
 רעמטות

 ילקוט הפרסוטים
 כ״ב בחשון תשט״ו 381 18 בנובמבר 1954

 עמוד

132 
132 

133 
133 

134 
134 

134 
135 
135 
135 
138 
140 
141 
141 
145 
147 
147 

 ביטול ;מינויים של מוש5י מחוז לצודד פקודת־ העי
 ריות (ביוב, תיעול ומים), 1936 . •.-'.־. י.
י פקידי רישוי, לפי חוק כלי ה ירי ה, תש״ט—1049 נו  מי
 רשימת מוסדות שאושרו על ידי ועדת הכספים של

 הכנסת לענין סעיף 57 לחוק מילווה חובה, תשי״נ—־
V . . . . . . ..'. 1953 

 הודעה בדבר ביטול רשיוך של רופא וטרינרי ,
 הודעה בדבר סחורות נטרפות, לפי פקודת סחורות

 נטרפות ודמי הצלה . . . ...
. . .  הודעות לפי פקודת העתונות . .
 הודעה על תוצאות" ההגרלה — הוצאה שלישית —
 של מילווה מלחמה (אנרות חוב למוכ״ז), תשי׳׳א—

. . . . . 1951 
. .  הסכום הכולל של שטרי האוצר . . ,
 דו״ח מחלקת ההוצאה של בנק לאומי לישראל בע״מ
 הודעיח לפי פקודת בנין ערים, 1936 . . , .
 הזמנות בתי המשפט . . . ..

 הזמנות בתי הדיי ז של הרבנות
. . . ;  הודעות בדבר מכירת מסרקעין .

* י. ׳. ׳־;.־־. . " .  הודעות לפי פקודת החברות . ;
 הודעות לפי פקודת השותפויות . . ,
 הודעות מאת מקבל הנכסים הרשמי . .:־־."׳ . .
 הודעות מאת הציבור . . . . . .

 עמוד
י ועדת חקירה . .. . . . 27נ ו נ  צו מי
י שייכים כחברים בבתי דין שבטיים . . . . 127 ו נ  מי

י ועדות ערר והרכב!, לפי חוק מיל־ ו נ  הודעה בדבר מי
 ווה חובה, תשי׳ינ—1953 . . . . . 128

 הודעה בדבר שינוי הרכב ועדות ערעור, לעניני האר
 נונה לפיצוי נזקי מלחמה (תשלום פיצויים) . . 129
 העברת סמכויות, לפי חוק בלי הירייה, תש״ט—1949 129

י ועדה והרכבה, לפי פקודת מס הכ ו נ  הודעה על מי
129 • . . . . . ־ . ־ .  נסה, 1947 .
י מינהל לעניני מילווה עממי . 129 ו נ  הודעות בדבר מי

נוי מינהל לעניני מילווה, מוסדות  הודעות בדבר מי
. . . ;׳-..• . . 130 ־ . ׳ ׳ '  כספיים .
י מינהל לעניני מילווה מלחמה . 130 ו נ  הודעה בדבר מי
י מינהל לעניני אגדות חוב . . 130 ו נ  הודעות בדבר מי

 הודעה בדבר מינוי. מינהל לעניני שטרי ערך, לפי
 תקנות ניירות ערד אנגליים י. . . . ׳ 130

י מינהל לעניני שטרי חסכון צמודי ו נ  הודעה בדברמי
 דולר .. . . . . 130
131 . . ר ל ו י מינהל לעניני מבי ד ו נ  הודעה בדבר מי

 הודעות לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור),
131 . . . . . . . . 1943 
י רשות מוסמכת, לפי תקנות ההננה, 1939 132 נו  ביטול מי

 צו ייסוד בתי המשפט׳ 1939
 מינו״ שייכים בחברי בתי דין שבטיים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לצו ייסוד בתי משפט. (!1103״
 אני ממינה את האנשים ששמותיהם נקובים להלן להיות חברים

 בביתי דין שבטיים::
׳ 1: שייר עלי אבו קרינאת. י מס ט ב ן ש י ת ד י  ב

 שייך מחמד• השן אל עאםמ״
 שייך מנפור טוחמד אל צאנע•

׳ 2! שייך עיד םאלם אבו דביעח׳ ט י מ ט ב ן ש ת די י  ב
 שייך םל״מאין אל הזייל,
 שייך מוסח אל עטאונה.

׳ 3: שייך עווד אבו רקייק״ י מס ט ב ן ש ת די י  ב
 שייך עודה אבו עוטר״

 שייך גיבד אבו סריהאן•.

 פנחס רוץ
 שר המשפטים

 ט׳ בחשון תשטיו(5 בנובמבר 1954)
 (חט(9)/3)

 1 ע״ר 1939״ תום׳ 2 טס׳ 973״ עט׳ 1264; ק״ת 474, תשי״ד, עמ׳ 1368*

 פקודת ועדות חקירה
 צו מינוי: ועדת חקירה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת ועדות חקירה 1 (להלן -
 הפקודה)׳ והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת פדר• השלטון והמשפט,
 תש׳׳ח—21948, אני ממנה ועדת הקידה (להלן — הועדה) בהרכב זה:

ן ה ה נ מ ט ו  ד״ר ל
ש י ד ק . א  מ

י . ל ו ד ו • פ  י
ח ח נ מ ן להיות יושב ראש הועדה•  כן אני ממנה את ד״ר ל ו ט
 י הועדה תברר ותקבע את; הסיבות שנדמו לטביעת ספינת
 הדיג ״בצלאל״ ולהתננשותה עם ספינת הדינ ״פל-ים״ ביום
 כ׳י׳ט באדר א׳־ תשי״ד (4 במרס 1954) ותציע הצעות למניעת

 התנגשויות כאלה והצעות אחרות שייראו לה•
 לועדה מסורות הסמכויות המפורטות בסעיף 5 לפקודה•

 ט׳ בחשון תשט״ו(5 בנובמבר 1954) פנחס רוץ
 (חמ(9)וח/1) שר המשפטים

 1 חוקי א״י״ כרך אי, פרק כ״א, עט׳ 152•
 י ע״ר תש׳׳ח. תוס׳ א׳ טס׳ 2״ עט׳ 1•

 יןיןוט הפרסומים 381, פ״ב בחשו! תשט״ו, 1954;18.11 127



 חוק מיל ווה חובה, תשי״ג-1953
 הודעה בדבר מינוי ועדות ערר והרכבן

 אני מודיע שפיניתי ועדות ערר אלה:

 ד) צבי קלטנטינובסקי/ עו׳יד — יושב ראש
 חכר

-
 יהודה מגידוביץ

 יהודה בורנשטיין — חבר

 8) צבי קלמנטינובםקי׳ עו״ד — יושב ראש
 מתתיהו סגל — חבר
 חבר

-
 שלום וולובלםקי

 יושב ראש
-

 9) צבי קלמנטינובסקי׳ , עו״ד
 י. שריר ״ — חבר
 חבר

-
 מתתיהו קרםנד

 10) צבי קלמנטינובםקי׳ , עו״ד _ יושב ראש
 חבר

-
 שמואל ברקאי

 צבי הלר י— חבר

 11) מ• ישי׳ עו״ד _ יושב ראש
 שלום וולובלםקי — חבר
 שמואל ברקאי י י— -י. חבר

 12) מ• ישי׳ עו׳״ד י _־ יושב ראש
 שלום וולובלםקי — חבר

- הבר:  יהודה בורנשטיין

 13) מ. ישי׳ עו׳׳ד _ יושב ראש
חבר  ׳

 מתתיהו סגל —
 יחבר

-
 יהודה מגידוביץ

 14) מ• ישי׳ עו״ד י - יושב ראש
 י הבד

 י• שריר — 1
 מתתיהו קרפנד — חבר

 15) מ• ישי׳ עו״ד — יושב ראש
 שמואל ברקאי י — חבר
 צבי הלר — חבר

 »0 ש• פרנק׳ עד־ד — יושב ראש
 מתתיהו קרסנר — חבר
 י הבד

 צבי הלר • ־ —

 17) ש• פרנק׳ עו*ד — יושב ראש
 מתתיהו קרסנד חבר
 יהודה טגידוביץ — חבר

 18) ש• פרנק׳ עו״ד : — יושב ראש
 יהודה בורנשטיין — חבר
 חבר

-
 צבי הלר

 19) ש. פרנק׳ עו״ד — יושב ראש
 מתתיהו םנל — חבר
- חבר  שלום וולובלשקי

 20) ש• פרנק׳ עו״ד — יושב ראש
 י• שריר — הבר
 שמואל ברקאי י - חבר

 א) שמונה ועדות ערר בירושלים״ וזה הרכבן:
 יושב ראש

-
 1) גדעון האוזנר, עו״ד

 מורנו מיוחס — הבר
 בן ציון לום — חבר

 2)־ נדעון חאוזנר״ עו״ד — יושב ראש
 חבר

-
 ידידיה אבולעסיה

 חיים אור — חבר

- יושב ראש  .3) גדעון האוזנר׳ עו״ד
 .מורגו מיוחס — חבר
 חיים אור — חבר

 4) גדעון האוזנר, עו״ד _ יושב ראש
 ידידיה אבולעפיה — הבד
 בן'ציון לום ; — חבר

 5) שמעון עינת׳ עו״ד — יושב ראש
 חבר

-
 ידידיה אבולעפיה

 ׳:חיים אור — חבר

 6) שמעון עיגת׳ עו׳׳ד — יושב ראש
 מורנו־ מיוחם י — י חבר
 חיים אור — חבר

 7) שמעון עינת׳ עו״ד — יושב ראש
 ידידיה אבולעפיה — חבר
 חבר

-
 בן ציון לוס

- יושב ראש  •8) שמעון עינת׳ עד׳ד
 מורנו.מיוחס — חבר
 חבר

-
 בן ציון לום

 אזור שיפוטן: כאזור שיפוטו שלי בית המשפט המחוזי בירושלים•
 כתבתן: בית המשפט המחוזי בירושלים•,

 (ב) עשרים ועדות ערר בתל אביב־יפו׳ וזח הרכבן:

 אזור פוטן: כאזור שיפוטו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-
 יפו;

 כתבתן: בית המשפט המחוזי בתל אביב־יפו•

 יושב 'ראש

-
 1) חיים צדוק׳ עו״ר

 חבר

-
 יהודה בורנשטיין

 מתתיהו סגל — חבר

 2) חיים צדוק׳ עו״ד — יושב ראש
- חבר  יהודה בורנשטיין
 יהודה טגידוביץ־ — חבר

- יושב ראש  3) חיים צדוק׳ עו״ד
 מתתיהו סגל — חבר
- חבר  שלום וולובלפקי

 4) חייפ צדוק׳ עו״ד יושב ראש
 י• שריד — • חבר
- ־ הבר  מתתיהו קרםגד

 5) חיים ׳צדוק׳ עו׳״ד — יושב ראש
 שמואל ברקאי י - חבר
- חבר  צבי הלר.

 צבי קלמנטינובםקי, עו״ד _ יושב ראש
 חבר

-
 שלום מגידוביץ

 ־ י• שריד הבר

 1 ם״ח 123׳ תשי״ג׳ עט׳ 70•

 128' ילקוט הפרסומים 881׳ כ״ב״בחעוז ת>»ט״ו, 18.11.1054



 חוק כלי היריה׳ תש״ט-1949.
 . העברת סמכויות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 21א לחוק כלי היריד!/ תש״ט-
 11949׳ אני מעביר לראש אגף החימוש/ משרד הבטחון, את

 סמכויותי לפי הסעיפים 9 (ד)׳ 10 (ד) וי11(1) לחוק האמור•

 ט׳ בחשון תשט״ו(5 בנובמבר 1054) פנחס לבון
 (חמ(13)/9) . שר הבטחון

 1 ם״ח 18׳ תש״ט, עמ׳ 143; פ״ח 159׳ תשי״ד׳ עמ׳ 149•

 .פקודת• מם הכנפה, 1947,
 הודעה על מינוי ועדה והרכבה

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 45 א(1) לפקודת
 מם הכנסה׳ 11947׳ מיניתי ועדה שהרכבה-הוא:

 (ג) שמונה ועדות ערר בחיפה׳ וזח הרכבן:

- יושב ראש
- חבר
- חבר

 א• קירשנר
 זאב נוימן

 מ• ח• פאהן

 לוי אשכול
 שר האוצר

 ט׳ בחשון תשט״ו (5 בנובמבר 1954)
 (חמ(1)11)

 1 ע״ר 1947, תום׳ 1 מם׳ 1568׳ עמ׳ 77; פ״ח 108׳ תשי״ב׳ עמ׳ 298•

 תקנות המילווה העממי׳ תש״ט-1949
 הודעה בדבר מינוי מינהל

 אני מודיע כי בהתאם י לתקנה 4 לתקנות. המילווה העממי׳
 תש״ט-11949׳ מיניתי את בנק ישראל לנהל עניני המילווח מיום

׳ בכסלו תשט״ו (1 בדצמבר 1954)•  ן

 לוי אשכול
 שד האוצר

 א׳ בחשון תשט״ו (28 באוקטובר 1954)
 (חמג1)6)

 1 עייר תש״ט, תופ׳ ב׳ מם׳ 44׳ עמ׳ 134•

)׳  תקנות המילווה העממי(סדרה א,
 תש״י-1950

 הודעה בדבר מינוי מינהל
 אני מודיע כי בהתאם לתקנה 4 לתקנות חמילווה העממי
 (סדרה אי), תש״י-11950, מיניתי את בנק ישראל לנהל עניני

 המילווה מיום ו׳ בכסלו תשט״ו (1 בדצמבר 1954)•

 לוי אשכול
 שר האוצר

 א׳ בחשון תשט׳׳ו (28 באוקטובר 1954)
 (חמ(1)6)

 1 ק״ת 110, תש״י, עמ׳ 1356•

 תקנות המילווה העממי(סדרה ב׳)׳
 תשי״ב-1952

 הודעה בדבר מינוי מינהל
 אני מודיע כי בהתאם לתקנה 4 לתקנות חמילווח העממי
 (סדרה ב׳)׳ תשי״ב-11952, מיניתי את בנק ישראל לנהל.עניני

 המילווה מיופ ו׳ בכסלו תשט״ו (1 בדצמבר 1954)•

 א׳ בחשון תשט״ו (28 באוקטובר 1954) לוי אשכול
 (חט(1)6) ־ שר האוצר

- יושב ראש  1) ז• נולרשטיין׳ עו״ד
 חייפ ברטשנידר י— חבר
- הבר  א• אשכלת ,

- יושב ראש  ז• נולדשטיין, עו״ד .
 מ• שניאורסון — חבר
 י• רכטמן — חבר

- יושב ראש  3) ז• גולדשטיין, עו״ד
 חייפ בדטשנידר — הבד
 מ• שניאודםון — י חבר

 4) ז• גולדשטיין׳ עו״ד _ יושב. ראש
- חבר  א• אשכלת
 י• רכטמן — חבר

 5) ..ס• קלוג׳ עו״ד — יושב ראש
- הבר  .חייט ברטשגידר
 י• רכטטן — חבר

 6) פ• קלוג׳ עו״ד — יושב ראש
 ט• שגיאורםון — חבר
 א• אשכלת — חבר

 7) ־פ• קלוג׳ עו״ר — יושב ראש
 חייט ברטשגירר — חבר
 א• אשכלת — חבר

 8) פ• קלוג׳ עו״ד — יושב ראש
- חבר  ט• שגיאורפון
 י• דכטטן — חבר

 אזור שיפוטן: כאזור שיפוטו של בית המשפט המחוזי בחיפה;
 כתבתן: בית המשפט המחוזי בחיפה•

 ההודעה בדבר מיגוי ועדות ערר והרכבן שפורסמה בילקוט
 חפרסומיפ 330, תשי׳י׳ד, עמוד 494 — בטלה•

 פנחס רוזן
 שר המשפטים

 ט׳ בתשון תשט״ו (5 בגובמבר 1954)
 (חמ(1)מח/13)

 תקנות הארנונה לפיצוי מקי מלחמה (תשלום
 פיצויים)׳ תשי״ב-1952

 הודעה בדבר שינוי הרכב ועדות ערעור
 בהתאם לתקנה 8 לתקנות הארנונה לפיצוי גזקי מלחמה
 (תשלום פיצויים)׳ תשי״ב-11952׳ אני מודיע כי הרכב ועדות

 ערעור שונה כקפורט בזה:
 . 1) בועדת ערעור בחיפה, מפ׳ (2), שהודעה על הקמתה
 ושימי הרכבה פורסמה בילקוט הפרםומים 253, תשי״ג׳ עמ׳ 21

 ובילקוט הפרסומים 321, תשי״ר, עמ׳ 208:
 במקום ״ר״ר ד• ארדשטייך יבוא ״ד״ד ה• גולדשמיט״;

 2) בבל אחת משלוש ועדות.הערעור בחיפה מס׳ (4) עד (6)
 שהודעה על הקמתה ושינוי הרכבה פורסמה בילקוט הפרפומים
 278, תשי״ג, עט׳ 656 ובילקוט הפרסומים 321, תשי״ד, עמ׳ 208:

 במקום ״ד״ר ד• ארדשטייך יבוא ״ד״ד ה• גולדשמיט״;
 3) בועדת ערעור בחיפה שהודעה י על הקמתה פורסמה

 בילקוט חפרפומיפ 338, תשי״ד, עמ׳ 730:
ד ה• איגד״• ד  במקום ״ל• פורטוגה״ יבוא ״

 ח׳ בחשון תשט״ו (1 בנובמבר 1954) לוי אשכול
 (חט(1)א/10) שר האוצר

 1 ק״ת 256, תשי״ב, עט׳ 694• 1 ק״ת 235, תשי״ב, עמי 393•
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 תקנות מילווה מלחמה(תנאי המילווה),
 תש״ט-1949

 הודעה בדבר מינוי־ מינהל
 אני מודיע כי בהתאם לתקנה 6 לתקנות טילווה מלחמה
 (תנאי המילווה), תש״ט—11949, מיניתי את-בנק ישראל לנחל

 עניני המילווה מיום ו׳ בכסלו תשט״ו (1 בדצמבר 1954)•

 לוי אשכול
 שר האוצר

 א׳ בחשון תשט״ו (28 באוקטובר 1954)
 (חמ(1)4)

 1 ע״ר תש״ט, תום׳ ב׳ מם׳ 42, עמ׳ 121•

 תקנות מילווה מלחמה (אגרות חוב למוכ״ז),
 תשי״א-1951

 הודעה בדבר מינוי מינהל הטילווה.
 אני מודיע כי בהתאם לתקנה 2 לתקנות מילווה מלחטה
 (אגרות חוב למוכ׳-׳ז)׳ תשי״א—11951, מיניתי את בנק ישראל
 לנהל עניני אגרות חוב מיום ו׳ בכסלו תשט״ו (1 בדצמבר 1954)•

 . לוי אשכול
 שר האוצר

 א׳ בחשון תשט״ו (28 באוקטובר 1954)
 (המ>1)5)

 1 ק״ת 162, תשי״א, עמ׳ 756•

 תקנות אגרות חוב למוכ״ז, תשי״א-1951
 הודעה בדבר מינוי מ־ינהל

 אני מודיע כי בהתאם לתקנה 2 לתקנות אנרות חוב למוכ״ז,
 תשי״א-11951, מיניתי את בנק ישראל לנהל. עניני אנרות חוב

 מיום ו׳ בבטלו תשט״ו (1 בדצמבר 1954)•
 ההודעה-בדבר מינוי המינהל שפורסמה בילקוט הפרסומים

 184, תשי״א, עמ׳ 1263 — בטלה מהתאריך האמור•
 א׳ בחשון תשט״ו (28 באוקטובר 1954) לוי אשכול
 (חמ;1)אח/4) שר האוצר

 1 ק״ת 187׳ תשי״א, עמ׳ 1255•

 תקנות ניירות ערך .אנגליים
 (שטרי ערך 1957-1953), תשי״ג-1953

 הודעה בדבר מינוי מינהל עניני שטרי ערך
 אני מודיע כי בהתאם לתקנה 6 לתקנות ניירות ערך אננליים
 (1957-1953), תשי״ג-11953, מיניתי את .בנק ישראל לנהל עניני

 שטרי הערך, מיום ו׳ בכסלו תשט״ו (1 בדצמבר 1954)•
 ההודעה בדבר מינוי מ־נהל עגיגי שטרי ערך שפורסמה
 בילקוט הפרסומים 291, תשי״נ, עמ׳ 970 — בטלה מהתאריך

 האמור•

 לוי אשכול
 שר האוצר

 א׳ בחשון תשט״ו (28 באוקטובר 1954)
 (חמ;1)גע/2)

 1 ק״ת 357, תשי״ג, עמ׳ 970•

 תקנות שטרי חסכון.צמודי דולר (סדרה א׳),
 תשי״א-1951

 הודעה בדבר מינוי מינהל:
 אני מודיע כי בהתאם לתקנה 2 לתקגות שטרי חסכון צמודי
 דולר (סדרה אי), תשי״א-11951, מיניתי את בנק ישראל לתפקיד
 הנהלת שטרי החסכון מיום ו׳ בכסלו תשט״ו (1 .בדצמבר 1954)•
 ההודעה. בדבר מינוי המינהל שפורסמה בילקוט. הפרסומים

 158׳ תשי״א׳ עמ׳ 913 — בטלה מהתאריך האמור•
 א׳ בחשון תשט״ו (28 באוקטובר 1954) לוי אשכול
 (חט(1)3) שר האוצר

