז-956ו

 הודעה על העברת סמכויות
 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 33 לחוק השמות, תשט״ז—
 11956, העברתי את םמכויותי לפי החוק, פרט לםמבויותי לפי סעיפים

 11, 16, 20 ו־25, למשה פפר, לגבי מחוז המרכז.

 יוסף בורג
 שר הפנים

 י״ב בסיון תשל״ד(2 ביוני 1974)
 (חמ 76741)

 הודעה על העברת סמכויות
 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לחוק השמות, תשט׳׳ז—
 1956 נ, העברתי את סמכויוחי לפי החוק, פרט לסמכויות לפי סעיף

 25 לחוק, ליעקב רון.
 העברת סמכויות ליעקב רון שהודעה עליה פורסמה בילקוט

 הפרסומים 1897, חשל״ג, עמי 1058 — כטלה.

 כ״ג בסיון תשליד(13 ביוגי 1974) שלמה הלל
 (חמ 76741) שר'הפנים

 1 סייח תשט״ז, עמ׳ 94.

 חוק הדרכונים, תשי״ב~952ז

 הודעה בדבר ביטול העברת סמכויות -
 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9 (א) לחוק הדרכונים,
 תשיי׳ב—11952, אני מבטל את העברת הסמכויות לאלימלך אופיר,
 שהודעה עליה פורסמה כילקוט הפרסומים 1538, תשכ״ט, עמ׳ 1854 .

 יוסף בורג
 שר הפנים

 י׳׳ב בםיון תשל״ד(2 ביוני 1974)
 (חמ 76610)

 1 ם״ה חשי׳׳ב, עמי 260; ס׳׳ה חשכ׳׳ט, עמי 44.

 חוק הכניסה לישראל, תשי״ב-1952

 הודעה בדבר העברת סמכויות
 אבי מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 16 (א) להוק הכביסה
 לישראל, תשי׳׳ב—1952 1, העברתי את םמכויותי לפי סעיפים 2 עד

 6 לחוק, ליפה גורדון, לגבי מחוז חיפה.

 ז׳ בתמוז תשל״ד.(27 ביוני 1974) שלמה הלל
 (חמ 76620) שר הפנים

 חוק הנוער (סיפול והשגחה), תשי׳ד-960ן

 הודעה בדבר ביטול מינוי פקידי סעד
 אבי מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער (טיפול י
 והשגתה), תש״ך—1960!, אבי •מבטל את המינויים של האנשים

 ששמותיהם מפורטים להלן מלהיות פקידי סעד לענין החוק האמור:

 רינה בלפון2 בן זקן מדים 4
 רחל מרכוס 3 מונטו שור 5

 רוחמה פלסר* צוריאלי יצחק ט

 ההודעה בדבר מיבוי פקיד סעד שפורסמה בילקוט הפרסומים 793,
 תשכ״א, עמ׳ 2, תתוקן לפי •זה.

 ל׳ בםיון תשל״ד (20 ביוני 4ד19) רקטור שם־טוב
 (חמ 7803) שר הסעד

 1 ם״ח תשי׳ך, עמ׳ 52.
 2 י״פ תשל״ב, עמ׳ 1300.
 3 י׳׳פ תשל״ד, עמי 463.
 4 י״פ תשל״ג, עמי 896.

 5 י״ס תשל״ג, עמ׳ 2225.
 ט י־׳פ תשכ׳׳ה, עמי 345.

 חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול),

 תשל״א-ו197

 מינוי קציני מעקב .
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק הנוער (שפיטה, .ענישה ודרבי
 טיפול), תשל״א—11971, אני ממנה את האנשים ששמותיהם מפורטים

 'להלן להיות קציני מעקב במקומות שצוייבו לצד שם כל אחד מהם:

 ברבה טבבולד — מחוז מרכז
 שרלוט בן חיים — מחוז חיפה

 אדור, פרויד — אזור הדרום
 צבי פיצ׳וטקה - מחוז ירושלים

 רקטור שם־ טוב
 שר הסעד

 י׳ בתמוז תשל״ד'(30 ביוני 1974)
 (תמ 78035)

 י ס״ה תשל״א, עמי 134.

 פקודת המבחן [נוסח חדש], תשכ״ט-969ו

 הודעה בדבר ביטול מינוים של קציני מבחן לנוער
 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן [בוסת
 חדש}, תשכ״ט—1969 1, ביטלתי את מינוים של האנשים ששמותיהם

 מפורטים להלן להיות קציבי מבחן לענין החוק האמור:

 .משה בן ברוך לוטה מרקוביץ
 גירה לוי צבי גזית

 אדוה פרויד ורדית פרידמן
 מרים שרשבםקי שטרנטל משה

 ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 1949, תשל״ד, עמ׳ 43,
 • תתוקן לפי זה.

 ויקטור שם־טוב י׳ בתמוז תשל״ד (30 ביוני 1974)
 (חמ 78011) שר הסעד

 1 דיבי מדינת ישראל, נוסח חדש14,עמ׳312; ס״ח חשל׳יא,עמ׳ 1 ם״ח תשי״ב, עמ׳ 354; תשכ״ו, עמי 52.
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 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות),
 תשי״ח-958ז

 הודעה בדבר בחירת סגן ראש המועצה האזורית
 מעלה הגליל

 בהתאם לסעיף 32(יב) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזו
 ריות), תשי״ח—11958, נמסרת בזה הודעה כי בישיבת המועצה האזו
 רית מעלה־הגליל שהתקיימה ביום י״ז בסיון תשל״ד (7 ביוני 1974)
 נבחר שמואל ד דוש להיות סגן ראש המועצה במקום שלמה

 מיבאלי שהתפטר.

 ו׳ בתמוז תשל״ד(26 ביוני 1974) חיים קוברסקי
 (חמ 8083) המנהל הכללי של משרד הפנים

 1 ק״ת 797, תשי״ה, עמ׳ 1256; י״פ 1626, תש׳׳ל, עמ׳ 2018.

 הודעה בדבר בחירת ראש המועצה האזורית קישץ
 וסגניו

 בהתאם לסעיף 32(יב) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזו
 ריות), תשי״ח־-1958 !, נמסרת בזה הודעה בי בישיבת המועצה
 האזורית קישון שהתקיימה ביום י׳ בסיון תשל״ד (31 במאי 1974)
 נבחרו חיים ראם להיות ראש המועצה ואריה לובין וחגי בנימיני

 להיות סגני ראש המועצה. ׳

 ו׳ בתמוז תשל״ד(26 ביוני 1974) חיים קובדסלןי
 (חמ 8083) המנהל הכללי של משרד הפנים

 ! ק׳׳ת תשי׳׳ח, עמי 1256; י״ם תש״ל, עמ׳ 2018.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
 תשי״ח-1957

 היתר
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ז לחוק הפיקוח על מצרכים ושי
 רותים, תשי״ח—11957, אני מתיר לקמעונאי למכור מצרך מהמצ
 רכים המפורטים בטור א׳ בתוספת במחיר העולה על מחירם היציב

 ובלבד שלא יעלה על המחיר הנקוב בטור בי.

 . 'תוספת
 טור א׳ ׳ טור ב׳

 המצרך מחיר מקסימלי באגודות
 במכירה לצרכן

 מחברת בת 12 דף 25
 מחברה בת 40 דף 65

 י״ז בתמוז תשל״ד (7 ביולי 1974) ז׳ בירגר
 (חמ 741194) הממונה

 1 ס״ה תשי״ח, עמי 24; תשל״ג, עמ׳ 26.

 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-1965

 פקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור),1943

- הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 תשב״ה—11965, ובהתאם לתכנית בנין עיר ״ר״ש 309״, שהודעה
 בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1965, תשל״ד, עמי 326,
 מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת־השרון (להלן —
 הועדה) הודעה, כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה למועצה
 המקומית רמת־השרון(להלן — המועצה), וכי המועצה מוכנה לישא

 וליתן על רכישת הקרקע האמורה.

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

 הנתבע בכל סעיף וסעיף.
 כן נמסרת בזה הודעה בי המועצה מתכוונת לקנות מיד חזקה בקרקע
 האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרבי הציבור שלמענם
 עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה

 ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת
 חטיבת קרקע הנמצאת ברמת־השדון, ששטחה הכולל הוא 1,740

 מ״ר בערך והמהווה חלק מחלקה 10 בגוש 6417.
 העתקי התכנית האמורה מופקדים במשרדי הועדה, שדרות חן,
 רמת־השרון, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה

 הרגילות.

 ב״ט במיון תשל״ד(19.ביוני 1974)
 (המ 72510 : פסח בלקץ

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 רמת־השרון

 * ס״ח 467, תשכ״ה, עמי 307.

 צו המועצות המקומיות (א), תשי״א-950ן

 הודעה בדבר בחירת ראש המועצה המקומית טירת־
 הכרמל וסגניו

 .בהתאם לסמכות לפי סעיף 117 לצו המועצוח המקומיות(א),
 תשי״א—1950 1, נמסרת בזה הודעה כי בישיבת המועצה המקומית
 טירה הכרמל, שהחקיימה ביום ז׳ בםיון תשל״ד (28 במאי 1974),

 נבחרו:
 (1) מורים מזרחי להיות ראש המועצה, במקום אוני ארבילי

 שהועבר מכהונתו;
 (2) משה פרגיון, דוד בן־היים ויונה ברזני להיות סגני ראש המועצה,

 במקום ראובן בינר שהועבר מכהונתו.

 ג׳ בתמוז חשל״ד (23 ביוני 1974) חיים קוברסקי
 (חמ 8016) המנהל הכללי של בשרד הפנים

 * ק״ת תשי״א, עמ׳ 178; תשנ׳׳ב, עמ׳ 280; י״פ תש״ל, עמ׳ 2194.

 1944 ילקוס הפרסומים 2029, כ״ח בתמוז תשלי׳ד, 18.7.1974



 פקודת הישרות המקומיות

 (מס עסקים), 945ו

 הודעה בדבר שינוי בהרכב בית דין למס עסקים
 נמסרת בזה הודעה, כי הרכב ביה הדין למס עסקים, שהקימה
 המועצה המקומית פוריידיס, שונה מיום כ״ד בשבט תשל״ד (16

 בפברואר 1974) כמפורט בזה:

 במקום ״ופיק מרעי
 אחמד חאמד

- הבר
- חבר״
 יבוא ״מוהמד צאלח חרדאן — חבר

 מוממד עיסא דאוד - הבר״

 ההודעה בדבר הקמח בית הדין למס עסקים, שפורסמה בילקוט
 הפרסומים 1001, תשב״ג, עמי 984, ותוקנה בילקוט הפרסומים
 1271, תשכ״ו, עמ׳ 1466, ובילקוט הפרסומים 1612, תש״ל, עמי

 1627, תתוקן לפי זה.

 ב״ד בשבט תשל״ד (16 בפברואר 1974) .ג׳וודת מראענה
 (חמ 76520) ראש המועצה המקומית פוריידיס

 חוק המקרקעין, תשכ״ס-1969

 הודעה על בקשה לרישום ראשון
 מודיעים בזה, כי הונשה בקשה לרישום ראשון של המקרקעין

 המתוארים בתוספת דלהלן:

 בל אדם המעונין בדבר רשאי להגיש התנגדות לרישום תוך ששים
 יום מתאריך פרסום הודעה זאת, ההתנגדות תוגש לי בכתב במשרדי
 שבאגף רישום והסדר המקרקעין, רחוב תשין 1, ירושלים, בשני
 עותקים, ובצירוף עותק אחד נוסף לכל אדם שיש לו זכות במקרקעין,

 בהתאם לבקשה.

 התוספת
 מם׳ תיק פעולה: 4224/73, ירושלים..

 העיר או הכפר: ירושלים.
 הרובע או השכונה: ניקופוריה, גוש שומה 30036 חלקה 37.

 תיאור המקרקעין: אדמה ובנין.
 השטח במ״ר: 455.

- ת ו ל ו ב ג  ה
 צפון: הלקוח 38, 39.

 דרום: חלקה 35.
 ־ מזרח: חלקה 102.
 מערב: חלקה 36.

 תיאור הזכות: רכישה.
 שם בעל הזכות: ועד עדה המערבים בירושלים.

 החלקים: בשלמות.
 מסי תיק הנהלה: 116/113.

 י׳ הכט
 מפקחת על רישום מקרקעין

 תקנות הרוקחים

 הודעה בדבר בחינות עוזרי רוקחים
 בהתאם לתקנה 11 לתקנות הרוקחים!, אני מודיע שהאנשים .
 ששמותיהם ומעניהם מפורטים להלן עמדו בבחינות עוזרי רוקחים
 אשר נתקיימו במשרד הבריאות בימים ט״ז ו־י״ז באדר ו־ח׳ ו־ט׳

 בניסן תשל״ד (11,10 ו־31 במרס ו־1 באפריל 1974):

 1. אביאל חמדה, רחוב דיזנגוף 1, תל־אביב
 2. אמיליאן נסים,"שכונת הנצחון 1090/59, דימונה

 3. ארדםטני יפה, שכון ד׳ רחוב הנשיאים 239/13, בארישבע
 4. אללוף מרסל, שד׳ הנשיאים 234/10, באר־שבע

 5. ויויאן ביטון, שד׳ העצמאות 767/14, קרית גת
 6. ברמי מרים, רחוב אבא הלל סילבר 15/12, אשדוד א׳

 7. ברגפלד לילי, רחוב יודפת 5/19, נצרת עילית
 8. בן־עמי יוסף, רחוב חרמון 23/3, נצרת עילית

 9. בר לב רחל, רחוב חנקין 99, חולון
 10. גנאים כמאל, רחוב ויצמן 18, באקה אל גרביה

 11. דוד שרה, רחובבצנלסון 34, עפולה עילית
 12. סונט ־רות (אב), רחוב קרן היסוד 2, גבעת שמואל

 13. האשול אסאמה, רחוב לוחמי הגיטאוה 4, חיפה
 14. ולדשטיין בלה, רחוב הדבר 7/32, ערד

 15. וולנרמן מלכה, רחוב התנאים 5, בני־ברק
 16. ודםלוקר מרים, רחוב כובשי אילת 104/72, דימונה

 17. חוף בתיה, רחוב כברי ?4/2, קרית חיים, חיפה
 18. חזוט אידה, שכונה ו׳ 1076/20, באר־שבע

 19. כהן מרים, רחוב הגפן ב/11, קרית טבעון, חיפה
 20. לדךמן אילנה, רחוב רוטשילד 115> פתח־תקוה

 21. לוי מאיר, רחוב ז׳בוטינםקי 29, פחח־תקוה
 22. מזרחי כוכבה, רחוב פחחיה,3, שכון דן, תל־אביב

 23. משה שושנה, שב׳ גליקסון 783/3, קריח גת
 24. משה דניאל, רחוב מנחם 10, בני־ברק

 25. מימון רחל, רחוב מלכי ישראל 31, נתיבות, באר־שבע
 26. הרשקו מיכאל, שכון ד׳ 830/9, בית שאן

 27. עמיר שושנה(לוי), קרית ישמח משה, מרכז פרוינד 7/4, קרית־
 אונו

 28. פריליכמן יפה, רחוב חומה ומגדל 74, חולון
 29. פבר חדרה, רחוב ויצמן 20, שכון א׳, באר־שבע

 30. צ׳גורוסקי רחל, רחוב מצדה 42/10, באר־שבע
 31. דוזנמן שושנה (רוזה), רחוב שעו־ העמק, נתניה

 32. רובנוב שלמה, קרית יוסף ד, גבעתיים
 33. רוזנטל צופיה, סמטת התמרים 6, קרית ביאליק

 34. שני דליה, רחוב תענך 16, נוה יוסף, חיפה
 35. שטינמיץ מרים, עין אילה, בית 31, ד.נ. חוף הכרמל

 36. שניאור עליזה, גבעת חן, בית 7/4, בנימינה
 37. שמואל בת־שבע, מושב בטחה 86, באד־שבע

 38. שמוקלד גד, רחוב המרי 10, גבעתיים
 39. תורג׳מן דוד, רחוב הצבי 71/17, באר־שבע.

 כ״ח באייר תשל״ד (20 במאי 1974) ב׳ פדה
 (חמ 77330) המנהל הכללי של משרד הבריאות

 1 חוק א״י, כרך גי, עמ׳ 2007.
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 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-1965

 שלה כלול בתהום התבנית או ׳גובל אותו, רשאי, תוך תדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 ז׳ בתמוז תשל״ד (27 ביוני 1974)
 א׳ חיון

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, המרכז

 הודעות בדבר הפקדות שינויי תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז, הופקדו
 שינויי תהביות מפורטות אלה, ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם:

 (1) ״שמוי תכנית מפורטת מס׳ ממ/1/784 — שני מבנים על חלקה,
 הקטנת ושינוי מיקום שטה ציבורי פתוח בטייבה״.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 7841 חלקה 37
 בטייבה.

 (2) ״שינוי תבנית מפורטת מם׳ ממ/1034 — שינוי יעוד מאזור
 מגורים ג׳ למגורים ד׳ מיוחד, הרחבת דרך, שינוי בקווי בנין —

 בכפר קאסם״.
 ואלה הם השטחים הילולים בשינוי התכנית: גוש 8861 — בכפר

 קאםם. .

 (3) ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ ממ/937 — התווית דרך, קביעת
 שטה ציבורי פתוה, וקביעת מיקום מבכה למגורים — בכפר קאסם.״
 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התבנית: גוש 8869 בכפר

 קאםם.

 (4) ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ ממ/975 — תכנית למרכז יהוד.״
 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גושים 6730, 6732
 וחלק מהגושים 6729, 6731, 6733, 6692, 6693 המיבנה בין
 הרחובות ויצמן, אשכנזי, קיבוץ גלויות, וצבי ישי — במרכז

 יחוד.

 (5) ״שינוי תכנית מפורטת מס׳ מ«/8/865 — הקלה בקו בבין צדדי
 2,80 מ׳ במקום 4 מ׳, בבית ברח׳ מוהליבר פינת רח׳ כצנלםון

 ביהוד.
 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית: גוש 6711 חלקה

 153 (חלק) — ביהוד.

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

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכבוני אחר הרואה
 עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
 התכנון שלה בלול בתחום התכניות או גובל אותן, רשאי, תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות להגיש התנגדות לשינוי התכנית

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 י״ג בתמוז תשל״ד(3 ביולי 1974) א׳ חיץ
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי, גבעתיים

 הודעה על הכנת שינוי תכנית מתאר מקומית
 בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבביה, תשכי׳ה-1965, ניתנת
 בזה הודעה כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, גבעתיים, החליטה
 בישיבתה מיום כ״ז בםיון תשל״ד (17 ביוני 1974) להכין שינוי
 לתכניה מיתאר מקומית מסי גב/53 ולבטל את התכנית מס׳ 304

 החלה על החלקה האמורה.

 ואלה הם השטחים הנכללים בתחום שינוי התכנית המוצע:
 גוש 6167, הלקה 127, רחוב המעורר 20 (פינת סמטת אליהו).

 מטרת התכנית: להקים 2 בתים בני 3 קומות כל אחד עפ 93%
 כוללים. במקום זה מוהר לבנות 2 בתים בני שלוש קומות כל אחד עם

 69% כוללים.

