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ו 9 6 9 - ט ״ ב ש  חוק בית הדין לעבודה, ת

1953 - ג י ׳ י ש  חוק השופטים, ת

 הודעה על מינוי שופט
 בהתאם לסעיף 8 לחוק בית הדין לעבודה, חשכ״ט-11969

 וסעיף 25 לחוק השופטים, תשי״ג-1953 2, אני מודיע שנשיא המדינה:'
 ממה בתוקף סמכותו לפי סעיף 4 (א) לחוק בית הדין לעבודה,^

ד ו  תשכ״ט—1969, וסעיף 5 לחוק השופטים, תשי״ג-1953, את ד
ל להיות שופט של בית דין אזורי לעבודה, מיום י״א בניסן ר ו  מ

 תשלי׳ז(30 במרס 1977).

 י״א בניסן תשל״ז(30 במרס 1977) חיים י׳ צדוק
 (חמ 70070) שר המשפטים

 1 ם״ח תשכ״ט, עמי 70.
 2 ס״ח תשי״ג, עמ׳ 149. .

1 9 5 3 - ג ״ י ש  חוק השופטים, ת

 פקודת התעבורה

 הודעה על מינוי שופטים
 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, תשי״ג—11953, אני מודיע
 שנשיא המדינה מינה בתוקף סמכותו לפי סעיף 5 לחוק האמור ובהתאם
ג י ר ד ו ם ר י י ח ד ו י ר  לסעיף 26 לפקודת התעבורה2, את זאב פ
 להיות שופטי תעבורה, מיום ח׳ באייר תשל״ז (26 באפריל 1977)

 עד יום י״ח בניסן תשל״ח (25 באפריל 1978).

 י״א בניסן תשל״ז(30 במרס 1977) חיים י׳ צדיק
 (חמ 70070) שר המשפטים

 1 ס״ח תשי״ג, עמ׳ 149.
 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ׳ 173.

 חוק משפחות חיילים שנספו במערבה
1 9 5 0 - י ״ ש  (תגמולים ושיקום), ת

 מינוי ועדת ערעור נוספת
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים שנספו במדרכה
כ״ב ם\ ו  (תגמולים ושיקום), תש״י—1950!, אני ממנה לתקופה עד י
 באדר ב׳ תשל״ח (31 במרס 1978), ועדת ערעור נוספת לצווץץהחוק

 האמור בהרכב כלהלן:

 מיכה לינדנשטראוס,
 שופט של בית משפט שלום —יושב ראש ־•-...->'•

 ד״ר פאול ברנשטיין — הבר
 אליהו שכנאי — חבר

 מען הועדה: בית המשפט המחוזי, תל־אביב־יפו.

/ צדוק ~ ״  י׳ בניסן תשל״ז(29 במרס 1977) חיים י
 (חמ 72302) שר המשפטים

 1 ס״ח תש״י, עמ׳ 162.

: הממשלה ד ו ס י ־ ק ו  ח

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

 התיירות שב ארצה ביום י״ט בניסן חשל״ז(7 באפריל 1977).

 כ״ב בניסן תשל״ז(10 באפריל 1977) גרשון אבנר
 (חמ 78410) מזכיר הממשלה

1 9 7 7 - ז ״ ל ש  חוק דשות לאומית לאנרגיה, ת

 הודעה על מינוי יושב״ראש ומנהל כללי לרשות
 בהתאם לסעיף 9 לחוק רשות לאומית לאנרגיה, תשל״ז—11977,
 מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיפים 7 ו־8 לחוק האמור
 ועל־פי המלצת שר המםחר־והתעשיה, מינתה הממשלה את צבי
ן ת ן להיות יושב־ראש הרשות הלאומית לאנרגיה ואת נ י י ט ש נ י  ד

ד להיות המנהל הכללי לרשות הלאומית לאנרגיה. ר  א

 כי׳ב בניסן תשלי׳ז(10 באפריל 1977) גרשון אבנר
 (חמ 77421) מזכיר הממשלה

^ ! ' ׳ מ  1 סייח תשל״ז, ע

 חוק השופטים, תשי״ג -953 ו

 הודעה על מינוי שופט
 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, תשי״ג-1953 ז, אני מודיע
 בי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק האמור, ובהתייעצות עם נשיא
ד שופט של בית ר ג ו נ י ו ו ה י ל  בית המשפט העליון, מיניתי את א
 משפט שלום ורשם בית משפט מחוזי, לכהונה בפועל כשופט של
 בית המשפט המחוזי בתל־אביב, מיום י״ג בניסן תשל״ז (1 באפריל

 1977) עד יום י״ד בתמוז תשל״ז(30 ביוני 1977).

 י׳ בניסן תשל״ז(29 במרס 1977) חיים י׳ צדוק
 (חמ 70070) שר המשפטים

 1 ס״ח תשי״ג, עמ׳ 149.

 הודעה על מינוי שופט
 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, תשי*ג-11953, אני מודיע
 כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק האמור, ובהתייעצות עם נשיא
ר שופט של בית משפט י מ ס ז ו מ  בית המשפט העליון, מיניתי את ע
 שלום ורשם בית משפט מהוזי, לכהונה בפועל כשופט של בית המשפט
 המחוזי בתל־אביב, מיום י״ג בניסן תשל״ז(1 באפריל 1977) עד יום

 כ״ט בתמה חשל״ז(15 ביולי 1977).

/ צדוק  י׳ בניסן תשל״ז(29 במרס 1977) חיים י
 (חמ 70070) שר המשפטים

 1 ס״ח תשי״ג, עמי 149.

 1186 ילקוט הפרסומים 2313, ו׳ באייר תשל״ז, 24.4.1977



1 9 5 4 - ד ״ י ש  חוק נכי המלחמה בנאצים, ת

 הודעה על מינוי רשות מוסמכת ועל מענה
 אני מודיע, שבתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק נכי המלחמה
, מנהל הלש ן מ ד י ר ר פ י א  בנאצים, תשי״ד—11954, מיניתי את מ

 כה לשיקום נכים, להיות מיום י״א באדר תשל״ז(1 במרס 1977),
 רשות מוסמכת לצורך החוק.

 מענה של הרשות המוסמכת הוא משרד האוצר, הלשכה לשיקום
 נכים, רחוב ה׳ מס׳ 2, הקריה, תל־אביב־יפו.

 י״ב בניסן תשל״ז(31 במרס 1977) יהושע רבינוביץ
 (חמ 73112) שר האוצר

 1 ם״ח תשי״ד, עמ׳ 76.

,  תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית)

ו 9 5 4 - ו ״ ט ו ע  ת

 תיקון רשימת חברי הועדה הרפואית
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה
ה מ ל  רפואית), תשט״ו—11954, אני מוסיף את שמו של ד״ר ש
ת לרשימת חברי הועדה הרפואית 2, וממנה אותו להיות יושב ל ו ב  ש
 'ראש הועדה האמורה מיום י״ג בניסן תשל״ז'(1 באפריל 1977);

 במקום ד״ר יהודה קלטר 3.

 כ״ד בניסן תשל״ז(12 באפריל 1977) יהושע רבינוביץ
 (המ 73110) שר האוצר

 1 ק״ת תשט״ו, עמ׳ 152.
 2 י״פ תשל״ו, עמ׳ 651.
 3 י״פ תשל״ז, עמ׳ 606.

1963 - ג ״ כ ש ס שבח מקרקעין, ת  חוק מ

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

 (1) ״אגודת עידוד ירושלים״ היא מוסד ציבור לענין הסעיף
 האמור החל מיום ל׳ בחשון תשל״ו(4 בנובמבר 1975);

 (2) ״המכון הישראלי לפרסומים תלמודיים״ הוא מוסד ציבור
 לענין הסעיף האמור;

 (3) ״אגודת בית מדרש גבוה לתורה תפארת מנחם ואהל מאיר
 וישווא־ויזניץ״ היא מוסד ציבור לענין הסעיף האמור;

 (4) ״ישיבת ״קול תודה״״ היא מוסד ציבור לענין הסעיף
 האמור.

 י״ב בניסן תשל״ז(31 במרס דל19) יהושע רבינוביץ
 (חמ 72349) שר האוצר

 1 ס״1ז תשכ״ג, עמ׳ 156; תשכ״ה, עמ׳ 40; תשכ״ז, עמי 105;
 תשכ״ח, עמ׳ 181.

 חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול),
1 9 7 1 - א ״ ל ש  ת

 מינוי
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי
 טיפול), תשל״א—11971, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטיל על
, שופט של בית משפט שלום, לשמש שופט נוער ל פ ל פ . ע ש ו ה  י

 לתקופה'שתסתיים ביום כ״ב באדר ב׳ תשל״ח (31 במרס 1978).

 י״ב בניסן חשל״ז(31 במרס 1977) יואל זוסמן
 (חמ 78035) נשיא בית המשפט העליון

 1 ס״ח תשל״א, עמ׳ 134.

1 9 6 1 - א ״ כ ש ס רכוש וקרן פיצויים, ת  חוק מ

 הודעה בדבר ישוב ספר
 בהתאם לסעיף 1 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ״#-1961 ז,
 ^ ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מודיע "כי הישוב חורפיש

 הוא ישוב ספר.

 תחילתה של הודעה זו ביום א׳ בניסן תשל״ו(1 באפריל 1976).

 י״ב בניסן תשל״ז(31 במרס 1977) יהושע רבינוביץ
 (חמ 724706) שר האוצר

 1 ס״ח תשכ״א, עמ׳ 100.

 חוק ניידות ערך, תשכ״ ח-1968

 הודעה בדבר הארכת תקופת כהונה
 אני מודיע, בהתאם לסעיף 3 (ד) לחוק ניירות ערך, תשכ״ח—
ם להיות חבר רשות ניירות ערך 2, ל י ק ע ח צ  11968, כי מיניתי את י
 לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים מיום י״ג בניסן תשל״ז (1

 באפריל 1977).

 ט׳ בניסן תשל״ז(28 במרס 1977) יהושע רבינוביץ
 (חמ 72182) שר האוצר

 1 ס״ח תשכ״ח, עמ׳ 234; תשל״ג, עמ׳ 142.
 2 י״פ תשל״ד, עמ׳ 1198.

 ) חוק נכי רדיפות הנאצים, תשיי׳׳ו-1957

 הודעה על מיגר רשות מוסמכת ועל מענה
 אני מודיע, שבתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק נכי רדיפות הנא
, מנהל הלשכה, ן מ ד י ר ר פ י א  צים, תשי״ז—11957, מיניתי את מ
 לשיקום נכים, להיות מיום י״א באדר תשל״ז (1 במרס 1977), רשות

 &וםמכת לצורך החוק. )

 מענה של הרשות המוסמכת הוא משרד האוצר, הלשכה לשיקום
 נכים, רחוב ה׳ מם׳ 2, הקריה, תל־אביב־יפו.

־ יהושע רבינוביץ  י״ב בניסן תשל״ז(31 במרס 1977) י
 (חמ 731193) שר האוצר

 1 ס״ח תשי״ז, עמ׳ 103.

 ילקוט הפרסומים 2313, ו׳ באייר תשל״ז, 24.4.1977 1187



1 9 5 0 - * ״ ש  חוק בתי קברות צבאייס, ת

 אכרזה על בית קברות צבאי
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק בתי קברות צבאיים, תש״י—
 11950, אני מכריז ששטח הקרקע המתואר להלן הוא בית קברות

 צבאי:

 חטיבת קרקע ששטחה הכללי הינו 46,122 מטרים מרובעים
 המורכבת חלק מחלקה 1 שגודלה 9,807 מטרים מרובעים בגושי
 7177, וחלק מחלקה 5 שגודלה 7,500 מטרים מרובעים בגוש 3947,
 וחלק מחלקה 4 שגודלה 28,815 מטרים מרובעים בגוש 3947, בבת
 ים, בין נקודות הציון המסומנות בקו אדום בתשריט שמספרו הסידורי
 571/75 הערוך בקנה מידה 1:1250 והחתום ביד שר הבטחון ביום י״ב

 בניסן תשל״ז (31 במרס 1977).

 העתק מהתשריט האמור מופקד במשרד המחלקה להנצחת החייל,
 רחוב אבן גבירול 10, תל־אביב, וכל המעוניין רשאי לעיין בו בשעות

 העבודה הרגילות.

 ט״ז בניסן תשל״ז(4 באפריל 1977) שמעון פרס
 (חמ 73242) שר הבטחון

 1 םי׳ח תש״י, עמ׳ 258.

1 9 4 9 - ט ״ ש  חוק הדגל והסמל, ת

 הודעה בדבר העברת סמכויות
 אני מודיע, שבתוקף סמכותי לפי סעיף 7 (א) לחוק הדגל והסמל,
 תש״ט—11949, העברתי לסגן המנהל הכללי לשירותי חירום ותפקי
 דים מיוחדים במשרד הפנים, אח סמכויותי לפי החוק, פרט לסמכותי

 לפי סעיף 6.

 ההודעה בדבר העברת סמכויות למר לוי גרי שפורסמה בילקוט
 הפרסומים 1000, תשכ״ג, עמ׳ 951 — בטלה. ;

 ד׳ בניסן תשל״ז(23 במרס 1977) שלמה הלל
 (חמ 76702) שר הפנים

 1 ס׳יח תש״ט, עמי 37.

1 9 5 9 - ט ״ י ש  חוק לעידוד השקעות הוו, ת

 הודעה בדבר אישור צמחי תעשיה
 בתוקף סמכותי, לפי סעיף 35 לחוק לעידוד השקעות הון,
 תשי״ט—1959 ג, אני מאשר את הצמחים המפורטים להלן כצמחי

 תעשיה לענין הוראות החוק לשנת הכספים 1977/78:

 סמר (יונקוט)
 סלק סוכר י" -
 כותנה $

 אגוזי אדמה
 אספסת המיועדת למיכון במכון אספסת,

 י״א בניסן תשל״ז(30 במרס 1977) אהרון אוזן
 (חמ 726100) שר החקלאות

 1 ס״ה תשי״ט, עמ׳ 234; חשכ״ג, עמ׳ 15.

1 9 5 3 - ג ״ י ש  חוק חינוך ממלכתי, ת

 מינוי חבר לועד החינוך
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק חינוך ממלכתי, חשי״ג—
 11953, ובהחאם לסעיף 7 לתקנון ועד החינוך, תשל״ה-21974, אני
ד להיוח חבר ועד החינוך, ל ל פ א כ י  ממנה, באישור הממשלה, את מ
 עד יום א׳ בשבט תש״מ (19 בינואר 1980), במקום אברהם בראלי,

 שהתפטר מחברותו בועד החינוך.

 י״א בניסן תשל״ז(30 במרס 1977) אהרן ידלין
 (חמ 73512) שר החינוך והתרבות

 1 ם״ח חשי׳י׳ג, עמ׳ 137; תשכ״ט, עמי 176; תשל״ג, עמ׳ 249.
 2ק״ח תשל״ה, עמי 547; חשל״ו, עמ׳ 2685.