 תקנות המילווה העממי/י־תשי״ד-1954
 הודעה בדבר מינוי מינהל

 .־". אני מודיע כי בהתאם לתקנה 4 לתקנות המילווח העממי׳
 תשי״ד-11954, מיניתי את בנק ישראל לנהל עניני המילווה מיום

 ו׳ בכסלו תשט״ו(1 בדצמבר 1954)•
 לוי אשכול
 שר האוצר

 א׳ בחשון תשט״ו (28 באוקטובר 1934)
 (חט(1)6)

 1 כךת 466, תשי״ד, עט׳ 1178•

 תקנות המילווה (מוסדות כספיים),
 תשי׳ט-1949

 הודעה בדבר מינוי מינהל המילווה
 אני מודיע כי בהתאם לתקנה 6 לתקנות המילווה (מוסדות
 כספיים), תש״ט-11949, מיניתי את בנק ישראל לנהל עניני

 המילווה מיום ו׳ בכסלו תשט״ו (1 בדצמבר 1954).
 א׳ בחשון תשט״ו (28 באוקטובר 1954) לוי אשכול
 (חמ(1)7) שר האוצר

 1 ע״ר תש״ט, תום׳ ב׳ מס׳ 42, עמ׳ 118•

 תקנות המילווה (מוסדות כספיים),
 תשי״א-1950

 . הודעה בדבר מינוי מינהל הטילווה
 אני מודיע כי בהתאם לתקנה 4 לתקנות המילווה (מוסדות
. את בנק ישראל לנהל ענימ  כספיים), תשי״א-11950, מיניתי:

 חמילווה טיום ו׳ בכסלו תשט״ו (1 בדצמבר 1954)»

 לוי אשכול
 שר האוצר

 א׳ בתשון תשט״ו (28 באוקטובר 1954)
 (חמ(1)7)

 1 ק״ת 103, תשי״א, עמ׳ 36•־

 תקנות המילווה (מוסדות כספיים),
 תשי״א-1951

 הודעה בדבר מינוי מינהל המילווה
 אני מודיע כי בהתאם לתקנה 4 לתקנות המילווה (מוסדות
 כספיים), תשי״א-11951, מיניתי את בנק ישראל לנהל עניני

 המילווה מיום ו׳ בכסלו תשט״ו (1 בדצמבר 1954)•
 לוי אשכול
 שר האוצר

 א׳ בחשון תשט״ו (28 באוקטובר 1954)
 (חמ(1)7)

 1 ק״ת 117, תשי״א, עט׳ 1590•

 תקנות המילווה (מוסדות כספיים),
 תשי״ד-1954

 הודעה בדבר מינוי מינהל המילווה
 אני מודיע כי בהתאם לתקנה 4 לתקנות המילווה (מוסדות
 כספיים), תשי״ד-11954, מיניתי את בנק ישראל לנהל עניני

 הטילווה מיום ו׳ בכסלו תשט״ו (1 בדצמבר 1904)•

 לוי אשכול
 שר האוצר

 א׳ בחשון תשט״ו (28 באוקטובר 1954)
 (חמ(1)7)

 1 ק״ת 416, תשי״ד, עט׳ 310• 1 ק״ת 173, תשי״א, עמי 1012•
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 טור א׳ : טור ב׳
 הגושים החלקות

 10825 298, 299, ,301 302, 303, 304׳ 305״ 306׳ 307׳ 308׳
 309, 310; 311׳ 312, 313, 314׳ 315׳ 316׳ 317, 319׳
 321, 322, ,323 324, 325, 326׳ ,327 328, 329, 330,
 331, 332, ,333 334, 335, 336, ,337 338, 339, 340״
,352 ,351 ,348 347, ,346 ,345 ,344 343, ,342 ,341 
 351, 355, 356׳ ־35״ 358, 359, 370׳ 371, 372, 373,
,383 ,382 ,381 380, ,379 ,378 ,377 376, ,375 ,374 
 384, 385, 386׳ 387׳ 388, 442, ,443 444, 445, 446׳
 447׳ 448, ,449 450, 451״ 452, ,453 454, 455, 456,
,468 ,467 ,466 465, ,464 ,463 ,462 461, ,460 ,459 
 469, 470, ,471 472, 473, 474, ,475 476, 477, 478״
 479, 482׳ 483״ 484״ 485״ 486״ ,487 488, 489, 490,
 491׳ 492״ 493״ 494. 495״ 496, 497׳ 498״ 499, 500,
 501׳ 502׳ 503׳ 504׳ 505׳ 506׳ 507׳ 508׳ 509׳ 510״
 511, 512, ,516 517, 521׳ 522׳ 523׳ 524׳ 525׳ 526׳
 527, 528, ,529 530, 531׳ 532, ,533 534, 535, 536,
 537׳ 538׳ ,539 540׳ 541, 542׳ ,543 544, 545, 552,
 553, 584׳ ,585 587, 588׳ 589׳ 590׳ 591׳ 592׳ 593׳
 594׳ 595, ,596 597, 598׳ 599׳ 600׳ 602, 603, 612,

 613, 615, ,616 617, 618, 619, 620׳ 621»

 הקרקעות הג״ל מםומגוו*״ לשם זיהוי, בצבע אדום בשלושה
 תשריטים שטספריהם הם הפ/282/36/1, הפ/282/36/2, הפ/282/36/3,

 הערוכים בקנה טירה 1:2500 והחתומים ביד שר האוצר•
 העתקי התשריטים האמורים מופקדים במשרדי אגף רישום
 והסדר הקרקעות׳ ירושלים, ובמשרדי הממונה על מחוז חיפה,

 וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות חעבודח-חרגילות•.

 ה׳ בחשון תשט״ו (1 בנובמבר 1954) לוי אשכול
 (חט(1)רצ/2/7) שד האוצר

 פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)/ 1943
 הודעה לפי סעיף 22(2)

 נמסרת בזה הודעה, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 22(2)
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943! (להלן - הפקודה),
 והסעיפים 14 (א) ד2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—
 21948, הרשיתי את רשות הפיתוח, שהוקמה על פי• חוק רשות
 הפיתוח (העברת נכסים), תש״י-31950, ורשות הפיתוח מורשית
 בזח להשתמש בכל הכוחות והזכויות שהוענקו לי או ליועץ
 המשפטי לפי הפקודה, ולטלא את כל החובות שהוטלו עלי •או על
 היועץ חיטשפטי לפי הפקודה׳ לצורך רכישתה ובקשר לרכישתה
 של הקרקע המתוארת, בתוספת׳ שכן "אותה רכישה עשויה —

 לדעתי - להיוה• מועילה לציבור•

ת פ ס ו  ת
 חטיבת קרקע בשטח של 7,493 ממ״ד לערך׳ המהווה חלקות

 95, 244 וחלקות משנה 94/1 , 94/8 , 94/9 בנוש 10811׳ חיפה•
 חטיבת הקרקע האמורה' מסומנת, לשם זיהוי ולא לשפ ציון
 נבולות״ בצבע אדום בתשריט מם׳ הפ/282/41, הערוך בקנה מידה

 1:2500 והחתום ביד שר האוצר•
 העתקי התשריט האמור מופקדים בטשררי אגף רישופ והסדר
 הקרקעות״ ירושלים, ובמשרדי הממונה על מחוז חיפה, וכל המעונין

 בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרנילות•

 ה׳ בחשון תשט״ו (1 בנובמבר 1954) . לוי אשכול
 (חמ(1)רצ/2/7) שר האוצר

 תקנות טבי דולר׳ תשי״א-1951
 הודעה בדבר מינוי מיגהל

 אני מודיע כי בהתאפ לתקנה 1 לתקנות טבי דולר׳ תשי״א-
 11951, מיניתי את בנק ישראל, לתפקיד הנהלת עניני טבי הדולר

 מיום ו׳ בכסלו תשט״ו (1 בדצמבר 1954)•
 ההודעה בדבר מינוי המינהל שפורסמה בילקוט הפרסומים

 158, תשי״א, עמ׳ 913 - בטלה מהתאריך האמור•
 א׳ בחשון תשט״ו(28 באוקטובר 1954) לוי אשכול
 (חמ(1) 2) שר האוצר

 1 ק״ת 173, תשי״א, עמ׳ 1015•

 פקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 1943
 הודעה לפי סעיף 22(2)

 נטםרת בזה. הודעה, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 (2)
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)׳ 1943! (להלן - הפקודה),
 והסעיפים'14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח-
 21918׳ הרשיתי את רשות הפיתוח שהוקמה על פי חוק רשות
 הפיתוח (העברת נכסים)׳ תש״י-31959׳ ורשות הפיתוח מורשית
 בזח להשתמש בכל הכוחות והזכויות . שהוענקו לי או ליועץ
 המשפטי לפי הפקודה׳ ולמלא את כל החובות שהוטלו. עלי או על
 היועץ המשפטי לפי הפקודה, לצורך רכישתן ובקשר לרכישתן
 של הקרקעות המתוארות בתוספת, שכן אותה רכישה עשויה -

 לדעתי - להיות מועילה לציבור•

ת פ ס ו  ת

 חטיבות קרקע, הנמצאות בחיפה, ששטחן הכולל הוא 435
 דונם בערך. והמהוות את החלקות המפורטות להלן-בטור ב׳

 הנמצאות בנושים המפורטים לצדן בטור אי•
 טור א׳ טור ב׳

 הגושים החלקות .
 10816 5, 6׳ 7, 11, 13, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43,
 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51!, 53, 54, 55, 50׳ 62 , 64,
 65, 67, 78, 79׳ 80׳ 81׳ 82, 92,91,89,86,83, 94,93,
 95׳ 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 119,
 120׳ 121, 122׳ 123׳ 124׳ 125׳ 126, 138/1׳ 138/2,
,170 ,169 ,168 ,143 ,142 ,141 ,140 ,139/2 ,139/1 

 171, 172, וחלק מחלקה 118/1•
 10817 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 26׳ 27׳ 28׳ 30,
 31, 32, 36, 38׳ 39, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
 85, 86, 87, 88׳ 89׳ 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109׳

 110, 111׳ 135•
 10825 6׳ 8״ 10״ 11׳ 12, 19, 25, 26, 48» 63׳ 74׳ 76׳ 77״ 79,
 80׳ 81׳ 83׳ 84׳ 85׳ 86׳ 88׳ 94׳ 95׳ 100׳ 102׳ 103׳
 105״ 109׳ 110׳ 111׳ 115׳ 116׳ 117׳ 118׳ 119׳ 120׳
 121״ 122, 123׳ 124׳ 125, 126, 127, 128׳ 129׳ 130׳
 131, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142׳ 143׳
,156 ,153 ,154 ,152 ,149 ,148 ,147 ,146 ,145 ,144 
,169 ,168 ,166 ,164 ,162 ,161 ,160 ,159 ,158 ,157 
 170׳ 171׳ 173׳ 174׳ 175׳ 177׳ 178׳ 9ל1, 180, 183,
 184, 185, 186׳ 187, 188, 189, 190, 191, 194, 199׳
 י 200, 205, 208, 209, 210, 214, 215, 216, 219, 223,

 : 224, 225׳ 226, 227, 228, 229, 230, 231, 235׳ 236,

,267 ,265 ,264 ,263 ,262 ,245 ,243 ,242 ,241 ,240 
,279 ,278 ,277 ,276 ,273 ,274 ,273 ,270 ,269 ,268 
 280, 281׳ 282, 286, 288, 289׳ 290׳ 291׳ 292, 293׳

 291׳ 296•

 1 ע״ד 1943״ תום׳ 1 טס׳ 1305׳ עט׳ 32»
 2 ע״ר תש״ח׳ תופ׳ א׳ מס׳ 2, עמ׳ 1•

 3 ם״ח 57, תש״י, עמ׳ 278•

 1 ע״ר 1943, תוס׳ 1 טס׳ 1305״ עמ׳ 32•
 2 ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ מס׳ 2״ עמי 1•

 3 פ״ח 57״ תש״י״ עמ׳ 278•
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 תקנות ההגנה׳ 1939
 ביטול מינוי רשות מוסמכת

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 3 לתקנות ההגנה׳ 11939׳ והסעיפים
 11 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תש״ח-21948,
 אני מבטל מיום כ״ח בתשרי תשט״ו (25 באוקטובר 1954) את
 מינויו של אברהם קריתי׳ כרשות מוסמכת׳ שפורסם בילקוט

 הפרסומים 288׳ תשי״ג, עמי 900י

 כ״ח בתשרי תשט״ו (25 באוקטובר 1954) י פרץ ברנשטיין
 (חמ(16)רמ/מ/1) שר המסחר והתעשיה

 1 ע״ר 1939׳ תום׳ 2׳ מס׳ 914׳ עמ׳ 548•
 2 ע״ר תש״ה׳ תום׳ א׳ מם׳ 2 עמ׳,1•

 פקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תש״ח-1948
 ביטול מינויים של מושלי מחוז לצורך פקודת העיריות

 (ביוב׳ תיעול ומים), 1936
 בתוקף סמכותי לפי החלטת הממשלה הבלולה בסעיף (ב)
 להודעה שנתפרסמה בעתון רשמי מם׳ 23 מיום י״ח באלול תש״ח
 (22 בספטמבר 1948)׳ עמוד 144׳ אני מבטל את מינוים של כל
 אחד מהאנשים ששמותיהם מפורטים להלן להיות מושל מחוז
 לצורך פקודת העיריות (ביוב׳ תיעול ומיס)׳ 11936׳ שהודעה עליו

 פורסמה בילקוט הפרסומים 132׳ תשי״א, עמ׳ 448:
 פ י ט ר ק ו ב ם ק י י ה ו ד ה

ן ו י  ק ו ר נ פ ל ד צ
ם ה ר ב י א ל א ר ש  י

 א ט ק י ן מ נ ד ל
ל א ו נ מ ן ע מ ד י ר  פ

 ד׳ בהשון תשט״ו (31 באוקטובר 1934) ישראל רוקח
 (חמ(11)ע/מ/1) שר הפנים

 1 ע״ר 1936, תום׳ 1 מס׳ 560, עמ׳ 1•

 חוק כלי היריה׳ תש״ט~1949
 מינוי פקיד רישוי

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 1 לחוק כלי היריה, תש״ט-11949,
ל א ו נ מ  שהועברה אלי על ידי שר הפנים, אני ממנה את ע

ן להיות פקיד רישוי במחוז המרכז לצורך החוק האמור• ה  כ
 ל׳ בתשרי תשט״ו (27 באוקטובר 1954)

 (חמ(13)כי/1) א• ש• מויאל
 המנהל הכללי של משרד הפנים

 1 ס״ח 18׳ תש״ט, עמ׳ 143; ם״ח 159, תשי״ד, עמ׳ 149• •

 חוק כלי היריה׳ תש״ט-1949
 מינוי פקיד רישוי

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 1 לחוק כלי היריה, תש״ט-11949,
 שהועברה אלי על ידי שר הפנים׳

, קצין משטרה פ ו א ר ט  1) אני ממנה את סנן אלוף ורנד ש
 צבאית ראשי, להיות פקיד רישוי לצורך סעיפים 4, 5
 ו־6 לחוק האמור, לגבי בני אדם הנמנים עם הכוחות

 הסדירים של צבא־הגגה לישראל בלבד•
 2) אני מבטל את מינויו של אלוף משנה ברוך יצהר שפורסם

 בילקוט הפרסומים 201, תשי״ב, עמ׳ 201•
 ד׳ בחשון תשט״ו (31 באוקטובר 1954)

 (חמ(13)כי/1) א• ש• מויאל
 המנהל הכללי של משרד הפנים

 1 ם״ה 18, תש״ט, עמ׳ 143; ס״ח 159, תשי״ד, עמ׳ 149•

 פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)׳ 1943
 יי: הודעה לפי סעיף 22(2)

 . נמסרת בזה הודעה, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 22(2)
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 11943 (להלן - הפקודה),
 והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח-
 21948׳ הרשיתי את רשות הפיתוח׳ שהוקמה על פי חוק רשות
 הפיתוח (העברת נכסים), תש״י-31930׳ ורשות הפיתוח מורשית
 בזה להשתמש בכל הכוחות והזכויות שהוענקו לי או ליועץ
 המשפטי לפי הפקודה׳ ולמלא את כל החובות שהוטלו עלי או על
 היועץ הטשפטי לפי הפקודה׳ לצורך רכישתה ובקשר לרכישתה
 של הקרקע המתוארת בתוספת, שכן אותה רכישה עשויה -

 לדעתי - להיות מועילה לציבור•

ת פ ס ו  ת
 חטיבת קרקע בשטח של 30 דונם לערך׳ המהווה חלקים
 מחלקות 113׳ 119׳ 123׳ 125׳ 128׳ 130׳ 131׳ וחלקות 124׳ 129׳ 137׳
 138 במש 6649, תל אביב, פרט לחלקים מחלקות 137, 138 בגוש

 6649 השייכים לרשות הפיתוח.
 חטיבת הקרקע האמורה מסומנת, לשם זיהוי ולא לשם ציון
 נבולות, בצבע אדום בתשריט מס׳ הפ/733/56׳ הערוך בקנה מידת

 1:2500 והחתום ביד שר.האוצר•
 העתקי התשריט האמור מופקדים במשרדי אגף רישום והסדר
 הקרקעות, ירושלים, ובמשרדי הממונה על מחוז תל אביב, ובל

 המעונין בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרנילות•

 ה׳ בחשון תשט״ו (1 בנובמבר 1951) לוי אשכול
 (חמ(1)רצ/2/7) שר האוצר י

 1 ע״ד 1943׳ תום׳ 1 מם׳ 1305, עמ׳ 32•
 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עמ׳ 1•

 3 ס״ח 57, תש״י, עמ׳ 278•

 פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)׳ 1943
 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 נמסרת בזה הודעה, כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
 לחלוטין,לשר האוצר לצרכי ציבור, וכי שר האוצר מוכן לשאת

 ולתת בדבר רכישתה•
 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כל שהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לראש אגף רישום
 והסדר הקרקעות - תוך חדשיים מיום פרסום הורעה 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 הקרקעות והודעה המפרטת לסעיפיהם
 את הפיצויים שהוא תובע׳ וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף•
 כן נמסרת בזה הודעה׳ כי שר האוצר מתכוון לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
 הציבור שלמענם. עומדים לרכשה, ושר האוצר מזרה בזה׳ שכל

 אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה•

. ת פ ס ו  ת
 חטיבת קרקע, ששטחה.13,199 ממ״ר, מאדמות כפר תל־

 אצצפי, נפת אשקלון, מחוז הדרום•
 חטיבת. הקרקע האמורה מותחמת בצבע אדום בתשריט
 מס׳ הפ/265/1׳ הערוך בקנה מידה 1:625 והחתום ביד שר האוצר•
 י העתקי התשריט האמור מופקדים במשרדי אגף רישום
 וחבדר הקרקעות, ירושלים, ובמשרדי מינהל המחוז, אשקלון׳

 וכל המייונין ברבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרנילות•

 ח׳ בחשון תשט״ו (1 בנובמבר 1954) לוי אשכול
 (חמ(1)רצ/1) שר האוצר
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 35• ק״ת של חברי דפוס קואופרטיבי ״אות״ אמדה שתופית
 . בע״מ חיפה•

 36• ק״ת של חברי קואופרטיבי לעבודות נגרות ״אלוניה״ בחיפה.
 אגודה שתופית בע״מ•

 37• ק״ת של חברי ״כרמל״ קבוצה קואופרטיבית לעבודות,גגרות
 בחיפה אגודה שתופית בע״מ•

 38• ק״ת של עובדי מטבחי הפועלים חיפה אמדה שתופית בע״מ•
 39• ק״ת של חברי קואופרטיב לתעשית חמרי בנין ממלט

 ״נמלים״ בע״מ•
 40• ק״ת של חברי קואופרטיב להובלת משאות ״העמק״ עפולה

 אנודה שתופית בע״מ•
 41• ק״ת של חברי ״קבוצת חול״ קואופרטיב > להספקת חול

 בחיפה אגודה שתופית בע״מ•
 42• ק״ת של חברי ״שחר״ אמדה שתופית בחיפה בע״מ•

 43• ק״ת של חברי ״נעלי ארצנו״ אנודה שתופית בע״ט ירושלים.
 44• ק״ת של. חברי קואופרטיב לעבודות עץ ״עצי־אורן״ בירו

 שלים בע״מ•
 45• ק״ת של חברי ״ריהוט ובניך קואופרטיב לעבודות עץ

 בירושלים, בע״מ•
 46• ק״ת של חברי קואופרטיב להובלת משאות ״תחנה״ אגודה

 שתופית בירושלים בע״מ•
נחת  47• ק״ת של חברי ״ברוש״ אנודה שתופית לעבודות נ

 בירושלים בע״מ•
 48• ק״ת של חברי ״חרש״ תל אביב אגודה שתופית בע״מ•

 49. ק״ת של חברי ״רפירים״ קואופרטיב של חיילים משוחררים
 לייצור המרי רפוד ברעננה אגודה שתופית בע״מ•

 30• ק״ת של עוברי בית חולים ״אלישע״ בע״מ.
 51• ק״ת של עובדי ברית פקוח לקופות תנמוליש ופנסיה בע״מ•

 52• ק״ת של עובדי אבן וסיד בע״מ•
 53• ק״ת של עובדי תעשית טקסטיל ״כברי״ בע״ט•

 54• ק״ת של חברי ״המשביע״ בע״מ•
 55• ק״ת של הפועלים היציבים ב״חרות״ בע״מ•

 56• ק״ת של עובדי ״יהודה״ קואופרטיב לאפיה בע״מ•
 57• ק״ת של עובדי מרכז הקואופרציה וטוםדותיו בע״מ•

