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783 . . . . . . . . 1943 

 חוק השופטים, תשי׳יג-1953
 הודעה על מינוי שופט שלום

 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, תשי״ג-11953, אגי מודיע
 שנשיא הטריגח טיגה׳ בתוקף סמכותו לפי סעיף 5 לחוק, את ריר
 ח• א ו נ נ ר כשופט שלום, מיופ ז׳ באייר תשט׳׳ו (29 ,באפריל׳

 1955) ואילך•

חס רוזן  פנ
 שר. המשפטים

 ז׳ באייר תשט״ו (29 באפריל 1955)
 (חמ(9)שט)1) -

 1 פיח 132, תשיינ. עטי 149•

 פקודתי• םדרי השלטון והמשפט, תש״ח-1948
 הודעה בדבר סמכויות השרים

 בהמשך להודעה בדבר סמכויות השרים!, ובהתאם לסעיף
 2 (ה) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש׳־ח-21948, מודיעים
 בזח כי הממשלה, בישיבתה מיום ט׳ באייר תשט״ו (1 במאי 1955),
 החליטה למלא את ידי שר הפנים לבצע, מיום י״א באייר תשטיו
 (3 במאי 1955). את התפקידים של שר,התחבורה כל ימי העדרו
 מן הארץ. ולהשתמש במילוי תפקידים אלה בסמכויותיו של שר

 התחבורה•
 ייג באייר תשטיו(5 במאי 1955) זאב שרף

 (חמ(20)סש/2) מזכיר הממשלה
 1 י״פ 410, תשט׳״ו, עטי 699• . ׳ י י

 2 עיר תשיח, תופי א׳ מסי 2, עט׳ 1•



 חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו׳
 השי״ד-1954

 מינוי ועדה מייעצת לענבים
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק לפיקוח על יצוא הצמח
 ומוצריו, תשייד-11954, אני ממנה, לעני! החוק האמור ועדת

 מייעצת לענבים בהרכב זה!

- יושב ראש
- חבר
- חבר
- חבר
- חבר
- חבר
- חבר
- חבר
- חבר
- חבר
- חבר
- חבר

 פרץ נפתלי
 שר החקלאות

ן פ ו  י• ד• א
נ ר ב כ ו  נ• ח
 ב• חש ר ו ני

 ש• ז י י נ ר
ס ל ו  יל י
 י• כ ה ן

ר ו א ט י  דיר ל
 דיר ט• ם מ י ש
 א• פ י י נ ב ר ג
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ט ר ו  ז• דפ פ

ר י ר  ש• ש

 ייב באייר תשט״ו (2 בטאי 1955)
 (חמ(7)פ/מ/2)

 1 פיח 157, תשייר, עמי 137.

 חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו׳
 תשי״ד-1954

 מינוי ועדה מייעצת לצמחי נוי וצמחי בר
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק לפיקוח על יצוא הצמח
 ומוצריו, תשי״ד-11954, אני ממנה, לעני! החוק האמור, ועדה

 מייעצת לצמחי נוי וצמחי בר בהרכב זה:

 • יושב ראש
 • חבר
 • חבר
 • חבר
 • חבר
 • חבר
 • חבר

 פרץ נפתלי
 שר החקלאות

 י• ד• א ו פ ן
י נ ו ל  י• א
י  מ• הל ו

ר  ש• זי י נ
 א• י ו ל ם

 ש• ם ר י ד מ ן
 דיר פ• ש פ י נ ל

 י״ב באייר תשטיו (2 במאי 1935)
 (חמ(7)פ/מ/2)

 1 פיח 157, תשייר, עטי 137•

 חוק לימוד חובה׳ תש״ט-1949
 צו בדבר מינוי רשות חינוך מקומית במקומות שונים
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לימוד חובה, תש״ט-11949,
ו כרשות חינוך מקומית בכל א י ס ה א ר מ  אני ממנה את ח
 אחד מהשטחים המפורטים להלן מיום כיח בשבט תשטיו (20

 בפברואר 1955) ואילך:
 הצור אי
 חצור ב׳

 טעברת מנסי
 דבוריה

 מעברת טבעו!
 שזור

 שומרון

 ו׳ באייר תשטיו (28 באפריל 1955) בן־ציון דינור,
 (חס(6)לח/מ/1) שר התינון והתרבות

 חוק השופטים, תשי״נ-1953
 הודעה על מינוי שופט שלום

 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, תשי״נ-11953, אני מודיע
 שנשיא המדינה טינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 5 לחוק, את
 דיר ב ר ו נ ו ג ח מ ן י ע ק ב י כשופט שלום, מיום ז׳ באייר

 תשט״ו(29 באפריל 1955) ואילך
 )׳ באייר תשט״ו (29 באפריל 1955) פנחס רוזן

 (חט(9)שט/1) שר המשפטים
 1 םיח 132, תשי״ג, עטי 149•

 פקודת הפרשנות
 העברת סמכויות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 (ד) לפקודת סדרי השלטון
 והמשפט, תש״ח-11948, וסעיף 27 לפקודת הפרשנות 2, אני
 , ממלאה את ידיו של רשפ האנודות השיתופיות להשתמש מטעמי
 בסמכותי לפי הסעיפים 54 ו־55(1) לפקודת האמרות השיתופיות 3
 (להלן - הפקודה), לפטור כל אגודה מהוראות סעיף 0(1) (א)

 לפקודה•
 ההודעה בדבר הסמכות לפטור מההוראות בענין הניל המי
 נימלי של חברי אנודות שיתופיות, שפורסמה בילקוט הפרסומים

 48, תש״י, עמי 237 - בטלה•
 ז׳ באייר תשט״ו (29 באפריל 1955) גולדה מאירסון

 (חט(7)פר/חם/1) שרת העבודה
 1 עיר תשיח, תויס׳ א׳ מס׳ 2, עמי 1•

 2 דיני ישראל 1, תשייר, עמי 2•
 3 חוקי איי, כרך אי, פרק ביד, עטי 336•

 חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי״ד-1954
 הודעה.על מינוי מפקח עבודה אזורי בפועל

 אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 (ב) לחוק ארנון
י מ ר י כ כ ד ר  הפיקוח על העבודה, תשי״ד-41954 מיניתי את מ
 כמפקח עבודה אזורי בפועל מיום ז׳ באייר תשט״ו (29 באפריל

 •1955) ואילך•
 זי באייר תשט״ו(29 באפריל 1955) גולדה מאירסון

 (חמ(11)ע/1) שרת העבודה
 1 ם״ח 164, תשייר, עמי 202•

 הודעה בדבר מינוי ועדה מייעצת
 למניעת שריפות בשדות

 אני מודיעי שטיניתי ועדה מייעצת למניעת שריפות בשדות
 ואלה חבריה:

, משרד החקלאות - יושב ראש ל ג ר ב י  ט• ב
, מרכז מכבי אש — חבר י ר ו ק נ  א• א
, קופח לביטוח חקלאי הדדי - חבר ר י ב  ע• ד
, המרכז החקלאי — חבר ן י י  י• ש

 מתפקיד הועדה לייעץ ולהציע הצעות למשרד החקלאות בכל
 ענין טעניגים אלה:

 (1) ארנון חוליות כיבוי, קביעת מצפות ופעולות אחרות
 'למניעת שריפות בשדות;

 (2) ביצוע הוראות החוק לפגיעת שריפות בשדות, תשיי-
 ; 11949, והתקנת תקנות לפיו;

 (3) רכישת ציוד למניעת שריפות בשדות ופעולות הדרכת
 בשימוש בציוד;

 (4) פעולות הטברח בציבור למניעת שריפות בשדות;
 (5) תיאום עם המוסדות והנופים הציבוריים השונים

 חעופקיפ במניעת שריפות בשדות•
 פרץ נפתלי
 שר החקלאות

 י*ב באייר תשטיו (2 במאי 1955)
 (חמ(7)פ/מ/2)

 1 פית 30, תשיי, עטי 32• 1 פיח 26, תשיט, עטי 287•



 —־־»

1 9 5 3 - ^ ׳  י תקנות המועצה המשפטית׳ ^
ת • י־"י י• • -..׳ ות התמחו נ  ־׳" בחי

 מודיעים מה בי בחינות ההתמחות, בהתאם לתקנח 35 לתקנות
 המועצה המשפטית, תשי״ג-1933. יתקיימו במשרד חטשפטיפ,
 בנין הבנק הלאומי לישראל, ירושלים, ביטים ב״א וכיב בתטת

 תשט״ו(11 ו־12 ביולי 1955)•
 בקשה להיבחן בבחינות חהתטחות יש להניש ליושב ראש
 המועצה המשפטית לא יאוחר מיום ב׳ בתמוז תשט״ו (22 ביוני

•(1955 
 אנרת הבחינות בפך שלוש לירות, יש לשלם בקופת בית

 משפט מחוזי או בהמחאת דואר•
 כל מועמד יקבל הודעה על ידי הדואר על היום והשעה שבו

 יעמוד לבחינה• . •
 חיים כהן

 יושב ראש חטועצח המשפטית־

 חלוקת תעודות רישום לעורכי־דין
 תיקון הודעה

 בהודעה בדבר חלוקת תעודות רישום לעורכי־דין, שפורסמה
 בילקוט הפרסומים 403, תשט״ו, עמי 540, במקום ״ו׳ באב תשט״ו׳

 (25 ביולי 1955)״ יבוא ״י״נ כאב תשט״ו(1 באוגוסט 1955)״•
 י*ח באייר תשט״ו(10 בטאי 1955)

 י• אייןנברג
 הרשם הראשי

 פקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור)׳ 1943
 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7

 בכוח ההרשאה שניתגח לרשות הפיתוח, שחוקטה על פי
 חוק רשות הפיתוח (העברת נכסים), תש״י-11950 (להלן —
 רשות הפיתוח), שהודעה עליה פורסמה בילקוט חפרסומיכ 336,
 תשי״׳ד. עט׳ 685, נמסרתי בזח הודעה כי הקרקעות חטתוארות
 בתוספת.דרושות לחלוטין לרשות הפיתוח לצרכי ציבור וכי רשות

 הפיתות מובנה לשאת ולתת בדבר רכישתן•
 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כל שהיא בקרקעות
 האמורות ורוצח לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לרשות הפיתוח -
 תוך חדשיים מיום פרסום הודעה זו ברשוטות-הרצאח על זכותו
 או על טובת ההגאח אשר לו בקרקעות האמורות, בצירוף ראיות
 לחיזוק תביעתו, שיכללו את פרטי הרישום — אם,ישגו — בפנקסי
 רישום הקרקעות, והודעת המפרטת לסע;פיחם' את הפיצויים

 שהוא תובע וחישוב הסכום הגתבע בכל סעיף וסעיף•
 בן נמסרת בזח הודעה, כי רשות הפיתוח מתכווגת לקגות
 מיד חזקה בקרקעות האמורות, מפגי שהן דרושות באופן דחוף
 לצרכי הציבור שלטעגו עומדים לרכשן, ורשות הפיתוח מודח בזה
 שכל אדם המחזיק בקרקעות האמורות ימסור מיד את החזקה בחן•

ת פ ס ו  ת
 חטיבות קרקע, מאדמות העיר טבריה, ששטחן הבולל הוא

 71 דוגם מטרי לערך והמהוות אתי החלקות הבאות!
 כל החלקות בגוש שומה מם׳ 15014 פרט לחלקות 1׳ 51, 88 .

 ר496/520 חלקים מחלקת
 61 הרשוטים בשפ רשות

 י . י י הפיתות•
 כל החלקות בגוש שוטה מס׳ 15015 פרט לחלקות 44, 45. 46•
 כל החלקות בגוש שומה פסי 15017 פרט לחלקות 34. 35. 36•
 כל החלקות בגוש שומה טס׳ 15018 פרט לחלקות 1. 15, 43,

•84 ,83 

 חוק לימוד חובה׳ תש״ט-1949
 צו בדבר מינוי רשות חינוךימקומית בכפר המסובים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לימוד חובה, תש״ט-49«11,
י כרשות חיגוך מקומית בשטח ל א י ם גב ר ו ח  אני ממנה:את נ
 כפר המסובים טיופ י״ח בניסן תשט-ו (10 באפריל 1955) ואילך,
 ומבטל מאותו יום את החברה בועד הריח (כפר המסובים) כרשות

 חינוך מקומית•
 הצו. בדבר הכרת ועדים שונים כרשויות חינוך מקומיות.
 שפורסם בילקוט .הפרסומים. 258, תשי״ג, עט׳ 174. יתוקן לפי זה

 . בךציון דינור
 שד החיגוך והתרבות

 י׳ באייר תשט״ו (2 במאי 1955)
 (חמ(6)לח/ט/1)

 1 ם״ח 26, תש״ט. עט׳ 287•

 חוק המוסד העליון ללשון העברית, תשי״ג-1953'
ה על החלטת האקדמיה ללשון העברית בעניני מינוח ע ד ו ^ 

 בהתאם לסעיף 10 לחוק המוסד העליון ללשון העברית, תשי״נ-
 11953, אגי מודיע, בי מליאת האקדמיה ללשון העברית, בישיבתה
 מיום ב׳ באייר תשט״ו (24 באפריל 1955), החליטה לאשר את
 המוגהים שבמלון למוגחי חמכוגית י ושבמלון למוגחי המוסיקה,

 שיצאו בהוצאת האקדמיה ללשון העברית, ירושלים, תשט״ו•

 בךציון דינור
 שד. החינוך והתרבות

 י״ב באייר תשט״ו(4 במאי 1955)
 (חט(6)1)

 1 פ״ח 135, תשי״נ, עט׳ 168•

ק הבחירות לכנסת׳ תשט״ו-1955 ו  ח
! ב ל ו ש ח מ ס ו נ ] 

סת השלישית  הודעה בדבר הגשת רשימות מועמדים לכנ
 בהתאם לסעיף י 25 לחוק י הבחירות לכנסת, תשט״ו-1955
 [נוסח משולב]!, נמסרת בזח הודעה. כי ועדת הבחירות המרכזית
 לכנסת השלישית החליטה כי רשימות המועמדים לכנסת השלישית
 יתקבלו אישית על ידי יושב ראש ועדה וו במשרדיח, תל אביב־