1 9 5 9 - ט ״ י ש  חוק שידות בטחון, ת

 ננוסח משולב]

 הודעה בדבר העברת סמכויות
 אני מודיע, שבתוקף סמכותי לפי סעיף 43 לחוק שירות בטחון,
 תשי״ט—1959 [נוסח משולב] 1, העברתי את הסמכות לפי סעיף 31
 להוק האמור, לתת רשיון לצאת לחוץ־לארץ למיועד לשירות בטחון
 וליוצא צבא - הנמנה עם הכוחות הסדירים של צבא־הגנה־לישראל -

 למפקד יחידת מעבר חוץ־לארץ.

 העברת הסמכויות שהודעה עליה פורסמה בילקוט הפרסומים
 1811, חשל״ב, עמ׳ 1299 - חחוקן לפי זה.

 י״ט בניסן חשל״ז(7 באפריל 1977) שמעון פרס
 (המ 73022) שר הבטחון

 1 ם״ח תשי״ט, עמי 286; חשל״א, עמי 248.

, ־ חירום (יציאה לחוץ־לאדץ) ת ע ש ות ־  תקנ

1 9 4 8 - ח ״ ש  ת

 מינוי
 בתוקף סמכותי לפי תקנות 8 (1) ו־9 לתקנות־שעת־חירום (יציאה
 לחוץ־לארץ), חש״ח—11948, אני ממנה את מפקד יחידת מעבר
 חוץ־לארץ בצבא־הגנה־לישראל, כמוסמך להתיר את יציאתם לחוץ־
 לארץ של יוצאי־צבא כמשמעותם בחוק שירות בטחון, תשי״ט—
 1959 [נוסח משולב] 2, ולהתנות את מתן ההיתר בתנאים, בסייגים

 ובהגבלות שייראו לו.

 המינוי שפורסם בילקוט הפרסומים 881, תשכ״ב, עמי 84, יתוקן
 לפי זה.

 י״ט בניסן חשל״ז(7 באפריל 1977) שמעון פרס
 (חמ 76650) שר הבטחון

 1 ע״ר חש״ט, חוסי אי, עמי 45; ס״ח תשכ״א, עמ׳ 166.
 2 ס״ח תשי״ט, עמי 286.

 1188 ילקוט הפרסומים 2313, ו׳ באייר תשל״ז, 24.4.1977



 1. המקום: קרית־אתא.
 השכונה: רחוב אםףישמחוני.

 ת.ב.ע.: כ 841.
 גוש 10256 חלקי חלקות 41,38 (דרך);

 גוש 10258 מלקי'׳חלקות 1, 2, 6, 7, 8; ׳
 בתים מספר: 401, 403, 409.

 גוש 10501 חלקי חלקה 45.
 השכונה: רחוב הנריטה סולד ורחוב הרב עוזיאל.

 ת.ב.ע.: כ/94.
 גוש 10500 חלקי חלקות 21,13,12;
 בתים מספר: 431, 432, 441-434.

 גוש 10501 חלקי חלקה 16;
 גוש 10256 חלקי חלקות 15, 16, 45, 66-63.

 השכונה: רחוב לילינבלום.
 גוש 11035 חלקה 125.

 בית מם׳ 1.

 2. המקום: אשקלון.
 השכונה: שמשון.

 גוש 1944 חלקות 33, 38, 40, 62.
 בתים מספר: 123, 145, 146.

 גוש 1944 חלקות 32, 33, 35, 55.
 בתים מספר: 126, 129, 130.

 השכונה: שמשון — רחוב ש. י. עמון ורחוב שפירא.
 גוש 1944 חלקות 12, 25, 27, 28.

 בתים מספר: 128, 157-154.

 3. המקום: הוד השרון.
 גוש 6412 חלקות 286, 287.

 בתים מספר: 2, 1.

 4. המקום: רעננה.
 השכונה: רחוב קרן היסוד.

 גוש 6580 חלקות 626, 627.
 בתים מספר: 1, 2.

 5. המקום: פתח־תקוה.
 השכונה: רחוב שפינוזה.

 גוש 6388 חלקות 487-482,
 מגרשים מספד: 6-1.

 6. המקום: נתניה.
 השכונה: רחוב טהון. ,

 גוש 8273 חלקה 385.

 ד. המקום: תל־אביב.
 השכונה: רחוב אושה.

 גוש 6630 חלקות 522, 523.
 מגרשים מספר: 61,60.

 י׳ בניסן תשל׳׳ז(29 במרס 1977) דוד וינשל
 (חמ 7902) המנהל הכללי של משרד השיכון

ו 9 5 5 - ו ״ ט ש  חוק לטיפול בחולי נפש, ת

 הודעה בדבר שינוי בהרכב של ועדות
 פסיכיאטריות

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק לטיפול בחולי
 נפש, תשט״ו—11955 —

 (1) מיניתי את יהודה רשף, פרקליט מחוז חיפה והצפון, להיות
 םגן החבר המשפטי בועדה הפסיכיאטרית למחוזות חיפה

 והצפון;
 (2) מיניתי את עדנה ארבל, סגן בביר לפרקליט מחוז המרכז,
 .להיות סגן החבר. המשפטי בועדה הפסיכיאטרית למחוז

 'המרכז, במקום עמרם בלום2;
 (3) מיניתי את ד״ר הנוש נוינר להיות סגנו של ד״ר יוסף
 קלמנש חבר הועדה הפסיכיאטרית למחוזות חיפה והצפון,

 במקומו של ד״ר ישראל אייבנהולץ ז׳׳ל.
 ההודעה על הרכב ועדות פסיכיאטריות שפורסמה בילקוט הפר

 סומים 1968, תשל״ד, עמי 399, תתוקן לפי זה.

 . ט״ז בניסן תשל״ז(4 באפריל 1977) רקטור שם־טוב
 (תמ 77371) שר הבריאות

 1 ם״ח תשט׳׳ו, עמ׳ 121.
 2 י״פ תשל״ה, עמ׳ 178.

1 9 6 0 - ך ״ ש  חוק הנוער (טיפול והשגחה), ת

 מינוי פקידי סעד
 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער (טיפול
 והשגחה), תש״ך—1960 1, מיניתי את האנשים ששמותיהם מפורטים
 להלן להיות פקידי סעד, ,לענין החוק האמור, כל אחד בתחום המצויין

 לצד שמו:

 אברהם רחמיאן — המועצה המקומית אור עקיבא
 דניאלה זמיר — עירית באר־שבע.

 ההודעה בדבר מינוי פקידי סעד שפורסמה בילקוט הפרסומים
 793, תשכ״א, עמ׳ 2, תתוקן לפי זה.

 י״ב בניסן תשל״ז(31 במרס 7ל19) משה ברעם
 (חמ 7803) שר הסעד

 1 ם״ח תש״ך, עמ׳ 52.

,  חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה)
1 9 6 4 - ד ״ כ ש  ת

 הודעות על אישור שיכונים ציבוריים י
 בתוקף הסמכות לפי סעיף ן״א לחוק רישום שיכונים ציבוריים
 (הוראת שעה), תשכ׳*ד-11964, שהועברה אלי מאת שר השיכון 2,

י מאשר בשיכונים ציבוריים את המקרקעין המפורטים להלן:  *אנ

 1 ס״ח תשכ״ד, עמ׳ 52; תשל״ה, עמ׳ 244.
 2 י״פ תשל׳׳ו, עמ׳ 1062.

 ילקוט הפרסומים 2313, ו׳ באייר תשל״ז, 24.4.1977 1189



1 9 6 5 -  חוק התכנון והבניה, תשכי׳ ה

רכישה לצדכי ציבור), 1943 ת(  פקודת הקרקעו

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7 לפקודה
 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965 1, ובהתאם לתכנית מפורטת מס׳ כ/84 אשר הודעה
 בדבר הרשאה לתת לה תוקף פורסמה בילקוט הפרסומים 2093,
 תשל״ה, עמ׳ 1218 (להלן — התכנית), מוסרת בזה הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה קרית אתא (להלן — הועדה) הודעה, כי הקרקע המתו
 ארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרבי ציבור וכי הועדה מוכנה

 לשאת ולתת על רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כל שהן בקרקע האמורה
 ודורש פיצויים על כך, נדרש לשלוח לועדה — תוך חדשיים מיום
 פרסום הודעה זו — הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה אשר יש לו
 בקרקע האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו אשר יכללו את
 פרטי הרישום — אם ישנו — בפנקסי רישום המקרקעין, והודעה
 המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכןם הנתבע

 בכל סעיף וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לתפוס מיד חזקה בקרקע
 האמורה מפני שהיא דרושה לה באופן דחוף לצרכי הציבור שלמענם
 עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה

 ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת
 חלקת קרקע ששטחה כ־600 מ״ר הנמצאת ברחוב אברהם טביב

 מס׳ 9, גוש 10256 חלקה 116 (53) בשלמותה.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 קרית אתא, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 כ׳ באדר השל״ז(10 במרס 7ד19) צ׳ הרד
 (חמ 72510) יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 קרית־אתא

 1 ם״ח תשכ״ה, עמ׳ 307.

 פקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס
 (הגנה), 1939

 הודעה בדבר החרמת טובין
 אבי מודיע בהתאם לסעיף 6 לפקודת הסמכויות בענין היבוא

 היצוא והמכס (הגנה), 11939, כי הטובין המפורטים להלן, שמען
 בעליהם אינו ידוע, הוחרמו לפי סעיף 5 (1) לפקודה, מאחר שיובאו

 בניגוד לצו מתן רשיונות יבוא, 21939:
 מספר התיק: 87/76/03.

 תיאור הטובין: מכונית נוסעים פורד־קורטינה, מס׳ 7486. .
 בעל הטובין: ג׳ון באומן ווילהול.

 מקום האחסנה: מחסן המכס, ירושלים.

 ו׳ בניסן תשל״ז(25 במרס 1977) אברהם אילגבת
 (חמ 74062) ממלא מקום מנהל המכס והבלו

 1 ע״ר 1939, תום׳ 1, עמי 137: ם״ח תש״ל, עמ׳ 24.
 2 ע״ר 1939, תום׳ 2, עמ׳ 1201; ק״ת תשי״ט, עמ׳ 541.

״ד-1954  חוק בנק ישראל, תשי

 הודעה בדבר קביעת ערכן הנקוב של מעות
 ושאר פרטיהן

 1 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 31 (ב) לחוק בנק ישראל,

 תשי״ד—11954, קבעתי, בהתייעצות עם המועצה ובאישור שר
 האוצר, את ערכו הנקוב, תרכובתו, משקלו, תבניתו ושאר פרטיו של
 מטבע יום העצמאות תשל״ז—1977, בנושא ״אחוות עמים בירושלים
 בירת ישראל״ ובערך נקוב של 25 לירות, אשר דוגמתו שמורה

 בבנק.

 י״א בניסן תשל״ז(30 במרס 1977) ארנון גפני
 (חמ 72217) נגיד בנק ישראל

 1 ס״ח תשי״ד, עמ׳ 192.

 חוק הפיקוה על מצרכים ושירותים
1 9 5 7 - ח ׳ י י ש  ת

 תיקון היתר
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ז לחוק הפיקוח על מצרכים ושירו
 תים, תשי״ח—11957, אני מתקן את ההיתר שפורסם בילקוט הפר

 סומים 2089, תשל״ה, עמ׳ 1091 כך:

, אחרי פרט 364 יבוא:  בתוספת להיתר, בחלק א׳

 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳
 הפרק או הפרט

 הפרט המצרך של תעריף המכס

 ״365 תרופות וטרינריות 30.03.9910״

 ד׳ באדר תשל״ז(22 בפברואר 1977) זאב בירגר
 (חמ 741194) הממונה

 י1 ס״ח תשי״ח, עמ׳ 24; תשל״ג, עמ׳ 26.

 תיקון היתר
 בתוקף סמכותי לפי סעיף׳ 16ז לחוק הפיקוח על מצרכים ושירו־
 תים, תשי״ח—11957, אני מתקן את ההיתר שפורסם בילקוט הפר

 סומים,2089, תשל״ה, עמ׳ 1091 כך:

 בתוספת להיתר, בחלק אי, אתרי פרט 365 יבוא:

 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳
 הפרק או הפרט

 הפרט המצרך של תעריף המכס

 ״366 ־ אבנים להשחזה, גלגלי השחזה 68.04
 ודומיהם מחמדי השחזה טבעיים
 או מלאכותיים מגובבים או לא

 מגובבים או מחרס
 367 יציקות ברזליות ואל־ברזליות״

 ב׳ בניסן תשל״ז(21 במרס 1977) זאב בירגד
 (חמ 741194) הממונה

 1 ס״ח תשי״ח, עמ׳ 24; תשל״ג, עמ׳ 26,

 1190 ילקוט הפרסומים 2313, ו׳ באייר תשל״ז, 24.4.1977



 פקודת הרשויות המקומיות

1945 , ( ם י ק ס ס ע מ ) 

 הודעה בדבר הקמת בית דין למס עסקים
 נמסרת בזה הודעה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3א לפקודת
 הרשויות המקומיות (מס עסקים), 1945 ז, הקימה מועצת עירית היפה,
 בהתאם להוראות סעיף 3ב לפקודה, בית דין למס עסקים בהרכב זה:

 גילה פוגלפינגר — יושב ראש
 ג׳ורג׳ אבו־נאדר — חבר
 יהודה שוסטק — חבר

 י׳ באדר חשל״ז(28 בפברואר דד19) ירוחם צייזל
 (חמ 76520) ראש עירית חיפה

 1 ע״ר 1945, תוס׳ 1, עמ׳ 115.

 הודעה בדבר הקמת בית דין למס עסקים
 נמסרת בזה הודעה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3א לפקודת
 הרשויות המקומיות (מס עסקים), 11945, הקימה המועצה המקומית
 בית־ג׳ן בהתאם להוראות סעיף 3ב לפקודה, בית דין למס עסקים

 בהרכב זה:
 עבד אלחמיד תחאוחיו — יושב ראש

 חוסין עלי חלבי — חבר
 ג׳מיל מחמוד קזאמל — חבר

 ההודעה בדבר הקמת בית דין למס עסקים שפורסמה בילקוט
 הפרסומים 1499, תשכ״ט, עמ׳ 648 ותוקנה בילקוט הפרסומים 1722,

 תשל״א, עמ׳ 1746 — בטלה.

 ב׳ באדר תשל״ז(20 בפברואר 1977) רג׳א מלחם קבלאן
 (חמ 76520) ראש המועצה המקומית בית גץ

 1,ע״ר 1945, תוס׳ 1, עמ׳ 115.

 הודעה בדבר הקמת, בית דין למס עסקים
 גמסרת בזה הודעה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3א לפקודת
 הרשויות המקומיות (מס עסקים), 11945, הקימה המועצה האזורית
 הגליל העליון, בהתאם לסעיף 3ב לפקודה, בית דין למס עסקים

 בהרכב זה:
 יושב ראש: יהודה ראובני

 חברים: לאה בהט
 מנחם פלד

 ההודעה בדבר הקמת בית הדין למס עסקים, שפורסמה בילקוט
 הפרסומים 1186, תשכ״ה, עמ׳ 2006 — בטלה.