 58• ק״ת של עובדי מועצת פועלי הולון בע״מ•
 59• ק״ת של עובדי מוסדות מועצת הפועלים בע״ט•

 60• ק״ת של פועלי ננדית סולל בונה בנבעת רמבם בע״מ•
 61• ק״ת של עובדי קופות המלווה בארץ ישראל"בע״מ•

 62• ק״ת של עובדי קייזר פרייזר בע״מ•
 63• ק״ת של עובדי הקונסרבטוריון בירושלים בע״ט•

 64• ק״ת של עובדי תכנון המים לישראל בע״מ•
 ה׳ בחשוןתשט״ו(1 בנובמבר 1954). י• גורי

 יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת

 תקנות הרופאים הוטרינריים (אבדן רשיונות),
 תשי״ד-1954

 הודעה בדבר ביטול רשיון
 בהתאם לתקנה 3 לתקנות הרופאים הוטרינריים (אבדן
 רשיונות)״ תשי״ד—11954, נמסרת בזה הודעה שהרשיון מתאריך
 ט׳ באדר תש״ט (10 בטרם 1949) שניתן לרופא. הוטרינרי טיבור
 ציטרוני שהודעה על אבדנו פורסמה בילקוט הפרסומים 354,
 תשי״ד, עמוד 1310 - בטל טיום כ״ו באלול תשי״ד (24 בםפטטבר

.(1954 
 שלמה פרוינד

 (חמ(3)דו/2) מנהל המחלקה לבעלי חיים
 משרד החקלאות

 1, ק״ת 442, תשי״ד, עמי 672•

 רשימת מוסדות שאושרו ע״י ועדת הכספים
 של הכנסת לענין סעיף 57 לחוק מילווה חובה,

 תשי״ג-1953
 רשימה 4«

 1• חברה ארץ ישראלית להתישבות חקלאית בע״מ•
Lazard Frères et Cié — Paris. •2 

Ferrier Lulli'n & Cié. •3 
 4• ״תנמולים״, אמדה שתופית של פקידי עירית תל אביב

 . בע״מ•
 5• טפחות בע״מ•

 6• ניר בע״מ•
 7• קופה חקלאית ראשון לציון, אמדה הדדית לאשראי וחסכון

 בע״מ• .
 8• קרן הקבוץ הדתי בע״מ•

 9• קופת תנמולים של חברי ״דן״ ו״נהור״, בע״מ•
Equity and Law, Life Assurance Society, London. •10 

 11• ק״ת של.חברי ״אנד״ אמדה שתופית בע״מ. תל אביב•
 12• ק״ת של חברי ״דרום־יחודה״ וחברי המדדים׳ אנודה שתופית

 בע״מ׳ ת״א*
 13• ק״ת של עובדי במות מנדל (חברי קואופרטיב ״מנדל״)

 אמדה שתופית בחולון בע״מ•
 14• ק״ת של חברי קואופרטיב ״עובדי הארנז״ אמדה שתופית

 בע״מ•
 13• ק״ת של חברי ״צדף״ קואופרטיב של חיילים טשוחררים

 בבני־ברק׳ אנודת שתופית בע״מ•
 16• ק״ת של חברי ״שלב״ ת״א׳ אמדה שתופית בע״ט•

 17• ק״ת של חברי ״הכה״ קואופרטיב להובלה בראשוךלציון
 י בע״מ•

 18• ק״ת של עובדי קואופרטיב להובלה ״המוביל״ ת״א׳ אגודה
 שתופית בע״ט•

 19• ק״ת של חברי/ ״צליל״ קולנוע קואופרטיבי ביפו בע״ט•
 20• ק״ת של חברת ״חדר״ קואופרטיב לעבודות צבעות בחיפה

 אמרח שתופית בע״ט•
 21• ק״ת של חברי הקואופרטיב ״זיפזיף״ בנחריח אמדה שתופית

 . בע״מ•
 22• ק״ת של חברי מאפיה קואופרטיבית ״המפעיל״ אנודח

 שתופית בע״מ•
 . 23• ק״ת של חברי. ״השחרור״ אגודה שתופית"של חיילים משוח

 ררים בחיפה בע״מ•
 24• ק״ת של חברי חברה קואופרטיבית ״דפוס אחדות״ בע״מ•

 .25• ק״ת של חברי: ״אמון״ אמדה שתופית לרושטי סחורות בנטל
 ת״א בע״מ•

 26• ק״ת של חברי ״ארז״ אגורה שתופית לחרושת עץ של חיילים
 משוחררים בת״א בע״מ•

 27• ק״ת של ״זיפזיף״ אגודה שתופית בגוה־חיים בע״מ•
 28• ק״ת של ״ממש״ קואופרטיב של חיילים משוחררים לייצור

 המרי בגין בת״א׳ אגודה שתופית בע״ט•
 29• ק״ת של. חברי קואופרטיב ״נדבך״ אגודה שתופית בע״מ•

 30• ק״ת של חברי קואופרטיב עובדי סיליקט ת״א אגורה שתוסת
 בע״ט•

 31• ק״ת של חברי קואופרטיב ״עובדי מטבחי הפועלים״. אגודה
 שתופית בת״א׳ בע״מ•

 32• ק״ת של חברי ״המקשר״ ירושלים אגודה שתופית בע״מ•
 33• ק״ת של חברי דפוס ״הפועל הצעיר״ אגודה שתופית בע״מ

 ת״א• •
 34• ק״ת של חברי מאפיה קואופרטיבית ״פת״ בפתח תקוח

 אנודח שתופית בע״ט•
 • רשימות 3-1 נתפרסמו בילקוטי הפרסומים: 324׳ תשי״ד״

 עט׳ 302; 329, תשי״ד, עט׳ 471; 340׳ תשי״ד, עמי 802•
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 הודעות בדבר שינויים בעתוגי־ם :
 נמסרת בזה הודעה׳ כי העתון ״דימיגיאצה״ שהודעה על

 מתן הרשיון להוציאו לאור פורסמה בילקוט הפרסומים 173, תשי״א׳ :
ד ו י ג ט ר א ו ב • ו  עמ׳ 1123׳ ייערך. מעתה בידי ד

,,The Holy Land Philatelist" נמסרת בזה הודעה׳ כי העתון 
 שהודעה על מתן הרשיון להוציאו לאור פורסמה בילקוט הפרסומים
ם פרד1533 ל ה ל י  fi36׳ תשי״ד, ע מ׳ ׳ ייערך מעתה בידי ו

 פ ו ל ק •

 כ״ז בתשרי תשט״ו (24 באוקטובר 1954)
 (המ(13)עת/4) ש׳ב• ישעיה

 סגן המנהל הכללי למינהל׳
 משרד הפנים

 הודעה בדבר ביטול רשיון
 נמסרת בזה הודעה׳'כי הרשיון מס׳ 401 להוציא לאור את
 העתון ״לקט האגוד למחקר הטכסטיל״ שהודעה עליו פורסמה

 בילקוט הפרסומים 292׳ תשי״נ׳ עמ׳ 1000 - בטל.

 כ״ח בתשרי תשט״ו (25 באוקטובר 1954) ש• ב• ישעיה
 (חמ(13)עת/4) סנן המנהל הכללי למינהל׳

 משרד הפנים

 תקנות מילווה מלחמה (אגרות חוב למוכ״ז),
 תשי״א-־1951

 הודעה על תוצאות ההגרלה - הוצאה שלישית

 בהתאם לתקנה 6 (ג) לתקנות מילווה מלחמה (אגרות חוב
 למוכ״ז) תשי״א-1931׳ מתפרסמות בזה תוצאות ההגרלה מס׳ 38

 שהתקיימה ביום רביעי׳ ן׳ בחשון תשט״ו (3 בגובמבר 1954).
 א• אגרת החוב הבאה עלתה .בגורל ראשונה ותיפדה בסך

 5,000 ל״י:
254583 

 ב• אגרת החוב הבאה עלתה בגורל אחריה ותיפדה בסך 000׳1
 ל״י:

239304 
 ג׳ אגרת החוב הבאה עלתה בגורל אחריה ותיפדה בסך 500 ל״י:

251405 
 ד• ארבע אגרות החוב הבאות עלו בגורל אחריה וייפדו בסך

 250 ל״י:
 403281׳ 203291׳ 495153, 321951•

 ה• שמונים אגרות החוב הבאות עלו בגורל אחריהן וייפדו בפך
 100 ל״י:

 230821׳ 337911, 211952, 295704, 414732, 283006׳ 372391׳ 470309
 337794, 406167׳ 395056׳ 445032׳ 216391, 289980, 463422, 200086
 352768׳ 485719׳ 340717׳ 320520, 209048, 211832, 405836, 485954
 351417׳ 359997׳ 261903, 232822, 443287, 304328׳ 207857׳ 379881
 321880׳ 273772׳ 415451, 451726׳ 425753׳ 323691, 481323, 306264
 375875׳ 393518, 309200׳ 287871, 365966׳ 204224׳ 247445-456969
 220258, 212016, 433132, 352383׳ 367800׳ 257949׳ 234559, 276391
321620 ,446196 ,235341 ,361922 ,408506 ,414790 ,217252 ,304156 
 421114, 376719, 223162׳ 447150׳ 424724׳ 378639, 401334, 488240
468326 ,409247 ,303814 ,230607 ,271082 ,350334 ,368253 ,290677 

 אגרות החוב שעלו בנורל ושנרשמו בישראל אחרי יופ כ״ה
 בשבט תש״י (12 בפברואר 1950) ייפרעו לפי דרישה, כעבור
 עשרים ואחד יום מיום פרסומ הודעה זו, בטיגהל טילוות המדינה

 על־ידי בנק לאומי לישראל. בע״מ, רהוב אלנבי 94, תל אביב• .

 . פקודת סחורות נטרפות ודמי הצלה
 הודעה בדבר סחורות נטרפות

 בהתאם לסעיף 11'(2) לפקודת סחורות נטרפות ודמי הצלה!,
 אני מודיע כי העוזר למקבל סחורות .נטרפות באזור הצפון, נמל

 היפה׳ נטל לרשותו את הסחורות המתוארות להלן:

 . •- תיאור הסחורות סימנים

 95 קופסאות שימורי דנים הובלו באניה אייקה לפי מני
 פסט 280/54 מס׳ סידורי 6/8•
 1 כריכה נומי נלמי. הובלו באניה אכספדיטור לפי
 מניפסט 938/53 מם׳ סידורי

•109 
 1 גליל ברזל עגול 5 ממ׳ הובלו באניה עצמאות לפי
 מגיפםט 1157/53 מם׳ סידורי

•335/36 
 1 בקבוק גז לחץ הובלו באניה גפן לפי מגיפסט

 308/54 מם׳ סידורי 29•
 1 כריכה חוטי קשירה —
 95 קופסאות צבע -
 1 כמות ברזל עגול 20-3 ממ׳ -
 2 חת׳ ציגורות שחורים ״2 . -
- " 3  9 חת׳ צינורות שחורים ״
 2 חת׳ צינורות שחורים ״4 -
 1 יחידה צינור שחור ״6 -
 3 חת׳ מוטות ברזל . ־ .—
 1 נליל סרט פלדה -
 2 חבילות נלילי ברזל -
 2 יחידות בקבוקי נז לחץ -
 1 .יחידה ברזל פרופיל -
 1 יחידה ברזל שטוחה 3 ממ׳ 20«5 מטר —
 ,1 יחידה ברזל מרובה -
 1 חב׳ ברזל שטוח 4 מטר —

 8 יחידות ברזל זוית 60 ממ/6 טטר קו ירוק
 1 יחידה ברזל:זוית 65 ממ/7 מטר י -

 9 יחידות ברזל.זוית 45 ממ/0 מטר — י
 1 יחידה צינור ״2 —
 1 יחידה צינור קידוח ״2 —

Istanbul (Hardening Boiler6981-1 Unilever 1 חד ברזל ) 
 ב׳ בחשון תשט״ו(29 באוקטובר 1954) ע• לנדמן

 (חמ(15)םנ/3) מקבל סחורות נטרפות
 1 חוקי א״י׳ כרך בי׳ פרק קנ״ה׳ עמ׳ 1544•

 פקודת העתונות
 הודעה בדבר מתן רשיון להוציא לאור עתון

 נמסרת בזה הודעה׳ כי ביום כ״ב באלול תשי״ד (20 בספטמבר
 1954), ניתן ל״הוצאת חוקים הלכה למעשה בע״מ״׳ רה׳ אחוזת
 בית 3, תל אביב־יפו, רשיון מם׳ 510׳ חתומ ביד הממונה על מחוז
 תל אביב, להוציא לאור אחת לשבועיים עתון בשפה העברית בשם
 ״חוק ומשפט״, שידון בנושאי חוק ומשפט, ייערך בידי עו״ד
ט ויידפס בבית דפוס עזריאל ושות׳, הנמצא נ ל ם ם י ר פ  א

 ברח׳ הנשר, בניני אוקםהורן, תל אביב יפו•

 ח׳ בחשון תשט״ו (4 בנובמבר 1954) ש• ב• ישעיה
 (חמ(13)עת/1) סגן המנהל הכללי •למינהל,

 משרד הפגים ,.
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 •.פקודת שטרי בנק, תש״ח-1948
; לאומי ׳לישראל" בערבון מוגבל ק נ  מחלקת ההוצאה של ב

 דין וחשבון על הנכפים וההתחייבויות בפיוס העבודה
 'ביום י״ד בחשון תשט״ו (10 בנובמבר 1954) .

. ל״י י  י

 זהב ./.'* -
 יתרות במטבעות זרות —839׳282׳52

 שטרי כפף של ועדת המטבע הפלשתינאית ~(א״י) —
 שטרי מקרקעים של הממשלה —77,274,000
 שטרי אוצר ושטרי התחייבות של הממשלה —34,070,000

 שטרי חוב,,שטרי חליפין והלוואות לבנקים -

 תקנות שטרי אוצר, תש״ט-1948
 הסכום: הכולל של שטרי אוצר

 סכום שטרי אוצר - - ל״י ל״י

69,400,000— 

-626,839׳163 -69,400,000 שטרי בנק במחזור

 1• שהיו במחזור ביום כ״ז באדר ב׳ .
 תשי״ד (1 באפריל 1954)

 2• שהוצאו אחרי התאריך האמור —157,320,000
 3. שנפרעו אחרי התאריך האמור —157,320,000

 4. הנמצאים במחזור ביום י״ד בחשון
 תשט״ו (10 בנובמבר 1954)

 פקודת כנין ערים, 1936
 .שטח בנין עיר, הרצליה

ת מפורטת י נ כ ת ת ד ק פ  'הודעה על ה
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם.לסעיף 16 לפקודת בנין ערים
 1936, כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר, הרצליה׳
 הופקד העתק של תכנית מפורטת הנקראת .״תכנית מסי 311
 במש 6663 חלקה' 48, וחלקי חלקות-24, 55 ומש 6664 חלקות
 44־4, 78, 80 וחלקי חלקות.75, 79״ ביחד עם התשריט המצורף

 אליו•
 ואלה הם גבולות התכנית:

 צפון: נוש 6663 חלקות 55, 21, 26, 27׳ 65׳ 66
 מזרח: גוש 6663 הלקה 57

 דדופ: גוש 6536 חלקות 1־3, 77, 104׳ 106׳ 108׳ 110׳ 112,
. 114 

 מערב: מש 6664 חלקה 77•
 כל מעוגין יוכל לעיין בהעתקי התכגית והתשריט האמוריפ,.
 ללא תשלופ׳ וכל מעוגין - אפ כבעל ואט-מבחיגה אחרת. -
 בקרקע, בבניגיפ׳ או בגכפיפ אחריפ שהתכגית האמורה משפיעה
 עליהפ׳ רשאי להגיש'התננדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית

 .האמורה, תוך שני חדשים מיום פרפופ הודעה זו ברשומות. .

 ד׳ בחשון תשט״ו (31 באוקטובר 1954)
 י• קופרמן

 יושב ראש הועדה הטחוזית לבניה ולתכנון עדים.
 מחוז תל אביב

 שטח בנין עיר, הרצליה

ת מפורטת -•.•־ י נ  הודעה על הפקדת תיקון לתכ
 . נטםדת זה הודעה׳ בהתאם לסעיף 19 לפקודת בנין ערים,
 1936׳ כי במשרדי הועדה ׳המקומית לבניה ולתכנון עיר׳ הרצליה׳
 הופקד העתק של תיקון תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מפי
 283 תיקון לתכנית מם׳ 48 בנוש 6532 חלקות 84׳ 85, 88־94׳ 108

 109״ ביחד עפ התשריט המצורף אליו•
 ואלה הפ גבולות התבנית:

 צפון: גוש 6532 חלקות 29׳ 107׳ 116
 מזרח: גוש 6538 חלקות 24׳ 23

 דרופ: . גוש 6538 גבול הגוש
 מערב: גוש 6532 חלקות 122׳ 129-124׳ 131•

 כל מעונין יוכל,לעיין בהעתקי התבגית.והתשרייט האמוריפ׳
 ללא תשלום׳ וכל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת —
 בקרקע׳ בבנינים׳ או בנכםים אחרים .שהתכנית האמורה משפיעה
 עליהם׳ רשאי להגיש התננדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית

 האמורה׳ תוך שגי חדשים מיום פרםום הודעה זו ברשומות.

 ד׳ בחשון תשט״ו(31 באוקטובר 1954)
 ל י• קופרמן

- , .יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתבגון ערים״
 מחוז תל אביב

 : - שטח בנין עיר׳ הרצליה

ת חלוקת קרקע י נ ת תוקף לתכ ת  הודעה בדבר הרשאה ל
ת חלוקת קרקע ותשריט י נ כ ת ת ד ק פ  והודעה על ה

 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 20 (6) לפקודת בנין ערים׳
 1936׳ כי הועדה המחוזית'לבניה ולתכנון ערים׳ מחוז תל אביב׳
 הרשתה לתת תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום
 הודעה זו ברשומות - לתכנית חלוקת קרקע הנקראת״־ ״תכנית
 מם׳ 315 בגוש 6667 חלקות.10׳ 9״׳ שהודעה על הפקדתה ביחד
 עם התשריט המצורף אליה במשרדי הועדה המקומית לבניה
 ולתכנון עיר׳ הרצליה׳ פורסמה בילקוט הפרסומים 341׳ תשי״ד•

 כן נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף־20(6) לפקודת בנין־
 ערים, 1936, כי העתקים שיל התכנית האמורה ושל התשריט
 המצורף אליה - בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית
 האמורה - הופקדו במשרדי הועדה המקומית האמורה ושם יוכל

 כל אדם לעיין בהם•
 כ״ז בתשרי תשט״ו (24 באוקטובר 1954)

 י• קופרמן
 .־:יך1£ב ראש 'הועדה המחוזית לבניה ־ולתכנון ערים,

 מחוז תל אביב

 שטח בנין עיר, הרצליה

ת מפורטת י נ  הודעה על הפקדת תיקון לתכ

 נמסרת בזח הודעה, .בהתאם לסעיף 19 לפקודת בנין ערים,
 1936, כי.במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר, הרצליה,
 .'הופקד העתק של תיקון תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מס׳
 229 א׳ במש 6533 חלקות 19-21 - המועצה המקומית״ ביחד

 עם התשריט המצורף אליו• ״

 ואלה הם נבולות.התכנית:
: מש 6533 חלקה 38 (דרך) ן ו פ  צ

: נוש 6533 חלקה 67,111-114 ח ר ז  מ
: גוש 6533 חלקה 28 ם ו ר  ד

: גוש 6533 הלקה 143-151• ב ר ע  מ
 כל מעוגין יוכל לעיין בהעתקי התכגית והתשריט האמורים,
 ללא תשלום, וכל מעוגין - אם כבעל ואם מבחיגה אחרת -
 בקרקע, בבנינים,'או.בנכסים אחרים שהתכגית האמורה משפיעה
 עליהם, רשאי להגיש התננדות לתכנית במשרדי. הועדה המקומית

 האמורה, תוך שגי חדשים מיום פרסום הודעה זו.ברשומות•

 ד׳ בחשון תשט״ו (31 באוקטובר 1954)
 י• קופרמן

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתבגון ערים,
 מחוז תל אביב
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 נבולות התכנית מסומנים בתשריט בקו כחול•
 כל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים,
 ללא תשלום, וכל מעונין - אם כבעל ואם -מבחינה אחרת —
 בקרקע׳ בבנינים, או בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה
 עליהם׳ רשאי להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית

 האמורה׳ תוך שני חדשים מיום פרסום הודעה וו ברשומות•

 ד׳ בחשון תשמ״ו (31 באוקטובר 1954)
 י• קופרמן

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עדים׳
 מחוז תל אביב

 שטח בנין עיר׳ רמת השרון

ת מפורטת י נ כ  הודעה על הפקדת ת
 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 16 לפקודת בנית ערים,
 1936׳ כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר׳ רמת
 השרון׳ הופקד העתק של תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מס׳
 131 בנוש 6598 הלקות 136*86׳ 173-216׳ הועדה המקומית״ ביחד

 עם התשריט המצורף אליו•
 ואלה הם נבולות התכנית:

 צפון: הלקות 10, 3, 9׳ מגוש 6598
 מזרח: חלקות 161־167, 74, 64־66 מגוש 6598

 דרום: חלקות 278־274, 259, 284, 247, מגוש 6598
 מערב: גבול הגוש 6597•

 כל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכגית והתשריט האמורים,
 ללא תשלום, וכל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת -
 בקרקע, בבנינים, או בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה
 עליהם׳ רשאי להגיש התננדות לתכנית. במשרדי הועדה המקומית
 האמורה׳ תוך שני הדשיפ מיום פרסום הודעה זו ברשומות. .

