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 פקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח-1948
 מינוי

 בתוקף סמכותי לפי החלטת הממשלה הכלולה בסעיף (ב)
 להודעה שנתפרסמה בעתון הרשמי 23׳ תש״ח, עמוד 144, אני ממנה
ו להיות ראש בית האוצר לצורך םעיף 77 א ד נ  את ד״ר מ• ל

 לפקודת מם הבולים!•

 לוי אשכול
 שר האוצר

 כ״ד באדר תשט״ו (18 במרס 1955)
 (חמ(13)םשמ/1)

 1 חוקי א״י,־כרך בי, פרק קל״נ, עמ׳ 1302•

 פקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח-1948
 הודעה בדבר סמכויות השרים

 בהמשך להודעה בדבר סמכויות השרים 1׳ ובהתאם לסעיף
 2(ה) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח-21948׳ מודיעים בזה
 כי הממשלה בישיבתה מיום כ״ו באדר תשט״ו (20 במרס 1955)
 החליטה להעביר לראש הממשלה את הסמכויות שהיו קודם בידי

 הממשלה לפי חוק הארכיונים׳ תשט״ו-31955•

 זאב שרף
 מזכיר הממשלה

 כ״ח באדר תשט״ו(22 במרם 1955)
 (חמ(20)םש/2)

 1 י״פ 404, תשט״ו, עטי 575•
 2 ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ מס׳ 2, עמ׳ 1•

 3 ם״ח 171׳ תשט״ו, עמ׳ 14•
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 חוק שעות עבודה ומנוחה׳ תשי״א-1951
 הודעה בדבר העברת סמכויות

 אני מודיעה שבתוקף סמכותי לפי סעיף 34 לחוק שעות
 עבודה ומנוחה׳ תשי״א-11951, העברתי ל א ב ר ה ם מ י י ב ו ם,
 מפקח עבודה ראשי בפועל׳ את םמכויותי לפי הסעייפם'11׳ 12
 ו־23 לחוק׳ ליתן היתר מיוחד׳ ואת םמכויותי לפי סעיף 14 לחוק
 לקבוע תנאים והגבלות להיתר מיוחד, מיום כ׳ באדר תשט״ו

 (14 במרס 1955) ואילך•
 כ׳ באדר תשט״ו (14 במרס 1955) גולדה מאירסון

 (חמ(11)עמ/6) שרת העבודה
 1 ס״ח 76, תשי״א, עמ׳ 204

ות הראשית  הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרבנ
 אני מודיע שביום כ״ט בשבט תשטי׳ו (21 בפברואר 1955)

 התקיימו בחירות למועצת הרבנות הראשית שבהן -
 (1) נבחרו כרבנים ראשיים לישראל —

 הרב י צ ח ק א י י ז י ק ה ל ו י ה ר צ ו ג כרב ראשי
 אשכגזי — פה אהד

ם כרב ספרדי - ב־42 קולות; י מ ח ם ר י ס צחק ג  הרב י
 (2) נבחרו י כחברי מועצת הרבנות הראשית במספר קולות

 הרשום לצד שמם —
 אשכנזים מספר הקולות

 הרב צבי פסח פראנק
 הרב איפר יהודה אונטרמן

 הרב ראובן כץ
 בפרדים

 הרב יעקב משה טולידאנו 42
 הרב עובריה הדאיה 33
 הרב יעקב עדם 31

- ם מ  (3) קיבלו את מספר הקולות הרשום לצד ש
 כמועמד לרב ראשי ספרדי,..

 הרב יעקב משה טוליראנו .27
 כמועמדים למועצת הרבנות הראשית:

 אשכנזים
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 משה שפירא
 שד הדתות•

 הרב שאול ישראלי
 הרב זבולון חרל״פ

 ספרדים ,
 הרב שלום הלוי

 הרב סולומן חוני
 הרב שלום אזולאי
 הרב נסים אוחנא

 א׳ בניסן תשט״ו (24 במרס 1955)
 (חמ(4)3)

 חוק הנפט, תשי״ב-1952
בת הנאה  הודעה בדבר העברת טו

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 76 לחוק הנפט,
 תשי״ב-11952, ולאחר התיעצות עם המועצה, הרשיתי לישראל־
 קונטיננטל אויל קומפני לטד• להעביר לפונטיאק פטרוליאומס
 לטדי, לגבי. הרשיונות 1/4, 1/5, 11/4, 11/5, 11/6, 111/3, 111/4,
 2/1V ,111/5, או לגבי כל חזקות שייגתגו בעקבותיהם, טובת הגאה
 בשיעור של 50% מן ההכנסה הנקיה שתגיע מייצור מסחרי של
 נפט ונז המנוצל והמשווק מן הבארות שנקרחו על־ידי חברת

 פונטיאק פטרוליאומם לטד•
 ההודעה בדבר מתן רשיונות שפורסמה בילקוט הפרסומים
 305, תשי״נ, עט׳ 1360 וההודעה בדבר העברת רשיונות שפורסמה

 בילקוט הפרסומים 311׳ תשי״ד׳ עמ׳ 2׳ יתוקנו לפי זה•
 כ״נ בשבט תשט״ו (15 בפברואר 1855) י יי ר• קוזלוב

 (חמ(1)ג/6) מנהל עניני הנפט
 1 ס״ח 109׳ תשי״ב׳ עמ׳ 322•

ת המילווה העממי המיוחד, תשט״ו-1955 ו  תקנ
 .. הודעה על הרכב המועצה

 אני מודיע כי הרבב המועצה שמיניתי לפי תקגה 5 לתקגות
 המילווה העממי המיוחד, תשט״ו-11955׳ הוא כזה:

 חברים מטעם הממשלה:

 1• ד״ר ב• וםרמן
 2• . א• מישלוב

 3• ד״ר י• פרידנטל

 חברים מטעם הציבור:

 7• מ• הוכשטיין
 8• י• לוי

 9• ל• מזרחי
 10• ש• נורנברנ .

 11». מ• עציוני
 12• ש• ברקאי

 לוי אשכול
 שר האוצר

 1• י• אורן
 2• י• •בכר

 3• א• ביאלר
 4• מ• נולדמן

 5• י• נרינשפון
 6• א• ניסין

 כ״ב באדר תשט״ו (16 במרס 1955)
 (המ(1)23)

 1 ק״ת 504, תשט״ו, עמוד 690•

 'פקודת מס הרכוש העירוני, 1940
 הודעה בדבר מינוי מפקח שומה

 אני. מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 14 (2) לפקודת מם
 הרכוש העירוני׳ 11940 (להלן - הפקודה)׳ והסעיפים• 14 (א) ו־2(ד)
ה ש  לפקודת סדרי'השלטון והמשפט, תש״ח-21948, מיניתי את מ

ן להיות מפקח שומה לצורך הפקודה• י י ט ש ד נ מ י  ד
 כ״יד באדר תשט״ו (18 במרס 1955) לוי אשכול
 (חמ(1)מ/רע/9ח׳) שר האוצר

 1 ע״ר 1940, תום׳ 1 מס׳ 1065, עמ׳ 218•
 2 ע״ר תש״ח׳ תום׳ א׳ מס׳ 2, עט׳ 1•

ת ההגנה, 1939 ו נ ק  ת
 מינוי רשות מוסמכת

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 3 לתקנות ההננה׳ 11939׳ והסעיפים
 14(א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח-21948, אני
, להיות רשות מוסמכת לצרכי י ל א י מ ר ו כ ה י ל  ממנה את א
 תקנה 46 לתקנות ההננה, 1939, מיום כ״ח בשבט תשט״ו (20

 בפברואר 955!) ואלך•

 כ״ח בשבטתשט״ו (20 בפברואר 1955) פרץ ברנשטיין
 (חמ(16)רמ/מ/1) שר המסחר והתעשיה

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

 חוק אירגון הפיקוח על העבודה, תשי״ד-1954
 הודעה על מינוי מפקח עבודה ראשי בפועל

 אני •מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 (ב) לחוק ארגון
ם ה ר ב  הפיקוח על העבודה, תשי״ד-11954׳ מיניתי את א
ם כמפקח עבודה ראשי בפועל מיום כ׳ באדר תשט״ו ו ב י י מ . 

 (14 במרס 1955) ואילך•

 כ׳ באדר תשט״ו(14 במרס 1955) גולדה מאירסון
 (חמ(11)ע/1) שרת העבודה

 1 ם״ח 164, תשי׳׳ד, עמ׳ 202•

 640 ילקוט הפרסומים 407, ח׳ בניס; תשט״ו, 31.3.1953



ת הרופאים הוטרינריים (אבדן רשיונות)/ ו נ ק  ת
 תשי״ד-1954 :
 הודעה בדבר אבדן רשיון

 בהתאם לתקנה 2 לתקנות הרופאים׳ הוטרינריים . (אבדן
 רשיונות)׳ תשי״ד-11954, נמסרת בזה הודעה׳ שהרשיון מתאריך ה׳
 בשבט תש״ט (4 בפברואר 1949) שניתן לרופא הוטרינרי ב ו ז י ד ד

 ש ט י י נ ר מיבניאל׳ הודע על ידי בעליו שנאבד ממנו•
 כל מי שהרשיון האמור בא לידו והוא איננו בעליו׳ חייב
 למסרו למנהל המחלקה לבעלי חיים במשרד החקלאות בירושלים.
 אם תוך שלושה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות
 לא יימצא הרשיון על ידי בעליו או לא יימסר למנהל המחלקה
 לבעלי חיים במשרד החקלאות בירושלים׳ יראו אותו רשיון כמבוטל•

 ב׳ באדר תשט״ו (14 במרס 1955) --: שלמה פרוינד
 (חמ(3)רו/2) מנהל המחלקה לבעלי חיים

 ; — משרד החקלאות

 1 ק״ת 442׳ תשי״ד, עמ׳ 672•

 פקודת הקרקעות (םידור זכות הקבין)
 הודעה על שינוי בהרכב הועד המסדר של הכפר

 כפר־סומיע י.
 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לפקודת הקרקעות
 (סדור זכות הקנין)!׳ מיניתי את האנשים ששמותיהם מפורטים להלן
 להיות חברים נוספים בועד המסדר של הכפר כפר־סומיע בנפת
 עכו׳ שהקמתו פורסמה בילקוט הפרסומים 396׳ תשט׳ץ׳ עמי 427:

 עלי נימר פעור
 חמוד פינדי פילאח

 כ״ב באדר תשט״ו (16 במרס 1955) שלמה הראבן
 (חמ(13)םק/1) הממונה על:מחוז הצפון

 1 חוקי א״י, כרך ב׳, פרק פ׳׳ עמ׳ 829•

ת (רכישה לצרכי ציבור)/ 1943  פקודת הקרקעו
 ־־. הודעה לפי סעיף 19

 בכוח ההרשאה שניתנה לעירית רמת גן לפי סעיף 22(2)
 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)׳ 11943׳ ושנתפרסמה
 עליה הודעה 2׳ מצהירה בזה עירית רמת גן בהתאם לסעיף 19

 לפקודה׳ כי הקרקע המתוארת בתוספת ואשר ביחס אליה נתפרסמה.
 הורעה3 על פי הסעיפים 5 ו־7 לפקודה׳ תהיה קנינה הנמור והמוחלט
 של עירית רמת גן ותירשם בשמה מתאריך פרסום הודעה זו

 ברשומות•
ת פ ס ו  ת

 חטיבת קרקע הנמצאת ברמת גן ששטחה הכולל הוא 769׳3
 ממ״ר׳ והמהווה את החלקות 895׳ 896׳ 897׳ 914׳ 915׳ 916׳ 917 בגוש
 רישום 6158• חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בצבע צהוב ומותחמת
 בצבע כחול בתשריט מס׳ הפ/640/23׳ הערוך בקגה.מידה 1:2500

 והחתום ביד שר האוצר•
 אברהם קרי ניצי

 (חמ(1)רצ/3/7) ראש עירית רמת גן

 1 ע״ר 1943, תוס׳ 1 מס׳ 1305׳ עמ׳ 32•
 2 י״פ 374, תשט״ו, עט׳ 10•
 3 י״פ 390, תשט״ו, עמ׳ 279•

 תיקון טעות

 בהודעה בדבר הסמכת מבקרי חשבונות, שנתפרסמה בילקוט
 הפרסומים 391, תשט״ו, עמ׳ 298׳ בסופה יש להוסיף:

 ״164 •11.54>12 אליעזר טורנר רמת גן״•

 פקודת הקרקעות (פידור זכות הקני!)
 הודעה בדבר התחלת סידור קרקעות

 מודיעים בזה לקהל כי הוצאה הודעת סידור קרקעות׳ לפי סעיף 7 לפקודה, בנוגע לקרקעות המפורטות להלן:

 הכפרים המחוז אזור הסידור לשכת הסידור תאריך הוצאת ההודעה תאריך התחלת הסידור

 ו׳ בניסן תשט״ו
 (29 במרס 1955)

 כ״נ באדר תשט״ו
 (17 במרס 1955)

 מוצא וקולוניה ירושלים ירושלים ירושלים

 כל התובע טובת הנאה בקרקעות אלו או בקרקעות הסמוכות הגובלות אותן׳ צריך לפעול בהתאם להוראות הפקודה הנ״ל•
 אפשר לעיין בהודעה הנ״ל במקומות דלהלן: ־

 (א) בלשכת הפקיד המסדר לאזור םידור ירושלים׳ בנין הרוסים׳ קומה נ׳, רחוב יפו׳ ירושלים•
 (ב) בלשכת הממונה על מחוז ירושלים, בנין ג׳נרלי׳ ירושלים•

 בנימין פישמן
 ראש אנף רישום והסדר הקרקעות

 כ״ח באדר תשט״ו (22 במרם 1955)

 פקודת מם הרכוש העירוני׳ 1940

;30135 ; 30133 ;30131-30128 ;30123-30112 ;30109-30101 
 30136- לאחר הסדר; 30166-30137; 30168; 30179•

 כל אדם רשאי לעיין.ברשימה האמורה במקום הקבוע לעיל
 ולהעתיקה כולה או קטעים ממנה•

 כן מודיעים, כי בהתאם לסעיף 15 לפקודה, רשאי כל אדם
 הרואה את עצמו מקופח להגיש ערר - תוך שלושים יום מתאריך
 פרסום הודעה זו ברשומות - על טופם שאפשר לקבלו במקום

 האמור•
 ז׳ בגיסן תשט״ו (30 במרם 1955) אברהם עקביה

 מגהל אגף הגביה ומסי הרכוש

 הודעה על הנחת רשימת.שומה

 האזור העירוני של ירושלים

 בהתאם לסעיף 13(2) לפקודת מס הרכוש העירוני, 1940׳
 מודיעים ,ברבים כי ועדת, התיקונים רשמה את שומתה לגבי
 הנכסים הנמצאים בנושים הנזכרים להלן׳ ורשימת השומה הונחה
 במשרד האוצר׳ בי״ם שמידט׳ רחוב .בצלאל׳ קומה א׳ (חדר 2)׳

 ירושלים•
 הגושים (ועד בכלל):

;30099 ;30096 ;30094 ;30091 ;30088-30059 530054-30001 
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וספת יי.: חת רשימת שומה נ  הודעה בדבר הנ
 האזור העירוני של הרצליה

 בהתאם לסעיף 13(2) לפקודת מס הרכוש העירוני, 1940,
 מודיעים בזה, כי ועדת התיקונים רשמה את שומתה לגבי הנכסים
 הנמצאים בגושים שלהלן, ורשימת השומה הונחה במשרד האוצר,
 הקריה, רחוב ד׳ מס׳ 14 ומס׳ 16, תל אביב־יפו, ובמשרדי המועצה

 המקומית׳ הרצליה•
 הנושים (ועד בכלל):

;6546 ;6545 ;6541 - 6526 ;6523 ;6521 - '6517 
•6669 - 6666 

 כל אדם רשאי לעיין ברשימה האמורה במקומות הקבועים
 לעיל ולהעתיקה כולה או קטעים ממנה•

 כן מודיעים, כי בהתאם לסעיף 15 לפקודה, רשאי כל אדם
 הרואה את עצמו מקופח להגיש ערר - תוך שלושים יום מתאריך
 פרסום הודעה זו ברשומות - על טופס שאפשר לקבלו במקומות

 האמורים•

 ז׳ בגיםן תשט״ו (30 במרם 1955)
 אברהם עקביה

 מגהל אגף הגביה ומסי הרכוש

וספת  הודעה.על הנחת רשימת שומה נ
 האזור העירוני של חדרה

 בהתאם לסעיף 13(2) לפקודת מם הרכוש העירוני, 1940׳
 מודיעים בזה כי ועדת התיקונים רשמה את שומתה לנבי הנכסים
 הנמצאים בגושים הנזכרים להלן׳ ורשימת השומה הונחה במשרד

 האוצר׳ בית־קונשטוק׳ חדרה׳ ובמשרדי עירית חדרה•
 הנושים: 10009; 10016; 10027; 10032 עד 10037 (ועד בכלל);

•10571 ;10408 ;10054 ;10049 ;10042 ;10041 
 כל אדם רשאי לעיין ברשימה האמורה במקומות הקבועים

 לעיל ולהעתיקה כולה או קטעים ממנה•
 כן מודיעים׳ כי בהתאם לסעיף 15 לפקודה׳ רשאי כל אדם
 הרואה את עצמו מקופח להגיש ערר — תוך שלושים יום מתאריך
 פרסום הודעה זו ברשומות - על טופס שאפשר לקבלו במקומות

 האמורים•

 ז׳ בניסן תשט״ו(30 במרס 1955)
 אברהם עקביה

 מנהל אנף הגביה ומסי הרכוש

 הודעה על הנחת רשימת שומה
 האזור העירוני של היפה

 בהתאם לסעיף 13(2) לפקודת מם הרכוש העירוני, 1940׳
 מודיעים בזה כי ועדות השומה רשמו את שומתן לגבי הנכסים
 הנמצאים בנושים הנזכרים להלן׳ ורשימות השומה הונחו במשרד
 האוצר, בית הממשלה׳ חיפה (כולל את כל הגושים), ובמועצות
 המקומיות של קרית ביאליק וקרית מוצקין (רק הגושים הנמצאים.

 בתחומי המועצות האלה)•
 הגושים: 10422; 10426; 10428 עד 10431 (ועד בכלל), 10445;

•11557 ;11553 ;11550 ;11531 ;11529 
 כל אדם רשאי לעיין ברשימה האמורה במקומות הקבועים

 לעיל ולהעתיקה כולה או קטעים ממנה•
 כן מודיעים, כי בהתאם לסעיף 15 לפקודה, רשאי כל אדם
 הרואה את עצמו מקופח להגיש ערר - תוך שלושים יום מתאריך
 פרסום הודעה זו ברשומות - על טופס שאפשר לקבלו במקומות

 האמורים•

 ז׳ בניסן תשט״ו (30 במרס 1955)
 אברהם עקביה

 מנהל אגף הגביה וטסי הרכוש

וספת  הודעה על הנחת רשימת שומה נ
 האזור העירוני של באר שבע

 י בהתאם לסעיף 13 (2) לפקודת מם הרכוש העירוני, 1940,
 מודיעים בזה, כי ועדת התיקונים רשמה את שופתה• לנכי הנכסים
 הנמצאים בנושים הנזכרים להלן, ורשימת השומה הונחה במשרד
 האוצר, רח׳ ד׳ מם׳ 14 ומס׳ 16׳ הקריה, תל אביכ־יפו׳ ובמשרדי

 עירית באר שבע•
 . ׳הגושים (ועד בכלל):

 38001 עד 38019 (מספרים ישנים);
 המספרים דלהלן כוללים את הנושים החדשים:

 38001 עד 38010; 38012 עד 38014 ; 38018; 38032 עד 38035;
 38038 עד 38039 - בשלמותם;

 ואת הנושים החדשים: .
 38015 עד 38017; 38019; 38022; 38024; 38025 ; 38037; 38040 -

 בחלקם•
 כל אדם רשאי לעיין ברשימה האמורה במקומות הקבועים

 , לעיל ולהעתיקה כולה או קטעים ממנה•
 כן מודיעים׳ כי בהתאם לסעיף 15 לפקודה׳ רשאי כל אדם
 הרואה את עצמו מקופה להניש ערר - תוך שלושים יום מתאריך
 פרסום הודעה זו ברשומות — על טופס שאפשר לקבלו במקומות

 האמורים•
 ז׳ בניסן תשט״ו(30 במרס 1955) אברהם עקביה

 .* מגהל אגף הגביה ומסי הרכוש

וספת  הודעה על הנחת רשימת שומה נ
ת שאן  האזור העירוני של בי

 בהתאם לסעיף 13(2) לפקודת מס הרכוש העירוגי׳ 1940׳
 מודיעים בזה כי ועדת התיקוגימ רשמה את שומתה לגבי הנכסים
 הגמצאים בגושים הנזכרים להלן׳ ורשימת השומה הוגחה במשרד

 האוצר, עפולה, ובמשרדי עירית בית שאן•
 הגושים: 22871 עד 22879 (ועד בכלל)•

 כל אדם רשאי לעיין ברשימה האמורה במקומות הקבועים
 לעיל ולהעתיקה כולה או קטעים ממנה•

 כן מודיעים, כי בהתאם לסעיף 15 לפקודה׳ רשאי כל אדם
 הרואה את עצמו מקופח להגיש ערר - תוך שלושים יום מתאריך
 פרםום הודעה זו ברשומות - על טופס שאפשר לקבלו במקומות

 .האמורים• .־־.׳־
 ז׳ בגיםן תשט״ו (30 במרס 1955)

 אברהם עקביה
 מגהל אגף הגביה ומסי הרכוש

וסקת חת רשימת שומה נ  הודעה על הנ
 האזור העירוני של הדר רמתיים

 . בהתאם לסעיף 13(2) לפקודת מם הרכוש העירוני, 19-10,
 מודיעים בזה, כי ועדת התיקוגים רשמה את שומתה לגבי הנכסים
 י הנמצאים. בגושים הגזברים להלן, ורשימת השומה הונחה במשרד
 האוצר׳ רח׳ ד׳ מס׳ 14 ומם׳ 16׳ הקריה׳ תל אביב־יפו, ובמשרדי