 כ״ד באדר תשל״ו(14 במרס 1977) .
 (חמ 76520) _ דן לבנון

 ראש המועצה האזורית הגליל־העליון

 1 ע״ד 1945, חוס׳ 1, עמ׳ 115.

1953 - ג ״ י ש  חוק התקנים, ת

 הודעה בדבר קביעת תקנים
 בהתאם לסעיף 6 (ב) לחוק התקנים, חשי״ג-1953 1, אני מודיעה,
 כי מכון התקנים הישראלי קבע היום, בתוקף סמכותו לפי סעיף 6 (א)

 להוק האמור, תקנים ישראליים אלה:

 ת״י 34 — ריבות, מרמלדות, קרישים, קונפיטורות ופובידל (בא
 במקום המהדורה מאוגוסט 1972 ובמקום גליון התיקון

 מאפריל 1974)

 ת״י356 —סוכר לבן (בא במקום המהדורה מאפריל 1974)

 ת״י 370 — מרגרינה (בא במקום המהדורה מיולי 1960)

 ת״י 405 — שסתומי בטיחות למחממי מים (בא'במקום המהדורה

 מאוגוסט 1974).

 י׳ באדר תשל״ז(28 בפברואר 1977) מרים מילר
 (חמ 74086) מנהלת המכון

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

 הודעה על מתן היתרים לסמן מצרכים
 בסימן השגחה

 מתפרסמת בזה רשימת ההיתרים לסמן מצרכים בסימן השגחה
 שניתנו בחודשים ינואר-פברואר 1977, ע״י מכון התקנים הישראלי,

 בתוקף סמכותו לפי סעיף 12ב(א) לחוק התקנים, תשי״ג—11953:

 מספר המצרך שלגביו
 ההיתר שם בעל ההיתר ניתן ההיתר

 1977141 פליז בע״מ, חולון מסחטות חשמליות למיצי פרי
 הדר

 1977142 אלקטרוסטאר, ב׳ מצנם כריכים חשמלי דגם 110
 גורלי בע״מ, יפו ״

 י׳ באדר תשל״ז(28 בפברואר 1977) מרים מילר
 >חמ 74086) מגהלת המכון

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

 פקודת הרשויות המקומיות

1945 , ( ם י ק ס ס ע מ ) 

 הודעה בדבר הקמת בית דין למס עסקים
 נמסרת בזה הודעה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3א לפקודת
 הרשויות המקומיות (מם עסקים), 11945, הקימה מועצת עידית קרית
 אתא, בהתאם להוראות סעיף 3ב לפקודה, בית דין למס עסקים מס׳ 2

 בהרכב זה:
 אהרן וינטר — יושב ראש

 שמשון פוגל — חבר
 סופי בן טאטא — חבר

 ט״ז באדר תשל״ז(6 במרס 1977) צבי הרר
 (חמ 76520) ראש עירית קדית־אתא

 1 ע״ד 1945, תום׳ 1, עמ׳ 115.
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1 9 6 5 - ה ׳ ׳ ב ש  חוק התכנון והבניה, ח

 מחוז ירושלים

 עיקרי הוראות התכנית:

 א) שינוי בגבולות החלקות הנ״ל;

 ב) איחוד חלקות וחלוקת מחדש של החלקות;

 ג) קביעת זכויות נוספות, למעבר שירותים.

 הודעה על הפקדת שינוי התכנית, ביחד עם התשריט המצורף אליו,
 פורסמה בילקוט הפרסומים 2267, תשל״ז, עמ׳ 179.

 השינוי האמור, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותו, ביחד
 עם התשריט המצורף אליו, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית האמורה .

 וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, ירושלים, וכל המעונין
 רשאי לעיין,בו ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, מטה־יהודה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 חשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה־יהודה,
 הופקדה תכנית מפורטת הנקראת: תכנית מס׳ מי/268, ביחד עם

 התשריט המצורף אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: אזור מבוא חורון.
 עיקרי מטרת התכנית: פיתוח השטח בגודל של 260 דונם למחצבה.

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

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי תוך הדדיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,

 להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, מטה־יהודה

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מיתאר
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים,
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מיתאר הנקרא

 תכנית מס׳ מי/192 שינוי לתכנית מיתאר הרי יהודה יג/116.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: נוה שלום חלקה התחתון של
 גבעת ראס אבו מורה, מול מנזר לטרון, גושים 43261/1, 4325,

.4328 
 עיקרי הוראותיה: הקמת מוסד חינוכי תרבותי, שישמש ללימוד
 כנסים בינלאומיים וארציים, למחזות, למתנדבים ונוער, חוגים,

 אירוח ופעולות אמנותיות.
 הודעה על הפקדתו ביחד עם התשריט המצורף אליו פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2247, תשל״ו, עמ׳ 2396.

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

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

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

 אישרה תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מם׳ 2250״.
 ואלה השטחים הכלולים בתכנית:

 שכ׳ שיח ג׳ראח, גוש 30134 חלק מחלקה 4 וחלק מחלקות 38,
 47, ו-48.

 עיקרי הוראות התכנית: ייעוד שטח לאזור מקומות מיוחדים (מרכז
 רפואי) ויצירת דרכי גישה נוספים לשטח.

 הודעה על הפקדת התכנית, יחד עם התשריט המצורף אליה׳
 פורסמה בילקוט הפרסומים 2262, חשל״ז, עמ׳ 61.

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

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 ירושלים, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, הופקדה
 תכנית שינוי לתכנית מיתאר מקומית הנקראת ״תכנית מם׳ 2374 —
 שינוי מס׳ 62/76 לתכנית מיתאר מקומית ירושלים״, ביחד עם

 התשריט המצורף אליו.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 המושבה הגרמנית, רחוב חנניה מס׳ 4, גוש 30003, חלקה 15.

 עיקרי מטרת התכנית: הגדלת אחוזי הבניה מ־81% ל־87.8%
 ע״י שינוי שימוש ומחסנים לכספת משוריינת בגודל של 39.4 מ״ר

 בקומת המרתף של הבנין.

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

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפנע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
 לחוק, רשאי, תוך חדשיימ מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,

 להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעה בדבר אישור שינוי תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינוי תכנית מפורטת הנקראת

 ״תכנית מס׳ 1689 ב׳ — שינוי לתכנית 1689 א׳״.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית: אזור התעשיה בעטרות, חלקות:
 49, 50, 51, 59, 60, 61, 62, 64—68, 70, 82, 123, 86 בתחום

 התכנית 1689 אי.

 1192 ילקוט הפרסומים 2313, ו׳ באייר תשל״ז, 24.4.1977



־  חוק התכנון והבניה, תשכ״ה-1965

 עיקרי מטרת התכנית: הרחבת רחוב נעמי והדרך חניצבת לרחוב
 זה.

 הודעה על הפקדת השינוי, ביחד עם התשריט המצורף אליו,
 פורסמה בילקוט הפרסומים 2261, תשל״ז, עמ׳ 36.

 (4) תכנית מם׳ 2218 שינוי מס׳ 41/75 לתכנית מיתאר מקומית
 ירושלים.

 השטחים הכלולים בתכנית: גוש 30119 חלקה 54 רחוב כפר
 עציון מס׳ 28 בשכונת ארנונה.

 עיקרי מטרת התכנית: בניה נוספת על הבנין הקיים בחלקה 54
 הנ״ל עם קיר משותף ללא חתימת הבעלים של חלקה 53

 הסמוכה.

 הודעה על הפקדת השינוי, ביחד עם התשריט המצורף אליו,
 פורסמה בילקוט הפרסומים 2267, תשל״ז, עמ׳ 178.

 השינויים האמורים, בצורה שבה הועדה אישרה אותם ביחד עם
 התשריטים המצורפים הופקדו במשרדי הועדה המחוזית האמורה, וכן
 במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, וכל המעונין
 רשאי לעיין בהם ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז
 ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, הופקדו
 שינויי תכניות מיתאר מקומיות אלה, ביחד עם התשריטים המצורפים

 אליהם:

 (1) ״תכנית מם׳ 1624 ג׳ — שינוי מס׳ 1/76 לתכנית מם׳ 1624,
 המהווה שינוי לתכנית מיתאר מקומית ירושלים״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

 שכונת קרית יובל, גוש 30407 חלק מחלקה 2 שבתכני-ת מפורטת
 מס׳ 1920.

 עיקרי מטרת התכנית: שינוי יעוד שטח מאזור מגורים 1 (שטח
 להשלמה לשטח ציבורי פתוח).

 (2) ״תכנית מס׳ 2389 — שינוי מס׳ 69/76 לתכנית מיתאר מקומית
 ירושלים״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:

 שכ׳ גונן, גוש 30143 חלקה 23.

 עיקרי מטרות התכנית:

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעה בדבר אישור שינוי תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים
 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינויי תכניות מיתאר מקומיות

 אלה:

 (1) תכנית מם׳ 1149 ד׳ — שינוי מס׳ 1/75 לתכנית מם׳ 1149 א׳
 ו־1149ב׳ המהוות שינוי לתכנית מיתאר מקומית.

 השטחים הכלולים בתכנית:

 שכ׳ רמת דניה גוש 30190 חלקות 22, 29, 30, 31 וחלקי
 הלקוח 16, 21, 28, 32, 36, 38, 153.

 עיקרי מטרת התכנית:

 א. שינוי יעוד חלק מחלקה 28 בגוש 30190 חלקות 22, 29,
 31,30 חלקי חלקות 16, 21, 28, 32, 36, 38, 153.

 ב. שיגוי יעוד חלק מחלקה 28 בגוש 30190 משטח להקמת
 בנין ציבורי ושטח פתוח ציבורי לאזור מגורים 5;

 ג. שינוי יעוד ממעבר ציבורי להולכי רגל לשטח להקמת
 בנין ציבורי;

 ד. ביטול דרך מאושרת.

 הודעה על הפקדת השינוי, ביחד עם התשריט המצורף אליו,
 פורסמה בילקוט הפרסומים 2220, תשל״ו, עמ׳ 1816.

 (2) תכנית מס׳ 944 ה׳ — שינוי מם׳ 28/76 לתכנית מיתאר מקומית
 ירושלים.

 ביה״ח החדש ״שערי צדק״ בשכ׳ בית וגן המוקם מדרום לשדרות
 הרצל בין רחוב זאב חקלאי לבין רחוב ש׳ בייט (המשך רחוב

 שח״ל, גוש 30164).

 עיקרי מטרת התכנית: הוספת קומה לאגף המרכזי של ביה׳יח
 החדש ״שערי צדק״ לשם תוספת של למעלה מ־100 מיטות

 לטיפול ואישפוז חולים גריאטריים.

 הודעה על הפקדת השינוי, ביחד עם התשריט המצורף אליו,
 פורסמה בילקוט הפרסומים 2244, תשל״ו, עמ׳ 2334.

 (3) תכנית מם׳ 1891 א׳ — שינוי מם׳ 1/76 לתכנית מס׳ 1891
 המהווה שינוי לתכנית מיתאר מקומית.

 השטחים הכלולים בתכנית:

 שכ׳ חנניה רחוב נעמי, גוש 29982 חלקה 223 וחלקי חלקות
;221 ,216 

 גוש 30018 חלקה 91 וחלקי חלקות 77, 80, 81, 82, 89, 90;

 גוש 30019 חלקי חלקות 105, 150,144—158, 160.
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 מית הנקרא: תכנית מס׳ 1383 — שינוי מם׳ 22/69 לתכנית מיתאר
 מקומית ירושלים.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית:

 גוש 30147 חלקי חלקות 23, 26, 32 דרומית מזרחית מרחוב

 השחר בשכ׳ בית הכרם.

 עיקרי מטרות התכנית:

 1. התוויית מעבר להולכי רגל מרחוב השחר;

 2. הפיכת שטח פתוח ציבורי לשטח פתוח פרטי לשם הקמת
 מועדני נוער;

 3. חלוקת השטח הפתוח הפרטי לשני מגרשים לשם הקמת
 מועדוני נוער.

 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 1634, תש״ל, עמ׳ 2249.

 ביטול השינוי האמור, ביחד עם התשריט המצורף, נמצא במשרדי
 הועדה המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 ירושלים, וכל המעונין רשאי לעיין בו ללא תשלום בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 ירושלים, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים; הופקד

 שינוי תכנית מיתאר מקומית, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 ׳׳תכנית מס׳ 1739א׳ — שינוי מס׳ 10/76 לתכנית מיתאר
 מקומית ירושלים״.

 ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית:
 גוש 30006 חלקה 73 וחלקי חלקות 75 ו־78; גוש 30185
 חלקה 111 וחלק מחלקה 112; בשטח שגודלו כ־72 דונם אשר
 מקיף את מנזר ״סן־סימון״ והחורשה שבגבעת הפורצים בשכו
 נת גונן; בין בי״ם לוריא בצפון, מושב זקנים בדרום, הוות

 הנוער הציוני במערב ורחוב חזקיהו המלך במזרח.

 עיקרי מטרות התכנית:

 א. בשטח המיועד׳ כאזור מגורים המשתרע על כ־53 דונם,
 הקצאת מתחמים לבתי מגורים, חנויות. מתן הנחיות בקשר
 לבינוי, הקצאת מתחמים לצרכי ציבור ומתן הוראות בקשר

 להפקעה, איחוד וחלוקה התאמת מגרשים וכוי;

 ב. שינוי תכנית המיתאר המקומית ע״י ביטול יעוד החורשה
 הקיימת מאזור שטח פתוח פרטי ויעודו כאזור שטח פתוח
 ציבורי (בולל קטע של דרך ציבורית), וקביעת הוראות

 הפקעה לשטח זה המשתרע על כ־17 דונם;

 ג. קביעת הוראות הפקעה לשטח בגודל של 2 דונם הכולל חלק
 מחודשה קיימת והמיועד בתכנית המיתאר המקומית כאזור

 שטח פתוח ציבורי.

 א) שינוי תכנית המיתאר המקומית לירושלים ע״י הגדלת
 אחוזי הבניה מ־50% ל־65% וע״י שינוי יעוד השטח כאזור 5

 לאזור מגורים 5 מיוחד;

 ב) הביעת קווי בנין לתוספת בניה בצד המערבי של הבנין
 הקיים.

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

 .כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצרו נפגע על ידי שינויי התכניות, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100 לחוק, רשאי תוך חדשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,

 להגיש התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, מטה־יהודה

 הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
 ניתנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ירושלים
 ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה יהודה, הופקדו שינויי

 תכניות מפורטות אלה, ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם:

 (1) תכנית מס׳ מי/237ב׳.
 מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם: בשטח
 שיפוט מועצה מקומית מבשרת ציון ממערב למרכז הקליטה
 במתחם הפנימי המיועד למגורים בבתים טוריים, בשטח המש

 תרע על כ־47 דונם.