 יפו. רחוב 6 בית מס׳ 43, ביטים ושעות אלה:

 ביום בשעות

 אי, חי בסיון תשט״ו(5-55־29) 10-11 לפנה״צ
 בי. ט׳ במיון תשט״ו (30-5.55) 10-11 לפגה״צ ו־5-6 אחה״צ
 ני, י׳ בםיון תשט״ו(31-5-55) 10-11 לפגה״צ ו־5-6 אחהיצ
 די. ייא בפיון תשט״ו(1.6-55) 10-11 לפגהיצ ו־5-6 אחח״צ
 הי. י״ב בפיון תשט״ו(55>6־2) 10-11 לפגח״צ ו־5-6 אחה״צ

 ף. י״נ במיון תשט״ו(55־6־3) 9-12 לפנהיצ
 יי רשימה שתוגש באיחור לא תקובל•

 את הרשימות יש לחניש בטפסים מיוחדים שהוכנו למטרה זו/
 ואשר אותם אפשר להשינ במשרדי ועדת הבחירות הטרכזית,
 לפי הכתובת חג״ל, החל מיוט ה׳, י״נ באייר תשט״ו(5 במאי 1955)

 בשעות העבודה הרגילות, תמורת תשלום של שתי לירות•

 י׳ באייר תשט״ו(2 בטאי 1955)
 (חט(13) 22) שמעון אגרנט

 יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית
 לכנסת השלישית

 1 ס״ח 174, תשט״ו, ע8׳ 30• ז פ״ח 57׳ תש״י, עמי 278•



 פקודת הקרקעות (סידור זכות הקניין)
ת ועד מםדר מ ק  ה

 כתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לפקודת הקרקעות (סידור
 זכות חקנין)1. אני מקים ־ועד מסדר של דכפר בית-איכםא במהוז

 ירושלים׳ המורכב מהאנשים ששמותיהם מפורשים להלן:
ק ב ו בר׳ משרד הקרן הקיימת לישראל. ירושלים• ״ ח צ  י
׳ משרד האוצר, עיי אנף מקרקעי •המדינה, ר ו ס נ ב מ ק ע  י

 ירושלים•
. משרד האוצר׳ עיי האפוטרופוס לנכסי  א ל י ח ו ב י נ ו

 נפקדים. ירושלים•
 ט ש ה ב ן ־ ד ו ר, משרד האוצר, עיי האפוטרופוס לנכסי

 נפקדים, ירושלים.
 כ״ט בניסן תשטיו (21 באפריל 1955) ש• ב• ישעיה

 (חמ(13)סק/1) הממונה על מחוז ירושלים
 1 חוקי איי, כרך בי, פרק פי, עמוד 829•

 פקודת הקרקעות (סידור זכות הקניין)
 הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות בהתאם לסעיף 33 (2)

 מודיעים בזה לקהל כי לוח הזכויות של גוש מספר 18860
 רמה, הוצג לעיון בלשכת הפקיד המסדר לאזור סידור עכו בחיפה,
 בלשכת פקיד האוצר, עכו, ובלשכת המועצה המקומית של הכפר

 רמה•
 ב׳ באייר תשט״ו (24 באפריל 1955)

 מודיעים בזח לקהל כי לוח הזכויות של גוש 30254,
 ירושלימ, הוצג לעיון בלשכת הפקיד המסדר לאזור סידור ירושלים,

 בלשכת הממונה על מחוז ירושלים ובלשכת עירית ירושלים.
 ו׳ באייר תשט״ו (28 באפריל 1955)

 מודיעים בזח לקהל כי לוחות הזכויות של הגושים 18989
 18993, 18994 ו־18995, כפר בעגה בגפת עבו, הוצגו לעיון בלשכת•
 הפקיד המשדר לאזור פידור עכו בחיפה, בלשכת פקיד האוצר,

 עבו, ואצל מוכתרי הכפר בעגה
• 

 ז׳ באייר תשטיו (29 באפריל 1955)

 כל החלקות בגוש שומה מם׳ 15019•
 כל החלקות בגוש שומה טס׳ 15020 פרט לחלקות 61. 118•

 כל החלקות בגוש שומת טסי 13021 פרט לחלקות 1, 2, 3, 4,
•7,6 

 כל ,החלקות בגוש שומה מס׳ 15022•
 כל החלקות בנוש שומה מס׳ 15023 פרט לחלקה 17•
 כל החלקות בנוש שומה מס׳ 13024 פרט לחלקה 34•

 כל החלקות בנוש שוטה מם׳ 15025 פרט לחלקות 65, 70•
 החלקות, אשר הודעה זו חלה עליהן, מסומנות בצבע ירוק
 במפה מם׳ הפ/295/1, הערוכה בקנה מידה 1:1250, והחתומח ביד

 שר ׳האוצר•
 העתקי המפה האמורה מופקדים באגף רישום והסדר קרקעות,
 ירושלים, ובמשרדי מינהל המחוז. טבריה, וכל המעונין בדבר זכאי

 לעיין בהט בשעות העבודה הרגילות•

 כ״ח בניסן תשט״ו (20 באפריל 1955) מרדכי שטנר
 (חט(1)רצ/1) ן מנהל רשות הפיתוח

 פקודת הקרקעות (סידור זכות הקנין) .
ת ועד מסדר מ ק  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לפקודת הקרקעות (סידור
 זבות הקניין)(, אגי מקים ועד מסדר של הכפר-ם קולוגיה ומוצא,

 במחוז ירושלים, המורכב מהאנשים ששמותיהם מפורשים להלן:
ק ב ו ב ר. ממשרד הקרן הקיימת לישראל, ירושלים• ח צ  י

, ממוצא עלית י נ י ה ע ש  מ
 . י ה ו ד ה ה ל ו י ד ו ז א נ י, ממוצא תחתית

ו ב ר ו ז ה, ממוצא תחתית• ה י ת ת  . מ
ב מ נ ס ו ר, משרד האוצר עיי אגף מקרקעי המדיגת, ק ע  י

 ירושלים•
 ; א ל י ה ו ב י ג ו, משרד האוצר עיי האפוטרופוס לגכםי

 נפקדים, ירושלים•
ה ב ן ־ ד ו ר, משרד האוצר עיי האפוטרופוס לנכסי ש  מ

 נפקדים, ירושליט•
 ביט בניסן תשט״ו (21 באפריל 1953) ש• ב• ישעיה

 (חמ(13)סק/1) הממונה על מחוז ירושלים

 !׳חוקי איי, כרך בי, פרק פי. עטי 829•

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

 משרד ראש הממשלה (מכרז מם׳ א/טו;7)
 1• עוזר א׳, במחלקת התכנון והארנון׳ בנציבות שירות המדינה. בירושלים — הדמה 6•

 הכשירות: השכלה תיכונית מושלמת; התמצאות במינהל ובניהול הבר עובדים; נפיון בארנון שיטות עבודה; ידיעת השפה חאננלית;
 רצוי נםיון בעריכת תקנים ובניהול משא ומתן עם מוסדות ממשלתיים וציבוריים•

 משרד הפיתוח (מכרז מש׳ ו/טו/4)
 עוזר ראשי למנהל עניני הנפט ומפקח על המכרות, בירושלים - הדרגה ה׳(משפטנים). •
 ־ הכשירות: רשיון עורך דין מקומי; נסיון בייעוץ משפטי ובטינהל; ידיעת השפה האנגלית על בוריה•

 היום האחרון,להגשת הבקשות הוא כ״ז באייר תשט״ו (19 במאי 1935)•
 חטועטדים יצטרכו לעמוד בבחינה•

 י המעונינים להשתתף בבחינות, שאינם עובדי המדינה, מתבקשים לפנות בקשר למכרזים הגיל אל גציבות שירות המדינה, בית זילבר
 שטיין, ירושלים, ולהמציא 3 ליי כדמי הרשמה•

 עובדי מדינה, הרוצים להציע את מועמדותם. יגישו את בקשותיהם בהתאם ל־נ 7 ד (3)-(4) של התקשייר, והאחראים לעניני המנננון
 מתבקשים לגחוג בהתאם ל־ג 7 ד (5) של התקשי״ר•

 ו׳ באייר תשטיו(28 באפריל 1955) י נציבות שירות המדינה :



 פקודתי גניו ערים, 1936

 שטח תכנון ערים׳ חדרה
ת מפורטת י נ כ ת קף ל ת תו ת  הודעה בדבר הרשאה ל

ת מפורטת י נ כ  והודעה בדבר הפקדת ת
 נטםרת כזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18 (א)(2) לפקודת בנין
 עדים׳ 1936׳ כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים׳ מחוז חיפה׳
 הךשתה לתת •תוקף — כעבור חמישה עשרה יום לאחר פרפום
 הודעה זו ברשומות - לתכנית מפורטת הנקראת תכנית. מס?
 חד/105 — שכונת ביתר י- הדרה׳ שהודעה על הפקדתה׳ ביחד עם
 התשריט המצורף אליה׳ במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון
 עריט׳ חדרה׳ פורסמה בילקוט הפרסומים 363׳ תשייר׳ עמוד 1460,
 כן נטםרת בזת הודעה׳ בהתאם לסעיף 18 (א)(2) לפקודת
 בנין ערים׳ 1936, כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט
 המצורף אליה — בצודה שבת אישרה אותם הועדה המחוזית
 האמורה — הופקדו במשרדי הועדה. המקומית האמורה ושם יוכל

 כל אדם לעיין בהם•

 י״א בניסן תשט״ו (3 באפריל 1955)
 י•.ברגמן

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עריפ,
 מחוז. חיפה

 שטח בנין עיר, חיפה

ת מפורטת י נ כ ת ת ד ק פ  הודעה בדבר ה

 נמסרת בזח הודעה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת בנין עריט,
 1936, כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ,ולתכנון עיר, חיפה,
 הופקד העתק של תכנית מפורטת הנקראת . ׳״תכנית מם׳ 918,
 חיפה — השיכון העממי בקרית רמז הצפונית׳, ביחד עם התשריט
 המצורף אליו׳ המהווה שינוי לתכנית המתאר על עיר חיפה, משנת
 1934, שהודעת על מתן הרשאה לתת לה תוקף פורסמה געתון

 הרשמי מפי 422 מ־5 בפברואר 1934•

 ואלה הם נבולות התכנית:
 צפון: הגבול הצפוגי של גוש 11200 והגבול עם נוש 10881¡
 מזרח: אדמת עירית חיפח (חלקה 51 בנוש 11200), אדמת•
 ״במסילה׳ אגודה שיתופית (חלקה 86, 85 גוש
 11200). עירית חיפה (חלקה 96 (דרך) גוש 11200),
 ״במסילה׳ אגודה שיתופית (חלקות 95, 82, 81, 80
 גוש 11200), עירית חיפה (חלקות 96, 48 בגוש 11200),
 בוגי חיפה, הברח בע״מ (חלקות 17, 16, ׳14 בגוש
 11200), עידית חיפה (חלקה 53, גוש 11200), בוגי
 חיפה, חברה בעימ (חלקות 13, 12, 11, 10, 9 גוש
 11200)׳ עירית חיפה (חלקה 56׳ גוש 11200), בוגי
 חיפה. חברה בע״מ (חלקה 7׳ גוש 11200) ועירית

¡ ( a 1 גוש 1 2 0 4  חיפה (חלקה 7
 דרום: אדמת הקרן הקיימת לישראל בעימ (חלקות 97,
 104, 103, 106, 107 גוש 11200) ואדמת עירית חיפה

 (תלקה 5 (דרך) גוש 11200);
 מערב: אדמת ממשלה (חלקה 6 גוש 11200)•

 כל מעוגין יוכל לעיין בהעתקי התכגית והתשדיט האמורים.
 ללא תשלום, וכל מעונין — אם כבעל ואם מבחיגה אחרת —י
 בקרקע׳ בבנינים או בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה
 עליהם. רשאי להניש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית

 האמורה. תוך שני חדשיפ מיום פרסום הורעה זו ברשומות•

 ייא בניסן תשט״ו (3 באפריל 1935)
 י• ברגמן

 יושב ראש הועדה המחזזית לבניה ולתכנון עריפ.
 . מחוז. חיפה . י י

 שטח תכנון עיר. הרי.יהודה

רטת • ת מפו י נ כ ת ת ד ק פ  הודעה בדבר ה
 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 16 לפקודת בנין ערים.
 «193׳ כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר׳ הרי
 יהודה׳ הופקד העתק של תכנית מפורטת. הנקראת ׳תכנית מם׳

 נ׳ 84 קולוניה (קסטל)״׳ ביחד עם התשריט המצורף אליו
 ... נבולות התכנית סומנו בקו כחול בתשריט התבנית•

 כל טעונין יכול לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים׳
 ללא תשלום׳ וכל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת —
 בקרקע׳ בבנינים או בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה
 עליהם׳ דשאי להגיש התנגדות לתכנית במשרדי.הועדה המקומית
 האמורה׳ תוך שני, חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות• .