 המועצה המקומית הדר רמתיים׳
 הגושים (ועד בכלל):

 6454 פרט לחלקות 23 עד 25 והחלק המערבי של הלקה 57;
;6456 ;6455 

 ־ החלקות:
 10, 11, 15׳ 16׳ 19׳ 20׳ חלק מהלקה 24׳ הלק מהלקה 25, 45

 עד 54׳ 57 עד 60 בגוש 6453•
 כל אדם רשאי לעיין ברשימה האמורה במקומות הקבועים

 לעיל ולהעתיקה כולה או קטעים ממנה•
 י כן מודיעים, כי בהתאם לסעיף 15 לפקודה׳ רשאי כל אדם
 הרואה את עצמו מקופח להגיש ערר - תוך שלושים יום מיום
 פרסום הודעה זו ברשומות - על טופס שאפשר לקבלו במקומות

 האמורים•
 ז׳ בניסן תשט״ו (30 במרס 1955) אברהם עקביה

 מנהל אגף הגביה ומסי הרכוש
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ופפת  הודעה על הנחת רשימת שומה נ

 האזור העירוני של יפו

 בהתאם לסעיף 13(2) לפקודת מש הרכוש העירוני, 1940,
 מודיעים בזה, כי ועדת התיקונים רשמה את שומתה לנבי.הנכםי$
 הנמצאים בגושים הנזכרים להלן׳ ורשימת השומה הונחה במשרד

 האוצר׳ רח׳ ד׳ מס׳ 14 ומס׳ 16׳ הקריה׳ תל אביב־יפו•
 הגושים (ועד בכלל):

;7059-7053 ;7050-7042 ;7040-7017 ;7015-7013 ;7011-6987 
•7161 ;7160 ;7153 ;7152 ;7134-7131 ;7086 ;7070 ;7064 

 כל אדם רשאי לעיין ברשימה האמורה במקומות הקבועים
 לעיל ולהעתיקה כולה או קטעים ממנה•

 כן מודיעים׳ כי בהתאם לסעיף 15 לפקודה׳ רשאי כל אדם
 הרואה את עצמו מקופח להגיש ערר — תוך שלושים יום מתאריך
 פרסום הודעה זו ברשומות - על טופס שאפשר לקבלו.במקומות

 האמורים•

 ז׳ בגיסן תשט״ו (30 במרס 1955) אברהם עקביה
 מנהל אגף הגביה וממי הרכוש

וספת  הודעה על הנחת רשימת שומה נ

 האזור העירוני של כפר אתא ,

 בהתאם לסעיף 13(2) לפקודת מם הרכוש העירוני׳ 1940׳
 מודיעים בזה כי ועדת התיקונים רשמה את שומתה לנבי הנכסים
 הנמצאים בנושים הנזכרים להלן׳ ורשימת השומה הונחה במשרד
-האוצר׳ בית הממשלה׳ חיפה׳ ובמשרדי המועצה המקומית כפר•

 אתא•
 הנושים (ועד בכלל): 11007 עד 11024;

 11027; 11046 עד 11052;
 כל אדם רשאי לעיין ברשימה האמורה במקומות הקבועים

 לעיל ולהעתיקה כולה או קטעים ממנה•
 כן מודיעים׳ כי'בהתאם לסעיף 15 לפקודה׳ רשאי כל אדם
 הרואה את עצמו מקופח להגיש ערר — תוך שלושים יום מתאריך
 פרסום הורעה זו ברשומות - על טופס שאפשר לקבלו במקומות

 האמורים•
 ז׳ בגיםן תשט״ו (30 במרס 1955)

 אברהם עקביה;
 מגהל אגף הגביה ומםי_ הרכוש

•׳. • ספת .:: ו חת רשימת שומה נ  הודעה על הנ

 האזור העירוני של כפר סבא

 בהתאם לסעיף 13(2) לפקודת מם הרכוש העירוני, 1940,
 מודיעים בזה, כי ועדת התיקונים רשמה את שומתהלנבי הנכסים
 הנמצאים בגושים שלהלן, ורשימת השומה הונחה במשרד האוצר,

 דחי׳ ד׳ מס׳ 14 ..ומס׳ 16׳ הקריה, תל אביב־יפו, ובמשרדי המועצה .־.־•-.:
 המקומית כפר סבא•

 הגושים:
•6441 ;6440 ;6439 ;6438 ;6437 ;6436 ;6428 ;6426 

 כל ארם רשאי לעיין ברשימה האמורה במקומות הקבועים -י י
 לעיל ולהעתיקה כולה או קטעים ממגה•

 כן מודיעים, כי בהתאם לסעיף 15 לפקודה, רשאי כל אדם .
 הרואה את עצמו מקופח להגיש ערר — תוך שלושים יום מתאריך .-'

 פרסום הודעה זו ברשומות - על טופס שאפשר לקבלו במקומות
 האמורים•

 ז׳ בגיםן תשט״ו (30 במרס 1955) אברהם עקביה
 מנהל אגף הגביה- ומפי הרכוש
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וספת  : הודעה על הנחת רשימת שומה נ

 האזור• העירוני של חיפה

 בהתאם לסעיף 13(2) : לפקודת מס הרכוש העירוני, 1940,
 מודיעים בזה כי ועדות התיקונים רשמו את שומתן לנכי הנכסים
 הנמצאים בנושים הנזכרים להלן, ורשימות השומה הונחו במשרד
 האוצר, בית הממשלה, חיפה (כולל את כל הנושים), ובמועצות
 המקומיות של קרית ביאליק׳ קרית בנימין, קרית ים וקרית מוצקין'

 (רק הנושים הנמצאים בתחומי המועצות האלה)•
 הנושים (ועד בכלל): 10444; י10744 עד 10842; 10844 עד
 10904; 11006; 11033 .עד 11045; 11188 עד 11201;
 11210; 11238; 11534; 11535; 11538 עד 11549; 11554;

 11555; 11560 עד 11666•
 כל אדם רשאי לעיין ברשימה האמורה במקומות הקבועים

 לעיל ולהעתיקה כולה או קטעים ממנה•
 כן מודיעים׳ כי בהתאם לסעיף 15 לפקודה׳ רשאי כל אדם
 הרואה את עצמו מקופח להניש ערר - תוך שלושים י יום מתאריך
 פרסום הודעה זו ברשומות — על טופס שאפשר לקבלו במקומות

 האמורים•
 ז׳ בניסן תשט״ו (30 במרס 1955)

 אברהם עקביה .
 מנהל אנף הגביה ומסי הרכוש

וספת הנחת רשימת שומה נ  ־ הודעה על,
 האזור העירוני של טבעון

 בהתאם לסעיף 13(2) לפקודת מם הרכוש העירוני׳ 1940,
 מודיעים בזה כי ועדת התיקונים רשמה את שומתה לגבי הנכסים
 הנמצאים בנושים הנזכרים להלן׳ ורשימת השומה הונחה במשרד
 האוצר, בית הממשלה, חיפה, ובמשרדי המועצה המקומית טבעון•
 הנושים: 10478; 10479; 10590; 10592 עד 10594 גוער־ בכלל);

•10607 
 כל אדם רשאי לעיין ברשימה האמורה במקומות הקבועים

 לעיל ולהעתיקה כולה או קטעים ממנה•
 כן -מודיעים, כי בהתאם לסעיף 15 לפקודה, רשאי כל אדם
 הרואה את עצמו מקופח להגיש ערר - תוך שלושים יום מתאריך
 פרסום הודעה זו ברשומות - על טופס שאפשר לקבלו במקומות

 האמורים•
 ן׳ בגיםן תשט״ו(30 במרס 1955)

 אברהם עקביה
 מגהל אגף הגביה ומסי הרכוש

ספת - ו  הודעה על הנחת רשימת שומה נ
 האזור העירוני של טבריה

 בהתאם לסעיף 13(2) לפקודת מס הרכוש העירוני, 1940,
 מודיעים בזה כי ועדת התיקונים רשמה את שומתה לגבי הנכסים
 הגמצאים בגושים הנזכרים להלן, ורשימת השומה הונהה במשרד

 האוצר, בגין: המשטרה, טבריה, ובמשרדי עירית' טבריה•
 הגושים (ועד בכלל): 15001 עד 15030; 15032 - 15033;
 15035 עד 15047; 15069; 15070; 15346•
 כל אדם רשאי לעיין ברשימה האמורה במקומות הקבועים

 לעיל.ולהעתיקה כולה או קטעים ממנה•
 . כן מודיעים, כי בהתאם לסעיף 15 לפקודה, רשאי כל אדם
 הרואה את עצמו מקופח להגיש ערר — תוך שלושים יום מתאריך
 פרסום הודעה זו ברשומות - על. טופם שאפשר לקבלו במקומות

 האמורים

 (׳ בניסן תשט״ו (30 בטרם 1955)
 אברהם עקביה

 מנהל אנף הנביה ומסי הרכוש

 ילקוט הפרםוטיפ 407, ח׳ בנים! תשט״ו, 31.3.1955



וספת חת רשימת שומה נ  הודעה על הנ

 האזור העירוני של נצרת

 בהתאם לסעיף 13(2) לפקודת מש הרכוש העירוני, 1940,
 מודיעים בזה כי ועדת התיקונים רשמה את שומתה לגבי הנכסים
 הנמצאים בגושים הנזכרים להלן, ורשימת השומה הונחה במשרד

 האוצר, בית הממשלה, נצרת, ובמשרדי עירית גצרת•
 הגושים: 16501 עד 16544 (ועד,בכלל)•

 כל אדם רשאי לעיין ברשימה האמורה במקומות הקבועים
 לעיל ולהעתיקה כולה או קטעים טמנה•

 כן מודיעים, כי בהתאם׳ לסעיף 15 לפקודה׳ רשאי.כל אדם
 הרואה את עצמו מקופח להגיש ערר - תוך שלושים יום מתאריך
 פרסום הורעה זו ברשומות - על טופס שאפשר לקבלו במקומות

 האמורים•.

 ז׳ בגיםן תשט״ו (30 במרס 1955)
 אברהם עקביה

 מנהל אגף הגביה ומסי הרכוש

וספת  הודעה על הנחת רשימת שומה נ

י יה י  האזור העירוני של נתנ

 בהתאם לסעיף 13 (2) לפקודת מס הרכוש. העירוני, 1940,
 מודיעים בזה, כי ועדת התיקונים רשמה את שומתה לגבי הנכסים
 הגמצאים בגושים הנזכרים להלן, ורשימת השומה הונחה במשרד

 האוצר, נתניה•
 הגושים (ועד בכלל):

;8250 ;8249 ;8241 ;8240 ;8238 ;8233 ;8231 ;8230 ;8228 
•8321 ;8274-8253 

 כל אדם רשאי לעיין ברשימה האמורה במקומות הקבועים
 לעיל ולהעתיקה כולה או קטעים ממנה•

 כן מודיעים, כי בהתאם לסעיף 15-לפקודה, רשאי כל, ארם
 הרואה את עץטו מקופח להגיש ערר — תוך שלושים יום מתאריך
 פרסום הודעה זו ברשומות - על טופס שאפשר לקבלו במקומות

 האמורים•

 ז׳ בגיםן תשט״ו (30 במרס 1955) אברהם עקביה
 מנהל אגף הגביה ומסי הרכוש

 הודעה על הנחת רשימת שומה

 האזור העירוני של עפולה

 הערכה חדשה

 בהתאם לסעיף 13(2) לפקודת מס הרכוש העירוני, 1940,
 מודיעים בזה כי ועדת השומה רשמה את שומתה לנכי.הנכסים
 הנמצאים בגושים הנזכרים להלן׳ ורשימת השומה הונחה במשרד

 האוצר׳ עפולה׳ ובמשרדי המועצה המקומית׳ עפולה•
 הנושים (ועד בכלל): 16657 עד 16663; ׳16681 עד 16683;
 5*׳166 עד 16708; 16738; 16741; 16743; 16746•
 כל אדם רשאי לעיין ברשימה האמורה במקומות הקבועים

 לעיל ולהעתיקה כולה או קטעים ממנה•
 כן מודיעים׳ כי בהתאם לסעיף 15 לפקודה׳ רשאי כל אדם
 הרואה את עצמו מקופח להניש ערר — תוך שלושים יום מתאריך
 פרסום הודעה זו ברשומות — על טופס שאפשר לקבלו במקומות

 האמורים•

 ז׳ בניסן תשט״ו (30 במרס 1955)
 אברהם עקביה

 מנהל אגף הנביה ומסי הרכוש

וספת  הודעה על הנחת רשימת שומה נ
 • האזור העירוני של לוד

- בהתאם לסעיף 13 (2) לפקודת מס הרכוש העירוני׳ 1940׳
 מודיעים בזה׳ כי ועדת התיקונים רשמה את שומתה לגבי הנכסים
 הנמצאים' בנושים שלהלן׳ ורשימת השומה הונחה במשרד האוצר׳
 רח׳ ד׳ מס׳ 14 ומס׳ 16׳ הקריה׳ תל אביב־יפו, ובמשרדי עירית לוד•

 הגושים (ועד בכלל):
;4019-4017 ;4011 ;3972-3971 ;3984-3978 ;3973 ;3966-3948 

•4027-4026 ;4024 
 כל אדם רשאי לעיין ברשימה האמורה במקומות הקבועים

 לעיל ולהעתיקה כולה או קטעים ממנה•
 כן מודיעים׳ כי בהתאם לסעיף 15 לפקודה׳ רשאי כל אדם
 הרואה את עצמו מקופח להניש ערר - תוך שלושים יום מתאריך
 ׳פרסום הודעה זו ברשומות - על טופם שאפשר לקבלו במקומות

 האמורים• .

 ז׳ בניסן תשט״ו (30 במרס 1955) אברהם עקביה
 מנהל אגף הגביה ומסי הרכוש

וספת  ״ הודעה על הנחת רשימת שומה נ
 האזור העירוני של נהריה

 בהתאם לסעיף 13(2) לפקודת מס הרכוש העירוני׳ 1940,
- מודיעים בזה כי ועדת התיקונים רשמה את שומתה לנכי הנכסים
 הנמצאים בגושים הנזכרים להלן׳ ורשימת השומה הונחה במשרד

 האוצר, עכו, ובמשרדי המועצה המקומית, נהריה•
 הנושים: 18146; 18147; 18164 עד 18175 (ועד בכלל)•

 כל אדם רשאי לעיין ברשימה האמורה במקומות הקבועים
 לעיל. ולהעתיקה כולה או קטעים ממנה•

 כן מודיעים, כי בהתאם לסעיף 15 לפקודה, רשאי כל אדם
 הרואה את עצמו מקופח להגיש ערר — תוך שלושים יום מתאריך
 פרסום הודעה זו ברשומות — על טופס שאפשר לקבלו במקומות

 האמורים•

 ז׳ בגיםן תשט״ו (30 במרס 1955)
 אברהם עקביה

 מנהל אגף הגביה ומסי הרכוש

וספת  י הודעה על הנחת רשימת שומה נ
 האזור העירוני של נס ציונה

 בהתאם לסעיף 13 (2) לפקודת מם הרכוש העירוני, 1940,
 מודיעים בזה, כי ועדת התיקונים רשמה את שומתה לגבי הנכסים
 הנמצאים בגושים הנזכרים להלן, ורשימת השומה הונחה במשרד
 האוצר׳ רה׳ ד׳ מם׳ 14 ומם׳ 16, הקריה׳ תל אביב־יפו, ובמשרד

 המועצה המקומית נס ציונה•
 הנושים (ועד בכלל):

 3636 החלקות 1 עד 7׳ החלק המערבי של חלקה 9׳
 החלק המערבי של חלקה 20׳ והחלק המערבי של חלקה 21;

;3637 
 3842 (פרט לחלקה 33);

;3845 ;3844 ;3843 
 3846 החלקות 13 עד 19, 23 עד 34, 37׳ 38;

 3850 החלקות 1 עד 5;
 3851 החלקות 1, 2 עד 4•

 כל אדם רשאי לעיין ברשימה האמורה במקומות הקבועים
 לעיל ולהעתיקה כולה או קטעים ממנה•

 כן מודיעים, כי בהתאם לסעיף 15 לפקודה, רשאי כל אדם
 הרואה את עצמו. מקופח להגיש ערר - תוך שלושים יום מיום
 פרסום הורעה זו ברשומות - על טופס שאפשר לקבלו במקומות

 האמורים׳
 ז׳ בגיסן תשט״ו (30 במרס 1955) אברהם עקביה

 . מנהל אגף הגביה ומסי הרכוש
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 האוצר׳ בית הממשלה׳ חיפה׳ ובמשרדי המועצה המקומית קרית
 עמל•

 הנושים: 10591; 10607; 11391 עד 11394 (ועד בכלל); 11410•
 כל אדם רשאי לעיין ברשימה האמורה במקומות הקבועים

 לעיל ולהעתיקה כולה או-קטעים ממנה• ׳
 כן מודיעים׳ כי בהתאם לסעיף 15 לפקודה׳ רשאי בל אדם
 הרואה את עצמו מקופח להגיש ערר — תוך שלושים יום מתאריך
 פרסום הודעה זו ברשומות — על טופס שאפשר לקבלו במקומות

 האמורים•
 ז׳ בניסן תשט״ו (30 במרס 1955) אברהם עקביה

 מנהל אנף הנביה ומסי הרכוש

ספת י ו חת רשימת שומה נ  הודעה על הנ
 . האזור העירוני של ראשון לציון

 בהתאם לסעיף 13(2) לפקודת מם הרכוש העירוני׳ 1940׳
 מודיעים בזה כי ועדת התיקונים רשמה את שומתה לנבי הנכסים
 הגמצאים בגושים הנזכרים להלן׳ ורשימת השומה הונחה במשרד,
 האוצר׳ הקריה׳ רחוב ד׳ מס׳ 14 ומם׳ 16׳ תל אביב־יפו׳ ובמשרדי

 עירית ראשון לציון•
 הגושים (ועד בכלל):

 3923 (פרט לחלקות 1 עד 4׳ חלק נד5׳ חלק מ־15׳
 22 עד 31׳ 33 עד 36׳ 96 עד 97׳ 101 עד 103׳ 105);
 3925 (פרט לחלקות חלק ט־2, 4 עד 9׳ 13 עד 16׳

 52 עד 84);
 3926 (פרט להלקות 30׳ 32 עד 30׳ 173 עד 176,

 213. 274 עד 282, 294׳ 296);
 3927 החלקות 9 עד 14׳ 30;

;3929 ;3928 
 3930 (פרט לחלקות 4 עד 7׳ 29׳ 64 עד 65׳ .67 עד
 69׳ חלק ט־63, 78, 80 עד 81, חלק מ־85, 130 עד
 132, 211 עד 214׳ 233 עד 245׳ 247, 253 עד 283,

 295 עד 296)5
;3938 ;3937 ;3936 ;3935 ;3934 ;3933 ;3932 ;3931 
 . 3939 (פרט לחלקות חלק מ־1׳ 20 עד 23« 25 עד 27,
 30 עד 31׳ חלק מ־35, 36 עד 37׳ 39 עד 41, 246׳

•3915 ;(247 
 כל אדם רשאי לעיין ברשימה האמורה במקומות הקבועים

 לעיל ולהעתיקה כולה או קטעים ממגה•
 כן מודיעים׳ כי בהתאם לסעיף 15 לפקודה׳ רשאי כל אדם
 הרואה את עצמו מקופח להגיש ערר תוך שלושים יום מיום פרסום
 . הודעה זו ברשומות - על טופם שאפשר לקבלו במקומות האמורים•

 ז׳ בגיםן תשט״ו (30 במ-ס 1955) אברהם עקביה
 מנהל אנף הגביה וטסי הרכוש

וספת  הודעה על הנחת רשימת שומה נ
 האזור העירוני של רמלה

 בהתאם־ לסעיף 13(2) לפקודת מס הרכוש העירוני׳ 1940׳
 מודיעים בזה, כי ועדת התיקונים רשמח את שומתח לנכי הנכסים
 הנמצאים בנושים הנזכרים להלן, ורשימת השומה הונחה במשרד
 האוצר, רח׳ ד׳ מם׳.14 ומם׳ 16, הקריה, תל אביב־יפו. ובמשרדי

 עירית רמלה•
 הנושים (ועד בכלל):

• •4450-4430 ;4374-4372 ;4349-4346 
 כל אדם רשאי לעיין ברשימה האמורה במקומות הקבועים

 לעיל ולהעתיקה כולה או קטעים ממנה•
 כן מודיעים, כי בהתאם לסעיף 15 לפקודה, רשאי כל אדם
 הרואה את עצמו מקופח להניש ערר — תוך שלושים יום מתאריך
 פרסום הודעה זו ברשומות - על טופס שאפשר לקבלו במקומות

 האמורים•
 «׳ בניסן תשט״ו (30 במרס 1955) אברהם עקביה , •

 מגהל אגף הגביה ומסי הרכוש
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וספת חת רשימת שומה נ  הודעה על הנ
 ;האזור העירוני של עכו :

 בהתאם לסעיף 13(2) לפקודת מס הרכוש העירוני, 1940,
 מודיעים בזה כי ועדת התיקונים רשמה את שוטתה לנבי הנכסים
 הגטצאים בגושים הנזכרים להלן, ורשימת השומה הונחה במשרד

 האוצר, בגין המשטרה׳ עכו׳ ובמשרדי עירית עכו^ ׳
 הגושים: 18001 עד 18016 (ועד בכלל)•

 כל אדם רשאי לעיין ברשימה האמורה במקומות הקבועים
 לעיל ולהעתיקה כולה או קטעים ממגה•

 כ; מודיעים, כי בהתאם לסעיף 15 לפקודה, רשאי כל אדם
 הרואה את עצמו מקופח להגיש ערר — תוך שלושים יום מתאריך
 פרסום הודעה זו ברשומות — על טופס שאפשר לקבלו במקומות

