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ם טרי  הודעה ברגר הישוב תקופת ׳*ידות 'טל עו

ו ביב? לפי חות ההנבלים ר ס  הודעות על רייטום ח

 העכפיים, זדיגי״ט—ה>־יז1

ם עסקיים לי י  הודעות ־;ל החלטות המועצה לעניו הנ

י מנ  הודעה עי סחורות או חלקיה; ד!נקכעו להס כי

פ) חי רו עי י חוק מט >זניה (סחורות ו פ  זיהוי י

 תיכי״ב—2מ!1

ר גית: ריטיוז לטודר י ד  הורעה כ

י סל ו לבי? ן ת די י  הורעה ידבר •טינוי בהרכב כ

 ביקנעם .

פי פז»ךו7 כניו ערים, 1);:><1  הודעות י

 הזמנות בתי המעפט ,

ת בחי הריו הרבניים ו נ ו ז  ה

ת כונפ הנכסים הריטטי . א  הודעות פ

 הודעות מאת האפוטדופוה הכללי

 הכבים הכולל •טל עטרי האוצר

 דו״ח בנק ״טראל על מחוור הטטבע .

ת הציבור א  הודעות. ע
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 הודעה על כתב סמיכות לבה! כקונסול כבוד .

וחדים לפי חוק ׳טירות  הודעה בדבר ח;אי עבודה מי

 המדינה >ניכיל!1ומ), יזיוזס״ו—1055

 הורעה בדבר פטור ממכרו לפי חוה שירות המדינה

, תיעי״ט—1!195 ( ב י י ו נ י -  ו

י בפועל ו ס סחו פ ו י ע ו נ  הורעה ע? מי

יים ו נ י פקידי אימות ועל ביטול מי ו נ  הודעה על מי

ם מיו־ ״ ו צ י ת פ  לפי חוק אימות מסיזביט (תביעו

. .  הדוחן, תש״ י—1040 . . . .

יד למנות ׳טופטי תעבורה .  הודעה עי הצי

ת רתעכוקה . ו ר י י חבר במועצת ע ו נ  הודעה בדבר מי

 הודעה על תרכב מועצת המוסד לבטיחות ולגיהות

 לפי חוק ארגיז הפיקוח ע5 העבודה, תיעי״ד—1954

ת טש ו מ  הודעות כדרר ניירות ערד םאויטרים לפי ח

ת הנטולים, פנסיה, ו נ  הבנטה (כללים 5איי;-ורי קי

, תיטי״ז—1957 .  פיצויים והופעה)

 הודעות לפי 3קודת הקרקעות ורבי־״יה ?צרכי ציבור),

. . . 1948 

ר זזייטוב תיזיפח ״.וידיח של עוכרי מרינה ג ר  הודאת ג



, תשי״מ—1959 ים) י ו נ י ג ה ( נ ת המדי ו ד י  הזק ש

ר פטור ממכרז ב ד  הודעה ב
 מודיעים בזה׳ כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 21 לחוק שירות
 המדינה (מינויים)׳ תשייט-11959׳ החליטה הממשלה׳ סל פי הצעת
 ועדת השידות׳ לקבוע שעל המשרה שלהלן לא תהול׳ בתנאים

 המפורטים להלן׳ חובת המכרז האמור בסעיף 19 לחוק:
 משרה שימונה לה אדם המועבק במשרה שאינה צמיחה השווה לה
 בדרגתה ובדרישוהיה העיקריות או עולה עליה׳ אם הוא מועסק כאמור
 לאחר שיתקבל באמצעות לשכת העבודה או לאחר שנמצא כשיר

 כמרכז.
 הודעה זו באה בנוסף להודעה בדבר סטור ממכרז׳ שפורסמה

 בילקוט הפרסומים 807׳ תעכ׳־א׳ עמי 388.

 ו• בכסלו חשכ־־ג (3 בדצמב־ 1962) יעל עהאי
 (חט 720805) מזכירה בפועל מל הממשלה

,se 1 ס״ח 279׳ תשייט׳ עמי 

ם, תשי״ג—1953 ק השופטי  חו
 הודעה על מינוי שופט

 בהתאם לסעיף 23 לחוק השופטים׳ חשייג—1953 ז׳ אני מודיע׳
 שבתוקף כמכותי לפי סעיף 10 לחוק האמוד׳ ובהחייעצוח עם נשיא
׳ שופט שלום׳ לכהונת ס ק ר ו ז ע י ל  בית המשפט העליון׳ מיניתי את א
 שופט בית משפט מהוזי בפועל׳ מיום י״ט בכסלו חשכיג (16 בדצמבר

 2G19) עד יום כיא בשבט תשכ״ג(15 בפברואר 1962.ועד בכלל)

 ח׳ בכסלו תשכ״ג(5 בדצמבר 1962)
 (חמ 70070)

 בכור ש׳ שיטרית
 שר המשטרה

 ממלא מקום שר המשפטים
 1 ס״ת 132׳ תשייג׳ עמי 149.

ת פיצויים ו ע י ג ת פ ( י ב מ ם ת מ ו מ י  הוק א
, תש״י—1949 והדות)  מי

 הודעה על מינוי פקידי אימות ועל ביטול מינויים
 אני מודיע׳ שבתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק אימות מסמכים

 (תביעות פיצויים מיותרות)׳ משיי—1949 1 —
 1) מיניתי את האנשים ששמותיהם ומענם נקובים להלן להיות פקידי

 אימות לצורך החוק:
׳ רחוב הירקון 49א׳ תל־אביב־יפו. ן ר פ ל ן ה א י ל י מ י ס ק  מ

׳ דרך העצמאות 25׳ חיפה. פ י ל י ך פ י ר ר א י  ד
׳ דרך העצמאות 25׳ היפה. ן מ צ ל ן ז א י ל י מ י ס ק  מ

׳ דרך העצמאות 28׳ חיפה. ר ט פ ס ו א ף ה ס ו ט י י ו א  ל
 2) ביטלתי את מינוים של האנשים ששמותיהם ומענם נקובים להלן
 בטור א׳ שפרשו מתפקידם ושהודעח על מינוים פורסמה בילקוט

 הפרסומים שצויין לצדט בטור בי;
 טור א' טור ב-

 השם והטען ילקוט הפרסומים
ר נזה דך׳ חיפה 387׳ חשט׳־ו׳ עמי 212 י  ד

ר הוגו בראונר׳ חיפה 426׳ חשט״ו׳ עמי 1030  די
ר אבו רוטשילד׳ תל־אביב־יפו 548׳ תשייז׳ עט׳ 1179  די

 ז׳ בכסלו חשביג (4 בדצמבר 1962) בכור ש׳ שיטרית
 (חט 70300) שר המשטרה

 ממלא מקופ שר המשפטים
 1 פיח 29׳ תש״י׳ עמי 25.

דעה  הו
 נמסרת בזה הודעה׳ כי אישור הסמיכות המייפה את כוחו של מד
י ודד רוזנפלד (!£»/51»ן<מ ered1\ ־״2) לכהן כקונסול בגוד של  ענ

 ליבריה בתיפה (תחום סמכותו: חיפה).

 ב׳ נכפלו תשכיג (29 בנובמבר 1962) חיים יחיל
 (המ 73300) המנהל הכללי של משרד החוץ

, תשמ״ו—1955 ה (גימלאות) נ ק שיירות המדי  חו
ר תנאי עבודה מיוחדים ב ד  הודעה ב

 מודיעים בזה׳ כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 63 לחוק עירות
׳ קכעה הממשלה כדלהלן:  הטדינה (ו.ימלאוו&׳ תשטיו-5ב19 נ

 1. עבודתה של גננת בגן ממלכתי יראו אותה כעבודה בתנאים
 מיוחדים אם נתקיימו בה בל אלה:

 (1) עבדה בגן ציבורי בשכר;
 (2) עברה מהגן הציבורי לעבודה בגן ממלכתי לפני יום

ז בסיון חשי״א (נ ביולי 951ו);  כי
 (3) בין פכודתה בגן הציבורי לעבודתה בגן הממלכתי לא

 חלה הפסקה.
 2. נציב השירות רשאי להודות לענין סעיף 63 לחוק שתקופת
 שירותה של גננת כאמור בסעיף 1׳ תוגדל בשתי חמישיות מתקופת

 עבודתה בגן ציבורי(להלן — תקופת עבודה מוכרת).
 3. (א) הפטקה בין עבודה בגן ציבורי לבין עבודה בגן ממלכתי לא

 תיחשב כהפסקה לצורך סעיף 1 (3) אפ היא חלה מחמת אחת מאלה:
 (1) הגננת תירה בשירות מטעם המדינה הנחשב כשירות

 לענין החוק בהתאם לסעיף 62 לחוק;
 (2) סיבות אשר לדעת נציב השירות לא היתה לגננת

 שליטה עליהן.
 (ג) תקופת הפסקה כאמור בסעיף קטן(א) לא תיחשב כתקופת

 עבודה מוכרת.
 4. גננת שפסקה לעבוד בגן ציבורי וחזרת מיד לעבוד באותו גן׳
 יראוה כאילו הפסיקה לענוד באותו גן; שבה לעבוד באותו גן רק
 לאהד זמן — רשאי נציב השירות׳ אם ראה טעם לכך׳ לראות את
 הקופת עבודתה הראשונה ואת תקופת עבודתה החוזרת כתקופת עבודה

 אתת׳ ובלבד שתקופת ההפסקה לא תיחשב כתקופת עבודה מוכרח.
 5. לענין החלטה זו רואים גננת שעבדה במספר גנים ציבוריים כאילו
 עבדה בגן ציבורי אהד׳ ובלבד מלא חלה הפכקה בין עבודתה בגן אוזר
 לבין עבודתה במשנהו; נציב השירות רשאי׳ אם ראה טעם לכך׳
 לראות ענודה במספר גנים ציבוריים כעבודה בגן ציבורי אחד אף אם
 הלה הפסקה ברציפות העבודה׳ ונלכד שתקופת הפסקה כאמור לא

 חיזזשנ בחקופח עבודה מוכרח,
 6. גננת בנן ציבורי שהיתה מועסקת רק חלק משעות העבודה
 המקובלות אותה שעה לגבי גננות בגנים ציבוריים׳ תהיה תקופת
 עבודתה לענין החלטה זו חלק יחסי מאותה תקופה׳ כיחס מספר השעות

 .שעבדה למספר השפות המקובלות כאמור.
 7. בהחלטה זו —

 יגן ממלכתי׳ — מוסד לחינוך בגן ילדים במשמעותו בחוק לימוד חובה׳
 תשיט—21949׳ שניתן בו חינוך ממלכתי כמשמעותו בחוק חינוך

 ממלכתי׳ תשייג—1953 י;
 ״גן ציבורי׳ — גן ילדים שהוכח להנחת דעתו של נציב השירות כי הוא
 נוהל שלא לצרבי עסק או הפקת רוותיס ושלדעתו היה לצינור

 פנין בו.

׳ בכסלו תשכ״ג (3 בדצמבר 1962) יעל עוזאי  ו
 (חט 72068) מזכירה בפועל של הממשלה

 1 טית 188׳ תשטיו׳ עמ׳ 135. 3 טיח 131׳ תשי״ג׳ עמ׳ 137.
 3 ס*ת 26׳ תשיט׳ עמי 287.

 422 י5שוט הפרסומים 883, פ״1 ביטלו חיצכ״נ, 13,12.1962



ת ו נ ר ר ק פ לאישו ה (כללי פ נ כ ם ה ת מ ו נ ק  ת
, חופשה) ה, פיצויים ו פי ם, פנ לי מו  תנ

 תשי״ז—1957
ר ניירות ערך מאושרים ב ד  הודעה ב

 בתוקף סמכותי לטי הקנה 1 לתקנות מט הכנסה (כללים לאישור
ת תגמולים׳ פנסיה׳ פיצויים וחופשד0׳ תשי״>-11957׳ אני קובע׳ ו מ  ק
 כי איגרות החוב בסכום כולל של -.12,500.000 לירות שהוצאו על
מ נושאות ריבית של %5i לשנת׳  ידי יגמול- חברה להשקעות בע׳
 עומדות לפדיון בשנים 1968 עד 9ד19 ושהוצעו לציבור על פי
 פרוספקט של ההברה מיום ב- בזזשון זזשכ-ג(30 באוקטובר 1962)׳

 הן ניירות ערך מאושרים למבין התקנות האמורות.
2 בדצמבר 1962) לוי אשכול ) נ  ת׳ בכסלו תשב-

 (חמ 723118) שר האיצי

ת 1050׳ חש-ך, עמי 1886.  1 קית 726׳ תשייו׳ עמי 1826; קי

ר ניירות ערך מאושרים ב ד  הודעה ב
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות מס הכנסה (גללים לאישור
 קרנות תלמולים׳ פנפיה׳ פיצויים וחופשה)׳ תשי-ז—1957 !׳ אני קובע׳
 כי איגרות החוב בסכום כולל של 5 מליון לירות׳ שהוצאו על ידי
 חברת החשמל לישראל בע״מ׳ נושאות ריבית של 51% למנח עומדות
 לפדיון בשנים 1968 עד 1979 ושהוצעו לציבור על פי פרוספקט של
(30 בנובמבר 1962)׳ הן ניירות ערך נ  החברה מיום ג׳ בכסלו תשכי

 מאושרים לענין התקנות האמורות.

 ה׳ בכסלו תשכ״ג(2 בדצמבר 1962) לוי אשכיל
 (חמ 723118) שד האוצר

 1 קית 726׳ תשי-ז׳ עמי 1826; ק-ת 1050׳ תשיך, עמי 1886.

רכישה לצרכי ציבור), 1943 ת ( ו ע ק ר ק ת ה ד ו ק  פ

 הודעה לפי סעיף 22(2)
 נמסרת בזת הודעה׳ כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 (2) לפקודת
 הקרקעות(רכישה לצרבי ציבור)׳ 11943 (להלן - הפקודה)׳ והסעיפים
 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תש-ז21948-1׳
 הרשיתי את עירית תל־אביבייפו ועידית תל־אביב־יפו מורשית בזה
 להשתמש בכל הכוחות והזכויות שהוענקו לי או ליועץ המשפטי לפי
 הפקודה, ולמלא את בל החובות שהוטלו עלי או על היועץ המשפטי
 לפי הפקודה לצורך רכישתה ובקשר לרכישתה של הקרקע תמתוארת
 בתוספת שבן אותה רכישה עשויה — לדעתי — להיות מועילה לציבור.

 תוספת
ד המהווה חלקה 161 בגוש י  זזטיבת קרקע אשר שטחה 430 מ

 7044 בשלמוח תל־אביכ־יפו.
 הקרקע האמורה מסומנת בצבע ירוק בתשריט מסי הפ/א/318/7

 הערוך בקנה מידה 1:1250 והחתום ביד שר האוצר.
 תעתק התשריט האמור מופקד במשרדי עירית תליאביב־יפו וכל

 המעונין נדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 ו׳ בכסלו תשביג (3 בדצמבר 1962) לוי אשכול
 (חט 72511) שר האוצר

ק השופמימ, תשי״ג—1953  חו
ה ר ו ב ע ת ת ה ד ו ק  פ

 הודעה על הצורך למנות שופטי תעבורה
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 (4) לפקודות התענורה י׳ ובהתייעצות

 עם שר התחבורה׳ אני קובע כי יש למנות שופט תעבורה אחד.

 דב יוסף
 שר המשפטים

2 בדצמבר 1962) ) ג  ה׳ בכסלו חשכ-
 (תמ 756124)

 ! דיני מדינת ישראל׳ נוסת הדש׳ 7׳ תסכיא׳ עמי 173.

, תשי״ט—1959 ה ק ו פ ע ת ת ה ו ר י ק ש  חו
ר מינוי חבר במועצת שירות התעסוקה ב ד  הודעה ב

 אני מודיע׳ שבתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק שירות התעסוקה׳
ן להיות הנר במועצת ו ל י ק א ח צ  תשייט-11959׳ מיניתי את י

ג העונדיט במקום דור צימנד 2.  שירות התעסוקה׳ מצי

pיגאל אל 
 שד הענודת

 ז׳ ככ&לו השכ״ג(4 נדצמנר 1962)
 (תמ 75280)

 1 ס-ח 270׳ תשייט׳ עמי 32.
פ 657׳ תשי״ט׳ עמ׳ 853. י  3 י

1 9 5 4 - ד ״ י ש דה, ת ח על העבו קו ן הפי ק ארגו  חו
ב מועצת המוסד לבטיחות ולגיהות כ ר ל ה  הודעה ע

- ד - י ש  בהתאם לסעיף 28 (ד) לחוק אדנו[ הפיקוח על העכודה׳ ח
 11934׳ אני מודיע׳ כי הרכב מועצת המוטד לבטיחות ולגיהוח הוא:

 משרד העבודה
 המוסד לביטוח לאומי

 התאחדות בעלי התעשיה
 מרכז הקנלנים והנוניפ

ה מ  טולל נ

 נצעיש

4 
2 
4 
1 
2 

 מרכז הקואופרציה ג
 התאוודות כעלי מלאכה ותעשיה זעירה 1
 התאחדות האברים 1

 תנונה — יבין 1
 הפחדרוח העונדים הכללית 8
 הסתדרות העובדים הלאומית 1

 הסתדרוח הפועל המזרחי 1

 הסתדרות פועלי אגודת ישראל 1
 ההודעה על הרכב מועצת המוסד לבטיחות ולגיהות׳ שפורסמה

יא׳ עמי 1387 — בטלה.  בילקוט הפרסומים 850׳ תשנ

 יגאל אלון
 שר העבודה

 ג עיר 1943׳ הוס׳ 1 מפי 1305׳ עמי 32,
 2 עיר תשיח׳ תום׳ א׳ מס׳ 2׳ עמי 1.

ונמנר 1962)  ז׳ במסון חשכ״ג (4 בנ
 (וזמ 75140)

 1 טיח 164׳ תשי״ד׳ עמי 202,

r בכטלו תשב״נ, 13.12.1962 423 a ,883 י5סומ הפרפוטים 



1943 , גור) י צי י ר צ רכישת ל ת ( זקרקעו ת ו ד ו ק  פ

 הודעה לפי סעיף 22 (2)
 נ כ סרת נזה דודעה׳ כי בתוקף סמכותי לפי מעיף 22(2) לפקודה
 הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור)׳ 11943 (להלן—הפקודה)׳ והסעיפים
 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תשיח—1948 ג׳
ך כרו  הרשיתי את המועצה המקומית זכרוךיעקג והמועצה המקומית ז
 יעקב מורשית ביה להשתמש בכל הכוחות והזכויות שהוענקו לי או
 ליועץ המשפטי לפי הפקודה לצורך רכישתה ובקשר לרכישתה של
 הקרקע המתוארת בתוספת. שבן אוהת רכישה עשוית — לדעתי —

 להיות מועילה לציבור.

 תוספת
 חטיבת קרקע אשר שטחה 13.400 דונט בערך המהווה הלקח 79

 בנוש 11306 בשלמות זכרון־יעקב.
 הקרקע זואמודה מטוגנת בצנע כחול בתשריט מטי ד.פ;260/5

ר האוצר.  הערוך בקנה מידה 1:1250 והדותונ כיד מ
 העתק התשריט האמור מופקד במשרדי המועצח המקומית זכרון־

 יעקב וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ג(3 בדצמבר 1962) לוי אשכול  ו• בנפלו תשכ-
 (וזנו 72511) עיר האוצר

ר 1543׳ הוס׳ 1 משי 1305׳ ממי 32. י  1 ע
ר תשיח׳ תום׳ א׳ מס* 2׳ עמי 1. י  1 ע

י סע־פים 5 ו״ד  הודעה לפ

ה הורעה׳ כי הקרקעות המתוארות בתוספת דרושות  נמסרת מ
 לחלוטין לשר האוצר לצרבי ציבור׳ וכי שר האוצר מוכן לסאת ולתת

 נדבר רכישתן.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן כקרקעות האמורות
 ורוצה לקבל פיצוי על כך נדרש לשלוח לראש אגף רישום והסדר
 קרקעות — תיך הדשייס מיוט פרסום הידעת זו ברשומות — הרצאה
 על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקעות האמורות בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו׳ שיכללו את פרטי הו ישוט — אט ישנו —
 בפנקטי המקרקעין׳ והודעה המפרטת לסעיגיהם את הפיצויים שהוא

 תובע׳ וחישונ הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף,

ן נמסרת נזה הודעה׳ בי שר האוצר מתכוון לקנות נייד הוקה  נ
י הציבור  נקרקעות האמורות מפני שהן דרושות נאופן דיזוף לצרנ
 שלמענט עומדים לרכשן ושר האוצר מורה נזה שגל אדם המחזיק

 בקרקעות האמורות ימסור מיד את החזקה בהן.