 כיה בניסן תשטיו (17 באפריל 1955)
 י• שרייבוים

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים׳
 מחוז ירושלים

 שטת בנין עיר׳ ירושלים

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

 נטםרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א(2) לפקודת בנין
 ערים, 1936, כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים, מחוז
 ירושלים, הרשתה לתת תוקף - כעבור חםישח עשר יום לאחר
 פרסום הודעה זו ברשומות - לתכנית מפורטת הנקראת ״תכנית
 מם׳ 843 תיקון — 1/54 לתכנית בנין ערים מס׳ 6׳, שהודעה
 על הפקדתה, ביחד עם התשריט המצורף אליה, במשרדי הועדה
 המקומית לכניה ולתכנון עיר, ירושלים, פורםטח בילקוט הפר־

 סוטים 391, תשט״ו, עטי 300•
 כן נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 18(א)2 לפקודה בנין
 ערים, 1936, כי העתקים של. התכנית האמורה ושל התשריט
 המצורף אליה — בצורה שבח אישרה אותם הועדה המחוזית
 האמורה - הופקדו במשרדי הועדה׳ המקומית האמורה ושם

 יוכל כל אדם לעיין בהם•

 כיו בניסן תשט״ו (18 באפריל 1955)
 י• שרייבוימ

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים.
 מחוז ירושלים

 .שטח תכנון עיר, ירושלים

ת מפורטת י נ כ ת ת ד ק פ  הודעה בדבר ה
 נמסרת בזח הודעה. 'בהתאם לסעיף 16 לפקודת בנין ערים.
 1936׳ כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר. ירושלים.
 הופקד העתק׳ של תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מס׳ 848
 תיקון 1/55 לתכנית מפורטת מם׳ 10 שיכון ותיקי ההגנה ירושלים׳׳

 ביחד עפ התשריט המצורף אליו•
 גבולות התכנית סומנו בקו בחול, בתשריט התכגית•

 כל טעונין יכול לעיין בהעתקי התבנית. והתשריט האמורים׳
 ללא-תשלום. ובל מעונין — אם כבעל ואם טבחינה אחרת —
 בקרקע, בבנינים או בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה
 עליהם. רשאי להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית

 האמורה׳ תוך שגי חרשים.מיום פרסום הורעה זו ברשומות•

 ב״ט בגיםן תשט״ו(21 באפריל 1955)
 • • • •י• י• שרייבופ • ־

 יושב ראש הועדה המחוזית לבגיה ולתכגון ערים׳
 מחוז ירושלים



 הודעה זו ברשומות - לתבנית מפי ע/21 - מושב עוברים --
 בני ראם׳ שהודעה על הפקדתה׳ ביחד עם התשריט המצורף
 אליה׳ במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר גלילי׳ מחוז עזה׳

 פורפמח בילקוט הפרסומים,187, תשי״א•
 כן גטסרת. בזח 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 אדפ לעיין בהם•

 כ־׳נ בניסן תשט״ו (15 באפריל 1955)
 י• גוברניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים.
 מחוז המרכז

 שטח תכגון עיר גלילי׳ מחוו המרכז
ת מפורטת י נ כ ת ת ד ק פ  הודעה בדבר ה

 גטשרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 16 לפקודת בגין ערים,
 1936, כי במשרדי הועדה המקומית לתבגון עיר גלילי, מחוז המרכז,
 הופקד העתק של תכגית משי גמ/508 - גוש 6189׳ חלקה 422,

 ביחד עם התשריט המצורף אליו•
 כל מעוגין יוכל לעיין בהעתקי חתכגית והתשריט האמורים,
 ללא תשלום׳ וכל מעוגין - אם כבעל ואם מבחיגה אחרת -
 בקרקע׳ בנגינים או בנכםים אחרים שהתכגית האמורה משפיעה
 עליהם׳ רשאי להגיש התגגדות לתכגית במשרדי הועדה המקומית

 האמורה, תוך שגי חדשיפ מיופ פרפופ הודעה זו ברשומות•
 לי בגיס! תשטיו (22 באפריל 1955)

 י• גוברניק
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים׳

 מחוז המרכז

 שטת תכנון עיר גלילי׳ מחוז המרכז
ת מפורטת י נ כ ת ת ד ק פ  הודעה בדבר ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאט לסעיף 16 לפקודת בנין ערים׳
 1936׳ בי במשרדי הועדה המקומית לתכגון עיר גלילי׳ הופקד
 העתק של תכנית מם׳ נמ/1/423-תיקון 1 לתכגית תגפ 423׳ בית

 עדיף׳ ביחד עפ התשריט המצורף אליו•
 כל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשדיט האמוריפ
 ללא תשלופ, וכל מעונין - אם בבעל ואפ מבחינה אחרת —
 בקרקע, בבניגיס או כנכסים אחריפ שהתכנית האמורה משפיעה
 עליהמ, רשאי להגיש התגגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית

 האמורה, תוך שגי חריפים מיום פרסום הודעת זו ברשומות•
 ל׳ בגיםן תשט״ו(22 באפריל 1955)

 י• גוברניק •
 יושב ראש הועדה המחוזית לבגיה ולתבגון עדים,

 מחוז המרכז

 שטת תבגון עיר גלילי׳ מחוז הטרכז

ת מפורטת י נ כ ת החלטה לבטל ת ד ק פ  הורעה בדבר ה
 גטםרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 19 לפקודת בגין ערים׳
 1936׳ כי במשרדי הועדה המקומית לתכגון עיר גלילי׳ מחוז המרכז׳
 הופקד העתק של החלטה לבטל תכגית מפורטת טסי שר/24׳
 שהודעת בדבר מתן תוקף לח פורסמה בעתון הרשמי טסי 1473

 מיום 7 בפברואר 1946•
 כל טעוגין יוכל לעיין בהעתקי ההחלטה האמורה׳ ללא תשלום׳
 ובל מעוגין — אם כבעל ואט מנהיגה אחרת — בקרקע, בבנינים
 או בגכםיט אחרים שביטול התכגית האמורה משפיע עליהם,
 . רשאי להגיש התגגדות לתכגית במשרדי הועדה המקומית האטורה׳

 תוך שגי חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות•

 נ׳ באייר תשט-ו (25 באפריל 1955)
 י• גוברניק

 , יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עריה
 מחוז המרכז

-שטח תבגון עיר׳ גפ ציונה
ת . מפורטת י נ קף לתכ ת תו ת  הודעה בדבר . הרשאה ל

ת מפורטת י נ כ ת ת ד ק פ  והודעה על ה
 נמסרת בזח הורעה, בהתאם לסעיף 18א(2) לפקודת בנין
 ערים׳ 1936, כי הועדה הטחוזית לבניה ולתכנון ערימ, מחוז המרכז,
 הרשתה לתת תוקף - כעבור חטישה עשר יום לאחר פרסום
 הודעה זו ברשומות - לתכגית מם׳ נס/5 - נוה עובד, שהודעה
 על הפקדתה, ביחד עם התשריט המצורף אליה׳ במשרדי הועדה
 המקומית לתכגון עיר, גם ציוגח, פורסמה בילקוט הפרםוםים

 375, תשט״ו•
 כן גמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 18(א)2 לפקודת בגין
 ערים, 1936, כי העתקים של התכגית האמורה ושל התשריט
 המצורף אליה — בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית
 חאטורה - הופקדו במשרדי הועדה המקומית האמורה ושם יוכל

 כל אדם לעיין בהם•
 כ׳ בגיפן תשט״ו (12 באפריל 1955)

 י• גוברניק
 יושב ראש הועדה המחוזית לבגיה ולתכנון ערים,

 מחוז הטרבז

 שטת תכנון עיר, גס ציוגח
ת י נ קף לתיקון לתכ ת תו ת  הודעה בדבר הרשאה ל
ת מפורטת י נ ת תיקון לתכ ד ק פ רטת והודעה על ה  מפו
 נספרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת בנין עריפ׳
 1936, כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים, מחוז המרכז.
 הרשתה לתת תוקף - כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום
 הודעה זו ברשומות - לתבנית מם׳ נם/3/177. שהודעה על
 ,הפקדתה, ביחד עם התשריט המצורף אליה, במשרדי הועדה
 המקומית לתכנון עיר, נס ציונה, פורפטה בילקוט הפרםומים 364,

 תשי-ד•
 כן נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת בנין ערים׳.
 1936, בי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף
 אליה - בצורה שבח אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה -
 הופקדו במשרדי הועדה המקומית האמורה ושפ יוכל בל אדם

 לעיין בהט•
 כ׳ בגיפן תשט״ו (12 באפריל 1935)

• גוברניק י  י
. יושב ראש הועדת המחוזית לבגיה ולתכנון ערים. . . 

 טחוז המרכז

 שטח תבגון עיר, כפר סבא
ת "תכנית מפורטת ד ק פ  הודעה בדבר ה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 16 לפקודת בגין ערים,
 1936׳ כי במשרדי הועדה המקומית לתכגון עיר, כפר סבא, הופקד
 העתק של תכגית מם׳ בם/91 - אזור מלאכה גוש 6435 חלקות

 62, 63, ביחד עפ התשריט המצורף אליו•
 בל טעונין יוכל לעיין בהעתקי התבנית והתשריט האמורים,
 ללא תשלום, וכל מעונין - אם כבעל ואם מבחינה אחרת -
 בקרקע, בבנינים או בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה
 עליהם• רשאי להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית

 האמורה, תוך שני חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות•

 כ״ג בניסן תשט-ו (15 באפריל 1955)
 י• גוברניק

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתננון עריפ,
 מחוז חמרבז

 שטח תכנון עיר ברגר, גן דוה׳ גדרות, גחל שורק, יבנה
רטת ת מפו י נ ב ת קף ל ת תו ת  הודעה בדבר הרשאה ל

ת מפורטת י נ כ ת ת ד ק פ  והודעה על ה
 נמסרת בזח הודעה, בהתאם לסעיף 18א(2) לפקודת בגין
 ערים. 1936. כי הועדה המחוזית לבגיח ולתבגון ערים, מחוז המרכז,
 הרשתה לתת תוקף - בעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום



ל אביב־יפו ץ עיר, ת נ  שטח ב

רטת מאושרת ת מפו י נ כ ת השהיית ת ד ק פ  הודעה על ה

ת בנין ערים, ד ו ק פ ם לסעיף 19 ל א ת ה ה הודעה׳ ב ת בז ר ס מ  נ
, ל אביב־ ן עיר׳ ת ו ת לבניה ולתכנ י מ ו ק מ י במשרדי הועדה ה  1936׳ כ
ת י נ כ ת ת ׳ א ר ק נ ת ה ט ר ו פ ת ט י נ כ ת ת י ק של השהי ת ע ד ה ק פ ו ׳ ה  יפו
ת ו מ ד — c א D •ת בנין ערים מס י נ כ ת ית חלק מ  מם• 392 — השהי

ט המצורף אליו• ם התשרי ן 1943׳׳׳ ביחד ע  מזרח תל־אביב׳ תיקו

: ת י נ כ ת ת ה לו בו ם נ  ואלה ה
ת מם• 502 ו־506; בו רחו ׳ נחל אילון ו ן הירקו  צפון: נחר.

ם מנוש 6106; י ע ט ק  מזרח: נחל אילון ו
ב מם• 479;  דרום: רחו

ת טס׳ 521׳ 507׳ ד800• בו  מערב: רחו

ט האמורים׳ ת והתשרי י נ כ ת י ה ק ת ע ה וכל לעיין ב ל מעונין י  כ
ת - ר ח נה א אם מבחי ם כבעל ו כל מעונין - א  ללא תשלום׳ ו
ית האמורה משפיעה ם אחרים .שהתכנ י ס כ נ ו ב ים א נ י ׳ בבנ ע ק ר ק  ב
ת י מ ו ק מ ת במשרדי הועדה ה י נ כ ת ת ל ו ד נ נ ת  עליהם׳ רשאי להניש ה

ם הודעה זו ברשומות• ו ס ר ום פ ם מי ך שני חדשי ו  האמורה׳ ת

ל 1955) ו ;25 באפרי ״ ט ש יר ת ׳ באי  נ

 י• קופרטן
ן ערים׳ ו נ לתכ ית לבניה ו ז ש הועדה המחו א  יושב ר

ב  . מחוז תל־אבי

ם י ץ עיר׳ בת־ נ ח ב ט  ש

ת מפורטת י י נ כ ת ת ד ק פ  הודעה על ה

ת בנין ערים, ד ו ק פ ם לםעיף 16 ל א ת ה ח הודעה׳ ב ת בז ר פ מ  נ
, ם י ת ן עיר׳ ב ו יה ולתכנ ת לבנ י מ ו ק מ  1936, בי במשרדי הועדה ה
ת מס• 47 — י נ כ ת ת ״ א ר ק נ ת ה ט ר ו פ ת מ י נ כ ק של ת ת ע ד ה ק פ ו  ה
ט י ר ש ת ם ה , ביחד ע ת״ מי ושים 7148-7146, 7153-הועדח המקו  בנ

 המצורף אליו•

: ת י נ כ ת ת ה לו בו ם נ  ואלה ה
ושים 7153, 7000;  צפון: נ
ם 7153, 7149¡ ושי  מזרח: נ
ם 7149, 7148; ושי  דרום: נ

ושים 7148, 7147 ודרך טסי 17•  מערב: נ

ט האמורים, חתשרי ת ו י נ כ ת י ה ק ת ע ה ל טעונין יוכל לעיין ב  כ
, ע ק ר ק ת - ב ר ח ם טבחינח א א ם כבעל ו כל מעונין - א  ללא תשלום, ו
ת האמורה משפיעה עליהם, י נ כ ת ה מ אחרים ש םי כ ו בנ ים א נ י  בבנ
ת האמורה, י מ ו ק מ ת במשרדי הועדה ה י נ כ ת ת ל ו ד נ נ ת  רשאי להניש ה

ם הודעה זו ברשומות• ו ס ר ם טיוט פ י חדשי ך שנ ו  ת

ל 1955) יר תשט״ו(25 באפרי ׳ באי  נ

 י• קופרמן
. ן ערים, ו ית לבניה ולתכנ ז  יושב ראש הועדה המחו

ב  מחוז תל־אבי

 תיקון טעות
ן ו נ כ ת ת י נ ב ף לביטול ת ק ו ת ת ת  בהודעה בדבר הרשאה ל
ם 327, תשי״ד, עמי 399, ברשימה מי  עיר, שפורסמה בילקוט הפרסו
ל ד א ר ע מם׳ 164 — א ״ ת ת י נ ב ת ם ״ ו ק מ ר סידורי 15, ב פ ס , מ  א׳

ל יהוד״• •־־־־. ע מם׳ 264 —־ ארד א ״ ת ת י נ כ ת  יהוד״ צ״ל ״

 ד• בהפי
ן עלים, ו ה ולתכנ י נ ת לב י ז  מזכיר־ הועדה המחו

ה --:.׳ י פ י ז ח  מחו

ן עיר נלילי, מחוז המרכז ו נ ח תכ ט  ש

ת מפורטת . י נ קף לתכ ת תו ת  הודעה בדבר הרשאה ל
ת מפורטת י נ כ ת ת ד ק פ  והודעה על ה