 האמורים•
 ז׳ בניסן תשט״ן (30 במרס 1955) אברהם עקביה

 מגהל אגף הגביה. ומסי הרכוש

וספת חת רשימת שומה נ  , הודעה בדבר הנ
ה ח תקו ת  האזור העירוני של פ

 בהתאם לסעיף 13(2) לפקודת מס הרכוש העירוגי, 1940,
 .מודיעים בזה, כי ועדת התיקוגים רשמה את שומתח לגבי הגכסים
 הגטצאים בגושים שלהלן׳ ורשימת השומה הוגחה במשרד האוצר
 רחוב ד׳ מס׳ 14 ומס׳ 16׳ הקריה׳ תל אביב־יפו׳ ובמשרדי ׳עירית

 פתח תקוה•
 הגושים (ועד בכלל):

;6397-6394 ;6389 ;6387 — 6374 ;6373 ;6361 ;6355 
•64U6 - 6402 ;6400 

 בל אדם רשאי לעיין ברשימה האמורה במקומות הקבועים
 לעיל.ולהעתיקה כולה או קטעים ממגה•

 כן:מודיעים׳ כי בהתאם.לסעיף 15 לפקודה׳ דשאי כל אדם
 הרואה• את עצמו מקופח להגיש ערר - תוך שלושים יום מתאריך
- על טופס שאפשר לקבלו במקומות  פרסום הודעה זו ברשומות י

 האמורים
 ׳ בגיסן תשט״ו (30 במרס 1955) אברהם עקביה

 מנהל אנף הגביה ומסי הרכוש

וספת חת רשימת שומה נ  הודעה על הנ
ת פ  האזור העירוני של צ

 בהתאם לסעיף 13(2) לפקודת מס הרכוש העירוני, 1940׳
 מודיעים בזח כי ועדת התיקוגים רשמה את שומתה 'לגבי הנכסים
 הגמצאים בגושים הגזכרים להלן׳ ורשימת השומה הוגחה במשרד

 האוצר, בית הממשלה, צפת, ובמשרדי עירית צפת•
 הגושים (ועד. בכלל): 13050 עד 13073; 13080; 13088; 13094;
 13095! 13695 עד 13698; 13702 עד 13704; 13736

 עד 13739•
 כל אדם רשאי לעיין ברשימה האמורה במקומות הקבועים

 לעיל ולהעתיקה כולה או קטעים ממגה•
 כן מודיעים׳ כי בהתאם לסעיף 15 לפקודה׳ רשאי כל אדם
 הרואה את עצמו מקופח להגיש ערר — תוך שלושים יום מתאריך
 פרסום הודעה זו -ברשומות - על טופס שאפשר לקבלו במקומות

 האמורים•

 t׳ בניסן תשט״ו (30 במרס 1955) אברהם עקביה
 מנהל אנף הנביה ומסי הרכוש

וספת חת רשימת שומה נ  הודעה על הנ
 .. האזור העירוני של קרית עמל

 בהתאם לסעיף 13(2) לפקודת מם הרכוש העירוני, 1940׳
 מודיעים בזח כי ־ועדת התיקונים רשמה את שומתה לגבי הנכסים.
 הנמצאים בגושים הנזכרים להלן׳ ורשימת השומה הונחה במשרד
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 כן מודיעים׳ כי בהתאם לסעיף! 15 לפקודה׳ רשאי כל אדם
 הרואה את עצמו מקופח להגיש ערד - תוך שלושים יום מיום
 מיום פרסום הודעה זו ברשומות — על טופס שאפשר לקבלו

 במקומות האמורים•

 ז׳ בגיסן תשט״ו (30 במרס 1955) אברהם עקביה
 מנהל אגף הגביה ומשי הרכוש

וספת  הודעה על הנחת׳רשימת שומה נ

 האזור העירוני של שפרעם

 בהתאם לסעיף 13(2) לפקודת מס הרכוש העירוגי׳ 1940,
 מודיעים בזה כי ועדת התיקוגימ רשמה את שומתה לגבי הגכסים
 הגמצאים בגושים המכרים להלן׳ ורשימת השומה הונחה במשרד

 האוצר, בגין המשטרה׳ עכו׳ ובמשרדי עירית שפרעם•
 הנושים: 10270; 10272; 10274; 10277; 10280; 10281;
 10283; 10284; 10296; 10301 עד 10314 (וער בכלל);

•10375 ;10333 
 כל אדם רשאי לעיין ברשימה האמורה במקומות הקבועים

 לעיל ולהעתיקה כולה או קטעים ממגה•
 כן מודיעים, כי בהתאם לסעיף 15 לפקודה, רשאי כל אדם
 הרואה את עצמו מקופח להגיש ערר — תוך שלושים יום מתאריך
 פרסום הודעה זו ברשומות — על טופס שאפשר לקבלו במקומות

 האמורים•

 ז׳ בגיםן תשט״ו (30 במרס 1955)
 אברהם עקביה

 מגהל א3ף הגביה וטסי הרכוש

וספת  הודעה על הנחת רשימת שומה נ

 האזור העירוני של תל־אביב

 בהתאם לסעיף 13(2) לפקודת מם הרכוש העירוני, 1940,
 מודיעים בזה כי ועדת התיקוגים רשמה את שומתה לגבי הגכסים
 הגמצאים בגושים הגזברים להלן׳ ורשימת השומה הוגחה במשרד

 האוצר בקריה, רחוב ד׳ מס׳ 14 ומם׳ 16, תל אביב־יפו•
 הגושים (ועד בכלל):

;6138 - 6129 ;6111 ;6110 ; 6108 — 6106 ;6034 
;6632 — 6623 ;6217-6212 ;6164 ;6153 — 6146 ;6143 
;6967 - 6900 ;6896 ;6651 — 6646 ;6638 — 6634 
;7052 ;7051 ;7041 ;7016 ;7012 ;6986 - 6969 
 7060 - 7063; 7065 - 7069; 7077; 093־ - 7110•
 בל אדם רשאי לעיין ברשימה האמורה י במקומות הקבועים

 לעיל ולהעתיקה כולה או קטעים ממגה• י ..
 כן מודיעים׳ בי בהתאם לסעיף 15 לפקודה׳ רשאי כל אדם
 הרואה את עצמו מקופח להגיש ערר — תוך שלושים יום מתאריך
 פרסום הודעה זו ברשומות — על טופס שאפשר לקבלו, במקומות

 האמורים•

 ז׳ בגיםן תשט׳׳ו (30 במרס 1955)
 אברהם עקביה

 מנחל .אגף הגביה ומשי הרכוש

וספת חת רשימת שומה נ  הודעה על הנ
 האזור העירוני של רמת־גן

 בהתאם לסעיף 13(2) לפקודת מם הרכוש העירוני, 1940׳
 מודיעים בזה כי ועדת התיקונים• רשמה את שומתה לגבי הנכסים
 הנמצאים בנושים. הנזכרים להלן׳ ורשימת השומה הונחה במשרד
 האוצר׳ הקריה׳ רחוב ד׳ מם׳ 14 ומם׳ 16׳ תל אביב־יפו ובמשרדי

 עירית רמת נן•
 הנושים (ועד בכלל):

;6165 ;6159 - 6157 ;6145 ;6128 - 6125 ;6109 
•6207 - 6203 

 בל אדם רשאי לעיין ברשימה האמורה במקומות הקבועים
 לעיל ולהעתיקה כולה או קטעים ממנה•

 כן מודיעים׳ בי בהתאם לסעיף 15 לפקודה׳ רשאי כל אדם
 הרואה את עצמו מקופח להגיש ערד — תוך שלושים יום מיום
 פרסום הורעה זו ברשומות - על טופס שאפשר לקבלו במקומות

 האמורים•

 t בגימן תשט״ו (30 במרס 1955) אברהם עקביה
 מנהל אגף הגביה וטסי הרכוש

וספת  הודעה על הנחת רשימת שומה נ

ת גן מ  האזור העירוני של ר

 בהתאם לסעיף 13(2) לפקודת מם הרכוש העירוני׳ 1940׳
 מודיעים בזה׳ כי ועדת התיקונים רשמה את שומתה לנבי הנכסים
 הנמצאים בנושים שלהלן׳ ורשימת השומה הונחה במשרד האוצר׳
 הקריה׳ רחוב ד׳ מם׳ 14 ומם׳ 16׳ תל־אביב־יפו׳ ובמשרדי המועצה

 המקומית גבעתיים•
 הגושים: 6154; 6155; 6160; 6166; 6167; 6168•

 כל אדם ,רשאי לעיין ברשימה האמורה במקומות הקבועים
 לעיל ולהעתיקה כולה או קטעים ממנה•

 כן מודיעים׳ כי בהתאם לסעיף 15 לפקודה׳ רשאי כל אדם
 הרואה את עצמו מקופח לחניש ערר — תוך שלושים' יום מתאריך
פרסום הודעה זו ׳ברשומות — על טופס שאפשר לקבלו במקומות ; 

 האמורים•

 ז׳ בניסן תשט״ו (30 במרס 1955) אברהם עקביה
 מנחל ,אגף הגביה ומסי הרכוש

וספת  הודעה על הנחת רשימת שומה נ
 האזור העירוני של רעננה

 בהתאם לסעיף 13(2) לפקודת מס הרכוש העירוני׳ 1940׳
 מודיעים בזה׳ כי ועדת התיקונים רשמה את שומתה לגבי הנכסים
 הנמצאים בגושים הנזכרים להלן׳ ורשימת השומה הונחה במשרד
 האוצר, דחי׳ד׳ מס׳ 14 ומם׳ 16, הקריה, תל אביב־יפו, ובמשרדי

 המועצה המקומית רעננה•
 הנושים:

•6587 ;6586 ;6583 ;6582 ;6581 ;6580 
 כל אדם רשאי לעיין ברשימה האמורה במקומות הקבועים

 לעיל ולהעתיקה כולה או קטעים ממנה•

 משרות פנויות במשרדי הממשלה
 נמסרת בזה הודעה על משרות פנויות אלה ג

 משרד הפנים (מכרז מם׳ פ/טו/4)
 1• סגן מנהל.כללי למינהל ולתפקידים מיוחדים, בירושלים - הרתה 3•

 • הכשירות הדרושה: ידיעה רחבה ונםיון רב במינהל, ארנון ותכנון; ידיעת השפה האנגלית• רצויה השכלה גבוהה•
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 משרד הסעד(מכר« מס• ג/טו/0
 1• מנהל המחלקה לשיקום סוציאלי׳ כירושלים - הרתח 4•

 .הכשירות הדרושה: השכלה.גבוהח; סמיכות לעבודה סוציאלית או בקיאות רבה בעניני מינהל של מוסדות סוציאליים; נםיון רב בארגון
 וניהול בשטח השיקום הסוציאלי ובעגיגי מפעלי שיקום; ידיעת השפה האגגלית• רצויה ידיעת שפה לועזית גוםפת•

 משרד החןץ (מכרז מם׳ ה/טו/2) . •
 1• מנהל משק, בירושלים - הדרגה 7 - 6•

 הכשירות הדרושה: השכלה תיכונית; גסיון בגיהול משק מסועף וגםיון בפיקוח על מחסנים, רישום ובדיקה של מלאי׳ רכישת נכסי
 מקרקעים ומטלטלים; גםיון במשלוח סחורות בדרך היבשה׳ הים והאויר; רצויה השכלה גבוהה וידיעת שפות לועזיות•

 • משרד האוצד (מכרז מם׳.ב/טו/10)
 \ י י

/ באגף החשב הכללי׳ בירושלים - הדרגה 7•  1• מנהל חשבונות א
 הכשירות הדרושה: השכלה תיכונית; ידיעה ונסיון בטיפול בעניני חבר העובדים׳ בקצבאות ובפיצויים לעובדים; גםיון של 3 שנים

 . בהגהלה חשבונות; ידיעת השפה האננלית•
 היום האחרון להנשת הבקשות הוא ט״ז בניסן תשט״ו(8 באפריל 1955)•

 המועמדים יצטרכו לעמוד בבחינה•
 על המעונינים להשתתף בבחינות׳ שאינם עובדי המדינה׳ מתבקשים לפנות בקשר למכרזים חנ״ל — אל נציבות שירות

 המדינה׳ בית זילברשטיין׳ ירושלים׳ ולהמציא 2 ל״י כדמי הרשמה•""
 עובדי מדינה׳ הרוצים להציע את מועמדותם׳ ינישו את בקשותיהם בהתאם ל-נ 7 ד (3) — (4) של התקשי״ר, והאחראים לעניני

 חמנננון מתבקשים לנהוג בהתאם ל־ג 7 ד (5) של התקשי״ר•

ת .  תיקון טעו
 מספר המכרז של עוזרים למפקח על פעולות הנדנ״ע במשרד החינוך והתרבות׳ שפורסם בילקוט הפרסומים 406׳ תשט״ו׳ עמ׳ 625׳

 צריך להיות ״ט/טו/5״ במקום ״ט/טו/4״•

 כ׳׳ד באדר תשט׳ץ,(18 במרס 1955)• נציבות שירות המדינה

. ם  הודעה בדבר שינויי ש
 שינויי שטות האנשים המפורטים להלן נרשמו ביחידות רישום התושבים, האגף למרשם התושבים, משרד הפנים• ..י:

ת חדרה רשימה מס׳ 10 פ  מחוז חיפה - נ
 תאריך אישור

 השינוי
 מספר הזהות

 מקום המנודים במרשם התושבים-
 החדש

 השם הפרטי־
 השם

 שם המשפחה
 השם הקודם

 שם המשפחה השם הפרטי
 אבדרזק אליהו ששון אליהו חדרה 769301/ד 1-55»6
6.L55 אבדרזק נורניה ששון גורגיה חדרה 769302/ד 
6-L55 אבדרזק חביבה ששון אביבה חדרה 769303/ד 
 אבדרזק : רינה . ששון . ריגה חדרה- 1769304ר 55»1«6
 אבדרזק שולמית ששון שולמית חדרה 105415/ה 55»1«6
6.L55 אבדרזק נאוה ששון נאוה חדרה . 210729/ה 
6.L55 אבדרזק . ששון ששון ששון חדרה ־׳-.• • 795611/ד 
 אבדרזק לולו ששון לולו חדרה 795612/ד 6.1.55
 אוביצו זנטה : אוביצו חנה , , פרדס חנה . 786663/ד 55י2י3

 אידלשטיין פנחס עזריאלי פנחים .חדרה 951908 24.11.54
24.1L54 367550 אידלשטיין רחל י עזריאלי רחל •י. חדרה 
 אידלשטיין ישראל עזריאלי ישראל חדרה 367551 1 24.11.54
24.1L54 , 71/131324 אידלשטיין _ אסתר עזריאלי אסתר חדרה 

 אמירה אלברט אמירה . אורי נחשולים 259519 6-1.55
 אפשטין אברהם ארנון אברהם פרדס חנה. 981625 20-12.54
 אריאל פרוטה אריאל תמימה חדרה 952607 14.12-54

12.12-54 W203321 בנערוש מרדושי בן הדוש מרדכי מגדים 

 גולדברג אברהם : הרפז אברהם גן שמואל 237652 3-2.55
 נולדברנ חנה יי הרפז ענת. •נן שמואל 975512 3-2.55

10.L55 גולדשטיין ציליקה י.'.גולדשטיין צפורה חדרה 770461/ז 
 נלזהנדלר אלקנה י נביש • אלקנח י חדרה 994790 22-12.54

 נרטנר . י פלק נרטנר״ שרנא חדרה 261910 6.1-55

3.L55 דחאיים חסן חיים יפת חדרה 332696/ד 
 דחאיים שמעה חיים שושנה חדרה 332697;ד 3-1-55
 דהאיים סעידה חיים יהודית חדרה 332698/ד 3-1-55
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 תאריך אישור
 השינוי -

 מספר הזהות
 מקוש המנוריס במרשם התושבים,

 החדש
 השש הפרטי

 השם
 שם המשפחה

 הקודם
 השם הפרטי

 השם
 שם המשפחה

 דהאיים מזל חיים מזל חדרה . 332699/ד 3-1-55
 דאהייםי שלמה חיים שלמה חדרה 093591/ה 3.1-55

 דודני םולימן דורגי שלמה חדרה 108810׳ ד 25.11.54

 הינדי צלח היגדי צדוק חדרה 066764/ג 6-12-54.

 וים אדיתה ויס רבקה זכרון יעק?: 865214/ד 7.12-54
 וים לזר וים אליעזר אלימלך זכרון יעקכ 865211; ד 9-11-54

 זיני עמוד ז.יגי מרדכי חדרה 027548/א 3.2-55

 חיים דיזי חיים דליה חדרה 075103/ז 6-1-55
 חיים יחיא משומר זכריה נבעת עדה 224089/ד 6-1-55
 חיים ברוד משומר ברכה נבעת עדה 224090/ד 6-1-55
 חיים אורה משומר אורה נבעת עדה 180138;ה 6-1-55

 חסון שמחה ישעיה שטחה׳ זכרון יעקב 089267/א 29-12-54

 טולידנו ״. . אלברט טולידגו אברהם חדרה 074238/ג 25-1-55

 יוםיפיאן גגר יוםןן שושנה חדרה 830411/ד 29-12-54
 יוספי פרוק יוספי בתיה פרדס חנה 498543/ד 6-1-55
 יחזקאל משה יחזקאלי משה כרכור 881771/ד 6-1-55
 יחזקאל דזי יחזקאלי שושנה כרכור 198191/ד 6-1-55

 כהן לאון(אריד0 כרמל אריה בית אורן 381803 2-12-54

 ליבוביץ אליעזר - אריאלי אליעזר חדרה 397903 6-1-55
 ליבוביץ חגה אריאלי הנה חדרה 397922 6-1.55
 ליבוביץ אלה אריאלי אלה חדרה 559893 6.1-55

 לניאדו מאוריציו לגיאדו מאיר מצר . 819881 17-1-55

 מאיה קיםמט מאיה דיגה נחשולימ 905272 12-12-54
 מאיר לדיסלו (דן) מאיד יו להבות חביבה 1120383 ר 6-1-55

 מינם גדרה מיגם צפורה חדרה 059937/א 5-12-54
 מישאל בגימין בגימין בגימין כרכור 488161/ז 6-1-55
 מישאל . מזלי בנימין עזלי כרכור 488102/ז 6-1-55
 מישאל געים בגימין נעים כרכור 488163/ז 6-1-55
 י מישאל כרמלה בגימין כרמלה כרכור 137161/ה 6-1-55

 טלוארי עזיז ציון י עזרא פרדס חנה 217731/ז 12-12-54
 מלוארי צפורה ציון צפורה פרדס חגה 217732/ז 12-12-54
 טלוארי משה ציון משה פרדס חנה 217734/ז 12-12-54
 מלוארי י אשר , מיון אשר פרדס חנה 217735/ז 12-12-54

 מנדלוביץ אגוצה מגדלוביץ חנה זכרון יעקב 425361/ז 9-1-55
 מרמלשטיין אלכסגדר מרמלשטיין - שלמה חדרה 018867/א 25-1-55
 מרצייאנו יעקוט מרציאגו דבורה חדרה 209233/ד 6-1-55
 מדקוביץ י•. אליזבט מרקוביץ. אני זכרון יעקב 234103 3-1-55

 סולומון אפה סולומון חוח מעין צבי 570291/ז 3-2-55
 סוםנר יעקב אורן • יעקב חדרה 256877 23-1-55
 םיחי סאלם סיחי י שלום חדרה 204190/ד 3-2-55
 סיחי זהרה םיחי שרה חדרה 204356; ד 3-2-55
 סנאור מחלוף סנאור מיכאל חדרה 028081/א 3-2-55

 פלח אלפוגזו חקלאי אלפוגזו מלבן מנשה 424741/ז 1-2-55
 פרוחי עבדלה פרוחי אהרן פרדס חנה 671471/ד 28-12-54
 פרנק רםיה (רחל) פרנק רחל חדרה 951602, 30-1-55
 פרקש. מירוםלו תלמי מתתיהו להבות חביבה 120382/ד 6-1-55
 פרקש אוח תלמי חוה להבות חביבה , 120324; ד 6-1-55

 פרקש יפתח יעקב תלמי יפתח יעקב להבות חביבה 132030/ה 6-1-55 ^

 צדוק חביב גדם צדוק חביב חדרה 304141/ז 6-1-55
 צדוק מוגבר צדוק מרים חדרה 304142/ז 6-1-55
 צדוק פרוק צדוק רבקה חדרה 304143/ז 6-1-55
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 השם הקודם השם החדש מספר הזהות תאריך אישור
 שם המשפחה השם הפרטי שם המשפחה השם הפרטי מקום המנודים במרשם התושבים השינוי ..

