רעמסות

ילקדע הפרסוטיכו
1096

כיד בםיון תשכ״ד

 4ביוני 1964
עפוד

עסוד
אישור סטיכית של קונסולים הטיפה «ת כוחם לכת!
תודעות בדבר סמכויות הערים
הודעת ע 5פינוי מועצה לייצור ולשיווק של זיתיפ
)טועצה זמנית( ,קביעת תפקידיה ודרכי פעולתה .
מינוי טנהל השירותים חוסרינריים .
הודעה בדבר ט״נוי ועדה מייעצת לפי חוק הזרעיפ,
הודעה על מינוי פקיד היערות .
תודעת על פינוי ועדת ערר לעניז פכשות לפי חוק
המועצה לענן« הלול )ייצור ושיווק( ,תשכ׳׳ד—1963
הודעה על מינוי ועדת מכסות לשי החוק האסור
הודעת על אישור תכנית לסי חוק המים ,תשי״ט—1959
מינויי אנשים להם יהיו נתונים הסםכויות והתפקי
. . . . .
דים של ממונח על טתוז
הורעה עי הרכב! של מועצות דתיות .
אישזד תאנידים לעניו חשלום שכד עבודה לפי חזק
צו בדבר אישור תשלוט לקופת תנטולים כפיצויי
פיטורים
הודעת על מתן היתר כללי לאפיה בלילה .
תודעה בדבר פטור ממכרז לפשרה בלשכת נעיא
הודעה בדבר בחירת סנז ראש המועצה האזורית

וזורעת בדבר בחירת טנז ראש הסועצה תפסומית
1817
1648
1&18
164S
1640
1949
1949

1663
הודעח בדבר בחירת  110ראש המועצה הטקזםית
הודעת
הודעת
1953
הודעת
הודעת
הודעה

על זזישוב תקופת שירות של סוהרים .
ברבר החזרת שטחים לפי חוס הנפם ,תמי״כ—
. . . .
.
ברבר פקיעת היתר מוקדם לפי החוק האסור
על מתן שטר חזקת לפי החוק תאשור .
על פת( רשיונות לפי החוק האסור — תיקו!

1640
1649
1640

הודעח בדבר חידוש רשיונות טורדים .
הודעות לפי פקודת בני! ערים. 1036 ,

)!164
1950

הודעות בדבר בקשות לסירוס הברות .
הודעות לפי פקודת החברות

1651

הודעות לפי פקידת האנודות השיתופיות .
הודעות סאת כונס הנכסים הרשמי .
הודעות טאת האפוטרופוס הכללי

1651
1651
1631
1652

דויח בנק ישראל על מחזור המטבע .
הסכום הכולל של שםרי האוצר .
תיקו! טעויות דפוס

,

.

׳

.

.

.

.

.

1653
1652
1652
1852
1653
1653
1653
1954
1661
1875
1677
1678
1670
1681
1683
1684
16S4
1683
1685
16S5
1680

הודעות
נמסרת בזה הודעת כי הברה זמנית הפיסח את כוווו של מר ליאון
נמסרת בזה הודעה כי הברה זמנית המיפזו את כויזו של מר בודים
פלימן שובלמן) (Boris Fumaa Sutwtmuiלכהן כקונסול כבוד של זלדיס מ ד ל) ( n zeidisMandel«1לכהן כקונסול כבוד של קהילית
קהילית ציילי בתל־אביב)תתום סמכותו :חל־אביב( ,ניתנת ביום כי» זנ׳ילי בתיפה )תחום סמכותו :תיפה(״ ניתנת ביזם כ״פ באדר תשביד
) 13כפרס .(1964
 r a mתשכיר<2נ בינואר .(1964
ביה באייר תשכיד)ד במאי (1944
)חט (73300

חייט יחיל
כיה באייר תשכ-ד נ 7במאי (1964
חיים יחיל
המנהל הכללי של משרד החוץ
המנהל הבללי^של םשרר החוץ )חמ (73300

הודעות ב ד כ י םמפזיווו השריה
הממשלה החליטה למלא את ידי סנן ראש הממשלה לבצע מיום ג׳
 (.t19631את התפקידים של ראש הממשלה כל
בסיין משכיד ) במאי
ימי העדרי מן הארץ ולהשתמש במילוי הפקידים אלה בסמכויותיו על
ראש הממשלה.
י ע ל עחאי
ט*ו בסיון תשכ׳־ד) 26במאי (1964
מזכירת הממשלה
)חמ (73311
הממשלה החליטה למלא את ידי סגן ראש הממשלה לבצע מיום
כ«ג בסיון תשכיר ) 3ביוני  (1964את התפקידים של שרת החוץ בל
ימי העדרה מן הארץ ולהשתמש במילוי תפקידים אלה בסמכויותיה
של שרת החוץ.
נדו  y v nתשביד ) 26במאי (1964
)חמ (78311