 הוספת
 חטיכות קרקע ששטחן הכולל 20 דונם בערך המהווה חלק מהלקח
 1 בגוש 13698 צפת והידועה כמגרשים מפי 56׳ 58׳ 59׳ 60׳ 61׳ 62׳

 63׳ 78 ו־9ל.
ע אדום בתשריט מם- הפ/2;238 נ צ  הקרקע האמורה מסומנת נ

ד שר האוצר. י  הערוך בקנה מירח 1:5000 והחתום נ
 העתקי התשריט האמור מופקדיב באגף רישום והסדר קרקעות
 ירושלים׳ ובמשרדי הממונה על מד!וז הצפון נצרת וכל המעונין בדבר

 זכאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

ד אשכול  ו׳ בכסלו תשכ״ג (3 נדצמנר 1962) ל
 (חמ 72510) שר האוצר

י םעיף 22 (2)  הודעה לפ
ה הודעה׳ כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 (2) לפקידת  נמסרת מ
י צינור)׳ 11943 (להלן - הפקודה}׳ והסעיפים נ  הקרקעות(רנישת לצי
רי השלטון והמשפט׳ תשיח—1948 2׳  14 (א) ו-2(ד) לפקודת סי
 הרשיתי את רשות הפיתוח׳ שהוקמה על פי תוק רשות פיתוח (דענרת
ל ׳ ורעות הפיתוח מורשית בזה להשתמש בנ  נכסים)׳ חש׳יי—1950 נ
 הכוחות והזכויות שהוענקו לי או ליועץ המשפטי לפי הפקודה׳ ולמלא
 את כל החונות שהוטלו עלי או על היועץ המשפטי לפי הפקודה׳
 לצורך רכישתה ובקשר לרנישתת של הקרקע המתוארת כתופפת׳ שבן

 אותה רכישה עשוית — לדעתי — להיות מועילה לציבור.

 תוספת
ר בערך המחוות חלק מחלקות י  הטיבות קרקע אשר שטחן 370 מ

 בנושים 10622 ו־8י106 אור־עקיבא חיפה.
 הקרקע האמורה פכומנת נצבע אדום מקווקו נת־טריט מטי

 הפו104ן282 הערוך נקנה מידה 1:500 והחתום ביד שר האוצר.
 העתקי התשריט האמור מופקדים נמשרדי ראש אגף רישום והסדר
 הקרקעות׳ ירושלים׳ ובמשרדי הממונה על המחוז היפה׳ וכל המעונין

 בדבר זכאי לעיין בהם בשעות העבודה תרגילוח.

2 נדעטנד 1962) לוי אשכול ) ג  הי בנכלו חשבי
 (חמ 72511) שר האוצר

ר 1943׳ תום׳ 1 מסי 1305׳ עמי 32, י  1 ע
ר תשימ׳ תופי א׳ מס׳ 2׳ עט׳ 1, . י  2 ע

 ג סיח 57׳ הש״י׳ עמי 278.

י סעיף 22 (2)  הודעה לפ

 נמסרת בזה הודעה׳ כי בתוקף סמכותי לפי טעיף 22 (2) לפקודת
 הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)׳ 1943! (להלן - הפקודה)׳
 והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תשיוז—
 21948׳ הרשיתי את רשות הפיתוח׳ שהוקמה על פי חוק רשות פיתוח
 (העברת נגטיפ)׳ תש־י-1950 3׳ ורשות הפיתוח מורשית בזת
 להשתמש בכל הכוחות והזכויות שהוענקו לי w ליועץ המשפטי לפי
 הפקודה, ולמלא את כל החונות שהוטלו עלי או על היועץ המשפטי
 לפי הפקודה׳ לצורך רכישת זבות החזקה והשימוש לצמיתות׳ ובקשר
 לרכישת זכות החזקת והשימוש לצמיתות בקרקעות המתוארות
 כתוספת׳ שכן אותה רכישה עשויה - לדעתי - להיות מועילה לציבור.

 תוספת
ד בערך המהוות חלק מחלקות י  הטיבות קדקע ששטחן 700 מ

 בגושים 10622 ו־10628 אור־עקיבא היפה,
 חטיבות הקרקע האמורות מסומנות בצבע אדום בתשריט מט׳

 חפ;א;282/104 הערוך נקנה מידה 1:500 והחתום ביד שר האוצר.
 העתקי התשריטים האטורים מופקדים נמשרדי ראש אגף רישום
 והפדר הקרקעות׳ ירושלים ונמשרדי הממונה על מחוז חיפה׳ וכל

 המעונין ברבר זכאי לעיין בהם בשפות הענודה הרגילות.

ד אשכול ־נ (2 בדצמבר 1962< ל  ה׳ בכסלו תשנ
) שר האוצר 7 2 5 נ s נ n ) 

 1 ע״ר 1943׳ תום׳ 1 מטי •130׳ עמי 32.
ר תשיח׳ תוס׳ א׳ מסי 2, עמי 1.  2 עי

׳ עטי 278. י ח 57׳ תשי  3 םי

 424 ילקוט מפישוט י ט 053, ט״ז ככפלו ת׳טכ״נ, 13.12.1962



, תשמ״ו—1955 ת) ימלאו נ ה ( נ י ת המד ו ר י ק ש  חו
ר חישוב תקופת שירות ב ד  הוראה ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 63 לחוק שירות המדינה (גימלאות)׳ השט-ו-1955 1׳ ובהתאם להזזלטת בדבר תנאים להגדלת תקופת שירותו
 של עובד שבא לשירות המדינה לאתר שהניע לגיל 40 2׳ אני מורה לענין סעיפים 16 ו־ד1(א) לחוק׳ כי לגבי עובדי המדינה אשר שמותיהם
 מפורטים בטור אי׳ יוכפל מתוך תקופת שירותם במדינה אותו הלק השווה להפרש שבין תקופת שירותם שצויינה לצד שם כל אחד מהם בטור ב׳

 לבין כלל תקופת שירותם במדינת״
׳ ׳ סור א׳ טור ב׳ טור א׳ טור ג  טור א׳ סור ב׳ טור א׳ טור ג
 השם התקופה השם התקופה השם התקופח השם • התקופה
 י בחדשים בתרשים בחדשים בחדשים

ם דוד בירקנפלד 240 יהושע זיפרט 180 י נ פ ד ה ר ש ר מ צ ו א ד ה ר ש  מ
 צבי זזבצלת 210 ישראל כהנא 240 חיים בונין 270 אברהם פישר 180
 גוסטה ליבנשטיין 180 פנחס יהודה וורוגצברג 180 דוד צבי 240 שלמה שלמוביץ 210
 אברהם נדלר 180 גוליה דקל(מזרחי) 304 אסתר מנדלבאום 240 פסח אונפום 210

 צבי אריח זנדגרטן 180 אברהם טמיר 270
ן ו כ י ש ד ה ר ש ה מ ד ו ב ע ד ה ר ש  שמעון סקלסקי 198 אברהם מברך 317 מ

 אליעזר איצקוביץ 240 דוד פרידנברג 198
ת ו א ל ק ח ד ה ר ש  מ

 קלמנס יםם 223
ת משה פאוסט 180 ו א ל ק ח ד ה ר ש  מ

 קלמנס יםם

ה ר ו ב ח ת ד ה ר ש ן זלמן וסר 240 ארתוד גלזר 300 מ ו ת ט ב ד ה ר ש  מ
 מאיר יונגםטר 222 אימרה שומלו 222 בפתלי הרץ דימרמן ־25
ר אליהו כהן 292 א ו ד ד ה ר ש  אליהו כהן צבי ברמן 259 מדק גינזבורג 233 מ

 אוסקר ירמיהו נוימן 252 מאיר כרמי 294
ה ר ט ש מ ד ת ר ש  מ

 מאיר כרמי 294
ת ו ב ר ת ה ד ו ו נ י ח ד ה ר ש ה מ ר ט ש מ ד ת ר ש ת מרדכי מור 192 מאיר מלמדובפקי 240 מ ו א י ר ב ד ה ר ש  מ

 מאיר ברנט 210 יוקל יוספו 180
 מרדכי מור 192

 פרנץ בהם 121
ה לונת מטרפו 240 י ש ע ת ה ר ו ח ס מ ד ה ר ש  משה ברנשטיין 180 מ
 עואד אלכורי 198 שמואל פרנקל 179 יהודה שקולסקי 180

 בהוראה בדבר חישוב תקופת שירות׳ שפורסמה בילקוט הפרסומים
 942׳ תשכיב׳ עמ׳ 1661׳ יימחק —

 מתחת לכותרת משרד הדואר ״פנחס אונפופ 180׳.

 בהוראה בדבר חישוב תקופת שירות׳ שפורסמה בילקוט הפרסומים
 969׳ תשכ״נ׳ עמי 128 יימחק —

 מתזזת לכותרת משרד הדואר *שלמח שלמוביין 180-.
 מתחת לכותרת משרד הפנים -אברהם מברך 240׳.

 ראובן שרי
 נציב שירות המדינה

 בהוראה בדבר חישוב תקופת שירות׳ שפורסמה בילקוט הפרסומים
 743׳ תש-ך׳ עמי 949׳ יימחק —

 מתחת לכותרת משרד הבטזזץ -אוסקר ירמיהו נוימן 186-.

 בד1ראה בדבר חישוב תקופת שירות׳ שפורסמה בילקוט הפרםומיט
 822׳ השניא׳ עמי 763׳ יימחק —

 מתחת לכותרת משדד חמסתר והתעשיה -אסתר מנדלבאום 204״.

 בהוראה בדבר חישוב תקופת שירות׳ שפורסמה בילקוט הפרסומים
 857׳ תשכ״א׳ עמי 1588׳ יימחק -

 מתחת לכותרת משדד האוצר ׳קלמנס יסם 206-.

׳ בחשון תשכיג (27 בנובמבר 1962)  ל
 (חמ 720604)

 1 ס*ח 188׳ תשטיו׳ עמי 135.
 2 י-ע 532׳ תשי-ז/ ע«׳ 785.

ים, תשי״ט—1959 ם העסקי י ל ג ג ה ק ה  חו
ל ב ו ר כ ד ס ל רישום ה  הודעה ע

 בהתאם לסעיף 23 לחוק ההגבלים העסקיים׳ השי-ט—1959 ג׳ אני
ל לגבי רזוגקל הנוגע להגבלה בייצור ושיווק. נ ו  מודיע׳ שנרשם הסדר נ

: ם ר ה ד ס ה ם ל י ד ד צ  ה
 1) בדי בע-מ, אזור;

 2) מחלבות טנא־נונה בע-מ׳ בפר שמריהו;
 ג) רזונקל בע-מ׳ הל-אביב;

 4) מפעלי פרופ ובנו בע-מ׳ תל־אביב.
 ההסדר פתוח לעיון הציבור במשרד המסחר והחעשיה׳ בנין פלט׳

 ירושלים.

 ל׳ נחשון תשכ״ג(27 בנובמבר 1962) יי יפה
 (חמ 70120) הממונה על הגבלים עסקיים

 נ 0-ח 286׳ תשי-ט׳ עמי׳ 152,

, תשט״ו—1955 ת) גימלאו ה ( נ י ת המד ו ר י ק ש ו  ח

ר חישוב תקופת שירות של שוטרים ב ד  הודעה ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 63 להוק שירות המדינה (גימלאות)׳

 תשט-ו—1955 ג׳ אני מורת׳ כי תקופה של 94 חדשים מתוך תקופת

ש תיחשב׳ לצורך ו ר ג פ י ב ד ו  שירותו של מסי 303 רב״שוסר ל

 קביעת זכויותיו על פי הסעיף 17 לחוק׳ ככפולה משהיחה למעשה.

 ג׳ בכסלו תשכ-ג (30 בנובמבר 1962) יי גחמיאס

 (חמ 720604) המפקח הכללי של המשפרת

׳ עמי 135. ו ״ ט מ  ג 0*ח 1ss׳ ו
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ים ם עסקי ת הגבלי י נ ק  ת
ה עליו ט ל ח ן ה ת מ ה ל ש ק ר כובל, כ ד ם  (רישום ה
960i—תש״ד , ה צ ע ו מ ת ה ט ל ה  )והודעה על ה

ל החלטות המועצה  הודעות ע

 בהתאם לתקנה 9א לתקנות הגבלים עסקיים (רישום הסדר כובל׳
 בקשה לניתן החלטה עליו והודעה על החלטת המועצה)׳ תש״ן—
(13 בנובמבר )1982 נ יח בהשון תשכי  960i!׳ אבימודיע׳ שביום י
 החליטה המועצה בתיק מפי הע-107/300/2 להאריך תקפו של ההיתר
3 בדצמבר 1962) לגבי ההסדר הכובל 1 ) ג י כ ס  הקודם עד ר׳ בטבת ת
 הנוגע ללבני סיליקט׳ בתנאי שגם בתקופת וו המחירים לא יעלו גלי

 הסכמה בכתב של משרד המסחר והתעשיה.
 ההחלטה האמורה פהזחה לעיון הצינור במשרד המסחר והתעשיה׳

 בנין פלס׳ ירושלים.

(22 בנובמבר 1962) י' יפה נ  כיה בחשון תשכי
 (דמ 70120) הממונה על הגבלים עסקיים

נל׳  בהתאם לתקנה 9א לתקנות הנגלים עסקיים (רישום הסדר כו
 כקשה למהן החלטה עליו והודעה על החלטת המועצה<׳ תש״ך—
ג(15 בנובמבר 1962) יח נחשון תשכי  1960 ג׳ אני מודיע׳ שביום י
 החליטה המועצה בתיק מם׳ הע—130/690/1 לבטל את ההסדר הכובל

 לגבי תיווך לנכסי דלא ניידי.
 ההחלטה האמורה פתוחה לעיון הציבור במשרד המסחר והתעשיה׳

 בנין פלס׳ ידושלים.

 כיה בחשון תשכיג (22 בנובמבר 1962) יי יפה
 (המ 70120) הממונה על הנבלים עסקיים

 בהתאט לתקנה 9א לתקנות הגבלים עסקיים (דישוס הסדר כובל׳
 בקשה למחן החלטה עליו והודעה על החלטת המועצה)׳ חש-ן—
(15 בנובמבר 1962) נ  11960׳ אני מודיע׳ שביום י״ה בחשון חשבי
 החליטה המועצה בתיק מס׳ הע-138/900/2 לדחות את הבקשה לאישור
 הסדר כובל לגבי בתי קולנוע בהרעלית. המבקשים ישאי בהוצאותיו

י שבר טרחת עורך דין. י  של המשיב לרכות 100 ל
 הההלטו! האמורה פתוחה לעיון הציבור במשרד המפוזר וחתעשיה׳

 בנין פלס, ירושלים.

 כיה בחשון תשב״ג (22 בנונמבר 1962) י' יפה
 (חמ 70120) הממונה על הגבלים עסקיים

 בהתאם לתקנה 9א לתקנות הגבלים עסקיים (רישום הסח־ כובל,
 בקשה למתן החלטה עליו והודעה על החלטת המועצה), תש-ך—
ג (15 בנובמבר 1962) י יח בחשון תשנ  11960׳ אני מודיע, שביום י
ו בטבת  החליטה המועצה נתיק מט׳ הע—111/305/3 לאשר עד טי
 תשכ״ד (31 בדצמבר 1963) את ההסדר הנובל לגבי צינורות בטון
י יצוקים חברה  צנטריפונליים, בתנאי שלא יועלו המתירים עי
 לצינונות בע״מ* אלא בהיתר מוקדם בכתב מטעם המשרד המסחר

 ודתעשיה.
 רהתלטה האמורה פועחה לעיון הציבור כמשרד המסחר והו/עשיה׳

 בנין פלס, ירושלים.

22 בנובמבר 1962) . י׳ יפה ) נ י  נ״ה נחשון תשנ
 (חמ 70120) הממונה על הגבלים עסקיים

 1 קית 973, תש״ך׳ פמ׳.526; ק״ת 1075׳ תשכ״א, עפ׳ 432;
ת 1171׳ תשכי8׳ עמי 2097. י  ק

ם, תשי״ט—1959 י ם העםקי בלי ק ההג  חו

ר כובל ד ס ל רישום ה  הודעה ע

 בהתאם לסעיף 23 לחוק ההנכליס העכקיים, חשי״ט-1959 1׳ אני
 מודיע׳ שנרשם ההדר כובל לגבי בירה בירושלים, הנוגע לשיווק

 משותף על ידי הסיטונאים,

ר הם: ד ט ה ם ל י ד ד צ  ה
 1) אגודת הכורמים הקואופרטיבים של יקבי ראשון־לציון וזכרון

 יעקב בע״מ — כרמל מזרחי׳ ירושלים;
 2) חברת משקאות ליפשיץ ומוחי בע״מ׳ ירושלים;

׳ ירושלים; מ ׳ ע  3) נתן צבי ואברהם ברזל נ
 4) עקיבא שכטר׳ ירושלים;
 5) מאיד דוד עוד׳ ירושלים.

 ההסדר האמור פתוח לעיון הציבור במשרד המסחר והתעטיה׳ בבין
 פלט׳ ירושלים.

 ל׳ בחשון תשכ״ג(27 בנובמבר 1962) י' יפה
 (חמ 70120) הממונה על הגבלים עסקיים

 n 1׳23s n, תשייט׳ עמי 132.

ים ת הגבלים עסקי ו נ ק  ת
ה עליו ט ל ח ה למתן ה ש ק ר כובל, ב ד ס  (רישום ה
1 9 6 0 - ך ״ ש , ת ת המועצה) ט ל ח הודעה על ה  ו

ל החלטת המועצה  הודעה ע
 בהתאם לתקנה 9א לתקנות הנבלים עסקיים (רישום הסדר כובל׳
 בקשה למתן החלטה עליו והודעה על החלפת המועצה), תשיך—
 11960׳ אבי מודיע׳ שביום י-ה נחשון תשביג (13 בנובמבר 1962)
 החליטה המועצה בתיק מס׳ הע-205/2׳.127 לבטל אח הבקשה למתן

 אישור להסדר כובל לגבי יבוא ושיווק אורז.
 ההחלטה האמורה פתוחה לעיון הציבור במשרד המנחד והחעשיה׳

 בנין פלס׳ ירושלים.

 כיה בחשון חשכיג(22 בנובמבר 1962) י' יפה
 (חמ 70120)׳ הממונה על הבבליס עסקיים

יא, עמי 432;  ג קית 973׳ השיך׳ עמי 326; ק״ח 1075׳ תשנ
יא, עמי 2097.  קית 1171׳ תשנ

ל החלטת המועצה  הודעה ע

ם (רישום הסדר נובל׳  נהתאם לתקנה 9א לתקנות הנבלים עס7י
 בקשה למתן החלטה עליו והודעה על החלטת המועצה)׳ תשין—
 1960 ז׳ אני מודיע׳ שביום י*ח מזשון תשכ-ג (13 בנובמבר 1962}
 החליטה המועצה בתיק מס׳ הע—19/220/2 לבטל את ההסדר הנובל

 לגבי חוטי כודנח.
 ההתלטד. האמירה פתוחה לעיון הצימר במשרד המסחר זי׳חעהיה׳

 בנין פלס׳ ירושלים.

 כיה בחשון תשכיג(22 בנובמבר 1962) י' יפה
 (חמ 70120) הממונה על הגבלים עסקיים

׳ סמ׳ 526; ק*ת 1075׳ הסכ״א׳ ממ׳ 432; ך ״ מ  1 קית 9:3׳ ו
יא׳ עמי 2097.  ק״ת 1171׳ תשנ
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י1952 ״ב- , תשי ת ושירותימ) ו ר ו ח ס ח ( י פ קנ ק מ  . . חו

ל סחורות או חלקיהן שנקבעו להם סימני זיהוי  וזורעה ע

 בחוקף טמבותי לפי סעיף 15 לחוק מם קניה (סחורות ושירותים)׳ תשי-ב—1952!׳ אני מתקן אח ההודעה על סחורות או חלקיהן
 שנקבעו להם סימני זיהוי׳ שפורסמה בילקוט הפרסומים 943׳ תשכיב׳ עמי 1691 2׳ ילהלן:

 1. בתוספת׳ מולק השלישי —

 פרטים
 לתוספת לבו

.'302 

*315 

315 

315 

"315 

*316 

917 

*1001 

 1004׳

1210 

1309 
1311 

.-1314 

 אופן הסימון של סתורות
 שלא יובאו שיובאו

 תו בד עם סתימת עופרת

 תו שטיח בצבע לבן
 עם סתימות עופרת

 תו בד ממוספר
 עם סתימות עופרת

 תו בד ממוספר
 עט סתימות עופרת

 תו בד ממוספר שם
 סתימות עופרת

 תו נייר נושא ערך

 תו שטיח בצבע ורוד
 עם סתימות עופרת

ד ממוספר  תו נ
 עם סחיטות עופרת

 תו שטיח בצבע ורוד
 פמ סתימות עופרת

 תו בקורת עם סתימות
 עופרת

 בול דופלקס רגיל נושא ערך ללא סימון

 ללא סימון

 ללא טימון־.