 צדוק אורדז י צדוק יוסף חדרה 304144/ז 6.1.55
 צדוק טורז צדוק בנימין הדרה 304145/ז 55»1«6 י.
 צלח יחיא מתנא זכריה חדרה 060809/נ 8.12-54

 קארח אברהם בן אור אברה6 חדרה 224490/ד 9-12.54
 קארח רנה בן אור רנה חדרה 222107/ד 9-12-54
 ק ארח יעיל סרח • בן אור יעל סרח חדרה 132802; ה 9.12-54

 קורמן ברנרדו קורמן . ביוד מצר י 090928/א 23.12.54
 קיץ מישקה קיין מרדכי חדרה 748581/ז 3.2-55
 קיץ . ארזבט קיין טובה חדרה 748582/ז 3.2.55

 קליק אירויננ קליק יצחק חדרה 118775/נ 25-11-54
 קרונפלד דניאל עמיר .דניאל נן שמואל 975843 3-2-55
 קרונפלד יהודית עמיר יהודית נן שמואל 975804 3-2-55
 קרונפלר נילה עמיר . גילה נן שמואל 033557/ח 3-2-55

 קרפל ..'.. סנדו קרפל שמואל מחנה מנשה 558771/ד 19.12-54
 קרקש פלורי קרקש שושנה חדרה 054264 3-2-55

 קשני נביאי אברהם נביאי אברהם זברון יעקב 068427 26-11.54

 שטוקל אםתר שתיל אםתר להבות חביבה 559203 3-2-55
 שטרולוביץ יוסף ישראלי יוסף מעין צבי 961899 3-2-55

 שנאוי אנואר בן ייוסף. אנואר כרכור 172761/ז 2-12-54
 שנאוי חסיבה בן י יוסף חטיבה כרכור 172762/ז 2-12-54
 שנאוי יצחק בן יוסף יצחק ׳כרכור 172763/« 2-12-54
 שנאוי דיבה בן יוסף י דיבה כרכור 085004/ה 2-12-54
- בן יוסף חיים כרכור 237659/ה 2-12.54  שנאוי חיים

 פקודת פנקסי קרקעות, 1944 .
.  הודעה לפי סעיף 4

 נמסרת בזה הודעה, כי רשומות בפנקסי הקרקעות בקשר לקרקעות המתוארות בתוספת הראשונה להודעה זו, והנונעות, כנסבר,
 לטובות־הנאה׳ זכויות וחיובים, המפורטים בתוספת השניה להודעה זו — הושמדו, בכללן או בחלקן, או היו מצויות בפנקס קרקעות

 שאבד או שאין להשיגו, או שאינו ניתן לשימוש, בכללו או בחלקו, וכי אני מתכוון לערוך חקירות על מנת להכין רשומות חדשות.
 כל הטוען שהוא:מעונין בהכנתן של הרשומות מחדש, נדרש בזה להניש לי במחלקת רישום הקרקעות, הלשכה-הראשית, ירושלים,

 במשך שלושים יום מיום פרסום הודעה זו, הרצאת טענתו בכתב•

ת הראשונה , פ ס ו ת  ה

 מם׳ סידורי עיר מקום שטת פרטי הרישום, תיק מם׳
 ממ׳׳ר דוגס כרי. י1 גוש חלקה

 אמ״ר• דוגם ישן-
 18114 יפו 1311 — 13 מרס 329 דאימי
 18115 יפו דקרמן 900 — 407' תשרין אראל 324 דאימי.
 18116 יפו דקרמן 500 — 408 תשריןאו׳אל 324 דאימיי

 ממ״ר דוגם
 18117 סלמה 471 37 י י — — 6135 3

5744/44 102 6135 

-
 18118 םלמה 871 10 —

5665/46 18 3755 — -

-
 18119 אל־קוביבה 482 — : ;

91/47 69 6135 
-

 18120 סלמה ־'-,, 896 33 — -
3831/44 47 6135 — -  18121 סלמה 831 11 — י׳
7363/35 61 6311 — — 

-  18122 ערב מו׳אלח 335
 18123 גהריה . 042 1 — — 18173 22
 18124 : :הריה .-/ 124 1 ״ — — \ 18173 23
34 18173 — 

-
 18125 נהריה 044 1

 18126 נהריה , , יי: 042 1 ״ — — 18175 64
 18127 . נהריה , י 004 1 — — 18175 65
 18128 נהריה 004 1 — — 18175 66
 18129 גהריה 004 1 — — 18175 67
 18130 נהריה 004 1 — י — 18175 68
 18131 גהריה 004 . 1 — — 18175 69
70 18175 — . — -  18132 . נהריה 104 1
71 18175 — -  18133 נהריח 004 1 . _
 18134 נהריח 004 1 — — 18175 72
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 חלקה תיק מכ
 פרטי הרישום

 כרך דף גוש
 שטח

 עיר מקום ממ״ר דוגם
 משפר

 סידורי

 18135 נהריה 004 1 _ _ 18175 73
 18136 נהריה 004 1 — — 18175 74
75 18175 — 

-
 18137 גהריה 004 1

 18138 נהריה 004 1 — — 18175 76
 18139 גהריה 328 1 — — 18175 77
 18140 יפו 303 — — — 7061 57

 18141 אשדוד אל־להומיה 751 118 — י — 191 9 ־ 612/39
 18142 אשדוד- אל־להוטיה 970 17 י— — 191 13 612/39
 18143 אשדוד אל־להומיה 149 18 — — 191 14 612/39
212/39 15 191 

- -
 18144 אשדוד אל־להומיה 480 34

 18145 אשדוד אל־להוטיח 778 9 — — 191 16 612/39
 18146 אשדוד אל־להומיה 740 60 — — 191 19 612/39
 18147 .אשדוד אל־להוטיה 891 49 — — 191 20 612/39
-אשדוד אל־להוטיה 757 63 — — 191 21 612/39 18148 
612/39 24 191 

- -
 18149 אשדוד אל־להומיה 385 4

 18150 אשדוד אל־להוטיה 577 6 — — 191 25 612/39
 18151 אשדוד י אל־לחוטיה 258 9 — — 191 26 612/39

ת השניה פ ס ו ת  ה

 מם/סידורי מספר השטר טיב העסקה המזכה הזוכה החלק

 18114 — רישום — דוד בן יוםף מויאל בשלמות
 18115 — רישום — ישעיה בן חיימסון בשלמות .

 18116 — רישום — - ישעיה בן חיימםון בשלמות
 18117 3144/38 מכר .צדוק שלוש םלב אברהם 188/37471
 18118 : — רישום — באבה מרדכי בן־מגשה 108/10871
 7545/44 משכגחה באבה מרדכי בן־מגשה רחל חיים 168/10871

- שייגה רייזה פיין 20/120  18119 7826/46 חלוקה
- — אברהם יפת חגדלי 101688/336  18120 ־ 328/47 מכר

 18121 4687/45 מכר מעודד שרעבי חביבה שרפי 84/11831
 י — רישום — גיסן שרפי 84/11831
 — משכגתה נישן שרפי שמואל שלמה אלקלעי 84/11831
- • חכם בן גיסן שרפי בשלמות  18122 581/36 .מכר
 18123 — רישום — סם דנון בשלמות
 18124 — - רישום — סם דגון בשלמות
 18125 רישום — םם דגון בשלמות
 18126 — רישום — םם דמן בשלמות
 18127 — רישום — סם דגון בשלמות
- — רישום . — סס דמן בשלמות 18128 
 18129 — רישום י — םם דגון בשלמות
 18130 ; — רישום — םם דמן : בשלמות
 18131 — רישום — םם דמן בשלמות
 18132 רישום — םם דגון בשלמות
 18133 — רישום — םם דגון בשלמות
 18134 — .. רישום — םם דמן בשלמות
 18135 — רישום — םם דגון בשלמות
- — רישום — סם דמן בשלמות 18136 
- — רישום — םם דגון בשלמות 18137 
 18138 — • . רישום — םם דגון בשלמות
 18139 — רישום — םם דגון בשלמות

 18140 2805/44 רישום — מטלה זלטוגורה 1/2
 איזיק מימן 1/2
 541/47 משכגתה מטלה זלטוגורה טובח זלטוגורה 1/2

 18141 1446/41 מכר אברהם.גולדברג חברת ״פרי פרי״ בעימ בשלמות
 טשועבדת בזכות טעבר לטובת חלקות מם׳ 29׳ 10׳ 11׳ 12, 24׳ 25׳ 1*191/31•

 18142 1446/41 מכר .. אברהם גולדברג חברת ״פרי פריי׳ בע״מ• בשלמות
 18143 1446/41 מכד אברהם גולדברג חברת ״פרי פרי״• בע״מ• 1/6

 18144 1446/41 מכר אברהם גולדברג חברת ״פרי• פרי״ בע״מ. 5714/20000
 *18145 1446/41 מכר אברהם גולדברג חברת ״פרי פרי״ בע״מ• , בשלמות י

 18146 1446/41 מכר אברהם גולדברג חברת ״פרי פרי״ בע״מ. - בשלמות
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 מם׳ סידורי מספר השטר טיב העסקה י המזכה הזוכה החלק

 18147 1446/41 מכר • אברהם נולרברנ חברת ״פרי פרי״ בע״ט• בשלמות
 18148 1446/41 מכר אברהם נולרברנ חברת ״פרי פרי״ בע״מ. 15/32

 18149 1446/41 מכר אברהם ־גולדברג חברת ״פרי פרי״ בע״ט• . בשלמות
 נהנית מזכות מעבד מעל פני חלקה 191/9

 18150 1446/41 מכר אברהם נולדברנ חברת ״פרי פרי״ בע״מ• בשלמות
 נהנית מזכות מעבר מעל פני חלקה 191/9

 18151 1446141 מכר אברהם גולדברג חברת ״פרי פרי״ בע״מ• בשלמות

 בנימין פישטן
 מגהל מחלקת רישום הקרקעות

 פקיד מורשה

 פקודת פגקםי קרקעות, 1944
 הודעה לפי סעיף 4

 נמסרת בזה הודעה כי רשומות בפנקסי הקרקעות בקשר לקרקעות המתוארות בתוספת להודעה זו והנוגעות ,לטובות הנאה*
 זכויות ׳וחיובים, הושמדו* בכללן או בחלקן. או היו מצויות בפנקסי קרקעות שאבדו או.שאץ להשינם, או שאינם.. ניתנים לשימוש*

 בכללם או בחלקם, וכי אני מתכוון לערוך חקירה על מנת להכין רשומות'חדשות•
 . כל הטוען שהוא מעונין בהכנתן של הרשומות מחדש, נדרש בזה להניש לי במחלקת רישום והסדר הקרקעות, הלשכה הראשית*.

 ירושלים, במשך שלושים יום מיום פרסום הודעה זו, הרצאת טענתו בכתב• • >

ת פ ס ו ת  ה

 מספר הכפר הנפה הגוש החלקה
 סידורי

 מספר״ הכפר הנפה הנוש החלקה
 סידורי

י 6315 221 - 10 פ י  18152 אל• הימה רמלה 3606 18-22 18159 ערב מוולח ,
 18153 אל הימה רמלה. 3608 8 18160 אל קובב רמלה 4182 73 - 24
6 18161 שהמה ~~ רמלה 3600 32 - 31 - 1  18154 אל. הימה רמלה 3609 0
 18155 ערב מוולח יפו 6311 454 - 19 18162 עזה עזה 851 69 - 52

 בנימין. פישמן
 מנהל מחלקת רישום הקרקעות

1 - 4 
1 ,135 

6312 
6313 

 יפו
 יפו

 י ערב מוולח
 ערב מוולח

18156 
18157 

4 פקיד מורשה -  18158 ערבמוולח יפו 6314 8

 פקודת בנין עריפ, 1936

 שטח תכנון עיר נלילי, מחוז המרכז

ת מפורטת י נ כ ת קף ל ת תו ת  הודעה בדבר הרשאה ל
רטת י׳ ת מפו י נ כ ת ת ד ק פ  והודעה על ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 18א(2) לפקודת בנץ
 ערים, 1936, בי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים, מחוז המרכז.
 הרשתה לתת תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום
 הודעה זו ברשומות - לתכנית מס׳ נמ/129, אבן יהודה, שהודעה
 על הפקדתה, ביחד עם התשריט המצורף אליה, במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון עיר־גלילי, מחוז המרכז, פורסמה בילקוט הפר

 סומים 336, תשי״ד•
 כן נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 18א(2) לפקודת בנץ
 ערים, 1936, כי העתקים של התכנית האמורה ושל, התשריט
 המצורף אליה — בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית
 האמורה — הופקדו במשרדי הועדה המקומית האמורה יושם יוכל

 כל אדם לעיין בהם•

 י״ט באדר תשט״ו (13 במרס 1955)
 י• גוברניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים.
 מחוז המרכז

 שטח בנין ערים, ירושלים
ת י נ כ ת תוקף לתיקון של ת ת  הודעה בדבר הרשאה ל
ת מתאר י נ כ ת תיקון של ת ד ק פ  מתאר והודעה• בדבר ה

 ותשריט
 אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לפקודת בנין
 ערים, 1936 ו, והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) .לפקודת" סדרי השלטון
 והמשפט. תש״ח 21948,, הרשיתי לתת תוקף-כעבור חמישה עשר
 יום לאחר פרסום הודעה זו ברשומות — לתיקון של תכנית מתאר
 ירושלים, 1944, הנקראת. ״תכנית מם׳ 49 תיקון מש׳,3 לשנת
 1953״, שהודעה על הפקדתה, ביחד עם התשריט המצורף אליה,
 במשרדי הועדה המקומית לבנין ערים, ירושלים, פורסמה בילקוט

 הפרסומים, 331׳ תשי״ד, עמ׳ 534•
 .'בן הגני' מודיע׳ בהתאם לסעיף 19 לפקודת בנין ערים׳ 1936*
 כי העתקים של התיקון האמור ושל התשריט המצורף אליו בצורה
 שבה אישרתי אותם — הופקדו במשרדי הועדה המקומית האמורה

 ושם יוכל כל אדם לעיין בהם•
 י• רוקח (20 במרס 1955)

 שר הפגים
 כ״ו באדר תשט׳

 1 ע״ר 1936׳ תום׳ 1 מס׳ 589׳ עימ׳ 153.
 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2׳ עמ׳ 1.
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 ההודעה על הפקדת ביטולה, ביחד עט התשריט המצורף.
 אליה, במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר, עמק חפר, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 334, תשי׳׳ד•
 כן נמסרת בזה הודעה, בהתאם. לסעיף 19 לפקודת בנין ערים,

 1936, כי העתקים של ההחלטה האמורה — בצורה שבה אישרה׳
 אותה הועדה המחוזית האמורה - הופקדו במשרדי הועדה המקומית

 האמורה ושם יוכל כל ארם לעיין בהם• י . .
 י״ט באדר תשט״ו(13 במרס 1935)

 י• גוברניק
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים,

 מחוז המרכז

 שטח תכנון עיר, רחובות
ת מפורטת י נ ת תוקף לתכ ת  הודעה בדבר הרשאה ל

ת מפורטת י נ כ ת ת ד ק פ  והודעה על ה
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 18א(2) לפקודת בנין ערים,
 1936, כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים, מחוז המרכז,
 הרשתה לתת תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה
 זו ברשומות - לתכנית מס׳ רח/86, "שהודעה על הפקדתה, ביחד
 עם התשריט המצורף אליה, במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר,־

 רחובות׳ פורסמה בילקוט הפרסומים.378, תשי׳יד,• .
 כן נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א(2) לפקודת בנין
 ערים, 1936׳ כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט
 המצורף אליה — בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית
 האמורה — הופקדו במשרדי הועדה המקומית האמורה ושם יוכל

 כל אדם לעיין בהם•
 כ״א באדר תשט״ו (15 במרס 1955)

 י• גוברניק.
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים,

 מחוז המרכז. .. י

 שטח תכנון עיר, רחובות
ת מפורטת י נ כ  הודעה בדבר הפקדת י ת

 נמסרת בזה הורעה, בהתאם לסעיף 16 לפקודת בנין ערים,
 1936׳ כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר׳ רחובות׳ הופקד
 העתק של תכנית מס׳ רח/62 — גוש 3700 חלקה 31׳ ביחד עם

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

 תוך שגי חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות•
 כ״ד באדר תשט״ו (18 במרם 1955)

 י• גוברניק
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים.

 מחוז המרכז

 שטח תכנון עיר׳ רעננה .
ת מפורטת י נ כ ת ת ד ק פ  הודעה בדבר ה

 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 16 לפקודת בנין ערים׳
 1936׳ כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר, רעננה, הופקד
 העתק של תכגית מם׳ רע/76 — גוש 6583 חלקה 266׳• ביחד עם

 התשריט המצורף אליו•
 כל מעוגין יוכל לעיין בהעתקי התכגית והתשריט האמורים׳
 ללא תשלום׳ וכל מעוגין — אם כבעל ואם מבחיגה אחרת —•בקרקע,
 בבגיגים או בגכםים אחרים שהתכגית האמורה משפיעה עליהם,
 רשאי להגיש התנגדותילתכגית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳

 תוך שגי הרשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות•
 י״ט באדר תשט״ו (13 במרס 1955)

 י• גוברניק
 יושב ראש הועדה? המחוזית לבניה ולתכנון ערים׳

 מחוז המרכז

 שטח תכנון עיר׳ כפר סבא

ת מפורטת י נ כ ת החלטה לבטל ת ד ק פ  הודעה בדבר ה
 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 19 לפקידת בנין ערים׳
 1936, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר, כפר סבא׳ הופקד
 העתק של •החלטה לבטל תכנית מפורטת מס׳ 32, אוםטשינםקי׳
 שהודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים 96׳

 תש״י•:
 כל מעונין יוכל לעיין בהעתק ההחלטה האמורה׳ ללא׳ תשלום׳
 וכל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע׳ בבנינימ
 או בנכסים אחרים שביטול התכנית האמורה .משפיע עליהם׳
 רשאי להגיש התננדות לתכנית במשרדי הועדה הטקוטית האמורה׳

 תוך שני חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשוטות•
 י״ט באדר תשט״ו(13 במרס 1955)

 י• גוברניק
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים׳

 מחוז המרכז

 י שטח תכנון עיר׳ רחובות
ת מפורטת י נ כ ת ת ד ק פ  הודעה בדבר ה

 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 16 לפקודת בנין ערים׳
 1936׳ כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר׳ רחובות׳ הופקד
 העתק של תכנית מם׳ רח/76 — נוש 3704׳ חלקה 72׳ ביחד עם

 התשריט המצורף אליו•
 כל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים׳
 ללא תשלום׳ וכל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע,
 בבגיגים או בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳
 דשאי להניש התננדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳

 תוך שני חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות•
 י*ט באדר תשט״ו (13 במרס 1955)

 . י• גוברניק.
 .יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים׳

 מחוז המרכז

 ישטח תכנון עיר׳ רחובות

ת י נ כ ת תוקף להחלטת ביטול ת ת  הודעה בדבר הרשאה ל
ת מפורטת י נ כ ת ביטול ת ד ק פ  מפורטת והודעה על ה
 נטסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת בנין ערים׳
 1936, כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים, מחוז המרכז׳
 ..הרשתה לתת תוקף-כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה

 זו, ברשומות — להחלטת ביטול תכנית מם׳ 33, דב כהן-
 ;;';׳:. הודעה על הפקדת ביטולה, ביחד עם. התשריט המצורף אליה,
 במשרדי הועדה המקומית לתכנון•עיר, עמק הפר, פורסמה בילקוט

 הפרסומים 334, תשי״ד•
 כן נמסרת בזה הודעה, בהתאם לםעיף 19 לפקודת בנין ערים,
 1936, כי העתקים של ההחלטה האמורה — בצורה שבה אישרה
 אותה הועדה המחוזית האמורה — הופקדו במשרדי הועדה המקומית

 האמורה ושם יוכל כל אדם לעיין בהם•
 י״ט באדר תשט״ו (13 במרס 1955)

 י• גוברניק
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים׳

 מחוז המרכז

 שטח תכנון עיר, רחובות
ת י נ כ ת תוקף להחלטת ביטול ת ת  הודעה בדבר הרשאה ל
ת מפורטת י נ כ  מפורטת והודעה על הפקדת ביטול ת
 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 19 לפקודת בנין ערים׳
 1936׳ כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים׳ מחוז המרכז׳
 הרשתה לתת תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה
 זו ברשומות.— להחלטת ביטול תכגית מס׳ 52, אליעזר והג׳

 אברמיצקי•

 652 י5קוט הפרסומים 407, ח׳ בניםז תשט״ו, 31.3.1955



 שטח תכנון עיר גלילי,- מחוז המרכז :

ה ע ד  ה ו
 מודיעים בזה כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון. ערים, מחוז
 המרכז, ביטלה את ההודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת הנקראת
 ״תכנית מם׳ תנפ/386 - מושב חמד״,׳ שפורסמה בילקוט הפרםוטיפ

 190, תשי״א•

 כ״ד באדר תשט״ו (18״ במרס 1955)
 י• גוברניק

 . י יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים,
̂ז המרכז  מח

 שטח תכנון עיר נלילי, מחוז המרכז

ה ע ד ו  ה
י ז  מודיעים• בזח• בי הועדה.המחוזית .לבניה ׳ולתכנון ערים, מחו
 המרכז, ביטלה את ההודעה בדבר הפקדת.תכנית מפורטת הנקראת,
 ״תכנית מסי תנפ/381 בגוש 4141?, שפורסמה בילקוט הפרסומים י

 190, תשי״א.

 כ״ד באדר תשט״ו (18 במרס 1955)
 ;.. י• גוברניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה. ולתכנון ערים׳
 מחוז המרכז

 שטח תכנון עיר גלילי׳ מחוז המרכז

ה ע ד ו  ה
 . מודיעים בזה כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים׳ מחוז
 המרכז, ביטלה את ההודעה בדבר הפקדת תכניתי מפורטת הנקראת
 ״תכנית מס׳ תגפ/327 — קק״ל״, שפורסמה בילקוט הפרסומים

 131, תשי״א•
 כ״ד באדר תשט״ו (18 במרס 1955)

 . י• גוברניק
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערימ,

 מחוז המרכז

 שטח תכנון עיר נלילי, מחוז המרכז

ה ע ד ו  ה
 מודיעים בזה כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים, טחוז
 המרכז, ביטלה את ההודעה בדבר הפקרת תכנית מפורטת הנקראת

 ״תכנית מם׳ תנפ/411 — נבלוט״, שפורסמה בילקוט. הפרסומים :
 204, תשי״ב•

 כ״ד באדר תשט״ו (18 במרס 1955)
 י. גוגרניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים׳ .
 מחוז המרכז

 שטח תכנון עיר נלילי, מחוז המרכז

ה ע ד ו  ה
 מודיעים בזה כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים, מחוז

 המרכז, ביטלה אתי ההודעה"בדבר הפקדת תכנית מפורטת הנקראת.
 ״תכנית מם׳ 00 - א• בורשטיין, תל-צור״, שפורסמה בילקוט.