 ד׳ בחשון תשט״ו (31 באוקטובר 1354)¡
 יייקופרמן

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים׳
 מחוז תל אביב

 שטח בנין עיר׳ דמת השרון
ת חלוקת קרקע י נ כ  הודעה על הפקדת ת

 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 20 (2) לפקודת בנין
 ערים׳ 1936׳ כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר,
 רמת השרון׳ הופקד העתק של תכנית חלוקת קרקע הנקראת
-בנוש 6416 חלקה 43 ה׳ ברנשטיין ונולדפרכ״  ״תכנית מס׳ 103 א׳

 ביחד עם התשריט המצורף אליו•

 ואלה הם גבולות התכנית:
 צפון: חלקה 38 מגוש 6416
 מזרח: חלקה 44 מגוש 6416

 דרום: דרך מס׳ 9 מגוש 6416
 מערב: חלקה 42 מגוש 6416•

 כל מעוגין יוכל לעיין בהעתקי התכגית והתשריט האמורים,
 ללא תשלום, וכל מעוגין — אם כבעל ואם מבחיגה אחרת —
 בקרקע׳ בבנינים׳ או בנכסים אחרים שהתבנית האמורה משפיעה
 עליהם׳ רשאי להניש התננדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית

 האמורה׳ תוך ששה שבועות מיום פרסום הודעה זו ברשומות•
 ההודעה בדבר הפקדת תכנית חלוקת.קרקע מס׳ 105 בנוש
 6416 חלקה 43׳ אשד פורסמה בילקוט הפרסומים 268׳ תשי״ג׳

 עמוד 378 — בטלה•
 ה׳ בהשון תשט״ו (1 בגובמבר 1954)

 י• קופרמן
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים,

 מחוז תל אביב

 שטח בנין עיר, חולון

ת מפורטת י נ  הודעה על הפקדת תיקון לתכ
 נמסרת בזה ,הודעה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת בנין ערים׳
 1936׳ כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר, חולון,
 הופקד העתק של תיקון תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית תנפ/284א
 תיקון מס׳ 3 אזור תעשיה שלב ב׳״ ביחד עפ התשריט המצורף אליו•

 , גבולות התכנית מסומנים בקו כחול בתשריט המצורף•
 כל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים׳
 ללא תשלום׳ וכל מעונין — אפ כבעל ואפ מבחינה אחרת —
 בקרקע׳ בבניניפ׳ או בנכסים. אחריפ שהתכנית האמורה משפיעה
 עליהפ׳ רשאי להניש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית

 האמורה׳ תוך שני חדשיפ מיום פרסום הודעה זו ברשומות•

 כ״ט בתשרי תשט״ו (26 באוקטובר 1954)
 י• קופרמן

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים׳
 מחוז תל אביב

 שמח . בנין עיר׳ חולון

ת מפורטת י נ כ ת ת ד ק פ  הודעה על ה
 י נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 16 לפקודת בנין ערים׳
 1936׳ כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר׳ הולון׳
 הופקד העתק של תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מם׳ 26 בגוש
 7160 הברת שיכון עולה חדש בע״מ״ ביחד עם התשריט המצורף

 אליו•
 נבולות התכנית מסומנים בקו כחול בתשריט המצורף•.

 כל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים׳
 ללא תשלום׳ וכל מעונין — אס כבעל ואם מבחינה אחרת -
 בקרקע׳ בבגינים׳ או בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה
 עליהם׳ רשאי להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית

 האמורה׳ תוך שני חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות•

 ה׳ בתשון תשט״ו (1 בנובמבר 1954)
 י• קופרמן

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה.ולתכנון ערים׳
 מחוז תל אביב

 שטח בנין עיר׳ נבעתיים

ת מפורטת י נ  הודעה על הפקדת תיקון לתכ
 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 19 לפקודת בנין ערים׳
 1936, כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר, גבעתיים
 הופקד העתק של תיקון תכנית מפורטת. הנקראת ״תכנית מס׳
 30 הועדה המקומית.נבעתיים״ ביחד עם התשריט המצורף אליו•

 נבולות התכנית מסומנים בתשריט המצורף בקו כחול•
 כל טעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים,
 ללא תשלום, וכל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת —
 בקרקע, בבנינים, או בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה
 עליהם, דשאי להניש התננדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית

 האמורה, תוך שני הרשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות•

 ב׳ בחשון תשט״ו (29 באוקטובר 1954)
 ־ י• קופרמן

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים,
 מחוז תל אביב

 שטח בנין עיר׳נבעתייפ
ת מפורטת י נ  הודעה על הפקדת תיקון לתכ

 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 19 לפקודת בנין ערים׳
 1936, כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר׳ נבעתייס׳
 הופקד׳ העתק של תיקון תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מס׳
 26 תיקון מס׳ 12 לתכנית מפורטת DN הועדה המקומית״ ביחד

 עם התשריט המצורף אליו•
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 • י. , שטח בנין עיר׳ רמת גן

, ־ ע ק ר ת חלוקת ק י נ כ ת ת ד ק פ  הודעה על ה
 נמסרת בזה הודעה׳, בהתאם לסעיף 20(2) לפקודת בנין
 ערים׳ 1936, כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר׳
 רמת נן׳ הופקד העתק של תכנית חלוקת קרקע הנקראת ״תבנית
 מם׳ 120 בנוש 6158 חלקה 14 הה׳ קיר את ויינד״ ביחד עם התש

 ריט המצורף אליו•
 ואלה הם נבולות התכנית:

 צפון: נוש 6158 חלקה 28 (דרך)
 מזרח: נוש 6158 חלקות 920׳ 1113 (דרכים)

 דרום: נוש 6158 חלקות 28 (דרך) 146
 מערב: גוש 6158 חלקות 649׳ 650׳ 375־372•

 כל מעוגין יוכל לעיין בהעתקי התכגית והתשריט האמורים׳
 ללא תשלום׳ וכל מעונין - אם כבעל ואם מבהיגה אחרת -
 בקרקע׳ בבגיגים׳ או בגכםים אחרים שהתבגית האמורה משפיעה

 עליהם׳ רשאי להניש התנגדות לתכגית במשרדי הועדה המקומית י
 האמורה׳ תוך שני חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות•

 ד׳ בחשון תשט״ו (31 באוקטובר 1954)
 . י •י. י• קופרמן

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים׳
 מחוז תל אביב

 שטח תכנון עיר׳ פתח תקוה

ת מפורטת י נ ת תוקף לתכ ת  הודעה בדבר הרשאה ל
ת מפורטת י י נ כ  והודעה על הפקדת ת

 נמסרת בזח הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א(2) לפקודת בנין
 ערים׳ 1936׳ כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים׳ מחוז המרכז׳
 הרשתה לתת תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום
 הודעה זו ברשומות - לתכנית מם׳ פת/1/1153׳ אזור תעשיה׳
 שהודעה על הפקדתה ביחד עפ התשריט המצורף אליה במשרדי
 • הועדה המקומית לתכנון עיר׳ פתח תקוה׳ פורפמה בילקוט הפ־־

 פומיפ 349׳ תשי״ר•
 כן נמסרת בזה הודעה׳ לפי סעיף 18א(2) •לפקודת בנין ערים׳
 1936׳ כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף
 אליה - בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה -
 הופקדו במשרדי הועדה המקומית האמורה ושם. יוכל כל אדם

 לעיין בהם.

 ו׳ בחשון תשטי׳ו(2 בנובמבר 1954)
 י• גוברניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים׳
 מחוז המרכז

 שטה תכנון ערים׳ יואב׳ שפיר׳ חוף אשקלון

ת מפורטת י נ כ  הודעה בדבר הפקדת ת
 נמסרת בזה.הודעה׳ בהתאם לסעיף 16 לפקודת בנין עדים,
 1936׳ כי במשרדי הועדה המקומית לבנין ערים׳ יואב׳ שפיר׳ חוף
 אשקלון (במסמיה הנמלה)׳ הופקד העתק של תבנית מפורטת
 הנקראת תכנית מפורטת מם׳ ד/179 — מושב עובדים שלוה׳

 ביחד עם התשריט המצורף אליו•
 נבולות התכנית מסומנים בקו כחול.

 כל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים׳
 ללא תשלום׳ וכל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת -
 בקרקע׳ בבנינים או בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה
 עליהם׳ רשאי להגיש התגגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית

 הנ״ל׳ תוך שגי חדשים מיום פרסום הורעה זו ברשומות•
 ב׳ בחשון תשט״ו (29 באוקטובר 1954)

 י• ורדימון
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עריפ>

 מחוז הדרום

 שטח בנין עיר׳ בת־ים
ת מפורטת י נ כ  הודעה על הפקדת ת

 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 16 לפקודת בנין ערים׳
 1936׳ כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר׳ ברמים;
 הופקד העתק של תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מס׳ 52 —
 בגוש 7160 חברת ,שיכון עולה חדש בע״מ״ ביחד עם התשריט

 המצורף אליו•
 גבולות התכגית מפומגימ בתשריט בקו כחול•

 כל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים׳
 ללא תשלום׳ וכל מעונין - אם כבעל ואס מבחינה אחרת -
 בקרקע׳ בבנינים, או בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה
 עליהם׳ רשאי להניש התננדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית

 האמורה, תוך שני חדשים מיום פרסום הורעה זו ברשומות•

 ה׳ בחשון תשט״ו (1 בנובמבר 1954)
 י• קופרמן

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים,
 מחוז.תל אביב

 שטח בנין עיר׳. בת־ים

ת מפורטת י נ כ  י הודעה על הפקדת ת
 נמסרת זה הודעה׳ בהתאם לסעיף 16 לפקודת בנין ערים,.
 1936׳ כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר, בת־ים׳
 הופקד העתק של תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מס׳ 53
 בנושים 7130׳ 7136׳ 7140 - מרכז מסחרי - הועדה המקומית״

 ביהד עם התשריט המצורף אליו• ־ י י. ־
 ואלה הם נבולות התכנית:

 צפון: רחוב דנין(רחוב מס׳ 57).
 מזרח: חלקי מגרשים 82־84 מנוש 7130

 דרום: דרך מס׳ 25
 מערב: דרך מם׳ 17 (רחוב בלפור).

 כל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים׳
 ללא תשלום, וכל מעונין - אס כבעל ואם מבחינה אחרת -
 בקרקע, בבנינים, או בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה
 עליהם׳ רשאי להגיש התננדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית

 האמורה, תוך שגי חדשים מיום פרסום'הודעה זו ברשומות•
 ה׳ בחשון תשט״ו (1 בנובמבר 1954)

 י• קופרמן
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים,

 מחוז תל אביב

 שטח בנין עיר, תל אביב־יפו

ת מתאר י נ  י הודעה על הפקדת תיקון לתכ
 י. נמסרת בזח הודעה׳ בהתאם לסעיף 19 לפקודת בנין ערים,
 1936׳ כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר׳ תל אביב־
 יפו׳ הופקד העתק של תיקון לתכנית מתאר הנקראת ״תכנית
 מם׳ 389. תיקון מם׳ 2 לשנת 1953 של תכנית מתאר ״ל״ אדמות
 מעבר לירקון בנושים 6623׳ 6624״ ביחד עם התשריט המצורף

 אליו• .
 גבולות התכנית מסומנים בתשריט בקו כחול•

 כל טעוגין יוכל לעיין בהעתקי התכגית והתשריט האמורים,
 ללא תשלום, וכל טעונין — אם כבעל ואם טבחינה אח־־ת —
 בקרקע׳ בבנינים׳ או בנכסיפ אחרים שהתכנית האמורה משפיעה
 עליהם, רשאי להגיש חתננדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית

 האמורה, תוך שגי חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות•

 ד׳ בחשון תשט״ו (31 באוקטובר 1954)
 י• קופרמן

 יושב ראש הועדה המחוזית לבגיה ולתכגון ערים,
 מחוז תל אביב
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 הזמנות של בתי המשפט
 בית המשפט המחמי בירושלים

ת ו נ מ ז  ה
 להווי ידוע כי המבקשים הגישו לבית המשפט בקשה.למתן
 צו המכריז על ירושת המגוח, וכי בית המשפט ידון בבקשה ביום

 י״ב בכסלו תשט״ו (7 בדצמבר 1954) בשעה 30׳8 בבוקר•
 כל התובע טובת הגאה יבוא לבית המשפט במקום ובמועד•

 הג״ל׳ שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו•

 יי׳ב בחשון תשט״ו(8 בנובמבר 1954) מ׳ כהן׳ רשם

 תיק ירושות 191/54
 בענין עזבון המנוח אריה קפלן מירושלים׳ שנפטר ביום

 ח׳ בתשרי תשט״ו (5 באוקטובר 1954).
 והמבקשים. יוסף קפלן ונחום קפלן טירושלים׳ שניהם
 על ירי בא כוחם עורך הדין חיים אור׳ שכתבתו למסירת מסמכים

 היא: רחוב בן יהודה 1׳ ירושלים•

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

 להווי ידוע כי המבקשת הנישה לבית המשפט בקשה למתן
 צו המכריז על ירושת המנוח׳ וכי בית המשפט ירון בבקשה כעבור

 עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו••
 כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט תוך

 המועד הנ״ל׳ שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו•

 ז׳ בחשון תשט״ו (3 בנובמבר 1954) ל• עגן׳ רשמת

 תיק עזבונות 1052/54
 בענין עזבון המנוח שרגא שר(הידוע נם בתור פייבל שר)
 מרחוב פלורנטין 29, תל אביב׳ שנפטר ביום כ״ח בתמוז תשי״ד

 (27 באוגוסט 1954)׳
 והמבקש אברהם שר מרחוב פלורגטין 29׳ תל אביב׳ על
 ידי בא כוחו עורך הדין ליאון ברור׳ שכתבתו למסירת מסמכים

 היא: רחוב לילינבלופ 30׳ תל אביב•
 להווי ידוע כי המבקש הניש לבית המשפט בקשה למתן צו
 המכריז על ירושת המנוח׳ וכי בית המשפט ידון בבקשה כעבור

 עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו•
 כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט תוך

 המועד הנ״ל, שאם לא יכן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו•

 ז׳ בחשון תשט״ו (3 בנובמבר 1954) ל• עגן׳ רשמת

 תיק עזבונות 1053/54
 בענין עזבון המנוח נח דוברושין טפתח תקוה, שנפטר

 ביום י׳ באלול תשי״ד (8 בספטמבר 1954)׳
 והמבקשות יהודית דוברושין וזהבה דנקנר מפתח תקוה׳
 על ידי בא כוחם עורך הדין הרי ב• לאונר, שדרות רוטשילד 28׳

 תל אביב•
 להווי ידוע כי הטבקשות הנישו לבית המשפט בקשה לטתן
 צו המכריז על ירושת המנוח׳ וכי בית המשפט ידון בבקשה כעבור

 עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו
 בל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט או יתננד
 בכתב תוך המועד הנ״ל, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיניו•

 י׳ רשמת ל• עגן ז׳ בחשון תשט״ו (3 בנובמבר 1954)

 תיק עזבונות 1055/54
 בענין עזבון׳ המנוח ד׳י׳ר אברהם ליטבק מתל אביב, שנפטר

 ביום כ״ו בתמוז תשי״ד (23 באונופט 1954), ־
 והמבקשת פרימה ליטבק מתל אביב, על ירי בא כוחה

 עורך הדין ד״ד ע• זיינבל מרחוב אלנבי 119, תל אביב.
 להווי ידוע כי המבקשת הנישה לבית המשפט בקשה למתן
 צו המכריז על ירושת המנוח, וכי בית המשפט ידון בבקשה כעבור

 עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו•
 כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית. המשפט תוך

 המועד הנ׳׳ל, שאם לא כן יתן בית הטשפט צו כטוב בעיניו• ..

 תיק עזבונות 1044/54
 בענין עזבון המנוח אליהו נכוולגר מרמת יצחק, שנפטר

 ביופ ט״ז בתמוז תשי״ד (17 ביולי 1954),
 והמבקשת חנה נכוולגר מרמת-יצחק, רחוב הרא״ה 153׳
 על ידי בא כוחה עורך הדין מ• בונה, שכתבתו למסירת מסמכים

 היא: רחוב לילינבלום 25, תל אביב•
 להווי ידוע כי המבקשת הנישה לבית המשפט בקשה למתן
 צו המכריז על ירושת המנוח, וכי בית המשפט ירון בבקשה כעבור

 עשרה יפים מיום פרסום הזמנה זו•
 כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט תוך

 המועד הנ״ל, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו•

 ז׳ בחשון תשט״ו (3 בנובמבר 1954) ל• עגן, רשמת

 תיק עזבונות 1046/54
 .־•• בענין עזבון המנוח יעקב. טייכטן, שנפטר בבית החולים

 בתל השומר ביום י׳ באב תשי״ד (9 באונוםט 1954),
 והמבקשת פנינה טיינמן מרחוב הנוטע 4׳ נתניה׳ על ידי
 באי כוחה עורכי הדין ד״ר ה• שיפטר, משה אור ויצחק ברמן

 משדרות רוטשילד 10, תל אביב•
 להווי ידוע כי המבקשת הנישה לבית המשפט בקשה למתן
 צו המכריז על ירושת המנוח, וכי בית המשפט ידון בבקשה כעבור

 עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו•
 כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית הטשפט או יתננד
 בכתב תוך המועד הנ״ל, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיניו•

 ל• עגן׳ רשמת ז׳ בחשון תשט״ו (3 בנובמבר 1954)

 תיק עזבונות 1049/54
 .;בענין עזבון המנוח אמיל להר מתל אביב־יפו, שנפטר ביום

 ט׳ באב תשי״ד (8 באונוםט 1954),
 והמבקש קרל להר מרחוב םוקולוב 10, 'תל אביב־יפו•

 להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו
-המכריז על ירושת המנוח, וכי בית המשפט ידון בבקשה כעבור

 .עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו•
 כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט או יתננד
 : בכתב תוך המועד הנ״ל, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיגיו• .. ־

 ר בחשון תשט״ו (3 בגובמבר 1954) עגן, רשמת ל•

 ז׳ בחשון תשט״ו (3 בנובמבר 1954) ל• עגן׳ רשמת

 תיק עזבוגות 1050/54
 בעגין עזבון המנוח ד״ד תאודור נוימן טתל אביב, שנפטר

 בירושלים ביום ו׳ באלול תשי״ד (4 בספטמבר 1934),
 והמבקשת ר״ד חנה גוט מרחוב'שלום עליכם 8, תל אביב,
 על ידי באי כוחה עורכי הדין י• כהגא וי• מודיץ, משדרות רוטשילד

 2, תל אביב.
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 בית המשפט המחוזי בתל אביב־יפו
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי המבקשת הנישה לבית המשפט בקשה למתן
 צו המכריז על ירושת המנוח׳ וכי בית המשפט ידון בבקשה כעבור

 עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו•
 כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט או יתגגד
 בכתב תוך המועד הג״ל, שאם לא כןייתן בית המשפט צו כטוב

 בעיניו•
 ז׳ בחשון תשט״ו'(3 בנובמבר 1954) ל• עגן׳ רשמת

 תיק עזבונות 1060/54
 בענין עזבון המנוחה שני בת גבריאל כץ, שנפטרה ברמתיים

 ביום ט׳ בםיון תשי״ד (10 ביוני 1954)׳
 והמבקשת הלה לצטר מרמתיים, על ידי בא כוחה עורך
 הדין ח• שטריקס, שכתבתו למסירת מסמכים היא: רחוב הד סיני 2׳

 תל אביב• י
 להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן
 צו המכריז על ירושת הטגוחה, וכי בית המשפט ידון בבקשה

 כעבור עשרה ימים מיום פרסום הזמגה זו•
 כל התובע טובת הגאה בעזבון יבוא לבית המשפט תוך

 המועד הג״ל, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיגיו•
 ז׳ בחשון תשט״ו(3 בגובמבר 1954) ל• עגן׳ רשמת

 תיק עזבונות 1056/54
 בענין עזבון המנוח רוברט אולמן מכפר קדימה׳• שנפטר

 ביום כ׳ בטבת' תשי״נ (28 בדצמבר 1952),
 והמבקשת רשי אולמן מקיבוץ עין־גב׳ על, ידי באי כוחה
 עורכי הדין קרן צבי, שמואל ברמה וד״ר א• כתבן׳ שכתבתם
 למסירת מסמכים היא: בית הועה״ם* רחוב ארלוזורוב 93, תל אביב•
 להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן
 צו המכריז על ירושת המגוח, וכי בית המשפט ידון בבקשה כעבור

 עשרה ימים מיום פרסום הזמגה זו•
 כל התובע טובת הגאה בעזבון יבוא לבית המשפט או יתגגד
 בכתב תוך המועד הג״ל, שאם לא כן יתן בית. המשפט צו כטוב

 בעיגיו•

 ז׳ בחשון תשט״ו (3 בגובטבר 1954) ל• עגן׳ רשמת

 תיק עזבונות 1057/54
 """*בענין עזבון המנוח יוסף רוזן מרחוב מגה 23, תל אביב,•

 שנפטר ביום כ״ז בניסן תשי״ד (30 באפריל 1954),
ן טרחוב טנה 23׳ תל אביב׳ על ידי ז  והמבקשת פייגה ח
 בא כוחה עורך הדין י• שבו, שכתבתו למסירת מסמכים היא:'

 רחוב לילינבלום 48, תל אביב.