 בול מעתק ממוספר

ל העתק ממוספר ו  נ
 או איזמל

 חבק ממוספר
 ללא סימון-.

 בול העתק נושא ערך
 בול העתק נושא עדך

 בול הפתק ממוספר

 תעודת משלות

 תעודת משלוח

 בול העתק גושא ערך

 בול העתק נושא ערך
 או איזמל

 חבק נושא ערף
 תעודת משלוה

 תעודת משלוח
 תעודת משלוח
 תעודת משלוח

 תיאור הסחורה
 מספר

 סידורי

 (1) במקום סעיף 2 יבוא:

-2. מפות שלהן שאינן עוברות אשפור

 (2) במקום סעיף 6 יבוא:
-6. שטיחי רצפה ביחידות

 (3) אחרי סעיף 6 יבוא:
-6». שטיחי רצפה בגלילים ואחרים

 6כ. קילימים ומרבדים

 כיסויי ספד.

 במקום סעיף 7 יבוא:
 מזרונים קפיציים .

¿6 

(4) 
.7-

 בתוספת׳ בחלק התשיעי׳ במקום סעיף 15 יבוא:
-15. צרכי חשמל ואביזריהם:

 (א) להתקנה ביתית׳ למעט מתגים
פ מגעי כסף  ע

 (נ) מוגי השמל

 בתוספת׳ בחלק העשירי —
 (1) אחרי טפיף 2 יבוא:

-2א. מאפרות ופינורות

 (2) אחרי סעיף 5 יבוא:
-5א. אולרים

 בתוספת׳ בזזלק השנים עשר׳ במקום סעיף 6 יבוא:
-6. נייר צילום:

 (א) בחבילות בהן ארוזים גלימות יחידים
 (ב) בגלילים

 בתוספת׳ בחלק השלושה עשר׳ אחרי סעיף 12 יבוא:
-12» סכיני גילוח
 12ב סבון טואלט

 12ג משחת נעלים

*1804 

 ש׳ גפני
 מנהל המכס והבלו

 חבק ממוספר למשקאות
 תוצרת חוץ

 חבק ממוספר ותעודת
 העברת מב. 825

, במקום סעיף 3 יבוא: • , ש  6. בתוספת׳ בחלק השמונה ע
 *3. משקאות אחרים גבקבוקיט

 כמשמעותם בצו

ג(19 בנורפכר 1962)  כ-ב בחשון תשכ-
 (חמ 7233001)

M ׳  1 ס-זז 110׳ תשי-ב׳ עמי 344; ס-ח 364׳ תשכ-ב׳ עפ
פ 961׳ תשכ-ב׳ עמ׳ 2203. -  « י
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1945 , פ) מם עםקי ת ( ו מי ת המקו ו י ת הרשו ד ו ק  פ

ר שינוי בהרכב בית דץ למס עסקים ב ד  הודעה ב

 ל  נמסרת בזה הודעת׳ כי הרבב בית הדין למס עסקים׳ שהוקם ע
ז באלול תשכיב (26 , המועצה המקומית יקנעם׳ שונה מיום כי י  י

 בספטמבר 1962) במפורט בזה:

 במקום ׳פריץ לוינגר — יושב ראש

 שלמה זלינגר — חברי

 יבוא ׳יהושע דינור — יושב ראש

 גבריאל צדוק - חברי

 ההודעה בדבר הקמת בית דין למס עסקים׳ שפורסמה בילקוט

 הפרסומים 391׳ תשי״ח׳ עמי 729׳ תתוקן לפי זה.

 ביז בתשרי תשכיג (25 באוקטובר 1962) שמואל יעקב
 (חמ 76520) ראש המועצה המקומית יקנעס

ת ו ד י ד מ ת ה ד ו ק  פ
ר מתן רשיון למודד ב ד  י הודעה ב

י ניחן רשיון לעסוק במקצוע ל ן א ת נ י ר ב  אני מודיע בי ל
 המדידה מיומ כיח בהשון תשכ״ג(25 בנובמבר 1962) ואילך.

 כ״ח בהשון חשכ״ג(25 בנובמבר 1962) י' אלםטר
 (חמ 75103) מנהל מחלקת המדידות

ת הקנין) בו ר ז ו ד י פ ) ת ו ע ק ר ק ת ה ד ו ק  פ
ר הצגת לוחות זכויות בהתאם ב ד  הודעה ב

דה הנ-ל  לסעיף 33 (2) לפקו
 מודיעים בזה לקהל׳ כי לוחות הזכויות של נושים מסי 39108׳
 39109׳ 39110׳ 39111׳ 39113׳ באר־שבע׳ הוצגו לעיון בלשכת
 הפקיר המסדר אזורי הדרום׳ רחוב לוינםקי 76׳ קומה די׳ תל־אביב׳
 במשרד הפקיד המסדר אזור ירושלים ובמשרד הממונה על המחוז

 באר־עבע.

ג (2 בדצמבר 1962) יעקב טרטקובר י  ת׳ בכסלו תשנ
 ראש אגף רישום והסדר הקרקעות

ת בנין ערים, 1936 ד ו ק  פ

 שטח תכנון עיר׳ נהנית

ר הפקדת תיקון תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 19 לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר נתניה הופקדה תבנית מט׳

 נת'׳114׳5 א׳ — בגוש 8264 ביחד עם התשריט המצורף אליו.
 כל מעונין יוכל לעיין בתכנית ובתשריט האמורים ללא תשלום׳
 ובל מעונין - אפ כבעל ואפ מבחינה אחית — בקרקע׳ בבנינים או
 בנבטים אחדים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי להניש
 התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני חדשים

 מיום פרסום הודעה זאת ברשומות.

ו בחשון תשכ״נ(23 בנובמבר 1962)  כי
 י׳ גוברניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳
 מחוז המרכז

 ־ שטח תכנון עיר׳ נתניה י

ר הפקדת תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 16 לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר נתניה הופקדה חכניח מסי
׳ 7941 ח׳ 8 ביחד עם התשריט המצורף  נת/431 — גוש 7932 חי 14׳ נ

 אליה.
 בל מעונין יוכל לעיין בתכנית ובתשריט האמורים ללא חשלום׳
 וכל מעונין — אם כבעל ואם מבחינת אחרת — בקרקע׳ בבנינים או
 כנכסים אחרים שהתכנית תאמדרד, משפיעה עליהם׳ דשאי להגיש
 התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני חדשים

 מיום פרסום הודעה זאת ברשומות.

ו בחשון תשכיג(23 בנובמבר 1962).  כי
ק . י  י׳ גוב ת

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳
 מחוז המרכז .

 שטח תכנון עיר׳ פחח־תקוה

ר הרשאה לתת תוקף לתיקון לתכנית ב ד  הודעה ב
ל הפקדת תיקון תכנית מפורטת  מפורטת והודעה ע
 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 19 לפקידת בנין ערים׳ 1936׳
 בי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳ מחוז המרכז הרשתה לחת
 וזוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחד פרסום הודעה זו ברשומות
 לתכנית מם׳ 3ת;82ג;1׳ שהודעה על הפקדתה ביחד עם התשריט
 המצורף אליה במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר פתח־תקוה

 פורסמה בילקוט הפרסומים 902׳ השכיב.
 כן נמסרת בזה הודעה׳ לפי סעיף 19 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.
ט בחשון תשכ׳״ג (26 בנובמבר 1962).  כי

ק י  י׳ גוב ת
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳

 מחוז המרכז

 שטה תכנון עיר׳ פתח־חקוה

ר הפקדת תיקץ תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזת הודעה׳ בהתאם לסעיף 19 לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
י במשרדי הועדה המקומית לתכגון עיר׳ פחח־חקוה׳ הופקדה תכנית  נ
 מסי פתן1/400 — גוש 6405 ה׳ 86׳ ניחד עפ התשריט המצורף אליו.
 כל מעונין יוכל לעיין בתבנית ובתשרים האמורים ללא השלום׳
 וכל מעונין — אם כבעל ואפ מבחינה אחרת — בקרקע׳ בבנינים
 או בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי להגיש
 התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני הדשים

 מיום פרסום הודעת זאת ברשומות,

 ל׳ נחשון חשכיג'>27 בנובמבר 1962)
 י׳ גובתיק

 יושנ ראש הועדה המחוזית לבניח ולתכנון עיר
 מחוז המדנז

-ילקוט הפרטומים 883, ט״ו בככ5ו תיככ״נ, 13.12.1902 428 



ת בנין ערים, 1936 ד ו ק  פ

 שטו! תכנון עיר* לווים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה תודעה׳ בהתאם לסעיף 16 לפקודת בנין ערים/ 1936/
 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר לודיט׳ הופקדה תכנית מפי

 גז/49 - מושב רנחיה׳ ביתד עם התשריט המצורף אליו.
 כל מעונין יוכל לעיין בתכנית ובתשריט האמורים ללא השלום׳
 וכל מעונין - אם כבעל ואם מבחינה אחרת - בקרקע׳ בבנינים או
 בנכסים אחרים מהתבנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי להגיש
 התנגדות לתכנית במשרדי הופרה המקומית האמורה׳ תוך שני הרשים

 מיום פרסום הודעה זאת ברשומות.

 ניחבחשוןתשנ*ג>;23ב:ובמבד1962). י׳ גובתיק
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳

 מחוז המרכז

 שטח תכנון עיר׳ לודים

ר הפקדת תיקון תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזח הודעה/ בהתאם לסעיף 19 לפקודת בנין פריט׳ 1936,
 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר לודים הופקדה הכנית מסי
 »/1/37 — גוש 3805 ח׳ 20׳ 35׳ 60׳ 67—76 ביחד עפ התשרימ

 המצורף אליו.
 כל מעונין יוכל לעיין בתכנית ובתשריט האמורים ללא תשלום׳
 וכל מעונין — אפ כבעל ואט מבחינה אחרת — בקרקע׳ בבנינים או
 בנכסים אחרים' שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי להגיש
 התערות לתכנית במשרדי הועדת המקומית האמורה׳ תוך שני חדשים

 מיום פרסום הודעה זאת ברשומות.
ו נחשון תשניג(23 בנובמבר 1962) ״גוברניק י  כ

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳
 מחוז המרכז

 שטח תכנון ערים׳ אשקלון

ר הפקדת תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 16 לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
 כי במשרדי הועדת המקומית לבניה ולתכנון עיר אשקלון הופקד
 העתק של תכנית מפורטת׳ הנקראת: מס׳ ד/370 ו׳ — תיקון לתכנית
 בנין עיר מפורטת — אפדידר — חלוקה בגוש 1941 חלקות 13.14׳

 אפרידר ביתד עם התשריט המצורף אליו.
 גבולות התכנית מפוטנים בקו כחול בתשריט המצורף. י

 כל מעונין יובל לעיין בהעתקי התכנית והתשדימ האמורים׳ ללא
 תשלום וכל מעונין — אס בבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע בבני-
 ניס או בנכסים אחרים׳ שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי
 להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני

 הרשים מיום פרסומה של הודעה זאת ברשומות.
 כ״ח נחשון תשנ-ג(25 בנובמבר 1962) ייורדימון

 יושב ראש הועדה המחוזית לנניה ולתכנון עיר!
 מחוז הדרום

 תיקון טעות
 בהודעה לפי פקודת בגין ערים׳ 1930׳ על הפקדת תכנית מסי
 נמ/9/534 — סביון׳ שפורסמה בילקוט הפרסומים 973׳ חשכיג׳

.  עמי 227׳ במקום ׳6458- צ״ל ׳6498׳

בתיק ו ג ׳  י
 יושב ראש הועדת המחוזית לבניה ולתכנון עיר

 מחוז המרכז

 שטח תכנון עיר׳ שרונים

ר הפקדת תיקון תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאפ לסעיף 19 לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר שרונים הופקדה תכנית
 מסי הצ/1/17 - בגושים 8118׳ 8123׳ 8149׳ ועוד׳ כפר־יונה ביזזד

 עם התשריט המצורף אליו.

 כל מעונין יוכל לעיין בתכנית ובתשריט האמודים ללא השלום׳
 וכל מעונק — אס 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 זאת ברשומות.

 כיח נחשון תשנ״ג(23 בנובמבר 1962).
 י׳ גוברניק

 יושנ ראש הועדת המחוזית לנניה ולתכנון עיר׳
 מחוז המרנן

 שטזז תכנון עיר׳ שרונים

ר הפקדת תכנית מפורטת - ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 16 לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
י במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר שרונים׳ הופקדה תבנית  נ
 מם׳ הצ/29 - יכין־חקל בגוש 8113׳ כפר־יונה ביחד עם התשריט

 המןיורף אליו.

 כל מעוגין יוכל לעיין בתכנית ובתשריט האמורים ללא תשלום׳
ל ואם מבחינה אחרת — בקרקע׳ בבנינים או ע נ  וכל מעונין — אם נ
ם אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי להגיש  מכסי
 התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני חדשים

 מיום פרסום הודעה זאת ברשומות.

ונמנר 1962).  כיח בחשון תשב-ג (23 בנ
 יי גובתיק

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳
 מחוז המרנז

 שטח תכנון עיר׳ שרונים

ר הפקדת תיקץ תכנית מפורטת ב ד  הודעה ב
 נמסרת בזח הודעה׳ בהתאם לסעיף 19 לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
 כי במשרדי הועדה המקומית לתננון עיר שרונים הופקדה תכנית
׳ 7790 ביתד עם התשריט ר הס נ פ  מפי הצ/1/15 - דרך הל מונד - נ

 המצורף אליו.

 כל מעונין יוכל לעיין נחכנית ובתשריט האמורים ללא תשלום׳
 ובל מעונין — אם כבעל ואט מבחינת אחרת - בקרקע׳ בבנינים או
 בנכסים אחרים שהתגנימ האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי להגיש
 התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני חדשים

 מיום פרסום הודעה זאת ברשומות.

 כיח נחשון תשב-ג(25 בנובמבר 1962). י
 י׳גוברניק

 יושנ ראש הועדה המחוזית לבניו; ולתכנון עיר׳
 , , מחוז המרכז
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ט פ ש מ י ה ת ת כ ו נ מ ז  ה

פו י ב־ י בתל־אבי ז ט המחו פ ש מ ת ה י  ב
ת ו נ מ ז  ה

 תיק קיום צוואה 2883/62
 בענין הצוואה ועזבון המנוח ד״ר רוברט נוםבאום מרמת־גן,

ת גן ביום 23 באוקטובר 1962* מ י  שנפטר נ
 והמבקשת הני נוםבאום מרמת-גן.

ח המשפט תוך עשרת ימים י נ  הריני מזמין לזה כל אדם להתייצב נ
 מיום טרטום הזמנה זו וליתן טעם מדוע לא. תוכח׳ לא תקוייפ ולא
 תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה להני

 נוסנאום׳ שאם לא כן ינש בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור.

 ש׳ כהן, רשם

 תיק ירושות 2889/62
 בענין ירושת המנוחה צילה רובינשטיץ מנתניה, שנפטרה

 בנתניה ביום 29 בנובמבר 1961׳
 והמבקש בנו רובינשטיין.

י הונשה לנית המשפט נקשה למתן צד המכריז על  לחזוי ידוע נ
 ירושת המנוחה הנ״ל והנני מזמין בזת כל אדם הטוען שיש לו טונת
 הנאה נפזכון המנוזזח והרוצה להתנגד להכרזה להגיש תוך עשרת ימים
 מיום פרסום הזמנה זו׳ התנגדות להנרות המנוקשח׳ שאס לא כן יתן
0 ש ׳ ר ן ה ׳ 2 p .נ נעיניו טו  נית המשפט צו נ

 תיק עזנונות 2894/62/8
 בפנין ירושת המנוח פנתם גבירץ, שנרצח על ידי הנדמניס

 בעיר קולומיה׳ פולין בשנת 1942׳
 והמבקש יחזקאל גבירץ מרחוב יהודה הלוי 73׳ חל-אביב.

י הוגשה לנית המשפט נקשה ליחן צו המנריז על  להווי ידוע נ
 ירושת המנוח.

 והריני מזמין בזה כל אדם הטוען כי יש לו טובת הנאה בעזבון
 המנוח והרוצח להתנגד להכרזה׳ להגיש תוך שלושים יום מיום פרסוס
 הזמנה זו׳ התנגדות להכרזה המבוקשת, שאם לא כן יתן בית המשפט

• ש׳ כהן, רשס י י ג י ב מ י 1 י מ 5 

 תיק עזבונות 2895/62
ו מרחוב לה גרדיה ק ת  בענין ירושת המנוח ראובן דרורי פ

 1962׳
 15׳ תל־אביב׳ שנפטר בניו־יורק• ארצות־הברית ביום 27 באוקטובר

ו מרחוב ברנשטין בהן 4׳ תל-אביב. ק ת ו פ ק  והמבקש ט
 להווי ידוע כי הוגשה לבית המשפט בקשת למתן צו המכריז על
ל והנני מזמין בזה כל אדם הטוען שיש לו טובת י  ירושת המנוח הנ
 הנאה בעובון המנוח והרוצה להתנגד להכרזה׳ להגיש תוך שלושים
 יום מיום פרסים הזמנת זו׳ החמדות להכרזה המבוקשת׳ שאס לא כן
0 ש ׳ ר ן ה , כ  יחן בית המשפט צו כטוב בעיניו. מ

 תיק עזבונות 2916/62
 בענין ירושת המנוח מורים מוסרי מקהיר׳ מצרים׳ שנפטר

 בקהיר׳ מצרים ביום 29 באוגוסט 1357׳
 והמבקשת אנדרי מיאלי(לבית מוסרי).

 להווי ידוע כי הוגשה לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז על
 ירושת המנוח הנ-ל.

ל אדם הטוען שיש לו טובת הנאת בעזבון  הריני מזמין בזה כ
 המנוח׳ והרוצה להתנגד להכרזה׳ להביש הוך שלושים יום מיום
 פרסום הזמנה וו׳ ההתנגדות המבוקשת׳ שאם לא כן ימן בית המשפט
 צו כטוב בעיניי. ש׳ כהן, רשם

 תיק אזרחי 2879/62
 בעגין המנווזים אברהם יצחק פדר, שנפטר בשנת 1943
 בזמן הגירוש מעיר דומברובח׳ גורניצה׳ מחת קילצה׳ סלזיה׳ פולין;
ר (מבית בייטנר), שנפטרה בשבת 1943 בזמן הגירוש ד  ואסתר פ

 מעיר דומברובה׳ גורניצה׳ מהוז קילצה׳ הלזיח בפולין.
, שיכון גוה פטל׳ מס  זהמבקשח איטה מלאך (מבית פדר)

׳ הרצליה. ! 
 להווי ידוע כי היגעה לבית המשפט ליתן צו המכריז על ירושת
 המנוחים הניל והנני מזמין בזת כל אדם הטוען כי לו טובת הנאה
 בעזבון המנוחים והרוצה להתנגד להכרזה, להגיש תוך שלושים יום
 מיום פרסום הזמנת זו׳ התנגדות להכרזת המבוקשת׳ שאם לא כן יחן

 בית המשפט צו בטוב בעיניו.
 שי כהן, רשם

 תיק עזבונות 2880/62
ן עזנון המנוח יעקב בתשטיץ, מתל־אניב׳ שנפטר נתל־ י  נענ

 אביב ביום י״ב באכ תשכיב (12 באוגוסט 1962),
 והמבקשת שולמית ברנשטיין מרחוב אבן גבירול 188׳ הל־

 אביב. . )
 להווי ידוע כי הוגשה לניח המשפט בקשת ליהן צו המנריז על

 ירושת המנוח הנ־־ל ולהבהלת עזבונו.
 הריני מזמין בזה כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון
 המנוח הניל והרוצה להתנגד לחכרוה, להתייצב בבית המשפט תוך
 עשרה ימים מיום פרסוש הזמנה זו׳ וליתן טעם מדוע לא יינתן
 לשולמית ברנשטיין צו הנהלת עזבון המנוח יעקב ברנשטיין׳ וכן צו
 המנריו על ירושתו׳ שאם לא כן יגש בית המשפט ליהן את הצווים

יל כאמור.  הנ

 ש׳ כהן, רשם

 תיק עזבונות 2881162
 בענין קיום צוואת המנוחה אנטוניה אופנתיים, שנפטרה ניוס

 13 נאסריל 1962 בתל־אביב׳
 והמבקש הרמן אופנתיים מרחוב הירקון 96׳ חל־אבי!.