 עיקרי מטרות התכנית: לשנות את גבולות המגרשים ואת תכניות
 הבינוי בשטח של איזור מגורים 3, הכולל בתכנית מי/237.

 (2) תכנית מס׳ מי/237ג׳ — שינוי לתכניות מפורטות מי/237,
 מי/237א׳ ו־מי/237ב׳.

 מקומם.של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם: בשטח
 שיפוט מועצה מקומית מבשרת ציון. בשטח א׳ הנמצא מערבית

 ממרכז הקליטה ומשתרע על כ־134 דונם.
 עיקרי מטרות התכנית: שינוי להוראות תכניות מפורטות מס׳
 מי/237, מי/237א׳ ו־מי/237בי, בהקשר לחומר הבניה בחזיתות

 המבנים ולבניית קירות המך וגדרות.
 בל המעוניין. בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא תשלום

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

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

 התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, ירושלים

 הודעה בדבר ביטול הפקדת שינוי תכנית
 מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים,
 החליטה, באישור שר הפנים לבטל הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקו־
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 הפרסומים מם׳ 1120 מיום 15 באוקטובר 1964.
 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2176, תשל״ו, עמ׳ 760.

 (2) תכנית מס׳ 1875 — שינוי מס׳ 1 לשנת 1975 של תכנית מם׳
 1136 תל־אביב־יפו, גוש 6108 חלקות 587, 582, 581, 16

 (חלק), בין שד׳ או״ם - ואהבת ציון.
 עיקרי מטרות שינוי התכנית: לשנות את הבינוי ותנאי הבנייה
 המאושרים על החלקות 581, 582, 16 חלק, להסדיר את הקרקע
 ע״י איחוד, חלוקה וחליפין, ולשנות בהתאם לכך את התכנית
 מס׳ 1136, אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט

 הפרסומים מכ׳ 1778 מיום 13.11.71.
 הודעה על הפקדתו, ביחד עם התשריט המצורף אליו, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2227, תשל׳׳ו, עמ׳ 1969.
 השינויים האמורים, בצורה שבה הועדה המחוזית אישרה אותם,
 ביחד עם התשריטים המצורפים אליהם, הופקדו במשרדי הועדה
 המחוזית האמורה וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל־
 אביב־יפו, וכל המעונין רשאי לעיין בהם ללא חשלום בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פחוחים לקהל.

 מרחב חכנון מקומי, חל־אביב־יפו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, חשכ״ה—1965, ניחנח
 בזה הודעה, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־
 אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל־אביב־יפו, הופ
 קדה תבנית מפורטת הנקראת: תכנית מפורטת מס׳ 1873 — שינוי
 מס׳ 1 לשנת 1976 של תכנית מס׳ 660 יחידה ב׳ — צפון חל־אביב,

 ביחד עם התשריט המצורף אליה.

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם:
 גוש 6630 חלקות 72—37, 246, ברחובות אופנהיימר — רביג־

 דרנט טגור.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית: א) פתיחת דרכים חדשות, והרחבות
 דרכים קיימות ופתיחת שביל להולכי רגל כמסומן בתשריט; ב) קביעת
 שטחים ציבוריים פו׳וחים; ג) קביעת שטחים לבניני ציבור; ד) קביעת
 אופן הבינוי לבנינים כמסומן בתשריט; ה) קביעת צפיפות של 140
 יחידות בשטח התכנית על פי תכנית 660; ו) ביצוע חלוקה חדשה
 בהתאם לסימן ז׳ של חוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965, בהסכמת
 הבעלים או שלא בהסכמתם על פי הוראות תכנית 660, אשר הודעה
 בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים מם׳ 1146 מיום 7
 בינואר 1965 .שטח המגרשים המוצעים ניתנים לשינויים כתוצאה

 ממדידות באתר, ודבר זה לא ייחשב כשינוי תכנית זו.

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

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

 התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

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

 כל המעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
 עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100 לחוק, רשאי תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות,

 להגיש התנגדות לשינוי התכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, מטה יהודה

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

 אישרה תכנית מפורטת הנקראת: תכנית מס׳ מי/274ה׳.

 ואלה השטחים הכלולים בתכנית:

 מבשרת ירושלים בין קואורדינטות האורך 165.450-165.650
 לבין קואורדינטות הרוחב 134.865—134.000.

 עיקרי הוראותיה: חלוקת השטח; לחלקות המהוות מגרשי בניה
 למגורים, לדרכים ולשטח פתוח ציבורי.

 הודעה על הפקדתה יחד עם התשריט המצורף אליה, פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2258, תשל״ו, עמ׳ 2645.

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

 פתוחים לקהל.

 ד׳ בניסן תשל׳׳ז(23 במרס 1977)
, לוי  ר

 יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז ירושלים

־ אביב ל  מחוז ת

 מרחב תכנון מקומי, תל־אביב־יפו

 הודעות בדבר אישור שינויי תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 להוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז תל־אביב,

 החליטה, באישור שר הפנים, לאשר שינויי תכניות מפורטות אלה:

 (1) תכנית מס׳ 746 ג׳ — שינוי מס׳ 1 לשנת 1974 של תכנית מס׳
 746א׳ — תכנית בינוי, גוש 7091 חלקה 136, ברחובות גליק־

 סון — דרויאנוב — לוריה (חניון הכיכר).
 עיקרי מטרות שינוי התכנית: להתיר תוספת בנייה ושימושים
 בבנין המשרדים ההולך ונבנה על חלקה 136 בגוש 7091 ולש
 נות בהתאם לכך את התכנית מם׳ 746א׳ — תכנית בינוי על
 שינוייה,־ אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט
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 כל המעונין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם ללא תשלום
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

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

 התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, בני־ברק

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 ומפורטת

 בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965, ניתנת
 בזה הודעה, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־
 אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני־ברק, הופקד
 שינוי ת.מ.מ. הנקרא: תכנית מס׳ 274 — שינוי לתכנית מיתאר מם׳
 105א׳ ושינוי לתכנית מפורטת מס׳ 77 בני־ברק, ביחד עם התשריט

 המצורף אליו.

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם:

 גוש 6122 חלקות 279-277, 291-282, 297-294, 301-299
 (חלק), 320, 470-468, 481-474, 618-602, 622—624, 633-
 641, 726, 727, 1256-1253, 1297, 1298, 1358-1348 (הלק),
<1479 ,1478 ,1446 ,1445 ,1414 ,1413 ,1368 ,1367 ,1364 
 1492, 1493, 1540, 1541, ברחובות השלושה — הרצל — סוקולוב.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: 1. התווית דרכים; 2. שינוי יעוד;
 3. איחוד וחלוקה ללא* הסכמת הבעלים; 4. קביעת הוראות לבניה

 ולשימושים חריגים; 5. קביעת הוראות הפקעה.

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

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

 התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, הרצליה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
 בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, תשכ׳׳ה—1965, ניתנת
 בזה הודעה, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל־
 אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה, הופקד שינוי
 תכנית מפורטת הנקרא: תכנית מס׳ 1427 — שינוי לתכנית מס׳ 1057א

 הרצליה, ביחד עם התשריט המצורף אליו.

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם:
 גוש 6525 חלקי חלקות 50 דרך, 83, 84, 85, 86 דרך; גוש 6527
 חלקי חלקות 56 דרך, 59, 62, 63, 64, 66, 86 ואדי, 138, 139,
 140, 141, 67, 142, 150 דרך, 171, 172, 173, 185 דרך, 227,

 וחלקות 57, 58, ברחובות מנדלבלט — אבן שפרוט — פינסקר.

 מרחב תכנון מקומי, חל־אביב־יפו

 הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מפורטות
 בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה-1965, ניחנת
 בזה הודעה, כי במשרדי הועדה המחוזיח לתכנון ולבניה מחוז תל־
 אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה, חל־אביב־יפו,
 הופקדו שינויי תכניות מפורטות אלה, ביחד עם התשריטים המצורפים

 אליהם:

 (1) תכנית מס׳ 1203ב׳ — שינוי מם׳ 1 לשנת 1976 של תכנית

 מם׳ 1203, תכנית לאיחוד וחלוקה מחדש שלא בהסכמת הבעלים.

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם:

 גוש 6636 חלקות 189, 515, 522, 693, 694, חלקי חלקות 21,
 59, 60, 81, 681, 683, 696, ברחובות: שיטרית — שלום אש.
 עיקרי מטרת שינוי התכנית: לקבוע איחוד וחלוקה מחדש,
 לשנות את התכנון והבינוי, לקבוע 736 דירות בשטח התכנית,
 להגדיל השטחים הציבוריים ולשנות בהתאם לכך את תכנית
 מס׳ 1203 על שינוייה, אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פור

 סמה בילקוט הפרסומים מס׳ 1709 מיום 25 במרס 1971.

 (2) תכנית מם׳ 1606 ב׳ - שינוי מס׳ 1 לשנת 1976 של תכנית
 מפורטת מם׳ 913.

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם:
 גוש 6133 חלקי חלקות 866, 867, 880, 723, ברחובות הרכבי—

 הגיבור האלמוני - לה גארדיה.
 עיקרי מטרות שינוי התכנית: א) שינוי אזורים ויעוד שטחים
 ציבוריים כמפורט בתשריט; ב) לשנות בהתאם לכך את התכנית
 המפורטת מס׳ 913, אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה

 בילקוט הפרסומים מס׳ 1640 מיום 2 ביולי 1970.

 (3) תכנית מפורטת מס׳ 1876 — שינוי מס׳ 1 לשנת 1976 של
 תכנית מפורטת מם׳ 1579.

 מקומם של. השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם: .

 גוש 6625 חלקות 902, 903, חלק מחלקות 382, 85'3, 904,

 ברחוב רשפון.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית: לקבוע חליפין של מגרש 902
 במגרש 903 וע״י כך לקבוע מגרש מם׳ 902 לבנין ציבורי
 ומגרש מס׳ 903 למגרש מגורים, ולקבוע לו השלמה מתוך
 חלקות 904, 382, 385, ולשנות בהתאם לכך את התכנית
 המפורטת מס׳ 1579 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה
 בילקוט הפרסומים מס׳ 1935 מיום 26 ביולי 1973 על שינוייה.

 (4) תכנית מס׳ 1782א׳ - שינוי מם׳ 1 לשנת 1976 של תכנית
 מס׳ 159 תל־אביב־יפו.

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם:
 גוש 6957 חלליה 1, בין רחובות ישעיהו וסוקולוב.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית: לקבוע תנאי בנייה חדשים לגבי
 החלקה 1 בגוש 6957 ולשנות בהתאם לכך את התכנית מס׳
 159 על שינוייה, אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה נתפרסמה

 בילקוט הפרסומים מס׳ 19 מיום 8 ביוני 1949,
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9 ו 6 5 - ה ״ כ ש  חוק התכנון והבניה, ת

 בזה הודעה, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מתוז תל־אביב, החלי
 טה על הכנת שינוי תכנית מם׳ 1425 שינוי לתכנית מיתאר מסי 253

 הרצליה.

 ואלה הם השטחים הכלולים בתחום התכנית המוצעת:

 גוש: 6668; חלקות: 499, 498, 497, 495, 494, 1297-1287,
,1118 ,1126-1123 ,1132 ,1131 ,1188-1173 ,1193 ,1192 
,1302 ,1274 ,1264 ,1263 ,1254 ,1213 ,1211—1196 ,1194 

 1301, 1306, 1300, 1299, 1298; מקום: רחוב אצ״ל.

 מטרת התכנית: להפקיע שטחים לצורך הרחבת רחוב אצ״ל בהתאם
 לתשריט המצורף.

 מרחב תכנון מקומי, רמת השרון

 הודעות בדבר הפקדת שינויי תכניות מיתאר מקומיות
 בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה-1965, ניתנת
 בזה הודעה, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חל־
 אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון, הופקדו
 שינויי תכניות מיתאר מקומיות אלה, ביחד עם התשריטים המצורפים

 אליהם:

 (1) תכנית מם׳ 517 — שינוי מס׳ 153 לתכנית מיתאר 210א׳
 רמת השרון.

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם:
 גוש 6416 חלקה 38, ברחובות הירדן, הנצח, אוסישקין.

 עיקרי מטרות שינוי התכנית: לחלק את הקרקע הכלולה בתכנית,
 לקבוע תכנית בינוי להקמת שכונת קוטג׳ים, להתוות דרכים ולק

 בוע שטחים ציבוריים כמסומן בתשריט המצורף.

 (2) תכנית מס׳ 523 — שינוי מס׳ 133 לתכנית מיתאר ר״ש 210א׳—
 רמת השרון.

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם:
 גוש 6416 חלקה 69, בעיר שלום, רה׳ אוסישקין.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: לשנות את התקנות בנוגע לחלקה
 69, גוש 6416 אשר יעודה אזור מגורים בי, ולהרשות בחלקה
 תוספת בניה של חנות אחת בלבד, בהתאם למסומן בתשריט

 המצורף.

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

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

 התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 כ״ו באדר תשל״ז(15 במרס 1977)
, רזניק  ד

 s יושב ראש הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז תל־אביב

 עיקרי מטרות שינוי התכנית: א. לפתוח דרכים חדשות ולבטל
 דרכים קיימות כדי להסדיר את הגישה לרחוב פינסקר ולהרחיב דרכים
 קיימות בהתאם לתשריט המצורף; ב. לאחד ולחלק בחלוקה חדשה את
 הקרקע בהתאם לתשריט המצורף המהווה שינוי לתכנית מס׳ 1057,

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

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

 התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 מרחב תכנון מקומי, הרצליה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מיתאר מקומית
 ומפורטת

 בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965, ניתנת
 בזה הודעה, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חל־
 אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה, הופקדו
 שינויי תכניות מיתאר מקומיות ומפורטות אלה, ביחד עם התשריטים

 המצורפים אליהם:

 (1) תכנית מס׳ 1492 — שינוי לתכנית המיתאר הר/253א׳ ולתכנית
 מס׳ 1224א׳ הרצליה.

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם:

 גוש 6536 חלקות 243, 68, ברחוב העליה השניה.

 עיקרי מטרת שינוי התבנית: לשנ;ח יעוד חלק מחלקה 243
 מאזור מגורים א׳ ־לשטח ציבורי פתוח, ולצרפו לחלקה 68
 בהתאם לתשריט המצורף וזאת על מנת לבנות קירות תומכים

 למגדל המים בחלקה 68 בכדי להבטיח את יסודותיו.

 (2) תכנית מס׳ 1483 — שינוי לתכנית מפורטת מם׳ 326 ולתכנית
 מיתאר מס׳ 253א׳ הרצליה.

 מקומם של השטחים אשר התכנית מתייחסת אליהם:

 גושים וחלקות: 6536 חלקה 453 (3 ארעית בהתאם לתשריט
 מס׳ 87/75), ברחוב תל חי.

 עיקרי מטרת שינוי התכנית: להפקיע שטח לצורך הרחבה וישור
 הואי רחוב תל חי.