 בית המשפט המחוזי בחיפה
ת ו נ מ ז  ה

 י להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית. המשפט בקשה למתן צו
 המכריז על ירושת המנוח, וכי בית המשפט ידון בבקשה ביום

 ו׳ בכסלו תשט״ו (1 בדצמבר 1954) בשעה 10.30 בבוקר•
 כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט תוך

 המועד הנ״ל, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו•

 י״ב בחשון תשט״ו(8 בנובמבר 1954) ש רזי׳ רשם

 תיק ירושה 267/54
 בענין עזבון המנוח גרשון שוורץ מקרית מוצקין, שיכון•

 צפון׳ שנפטר ביום י״ט באייר תשי״ד (22 במאי 1954),
 והמבקשת ויולה שוורץ, אלמנת המנוח מקרית מוצקין,
 שיכון צפון, על ירי בא כוחה עורך הדין ד״ר ע• וקס, שכתבתו

 למסירת מסמכים היא: רחוב נורדוי 5, חיפה•
 להווי ידוע כי המבקשת הנישה לבית המשפט בקשה למתן
 צו המכריז על ירושת המנוח, וכי בית המשפט ידון בבקשה ביום

 ו׳ בכסלו תשט״ו(1 בדצמבר 1954) בשעה 10-45 בבוקר•
 כל התובע. טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט תוך:

 המועד הנ״ל, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו•

 י״ב בחשון תשט״ו(8 בנובמבר 1954) ש• רזי׳ רשם

 תיק איש• 268/54
ת יעקב מחיפה•  בענין אימוץ הילד דוד בי

 המבקשים טיוצגים על .ידי בא כוחם עורך הדין ד״ר א•
 פרויגד,־ שכתבתו למסירת מסמכים היא: מרכז מסחרי חדש, בגין

 פלאפריק, חיפה•
 להווי ידוע כי המבקשים הגישו לבית המשפט בקשה לאימוץ
 הקטין הג״ל, וכי בית המשפט ידון בבקשה ביום ו׳ בכסלו תשט״ו

 (1 בדצמבר 1954) בשעה 9 בבוקר•
 כל הרוצה להתגגד לבקשה יבוא לבית המשפט במועד

 הג׳״ל, שאם לא כן יתן בית המשפט צו. כטוב בעיגיו• - י• _
 י״ב בחשון תשט״ו(8 בגובטבר 1954) ש׳ רזי׳ רשם

 תיק עזבונות 264/54
 י • בענין עזבון המנוחה קאמלה סלים שמעאן מכאל טבםה,

 שנפטרה ביום כ״ח באדר א׳ תשי״ד (3 במרס 1954),
 והמבקש טופיק םעיד.כגען מבםה, על ידי בא כוחו עורך
 הדין ר• הפלר, שכתבתו למסירת מסמכים היא: דדך העצמאות.

 57, חיפה• י• .
 , להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו
 המכריז על ירושת המנוחה, וכי בית המשפט ידון בבקשה ביום

 ו׳ בכסלו תשט״ו (1 בדצמבר 1954) בשעה 10 בבוקר•
- כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט במועד

 הנ״ל, שאם לא בןיתן בית המשפט צו כטוב בעיניו•

 י״ב בחשון תשט״ו (8 בנובמבר 1954) ש׳ רזי, רשם

 תיק עזבונות 265/54
 בענין עזבון המנוח יעקב יוסף עמרה׳ שנפטר בחיפה

 ביום ט״ז באלול תשי״ד (14 בספטמבר 1954),
 והמבקש יוסף עמר (הידוע גם בשם יוסף עמדה)׳ על

 ידי בא כוחו עורך הדין גחום כהן מרחוב הגביאיס 13, היפה•
 להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו
 המכריז על ירושת״הטגוח, וכי בית המשפט ידון בבקשה ביום

 ו׳ בכסלו תשט״ו (1 בדצמבר 1954) בשעה 10.15 בבוקר•
 ... כל התובע טובת.הגאה בעזבון יבוא לבית המשפט במועד

 הג״ל, שאם לא כן יתן בית המשפט. צו כטוב בעיגיו•

׳ רשפ י  י״ב בחשון'תשט״ו(8 בגובמבר 1954) ש• ח

 תיק ירושה 266/54
 בעגין עזבון המגוח גבריאל ברנדס מחיפה, שגפטר ביופ

 ד׳ בתשרי תשט״ו.(1 באוקטובר 1954),
 והמבקש יוסף משה ברנדס מחיפה׳ על ידי בא כוחו עודך
 הדין א• רובין, שכתבתו למסירת מסמכים היא: רחוב הבנקיט 18׳

 חיפה• ׳־•
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 בית המשפט המחוזי בחיפה
ת ו נ מ ז  ה

 צו המכריז על ירושת המנוח׳ וכי בית המשפע ידון בבקשה ביום
 ו׳ כבהא תשט״ו (1 בדצמבר 0954 בשעה 11-15 בבוקר•

 כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט תוך
 המועד הנ״ל׳ שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

 י״ב בחשון תשט״ו (8 בנובמבר 1954) ש• רזי׳ רשם

 תיק עזבונות 271/54
 בענין עזבון המנוח ברוך שטטמן מהדרה׳ שנפטר. ביום

 כ׳ באדר א׳ תשי״ד (23 בפברואר 1951)׳
 והמבקשת אסתר שטטמן מגבעת אולגה׳ חררה, על ידי
 באי כוחה עורכי הדין ד״ר י• א• דן וא• אשל מהדרה׳ שכתבתם

 למסירת מסמכים היא: רחוב הרברט םמואל׳ הדרה•
 להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן
 צו המכריז על ירושת המנוח׳ וכי.בית המשפט ידון בבקשה ביום

 ו׳ בכסלו תשט״ו(1 בדצמבר 1954) בשעה 11-30 בבוקר•
 כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט תוך

 המועד הנ״ל׳ שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו-

 י״ב בחשון תש ט״ ו (8 בנובמבר 1954) ש• רזי׳ רשם

 תיק ירושה 209/54
ג גיירינגר מחיפה׳ שנפטרה  בעגין עזבו! המנוחה המי

 ביום א׳ באדר א׳ תשי״ד (4 בפברואר 1954)׳
 והמבקשת רות מושנברג מרחוב־ ארפלםא 49׳ קרית ים אי•
 להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן
 צו המכריז על ירושת המנוחה׳ וכי בית המשפט ידון בבקשה

 ביום ו׳ בכסלו תשט״ו (1 בדצמבר 1954) בשעה 11 לפנה״צ•
 כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט תוך

 המועד הנ״ל, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו•

, רשם י  י״ב בחשון תשט״ו(8 בנובמבר 1954) ש׳ ח

 תיק עזבונות 270/54
 בענין עזבון המנוח אריה ליב (הידוע נם בשם לאון) קוטוק

 מהיפה׳ שנפטר ביום כ״ו באב תשי״ד (25 באונוםט 1954)׳
 והמבקשת רנה קוטוק לבית בן זקן מרח׳ ברנדייס 8,
 הר הכרמל׳ חיפה׳ על ידי בא כוחה עורך הדין ד״ר ו• י• בוכםויילר׳

 שכתבתו למסירת מפמכיפ היא: רחוב הרצל 27׳ חיפה•
 להווי ידוע כי המבקשת הנישה לבית המשפט בקשה למתן

 הזמנות בתי הדין של הרבנות

 בית הדין בירושלים
ת ו נ מ ז  ה

 כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו .סיבה להתננד
 למילוי הבקשה הנ״ל׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה
 עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן. בית הדין צו

 כטוב בעיניו•
 ד׳ בחשון תשט״ו (31 באוקטובר 1954)

 ש• תנחום פראנק, מזכיר

 תיק 132/תשט״ו
 הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון
 המגוח בונם (הידוע גם בשם בני ובשם בינם בנימין) מרחיים׳

 שנפטר ביום י״א בתשרי תשט״ו (8 באוקטובר 1954)•
 המבקשת: נחמה מרהיים׳ רחוב צפניה 26׳ ירושלים•

 כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתננד
 למילוי הבקשה הנ״ל יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה
 עשר יום מיום פרסום הזמנה זו׳ שאם לא כן יתן בית הדין צו

 כטוב בעיניו•
 י״א בחשון תשט״ו(7 בנובמבר 1954)

 ש• תנחום פראנק,• מזכיר

 תיק 142/תשט״ו
 הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון
 המנוח מאיר םלמאן זילכא׳ שנפטר בירושלים ביום כ׳ באלול

 תשי״ד (18 בספטמבר 1954).
 המבקש: מנשה מאיר זילכא, בית מזמיל׳ בלוק 4׳ שיכון

 עממי.
 כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד
 למילוי הבקשה הנ״ל יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה
 עשר יום מיום פרסום הזמנה זו׳ שאם לא כן יתן בית הדין צו

 כטוב בעיניו•
 י״ג בהשון תשט״ו(9 בנובמבר 1954)

 ש• תנחום פראנק, מזכיר

 תיק 3/תשט״ו
 , הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוח
 הרב גדליה משה גולדמן, שגפטר בירושלים ביום כ״ד בחשון

 תש״י (16 בגובמבר 1949)•
 המבקשת: פייגיל גולדמן מרחוב רפפורט 22׳ בית ישראל,

 ירושלים.
 כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד
 למילוי הבקשה הנ״ל, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה
 עשר יום מיום פרסום הזמנה •זו, שאם לא כן יתן בית הדין צו

 כטוב בעיניו.
 ג׳ בתשרי תשט״ו(30 בספטמבר 1954)

 ש• תנחום פראנק, מזכיר

 תיק 44/תשט״ו
 הוגשה בפגי בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון
 המנוח שמואל ליס, שגפטר בירושלים ביום כ״ב באלול תשי״ד

 (20 בספטמבר 1954).
 המבקשת: פיאה לים מרחוב זבוטינםקי 37, תלביה׳ ירושלים,
 כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד
 למילוי הבקשה הנ״ל, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה
 עשר יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית הדין צו

 כטוב בעיניו•

 כ״ז בתשרי תשט״ו (24 באוקטובר 1954)
 ש• תנחום פראנק, מזכיר

 תיק 95/תשט״ו
 הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון
, שנפטר כיום כ״א בכסלו  המנוח אברהם בן אליהו לימבסקי

 תשי״נ (9 בדצמבר 1954)•
 המבקשת: נהמה לידובסקי׳ רחוב נאולה 18׳ ירושלים.
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 הודעות בדבר מגיירת מקרקעין
ל אביב־יפו תיל, הוצל״פ 71/54 ת ת המשפט השלום 3  בי

 הודעה שניה בדבר. ,מכירת מקרקעים
 .הרכוש המתואר להלן של החייבת חברת גוש 6159 חלקה 377
 בע״מ על ידי מגהל החברה מיכאל מרכוס מרחוב הקשת, רמת גן,
 מוצע בזה למכירה פומבית כדי לפרוע חוב משכנתה ראשונה
 בסך 7,000 (שבעת אלפים) לירות בצירוף ריבית, הוצאות
 ושבר טרחת עורך הדין המגיעים לבעלת המשכנתה בלה רפפורט,

 על־ידי בא כוחה י. כהגא טשדרות רוטשילד 2,, תל אביב•
 המכירה תתקיים במשרד ההוצאה לפועל בתל אביב־יפו,
 רחוב יהודה הלוי 14, במשך חמישה עשר יום מיום פרםום הודעה זו•
 הצעות יתקבלו בכל יום שלישי בין השעות 10 ר12 בצהרים
 לאחר הפקדת 10% משווי הרכוש• מסי ההעברה ושכר טרחת

:  המכריז חלים על הקונה• \

ש ו כ ר ר ה ו א י  ת
 מקום הגכםים: רמת גן רחוב דבי 37, נוש 6159׳ הלקה 377•

 השטח: 500 ממ״ר•
 סוג הקרקע: מירי• •

 הבעל הרשום: הברת גוש 6159 חלקה 377 בע״מ•
 החלקים: , בשלמות•

 הגבולות: ישטח מסודר• •
 תיאור 1המקום והבגיגים: הרכוש הגרון גמצא במזרח רמת
 גן, על יד רחוב הרואה, באזור מגורים מפותח, בקרבת בגין

 העיריה של. בגי ברק.
 המגרש נמצא על יד הרחבה בסוף רחוב רבי ואורך החזית
 לצד הרחוב הוא כ־4 מ׳ בלבד• החלקה מרובעת עם צלעות• של

 22 מ׳ בערך• ....
 על החלקה קיים בית שגבגה לפי כשגתים•

 הבית בן שתי קומות וקומת קרקע• בכל אחת משתי הקומות
 העליוגות שלוש דירות בנות שגי חדרים׳ הול׳ כניסה, מטבח׳
 חדר אמבטיה, חדר שימוש גפרד וגזוזטרה; בקומת הקרקע
 שתי דירות דומות לג״ל• גמר הדירות לפי דוגמת הבתים
 המשותפים ברמת גן, ציפוי חרסיגה בהדדי השירות רק

 בחלק מהקירות• .
 ההערכה מטעם משרד ההוצאה לפועל:

 כל. הדירות תפושות על־ידי דיירים שלפי דבריהם קנו את
 הדירות בכוונה להחזיק את הבנין כבית משותף.

 בהתחשב עם כל הנתונים הטפורטים לעיל הנני מעריך את
 הרכוש כולו בסך 22,000 (עשרים ושנים אלף) לירות•

 המחיר המוצע: 7,000 (שבעת אלפים) לירות•

 מ• בן שאול
 , המוציא לפועל, תל אביב־יפו

 בית הדין בחל אביב־יפו
ה נ מ ז  ה

 . י . תיק 108/תשט״ו
 הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון
 המנוח יחיאל בן חיים שלומוביץ, שנפטר בבי״ח בלינםון ביום

 י״ז בניסן תשי״ד (20 באפריל 1954).
 המבקשת: חנה אופנר, שיכון דורה 273, נתניה•

 כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתננד
 לבקשה חנ״ל, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר
 יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב

 בעיניו•
 ו׳ בחשון תשט״ו (2 בנובמבר 1954) קובו י, טזכיר

 בית הדין בחיפה
ה נ מ ז  ה

 תיק 2688/תשי״ד
 הוגשה בפני בית הדין בקשה לטתן צו ירושה על עזבון
 המנוח שבתי לשצינסקי, שנפטר בכפר אתא ביום כ״ט בתמוז

 תשי״ד (30 ביולי 1954)•
 המבקשים: שמואל לשצינסקי, 'פרומה לזר, דינה

 לשצינסקי•
 כל התובע טובת הנאה וכל.מעונין שיש לו סיבה להתננד
 לבקשה הנ״ל, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר
 יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב

 בעיניו•
 ו׳ בחשון תשט״ו(2 בנובמבר 1954) הרב נחום ניר, ספרא דדיינא

 בית הדין בפתח תקוה
ה מג  הז

 תיק 4/71/תשט״ו
 הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון
 המגוחה קדרייה מדר ממעבדת עמק חפר, שגםטרה ביום כ״א
 בגיסן תשי״ד (24 באפריל 1954) וגקברה ביום כ״ג בגיםן תשי״ד

 (26 באפריל 1954).
 המבקשים: בעלה ובניה משיכון אליכין מם׳ 291, עמק

 חפר.
 כל התובע טובת הגאה וכל מעוגין שיש לו םיבה להתגגד
 לבקשה הג״ל, יבוא לבית הדין וימסור טעגותיו תוך חמישה עשר
 יום מתאריך פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתןבית הדין צו כטוב

 בעיניו.
 א׳ בחשון תשט׳״ו (21 באוקטובר 1954) הרב ש• כץ, מזכיר

 פקודת ההכרות
 הודעה בדבר רישום חברות

 הון של 1000 (אלף) לירות ישראליות המחולק ל־000 10 מניות
 בנות 100 פרוטה כל אחת•

 (חפ/12829)
 עובדיה, ג׳ורי ושות׳ בערבון מוגבל•

 ד׳ באלול תשי״ד (2 בספטמבר 1954)•
 לקנות, לרכוש ולקבל בכל צורה אחרת את כל העסק
 שהתנהל עד עתה על ידי השותפות הרשומה בשם עובדיה

 נ׳ורי ושות׳•
 הון של 000 110 (מאה ועשרת אלפים) לירות ישראליות המחולק
 ל־000 60 מגמת םוג א׳ בנות 1 ל׳׳י כל אחת׳ 000 40 מניות
 מוג ב׳ בנות 1 ל״י כל אחת ו־000 10 מגיות סוג ג׳ בגות 1 ל״י

 כל אחת• •י - י
 (חפ/12831)

 המספרים שבהודעות מציינים פרטים אלה :
 1. שם החברה.

 2 תאריך איגוד החברה.
 3. מטרות החברה.

 4. הון החברה.

 חברות פרטיות

 1• מעון אבן גבירול מס׳ 101 בערבון מוגבל• .
 2• ג׳ באלול תשי״ד (1 בספטמבר 1954)•

 3• לקגות׳ או לרכוש בכל צורה שהיא, את המקרקעים הידועים
 בתור חלקה מם׳ 151 בגוש 6214•
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ה לצמר סרוק בערבון מוגבל• ר ט ף מ  1• ״צמרו
"Zemeron" Worsted Spinning Milis Limited. 

 2• ה׳ באלול תשי״ד (6 בספטמבר 1954)•
 3• להקיפ׳ לרכוש ולנהל מפעל של מטוויה להוט״ צמר פרוק

 מכל המינים•
 4• הון של 000 230 (מאתיים וחמישים אלף) לירות ישראליות

 המחולק ל־000 25 מניות בנות 10 ל״י כל אחת•
 (חפ/12841)

נות דבורה, נוח שאנן׳ בערבון מוגבל• י  1• מעו
 2• ח׳ באלול תשי״ד (6 בספטמבר 1954).

 3• לרכוש ולקבל בהעברה במשרד ספרי האחוזה כל חלק מסויים
 ובלתי מפוייפ בחלקת אדמה הידועה כחלקה מם׳ 225.בגוש

.10882 
 4• הון של 000 1 (אלף) לירות ישראליות המחולק ל־000 1 מגיות

 בנות 1 ל״׳ כל אחת•
 (חפ/12842)

 1• משרפות סיד ״ענבה״ בערבון מוגבלי
•(954J ח׳ באלול תשי״ד 6 בפפטמבר) •2 

 3• לרכוש מהשותפות משרפות סיד ״ענבה״, את המפעל לשריפת
 סיד׳ הנמצא בכפר שמואל על יד רמלה•'

 4• הון של 912 2 (אלפייפ תשע מאות ושתים עשרה) לירות
 ישראליות המחולק ל 900 2 מניות רנילות בנות 1 ל״י כל אחת

 ו־1 מנייתי יסוד בת 12 ל״י•
 (חפ/12843)

ך בערבון מוגבל• א  1• שוק ב
 2• ח׳ באלול תשי״ד (6 בפפטמבר 1954)•

 3• לנהל עסק של מכולת׳ ירקות׳ פירות׳ שימורים׳ עופות׳ דנים׳
 מעדנים, משקאות ומצרכי מזון אחריפ•

 4• הון של 000 2 (אלפייפ), לירות ישראליות המחולק ל־000 2
 מניות בנות 1 ל״י כל אחת•

 (חפ/12814)

 1• איגטרטרייד חברה בערבון מוגבל• :
Intertrade Company Limited. 
 2• ט׳ באלול תשי״ד (7 בפפטמבר 1954)•

 3• לעסוק ביבוא וביצוא של כל מיגי פחורות מוגמרות ובלתי
 מוגמרות, חמרים גלמייפ, מזון, מכוגות וחלקי מכוגות מכל

 סוג שהוא• -
 4• הון של 000 30 (שלושים אלף) לירות ישראליות המחולק

 ל־300 מגיות בגות 100 •ל״י כל אחת•
 (חפ/12845)

 1• מעון ״עליזה״ (הלקה 284 גוש 6127) בערבון מוגבל•
 2• ט׳ באלול תשי״ר (7 בספטמבר 1954)•

 3• לרכוש, לקנות ולרשום על שם החברה את הנכס הידוע בתור
 חלקה 284 בנוש 6127•

 4• הון של 000 2 (אלפיים) לירות ישראליות המחולק ל־1990
 מניות רגילות בנות 1 ל״י כל אחת ול־10 מניות בכורה הניתנות

 לפדיון בנות 1 ל״י כל אחת•
 (חפ/12840)

 1• ״תנורא״ בערבון מוגבל•
 2• י׳ באלול תשי״ד (8 בספטמבר 1954).

 3• לנהל עפקיפ בתור יצרנים, סוחרים, סוכנים, משווקים,
 מפיצים, קונים ומוכרים, יבואנים ויצואנים של תנורי נפט

 לחימום ובישול מכל המינים והפונים.
 4• הון של 000 2 (אלפיים) לירות ישראליות המחולק ל־000 2

 מניות רגילות בנות 1 ל״י כל אחת•.
 (חפ/12848)

 כ״ד בתשרי תשט״ו(21 באוקטובר 1954) א• דנציגר
 רשפ החברות בפועל

 1• ״קופרותעש״ בעלבון.מוגבל•
"Cuprutaas" Limited. 