ת בנין ערים, ד ו ק פ ם לסעיף 18א(2) ל א ת ה ת בזח הודעה, ב ר ס מ  נ
ה ת ש ר , ה ן ערימ, מחוז המרכז ו ית לבניה ולתכנ ז עדה המחו  1936. בי הו
ם הודעה זו ם לאחר פרסו ו ר חמישה עשר י ף - בעבו ק ו ת ת ת  ל
ת 4, 9, 22 — ו ק ל וש 6185 ח ת טסי נמ/501 — נ י נ כ ת ת - ל מו  ברשו
ט המצורף . ביחד עט התשרי ה ת ד ק פ ם נולדשטיין. שהודעה על ה  אחי
ט לקו רסמה בי ן עיר נלילי, פו ו נ ת לתכ י מ ו ק מ  אליה. במשרדי הועדה ה

• ם 378. תשט״ו מי  הפרסו
ת בנין ד ו ק פ ם לפעיף 18א(2) ל א ת ה ת בזה הודעה, ב ר ס מ  כן נ
ט המצורף רה ושל התשרי ת האמו י נ כ ת ם של ה י ק ת ע י ה  ערים, 1936, כ
ת האמורה — י ז ם הועדה המחו ת ו  אליה - בצורה שבה אישרה א
ם ד ל א רה ושם יוכל כ ת האמו י מ ו ק מ ו במשרדי הועדה ה פקד  הו

 לעיין בחם•

י 1935) א מ 3 ב ) ו ״ ט ש ״א באייר ת  י
 . י• גוברניק

ם, ן ערי ו יה ולתכנ ת לבנ י ז ש הועדה המחו א ושב ר  י
 מחוז המרכז

א ב ר פ פ ן עיר, כ ו נ כ ח ת ט  ש

ת מתאר י נ קף לתכ ת תו ת  הודעה בדבר הרשאה ל
ת מתאר ותשריט י נ כ ת ת ד ק פ  והודעה בדבר ה

ת בנין ערים, ד ו ק פ ם לסעיף 18(1) ל א ת ה ה הודעה, ב ת בז ר פ ט  נ
ן ו ית לבניה ולתכנ ז ן הרשאה' לועדה המחו ת ם נ י נ י שר. הפ  1936, כ
ם לאחר ו ר חמישה־עשד י ו ב ע ב — ף ק ו ת ת ת , ל  עדים, מחוז המרבז
ת י נ כ ת ת ״ א ר ק נ ר ה א ת ת מ י נ כ ת ת — ל מו ם הודעה זו ברשו ו פ ר  פ
, שהודעה ר סבא״ פ ר 1 (1949) של כ א ת ת מ י נ כ ת  מם׳ 49 - שינוי ל
ט המצורף אליה, במשרדי הועדה ם התשרי , ביחד ע ה ת ד ק פ  על ה
ט הפרסומים לקו ח בי ט פ ר ו ר פבא׳ פ פ ן עיר, כ ו ת לבניה ולתכנ י ט ו ק ט  ה

 122, תשי״ב•

ק של ת ע י ה ם לסעיף 18 (2), כ א ת ה ת בזה הודעה, ב ר ס מ  כן נ
ם ש ת האמורה, ו י מ ו ק מ ד במשרדי הועדה ה ק פ ו רה ה ת האמו י נ כ ת  ה

ל אדם לעיין בו• כל כ ו  י

י 1955) א ט ץ (3 ב  י״א באייר תשט׳
 י• גוברניק

ן ערים׳ ו ת לבניה ולתכנ י ז ושב ראש הועדת חטחו  י
 טחוז המרכז

ן עיר נלילי׳ טחוז המרכז ו נ ח תכ ט  ש

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

ת בנין ערים׳ ד ו ק פ ם לסעיף 18א(2) ל א ת ה ח הודעה׳ ב ת בז ר ס מ  נ
׳ ן ערים׳ מחוז המרכז ו ת לבניה ולתכנ י ז י הועדה המחו  1936׳ כ
ם ו ס ר ם לאחר פ ו ר חמישה עשר י ף — כעבו ק ו ת ת ת ה ל ת ש ר  ה
, ה ת ד ק פ ת מפי תנפ/467,,שהודעה על ה י נ כ ת ת — ל מו ו ברשו  הודעה ז
ת י מ ו ק מ ט המצורף אליה׳ במשרדי הועדה ה פ התשרי  ביתד ע

רסמה בילקוט הפרסומים 279׳ תשי״נ• ן עיר נלילי׳ פו ו נ  לתכ

ת בנין ד ו ק פ ם לסעיף 18א(2) ל א ת ה ת בזה הודעה׳ ב ר ס מ  בן נ
ט רה ושל התשרי ת האמו י נ כ ת ם של ה י ק ת ע  עדיפ׳ 1936׳ בי ה
ית ז ם הועדה המחו ת ו רף אליה - בצורה שבה אישרה א  המצו
כל ו ם י ש ה ו ר ו מ א ת ה י ט ו ק ט ו במשרדי הועדה ה פקד רה - הו  האמו

פ לעיין בהם• ד ל א  כ

י 1955) א מ 3 ב ) ו ״ ט ש ״א באייר ת  י
 י• גוברניק

ן עדים׳ ו ת לבניה ולתכנ י ז ש הועדה המחו א ושב ר  י
ז  מחוז המרכ



 הזמנות של פתי המשפט
 בית המשפט המחוזי בירושלים

ת ו נ מ ז  ה
 תיק אפוטרופסות 55|2ד
 בענין מינוי אפוטרופוס על הקטינים יצחק׳ ליאוני, מסעור

 ומימון בן חוטא מעץ כרם, אזור א׳ מם׳ 10, ירושלים,,
 והמבקש היועץ המשפטי לממשלה, שכתבתו למסירת
 מסמכים בתיק זה היא: פרקליט מחוז ירושלים, בנין נ׳נרלי, ירושלים.

 בתוקף צו בית המשפט שניתן היום, הריני מזמין בזח כל
 מעונין לבוא לבית המשפט תוך עשרה ימים מיום פרסום הזמנח
 זו, וליתן טעם מדוע לא יינתן צו הממנה את ר״ר יחזקאל לוי
 מעין כרם יחד עם פורטונה בן חוטא אף היא מעין כרם לאפוט־
 רופסים על נופם ורכושם של הקטינים הנ״ל, שאם לא כן יתן

 בית המשפט צו כטוב בעיגיו•

ם ש  ז׳ באייר תשט״ו (29 באפריל 1935) מ• כהן, ר

 תיק אימוץ 71,55
 בעניין אימוץ הקטינה מדלין טושנר, בתה של המנוחה רות

 מוענר•
 המבקשים מיוצגים על ידי באי כוחם עורכי הדין א• מרידוד
 וב• מנוח, שכתבתם למסירת מסמכים היא: רחוב בן יהודה 2,

 ירושלים•
 בתוקף צו בית המשפט שניתן היום, הנני מזמין בזח כל
 מעונין לבוא לבית המשפט תוך עשרה ימים מיום פרסום הזמנה
 זו, וליתן טעם מדוע לא יתן בית המשפט צו לאימוץ הקטינה הנ״ל,

 שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו• י • •

 י״ג באייר תשט׳״ו (5 במאי 1955) מ• כהן, רשם

 עזבוגות 69/35
 בעגין עזבון המגוחח חנה שפיצר מירושלים, שגפטרח ביום

 י״ז,בשבט תשטי׳ו (9 בפברואר 1955),
 ״ והמבקשת שושנה'רזיאל (שפיצר) מירושלים, על ידי באי

 כוחה עורכי הדין אהרן מ• שמחה ואליהו לנקין, שכתבתם למסירת.
 מסמכים היא: רחוב חרות ראשוגים 6, ירושלים•

 בתוקף צו בית המשפט שניתן היום, הריני מזמין בזח כל
 אדם להופיע בבית המשפט תוך עשרה ימים סיום פרסום הזמנה
 זו, וליתן טעם-אם יש בידו טעם ?ל שהוא-מדוע לא יינתן למבקשת
 צו הנהלת על כל נכסי המטלטלין, זכויות, חובות, ומקרקעין מסונ
 מירי ומולק' של המ:וחה, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב

 ־בעיניו•
 נ׳ באייר תשט״ו (25 באפריל 1955) מ• כהן, רשם

 תיק ירושח 70/53
 בענין עזבון המנוחה חנה שפיצר מירושלים, שנפטרה ביום

 י״ז בשבט תשט״ו (9 בפברואר 1955),
ל (שפיצר) טירושלים, על ידי א י  והמבקשת שושנה ח
 באי כוחה עורכי הדין א• ט• שמחה ואליהו לנקי[, שכתבתם

 למסירת טסטכים היא: רחוב דורות ראשונים 6׳ ירושלים•
 להווי ידוע כי המבקשת הנישה לבית המשפט בקשה למתן
 צו י המכריז על ירושת המנוחה, ובי בית המשפט ידון בבקשה

 ביום ג׳ בםיון תשט״ו (24 במאי 1955) בשעה 8-30 בבוקר•
 כל התובע טובת הגאה בעזבון יבוא לבית המשפט במועד

 הג״ל, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיגיו•
 ג׳ באייר תשט״ו (25 באפריל 1955) מ• כהן, רשם

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

 תיק עזבוגות 458/55
 בענץ עזבו; המנוח מנדל קרוא (קרופניק), שנפטר בתל־

 אביב ביום כ״ז בבםלו תשט״ו (22 בדצמבר 1954),
 והמבקשת קטר! קרוא מתל־אביב, על ידי באי כוחה עורכי
 הדין י• בר שירה׳ ד״ר ו• גולדברג׳ ח• בר שירה, נ• אליעזר, י•
 מאירוביץ וד• גקדימון׳ שכתבתם למסירת מסמכים היא: שדרות

 רוטשילד 14׳ תל-אביכ•
 להווי ידוע בי המבקשת הנישה לבית המשפט בקשה למתן
 צו המכריז על ירושת המנוח, וכי בית המשפט ירון בבקשה כעבור

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

 הג״ל, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב.בעיניו•
ם ש  ז׳ באייר תשט״ו (29 באפריל 1955) ש• כהן, ר

 תיק עזבונות 468/55
 י בענין עזבון המנוחה כרמלה בדאון, שנפטרה ביום ט״ו בטבת
 תשי״ב (13 בינואר 1952) עקב תאונת דרכים בכביש נתניה—תל־אביב,

 ליד רשפון,
 והמבקשות פפי בדאון ושלי בדאון, על ידי בא כוחן

 עורך הדין ישראל וינברג מרחוב יהודה הלוי 5, תליאביב•
 להווי ידוע כי המבקשות הגישו לבית המשפט בקשה למתן
 צו המכריז על ירושת המנוחה, וכי בית המשפט ידון בבקשה כעבור

 עישרה ימים מיום פדסומ הזמנה זו
 בל התובע טובת הגאה בעזבון יבוא לבית המשפט או יתגגד
 בכתב תוך המועד- הנ״ל, שאס לא כן יתן ביתי המשפט צו כטוב

 בעיניו•

ם ש  ז׳ באייר תשט׳׳ו (29 באפריל 1955) ש• כהן״ ר

 תיק עזבונות 454/55
 בעני! עזבון המנוח ר״ר אריך לבנשטיין, שנפטר בפתח תקות

 ביום ביט בתשרי תשט״ו (26 באוקטובר 1954),
 והמבקשים רוני לבנשטיין וירון יוסף לבנשטיין, קטינים
 המיוצגים על ידי אמס ר״ר אלן לבנשטיין טרחוב הס 21, תל־אביב,
 על ידי בא כוחה עורך הדין יעקב באומן, שכתבתו למסירת

 מסמכים היא: רחוב אלגבי 116, תל־אביב•
 להווי ידוע כי המבקשים הגישו לבית המשפט בקשה למתן צו
 המבריז על ירושת המנוח, וכי בית"המשפט ידון בבקשה כעבור

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

 בעיניו•
 ז׳ באייר תשט״ו (29 באפריל 1955) ש• כהן, רשם

 תיק עזבונות 457/53
 בעני! עזבו! הטגוח זאב צ׳שינסקי (הידוע נם בשם זאב
 וולף צישינםקי), שנפטר בגבעתיים, רחוב בצנלבו ביום ט׳

 בחשו; תשט״ו (5 בגובמבר 1954),
 והמבקשת נחמה צישינםקי מגחלת יצחק, על ירי בא כוחה
 עורך הדין ש• מ• קובלר, שכתבתו למסירת מסמכים היא: רחוב

 יבנה 25 אי, תל־אביב•
 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•
 כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט במועד

 . הנ״ל, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו•
 ז׳ באייר תשט״ו(29 באפריל 1955) ש• כהן, דשם



 בית המשפט המחוזי בתל אביבייפו
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע בי המבקש ועיש לבית המשפט בקשה לפת! צו
 המכריז על ירושת המנוח, וכי בית המשמיט ידון בבקשה כעבור

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

 הנ׳׳ל, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו• -.
 ז׳ באייר תשט״ו (29 באפריל 1853) ש• כהן׳ רשם

 תיק עזבונות 486/55
 בעני! עזבון המנוח אורי אביגד (מקודם רהנבלט), שנפטר

 בבי״ח קפלן ביום כ״נ בטבת תשט׳׳ו (17 בינואר 1955),
 והמבקשת הגי (חנה) אכיגד (מקודם רוזנבלט). לבית
 באום מנצר, על ידי בא כוחה עורך הדין דייר פ• ברט׳ שכתבתו

 למסירת מםמבימ היא: רחוב יהודה הלוי 38׳ תל־אביב•
 להווי ידוע כי המבקשת הנישה לבית המשפט בקשה למתן
 צו המכריז על ירושת המנוח׳ וכי בית המשפט ידון בבקשה כעבור

 עשרה ימים מיום פרסום הזמנה יזו•
 בל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט במועד

 הנ״ל, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו•
 ז׳ באייר תשט״ו (29 באפריל 1955) ש• כהן, רשם