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

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

 התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 י מרחב תכנון מקומי, הרצליה

 הודעה על הכנת שינוי תכנית מיתאר
 בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבניה, תשב״ה-1965, ניתנת
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 הזמנות בתי המשפט

 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 עזגון או לשניהם, כמפורט להלן. כל
 המתנגד לבקשות יגיש, תוך ארבעה עשר יום מיום פרמום הזמנה זו, את טעמי התנגדותו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב

 בשיניו.

 שם המבקש
 תאריך
 הפטירה

 מקום מגוריו
 שם המנוח האחרון

 מס׳ התיק
 (צוואות)

 28.11.75 נסים חזקי ואח׳
 8.7.76 קטה לוין ואח׳

 14.12.74 נתנאל זליקו
 27.1.77 רחל ברקו

 30.1.77 אלישע נתיב
 22.2.77 כרמי אפרים
 9.6.76 בן קיש יעקב

 בפקודת בית המשפט
 אפרים לוי, מזכיר

 196/77 חסכי שהוד
 199/77 ברוך שמואל לוין.

 201/77 אליק(אלכם) צ׳ריטון
 203/77 פיליפ נרהגיטלה

 206/77 זלמן נתיב
 208/77 קרולו כרמי
 210/77 סלומון חנה

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

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

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

 192/77 ורדי עירן — 13.2.77 ורדי נעמי
- 18.4.76 ריצ׳ארד קולקה  193/77 י קולקה עדה

- 19.8.69 יעקב חיים סדנא  194/77 יחזקאל םרנא
- 24.1.77 וינברג לאה  197/77 אזולאי שלום
- 31.1.77 דוד אפרתי  198/77 זיידן אפרים

- 14.9.76 בלה כהן  200/77 כהן בנימין
י ג׳ בטבת תרצ״ח אברהמוף אליהו -  202/77 אברהמוף חזקיהו

 14.4.65 משה מנהם
-  204/77 שמחה(םימי) מנחם

- 14.2.77 יפה ניר ואביגדור  205/77 משה נירינברג
 נירינברג

- 7.2.76 צבי שלום כי־טוב  207/77 אברהם אליהו כי־טוב
- 6.10.73 אשר פלגי, עו״ד ושלום  235/77 יונתן היימן

 ברנד, עו״ד
 יונתן היימן

- 23.5.76 פרקליטות מחוז  209/77 ורה ליטוין
 ירושלים

 ורה ליטוין

- 25.12.76 בריג יאיר  211/77 בריג דבורה

 בפקודת בית המשפט
 אפרים לוי, מזכיר
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־ אביב־ יפו ל ת  בית המשפט המחוזי ב

 הזמנות בדבר קיום צוואות וממר 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.

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

- 22.6.76 פאולה הוניגמן  4698/76 יעקב פרייברגר
- 1.12.76 לילי אריקה  1351/77 רוברט הוף
- 11.2.77 אהובה שפק  1361/77 יצחק שפק

- 9.12.76 הינדה גל  1362/77 משה גל

- 1.1.77 אבני יפה  1366/77 אבני שמעון ן

- 15.2.77 יוסף סלונימסקי  1373/77 דוד םלונימסקי

- 28.2.75 עליזה פ. זליגמן  1376/77 אלפרד פ. זליגמן
- 6.1.77 שטטר שלמה  1381/77 שטטר הנה־רוזה

- 18.1.77 שרה אברהם  1389/77 סם אברהם

- 7.1.77 פטר היימן  1394/77 מריה(מרים) גבור
- 31.8.76 שלמה פומרנצ׳יק  1395/77 מרים פומרנצייק

- 3.3.76 גוטמן אננה  1400/77 שלמה יעקב גוטמן
 1405/77 מאיר םטרוזינםקי — 28.8.72 עמירם שגיב

- 28.2.71 רוברט גולדברג  1407/77 ליאו גולדברג

- 8.3.77 אליעזר זיידשניר  1415/77 אםתרארקוס
- 29.1.77 ברנר ינקו  1418/77 שטרולוביץ אסתר
- 5.3.77 זאב ברעם  1419/77 רוזה שושנה לוקץ

- 7.11.69 דב פלדמן ואח׳  1427/77 הוגו וודיצ׳קה
 23.12.76 אילנה טויק י  1432/77 טרק מרסל •

 1443/77 שרה אלי •- 27.11.73 יצחק בז׳רנו ואח׳
- 2.1.77 יצחק בז׳רנו ואח׳  1444/77 ליאון אלי

- 22.2.77 מירית גל־עד  1450/77 ישראל גלי־עד
- 16.12.76 שרה כץ  1452/77 דוד כץ

- 1.2.77 נחמיאם אשר  1459/77 נחמיאס נחמה י
- 5.2.77 אלישבע עמנואל  1464/77 משה עמנואל

- 5.7.75 אלישע ירקוני  1465/77 לאה ירקוני
-ך 25.2.77 ״נעמת״ — תנועת נשים  1466/77 זולוטרבקי

- 13.12.76 לולה רהפלד  1469/77 רהפלד היינריך
- 17.2.77 פופר ריכרד  1474/77 מרגוט פופד
- 19.11.74 פייגה יצחק  1475/77 קורנפלד לאה

- 28.9.75 עסייה אליהו  1476/77 עסייה רוזה

- 12.2.77 טרגנו לזר  1478/77 טרגאנו מיםון 1

- 30.6.76 מניה פרידמן  1480/77 יצחק פרידמן

 1482/77 , יצחק אגמון — 3.2.72 אביבה אגמון

 1490/77 אפרים כץ — 13.1.77 לאה כץ

- 6.12.76 שושנה בן נועם  1492/77 קילה(כרמלית) בן נועם

- 23.1.77 צאלח פדלד  1494/77 םעיד פדלד

- 19.12.76 קלנפר אורנה  1496/77 קלנפריעקב

- 13.2.77 חיה רחל בן חריף  1498/77 שמואל פנחס בן חריף

- 13.1.77 אוטיליה מנטל  1503/77 מנטל שמעון

- 6.12.70 מרטה גרייבר  1505/77 מנואל גרייבר
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 בית המשפט המחוזי בתל־ אביב־ יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

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

- 28.11.76 חנה ברמן  1506/77 צפורה קרונפל
- 10.3.69 אלברט לודויג ׳  1510/77 יצחק קליין

- 27.12.76 דוד שטרייטפלד  1511/77 אטל נויברג־שטרייטפלד
 1517/77 אלי שטיין םקורניק 23.1.77 אהרן סקורניק

- 9.6.76 אלברט גוזלן ואח׳  1521/77 רחל ברונשטיין
- 1.2.77 אליזבט אלפנט  1525/77 אלפנט מכםימיליאן

- 10.12.76 יעקב קפלן  1526/77 ברכה קפלן
- 2.2.77 פיטר גרציה  1531/77 פטיה שלום

- י 20.1.76 רנה וויץ  1532/77 פרדיננד ורץ
- 16.1.77 יוסף מנטל  1538/77 רחל מנטל

 25.1.77 זאב הבר

-  1545/77 שושנה הבר

 א׳ ויגוגרד, 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 הנאה בעזבון שאחת הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יגיש התנגדות להכרזה /
 תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

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

- 3.5.75 אביגדור משאלי  1519/77 י בלהה משאלי
- 21.7.63 יצחק קסטיאל  629/77 אמדה קםטיאל
- 20.5.64 יצחק קסטיאל  629/77 יוסף קםטיאל

- 31.3.76 יפה(שינדל) צברה ואח׳  2620/76 ישראל שמואל כץ
 30.3.76 ראובן פיין

-  5882/76 יהודה פיין
 22.6.76 יוסף אלברט

-  1339/77 קמפוס אליהו
 25.1.77 אחרוני אבא

-  1346/77 אחרוני מינה
- 28.5.76 וינברגר פייגה  1354/77 וינבתר שמואל

 1.1.77 אברהם רונן

-  1355/77 שרה רונן
 1356/77 צבחי רייאן — 25.2.77 המידה מוסד, מחמוד

 רייאן
 28.8.74 בנימין גבלי משה גבלי

-  1357/77 משה גבלי
 10.9.74 אהרון עדרבי

-  1359/77 מרים עדרבי
 30.1.74 אהרון עדרבי

-  1360/77 יעקב עדרבי
 13.3.64 שפיץ דבקה

-  1363/77 רוזנברג עזריאל
 2.6.76 יוסף ארדיטי

-  1365/77 משה ארדיטי
 29.5.53 רגינה בךמאיור

-  1367/77 יצחק בךמאיור
- 11.7.69 שאול מנחם  1368/77 לאה מנחם
- 19.12.74 מאיר עשת  1369/77 יהודית סטולניקוביץ

 20.9.76 יהודה גרפף

-  1370/77 מרגלית קרפף
- 2.12.76 אסתר גרילר  1371/77 שאול גרילר

- 3.10.74 רוט אנה  1374/77 רוט ליאופולד
 31.12.76 ארז שגב

-  1375/77 יצחק שגב
- 26.12.76 הראל שלמה  1377/77 פיגה רוזנברג
 8.7.76 יוסף עובדיה

-  1378/77 . ויקטוריה עובדיה
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ב־ יפו ־ אבי ל ת  בית המשפט המחוזי ב
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

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

 1379/77 אברהם יעקב הלפרן — 1.2.77 גביה הלפרן
- 12.1.77 אלטו־ בילה  1380/77 אלטר זינדל

- 2.10.75 גוז שרה  1382/77 גוז איזיק

- 9.9.75 צור משה  1383/77 ציוארא פרידה

- 22.2.77 מריש אסתר גבעוני  1384/77 אליהו גבעוני

- 26.1.77 ויולה מגנזי  1385/77 לביא כלימה

 24.1.77 רחל (ויניק) ירון ואח׳

-
 1386/77 ויניק(יונינה) ינטה

- 22.3.63 סיבי(באקס) סוזן  1387/77 אריה קרניאל

- 25.12.75 חיה שטרן  1388/77 יוסף שטרן
 1390/77 סברין אסיגמן — 26.3.74 חנה אסיגמן

- 1.10.76 יורם סלומון  1391/77 מרדכי סלומון
 1392/77 משה יערי — 10.10.76 אלימלך יערי
 25.2.73 סביחה םלמן

-
 1393/77 יתום לולי

 27.7.76 רחל בגדיש

-
 1396/77 בגריש צדוק

- 21.7.76 משה עזר ואח׳  1397/77 שמחה עזר

 1397/77 משה אורפלי עזר — 19.12.76 משה עזר ואח׳

 1971 משה עזר ואח׳

-
 1397/77 לאון אורפלי אםלם

- 20.12.74 מצליח יחזקאל  1398/77 דוד יחזקאל
- 21.12.76 יעקב בן־יוםף  1399/77 יוסף בן־יעקב לוי

 15.3.76 צפורה עזר

-
 1402/77 בךציון עזר

- 11.3.77 מאיר יהלום ואח׳  1403/77 ברוך שמאי יהלום
- 28.8.76 אליהו בן דרור  1404/77 בן דרור אלה

- 19.7.76 יעקב הראל  1406/77 מריזאדה ג׳ורג׳יה
- 19.5.75 לוי ברטין  1409/77 .לוי אנואר

 1.3.77 נינה סקריבנו

-
 1410/77 סקריבנונחום

- 12.11.76 רחל חלפון  1411/77 עובדיה חלפון
 1412/77 לוי משה • — 9.1.77 לוי רגינה

- 23.12.76 מאשה זילבר  1413/77 שלום שכנא
- 6.4.75 בסמן חיים  1414/77 בסמן חיה

 1416/77 חיה אקשטיין — 8.1.77 שמואל מינץ
- 1.3.77 משה תדמור  1417/77 דורה תדמור

- 8.10.76 חנה אפלבוים ואח׳  1420/77 מנחם אפלבוים
 23.9.76 יהודית אופיר

-
 1421/77 אשר אופיר

- 11.11.74 יהודה ראובן ואח׳  '1422/77 ראובן פלורה
 1423/77 ראובן כדורי — 5.1.77 יהודה ראובן ואח׳
- 18.8.76 שולמית קליביצקי  1424/77 לבנה שרף

 1425/77 אסתר ויינברג — 18.11.74 צפורה אלקה וייגברג

 ואח׳
 1426/77 שלום אגיב — 21.12.58 יוסף עגיב
 6.8.69 יוסף עגיב

-
 1426/77 רחל אגיב

- . 8.12.76 שלמה אליהו קרפל  1428/77 חיים קרפל
 1942 גוסטב ברנהולץ

-
 1429/77 / סימה קלר

 1429/77 שמואל דב קלר — 1942 גוסטב ברנהולץ
 19.2.77 חלאוי חנה

-
 1430/77 חלאוי עזרא

- \ 23.1.77 רבקה שרף  1431/77 דוד שרף
- 23.12.76 אילנה טויק  1432/77 טויק מרםל
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 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

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

 — 1.8.76 אפרתי מרים
- 2.75^2 ארדוש גבריאל- 13.8.76 דוד גבריאל ואח׳- ״ 12.12.76 בר־נס תמר

- 20.12.76 איםנר אריאלה
- 24.9.76 פרדי אשכנזי- 7.9.76 עליזה (קמחי) ברסלב- 29.2.68 פרלה גנז- 27.12.76 וינשטיין מנחם

 רוטנברג- 29.3.75 סילביה לאה קונפוירנ
- 22.1.77 מרים שוולב (שולב)- 28.6.76 אסתר בריטשטיין- 21.12.76 בזיל יוסף- 20.9.76 קריסטינה גוליאט
 2.11.76 דוד עזרא ואח׳- 21.1.73 משה כץ- 14.12.76 אטה ארליך ואח׳

- 14.9.76 פומרנץ טובה- 29.11.76 גרשקוביץ אסתר- 5.5.75 אלכסנדר לבון-
 2.2.77 ׳בן ציון מי־טל- 8.7.74 בן־ציון מי־טל- 4.1,77 דן עילם- 25.9.76 בידרמן צילה ואח׳- 23.1.75 צאייג סעידה

 י — 21.11.76 שמשון דורני-

 25.7.63 קלרה דבורקים

 25.11.76 ליאת זיס- 18.12.76 בלה גרינשטיין- 21.5.76 שרה מילה קליימן- 28.2.76 זהרה ג׳יידה-

 — 1.5.45 פלישון הבינה- 19.10.76 עליזה לוי-
 14.2.77 אידל הוכברגר- 26.2.77 משה גוזביץ- 7.3.77 קלרה נחיסי

 27.8.50 שרה טיש ואח׳- 14.7.71 אליעזר וולף-

- קרל גוטל ב- 29.1.77 שמעון קורק- 22.4.51 שלמה כהן-  13.1.77 עזר צפורה- 24.9.76 שלמה כהן-