 הפרסומים 21, תש״ט•
 כ״ד באדר תשט״ו(18 במרס 1955)

 י• גוברניק
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים,

 מחוז המרכז

 שטח תכנון עיר, פתח תקוה

ת מפורטת י נ ב  י הודעה בדבר הפקדת ת

 נמםר^ בזה הודעה, בהתאם לסעיף 16 לפקודת בנין ערים׳
 1936, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר, פתח תקוה, הופקד
 העתק של תכנית מם׳ פת/432 — נוש 6397 חלקות 36, 37, 104,

 ביחד עם התשריט המצורף אליו•
 . כל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים,
 ללא תשלום, וכל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע,
 בבנינים או בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם,
 דשאי להניש התננדות לתכנית במשדרי הועדה המקומית האמורה

 תוך: שני חדשים מיום פרסום הורעה זו ברשומות•

 י״ט באדר תשט״ו(13 במרס 1955)
 י• גוברניק

 ־- יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים,
 מחוז המרכז

 י שטח תכנון עיר, פתח תקוה
ת מפורטת י נ כ ת ל . ף ק ו ת ת ת  • הודעה בדבר הרשאה ל

. ת ט ר ו פ ת מ י נ כ  והודעה על הפקדת ת

 י. נמסרת בזה הודעה׳ .בהתאם לסעיף 18א(2) לפקודת בנין
 ערים׳ 1936. כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים׳ מחוז המרכז,
 הרשתה לתת תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה
 זו ברשומות — לתכנית מם׳ 392׳ שהודעה על הפקדתה׳ ביחד
 עם התשריט המצורף אליה׳' במשרדי' הועדה המקומית לתכנון

 עיר. פתח תקוה׳ פורסמה בילקוט הפרסומים 296, תשי״נ•
 כן נמסרת,בזח הודעה." בהתאם לסעיף 18א(2) לפקודת בנין
 ערים. 1936׳ כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצו
 רף אליה — בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה —
 הופקדו במשרדי הועדה המקומית האמורה ושם יוכל כל אדם

 לעיין בהם•

 כ״ג באדר תשט״ו(17 במרס 1955)
 י• גוברניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים׳
 מחוז המרכז

 ::'׳. - שטח תכנון עייר, ראשון לציון

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

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת בנין ערים,
 1936. כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים, מהוז המרכז,
 הרשתה לתת תוקף - כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום
 הודעה זו ברשומות — לתכנית מם׳ רצ/1/51 — תיקון 1 לתכנית
 מפורטת:רצ/51, שהודעה על הפקדתה,.ביחד עם התשריט המצורף
 אליה, במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר, ראשון לציון, פורסמה

 בילקוט הפרסומים 378, תשי״ד•
 כן נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 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•

 כ״א באדר תשט״ו(15 במרס 1955)
 י• גוברניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים.
 מחוז המרכז

 י5׳ןומ הפרםוטים 407, ח׳ בניסן תשט״ו; 31.3.1955 653



 שטח תכנון עיר, כפר סבא

ה ע ד ו  ה
 מודיעימ בזה כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים, מחוז

 המרכז׳ ביטלה את ההודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת הנקראת.
 ״תכנית מם׳ 26 — דוד יהלום״, שפורסמה בילקוט הפרסומים

 28, תש״ט•

 כ״ד באדר תשט״ו (18 במרס 1953)
 י• גוברניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון. ערים״
 מחוז המרכז

 שטח תכנון עיר, כפר סבא

ה ע ד ו  ה
 מודיעים בזח כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים, מתח.
 המרכז, ביטלה את ההודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת הנקראת,
 ״תכנית מם׳ 63 — חב׳ חצרות הדר״, שפורסמה בילקוט הפרסומים

 156, תשי״א•

 כ״ד באדר תשט״ו(18 במרס 1955)
 י• גוברניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים״
 מחוז המרכז

 שטח תכנון עיר, כפר סבא

ה ע ד ו  ה
 מודיעים בזה כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים, מחוז
 המרכז, ביטלה את ההודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת הנקראת
 ״תכנית מם׳ 25 — חברה לשיכון עממי״, שפורסמה בילקוט

 הפרסומים 29, תש״ט•
 כ״ד באדר תשט״ו (18 במרם 1955)

 י• גוברניק
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון -ערים,

 מחוז המרכז

 שטח תכנון עיר, עמק חפר - בית יצחק

ה ע ד ו  ה
 מודיעים בזה כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים, מחוז
 המרכז, ביטלה את ההודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת הנקראת
 ״תכנית מם׳ עח/4 — בית הלוי״, שפורסמה בעתון הרשמי טס׳

 1651 מיום 4 במרס 1948•
 כ״ד באדר תשט״ו (18 במרס 1955)

 י• גוברניק
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים,

 מחוז המרכז

 שטח תכנון עיר, עמק חפר — בית יצחק .

ה ע ד ו  ה
 מודיעים בזה כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים, מחוז
 המרכז, ביטלה את ההודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת הנקראת
 ״תכנית מם׳ 14 — גוש 8894 אדמת הקק״ל״, :שפורםטה בילקוט

 הפרסומים 146׳ תשי״א•
 כ״ד באדר תשט״ו(18 במרס 1955)

 י• גוברניק
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים,

 מחוז המרכז

 שטח תכנון עיר נלילי, מחוז המרכז

ה ע ד ו  ה
 מודיעים בזח כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים, מחוז
 המרכז, ביטלה את ההודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת הנקראת
 ״תכנית מם׳ רצ/63 - נחלת יהודה״, שפורסמה בילקוט הפרסומים

 156, תשי״א•
 כ״ד באדר תשט״ו(18 במרס 1955)

 י• גוברניק
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים,

 מחוז המרכז

 שטח תכנון עיר נלילי, מחוז המרכז

ה ע ד ו  ה
 מודיעים בזה כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים, מחוז
 המרכז. ביטלה את ההודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת הנקראת
 ״תכנית מס׳ תנפ/383״׳ שפורסמה בילקוט הפרסומים 187׳ תשי״א•

 כ״ד באדר תשט״ו(18 במרס 1955)
 י• גוברניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים׳
. •י- • מחוז המרכז י י  י

 שטח תכנון עיר, כפר סבא

ה ע ד ו  ה
 מודיעים בזה כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים, מחוז
 המרכז, ביטלה את ההודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת הנקראת
 ״תבנית מס 6 — דב סקיביך, שפורסמה בעתון הרשמי מם׳ 1491

 מיום 9 במאי 1946•

 כ״ד באדר תשט״ו (18 במרס 1955)
 י• גוברניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים,
 מחוז המרכז

 שטח תכנון עיר, כפר סבא

ה ע ד ו  ה
בזה כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים, מחוז  מודיעים י
 המרכז׳ ביטלה את ההודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת הנקראת
 ״תכנית מס׳ 5 — ש• צוויינ״׳ שפורסמה בעתון הרשמי מם׳ 1491

 מיום 9 במאי 1946•

 כ״ד באדר תשט״ו (18 במרס 1955)
 י• גוברגיק

 יושב ראש הועדה,המחוזית לבניה ולתכנון ערים,
 מחוז המרכז

 שטח תכנון עיר, כפר סבא

ה ע ד ו  ה
 •מודיעים,בזה כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים, מחוז
 י המרכז, ביטלה את ההודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת הנקראת
 .׳״תיקון לתכנית ב־ע• שגפ/71״, שפורםטה בילקוט הפרסומים

 215, תשי״ב•

 כ״ד באדר תשט״ו (18 בטרם 1955)
 י• גוברניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לבגיה ולתכנון ערים׳
 מחוז'המרכז

 654 ילקוט הפרםוטימ 407, ח׳ בניסן תשט״ו, 31.3.1955



 הזמנות של כתי המשפט

ת המשפט המחוזי בירושלים  בי
ה נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן
 צו המכריז על ירושת המנוח׳ וכי בית המשפט ידון בבקשה ביום.

 ד׳ באייר תשט״ו (26 באפריל 1955) בשעה 30י8 בבוקר•
 ." כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט במועדי

 הנ״ל^שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו•
 א׳ בניסן תשט״ו (24 בטרם 1955) מ• כהן׳ רשם

 תיק ירושות 55/55
 בענין עזבון המנוח אפריים (אפרם) הידוע נם בשם אפרם
 .(אפרום) ברלי־נר מברית המועצות׳ שנפטר ביום 4 בנובמבר 1937׳
ה קאופמן מברית המועצות׳ על ידי בא מי  :והמבקשת או

 כוחה עורך הדין ח• קרוננולד׳ שכתבתו למסירת מסמכים היא: -
 רחוב יפו׳ בנין ׳*מצפה״׳ ירושלים•

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

 תיק עזבונות 319/55
 בענין עזבון המנוח שמואל גרשון ליכטציהר מנחלת ננימ,

 שנפטר ביום י״נ בטבת תשט״ו (7 בינואר 1955)׳
 והמבקש נחמן ליכטציהר מנחלת ננים׳ רחוב רש״י 25,
 יעל ידי בא כוחו עורך הדין ב• נייכמן׳ שכתבתו למסירת'מסמכים.

 משפטיים היא: שדרות רוטשילד 18, תל־אביב•
 י להווי ידוע כי המבקש הניש לבית המשפט בקשה למתן צו
 המכריז על ירושת המנוח, וכי בית הטשפט ידון בבקשה כעבור

 עשרה ימים־ מיום י פרסום הזמנה זו•
 כל התובע טובת הנאה.בעזבון יבוא לבית המשפט או יגיש־
 התננדותו בכתב תוך המועד הנ׳׳ל, שאם לא כן יתן בית המשפט

 צו כטוב בעיניו•
 כ״ו באדר תשט״ו (20 בטרם 1955) ש• כהן׳ רשם

 תיק עזבונות 313/55
 בענין עזבון המנוח יונה שווארץ מרמת. נן, שנפטר ביום

 י״נ בטבת תשט״ו (7 בינואר 1955),
 והמבקשת קיילה שווארץ, אלמנתו של. המנוח' מרמת גן,
 רחוב התיכון 15, על ידי בא כוחה עורך הדין מרדכי טליתמן,

 תל־אביב, יהודה הלוי 40•
 להווי ידוע כי המבקשת הנישה לבית המשפט בקשה למתן
 צו המכריז על ירושת המנוח, וכי בית המשפט ידון בבקשה כתום

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

 בעיניו•

 כ״ו באדר תשט״ו (20 במדם 1955) ש• כהן, רשם

 תיק עזבונות 322/55
 בענין עזבון המנוחה מרים ורקשטל (לבית לוין), שנפטרה

 ביום 19 ביגואר 1943 בפולין,
 והמבקש ד״ר מתתיהו מריאנסקי מחדרה, רחוביהרברט
 םמואל, בית פסטרגק, על ידי באי כוחי עורכי הדין א•ט•
 אפלבוים, א• קוםוי, א• שמחוגי ומ• שמש, אשר כתבתם היא:

 רחוב אחד העם 34, תל־אביב•
 להווי ידוע כי המבקש־ הגיש לבית המשפט בקשה. ;למתן צו
 המכריז על ירושת הממחה, וכי בית המשפט ידון בבקשה כעבור

 שלושים יום מיום פרםומ הזמגה זו• *
 כל התובע טובת הגאה בעזבון יבוא לבית המשפט או יתגגד
 בכתב תוך המועד הג״ל, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיגיו•

 כ״ו באדר תשט״ו (20 במרס 1955) ש• כהן,

 תיק עזבוגות 323/55
 בעגין עזבון המגוח מאיר לוינםון (הידוע גם בשם מאיר
 קוטקס לוינםון) מתל־אביב, שגפטר בבית החולים העירוני

 ״הדפה״ בתל־אביב ביום ה׳ בטבת תשט״ו (30 בדצמבר 1954),
 והמבקשת ד״ר אהובה לוינסון מתל־אביב־יפו, על ידי באי
 כוחה עורכי הדין א• ארזי, א• גולדם וי• ירון משדר׳ 4, תל־אביב,. .
 להווי• ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן
 צו המכריז על ירושת המנוח, וכי בית הטשפט ידון בבקשה כעבור

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

 בעיניו•

 תיק עזבוגות 315/55
 בעגין עזבון המגוח פנחס מנחם שרצקי, שגפטר בתל־אביב

 ביום י״ז בחשון תשט״ו (13, בגובמבר 1954),
 והמבקשת דבורה (דורה) מרקם, לבית שרצקי, מתל־אביב,
 רחוב נורדון 76, על ידי באי כוחה עורכי הדין ו• שיגפלד, מ• שיגפלד
 וי? באומן, אשד כתבתם לצורך מסירת מסמכים משפטיים.היא:

 תל־אביב, רחוב אלנבי 116•
 להווי ידוע׳ כי המבקשת הנישה לבית המשפט בקשה למתן צו
 המכריז על ירושת המנוח, וכי בית הטשפט ידון בבקשה כעבור

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

 בעיניו•

 כ״ו באדר תשט״ו (20 במרס 1955) ש• כהן׳ דשם

 כ״ו באדר תשט״ו (20 •במרם 1955) •ש• כהן׳ רשם

 תיק עזבונות 318/55
 בענין הצוואה ־של המנוחה אסתר ברליאנד, שנפטרה

 בצריפין ביום י״ג בכסלו תשט״ו (8 בדצמבר 1934),
 והמבקשת ברכה הירשפלד, אחות הממחה, מרחוב רוטשילד'
 8, ראיסון לציון׳ על ידי בא כוחה עורך הדין ב• נייכמן משדרות

 רוטשילד 18, תל אביב•
 . בתוקף ציו בית המשפט שניתן־היום, הנני מזמין בזה כל אדם
 להופיע בבית המשפט תוך עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו,
 וליתן טעם מדוע לא תוכח, לא תקדים ולא תירשם צוואתה
 האחרונה של המנוחה, ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה

 למבקשת, שאם לא כן ינש בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור•
 כ״ו באדר תשט״ו (20 במרס 1955) ש• כהן, רשם

 ילקוט הפרסומים 407, ח׳ בניס! תשט״ו, 31.3.1955 655



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

 תיק עזבונות 337/55
 בענין. עזבון המנוח מיכאל בורשטין/.. שנפטר בתאונת
 דרבים בכביש יהודיה-בית דנון ביום ט׳ בטבת תשי״ד,(15 בדצמבר

 1953)׳
 והמבקשים חנה וצבי בורשטין מרמת גן ב׳׳ שניהם על ידי
 באי כוחם עורכי הדין יחיאל הרמן ונ• הירשפרוגג מרחוב אחד

• G ב י ב א - ל  העם 5׳ ת
 להווי ידוע כי המבקשים הנישו לבית המשפט בקשה למתן צו
 המכריז על ירושת המנוח׳ וכי בית הטשפט ידון בבקשה כתום

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

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

 כ״ו באדר תשט״ו (20 במרס 1955) ש• כהן, רשם

 תיק עזבוגות 314/55
 בעגין עזבון המנוח ליאון מושנוב מיפו׳ שגפטר ביפו ביום

 כ׳ בתשרי תשי״ב (20 באוקטובר 1951)׳ .
 והמבקשת בוקה מושנוב מיפו׳ רחוב 23 מם׳ 2•

 להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן
 צו המכריז על ירושת הטגוח׳ וכי בית המשפט ידון בבקשה

 כעבור עשרה ימים מיום פרסום הזמגה זו
 בל התובע טובת הגאה בעזבון יבוא לבית הטשפט תוך

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

 כ״ו באדר תשט״ו (20 במרס 1955) ש• כהן׳ דשם

 תיק עזבוגות 357/55
 בעגין עזבון המגוח ישראל שמוקלרםקי מרמת גן, גחלת

 יצחק, שנפטר ביום כ״ח בתשרי תשט״ו (25 באוקטובר 1954),
 והמבקשת םוניה שמוקלרסקי מרמת גן׳ על ידי בא כוחח

 עורך הדין י• גדיאל מרחוב שד׳ רוטשילד 12, תל־אביב•
 להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית הטשפט בקשה למתן -
 צו המכריז על ירושת המנוח׳ וכי בית המשפט ידון בבקשה כעבור

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

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

 ב״ו באדר תשט״ו (20 במרס 1955) י ש• כהן, רשם

 תיק עזבונות 362/55

 בעגין עזבון המנוח מרדכי אליעזר פוטרמן טתל־אביב,
 שגפטר ביום י״ג בטבת תש״ח (27 בדצמבר 1947),

 והמבקשת חנה פוטרמךזילברברג(לבית רוזנבלט) מתל־
 אביב׳ על ידי באי כוחה עורכי הדין רוזגברנר, ולטמן את מימן
 וג• לויט, אשר כתבתם למסירת מסמכים משפטיים היא: שדרות

 רוטשילד 4, תל־אביב•
 להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן
 צו המכריז על ירושת הממה, וכי בית המשפט ידון בבקשה

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

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

 כ״ו באדר תשט״ו (20 במרס 1955) ש• כהן, רשם

 תיק עזבונות 325/55
 בענין עזבון המנוח דוד שמואל פריד,.שנפטר בתל־אביב

 ביום ב׳ בחשון תשט״ו (29 באוקטובר 1934),
 והמבקשת חנה רבקה פריד. (לבית קורנגולד) משיכון
 מנורים 40, תל־אביב, על ידי בא כוחה עורך הדין איא• לבל מרחוב

 נחלת בנימין 73•
 להווי ידוע כי המבקשת הנישה לבית המשפט בקשה למתן
 צו המכריז על ירושת המנוח, וכי בית הטשפט ידון בבקשה

 כעבור עשרה ימים מיום פרםום הזמנה זו•
 כל התובע טובת הנאה בירושת המנוח הנ״ל יבוא לבית המש
 פט או יגיש התגגדותו בכתב תוך המועד הנ״ל, שאם לא כן יתן

 בית המשפט צו כטוב בעיגיו•

 כ׳י׳ו באדר תשט״ו (20 במרס 1955) ש• כהן, רשם

 תיק עזבונות 326/55
 בעגין עזבון המנוח• עקיבא רוזנברג, שגפטר ביום י׳ בכםלו

 תשט״ו (5 בדצמבר 1954) בתל־אביב,
 והמבקשת רבקה רוזנברג על ידי בא כוחה עורך הדין ד״ר
 קרול דויד, שכתבתו למסירת מסמכים משפטיים היא: גבעתיים,

 רחוב ל״ה 35•
 להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן
 צו המכריז על ירושת המנוח, וכי בית המשפט ידון בבקשה כעבור

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

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

 ב״ו באדר תשט״ו(20 במרס 1955) ש• כהן, רשם

 תיק ירושות 331/55
 .־ בעגין עזבון המנוח דוד אלתר מיוהגםבורג, דרום אפריקה,

 שנפטר ביום 12 במרס 1947,
 והמבקשת דבקה אלתר מעיר יוהנסבורג במריגת טרגסואל
 בדרום אפריקה, על ידי באי כוחה עורכי הדין ח• דינשטין וי• מוריץ

 משדרות רוטשילד 2, תל־אביב•
 להווי ידוע כי המבקשת הנישה לבית המשפט בקשה למתן
 צו המכריז על ירושת המנוחה, וכי בית המשפט ידון בבקשה

 בעבור שלושים יום מיום פרסום הזמנה זו•
 כל. התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט תוך

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

 כ״ו באדר תשט״ו (20 במרס 1935) ש• כהן, רשם

 תיק קיום צוואה 332/55
 בענין צוואת המנוח יעקב וולף, שנפטר בתל אביב ביום

 ד׳ בחשון תשי״ד (13 באוקטובר 1953),
 והמבקש הרברט פייגה מחיפה, על ידי באי כוחו עורכי
 הדין נ• נוטמן׳ ד״ר ר• אברהם׳ ל• וינברנ ומ• ויטקובםקי מתל־

 אביב, רחוב יהודה הלוי 39•
 בתוקף צו בית המשפט שגיתן היום הנני מזמין בזה כל אדם
 להופיע׳ בבית המשפט תוך׳ עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו
 וליתן טעם לדבר, אם יש לו טעם כלשהו, מדוע לא תוכח. לא
 תקויים ולא תירשם הצוואה י האחרונה של המנוח ומדוע לא תינתן
 תעודת קיום צוואה למבקש הג״ל, שאם לא כן ינש בית המשפט

 ליתן תעודה כאמור•

 כ״ו באדר תשט״ו (20 במרס 1955) ש• כהן, רשם
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 הזמנות כתי הדין של הרבנות

 בית הדין בירושלים
ת ו נ מ ז  ה

 מזמינים בזה כל מעונין לבוא לבית הדין תוך חמישה עשר יופ
 מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם מדוע לא תאושר הצוואה הנ״ל,
 ולמה לא ימונו המבקשים כאפוטדופםים מבצעי הצוואה׳ שאם

 לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו•

 כ״א באדר תשט״ו (15 במרס 1955) ." ש• ת• פראנה, מזכיר

 תיק 691/תשט״ו
 הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו 'ירושה על עזבון
 המנוחה חיה רחל פרום, שנפטרה בירושלים ביום ט״ז באדר

 תשט״ו (10 במרס 1955)•
 המבקש: יעקב פרוס, שב׳ אחוה׳ בית ויינבדנ׳ ירושלים•

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

 כטוב בעיניו•

 כ״ב בארד תשט״ו (16 במרס 1955) ש• ת• פראנק, מזכיר

 תיק 672/תשט״ו
 הוגשה בפני בית הדין בקשה לטתן צו ירושה על עזבון המנוח
 חיים מרדכי גרליץ, שנפטר בירושלים ביום ו׳ באייר תשי״ד

 (9 במאי 1954)•
 המבקשת: פסיל לאה אקשטיין, כפר גמזו, מחוז לוד•

 . כל התובע טובת הגאה וכל מעוגיין שיש לו סיבה להתגגד
 לבקשה הג״ל יבוא לבית הדין ויטםור את טעגותיו תוך חמישה
 עשר יום מיום פרסום הזמגה זו׳ שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב

 בעיגיו•

 ב׳ באדר תשט׳׳ו (14 במרס 1955) ש ת• פראנק, מזכיר

 תיק 676/תשט״ו
 הוגשה בפגי בית הדין בקשה לאישור הצוואה, מיום ט״ו באלול
, שגפטר בירושלים ביום כ״ד. ב ו כ ת  תשי״נ, של המנוח ארי׳ ב
 בכסלו תשט״ו (19 בדצמבר 1954) ולמינוים של רחמים ואבא

 חייא ברוכוב כאפוטרופםים מבצעי הצוואה•
 בתוקף צו בית. הדין בירושלים מיום כ׳ באדר תשט״ו הרינו