יה המשפט תוך עשרה ימיט  הריני מזמין כזה כל אדם להתייצב בנ
 מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם׳ מדוע לא הוכח׳ לא תקויים ולא
 תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה למבקש׳

 שאש לא כן ינש בית המשפט ליתן העודה זו כאמור.

 ש׳ כהן, רשם

 תיק עובונות 2882162
 בענין צוואת חמבוחח צרטלה משל (מבית אוברמםקי)
 טרחדב הרצל 26׳ רמת־גן׳ שנפטרה בחל־אביב ביום 9 ביולי 1962׳
 להווי ידוע כי רוגשת לבית משפט זוז בקשה לקיום ואישור

 צוואתה האחרונה של המגיחה צרטלה וגשל.
 הריני מזמין כזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימיט
 מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם׳ מדוע לא תוכח׳ לא תקוייס ולא
 תאושר הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה לאליעזר
 ליפא הורביץ׳ אהרן נח יופקוביץ ויחיאל מיכאל ונשל׳ שאט לא כן

ו כאמור.  ינש בית המשפט ליתן תעודה ז
 ש׳ כהן, רשם
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פו י ב־ י בתל־אבי ז ו ח מ ט ה פ ש ט ת ה י  ב
ת (המשך) ו נ מ ז  ה

 תירשפ הצוואה האחרונה והתוספות אשר לת ומדוע לא תינתן תעודה
 קיום צוואה ללונשופ מריה, שאט לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה

 כאמור.
 ש׳ כהן, דשם

 תיק צוואות 2832/62/8
ץ מאטלנטיק סיטי, י ב ו ק ־ ו  בענין הצוואה של המנותח אננה מ
 מדינת ניו־ג׳רסי, ארצות־הברית של אמריקה, שנפטרה ביוט 7 ג

 ביולי 1962׳
 והמבקשים נוימן מרקוביט ושאול איסנר, שניהפ מאר

 צות הברית של אמריקה. •
 הריני מזמין בזח כל אדם להתייצב בכית המשפט תוף עשרה ימיט
 מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם מדוע לא תקויים ולא תירשט
 הצוואה האחרונה של המנוחה הנ-ל ומדוע לא תינתן תעודת קיום
 הצוואה למבקשים׳ שאם לא כן יגש בית המשפט ליחן תעודד, זו כאמור.

 ש׳ כהן, רשט

 תיק עזבונות 2918/62/8
 בענין צוואת המנוח יעקב אריה (דיטשגוגד) אשכנזי,

 שנפטר ביום כ-ד בתשרי תשכ-ג(22 באוקטובר 1962),
 והמבקשת זהבה סגל מרחוב הרצל 96׳ הל־אביב.

 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוף עשרת ימים
 מיום פרסום הזמנת זו׳ ולחת טעם מדוע לא תוכח׳ לא תקוייס ולא
 תירשם הצוואה האחרונה של תמנוח ומדוע לא תינתן תעודת קיוט
 צוואת למבקש׳ שאש לא כן ימו בית המשפט למתן תעודה זו באמור.

 ש׳ כהן, רשם

 היק עזבונות 2925/62/8
 י בענין הצוואה של המנות רייכד יצחק ראובן בן הרש מבת

 ים, רחוב הדצוב 1׳ שנפטר בתליאביב־יפו ביום י׳ באלול תשכיב
 (9 בספטמבר 1962)׳

 הריני מזמין בזה בל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן מעט׳ מדוע לא תוכח׳ לא הקויים ולא

 להווי ידוע כי הונשו לבית המשפט׳ בתיקים המפורשים להלן׳ בקשות ליחן צווים המכריזים על ירושה׳ והנני מזמין נזה כל אדם
 הטוען שיש לו טובת הגאה בעזבון שאחת ההכרזות המבוקשות מתייחסת אליו וחרוצה להתנגד לח׳ להגיש, תוך עשרה ימים מיום פרסום

ן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.  הזמנה זו׳ התנגדות לאותה הנרזה׳ שאש לא נ

 תיק עזבונות 2896/62
 בענין פזבק המנוחה זהבה אמיל, שנפטרה נתליאביב ביום

ד בחשק תסכ״ג (11 בנובמבר 1962)׳ י  י
 והמבקש שאול אנג׳ל.

 תיק עזבונות 2898/62/8
 בענין ירושת המנוח עזרא חתוכה מרחוב המלך יוסף 52׳

׳ שנפטר ביום 28 בספטמבר 1962, ן  ימת־נ
 והמבקשת יונה חתוכה מרחוב המלך יוסף 52׳ רמח-גן.

 תיק עזבונות 2900/62
ז באג תשכיב י  בענין פזבון המנוח יוליוס וייס, שנפטר ביום י
 (17 באוגוסט 1962) בכביש אשקלון גיוליס ושמקום מגוריו האחרון

 בניר־ישראל.
 והמבקש לנקה וייס מניר־ישראל.

 תיק עזבונות 2901/62
פלר מפרדסיהנה׳ בית פרבוסקי׳  בענין עזבון המנוח וסילה ז

 שנפטר בפרדס־חנה ביום וד בניסן תשכ-א (25 במרס 1961)׳
פלר מפרדסיחנה.  והמבקש מקסימיליאן ז

 תיק עזבונות 2902/62
 בענין עזבון המנות אנה יהודה מיהוד׳ שנפטר במגדיאל ביום

 30 באפריל 1961׳
 :׳ והמבקש יעקבי שלמה מרחוב גולומב 24׳ גנעוגיים.

 תיק עזבונות 2903/62
 בענק עזבון המנות אשר זליג מכפר־יגנה׳ רחוב ב׳ מס׳ 8׳

רה זליג מכפר יננת׳ רחוב ב׳ מס׳ 8.  והמבקשת דבו

 היק עזבונות 2861/62
ל קולבאך מתל־אביב, שנפטר כיום א ל  בענין עזבון המנוח צ

 כ׳ בתמוז תשניא (3 ביולי 1961),
ל קולבאך מרחוב תחכמוני 5׳ תל־אביב. ח  והמבקשת ר

 תיק עזבונות 2868/62
 בענין ירושת המנות שמואל וינר (הידוע גם בשם הימן
 סמואל ועד), שנפטר בבלםימור אשר בארה-ב ביום 9 באפריל

 1944׳
 והמבקשת אנה כהן לבית וינר.

 תיק עזבונות 2890/62/8
 בענין פזבון המנוח מנחם איוניצקי ממגדיאל׳ שנפטר במגדיאל

׳ נאדר ב׳ תשכיב (16 במרט 1962),  ביום י
 והמבקשים חיה איוניצקי ואוד.

 תיק עזבונות 2891/62/8
ץ לבית  בענין ירושת המנוחת איזבלה (בלה) לתשטי
ג בניסן תשכיב י  וייס מהל־אביג׳ שנפטרה בתל־אביב־יפו ביום י

 (16 באפריל 1962)׳
ד לוינשטיץ. ר פ ל  והמבקש א

2g62;28 תיק עזבונות 
 בענין עזבין המנוחה בלה (דלה) כץ, שנפטרה בתל־אביב׳

 יד אליהו׳ שיכון עממי ב׳ מסי 9 ביום 15 באפריל 1962.
 והמבקש גדליהו כץ מיד אליהו׳ רזזוב יפתח 12. •

 תיק עזבונות 2893/62/8
 בעגין עזבון המנות ישעיהו פוגל, שנפטר ביום י-ג באב

 תשכיב (12 באוגוסט 1962)׳
 והמבקשת אסתר פוגל מרמה־גן׳ בית חורו!.
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ו פ י כ־  זי בתל-אבי
 נהמשך)

 חיק עזבונות 2915/62
 בענין עזבון המנוח מיכאל (מלך) כץ מכפר־יונה׳ שנפטר

ב בחסון תשכ״ג(9 בנובמבר 1962)׳ י  ביוט י
 והמבקשת אסתר כץ מכפרייונה,

 תיק עזבונות 2920/62/8
 בענין עזבון המנות שמעון וידצר, שנפטר בבית חוליש תל־

 השומר ביופ 10 במרס 1958׳
 והמבקש ראובן ח־רצר, נתניה.

 תיק עזבונות 2921/62
 בענין ירושת המנות יוסף מיסקוביץ טבוקרסט (רומניד0׳

 שנפטר ביוט 1 בספטמבר 1953׳
ל מוסקוביץ והנרי מוסקוביץ. ח  והמבקשים ר

 תיק עזבונות 2924/62/8
ן ינקו מתל-אביב־יפו׳  בענין ירושת המנוח נתן גריגבוע ג

 שנפטר ביוש ג׳ באלול תשכיב (2 בספטמבר 1962)׳
 והמבקשת טרזה גרינברג.

 חיק עזבונות 2926/62
 בענין עזבו! המנוחה אנה (חנה) קחוקרו(הרשקוביץ)
׳ { 1 b 2 1 בנובמבר 3 9  בת משת הפר׳ שנפטרה ביוט י״ז בכסלו תשכיב (
ה אשכנזי מרחוב היכל ההלמוד 3׳ חליאביב. ק ב  והמבקשת ר

 תיק עזבונות 2927/62
 בענין ירושת המנוח יצחק לוץ, שנפטר בתל־השומר ביום

 24 באוקטובר 1962,
 זד,יב?8 זלמן לוץ.

 תיק עזבונות 2929/62
 גענין עזבון המנוח קרליטורו ירחמיאל אברהפ מפרדס־
 חנה מכ׳ רמו 74׳ שנפטר בבית החולים שער מנשה ביוס 16 באפריל

 1961׳
ל קרויטורו(לבית שורץ). ח ה ר ק ב  והמבקשת ר

 תיק עזבונות 2930/62
 בענין ירושת המנוחה ליפשה כהן מרחוב יחזקאל 21׳ חל־

 אביב׳ שנפטרה בתל־אביב ביום 3 ביוני 1962׳
 והמבקש יוסף שמעון.

 תיק עזבונות 2931/62
 בענין עובון המנוח יעקב בן שלמה גליזד, שבפטר כתל-אבינ־

 יפו ביום 28 כמאי 1961׳
 והמבקש דוד גליזד. ש׳ כהן, רשפ

ח מ ט ה פ ש מ ת ה י  ב
ת ו נ מ ז  ה

 ריק ירושה 2904/62
 גענין עזבון המנוחה מטילדה שפירא מבת־יס, שנפטרה

 ביום 26 באוקטובר 1958׳
 המבקש: משה שפירא.

 חיק עזבונות 2906162/8
 בעבין ירושת המנוחה סץ לייבה שפרינצה מתל־אביב׳
י ב (6 נ מ  שנפטרה בתל־אביב רהוב עין־העיפ 6׳ בייט ז־ באלול ז

 בספטמבר 1982)׳
 והמבקשו! לאה דוידוביץ מרחוב עין־הנניס 6, חל־אביב.

 תיק עזבונות 2909/62/8
 בענין עזבונה של המנוחה דלריה בת גרשון מרחובות, שכונת

 אפרים צריף 12׳ שנפטרה ביום 18 בפברואר 1954׳
 והמבקש יעקב דלריה מיפו.

 תיק עזבונות 2910/62/8
 בענין עזבון המנוח לייב׳־אלעזר צסים, שנפטד בחל־

 אביב־יפו ביום 24 בינואר 1962׳
. י צ ר א ך  והמבקש ברוך־עמי ב

 חיק עזבונות 2911/62/8
 בענין עזבון המנוח הנא רב קץ מרחוב ברנד 41׳ רעננה׳

 שנפטר ברעננה ביום 1 בדצמבר 1961׳
 והמבקשת בלה שידלו מדרך בלקלכה 124, קולפילד׳ ויקטוריה

 אוסטרליה, כרגע במלון ישראל הל־אביב.

 תיק עזבונות 1912/62/8
 בענין עזבון המנוחה חנה רבקץ מרחוב ברנד 41׳ רעננה׳

 שנפטרה בבית החולים תל־השומר ביום.27 ביוני 1962.
 והמבקשת בלה שידלו מדרך בלקלבת 124׳ קולפילד׳ ויקטוריה

 אוסטרליה׳ ברגע במלון ישראל תל־אביב.

 חיק עזבונות 2913/62/8
 בענין ירושת המנוחה גולדה פיפה, מתל־אביב׳ שנפטרת

ופ 5 באוגוסט 1957׳ י  בכפר־גנים נ
 יהמבקהות בינה לנדאו, רחוב דיזיננוף 14׳ תליאכיב ופנינה

 נהיר מרחוב המלך ג׳ורג׳ 80, חל־אביב.

 תיק עזבונות 2914/62
 בענין ירושת המנוח ברוך אלטרמן מבפר־כבא׳ שנפטר

 ביום כ׳ באב תשכיב׳
 והמבקשת בריינט אלטדמן מרחוב חרות 19אי׳ דמת־גן.

ה פ י ח י ב ז ט המחו פ ש מ ת ה י  ב
ת ו נ מ ז  ה

 חיק קיום צוואה 645/62
 בענין צוואת המנוח יוסף ברויר, שנפטר בחיפה ביום 11

 בספטמבר 1962׳
 והמבקשת אולגה ברויר מרחוב אלחריזי 10׳ חל-אביב.

 הריני מזמין בזח כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעט׳ מדוע לא תוכח׳ לא הקויים ולא
 תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה למבקשת׳

 שאם לא כן יגש בית המפשט ליחן חעודה זו כאמור.
 ש׳ רזי, דשם

 חיק הנהלת עזבונות 635/62
 בענין עזבון המנוחה רמה וואיש לבית ברוך.

יל תוך עשרה  הריני מזמין בזה כל ארם להופיע בביה המשפט הנ
 ימים מתאריך זה וליתן טעם׳ אם יש להס טעם כל שהוא׳ מדוע לא
 יינתן לראובן שועלי פקיר בית משפט המחוזי צו הנהלת עזבון על
 נכסי המטלטלים׳ הזכויות׳ החובות והמקרקעין של מולק ושל מירי
 של המנוחה הנ-ל׳ שאש לא כן יגש ביה המשפט ליתן את הצו הנ׳׳ל

 כאמור.
, דשם י  שי ת
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ה פ י ח י ב ז ט המחו פ ש מ ת ה י  ב
ת (המשד) ו נ מ ז  ה

 למנקשת ובמו כן הנני מזמין בזה כל אימ הטוען שיש לו טובת הנאז•
 בעזנון המניח והרוצה להתנגד להכרזת׳ להגיש תוך עשרת ימיט מיום
 סרכום הזמנה זו׳ התנגדות להכרוה המבוקשת׳ שאם לא כן יתן בית

ו כטוב בעיניו. ג  המשפט תעודת כאמור ו
 ש׳ רזי, רשש

 תיק קיום צוואה 82/62»
 בענין צוואות המנוח לחווויג כצנשטיץ, שנפטר בשער מנשה

 ביום 9 באוקטובר 1962׳
 והמבקשת קטה כצנשטיץ לבית פלאוט מרחוב דדד פינסקי

 9׳ חיפה.
 להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צווי

 קיום צוואות של המנוח הנ״ל.
 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרת ימים
 מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם מדוע לא יוכחו׳ לא יקויימו ולא
 יירשמו הצוואות האחרונות של המנוח ומדוע לא יינתנו תעודות קיום
 צוואות למבקשת׳ שאט לא כן יגש בית המשפט ליתן את הצווים כפי

 שימצא לנכון.
 ש׳ רזי, ישט

 תיק קיום צוואה 684/62
 בענין צוואת המנוח וילהלם בירנבאים מרחוב עציון 12׳

 עכו׳ שנפטר בחיפה ביום 29 בכפטמנר 1962׳
 והמבקשת הלנה בירנבאים מעכו׳ רחוב עציון 12.

 הרינ מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם׳ מדוע לא תוכח׳ לא תקוייס ולא
 תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה למבקשת׳

 שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור.
 ש׳ רזי, רשם

 תיק אפוטרופסות 689/62
 בענין מינוי אפוטרופוס על רכושם וגופם של הקטינים נחמה

 ואריאלה מצלר מקרית חיים׳
 והמבקש קרויטורו מאיר, מורה מנהריה׳ טרומפלדור ב/45

 דוד של הקטינים.
 הריני מזמין בזה כל אדפ להתייצב בבית בבית המשפט תוך עשרה
 ימים מיום פרסום הזמנה זו — זליהן טעם אם יש לו טעם כל שהוא —
 מדוע לא יינתן צו למנות את המבקש הנ״ל לאפוטרופוס על גופם
 ורכושם של הקטינים הנ״ל׳ שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיניו,
 ש׳ רזי, רשם

 תיק קיום צוואה 693/62
 בענין קיום צוואת המנוחה ניטל קרייטורו לבית כהנא,

 שנפטרת בחיפח ביוט 27 ביוני 1962׳
 דהמכקש לזנד פינקו שלמה מרחוב צהיון 3׳ היפר״

 להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה לקיום צוואה
 וכל התובע טובת הנאה בעזבון והרוצח להתנגד לקיום הצוואה יהננד
 בכתב כעביר עשרה ימיט מיום פרסום הזמנה זו ויתן טעפ מדוע לא
 תוכח׳ לא תקוייפ ולא תירשם הצוואה האחרונה של המנוחה׳ ומדוע
 לא תינתן תעודת קיום צוואה למבקש׳ שאט לא כן יתן בית המשפט

 צו בטוב בעיניו.
 • שי.רד, רשפ

 ..־ י • תיק קיום צוואה 646/62
ר שימק מחדרה׳ שנפטר בחדרה ד נ ס כ ל  בענין צוואת המנוח א

 במם 28 ביוני 1962.
 הריני מזמין בזה כל אדם להחייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם׳ מדוע לא תוכח׳ לא תקויים ולא
 זזירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואת לאודליה

 שימק מחדרה׳ שאם לא כן ינש בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור.

 ש׳ רזי, ,רשם

 תיק קיום צוואה 647/62
 בענין צוואת המנוחה יוהנה־חנה וולף, שנפטרה בחיפה ביום

 12 באוגוסט 1962׳
 והמבקשת רחה הירשפלד מפרדם־כץ׳ אצל נגריית פישמן.

 להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו קיום
 צוואה של המנותח הניל.

 הריני מזמין כזה בל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיוט פרסום הזמנהז זו׳ וליתן טעם׳ מדוע לא תוכח׳ לא תקוייס ולא
 תירשם הצוואה האחרונה של המנוחה ומדוע לא תינתן תעודת קיום
 צוואה למבקשת׳ שאם לא כן ינש בית המשפט ליתן את הצווים כטוב

 בעיניו. י
 ש׳ רזי, רשם

 תיק הנהלת עזבון 657/62
 בענין עזבון המנוחה זלדה ופנירסקי מחיפה׳ שנפטרה בחיפח

.(960i במרס )ביום נ״א באדר חש־־ך 20 
 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרסום וממנה זו וליתן טעפ מדוע לא יינתן לד-ר יוסף נובל
יד׳ מחיפה צו הנהלת עזכון על כל המטלטלים׳ הזכויות׳ החובות  עו
 והמקרקעין מסוג מולק ומסוג מירי של המנוחה זלדה ופנירסקי׳ שאט

 לא כן יגש בית המשפט ליתן צו הנ״ל כאמור.
 שי רזי, רשם

 תיק קיום צוואה 664/62
 בענין צוואת המנוח מונח םיקאלי, מדיטרויט בארצות הברית׳

 שנפטר בנצרת ביום 25 באוקטובר 1961׳
 והמבקש תופיק מועמד עו״ד׳ נצרת.

 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בנית המשפט תוך עשרה ימים
 מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא -
 מדוע לא הוכח׳ לא תקויים ולא תירשם הצוואה האחרונה של המנות
 המאושרת על ידי בית המשפט לעניני עזבונות בדיטרויט׳ ומדוע לא
 תינתן תעודת קיום צוואה למבקש הנ־ל׳ במקרה של אי הופעה תוך

 המועד הנקוב לעיל יתן בית המשפט תעודה כאמור.
 ש׳ רזי, רשם

 היק ירושה וקיום צוואה 673/62
 בענין צוואת וירושת המנוח משה פוירשטץ מחיפה׳ שנפטר

 בקרית ים ביום 3 בינואר 1962׳
 והמבקשת מרים בת אהרן פוירשטץ.