- 11.1.77 טובה לבסקי- 31.1.77 דבורה ברלפין-

 1433/77 מנסקי אלפרד

 1434/77 בר־נס דוד
 1435/77 גבריאל שלום

 1436/77 ארדוש אגנטה אוה קורדה

 1437/77 גרינשטיין בתיה

 1438/77 וינשטיין בטי

 1439/77 חיים הרשטוק

 1440/77 לבנה קמחי

 1441/77 מואיס אשכנזי
 1442/77 אוה ליברמן רוטנברג

 1445/77 הלנה פייבלוביץ

 1446/77 פני יוסף
 1447/77 פרידה פלוקסמן

 1448/77 קופל שוולב
 1449/77 עמנואל ארליך

 1451/77 פני כץ
 1453/77 שלום שלום

 1454/77 זליג לבון

 1456/77 גרשקוביץיצחק

 1457/77 ^פומרנץ קובא

 1458/77 צאייג יחזקאל

 1460/77 בידרמן רקטור

 1461/77 חיים פוחיס

 1462/77 שרה מרדר

 1463/77 יוסף מרדר

 1467/77 דוד דודני
 1468/77 פייגה אדלשטיין

 1470/77 מוםהג׳יידה
 1471/77 יהודה קליימן

 1472/77 זהבה גרינשטיין
 1473/77 אלכסנדר גורדוםקי

 1479/77 משה לוי

 1481/77 שמריהו בן חי

 1483/77 נסים נחיסי
 1484/77 קלמן גוזביץ

 1485/77 יעקב הוכברגר
 1486/77 ליאון וולף

 1487/77 מנשה ברונר

 1488/77 יוסף כהן

 1364/77 קורק רחל
 5428/76 סבינהגוטליב

 1489/77 מרים כהן
 1491/77 עזר בלפור

 1493/77 אלכסנדר ברלפין
 1495/77 ישראל דוד לבםקי

 1202 ילקוט הפרסומים 2313, ו׳ באייר תשל״ז, 24.4.1977



 בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

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

 1497/77 יוסף מצפי — 16.11.76 סביחה מצפי
- 1.2.77 יוסף ^רקו ..  1499/77 איטה מרהו

- 11.2.77 ציונה נהיי  1500/77 םלימן לוליה
-׳ 17.2.77 ב־וך משה  1501/77 ברוך תזה

- 12.6.76 אסיה צרנוביץ  1502/77 אלברט צרנוביץ
- 30.12.76 קפילוטו קדן  1504/77 קפילוטו גדליה ,

- 28.11.76 ״ חנה בדמן  1506/77 צפורה קרונפל
- 14.8.76 אמויל דוד  1507/77 אמויאל עלי

- 21.2.77 זליג פלדמן  1508/77 שרה פלדמן
- 24.2.77 בתיה פדיאנצנקו  1509/77 מיכאל פדיאנצנקו -

- 22.5.75 ישראל עמית  1512/77 משה גולקו
- 22.6.76 שושנה לניר  1513/77 אריה לניר

י 25.4.75 פסלסקי מרדכי -  1514/77 פםלםקי יוכבד
- 5.11.76 חשאי יהודה  1515/77 חשאי שולמית

- 29.4.65 מרדכי שמואלוב  1516/77 מריםשמואלוב

 1518/77 מלכה גריםרו 26.1.76 הדסה אגרי
- 23.1.77 דוד וקסמן  1520/77 וקסמן יפה

- 19.8.75 מנציו רבקה  1522/77 מרציו קורנליו
- 9.10.76 דני לייזר  1523/77 לייזר הרשקו

- 9.5.45 גיזלה קליין  1524/77 פודור דזידריו
- 9.12.76 מנחם בן־בון וןרחל  1527/77 בךנ

- 8.6.70 טוביה מיטלם  1528/77 מיטלם דבורה
 1529/77 משה לולה — 22.1.77 עוצאני שאול
- 16.12.76 חנה לוסטהאוז  1530/77 דוד לוםטהאוז

- 2.3.76 הלנה טוב  1533/77 לאון טוב
- 25.1.77 אליעזר ברקו  1534/77 חיים ברק

- 6.1.55 ברכה רפאל  1535/77 ברכה אהרן
- 24.1.77 רחל רוזנבלט  1536/77 אברהם רוזנבלט

- 23.2.77 דלף הלינגר  1537/77 טיילהבר אדית

 • ^ • . א׳ וינוגרד, רשם

 א בית המשפט המחוזי בחיפה
 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.

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

 431/77 מולכו יצחק חיפה 12.2.77 מולכוםולצי
 432/77 קצלםלןי מיכאל חיפה 18.1.77 קצלסקיחנה
 435/77 מאיר קורט חיפה 28.11.76 אדית מאיר
 438/77 , טרלר משה קרית ים א׳ 24.1.77 מרים פריש

 446/77 פלוטניק מינה חיפה 30.9.76 אבירם פלוטניק
 452/77 גרום(לןירלן) מרים קרית אליעזר 9.6.76 בורנשטיין אלה
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 בית המשפט המחוזי בחיפה
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

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

 453/77 גלד אדלה היפה 16.1.77 מנחם גלד
 457/77 פירר פסה חיפה 22.9.76 רבקה םוגובין

 458/77 דק יעקב חיפה 10.11.75 רבקה ז׳ק
 465/77 שטרסר שרלוטה חיפה 25.1.77 יוסף ומשה כרמיאל

 469/77 מאירוביץ מנדל נשר 28.12.76 אברמוביץ רוזה
 472/77 _ בר-גבור־הנם מוריץ פרדס חנה 8.1.77 שרלוטה (לוטה)

 בדגיבור
 _ בר-גבור־הנם מוריץ

 474/77 פודורובםקי מאיר הדרה 9.3.77 חיה ליגרוסקי
 475/77 יעקבזון מרים חיפה 19.1.77 רפאל הוד (הופ)

 י, איםמן, רשם

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

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

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

 370/77 בך אננה היפה 9.1.77 בך דיאנה
 330/77 וקםלר שלום סולומון מעלות 18.5.76 מרטה וקסלר
 385/77 מנור יקיר שמואל חיפה 19.2.77 מנור גדליהו
 387/77 רובין חנה חיפה 15.12.76 דורה פינצוק

 388/77 גרבר(מיכאל) מיכל(מייק) היפה 14.2.77 זינגר זלדה
 389/77 בברסקי אהרון חיפה 13.1.77 בברםקי צפורה

 390/77 סני מרדכי קרית מוצקין 31.3.76 שרה סני
 391/77 פרימק סימה חדרה 25.3.75 ברודני אריס

 393/77 בךחיים שרלוטה בהריה 2.6.76 אונגר יובל
 394/77 קרמפפנר אדלברט \ בהריה 18.1.77 קרמפפנר מרגריטה

 395/77 גרינבלט אליהו נהריה 18.10.76 קוגן(כגן) מידה
 396/77 אברון(אברמוביץ) יואב היפה 6.1.77 חוה אברון

 397/77 רבקה גרבשטיין(אבוטבול) גרמניה 10.11.76 דוד סובלמן
 399/77 גוטמן לאה חיפה 5.1.77 , יוסף גוטמן

 400/77 גוטמן דוד חיפה 5.1.77 יוסף גוטמן -
 401/77 גלינברג חיים קרית חיים 10.8.76 נחמן גלינברג

 בן־שטרית רחל 403/77 בן־שטרית רחל חיפה 4.1.77 אברהם בן־שטרית
404/77 

. 136/77 גרטנר שרה חיפה 28.2.77 חיה שטמברג ז .  ב
 405/77 רבינוביץ צבי חיפה 19.1.77 זהבה רבינוביץ

 407/77 אברהם שלמה אלייכין 23.6.76 אברהם םלימן(שלמה)
 408/77 םולניק מרים היפה 7.1.77 בצלאל (םולניק) סולן

 409/77 ברנשטיין חםיה לאה פרדס־חבה 8.12.74 סילביה איצקוביץ
 410/77 ברנשטיין מנחם פרדם־חנה 26.10.76 סילביה איצקוביץ

 י׳ איסמן, רשם
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 בית המשפט המחוזי בבאר־ שבע
 הזמנות בדבר קיום צוואות ומינוי מנהלי עזבק

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

 בעיניו. ן

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

 74/77 קסטר אהרון ערד 24.2.77 קסטר שושנה
 75/77 שרביט יעקב אשקלון 25.1.77 חמו מרים

 י׳ בנאי, דשם
 הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבץ

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

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

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

 •44/77 טנא אהרון עומר 18.10.73 תמר טנא י
 64/77 לודוויג ביבר באר־שבע 11.1.77 שרלוטה בנדל

 73/77 סמט משה באר־שבע 6.8.77 סמט צפורה
 76/77 ליבוביץ מרים קרית גת 5.3.65 ברקוביץ דוד

 77/77 אברהם אברהם שדרות 1.1.77 שאול סרח(אברהם)
 78/77 שביט דבורה > באר־שבע 3.2.76 שביט גרשון

 79/77 ברבי ליאון באר־שבע 4.3.37 ברבי רוזה
 80/77 גלובה מיכאל באר־שבע 19.12.75 גלובה דינה, גלובה

 איטה

 י׳ בנאי, רשם

 הזמנות בתי הדין הרבניים
 בית הדין הרבני האזורי בירושלים

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
 הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יחן

 בית הדין צו כטוב בעיניו.

 המבקש: איילון ישעיהו, מרחו£ עזה 54, ירושלים.

 תיק׳1923/תשל״ז
 בענין ירושת המנוח פרוש אברהם, שנפטר בירושלים ביום

 ט״ז באדר תשל׳׳ז(6 במרס 1977), י
 המבקשת: יהודית פרוש, מרחוב הנציב 7, ירושלים.

 תיק 2076/תשל״ז
 בענין ירושת המנוחה לואיזה אבטליון, שנפטרה בירושלים

 ביום א׳ באלול תשל״ד (18 באוגוסט 1974),
 המבקשת: זלמה אנדי, מדרך חברון 47, ירושלים.

 תיק 2110/תשל״ז
 בענין ירושת המנוח יוסף רובינוביץ, שנפטר בירושלים ביום

 י״ט באדר חשל״ז(9 במרס 1977),
 המבקשח: ירדנה ילון, מרחוב נוה שאנן 11, ירושלים.

 רפאל הדס־עדם, המזכיר הראשי

 תיק 1992/חשל׳׳ז
 בענין ירושת המנוח דוד בן משה (מזרחי), שנפטר בירושלים

 ביום י״ט בטבת תשל״ז(7 בינואר 1977),
 המבקש: מנחם מזרחי, מרחוב שאול המלך 27, ירושלים.

 תיק 1112/תשל״ז
 בענין ירושת המנוח ויםפיש אליהו זלמן, שנפטר בגדרה

 ביום ג׳ באייר תשל״ו(3 במאי 1976),
ת מרחוב בן־יהודה 5, ירושלים. ״  המבקש: משה רחלזון ט

 חיק 2098/תשל״ז
 בענין ירושח המנוח נאבא יוסף, שנפטר בירושלים ביום י״ג י

 באדר חשל״ז(3 במרס 1977),
 המבקש: יוסף יוסף, מרחוב הרב לוי יצחק 3, ירושלים.

 חיק 2013/תשל״ז
 בענין ירושח המנוח הרשקוביץ שלמה, שנפטר בירושלים

 ביום ט׳ בטבח חשל״ז(30 בדצמבר 1976),
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 בית הדין הרבני האזורי לנפת אשקלון

ות  הזמנ

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין, בתיקים המפורטים להלן, בקשות למתן צווי ירושה. כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שזמזח
 הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, ש»ם ל» כן יתן

 בית הדין צו כטוב בעיניו.

 תיק 834/ר.של״ז _ תיק 979/תשל״ז
 בענין ירושת המנוח שטרקצר גדליהו, שנפטר באשדוד בענין ירושת המנוח הלר משה, שנפטר בשדרות ביום י״ד

 ביום ב׳ בניסן תשל׳יו (2 באפריל 1976), בשבט תשל״ז (2 בפברואר 1977),
 המבקשת: דיאמנט אוח. המבקשים: הלר יוםף ופייביש דבורה.

 ב. צ. נהוראי, המזכיר הראשי

 ! לפירוק חברה

 בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור אם
 בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו. העתק מן הבקשה יינתן לכל
 נושה או משתתף של החברה שידרוש זאת מהחתום מטה, תמורת

 התשלום הקבוע בעדו.
 ש. טננבלט, עו״ד

 בא־בוח המבקשת

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

 ההתום לעיל לא יאוחר משעה 13.00 של יום 2 במאי 1977.

 הנכסים הרשמי

 הרגל, 1936

 שם החייב, תיאורו ומענו: לונדנר יואב, פוריה עילית 1, טבריה.
 בית המשפט המחוזי של: נצרת, תיק אז. 161/73.

 הסכום לכל לירה: 30%.
 דיבידנד ראשון או אחר: סופי.

 זמן פרעונו: י״א באייר תשל״ז(29 באפריל 1977).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי, רח׳ שמריהו

 לוין 3, חיפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: חנה אנוצה אבידר, רה׳ דליה 9, םביניה.
 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אז. 1071/74.

 הסכום לכל לירה: 25%.
 דיבידנד ראשון או אחר: שני וסופי.

 זמן פרעונו: י״א באייר השל״ז(29 באפריל 1977).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ד מ. טאוםיג, רה׳ לאונרדו דה

 וינצ׳י 39, תל אביב.

 כ״ז בניסן תשל״ז(15 באפריל 1977) י׳ יקותיאלי
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעה בדבר בקשה

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 תיק פירוק חברות 557/77

 בעגין פקודת החברות,
 ובענין פירוק החברה מ. שטינבוק עבודות מתכת בע״מ

 (חפ/17698),
 והמבקשת: י. פיליבה עבודות מתכת בע״מ, ע״י ב׳יכ

 עו״ד א. אגוזי ו/או ש. טננבלט מרחוב מזא״ה 25, תל־אביב.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10 במרס 1977 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל־אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת
 פירוק זו תישמע בבית המשפט היושב בדין ביום 3 במאי 1977 בשעה

.08.00 
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה, הרוצה לתמוך במתן צו

ת כונס א  הודעות מ

 פקודת פשיטת

 הודעות על תשלום דיבידנד
 שם החייב, תיאורו ומענו: מייםטר הדמן, תלמי אליעזר, ד.נ. השומרון.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 935/68.
 הסכום לכל לירה: 58%.

 דיבידנד ראשון או אחר: (שני 28%) (שלישי 30%).

 זמן פרעונו: י״א באייר תשל״ז(29 באפריל 1977).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: עו״ד ז. סלומון, רחוב ירושלים 1,

 חיפה.

 שם החייב, תיאורו ומענו: חיים זילברברג, רה׳ דביר 3/4, פרדס־חנה.
 בית המשפט המחוזי של: היפה, תיק אזרחי 592/74. /

 הסכום לבל לירה: 100%.
 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון.

 זמן פרעונו: י״א באייר תשל׳^ז(29 באפריל 1977).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: י. חיון, עו״ד, רח׳ אבן םינא 20,

 חיפה.
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 הנכסים הרשמי

 הרגל, 1936

 זמן פרעונו: כ״ז באייר תשל״ז(15 במאי 1977).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי, רחוב החלוץ 117,

 באר־שבע.