 ו׳ בתמוז תשל״ד (26 ביוני 1974)
 קובא קרייזמן

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 גבעתיים

 הועדה המקומית לתכנון ולבניה, מרהב הרצליה

 הודעה על המת תכנית מפורטת
 בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965, ניתבה
 בזה הודעה כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה בישי

 בתה מספר 94 ביום 4.6.74, החליטה להכין תכנית מפורטת.
 ואלה הם השטחים הכלולים בתחום ההכביח המוצעת:

 גוש: 6546, חלקות: 3, 6, 57, 58, 59, 60, 51, 153,62 (חלק).
 גוש: 6538, חלקה 152.

 גוש: 6424 חלקה 5 (חלק).
 יוסף נבו

 יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 הרצליה

 מרחב תכנון מקומי, נתניה
 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

 במפרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבביה מחוז
 המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבביה נתניה הופקד שיבוי
 תכנית מפורטת הבקרא: ״שינוי תכנית מפורטת מם׳ נת/9/166״,

 ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 מטרות התכנית: הרחבת דרכים, ביטול דרך ויעודה כשטח ציבורי
 פתוה והתווית דרך ושביל חדשים.

 ואלה הם השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 גוש 8272 חלקות 5 עד 9, 12, 113, 123, 124, 126 גוש 8267
 חלקות 646, 647 שדרות ניצה ורחוב שלמה המלך (באזור זה אין

 עדיין מספדי בתים).

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

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו
 נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
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 חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-1965

 של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינוי התבנית במשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה.

 ו׳ בתמוז השל״ד (26 ביוני 1974) נפתלי אילתי
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחה חיפה

 מרחב תכנון מקומי, חיפה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה התעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה
 ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה, הופקד שינוי תכנית
 מיתאר מקומית הנקרא: ׳*תכנית מסי חפ/1118ג׳ ~־ שיפור דירות
 בבניניס 40, 44,42, 46 ברחוב מימון בנוה שאנן״, — המהווה שינוי
 לתכנית מסי חפ/229 — תכנית המיחאר של העיר חיפה ולתבנית מס׳
 חפ/1118א׳ — תיקון לתכנית מיתאר של העיר חיפה מורד דרומי

 בכרמל לים, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 השטת הכלול בשינוי התכנית: גוש 10893 (חלק).
 עיקרי הוראות שינוי התכנית הם: לתת אפשרות להגדיל יחידות
 דיור בתוספת של חדר + מרפסת, דבר המחייג שינוי קוי בנין והשטח

 הציבורי הפחוזז.
 השטת נמצא בנוה שאבן המזרחית במורד הצפוני של ואדי

 חאוואסח.

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

 בל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו בפגע על ידי שינוי התכנית וכן ועדה מקומית, או מהנדס ועדה
 מקומית, שמרחב התכבון שלה כלול בתחום התכבית או גובל אוחו;
 רשות מקומית, לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף 3 לפקודת• המועצות
 המקומיות, שאזור שיפוטה כלול בתחום התכנית או גובל אותו; גוף
 ציבורי או מקצועי במפורט בצו התבבון והבניה(קביעת גופים צבוריים
 ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית) תשל״ד-1974; ובן כל
 משרד ממשרדי הממשלה, רשאים, תוך חדשיים מיום פרסומה של
 הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשיבוי התכנית במשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבגיה חיפה.

 ן׳ בתמוז תשל״ד (26 ביוני 1974) נפתלי אילתי
 יושב ראש הועדה המחוזית ,לתכנון ולבניה

 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי, חיפה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ההלימה,
 באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקרא: ״תכנית מס׳
 חפ/1536 - אתר לבית ספר ברחוב אינשטיין״, המהווה שינוי לתכנית
 מס׳ חפ/1 — שינוי לתכנית אחוזת סיד סמואל, לתבנית מם׳ חפ/1ד׳ —
 תיקון תכנית אחוות סמואל ולתכנית מם׳ תפ/1243 —שינוי תכנון
 הצד הגסוני מזרחי של רחוב אינשטיין, שהודעה על הפקדתו, ביחד
 עם. התשריט המצורף אליו פורסמה בילקוט הפרסומים 1857, תשל־ג,

 עמי 43.

 מרחב תכנון מקומי, רחובות

 הודעה בדבר הפקדת 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 רחובות, הופקדה
 תכנית מפורטת הנקראת ״תבנית מפורטת מס׳ רח/242״ ביחד עם

 התשריט המצורף אליה.

 מטרת התכנית היא: לשבות יעוד אזור מגורים ב׳ למגורים גי,
 להקצות מגרש לבנין ציבורי, להרהיב דרך קיימת ולהתוות דרך

 חדשה.
 ואלה הם השטחים הכלולים בתכנית: גוש 3705 חלקה 41 רחוב

 מדאר זכריה בקטע שבין הרחובות עזרא ומנשה קפרא.

 כל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בהי ללא תשלום בימים ובשעות
 שהמשרדים. האמורים פתוחים לקהל.

 כל המעובין בקרקע, בבנין או בכל פרס תכנוני אחר הרואה
 עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב התכנון
 שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו,. רשאי, תוך חדשיים מיום
 פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לתכבית במשרדי

 הועדה המקומית האמורה.

 י׳ בתמוז חשל״ד(30 ביובי 1974) א׳ חיץ
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכבון ולבניה

 מהוו המרכז

 מרחב תכנון מקומי, היפה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה, הופקד שינוי
 תבנית מפורטת הבקרא: ״תכנית מס׳ חפ/1610 — שביל צבורי בין
 רחוב שבקר ורחוב מס׳ 1358״, המהווה שינוי לתכנית מס׳ חפ/1262-
 שינוי סיווג של החלקות 54 בגוש 11603, חלקות 68, 72, 73 בגוש
 11578 וחלק של חלקה 18 בגוש 11637, ביחד עפ התשריט המצורף

 אליו.

 השטח הכלול בשינוי התכנית: גוש 11603 חלקי חלקות 7, 54.
 עיקרי הוראות שינוי התכנית הם:

 פתיחת שביל להולכי רגל בין רחוב מס׳ 1358 ורחוב שנקר כדי
 לאפשר גישה להחבת האוטובוסים לאנשים העובדים במפעלים שמ

 מערב לרחוב שנקר.

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

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בבל פרט תכנוני אתר הרואה את
 עצמו גפגע על ידי שיבוי התבנית ובן ועדה מקומית, או מהנדס ועדה
 מקומית שמרחב התכנון שלה כלול בתחום החכניח או גובל אוחו; רשות
 מקומית, לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף 3 לפקודת המועצות
 המקומיות, שאזור שיפוטה בלול בתחום התכנית או גובל אוחו; גוף
 ציבורי או מקצועי כמפורט בצו התכנון והבניה (קביעת גופים
 ציבוריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית) תשל״ד-1974;
 וכן כל משדד ממשרדי הממשלה, רשאים, תוך חדש״ם מיום פרסומת

 לקוט הפרסומים 2029, כ״ה בתמוז תשל״ד, 18.7.1974 1947



ו 965 כ״ה-  חוק התכנון והבניה, תעו

 ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה קריות, וכי! מעונין רשאי
 לעיין בה ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 ו׳.בתמוז תשל״ד (26 ביוני 1974)
 נפתלי אי־לתי

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי, השומרון

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כ״ הועדה המחוזית להכנון ולבניה מתה חיפה ההלימה,
 באישור שד הפנים, לאשר שינוי תכנית מיתאר מקומית הנקרא:
 ״תבנית מס׳ ש/118 — פרדס חנה, שכונת מגדרים לאורך קו השמל
 מ.ג. שלבב׳״, המהווה שינוי לתבנית מ0׳ ש/1 — תבנית מיתאר
 פרדס חנה, שהודעה על הפקדתו, ביתד עם התשריט המצורף אליו,

 פורסמה בילקוט הפרסומים 1926, תשל״ב, עמי 1850.

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

 פתוחים לקהל.

 ו׳ בתמוז תשל״ד (26 ביוני 1974)
 נפתלי אילתי

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי, השומרון

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

 באישור שד הרבים, לאשר שינויי תכניות מפורטות אלה:

 (1) ״תכנית מם׳ ש/108א׳ — גבעת עדה הרחבה — שינוי המרכז״,
 המהווה שינוי לתכנית ג/454 — שינוי יעוד בהרחבת גבעת
 עדה, שהודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו,

 פורסמה בילקוט •הפרסומים 1955, תשל״ד, עמי 109.

 (2) ״תכנית מס׳ ש/92 - בינוי בגוש 10103 פרדס חנה״, המהווה
 שינוי לתכנית מס׳ ש/29 — תכנית פרךם חנה, שהודעה על
 הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף1 אליו, פורסמה בילקוט

 הפרסומים 1909, תשל״ג, עמי 1450-1449.

 השינויים האמורים, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותם
 ביחד עם התשריט המצורף אליהם, הופקדו במשרדי הועדה המחוזית
 האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה השומרון, ויל
 מעובין רשאי ־לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 ו׳ בתמוז תשל״ד (26 ביוני 1974)
 נפתלי אילתי

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה

 השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקד במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ול5ביה חיפה, וכל מעונין רשאי
 לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.
 ו׳ בתמוז תשל״ד (26 ביוני 1974)

 נפתלי אילתי
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי, זבולון

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 במםרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה
 ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה זבולון, הופקד שינוי
 תבנית מפורטת הנקרא: ״תכנית מס׳ זב/11ב׳ — שטח לחעשיה
 ולמלאכה באושה״, המהווה שינוי לתכנית זב/11 — קבוצת אושה,

 ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 השטח הכלול בשינוי התבנית: גוש 11054, חלק מחלקה 1.

 עיקרי הוראות שינוי התבנית הם: ליעד שטח למלאכה ותעשיה
 בחלק הדרום מערבי של קבוצת אושה.

 בל מעונין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו ללא השלום בימים
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 • כ ל מעונין בקרקע,בבבין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו
 נפגע על ידי שינוי התבנית וכן ועדה מקומית או מהנדס ועדה מקומית,
 שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או גובל אותו; דשות
 מקומית, לרבות ועד מקומי באמור בסעיף 3 לפקודת המועצות
 המקומיות, שאזור שיפוטה בלול בתחום התכנית או גובל אותו; גוף
 ציבורי או מקצועי כמפורט בצו התכנון והבניה(קביעת גופים צבוריים
 ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית), תשל״ד-1974 וכן כל
 משרד ממשרדי הממשלה, רשאים, תוך תדשיים מיום פרסומה של
 הודעה 1ו ברשומות להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה זבולון.

 ו׳ בתמוז תשל״ד (26 ביוני 1974)
 נפתלי אילתי

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מהוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי, קריות

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ׳׳ח—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה החליטה,
 באישור שר הפנים, לאשר תבבית מפורטת הנקראת: ״תבנית מס׳
 ק/215 — אזור מלאכה בקרית ים״, שהודעה על הפקדתה, ביחד עם
 התשריט המצורף אליה פורסמה בילקוט הפרסומים 1804, תשל״ב,

 עמי 1105.

 התבנית האמורה, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותה ביחד
 עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה

 1948 ילקוט הפרסומים 2025, כ״ח בתמוז תשל״ד, 18.7.1974



 חוק התכנון והבניה, תעוכ״ה—1965

 מרחב תכנון מקומי, נוף הגליל ויזרעאלים

ר אישור תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, ני הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון'אישרה
 תכנית מפורטת הנקראת: ״תכנית מפורטת מהי 1690 — תהום בניה
 ערב אל חג׳ג׳רה״ שהודעה על הפקדתה, ביחד עט התשריט המצורף

 אליה, פורסמה בילקוט הפרסומים 1938, תשל״ג, עמי 2184,

 הכנית האמורה, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה. אותה ביחד
 עם התשריט המצורף אליה, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה
 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ]1לבניה נוף הגליל שבנצרת
 עלית ויזרעאלים שבתל עדשים, וכל המעונין רשאי לעיין בה ללא

 תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 .ג׳ בתמוז תשל״ד(23 ביוני 1974) י' קביג
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 .־ ־ מחוז הצפון־ ־ ־ -

 מרחב תבנוןימקומי, קרית־גת

ר הפקדת שינויי תכניות מפורטות ב ד  הודעות ב

 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 קרית גת, הופקדו
 שינויי תכניות מפורטות אלה, ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם:

 (1) ״שינוי מם׳ 11 לתכנית מפורטת מסי ד|292/—אזור התעשיה
 והמלאכה בקרית.גת גושים — 1835, 1834, 1833, (חלק א׳

 מערב)״.

 ואלה המ עקרי הוראות התכנית:
 לחלק את השטח בגודל 126,395 דונם למלאכה, תעשיה, מסחר
 (תחנת דלק), אזור למוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוה, שטה

 לשמורת רכבת, דרכים, שטח לתעלת מים, מתקן הנדסי וכוי.

 (2) ״שינוי מסי 12 לתכנית מפורטת מם׳ ד/292 — אזור תעשיה
 ומלאכה בקרית גת, גושים 1855, 1834,1835 (חלקב׳-אמצעי).

 ואלה הם עקרי הוראות התכנית:
 לחלק שטח של 240,030 דונם למלאכה, תעשיה, מסהר (תחנות
 דלק), אזור למוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח, שטח לשמורת

 הרכבת, דרכים, שטח תעלת מים, מתקן הנדסי ובו׳.

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

 ־־כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה־ את־
 עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
 התכנון שלה כלול בתהום התכניות או גובל אותם, רשאי, תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, להגיש התנגדות לשינויי

 התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 י״א בתמוז חשיל״ד(1 ביולי 1974) . י' ורדימון
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

-־ מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי, דימונה

ר אישור תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום אישרה
 תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳ 106/03/25 — חלק
 מגוש 39513 דימונה״ בשדרות הרצל, שעיקרי הוראותיה: קביעת
 יעדים של אזור בתי קומות, אזור מגורים בתי קומות עם קומת קרקע
 מסחרית, חלוקת השטח וקביעת מגרשים, שהודעה על הפקדתה, יחד
 עם התשריט המצורף אליה, פורסמה בילקוט הפרסומים 1955, תשל״ד,

 עמ׳ 115.

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

 פתוחים.לקהל.

 ג׳ בתמוז תשל״ד (23 ביוני 4ד19) יי ורדימון
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי, אשקלון

ר הפקדת שינויי תכניות מפורטות ב ד  הודעות ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשדדי_הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון, הופקדו
 שינויי תכניות מפורטות אלה, ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם:

 (1) ״שינוי מס׳ 1 לתכנית מפורטת מס׳ 138/03/4 — צפון מערב
 אפרידר — אשקלון״.

 ואלה הם עיקרי הוראות התבנית:
 שינוי יעוד מאזור מגורים מיוחד לאזור ציבורי פתוח, מגרשים
 222—221 מנושים 1933—1938, 1939 (בפינות רח׳ המחל ובר

 כובבא).

 (2) ״שינוי מס׳ 2 לתכנית מפורטת מס׳ 126/03/4 — רובע שמשון —
 אשקלון״

 ואלה הם־ עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי במרכז המסחרי של רובע שמשון' לאורך רח׳ ההסתדרות,

 גושים 1944, 1929, 1728.

 (3) ״שינוי מסי 8 לתכנית מפורטת מס׳ 8/109/03/4, תיקון לתוכנית
 מפורטת איחוד חלקות 365, 362.

 ואלה הס עיקרי-הוראות התכגית:
 איחוד חלקות מס׳ 365, 362 בגוש 1938 אשקלון לחלקה אתת.

 גודל השטח 4,280 דונם ברחוב גולני.

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

 כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו בפגע על ידי שינויי התכניוח, וכן מהנדס ועדה מקומית שמרחב
 התכנון שלה כלול בתחום התכניות או גובל אותם, רשאי, תוך חדשיים
 מיום פרסומה של הודעה זו י ברשומות, להגיש התנגדות לשינויי

 התכניות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 ת׳ בתמוז תשל״ד(28 ביוני 1974) י׳ ורדימון
 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הדרום

 ילקוט הפרסומים 2029, כ״ח בתמוז תשל״ד, 18.7.1974 1949



 הזמנות בתי המשפס

 בית המשפט המחוזי בירושלים
 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט בקשות ליחן 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 נית המשפט צו בטוב

 בעיניו. •

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

 474/74 שמשון ברראר ירושלים 9.5.74 זאב ברוש

 477/74 חיים יצחק כהן ירושלים 10.5.74 כהן רחל

 482/74 ליאון בכר ירושלים 24.9.71 רבקה בכר
 484/74 זהרה עמרם ירושלים 1870 מרגלית עמרם

 486/74 משה לוי ירושלים 6.7.72 גרסיה לוי
 4ל/490 יוהנה ריכנבדג גרמניה 1945 ריטה אדלר
 491/74 יוליום ריכנברנ גרמניה 1945 ריטה אדלר

 י׳ וייס,
 493/74 לאה מאיר לבית פישר ירושלים 25.1.74 נעמי סינאי

 494/74 דניאל בן־ברוך ירושלים 28.6.73 היועץ המשפטי

 498/74 יוסף קפלן ירושלים 5.5.74 אמה קפלן

 ד ב איתן, רשם
 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה ולמינוי מנהלי עזבון,
 או לשניהם. כל אדם הטוען שיש לו טובת הבאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש החנגדות להכרזה

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

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

 473/74 פאטמה חוםץ אל סייאד ירושלים 20.9.74 שתאדה מוסא חסן אל־
 סייאד

 פאטמה חוםץ אל סייאד

 475/74 בנימין דניאלי ירושלים 23.5.74 המד דניאלי
 476/74-ה׳ גבאי מנשה ירושלים מלחמת יוה״כ ח. אבי נבאי

 478/74 אנשיץ כץ ירושלים 23.1.74 אנשיל כץ 1
 479/74 אדל דובה ברמן ירושלים 26.3,40 אברהם ברמן

 481/74-חי קולן אריה ירושלים מלחמת יוה׳׳כ רעיה קולן
 480/74 כספי ישראל ירושלים 19.2.68 אניטה הרמן

 483/74 קודםונסקי שלמה ירושלים 13.6.74 מתתיהו קורםונסקי
 גול יוסף ירושלים 2.3.74 יחזקאל גול

 חלימה בת םלמן םאלם
485/74 
487/74 

 דאוד בית חנינה 8.6.67 דיב בן חסן אל נג׳אר
 488/74 בן ציון מחבר ירושלים 10.12.73 ורדה ישראל מחבר

 489/74 בן־עטר שמעון ירושלים 27.12.73 חיים בן עטר
 489/74 בן עטר מרים ירושלים 15.1.74 חיים בן עטר ^

 י׳ וייס, רשם
 192/74—ח יעקב לוי ירושלים מלחמת יום כיפור אליהו לוי

 497/74 יעקב הרשלר ירושלים 22.4.74 שלמה הרשלר
 499/74 יצחק דוידוף ירושלים 8.10.74 משה דוידוף

 דב איתן, דשם

 1950 ילקוס הפרסומים 2029, כ״ח בתמוז תשל׳׳ד, 18.7.1974



 בית המשפט המחוזי בתל־ אביב־ יפו

 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
 להווי ידוע כי הונשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים לקיום צוואה או למינוי מבהל עזבון או לשניהם כמפורט להלן. כל
 המתנגד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, את טעמי התנגדותו, שאם לא בן יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיניו.