 תיק עזבונות 487/55
 בענין צוואת המנות יעקב מקם גליקמן, שנפטר בביתו

 ביופ ב״ח בטבת תשט״ו (22 בינואר 1955),
 והמבקשת רעיה (ראיטה) גליקטן (לבית אטינגר) מרחוב
 אלקושי 8, תל־אביב, על ידי באי כוחה עורכי הדין ר״ר ה• שיפטר,
 י• ברמן ומ• אור, שכתבתם למסירת טםטכיט היא: שדרות רוטשילד
 10, תל־אביב• , • . י־
 בתוקף צו בית המשפט שניתן היום, הריני מזמין בזה בל
 מעונין לבוא לבית המשפט תוך עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו,
 וליתן טעם מדוע לא תוכח, לא תקויים ולא תירשם הצוואה
 האחרונה של המנוח, ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה למבקשת,

 שאם לא כן ינש בית המשפט ליתן תעודה זו כמבוקש
 י' באייר תשט״ו (29 באפריל 1935) ש• כהן, רשפ

 תיק עזבונות 488/55
 בענין עזבון המנוח טקס בלוך מרחוב הרב קוק 29, תל־
 אביב׳ שנפטר בפרדם כץ, ביום ז׳ בסיון תש׳״ח (14 ביוני 1918),
 והמבקשת הרטה בלוך מרחוב הרב קוק 29׳ תל־אביב,
 על ידי באי כוחה עורכי הדין ד״ר נ• סנדלר וד״ר א• ליכטנשטיין׳

 שכתבתם למסירת מסמכים היא: רחוב אלנבי 122׳ תל־אביב•
 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•
 בל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט או יתגנד
 בכתב תוך המועד הנ״ל. שאט לא בן יתן בית המשפט צו כטוב

 געיגיו•
 ז׳ באייר תשט״ו (29 באפריל 1955) ש• כהן, רשם

 תיק עזבונות 490/55
 בענין עזבו! המנוח יוסף וייסגרבר, שנפטר בתל-אביב
 ביום ט״ז בחשון תשט״ו (12 בנובמבר 1954), ".:

 והמבקשים קלרה וייסגרבר ורון וייסגרבר׳ע״י אטוקלרח
 וייםגרבר, מרחוב חילדםהיימר 30׳ תל־אביב, שניהם ובל אהד מהם
 על ידי כאי כוחפ עורכי הדין י• פרגקל וע• גתן, שכתבתם למסירת

 מסמכים היא: רחוב אחד העם 15, תל־אביב•
 להווי ידוע'כי המבקשים הגישו לבית המשפט בקשה למתן
 צו המכריז • על ירושת המנות, ובי בית המשפט ידון בבקשח

 כעבור עשרה ימים מיום פרמוט הזמנה זו
 בל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט תוך

 המועד הנ״ל, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו•.
 ז׳ באייר תשט״ו(29 באפריל; 1955) י • ש• כהן, רשם

 תיק עזבונות 469/55
 בעגין עזבון המגוחח חםיה צרני מרטת גן, שנפטרה ביום

באדר תשט-ו (14 במרס 1955).  כי:
 והמבקש חיים צרני מרחוב הורדים 13. רמת גן, על ידי
 באי כוחו עורכי הדין אברהם מקוב ואריה בן חרוץ מרחוב ליליג־

 בלום 30. תל־אביב•
 להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו
 חטכריז על ירושת המגוחח׳ וכי בית המשפט ידון בבקשה כעבור

 עשרה ימים מיום פרסום הזמגח זו
 בל התובע טובת הגאה בעזבון יבוא לבית המשפט במועד

 הג״ל׳ שאם לא בן יתן בית חטשפט צו כטוב בעיגיו•
 ר באייר תשט״ו (29 באפריל 1955) ש• כהן, רשם

 תיק עזבונות 470/55
 בעני! עזבון המנוח וולןז בילמס (הידוע נם בשם זאב
 בילמם) טאגגליה, שנפטר בתל־אביב ביום י״ד בניסן תשי״ד

 (17 באפריל 1954)׳
 והמבקשת מרי בילמס (הידועה גם בשם מרים בילמס)
 מאגגליח׳ על ידי באי כוחה עורכי הדין ם• ב• ששון וא• סלומי

 משדרות רוטשילד 60, תל־אביב•
 . להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן
 צו המכריז על ירושת המגוח, וכי בית המשפט ידון בבקשה כעבור

 עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו
 בל התובע טובת הגאה בעזבון יבוא לבית המשפט במועד

 הגיל, שאם לא כן יתן בית'המשפט צו כטוב בעיגיו•
 . ז׳ באייר תשט״ו (29 באפריל 1955) ש• כהן, רשם

 תיק עזבוגות 472/55
 בעני! עזבו! המנוח הוגו המבורגר, שגפטר בויליםדן(לוגדון),

 אננליה, ביוט 5 באוקטובר 1943׳
 והמבקשת חוה טמפלהוף (לבית המבורגר) טרחוב בלפור
 3, תל־אביב, על ירי בא כוחה עורך הדין ר״ר א• וולף, שכתבתו

 למסירת טםםכים היא: שדרות רוטשילד 10, תל־אביב•
 להווי ידוע כי המבקשת הנישה לבית המשפט בקשה למתן
 צו המכריז על ירושת המנוח, וני בית המשפט ידון בבקשה כעבור

 •שלושים יום• טיופ פרסופ הזמנה זו
 בל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט או יניש
 חתננדותו בכתב תוך המועד הגיל׳ שאם לא כן יתן בית המשפט

 צו בטוב כעיניו•

 ז׳ באייר תשט״ו (29 באפריל 1955) ש• כהן, רשט

 תיק עזבונות 481/55
 נין בעעזבון המנוח עמנואל ריסטלר, מוםטצ׳םטר, מדינת
 ניו־יורק ארצות חברית, שנפטר בניו־יורק ביום כ״׳ב באלול תש״י

- (4 בספטמבר 1950),
 והמבקשת לולה אבנםקי מסן פרנציםקו, מדינת קליפורניה,
 ארצות הברית. על ידי בא כוחה עורך הדין ר״ר אליהו פבטמן

מרחוב יבנה 34. תל־אביב• 1 : 

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

 שלושים יום מיום פרסום הזמנה זו•
 כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט במועד

 חג״יל׳שאס לא בן יתן בית המשפט צו כטוב• בעיניו•
 ז׳ באייר תשט׳׳ו (29 באפריל 1955) • ש• כהן, רשם

 תיק.עזבונות 482/55
 בעגין עזבון המנוח אהרן אשכנזי מתל־אביב, שנפטר

 בתל־אביב ביום כ״ו באדר תשט״ו (20 בטרם 1955).
 והמבקש בן ציון אשכנזי מרחוב הירקון 58, תל-אביב,

 על ירי בא.כוחו עורך הדין ט-ידינה מרחוב לילינגלום 21, תל-אביב•;



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

 תיק עזבונות 496/55
, שנפטר ביוב! ט״ז באדר ו ק נ נ ב  בענין עזבון המנוח יוסף ה

 תשט״ו (10 במרס 1955),
 והמבקשים מאיר רובננקו מרחוב השופטים 36׳ תל־אביב.
 ושלמה רובננקו מרחוב דב הוז 30׳ תל־אביב, שניהם על ידי
 באי כוחם עורכי הדין י• אדרת וח• נרוםמ;׳ שכתבתם למסירת

 מסמכים היא: רחוב לילינבלום 26׳ תל־אביב•
 בתוקף צו בית המשפט שניתן היום׳ הנני מזמין בזה כל אדם
 להופיע בבית המשפט תוך עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו׳
 וליתן טעם לדבר-אם יש לו טעם כל שהוא-מדוע לא תוכח׳ לא
 תקויים ולא תירשם הצוואה האחרונה של המנוח, ומדוע לא תינתן
 תעודת קיום צוואה למבקשים, ומדוע לא יינתן צו הקובע את
 היורשים ואת חלקיהם לנכי עזבון המנוח שלנביו לא ציווה המנוח
 בצוואה, שאפ לא כן ינש בית המשפט ליתן תעודה זו וצו זח

 כאמור•

 ז׳ באייר תשט״ו (29 באפריל 1955) ש• כהן, רשם

 תיק עזבונות 495/55
 בענין עזבון המנוח יצחק יוםיטוב קןןי, שנפטר ביום טי

 באב תשי׳׳ד (8 באונוסט 1954),
ר ליאון כהן מתל־אריש, על ידי בא כוחה ת ס  והמבקשת א
 עורך הדין יעקב בן בשט, שכתבתו למסירת מסמכים היא: שדרות

 ירושלים 49, יפו•
 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
 בל התובע טובת הנאת בעזבון יבוא לבית המשפט או יתננד
 בכתב תוך המועד הנ״ל, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב

 בעיניו׳
 ז׳ באייר תשט״ו (29 באפריל 1955) •־ ש• כהן, רשם

 בית המשפט המחוזי בחיפה
ת ו נ מ ז  ה

 תיק ירושות 146/55
 בעני! עזבון המנוחה מינה אזדרבן, שנפטרה בתל אביב
 ביום י״ד באדר תשט״ו (8 בטרם 1955) ושמקום מנוריה, האחרון

 היה ביקנעם, שיכון מס׳ 93,
 והמבקשת גיזלה פינקלשטייךרושו, אחות המנוחה הנ״ל,

 על ידי בא כוחה עורך הדין ד״ר ש• זיננר מרחוב המנינים 35׳ חיפה•
 להווי ידוע כי המבקשת הנישה לבית המשפט בקשה למתן
 צו המכריז על ירושת המנוחה׳ וכי בית המשפט ידון בבקשה ביום

 ב׳ בסיון תשט״ו (23 במאי 1955) בשעה 10-45 בבוקר•
 כל. התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט במועד

 הנ״ל, שאמ לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו•
 ו׳ באייר תשט׳ץ (28 באפריל 1935) ש• רזי, רשם

 תיק ירושה 138/53
 בעני! עזבו! המנוח גובראן מוסא מנצור מחיפה, שנפטר

 בנצרת ביומ ח׳ בכסלו תשי״ג (23 בנובמבר 1932),
 והמבקשת נעמאת זחלאן אשת ד״ר מרון צידאווי הגרה

 בגצרת•
 להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
 המכריז על ירושת המנוח, וכי בית המשפט ירון בבקשה ביום

 ב׳ בםיון תשט״ו (23 במאי 1955) בשעה 11-30 בבוקר•
 כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט במועד

 חנ״ל, שאם לא כן יתן בית הטשפט צו כטוב בעיניו•
 ו׳ באייר תשט־׳ו (28 באפריל 1953) ש• רזי, רשם

 תיק קיופ צוואה 143/55
ס שולמן, שנפטר בבוסטון ביום ק  בעגין צוואת המנוח מ

 3 באונוםט 1930,
 והמבקשים לואיס אוםטן ותיאודור שולמן, שניהם
 מברוקליין, מםצ׳וםטם׳ אדה״ב, על ידי בא כוחם עורך הדין י•
 קליבנוב, שכתבתו למסירת מסמכים היא: רחוב המנינים 35,

 חיפה•
 בתוקף צו בית המשפט שניתן היום, הנני מזמין בזה כל אדם
 להופיע בבית המשפט תוך עשרה ימים מיום פרסום ההזמנה,
 וליתן טעם-אס יש לו טעם כל שהוא-מדוע לא תוכח, לא תקוייט
 ולא תירשם הצוואה האחרונה של המנוח, ומדוע לא תינתן תעודת
 קיום צוואה למבקשים הנזכרים בה כמבצעי הצוואה היחידים,

 שאם לא בן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו באמור•

 ו׳ באייר תשט״ו (28 באפריל 1955) ש• רזי, רשם

 תיק ירושה 147/55
 בעני! עזבון הטגוחח פרידל קופרט (לבית קרנץ) טקודם

 מברלין, שנפטרה כשנת 1942 בשיאררז׳ (פולין),
 והמבקשת פסה בליצבלוי (לבית קופרט) מחיפה, על ידי

 בא כוחה עורך הדין ר״ר ב• נתן מרחוב הרצל 33, חיפה•
 להווי ידוע כי המבקשת הנישה לבית המשפט בקשה לפתן
 צו המכריז על ירושת המנוחה, וכי בית המשפט ידון בבקשה ביום

 ב׳ בפיון תשט׳׳ו(23 במאי 1955) בשעה 11 לפני הצהרים•
 בל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית .המשפט במועד

 הנ״ל, שאם לא בן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו

, רשם י  ש• ח  ו׳ באייר תשט״ו (28 באפריל 1955)

 תיק עזבונות 143/55
 בעני! עזבו! המנוח מרדכי צבי פרויליך מטבעון, שנפער

 ביום ב׳ באדר תשט״ו(24 בפברואר 1955),
 והמבקשת ניטל פרויליך, על ידי בא כוחה עורך הדין ר•
 הפלד, שכתבתו למסירת מסמכים היא: דרך העצמאות 57, חיפה•
 להווי ידוע כי המבקשת הנישה לבית המשפט בקשה למתן
 צו חטבריז על ירושת המנוח, ובי בית המשפט ידון בבקשה ביום

 ב׳ בםיון תשט״ו (23 במאי 1955) בשעה 10-15 בבוקר•
 כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט במועד

 הגיל׳ שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו•
 ו׳ באייר תשט״ו (28 באפריל 1955) - ש• רזי, רשם

 תיק ירושות 144/35
 בענין עזבון המנוח שמואל צור, שנפטר בחיפה במס י״ט

 בטבת תשט״ו (13 בינואר 1953),
 והמבקשת צפורה צור מנוה שאנן, רחוב הנלבוע 45, חיפה,
 על. ידי בא כוחה עור̂ך הדין משה ש• שרביט, שכתבתו למסירת

 מסמכים היא: רחוב העצמאות 61, חיפה
 , להווי ידוע כי המבקשת הנישה לבית המשפט בקשה למתן
 צו המכריז על ירושת המנוח, וכי בית המשפט ידון בבקשה ביום

 ב׳ בםיון תשט״ו (23 במאי 1955) בשעה 10-30 בבוקר•
 כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית הטשפט במועד

 הנ״ל, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו•
 ו׳ באייר תשט׳׳ו (28 באפריל 1953) ש• רזי, רשם



 בית המשפט המחוזי בחיפה
ה נ מ ז  ה

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

 ב׳ בםיון תשט׳׳ו (23 במאי 1053) בשעה 11-15 לפני הצהרים•
 כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית הטשפט במועד