 שם החייב, תיאורו ומענו: סויסה (ממעוד) בן ציון, ת״ז 6778585,
 שמשון ג׳ 238/11, אשקלון.

 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 93/73.
 הסכום לכל לירה: 65 אגורות.

 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון.
 זמן פרעונו: י׳ באייר תשל״ז(28 באפריל 1977).

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

 שם החייב, תיאורו ומענו: ועקנין עמרם, ת.ז. 6727224, טייח,
 שבי ג׳ 531/3, באר שבע.

 ועקנין חנה, ח.ז. 5204103, עקרת בית, שכ׳ ג׳ 531/3, באר שבע.
 בית המשפט המחוזי של: באר שבע, חיק אזרחי 274/73.

 הסכום לכל לירה: 100 אגורות.
 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון.

 זמן פרעונו: ת׳ בםיון תשל״ז(25 במאי 1977).
 מקום פדעונו במשרד הנאמן: כונס הנכסים הרשמי, רה׳ החלוץ 117,

 באר שבע.

 הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 שם החייב, חיאורו ומענו: אבידוב דן, ח.ז. 0622757, נהג, שכ׳ ד׳

 1949/14, באר שבע.
 אבידוב יהודיה, ח.ז. 0598019, עקרח בית, שכ׳ ד׳ 1949/14,

 באר שבע.
 ביה המשפט המחוזי של: באר שבע, ח^א. 494/71.

 היום האחרון לקבלח הוכחוח: כ״ח באייר חשל״ז (16 במאי 1977).
 שם הנאמן תיאורו ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רח׳ החלוץ 117,

 באר־שבע. -

 הודעה על ביטול צו קבלת נכסים ופשיטת רגל
׳  שם החייב, תיאורו ומענו: רביבו משה, ח.ז. 6/956713, אזור ו

 1624/11, אשדוד.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 240/71.

 תאריך צו קבלת נכסים ופשיטת רגל: כ״ה באייר תשל״א (20 במאי
.(1971 

 תאריך ביטולו: י״ז באדר תשל״ז(7 במרס 1977).

 שם החייב, תיאורו ומענו: אבינועם ויקטור, ת״ז 6815395, אינ
 סטלטור, רחוב רוטנברג 20, שיכון גי, באד־שבע.

 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיקי אזרחי 406/75.
 תאריך מתן צו קבלת נכסים ופשיטת רגל: ז׳ באב תשל״ה (15 ביולי

.(1975 
 תאריך ביטולו: ב׳ בניסן תשל״ז(21 במרס 1977).

 כ״ג בניסן תשל״ז(11 באפריל 7ל19) ש׳ אנקור
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעות מאת כונס

 פקודת פשיטת

 הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
 שם החייב, תיאורו ומענו: עדנאן מחמוד דיאב, כפר תמרה.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1823/66.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: י״ח באייר תשל״ז (6 במאי 1977).
 שם הנאמן תיאורו ומענו: עו״ד מנחם פוגלמן, רחוב הנגב 4, תל־־

 אביב.

 שם החייבים תיאורם ומענם: מלכה וחיים קולברג, רחוב הפלמ״ח 77,
 י צפת.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 1759/68.
 היום האחרון לקבלת הוכחות: י״ת באייר תשל״ז;6 במאי 1977).

 שם הנאמן תיאורו ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב שמריהו לוין 3,
 חיפה.

 צווי קבלת נכסים והכרזת פשיטת רגל,
 אסיפה ראשונה וחקירה פומבית

 שם החייב, תיאורו ומענו: יצחק גולדשטיין ת.ז. 6530555. רהוב
 עגגון 4/10, צור שלום.

 בית המשפט המחוזי של: חיפה, תיק אזרחי 101/77.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: 13 במרס 1977.

 בקשת נושה או חייב: חייב.
 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: י״ד באייר תשל״ז(2 במאי
 1977), בשעה 09.30 בבוקר, במשרד כונס הנכסים הרשמי, רה׳

 שמריהו לוין 3, חיפה. ׳
 תאריך החקירה הפומבית, השעה והמקום: ט״ו באייר תשל״ז(3 במאי

 1977). בשעה 11.00 בבית המשפט המחוזי בחיפה.

 שם הדייב, תיאורו ומענו: נסייר אדוארד סובחי, ת.ז. 2054790,
 נגר, 201/8 נצרת.

 בית המשפט המחוזי של: נצרת, תיק אזרחי 69/77.
 תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל: ה׳ בניסן תשל״ז (24

 במרס 1977).
 בקשת נושה או חייב: חייב.

 תאריך האסיפה הראשונה, השעה והמקום: י׳ באייר חשל״ז (28
 באפריל 1977), בשעה 09.15, בבית המשפט המחוזי בנצרת.
 תאריך החקירה הפומבית: י׳ באייר תשל״ז(28 באפריל 1977).

 השעה והמקום: 09.30 בבית המשפט המחוזי בנצרת..

יקותיאלי /  כ״ז בניסן תשל״ז(15 באפריל 1977) י
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 הודעות על תשלום דיבידנד
 שמות החייבים, תיאורם ומענם: אטיאס אברהם, ת״ז 6535181,
 סבל, רחוב קלישר 1503/25, באר־שבע ו־אטיאס ריקה, ת״ז

 6548981, עקרת ביה, רחוב קלישר 1503/25, באר־שבע.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 426/73.

 הסכום לכל לירה: 50 אגודות.
 דיבידנד ראשון או אחר: ראשון.
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- 954ו ד ׳ י י ש  חוק בנק ישראל, ת

 דין וחשבון לפי סעיף 58(1) של חוק בנק ישראל, תשי״ד־י-1954,
 על מחזור המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום העבודה

 ביום כ״ה בניסן תשל״ז (13 באפריל 1977)

 אג׳ 1 ל״י

— -
5,910,312,550 60 

5,910,312,550 60 

_ -
5,910,312,550¡ 60 

 שטרי כסף במחזור
 מעות (לרבות מטבעות קטנים) במחזור .

 סך כל המטבע במחזור *
 זהב

 יתרות במטבע חוץ וזהב
 שטרי מקרקעין של הממשלה

 שטרי אתר ושטרי התחייבות של הממשלה
 שטרי חוב ושטרי חליפין

 סד כל הנכסים

 * לא כולל מטבעות זכרון (מזהב) בערך נקוב כולל של 13,662,400
 ל׳׳י שתכולת הזהב הכלול בהם שווה או עולה על ערכם הנקוב. •

1 9 4 8 - ט י ׳ ש  תקנות שטרי אוצר, ת

 הסכום הכולל של שטרי אוצר
י י י ל  לי

 1. שהיו במחזור ביום א׳ בניסן תשל״ו
 (1 באפריל 1976) —

 על פי סעיף 1 (ב)(1) לפקודת
 שטרי אוצר, תש״ט—1948 165,000,000

 על פי סעיף 1 (ב)(2) לפקודת
 שטרי אוצר, תשיט—1948 69,400,000

 םהיכ 234,400,000
 2. הוצאו אחרי התאריך האמור —

 על פי סעיף 1 (ב)(1) 165,000,000
 על פי סעיף 1 (ב)(2) 69,400,000

 3. נפדו אחרי התאריך האמור -
 על פי סעיף 1 (ב)(1) 165,000,000
 על פי סעיף 1 (ב)(2) 69,400,000

165,000,000 

69,400,000 

234,400,000 

 4. נמצאים במחזור ביום ב׳ באייר
 תשל״ז(21 באפריל 1977) -

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

ת כונס הנכסים הרשמי א  הודעות מ

 פקודת פשיטת הרגל, 1936

 הודעה על שחרור נאמן

 שם החייב, תיאורו ומענו: יעקב אדרי, ת״ז 6429680, צפון ד׳
 142/14, באר־שבע.

 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 233/68.
 שם הנאמן, תיאורו ומענו: מ. אלטרמן, עו״ד, רחוב החלוץ 118,

 באר־שבע.
 תאריך השחרור: ב׳ בניסן תשל״ז(21 במרס 1977).

 הודעה בדבר בקשת שחרור
 שם החייב, תיאורו ומענו: מסעוד רביבו, ת״ז 6750631, פועל, רהוב

 גוש עציון 213/2, ירוחם.
 בית המשפט המחוזי של: באר־שבע, תיק אזרחי 351/72.

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב החלוץ 117,
 באר־שבע.

 היום והמקום לציון בקשת השחרור: כ״א באייר תשל״ז (9 במאי
 1977), בית המשפט המחוזי בבאר־שבע.

- כ״ה בניסן תשל״ז(13 באפריל 1977) ש׳ אנקור
 סגן כונס הנכסים הרשמי

 צו אישור פשרה ומינוי נאמן
 שם החייב תיאורו ומענו: פרנק ג׳רלד פרגבלום, בעל דרכון מם׳

 259232, רה׳ סימון בוליבר 131/45, ירושלים, כעת בארה״ב.
 בית המשפט המחוזי של: ירושלים, תיק אזרחי 159/76.

 תאריך הצו לאישור הפשרה ומינוי נאמן: כ״ח בשבט תשל״ז (16
 בפברואר 1977).

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: יעקב אבימור, עו״ד, רמב״ן 23, ירושלים.

 הודעה על שחדור נאמן
 שם החייב, תיאורו ומענו: ניקולה הירט ת״ז 973386, ספר, רחוב

 נפתלי 23, בקעה, ירושלים.

 בית המשפט המחוזי של: ירושלים תיק אזרחי 505/72.

 שם הנאמן, תיאורו ומענו: כונס הנכסים הרשמי, רחוב ידידיה 4,
 ירושלים.

 • תאריך השחרור: ד׳ בניסן תשל״ז(23 במרס 1977).

/ צוריאלי י
 י״ח בניסן תשל״ז(6 באפריל 1977) י 

 סגן כונס הנכסים הרשמי
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 הודעות אלה מתפרסמות על אחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תגוודח על נכונותן

 קרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבנין
 ועבודות ציבוריות, אגודה שיתופית בע״מ

 הודעה על בעלי זכות חתימה בשם האגודה ובשם
 הוועדה לביצוע איחוד הגבייה של קרנות הביטוח
 הנהלת האגודה הנ״ל, בישיבתה מס׳ 20 מיום 27 במרס 1977,

 החליטה כדלקמן:

 א. את האגודה יחייבו 2 חתימות: חתימה אחת ומחייבת של שבתאי
 אריה או מרדכי אמסטר וחתימה נוספת של אחד משמונת הרשומים

 מטה, בצירוף החותמת:

 1) בוני אברהם 5) נטור הזאע
 2) ברון אברהם 6) סימךטוב יששכר

 3) כצנלסון אהרון 7) פופליקר יהודה
 4) מזרחי סעדיה 8) צלח אברהם

 ב. הוועדה לביצוע איחוד הגבייה של קרנות הביטוח:
 נוסף לשמונה מורשי החתימה דלעיל, תהיה זכות חתימה בשם

 הוועדה הנ״ל, גם לחבר דב הספל.
 בתוקף מיום 27 במארס 1977.

, מזכיר האגודה י ב ו ם ר ה ר ב  א

 . ב.ח.מ. בע״מ
 הודעה על פירוק מרצון

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המבין של החברה
 הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 17.3.1977, נתקבלה החלטה
 מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את עוה״ד ברוך מינקוביץ

 מרחוב יהודה הלוי 54, בתל־אביב, כמפרק התבדה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק

 הנ״ל.

, אשר לא יגיש תביעותו כאמור תוך המועד הנ״ל,  נושה או אדנ
 לא ייענה. .

, עו״ד, מפרק ץ י ב ו ק נ י ך מ ו ר  ב

 גוש 6906 חוקה 91 בת״א בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלזו מין המנץ שנועדה
 ונתכנסה כהלכה ביום 20 במרס 1977, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק
 את החברה מרצון ולמנות את אוסקר גרובר מרחוב סירקין 10, חל־

 אביב, כמפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל, יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק

 הנ״ל.
 נושה או אדם אחר, אשר לא יגיש את תביעותיו באמור תוך

 המועד הנ״׳ל, לא ייענה.
, מפרק ר ב ו ר ר ג ק ס ו  א

 חברת מ.י.ס. בערבון מוגבל
 הודעה על האסיפה הסופית

 ניתנת בזה הודעה, שהאסיפה הכללית האחרונה של חברי החברה
 הנ״ל ונושיה, תתקיים ביום 1 במאי 1977, בשעה 10.00, במשרד דב
 וחיים סבירסקי בע״מ, שד׳ רוטשילד 47, תל־אביב, לשם קבלת
 דו״ח סופי של המפרקים המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרקים ולהחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובמסמכים של החברה והמפרקים.

, רו״ח, מפרקים א נ ה ם את כ ו ר  ג

 מעון ארנון בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפה סופית
 ניתנת ב;זה הודעה, בהתאם לסעיף 206 לפקודת החברות, שהאסיפה
 יהכלליח האחרונה של החברה הנ״ל, תתכנס ביום 12.5.1977, בשעה
 17.00 אחר הצהרים, במשרד עו״ד אליקים הררי, בשדרות דוד המלך
 1, חל־אביב, לשם הגשת דין וחשבון סופי של המפרק המראה כיצד
 התנהל פירוק העסקים, ומה עשו בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים
 נוספים מאח המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 ההברה והמפרק.
, עו״ד, מפרק י ר ר ם ה י ק י ל  א

 הודעה בדבר זכות חתימה בשם
 האוניברסיטה העברית בירושלים

 בהחאם להתלטה.הועד הפועל של האוניברסיטה ביש־בחומיום
 14.3.1977, ניחנח בזה הודעה, שהודעה בדבדזכוח חחימה בשם
 האוניברסיטה העברית בירושלים שפורסמה בילקוט הפרסומים 2272,
 חשל״ז, עמי 325, ברשימה א׳ סעיף 2, במקום ״6. מירון מרדכי״

 יבוא:
 ״6. מיכאל שלזינגר.

 7. מירון מרדכי״.
 חגי לב,

 מזכיר ההנהלה

 תג־פינתי(1958) בע״מ
 ניחנח בזה הודעה, כי באסיפה כללית יוצאת מן הכלל שהתכנסה
 ביום 31,3.1977, החליטה פה אחד לפרק אח החברה מרצון. למפרקי
 החברה נחמנו רוז׳נסקי, הליפי, מאירי ושוח׳, רו״ח, משדרוח

 רוטשילד 26-. חל־אביב.

 כל נושי החברה מוזמנים בזה להגיש אח חביעוחיהמ בצירוף
 הוכחוח במשרד 14 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרקים

 הנ״ל.

 נושה אשר לא יגיש אח חביעתו חוך המועד הנ״ל, יהיה מהתובעים
 ואינם נענים.

׳ ח ו ש י ו ר י א , מ י פ י ל , ה י ק ס נ ׳ ז ו  ר
 מפרקים
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 חלקת מגרש בגוש 6632 בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המנץ של החברה
 הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כחוק בתל־אביב ביום 29 במרס 1977,
 נתקבלה החלטה מיוהדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק

 פרלשטין, מרחוב הגלגל 85, רמת־גן, למפרק החברה.