 2• ד׳ באלול תשי״ד (2 בפפטטבר 1934)•
 3• לרכוש את בית המלאכה ליציקת מתכת של האחים יעקב

 י׳ ויחזקאל,פיש׳ הנמצא באזור התעשיה בנתניה•
 4• הון של 000 2 (אלפיים) לירות ישראליות המחולק ל־200 מניות

 •׳..'' בנות 10 ל״י כל אחת.
 (הפ/12832)

ת קיטור ״טוהר״ ו״יונה״ בערבון מוגבל•  1• אחוד מכבסו
 2• .ה׳ באלול תשי״ד (3 בספטמבר 1954)•

 3• לקנות, לקבל בהעברה ולרכוש בכל דרך שהיא כעסק קיים,
 (Going Concern) את העסקים הידועים במכבסות קיטור

 ״טוהר״״ ו״יונה״•
 4• הון של 000 5 (חמשת אלפים) לירות ישראליות המחולק ל-1
 מניית הנהלה א׳ בת 40 ל״י״ 1 מניית הנהלה ב׳ בת 40 ל״י״
 1 מניית הנהלה ג׳ בת 40 ל״י׳ 1 מניית הנהלה ד׳ בת 40 ל״י׳
 1 מניית הגחלת ה׳ בת 40 ל״י ו־4800 מגיות רגילות בנות

 1 ל״י כל אחת•
 (חפ/12834)

ת גוש 6166 חלקות 221 - 222 בערבון מוגבל• ר ב  1• ח
 2• ה׳ באלול תשי״ד (3 בספטמבר 1954)•

 3• לרכוש בעלות על החלקה 221 — 222 בנוש 6166•
 4• הון של 1000 (אלף) לירות ישראליות המחולק ל־000 10 מניות

 בנות 100 פרוטה כל אחת•
 (חפ/12835)

 1• הברת רחוב חיים בן־עטר 24 בערבון מו.גבל•
 2• ז׳ באלול תשי״ד (5 בספטמבר 1954)•

 3• לרכוש״ לחכור״ לשכור״ להחזיק׳ לנהל ולנצל מקרקעין׳ בתים
 ונכסים נדים ולא נדים•

 4• הון של 000 2 (אלפיימ) לירות ישראליות המחולק ל־000 2
- מניות בנות 1 ל״י כל אחת•

 (חפ/12836)

 1• ״אותאור בערבון מוגבל״•
Otor Limited. 

 2• ז׳ באלול תשי״ד (5 בפפטמבר 1954)•
 3• ייצור והפצת טוצריפ פלטטייפ•

 4• הון של 000 5 (חמשת אלפיפ) לידות ישראליות המחולק ל־000 5
 מניות רנילות בנות 1 ל״י כל אחת• -

 (חפ/12837)

ת אלנבי 14 בעדכון מוגבל• ר ב  1• ח
 2• ז׳ באלול תשי״ד (5 בפפטמבד 1954)•

 3• לקנות ולרכוש את החלקה 16 בנוש 6914•
 4• הון של 1000 (אלף) לירות ישראליות המחולק ל־50 מניות
 , בכורה הניתנות לפדיון בנות 1 ל״י כל אחת ו 950 מניות

 רגילות בנות 1 ל״י כל אחת•
 (חפ/12838)

 1• דב כהן ובניו בערבון מוגבל•
Dov Cohen & Sons Limited 

 2• ז׳ באלול תשי״ד (5 בספטמבר 1954)•
 3• לגהל בכל חלק של העולפ עפקי פוחדים כלליים•

 4• הון של 000 1 (אלף) לירות ישראליות המחולק ל־1000 טגיות
 רנילות בגות 1 ל״י כל אחת•

 (חפ/12839)

 1• תעשיית צמר ומשי ב• פרנקל בערבון מוגבל•
 2• ז׳ באלול תשי״ד (5 בספטמבר 1954)• .

 3• לעסוק.במשי מלאכותי״ משי׳ צמר׳ כותגה•
 4• הון של 000 20 (עשרים אלף) לירות ישראליות המחולק ל־

 000 20 מניות רגילות בגות 1 ל״י כל אחת•
 (חפ/12840)
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 י. הודעה על שייגויי־שם
 ניתנת בזה הודעה כי החברות הרשומות מטה שינו את .שמותיהן כדלקמן:

 תאריך השינוי השם הקודם השם החדש מם׳ התיק

 חפ/1152

 : חפ/608-1

 חפ/12833

 חפ/12403

 חפ/4660

 חפ/10914

 חצ/1779

 חפ/7006

 חפ/10205'

 מוצרים חשמליים (א.מיץ•) בע״מ טורנהייס ושות׳ בעדכון מוגבל
Turnheim & Co. Limited. Electrical Products (E.M.C.) Ltd. 

 ״עדיך בית חרושת לרהיטים מתקפלים עדין בית חרושת לרהיטים מתקפלים
 בע״מ . ולעבודות עץ בערבון מונבל:

 אבן־צוק״׳ חברה לייצור לבני םיליקט ״אבךצוק״ - מפעלי בנימין נתניה -
 חברה לייצור לבני םיליקט והטרי בנין

 בעדכון מוגבל

 ״דיור״ חברה לעבודות בגין והנדסה
 בעדכון מוגבל .

 ״אדיםון״ צרכי חשמל ורדיו
 בעדכון מוגבל

 מפיצי חלקי מסוגיות. בערבון מוגבל
Autoparts Distributors Limited 

 ״שתתי היאס המאוחדים בישראל״ .
United Hias Service, Israel 

 ״גלובוס למזרח - תעשיגי עטים י ...
 וצרכי משרד בעדכון מוגבל״

"Globus East—Manufacturers of 
Pens and Office Supplies Limited" 

 ״בית אררט בעדכון מוגבל״
"Ararat House Limited" 

 והמרי בגין בעדכון.מוגבל

 מעוגות הגורן בערבון מוגבל

 ״אדיסוך אברהם מליקובסקי
 בערבון מוגבל

 .״חברה להפצת בוכגות מובילידד
 בעדכון מוגבל

 ג׳ באלול תשי״ד (1 בספטמבר 1954)

 ג׳ באלול תשי״ד (1 בספטמבר 1954)

 ז׳ באלול תשי״ד (5 בספטמבר 1954)

 ט׳ באלול תשי״ד (7 בספטמבר 1954)

 ט׳ באלול תשי״ד (7 בספטמבר 1954)

 ט״ו באלול תשי״ד (13 בספטמבר 1954)

 א• דנציגר
 דשם החברות בפועל

 כ״ג באלול תשי״ד (21 בספטמבר 1954) ״היאם״ במדיגת ישראל
"Hias in Israel" 

 כ״ו באלול תשי״ד (24 בספטמבר 1954) רייגולדם (למזרח) בערבון מוגבל

Reynolds (East) Limited 

 כ״ח באלול תשי״ד (26 בספטמבר 1954) רחוב יבנה 32, בערבון מוגבל

 ח׳ בתשרי תשט״ו(5 באוקטובר 1954)

 הודעה לפי םעיף 242 (5)

 נמסרת בזה הודעה, שהחברות ששמותיהן מפורטים ברשימה הבאה נמחקו מפנקס החברות•

 מם׳
 שם החברה התיק

 מם׳
 סידורי

 מם׳
 שם החברה התיק

 מם׳
 סידורי

 Genimex" General Importa Export Co. Ltd. 18" חפ/489
 The Eastern General Company Limited 19 חפ/1142
1 9 6 1 / 2  מסהר ונאמנות בע״מ חפ 0

 ״ויקטורי״ חברה כלכלית ארצישראלית של . 21 :
 . חיילים. משוחררים נפגעי. המלחמה הנוכחית׳

 בע״ט י- חפ/2415
 קידיצ• בערבון מונבל חפ/3104 22
 Almet Limited. 23 חפ/3124
 Windmill Holdings Limited. 24 חפ/3179
3 3 4 3 / 2  םוודא בערבון מוגבל חפ 5
 בית מרגוע בית הכרם בעדכון מוגבל חפ/3598 26
 Palinco" Palestine International Corporation 27" חפ/3682

Limited. 
3 7 7 0 / 2 • בערבון מוגבל חפ 8 ד י ב י ח ; 
 General Barter Corporation Limited 29 (.G.B.C) חפ/3876
 Pro Unione Service Limited. 30 חפ/3951
3 8 9 4 / 3  טלטל בעדכון מוגבל חפ 1
 ״שאגן״ גוה שאגן, חיפה בע״מ חפ/3929 32
 י.ב>א• בעדכון מוגבל חפ/4010 -33

 Standard Oil Company of New York חז/224
 Petroleum Development (Palestine) Limited חז/278
 Omnium Francais de Pétroles חז/416
 .Binyan Hayishuv Company Ltd חצ/116
 .The Palestine Ashrat Ltd חצ/280
 The Wood and Building Materials Trading חצ/461

Company Ltd. 
 .J. P. A. Ltd חצ/492

 חברה מאוחדת לפיתוח שירותי הציבור
 בשכוגות הדרום בע״מ חצ/840

 יורדי ים עבריים בע״מ חצ/1595
 החברה המרכזית למלאכה בערבון מוגבל חצ/1762
 חברת המועצה לשיווק תוצרת חקלאית חצ/1766
 רמתיים חברה לפיתוח ושירותים בע״מ חצ/1867
 מועדון ״לויתן״ בעדכון מוגבל חצ/ 1961
 .The Dayag Press Limited חפ/112
 .The Jerusalem New Flour Mill Co. Ltd חפ/214
 The Jerusalem Bus Service Co. Ltd חפ/235
 םוכגות מזרחית לאגיות בע״מ י י •י ־ חפ/292
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 מס׳ מס׳ מס׳ מס׳
 סידור יי שם החברה התיק סידורי שם החברה התיק

 34 מכון לסחר פנים בערבון מונבל חפ/4022 59 פגת שייגקר־םוקולוב בחולון בערבון מוגבל חפ/6574
 International Fur Company Limited. 35 חפ/4025 60 זן־טוב בערבון מוגבל חני/6937

 36 כל טוב בערבון מונבל intercontinental חפ/4068 61 בית חרושת לתעשיית סבון הגליל (גצרת)
 The Gaza Tin Works Company Limited. 37 חפ/4071 בע״מ חפ/7016
 38 כוכב שביט היפה למכוניות בע״מ חפ/4077 62 אחוזת פגיגח מספר -1 בע״מ חפ/7683
 39 פלקומטרייד בערבון מונבל חפ/4080 63 אחוזת פנינה מספר 7 בע״מ חפ/7689
 40 ״חדשות הערב״ בעדכון מוגבל חפ/4081 64 אחוזת פנינה מספר 8 בע״מ חפ/7690
 41 חברה לחליפין מעבר לים בערבון מונבל חפ/4082 65 אחוזת פנינה מספר 9 בע״מ חפ/7691
 The United Merchants Club Limited. 42 חפ/4094 06 אחוזת פנינה מספר 10 בע״מ •חפ/7692
 43 חדריה בע״ט חפ/4097 67 מעונות חלקה 248 בגוש 6205 בע״מ חפ/7593
 Haifa Tabor Club Limited. 44 חפ/4104 08 מעונות חלקה 249 בנוש 6205 בע״מ חפ/7694

 45 קפסאות שמעון זילברברג בערבון מתבל חפ/4120 69 בר־שלום, חברה ישראלית־אמריקאית לאספקה
 46 דגי קרפיון בערבון מוגבל חפ/5173 לצרכן בע״מ חפ/7715
 47 גכס מתתיהו ״א״ בערבון מוגבל חפ/5331 70 זכרון יהודה־דוד וחיח־רחל בע״מ חפ/8230
 48 פיתוח מסחר בע״ט חפ/5378 71 מעונות גוש מס׳ 6205 חלמה 317 בערבו! מוגבל חפ/8294
 49 ״מרכז האורגים״ חברת יצרגי טקסטיל 72 המבטח בדרום בערבון מונבל תפ/8953
 בערבון מוגבל חפ/5393 73 חברת ״פוג״ מוצרי מתכת בערבון מוגבל חפ/9764

 50 גכס מתתיהו ״ב״ בעדכון מוגבל חפ/5407 74 בית ברחןב דגגב בערבון מונבל חפ/10860
 51 גבס מתתיהו ״ה״ בערבון מוגבל חפ/5408 75 מעונות בית רחוב החשמל פיגת מקוד.

 52 גכם מתתיהו ״ד״ בערבון מוגבל חפ/5409 בערבון מונבל חפ/10875
 53 גכס מתתיהו ״ו״ בערבון מוגבל חפ/5410 76 בית בהרצליה בע״מ חפ/12064
 54 גכם מתתיהו ״ג״ בערבון מוגבל חפ/5413 77 םורל בערבון מונבל חפ/3917

 55 כביר׳ חברה למסחר ותעשיית מכונות 78 חברה מרכזית ליבוא ושיווק עורות וצרכי
 בעדכון מוגבל, חפ/5578 סנדלרות (ליד התאחדות הסוחרים הכללית)

 56 הוצאת םפערא מדפיסים ומולי״ם בע״ט חפ/5611 בעדכון מונבל . . חצ/1898
 57 הרמך׳ ארגון להובלה בפתח תקוה׳

 בערבון מוגבל הפ/5872 ח׳ בתשרי תשט״ו (5 באוקטובר 1954) א• י דנציגר
 58 בית החברוגי בערבון מוגבל חפ/6495 רשם החברות בפועל

 גמסרת בזה הודעה׳ שהחברות ששמותיהן מפורטים ברשימה הבאה גמחקו מפגקם החברות•

 מס׳
 שם החברה התיק

 מס׳
 סידורי

 חפ/4578
 חפ/4600
 חפ/4759

 חפ/4931
 חפ/5852
 הפ/5789
 חפ/5804
 חפ/5811

 חפ/6050
 חפ/6276
 חפ/6381
 חפ/6559
 חפ/6717
 חפ/7114
 חפ/7116
 חפ/7307

 חפ/7341
 חפ/7343
 חפ/7358
 חפ/7361
 חפ/7394
 חפ/7416

Ahuzat Hashehenym Ltd. אחוזת השכגים בע״מ 
Tmachyahu Ltd. תמכיהו בע״מ 

 תיאטראות פרגק אליזון בע״מ
Frank Elison Theatres Ltd. 

Plot 238 Co. Ltd. חלקה 238 חברה בע״מ 
 םילברבק את בילין(ישראל) בע״מ

 מלונות מסדה בע״מ
 נפידא בע״מ

 אחוזת ציוני בע״מ
 החברה הישראלית־אמריקאית להובלה ואספקת

The Israel-American מכונות בע״מ 
Transport & Machine Supplies Ltd. 

 ק.׳ י. צ• בע״מ
 י• נ• ולדמן בע״מ

 רח׳ ראזל 43 בע״מ
 חזבית בע״מ

 חברת אמריקה ישראל לאופטיקה בע״מ
 טירת גילה בע״מ

 לדק ו חברה למסחר חוץ בע״מ
Leraco Foreign Trade Corp. Ltd. 

 גוה אליהו באחוזת הרברט םמואל בע״מ
 מעוגות שוב בע״מ

 מעונות חלקה 5 בנוש 8265 בנתניה בע״מ
1sra1-Lan:o Ltd. ישראל־לנכו בע״מ 
Sanimport Ltd. םניאימפורט בע״מ 

Nips Investment Co. Ltd. 

25 
26 
27 

28 
29 
30 
31 
32 
33 

34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

41 
42 
43 
44 
45 
46 

 מם׳
 שם החברה התיק

 מס׳
 סידורי

 קול־אור בע״מ Koi-Or Ltd. 1 פר/590
 Alcompa Ltd. 2 חפ/124
 Seo Company Ltd. 3 חפ/156
 Hamashkia Financing Co. Ltd. 4 חפ/216
 Ahuzath Joseph Ltd. 5 חפ/396
 Varda Ltd. 6 חפ/487
 The Palestine Workshops Philips Ltd. 7 חפ/501
 חברת רו בע״ט Ro Ltd. 8 חפ/545
 עצאר בע״מ Etzar Ltd. 9 חפ/590
 Maon Joseph Ltd. 10 חפ/572

 יצחק לדרברג בע״מ itzhak Lederberg Ltd. 11 חפ/1143
 מלון סן רמו בע״מ San Remo Hotel Ltd. 12 חפ/1600
 חברה לתוצרת גומי ״איזול״ בע״מ חפ/1024 13
 ״ג׳תה״ ג׳לטין תוצרת הארץ בע״מ 14
 .Geta" Palestine Gelatine Products Ltd" חפ/1193
 Achoozat Elchanan Ltd. 15 חפ/1797
 Comptoir" Commercial D^rient Ltd. 16" חפ/2087
2 1 0 9 / 1  חברת חיה שרה בע״מ חפ 7
 Freeman and Company Ltd. 18 חפ/2309
 אלבה בע״מ Alba Ltd. 19 חפ/2637
 אציל בע״ט Atzil Ltd. 20 חפ/3115
 משמרת בע״מ Mishmeret Ltd. 21 חפ/3257
 בגדל את שןת׳ בע״מ Bändel & Co. Ltd. 22 חפ/3420
 ״גזר״ חברה להוצאת ספרים תורגיים בע״מ חפ/4023 23

"Nezer" Rabbinical Books Publishing Co. Ltd. 
 24 חברה מסחרית ים־תיכוגית בע״ט . חפ/4482

Mediterranean Trading Co. Ltd. 
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 מם׳ מס׳ מם׳ מם׳
 סידור י שם החברה התיק סידורי שם החברה היתק

 47 מכבסות אוטומטיות מאוחדות חיפה 1950 76 חברת משכגות יצחק רמת גן בע״מ חפ/8958
 בע״מ חפ/7482 77 בלנאל בע״מ , ־ חפ/8966
 48 םימנאל בע״מ חפ/7483 78 שרקור חברה לקרח וקרור בהרצליה בע״מ חפ/8993
 49 בוני תרים בע״מ חפ/7485 79 אחוזת גוש 6668 חלקה 353 בע״מ חפ/8994
 50 יטקל בע״מ חפ/7498 80 אחוזת גין בע״מ חפ/9048
 52 טעונות בלפור פתח תקוח בע״מ . חפ/7571 81 תקות יצחק ז׳ בע״מ חפ/9325

 53 .אמקו טרידיננ קומפני (ישראל) בע״ט חפ/7577 82 חברה למבחר בחמרי בגין(גבעתיים) בע״מ' חפ/9787 ;
 .Ameo Trading Co. (Israel) Ltd 83 גחלת אברהם רוזנפלד ״הרצליה״ בע״מ חפ/9813
 54 י ריל בע״מ .Ril Ltd חפ/7642 84 נחלת אברהם רוזנפלד ״כגען״ בע״מ חפ/9814
 55 נאות נתניה א׳ בע״מ חפ/7643 85 נחלת אברהם רוזנפלד ״נבעת שאול״ בע״מ חפ/9815
 56 נאות נתניה ב׳ בע״מ חפ/7644 86 נחלת אברהם רוזנפלד ״ירקון״ בע״מ חפ/9816
 57 גאות גתגיה ג׳ בע״מ חפ/7645 87 נחלת אברהם רוזנפלד ״תל חיים״ בע״מ חפ/9819
 58 גאות גתגיה ד׳ בע״מ חפ/7646 88 נחלת אברהם רוזנפלד ״מפרץ״ בע״ט חפ/9820
 59 גאות גתגיה ה׳ בע״מ חפ/7647 89 נכסי אברהם רוזנפלד ״מכונות״ בע״מ חפ/9844
 60 גאות גתגיה ו׳ בע״מ הפ/7648 90 נוש 8274 חלקה 79 בנתניה בע״מ חפ/9877
 61 גאות גתגיח ז׳ בע״מ חפ/7649 91 זן ומן בע״מ חפ/9914
 62 פגת הגשיאים בע״מ חפ/ו802 92 מפעלי נחני כפר םבא בע״מ חפ/9952
 63 אלף־חת בע״מ חפ/8109 93 ויוינח בע״מ .Viviana Ltd חפ/9983

 64 למד־דלת בע״מ חפ/8110 94 ק. י. ץ. קונפקציה (1952) בע״מ חפ/10217
 65 טירת לאה ומנחם בע״מ חפ/8192 95 האחים דרויש בע״מ חפ/10403
 66 ישדגט בע״מ .isdent Ltd חפ/8275 96 שיכון 57 חברה בע״ט חפ/10769
 67 ורה בית חרושת לדברי גוי מכסף וממתכת 97 בית פסנ׳ פתח תקוח בע״מ חפ/10859
 בע״מ . חפ/8279 98 אחוזה י״נ 328 בע״מ י" • ״ חפ/11541
 חברת ישרן בע״מ .isdan Co. Ltd הפ/8289 99 י. שרייער ושות׳(מים מינרליים ונזוז) בע״מ חפ/5375

 קומת יונס בע״מ .
69 

 חברה ליבוא משוצריה קורט דפרים בע״מ חפ/3108
Swiss Import Kurt Devries Ltd. 

 חפ/8323 100
isdan Co. Ltd. חברת ישרן בע״מ 

 68 קומת יונס בע״מ .
 חפ/The Naphtaly Co. Ltd. 101 8334 חצ/142

 החברה המאוחדת להשקעות בישראל ״יצירה״
The Consolidated Investment בע״מ 

Company in Israel "Yetyra" Ltd. 

70 
 חצ/143
 ׳ חצ/612

Metropolin Co. Ltd. חברת מטרופולין בע״מ 
Nossbaum and Saul Ltd. 

102 
103 

 חפ/8334
 החברה המאוחדת להשקעות בישראל ״יצירה״

The Consolidated Investment בע״מ 
Company in Israel "Yetyra" Ltd. 