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

 947/74 אפרים בירחי תל־אביב יוכבד בירהי
 2939/74 מינץ מלכה תיפח 13.6.73 לאה גולדברג

-  3087/74 קאושני שלום תל־אביב 13.12.73
 3181/74 אויגן קלין קיאיז 4.11.72 הדה קליין
- 22.3.74 קליר טינה  3184/74 קליר מרכוס

- 20.5.68 -  3185/74 . מרגרט לוי
 3186/74 םבחי עזיזה בגי־ברק 1.6.74 עמבר מורים

-  3188/74 עדנה אסתר אליהו פרס 29.3.64
 3205/74 רגינה לינק רמת־גן 20.2.74 שלמה הרביק
 3207/74 מאיר שטרלינג רמת־גן 5.11.73 ראובן קלטר

 3210/74 דימיטר נדה חולון 9.2.74 ז׳נטילה נדבה

 ד׳ ולך, רשם

 הזמנות בדבר ירושות ומינר מנהלי עזבק
 להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה ולמינוי מנהלי עזבון,
 או לשניהם. כל אדם הטוען שיש לו טובה הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד 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) שס המנוח האחרון הפטירה שם י המבקש

 3187/74 קלמן מגן מעוז אביב 10.3.74 דינה מגן
 3189/74 קודמן אסתר . תל-אביב 5.8.73 צבי קורמן
 3190/74 . יוכבד פלישמן תל־־אביב 5.6.74 פלג דניאל

 3191/74 לובהויינשטין פחח־תקוה 15.5.74 הרצל ויינשטין
- יונה מלודוך

 3192/74 מרים מלודוך _
 3193/74 שינדל אוזירנסקי פילדלפיה 21.12.60 נחמן אוזירנסקי

 3194/74 דוד שינפלד פתת־חקוה 15.4.74 ארנטטינה שינפלד
- אסתר גולדפרב  3195/74 משה שנקר תל־אביב

 3196/74 זאב רוזן עפולה 13.5.74 אסתר רוזן
 _ בדוביה קרפל

-  3197/74 משה מיניה קרפל
- מיכאל פיטל  3198/74 חיה פיטל רעננה
 3203/74 שלום פינצי תל־אביב 1.3.74 אורי פינצי

 3209/74 פרידמן חנה רמלה 8.5.74 פרידמן אליהו
- שמעון זילברשטין -  3216/74 בטי דרז׳י

 3202/74 דניאל דאיץ חולון 19.3.74 רגיגה דאיץ
 776/74 דוד אספיס תליאביב 21.6.66 אברהם אספיס

 776/74 נחמה אספיס תל־אביב 4.5.73 אברהם אספים
- . מירן רוניה -  1108/74 מירן גרשץ

- — מרים כהן  1389/74 יששכר כהן

 ילקוט הפרסומים 2029, כ״ ח בתמוז תשל׳׳ד, 18.7.1974 1951



 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

ת (המשך) ו נ מ ז  ה

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

- אסתר עלי ואח׳  1288/74 דוד עלי רעננה
 1892/74 צפורה רוטמן תל־אביב 25.2.73 ראובן רוטמן
 שרלוט כאתב

-  1811/74 אנואר כאתב
- שטרנליב נתן -  1848/74 שטרנליב הירש
 1873/74 אברהם שבתי 25.9.64 אלגרנטי לוטי
- אלגרנטי לוטי -  1874/74 רחל שבתי

- חיה טריביש -  1875/74 לאה שורובםקי
-־ יוסף בכר -  1876/74 . דודה בכר
- ־ יוסף בכר  1876/74 יצחק בכר

 2008/74 פסיה וינקר ־ וינקר שמעון ,
 2402/74 זיםרמן מרסל לוד 27.11.73 זיסרמן היבדה

 3082/74 דזילושינסקי יוסף רמח־גן 29.3.74 דרורה אלון
 3090/74 טאופםי הנדה חולון 8.8.73 אריה טלאור

 3180/74 ויזה חיים _ 5.5.74 יעקב חיים
 3189/74 אלגרה הגואל תל־אביב 23.5.74 אליהו הגואל

 ד׳ ולך, רשמ

 בית המשפט המחוזי בחיפה
 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון

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

 בעיניו.

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

 951/74 כהן שרה קרית חיים 10.1.74 בהן יעקב
 954/74 גרום איזידור קרית טבעון 1.6.73 לדיסלאום גרש

 956/74 בלום מלי י חיפה 18.2.74 בלום אברהם
 959/74 גולדשטיין ישראל היפה 12.3.74 יהודית גולדשטיין

- יעקב יובל (ודוביץ)
 964/74 הלל ודוביץ חיפה

 • 972/74 כהן יעיש קריה ים 22.12.73 שמעון בן יעיש כהן
 977/74 ־ באור־דגני נדיה חיפה. 30.3.74 רפאל הפץ (חייפץ) .

 979/74 נס אוגניה חיפה 21.5.74 יעקב מורגבלבדר
 983/74 פומגרין זנביל חיפה 1.4.74 ישראל פומגרין

 989/74 בן־צבי ישראל קרית ביאליק 11,5.74 בן־צבי מרים
 991/74 אלון נעמי בנימינה 30.12.72 מרדכי אלון

 992/74 ולגרץ חיה חיפה 5.3.74 ישראל נוימן
 997/74 גולדמן זלמה חיפה 16.3.74 מרטין גולדמן

 1000/74 איציק מלכה • קרית ביאליק 23.4.74 חנה בראונשטיין

1952 



 בלדנ המשפט המחוזי בחיפה
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

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

 566/74 שניידד פרידה בהדיה 6.3.73 שמעון פלדמן
 876/74 סטוץ אדוורד רקטור חיפה 15.8.73 פ לדי יחיאל

 988/74 בן צבי ישראל חיפה 11.5.74 בן צבי מרים
 1005/74 הם לוי חיפה 20.1.74 הס רות

 . 1009/74 גולדשטיץ שרה י* כפר־-סבא 6.4.74 בנימין זהבי
 1010/74 גולדשטיין פינקו כפר־סבא 23.3.74 בנימין זהבי
 1018/74 פרושלינג אסתר חדרה 13.4.74 עטה ניסטל

 1022/74 מילשטיץ זאב חיפה 3.6.74 מילשטיין ברוך
 1024/74 אשכנזי משה קרית־שמריהו 11.3.74 אשכנזי יהודה
 1029/74 בקנרוט שושנה בהריה 9.5.74 יהושע בר ניב

 1035/74 הלר מקס היפה 21.2.74 הלר פרידת
 י 1046/74 גלברט ליב חיפה 23.3.74 פלק רבקה

 1054/74 שפירא אלקה . היפה 27.5.74 . אסתר שמיר

 יוחנן איסמן, רשם

- - - - - - ר מהלי־עזבון- - נ י מ ו - ת ו ש ו ר י - ר ב ך  הזמנות ב
 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלן, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה או למינוי מנהלי עזנון,
 או לשניהם. כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה

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

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

 723/74 ציביש יעקב חיפה 6.11.73 פדמיטה ציביש
 946/74 יוסיף משה(יוסף) חיפה 11.1.69 יוסף אמיל

 950/74 ינגרבר בן־ציון היפה 16.3.74 רבקה ונגרבר
 952/74 סימקוביץ יצחק־איזיק היפה 30.4.74 רבקה סימקוביץ
 953/74 רובינשטיין טילי הדרה 7.6.70 גבריאלה סמואל
 957/74 מיטתי הורסי חיפה 6.9.60 אברהם מיטרגי

 958/74 מוחמד־מחאמיד אום־אל־פחם .19.1.74 ־עלי מחמד עווד קאםם
 מהאמיד

 960/74-ח׳ ישראל עחיהו רפד יהושע 14.10.73 ישראלי בלהה
 961/74-ח׳ קרוננפלד מיכאל בחי־ים 11.10.73 קרוננפלד ניצה
 962/74־-ח׳ דוידאן יוליאן בת־ים 15.10.73 דודזון יהודית

 963/74-ח׳ שפירא רפאל חיפה 17.2.74 שפירא אסתר פירה
-דוד ה. פרנקל  965/74 מלוינה כהן דה פרנקל חיפה 11.2.74

 966/74 דרור ישעיהו חיפה 17.1.74 ברכה דרור
 967/74 הולנדר מנחם חיפה 9.10.73 רבקה הולנדר

 968/74 בן־שלום חנוך חיפה 15.5.74 שלום אמיר
 970/74 וקס משה חיפה אוקטובר 1973 אורה וקם

 971/74 פימינטל ריקה היפה 20.3.74 יהודה פימנטל
 973/74 לייטר הלה חיפה 3.5.74 שושנה זליקוביץ מלצר

 974/74 מרקו סמיל(שמואל) ריפה 10.10.70 מרקו(שירה) שרינה

 ילקוט הפרסומים 2029, כ״ת בתמוז תשל׳יד, 18.7.1974 1953



 בית המשפט המחחי בחיפה
ת (המשך) ו נ מ ז  מ

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

 975/74 קיסלר דוד נהריה 9.6.64 שמעון קיםלר
 976/74 קיסלר דובריצה נהריה 24.4.74 שמעון קיםלר

ר אברהם היפה 12.12.73 רבקה כתר ת  980/74 כ
 981/74 ברנהרדט אדנםט חיפה 18.12.73 מירה ברנהרד(זילברמן)

 984/74 רכס חיה מינדל היפה 30.8.65 ברוך רכס
 985/74 ליברמן מידים פתח־תקוה 30.7.73 פנחס ליברמן

 986/74 פינקלשטיץ נחום כרמיאל, חיפה 11.1.74 זהבה פינקלשטיין
 987/74 צבח מאיר היפה 4.11.64 צפריר (צבה) שלמה

 989/74 אבני יהושע קרית ביאליק, חיפה 18.5.74 אבני נתמה

 990/74 דזניק שמשון חיפה 28.2.74 כוכבה רזניק
 292/74 פרלין לייב בהריה 13.6.73 פרלין בלומה

 993/74-ח׳ אזולאי גבריאל קרית אתא, חיפה 2.2.74 אזולאי מסעוד
 994/74 דרר שרה חיפה 24.3.44 שלמה דרורי
 996/74 פישר דוריטי קרית ביאליק, היפה 2.6.73 רפאל פישר

 998/74 ישקוביץ פריץ היפה 15.2.74 רות טובי
 999/74 סבחה עמאש 'גסר־אל־זרקא 14.1.68 פהד עלי דאוד עמאש

 1002/74 גרימברג אברהם חיפה 6.5.74 צילי פרוקמן
 973/74 לייטר הלה עכו 3.5.74 זליקוביץ שושנה

 1003/74 אקר לאה ברזיל 13.5.73 אבר יוסף
 1004/74 בריל נפתלי נהריה 2.4.74 ברל שמעון

 1006/74 יחזקאל שאול טירת הכרמל 2.5.74 יחזקאל מורים
 1007/74 הילס מאוריסי גילמור חיפה 2.9.73 הילם אריאל

 1008/74 רוזנצוייג אריה גבעת עדה 28.5.73 רוזבצוייג חנה
 1011/74 .בר חי שלמה חדרה 30.11.73 בר חי יהושע

 1012/74 גוטםמן רבקה היפה 8.12.63 גוטסמן וילהלם
 1017/74 שאול יוסף פרדס חבה 14.1.72 שאול חזם

 1019/74 אושרוב לאה חדרה 30.11.73 קראום רחל
 1020/74 בראון דוד חדרה 25.4.73 בדאון רחל

 1021/74 באר מרים חיפה 21.4.74 באר רחל
 1023/74 טמבור איטה חיפה 9.3.73 טמבור נתן

 ח—1025/74 פיכטנבאום איתן חיפה 4.11.73 פיבטנבאומ אברהם
 ח—1026/74 ידיעיה איתו קיבוץ חניתה 6.10.73 ידעיה משה

 1027/74 פרגמנט שלמון פרדס חנה 12.8.72 פרגמנט זניאדה
 1030/74 מחאגנה סלים כפר זלפה 31.3.62 מחאגבה חוריה

 1031/74 לוי חיים חיפה 22.5.74 שרה (סלי) לוסניאנו
 1032/74 רוה יצחק קרית חיים 28.4.74 רוה חנה

 1034/74 פרידמן ריזלה חיפה 11.5.74 פרידמן ריזלה
 1033/74 גלעד מרים חיפה 11.2.73 לוטרמן שרה
 1036/74 מרקו רבקה י קרית מוצקין 9.1.72 יחיאל אייזיק

 1037/74 וולם אפרים חיפה 24.2.74 אליזה וולס
 1038/74 מנדל יחזקאל קרית מוצקין 14.5.74 מנדל סויסה

 1954 ילקוט הפרסומים 2029, כ׳יח בתמה תשל״ו, 18.7.1974



 בית המשפט המחוזי בחיפה
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

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

 1039/74 זוםמן פרידריקה חיפה 1.6.74 ״ "י־, זוסמן אברהם
 1040/74 נובקגר הרין גהריה 11.8.73 נובקגר שושנה
 1041/74 פוליט שורץ ארצות הברית 6.8.69 בורנשטיין הלן
 1042/74 שורץ יוםף צרפת 5.5.72 בורנשטיין הלן

 1043/74 אשכנזי שמחה חיפה 24.12.73 אשכנזי יעקב
 1045/74 בלום תחלה עכו 23.5.70 בלום חיים
 1047/74 ויצמן חיים חיפה 3.1.73 ויצמן חיה

 1048/74 אוביץ עזריאל קרית שמואל 22.6.70 אוביץ אברהם
 1049/74 אוביץ מליה פתח־תקוה 4.3.74 אוביץ אברהם

 1050/74 לייזרוביץ אליעזר חיפה 5.3.72 לייזרוביץ אידה
 1052/74 ויסמן אברהם נהריה 11.3.72 ויסמן הניה
 1053/74 פאלקו רישה חיפה 1.3.74 וינדר תמר

 1055/74 נידיק יקיר חיפה 13.5.74 ניידיק זלמן

 יוחנן איםמן, רשם

 בית המשפט המחוזי בחיפה להווי ידוע כי הוגשה לבית המשפט בקשה למינוי אפוטרופוס
 על הקטינים הנ״ל.

 תיק אפוטרופסות 932/74 י
״ י כל המתנגד לבקשה יגיש תוך חמישה עשר יום ממועד פרסום  י _
 בענין בקשה למנוי אפוטרופוס על הקטינים מזל ואהרן חזמנה זו את טעמי התנגדותו, שאם לא כן יתן בית המשפט

 מקרית־אתא, צו כטוב בעיניו.
 ובענין: כהן גבריאל מרה׳ פינסקר 33/2, קריתאתא-המבקש. יוחנן איסמן, רשם

 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 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 תאריך
 (צוואות) שם המנוח האחרון הפטירה שם המבקש

 210/74 כתבן אהרן אשקלון 4.5.69 כתבן ישראל
 206/74 אופנברג מרדכי הירש קרית־גת 4.5.74 אדולפינה הרשקו

 199/74 שמשון(םמפסון) אהרן באר־שבע 22.12.73 שמשון משה
 195/74 מילר דוד קנדה 12.10.70 בטי מילר

 103/74 כתבן מינה רחובות 13.2.74 כתבן ישראל
 205/74 לוי אברהם באר־שבע 19.4.73 לוי רבקה
 211/74 מרדכי מרטין אתט באר-שבע 12.1.74 חנה ארנט

 219/74 יוסף אנדלמן וושינגטון, ארה״ב 9.9.67 מריאן אנדלמן

 י׳ בנאי, רשם

 ילקוט הפרסומים 2029, כ״ח בתמוז תשל״ד, 18.7.1974 1955



 בית המשפט המחוזי בבאר־ שגע
 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט, בתיקים המפורטים להלך, בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה או למינוימנהלי עזבון
 או לשניהם. כל אדם הטוען שיש לו טובה הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה

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

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

 203/73 שרמי דן עמר 17.10.73 ישדאלה שרוני
 74׳200 עמר שלום קרית מלאכי 9.1.74 עירית נולדפישר

 204/74 םין־ינקו טירלה באר־שבע 11.2.74 ינקו דודינקו
 209/74 ליכטנשטיין הלל גאר־שבע 29.7.73 ליכטנשטיין חיה

 223/74 לוס יעקב באר־שבע 29.7.73 מערכת עתון טבע
 ובריאות

 202/74 ימין אברהם אשקלון 29.11.73 ימין גאולה
 207/74 . טוילגיאן . באר־שבע 18.3.70 תובל אנדרי

 212/74 אברמוביץ בטי רימונה 17.5.74 אברמוביץ •רפאל
 213/74 דהאן אסתר באר-שבע • 12.7.72 דהאן מרדכי

 215/74 צוקרמן ברל , קרית־גת 10.5.74 צוקרמן רהלה
 216/74 יוסף שפירא באר־שבע 23.1.74 שפירא קלרה
 217/74 ברוך עזרא והלן באר־שבע 24.2.74 ברוך מרדכי

 221/74 גרטרודה כץ באר־שבע 30.9.73 רדריק כץ
 208/74—ח כהן אלי באר־שבע 10.73 מרים כהן
 223/74-ח כהן סלומון מושב זרועה 21.10.73 כהן לאה

̂־שבע 22.4.74 דביר לילי  224/74 בנימין דביר באר
 226/74 רבה יוסף אשקלון 23.11.73 ביאטרים רבה

 228/74 ביין לאה באר־שבע 19.7.73 זילבר חוה
 232/74 פלידרמן אמרה באר־שבע 17.11.71 פלידרמן מרדכי

 225/74 כחלון אברהם באר-שבע 16.2.67 הומה כחלון
 229/74 עגאם יוסף באר־שבע 5.3.74 עגאמ מרים
 230/74 הדי םעיד אשקלון 28.5.74 הדי אסתר

 .י׳ בנאי, רשם

 בית המשפט המחוזי בנצרת

 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבון
 להווי ידוע בי הוגשו לביה המשפט בקשות ליחן צווים לקיום צוואה או למינוי מנהל עזבון או לשניהם, כמפורט להלן. בל
 המתנגד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזכ׳נה זו, אח טעמי התנגדותו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיניו.

 שם המבקש
 תאריך
 הפטירה

 מקום מגוריו
 האחרון

 מם׳ התיק
 (צוואות)

 יונה שוורץ
 מנחם בן מכאל שליטא

 ניסן בן־עמי

29.5.74 
30.3.74 
15.5.74 

 מגדל העמק
 מנחמיה

 רמת ישי

 נרושביץ יצחק
 שליטא מיכאל

 סרוטניק ירחמיאל

230/74 
238/74 
245/74 

 א׳ אםא, רשם

 1956 ילקוט הפרסומים 2029, כ״ח בתמוז תשל״ר, 18.7.1974



 בית המשפט המחוזי בנצרת

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

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

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

 שלמה כהן
 242/74 ח׳ יוסף כהן קיבוץ פרוד מלחמת

 יום הכיפורים שלמה כהן
 יוסף כהן

 246/74 ח׳ איש־שלום דורון נצרת עלית 19.4.74 איש שלום ברכיהו
 233/74 סלים מרעי(טאטור) ריבה 18.5.73 הודה אהמד מחמד שיך

 ה׳ליל
 234/74 סולומון מרקוביץ מגדל העמק 7.11.67 מריה מרטון

 235/74 שרה רומן צפת 6.5.74 דומן זאב, ׳רומן יעקב,
 רומן אהרון

 שרה רומן

 240/74 יהודה ערב מגירה 13.1.66 אברהם ערב
- שושנה ערב סגירה 28.4.73 אברהם ערב 241/74 

 244/74 רשל יוסף יבנאל 12.3.73 רות קוסטיצקי

 א7 אםא, רשם

 הזמנות בתי הדין הרבניים

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

 בית הדין צו כטוב בעיניו.