, מפרק ן י ט ש ל ר צחק פ  י

 חלקת בגין בגוש 6632 בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המנץ של החברה
 הג״ל, שנועדה ונתכנסה כחוק בתל־אביב ביום 29 במרס 1977,
 נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק

 פרלשטין מרחוב הגלגל 85, רמת־גן, למפרק החברה.

, מפרק ן י ט ש ל ר צחק פ  י

 מבני רקמים תל־אביב בע״מ
 הודעה על פירוק החברה מרצון

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
 הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 11 בינואר 1977, נתקבלה
 החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל רמר

 מרחוב זנגביל 10, תל־אביב, כמפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זה למשרד המפרק

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

 הנ״ל, לא ייענה.
, מפרק ר מ ל ר א ו מ  ש

 השובך בע״מ
 הודעה על פירוק מרצון

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
 כנ״ל מיום 9 במרס 1977, הוחלט לפרק את החברה פירוק מרצון
 ע״י חברים ולמנות את א. תור מרחוב הקדמה 78, הרצליה פיתוח,

 למפרקת החברה.

 על הנושים להגיש תביעותיהם תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו.

, מפרקת ר ו ׳ ת  א

 זר בערבון מוגבל
 הודעה על פירוק מרצון

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
 הנ״ל, מיום 9 במרס 1977 הוחלט לפרק את החברה פירוק מרצון ע״י
 הברים, ולמנות את שמחה רוט מרחוב הקדמה 60, הרצליה פיתוח,

 למפרק החברה.

 על הגושים להגיש תביעותיהם תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו.

, מפרק ט ו  שמחה ר

 ו

 מיךוץ הפתוח בע״מ
 הודעה על פירוק מרצון

 ניתנת בזה הודעה, שבאסיפה הכללית יוצאת מן הכלל של החברה
 הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 28.2.1977, נתקבלו החלטות
 מיוחדות שלא מן המנין לפרק את החברה מרצון, ולמנות אח קרני

 יעקב, שדרות רוטשילד 9, תל־אביב, כמפרק החברה.

 על כל הנושים, באם ישנם כאלה, להגיש את תביעותיהם למפרק
 לפי המען הנ״ל תוך 30 יום מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

, מפרק י נ ר ב ק ק ע  י

 א.כ. בע״מ
 הודעה על פירוק מרצון

 ניתנת בזה הודעה, שבאסיפה הכללית יוצאת מן הכלל של החברה
 הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 27.2.1977, נתקבלו החלטות
 מיוחדות שלא מן המנין לפרק את החברה מרצון ולמנות את קרני

 יעקב, מרחוב הוברמד 8, תל־אביב כמפרק החברה.
 על כל הנושים, באם ישנם כאלה, להגיש את תביעותיהם למפרק

 לפי המען הנ״ל תוך 30 יום מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

, מפרק י נ ר ב ק ק ע  י

 פרוכיפ(ישראל) בע״מ
 (בפירוק מרצון) _

 ניתנת בזה הודעה, שבאסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
 הנ״ל שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 1 בפברואר 1977, נתקבלו
 ההחלטות הבאות: 1) לפרק מרצון את החברה; 2) למנות כמפדקת
 החברה את השקעות סיון בע״מ; 3) להעניק זכות חתימה בשם החברה
 בפירוק כדלקמן: השקעות סיון בע״מ לכל אחד ממנהליה, דהיינו:
 יצחק מן, אורי מרון, צבי סובל, יעקב שור, אלחנן שטיין, מרדכי

 פרידנברג; חתימתו היחידה של כל אחד מהנ״ל.

 על כל הנושים ובני אדם שיש להם תביעות לחברה הנ״ל, להגיש
 את תביעותיהם למשרד המפרקים, רחוב נחמני 7, תל־אביב. תוך
 21 יום מתאריך פרסום הודעה זו, לא ידונו בתביעות שתוגשנה אהרי

 תאריך זה.
, מפרק מ ״ ע ן ב ו י ת ס ו ע ק ש  ה

 חברת חלקה 217 גוש 6667 בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, שבאסיפה יוצאת מן הכלל של בעלי המניות
 של החברה הנ״ל, שהתקיימה ביום 13 בינואר 1977, נתקבלה החלטה
 מיוחדח לפרק את החברה מרצון, ובאםיפה שהתקיימה ביום 31 במרס
 1977, נחקבלה החלטה למנוח אח רחמים נחן מרחוב הכנסה הגדולה

 13, חל־אביב, כמפרק החברה.

 כל נושה שיש לו חביעוח נגד החברה הנ״ל יגיש אח תביעותיו
 בצירוף הוכחוח חוך 21 יום מיום פרסום ההודעה זו, למשרד מפרק

 הג״ל. .

 נושה או אדם אחד אשר לא יגיש חביעוחיו כאמור חוך המועד
 הנ״ל, לא ייענה.

, מפרק ם בחן י מ ח  ר
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 מימדת - חברה למסחר וגאמנות בע״מ
 הודעה על פירוק חברה מרצון

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה מיוחדת שלא מן המנץ של התבדה
 הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 10 במרס 1977, נתקבלה החלטה
 מיוחדת לפרק את החברה ולמנות את עורך הדין יצחק מוריץ משדרות

 רוטשילד 2, תל־אביב, כמפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות בגד החברה הנ״ל, יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק

 הנ״ל.

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

, עו״ד, מפרק ץ י ר ו ק מ ח צ  י

 מעונות הצילה בע״מ
 הודעה על פירוק החברה מרצון

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המנץ של החברה
 הנ״ל, ונתכנסה כהלכה ביום 21.3.1977, נתקבלה החלטה מיוחדת
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את גולנר אורי מרחוב החשמונאים 5,

 רמת־גן, כמפרק החברה.

 בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק

 הנ״ל.
 נושה או אדם אהד, אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור תוך המועד

 הנ״ל, לא ייענה.
, מפרק י ר ו ר א נ ל ו  ד״ר ג

 ״בדק״ ביח״ר למכונות כביסה ומכשירי חשמל ושרות
 ביטוח בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על האסיפה הסופית
 ניחנת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 206 לפקודת החברות, שהאסיפה
 הכלליח האחרונה של החברים של החברה הנ״ל, חחכנס ביומ 17.6.77,
 בשעה 9:00 בבוקר, במשרדה הרשום של החברה ברחוב טרומפלדור
 24, חל־אביב, לשם הגשח דו״ח סופי של המפרקים, המראה כיצד
 החנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים
 נוספים מאח המפרקים, ולהחליט כיצד להחנהג בפנקסים של החברה

 ושל המפרקים.

 ישראל שפריר מנחם אופנהיים עודד שי
 מפרקים

 חברת חלקה 133 בגוש 7138 בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניחנח בזה הודעה, כי האסיפה הכללית היוצאח מן הכלל של
 החברה הנ״ל, שנחכנםה ביום 27 במאי 1976 החליטה פה אחד לפרק

 אח החברה מרצון ולילי קמחי נחמנחה למפרקח החברה.,

 כל נושי החברה מוזמנים בזה להגיש אח חביעוחיהם בצירוף
 הוכחוח במשך 14 יום מיום פרסום הודעה זו למפרקח לפי המען:

 רחוב םירקין 20, חל־אביב.
, מפדקח י ח מ י ק ל י  ל

 חלקה 27 בגוש 7067 בע״מ

 הודעה על פירוק מרצון
 ניתנח בזה הודעה, כי באסיפה הכלליח שלא מן המנין של החברה
 הנ״ל, שנועדה ובחכנסה כחוק בחל־אביב ביום 24.3.1977, נחקבלה
 החלטה מיוחדה לפרק אח החברה מרצון ולמנוח אח טוביה אביצור,

 מרחוב הורקנוס 25, חל־אביב, למפרק החברה.

, מפרק ר ו צ י ב ה א י ב ו  ט

 מלתום בע״מ
 הודעה על פירוק מרצון

 ניתנח בזה הודעה, כי באסיפה הכלליח שלא מן המנין של החברה
 הנ״ל, שנועדה ונחכנסה כדין, ביום 22 במרס 1977, נחקבלה החלטה
 מיוחדת לפרק אח החברה מרצון, ולמנוח אח עוה״ד יצחק יחיאל משד׳

 רוטשילד 47, חל־אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו חביעוח כנגד החברה הנ״ל יגיש אח תביעותיו
 בצירוף הוכחוחיו חוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק

 הנ״ל.

 נושה או אדם אחר אשד לא יגיש אח חביעוחיו כאמור, חוך
 המועד הנ״ל, לא ייענה.

, עו״ד, מפרק ל א י ח צחק י  י

 חברת אחוזת בית פינת מונטיפורי בע״מ

 הודעה על פירוק מרצון
 ניחנח בזה הודעה, כי באסיפה הכלליח שלא מן המנין של החברה
 הנ״ל, שנועדה ונחכנסה כדין ביום 27 במרס 1977, נחקבלה החלטה
 מיוחדה לפרק אח החברה מרצון, ולמנוח אח עוה״ד יצחק יחיאל משד׳

 רוטשילד 47, חל־אביב למפרק החברה.

 כל נושה שיש.לו חביעוח כנגד החברה הנ״ל יגיש אח תביעותיו
 בצירוף הוכהוחיו חוך 21 יום מפרסום הודעה זו למשרד המפרק הנ׳י־ל.

 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש אח חביעוחיו כאמור, חוך
 המועד הנ״ל, לא ייענה.

, עו״ד, מפרק ל א י ח ק י ח צ  י

 חברת חלקות 96 ו־97 בגוש 7104 בע״מ

 הודעה על פירוק מרצון
 ניחנח בזה הודעה, כי באסיפה כלליח שלא מן המנץ של החברה
 הנ״ל, שנועדה ונחכנסה כדין, ביום 27 במרס 1977, נחקבלה החלטה
 מיוחדת לפרק אח החברה מרצון, ולמנוח אח עוה״ד יצחק יחיאל

 משד׳ רוטשילד 47, תל־אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו חביעוח כנגד החברה הנ״ל יגיש את חביעוחיו
 בצירוף הוכחוחיו חוך 21 יום מפרסום הודעה זו למשרד המפרק

 הנ״ל.

 נושה או אדם אחר אשר לא יגיש אח חביעוחיו כאמור, חוך
 המועד הנ״ל, לא ימינה.

, עו״ד, מפרק ל א י ח ק י ח צ  י
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 חלקות 215 ר־332 בגוש 6213 בע״מ

 הודעה על פירוק מרצון
 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המנץ של החברה
 הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 28 בפברואר 1977, נתקבלה
, י ר ו ם ת ה ר ב  החלטה מיוהדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את א

 עו״ד, מרחוב רמח״ל 6, תל־אביב, כמפרק ההברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל, יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיו תוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו למשרד מפרק

 הנ״ל.

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

, עו״ד, מפרק י ר ו ם ת ה ר ב  א

 מרים־שפרה בע״מ

 הודעה על קבלת החלטה מיוחדת לפירוק מרצון
 ניתנת בזה הודעה, כי האסיפה כללית שלא מן המנין של החברה
 הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 6 במרס 1977, נתקבלה החלטה
י א נ ב ד ק ע  מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד י

 מרח׳ פרישמן 10, תל־אביב, למפרק החברה.

 כל בושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום.פרסום הודעה זו למשרד המפרק

 הנ״ל.

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

, עו״ד, מפרק י א נ ב ד ק ע  י

 חלקה 33 בגוש 10013 בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה הכללית שלא מן המנץ של החברה
 הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 17 במרס 1977, נתקבלה החלטה
 ד א י ז נ ע ל  מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ג

 ש ט י י ן מרחוב הרברט סמואל 64, חדרה, כמפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל, יגיש את תביעותיו
 בצירוף הוכחותיו תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד מפרק

 הנ״ל.

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

ק ר פ מ , ד ״ ו ע , ן י י ט ש נ ז י ד א ע ל  ג

 תיקון טעות דפוס
 בהודעות בדבר הגדלת הון שפורסמו בילקוט הפרסומים 2294,
 תשל״ז, עמ׳ 784, במקום״פרת לתעשיות עתירות מדע בע״מ״ צ״ל:

 ״פרק לתעשיות עתירות מדע בע״מ׳׳.

 בית קומות חברה קבלנית לבנין בע״מ
 הודעה על אסיפה םופית

 ניתנת בזה הודעה, שהאסיפה הכללית האחרונה של החברים של
 החברה הנ״ל, תתכנס ביום 14 ביולי 1977, בשעה 10.00, במשרדו
 של מהנדס י. רפפורט, תל־אביב, רה׳ הוברמן 18, לשם הגשת דו״ח
 סופי של המפרקים המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו
 בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרקים ולהחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרקים.

, מפרק . ר פ פ ו ר ט  י

 חברת חלקה 5 בגוש 6519 בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על אסיפת נושים
 ניתנת בזה הודעה, שאסיפה נושים של החברה הנ״ל, תתקיים ביום
 9 ביוני 1977, בשעה 17.00, בביתו של אוריאל יוסף מרקם, מרחוב
 התשבי 65, חיפה, לצורך קבלת החלטה לפי סעיף 207 לפקודת

 החברות.

 כל מי שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל מתבקש להגיש את
 תביעותיו למפרק תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו למשרד המפרק

 הנ״ל.

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

, בפקודת מועצת המנהלים ם ק ר מ ׳ י ׳  א

 מטעי אסתר בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על האסיפה הסופית
 ניתנת בזה הודעה, שהאסיפה הכללית האחרונה של החברים של
 החברה הנ״ל, תתכנס ביום 1 ביוני 1977, בשעה 10.00, במשרדי
 המפרקים ברחוב כורש 16, ירושלים, לשם הגשת דו״ח סופי של
 המפרקים, המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי
 החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרקים ולהחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרקים.

ג ר ב ר פ . פ ת א ו ד . ג  א
 עו״ד, מפרקים

 שדרות חרושים בע״מ
 הודעה על פירוק מרצון

 ניתנת בזה הודעה, שבאסיפה הכללית יוצאת מן הכלל של החברה
 הנ״ל, שנועדה ונתכנסה כהלכה ביום 28 ןמרס 1977, נתקבלו החלטות
 מיוחדות שלא מן המנין כלהלן: לפרק את החברה מרצון, ולמנות את
, מרח׳ הוברמן 8, תל־אביב, כמפרק של החברה. ב ק ע י י נ ר  ק

 על כל הנושים באם ישנם כאלה להגיש את תביעותיהם למפרק
 לפי המען הנ״ל, תוך 30 יום מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

, מפרק י נ ר ב ק ק ע  י

 ילקוט הפרסומים 2313, ו׳ באייר תשל״ז, 24.4.1977

 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים
1212 

 המחיר 448 אגורות