 71 רפו חברה לסלילת כבישים ולבנין בע״ט חפ/8401 104 הפרסום בע״מ .Hapirsum Ltd י חצ/843
 72 חברה ליצוא ויבוא (אתיופיה) בע״מ Aptekmann Picture Ltd. 105 חצ/868

 .Export and Import (Ethiopia) Co. Ltd חפ/8554 106 מפעלי נוח ברכה בע״מ . חצ/1936
 חפ/9817 73 חבילות פיקדילי(ישראל) בע״מ חפ/8778 107 נחלת אברהם רוזנפלד ״כפר שמריהו״ בע״ט חפ/9817

Piccadilly Parcels (Israel) Ltd. 
 74 מפעלי צדון לזכוכית בע״מ חפ/8792 י״ז בתשרי תשט״ו (14 באוקטובר 1954) א• דנציגר

 75 חברת בלאל בע״מ חפ/8933 רשם החברות בפועל-

 פקודת השותפויות
 הודעה לפי סעיף 68(3)

 נמסרת בזה הודעה כי לאחר תום שלושה חדשים מתאריך הורעה זו׳ יימחקו השותפויות אשר שמותיהן מפורטים להלן
 מפנקםי השותפויות, אלא אס כן יונשו סיבות המחייבות אחרת•

 מם׳ שם השותפות מם׳ מם׳ שם השותפות מם׳
 סידורי התיק סידורי התיק

4354 Andacht & Klepfish 16 4313 Ury Fraenkel & Sons 1 
4355 Armaly & Zaitöun 17 4314 Fainstein &Tepman 2 
4358 "Shalgon" Ice Factory — M. Nissenman & N. Jacobi 18 4315 S. Holland & Co. 3 
4362 Ramet 19 4317 Jabbour Bros. 4 
4364 Za'Blawi & Sirhan 20 4325 Central Grocery 5 
4421 Adam Salem & Sons 21 4327 Isaac Shaltiel 6 
4365 Bernard & Oscar Rosenblum 22 4329 Masuit Partnership 7 
4372 Freundlich & Schoenfeld 23 4331 Petterffy & Co. 8 
4373 "Ika" Trading & Manufacturing Co. 24 4332 Metropol 9 
4374 R.A.S. Advertising 25 4334 Photo Rex 10 
4378 Naaley Metzach Robinsohn & Polonsky 26 4339 G. Zimmerman & K. Pittel Engineers 11 
4379 "Macaron" Macaroni & Noodle Factory 27 4340 Cafe Rama 12 
4384 Amad Bros. 28 4343 Margarine Factory "Raanan" 13 
4389 M. Gotlib & Broclawski 29 4346 Bergers Trading Agency 14 
4390 Beyt El Makdes Printing Press 30 4347 Issa I. Kort & Sons 15 
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 שם השותפות מם׳ התיק

6608 W. Schelit7er 
 מ• פרימר ושות׳ 8059
8171 Landor Co. 
 טריקוטוב ש/1025
 דג־טוב אלחנן פריד בע״מ ושות׳ ש/1337
 כל־בו ננבה ש/1730
 חבילה אקספרס ש/2161
 קבוצת קידוח ש/65ד2
 בדרן את מורלוביץ ש/3931

 א• הנציגר ־ י. •
 רשם השותפויות בפועל

 מספר מם׳!
 התיק

 מספר שם השותפות
 סידורי

41 4391 Arab Dairy , 31 י• יי 
42 4392 Adeh & Naffa 32 
43 4399 Moussatchi & Algranti 33 
44 4404 Noursi & Kattout 34 
45 4410 Ahmad Ali & Ahmad Asad for General Under- 35 
46 takings 
47 4415 AbdaDah & Hanna Muna 36 
48 4416 British Restaurant 37 
49 4417 Eden Store 38 

 Allalof&Co. 40 1319 י״א The Economy Co. 39 4420 י״א

 הודעה לפי סעיף 68 (4)

 נמסרת בזה הודעה כי לאחר תום שלושה חדשים מתאריך הודעה זו, יימחקו השותפויות אשר שמותיהן מפורטים להלן
 מפנקס השותפויות, אלא אם יוגשו סיבות המחייבות אחרת•

 מם׳
 שם השותפות התיק

 מס׳
 סידורי

 קפה ״אילה״ ביפו ש/2751
 פיינר את רולנצקי בית מסחר לרהיטים ש/2870
 בית חרושת לתעשית כלי זכוכית ״יצור״ ש/2022

 ״רוממה״ בית חרושת לייצור כל מיני מוצרי
 מתכת ומכונות ש/3081
 ברוגו וליגק את זלמה הרצוג ש/3092

 ״רי־גג״ מפעל לעבודות רהוט וגברות בגין
 מגדל אשקלון ש/3228
 ורק את רשבא ש/3291
 ״טקדמיק״ מפעלי קרמיקה -טכגית ש/3237
 בית מסחר לחמרי בגין׳ אליאס את כהן גתגיה ש/3311
 ״קבוצה לעבודות בנין אטף״ ש/3115
 ״מניללא״ שונברנר את קרופרין י ש/3530

 ״מרכז הנחשונים״ (צרין בהרב זלצר) קבלגים
 לעבודות בנין ש/3593
 מיכאל קמר את משה שקרצי ש/3740
 ד״ר קלור ובדל רנוטקוביץ ש/3854

 קפה ופנםיון ״נודרים״ בת־ים (בלומגשטיין
 ובנו) ש/3857
 ״מאפית לין״ - םוסנד הדרה ש/4953
 ״שמשון״ בית מלאכה לטחינת קמח ש/4067
2901 Cordova Bros. 
3977 Lily Perfumery Cosmetical & Chemical Works 
4357 Palestine Ship Repairs Co. 
4771 Talithman & Co. Flour Mill Yesreel 
4852 Centre of Fashion Pafers Y. Yedwal & H. Fish 
5045 
5635 
5732 
6493 
6868 
6869 
7310 
7526 

"Herman" Isaac Yehuda Herman 
"Hametawekh" (The Broker) 

National Film 
Yehoshua Shapira 

Universal Commercial Co. 
Thermon 

L. Robinson & Co. 
The B.S. Engineering Co. 

35 
36 
37 
38 

39 
40 

41 
42 

,43 
44 
45 
46 

47 
48 
49 

50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

 מס׳
 שם השותפות התיק

 מס׳
 סידורי

 י״א בתשרי תשיט״ו (8 באוקטובר 1954) א• דגציגר
 רשם השותפויות בפועל

 1 דוד אבנר - אברהם ארקין . ש/45
 2 פוטו מוברמן ש/168
 3 מוסך הדרום ש/302
 4 אופסט — ליטו ״אילת״ ש/415

 5 , מכון להכפלה אטנותית והוראת מקצועות
 מסחר ״המומחה״ ש/550
 6 בוטניח מפעלי מטל ופלסטיקה ש/610
 7. שלמה הולנדר ש/722

 8 ן. ויסמן את ש• לביא ש/1030
 9 קמחי ושות׳ ש/1103
 10 ״נזוז רענן״ ש/1196
 11 ״חמישה בורםקאים״ ש/1227
 12 אחים קליינר ש/1077
 13 חסיד את גחמיאם ש/1314
 14 מכבסה אוטומטית ״תפארת״ ש/1583
 15 הנקום ושות׳ ש/1594
 16 ״אופנת יונה״ נכטמן את קנובל ש/1728
 17 אפשטיין את בוכנר ש/1800
 18 מיכאל שנפלד את בנימין שובר ש/1801
 19 שמו מצא ואשר םנל ש/1965

 20 ״הר־ניל״ חברה לבנין ותעשיה של חיילים
 משוחררים ציחיל• ש/1994
 21 ״סטלו־רקס״ בית מלאכה לתקון עטים נובעים ש/1998
 22 דוד מונר ושות׳ ש/2008
 23 ספיד ושות׳ בית יציקה למתכת ש/2048
 24 סוכנות להפצת סיגריות ״לוד״, חיפה ש/2185
 25 מאפית גלגץ ש/2279

 '26 . ״אחים אלטמן״ השאלת קומפרסורים ועבודות
 חצוב , י ש/2281

 27 -אהוד חיים את ארנםט באומאל, טרקטורים
 וקומפרםורים, חיפה ש/2359
 28 משח ויעקב מוגיגה ש/2421
 '29 קדייזטן את שלזיגגר ש/2427
 30' אריח שלמוביץ ובגו ש/2499
 31 ויגשטוק - בלאושטין * ש/2652
 32 .להט הדרום ש/2658
 33 בית ספר לגחגות ״לפיד* ש/2664
 34 ״מוסך מגינים״ מרדכי סגל את שרגא גילומביך ש/2723
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 בית משפט השלום הראשי: 1) חיפה; 2) תל אביב•
 מספד התיקים האזרחיים: 1) 37/39; 2) 149/46.

 היום האחרון לקבלת ההוכחות:
 י״א בכסלו תשט״ו(6 בדצמבר 1954).

 שם הנאמן וכתבתו:
 מקבל הנכסים הרשמי״ בנין בתי המשפט׳ ת»ד• 1254׳ ירושלים״

 ו׳ בחשון תשט״ו (2 בנובמבר 1954) חיים קדמון
 מקבל הנכסים הרשמי

ת נכסים׳ אסיפות ראשונות וחקירות פומביות ל ב  צווי ק
 שם החייב׳ תיאורו וכתבתו:

 1) פנחס פרמד׳ סוחר׳ רח׳ הנביאים 33׳ תל אביב;
 2) ליאו רבינוביץ״ בעל משרד לנסיעות׳ רח׳ המשכיר 2׳

 תל אביב•
 בית המשפט: בית המשפט המחוזי בתל אביב־יפו•

 יום הגשת הבקשה:
 1) וי. בחשון תשט״ו (2 בגובמבר 1954);

 2) י״ד בחשון תשט״ו (10 בנובמבר 1954)•
 מספרי התיקים האזרחיים: 1) 2509/54 ; 2) 2554/54•

 תאריך צו קבלת הנכסים:
 1) ז׳ בחשון תשט״ו (3 בנובמבר 1954);

 2) י׳׳ד בחשון תשט״ו (10 בנובמבר 1954)•
 האם הבקשה היא לפי בקשת נושה או בקשת החייב:

 לפי בקשת החייבים•
 תאריך האסיפה הראשונה״ השעה והמקום: "י . .

 כ״ז בחשון תש ט״ו (23 בנובמבר 1954)-1) בשעה 12 בצהרים;
 2) בשעה 1 אחה״צ׳ במשרד מקבל הנכסים הרשמי׳ רח׳ נחלת

 בנימין 39׳ תל אביב•
 תאריך החקירה הפומבית״ השעה והמקום: .'.

 כ״ד בכסלו תשט״ו (19 בדצמבר 1954) בשעה 8-30 בבוקר.
 בבית המשפט המחוזי בתל אביב•

 ט״ז בחשון תשט״ו (12 בנובמבר 1954) חיים קדמון
 מקבל הנכסים הרשמי

 הודעות אלו מתפרסמות על אחריות המודיעים ואין בפרסומן
 משום מתן תעודה על נכונותו

 ז׳אן דוידפקו בע״מ
 (בפירוק מרצון) . י ״ -־ ״.
 ניתנת בזח הודעה״ שבאסיפה הכללית היוצאת מן הכלל
 של החברה שנתקיימה ביום 4 באוקטובר 1953 הוחלט על פירוק
 החברה מרצון ועל מינוים של פלמן׳ ליואי. ושות׳ למפרקי החברה•
 על בל הנושים להגיש תביעותיהם למפרקים לפי הכתובת:

 דחי לבונטין 7״ תל אביב•
 פלטן׳ ליואי ושות׳

 > מפרקים :

 ״גולן״ חברה מרכזית ליבוא תוצרת חלב בערבון מוגבל
 (בפירוק מרצון)

 : נמסרת בזח הודעה כי האסיפה הכללית היוצאת מן הכלל
 שהתכנסה ביום 19בםסטטבר 1954 החליטה לפרק את החברה

 מרצון•
 נושי החברה מוזמנים בזח להגיש את תביעותיהם תוך
 שלושים יום מיום פרסום הודעה.זו למפרק החברה׳ רחוב העליה 3׳

 תל אביב•
 ט• מיכאל י

 מפרק החכרה

 הודעה לפי סעיף 08(5)
 נמסרת בזה הודעה כי השותפויות אשר שמותיהן מפורטים

 להלן נמחקו מפנקס השותפויות.

 מס׳ . מס׳
 סידורי שם השותפות התיק
2303 Palestine Files & Toos Works 1 
2404 Delta Supply Co. 2 דלטה חברה להספקה 
2455 Safra 3 
2515 Establissements Scheffy 4 
2537 "Arig" Rigel & Volanov 5 
2590 Legaz Levant Gaz Apparatus Factory , 6 
2701 Citrus Export Co. 7 
2784 Hadeshen Petacb-Tikvah 8 
2785 Laundry Zachor 9 
2835 Gay 10 
 י 11 •י ״יזדעליה״ ד• ם• אפשטיין אחים בכר וגלובוס 28/25
6112 G.A.F. 12 
3996 "Pamaf" The First Palestine Machine Tool 13 

Factory M. & E. Sahavi Tel Aviv 
4004 Tel-Or 14 
4050 Hotel Tel-Or Jerusalem 15 
3568 Kamel Abdul Rahman & Bros. 16 
3573 Terazith 17 
3576 'Ion" Factory of Scientifically Controlled Food 18 

Stuffs 
3577 H. R. Loiss & Co. 19 
3850 Investments & Intercontinental Trading Company 20 
3588 Dahdaleh & Jabagi 21 
3594 Asta Chemical & Medical Products 22 
3596 Merkaz Hamakolet 23 
3604 Daoudi & Abdo 24 
3605 Eiicn 25 
3610 The Palestine Leather Trading Company 26 
3613 AlHajAbdelKaderSaadelDin & Taleb Darwazeh 27 
3617 Shlomo Silber & Co. 28 
3619 Lemberger et Weinstock 29 
3620 M. Greidinger & Co. 30 
3632 Yevul 31 
3634 Bidlovsky & Gotlieb 32 
3644 Roco 33 
3645 Youssef Tamim Nijem & Sons — Majdal Jaffa 34 
3646 Sharikat El Maarad El Iragi 35 
3649 The Arab Water Supply Co. 36 
3653 Gronau & Munwes 37 
3656 Arwa El Woska 38 
3661 The Imerseas Commercial Co. 39 : 
3674 Leybovitz Henkin & Co. 40 
3676 Toov Haare'z 41 
3679 Canavati Brothers 42 
3650 Palestine Supply Partnership Dostawa 43 
3694 Metropol Taxi Co. 44 
3695 Ben Uri-Wolff 45 
3696 Sabego 46 
 47 בית מלאכה לכעכים ״סגטל״ 2677

 י״א בתשרי תשט״ו(8 באוקטובר 1954) א• דנציגר
 רשם השותפויות בפועל

 פקודת פשיטת הרגל, 1936
 הודעה על כוונה להכריז דמוי דנדה.

 שטות החייבים׳ תיאורם וכתבתם:
 1) אביגדור וולהגדלר, גהג״רחוב י״ח 30״ קרית חיים׳ חיפה;

 2) יצחק אורלגוכ׳ תעשיין׳ תיד• 63׳ חיפה•
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ל הפיס ע פ  מ
ת להגרלת כרטיסי הגרלה י נ כ  ת

 פדרה א/1955

: י נ ב ש ל  ש
 20,000 כרטיסי הגדלה יזכו בסך —2 ל״י כל אחד;

: י ש י ל ב ש ל  ש
 1) 200 כרטיסי הגרלה יזכו בסך —10 ל״י כל אחד;
 2) 75 כרטיסי הגרלה יזכו בסך —20 ל״י כל אחד;
 3) 30 כרטיסי הגרלה יזכו כסך —50 ל״י כל אחד;
 4) 15 כרטיסי הגרלה יזכו בסך —100 ל״י כל אהד;
 G (5 כרטיסי הגרלה יזכו בפך —250 ל״י כל .אחד;
 6) 4 כרטיסי הגרלה יזכו בסך —500 ל״י כל אחד;
 7) 3 כרטיסי הגרלה יזכו בסך —1000 ל״י כל אחד;

t 8) 1 כרטיס הגרלה יזכה בסך —2500 ל״י 
 0) 1 כרטיס הגרלה י יזכה בסך —3000 ל״י•

 (ג) בהגרלה השלישית שתתקיימ ביומ א׳ בגיםן תשט״ו
 (24 במרס 1955), יועלו בגורל בארבעה שלביפ 42,410 כרטיסי
 הגרלה מתוך 199,420, שזכיותיהס יהיו בסך כולל של —161,000

 ל״י, כדלקמן:

: ן ו ש א ב ר ל  ש
 20,000 כרטיסי הגרלה יזכו בסך —3 ל״י כל אחד;

: י ג ב ש ל  ש
 20-000 כרטיסי הגרלה יזכו בסך —3 ל״י כל אחד;

: י ש י ל ב ש ל  ש
 2,000 כרטיסי הגרלה יזכו בסך —•5 ל״י כל אחד;

: י ע ב רב י ל  ש
 1) 200 כרטיסי הגרלה יזכו בסך —10 ל״י כל אחד;
 2) 100 כרטיסי הגרלה יזכו בסך —20 ל״י כל אחר;
 3) 50 כרטיסי הגרלה יזכו. .בסי —50 ל״י כל אחד;
 4) 30 כרטיסי הגרלה יזכו בפך —100 ל״י כל אחד;
 5) 16 כרטיסי הגרלה יזכו בפך —250 ל״י כל אחד;
 6) 7 כרטיסי הגרלה יזכו בפך —500 ל״י כל אחד;
 7) 4 כרטיסי הגרלה יזכו בפך —1000 ל״י כל אחד;
 8) 2 כרטיסי הגדלה יזכו בסך —2500 ל״י כל אחד;

 9) 1 כרטיס הגרלה יזכה בפך —5000 ל״י>

י ו ת פ ל  6• ק
 (א) מפעל הפיס יכין ארבע קלפיות•

 (ב) לכל אחת משתי קלפיות, שיסומגו ״קלפי מם׳ 1״ ו״קלפי
 מם׳ 2״, יוטלו, לפגי קיומה של ההגרלה הראשוגה וההגרלה השגיח
 בסדרה זו׳ עשרה פתקים המםומגיפ במספרים סידוריים 0 ער 9

 ועד בכלל.
 (נ) סמוך לפני קיומה של ההגרלה השלישית בסדרה זו׳
 יוטלו לקלפי המסומנת ״קלפי מם׳ 1״ חמישה פתקים המסומנים
 במספרים סידוריים 0 עד 4 ועד בכלל ולקלפי המסומנת ״קלפי
 מם׳ 2״ יוטלו באותו מעמד חמישה פתקים המסומנים במספרים
 סידוריים 5 עד 9 ועד בכלל• מיד עם פיוס השלב השני של ההגרלה
 השלישית בסדרה זו׳ יוצאו מתוך הקלפי המסומנת ״קלפי מם׳ 2׳׳
 כל הפתקים שנותרו בה אותה שעה׳ ויוטלו לתוך הקלפי המסומנת
 ״קלפי מס׳ 1״׳ ובאותו מעמד יוטלו לתוך הקלפי המסומנת ״קלפי
 מס׳ 2״ עשרה פתקים המסומנים במספרים סידוריים 0 עד 9

 ועד בכלל.
 (ד) לקלפי השלישית׳ שתהיה סובבת על ציר ולה דלת בת
 שלושה מנעולים׳ ושתסומן ״קלפי מס׳ 3״׳ יוטלו׳ לפני .קיומה
 של ההגדלה הראשונה בסדרה זו, 000׳200 פתקים המסומנים
 במספרים סידוריים 1 עד 000׳200 ועד בכלל׳ המתאימים למספרים

 הסידוריים של כרטיסי ההגרלה•

ת י נ כ ת ת ה ל ו ח  1• ת
 תכנית זו תחול על פדרה בת '000׳200 כרטיסי הגרלה•

ה ל ר ג י ה ס י ט ר  2• כ
 י כרטיסי ההגדלה יסומנו במספרים פידורייפ ממספר 1 עד
 מספר 000׳200 ועד בכלל ותצויין על פניהם ההנרלה אשר הם

.  משתתפים בה• י

ר כ ו מ ת ה מ ת ו ח ם ו י ס י ט ר כ ת ה ר י כ  3• מ
 (א) כרטיסי ההנרלה יימכרו על ידי מפעל הפיס במישרין,
 באמצעות סוכנים ראשיים מאושרים שיתמנו על ידיו ובאמצעות

 סוכני משנה שיתמנו על ידי הסוכנים הראשיים.
 (ב) סוכן ראשי המוכר כרטיס הגרלה יחתים עליו את שמו
 וכתבתו המלאים, ובמקרה של מכירה באמצעות סוכן משנה,
 נם את שמו וכתבתו המלאים של אותו סוכן המשנה, וכן את
 הכתובת המלאה של המקום בו נמכר הכרטיס• הסוכן וסוכן המשנה
 האמורים יהיו חייבים - פרט למקרים המפורטים להלן — למכור
 לקונה את הכרטיס האמור, את הכרטיסים להנהלות הנותרות
 בסדרה זו, אם ירצה לקנותם, בכתובת שבה נמכר הכרטיס האמור׳

 או בכתובת של הסוכן הראשי המוחתמת על הכרטיס•

ס י ט ר כ ר ה י ח  4• מ
 בכפוף לאמור להלן, יהיה מחירו של כל כרטיס הגרלה, המזכה

 את המוכ״ז בהשתתפות בהנרלה אחת, סך 1 ל״י.