 בית הדין בפתח־תקוה
ת ו נ מ ז  ה

 תיק 27/681/תשט׳*ו
 הונשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המגוחח
 הדסה ומזר, שנפטרה ביום כ״ב בחשון תשט״ו (18 בנובמבר
 1955) ונקברה בפתח תקוה ביום כ״נ בחשון תשט׳׳ו (19 בנובמבר

י  1955)• י
 המבקשים: הוריה מיכאל ושפריגצה שפריץ, ובנותיה

 בתיה ורוניה ומזר משיכון היובל מם׳ 157•
 כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתננד
 לבקשה הנ״ל יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר
 יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב

 בעיניו•

 י תיק 26/677/תשפךו
 •'••־,הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוח
 שמואל שפירא, שנפטר ביום ט״ז בטבת תשט״ו (10 ביגואר
 1935) ונקבר בפתח תקוה ביום י״ז בטבת תשט״ו (11 בינואר 1935)•
- המבקשים: אשוזו חיה שפירא מרחוב רוטשילד 148, פתח*

 תקוה; בנו אליקום ובתו שועה•
 כל התובע טובת הגאה וכל מעוגין שיש לו םיגגה להתגגד
 לבקשה הג״ל יבוא לבית הרין וימסור טעגותיו תוך חמיי^ה עשר
 יום מיום פרםום הזמגח זו, שאם לא כן יתן בית הדין צו בטוב

 בעיניו•

 כ׳׳ב באדר תשט״ו(16 במרס 1955) הרב ש• כץ, מזכיר ראשי כ״ב באדר תשט״ו (16 במרס 1955) הרב ש• כץ, מזכיר ראשי

 הודעות כדכד מכירת מקרקעין
 קפלן בנהריח - חלקת אדמה בנוש 18175 חלקה 59 ועליה

 שגי בנינים תפושים למגורים:
 א) בגין של קומה אחת על שטח 60 ממ״ר המכיל 2/1 2 חדרים

 ונוחיות;
 ב) בגין בשטח 50 ממ״ר המכיל 2 חדרים, אולם ומהיות• השטח
 •מגודר ברשת ובו גן גטוע עצי פרי ועצי גוי שוגים•
 בפיגת המגרש עומד צריף קטן מפח המשמש מחסן; י

 ג) ברחוב לוחמי הגיטאות - חלקת אדמה׳ בשטח 1321
 ממ״ר בגוש 18175 חלקה 63• על מחצית חלקה זו עומד

 בגין המכיל 2 חדרים ומהיות; .
 ד) חצי מגרש ריק בגוש 18175 חלקה 63•

 4• החלקים המוצעים למכירה: המחצית מכל הנכסים חנ״ל•
 5• סכום ההערכה בעד מחצית החלק:

 א) - 1250 ל״י; ג) - 1500 ל״י;
 ב) - 1500 ל״י; ד) - 600 ל״י•

 איי• אלקאיים
 מנהל ההוצאה לפועל חיפה

 כ״ד באדר תשט״ו (18 במרס 1955)

ת המשפט המחוזי בחיפה תיק ההוצאה לפועל 462/54  בי
 הודעה בדבר מכירת מקרקעין

 מוצע בזח למכירה פומבית הרכוש המתואר בתוספת של
 הנשפטים• לחובתם הוגו רדו ולאון פסה׳ י לכיסוי חוב מפסק דין
 •בםך.2790 ל״י׳ בצירוף ריבית׳ הוצאות ושכר טרחת עו״ד המגיע

 לנשפט לזכותו א ה ר ו ן מ ח רז•
 המכירה, תוצא לפועל במשרד ההוצאה לפועל בחיפה בכל
 יום מימות השבוע (פרט לשבתות) בין השעות 9 בבוקר ושעה 1

 אחה״צ׳ במשך 30 יום מיום הפרסום•
 ההצעות יתקבלו לאחר הפקדת סך 10% מסכום ההערכה•
 מסי ההעברה במשרד ספרי האחוזה ושכר טרחת המכריז חלים על
 הקונה• בדבר פרטים נוספים אפשר לפנות לפקיד ההוצאה לפועל

 בחיפה•'
ת פ ס ו ת  ה

 1• המקום: נהדיה•
 2• סוג. הרכוש: .מירי•

 3• מקום הרכוש׳ פרטי.הרישום׳ תיאור הנכס והשטח: ברחוב
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ת המשפט המחוזי בתל אביב־יפו תיקי הוצל״פ 934/53  בי

 הודעה שניה בדבר מכירה פומבית של נכםי דלא ניידי

 מוצע בזה למכירה הרכוש המתואר להלן של יעקב מרכוס
 ברגר (3/4 הנכם) וצבי הפגר (1/4 הנכס)׳ הממושכנת לכיסוי
 חוב משכנתה ראשונה בסך 2,660 ל״י׳ בצירוף ריבית והוצאות
 המגיעים לבעל המשכנתה יוסף יצחק אטרניליו, על. ידי בא כוחו

 עורך הדין יוסף םמואל מתל־אביב•
 המכירה תתקיים במשרד ההוצאה לפועל בתל־אביב במשך

 חמישה עשר יום מיום פרסום הודעה זו•
 הצעות יתקבלו בכל יום שלישי בין השעות 12-10 לפנה״צ׳

 עם הפקדת 10% מערך הגכסים•

ש ו כ ר  ה

 המקום: רחוב הקישון 68׳ תל־אביב•
 הסוג: מולק•

 השטח: 263-79 ממ״ר•
 החלקים: בשלמות•

 פרטי הרישום: גוש 7051 חלקה 407 ספר 2 הר״י דף 107•
 הגבולות: צפון: חלקה 316; דרום: חלקה 318; מזרח: רחוב

 הקישון; מערב: חלקה 308•
 שעבודים אחרים: משכגתה ראשוגה פרי־פםו על סך 4,000

 ל״י לזכות גסים אמריגליו•
 תיאור הרכוש: חלקת קרקע ועליה בית בן י שלוש קומות׳
 בגוי ביטון ולבנים וגובל באופן חלקי בקירות משותפים עם הבתים
 שעל החלקות 106-בצפון ו־108 — בדרום• מטוייח טיח רגיל•
 שכלול בינוגי• אין מיתקן מרכזי למים• המעבר לחצר הבית -

 דרך הכניסה הראשית•

 הבית מכיל: בקומה אי —
 (א) דירה בת שלושה הדרים, מטבח׳ חדר שימוש ומרפסת
 סגורה׳ שהפכוה על ידי ביטול המטבח ושינויים קלים
 ל־5 חדרי משרד והיא משמשת סגיף לטחלקת הגביה

 של עירית תל אביב־יפו•

 (ב) דירת מגורים בת שלושה חדרים׳ פרוזדור צר וארוך,
 מטבח׳ אמבטיה׳ חדר שימוש ומרפסת סגורה•

 בקומות ב׳ ו־ג׳ —
 . , בכל קומה — שתי דירות בגות שלושה חדרים, פרוזדור
 צר וארוך, מטבח׳ אמבטיה, חדר שימוש ומרפסת פתוחה•

 על הגג -
ר גמוך )3,4x3,4 שהפכוהו לחדר מגורים׳ ללא רשיון, ד ח א ) 
 מחדר כביסה׳ מטבח גפרד בצריף עין ופח׳ הנמצא בקצהו

 השני של הגג•
, מקורה תיקדת ביטון בין 3 , 5 x 3 , 5 ר מגורים רגיל ) ד ה ב ) 
 פסי ברזל׳ צמודים לחדר מרפסת סגורה׳ מכוסה לוחות
 טרגוליט גלי ומטבח קטן׳ המכוסה אף הוא לוחות

 טרנוליט•
 בית השימוש מקירות לבגים וגג פחים וכן האמבטיה׳ בצריף

 עץ מכוסה פח — משותפים לשגי הדיירים•
 כל הדירות תפוסות על ידי דיירים׳ ההכנסה החדשית משכר

 הדירה 76 לירות בערך•
 חגכם הג״ל הוערך על ידי משרד ההוצאה לפועל בסך 14,300

 ל״י.
 ההצעה שגתקבלה 500׳10 ל״י•

 יהודה ריק לין
 המוציא לפועל תל אביב־יפו

ת המשפט המחוזי בחיפה תיק ההוצאה לפועל 120/54  בי

 הודעה בדבר מכירת מקרקעין

 מוצע בזה למכירה פומבית הרכוש המתואר בתוספת של
 הממשכן דוד בן פנחס דרור לכיסוי חוב שטר משכגתה בסך
 3640 לירות בצירוף ריבית׳ הוצאות ושכר טרחת עורך הדין
 המגיע לבעלי המשכגתה: 1) מגדל חברה לביטוח בע״מ; 2) חברה

 'למעוגות בא״י בע״מ•
 המכירה תוצא לפועל .במשרד ההוצאה לפועל בחיפה בכל
 יום מימות השבוע (פרט לשבתות) בין השעות 9 בבוקר ושעה 1

 אחה״צ במשך 45 יום מיום הפרסום•
 ההצעות יתקבלו לאחר הפקדת. סך 10% מסכום ההערכה•
 מסי ההעברה בטשרד ספרי האחוזה ושכר טרחת. המכריז חלים
 ^על הקונה• בדבר פרטים גוםפים אפשר לפגות לפקיד ההוצאה

 לפועל חיפה•

ת פ ס ו ת  ה
 1• המקום: קרית ים׳ עטק זבולון על יד חיפה•

 2• פרטים על הבנין המוצע למכירה: דירה סטנדרטית בקומת
 קרקע בבית משותף הנושאת את המספר 5• הדירה היא בשטח
 64-68 מטרים מרובעים׳ ומכילה שגי חדרים, אולם כגיפה׳

 מטבח וגוחיות ושתי מרפסות•
 3• פרטי הרישום: גוש 10444 חלקה 349•

 4• חלקים: בשלמות•
 5• סכום ההערכה: 2500 ל״י•

 כ״נ באדר תשט״ו (17 במרס 1955) איי• אלקאיים
 טנהל ההוצאה לפועל חיפה

ת משפט השלום בחיפה תיק אזרחי 460/53  בי

 הודעה בדבר מכירת מקרקעין

 התובעת: רוג׳ינה כדראווי מחיפה•
 הנתבעים: 1• מרים כדראווי; 2• האפוטרופוס לנכסי

 נפקדים, מחוז הצפון• .
 מוצע בזה למכירה פומבית הרכוש המתואר בתוספת׳ לשם

 חיסול שותפות בין התובעת והנתבעים•
 המכירה תוצא לפועל במזכירות. בית משפט השלום בחיפה
 בכל יום מימות השבוע (פרט לשבתות) בין השעות 9 בבוקר

 ושעה אחת אחר הצהרים במשך 45 יום מיום הפרסום•
 ההצעות יתקבלו לאהד הפקדת סך 10% מסכום ההערכה•
 מסי ההעברה במשרד ספרי האחוזה ושכר טרחת המכריז חלים
 על הקונה• בדבר פרטים נוספים אפשר לפנות למזכיר בתי משפט

 השלום בחיפה•

ת פ ס ו ת  ה
 1• המקום: רחוב םטנטון 5, סמטת נ׳למי, חיפה

 ^ םונ ותיאור הרכוש: חלקת אדמת מירי ועליה בנין ישן•
 3« שטח הקרקע: 145,65 מטרים מרובעים

 ^ פרטים על הבגינים: בנין בן שתי קומות - קוטת הקרקע
 מכילה חגות׳ 3 הדרים, אולם קטן וגוחיות; קומה א׳ מכילה

 4 חדרים׳ אולם וגוחיות•
 5• פרטי הרישום: גוש 10335 חלקה 117 כרך 111,47• דף 57׳ 27•

 6• הלקים: בשלטות•
 7• סכום ההערכה: 6000 ל״י•

 כ״ג באדר תשט״ו (17 במרס 1955)
 י• הרשקוביץ

 מזכיר ראשי של בתי משפט השלום בחיפה
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ל אביב־יפו ת ת המשפט המחוזי ב י  ב
 תיק פירוק חברות 438/55

דת החברות׳ :  בענין פקו
בית חרושת לסיגריות בע״מ, .  ובענין ״מור״.

 חברה רשומה, תל־אביב•

ת פירוק ש ק  הודעה על ב
 גמםרת בזה הודעה שבקשהל פירוק החברה הנ״ל על ידי בית המש
 פט המחוזי בתל־אביב, הוגשה ביום כ״א באדר תשט״ו(15 במרס 1955)
 לבית המשפט הג״ל על ידי: 1) משה בלגגא מרחוב המשכיר 8, תל־אביב;
 2) דוד םיטון מרחוב המלך גיורג׳ 31, תל־אביב; 3) אברהם סופר
 מרחוב 8 מפ׳ 13, יפו, ושהבקשה הנ״ל תישטע לפני בית הטשפט
 הנ״ל ביום י״א באייר תשט״ו(3 במאי 1955), כל נושה או משתתף
 של החברה הג״ל שברצונו לתמוך במתן הצו המבוקש או •להתגגד
 לו׳ דשאי להופיע בעצמו או על ידי בא כוחו' בעת שמיעת הבקשה•
 העתק מהבקשה יימסר לכל גושה,: או משתתף של החברה חנ״ל

 חרוצה בכך, על ידי החתום מטה לאחר תשלום המס הקבוע•

 ב״ז באדר תשט״ו (21 במרם 1955) י• םמואל, עו״ד
 רח׳ לבוגטין 2, תל־אביב,

 ב״כ המבקשים

 הערה: כל אדם שברצונו להופיע בעת שמיעת הבקשה הנ״ל,
 חייב למסור או לשלוח בדואר לב״כ המבקשים הג״ל הודעה בכתב
 על רצונו זה• ההודעה תציין את שמו ומעגו של האדם או הפירמה׳
 ותהיה חתומה ע״י האדם או הפירמה או הב״כ (בא כוחם) ותימסר,
 או באם תישלח בדואר יש לשלחה תוך זמן מספיק כדי שתגיע
 לידי הג״ל לא יאוחר משעה 13-00 ביום י׳ באייר תשט״ו (27

 במאי 1955)•

ת המשפט המחוזי בתל־אביב ת-א• 423/55 י  ב
דת החברות׳  בעגין פקו

 ובעגין פתול ברזל חברה בע״מ, חברה רשומה, שמשרדה
 הרשום הוא ברחוב הרצל 41, תל־אביב•

 המבקש: מאיר רבן, על ידי בא כוחו עורך הדין מרדכי
 רויטמן מרחוב לבוגטין 14, תל־אביב•

ת פירוק ש ק  ב
 י נמסרת בזה הודעה שבקשה לפירוק החברה הג״ל על ידי
 בית המשפט המחוזי בתל־אביב, הוגשה ביום י״ט באדר תשט״ו
 (13 במרס 1935) לבית המשפט הנזכר. לעיל, על ידי המבקש הג״ל,

 וכי גיתגה הוראה שבקשת פירוק זו תבורר בפגי בית המשפט.
 בתל-אביב ביום ג׳ באייר תשט״ו (25 באפריל 1955) בשעה 30י8
 בבוקר, וכל גושה או משתתף של ההברה הזאת הרוצה לתמןך
 במתן צו בעגין הבקשה, או להתגגד לכך, יכול להופיע בשעת
 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, והעתקה מן
 הבקשה הזאת תיגתן לכל נושה או משתתף של החברה הזאת

 הדורש אותה מן החתום מטה בשלמו את התשלום הקבוע בעדה•

 כ״ז באדר תשט״ו (21 במרס 1955) מרדכי רויטמן,
 • עו״ד

 הערה: כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה,
 חייב למסור, או לשלוח על ידי הדואר, לאיש החתום לעיל, הודעה
 על רצוגו זה• ההודעה תציין את השם והכתובת של האיש או,
 אם זוהי פירמה, את השם והטען של הפירמה, והיא צריכה להיות
 ,.חתומה על ידי האיש או הפירמה׳ או על ידי עורך הדין שלו, או
 שלח (אם יש להם 1עורך דין). וצריך למסרה או אם היא גשלחת
 על ידי הדואר׳׳ צריך לשלחה בזמן שיספיק למען תגיע אל החתום
 לעיל לא יאוחר משעה אחת אחרי הצהרים של יום. ב׳ באייר

 תשט״ץ (24 באפריל 1955)•

 פקודת החברות
 ,הודעות בדבר הגדלת הון

 1• מעון אחיטוב בע״מ•
 2• 000 1 (אלף) לירות ישראליות
 ה 1000 (אלף) לירות ישראליות•

 4• חפ׳ 4891

 1• רחוב בךנון 26 בע״מ•
 2• 000 1 (אלף) לירות ישראליות•

 י 3• 50 (חמישים) לירות ישראליות
 ה חפ/5512

 1• מפעלי רדיו קליפר בע״מ•
 2• 000 47 (ארבעים ושבעה אלף) לירות ישראליות•

 3• 500 12 (שגים עשר אלף וחמש מאות) לירות ישראליות
 ה חפ/10727

ת מורים 65״ בע״מ•  1• ״בי
 2• 000 1 (אלף) לירות ישראליות•
-3 000 1 (אלף) לירות ישראליות

 ה חפ/5723

 1• יצרני חימיקליים ״אגן״ בע״מ•
 2• 000 1 (אלף) לירות ישראליות•

 3• 000 34 (שלושים וארבעה אלף) לירות ישראליות•
 4• חפ/12503

ות בע״מ•  1• חברת ״לידו״ להנדסה וקבלנ
 2• 000 10 (עשרת אלפים) לירות ישראליות•
 3• 000 40 (ארבעים אלף) לירות ישראליות

 ה חפ/2879

 המספרים בהודעות מציינים פרסים אלה ז
 1. שם החברה.

 2. ההון הרשום של החברה.
 3. סכום הגדלת ההון.

 4. מספר התיק.
ק ליצוא בע״מ•  1• בנ

 2• 000 50 (חמישים אלף) לירות ישראליות•
 •3• 000 450 (ארבע מאות וחמישים אלף) לירות ישראליות•

 ה חצ/724

 1• ״צרי״ חברה לתעשיה פרטצבטית וכימית בע״מ•
 ׳2• 9000 (תשעת אלפים) לירות ישראליות•

 3• 000 11 (אחד עשרה אלף) לירות ישראליות•
 4• חצ/302

 1• ״כרמית״ בע״מ•'
 2• 000 1 (אלף) לירות ישראליות•
 3• 1000 (אלף) לירות ישראליות•

 ה חפ/3251

 1• חברה איבטן לטבק קרמן בע״מ•
 2• 000 50 (חמישים אלף) לירות ישראליות
 ה 000 200 (םאתים אלף) לירות ישראליות•

 4• חצ/2049

 1• מפעלים כלליים לתעשיה בע׳ימ•
 ,2• 000 12 (שגים עשר אלף) לירות ישראליות•

 3• 000 2 (אלפיים) לירות ישראליות•
 4• חפ/2551 ן
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 1• מקורות חברת מים בע״מ•
 2• 000 000 16 (ששה עשר מליון) לירות ישראליות

 ה 000 500 2 (שגי מליון חמש מאות אלף) לירות ישראליות
 ה חצ/1086

 1• נתיב בע״מ•
 2• 000 1 (אלף) לירות ישראליות

 ה 500 (חמש מאות) לירות ישראליות
 ה חצ/2007

ת מלצ׳ט 11 בע״מ• נ  1• הנכס בבלפור פ
 2• 000 1 (אלף) לירות ישראליות

 ה 000 2 (אלפיים) לירות ישראליות
 ה חפ/13012

 1• חברת הילדים של השומר הצעיר בהרי אפרים בע״מ•
 2• 000 1 (אלף) לירות ישראליות-

 ה 340 8 (שמוגת אלפים שלש מאות וארבעים) לירות ישראליות
 ה הפ/9620

 א• דנציגר
 רשם החברות בפועל

 ט״ז באדר תשט״ו (10 במרס 1955)

 ״ישליט״ חסכון ופקדון ׳בע״מ•
 1000 (אלף) לירות ישראליות•

 000 2 (אלפיים) לירות ישראליות•
 חפ/9151

 ״הד ארצי״ הברה ישראלית לתעשית תקליטים בע״מ•
 013 10 (עשרת אלפים) לירות ישראליות•

 1200 (אלף ומאתים) לירות ישראליות•
 חפ/6302

 מעון שרמק בע״מ•
 1000 (אלף) לירות.ישראליות•
 1000 (אלף) לירות ישראליות•

 חפ/4590

ת ״פרג״ בע״מ• כ ת  מפעלי מ
 000 2 (אלפיים) לירות ישראליות•

 000 3 (שלושת אלפים) לירות ישראליות•
 חפ/12289

ות והנדסה בע״מ•  הימה המפעלים הישראליים למספנ
 000 400 (ארבע מאות אלף) לירות ישראליות•

 000 200 (מאתים אלף) לירות ישראליות•
 חפ/8059

 פקודת האגודות השיתופיות
 מינוי מפרקים חדשים

 בתוקף הסמכויות המוקמת לי בסעיף 48 לפקודת האגודות השיתופיות׳ הגגי ממגח בזה את האגשים ששמותיהם וכתובותיהם
 מפורטים להלן בטור א׳׳ להיות כל אחד מהם מפרק האגודה השיתופית המפורשת בטור ב׳ מול שמו, במקום האנשים שמינוייהם פורסמו.