 תיק 2351/תשל״ד
 בענין עזבון המנוחה רבקה שמחה, שנפטרה בירושלים ביום

 י׳׳ט בתשרי חשל״ד (15 באוקטובר 1973).
 המבקש: משה שמחה.

 תיק 2332/תשל״ד
 בענין עזבון המנוח ירחמיאל משה פינקלשטיץ, שנפטר

 בירושלים ביום י׳׳א בשבט תשט״ו(3 בפברואר 1955).
 המבקש: צבי פינקלשטיץ.

 תיק 2367/תשל״ד
 בענין עזבון המנוח שמעון חוצצתי, שנפטר בירושלים ביום

 ם״ז בסיון תשל׳׳ד (6-ביוני 1974).
 המבקשת: רחל (גואהר) חוצצתי.

 ג׳ אריאלי, המזכיר

 תיק 2359/תשל״ד
 בענין עזבון המנוח אלכסנדר חיים אשכנזי, שנפטר

 בלרושלים ביום כ׳־ד בשבט תשל׳׳ד (16 בפברואר 1974).
 המבקשת: בלומא אשכנזי.

 תיק 2437/תשל״ד
 בענין מזנון המנוח (שנדור) אלק (אקשטיץ) עזריאל,

 שנפטר בירושלים ביום ד׳ באדר ב׳ תשב״ה(8 במרס 1965).
 המבקשת: גיזלה וינשטוק.

 רפאל הדס-עדס, המזכיר הראשי

 תיק 2348/תשל״ד
 בענין עזבון המנוה ישראל בד אבי, שנפטר בירושלים ביום

 י״ג באייר תשל״ד (5 במאי 1974).
 המבקשת: רחל בר אבי.

 בית הדין הרבני האזורי באשקלון
ת ו נ מ ז  ה

 כל התובע טובת הבאה ובל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשה
 הנ״ל, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו"תוך 15 יום מיום פרסום

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

 ב׳ צ׳ נהוראי, המזכיר הראשי

 תיק 1001/תשל״ד
 הוגשח לבית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוחה

 הירש לנקה, שנפטרה באשדוד ביום 3 במאי 1974.
 המבקשים: הירש הי1ריך ואחדים.

 ילקוט הפרסומים 2029, כ״ח בתמוז תשל׳׳ד, 18.7.1974 1957



 פקודת התגרות

 הודעה לפי סעיף 242 (3)
 נמסרת בזה הודעה כי לאחר שלושה חדשים מיום פרסום הודעה זו יימחקו שמות החברות הנזכרות להלן מפנקס החביות, אלא אס יוגשו

 סיבות המחייבות אחרת:

 שם החברה מספר חיק שס החברה מספר תיק

 ח.ש.ו.ב. בע״מ 50011 טור מוצרי פלסטיק בע״מ 51202
 תעצומה בע״מ 50023 משה שמי וחיים שמי חב׳ להשקעות ובנין בע׳׳מ 51213
 הית (השקעות בתעשיה) בע׳ימ 50046 ש.ב.ה. לניהול ונאמנות בע״מ 51230

 אופנת לנץ בע״מ 50049 קאמוס חב׳ ליבוא ויצוא של צעצועים
 מזון וזוספבסרים בע״מ 50058 וכימיקלים בע״מ 51241
 ליאו קוטשר בע״מ 50065 נחום סברנםקי בע״מ 51249
 דראגס בע״מ 50110 ו.י.פ. מכשירים לואקום ופנאומטיקה בע״מ 51263
 כנסת מרדכי לבית סדיגורא בע״מ 50153 ד.ש.י. חב׳ לבנין בע״מ 51264
 חדיש הדפסת בדים בע״מ 50247 מ.מ. שווק חלקי חלוף בע״מ 51273
 אקויטס סוכנויות ביטוח בע״מ 50264 אבני גת בע״מ 51335
 יצואני ישראל בע״מ 50266 מנאתר חב׳ לעבודות בע׳׳מ 51366
 םקודיס בע׳׳מ 50348 ניבחר מוצרי חשמל בע״מ 51374
 המתכנת בע״מ 50369 מתיב סוכנות כיסוח בע״מ 51375
 בגד השקעות בע׳׳מ 50376 חב׳ הקונגרס העולמי החמישי ליחסי ציבור בע׳׳מ 51387
 פ. השקעות ומסחר בע״מ 50381 אופנת מיה בע״מ 51403
 אורול ארציאלי בע״מ 50389 מוצרי בשר ״הכרמל״ בע״מ 51415
 ניר אור תעשית ניר רגיש בע״מ 50423 ש.ש. שרות אינפורמציה וחקירות בע״מ 51453
 הסרט מרכז אורקולי בע״מ 50445 אסומי חב׳ למסחר בע״מ 51477
 מבצר איתן סוכנות בע״מ 50475 אלפין חב׳ למסחר ושווק בע״מ 51479
 משה חופי ייצוג ואמרגבות בישראל בע״מ 50484 חב׳ פין להשקעות ובנייה בע״מ 51481
 קובננט חב׳ לתקשורת (ישראל) בע״מ 50525 מכוניות רחובות הפצת מכוניות בע״מ 51494
 נתיב שנפ בע״מ 50526 אופנת השדרה החמישית בע״מ 51499
 מ. ירמיצקי ושוח׳ אדריכלות והנדסה (בינ״ל) בע״מ 50527 א.ד.י. עבודות עפר ובנין בע״מ 51538
 טיבולי שרותי תיירות בע״מ 50632 דנאור ס־פליים בע׳׳מ 51578
 שיקמה חב׳ לייצור ולשווק מזון בע״מ 50648 יעקב אלעזר חב׳ לכנין והשקעות בע״מ 51591
 ישראל וחוץ לארץ בע׳׳מ 50657 רמה ייצור ושיווק רהיטים בע״מ 51636
 חלקה 52 בגוש 7151 בע״מ 50701 משפחת אלשייך בע״מ 51666
 המרץ ביח״ר לקופסאות קרטון בע״מ 50719 קראון יצוא ואיחסון בקרור בע׳׳מ 51674
 מוצרי דגים פישבורגר סטייק בע׳׳מ 50735 מכללת תל־אביב להשכלה בכתב בע״מ 51724

 חברותא להשקעות בע״מ 50742 דוד בכר הב׳ לניהול חשבונות עסהים ויעוץ
 סרטי דולפין בע״מ 50753 במס הכנסה בע׳׳מ 51798
 חב׳ לבנין ופתוח בית שאן בע׳׳מ 50803 המרובע מוסך לתיקון מכוניות נע״מ 51879
 מ.ל. פיתוח ועבודות ציבוריות בע״מ 50815 הדקלים חב׳ לבנין והשקעות בע״מ 51905
 דקל ציוד וריהוט בעי׳מ 50820 אמני זכוכית בע״מ 51908
 הנדסת מבנים חת קרקעיים בע״מ 50822 פרפורמנט בע״מ 51910
 מוסך עשרת בע״מ 50831 גובינא הבי לגביה ומימון בע״מ 51914
 טימבוס טריידיבג קומפני בע״מ 50947 י. נאמן מהנדס יועץ בע״מ 51916
 ה.ב.י.ת. כע״מ 50960 חב׳ אמריקה־קנדה להשקעות בע״מ 51929
 טקס סטר מפעלי טקסטיל בע״מ 50989 סול גום בע״מ 51932
 חב׳ רחובות להנדסה בע״מ 51022 ה.ב.ח. בע״מ 51971
 ריקל הבי ליבוא ושווק בע״מ 51042 חשב חב׳ לחשבונאות ומנהלים בע״מ 51980
5202S אוניבים חב׳ לחרשת ומסחר בע״מ 51092 אחים האוז בע״מ 
 גליה הבי להפצת מכשירי חשמל ואלקטרוניקה בע״מ 51097 אחזקה כללית ושרותים טכניים בע״מ 52074
 טנקומן ספנות ונהול בע״מ 51133 אשנב בנימין בע״מ 52094
 כלים נאים בע״מ 51137 מוצרן מעצבי אופנה ויצרני קונפקציה בע״מ 52098
 עידית סוכנות למוצרי מזון בע״מ 51148 אורבגלס־תעשיות זכורית וקרמיקה בע״מ 52184
 אורכית בע״מ 51182 ה.ב.י.ת. (יפה נוף) 1969 בע״מ 52217
 טכבות בע״מ 51183 גיל דניאל מצלמות בע״מ 52221
 קונכית בע״מ 51184 ח. אלטבק הנדסת מכונות בע׳ימ 52227
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 שם החברה מספר תיק

 דפעד בע״מ 53252
 ארי למר בע״מ 53283
 א. ניב־ר. רייפר אדריכלים ובוני עריט בע״מ 53339
 פריחא חב׳ מזרת תיכונית למסחר ושווק בע׳׳מ 53363
 עיר אביב סופרמרקט לאלקטרוניקה בע״מ 53370

 טליר דירות חב׳ לבנין בע״מ 53407 .
 מיזם־מהנדסים בע״מ 53436
 :גרות בנין ענף בע״מ 53463
 סטודיו ר״ר בע׳׳מ ״ -53477
 פופ שופ בע״מ 53497
 א.א.ק. (אםיאן־אירופיאן קומפני) בע״מ 53500
 אומנות ואדריכלות בע״מ 53506
 שלהבת מוצרי חשמל בע׳׳מ 53522.
 לאוטומט בע״מ 53531
 חב׳ הרבב באחריות בע״מ 53570
 דנמי יצור ושווק מזון בע׳׳מ 53582
 השקעות אר מל בע״מ 53593
 טורקס בע״מ 53615
 שדותי בית הכרם כרמיאל בע׳׳מ 53667
 םילבר טורס חב׳ להשכרת רבב בע״מ 53683

 מ.ש.ג.ב. שמיר לבנין בע׳׳מ 53710- י
 יעקב קדומהולץ ובניו בע״מ 53774
 מרים תעשית רהיטי שינה בע׳׳מ 53806

 ״ אינטרלינגוא בע״מ י 53829. _....
 עמירון חב׳ לתעופה אזרחית בע׳׳מ 53847
 גיורא נודיק מחזות מוסיקלים מיוחדים (1970) בע״מ 53872
 ספורט ובידור אוטומטיים בע״מ 53879
 שמיר חב׳ לשמירה חקירות ושרותים בע״מ 53996
 בנרקו(מיסודה של בגטרייד) בע׳׳מ 54022
 במפיל הב׳ ליבוא בע׳׳מ 54036
 משלוחים שרוחי הפצה בע״מ• ־ 54063
 ׳ חב׳ צבי פיקרש בע״מ - 54101
 בארי חב׳ להוצאת ספרים בע״מ 54130
 פי.תי.סי. החברה הכללית למסחר בע״מ 54136
 סי.טי.סי. הב׳ לתכנון מערכות בע״מ 54167
 יהודה אלטמן שרותים בע״מ 54176
 ח.מ.ט.ב. בעי׳מ 54189
 ר.ש.י.ט. בע״מ 54207
 שבבו חב׳ לנקיון לשרוחים בע׳׳מ 54208
 הוד הכרמל חב׳ לפרסום וליחסי ציבור בע״מ 54216
 המגן לצרכן בע״מ 54271
 חב׳ פולרית פתוח ובצוע בע״מ 54363
 פיינמן בע׳׳מ 54386
 ת,פ.ח. תיאום פיקוח ותכנון בע״מ 54422
 םוכבו־מט (1970) בפ״מ 54423
 שרותי הבירה אחזקה ונקיון בע׳׳מ 54451
 א. פלדמן תעשיות פלסטיקה ואלומיניום לבנין בע״מ 54472
 סקופוס שיטות טכנולוגיות בע״מ 54490
 פרט חב׳ להשקעות ולמסחר בע׳׳מ 54508
 לעולה המשקיע בע״מ 54511
 קודם בל בע״מ 54525
 נכסי ח.צ.א. בע״מ 54549
 ש.א.ם. שרותי אחריות סניטרית בע׳׳מ 54592
 נקניק בת־־ים בע׳׳מ . 54594
 שיא הגליל השקעות בע״מ . 54625

 שם החברה מספר תיק

 הב׳ חלקה 94 בגוש 10774 בע״מ 52254
 דיפק ישראל בע״מ 52270

 צמרת ערבי ראיונות ואמרגנות בעי׳מ 52273 ־
 האחים גלעד יחזקאל ומשה שמש, יבוא ויצוא

 שווק בע״מ 52284
 םרומט בע״מ 52286
 ,שטר מוצרי ודברי השמל בע״מ 52292
 מטראן חב׳ לשווק מוצרי חשמל ואלקטרוניקה בע״מ ,52414
 וויליננייל (חיפה) בע״מ 52418
 במר למימון ולהשקעות בע״מ י 52432
 רקסוול חב׳ לאופנה בע׳׳מ י 52448
 הומקר ישראל והמזרח התיכון בע׳׳מ 52459
 הרגל מחשבים בע״מ . 52464
 בידוד מותז בע״מ 52469
 א. הוברמן יועצים בע״מ 52471
 גבסיד שיווק והפצה בע״מ 52495
 ורד חב׳ לצביעה ואשפרה בע־׳מ 52514
 מכוגים לרפוי טבעי בע״מ 52527
 ק.י.ב.ג. חב׳ קבלנית לבניה בע׳׳מ 52552
 סרטי המדבר בע״מ 52579
 חולון אביזרי רכב ומתנות שלי בע״מ 52591
 אביזרי בתים שלי בע׳׳״מ 52592
 לפיד הב׳ למימון ולהשקעות בע״מ 52603

 מ.צ.מ. חב׳ לעבודות-ומשאבות צנרת מבנים
 חיפה בע״מ 52622
 פטריק פלסטיק בע״מ 52669
 יעם מפיצי ציוד ורהוט משרדי בע״מ 52681
 המרכז להשכלה מקצועית בע״מ 52739
 אלדנס מרכז לקידום ופתוח בעי׳מ 52751
 נ.ד.ט..בע״מ 52772
 ׳ממור מפעלי הצור (1969) בע״מ 52796
 ישראם ביטם בע׳׳מ 52858
 ינר ושית׳ יטקס בע״מ - 52877
 הני שירטץ בע״מ 52880
 גונן חב׳ קבלנית לעבודות בניה בע־׳מ 52933
 נורות חב׳ לנכסים בע״-מ 52946
 כובמה בע״מ 52955
 קונטרול סיסטם גלבם בע״מ 52957
 רחיטי ורסאי נבת־ים 1969 ־בע״מ 53029
 המכון לפיננסים ולכלכלת עסקים בע״מ 53052
 איבטרנשיונל ליסינג בע״מ 53059
 פוטוםקן(ישראל,) בע״מ 53060
 אי.או.אם. (ישראל) בע״מ • 53075

 ריקו - אינטרנשיונל מרשן דייז קורפוריישן
 (ישראל) בע״מ 53087
 ק.ס.א.י.ת. ניהול חשבונות משרדיים בע״מ 53096
 פתוח והשקעות בדרום בע״מ 53105
 מ. חלוץ, ובניו קבלנים בע׳׳מ 53106
 ליבטניר זליג חב׳ לבנין בע״מ 53123
 כספיא הבי למימון בע׳׳מ 53138
 אינטר אושן קומפני בע״מ 53217
53220 Marbrerie Bokobza Limited 
 מסטר סאונד בע״מ 53225
 צלילי הנגב חב׳ לשרות טלויזיה בע״מ 53234
 שר לין בע״מ 53246
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 שם החברה מסי החיק שם החברה מס׳ החיק

 מתפרות הגליל בע׳׳מ 54636 דיוק שיבוב פרומן אח אשר בע״מ 55638
 םאגוט (בעלים) בע״מ 54651 אלאלמו חב׳ ליצוא בע״מ 55655
 צ.א.ב. חפירות ופתוח בע״מ 54685 אגם אביזרי אינסטלציה בע׳׳מ 55666
 סטארת חב׳ ליבוא ויצוא של צעצועים וסידקית בע״מ 54710 לאב חב׳ להוצאה לאור בע״מ 55677
 אלכסנדר פרישמן מודד מוסמך בע״מ 54718 ביח חולים נוה חדרה בע״ימ 55686
 אשף סיגריות'בע״מ 54765 אסתר המלכה בע״מ 55703
 גרפיקה קיפניץ בע״מ 54790 ריונל אינטרנשיונל בע׳׳מ 55708
 גלטקס חב׳ ליבוא ויצוא בע׳׳מ 54835 מאפית קיראון בע״מ 55721
 חברת ר.ק.ז. בע״מ 54874 ג. צרימר לתרופות בע׳׳מ 55731
 חב׳ לפתוח טרבסאטלנטיקה ירושלים בע״מ 54899 מעונות חלקה 204 בגוש 6106 בע׳׳מ 55740
 K. F. Bannete Limited 54940 הבוטיק השביעי בע׳׳מ 55752
 גוטין(ישראל) השקעות וממון בע׳׳מ 54967 קבוצת מישרי בני־ברק בע״מ 55761
 אספרבס בע״מ 54968 אלנוקם סוכנויות לאלקטרוניקה בע״מ 55781"
 סרטי פלוס בע״מ 54989 שמעון רוקה בע״מ 55787
 זל יונ־קס מכשירים בע׳׳מ 55001 מצ״ת מכון לצילומים תעשיתי טכני בע״מ 55804
 חב׳ רחל פרידמן לבנין ומסחר בע״מ 55036 מאיר הורמן בע״מ 55861
 אווקריל ויקטור קליין בע״מ 55042 מפגש הרכב בע״מ. 55862
 נכסי בני שלום וחנה בע׳׳מ 55093 החברה הצפונית לשווק ש, גינצברג בע״מ 55867
 צעצועי פילון בע״מ 55099 ינאי חב׳ לביטוח והשקעות בע״מ 55887
 אקםפורר בע״מ 55103 ש.י.א.,י. נכסי דלא ניידא בע׳׳מ 55915
 בית מסתר והוצאת ספרים י. מרכוס ושות׳ בע״מ 55132 ישראל מרקטינג'(1971) בע״מ 55969
 נריםטו מאט בע״מ 55148 הופ בו נג את רצבי בע״מ 55996
 עוקר הרים בע״מ' 55165 פליישר חב׳ למסחר ולשרותים מסחריים בע״מ 56005
 מ.פ.ס. מיוטשל פיננשל סרויסיס בע״מ 55205 גובית בע״מ 56037
 מ.ת.י.ל. מפעלי תבניות יציקות לחץ בע״מ 55211 עצי הבירה בע״מ 56062
 מגורי רבריירה נתניה בע״מ 55219 צביה מפעלי לייצור בגדי ילדים בע״מ 56073
 אוטו ספייר טריידעג קומפני בע״מ 55223 מחסני ערובה בשדה התעופה בע״מ 56078
 פאן דור אינטרנשיונל בע׳׳מ 55285 חברת חלקה 145 בגוש 30001 בע׳׳מ 56089
 ג״ו קובפקציה לבני נעורים בע״מ 55287 גף תעופה וטיס בע״מ 56092
 קו אם הב׳ קנדית אמריקאית לפיתוח בע״מ 55295 הל־מט הנדסה אלקטרונית בע״מ 56105
 ראובו פאנםקס בע״מ 55297 ג.ש. שגיתא בע׳׳מ 56127
 הברת של להובלה בע״מ 55301 תי.אס.סי. מוצרי מתכת מדוייקימ בע״מ 56129
 זאב זמיר סוכנות לבטוח בע׳׳מ 55314 קמיבטקס בע״מ 56160
 נסקו טלביזיה ואלקטרוניקה בע״מ 55325 מכון בינלאומי לקליעת שער בע״מ 56161
 גרימפיר חב׳ קבלנית לבנין בע׳׳מ 55356 ארנון רב בע׳׳מ־ 56166
 ת״מש בע״מ 55365 טולן בע״מ 56171
 נכסי יהושע אופגהיים בע״מ 55379 סטיל רולינג קורפוריישן(ישראל) בע״מ 56172
 גילגל חב׳ למסחר בע״מ 55381 טרנסיוניק כימיקלים בע׳׳מ 56179
56183 Tel-Aviv Clin ig Limited 55382 ורד גיל מוצרי מתכת לבגין בע״מ 
 אמירטקס אקספורט בע״מ 55388 א. איזדורפר ובניו בע״מ 56186
 גלעד מפעל הנצחה בע״מ 55421 נתנאל קלינמן תעשיות בלוקים בע״מ 56187
 שומרי הדרום בע׳׳מ 55426 דפנה שווק מוצרי תעופה בע׳׳מ 56208
 אלשק את הדאון בע״מ 55437 שיר פלםי בע״מ 56220
 אקספורט ליינס חב׳ ליבוא ויצוא בע״מ 55439 מיצד מהנדסים יועצים בע״מ 56254
 נירגד עבודות ועפר בע׳׳מ 55447 מ.וז.ל.י, בע״מ 56259
 מדיטרגיאן םיפוד בע׳׳מ 55465 החברה לשווק והספקת ציוד למודי בע״מ 56290
 קב ונקי שרותי בקיון ואחזקה בע׳׳מ 55479 אינוסטורס פרומושן סרויםם (אי. פי. אס) בע׳׳מ 56319
 הבי חלקה 37 בגוש 6424 בע״מ 55486 צמיגי סיני בע׳׳מ 56320
 מוריה יצור ומסחר בנעליים ואביזרי עור בע״מ 55514 רן נזר ושות׳ חברה לתכנון וביצוע חשמל בע׳׳מ 56344
 בידוד ובניה (1970) בע״מ 55529 אלי קליין בע״מ 56343
 מ.י.א. שרוחי גז בע״מ 55548 . אילון הב׳ להוצאה לאור בע״מ 56348
 אריגות נחניה בע״מ 55551 אלפונםו חלפון בע״מ 56397
 ש.ג.ד. בע״מ 55587 נצחוני מזרחי בע׳׳מ 56398
 יענות בע׳׳מ 55623 מקבעים בע״מ 56399
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 שם החברה מספר.התיק שם התבדה מספר חיק