 להווי יודע כי הוגשה לבית המשפט בקשה לרשום צוואה ולמתן
 צו המכריז על ירושה המנוח הנ״ל,

 הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימיט
 מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם׳ מדוע לא תוכח׳ לא חקויים ולא
 הירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואת
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 תיק קיום צוואה 702/62
 בפנין צוואת המנוח כעדל םולומץ מהיפה׳ שנפטר בחיטה

 ביום 6 בספטמבר 1962׳
 והמבק־ת חנה סולומון מחיפה.

ה כל אדפ להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים  הריני מזמין מ
 מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם׳ מדוע לא תונח׳ לא תקוייפ ולא
 תירשם הצוואה האחרונה ולא תינתן תעודת קיום צוואה ליחנה סולומת׳

 שאם לא כן ינש בית המשפט ליהן תעודה זו כאמור.
 ער רזי, רשם

 תיק אפוטרופסות 700/62
 בענין הקטינה רות אסתר רג.

 והמבקש ד-ר ארתיד הולנדר.
ה בל אדם  בתלקף עי בית המשפט שניתן היום׳ הריני מזמין מ
 להופיע בבית המעיפט תוך עשרת ימים מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן
 טעם — אס יש בידו טעם כל שהוא — מדוע לא יינתן צו הממנה את
 המבקש לאפוטרופוס על הקטינה רות אסתר וי1׳ שאם לא כן יתן בית

 המשפט צו כטוב בעיניו.
 ש׳ רזי, רשם

 להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט׳ בתיקים המפורשים להלן׳ בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה׳ והנני מזמין בזה בל אום
ח בעזבון שאחת ההכרזות המבוקשות מתייחסת אליו והרוצה להתבגו לה׳ להגיש׳ תוך עשרה ימים מיום פרסום א  הטוען שיש לו טובת מ

 הזמנת זו׳ התנגדות לאותה הכרזה׳ שאם לא כן יתן בית המשפט צו נ טוב בעיניו.

 תיק ירושות 655/62
 בענין ירושת המנוחה שרה גרומר מנהדיה׳ שנפטרה בנהדיח

 ביום 21 במאי 1961,
 והמבקש לאון אריה גרומר מנהריד״

 תיק ידושוח 62?658
659(62 
 בענין ירושת המנוחים אברהם רוזנמן ושרה רחנמן
 ממושב בלפוריה׳ שנפטרו במושב בלפוריה כיום 28 במרס 1961

 וי25 במאי 1962.
 והמבקש דוד רוזנמן מחיפה.

 תיק ירושות 660/62
־אסתר מכפריאתא׳ שנפטרה ל בן ח  בענין ירושת המנוחה ר

 בחיפה ביום 16 בספטמבר 1955׳
 והמבקש יוסף בן־אסתר מחולון.

 תיק ירושות 661/62
 בענין ירושת המנוח יוחנן צביליחובםקי מפרדס חנה׳ שנפטר

 בפתחיתקוה כיוס 18 בספטמבר 1962.
 והמבקשת שפרה צביליחובסקי מפרדס־הנה.

 תיק ירושות 662/62
 בענין ירושת המנוח ד-ר רודולף פישר מנהריה׳ שנפטר

 בנהריה ביום 29 באוקטובר 1962׳
 והמבקשת חוה מיכאלי מנהריה.

 היק ירושות 665/62
בר מחיפה׳ שנפטר נתיפה  בענין ירושח המנות אהרן זאב לי

 ביום 1 באוקטובר 1962׳
ר מרמת־גן. ל ק  והמבקשת צפורה ס

 תיק ירושות 696/62
 בענין ירדשת המנוחה שרה וילנםקי מחיפה׳ שנפטרה בחיפה

 ביום 15 באוגוסט 1962׳
 והמבקשת חוה רוזה מחיפה.

 תיק ירושות 667/62
ד כהן מיוהגסבורג׳ ר ת  כענין ירושת המנוח שמואל ב

 שנפסד נדרזםיאפריקד, ביום 22 ביוני 1961.

 תיק ירושות 644/62
ל לייטר מקרית ים׳ שנפטרה בקרית ח  בענץ ירושת המנוחה ר

 ים ביום 8 בנובמבר 1960׳
 והמבקש חייס לייטר מקרית־יט.

 תיק ירושות 648/62
ע מחיפה׳ שנפטרה בחיפה ל ביתצו ח  בענין ירושת המנוחה ר

 ביום 29 ביולי 1902,
 והמבקשת הנה שויצר מחיפה.

 תיק ירושות 649/62
ר מחיפה, שנפטר בחיפה ג ר ב מ ת  כענין ירושת המנוח יואל ב

 ביום 3 באוקטובר 1961,
ק מחיפה.  והמבקשת קלרה חרפ

 תיק עזבונות 650/62
 בענין עזבון המנוח הרברט שטיפל, שנפטר בנהריה ביום 1

 ביוני 1962׳
ץ 21, ואוטו ח כרד מצגר רמת-תן, רחוב ר  והמבקשים רי

 שטיפל מדחוג הסנה 7, היפה.

 תיק ירושות 651/62
 כעבין ירושת המנוח שמואל אלפסי מחיפה׳ שנפטר בצה״ל

 ביום 23 באוגוסט 1962׳
ל אלפסי מחיפה. ח  והמבקשת ר

 תיק ירושות 652/62
 בענץ ירושת המנוחה שרה מדורסקי מהדרה׳ שנפטרה

 בחדרה ביום 23 באוגוסט 1962.
ת מדור סקי) מחל־אביב. י לב ) י  והמבקשת יהודית ק צב

 תיק ירושות 653/62
ד מהדרה׳ שנפמרמ ל  כענין ירושת המנוחה מרים דייכם פ

 בחדרה ביום 7 ביוני 1962׳
יכספלד מחדרד״  והמבקש יהודה רי

 תיק ירושות 654/62
 בענין ירושת המנוחה חוה סץ־אברהם מנהריה׳ שנפטרה

 בנהריח ביום 14 במאי 1959׳ ־
 זהמנקש אליהו שורץ מבהריה.
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 היק ירושתו 679/62
 בענק ירושת המנוחה פאגי פרוימוליץ מחיפה׳ שנפטרה בחיפה

 ביום 24 בנובמבר 1958׳
 והמבקשת שלה פתימוליץ מנתניה.

 תיק ירושות 680/62
 בענק ירושה המנוח יצהק שורץ מנהריה׳ שנפטר בחיפה ביום

 1 בינואר 1957׳
ה שורץ מ־נוה־צהל. ז  והמבקשת ח

 היק ירושות 685/62
 בענק ירושת המנוח יעקב בדוסילובםקי מקרית מוצקק׳

 שנפטר בתל-אביב ביום 5 בספטמבר 1962׳
י מקרית־מוצקין. בסק ו ל  והמבקשת אסתר בחסי

 תיק ירושות 686/62
 בענין ירושה המנוח משת ושלד מחיפה׳ שנפטר בחיפה ביום

 20 באפריל 1959׳
 והמבקשת זהבה אולגה מילר מחיפה.

 היק ירושות 687/62
 בענין ירושה המנוחה דחה מאירוביץ מתל־חנן׳ שנפטרה

 בתל־חנן ביום 5 באוקטובר 1962׳
 והמבקש מנדל מאירוביץ.

 תיק ירושות 688/62
 בענין ירושת תמנוח יצחק סולומץ מתל חנן, שנפטר בהל

 בדצמבר 1954.
 והמבקשת לאד, סולימןץ מתל חגן.

 תיק ירושות 690/62
 בענין ירושת המנוח פישל פינקו מחדרה׳ שנפטר בחדרה ביום

 באוגוסט 1962׳
 והמבקש מיכאל פינקו מהדרת.

 תיק ירושות 691/62
ד מחיפה׳ ל פ צ ר  בענין ירושת המנוחה אנה בח יוסף מאיר ה

 שנפטרה בחיפה ביום 9 באוגוסט 1962׳
ד מארה״ב׳ ניו־־יורק.  והמבקש הנס הרצפל

/ רשם ן  שי ר

 תיק ירושות.668/62
 געגין ירושת המנוחה צירלה מיליטיאנו מחיטה׳ שנפטרת

 בחיפה ביום 11 ביולי 1954׳
ב מיליטיאנו מחיפה.  והמבקש לי

 היק ירושות 669/62
ץ הידוע גפ בשם ת מ ו  בעגין ירושת המנוח צבי (נרשקו) פ
 גרשון צבי בן חיים פומרניץ מחיפה׳ שנפטר בחיפה ביום 23

 באוקטובר 1962.
ץ מחיפה.  והמבקש יעקב פומתי

 תיק ירושות 672/62
ו מהיפה׳ שנפטרה בחיפה ז ח ב מ ו  בענין ירושה המנוחה קטיה ל

 ביום 31 בדצמבר 1961)׳
ו מחיפה. י ז מבח  והמבקש שמואל לו

 תיק ירושות 674/62
י מדלית אל  בענק ירושת המנוח זהר מחמוד קאםם חלב

 כרמל׳ שנפטר בדלית אל כרמל ביום 28 ביולי 1953׳
 והמבקש חוסץ עלי קאסם חלבי.

 תיק ירושות 675/62
 י בענק ירושת המנוח פארם מחמוד קא00 חלבי מדלית

 אל כרמל׳ שנפטר בדלית אל כרמל ביום 3 באפריל 1959׳
 • והמבקש יוסף פארם חלבי מדלית אל כרמל.

 תיק ירושות 676/62
ק ירושת המנוח דיטלר הירש מעכו׳ שנפטר בעכו ביום  בענ

 23 בספטמבר 1962׳
 והמבקשת זהרה הירש מעכו.

 חיק ירושות 677/62
ד חנא סלים גראסי מנצרת׳ שנפטר ב  בענק ירושת המנוח ל

 בהיפה ביום 3 בספטמבר 1952׳
 והמבקשת ורדה יוסף ג׳ראםי מחיפה

^ 
 תיק ירושות 678/62
ד שפינדלר מבוקרסט׳ שנפטר ר פ ל  בענין ירושת המנוח א

 ברומניה׳
ר מדיה שפינדלר מחיפה.  והמבקשת ד-

י הדין הרכנייט ת  הזמנות ג

רי בירושלים ו י האז נ ב ר ת הדין ה י  ב

ת ו נ מ ז  ה

 כל התובע טובת הנאת וכל מעונין שיש לו סיבה לחתנגך לגקשיז
ל יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום י  הנ

 פרסום' הזמנה זו׳ שאס לא כן יתן בית הדין צו כטוג בעיניו.

 ב-ט בחשון חשכ״ג(26 בנובמבר 1962) _.׳•••

 ש׳ ת׳ פראנק, המזכיר הראשי
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 תיק 311/תשכינ
 הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושח על עזבון של
ג באדר ב׳ י  המנוחים מיכאל ווייס, שנפטר בירושלים ביום י
 תשי״ט (83 במרס 1959) ופנינה ווייס, שנפטרה בירושלים ביום

ז בחשק תשכ״ג(14 בנובמבר 1962). י  י
 המבקש: יצחק ווייס מרחוב ברוריה 22׳ קטמון׳ ירושלים.
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פו י ב־ רי בתל־אבי ו י האז נ ב ר ת הדין ה י  ב
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין׳ בתיקיה המפורטיט להלן׳ בקשות למתן צווי ירושה׳ כל התובע טובת תנאה או המעונין נעזבון שאתת
 בקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך עשרה ימיט מיום פרסום הזמנת זו׳ שאם לא כן יהן בית

 הדין צו כטוב בעיניו.

 תיק 1523/חשביג
 בענין ירושת המנוח יוסי ברששט שנפטר בבית אליעזר ע״י

 חדרה ביום ח׳ באב תשכיב (8 באוגוסט 1962).
 המבקשת: קוטה ברששט מבית אליעזר׳ הדרה.

 תיק 3ד33׳,השכיב
 נענין ירושת המוות אברהם ויסקופף, שנפטר בתל־אביב

 ביום ייא בהשון תשכיב (21 באוקטובר 1961).
 המבקשת: בטי ויסקופף, רחוב שלמה המלך 29׳ תל־אביב.

 תיק 1633/תשביג
 בענין ירושת המנוחה בטי ברקוביץ, שנפטרה בבני־כרק

ט באייר תשכיב (23 במאי 1962). י  ביום י
 המבקשים: יצחקזאן ברקוביץ, רחוב הרמן כהן15׳ תל-אביב.

 חיק ז11096תשכיב
 בעניןירושת המגווז אברהם כהן, שנפטר בפתח־תקוה ביום ב-

 בניסן תשכיב (6 באפריל 1962).
ל כהן, פבריגאט 17׳ קרית בורוכוב. ח  המבקשת: ר

 תיק 1731/תשכ״ג
 בעני( ירושת המנוח ישראל צישינסקי, שנפטר בתל־אביב

 ביום י־ד בתשרי תשכינ (11 באוקטובר 1962).
 המבקשת: צילה צישינםקי, רחוב ישראלס 15, תל־אביב.

 תיק 5—1834/תשכ״ג
ד נ0טל, שנפטרו ר ת ב  בענין ירושת המוחים ליאון נסטל ו

 בפולין בשבת 1942.
 המבקש: ישראל (ארוץ) נסטל, שדרות עמנואל 18, תל־

 אביב.

 תיק 1930)תשכ*ג
־זלטה שבזץ, שנפטרו בורשה - בעבין ירושת המנוחים משה ו

 בשנות המלחמה.
 המבקש: גדליהו שבזץ מרמת השרון׳ שיכון המימחים 1 ]4.

 תיק 1988 ;חשביג
לה הורוביץ, רל־תי ־צי  נענין ירושת הטנוחים מרדכי ז

 שנפטרו בפולין בשנת 1943.
 המבקש: יהושע הורוביץ שיכון ני, בגי־ברק.

 תיק 1989ןהשכ״נ
 בענין ירושת המנוחים צבי ויישרה ויםברג, שנפטרו בפולין

 בשנת 1942.
י רחובות. ה פרשמנדיג מקבוצת שילר מי ל  המבקשת: פ

 חיק 1992/תשכ״ג
 בענין ירושת המנוח אורי און (הלפרםץ), שנפטר במעין

 ברוך ביום ייא בתשרי תשכיא (2 באוקטובר 1960).
 המבקשת: דליה אץ.

י קובו, סגן המזכיר הראשי  ה׳ בכסלו תשכ״ג(2 בדצמבר 1962) י

 תיק 11037/תשכ*ב
 בענין ירושת המנוחה לאה אונגר, שנפטרה בנחניה ביום כיד

 בטבת תשכיב (31 בדצמבר 1961).
 המבקש: אליעזר אוננר מצפת, מלבן.

 חיק 607/תשכ״ג
 בענין ירושת המנוחה עדית פישר, שנפטרה בחל־אביב־יפו

 ביום.י.׳ באב תשכיב (10 באוגוסט 1962).
 . המבקשים: תיאודור פישר, רחוב המלך כודש 18׳ תל־אביב.

 תיק 701/תשכ״ג
 .. בענין ירושת המנוחה טובה סקגייו, שנפטרה בצריפין ביום

4 באוקטובר 1956). ) ז י י ש ט בתשרי ח י  נ
 המבקש: יעקב סקג׳יו, רחוב מסדה 24׳ רמלה.

 חיק 913', תשכיב
 בענין עזבון המנוחה בלהה אלבוגן, שנפטרה בפתח־תקוה

 ביום ט״ו בסיון תשכיב (17 ביוני 1962).
 המבקש: שלמה אלבוגן, שיכון ה׳ רחוב קלישר 9׳ בני־ברק.

 תיק 1172|חשכינ
 בענין ירושת המנוחה פרידה גליק, שנפטרה בתל־אכיב ביום

ז בכסלו תשי״ת (20 בדצמבר 1937).  כי
 המבקש: יהודה גיל (נליק) רחוב אינשטיין 41׳ רמת־אביב׳

 חל־אביב.

 תיק 1410/תשכיג
 בעגין ירושת המנוחה שרה שטיינבריקר, שנפטרה בתל־

 אביב ביום ג׳ בשבט תשייט (12 בינואר 1959).
 המבקש: יצחק שטיינבריקר, בכד מבריק 1׳ תל־אביב.

 תיק 4—1463/תשכ״ג
 בענין ירושת המנוחים הדשל ודבורה לבקוביץ ובלימה

, שנפטרו בלאסק׳ פולין בשנת 1942. ד לםקד  יא כ
 המבקש: אברהם נח לבקוביץ, רחוב אבן גבירול 190׳

 תל־אביב.
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ה ו ק ת ־ ח ת פ רי ב ו י האז נ ב ר ת הדין ה י  ב
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע בי הונשו לבית הדין׳ בתיקים המפורטיפ להלן׳ בקשות למתן צווי ירושה. בל התובע טובת הנאח או המעונין בעזבון שאחת
 הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתננד לח׳ יגוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו׳ שאם לא כן יחן

 בית הרין צו כטוב בעיניו.

 תיק 269/תשכיג
 בענין ירושת המנוחה חיה שטים, שנפסרה בעין־שמר ביום

 כ״ו באייר חשי׳־ח (15 במאי 1958).
 המבקשים: יולף שטים מגבעת-אולנה׳ חדרה׳ ומעה שטיינר.

 תיק ל27/תשב״נ
 בענין ירושת המנוחה דבורה דויטשר, שנפטרה בפתח-חקות

 ביום י- באב תשכיב (10 באוגוסט 1962).
 המבקשים: ישראל דויטשד פשכונת הרכבת׳ רחוב פנחס

 מאירי׳ פרדס שטמפפר׳ פתח־תקוו־״
 תיק 289/תשכינ
ר בויגי מיהוד׳ שנפטר בפתתיתקוח  בענין ירושת המנוח בכו

 ביום ו׳ באב תשכיב (6 באוגוסט 1962).
, בתו קלרה ובניו: צלבי, בנימץ, ד ל ו ה ב ק ב  המבקשים: ר

, נד ושמואל בויד מיהוד׳ שיכון חסכון מס׳ 345.  אלברטו

 תיק 316/תשכ-ג
 בענין ירושת המנוח עזרא איכילוב, שנפטר בפתח־תקוח

 במם י״א בתמוז חשכ-א
 המבקשים: איטה איכילוב, אחיו: אברהם, חיים, נחמיה
 מפתח־הקוה׳ רחוב חובבי ציון 13׳ יאיר ויהושע בן אחיו משה

 איכילוב המנוח.
 חיק 348ן33/תשביג
 בענין ירושת המנוחה בלה לייכשונג, שנפטרת בפתמ־תקור,

ו בחמין תשכ״ג (11 בנובמבר 1962)׳  ביום טי
 המבקשים: משה חיים לייכטעג מרחוב קטרוני 16׳ פתח־

 תקוה ובניה: מנחם, אברהם, בנימץ ועמיהוד.

 הרב ש׳ כץ, המזכיר הראשי

 תיק 42/תשב״ג
 בענין ירושת המנוחה רבקה ברנשטיץ, שנפטרה נפתח־חקוה

 ביום כ״ז בםיון תשט״ז(6 ביוני 1956).
-  המבקשים: יוסף ברנשטיץ, ליאון, משה ויהושע ברנ

 שטיץ מרחוב רוטשילד 150׳ פחח־הקוה.

 תיק 134/תשב״ג
 בענין ירושת המנוח ישעיהו מויסה, שנפטר במנדיאל ביום

 ג׳ באלול תשי״ז(30 באוגוסט 1957).
 המבקשים: שלימה מויסה ממגדיאל ובניי: ניצי, יוסף,

ה ולאה. ק ב  בךציון, ר

 תיק 291/225/תשכינ
 בענין ירושת המניחים שלמה דרבניאני, שנפטר בהל-
רחל דרבניאני, שנפטרה  השומר ביום כיח בחשון חשטיז ו

 בשער מנשה ביום ט״ו באלול תשי״ד.
ץ מרהוב םבי  המבקשות: לאה ברש מגן־בועז ויטי לי

 חפץ־חייפ 32׳ פתחיתקוד״

 תיק 246/7/תשכיג
ה וער. ל ת ק  בעגין ירושת המנוחים משה ו

 המבקשת: פנעה פיתשקה לבית וער מרחוב אוסישקין 28,
 נתניה.

 תיק 268/תשב*ג
 בענין ירושת המנוחה אנה שטים, שנפטרה בחדרה ביום ט׳

ו(16 באוקטובר 1954).  בתשרי תשטי
 המבקשים: וולף שטים ואראלה גרומט מרחוב התקומה׳

 רמתיים.