ן ה ת ב ו י כ ז ה ת ו ו ל ר ג ה  5• ה
 ייערכו שלוש הגרלות של סדרה זו, כדלקמן:

 (א) בהגרלה, הראשוגה שתתקיים ביום ד׳ בשבט תשט״ו
 (27 בינואר 1955) יועלו בגורל בארבעה שלבים 24,245 כרטיסי
 הנרלה מתוך 200,000, שזכיותיהם יהיו בסך כולל של —40,300

 ל״י, כדלקמן:

: ן ו ש א ב ר ל  ש
 2,000 כרטיסי הנדלה יזכו בסך —2 ל״י כל אחד;

: י ג ב ש ל  ש
 2,000 כרטיסי הנדלה יזכו בסך —2 ל״י כל אחד;

: י ש י ל ב ש ל  ש
 20,000 כרטיסי הנדלה יזכו בסך —1 ל״י כל אחד;

: י ע י ב ב ר ל  ש
 1) 150 כרטיסי הנדלה יזכו בסך —10 ל״י כל אחד;
 2) 50 כרטיסי הנדלה יזכו בסך —20 ל״י כל אחד;
 3) 20 י כרטיסי הנדלה יזכו בסך —50 ל״י כל אחד;
 4) 13 כרטיסי הגרלה יזכו בסך. —100 ל״י כל אחד;
 5) 6 כרטיסי הנדלה יזכו בסך —250 ל״י כל אחד;
 6) 3 כרטיסי הגרלה יזכו בסך —500 ל״י כל אחד;
 7) 2 כרטיסי הגרלה יזכו בסך —1000 ל״י כל אחד;

 8) 1 כרטיס הגרלה יזכה בסך —2500 ל״י•

 (ב) בהגרלה השגיה שתתקיים ביום ב׳ באדר תשט״ו (24
 בפברואר 1955) יועלו בגורל בשלושה שלבים 22,335 כרטיסי
 הגרלה׳ מתוך 9,755?!1, שזכיותיהם יהיו בסך כולל של —500׳64

 ל״י, כדלקמן:

: ן ו ש א ב ר ל  ש
 2,000 כרטיסי הגרלה יזכו בפך —3 ל״י כל אחד;
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 בלבד מתוך קלפי מם׳ 4• עלייתו בגורל של הפתק מתוך הקלפי
 מס׳ 3 תיחשב כעלייתו בגורל של כרמים ההגרלה הגושא את
 המספר הסידורי המתאים למספד המסומן על הפתק שיעלה מקלפי
 מם׳ 3׳ וסכום הזכיה שאותו כרטיס יזכה בו יהיה' כסכום המסומן

 על הפתק שיעלה מקלפי מם׳ 4 כאמור•

ה ל ר ג ה ת ה ו א צ ו ם ת ו ס ר פ ם ו ו ש י  10• ר
 (א) מספרו של כל כרטיס הגרלה שעלה בגורל"וסכום הזכיה
 לפיו יירשמו .בפרוטוקול שיתגהל בכל אחת. משלוש ההגרלות
 ושייחתם על ידי חברי מועצת המנהלים חגוכחים בהגדלה׳ ודק

 פרוטוקול זח יחייב את מפעל הפיס•
 (ב) תוצאותיה של בל הגרלה יפורסמו בהקדם האפשרי

 במודעה מיוחדת שתוצא על ירי המפעל•
 (ג) על בעלי כרטיסי ההגרלה לבדוק אם עלו כרטיסיהם

 בגורל בהתאם לתוצאות כל הגרלה שיפורסמו כאמור•

ת ר י מ ש ו , ח ל ר נ ה י ה ר ח ת א ו י פ ל ק ל ב ו פ י ט  11• ה
ת * ו י פ ל ק  ה

 (א) בסיום כל הגרלה תיגעל קלפי מס׳ 3׳ וכל ארבע הקלפיות
 יוחזרו למקום שמירתן.

 (ב) מפתחות חמגעולים של קלפי מסי 3 נמצאים ברשותם
 של שלושה מחברי מועצת המגהלימ של מפעל. הפיס׳ שמהם אחד —
 מגהל שנתמנה על ידי משרד האוצר׳ השגי - מגהל שנתמנה על
 ידי משרד הפגים׳ והשלישי - מנהל שנקבע על ידיימועצת המנ־
 הלימ מתוך שאר חברי המועצה• כל חבר •מחזיק במפתחו של

מנעול אחד בלבד של הקלפי. ; 

 (ג) ממלאי מקום קבועים לכל אחד משלושת חברי המועצה
 האמורים נתמנו על ידי המועצה• ממלא מקום של המנהל שגתמגח
 על ידי משרד האוצר׳ נתמנה בהסכמת* שר האוצר׳ וממלא מקומו
 של מנהל שנתמנה על ידי משרד הפנים׳ נתמנה בהכםמת שר
 הפנים• כל ממלא מקום דשאי׳ במקרה של צורך׳ לקבל לרשותו

 את המפתח בידי חבר המועצה שאת.מקומו הוא ממלא.
 (ד) מפתחות משנה למנעולי הקלפי מס׳ 3 הופקדו בבנק
 לאומי לישראל בערבון מונבל׳ תל אביב. מפתחות המשנה לא
 יימסרו אלא לפי הוראה בכתב חתומה בידי שלושה מחברי מועצת

 המנהלים של מפעל הפיס•
 (ה) הקלפיות יישמרו במקום שייקבע על ידי מועצת המנהלים
 והקלפי מם׳ 3 תיפתח בנוכחותם של שלושה מחברי מועצת

 המנהלים לפחות•

ר לו ת 1 נ ת ה י י ח  12• ד
 במקרה ועקב סיבות שאינן תלויות במפעל הפיס אי אפשר
 יהיה לקיים אחת או יותר מההגדלות לפי תכנית זו במקום או
 במועד שנקבעו או שייקבעו בהתאם לתכנית זו׳ יקיימו אותה
 הנדלה או אותן הנרלות במקום ובמועד אשר יפורסמו ברבים

 מטעת מפעל הפיס•

ת ו ל ה נ ה ת ב ו פ ת ת ש  13• ה
 . (א) הרוכש כרטיס הגרלה לפני. קיום ההנרלה הראשונה
 ישלם תמורתו סך —1 ל״י ויקבל כרטיס הגרלה (להלן-הכדטיס
 הראשון) המסומן בטלים ״הנרלח ראשונה״׳ שיזכהו להשתתף

 בהנרלה הראשונה בלבד•
 (ב) עד יום י״א בשבט תשט״ו(3 בפברואר 1055) שעה 00י18
 ועד בכלל׳ יהיה בעל הכרטיס הראשון רשאי׳ בתנאי שאותו כרטיס
 לא עלה בגורל בשלב הרביעי של ההגרלה הראשונה׳ לרכוש -
 תמורת תשלום סך -•1 ל״י וכגגד מסירת הכרטיס הראשון במקום
 בו הוא רכש את הכרטיס הראשון או בכתיבת הסוכן הראשי
 המוחתמת על הכרטיס הראשון - כרטיס הגרלה חדש (להלן—
 הכרטיס השגי) שישא את אותו המספר הסידורי המסומן בכרטיס
 הראשון׳ הכרטיס השני יסומן במלים ״הגרלה שגיה״׳ ויזכה את

 בעליו להשתתף בהגרלה השגיה בלבד.
 (ג) מיום י״ב בשבט תשט״ו (4 בפברואר 1955) שעה 08.00
 ועד יום כ״ט בשבט תשט״ו (21 בפברואר 1955) שעה 00>18 ועד

 (ח) לקלפי הרביעית שתחיה םובבת על ציר, ושתפומן ״קלפי
 מס׳ 4״׳ יוטלו׳ לפגי כל הגרלה והגדלה משלוש ההגרלות בסדרה
 זו׳ מספר פתקים כמספר כרטיסי חהנרלח שיש להעלותם בגורל
 בשלבי השלישי של ההגרלה השגיה ובשלב הרביעי של ההגרלה
 הראשונה וההגרלה השלישית.בסדרה זו׳ ועל כל אהד מהפתקים
 . האמורים יסומן סכום המתאים לאחד מסכומי הזכיות באותו שלב•
 (ו) הפתקים .יוטלו לקלפיות בגוכחותם של שלושה חברי

 מועצת המנהלים של. מפעל הפיס לפחות•

ן ה י ל ח ע ו ק י פ ת ו ו ל ר ג ה ר ה ו ד י  7• ם
 (א) ההגדלות יבוצעו על ידי מועצת המגהליס של מפעל
 חפים ובהדרכתה• ההגרלות יתקיימו בפומבי׳ במקום ובשעות

 שעליהם תבוא הודעה בעתוגות היומית•
 (ב) לכל הגרלה יוזמגו על ידי מפעל הפיס מספד מסויים של
 נציני הציבור שיתמנו על ידי העיריות של ירושלים׳ תל אביב
 וחיפה ועל ידי חבר המועצות המקומיות והעיריות׳ ונצינימ אלה
 יהוו ועדה שתפקח על •ביצוע החנרלח• במקרה ואף אחד מאותם
 גציני ציבור לא יהיה נוכח באולם עד למועד התחלת ההנרלח׳
 יוזמנו על ידי חברי מועצת המנהלים של מפעל הפיס הגוכחים
 בהנרלח׳ שני אנשים או יותר מתוך הקהל באולם׳ ואנשים אלה

 יהוו את הועדה האמורה•

ם י ק ת ת פ א ל ע  8• ה
 ;־־. בכל הנדלה יוזמנו על ידי חברי מועצת המנהלים של מפעל
 חפים הנוכחים בה׳ שני אנשים או יותר מתוך הקהל באולם
 ואנשים אלה יעלו את הפתקים מארבע הקלפיות׳ בהתאם לסדר
 העלאת הפתקים כאמור להלן׳ ובהתאם להוראות שיינתנו להם
 על ירי חברי מועצת. המנהלים של מפעל חפים הנוכחים באותה

 הגרלה•

ל של ר ו נ ם ב ת י י ל ו ע ם ת ק י ס ת ח א ל ע ר ה ד  9• ס
ם י ס י ט ר כ  ה

 (א) הגדלת כרטיסי הגרלה בשלב הראשון והשני של ההגרלה
 הראשונה׳ ובשלב הראשון של. ההגרלה השגיח׳ ובשלב השלישי
 של ההגדלה השלישית כאמור בסעיף 5 לעיל׳ תיעשה על ידי
 העלאת שני פתקים׳ האחד מתוך קלפי מם׳ 1 והשני' מתוך קלפי
 מס׳ 2׳ ועלייתם בנורל של .שני פתקים אלה תיחשב בעלייתם
 בגורל של כל כרטיסי ההגרלה שמספריהם הסידוריים ממרים
 בשתי הספרות המסומנות.על הפתקים שיועלו י כאמור׳ וזאת כך׳
 שהפתק שיעלה מתוך קלפי מם׳ 1 יסמן את הספרה האחרונה של
 המספרים הסידוריים האמורים׳ והפתק שיעלה מתוך קלפי מם׳ 2
 יסמן את הספרה שלפני האחרונה של המספרים הסידוריים האמורים׳
 (ב) הגדלת כרטיסי הנדלה בשלב השלישי של ההגדלה
 .הראשונה ובשלב השגי שלי ההגרלה השגיח כאמור בסעיף 5 לעיל,
 תיעשה על ידי העלאת פתק אחד מתוך קלפי מס׳ 1, ועלייתו
 בגורל של פתק זה תיחשב בעלייתם בגורל של כל כרטיסי ההגרלה
 שמספריהם הסידוריים ננמרים בספרה המסומנת על הפתק שהועלה

 מתוך קלפי מס׳ 1 כאמור•
 (ג) הגרלת כרטיסי הגרלה בשלב הראשון של ההגרלה השלי
 שית כאמור בםעיף 5 לעיל׳ תיעשה על ידי העלאת פתק אהד
 בלבד מתוך קלפי מם׳ 1׳ ועלייתו בגורל של פתק זה תיחשב
 בעלייתם בגורל של כל כרטיסי ההגרלה שמספריהם הסידוריים
 גגטרימ בספרה המסומנת על הפתק שהועלה מתוך קלפי מס׳ 1

 כאמור•
 (ד) הגדלת כרטיסי הנדלה בשלב השני של ההגרלה השלישית
 כאמור בסעיף 5 לעיל׳.תיעשה על ידי העלאת פתק אחד בלבד
 מתוך קלפי טס׳ 2, ועלייתו בנורל של פתק זח תיחשב בעלייתם
 בגודל של כל כרטיסי ההגרלה שמספריהם הסידוריים ננמרים

 בספרה המסומנת על הפתק שהועלה מתוך. קלפי טס׳ 2 כאמור•
 (ח) הגרלת כרטיסי הגרלה בשלב השלישי של ההגרלה השניה
 ובשלב הרביעי של ההנהלה הראשונה ושל .ההגרלה השלישית
 כאמור בסעיף 5 לעיל, תיעשה בנפרד לנכי כל כרטיס וכרטיס
 שיש להגדילו על פי כל הפסקאות המפורטות לנכי אותו שלב,
 על ידי העלאת פתק אחד בלבד מתוך קלפי מם׳ 3 ופתק אחד
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 14• ת ש ל ו פ ה ז כ י ו ת
 (א) סכום הזכיה לפי כל ברטים הגרלה שיעלה בגורל ישולם•

 למוכ״ז של אותו כרטיס לפי דרישתו וגגד מסירת הכרטיס —
 (1) אם עלה הכרטיס בגורל בהגרלה הראשונה, בכל
 יום החל מיום ט׳ בשבט תשט״ו (1. בפברואר 1955)
 שעה 00־08, אך לא יאוחר מאשר מאה ושמונים

 יום אחרי תאריך ההגרלה הראשונה;
 (2) אס עלה הכרטיס בנורל בהנרלה השניה - בכל
 יום החל מיום ז׳ באדר תשט״ו (1 במרס 1955)
 שעה 08.00״ אך לא יאוחר מאשר מאה ושמונים

 יום אחרי תאריך.ההגדלה השניה;

 .(3) אם עלה הכרטיס בגורל בהגרלה השלישית — בכל
 יום החל מיום ט׳ בגיםן תשט״ו (1 באפריל 1955)
 שעה 08.00, אך לא יאוחר מאשר מאה ושמוגים

 יום אחרי תאריך ההגרלה השלישית׳ -

 וזאת במקום ובשעות שייקבעו במודעה על תוצאות ההגדלה
 שתפורםפ ברביפ מטעם מפעל חפים•..

 (ב) לא גדרש תשלופ זכיה במועדו כקבוע בסעיף קטן (א)
 — לא יהיה מפעל חפים חייב לשלמו•

 (ג) מפעל הפיס לא יהיה אחראי כלפי בעל כרטיס ההגרלה
 שכרטיסו אבד או הושמד׳ או שקולקל כך שמספרו איגו ברור. די

 צרכו•

' ה ס נ כ ס ה  15• ט
 הזכיות אינן מהוות הכנסה החייבת במס הכנסה לפי פקודת

 מם הכנסה׳ 1947•

. ת ו ל ר ג ם ה ו י ק ת ל ו ש  16• ר
 ההגרלות יתקיימו ברשות מאת שר המשפטים בהתאם לחו־

 ראות סעיף 191(5) לפקודת החוק הפלילי׳ 1936•

ל ו פ ג י ו ת ע פ מ ד ה ר ש  17• מ
 המשרד הרשום של מפעל הפיס נמצא ברחוב אחד העם 27׳
 תל אביב׳ ויש לפנות לאותו משרד בכל הענינים הנוגעים למפעל

 הפיס ולתכנית הנוכחית•
 ש• לבנשטץ ..

 מזכיר

 . תיקון טעות
 בהזמנת בית הדין בפתח תקוה תיק שיד/48/1216׳ שנתפרסמה
 בילקוט הפרסומים 367, תשי״ד׳ עמי 1568׳ במקום ״יחזקאל בן
 יוסף שמחוך׳ צ״ל ״יחזקאל בן יוסף שהמוך׳.ובמקום ״חביבה

 שמחוך צ״ל ״חביבה שהמוך•
 ט״ו בחשון תשט״ו (11 בנובמבר 1954) הדבש• כץ, המזכיר

 תיקון טעות דפוס .
ד 35׳ בהודעה בדבר עמו ׳ ו  בילקוט הפרסומים 375״ תשט״
 שימי שם האגודה השיתופית ״החושלים״, במקום ״עמידך״ צ״ל

 ״עמיעד״•

 בכלל׳-יהיה בעל.הכרטיס ׳הראשון׳ שלא השתמש בזכותו על פי
 סעיף קטן (ב) לעיל׳ רשאי — תמורת תשלום סך י—1 ל״י וכנגד
 מסירת הכרטיס. הראשון במקום או בכתובת. האמורים באותו

 סעיף קטן י— לרכוש כרטיס הנדלה הדש להנרלה השניה (להלן— •
ה ׳מאותו המספד נ ו ש  .הכרטיס השני) הנושא מספר סידורי ה
 המסומן על פני הכרטיס הראשון• דינו של בעל הכרטיס הראשון
 שלא השתמש בזכותו על פי סעיף קטן זה עד יום כ״ט בשבט
 תשט״ו (21 ״ בפברואר 1955) שעה 18.00 יחיה כדין אדם הנזכר

 בסעיף .קטן (ח).
 , (ד) דינו של בעל הברטים הראשון שכרטיםו עלה בנורל
 בשלב הרביעי של ההגדלה הראשונה יחיה בדין אדם הנזכר בסעיף

 קטן(ח).
 (ח) יעד יום ט׳ באדר תשט״ו (3 במרס 1955) שעה 18.00
 ועד בכלל׳ יהיה בעל הכרטיס השני רשאי. בתנאי שאותו כרטיס
 לא עלה בנורל בשלב השלישי של ההנרלה השניה׳ לרכוש — תמורת
 תשלום סך ~1 ל״י וכנגד מסירת הכרטיס השני׳.במקום בו הוא
 רכש. את הכרטיס השני או בכתובת הסוכן הראשי המוחתמת על
 הכרטיס השני — כרטיס הנדלה הדש (להלן—הכרטיס השלישי)
 שישא את .אותו המספד הסידורי המסומן בכרטיס השני• הכרטיס
 השלישי יסומן במלים ״הנדלה שלישית״״ ויזכה את בעליו להשתתף

 בהנרלה השלישית בלבד.
 (ו) מיום י׳ באדר תשט״ו (4 במרס 1955 שעה 00<08 ועד
 יום כ״ז באדר.תשט״ו (21 במרס 1955) שעה 18-00 ועד בכלל׳
 יהיה בעל הכרטיס השני׳ שלא השתמש בזכותו על פי סעיף קטן
 (ה) לעיל׳ רשאי י— תמורת תשלום סך-.! ל״י וכננד מסירת הכרטיס
 השני במקום ובכתובת האמורים באותו סעיף קטן — לרכוש
 כרטיס .הגרלה חדש להגרלה השלישית הנושא מספר סידורי
ה מאותו המספר המסומן על פני הכרטיס השגי• דינו ג ו ש  ה
 .של בעל הכרטיס השני שלא השתמש בזכותו על פי סעיף קטן זה
 עד יום כ״ז באדר תשט״ו (21 במרס 1955) שעה 18-00 יהיה כרין

 האדם הנזכר בסעיף קטן'(ט).
 ׳.- (ז) דינו של בעל הכרטיס השני שכרטיםו עלה בגורל בשלב
 השלישי של ההנרלה השניה׳ יהיה כדין.אדם הנזכר בסעיף קטן(ט).
 • (ח) אדם הרוכש כרטיס הנדלה להנרלה השניה ולא מוסר
 כננדון. כרטיס שזיכהו להשתתף בהגרלה הראשונה, ישלם עבור
 ׳הכרטיס להנרלה השניה, נוסף על מחיר הכרטיס, את הסך הנוכף

 של —1 ל״י, וביהד, איפוא, סך של —2 ל״י•
 (ט) אדם הרוכש כרטיס הנדלה להנרלה השלישית, ולא מוסר
 כננדו כרטיס שזיכהו להשתתף י בהנרלה השניה, ישלם עבור
 :הכרטיס להנרלה השלישית, נוסף על מחיר הכרטיס, את הסך

 הנוסף של —2 ל״י, וביחד, איפוא, סך —3 ל״י•
 (י) הסוכן הראשי או .סוכן המשנה שמכר כרטיס הגרלה
 מסויים, לא יהיה רשאי למכור את כרטיס ההגרלה הנושא את
 אותו המספר הסידורי והמזכה את בעליו להשתתף בהגרלה שתת
 קיים בסמוך לאחר ההגרלה שאותו כרטיס מסויים נותן זכות הש
 תתפות בה, אלא בהתאם להוראות הסעיפים הקטנים (ב) ו־(ה)•
 לאחר עבור התקופות הקבועות באותם הסעיפים הקטנים, יחיה
 הסוכן הראשי או סוכן המשנה רשאי למכור את כרטים ההגרלה

 האמור לכל דורש•
 (יא) סוכן ראשי או סוכן משנה, כפי המקרה, אשר לא ימכור
 לבעל הכרטיס הראשון או לבעל הכרטיס השני, כפי המקרה,
 שירצה בכך, את הכרטיס השני או הכרטיס השלישי, כפי המקרה,
 בהתאם לזכותו של בעל אותו הכרטיס על פי סעיף זה, יהיה חייב
 למסור. לאותו בעל הכרטיפ חינפ שני.כרטיפיס אחרים להנרלה
 השניה או לחנרלה השלישית, ־כפי המקרה, או לפי בחירתו של
 אותו הסוכן הראשי או סוכן המשנה, כפי המקרה, לשלפ לאותו

 בעל הכרטיס.את הסך של —4 ל״י..

 י??וט הפרסומים 381, כ״ב בחשו! תשט״ו, 18.11.1954
 ^הודפם ע״י המדפים הממשלתי
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