 א.ו.ס.פ. הב׳ להשקעוה ולציוד בע״מ 56424 ג.ג.ג. שווק טקסטיל בע׳׳מ 56818
 מסד שרות־שווק והפצה בע״מ 56433 גולומב סוכנויות בעייני 56850
 פלטים מהנדסים בע״מ 56486 י. ישה מופעים בע״מ • 56859
 חברת דובשנית בע׳׳מ 56487 םינטר אישראלית דה בו״זאר בע״מ 56864
 אפרת שירותיי הנדסה בע״מ 56523 רטז תעשיות בע״מ 56879
 ש.ל.ד. שירות (לאחזקת דירות) שירות אחזקה בע׳׳מ 56530 אפי, חב׳ לשווק רהיטים בע׳׳מ 56909
 א. לוין - הנדסה"בע׳׳מ 56537 שירותי שפר אלקטרוניקה בע׳׳מ 56902
 מוסך המומחים בע״מ 56540 אורבים יצור מוצרי מלט ומוזאיקה בע׳׳מ 56983
 מתח מהנדסים ומודדים בע״מ 56559 מול ארט מפעלים גרפיים והוצאה לאוד בע׳׳מ 56997

 ווטורי טרקליני יופי בע׳׳מ 56611 חב׳ לבנין ולהשקעות דוניר, יונה את /פיקהולץ אילן
 חב׳ ישראלית להשכרת מזון ומוצרי צריכה בע׳׳מ 56624 בע״מ . 57018
 מאיר ליין לישראל מיזוג אויר וקירור בע״מ 56648 יצהק אפרתי בע״מ 57093
 בית העלמין ארץ החיים בע׳׳מ 56672 רינקו סרביסס בע״מ 57100
 רגד חב׳ לתכנון ויעוץ הנדסי בע׳׳מ 56681 גב הפקות לאירועים בע״מ 57105

 מזט בע״מ 56698 אומיקרון שיטות למחשבים בע״מ 58214 ,
 ר.ד. ווקסלמן צוק חב׳ קבלנית לבנין בע״מ 56737 ובר ובנו בע״מ 55464

 רון ביט סוכנות לביטוח בע״מ 56808

 ב׳ באייר תשל״ד (12 במאי 1974) יעקב לוי
 רשם החברות

 פקודת החברות
 הודעה לפי סעיף 242(3)

 נמסרת בזה הודעה כי לאחר שלושה חודשים מיום פרסום הודעה זו יימחקו שמות החברות הנזכרות להלן מפנקס החברוח, אלא אם
 יוגשו סיבות המחייבות אחרה:

 שם החברה מסי התיק שם החברה מם׳ התיק

 'ורז חברה לפתוח והשקעות בע״מ 42956 אליגה — חברה להשקעות בע״מ 52306
 חיבל מחולון בע״מ *4306 הרכז מסחרי חדש מגרש 110 ח״א בע׳׳מ 55188
 ״וריטה״ חברה בין־־לאומיח (ישראל) בע״מ 45506 תברח י. פלדמן ליבוא ויצוא בע־׳מ 54371
 בימי בע״מ 48340 םולידב ישראל. בע״מ 54436
 ת.פ.ט. בע״מ 49412 םלקט, חברה ליצור מזון חיפה בע״מ 55610
 די ־אל (1969) בע״מ 51328 הוליווד סטודיו אנטרפריזם בע״מ 55713
 ITA--International Tourists Accommodation Limited 51508 אלכביד הברה לבדק ובנין בע״מ 56110
 ״טופז״ - חברה להוצאה לאור בע׳׳-מ 51737 ״אינפור״ חברת חקירות פרטיות ומסחריוח בע״מ 57791
 ״סביקו׳׳ בע״מ 51767 מור - מזרחי קבלנים בע״מ 60560

 יעקב לוי
 בית ברחוב בורדאו 12 בחולון בע׳׳מ 52088

 יעקב לוי
 בית ברחוב בורדאו 12 בחולון בע׳׳מ

 רשם החברות

 הודעה

 4. ביום 3.10.73, בתיק המרצה 8047/73, חלקה 187 בגוש 6049
 בעימ חפ/25749

 ביום 15.11.73,בחיק המרצה 7902/73 ,הבי חלקה 735 בגוש 6668
 בע״מ חפ/30332

 על פי צו בית המשפט המחוזי בירושלים:
 ביום 26.12,73, בתיק המרצה 1932/73, רובאל בע״מ חפ/20650
 ביום 29.7.73, בתיק המרצה 1001/73, חלקה 165 בגוש8244 בע״מ

 חפ/31131

 ב׳ לוי
 עוזר לרשם החברות

 מודיעים בזה כי בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו -ציווה
 להחזיר לפנקס החברות את שמות החברות להלן:

 1. ביום 14.11.73, בתיק המרצה 8999/73, היכל ישראל ומרים
 (3929/633) בע״מ חפ/40471

 2. ביום 13.11.73, בתיק המרצה 9192/73, חלקה 236 בגוש 6361
 בע׳׳מ הפ/27425

 3. ביום 1.8.73, בתיק המרצה 6034/73, מעונות זוהר נתניה בע״מ 7.
 חפ/7120

 ט״ז בטבת תשל״ד (10 בינואר 1974)
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 פקודת החברות
 הודעות בדבר הגדלת הון

 .3 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.
51-043086-1 4. 

 1. צפן בערבון מוגבל
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.
 .3 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

51-046035-5 4. 

 !. חיים השקעות בע״מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 980 6 . (ששה מליון תשע מאות שמונים אלף) לירות
 ישראליות.

51-065316-5 4. 

 1. מלון עדן ירושלים בע׳׳מ
 .2 1000 (אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 179 (מאה שבעים ותשעה אלף) לירות ישראליות.
51-002464-9 4. 

 1. טחנת יזרעאל עפולה בע״מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 230 (מאתיים שלושים אלף) לירות ישראליות.
51-052551-2 4. 

 1- אחים מרץושות׳ בע־מ
 .2 000 10 (עשרת אלפים) לירות ישראליות.
 .3 000 30 (שלושים אלף) לירות ישראליות.

51/012501—6 4. 

 1. החברה המרכזית לשכון ובנין בע־מ
 .2 000 300 (שלוש מאות אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 700 4 (ארבע מליון שבע מאות אלף) לירות ישראליות.
52-001474-7 4. 

 1. חברה שבדית א״י לגפרורים בע׳־מ
 .2 000 600 (שש מאות אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 100 (מאה אלף) לידות ישראליות.
51-000297-5 4. 

 1. קליל תעשיות מתכת אלברזליות בע״מ
 .2 000 750 9 (תשע מליון שבע מאות חמישים אלף) לירות

 ישראליות.
 .3 724 338 (שלוש מאות שלושים ושמונה אלף שבע מאות עשרים

 וארבע) לירות ישראליות.
 4. הפ/36317

 !. אנעק בע״מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 225 (מאתיים עשרים וחמשה אלף) לירות ישראליות.
51-051537-2 4. 

 תנדספרים בהודעות מציינים פרטים אלה :
 1. שם החברה

 2. ההון הרשום של החברה
 3. סכום הגדלת ההון

 A מספר התיק

 1. המחלבות המאוחדות בע״מ
 .2 150152 (מאה חמישים אלף מאה חמישים ושתיים) לירות ישר

 אליות.
 3. 000 850 (שמונה מאוח והמשיםיאלף) לירות ישראליות.

.51-006369-6 4. 

 1. ישראלקטרה בע״מ
 .2 000 000 2 (שני מליון) לירות ישראליות.

 .3 000 000 3 (שלושה מליון) לירות ישראליוח.
,51-001735-3 4. 

 1. ״םחר־עץ״ חברה ליבוא עצים והמרי בנץ בע״מ
 .2 000 2 (אלפיים) לירות ישראליות.

 .3 000 350 (שלוש מאוח וחמישים אלף) לירות ישראליות.
.51-022718-4 4. 

 1. פמול בע״מ
 .2 000 62 (ששים ושניים אלף) לירוח ישראליות.

 .3 000 88 (שמונים ושמונה אלף) לירוח ישראליוח.
.51-050556-3 4. 

 1. עלמה(יצוא) בעימ
 .2 000 852 (שמונה מאוח חמישים ושניים^ אלף) לירוח ישראליוח.

 .3 001 150 (מאה חמישים אלף ואחה) לירות ישראליות.
.51-053265-8 4. 

 1. כימיקלים ופוספטים בע״מ
 .2 51,478,136 (חמישים ואחד מליון ארבע מאוח שבעים ושמונה

 אלף מאה ושלושים ושש) לירות ישראליות.
 .3 28,521,864 (עשרים ושמונה מליון חמש מאות עשרים ואחד

 אלף שמונה מאות ששים וארבע) לידות ישראליוח. -
.52-001601—5 4. 

 1. ״המריקה- מפעלי תעשיה בע״מ
 .2 000 10 ;עשרת אלפים) לירות ישראליות.
 .3 000 40 (ארבעים אלף) לירות ישראליות.

.51-011010-9 4. 

 1. מגדנית הדר בע׳׳מ
 .2 000 1490 (מליון ארבע מאות אלף) לירות ישראליות.

 .3 400,000 (ארבע מאות אלף) לירות ישראליות.
 4. חפ/22015.

 1. וילי ליפמן בע״מ
 .2 002 40 (ארבעים אלף ושתיים) לירות ישראליות.
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 הודעות בדבר הגדלת הון

 1. כרמל, יצור כבלים וחלפים בע״מ
 2• 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 30 (שלושים אלף) לירות ישראליות.
51->143690-0 4. 

 !. םפילו דזיינם בעימ
 .2 000 210 (מאתיים ועשר אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 80 (שמונים אלף) לירות ישראליות.
51-056717-5 4. 

 1. חברה לתעשיה ומסחר הקדם בע״מ
 .2 215000 (מאתיים תמשה עשר אלף) לידות ישראליות.

 .3 000 200 (מאתיים אלף) לירות ישראליות.
52-000494-6 4. 

 1. •חברה ישראלית למכפלות(תעשיה)(1951) בע״מ
 .2 000 1058 (מליון חמישים ושמונה אלף) לידות ישראליות.

 .3 000 100 (מאה אלף) לירות ישראליות.
51-008522-8 4. 

 1. ״אלפא״ חברה לקוסמטיקה בע׳׳מ
 .2 84000 (שמונים וארבעה אלף) לירות ישראליות. .

 .3 000 60 (ששים אלף) לירות ישראליות.
51-001404-6 .1 

 1. ורוליט, חברה לתעשיח חימית בע״מ
 .2 000 500 (חמש מאות אלף) לירות ישראליות.'
 .3 000 500 (חמש מאוח אלף) לירות ישראליות.

51-002382—3 4. 

 1. אחים גולדנזון נגריה מכנית בע׳־מ
 .2 000 300 (שלוש מאות אלף) לירות ישראליוח.

 .3 000 100 (מאה אלף) לירות ישראליות.
51-020965-3 4. 

 1. חברה מלון ״חן״(טבריה) בע״מ
 .2 000 220 (מאתיים ועשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 100 (מאה אלף) לירות ישראליות.
51-039122-0 4. 

 1. תרימה - תוצרי רפואה ישראליים מעברות בע״מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 180 (מאה ושמונים אלף) לירות ישראליות.
 4. חפ-840.

 1. הסתור בע״מ
 .2 1000 (אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 1499 (מליון ארבע מאות תשעים ותשעה אלף) לירות
 ישראליות.

51—017706—6 4. 

 1. ארדע - פלסט בע״מ
 .2 500 346 (שלוש מאות ארבעים וששה אלף חמש מאות) לירות

 ישראליות.
 .3 000 420 (ארבע מאות עשרים אלף) לירות ישראליות.

51-058294-3 4. 

 !. ״מרכז״ מלון תור ת׳-א בע׳׳מ
 .2 000 1542 (מליון חמש מאות ארבעים ושניים אלף) לירות

 ישראליות.
 .3 000 600 (שש מאות אלף) לירות ישראליות.

51-052206-3 4. 

 1. פלאלום בע־מ
 .2 000 200 (מאהיים אלף) לירוח ישראליות.
 .3 000 200 (מאתיים אלף) לירות ישראליות.

52-002620-4 4. 

. זהבי בית חרושת למרצפות בע־מ  !. י
 .2 000 355 (שלוש מאות חמישים וחמישה אלף) לירות ישראליות

 .3 009 145 (מאת ארבעים וחמישה אלף) לירות ישראליות.
51-035133-1 4. 

 1. לבור ניאון בע״מ.
 .2 000 10 (עשרת אלפים) לירות ישראליות.

 .3 000 140 (מאה ארבעים אלף) לירות ישראליות.
51-039124-6 4. 

 1. מפעלי הלבשה ויםוצקי(1963) בע״מ
 .2. 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.
 .3 000 80 (שמונים אלף) לירות ישראליות.

51-040029-4 4. 

 1. פרפורי ושות׳ בע״מ
 .2 000 270 (מאתיים ושבעים אלף) לידות ישראליות.

 .3 000 300 (שלוש מאות אלף) לירות ישראליות.
51—047272—3 4. 

 1. אבזר - קליש שליםל בע״מ
 .2 000 100 (מאה אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 200 (מאתיים אלף) לירות ישראליות.
51-057792-7 4. 

 1. ד.ג.ב. 9 טכסטיל בע״מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.
 .3 000 60 (ששים אלף) לירות ישראליות.

51-048326—6 4. 

 1. חברה לבנין אחים רביב בעימ
 .2 000 100 (מאה אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 150 (מאה חמישים אלף) לירות ישראליות.
51-046412—6 4. 
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 הודעות בדבר הגדלת הון

 1. ד\.ג. בית חרושת למצרכי חשמל בע״מ
 .2 000 015 1 (מליון חמשה עשר אלף) לידות ישראליות.

 .3 000 485 (ארבע מאות שמונים וחמישה אלף) לירות ישראליות.
51-014718-4 4. 

 1. תחנת הארבעה בעימ
 .2 000 300 (שלוש מאות אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 200 (מאתיים אלף) לירות ישראליות.
51-018371—8 4. 

 !. תובלה משולבת ישראל אירופה בע״מ
 .2 009 30 (שלושים אלף ותשע) לירות ישראליות.
 .3 000 120 (מאה עשרים אלף) לירות ישראליות.

51-059984-8 4. 

 !. הקורנס מפעלי עופרת בע־מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 230 (מאתיים ושלושים אלף) לירות ישראליות.
51—060912—6 4. 

 1. יאלקו חברה להשקעות בע״מ
 .2 000 100 (מאה אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 310 (שלוש מאות ועשרה אלף) לירות ישראליות.
51-061309—4 4. 

 1. מיקדוניקםיבעימ
 .2 001 160 (מאה ששים אלף ואחת) לירות ישראליות.

 .3 500 302 (שלוש מאות ושניים אלף חמש מאות) לירות ישראליות.
51-050700-7 4. 

 1. יאיר חברה להנדסת תאורה בע׳מ
 .2 002 80 (שמונים אלף ושתיים) לירות ישראליות.

 .3 999 69 (ששים ותשע אלף תשע מאות תשעים ותשע) לירות
 ישראליות.

51-018583-8 4. 

 1. טרומאםבסט חברה להרכבת מבנים טרומיים
 בע׳׳מ

 .2 000 000 3 (שלושה מליון) לירות ישראליות.
 .3 000 1000 (אחד מליון) לירות ישראליות.

51-019069—7 4. 

 1. בית אבות פנסיון סגולה בע״מ
 .2 000 652 (שש מאות חמישים ושניים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 92 (תשעים ושניים אלף) לירות ישראליות.
51-027394-9 4. 

 1. תעשיות פז(מיסודה של פז חברה נפט) בע־־מ
 .2 000 000 4 (ארבעה מליון) לירות ישראליות.

 .3 000 11000 (אחד עשר מליון) לירות ישראליות.
51-027651—2 4. 

 1. נאור עבודות עץ בעימ
 .2 009 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 55 (חמישים וחמישה אלף) לירות ישראליות.
51-063217-7 4. 

 .1. מלונות דן בע״מ
 .2 135 400 27 (עשרים ושבעה מליון ארבע מאוח אלף מאה שלושים

 וחמש) לימת ישראליות.
 .3 000 000 10 (עשרה מליון) לירות ישראליות.

52-002357-3 4. 

 1. חברה ימית להובלת פרי בעי מ
 .2 600 000 42 (ארבעים ושניים מליון שש מאוח) לירוח ישראליות.