י מ ש ר ס הנכסיש ה נ ת כו א ת מ דעו  הו

ת הרגל, 1936 ט י ש ת פ ד ו ק  פ

(28 בדצמבר 1962). ג -  היום האזזדק לקבלת הוכתות: »׳ בטבת תשנ
י פ י ׳ ה׳ מרכס ו ר נ י  שמוח הנאמנים׳ תיאורם ומענם: עוה״ד ד

 פודז׳רטקי׳ רחוב אלנבי 119׳ תל־אביב,

 ח׳ בכסלו תשביג (5 בדצמבר 1962) ח׳ קדמץ
 כונס הנכסים הרשמי

ת על דיבידנד ר כ ה ר כוונה ל ב ד  הודעה ב
 שמות התייבים׳ תיאורם ומענם;

 1) חדר הטום (שותפות רשומה) רחוב בן־יהודה 2׳ ירושלים׳
 ושותפיה יחזקאל אייזיק׳ רחוב אנילביץ 24׳ קרית היובל׳ ירושלים׳

 וצבי סיילס רחוב נחמיה 2׳ ירושלים.
 2) צפורה םיילס׳ פקידה׳ רחוב נחמיה 2׳ ירושלים.
 ביה המשפט המחוזי של: ירושלים׳ היק אזרחי 298/61

 היום האחרון להגשת הוכחות: א׳ בטבוז השכיג (28 בדצמבר 1962).
 שם הנאמן ומענו: שמואל מ׳ כהן׳ רחוב אבן נבידול 6׳ ירושלים.

ג(7 בדצמבר 1362) ח׳ קדמון ׳ בכסלו חשכ-  י
 בונם הנכסים הרשמי

ל תשלום דיבידנד  הודעה ע
ר וייג׳ סוחר׳ רחוב הרואה 13׳ רמת־ ד י  שם החייב׳ תיאורו ומענו: ח

 גן.
 בית המשפט המחוזי של: חל־אביב־יפו׳ תיק אזרחי 3415/61

 הסכום לבל לירה: 25 אגורות.
 דיבידנד ראשון או אחר: דיבידנד ראשון.

 זמן פרעונו: ייז בכסלו תשכ-ג(14 בדצמבר 1962).
 מקום פרעונו במשרד הנאמן: צבי רוזן׳ עויד׳ רחוב הרצל 28׳ תל*

 אביב.

׳ קדמון ׳ בכסלו תשכ-ג(7 בדצמבר 1962) ח  י
 כונס הנכסים הרשמי

ת על דיבידנד ר כ ה ר כוונה ל ב ד  הודעה ב
 שמות החייבים ומענם: 1) שלמה בולדשמידט׳ 2) לילי גולדשמידס׳

 רחוב מודיעין 249׳ רמת־גן.
 תיאורם: בעלי מספרה לגברות׳ רחוב אליעזר בן-יהודה 45׳ תל־אביב.

 ביה המשפט המחוזי של: הל-אביב־יפו׳ תיק אזרחי 2402/55
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ס הכללי, 1944 ו פ ו טר ת האפו ד ו ק  פ

ב כחשון תשכיב(19 בנובמבר 1962) י  ביוש כ
 אליהו מזרחי.

ו פ י ב־  בבית המשפט המחוזי תל־אבי
ד באדד תשייב (21 במרס 1952) י  ביוש כ

 דוד סדיטגל.

נ (5 באוקטובר 1962)  ביום ז׳ בתשרי חשבי
 רהל ברונפמן; שרה זוםמן; יוסף הרברט זוסמן; אמיליח עזוז;
 , מואיז קסטרו; אברהם סעאדה; צאצאי היה וגרשון כהן; יוסף

 ויינברג; אגה קניזנה.

 ביום י״ד בתשרי וושב״ג(12 באוקטובר 1962)
׳ בהן; יעקב  הלן סמואל כהן; מוסה מנשה; אלי ששון; מואיז ר

 לייב קלקולטור; הרשל דומביאק; אלי עבאדי; דוד ריכלגד.

 ביוס ל׳ בתשרי השכיג (28 באוקטובר 1962)
 קלרה בלאט; סם גריגברג,

4 בנובמבר 1962) ) ג י  ביום ז׳ בהשון תשכ
 רחת אדונגאוז; אסתר ג׳אן; יוסף ברויר; ישראל פולומוביץ;

ד בחשון חשכ״ג (11 בנובמבר 1962) י  ביום י
 מוריס קרמר; לייב הירש זילברשטיין; יצחק שירה.

 ביום כיא בחשון תשכיב(18 בנובמבר 1962)
 יצחק קרקוקלי.

 ביוט כיח בתשון תשכ״ג(25 בנובמבר 1962)
 רחל גולמב,

ת ו ר ב ת לפירוק ח ו ש ק ר ב ב ד ת ב דעו  הו

ב  בבית המשפט המחוזי בתל־אבי
 תיק פירוק 62׳:3312

 געבין רום - מפעלי טוויה בעימ,
 והמבקשים: שלום גרלינג, מודיעין 247 רמח־גן ומשה

 רחנבאום, מבוא יהלום 6 רמת־גן.
 נמסרת בזה הודעה שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל על ידי
 • בית המשפט המחוזי של תל־אביב הוגשה ביום 2 בדצמבר 1962 לבית
 המשפט הנזכר לעיל על ידי המבקשים וכי ניחנת הוראה שבקשת־
 פירוק זו תבורר בפני בית המשפט היושב לדין ביום 21 בינואר 1963

 בשעת 8.30.
ה לתמוך כמתן צו צ מ  כל דושה או משתתף של הו/ברה הזאת ה
 בענין הבקשה או להתנגד לכך רשאי להופיע בשעת הבירור׳ אם
 בעצמו או באמצעות עורך־דין שלו׳ העתק מן הבקשה הזאת יינתן לכל
 גושה או משתתף של החברה הזאת הדורש אותו מן החתום מטה

 בשלמו את התשלום הקבוע בעדו.
 ש׳ רובינשטיין, עו־ד׳
 רהוב יבגת 22׳ תל־אגיב

 ב״כ המבקשים

: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב ה ר ע  ה
 למסור או לשלוח על ידי הדואר לאיש החתום לעיל הודעה על רצונו
 זה׳ ההודעה תציין את השם והמען של האיש, או אם זוהי פירמה׳ אח
 השט והמען של הפירמה׳ והיא צריכה לחיות חחומה על ידי האיש או
 הפירמה או על ידי עורך־דין שלו או שלה (אם יש להם עורך דין)׳
 וצריך למסרה או אש נשלחה על ידי הדואר צריך לשלחה בזמן
 שתספיק להביע אל החחוס לעיל לא יאוחד משעה אחת אחרי הצהרים

 של יום 20 בינואר 1963.

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 ביוס ייא באלול תשכיב (10 בספטמבר 1962)
 אליהו שפירא; אליעזר פרץ; שרה דולין.

 ביום ז׳ בתשרי תשכיב(5 באוקטובר 1962)
 מורים פאלאמא; שמואל רחנשטיין; וולף טרפתסקיס; רות זלינגר;

 אילונקח פישר; פרדריקה רייכנברב,

יט בתשרי תשכיב(17 באוקטובר 1962)  גיוס י
 אלאונוד שוורץ; אלגרט ויגנפלד.

ו בתשרי תשכיג (24 באוקטובר 1962)  ביופ כי
 אידה או אדלה ויגנפלד; חיה לויטין לבית קלס; דב בר קלס;

 אלברט קולונימוט.

 ביום טיז בחשון תשכ״ג (3 ז בנובמבר 1962)
 יוסף רייס; בלה ברגר; מרגוט סלפטר לבית טאיין; סלומאה קרבל;

 ירחמיאל הרשקוניץ; גבור לסבר; ג׳ורג׳ לסנר.

 תביעות על העזבונות הגיל יש להגיש בצירוף הוכחות על נכונותן
ד 1254׳ ירושלים׳ תוך תודש ימים מיום  לאפוטרופוס הכללי׳ חי

 פרסוט מודעה זו בילקוט הפרסומים.

 בתום התקופה הניל יהיה האפוטרופוס הכללי חפשי לחלק את
 האקטיב או חלק כל שהוא ממנו, לשם פרעון אותן התביעות שהוכחו

 בפניו וזאת בדרך שצוינה בפקודה.

2 בדצמבר 1962) ח׳ קדמון ) ג  ה׳ בכסלו חשכ־
 האפוטרופוס הכללי בישראל

ס הכללי, 1944 ו פ ו טר ת האפו ד ו ק  פ
 הודעה

 להווי ידוע כי יש בדעת האפוטרופוס הכללי להגיש לביח המשפט
 המחוזי בקשות למתן בווים לפי סעיף 35׳ 35א לפקודת האפוטרופוס

 הכללי׳ 1944׳ בנוגע לעזבונות המפורטים בזח:

ו פ י ב־  לבית המשפט המחוזי בתל־אבי
 יוסף ויטוצקי מרמת־בן; כץ הלן; אילה שמיר הידועה גס בשט
י1״51  הינדה שמעיה; יעקב שינרבסקי או שיינרבסקי—או ץ$11*״ג

 לבית המשפט המחוזי בחיפה
ר חרמן פרידמן; גמלה בדוי לבית י  בטי יונסקו לבית פורסט; ד

 פונק.
 ה׳ בכסלו תשכיג (2 בדצמבר 1962) ח׳ קדמון

 האפוטרופוס הכללי בישראל

 הודעה לפי מעיף 19
 להווי ידוע כי ניתנו צווים להנהלת רכוש לפי סעיפים 10 או 35
 או 35א או 37 לפקודת האפוטרופוס הכללי׳ 1944׳ בנוגע לעזבונות

 המפורטיט בזה:

 בבית המשפט המחוזי בירושלים
 ביופ ב׳ בחשון תשכיג (30 באוקטובר 1962)

 קטדיבח סקופ.
4 בנובמבר 1962) ) ג י כ ש  ביוט ז׳ בחשון ת

 מאיר אליעזר,
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ות שטרי אוצר, תש״ט—1948  תקנ

לל של שטרי אוצר  הסכום הבו

י ל-י -  ל

ו באדר ב׳ י  1. שחיו במחזור ביום כ

 תשכיב (1 באפריל 1962} -.69,400,000

 •2 שהוצאו אחרי התאריך האמור —.138,800,000

. — ־  J שנפרעו אחרי התאריך האמור —.138,800,000 י

 A הנמצאים במחזור ביום ט״ו בכסלו
 תשכיג נ12 בדצמבר 1962) —.69,400,000

 חוק בנק ישראל, תשי״ד—1954
ן לפי סעיף 58(1) ש? היק בנק ישראל, תשי׳יר—054ג  דיז והבבו
 מחזור המטבע והנכסים המוהזקיפ ?עוטתל בפיוס המבודד!

 ביום ט״ו בכסלו חשכ״נ (12 בדצמבר 1962)

י י  ל
448,133,134 — 

ר . . . 61 9,437,937 ו  טעות (מטבעות קטנות) כפחז

457,571,071 61 
 זהב . 04 123,306,578

264,864,495 57 
; — לה .  ׳«טרי מקרקעי! ?51 המטי

י אוצר ושטר• התחייבות של תטפשלה 69,400,000  עטר
— — 

457,571,071 61 

 הודעות אלו מתפרסמות על אהריווז המוויעינו ואין בפרסומן
 משום מתן וזעח־ח על נכונותן

 מפעל חפים
 תכנית להגרלת כרטיסי הגרלה

 (5) הגרלת ספחים מספר 10/1963, שתתקיים ביום י״א
 באדר חשכיג (7 במרס 1963).

 (6) הגרלת ספחים מספר 11/1963, שתתקיים ביום י״ח
 נאדר חשכ״ג (14 במרס 1963).

ה י  (7) הגדלה. ספחיפ «0פר 12/1963׳ שתתקייפ ביופ כ
 באדר תשכיג (21 במרס 1963).

 (8) הגרלת ספחים מספר 13/1963, שתתקיים ביום ג׳
ג(28 במרס 1963).  בניסן חשכ-

 (ג) שמונה הגרלות זוטא כדלקמן:
טא׳ מכפר 6/1963, שתתקיים מיד עם סיום ו ז  (1) הגרלה ׳
 הגרלת הספחים של מדרה 5/1963, בהתאם לתכנית להגרלת
ב,  כרטיסי הגרלה, שפורסמה בילקוט הפרסומים 961, חשכי

 ע«' 2225.

 (2) הגרלת ״זוטא׳ מספר 7/1963,- שתתקיים מיז־ עם
 סיום הגרלת הספתיפ מספר 6/1963.

 (3) הגרלה ׳זוטא״ מספר 8/1963, שתתקיים מיד עם
 סיום הגרלת הםפתיס מספר 7/1963,

 (4) הגרלה ״זוטא- מספר 9/1963, שתתקיים מיד עם
 סיום הנרלת הספחים מספר 8/1963.

 (5) הגרלה ״זוטא״ מספר 10/1963, שתתקיים מיד עם
. 9 H 9 6  סיופ הגרלת הספחיפ מספר 3

 (6) הגרלה -זוטא- מספר 11/1963, שתתקיים מיד עם
 סיום הגרלת הספחים מספר 10/1963.

 (7) הגרלה -זוטא- מספר 12/1963, שתתקייפ מיד עם
 סיום הגרלת הספחיפ מספר 11/1963.

 (8) הגרלה -זוטא* מספר 13/1963, שתתקייפ מיד עם
 סיופ הגרלת הםפתים מספר 12/1963.

ת י נ ב ת ת ה ל ו ח  1. ת

 הכניה זו ההול לגבי ההגרלות הבאות, שייערכו בהחאפ לתכנית זו:

 (א) שמוגה הגרלוה רגילות כדלקמן:
 (1) הגרלת רגילת מספר 6/1963, שתהקיים ביום י-ג

 בשבט חשכ-ג (7 בפברואר 1963).
 (2) הגרלה רגילה מספר 7/1963, שתתקיים ביום כ׳

 נשבט השכ-ג (14 בפברואר 1963).
 (2) הגרלה רגילה מספר 8/1963, שתתקיים ביום כ-ז

ט השנ״ג (21 בפנדואר 1963).  נשנ

 (4) הגרלה רגילה מספר 9/1963, שהח7ים ביום ד׳
 באדר השביג (28 בפנרואר 1963).

 (5) הגרלה רגילה מספד 10/1963, שהתקייפ ביום ייא
ג (7 במרס 1963). י  נאדר תשנ

 (6) הגרלה רגילה מספר 11/1963, שתתקיים ביופ י״ח
 באדר תשביג (14 במרס 1963).

 (7) הגרלה רגילה מספר 12/1963, שתתקיים ביום כיח
ג(21 במרס 1963).  באדר תשכי

 (8) הגרלה רגילה מספר 13/1963, שחתקייפ ביופי ג׳
 בגיסן חשכ״ג (28 במ־ס 1963).

 (ב) שמונה הגרלות ספחים כדלקמן:

נ ־  (1) הגרלה ספחים מספר 6/1963, שחהקייפ ביופ י
 בשבט תשכ״ג (7 בפברואר 1963).

׳  (2) הגרלת ספחים מספר 7/1963, שתתקיים גיוש נ
 בשבט תשכ״ג (14 בפברואר 1963).

 (3) הגדלת ספחים מספר 8/1963, שהתקיים ביום כ*ז
ט תשב-ג (21 בפברואר 1963).  נשנ

 (4) הגרלת ספחים מסג£ר 9/1963, שתתקיים ביום ד׳
28 בפברואר 1963). ) ״ג  באדר השנ
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 (2) בהגרלות הספחים — כל ספת שתל שיבוש בהדפסת
 מטפרי הזיהוי שלו וכן כל ספת שנגזר או שנתלש או שנקרע
 או שהופרד בכל צורת אחרת מהכרטיס הרגיל שאליו היה
 אוחו כפת צמוד כאמור בסעיף 2 (2) דלעיל (להלן — ״ספת

 תלוש״);

 (3) בהגרלות ״זוטא׳ — כל כרטיס ״זוטא׳ שתל שיבוש
 בהדפסת מספרי הזיהוי שלו.

 (ג) הל שיבוש בהדפסת מספרי הזיהוי של כרטיס הגרלה כל
 שהוא׳ יהיה המחזיק באותו כרטיס זכאי לקבל ממפעל הפיס׳ לפי
 דרישתו של אותו מחזיק וכנגד מסירתו של אותו כרטיס למפעל
 הפיט׳ בין לפני ההגרלה שבה משתתף אותו כרטיס ובין לאחריה/
 אך לא יאוחד מאשר מאה ושמונים יוט אחרי תאריך קיומה של אותה

 הגרלה —
 (1) אט היה אותו כרטיס מורכב מכרטיס רגיל ומהספח
 הצמוד אליו - אח המחיר הנקוב ששולם עבור אותו כרטיס

 דביל והספח גם יחד;

 (2) אם היה אותו כרטיס כרטיס רגיל ללא הספח — את
 המחיר הנקוב ששולם עבור אותו כרטיס רגיל בלבד;

 (3) אם חיה אותו כרטיס כרטיס ׳זוטא״ — את המחיר
 הנקוב ששולם עבוד כרטיס ההגרלה שאליו היה צמוד אוחו

 כרטיס ״זוטא׳.
 פרט לזכות האמורה לעיל לא יקנה כרטיס הגרלה׳ שחל שיבוש
 בהדפסת מספרי הזיהוי שלו׳ למחזיק בו׳ או לכל אדם אחר׳ זכות
 בל־שהיא ובייחוד לא יקנה כרטיס כזה זכות לפיצויים כל־שהם
 עקב אי השתתפותו של הכרטיס האמור בהגרלה או עקב סיבה אחרת

 בל־שהיא.

 (ד) פפה תלוש לא יהיה לו ערך כל־שהוא ולא יקנה למחזיק בו
 זכות כל״שהיא לפי תכנית זו׳ אף אם מספרו של אותו ספח עלה בגורל

 בהגרלה שבה הוא נועד להשתתף.

רט ת ו&חי ל ר ג י ה ס י ט ר ת כ ר י כ  4. מ
 (א) כרטיסי ההגרלה יימכרו על־ידי מפעל הפיט במישרין
 וגם/או באמצעות סוכני מכירה שיתמנו עליידי מפעל הפיס וגם;או

 סוכני משבה שיתמנו על־ידי סוכני המכירה האמורים.

 (ב) מחירו של כרטיס רגיל עם הספח הצמוד אליו — הנו פך
 3 ל״י.

י.  (6 מהירי של כרטיס רגיל בלי הספח — הנו סך 2 לי

 (ד) כל הרוכש כרטיס רגיל — בין עפ הספח הצמוד אליו ובין
 בלעדי הספח — יקבלהו כשכרטיס ״זוטא׳ בשלמותו צמוד «ליו׳ וזאת

 ללא כל תשלום נוסף עבור הכרטיס ״זוטא״.

י ס י ט ר ל כ ן ע פ מ ם שם ו י ת ח ה ם ל י נ כ ו ס ת ה ב ו  5. ח
ה ל ד ג ה  ה

 סוכן מכירה המוכר כרטיס הגרלה׳ יחתים עליו את שמו ומענו
 המלאים׳ ובמקרה של מכירה באמצעות סוכן משנה׳ גס את שמו
 ומענו המלאים של אותו סוכן משנה׳ וכן את המען המלא של המקום

 בו נמכר הכרטיס.

־ ת ו ל י ג ר ת ה ו ל ר ג ה ת ב ו י כ ז  6. ה
 בכל אתת מההגדלות הרגילות לפי תכנית זו׳ יועלו בגורל׳
 בארבעה שלבים׳ 484׳51 כרטיסים רגילים מתוך 000׳500׳

י כדלקמן: י  שזכיוחיהם יהיו בסך כולל של 310-000 ל

: ן ו ש א ב ר ל  ש
י כל אהד.  000׳30 כרטיסים רגילים יזכו בסך 3 לי

ה ל ר ג י ה ס י ט ר  2. כ

 לבבי כל אחת מההגדלות שתכנית זו חלה עליהן יוציא מפעל
 הפיס למכירה 000׳500 כרטיסי הגרלה למוכיז (שייקראו להלן —
 ״כרטיסי הגרלה״). כל כרטיס הגרלה יהיה מורכב משלושה חלקים׳

 כדלקמן:
 (1) החלק האמצעי של כרטיס ההגרלה יהווה כרטיס המש
 תתף באחת מההגדלות הרגילות המפורטות בסעיף 1 (א)
 של תכגית זו (להלן — ״הכרטיס הרגיל׳) ויסומן על פניו
 במספר סידורי מבין המספרים הסידוריים 000/001 עד
 000׳500 ועד בכלל וכן יסומן על פניו במספר ההגרלה

 הרגילה שנה הוא משתתף בהתאם לסעיף 1 (א) דלעיל.