 בילקוט הפרםוטים כמפורט בטור גי•

 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳
 מספר שמות המפרקים שם האגודה • ילקוט הפרםוטימ

 סידורי הקודם
 1• יעקב איםלר ״אחוזת בית״ טבריה אגודה הדדית בע״מ (בפירוק) 357. תשי״ד
 2• יעקב איםלר ״רמתיים צופים״ אגודה הדדית בע״מ (בפירוק) 357. תשי״ד
 3• יעקב איםלר ״בגין ונטיעה״ אגודה שיתופית בע״מ, חיפה (בפירוק) 357׳ תשי״ד

 ה דוד שיין
 ויעקב איםלר שירות מכוגיות הר־הכרמל ואחוזה אגודה שיתופית בע״מ (בפירוק) 357׳ תשי׳־׳ד
 5• יעקב איםלר חברת הקריה אגודה שיתופית בע״מ (בפירוק) 357׳ תשי״ד

 6• ־ ש• אגתוביל,
 ש• רוטנברג

 ויעקב איםלר ״רמתיים״ אגודה שיתופית חקלאית כללית בע״מ (בפירוק) 357, תשי״ד
 7• י• יובל,

 ש• סוםליק
 ויעקב איםלר קופת תגמולים של חברי ״אחוד רגב״ אגודה שיתופית בע״מ (בפירוק) 357. תשי״ר

 8• י• יובל, •
 ש• םוםליק

 ויעקב איפלר ״אחוד רגב״ אגודה קואופרטיבית להובלה בע״מ (בפירוק) 357, תשי״ד
 9• יעקב איסלר עיון אגודה שיתופית להשקאה ולפיתוח המקום במתולה בע״מ (בפירוק) 357. תשי״ד

 10• דוד שיין
 ויעקב איםלר געז גהגי עמק זבולון אגודה שיתופית בע״מ (בפירוק) 357׳ תשייר

 11• דוד שיין
 ויעקב איפלר , קואופרטיב דגה בעכו בע״מ (בפירוק) 357, תשי״ד
 12• יעקב איםלר ,אגודה שיתופית לכספור וחקלאות כפר יוגה בע״מ (בפירוק) 357, תשי״ד

 13׳ נתנאל אסמן
 ויעקב איםלר מסגריה קואופרטיבית ״בית דמך בע״מ (בפירוק) 357, תשי״ד

 14• רב כורם
 ויעקב איםלר קואופרטיב לעבודות סריגה וטריקוטז׳ ״טריקו״ ביפו בע״מ (בפירוק) 374, תשט״ו

 15• . דוד שיין
 ויעקב איםלר ״רצף״ קואופרטיב לחמרי בגין בפרדם חגה בע״מ (בפירוק) 357, תשי״ד

 660 ״ ילסוט הפרסומים 407, ח׳ בנים! תשט״ו, 31.3.1955



 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳
 ,ילקוט הפרסומים

 הקודם
- שימות המפרקים שם האגודה י  מספר .

 סידורי
 16• גתגאל אסמן

 ויעקב איסלר קואופרטיב עובדי יהלומים ״יהל״ בתל־אביב בע״מ (בפירוק) '357׳ תשי״ד
 17• דוד שיין

 ויעקב איםלר קואופרטיב ״יהלומי הגליל״ בצפת בע״מ (בפירוק) 357׳ תשי״ד
 18• גתגאל אסמן

 קואופרטיב עובדי יהלומי בוכרה בתל־אביב בע״מ (בפירוק) ויעקב איסלר קואופרטיב עובדי יהלומי בוכרה בתל־אביב בע״מ (בפירוק) 357׳ תשי״ד
 19• דב כורם .

 ויעקב איפלר קואופרטיב ״מוסך מח״ל״ בירושלים בע״מ (בפירוק) 357׳ תשי״ד
 20• גתגאל אםמן

 ויעקב איםלר מסד קואופרטיב לחמרי בגין בבאר שבע בע״מ (בפירוק) 357׳ תשי״ד
 21• דב כורם

 גתיבי הנגב אגודה שיתופית להובלה ומוסך בבאר־שבע בע״מ (בפירוק) ויעקב איסלר גתיבי הנגב אגודה שיתופית להובלה ומוסך בבאר־שבע בע״מ (בפירוק) 357׳ תשי״ד
- דוד שיין •22 

 ויעקב איםלר מרץ קואופרטיב ומוסך להובלת משאות בעכו בע״ט (בפירוק) 357׳ תשי״ד
 23• דוד שיין

 ויעקב איםלר רעפית טבעון קואופרטיב לחמרי בגין בטבעון בע״מ (בפירוק) 357, תשי״ד
 21• יעקב איםלר ״משכנות״ אגורה שיתופית בע״מ (בפירוק) 357, תשי״ד
 25• יעקב איסלר : חברת הקריה ד׳ אגודה שיתופית בע״מ (בפירוק) 357, תשי״ד
 26• יעקב איסלר ״קרית שטגד״ אגודה חקלאית שיתופית בע״מ (בפירוק) 357׳ תשי״ד
 27• יעקב איםלר צור מעון קבוצת הגער הציוגי להתישבות שיתופית בע״מ (בפירוק) 357, תשי״ד
 28• דוד שיין ״שולי הספוג״ קואופרטיב לאמודאות ושליית ספוג חופי ועיבודו בחיפה 357, תשי״ד

 ויעקב איםלר בע״מ (בפירוק) י
 29• דוד שיין

 ויעקב איסלר שרות עליה, קואופרטיב להובלת משאות בחיפה בע״מ (בפירוק) 357׳ תשי״ד
 30• יעקב איסלר ״קרית גחומ״ אגודה שיתופית בע״מ (בפירוק) 357׳ תשי״ד
 .31• גתגאל אסמן אגודה שיתופית לתעשית ועבודות מתכת.״חרש״ בתל־אביב, בע״מ 357׳ תשי״ד

 , ויעקב איםלר (בפירוק) ,
 32• נתנאל אסמן י

 קואופרטיב עובדי יהלומים ״אלמוג״ בפתח תקוה בע״מ (בפירוק) ויעקב איםלר קואופרטיב עובדי יהלומים ״אלמוג״ בפתח תקוה בע״מ (בפירוק) 357׳ תשי״ד
 33• .,נתנאל אסמן

 ויעקב איסלר ״שהם״ קואופרטיב עובדי יהלומים בתל־אביב בע״מ (בפירוק) 357׳ תשי״ד
 קרית בגימין אגודה שיתופית בע״מ (בפירוק) 34• יעקב איםלר קרית בגימין אגודה שיתופית בע״מ (בפירוק) 357, תשי״ד

 35• נתנאל אסמן
 ויעקביאיסלר קופת תגמולים של חברי ״חרש״ תל-אביב אגודה שיתופית בע״מ (בפירוק) 357, תשי״ד
 36• יעקב איםלר קואופרטיב עובדי ״יובל״ בע״ט (בפירוק) 357׳ תשי״ד

 37• נתנאל אסמן
 ויעקב אייסלר קואופרטיב לחצץ ואבן ״החוצבים״ במגדל צדק בע״ט (בפירוק) 357׳ תשי״ד

 38• יעקב איםלר
 ודוד שיין קואופרטיב נהגי טקסי שרות התעשיה בע״מ (בפירוק) 359, תשי״ד
 39• יעקב איםלר ״רפידים״ קואופרטיב של חיילים משוחררים לייצור המרי ריפוד בע״מ 357׳ תשי״ד

- (בפירוק)  ורב כורם ,
 40• יעקב איםלר

 ודוד שיין קואופרטיב לעבודות חייטות ״קידמה״ בחיפה בע״מ (בפירוק) 357׳ תשי״ד
 41• יעקב איםלר אנודה שיתופית להובלה ״חץ״ ביפו בע״מ (בפירוק) . 357׳ תשי״ד

 42• יעקץ איםלר י
 אמדה צרכנית שיתופית ביפו בע״מ (בפירוק) ויעקב כהן אמדה צרכנית שיתופית ביפו בע״מ (בפירוק) 357׳ תשי״ד

 43• יעקב איםלר
 ודב כורם ״ננרים״ ננריה קואופרטיבית בפרדס חנה בע״מ (בפירוק)' 357׳ תשי״ד
 עצמן גבר ארגון ליישוב אילת והערבה אמדה שיתופית בע״מ (בפירוק) 44• יעקב איסלר . עצמן גבר ארגון ליישוב אילת והערבה אמדה שיתופית בע״מ (בפירוק) 390, תשט״ו

 45• יעקב איסלר
 ודוד שיין ״אומגים״ קואופרטיב לחמרי בגין בעכו בע״מ (בפירוק) 357, תשי״ד

 46• יעקב איםלר
 ״תורך אגודה שיתופית להנדסה בחיפה בע״מ (בפירוק) ודוד שיין ״תורך אגודה שיתופית להנדסה בחיפה בע״מ (בפירוק) 357, תשי״ד

 47• יעקב איםלר
 ודוד שיין קואופרטיב לזגגות ״בדולח״ בחיפה בע״מ (בפירוק) 357, תשי״ד
 ״טפחות״ אגודה שיתופית לשיכון במשמר השבעה (יעזור) בע״מ (בפירוק) 48• יעקב איםלר ״טפחות״ אגודה שיתופית לשיכון במשמר השבעה (יעזור) בע״מ (בפירוק) 357, תשי״ד

 49• יעקב אסלר
 ודב כורם .״המקור״ קואופרטיב לייצור מקררי ״לכל״ בתל־אביב בע״מ (בפירוק) 357, תשי״ד
 ״אגמיה״ אגודה שיתופית לשיכון בתל־אביב בע״מ (בפירוק) 50• יעקב איםלר ״אגמיה״ אגודה שיתופית לשיכון בתל־אביב בע״מ (בפירוק) 357, תשי״ד

 51• יעקב איסלר
- ודוד שיין ״שקוי״ קואופרטיב לייצור גזוז וסירופים בטירה בע״מ (כפירוק) 357, תשי״ד

 ילקוט הפרסומים 407, ח׳ בניסן תשמ״ו, 31.3.1055 661



 טור א׳ טור ב׳ מור ג׳
 שם האגודה ... ילקוט הפרסומים

 הקודם
 מספר שמות המפרקים

 סידורי
 52• יעקב איםלר ״שיקוף״ קואופרטיב לליטוש זכוכית תעשיית מראות הגגות לבגין 357, תשי״ד

 ודב,כורם האוטומובילים ביפו בע״ט (בפירוק)
 53• יעקב איםלר ״יזרעאל״ קואופרטיב להובלה בעמק יזרעאל (רמת דוד - גבת) בע״מ 357׳ תשי״ד

 ודוד שיין (בפירוק)
 54• יעקב איםלר

 ודוד שיין ״ריפוד״ קואופרטיב לעבודות ריפוד בחיפה בע״מ (בפירוק) . 357׳ תשי״ד
 55• יעקב איסלר אגודה שיתופית ״גגרים מאוחדים״ ביפו בע״מ (בפירוק) 357, תשי״ד

 56• יעקב איםלר
 ודוד שיין ״יוגה״ קואופרטיב לדיג ותעשיית שימורים בטירה בע״מ (בפירוק) 357, תשי״ד

 57• יעקב איםלר קופת תגטולים של חברי ״רפידים״ קואופרטיב חיילים טשוחררים לייצור
 חמרי ריפוד ברעגגה אגודה שיתופית בע״מ (בפירוק) 357, תשי״ד

 יעקב איםלר

 58• יעקב איםלר ״מגדלור״ אגודה שיתופית לחקלאות ולדיג של חיילים משוחררים בע״מ 357, תשי״ד
 (בפירוק)

 יעקב איםלר

 ״גלי־ים״ אגודה שיתופית לדיגבהיפה בע״מ (בפירוק) 59• יעקביאיסלר ״גלי־ים״ אגודה שיתופית לדיגבהיפה בע״מ (בפירוק) 357, תשי״ד
 60• יעקב איסלר

 ודוד ליאור ״אחוה״ אגודה שיתופית לשיווק פרי־הדר בגת־רמון בע״מ (בפירוק) 357׳ תשי״ד
 61• יעקב איםלר

 ורב כורם ״שלוה״ קואופרטיב לתעשיית רהיטים מתקפלים ברמתיים בע״מ (בפירוק) 361׳ תשי״ר
 62• יעקב איםלר ״דקל״ בית חרושת קואופרטיבי לייצור סבון ומוצרים הימיים בצפת בע״מ .־ 361, תשי״ד

 ודוד שיין (בפירוק)
 63• יעקב איםלר י ו

 ודב כורם מסעדה קואופרטיבית חולון בע״ט (בפירוק) 361׳ תשי״ד
 64• יעקב איםלר

 ודב כורם ״חסכון״ קואופרטיב לאיסוף פסולת בבאר־שבע בע״מ (בפירוק) 364׳ תשי״ד
- יעקב איםלר •65 

 שמורי עכו קואופרטיב לתעשיית שמורים בעכו בע״ט (בפירוק) ודוד שיין שמורי עכו קואופרטיב לתעשיית שמורים בעכו בע״ט (בפירוק) 365׳ תשי״ד
 66• יעקב איםלר

 ודוד שיין ״הגגב״ מאפיה קואופרטיבית בחיפה בע״מ (בפירוק) 365׳ תשי״ד
 67• יעקב איםלר י

 ודוד שיין ״גתך״ בית יציקה קואופרטיבי בחיפה בע״מ (בפירוק) 365׳ תשי״ד
 68• יעקב איםלר

 ״צלילים״ קולנוע קואופרטיבי בחליפה בע״מ (בפירוק) ודוד שיין ״צלילים״ קולנוע קואופרטיבי בחליפה בע״מ (בפירוק) 365, תש י״ד
 69• יעקב איםלר

 ורב כורם ״השיטה״ גגריה קואופרטיבית ברמתיים בע״ט (בפירוק) 366, תשי״ד
 70• יעקב איםלר ״ורדה״ אגודה שיתופית לשיכון בתל־אביב בע״מ (בפירוק) 308׳ תשי״ד
 71• יעקב איםלר ״שושגה״ אגודה שיתופית לשיכון בגתגיה בע״מ (בפירוק) 368׳ תשי״ד
 72• יעקב איסלר ״רמת היל״ שיכון חיילים משוחררים אגודה שיתופית בע״ט (בפירוק) י 368׳ תשי״ד
 73• יעקב איסלר מעוגות עובדי עירית ת״א ״דן״ בית מם׳ 7 אגודה שיתופית לשיכון 372׳ תשי״ד

 בתל־אביב בע״מ (בפירוק)
 74. יעקב איסלר

 ודב כורם ״יסודות״ קואופרטיב לקידוח בורות בגתגיה בע״מ (בפירוק) 372׳ תשי״ד
 75• יעקבאיםלר

 ודב כורם' קואופרטיב ״שיתוף״ בתל־אביב בע״מ (בפירוק) 372, תשי״ד
 76• יעקב איםלר

 ודוד שיין אילה אטליז קואופרטיבי של חיילים משוחררים בחיפה בע״מ (בפירוק) 375׳ תשט״ו

 375-376׳ תשט״ו
 77• . יעקב איסלר

 .־ וד״ר א• צלגיקר הזרם קואופרטיב לחשמלאות ואינסטלציה בירושלים בע״מ (בפירוק) 375-376׳ תשט״ו
 , 78• יעקב איסלר ״גגריית הגליל״ אגודה שיתופית לתעשיית רהיטים וגגרות בנין בנצרת

 ודוד חפץ בע״מ•(בפירוק) 374, תשט״ו
 79• יעקב איםלר

 ״עציון״ מאפיה קואופרטיבית ירושלים בע״מ (בפירוק) וד״ר אלכסגדר צלגיקר ״עציון״ מאפיה קואופרטיבית ירושלים בע״מ (בפירוק) 375, תשט״ו
 80• יעקב איםלר

 יוחנן קואופרטיב לםגדלרות וייצור געליים ברחובות בע״מ (בפירוק) ורב כורם יוחנן קואופרטיב לםגדלרות וייצור געליים ברחובות בע״מ (בפירוק) 383׳ תשט״ו
 81• יעקב איסלר

 ודוד שיין קואופרטיב ״עובדי אשתם״ בצפת בע״מ (בפירוק) 383׳ תשט״ו
 קופת תגמולים של עובדי קוגס ושות׳ ברמת־גן אגודה שיתופית בע״מ (בפירוק) 82• יעקב איםלר קופת תגמולים של עובדי קוגס ושות׳ ברמת־גן אגודה שיתופית בע״מ (בפירוק) 383׳ תשט״ו

 83• יעקב איסלר,
 . אפרים ושיץ ״אפעל״ יישוב פועלים קיבוצי במזרח תל־אביב אגודה שיתופית בע״מ

 ואריה שיגדלמן (ע״ש אגודת פועלים עבריים לאומית באמריקה)(בפירוק) 383׳ תשט״ו
 84• יעקב איםלר

 ורב כורם צח מכבסה קואופרטיבית בבאר שבע בע״מ (בפירוק) 386, תשט״ו

 662 י5קוט הפרסומים 407, ח׳ בניסן תשט״ו, 31.3.1055



 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳
 י מספר . שמות,המפרקים שם האגודה ילקוט הפרסומים

 שידורי הקודש
 85• יעקב איפלר י

 ;ודוד שיין ״פתיתים״ קואופרטיב למוצרי.בצק בגהריה בע״ט: (בפירוק) 386׳ תשט׳״ו
 86• יעקב איסלר ״המטאטא״ התאטרון הישראלי לסטירה׳ קומדיה׳ קומדיה מוזיקלית

 ורב כורם ואופרטה׳ אגודה שיתופית בע״מ (בפירוק) 387׳ תשט״ו
 87• יעקב אישלר בית משותף ״משכני״ אגודה שיתופית בע״מ (בפירוק) 390« תשט״ו

 88• : יעקב איפלר
 ודוד שיין נלבועטםנדיה ׳קואופרטיבית בעפולה בע״מ (בפירוק) 390׳ תשט״ו
 89• . ״ יעקב איםלר .. ״בונה.זמנך אנודה שיתופית לחקלאות ולמלאכה בלוד בע״מ (בפירוק) 394׳ תשט״ו

 90• יעקב איסלר
 ״נעלי עור״ בית חרושת קואופרטיבי לנעליים ביפו בע״מ (בפירוק) ורב כורם ״נעלי עור״ בית חרושת קואופרטיבי לנעליים ביפו בע״מ (בפירוק) 394׳ תשט׳יו

 91• יעקב איםלר
 ודוד שיין ״נקטר״ קואופרטיב לתעשיית יינות ומשקאות חריפים בחיפה בע״מ (בפירוק) 396׳ תשט״ו
 92• י יעקב איםלר ״מרנליתא״ אנודה שיתופית לשיכון בתל־אביב בע״ט (בפירוק) 396׳ תשט״ו

 93• יעקב איםלר• קופת תנמולים של עובדי ״קונםורציום״ החברות המאושרות ליבוא וליצוא
 אנודה שיתופית בע״מ (בפירוק) 398׳ תש ט״ו
 94• יעקב אישלר ״אנרא״ אנודה יצרנית חקלאית שיתופית כפר םירקין בע״מ (בפירוק) 401׳ תשט״ו
 95• יעקב איפלר ״אחדות״ אנודה שיתופית לשיכון במשמר השבעה (יעזור) בע״מ (בפירוק) 401׳ תשט״ו

 96• יעקב אישלר
 'ודוד שיין . מתק קואופרטיב לייצור ממתקים בעכו בע״מ (בפירוק) 401׳ תשט״ו
 97• ־,,יעקב אישלר ״כפתור״ אגודה שיתופית של הפועל המזרחי רעננה בע״מ (בפירוק) 401׳ תשט״ו
 98• אהרן בורנשטיין ״לוימביק״ קואופרטיב לעיבוד זכוכית של הפועל המזרחי בעכו בע״מ 401׳ תשט״ו

 ויעקב אישלר (בפירוק)

 בר־ניב
 השיתופיות בפועל

 צ•
 האמרות

 , כתובת המפרקים: משרד העבודה׳ מחלקת האינוד השיתופי׳ ירושלים•
 כ״נ באדר תשט״ו(17 במרס 1955) י . , ־

 רשם

 העברת האקטיבה והפםיבה
 בהתאם להוראות ולנוהל הקבוע בסעיף 13(2) לפקודת
 האמרות השיתופיות החליטה חאמדה אגודת מים שיתופית
 ברשפון בערבון מוגבל להעביר את האקטיבח והפםיבה שלה

 ל־״רשפון״מושב עובדים להתישבות שיתופית בע״מ•
 נמסרת בזה הודעה לנושי האמרות הנונעות בדבר שככלות
 שלושה חדשים למן תאריך פרסום הודעה זו תקבל העברת האקטיבה
 והפסיבה דלעיל תוקף ע״י אישורי מלבד אם יומצאו לי תוך

 המועד הנ״ל סיבות ונימוקים המחייבים אחרת•
 .בהתאם להוראות ולנוהל הקבוע בסעיף 13(2) לפקודת
 האנודות השיתופיות החליטה חאמדה אגודה חקלאית צרכנית
 יצרנית שיתופית כפר־יהושע בערבון מוגבל להעביר את
 האקטיבה והפםיבה שלה ל־כפר־יהושע מושב עובדים להת־

 ישבות חקלאית שיתופית בערבון מוגבל•
 גמםרת בזה הודעה לגושי האגודות הגוגעות בדבר שככלות
 שלושה חדשים מתאריך פרסום הודעה זו תקבל העברת האקטיבה
 והפסיבה דלעיל ׳תוקף ע״י אישורי מלבד אם יומצאו לי תוך

 המועד הנ״ל סיבות וגימוקים המחייבים אחרת•

 כ״ד באדר תשט״ו (18 במרם 1955) צ• בר־ניב
 רשם חאנודות השיתופיות בפועל

 צווי.פירוק והודעות לנושים
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לפקודת האמרות השיתופיות׳
 הנני מצווה בזה על פירוק האמרה ״צברה״ אגודה שיתופית
 לשיכון בתל־אביב בערבון מוגבל, וממנה למפרק את יעקב

 איסלר, מחלקת האינוד השיתופי׳ ירושלים.
 בהתאם לתקנה 11 (ה) לתקנות האמרות השיתופיות׳ 1934׳
 נדרש כל בעל תביעה מן האמרה להניש את תביעתו בכתב למפרק
 תוך חורש ימים מיום פרסום הודעה זו׳ לפי הכתובת: משרד

 העבודה, מחלקת האינוד השיתופי, רחוב הרצל׳ ירושלים•

 כ״ד באדר תשט״ו (18 במרס 1955) צ• בר־גיב
 רשם האמרות השיתופיות בפועל

 רישום אגודות שיתופיות
 המספרים שבהודעות מציינים פרסים אלה :

 שם האגודה.
 כתובת רשומה.
 תאריך הרישום.

 סוג האגודה.