 .3 000 000 8 (שמונה מליון) לירות ישראליות.
52-002794-7 4. 

 1. אי.סי.אי. (ישראל) בע״מ
 .2 000 1250 (מליון מאחיים חמישים אלף) לירוח ישראליות.

 .3 000 750 3 (שלושה מליון שבע מאות חמישים אלף) לירות
 ישראליות.

51-000129-0 4. 

 1. ב. גוסינסקי חב׳ לייצור והנדסה בעימ
 .2 000 250 (מאחיים חמישים אלף) לירות ישראליות. י

 .3 000 150 (מאה חמישים אלף) לירוח ישראליות.
51-010820-2 4. 

 1. שלמה פלטאו חברה פלד בע׳מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירוח ישראליוח.

 .3 500 9 (תשעת אלפים חמש מאות) לירות ישראליוח.
51-049410-7 4. 

 1. רונדן בע״מ
 .2 000 450 (ארבע מאות חמישים אלף) לירות ישראליות.
 .3 000 350 (שלוש מאות חמישים אלף) לירות ישראליות.

51-051808-7 " .4 

 1. הבורג בע״מ
 .2 000 600 (שש מאות אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 400 (ארבע מאות אלף) לירות ישראליות.
52-000847-5 4. 

 1. ׳׳אוניון״ שרות לביטוח בעימ
 .2 121000 (מאה עשרים ואחד אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 229 (מאתיים עשרים ות^עה אלף) לירות ישראליות.
51-001925-0 4. 

 1. יצרני סרטים טורנרבע־מ
 .2 000 60 (ששים אלף) לירות ישראליות.
 .3 000 100 (מאה אלף) לירות ישראליות.

51-012198-1 4. 

 1964 ילקוט הפרסומים 2029, כ״ת בתמוז תשיז״ד, 18.7.1974



 הודעות בדבר הגדלת הון

 1. פרויקט פילם בע״מ
 .2 000 20 (משרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 64 (ששים וארבעת אלף) לירוח ישראליות.
51-064471—9 4. 

 1. ברגמת בע״מ
 .2 000 20 (משדים אלף) לירות ישראליות. -

 .3 000 185 (מאה שמונים וחמישה אלף) לירות ישראליות.
51-063398-5 4. 

 1. מאפיית שלום אור יהודה בע־מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 430 (ארבמ מאות שלושים אלף) לירות ישראליות.
51—064237—4 4. 

 1. משאב בע״מ
 .2 000 000 4 (ארבעה מליון) לידות ישראליות.
 .3 000 000 5 (חמישה מליון) לירות ישראליות.

51-011271-7 .4 

Audio Vien (Mid-East) Limited .1 
 .2 500 52 (חמישים ושניים אלף חמש מאוח) לירות ישראליות.

 .3 000 20 (משרים אלף) לירות ישראליות.
51-051155—3 4. 

 1. מוצרי שנן בע״מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 012 349 (שלוש מאות ארבעים ותשעה אלף שתים עשיה) לירות
 ישראליות.

51—064727—4 4. 

 1. תעשיות רדימיקס(ישראל) בע״מ
 .2 000 200 (מאתיים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 1500 (מליון חמש מאוח אלף) לירות ישראליות.
51—042968-1 4. 

 1. ספי־ים בע״מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 500 86 (שמונים וששה אלף חמש מאות) לירות ישראליות.
51-062709-4 4. 

 1. דפוס -אידיאל־ בע׳׳מ
 .2 000 100 (מאה אלף) לירות ישראליות.
 .3 000 100 (מאה אלף) לירות ישראליות.

51-015487-5 4. 

גל חלפים וגלי הנעת בע״מ  1. הר־
 .2 000 320 (שלוש מאות עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 210 (מאתיים ועשרה אלף) לירות ישראליות.
51-046881-2 4. 

 1. פישר תעשיות פרמצבטיות בע־מ
 .2 000 207 (מאתיים ושבעה אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 200 (מאתיים אלף) לירות ישראליות.
51-045250-1 4. 

 1. מ. מונץ סוכנות לביטוח בע״מ
 .2 20100 (עשרים אלף ומאח) לידות ישראליות.

 .3 000 230 (מאתיים ושלושים אלף) לירות ישראליות.
51-046928—1 4. 

ס בע׳׳נז ק ט ־ ט ד פ  1. חברת א
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 280 (מאתיים ושמונים אלף) לירות ישראליות.
51-053840-8 4. 

 1. מרכז לתיירות ונופש בגשר הזיו בע״מ
 .2 001 1000 (מליון ואחת) לירות ישראליות.
 .3 000 200 (מאתיים אלף) לירות ישראליות.

51-054206—1 4. 

 1. אסמא אלקטרוניקה בע׳׳מ
 .2 000 30 (שלושים אלף) לירות ישראליות.
 .3 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

51-056006—3 4. 

 1. הימקו בע״מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות. י

 .3 000 30 (שלושים אלף) לירות ישראליות.
51—057523-6 4. 

 1. ב.ח.ר. בניני תעשיה ומלאכה ראשון־לציון בע״מ
 .2 000 100 (מאח אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 900 4 (ארבעה מליון תשע מאות אלף) לירות ישראליות.
51-059782-6 4. 

 !. אריגי שניר בע״מ
 .2 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.
 .3 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות.

51-062938-9 4. 

 1. עוף ירושלים בע״מ
 .2 000 150 1 (מליון מאה וחמישים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 000 5 (חמישה מיליון) לירות ישראליות.
51-038290-4 4. 

 1. ״המחםיך חברה לקירור קרה ואספקה בע״מ
 .2 000 48 (ארבעים ושמונה אלף) לירות ישראליות.

 3.. 300 253 (מאתיים חמישים ושלושה אלף ושלושה מאות) לירות
 ישראליות. .

51-027238-8 .4 
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 הודעות בדבר הגדלת הון

 1. ׳׳מעלות״ - הוצאת ספרים בע׳׳מ
 .2 000 50 (חמישים אלף) לירות ישראליות.
 .3 000 50 (חמישים אלף) לירות ישראליות.

51-055711-9 4. 

 1• ״קליימן מטאור״ - ביח״ר לרשתות ומוצרי מתכת
 בע״מ

 .2 000 100 (מאה אלף) לירות ישראליות.
 .3 000 200 (מאתיים אלף) לירות ישראליות.

51-060116-4 4. 

 1. פוקס את פורמן(שמיר) בע״מ
 .2 000 100 (מאה אלף) לירות ישראליות.
 .3 000 100 (מאה אלף) לירות ישראליות.

51—060116—4 4. 

 פקודת החברות
 הודעה לפי סעיף 242 (5)

 נמסרת בזה הודעה כי שמות החברות אשר שמותיהן בזכרות להלן נמחקו מפנקס החברות:

 מס׳ מס׳ מס׳ מס׳
 שם החברה תיק המחיקה שפ החברה תיק המחיקה

 ״סר־דו׳׳ פלסטיק מנופקצ׳ורינג קומפ. בע״מ 40136 25233 נאמני חלקים בחלקה 275 בגוש 6125 בע״מ 47666 25243
 קפה ומסעדה אחים בודנר בע״מ 40286 25234 פשיטת עור, פריקת וטעינת בשר ירושלים

 מעון חלקה 61 בגוש 8270 בע״מ 40831 25235 בע״מ 47723 25244
 השקעות דינה בע׳׳מ 41984 25236 ישראל אינטרנציונל פרם בע׳׳מ 48811 25245
 גרסוסילק תעשיות גרפיות (ישראל) בע״מ 42384 25237 מרכז לתיירות ״ים המלח״ בע־מ 49164 25246

 ״א.פ.א.ת.״ בע׳׳מ 42930 25238 החברה למוצרי תעבורה ירושלים (מיסודה של
 פי־אור חברה למסחר והשקעות בע״מ 44882 25239 קוינטיבו בוקובזה ושות׳) בע״מ 49405 25247
 בגריה ה.פ.י. בע״מ 46259 25240 חברת חלקה 210 בגוש 7169 בע״מ 49617 25248

 ע׳ אליצור
 מ״מ/רשם החברות

 25241 ח׳ בטבת תשל-׳ד (2 בינואר 1974)

25242 

47135 

47261 

 פלגים קבלבות כללית בע״מ
 ״קליבמן — אלכביר״ הברה קבלנית לבנין

 בע״מ

 1. חוסן ביח״ד לתעשית מרצפות בע״מ
 .2 000 500 (חמש מאוח אלף) לירות ישראליות.
 .3 000 101 (מאה ואחד אלף) לירות ישראליות.

51—055833—1 4. 

 1. פילוט רדיו(ישראל) בע״מ
 .2 3200000 (שלושה מליון מאתיים אלף) לירות ישראליות.

 .3 000 800 16 (ששה עשר מליון שמובה מאות אלף) לירות
 ישראליות.
 4. חפ/12225

 1. מרקטור חברה לאספקה ושיווק בע״מ
 .2 40100 (ארבעים אלף למאה) לירות ישראליות.

 .3 500 111 (מאה אחיד עשר אלף חמש מאות) לירות ישראליות.
51-055522—0 4. 

 י״ג באדר תשל״ד (7 במרס 1974) ב׳ לוי
 ע/ר לרשם החברות

 פקודת האגודות השיתופיות

 צווי פירוק והודעה לנושים

 (3) בית משותף ״טירה״ אגודה שיתופית בע״מ (מס
 תלק האגודה: 331) וממנה למפרק את פרץ דוד, שמענו: שדרות

 רוטשילד 136, תל־אביב.
 בהתאם לתקנה 2 לתקנות האבודות השיתופיות (פירוק), תשל״ב-
 1971, נדרש כל בעל תביעה מן האגודה להגיש את תביעתו בכתב

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

 צו זה בפני שר העבודה תוך חדשיים מיום פרסומו ברשומות.

 כ״א באייר תשל״ד (13 במאי 1974) יאיר יקיר
 רשם האגודות השיתופיות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46(1) לפקודת האגודות .השיתופיות
 הנני מצווה בזה על פירוק האגודות כדלקמן:

 (!) ״אוז כבד״ אגודה שיתופית לפיטום וגידול אתים
 של הפועל המזרחי בכפר תוחלת בע״מ (מס׳ תיק
 האגודה: 1622) וממבה למפרק את מנחם דויטש, עו״ד, שמענו:

 'משרד העבודה, מגרש הרוסים, ירושלים.

 (2) קרית עבודה כ״ו, אגודה שיתופית לשכון בע״מ
 (מס׳ תיק האגודה: 2289), וממנה למפרק את חנוך בכרך, עו׳׳ד,

 שמענו: רחוב המלך ג׳ודג׳ מס׳ 53, תל־אביב.

 1966 ילקוע הפרסומים 2029, כ׳יח בתמוז תשל׳׳ד, 18.7.1974



 הודעות מאת בונס הנכסים הרשמי

ת ו ר ב ח ת ה ד ו ק  פ

 צוד פירוק ואסיפות ראשונות

 שם החברה: אמני זכוכית בע׳׳מ — בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רחוב העבודה 53, פינת עמל, בת־ים.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 3ד/דדד1,
 תאריך צו הפירוק: י״א בניסן תשל׳׳ד (3 באפריל 1974).

 תאריך הגשת הבקשה: י״א בתמוז תשל׳׳ג (11 ביולי 1973).
 היום והמקום לאסיפות ראשונות: י״ט באב חשל״ד (7 באוגוסט 1974'
 במשרד כונס הנכסים הרשמי, רחוב נחלת בנימין 39, תל־אביב.

 שעת האסיפות: גושים בשעה 11.00 בבוקר,
 משתתפים בשעה 11.15 בבוקר-

 שם החברה: קו־גר תעשיות ומסחר בע״מ — בפירוק,
 מען המשרד הרשום: רחוב החשמונאים 90, תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2580/73.
 תאריך צו הפירוק: ז׳ בסיון תשל׳׳ד (28 במאי 1974).

 תאריך הגשת הבקשה: י׳׳ט בתשרי תשל״ד (15 באוקטובר 1973).
 היום והמקום לאסיפות ראשונות: ט״ז באב חשל״ד(4 באוגוסט 1974)
 במשרד כונס הנכסים הרשמי, רחוב גחלת בנימין 39, תל־אביב.

 שעת האסיפות: בושים בשעה 12.00 בצהרים.
 משתתפים בשעה 12.15 בצהרים.

ל מינוי מפרקים  הודעות ע
 שם החברה: נפתלי אורבך חברה להנדסה וקבלנות בנין בע״מ —

 בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רחוב דניאל פריש 8, תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 73)1399.
 שם המפרק, תיאורו ומענו: אלכסנדר בר־און, עו״ד, רחוב שלום

 עליכם 20, תל־אביב.
 תאריך המינוי: כ״ג בניסן תשל״ד (15 באפריל 1974).

 שם החברה: דפוס בלומנטל גע״מ — בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רחוב הרכבת 66, תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: חליאביב־יפו, תיק אזרחי 2839/73.
 שם המפרק, תיאורו ומענו: יוסף שטיינמן, עו״ד, רחוב החשמל 8,

 תל־אביב.
 תאריך המינוי: י״ד באייר תשלי׳ד (6 במאי 1974}.

 שם החברה: ידיעות חדשות בע׳׳מ — בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רחוב הרכבת 66, תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל״אביב־יפו, תיק אזרחי 2785/73.
 שם המפרק, תיאורו ומענו: יוסף שטיינמן, עו׳׳ד, רחוב החשמל 8,

 תל־אביב.
 תאריך המינוי; י״ד באייר תשל״ד (6 במאי 1974).

ק ר פ  הודעה על שחרור מ
 שם החברה: ״עידית- הוצאת ספרים בע״מ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רחוב שינקין 96, גבעתיים.
 בית המשפט המחוזי של: תל-אביב־יפו, תיק אזרחי 1774/65.

 שם המפרק ומענו: כובס הנכסים הרשמי, רחוב בחלת בנימין 39,
 תל־אביכ.

 תאריך השחרור: י״ט בסיון תשל״ד (9 ביוני 1974).
 י״ג בסיון תשל׳׳ד(3 ביולי 4ד19) א׳ רוטנשטרייך

 סגן כונס הנכסים הרשמי

 שם החברה: א׳ לוסטיג ג׳ דוביצקי הנדסה וקבלנות בע״מ — בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רחוב שלומציון המלבה 7, תל־אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 92/73.

 האריך צו הפירוק: ב״ז באייר חשל״ד (19 במאי 1974).
 תאריך הגשת הבקשה: ז׳ בשבט חשל״ג (10 בינואר 1973).

 היום והמקום לאסיפות ראשונות: ט׳ באב תשל״ד (28 ביולי 1974)
 במשרד כונס הנכסים הרשמי, רחוב נחלת בנימין 39, תל-אביב,

 שעת האסיפות: נושים בשעה 12.00 בצהרים,
 משהחפים בשעה 12.15 בצהרים.

 שם ההברה: כרמי יבנה בע״מ — בפירוק.
 מען המשרד הרשום: בניני ״מבנה תעשיה׳׳ בע״מ, קדיח־מלאכי.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2632/73.
 תאריך צו הפירוק: כ״ד בניסן השל׳׳ד (»1 באפריל 1974).

 תאריך הגשת הבקשה: ב׳ בחשון תשל״ד (28 באוקטובר 1973).
 היום והמקום לאסיפות ראשונות: י״ב באב תשל״ד (31 ביולי 1974)
 במשרד כונס הנכסים הרשמי, רחוב נחלת בנימין 39, תל־אביב.

 שעת האסיפות: נושים בשעה 10.00 בבוקר.
 משתתפים בשעה 10.15 בבוקר.

 שם החברה: מרכזון אילת בע״מ — בפירוק.
 מען המשרד הרשום: שדי ירושלים 86, תל־אביב.

 בית המשפט המהוזי של: תל־אביב-יפו, תיק אזרחי 2685/73.
 תאריך צו הפירוק: ב״ב באייר תשל״ד (14 במאי 1974).

 תאריך הגשת הבקשה: י״א בחשון תשל״ד (6 בנובמבר 1973).
 היום והמקום לאסיפות ראשונות: כ״ג באב תשל׳׳ד (11 באוגוסט
 1974), במשרד כונס הנכסים הרשמי, רחוב נחלת בנימין 39,

 תל־־אביב.
 שעת האסיפות: בושים בשעה 11.30 בבוקר.

 משתתפים בשעה 11.45 בבוקר.

 שם החברה: ס.ק. חברה לשווק בע׳׳מ — בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רחוב החשמובאים 119, תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, חיק אזרחי 1413/73.
 תאריך צו הפירוק: י״ג בשבט תשל׳׳ד (5 בפברואר 1974).
 תאריך הגשת הבקשה: י״א בסיון תשל״ג (1 ביוני 1973).

 היום והמקום לאסיפות ראשונות: י״ז באב תשל״ד (5 באוגוסט 1974)
 במשרד כובס הבכסים הרשמי, רחוב נחלת בנימין 39, תל־אביב.

 שעת האסיפות: בושים בשעה 12.00 בצהרים.
 משתתפים בשעה 12.15 בצהרים.

 שם החברה: נאות מצפה בע״מ — בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רחוב הנגב 4, תל־אביב.

 בית המשפט המהוזי של: חליאניב־יפו, תיק אזרחי 53/74-.
 תאריך צו הפירוק: י׳ בניסן תשל״ד (2 באפריל 1974).

 תאריך הגשת הבקשה: י״ג בטבת תשל׳׳ד(7 בינואר 1974).
 היום והמקום לאסיפות ראשונות: כ׳׳ו באב תשל׳׳ד (14 באוגוסט
 1974) במשרד כונס הנכסים הרשמי, רחוב נחלת בנימין 39,

 תל־אביב.
 שעת האסיפות: נושים בשעה 12.30 בצהרים.

 משתתפים בשעה 12.45 בצהרים.

 ילקוט הפרסומים 2029, כי׳ח בתמוז תשל״ד, 18.7.1974 1967



 הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי

 פקודת החברות

 צו פירוק ואסיפות ראשונות

 שם החברה: בית על חברה לבנין והשקעות בע׳׳מ,
 מען המשרד הרשום: רחוב ביאליק 6, חיפה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1564/73.
 תאריך צו הפירוק: ב״ג בסיון תשל״ד (13 ביוני 1974).

 תאריך הגשת הבקשה: 20 בדצמבר 1973.
 היום והמקום לאסיפות ראשונות: י״ח באב תשל״ד (6 באוגוסט 1974),

 במשרד בונם הנכסים הרשמי, רחוב שמריהו לוין 3, חיפה.
 שעת האסיפות: נושים בשעה 09.30.

 משתתפים בשעה 10.00.

 הודעה על תשלום דיבידנד

 שם החברה: ארצי את ז׳ביצה חברה קבלנית בע׳׳מ.
 מען המשרד הרשום: יצחק ארצי, רתוב מוריה 116, חיפה.

 בית משפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1830/67.
 הסכום לכל לירה: 25%.

 דיבידנד ראשון או אחר: שלישי.
 זמן פרעונו: כ״ט בתמוז תשל״ד (19 ביולי 1974).

 מקום פרעונו במשרד המפרק: א׳ שפירא, עו״ד, רחוב הרצל 20,
 חיפח.

 י׳ יקותיאלי פ״ו בתמוז תשל״ד(5 ביולי 1974)
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 צו העמדת הליכי פירוק
 שם החברה: חל־אורת בע״מ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רחוב פתחיה מרגנשבורג 2, שיכון דן, תל־אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 4929/66.