 (2) החלק הימני של כרטיס ההגרלה יהווה ספת של הכר
 טיס הרגיל׳ המשתתף באחת מהגרלות הטפחים המפורטות
להלן — ״הספח״) ויסומן על פניו ) ו  נסעיף 1 (כ) לתכניה ז
 באותו מספד סידורי שנו טומן הכרטיס הרגיל שאליו
 צמוד אוחו ספח׳ וכן יסומן על פניו מספר הגרלת הספחים
 שבה הוא משתתף בהתאם לסעיף 1 (ב) בדלעיל. בין הכרטיס
 הרגיל והספה׳ יהיה מודפס קו־הפרדה לשם סימון המקום

 לתלישתו של הספח מהכרטיס הרגיל.

 (3) החלק השמאלי של כרטיט ההגרלה יהווה כרטיס
 המשתתף כאחת מההגדלות -זוטא״ המפורטות כסעיף 1 (ג)
ו נ ו ת  של תכנית זו (להלן — כרטיס -זוטא״) ויסומן נ
 (ולא מלבדו) במספר סידורי מכין המספרים הסידוריים
לל וכן יסומן על פניו  001׳500 עד 000׳000׳1 ועד בנ
 מספר ההגרלה -זוטא* שבה הוא השתתף בהתאם לסעיף
 1(ג) דלעיל. על פני הכרטיס -זוטא- יהיה מודפס קו־
 הפרדה מרוסק לסימון המקום לחלישתו של הכרטיס -זוטא-

 מהכרטיס הרגיל.

ת ו ל ר ג ה ת ב ו פ ת ת ש  3. ה

 (א) בהגרלות לפי תכנית זו׳ ישתתפו —

 (1) בכל אחת מהתגרלוה הרגילות - כל כרטיס רגיל שסומן
 במספר ההגרלה של אותה הרגלה׳ כאמור בסעיף 2(1)

 דלעיל;

 (2) בכל אחת מהגרלות הספחים — כל ספח שסומן במספר
 ההגרלה של אותה הגרלת ספחים כאמור בסעיף 2 (2)
 דלעיל׳ בתנאי שאותו ספח לא נגזר ולא נחלש ולא נקרע
 ולא הופרד בבל צורה אחרת מהכרטיס הרגיל שאליו היה
 אותו ספה צמוד כאמור בסעיף 2(2) דלעיל (להלן - -ספון

 בלתי תלושי);

 (3) בכל אחת מההגדלות ״זוטא׳ — כל כרטיס -זוטא*
 שסומן במספר ההגרלה של אוחח הגרלה -זוטא- באמור

 בסעיף 2(3) דלעיל —
 והכל בהתאם ובכפיפות לתנאים המפורטים בתכנית זו

 ובייחוד בכפיפות להוראות סעיף קטן(ב) דלהלן.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א) דלעיל׳ לא ישתתף —

 (1) בהגרלות הרגילות — כל כרטיס רגיל אשר המספר
 הסידורי וגם/או מספר ההגרלה או כל חלק מאותם מספרים׳
 או כל ספרה או כל חלק מספרת כל־שחיא מאותם המספרים
 (להלן — -מספרי הזיהוי׳) שעל פניו של אותו כרטיס
 רגיל — לא הודפסו כלל או לא הודפסו כראוי׳ או הודפסו
 נצורה משונשח או בצורת שאינה ניחנת לנירור מחוך

 קריאה נאותו ברטים רגיל (להלן — *שיבוש נהרפסה״};
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 כל אחד;
 בל אחד;
 כל אחד;
 כל אחד;
 כל אחד;
 כל אחד;
 כל אחד;
 כל אחד;
 כל אחד;
 בל אחד;
 כל אחד;
 כל אחד;
 כל אחד;
 כל אחד;
 כל אחד;
 כל אחד;
 כל אחד;
ה ח  כל א
 כל אחד;
 כל אחד.

י י  50 ל
י י  50 ל
י  50 לי
י י  50 ל
י י  50 ל
י י  30 ל
י י  50 ל
י  50 לי
י  50 לי
י  50 לי
י י  50 ל
י  50 לי
י י  50 ל
י י  50 ל
י  50 לי
י י  50 ל
י י  50 ל
י י  50 ל
י  30 לי
י  50 לי

ו בסך  ספחי0 תכ
 ספחים יזכו בסך
 ספחים יזכו בסך
 ספחיס יזכו בסך
 ספחים יזכו בסך
 ספחים יזכו כסך
 ספחים יזכו בסך
 ספחים יזכו בפך
 ספחים יזכו בטך
 ספחים יזכו בסך
 ספחים יזכו בסך
ו בסך  טפחים תכ
ו בסך כ  ספחים ת
ו בסך כ  ספחים ת
ו בסך כ  ספחים ת
ו בסך כ  ספחים ת
 ספחים יזכו בסך
 ספחים יזכו בסך
 ספחים יזכו בסך
 ספחים יזכו בסך

; י נ ב ש ל  מ
50 (1) 

(25 
(3? 
(4) 
(5) 
(6) 
 (ד)
(8) 
(9) 

: י ב שג ל  ש

30 (10) 
50 (11) 
50 (12) 
30 (13) 
50 (14) 
50 (15) 
30 (16) 
50 (17) 
50 (18) 
50 (19) 
30 (20) 

: י ש י ל ב ש ל  ש

י כל אחד; י ו בסך 000׳1 ל  (1) 15 ספחים תכ
י כל אחד; י ו בסך 000׳5 ל  (2) 4 ספחים תכ

. י  (3) 1 ספח יזכח בסך 10/000 לי

ף לזכיות הטפחים כאמור בסעיף־קטן(א) דלעיל/ יזכו ס ו  (ב) מ
/ כאמור בסעיף 6, י י  עוד 2 ספחים נוספים: האחד — בסך 10/000 ל
 שלג רביעי׳ פיסקה.(5)׳ והשני - בסך 000׳15 ל״י׳ באמור בסעיף

 6׳ שלב רביעי׳ פיסקה (6).

׳ א ט ו ז ת ״ ו ל ר ג ה ת ב ו י כ ז  8. ה

 בכל אחת מההגדלות ״זוטא״ לפי תכנית זו׳ יועלו בגורל׳
 בשלושה שלבים׳ 500׳93 כרטיסי ״זוטא״ מתוך 000׳500׳ שזכיו*

 תיהט יהיו בסך כולל של 320,000 ל״י כדלקמן:

: ן ו ש א ב ר ל  ש

 (1) 500 כרטיסים *זוטא״ יזכו בסך 20 ל״י כל אתד;
י כל אהד; ו בסך 20 לי  (2) 500 כרטיסים ׳זוטא* תכ
י כל אחד. י  (3) 500 כרטיסים *זוטא״ יזכו בסך 20 ל

: י נ ב ש ל  ש

י כל אחד;  (1) 500 כרטיסים ״זוטא* יזכו בסך 10 לי
 (2) 500 כרטיסים ׳זוטא״ יזכו בסך 10 ל״י כל אחד;
י כל אחד;  (3) 300 כרטיסים ״זוטא״ יזכו בסך 10 לי
 (4) 500 כרטיסים *זוטא״ יזכו בסך 10 ל״י כל אחד.

 ל־י כל אהד;
 ל*י כל אחד;
 ל״י כל אחד;
י כל אחד; י  ל
י כל אחד;  לי
 ל״י כל אחד;
 ל״י כל אחד;
י כל אחד;  לי

 יזכו בסך 3
 יזכו בסך 3
ו בסך 3 נ ז  י
ו בסך 3 נ  ת
 יזכו בפך 3
 יזכו בסך 3
 יזכו בסך 3
 תכו בסך 3

 000׳5 כרטיסים ״זוטא״
 006׳5 כרטיסים ״זוטא״
 000׳5 כרטיסים ״זוטא
 000׳5 כרטיסים זוטא

 000׳5 כרטיסים ״זוטא*
 000׳5 כרטיסים ״זוטא*
 000׳5 כרטיסים *זוטא*
 000׳5 כרטיסים •זוטא*

: י ש י ל ב ש ל  ש

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 

 בל אהד;
 בל אחד;
;•mx בל 
ה ח  כל א
 כל אחד;
 כל אחד;
 כל אחד;
 בל אחד;
 כל אחד;
 כל אחד;
 כל אחד;
 כל אחד;
 כל אחד;
 כל אחד;
 כל אחד;
 כל אחד;
 כל אחד;
 בל אחד;
 כל אחר;
 כל אחד.

י י  ל
י י  ל
  ל
י  ל
י י  ל

י  לי
 ל-י
 ל-י
 ל״י
 ל-י
י י  ל
י י  ל
י  ל-
 ל-י
 ל-י
י י  ל
י  ל-
 ל-י
 ל״י

 יזכו בסך 40
 יזכו בסך 40
 יזכו בסך 40
 יזכו בפך 40
 יזכו בסך 40
 יזכו בסך 40
 יוכו בסך 40
 יזכו נסך 40
 תכו בסך 40
 יזכו נסך 40
 יוכו בסך 40
 יזכו בסך 40
 יזכו בסך 40
ו בסך 40  תכ
4  תכו בסך נ
 יזכו בסך 40
ו בסך 0* כ  ת
ו בסך 40  תכ
 יזכו בסך 40
 יזכו בסך 40

 כרטיסים רגילים
 כרטיסים רגילים
 כדהיסיפ רגילים
 כרטיסים רגילים
 כרסיסים רגילים
 כרטיסים רגילים
 כרטיסים רגילים
 כרטיסים רגילים
 כרטיסים רגילים
 כרסיסים רגילים
 כרטיסים רגילים
 כרטיסים רגילים
 כרםיסיפ רגילים
 כרטיסים רגילים
 כרטיסים רגילים
 כרטיסים רגילים
 כרטיסים רגילים
 כרטיסים רגילים
 כרטיסים רגילים
 כרטיסים רגילים

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
 (ד)
(8) 
(9) 

50 (10) 
30 (11) 
50 (12) 
50 (13) 
30 (14) 
50 (15) 
30 (16) 
50 (17) 
50 (18) 
50 (19) 
50 (20) 

: י ש י ל ב ש ל  ש

 (1) 50 כרטיסים רגילים יזכו בסך 100 ל-י כל אחד;
י כל אחד; י  (2) 50 כרטיסים רגילים יזכו בסך 100 ל
י כל אחד; י  (3) 50 כרטיסים רגילים יזכו בסך 100 ל
י כל אהה י ו בסך 100 ל נ  (4) 50 כרטיסים רגילים ת
י כל אחר; י סך 100 ל ו נ כ  (5) 30 כרטיסים רגילים ת
ו בסך 100 ל־י כל אהד; נ ז  (6) 30 נרטיסים רגילים י
ל אחד; סך 100 ל״י נ  (7) 50 כרטיסים רגילים יזכו נ
י כל אחד. י ו בסך 100 ל  (8) 50 כרטיסים רגילים תכ

: י ע י ב ב ר ל  ש

 (1) 50 כרטיסים רגילים יזכו בסך 200 ל״י כל אחד;
י כל אחד;  (2) 20 כרטיסים רגילים יזכו בסך 500 לי
 (3) 10 כרטיסים רגילים יזכו בסך 000׳1 ל-י בל אחד;
י כל אחד; י ו בסך 000׳5 ל כ  (4) 2 כרטיסים רגילים ת

 (5) 1 כרטיס רגיל תכה בסך 000׳10 ל-י;

י כאמיר׳ יהיה׳ בעת  אם לכרטיס הרגיל שזכה ב־000׳10 ל-
 דרישת תשלום הזכיה כאמור בסעיף 19 (א) להלן׳ צמוד הספח
 שלו׳ כשאותו ספת בלתי תלוש — יזבח אותו ספח ב־000׳10 ל-י

 נוספות.

;  (6) 1 י כרטיס רגיל תכה בסך 000׳30 ל-י
 אם לכרטיס הרניל שזכה ב־000׳30 ל-י כאמור׳ יחיה׳ געת
 דרישת תשלום הזכיח כאמור בסעיף 19 (א) להלן׳ צמוד הספח
י  שלו׳ כשאותו ספח בלתי תלוש — יזכה אותו ספח ב־000׳15 לי

 נוספות.

פ י ח פ ס ת ח ו ל ר ג ה ת ב ו י כ ז  7. ה

 (א) בכל אחון מהגרלות הםפחים לפי תכנית זו׳ יועלו בגורל׳
 בשלושה שלבים׳ 020׳51 ספחים מתוך 000׳300׳ ?וזכיותיהם יהיו

י כדלקמן:  בפך כולל של 000׳245 ל-

: ן ו ש א ב ר ל  ש

י כל אהד. י  (1) 000׳50 ספחים יזכו נטך 3 ל
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ת ו ל ר ג ה ה ל ל י ג ר ה ה ל ר ג ה ת של ה ו י כ י הז פ ל ת ק נ כ  13. ה
ת ו ל י ג ר  ה

ל ההגרלה הרגילה יוטלו׳ לפני קיומה של כל  לקלפי הזכיות ע
 אחת מההגדלות הרגילות לפי תכנית זו מספר פתקיס כמספר הכרטיפים
 הרגילים שיש להעלותם בגורל בשלב הרביעי של אותה התגרלה ועל
 כל אחד מהפתקים האמורים יסומן סכום המתאים לאחד מסכומי הזכיה
 שנקבעו לגבי אותו שלב של אותה הגרלה לפי סעיף 6 של תכנית זו.

ת ו ל ר ג ה ם ל י ח פ ט ת ה ו ל ד ג ת של ה ו י כ ז י ה פ ל ת ק נ כ  14. ה
ס י ח פ ס  ה

 לקלפי הוכיות של הגרלות הספחים יוטלו׳ לפני קיומה של כל
 אתת מההגדלות הספחים לפי תכנית זו׳ מספר פתקים כמספר הםפחיס
 שיש להעלותם בגורל נשלב השלישי של אותה הגרלה ועל כל אחד
 מהפתקים האמורים יסומן סכום המתאים לאחד מסכומי וחניה שנקגעו

 לגבי אותו שלב של אותה הגרלה לפי סעיף ד של תכנית זו.

י ט ם ל י ל י ג ר ם ה י ס י ט ר כ ל של ה ר ו 1 ם ב ת א ל ע ר ה ד  15. ס
ף 6 י ע  ס

 (א) הגרלח הכרטיסים הרגילים בשלב הראשון של כל אחת
 מההגדלות הרגילות כאמור בסעיף 6 לעיל׳ תיעשה על ידי הפעלת
׳ בלבד של מכונת הקלפי, והספרה שתוקרן מעל פני גלגל יא* א  גלגל י
 תיחשב בעלייתם בגורל באותו שלב של כל הכרטיסים הרגילים
 שמספריהם הסידוריים מסתיימים בצד ימין בספרה שתוקרן מעל טני

׳ גאמור. א  גלגל י

 (ב) הגרלת כרטיסי ההגרלה בשלב השני והשלישי של כל אחת
 מההגדלות הרגילות כאמור בסעיף 6 לעיל׳ תיעשה׳ בנפרד לגכי כל
 פסקה מהפסקאות הנוכרית בשלב השני האמור ומיד לאחר מכן בנפרד
 לגבי כל פסקה מהפסקאות הנזכרות נשלב השלישי האמיר׳ תאה על
׳ יג* ו־״ד«׳ בלבד של מכונת ׳ ״בי  ידי הפעלת ארבעת הגלגלים ״אי
׳ ׳ 1 ׳ ׳ י א  הקלפי וארגע הספרות שיוקרנו מעל פני ארבעת הגלגלים -
- ייחשכו בעלייתם בגורל לפי אותת פסקה׳ בשלב השני או ד י ־ י ו ג  י
 בשלב השלישי׳ הכל בפי המקרה׳ של הכרטיסים הרגילים שמספריהם

 הסידוריים מסתיימים בצד ימין׳ בקריאתם מימין לשמאל׳ בארבע'
 הספרות המוקרבות כאמור׳ כסדרן מימין לשמאל של אותן ארבע

 הספרות כאמור.

 (ג) הגרלת כרטיסי ההגרלה בשלב הרביעי של כל אחת
 מההגדלות הרגילות כאמור בסעיף 6 לעיל׳ תיעשה בנפרד לגני כל
 כרטיס רגיל שיש להגדילו על פי הפסקאות המפורטות לגבי אותו שלב
׳ י נ ׳ - י ב ׳ - י א  נאיתו סעיף וזאת׳ על ידי הפעלת ששת הגלגלים -
ד נ ל ׳ של מכונת הקלפי ועל ירי העלאת פתק אחד נ ו ״ - ו ה ׳ י - ד -
 מתיך קלפי הזכיות של ההגרלה הרגילד,. שש הספרות שמקרנו מעל
- ו—ו* ״חשכו כעלייתו נגורל ה ׳ - ׳ -ד- ׳ -ג- י ב ׳ - י א  פני הגלגליס •
 של אוחו כרטיס רגיל הנושא את המספר הסידורי המתאים לספרות
 המוקרנות כאמור׳ כסדרן של אותן הספרות כאמור׳ וסכום הזנית
 שאותו כרטיס רגיל יזכה בו יהיה כסכום המסומן על הפתק שיועלה

 מחוך קלפי הזכיות של ההגרלה הרגילה כאמור.

) לעיל, הרי אש כל הכפרות ג )  (ד) למרוח האמור בסעיף קטן
׳ י ד ׳ י ״ נ ׳ י י ב ׳ י י א  שיוקרגו בהתאם לאותו סעיף קטן׳ מהגלגלים י
ל לפי אוהו סעיף ר ו ׳ ייחשב הדבר כעלייתו מ ׳ ׳ יהיו *0 ו ״ י ו ה  י

 קטן של הכרטיס הרגיל הנושא את המספר הסידורי 598.000.

 (ה) למרות האמור בסעיף זה׳ הרי אם תוך ביצוע הגרלת
 הכרטיסים הרגילים נשלכ כל שהוא משלבי ההגרלה לפי סעיף 6 לעיל׳
 לרבות בהגרלת הכרטיסים כנפרד לגבי השלב הרביעי מאותם
 השלבים וכאמור׳ יוקרן מספר בצורה משובשת או שתחסר בו ספרה
 אחת או יותר׳ תיחשב אותה הקרנה כבטלה ומבוטלת׳ ומכונת הקלפי

 תופעל שנית לביצוע ההגרלה באותו שלב.

י כל אחד; י  (9) 000׳5 נרסיסיט יזזטא« יזכו כסך 3 ל
י כל אחד; י ו בפך 3 ל כ  (10) 000׳5 כרטיסים -זוטא• ת
י כל אחד;  (11) 000׳5 כרטיסים -זוטא* יזכו בסך 3 לי
י כל אחד;  (12) 000׳5 כרטיסים -זוטא- יזכו בפך 3 לי
י כל אחד;  (13) 000׳5 כרטיסים *זוטא* יזכו בסך 3 לי
י כל אהד;  (14) 5,000 כרטיסים *זוטא* יזכו בסך 3 לי
 (15) 5,000 כרטיסים ׳זוטא* יזכו בסך 3 ל*י כל אחד;
י כל אחד;  (16) 5,000 כרטיסים -זוטא- יזנו בסך 3 לי
י כל אחד; י  (17) 5,000 כרטיסים ״זוטא׳ יזכו בסך 3 ל
י כל אחד.  (13) 000׳5 כרטיסים ״זוטא* יזכו בסך 3 לי

ן ה י ל ח ע ו ק י פ ה ת ו ו ל ח נ ה ר ה ו ד י  9. ס
 ההגרלות יבוצעו על ידי מפעל הפיס׳ בפיקוחו ובהדרכתו.
 ההגרלות יתקיימו בפומבי במקום ונשעח שעליהם תבוא הודעת

 נעתיגית היומית.

ת ו ל ד ג ה ת ה י י ח  10. ד
 ככל מקרה׳ שעקנ פינות שאינן תלויות במפפל הפיס, אי-אפשר
 יהיה לקיים אחת או יוחד מההגדלות לפי תכנית זו׳ או כל חלק מהן׳
 במקום או במועד או באופן הקבועים בהתאם לתכנית זו׳ יקיימו אותה
 הגרלה אי אותן הגרלות או אותו חלק מהן׳ שאי־אפשר היה לקיימם
פעל  נאמור׳ נמקוש או באופן אתר אשר יפורסמו ברבים מטעם נ

 הפיט.

ת ו י פ ל  11. ק
 (א) לשם קיום ההגרלות לפי חננית זו ישתמש מפעל הפיט —

 (1) במכונת קלפי׳ שהובנה עבור מפעל הפיס על־ידי המכון
 המרכזי למחקר תעשייתי של המועצה הנורבגית המלכותית
 למחקר מדעי ותעשייתי(להלן — ״מכונת הקלפי״)׳ וכן —

 (2) בקלפי שתסומן במלים -זכיות להגרלה הרגילה״
 (להלן — ״קלפי הזכיות של ההגרלה הרגילה*)׳ וכן —

 (3) בקלפי נוספת שתסומן במלים -זכיות להבדלה הטפחים-
 (להלן ~ -קלפי הזכיות של הגרלת הספהים-).