ות של אגודות צרכניות־יצרניות י  ״הצפון״ ארגון קנ
 במושבי עולים י בצפון, אגודה שיתופית בערבון

 .מוגבל•
 חיפה•

 ב׳ באדר תשט״ו (24 בפברואר 1955)•
 צרכנות•

 ה׳ באדר תשט״ו(27 בפברואר 1955)
 צ• בר־ניב

 רשם האמרות השיתופיות בפועל

 הודעות בדבר שינויי שם
 נמסרת בזה הודעה כי באישורי מהיום שונו שטות חאנודות

 כלהלן:
 השם הקודם: ״ניצנה״ אגודה חקלאית שיתופית

 בערבון מוגבל•
 השם החדש: ״שדה צבי״ אגודה חקלאית שיתופית

 בערבון מוגבל•

 השם הקודם: ״במאבק״ מושב שיתופי להתישבות
 בערבון מוגבל•

 השם החדש: ״אלוני אבא״ מושב שיתופי להתישבות
ת בערבון מוגבל•  חקלאי

 כ״ד באדר תשט״ו (18 במרס 1955)
 צ• בר־ניב

 רשם האגורות השיתופיות בפועל
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 השיתופיות והאגודה תבוטל מלבד אם יראו לי תוך המועד הנ״ל
 סיבות המחייבות אחרת•

 שם האגודה תאריך הרישום הכתובת
 הרשומה

 ״גמא״ קואופרטיב לעבודות כ״ה בשבט תשי״ד רמתיים
 קרטוגז׳ ודפוס ברמתיים (29 ביגואר 1954) ־

 בערבון מוגבל
 כ״ד באדר תשט״ו (18 במרס 1935) צ• בר־ניב

 רשם האגודות השיתופיות בפועל

 הגגי מודיע בזה שלאחר שלושה חדשים מתאריך פרסום
 הודעה זו יימחק שמה של האגודה הגזכרת מטה מפגקם האגודות
 השיתופיות והאגודה תבוטל׳ מלבד אם יראו לי תוך המועד הג״ל

 סיבות המחייבות אחרת•

 שם האגודה תאריך הרישום הכתובת
 הרשומה

 ״הכובס״ אגודה שיתופית ו׳ בחשון תשי״א תל אביב־יפו
 בתל אביב־יפו בערבון מוגבל (17 באוקטובר 1950)

 כ״ו באדר תשט״ו (20 במרם 1955) צ• בר־גיב
 רשם האגודות השיתופיות בפועל

 ביטול רישום אגודות שיתופיות לפי סעיף 50(2)
 הואיל וביום י״ז בתמוז תשי״ג (30 ביוני־ 1953) גיתן צו על
ת תגמולים של עובדי ״ריאו סטנדרד״ פ ו  פירוק האגודה ק
 אגודה שיתופית בחיפה בע״מ, והואיל והפירוק הג״ל גסתיים׳
 גיתנת בזה הודעה שרישום האגודה הג״ל •גתבטל ושמה נמחק

 מספר הרישומים של אגודות שיתופיות•

 הואיל וביום כ״ב בשבט תשי״ד (26 בינואר 1954) ניתן צו
 על פירוק האמרה מעונות תל־אביב מספר 2 אגודה שיתופית
 לשירותים בע״מ, והואיל והפירוק הנ״ל נסתיים׳ ניתנת בזה
 הודעה שרישום האגודה הנ״ל נתבטל ושמה נמחק מספר הרישומים

 של אגודות שיתופיות•
 כ״ו באדר תשט״ו (20 במרס 1955) צ• בר־ניב

 רשם האגודות השיתופיות בפועל
 הואיל וביום ד׳ בכסלו תשי״ב (3 בדצמבר 1951) גיתן צו
 על פירוק האגודה אגודה קואופרטיבית להספקת •מים
 בזכרון יעקב בע״מ, והואיל והפירוק הנ״ל נסתיים, גיתגת בזה
 הודעה שרישום האגודה הנ״ל נתבטל ושמה נמחק מספר הרישומים

 של אגודות שיתופיות•
 כ״ט באדר תשט״ו (23 במרס 1955) צ• בר־ניב

 רשם האגודות השיתופיות בפועל

 פקודת האפוטרופוס הכללי׳ 1944
ה ע ד ו  ה

 להווי יידוע כי יש בדעת האפוטרופוס הכללי להגיש לבית
 המשפט המחוזי בקשות למתן צווים לפי הסעיפים 35 או 35א
 לפקודת האפוטרופוס הכללי, 1944, כפי שתוקנה, בגוגע לגכםים

 ולעזבונות של בני האדם המפורטים להלן:
 לבית המשפט המחוזי בירושלים:
 הומה זונה; שמחה בת דוד עמאר•

 לבית המשפט המחוזי בתל אביב־יפו:
 שמעון דודוביץ; ישראל הולגדר; משה פורר; שרה פורר;
 רכוש שבעליו איגם ידועים המורכב מחלק בעזבון המנוח יצחק
 פורר, אשר מגיע ליורשים הבלתי ידועים של עזרא פורר, בגו של
 הממח יצחק פורר; מרדכי אליעזר רוביגשטיין, הידוע גם בשם

 לייזר•(אליעזר) רוביגשטיין מרדכי•
 לבית המשפט.המחוזי בחיפה:

 מנדה קליאצ׳קין׳ הידועה נס בשם ניגרה(קליאצ׳קה) קליאצקו׳
 כ״ט באדר תשט״ו (23 במרס 1955) חיים קדמון

 האפוטרופוס הכללי בישראל

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 (1) לפקודת האגודות השיתופיות׳
ת מלוה וחסכון של פ ו  הנני מצווה בזה על פירוק האגודה ק
י ברק אגודה שיתופית בע״מ,  פועלי אגודת ישראל בבנ
 וממנה למפרק את ד״ר י• רייך׳ משרד העבודה׳ מחלקת האינוד

 השיתופי׳ ירושלים•
 בהתאם לתקנה 11 (ה) לתקגות האגודות השיתופיות׳ 1934׳
 •נדרש כל בעל תביעה מן האגורה להגיש את תביעתו בכתב למפרק
 תוך חודש ימים מיום פרסום הודעה זו׳ לפי הכתובת: משרד

 העבודה׳ מחלקת האינוד השיתופי׳ רחוב הרצל׳ ירושלים•

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 (1) לפקודת האגודות השיתופיות,
ת תגמולים של חברי פ ו  הגגי מצווה בזה על פירוק האגודה ק
 השחרור אגודה שיתופית של חיילים משוחררים בחיפה
 בע״מ, וממנה למפרקים דוד שיין, מרכז הקואופרציה׳ תיד• 4148,
 חיפה ואת יעקב איסלר, מחלקת האיגוד השיתופי, משרד העבודה,

 ירושלים•
 בהתאם לתקגה 11 (ה) לתקגות האגודות השיתופיות, 1934,
 גדרש כל בעל תביעה מן האגורה להגיש את תביעתו בכתב
 למפרקים תוך חודש ימים מיום פרסום הודעה זו, לפי הכתובת:
 משרד העבודה׳ מחלקת האיגוד השיתופי, רחוב הרצל, ירושלים•

 כ״ה באדר תשט״ו (22 במרם 1955)
 צ• בר־ניב

 רשם האגודות השיתופיות בפועל

 . בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות,
 הנני. מצווה בזה על פירוק האגורה ״המרה״ קואופרטיב
 למעשית• המרי בנין מהמר שרוף קרמיקה ונגדיה בירו
 שלים בערבון מוגבל וממנה למפרקים את יעקב איסלר׳
 מחלקת האיגוד השיתופי, ירושלים וא• צלניקר׳ מרכז הקואופרציה׳

 רחוב בךיהודה 36, ירושלים•
 בהתאם לתקנה 11(ה) לתקמת האגורות השיתופיות, 1934,
 גדרש כל בעל תביעה מן האגודה להגיש את תביעתו בכתב
 למפרקים תוך.הורש ימים מיום פרסום הודעה זו, לפי הכתובת:

 משרד העבודה, מחלקת האיגוד השיתופי, רחוב הרצל, ירושלים.

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לפקודת האגודות השיתופיות,
 הנני מצווה בזה על פירוק האגודה ״הפחח״ קואופרטיב
 לפהחות ואינסטלציה בירושלים בערבון מוגבל וממנה
 למפרקים את יעקב איפלר, מחלקת האיגוד השיתופי׳ ירושלים

 וא• צלגיקר, מרכז הקואופרציה, רחוב בךיהודה 36, ירושלים•
 בהתאם לתקנה 11(ה) לתקנות האגורות השיתופיות, 1934,
 נדרש כל בעל תביעה מן האגודה להניש את תביעתו בכתב
 למפרקים תוך חודש ימים מיום פרסום הודעה זו, לפי הכתובת:

 משרד העבודה, מחלקת האיגוד השיתופי, רחוב הרצל, ירושלים•
 כ״ר באדר תשט״ו(18 במרם 1955)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לפקודת האגודות השיתופיות
 הנני מצווה בזה על פירוק האגודה ״דיוק״ קואופרטיב
ת ביפו בערבון מוגבל וממנה למפרקים את כ ת  לעבודות מ
 יעקב איםלר׳ מחלקת האינוד השיתופי׳ ירושלים וחיים לובושיץ׳

 מרכז הקואופרציה׳ תיד• 877׳ תל אביב•
 בהתאם לתקגה 11(ה) לתקגות האגודות השיתופיות׳ 1934׳
 נדרש כל בעל תביעה מן האגודה להגיש י את תביעתו בכתב
 למפרקים תוך חודש ימים מיום פרסום הורעה זו׳ לפי הכתובת:

 משרד העבודה׳ מחלקת האיגוד השיתופי׳ רחוב הרצל׳ ירושלים•
 כ״ט באדר תשט״ו (23 במרס 1955)

 צ• בר־ניב
 רשם האגודות השיתופיות בפועל

 הודעה לפי סעיף 59(ד)
 הנני מודיע בזה שלאהר שלושה חדשים מתאריך לפרסום
 הודעה זיו, יימחק שמה של האנודה הנזכרת מטה מפנקס האמרות
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ת שטרי אוצר, תש״ט-1948 ו נ ק  ת
 הסכום הכולל של שטרי אוצר .י-׳•/•׳'.'.
 סכום שטרי אוצר — ל״י ל״י

 1• שהיו במחזור ביום כ״ז באדר ב׳
 תשי״ד (1 באפריל 1954) —69,400,000

 2• שהוצאו אחרי התאריך האמור —276,610,000
 3• שנפרעו אחרי התאריך האמור —276,610,000

 4• הנמצאים בטבורי ביום ז׳ בניסן
 תשט״ו(30 במרם 1955) —09,400,000

ק ישראל׳ תשי״ד - 1954 .. נ  חוק ב
 דיז והשבח לפי םעיו* 58(1) של חוק בנין ישראל, תשי״ד—1954,
 על מחזור המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום העבודה

 ביום ז׳ בניסן תש ט״ ו (30 במרס 1955) י
 פר׳ ל״י

100,798,498' — 
4,021,015 15S 

170,819,513 
2,025,085 608 

52,894,427 550 
77,270,000 — 
38,030,000 — 

170,819,513 158 

 שטרי בנק במחזור . .' . . . . .
. .  מעות (מטבעות קטנות). במחזור .

 סד כל המטבע במחזור . . . . י . .
 זהב — מוחזק אצל קרן המטבע הבינלאומית

 יתרות במטבע חוץ . , . . ־. . .

. . . '  שטרי מקרקעין של הממשלה .
 שטרי אוצר ושטרי התחייבות של הממשלה
 שטרי חוב, שטרי חליפין והלוואות לבנקים
. . . . . . .  סד כל הנכסים .

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

ת גל־עד בע׳ימ  בי
 בפירוק י

 ניתנת.בזה הודעה כי באסיפה הכללית היוצאת מן הכלל של
 חברת בית נל־עד שהתקיימה ביום י״ב באדר תשט״ו (6 במרס

 1955) נתקבלה החלטה מיוחדת זו:
 ״החלט לפרק את החברה מרצון יעל ידי החברים,

 ולמנות את שלום עמרם כמפרק״.
 כל התביעות צריכות להיות מונשות למפרק בכתב בצירוף

 הוכחות תוך ארבעה עשר יום. -,.׳•־
, שלום עמרם, . 

 מפרק

 ז׳אן דוידסקו בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 206(2) לפקודת החברות,
 שהאסיפה הכללית הסופית של החברה תתקיים במשרדי פלמן:
 ליואי ושות׳ ברח׳ לבונטין 7, תל־אביב, ביום ב׳ באייר תשט״ו
 (24 באפריל 1955) בשעה 4 אחה״צ, במטרה להניש בפני האסיפה
 ,דין וחשבון םופי המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה עשו
 בנכסי החברה, וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרקים
 ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובמסמכים של החברה ושל הפירוק.

 פלמן׳ ליואי/ושות׳
 מפרקים

פת רשומים בערבון מוגבל  י
 חברי מועצת המנהלים שלהלן, רשאים לחתום בשם החברה:.

 ד״ר א. פויכטוננד נתן אננל
 ־ אורי פרנץ במברנר - אלכסנדר קרונכר

 יוליום רוםולד מנדל ויכסלבום

 חוק המילווה העממי׳ תש״י-1950
 הודעה על מועד ההגרלה הארבע־עשרה ומקומה י
 בהתאם לסעיף 3(ה) לחוק המילווה העממי, תש״י-1950,
 מודיעים בזה, כי ההנרלה של דמילווה תתקיים ביום שני כ״ו
 בניסן תשט״ו (18 באפריל 1955), בשעה 11.00 לפני הצהרים

 באולם מועדון ״מנורה״׳ ירושלים.

ת המילווה העממי׳ תשי״ד-1954 . ו נ ק  ת
 הודעה.על תוצאות ההגרלה

 בהתאם לתקנה 11 (נ) לתקנות המילווה העממי, תשי״ד-1954,
 ,מתפרסמות בזה תוצאות ההנרלה׳ שהתקיימה ביום שלישי, כ״א

 באדר תשט״ו (15 במרס 1955)׳
 1• מאה וחמישים אנרות החוב המסומנות באחד טשבעים וחמישה
 המספרים הסידוריים הראשיים הבאים ובאחד משגי המספרים
 הסידוריים המשניים־ מ־1 עד 11׳ עלו בנורל וייפדו ב־100 ל״י

 כ״א:
 128750, 95835, 63454, 32633, 118727, 20288, 4146, 118662׳ 90110׳
 4145׳ 43291׳ 3795׳ 25478׳ 267, 47486, 13138.4, 36392, 71284,
 94087, 140660, 81412, 48793, 33275׳ 94503׳ 37023׳ 88260׳ 36029׳
 57266׳ 127246, 119517׳ 89412, 103833, 109351, 43863, 11006,
 50330׳ 118461׳ 69789, 76716׳ 77343, 52741, 100011׳ 91046׳ 89511,
 75795׳ 4129׳ 28757, 121102, 126241׳ 37015׳ 28876׳ 54024׳ 14944׳
 3481׳ 25699׳ 67897, 50782׳ 44920׳ 10626׳ 134678׳ 12749׳ 109752,
 128284׳ 66195׳ 116679׳ 78354׳ 10669׳ 3464׳ 27667׳ 47754׳ 44600׳

 106533׳ 33281׳ 39709׳ 30374•

 2• חמשים אנרות החוב המסומנות באחד מעשרים וחמישה
 . המספרים הסידוריים הראשיים הבאים ובאחד משני המספרים
 הסידוריים המשניים מ־1 עד .11׳ עלו בנורל י אחריהן וייפדו

 ב־200 ל״י כ״א:
 70191׳ 60725׳ 126369, 76424, 18842, 30739, 36328, 139992׳ 72529׳
 171, 139520, 148193, 23890׳ 29836׳ 141860׳ 92851׳ 71808׳ 351׳

•68606 ,47530 ,129861 ,99335 ,42500 ,132928 ,27817 

 3• ארבעה אנדות החוב המסומנות, באחד משני המספרים
 הסידוריים הראשיים הבאים ובאחד משני המספרים הסידוריים
 המשניים מ־1 עד 11, עלו בנורל אחריהן וייפדו ב־1,000

 ל״י כ״א:
51091 ,128623 

 4• שתי אנרות החוב המסומנות במספר הסידורי הראשי הבא
 ובאחד משני המספרים הסידוריים המשניים מ־1 עד 11, עלו

 בנורל אחריהן וייפדו ב־10,000 ל״י
131950 

 5• אנרת חוב אחת המסומנת במספר הסידורי הראשי ובמספר
 הסידורי המשני הבא עלתה בנורל אחריהן ותיפדה בסך'20,000

 ל״י:
60670 I 

 6• אנרת חוב המסומנת במםפד הסידורי הראשי ובמספר הסידורי.
 המשני הבא עלתה בנורל אחריה ותיפדה בסך 000׳40 ל״י:

60670 II 

 . , אנרות החוב שעלו בנורל ייפרעו׳ לפי דרישה׳ מיום י״נ בניסן
 תשט״ו (5 באפריל 1955) ואילך׳ על־ידי בנק ישראל׳ רחוב אחד

 העם 27, תל־אביב•

 תיקון: טעות
 בהודעה על תוצאות חהנרלח של המילווח העממי, תש״ט-1949׳
 שנתפרסמה בילקוט הפרסומים,404׳ תשט״ו, עמ׳ 585, בסעיף (ה),

 במקום ״130628״ צ״ל ״130638״•

 ילקוט הפרסומיט 407, ח׳ בניס! תשט״ו, 31.3.1955 665



 החברה המזרחית למחסני ערובה בע״מ
 . משרד הרשום : שער פלמר 1, חיפה

ת מניה למוכ״ז דו  הודעה למחזיקים בתעו

 בהתאם להחלטה מיוחדת שנתקבלה ע״י החברה באסיפתה
 הכללית היוצאת מהכלל מיום כ״ ז בתשרי תשט״ו (24 באוק

 טובר 1953), זכאי כל המחזיק בתעודות מניות למוכ״ז בחברה׳
 כי —

 (א) תעודות המניות שלו תתוקן על ידי החברה כר
 שתתאים לערכים החדשים שנקבעו להון המניות של
: כר שכל מניה של 1 לי״מ (לירה ו נ י  החברה, הי
 מצרית אחת) תוחלף במניה של —.5־ ל׳׳י, (חמש

 לירות ישראליות) ; ובעת ובעונה אחת —
 (ב) מניה רשומה נוספת ;של —.5 ל״י (חמש לירות
 ישראליות), שתיחשב כמשולמת במלואה, תוקצה לו
 ע״ י החברה לגבי כל מניה של 1 לי״מ.הנקובה בת

 עודת המניות.
 כל המחזיק בתעודת מניות למוכ״ז בחברה, מוזמן איפוא
 בזה להמציא את תעודת המניות למשרד הרשום של החברה,
 בשער פלמר מם׳ 1, היפה, אם במישרים ואם באמצעות בנק
 בישראל, ולפרט את השם ומקום המגורים הקבוע של המחזיק
 החברה תהיה אסירת תודה, אם תעודות המניות יומצאו
 למשרדה כנ״ל, בי! התאריכים ז׳ באדר תשט״ו (1 במרס 1955)

 ו־י״ב באלול תשט״ו (30 באונוםט 1955).
 תעודת המניות למוכ״ז תוחזר למחזיק בה, לאחר שתתוקן
 כאמור לעיל, יחד עם תעודת מניות בדבר המניות הרשומות
 הנוספות שהוא זכאי לה!, ערוכה בשם המחזיק כאמור לעיל.

 בפקודת מועצת המנהלים:
 פ• וייגל

 מזכיר, ומנהל כללי משותף

 תיקון טעות
 בילקוט הפרסומים 378, תשטי׳ו, עמוד 93׳ פרט 4 לחברה
 חפ/12759, צריך להיות: הון של 000 10 (עשרת אלפים) לירות
 ישראליות המחולק ל־100 מגיות רגילות בנות 100 ל״י כל אחת, ולא

 כפי שפורסם•

ק אלרן בע*ט  בנ
 זכות חתימה

 האנשים הרשומים מטה רשאים לחתום בשם הבנק בהתאם
 לתנאים המופיעים להלן:

 .הרמן אלדן
ת סוג א׳  חתימו

 זיגפריד ד• ברין לודוינ נוננהיימר
 קרל אלדן קלאום הרמן
 עוזיאל הייגץ אלדן אריך לבגטל

 ־ ד״ר זיגמוגד יםלזון ד״ר מיכאל רוזגפלדר
 ברוך א• אלכםגדר מרקוס שטרן

ת סוג ב׳  חתימו
 חיפה

 זיגפריד ברגמן
 אריך קצנשטיין

 קרל קופמן

 נתניה
 קורט אדלר
 קורט לחמן

 תל־אביב (כולל: רמת־נן)
 ברטהולד פריי.

 דוד נרוס
 דוברט שטראוס

 ירושלים
 אלכסנדר בורכוב

 מנפרד משה שלנק

 ד״ר פאול ברין
 שלמה הרשמן
 ולטר פימונזון

 ירושלים
 רפאל חנוך

ת סוג ג׳  חתימו
 תל־אביב (כולל רמת־נן) חיפה

 לוטה׳ שפטלוביץ
 מקם פריזלנדר

 ישראל הקר
 אלחנן מ• היימן

 יוסף לבגטל
 מרטין לבנטל

 הרמן אופגהיימר
 ליאו יהודה זיכל

 א• דגציגר
 רשם החברות

 כ״ו באדר תשט״ו (20 במרס 1955)

 גתגיה
 פריץ וטדמן

 חתימתו היחידה של הרמן אלרן או שתי חתיטות יחד מסוג
 א׳ יחייבו את הבנק לכל סגיפיו•

 שתי חתימות ביחד מסוגים א׳, ב׳ או ג׳ יחייבו את הבגק
 בתנאים הבאים:

 א) חתימה אחת לכל הפחות צריכה להיות מהסוג א׳ או ב׳׳
 ב) חתימות מהסוגים ב׳ רג׳ הן בתוקף רק לגבי הסניפים

 אשד עבורם הן מופיעות ברשימה זו•
: ההודעה בדבר האגשים הרשאים לחתום בשם הבנק, ה ר ע  ה
 שנתפרסמה בילקוט הפרסומים 403, תשט״ו, עמ׳ 574-

 .. בטלה•

 ילקוט הפרסומים 407, ח׳ בניסן תשט״ו, 31.3.1955
 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי

666 
 המחיר 280 פרוטה