 האריך הצו: ט׳ בסיון תשל״ד (30 במאי 1974).
 מהות הצו: העמדת הליכי הפירוק לפי סעיף 157(1) לפקודה.

ר כוונה להכריז על דיבידנד ב ד  הודעה ב
ד ב ל  לנושים בדין קדימה ב

 שם החברה: ״ברגול* בפ׳׳מ — בפירוק.
 מען המשרד הרשום: רחוב לילינבלום 41, חל־אביב, אצל רו״ה

 פבידסקי.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 810/62.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: ז׳ באב תשל״ד (26 ביולי 1974).
 שם המפרק, תיאורו ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב נחלת בנימין

 39, חל־אביב.
ר כוונה להכריז על דיבידנד ב ד  הודעה ב

ד ב ל  לעובדים ב
 שם החברה: בעלי קליאופטרה בע־מ — בפירוק.

 מען המשרד הרשום: רחוב עמק יזרעאל 1, תל-אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 438/71.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: ט׳ באב תשל״ד (28 ביולי 1974).
 שם המפרק, תיאורו ומענו: עמוס שניצקי, עו״ד, רחוב יהודה הלוי

 108, חל־אביב. א׳ רוטנשטרייך
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 פקודת פשיטת הדגל, 1936

 היום האחרון לקבלת הוכחות: ז׳ באב תשליך (26 ביולי 1974).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: כובס הבכםים הרשמי, רחוב בחלת בנימין

 39, תל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: אברהם טייב, פועל בנין, רחוב ירושלים
 70, בת־ים.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 4057/65.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ז׳ באב תשל״ד (26 ביולי 1974).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב נחלת בנימין
 39, חל־אביב.

 שם החייב ומענו: יעקב רוזנטל, רחוב יהושע בן־נון 15, תל־אביב.
 בית המשפט המחוזי של: הל־אביב־יפו, תיק אזרחי 1348/68.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: ז׳ באב תשל״ד (26 ביולי 1974).
 שמות הנאמנים, תיאורם ומענם: אברהם דודם, עו״ד, רחוב השופטים
 39, תל־אביב, ויצחק שני, עו׳׳ד, רחוב ברזילי 12א׳, תל־אביב.

 ,י

 שם החייב, תיאורו ומענו: ארמנד אמזלג, מלצר, רחוב כ״ט בנובמבר
 112/19, בת־ים.

 בית המשפט המחוזי־של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 425/71.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ז׳ באב תשל״ד (26 ביולי 1974).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: מנחם פינקוס, עו״ד, שד׳ דוד המלך 29,
 תל־אביב.

 א׳ רוטנשטרייך
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 י״ג בסיון תשל׳׳ד(3 ביולי 1974)

ר כוונה להכריז על דיבידנד ב ד  הודעות ב
 שם החייב, תיאורו מענו: שמריהו אחיאל, בנאי, רחוב גאולה 7,

 נס־ציונה.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, חיק אזרחי 392/70.

 היום האחרון לקבלת הוכחות: ז׳ באב תשל׳׳ד(26 ביולי 1974).
 שם הבאמן, תיאורו ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב נחלת בנימין

 39, תל-אביב.

 שם החייב, תיאורו ומעבו: בבימין משה ורוצלבםקי, יצרן צעצועים,
 רחוב ביאליק 60, רמת־גן.

 בית המשפט המחתי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 5687/67.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ז׳ באב תשל״ד (26 ביולי 1974).

 שם הבאמן, תיאורו ומפבו: יששכר פישר, עו״ד, רחוב החשמל 33,
 תל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומעבו: בסים לוי, שמש בבית ספר, רחוב העליה,
 שכ׳ ה׳, באר־שבע.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 4039/63.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ז׳ באב תשל״ד (26 ביולי 1974).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב נחלת בבימין
 39, תל־אביב.

 שם החייב, תיאורו. ומענו: חנניה התש, נהג, רחוב נחל הבשור
 19/45, יפו.

 בית המשפט המחוזי של: תל-אביב־יפו, תיק אזרתי 4043/67.

 1968 ילקוט הפרסומים 2029, כ״ח בתמוז תשל׳׳ד, 18.7.1974



 הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי

 פקודת פשיטת הרגל, 1936

ת נכסים והכרזת פשיטת רגל, ל כ  צו ק
 אסיפה ראשונה

 שם החייב, תיאורו ומענו: גוסםב רוזן, ת״ז 6739762, סוכן להלבשה,
 רחוב נחמני 54, תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יםו, תיק אזרחי 1323/74.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: י״ב בםיון תשל״ד

 (2 ביוני 1974).
 בקשת נושה או חייב: בקשת החייב.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ה׳ באב תשל״ד (24 ביולי
 1974) בשעה 12.00 בצהרים, במשרד כונס הבכםים הרשמי,

 רחוב נחלת בנימין 39, תל־אביב.

 צו אישור פשרה ומינוי נאמן
 "והודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד

 שם החייב, תיאורו ומענו: יחיאל בריקבר, מרכיב תריסים,־ רחוב
 דיזנגוף 231, תל־אביכ.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב-יפו, תיק אזרחי 2869/61.
 תאריך צו אישור הפשרה: י״ז בתמוז תשל״ב (29 ביוני 1972).

 תאריך צו מינוי נאמן: ט׳ בטבת תשל״ג(14 בדצמבר 1972).
 סיב הפשרה: 100% לנושים בדין קדימה ו־25% לנושים רגילים,

 בהתאם להצעת הפשרה.
 תאריך אחרון לקבלת הוכחות: ל׳ באב תשל״ד (26 ביולי 1974).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: הירש אברמוביץ, עו״ד, רחוב נחלת
 בנימין 87, חל־אביב.

 הודעה על מינוי נאמן במקום נאמן שהשתחרר

 שם החייב, תיאורו ומעגו: בן־ציון םדרבוש, מםגר,׳קיבוץ חל-עמל
 (ניר דוד), עמק בית־שאן.

-בית-המשפט המהוזי-של: תל-־אביב־יפו,-תיק אזרחי 798/55.
 שם הנאמן שהשתחרר, תיאורו ומענו: זלמן רוזובסקי, עו״ד, רחוב

 נחלת בנימין 63, תל־אביב.
 תאריך השחרור: י׳׳ח בתשרי תשכ״ח (22 באוקטובר 1967).

 שם הנאמן החדש, תיאורו ומענו: דוד קוברסקי, עו״ד, רחוב בארי
 11, תל־אביב.

 תאריך המינוי: ה׳ בםיון תשל׳׳ד (26 במאי 1974).

ל מינוי נאמן במקום נאמן שנפטר  הודעה ע

 שם החייב, תיאורו ומענו: משה צדקה, מתווך שטרות, רחוב הרצל
 67, רמת־גן.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 5419/68.
 שם הנאמן שנפטר, תיאורו ומענו: םטנלי (שרגא) רוזיבג, עו׳-ד,

 רחוב בךיהודה 32, תל־אביב.
 שם הנאמן החדש, תיאורו ומענו: אורי בכור, עו״ד, רחוב יפו־

 תל־אביב 45, חל־אביב.
 תאריך המינוי: י״ב בסיון תשל״ד (2 ביוני 1974).

 י״ג בםיון תשל׳׳ד(3 ביולי 1974) א' רוטנשטרייך
 סגן כונס הנכסים הרשמי

ר כוונה להכריז על דיבידנד ב ד  הודעה ב
ד ב ל  לבושים בדין קדימה ב

 שם החייב, תיאורו ומענו: ישראל גרינברג, סוחר, רחוב בר־כוכבא
 31, תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 2411/66.
 .היום האחרון לקבלת הוכחות: ז׳ באב חשל׳־ד (26 ביולי 1974).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: כונס הגכםים הרשמי, רחוב נחלת בנימין
 39, תל־אביב.

ל תשלום דיבידנד  הודעות ע
 שם החייב, תיאורו ומענו: צבי בן־יעקב, מורה, רחוב אמסטרדם 11,

 תל־אביב.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 47/65.

 הסכום לכל לירה: 2 אגורות.
 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד שלישי.

 זמן פרעונו: ב׳ באב תשל״ד (21 ביולי 1974).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן; עו״ד א׳ אפשטיין־הלוי, שדי רוטשילד

 93, תל־אביב.

 שם החייב, תיאורו ומענו: ירחמיאל פרלמן, סורג, רחוב הנביאים 4,
 תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 3969/63.
 הסכום לכל לירה: 4% ריבית.

 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד סופי.
 זמן פרעונו: ב׳ באב תשל״ד(21 ביולי 1974).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ד מ׳ אור, רחוב שד׳ רוטשילד 10,
 תל־אביב.

ל מינוי נאמן  הודעה ע
 שם החייב, תיאורו ומענו: מוחמד בן עומר עודה, נהג, מכפר קאםם.

 בית־המשפט המחחי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי־422/74.
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: מיקו מנחם, עו״ד, רחוב גורדון 41,

 חל־אביב.

 הודעות על מינוי נאמן וצווי הכרזת חייב כפושט רגל
 שם החייב, תיאורו ומענו: אברהים אל עג׳ון, פועל, רחוב נ״ג מס׳

 17, רמלה. -
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק המרצה 1462/73.

 'תאריך צו הכרזת החייב כפושט רגל: י״ב בסיון חשל״ד (2 ביוני
.(1974 

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: יונה הופנונג, עו־׳ד, רחוב ויצמן 11,
 תל־אביב.

 תאריך המינוי: י״ג בסיון תשל״ד (3 ביולי 1974).

 שם החייב ומענו: עבדול רזאק אל עג׳ון, רחוב נ׳׳ג מסי 17, רמלה.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק המרצה 1462/73.

 תאריך צו הכרזת החייב כפושט רגל: י״ב בסיון תשל״ד (2 ביוני
.(1974 

 שם הנאמן, תיאורו ומענו; יונה הופנונג, עו״ד, רחוב ויצטן 11,
 חל־אביב.

 ילקוס הפרסומים 2029, כ׳יח בתמוז תשל״ר, 18.7.1974 1969



ת כונס הנכסים הרשמי א  הודעות מ

 פקודת פשיטת הדגל, 1936

 שם החייב ומענו: מיכאל בן־ישי, ת׳׳ז 0282807, רחוב רוב־ 47,
 תל־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 248/68.
 תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל: י׳׳ב בשבט תשכ״ח (11 בפב

 רואר 1968).
 תאריך ביטולו: כי׳ג בסיון תשל״ד (13 ביוני 1974).

, רחוב ג ה ג s ,435202 שם הה־יב, תיאורו ומענו: פליקס כהן, ת״ז 
 חגי 5, ראשון־לציון.

 בית המשפט המחוזי של: חל־אביב־יפו, תיק אזרחי 189/73.
 תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל: כ׳״א בשבט תשל׳יג(24 בינואר

.(1973 
 תאריך ביטולו: ח׳ בסיון תשל׳׳ד (29 במאי 1974).

 הודעות על ביטול צווי קבלת נכסים ופשיטת דגל,
 לאחר תשלום חובו

 שם החייב, תיאורו ומענו: ליאופולד גרינולד, ת״ז 712153, עובד
 בצמיגים, רחוב הר־הצופים 37/13, חולון.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 1408/71.
 תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל: י״א בניסן תשלי׳א (6 באפריל

.(1971 
 תאריך ביטולו: כ״ג בניסן תשל״ג(25 באפריל 1973).

 שם החייב, תיאורו ומענו: יוסף אלבז, ת״ז 3083169, נהג, רמת־
 אליהו 233/7, ראשון־לציון.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרחי 3522/69. •
 תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל: כ׳ בתשרי תש״ל (2 באוקטובר

.(1969 
 תאריך ביטולו: כ״ד בכסלו תשל״ד (19 בדצמבר 1973).

 י״ג בסיון תשל״ד(3 ביולי 1974) א׳ רוטנשטףייך
 סגן כונם הנכסים הרשמי

 הודעות על תשלום דיבידנד
 שמ החייב ומענו: דוד אלון, רחוב א׳ 77, קרית־חיים.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרחי 1243/64.

 הסכום לכל לירה: 13%.
 דיבידנד ראשון או אחר: רביעי ואחרון,

 זמן פרעובו: כ״ט בתמוז תשל״ד (19 ביולי 1974).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ד ע׳ רנד, רחוב שמריהו לוין 6,

 חיפה.

 שם החייב ומענו: רפאל ואקנין, רחוב דרור 25, ראשון־לציון.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 208/71.

 הסכום לכל לירה: 8%.
 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון.

 זמן פרעונו: כ״ט בתמוז תשל״ד (19 ביולי 1974).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: ז׳ שילה, עו״ד, רחוב החלוץ 18, חיפה.

 ט׳׳ו בחמוז חשל״ד (5 ביולי 1974) י' יקיתיאלי
 סגן בונם הנכסים הרשמי

 הודעות על שחרור נאמן
 שם החייב, תיאורו ומענו: ישראל אג׳י, בעל ביח־חרושת, רחוב

 אנה פרנק 21, רמת־גן.
 בית המשפט המחוזי של: תל-אביב־יפו, תיק אזרחי 4658/86.

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: חיים פורח, עו״ד, רחוב דובנוב 24,
 חל־אביב.

 תאריך השחרור: ט״ז בסיון חשל״ד (6 ביוני 1974).

 שם החייב, תיאורו ומענו: גבריאל קלטביק, נהג, רחוב מזא׳׳ה 18,
 חל ־אביב.

 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, חיק אזרהי 1525/66.
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: חיים פורח, עו״ד, רחיג דובנוב 24,

 . תל־אביב.
 תאריך השחרור: כ״ה באייר השל״ד (20 במאי 1974).

 שם החייב ומענו: שמעון רוט, רחוב ירושלים 23, בת־ים.
 בית המשפט המחוזי של: חל־אביב־ייפו, חיק אזרחי 4411/66.

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: חיים פורח, עו״ד, רחוב דובנוב 24,
 חל־אביב.

 האריך השחרור: כ״ג בסיון השל״ד (13 ביוני 1974).

 הודעה על שחרור נאמן, ותשלום דיבידנד
 שם החייב, תיאורו ומענו: עובדיה (עבדאללה) שאלאם (שלם),

 חקלאי, רחוב הרצל 62, בני־ברק.
 בית המשפט המחוזי של: תל־אביב־יפו, תיק אזרתי 1110/61.

 שם הנאמן, חיאודו ומענו: המר יואלםון־ג׳יקובס, עו׳׳ד, רחוב נחלת
 בנימין 52, חל־אביב.

 חאריךהשחרוד: כ״ז בםיון תשל״ד (17 ביוני 1974).
 הסכום לכל לירה: 30 אגורות בנוסף לסכומים שהופקדו בקופת כונס

 הנכסים הרשמי.
 דיבידנד ראשון או אהר: דיבידנד ראשון וסופי.
 זמן פרעובו: ב׳ באב תשלי׳ד (21 ביולי 1974).

 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ד י׳ םלטון, רחוב ליליבבלום 15,
 תל-אביב.

 הודעות על ביטול צווי קבלת נכסים ופשיטת רגל
 שם החייב, חיאורו ומענו; אסלאן עוודי בן המזה, ח״ז 2057342,

 פועל, רחוב יהודה הימיח 44, יפו.
 ביח המשפט המחוזי של: חל־אביב־יפו, חיק אזרחי 1410/72.

 חאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל: כ״ה בסיון חשל׳׳ב (7 ביוני
.(1972 

 חאריך ביטולו: ט״ז בסיון חשל״ד (6 ביוני 1974).

 שם החייב, חיאורו ומענו: אבנר בן־נר, פועל בחנוכה, רחוב אפרים
 זקס 28, רחובות.

 בית המשפט המהוזי של: תל־אביב״יפו, תיק אזרחי 3018/72.
 תאריך צו קבלת גבסים ופשיטת רגל: ב״ד בכסלו תשל״ג(30 בנובמבר

.(1972 
 תאריך ביטולי: ט׳ בםיון תשל״ד ;30 במאי 1974).

 1970 ילקוט הפרסומים 2029, כ״ח בתמוז תשל״ד, 18.7,1974



 הודעות מאת כונס הנכסים הרשמי

 פקודת פשיטת הרגל, 1936

 הודעות על תשלום דיבידנד

 שם החייב, תיאורו ומענו: אמיל שמואל צדיק, טפסן, רחוב שמעון
 בר־גיורא 21/12, באר־שבע.

 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 49/68.
 הסכום לבל לירה: 100 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון וסופי.
 זמן פרעונו: י־א באב תשל״ד (30׳ביולי 1974).

 מקום פרעונו: במשרד בונם הנכסים הרשמי, רחוב החלוץ 117,
 באר־שבע.

 שמות החייבים, תיאורם ומענם: אלברט וברכה (ברוניה) זוהר, בעלי
 תנות מכולת, רובע יעלים 43/6, ערד.

 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 60/67.
 הסכום לכל לירה: 6 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחר: שני.
 זמן פרעונו:׳חי באלול תשל״ד'(26 באוגוסט 1974).

 מקום פרעונו: במשרד בונם הנכסים הרשמי, רחוב החלוץ 117,
 באר־שבע.

ל  צו הכרזת החייב כפושט ת

 שם החייב,,תיאורו ומענו: בן ציון (מסעוד) םויטה, חי׳ז 6778585,
 צלם, שמשון ג׳ 238/11, אשקלון.

 בית המשפט המחתי של: באר־שבע, תיק אזרחי 93/73.
 תאריך צו הכרזת החייב כפושט רגל: י״א בתמוז תשל׳׳ד (1 ביולי

.(1974 

 י״ד בתמוז תשל״ד(4 ביולי 1974) ש׳ אנקור
 ב״כ כונס הנכסים הרשמי

ל דיבידנד ר כוונה להכריז ע ב ד  הודעה ב

 שם החייב, תיאורו ומענו: לוי ברצסאט (ברששת), ת״ז 613730,
 חוצב, שכובה 144 בלוק 74/81, ביח-שמש.

 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, היק אזרחי,319/66.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: כ״א באב תשל״ד (9 באוגוסט 1974}.
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב ידידיה 4,

 ירושלים.

ל דיבידנד ר כוונה להכריז ע ב ד  הודעה ב
ד ב ל  לנושים ברץ קדימה ב

 שם החייב, תיאורו ומענו: ציון פביב, ת״ז 656861, נהג, רחוב רחל
 אמנו 47, ירושלים.

 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, חיק אזרחי 471/72.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: כ׳׳א באב תשל׳׳ד (9 באוגוסט 1974).
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: כונס הנכפים הרשמי, רחוב ידידיה 4,

 ירושלים.

 כ״ב בחמוז חשל״ד(12 ביולי 1974) ע׳ בלום
 כובס הנכסים הרשמי

ל דיבידנד  הודעה בדבר כוונה להכריז ע
 שם החייב ומענו: חןםני נגיב עבדל רזאק ג׳רה מכפר ג׳ח.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, חיק אזרחי 471/68.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: ז׳ באב תשל״ד (26 ביולי 1974).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: י׳ וינטר, עו״ד, רחוב שמריהו לוין 6, ־
 חיפה.