 הנ״ל, שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו•
 ו׳ באייר תשטיו (28 באפריל 1955) ש• רזי׳ רשם

 תיק ירושה 148/55
 בענין עזבו! המנוח יצחק קופרט (שחיה ידוע בשם איזאק
פרט. וגם בשם איציק קופרט) י מקורם מברלין, שנפטר  קו

 בשנת 1944 באושוויץ,
 והמבקשת פסה בליצבלוי (לבית קופרט) מחיפה, על ידי

 בא כוחה עורך הדין דיר ב• נתן מרחוב הרצל 33, חיפה•

 הזמנות בתי הדין של הרבנות
 תיק 2947/תשטיו
 חוגשח בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון
 המנות ישראל יהודה, שנפטר בתל־אכיב ביום כיח באייר

 תשייר (31 במאי 1954)•
 המבקשת: ג׳וליה יהודה מרחוב לוינסקי 33, תל־אביב•

 כל התובע טובת הגאה וכל מעוגין שיש לו םיבה להתגגד
 לבקשה הג״ל יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר
 יום מיום פרסום הזמגה זו, שאס לא כן יתן בית הדין צו כטוב

 בעיגיו•

 ב׳ באייר תשטיו (24 באפריל 1955) קובו, סזביר

 בית הדין בחיפה
ה נ מ ז  ה

 תיק 1354/תשט״ו
 הוגשה בפגי בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבו!
 המגוח שלמה שנייברג, שגפטר ביום ייח בשבט תשט״ו (10

 בפברואר 1955) וגקבר בחיפה ביום הג״ל•
 המבקשת: חנה שנייברג• . . י

 כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה לחתננד
 לבקשה הניל, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חטישח עשר
 יום מיום פרסום הזמנה זו, שאט לא כן יתן בית הדין צו בטוב בעיניו•
 כיג בניסן תשט״ו (15 באפריל 1955) הרב נ• ניר, ספרא דדיינא

 הודעות בדבר מכירת מקרקעין
ל אביב־יטו י. תיק הוצל״פ 556/53 ת ת המשפט המחוזי כ  בי

 הודעה שניה בדבר מכירת מקרקעים
, מוצע י ת ש ם ר י ר  הרכוש המתואר להלן של החייבת מ
 בזח למכירה פומבית בדי. לפרוע את מחצית חוב המשכנתה
 הראשונה בסך 3000 (שלושת אלפים) ליי, המניע לבעל מחצית
, על ידי בא כוחו עורך הדין ש• הורוביץ י נ נ  המשכנתה עזרה ז

 מרחוב יהודה האי 20, תל־אביב•
 המכירה תתקיים במשרד ההוצל״פ בבית המשפט המחוזי
 בתל אביב־יפו במשך חמישה עשר.יום מיום פרסום הודעה זו• הצעות
 יתקבלו לאחר הפקדת 10 אחוז משווי הרכוש• מסי העברה ושכר

 המכריז - חלים על הקונה•

ש ו כ ר  ה
 המקום: נבעת רמב״ם, רחוב חביבה רייק 1•

 מספר הרישום: גוש 6154, חלקח 173•
 הסוג: מירי•

 השטת: 680.ממיר בשלמות,
 הגבולות: שטח מסודר•

 תיאור הנכסים: מגרש לבגין ועליו בית שבחלקו הפוגה
 לרחוב הוא בעל שתי קומות, ובחלקו הפונה לחצר - בעל
 שלוש קומות• בקומות הראשונה והשניה שלוש דירות בכל

 קומה, ובקומה השלישית — דירה אחת•
 מבין שבע הדירות, שלוש דירןת הן בנות שני חדרים רניליס,
 חדר אחד קטן׳ נזוזטרה׳ ועל׳ טטב!,׳׳ חדר אמבטיה וביש;

 בית הדין בירושלים
ה נ מ ז  ה

 תיק 791/תשט״ו
 הונשה בפני בית הדין בקשה לאישור הצוואה׳ מיום י״ז
 בטבת תשטיו׳ של הטנוח 'יחיאל יו0ף דיימונד, שנפטר בירד
 שלים ביום ט׳ בניסן תשטיו (1 באפריל 1955), ולטינוים של חברי
 הנהלת כולל- אמריקה תפארת ירושלים והאלמנה לאח זלטח

 דייטונד כאפוטרופםים מבצעי הצוואה•
 בתוקף צו בית הדין בירושלים מיום כיט בניסן תשט״ו׳ הרינו
 מזמינים בזח כל מעונין לבוא לבית הדין תוך חמישה עשר
 יום מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם מדוע לא תאושר הצוואה
 הניל ומדוע לא ימונו הנ״ל כאפוטרופםים מבצעי הצוואה׳ שאם

 לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו•
 ש• ת• פראנק, מזכיר כים בניסן תשטיו (21 באפריל 1955) ש• ת•

 בית.הדין בתל אביב־יפו
ת ו נ מ ז  ה

 תיק 2691/תשטיו
 הוגשה י בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון
 המנוח אליהו זן, (זנדברג), שנפטר בבי׳ץז תל השוטר ביום

 יינ באדר תשטיו (7 בספטמבר 0955•
 המבקשת: כוכבה זן, על ידי באת כוחה עורכת הדין חולדה

 אדלמן•
 כל התובע טובת הנאה ובל מעונין שיש לו סיבה להתננד
 לבקשה הניל יבוא לבית הדין ויטםור טענותיו תוך חמישה עשר
 יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית הרין צו כטוב

 בעיניו•
 כיה בניפן תשט״ו (17 באפריל 1955) י• קובן, מזכיר

 . . . תיק 2893/תשטיו
 הונשח בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון
 המנות יוסף פורצקי, שנפטר בתל־אביב ביום ח׳ בניסן ׳תשטיו

 (31 בםרפ 1955)•
 המבקשת: רבקה פורצקי מרחוב המלך ג׳ורנ׳ 4. תל־אביב•
 כל התובע טובת הגאה ובל מעוגין שיש לו סיבה להתנגד
 לבקשה הגיל יבוא לבית הדין וימסור טעגותיו תוך חמישה עשר
 יום מיום פרסום הזמנה זו׳ שאם .לא כן יתן בית הדין צו כטוב

 בעיניו•
 ב׳ באייר תשטיו (24 באפריל 1955) י• קובר, מזכיר

 תיק 2946/תשטיו
 הוגשה בפני בית הדין בקשה לטתן צו ירושה על עזבון
 המנוחה יטה (ינטה מרים) פרנקל, שנפטרה בתל־אביב ביום

 א׳ בניסן תשטיו (24 במרס 1935)•
 המבקש: אורי פרנקל מרחוב מזרחי 13, תל־אביב•

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

 בעיניו•
 ב׳ באייר תשטיו (24 באפריל 1955) : י• קובו, מזכיר
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 ברחוב הביבח רייק׳ לאורך חזית הבית׳ טלול כביש המחובר
 לרשת הכבישים "של נבעתיימ• הבית נמצא נאזור המגורים שנו׳
 לפי תכנית מתאר של גבעתיים׳ מותרת בניית בתי דירה בני שתי

 קומות על 25 אחוז משטח חטגרש•
 שענודים אחייב: משכנתה שניה בפך 4000 ל״י ושלישית
 בנך 3000 ליי לזנות זלכה נא;׳ מנשה׳ ושך 1000 ל״י לתופחח

 יחזקאל בטינה•
 השווי המוערך: 500׳ 21 ליי•

 ההצעה האחרונה: 7000 ליי.

 ב׳ באייר תשטיו(24 באפריל 55«:)
 מ• בן שאול

 המוציא לפועל, תל אביב-יפו

 שתי דירות בקומה הראשונה והשניה הן בנות שני חדרים׳
 הו?׳ נזוזטרה׳ מטנח׳ חדר אמנטיח ונ׳׳ש• דידה אתת בקומה
 השניה בת שלושה חדרים׳ הוי׳ נזוזטרת. חדר אמבטיה,
 וב״ש׳ ודירה אתת׳ בקוטר, הראשוגה׳ בה גר בעל הבית׳
 מתאימה, לפי השטח, לדירה בת שלושה חדרים ונוחיות׳
 אלא שלא נבנו בה המחיצות הפנימיות ולא הושלמה
 האינסטלציה הסניטרית, ככה שהיא כוללת ענשיו הדד אחד
 גדול, מטבח, ב״ש ומחסן• כתוצאה מאי סיומה בפגים נמצאת

 הדירה הזאת במצב מוזנח•
 כל יתר הדירות במצב המניח את הדעת, וכול; הושכרו• סטנדרד

 הבניה כמקובל בבתי מנורים מסוג בינוני•
 החצר- מגודרת רק מצר מזרח ובה מחסן בנוי מבלוקים עם

 ננ שטוח, ששטחו כ־7 מט״ר•

 פקודת החברות
 הודעות בדבר רישום הברות

 4• הון של 000 2 (אלפיים) לידות ישראליות המחולק ל־1995
 מניות רנילות בנות 1 ל׳״י כל אחת ול־5 מניות הנהלה בנות

 1 ל״י כל אחת
 . (חפ/13385)

 נ• חברת גוש 6125 חלקה 311 בערבון מוגבל•
 2• ט׳ באדר תשט״ו (3 בטרם 1855)•

 3• לרכוש חלקת 311 בגוש 0125 ולבנות עליה מבנים•
 4• הון של 000 1 (אלף) לירות ישראליות המחולק ל־990 מניות
 בנות 1 ליי כל אחת ול־10 מניות בכורה הניתנות לפדיון

 בנות 1 ליי כ״א•
 (חפ/13386)

 1• השקעות שטרן בערבון מוגבל•
 2• ט׳ באדר תשטיו (3 במרס 1955)•

 3• להחזיק מניות בחברות•
 4• הון של 000 2 (אלפיים) לירות ישראליות המחולק ל־1998
 מגיות רגילות בנות 1 ליי נל אחת, 1 מניה נדחית בת 1 ליי

 ו־1 מגיית הגהלה בת 1 ליי•
 (חפ/13387)

 1• השקעות זיו בערבון מוגבל•
 2• ט׳ באדר תשט״ו (3 במרס 1955)•

 3• להחזיק מניות בחברות•
 4• הון של 000 2 (אלפיים) לירות ישראליות חטחולק ל־1998
 מניות רגילות בנות 1 ל״י כל אחת, 1 טגיית הנהלה בת 1 ליי

- כ״א ו־1 מגיה גדחית בת 1 ליי•
 '(חפ/13388)

 1• השקעות גולומביק בערבו[ מוגבל•
 2• ט׳ באדר תשט״ו (3 במרס 1955)•

 3• להחזיק מניות בחברות•
 4• הון של 000 2 (אלפיים) לירות ישראליות המחולק ל־1998
 מניות רגילות בנות 1 ליי כל אחת, 1 מניית הגהלח בת 1 ליי

ת 1 ליי•  ו־1 מניה גדתית נ
 ||[(חפ/13389)

ת רחוב הפרדס 9 בערבון מוגבל•'  1• בי
 2• י׳ באדר תשט״ו (4 במרס 1955)•

 3• לרכוש חלקה 294 נגוש 0215 ולבנות עליה מבנים•
 4• . הון של 000 1 (אלף) לירות ישראליות המחולק ל־000 100

 מניות בנות 10 פרוטה כל.אתת•
 (חפ,13390) י

:  המספרים בהודעות מציינים פרסים אמו
. ה ר ב ח ם ה  1. ש

 2. תארין איגוד הזזברח.
 ג. מטרות החברה.

 4. הו! החברה.

 חברות פרטיות

ת דבורה בבגי־ברק״ גערבון מוגבל•  1• ״בי
 2• ז׳ באדר תשט״ו (1 במרס 1955)•

 3• לרכוש את החלקה 153 בגוש 6188 ולבנות עליה מבנים
 !״ הון של 000 2 (אלפיים) לירות ישראליות המחולק ל־80 מגיות
 רגילות א׳ בנות 100 פרוטה נל אחת, 19-900 מניות רגילות ב׳
 בנות 100 פרוטה נ״א ו־20 מניות בנורה הניתנות לפדיון

 בנות 100 פרוטה כל אחת•
 (חפ/13381)

 1• טירת מרגוע (בגוש 6615 חלקה 19 מגרש זמני 23)
 , בערבון מוגבל•

 2• ח׳ כאדר תשט״ו (2 במרס 1935)•
 3• ; •לרכוש מגרש בגוש 6615 ולבנות עליו מבנים•

 4• הון של 000 1 (אלף) לירות ישראליות המחולק ל־990 מניות
 רנילות בנות 1 ליי כל אחת ול־10 מניות בכורה הגיתנות

 לפריון בנות 1 ליי כליאחת•
 (חפ/13382)

 1• מעונות חלקה 687 גוש 6127 בערבון מוגבל•
p'; •(1955 2 במרס) 2• ח׳ באדר תשט״ו 
 3• לרבוש את החלקה מס׳ 687 בגוש 6127 ולבנות עליה מבנים.'ע
 4• הון י של 000 2 (אלפיים) לירות ישראליות המחולק ל־1990
 מניות רנילות בנות 1 ליי כל אחת 1ל־10 מניות בכורה הניתנות

 לפדיון בנות 1 ליי כל אחת•
 (חפ/13383)

 1• בינטרום - בנינים טרומיים בערבון מוגבל•
Bintarom—Prefabricated Building Co. Limited 

 2• ט׳ באדר תשט״ו (3 במרס 1955)•
 3• לבנות ולנהל בתים•

 4• הון של 000 2 (אלפיים) לירות ישראליות המחולק ל־2000 מניות
 רגילות בנות 1 ליי כל אחת• י

 (חפ/13384)

ת בערבון מוגבל•  1• חברה לפרסום כתבי• ע
Periodical Publications Limited 

 2• ט׳ באדר תשט״ו' (3 במרס 1955)•
 3• להוציא לאור כתבי עת שונים•



 1• עסיסית, בערבון ימוגבל•
 2• ט״ז באדר תשט״ו (10 במרס 0955•

 3• ייצור ושיווק אטריות, מקרונים, פתיתים ובל מיני דברי
 י מאפה•

 4• הון של 000 10 (עשרת אלפים) לירות ישראליות המחולק
 ל־3 מניות הנהלה בנות 1 ליי כל אחת ו־ל999 מניות רנילות

 בנות 1 ליי כ״א•
 (חפ;13400)

 1• אחוזת עמי בערבון מוגבל•
 2• טי! באדר תשט״ו (10 במרס 1955)•

 3• לרכוש את החלקה־ 37 בנוש 0520 ולבנות עליה מבנים•
 4• הון של 1000 (אלף) לירות ישראליות המחולק ל־990 מניות
 רנילות בנות 1 ליי כל אחת ול־10 מניות בכורה הנ־תנות

 לפדיון בנות 1 ליי כל אחת•
 (חפ;13101)

 1• ״נוח יהודה בבני ־ברק״ בערבון מוגבל•
 2• טיז באדר תשט״ו (10 במרס 0955•

 3• לרכוש את החלקות 495 - 494 בגוש ,6123 ולבנות עליהן
 מבנים•

 4• הון של 000 2 (אלפיים) לירות ישראליות המחולק ל־20 מניות
 בכורה הניתנות לפדיון בנות 100 פרוטה כל אחת, 80 מניות
 רנילות א׳ בנות 100 פרוטה כל אחת ו־900 19 מניות רנילות.