 (נ) בכל אחת מההגדלות האמורות יופעלו הקלפיות האמורות
 בהתאם להוראות שיינתנו על־ידי באי־נוה מפעל הפיס הבונחים נהן.

ה ל ר ג ה י ל פ ל ק ת ה נ ו כ  12. זזכגת מ
 (א) מכונת הקלפי תכיל גלגלים׳ שיסומנו בזה אחר זה באותיות
 באמור להלן ועל פני בל אחד מהם יהיו חרוטות הספרות כמפורט
 להלן. כמו־כן תכיל מכונת הקלפי מיתקן להקרנת הספרית האמורות׳
 וזאת בך׳ שלא תוקרן בעת ובעונה אחת יותר מספרה אחת מהספרות

 שעל פני כל אחד מהגלגלים האמורים.

 (ב) לפני קיומה של כל אחת מההגדלות הרגילות לסי תכנית זו׳
 יורכבו במכונת הקלפי ששה גלגלים׳ שיסומנו בזה אחר זה באותיות

- כדלקמן: ו ״ - ו ה ׳ י י ד ׳ - י נ ׳ - י ב ׳ - י א -
׳ — כשתרוטוה בו הספרות 0 עד 9 ועד בכלל. א  (1) גלגל •
— כשחרוםות בו הספרות 0 עד 9 ועד בכלל. ב  (2) גלגל -
- — כשחרוטות בו הספרות 0 עד 9 ועד בכלל. ג  (3) גלגל -
- — כשחרוטות בו הספרות 0 ער 9 ועד בכלל. ד  (4) גלגל י
 (5) גלגל יה* — כשהרוטוח בו הספרות 0 עד 9 ועד בנלל.
׳ — כשחרוטוה בו הספרות 0 עד 4 ועד בכלל. ו  (6) גלגל י
 (ג) בכל אחת מההגדלות -זוטא- לפי תבנית זו׳ יופעלו במכונת
- בלבד׳ ג ״ ׳ -ב* ו  הקלפי שלושת הגלגלים ׳ המסומנים באותיות ״אי
 שבכל אחד מהם חרוטות הספרות 0 עד 9 ועד גכלל׳ כאמור בסעיף

ב) דלעיל. )  קטן

ט הפרםוטיפ 883, ט״1 גכטלו חעכ״נ, 32<13.12.10 סו י  442 י



, ייחשב הדבר כעלייתו בגורל לפי אוהו סעיף ׳ 0 - ו—ו* יהיו - ה  י
 קגזן של הספת הנושא את המספר הסידורי 300,000.

 (ז) למרות האמור בסעיף זה, הרי א0 תוך ביצוע הגדלת ספחים
 בשלב כל שהוא משלבי ההגרלה לפי סעיף ד, לרבות בהגרלת הטפחים
 בנפרד לבבי השלב השלישי מאותם השלבים כאמור, יוקרן מספר
 בצורה משובשת או שתחסר בו ספרה אחת או יותר, תיחשב אוחת
 הקרנה כבטלה ומבוטלת, ומכונת הקלפי תופעל שנית לביצוע ההגרלה

 באותו שלב.

י פ - ל א ט ו ז ם * י ס י ט ר כ ל של ה ר ו ג ט ב ה א ל ע ר ה ו  17. ס
ף 8 י ע  ס

 (א) הנדלה הכרטיסים -זוטא* בשלב הראשון והשני של כל אחת
 מההגדלות *זוטא- כאמור בסעיף 8 לעיל׳ תיעשה בנפרד לגבי כל
 פסקה מהפסקאות הנזכרות בשלב הראשון האמור׳ ומיד לאתר מכן
 בנפרד לגבי כל פסקה מהפסקאות הנזכרות בשלב השני האמור׳ על ידי
, של מכוגת הקלפי ושלוש ׳ ג י ־ - ו ב ׳ -  הפעלת שלושת ה:לגליפ -א-
׳ ייחשבו - ג - ־ ׳ ו ב  הספרות שיוקרנו מעל פני שלושת הגלגלים *א-׳ -
 כעלייתו בגורל לפי אוחה פסקה בשלב הראשון או בשלב השני, הכל
 בפי המקרה, של כל כרשיס -זוטא- שמספרו הפימרי מסתיים מצו
 ימין׳ בקריאתו מימין לשמאל, בשלוש הספרות שהוקרבו כאמור,

 כסדרן מימין לשמאל של אותן שלש הספרות באמור.

 (ב) הגרלת הכרטיטיט -זוטא- בשלב השלישי של כל אתת
 מההגדלות -זוטא- כאמור בטעיף 8 לעיל, היעשה בנפרד לגבי כל
 פסקה מהפסקאות הנזכרות כשלג השלישי האמור, על ידי הפעלה שני
־יב* בלכד של מכונת הקלפי, ושהי הפפרוח שיוקרנו  הגלגלים -א* ו
- ייחשבו כעלייתו בנודל לפי אותה פסקה ב - ־ - ו א  מעל פני הגלגלים -
 של כל כרטיס -זוטא- שמספרו הסידורי מסתיים מצד ימין, בקריאתו
 מימין לשמאל, בשתי הספרות המוקרבות כאמור כסדרן מימין לשמאל

 של אותן שתי הספרות כאמור.

 (ג) למרות כל האמיר כסעיף זה׳ הרי אס בהגרלת -זוטא- לפי
 תכנית זו יעלה בגורל לטי ספקה מטויימת (להלן — הפסקה הנדונה)
 נשלב הראשון וגפ/או בשלב השני, כרטיס -זוטא-, שמספרו הסידורי
 זהה עם המספר הסידורי של כרטיס ״זוטא- שכבר עלה בגורל באותה
 הגרלה *זוטא* לפי פסקה קודמת לפסקה הנדונה, היחשב נכשירה אך
 ורק עלייתו הראשונה בגורל של אותו כרטיס -זוטא- ואילו עלייתו
 הנוספת או עליותיו הנוספות תיחשבנה כבטלות ומבוטלות, וימשיכו
 בהגרלת הכרטיטים -זוטא- לפי הפסקה הנדונה עד אשד יפלח בגורל
 כרטיס -זוטא- שמספרו הטידורי שונה מהמספר הטידורי של כרטיס

 ־זוטא* שעלייתו בגורל בשירה כאמור.

 (ד) למרות כל האמור בסעיף זה, הדי אם תוך ביצוע ההגרלה
-זוטא- גשלכ כל שהוא משלבי ההגדלה לפי סעיף 8, יוקרן מספר
 בצורה משוגשת, או שתחסר בו ספדה אחת או יותר׳ תיחשב אותה
 הקרנה כבטלה ומבוטלת, ומכונת הקלפי תופעל שנית לביצוע ההגרלה

 באותו שלב.

ה ל ר ג ה ת ה ו א צ ו ם ת ו ס ר פ ם ו ו ש י  18, ר
 (א) פםפרו של כל כרטיס רגיל, של כל ספח, ושל כל כרטיס
-זוטא- שיועלו בגורל והזכיות לפיהם יירשמו בפרוטוקול שיתנהל
 בכל אהת מההגדלות לפי תכנית זו, ושייחתם על ידי באי-כוח הנהלת
*  מטעל הפיט הנוכחים בהגרלה ורק פרוטוקול זה יחייב את מפעל הפי

 (ב) תוצאותיה של כל הגרלח רגילה, של כל הגרלת ספחים׳ ושל
 כל הגרלח -זוטא- יפורסמו בהקדם האפשרי במודעה מיוהדת שתוצא

 על ידי מפעל הפיס.
 (ג) על מחזיקי כרטיסי ההגרלה לבדוק באם עלו כרטיסיהם

 בגודל בהתאט להוצאות כל הגדלה שהפורפמנה כאמור.

ף 7 (א) י ע י ס ס פ ל י ח פ ס ל של ה ר ו ג ם ב ת א ל ע ר ה ד  16. ס

 (א) מיד לאחד סיום הפעולות האמורות בסעיף 13 דלעיל׳ ולפני
 שיגעו להגרלת הבפהיס בשלב הראשון של כל אחת מהגרלות הספחיפ/
 כאמור בסעיף ד(א) דלעיל, יוצאו ממכונת הקלפי כל ששת הגלגלים
- עד ״ו״ ועד בכלל, שהורכבו לפי סעיף 12 (ב) א י ־  המסומנים מ
 ותורכב במכונת הקלפי מערכת אחרת בעלת 6 נלנלים שיסומנו

 כדלקמן:
- - כשתרוטות בו הספרות 0 עד 4 ועד א א  (1) גלגל -

 בכלל:
ו 9 ועד - - כשחרוטות בו הספרות 5 ע ב ב  (2) גלגל -

 בכלל;

 (3) עוד 4 גלבלים ללא סימון בל-שחוא.

 (ב) הגרלת הספחיס בשלב הראשון של כל אחת מהגרלות
 הספחיט כאמור בסעיף 7 (א) דלעיל, תיעשה כדלקמן:

 (1) אם בשלב הראשון של ההגרלה הרגילה של אוחו מספר
 ההגרלה עלתה בגורל ספרה בל־שהיא מבין הספרות 5 עד 9
- בלבד של מכונת הקלפי, א א  ועד בכלל - יופעל הגלגל -

 או —

 (2) אט כשלב הראשון של ההגרלה הרגילת של איתי מספר
 ההגדלה עלתה בגורל ספרה בל-שהיא מבין הספרות 0 עד 4
- בלבד של מכונת הקלפי - ב ב  ועד בכלל - יופעל הגלגל -
אא- או מעל פני הגלגל  והספרה שתוקרן מעל פני הגלגל -
, הבל בפי המקרה, תיחשב כעלייתם בגורל של כל י ב ב -
ו ימין בספרה צ  הספחים שמספריהם הסידוריים מסתיימים ב
 שתוקרן מעל פני גלגל -אא* או נלגל *בב*, הבל כפי

 הפקרה כאמור.

 (ג) מיד לאחר הקרבת הספרה באמור בסעיף־קטן(ב) דלעיל׳
 ולפני שיגשו להגרלת הספחים בשלב השני של כל אחת מהגרלות
, תזצא ממכונת הקלפי כל מערכת ל לעי  הםפחיפ באמור בסעיף 7 (א) ו
 ששת הגלגלים שהורכבה באמור כסעיף־קטן(א) דלעיל ויוחזרו
- כאמור  במקומה ששת הבלגלים המסומנים באותיות ״א״ עד ״ו

 בסעיף 12 (ב) דלעיל.

 (ו) הגרלת הספוזים בשלב השני של כל אתת מהגרלות הטפחים
 כאמור בסעיף 7 (א) לעיל, היעשה׳ עם סיופ הפעולה הנזכרת בסעיף
 קטן(ג) לעיל, בנפרד לגבי כל פסקה מהפסקאות הנזכרות בשלב השני
- ו־״ד* בלבד של ג - , ׳ ב  על ידי הפעלת ארבעת הגלנליפ -א*׳ -
א*,  מכונת הקלפי וארבע הספרות שיוקרנו מעל פני ארבעת הגלגלים -
׳ ייחשבו בעלייתם בגורל לפי אותה פסקה בשלב י ו—די ג  *ב*, -
 השני של בל הטפחים שמספריהם תםידורייט מסתיימים בצד ימין,
 בקריאתם מימין לשמאל, בארבע הספרות המוקרנות כאמור, כסדרן

 מימין לשמאל של אותן ארבע הספרות כאמור.

 (ה) הגרלת הספחים בשלב השלישי של כל אחת מהגרלות הטפחים
 כאמ־ר בסעיף 7 (א) לעיל, תיעשה בנפרד לגבי בל ספת שיש להגדילו
 על פי הפסקאות המפורטות לגבי אותו שלג באותו סעיף, וזאת —
, ״ג*, יד״, ״ה* ו—ו- של ב״  על ידי הפעלת ששת הגלגלים ״א״׳ -
 מכונת הקלפי ופל ידי העלאת פתק אחד בלבד מתוך קלפי הזכיות של
א ׳ *ב״׳  הגרלת הספוזים. שש הספרות שיוקרנו מעל פני הגלגליפ י
- ייחשבו בעלייתם בגורל של אותו ספח הנושא ״ו ־ - ו ה ׳ - - ר - , - ג -
 אח המספר הסידורי המתאים לספרות המוקרנות, כאמור׳ כסדרן של
 אותן הספרות כאמור, וסכום חזכיה שאוחו טפח תכה בו יהיה כסכום
 המסומן על הפתק שיועלה מתוך קלפי הזכיות של הגרלת הספוזימ

 כאמור.

 (ו) למרות האמור בסעיף קטן(ה) לעיל, הרי אם כל הספרות
׳ י ד ׳ - י ג ב , - - , ׳ א  שיוקרנו בהתאם לאותו סעיף קטן, מהגלגלים י
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 התשלום אחדי דוראות אותם הסעיפים הקטנים׳ כולן או מקצתן׳ לא
 יחיה מפעל חפיס חייב לשלם את םכום חזכית לאותו דורש.

 (ד) מפעל הפיס לא יהיה חייב לשלם סכום זכיה גבין כרטיס
 הגרלה כל־שהוא שעלה בגורל׳ אם אותו כרטיס הגרלה אכד׳
 הושמד׳ הושחת׳ גחקלקל׳ נקרע׳ נגזר או גוקב וגם/או אס מספרו
 הסידורי של אוהו כרטיס הגדלה וגם/או מספד ההגרלה שבח הוא

 השתתף׳ טושטשו או שאינם ברורים עוד על פגיו די צרבס.

ה פ נ כ  20. מס ה
 הזכיות אינן מהוות הכנסה החייבת במס הכנסה לפי פקודה מס

 הכנסה.

ת ו ל ר ג ם ה ו י ק ת ל ו ש  21. ר
 ההגרלות יתקיימו ברשות שניחנה על־ידי שר המשפטים בהתאם

 להוראות סעיף 191 (5) לפקודת החוק הפלילי׳ 1936.

ת ו י נ פ ס ו י פ ל ה ע פ ד מ ר ש  22. מ
 בכל הענינים הנונעים למפעל הפיט ולתכנית זו׳ יש לפנות למשרד

 הרשום של מפעל הפיס׳ הנמצא ברחוב הפטמן 3׳ תל־אביב.

 מ׳ לנדאו
 יושב ראש מועצת המנהלים

ל תשלום דיבידנד ראשון  הודעה ע
 ניתנת כזה הודעה על חשלום דיבידנד ראשון נעבין פשיטת הרגל
 של י. כ״ץ סוחר מרחוב עירק 28׳ חיפה׳ בהתאם לפשרה שאושרה

 בבית המשפט המחוזי בחיפה בתיק מטי 62׳209,
 הסכום הראשון שיחולק בין הנושים הוא — 000׳10 ל׳׳י.

יד ׳ עו ז י ו ה ק  ד. א

ם׳ חברה לתיירות ולמלונאות בע-מ -פה־שלו
 (בפירוק מרצין)

 הודעת על האסיפה הסופית
 (בהתאם לסעיף 206 לפקודת החבדוח)

 ניתנת כזה הודעה׳ שהאסיפה הכללית האחרונה של החברים של
יל תתכנס ביום 20 בינואר 1963 בשעה 11 בתל־אביב׳  החברה הנ
 רחוב אחד־העם 32׳ לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק המראה כיצד
נדי לשמוע ביאורים  התנהל פירוק העסקים ומת עשו בנכסי החברה׳ ו
 נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקבים ובגיירזת של

 ההברה ושל המפרק.
׳ עו״ד ץ י א כ פ י  ל

 תיקון םעדות
׳  במקום *15 בינואר 1962׳ שבהודעה על במר מחוג של ״תנובה׳
 שפורסמה בילקוט הפרסומים 930׳ תשכיב׳ עמי 1359 וכמקום *25
 בינואר 1962״ שבתיקון הטעות׳ שפורסם בילקוט הפרםומיט 934׳

 תשכיב׳ עמ׳ 1460׳ ציל '25 באפריל 1962־.

 בביטול רישום אגודות שיתופיות׳ שפורסט בילקוט הפרסומים
 977׳ חשכינ׳ עטי 337׳ בתיק מסי 3097׳ במקום ״מאפיה* מאפיה
׳ מאפיה קואופרטיבית ה פ א מ  קואופרטיבית נהדרה בע״מ׳ צ׳ ל ״

. י מ י ע  נהדרה נ
 אשר שוייצר

 רשם האגודות השיתופיות

יסימ הפרטומימ 983, מ״ז כבם?י היטכ״ג, 13.12.1962  י

ה ל ר ג ה י ה ס י ט ר י כ פ ת ל ו י כ ם ז ו ל ש  19. ת

 (א) עלה בגורל כרטיס רגיל וגסי,או ספח בבל אחת מההגדלות
 לפי תכנית זו׳ ישולם טכום חזניה שבו זכה אותו כרטיס למחזיק של
 אותו כרטיס׳ לפי דרישתו של אותו מחזיק וכננד מסירתו של אותו
 כרטיס למפעל הפיס (ואם אותו כרטיס שזכה הוא טפח—בנגד מסירתו
 של אותו ספח כיהד עם הכרטיס הרגיל הצמוד אליו כשהספת כלתי
 תלוש ממנו)׳ החל מהיום השלישי לאחר קיום ההגרלה שכה עלה אותו
 נרטיס בגורל ולא יאוחר מאשר מאה ושמונים (18a) יום אחרי תאריך
 קיום אותה ההגרלה. התשלום ייעשה במקום ובשעות שייקבעו

 במודעות על תוצאות ההגרלות שתפורםמנה מסעם כפעל הפיס.

 (ב) עלה כרטיס ׳זוטא* בגורל בבל אחת מההגדלות ״זוטא׳ לפי
 תכנית זו׳ ישולם סכום הזניח שבו הוא זכה למחזיק של אותו כרטיס
ל אותו מהזיק וכנגד מסירת אותו כרטיס ״זוטא*  •זוטא׳ לפי דרישתו ע
 למפעל הפיס׳ התל מהיום שלמחרת יום קיום ההגרלה ׳זוטא* סבה
 עלת אותו כרטיס ׳זוטא״ ב^נורל׳ ולא יאוחר מאשר מאה ושמוגיס
 (80!) יום אחרי חאריך קיום אותה ההגרלה. התשלום ייעשה במקום
 ובשפות שייקבעו במודעות על תוצאות ההגרלה שתפורסמנה ברבים

 מטעם מפעל הפיט.

 . (נ) לא נדרש תשלוט זכיה במועדו כקבוע בסעיף קטן(א) וגם/או
 בסעיף קטן(ב) לעיל׳ הכל כפי המקרה׳ וגט/או לא מילא דורש

 פקודת החברות
 אגףיבערבץ מוגבל

 (בפירוק מרצון)

ל האסיפה הסופית בהתאם לסעיף 206  הודעה ע
 ניתנת בזה הודעה׳ שהאסיפה הכללית האחרונה של החכריט של
 החברה הנ״ל תתכנס ביום 15 בינואר 1963 בשעה 10 לפני הצהרים
 לשם הגשת דין וחשבון סופי של המפרק המראת כיצד התנהל פירוק
 העסקים ומה עשו בנכסי החברה׳ ובדי לשמוע ניאוריס נוספים מאה
 המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים וכניירוח של החברה ושל

 המפרק.
׳ מפרק י ק ס נ ו ז ו ן ר ו נ ר ר א  די

 חברת פלוטקץ מירזקנדוף בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניחנת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 206(2) לפקודת ההברות׳
 שהאסיפה הכללית הבופית תתקיים במשרד ליואי את ליואי׳ רואי
 משכון׳ רחוב ברזילי 12א׳ תל־אניב כיום 31 בדצמבר 1962׳ נשעד,
 4 אההיצ׳ במטרה להגיש לפני האסיפה דין וחשבון סופי המראה כיצד
 התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה׳ וכדי לשמוע ביאורים
 נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים והמסמכים של

 החברה ושל הפירוק.
׳ מפרק י א ו י ר ל ז ע י ל  א

 פוריטס בעימ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 206(2) לפקודה הדזנרוח׳
 שבאסיפה הכללית הסופית תתקיים במשרד ליואי את ליואי׳ רואי
 השנון׳ רחוב ברזילי 12א׳ חל־אביב ביום 31 בדצמבר 1962׳ בשעה
 i אחהיצ׳ במטרה להגיש לפני האסיפה דין וחשבון סופי המראה כיצד
 התנהל פירוק העכקיט ומה עשו בנכסי ההברה׳ וכדי לשמוע ביאורים
 נוספים מאח המפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים והמסמכיט של

 החברה ושל הפירוק,
ק ד ט מ ׳ י א ו י ר ל ז ע י ל  א
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