ת נכםים והכרזת פשיטת רגל, ל ב  צווי ק
 אסיפה ראשונה וחקירה פומבית

 שם החייב, תיאורו ומענו;.חוסין חדר מלחם, ת״ז 2042933, מסגר,
 כפר מכר.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרתי 810/74.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: כ״ו בסיון תשל־׳ד

 (16 ביוני 1974).
 בקשת נושה או חייב: חייב."

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: ט׳ באלול תשל״ד (27
 באוגוסט 1974) בשעה 09.30 בבוקר, במשרד כונס הנכסים

 הרשמי, רחוב שמריהו לוין 3, חיפה.
 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: כיה באלול תשל״ד (5
 בספטמבר 1974) בשעה 08.30 בבוקר, בבית המשפט המחוזי

 חיפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: מרים זריהן, ת״ז 4285154, ואשר זריהן,
 ת״ז 4130151, רחוב שדה בוקר 13/25, קרית־היים.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 833/74.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל; ל׳ בסיון חשל״ד

 (20 ביוני 1974).
 בקשת בושה או חייב: חייבים. 4

 תאריך האסיפה הראשובה, השעה והמקום: ט׳ באלול תשל׳׳ד (27
 באוגוסט 1974) בשעה 10.30 בבוקר, במשרד כונס הנכסים

 הרשמי, רחוב שמריהו לוין 3, חיפה.
 האריך .החקירה הפומבית, השעה והמקום: י״ח באלול תשל״ד (5
 בספטמבר 1974) בשעה 08.30 בבוקר, בביהמ״ש המחוזי חיפה.

 צו אישור פשרה ומינוי נאמן
 שמות החייבים, תיאורם ומענם:

 1. שותפות רשומה צוקד את רבינוביץ מפרדס חנה.
 2. יצחק צוקר משד־ רוטשילד 37, הדרה.

 בית המשפט המחתי של: חיפה, חיק אזרחי 750/70.
 תאריך צו אישור הפשרה ומינוי באמן:־כ״ד בסיון תשל״ד (17 ביוני

.(1974 
 טיב הפשרה: 100% לנושים בדין קדימת ו־87.5% לנושים רגילים

 לפי תנאי הפשרה.
 שם הבאמנים, תיאורם ומעבם: עו׳׳ד י׳ וינטר מרחוב שמריהו לוין 6, י

 חיפה, ועו״ד מ׳ קרת מרחוב קרליבך 10, תל־אביב.

 ט״ו בתמוז תשל״ד(5 ביולי 1974) י׳ יקותיאלי
 סגן כונס הבכסים הרשמי

 ילקוט הפרסומים 2029, כ״ח בתמוז תשל״ד, 18.7.1974 1971



 תקנות שערי אוצר, תש״ע-1948

 הסכום הכולל של שטרי אוצר
 1נ ל״י_

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

 על פי סעיף 1 (ב)(1) לפקודת
 שטרי אוצר, תש־ט-1948 165,000,000

 על פי סעיף 1 (ב)(2) לפקודת
 שטרי אוצר, תש*ט-1948 69,400,000

 םה׳׳כ 234,400,000
 2. הוצאו אחרי התאריך האמור -

 על פי סעיף 1 (ב)(1) 165,000,000
 על פי סעיף 1 (ב)(2) 65,400,000

 3. נפדו אחרי התאריך האמור -
 על פי סעיף 1 (ב)(1) 165,000,000
 על פי סעיף 1 (ב)(2) , 65,400,000

 4. נמצאים במחזור ביום כ״ז בתמוז
 תשליד (17 ביולי 1974) -

 על פי םעיף 1 (ב)(1) 165,000,000
 על פי סעיף 1 (ב)(2) י 69,400,000

 סה״כ 234,400,000

 הודעה על אבדן רשיונות כריתה
 מודיעים בזאת לציבור שרשיונות כריתת עצים (ז׳) רש/42,
 ממספר 18351 עד מספר 18400, שאבדו לאגף היעוד בקרן הקיימת
 לישראל, הם בטלים ומבוטלים והמוצא אותם חייב להחזירם למשרד

 החקלאות או לתחנת המשטרה הקרובה.
 אדם אשר ימצאו ברשותו הרשיונות הני׳ל או חלק מהם צפוי

 להיענש כחוק ובדין.
 י״א בתמוז תשל״ד (1 ביולי 1974)

, אגף החשב הכללי  צבי כספי

 חוק בנק ישראל, תשי״ד-954ו

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

 ביו• כ׳ בתמוז תשל׳׳ד (10 ביולי 1974)

 אבי ל״י
2,848,845,991 50 

102,771,022 57* 

2,951,617,014 07 

194,836,298 03 

2,756,780,716 04 

_ -
2,951,617,014 07 

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

 סך כל המשבע במחזור
 זהב

 יתרות במטבע חוץ
 שטרי מקרקעין של הממשלה

 שטרי אוצר ושטרי התחייבות של הממשלה .
 שטרי חוב ושטרי חליפין

 סך בל הנכסים

5,916,900.-̂  * לא כולל מטבעות זכרו! (מזהב) בערך נקוב כולל של 
 ל״י שתכולת הזהב הכלול בהם שווה או עולה על ערכם -נקוב.

 הודעה על אבדן תעודת רכש
 מודיעים בזאת לציבור שתעודת רכש של משרד הבטחון מספר
 2302 ע״ש סמ״ר ראובן טקר אבדה והיא בטלה ומבוטלת. המוצא
 אותה חייב להחזירה לאגף הכספים במשרד הבטחון או לתחנת המש

 טרה הקרובה.
 ״ אדם אשד התעודה תימצא ברשותו צפוי להיענש כחוק וכדין.

 י״א בתמוז תשל״ד (1 ביולי 1974)

 צבי כספי, אגף החשב הכללי

ן ת ו נ ו כ  ואין בפרסומן מנ0ום מת! תעודה טל נ

 רקטור פולק בע״מ
 הודעה על האסיפה הסופית של החברה

 ניתנת בזאת הודעה כי האסיפה הסופית של ההברה תתקיים במש
 רד ומשטין ושות׳, רתוב יבנה 28, תל־אביב,ביום 23 ביולי 1974
 בשעה 8.00 בבוקר. יוגש דו״ח סופי של המפרקים המראה כיצד
 התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה ויוחלט כיצד לנהוג

 בפנקסי החברה ובניירוחיה.
׳ פולק צ׳ קושקולי  ו

 פרדס יעקובי בע״מ
 הודעה על האסיפה הסופית בהתאם לסעיף 206

 לפקודת ההברות
 ניתנת בזה הודעה שהאסיפה הכללית האחרונה של החברים של
 החברה הנ״ל תתכנס ביום 31 ביולי 1974 בשעה 19.00 בדירתה של ד״ר
 אדלה זליצקי, רת׳ פרופסור שור 15, תל-אביב, לשם הגשת דו״ח
 סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו
 בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובמסמכים של החברה ושל המפרק.

 ד״ר יונה תדיר, מפרק

ם י ע י ד ו מ ת ה ו י ר ח ת על א ו מ ס ר פ ת ה מ ל ת א ו ע ד ו  ה

 ״איל״ מקרקעין בע״מ
 הודעה לפי סעיף 216(1) לפקודת החברות

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית יוצאת מן הכלל של החברה
 שנתקיימה ביום 17 ביוני 1974 הוחלט לפרק את החברה מרצון

 ולמנות את פיליפ כהן וסגל דוד במפרקים.
 על הנושים להגיש את תביעותיהם למפרקים הב״ל לפי המען:
 כהן פיליפ, בךיהודה 117, תל־אביב, תוך שלושים יום מפרסום
 הודעה זו. המפרק לא יברר תביעות שיוגשו לאחר התקופה הנ״ל.

 פיליפ כהן, מפרק

 טירת אסתר המלכה נתניה בע״מ
 הודעה על כנוס האסיפה הסופית בהתאם לסעיף 206

 לפקודת החברות
 נמסרת בזה הודעה, שהאסיפה הכללית הסופית של.בעלי המניות
 של החברה תתקיים ביום 11 באוגוסט 1974 בשעה 9.00 במשרד
 החברה ברחוב נצח ישראל 5, תל־אביג, לשם הגשת דין וחשבון
 םופי של המפרק, המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי
 החברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.
, מפרק  יוסף בר נתן

 1972 ילקוט הפרסומים 2029, כ״ח בתמוז תשל״ד, 18.7.1974



 מ. בנץ חברה לפיתוח(מסי 3)
 החלטה מיוחדת לפירוק החברה מרצון

 ניתנת בזה הודעה בי באסיפה כללית יוצאת מן הכלל של החברה
 הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה במשרדה הרשום של החברה ביום 6
 ביולי 1974, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות

 את מר מורים בבין מתל־אביב למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה חנ״ל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיהן, תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו, לכתובתו של

 המפרק הנ״ל ברחוב הוברמן 10, תל־אביב.
 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו באמור תוך המועד

 הנ׳׳ל לא ייענה.
 מודים בנין, מפרק

 מ. בנין חברה לפיתוח(מס׳ 4)
 החלטה מיוחדת לפירוק החברה מרצון

 ניתנת בזה הודעה כי באסיפה כללית יוצאת מן הכלל של ההברה
 הנ׳׳ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה במשרדה הרשום של החברה ביום 6
 ביולי 1974, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק אח החברה מרצון ולמנות

 את מר מורים בבין מתל־אביב למפרק החברה.
 .־ כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
 ־ בצירוף הוכחותיהן, תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו, לכתובתו של

 המפרק הנ״ל ברחוב הוברמן 10, תל־אביב.

 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד
 ד.נ״ל לא ייענה. ׳

, מפרק ן י  מורים בנ

 מ. בנין חברה לפיתוח(מסי 5)
 החלטה מיוהדת לפירוק החברה מרצון

 ניחנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית יוצאת מן הכלל של החברה
 הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה במשרדה הרשום של החברה ביום
-6 ביולי 1974, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון

 ולמנות את מר מורים בנין מהל־אביב למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיהן, תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו, לכתובתו

 של המפרק הנ״ל ברחוב הוברמן 10, תל־אביב.
 בושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד

 הנ״ל לא ייענה.
, מפרק ן י  מורים בנ

 חוות רוני בנץ בע״מ
 החלטה מיוחדת לפירוק החברה מרצון

 ניחנת בזה הודעה כי באסיפה כללית יוצאת מן הכלל של החברה
 הב״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה במשרדה הרשום של החברה ביום 6
 ביולי 1974, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות

 את מר מורים בבין מתל־אביב למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיהן, תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו, לכתובתו

 של המפרק הנ״ל ברחוב הוברמן 10, תל־אביב.
 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד

 הנ״ל לא ייענה.
, מפרק ן י  מורים בנ

 • גשר שינקץ בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על האסיפה הסופית
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 206 לפקודת החברות, שהאסיפה
 'הכללית האחרונה של החברים של ההברה הנ״ל תתכנס בתום שלושים
 יום מפרסום הודעה זו בשעה 17.00 במשרד עו״ד יוםף ברובשטיין,
 שדרוח רוטשילד 20, חל־אביב, לשם הגשת דו״ח סופי של המפרקים,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה עשו בנכסי החברה, וכדי לשמוע
 ביאורים נוספים מאת המפרקים ולהחליט כיצד לנר׳יג בפנקסים

 ובניירות של החברה ושל המפרקים.
 הערה: אם המועד הנ״ל יחול בשבת או מועד תתקיים האסיפה

 ביום הראשון שלאחר מכן היינו למחרת השבת או המועד.

 עו״ד יוסף ברונשטיין פרופ׳ אליהו סבירםקי אליעזר פיין
 מפרקים

 פקוח נוזלים בערבון מוגבל
 הודעה על אסיפה סופית בהתאם לסעיף 206

 לפקודת החברות
 ניתנת בזה הודעה שהאסיפה הכללית האחרונה של החכרה תתכנס
 ביום 15 באוגוסט 1974 בשעה 17.00, במשרד הרשום של החכרה,
 תל־אביב, רחוב יהודה הלוי 145 לשם קבלת דו״ח.םופי של המפרק
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, ובדי לשמוע
 ביאורים נוספים מאח המפרק, ולהחליט בהחלטה שלא מן המבין כיצד

 לנהוג בפנקסים ובמסמכים של החברה ושל המפרק.

, מפרק  ברוך בנו פרידמן

 מ. בנץ חברה לפיתוח(מס׳ 1)
 •החלטה מיוחדת לפירוק החברה מרצון

 ניתנח בזה הודעה כי באסיפה כללית יוצאה מן הכלל של החברה
 הב״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה במשרדה הרשום של החברה ביום 6
 ביולי 1974, נתקבלה החלטה בנילחדת לפרק אח החברה מרצון ולמנות

 את מר מוריס בנין מתל־אביב למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיהן, תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו, לכתובתו של

 המפרק הנ״ל ברחוב הוברמן 10, תל־אביב.
 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד

 הנ׳׳ל לא ייענה.
 מורים בנין, מפרק

 מ. בנין חברה לפיתוח(מס׳ 2)
 החלטה מיוהדת לפירוק החברה מרצון

 ניתנה בזה הודעה כי באסיפה כללית יוצאת מן הכלל של החברה
 הנ״ל, שנועדה ובחכבסח כהלכה במשרדה הרשום של החברה ביום 6
 ביולי 1974, נתקבלה החלטה מיוחדה לפרק אח החברה מרצון ולמנות

 את מר מוריס בנין מחל־אביב למפרק ההברה.
 כל נושה שיש לו תביעות בגד החברה הב״ל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיהן, תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו, לכתובתו

 של המפרק הב״ל ברחוב הוברמן 10, תל־אביב.
 נושה או אדם אחר אשד לא יגיש תביעותיו'באמור תוך המועד

 הנ״ל לא ייעבה.
 מוריפ בבין, מפרק

 ילקוט הפרומים 2029, כ״ח בתמוז תשל׳׳ד, 18.7.1974 973נ



 קרן הגמלאות של חברי ״דך בע״מ
 מובא בזאת לידיעת הציבור כי בהתאם להחלטת ההנהלה של
 ״קרן הגמלאות של הברי ״דן* בע״מ״ מיום 20 ביוני 1974 יהיו

 הרשומים מטה רשאים לחהום בשם החברה:
 הורביץ יוסף אשכול עוזי
 אנקורי יאיר אפטר משה

 י גלברט אליעזר
 גוטמן חיים -

 לוין רפאל
 חתימותיהם של שלושה ביחד מתוך רשימת החברים הג״ל
 בצירוף חותמת החברה יחייבו אח החברה ובלבד שאחת משלושת
 החתימות תהיה של אחד משני החברים ששמותיהם נקובים בטור

 שמימין.

 נכסי חלקה 132 בגוש 7069 בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על האסיפה הסופית
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 206 לפקודת החברות שהאסיפה
 הכלליח האחרונה של החברים של החברה הנ״ל חחבנם בתום שלושים
 יום מיום פרסום הודעה זו בשעה 17.00 במשרד עו״ד יוסף ברובשטיין
 בשדרות רוטשילד 20, תל־אביב, לשם הגשח דו׳׳ה סופי של המפרק
 המדאה כיצד התנהל הפירוק ומה עשו בנכסי החברה, ובדי לשמוע
 ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לגהוג בפנקסים ובניירוח

 של החברה ושל המפרק.
 הערה: אם המועד הנ״ל יחול בשבת או מועד חחקיים

 האסיפה ביום הראשון שלאהר מכן היינו למתרת השבת או המועד.

, עו״ד, מפרק ן י  יוסף ברונשטי

 גוש 7145 חלקה 149 בע״מ
 קבלת החלטה מיוחדת לפירוק החברה מרצון

 ניתנת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
 הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 11 ביוני 1974 נתקבלה החלטה
 מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את מר יהושע נון בהנא

 מרחוב עקרון 4, תל־אביב, כמפרק החברה.
 כל בושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיהן תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למפרק. הנ״ל.
 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד

 הנ״ל לא ייענה.
 יהושע נון כהנא, מפרק

 בית ברקוף בע״מ
 הודעה על קבלת החלטה מיוחדת

 לפירוק החברה מרצון
 ניחנת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
 הנ״ל שנועדה ונתכנסה בהלכה ביום 3 ביוני 1974 נחקבלה החלטה
 מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלמגור ושוח׳

 מרחוב הבנקים 5, חיפה, במפרקי החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל אח תביעותיו
 בצירוף הוכחותיהן תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למפרקים

 הנ״ל.
 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש חביעותיו באמור תוך המועד

 הנ׳׳ל לא ״עבה.
, מפרקים  אלמגור ושות׳

 ילקוט הפרסומים 2029, כ״ה בתמוז תשל״ד, 18.7.1974

 חברת(נכסים) חלקה 64 בגוש 3924 בע״מ
 קבלת החלטה מיוחדת לפירוק החברה מרצון

 ניתנת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה
 הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 28 ביוני 1974, נתקבלה החלטה
 מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלחנן דב יאמניק מרחוב
 בוגרשוב 84, תל-אביב, כמפרק החברה. כל בושה שיש לו תביעות
 נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיהן תוך 21

 יום מיום פרסום הודעה זו למפרק.
 נושה או אדם אחר אשד לא יגיש תביעותיו כאמור תוך המועד

 הנ״ל לא ייענה.
 אלחנן דב יאמניק, מפרק

 מיכאל בן־ארי בע״מ
 הודעה על פירוק מרצון

 ־נמסרת בזה הודעה, בי באסיפה כללית יוצאת מן הכלל של החברה
 הנ״ל, שנתקיימה ביום 19 בפברואר 1974, הוחלט בהחלטה מיוחדת: •

 1. לפרק את החברה מרצון ע״י החברים.
 2. למנות אח מיכאל בן־ארי כמפרק החברה.

 על נושי החברה להוכיח את חובותיהם או להגיש את תביעותיהם
 במשך 21 יום מתאריך פרסום הודעה זו, לפי הכתובת של המפרק:

 מיכאל בן־ארי, ככר מלכי ישראל 4, תל־אביב.

, מפרק י אר י ן  מיכאל ב

 ״סלע״ חברת שיכון בע״מ
 באסיפה כללית מיום 18 באפריל 1974 הוחלט כי מבהלי ההברה

 יהיו:
 מר שבחי שיבמן
 מר נתנאל גרובר

 מר ישראל דשבסקי
 מר מאיר האוס

 מר ישראל טאוב
 מר דניאל ינובסקי, עוי׳ד

 מר ישראל שמרלינג.
 חחימותיהם של 3 מנהלים מחוך 5 מנהלים, כמפורט כאן, בצירוף

 חוהמת החברה, יחייבו אח ההברה בכל פעולותיה:
 מר שבתי שיכמן
 מר נתנאל גרובר

 מר ישראל דשבםקי
 מר מאיר האום

 מר ישראל שמרלינג.

 ״סלע״ הברח שיכון בע״מ

-הברת פל־מי מערכות השקייה בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 מודיעים בזה לנושי החברה כי אסיפח ׳הנושים לדיון בפירוק
 האגודה ובמינוי המפרק (שנועדה ליום 4 ביוני 1974 ונדחתה מחוסר
 פרסום מתאים) תתכנס ביום ה׳ 18 ביולי 1974 בשעה 15.00 במשרד

 עו״ד טלגמ, רחוב פנקס 65, תל-אביב.
 יובל שגב

 יושב ראש אסיפת הנושים

1974 
 המחיר 200 אגורות נדהם בדפוס הממשלה, ירישלים