 ב־ בנות 100 פרוטה כל אחת•
 (חפ/13402)

 1• ״גטרוז״ בערבון מוגבל•
 2• ט״ז באדר תשטיו (10 במרס 1955)•
 3• לרכוש מגרש ולבנות עליו מבנים•

 4• הון של 000 1 (אלף) לירות ישראליות המחולק ל־1000 מגמת
 רגילות בגות 1 ליי כל אחת•

 (חפ/13403)

 1• ״רתחי פלסטיקם בערבון מוגבל״•
"Plastics Welders Limited" 
 2• י״ז באדר תשט״ו (11 במרס 0955•

 3• ריתוך המדים פלסטיים, ייצור ארגקים׳ מעילי גשם, צעצועים
 והמסחר בהם•

 4• הון של 500 (חמש מאות) לירות ישראליות המחולק לי500
 מניות רגילות בגות 1 ליי כל אחת•

 (חפ/13404)

 1• ״מבנה״ חברה לדיור בערבון מוגבל•
"Mivneh" Housing Companv Limited. 

 י״ז באדר תשט״ו (11 במרס •2 1955)•
 3  לגהל עסק• קבלנים •

 ^ הון של 000 10 (עשרת אלפים) לירות ישראליות המחולק
 ל-000 10 מגמת רגילות בגות 1 ליי כל אחת•

 (חפ/13405)

• 1  חלקה 247 בגוש 6123 בערבון מוגבל •
• 2  י״ז באדר תשטיו (11 במרס 0935 •

• 3  לרכוש את החלקה מם׳ 247 בגוש 6123 ולבנות עלית מבנים •
 הון של 000 2 (אלפיים) לירות ישראליות המחולק ל־100 מגיות •4
 [g בכורח הניתנות לפדיון בגות 1 ליי כל אחת 1ל־1900 מגיות

 רנילות בנות 1 ליי כל אחת•
 (חפן13406)

 רפל בערבון מוגבל• 1 •1
Repal Limited. 

 2• י״ז באדר תשט״ו (11 במרס 1955)•
 3• לעסוק בשיווק יבוא ויצוא של כל מיני סחורות.

 4• הון של 000 1 (אלף) לירות ישראליות המחולק ל־1000 מניות
 בנות 1 ליי כל אחת•

 (חפ/13407) ־

 1• בית רחוב אבךגבירול 113 בערבון מוגבל•
 2• י׳ באדר תשט״ו (4 במרס 0955•

 3• לרכוש את החלקה 182 בגוש 6214 ולבנות עליה מבנים•
 4• הון של 000 1 (אלף) לירות ישראליות המחולק ל־000 10 מגמת

 בנות 100 פרוטה כל אחת•
 (חפן13391)

 1• חברת חלקה 299 בגוש 6154 בערבון מוגבל•
 2• י׳ באדר תשט״ו (4 בטיס 0953•

 3• לרכוש את החלקה 299 בגוש 6134 ולבנות עליה מבנים•
 4• הון של 000 1 (אלף)'לירות ישראליות המחולק ל־9990 טניות
 רגילות בנות 100 פרוטה כל אחת ול 10 מניות בכורה הגיתנות

 'לפדיון בנות 100 פרוטה כל אחת•
 ן(חפ;13392)

 1• בתי רני חיפה בערבון מוגבל•
 2• י׳ באדר תשט״ו (4 במרס 0955•

 3• לרכוש חלקות 128, 129 בגוש 10837 ולבנות עליהן מבנים•
 4• הון של 000 1 (אלף) לירות ישראליות המחולק ל־1000 מניות

 : מילות בנות 1 ליי כל אחת•
 (חפ/13393)

 1• מפעלי עיבוד כותנה בית שאן בערבון מוגבל•
 2• ״ באדר תשט״ו (4 במרס 0955• ׳

 3• לנטוע, לעבד ולהחזיק שדות כותנה•
 4• הון של 000 50 (חמישים אלף) לירות ישראליות המחולק
 ל־000 25 מניות רנילות אי בנות 1 ליי כל אחת ול־000 25

 מניות רנילות ב׳ בנות 1 ליי כל אתת
 י (חפ/13394)

 1• שיכון חלקה 150 בגוש 6212 בערבון מוגבל•
 2• י׳ באדר תשט״ו (4 במרס 0955•

 3• לרכוש את החלקה 150 בגוש 6212 ולבנות עליח מבנים•
 4• הון של 000 1 (אלף) לירות ישראליות המחולק ל־1000 טגיות

 כנות י 1 ליי כל אחת•
 (חפ/13395)

 1• שיכון חלקה 153 •בגוש 6212 בערבון מוגבל•
 2• י׳ באור תשט״ו (4 במרס 0955•

 3• לרכוש את החלקה 153 ב;וש 6212 ולבנות עליה מבנים•
 4• הון של 000 1 (אלף) לירות ישראליות המחולק ל־1000 מניות

 בנות 1 ליי כל אחת•
 (חפ/13396)

 1• היכל אבן גבייול 88 בעיבון מוגבל•
 2• .י׳ באדר תשט״ו (4 במרס 0955•

 3• לרכוש את החלקה 123 בנוש 6217 ולבנות עליה מבנים•"
 4• הון של 000 1 (אלף) לירות ישראליות המחולק ל־998 מניות
 רנייות בנות 1 ליי כל אחת ול־2 מניות הנהלה בנות 1 ליי

 כל אתת•
 (חפ;13397)

 1• חברת בית רה׳ עציון מס׳ 7 בגבעתיים בערבון
 מוגבל•

 2• .טיז באדר תשט״ו (»1 במרס 0955•
 3• לרכוש את החלקה 92 בגוש 6155 ולבנות עליה מבנים•

 4• הון של 000 1 (אלך.) לירות ישראליות המחולק ל־000 100
 מניות בנות 10 פרוטה כל אחת•

 (חס/13398)

 1• חברת בית ברהוב כצנלםון 48 בערבון מוגבל•
 2• טיז באדר תשט״ו (10 במרס 0955•

 3• לרכוש את התלקח מם׳ 89 בנוש 6155 ולבנות עליו מבנים•
 4• הון של 000 1 (אלף) לירות ישראליות המחולק ל־000 100

 מניות בנות 10 פרוטה כל אחת•
 (חפ/13399)



 הרמן כהן 11 בערבון מוגבל•
 י״ט באדר תשט*ו (13 במרס 1955)•

 לרכוש את החלקת 838 בנוש 6903 ולבנות מליח מבנים•
 הון של 000 1 (אלף) לירות ישראליות המחולק ל־930 מניות
 רנילות בנות 1 ל״י כל אתת ול־50 מניות בכורה הניתנות

 לפדיון בנות 1 ל״י כל אחת•
 (חפ/13414)

 בית רחוב גורדון 26 בנתניה בערבון מוגבל•.
 י״ט באדר תשט״ו (13 במרס 0955•

 לרכוש את החלקה 18 בנוש 8269 ולבנות עליה מבנים•
 הון של 000 2 (אלפיים) לירות ישראליות המחולק ל־000 100
 מניות רנילות בנות 10 פרוטה כל אחת ו־000 100 מניות

 בכורה הניתנות לפדיון בנות 10 פרוטה כל אחת•
 (חפ!13415)

 בית רחוב גורדון 28 בנתניה בערבון מוגבל•
 י״ט באדר תשט׳״ו (13 במרס 0953•

 לרכוש חלקה 19 בגוש 8269 ולבנות עליה מבנים•
 הון של 000 2 (אלפיים) לירות ישראליות המחולק ל־000 100
 מניות רנילות בנות 10 פרוטה כל אחת ו־000 100 מניות

 בבורח הניתנות לפדיון בנות 10 פרוטה כל אחת•
 (חפ/13416)

 ח• י• נכסי בני־ברק בערבון מוגבל•
 י״ט באדר תשטיו (13 בטרם 1955)•

 לרכוש חלק מהטנרש טפי 1 בנוש 6196 ולבנות עליו מבנים•
 הון של 000 2 (אלפיים) לירות ישראליות המחולק ל־2000

 מניות רנילות בנות 1 ל״י כל אחת•
 (חפ/13417)

 ח• י• בניני תעשיה ברמת־גן בערבון מוגבל•
 י״ט באדר תשט״ו (13 במרס 0955•

 לרכוש את החלקה 119 בנוש 6127 ולבנות עליה מבנים•
 הון של 000 2 (אלפיים) לירות ישראליות המחולק ל־2000

 מניות רנילות בנות 1 ל״י כל אחת•
 (חפ/13418)

 א• דנציגר
 רשם החברות

 ו׳ בניסן תשט״ו(29 במרס 1955)

 משגב ארפל בערבון מוגבל•
 י״) באדר תשט״ו (11 במרס 0955•

 לרכוש חלקה 60 בנוש 6990 ולבנות עליה מבנים•
 הון של 000 5 (חמשת אלפים) לירות ישראליות המחולק

 ל-5000 מניות בנות 1 ל׳״י כל אחת•
 (חפ/13408)

 אליכסיר בערבון מוגבל•
Elixir Limited 

 י״) באדר תשט׳״ו (11 במרס 1955)•
 לנהל עסקי סוחרים כלליים• ־

 הון של 000 5 (חמשת אלפים) לירות ישראליות המחולק
 ל־5000 מניות רנילות בנות 1 ל״י כל אחת•

 (חפ/13409)
 חברת גלובל צלופן בערבון מוגבל•

Global Cellophane Company Limited 
 י״) באדר תשט״ו (11 בטרם 1955)•

 לייצר צלופן ולסחור בו•
 הון של 000 2 (אלפיים) לירות ישראליות המחולק ל־2000

 מניות בנות 1 ל״י כל אחת•
 (חפ/13410)

 ״חלקה 59 בגוש 6939 בעדכון מוגבל״•
 י״ז באדר תשט״ו (11 במרס 0953•

 לרכוש את החלקה 59 בנוש 6939 ולבנות עליה מבנים•
 הון של 000 1 (אלף) לירות ישראליות המחולק ל־2 מניות
 בכורח הניתנות לפדיון בנות 1 ל״י כל אחת ול־998 מניות

 רנילות בנות ï ל״י כ״א•
 (חפ/13411)

 ״חלקה 348 בגוש 6205״ בערבון מוגבל•
 י״ט באדר תשט״ו (13 במרס 0953•

 לרכוש את החלקה 348 בנוש 6205 ולבנות עליה מבנים•
 הון של 000 1 (אלף) לירות ישראליות המחולק ל 000 10 מניות

 בנות 100 פרוטה כל אתת•
 (חפ/13412)

 חברת חלקה 709 בגוש 6158 בערבון מוגבל•
 י״ט באדר תשט״ו (13 במרס 0955•

 לרכוש את ההלקה 709 בנוש 6158 ולבנות עליה מבנים•
 הון של 000 1 (אלף) לירות ישראליות המחולק ל־9990 מניות
 רנילות בנות 100 פרוטה כל אחת ול־10 מניות בכורה הניתנות

 לפדיון בנות 100 פרוטה כל אחת•
 (חפ;13413)

 קופת תגמולים של עובדי י• גרין ושות׳(א״י) בע״מ
 אגודה שיתופית בע״מ•

 2• תל-אביב•
 3• כ״) בניסן תשט״ו (19 באפריל 1955)•

 4• קופת תגמולים•

 1• קופת תגמולים של עובדי מוסד חינוכי אלוני יצחק
 אגודה שיתופית בע״מ•

 2• דואר פררפ חגה•
 3• כ״ז בניסן תשט״ו (19 באפריל 1955)•

 4• קופת תגמולים•
 נ׳ באייר תשט׳״ו (25 באפריל 1955)

 1• קופת תגמולים של הסתדרות מורי אגודת ישראל
 ״מסד וסעד למורה״ אגודה שיתופית בע״מ•

 2• ת-ד• 2886 תל־אביב•
 3• כ״ט בגיםן תשט״ו (21 באפריל 1955)•

 4• קופת תגמולים•
 ו׳ באייר תשט״ו (28 באפריל 1955) צ• בר־״ניב

 רשם האגודות השיתופיות בפועל

 פקודת האגודות השיתופיות
 רישום אגודות שיתופיות

 המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה : 1
 שם האגודה.

 כתובת רשומה.

 תאריך הרישום.
 0וג האגודה.

 יצרני החלב באזור, אגודה חקלאית שיתופית בע״מ•
 אזור•

 ב״ז בניסן תשטיו (19 באפריל 0935•
 חקלאית כללית•

 ״אורות״ להקה דרמטית ירושלים אגודה שיתופית
 בע״מ•

 ת־ד• 1230, ירושלים•
 כ״ז בניסן תשט״ו (19 באפריל 1935)•

 יצרנית (שירותיס)•

 שיכון פועלים א׳ בכרכור אגודה שיתופית בע״מ•
 כרכור• • •

 כ״ו בניכן תשט״ו (19 באפריל 1955)•
 שיכון בכפר•



 צו פירוק ואסיפות ראשונות
 שפ 'החברה: פתול ברזל חברה בע״מ בפירוק•

 כתובת המשרד תרשופ: רחוב הרצל 41׳ תל־אביב•
 בית המשפט המחוזי: בתל אביב־יפו•

 טפפר הענין: תיק אזרחי 423/55•
 תאריך הגשת הבקשה לפירוק: י״ט באדר תשט״ו (13 במרס

•(1955 
 תאריך צו הפירוק: ג׳ באייר תשט״יו (25• באפריל 1955)•

 חיופ והמקופ לאסיפות ראשונות: א׳ בםיון תשט״ו (22 'במאי
 1955) במשרד מקבל הנכפים הרשמי בתל־אביב׳ רחוב׳ נחלת

 בנימין 39•
 שעות האסיפות: א) נושים - בשעה 1-00 אחרי הצהרים•

 ב) משתתפים בשעה 15<1 אחרי הצהרים•
 י׳ באייר תשט״ו(2 במאי 1955) ח• קדמון

 מקבל חנכסיפ הרשמי

 הודעה על שחרור מפרק
 שפ החברה: ״אחוזתי* חברה לחסכון ולבנין בע״׳ט בפירוק•

 כתובת המשרד הרשופ: רה׳ טקוה ישראל .20׳ תל־אביב• ]
 בית המשפט המחוזי של: תל אביב־יפו•

 מפפר הענין: תיק אזרחי 254/38•
 שפ המפרק, תיאורו וכתבתו: רבקה דנון־לוי׳ עו״ד׳ רוי החלוצים

 2, תל־אביב•
 תאריך השחרור: נ׳ באייר תשט״ו (25 באפריל 1955)

 ו׳ באייר תשט״ו (25 באפריל 1955) ח• קדמון -י•
 מקבל הנכפים הרשמי

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

 הודעה על תוצאות ההגרלה - הוצאה שלישית
 בהתאם לתקנה 6 (נ) לתקנות מילווה מלחמה (אנרות חוב
 למוכ״ז), תשי״א-1951, מתפרפמות בזח תוצאות ההגרלה מסי

 40, שהתקיימה ביום רבועי, י״ב באייר תשט״ו(4 במאי 1955)•
 א• אנרת החוב הבאה עלתה בנורל ראשונה ותיפדה בסך 5,000 ל׳׳י:

 225934; . • י -
 ב• אנרת החוב הבאה עלתה בנורל אחריה ותיפדה בפך 1,000 ל״י:

;329322 
 נ• אנרת החוב הבאה עלתה בנורל אחריה ותיפדה בפך 500 ל״י:

!499523 
 ד• ארבע אנרות החוב הבאות עלו בנורל אחריה וייפדו בסך 250

 ל״י כל אחת:
;284786 ,258555 ,208016 ,474542 

 ה• שמונים אנרות החוב הבאות עלו בנורל אחריהן וייפדו בסך
 100 ל״י כל אחת:

 ,337943 302466׳ 455576, 279927, 380889, 274424, 477875, 427043,
,297908 ,362474 ,434468 ,233586 ,248948 ,334825 ,427057 393648, 
,202294 ,420733 ,438894 ,479414 ,342862 ,456410 ,457839 223467, 
,260243 ,309155 ,310550 .311232 ,256566 ,494690 ,479554 405078, 
,383703 ,346580 ,495292 ,340799 ,201026 ,455459 .263472 218084. 
,382062 .470571 ,264740 ,281610 ,256605 ,463123 ,274269 291182. 
,403559 ,315461 ,490290 ,383407 ,229802 ,334405 ,408377 467664, 
 .412509 408075׳ 316683. 395327. 294890, 384713, 264822, 263865,
 385568׳ 204294. 324457. 236362. 494369, 440785. 246919׳ 375061.
 .241581 269039׳ 231840׳ 463712׳ 295495׳ 245378׳ 268470, 322503•

 אנרות החוב שעלו בגורל ושנישפו בישראל אחרי יום כ״ח
 בשבט תשייא (12 בפברואר 1950) ייפרעו. לפי דרישה׳ כעבור
 עשרים ואחד יום מיום פרסום הודעת זו, בבנק ישראל. רחוב

 אחד־העם 27, תל־אביב•
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ם להוראות סעיף 13(ב) א ת ה  הודעה על גמר מיזוג ב
 . נמ^ת בזח הודעה שביום כ״ז בניפן תשט״ו (19 באפריל
ת תגמולים פ ו  1955) נשלטה העברת האקטיבח והפםיבוז של ק
 של עובדי מפעל האספקה בירושלים אגודה שיתופית
 בע״מ, לקופת תגמולים של עובדי הקואופרציה הצרכנית

 בישראל אגודה שיתופית בע״מ• :
 הודעה טוקדטת על כך פורסמה בילקוט הפרסומים 396.

 תשט״ו•
 ו׳ באייר תשט׳׳ו (28 באפריל 1955) צ• בר־ניב

 רשם האגודות השיתופיות בפועל

 .ביטול רישום אגודות שיתופיות לפי סעיף 50 (2)
 הואיל וביום ח׳ בתשרי תשי״ד (14 בספטמבר 1953) גיתן
 צו על פירוק האגודה ״המכונן״ קואופרטיב לתיקון והרכבת
ות משרדיות ביפו בע״מ, והואיל והפירוק הנ״ל נ  מכו
 נםתיים; ניתנת בזח הודעה שרישום האנודה הנ״ל נתבטל

 ושטח נמחק טםפר הרישוטיס של אנודות שיתופיות•
 הואיל וביום כ״ח באב תשי״ד (24 באונוםט 1954) ניתן צו
 על פירוק חאנודח ״רמת החיל״ שיכון חיילים משוחררים
 אגודה שיתופית בע״מ, והואיל והפירוק הנ״ל נסתיים;
 ניתנת בזח הודעה שרישום האנודח חנ״׳ל נתבטל השטח נטחק

 מספר הרישומים של אנודות שיתופיות•

 ו׳ באייר תשט״ו(28 באפריל 1955) . צ• בר־ניב
 רשם האנודות השיתופיות בפועל

 תיקון טעות
 בהודעות בדבר רישום אגודות שיתופיות. שפורפטו בילקוט
 חפרטוטיט 405׳ תשט״׳ו, עטי 607, בטור היטגי, בטקוס ״קרית

 רטז בחיפה״ צ״ל ״קרית רמז ב׳ בחיפה״•

 פקודת פשיטת הרגל׳ 1936
 צו הכרזת. חייב כפושט רגל ומינוי נאמן

 שם החייב, תיאורו וכתבתו:
 חיים ברנרזון, חשטלאי׳ רחוב לאן 4, רמת נן•

 בית המשפט המחוזי: בתל-אביב־יפו
 מפפר הענין: תיק אזרחי 393/55

 תאריך חצו המכריז את החייב כפושט רגל:
 לי בניפן תשט״ו (22 באפריל 1955)•

 שם הנאמן, תיאורו וכתבתו:
 זלמן רוזובםקי׳ עו״ד׳ רחוב יהודה הלוי 40׳ תל־אביב•
 תאריך תעודת המינוי: י״ב באייר תשט״ו (4 במאי 1955)•

 י*ב באייר תשט״ו(4 בטאי 1955) ח• קדמון
 מקבל הנכסים הרשמי

 פקודת י החברות
 הודעה על תשלום דיווידנדה

In liquidation, שם החברה. :The Arab National Bank Ltd. 
 (הבנק הערבי הלאומי בע״ם בפירוק)

 כתובת המשרד הרשום: ירושלים•
 בית המשפט המחוזי: בירושליפ•

 מספר חעניןיהנדון: תיק אזרחי 168/51•
 חסכומ לכל לירח: 250 פרוטח•

 דיווידנדח ראשונה, אחרונה או אחרת: שלישית•
 זמן פרעונח: כ״א באייר תשט״ו(13 במאי 1955)•

 מקום התשלום: משרד מקבל הנכסים הרשמי, בנין בתי הטשפט,
 ת־ד• 1254. ירושלים.

 ו׳ באייר'תשט״ו(28 באפריל 1955) ח• קדמון
 מקבל הנכפים הרשמי
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 חוק בנק ישראל׳ תשי״׳ד-1954
 דין וחשבון חדשי לפי סעיף. 58(2) לחוק בנק ישראל׳ תשי״ד-1954, על נכסי הבגק: וההתתייבויותיו. ליום ח׳ באייר תשט׳יו

 (30 באפריל 1955)•

- נכסים ההתחייבויות
 ל״י ליי

 זהב — מוחזק אצל קרן הטטבע הבינלאומית 2-025,085-608 הון הבנק —10,000.000
 יתרות בבנקים במטבע־חוץ 94,473,780-483 קרן מילואים 91,286-992

 חשבונות סילוקין בקשר להסכמים מסחריים 4,777,842-500 .שטרי בנק ומעות במחזור 176,434-650-468
-•1,000,000 פקדונות מוסדות בנקאיים 65,255,538-325  פקדונות במוסדות בנקאיים בל״י

 שטרי אוצר• —51,680-000 פקדונות מוסדות בנקאיים בטטבע חוץ 372,024-815
 שטרי מקרקעין —77.270,000 פקדונות מוסדות ממשלתיים 1,746-022-901

 .מקדמות לממשלת 20,483.028-855 פק־ונות האוצר בטטבע חוץ 12,532,675-968
 שטרות שנוכו 1.289-000-408 חשבון האוצר - הסכמים מסחריים 1,000,998-294

 הלוואות למוסדות בנקאיים 3,190,111-396 חשבונות סילוקין בקשר להסכמים
 התחייבויות האוצר לפרעו! חובות לבנקים מםחרייפ 1,062,389-603

 מרכזיים בחו״ל לפי הסכמים מסחריים. 10,996,706-142 חשבונות בנקים מרכזיים בחו׳׳ל
 שטרי התחייבות של הממשלה לפרעון לפי הסכמים מסחריים 10,996,706-142
 הון הבנק —9-000,000 קרנות חליפין ופקדונות במטבע חוץ 31,624,781-708
 שטרי התחייבות של הממשלה לכיסוי חשבונות אחרים 1,645,057-802

 טעות במחזור —4,100.000
 קרנות חליפין יתרת חוב בל״י 31,624,781-708

 חשבונות אחרים 831,795-918

312,762,133-018 312.762.133-018 

 כל נושי החברה מוזמנים בזח להגיש את תביעותיהם׳
 בצירוף הוכחותיהם׳ במשך.שלושים יומ מיום פרסום הודעה זו י

 לחתום מטה׳ רחוב רופין 33׳ תל־אביב•
 נושה שלא יגיש את תביעתו עד התאריך הנ״ל יהיה.מה־

 תובעים ואינם נענים•
 יהודה בר נתן

 מפרק

 ״פיתוח״ חברה למימון ולהשקעה
 של הסתדרות פועלי אגודת ישראל בא״י בע״מ

 ניתנת בזה 'הודעה כי בישיבת מועצת ההנהלה של החברה,
 שהתקיימה ביום כ׳״ב בניפן תשט׳״ו (14 באפריל •1955) נבחר

 אריה מנחם מורגגשטרן למנהל בפועל של החברה• י
 חתימתם המשותפת של אריה מנחם ־ מורננשטרן ויחיאל׳

 קםירר תחת חותמת החברה, תחייב את החברה בכל עגיניה•

 פקודת. החברות
 החלטה מיוהדת לפי םעיןן 67

 חברת ניומט בע״ט
 באסיפה כללית יוצאת מן הכלל של בעלי המגיות בחברה
 הג׳׳ל שנקראה באופן חוקי, והתקיימה ביופ י״ח בשבט תשט״ו
 (10 בפברואר 1955) בתל־אביב, נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק
 את חברת ניומט בע״מ מרצון, ולפנות את בבלי, םילנר, ריק

 ושות׳ בתור מפרקים, כדי לנהל את פירוק 'החברה•

י  חברתי ״זיו הנקרה״ בע״מ י
 בהתאם להחלטת ההנהלה מיום י״ב בניסן תשט״ו (4 באפריל

 1953) ניתנה זכות החתימה בשם החברה למנהלים אלה:
 יוסף מדיון

 שמריח: ליברמן
 יוסף פלדמן •

 זאב ׳קרפ י
 חתימת שמריה ליברמן ביחד עם חתימת אחד מבין. יתד;

 שלושת המנהלים הנ״ל: תחייב את החברה•

 חוק בנק ישראל, תשי״ד - 1954
 דיו והשבח לפי םעיוי 58(1) של חוק בנק ישראל, תשי״ד—1954,
 על מחזור המטבע והנכסים המוחזקים לעומחו בסיום העבודה

 ביום י״ט באייר תשט״ו (11 במאי 1055)
 פרי ל״י

179,358,932 -

4.021,809 039 . .  .מעות (מטבעות קטנות) במחזור .
1 »3.380,791 039 

2,025,085 60S זהב— מוחזק אצל קרו המטבע הבינלאומית 
 יתרות במטבעות חוץ . . .••׳. . . 431 05,405,705
 7,270,000־

—  שטרי מקרקעי! של הממשלה י
3S,G80,000 — שטרי אוצר ושטרי התחייבות של הממשלה 

 שטרי חוב, שטרי חליפין והלוואות לבנקים — —
183,380,791 039 

י  ד

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

 םכוט שטרי אוצר - ל״י

69.400,000— 
18,360,000— 
18,360,000— 

69,400,000— 

 שהיו במחזור ביוט ט׳ בניסן
 תשט״ו (1 באפריל 1935)

 שהוצאו אחרי התאריך האטור
 שנפרעו אחרי התאריך האמור

 הנמצאים במחזור ביום י״ט באייר
 תשט״ו (11 במאי 1955)

 הודעות אלו מתפרסמות על אחריות המודיעים ואין בפרסומן
 משוס מתן. תעודה על נכונותו

 מרכז לשיווק שפופרות בערבון מוגבל
 ,.- (בפירוק מרצון) ;: ..

 ניתנת,בזח הודעה כי האפיפח הכללית היוצאת מן הכלל
 שהתכגסה ביונ: ג׳ באייר תשט״ו (25 באפריל 1955) החליטה פח

 אחד לפרק את החברה טרצון•

12.5.1055 , ו ר תשט״ י י א ם 414, כ' ב י מ ו ס ר פ ט ה ו ק ל  796 י