י ע ל עחאי
מזכירת הממשלה

הממשלה החליטה למלא את ידי שר האוצר לבצע מיום כ׳ בטיון
חשכ״ד) 31במאי  (1964את התפקידים של שר הבסהון בל ימי העדרו
מן ה א  pולהשתמש במילוי תפקידים אלה בסמכויותיו של שר הבטוזון.
ט*ו בסידן תשכ״ד ) 26במאי (1964
)חמ (78311

י ע ל עחאי
מזכירה הממשלה

י חוק־יםוד :ה כ נ ס ת
• י חילופי גברי בכנסת •
אני מודיע בזה׳ כי הבר הכנסת יצחק בן אהרן מרשימת אחדות
העבודה — פועלי ציון ובלתי מפלגתיים — תו — התפטר מחברותו
בכנסת ונתן אלמוזלינו שבא אחריו ברשימה התפטר ממועמדותו
ובחהאס לסעיף  43לחוק־יסוד :הכנסת י׳ בא במקומו ג׳בארה סלים.
ביט באייר תשכיד ) 11במאי (1904
)חמ (766601

קדיש לת
יושב ראש הכנסת

 1פית 244׳ תשיית׳ עמי .69

הודעה על מינוי מועצה •לייצור ולשיווק של
זיתימ )מועצה זמנית( ,קביעת תפקידיה
ודרכי פעולתה
א .אנו מודיעים בזה׳ כי מינינו מועצה לייבור ולשיווק של זיתים
)מועצה זמנית( בהרכב זה:
משרד החקלאות׳ יושב ראש
שלמה כנרחי
— משרד המסחר והתעשיה׳
יוסף מזור
סנן יושב ראש
— משרד התקלאדת
דוד זכריה
— משרד המסחר והתעשיה
אריה כספי
— משרד האוצר
דיר יעקב פיקד
— משדד החקלאות
דיר פנחס שפינל
— דיר אל־אשד
.אממד אלדבאח
חפן עבד אלמגייד — דיר־חנא
— מניר
מוהנא אלעאסי
נת )משולש(
פלי עבד אלדאזק
— שפרעם
אנטואן בחות׳
— טייבה
חסן בראנסי
מוחמד חסין ניגאייפ — סכנין
— אחי הוד
משולט דמתי

-

-

--

חדלדח
משה הס
עמקה
חסן לוי
— מעיליה
*סעד ליום
י נ׳וליפ
סלאמה חסן מאדי
י ראמה
הנא נסיף מוויפ
וו״ב אליאס נה־לה — ראמח
עאזר ערפול
— מגיר
ירושלים
ישעיהו ק ו ^
שייך חסין עלי רמאל ירקה

-

ג  .אלה תפקידי המועצה:
) (1לייצג את ענף הזיתים בארץ כלפי הממשלה ומוסדותיה
ובכלל זה לייעץ לממשלה׳ להמליץ ולחוות דעת גפניוז —
)א( בבל הנוגע לשיקום ענף הזיתים ופיתוחו;
)ב( בבל הצעת חוק או הצעת תקנות או צווים הגונעיס
לענף הזיתים;
)ג( ככל הנוגע לשיווק של זיתים לשמן ולביבושיפ ומדי
ניות הסחירים לזיתים כבושים ולשמן זית;
)ד( בבל הנוגע לפיתוח של בהי־בד לשמן זית ומפעלים
לעיבוד וכיבוש זיתים;
)ה( בכל הנונע ליבוא ייצוא של זיתים כבושים ושמן זית;
)ו( בדבר מחקר של שוקי חוץ לכיבישי זיתים ושמן זית
ועידוד יצואם של כיבושי זיתים ושמןזית,
) (2לייעץ ולסייע בדבר דרכים לניצול יעיל של זיתים ושיפור
עיבודם לכיבושים ולשמן זית ובכלל זח:
)א( לעודד מחקרים וניסויים בשיטות כיבוש זיתיס;
)ב( לעודד מחקרים וניסויים בתעשיית שמן זית בבתי בד;
)ג( לעודד שיתוף פעולה בין מגדלי הזיתים׳ המפעלים
לכיבושים ובתי־הבד במטרת להעלות את איבותט של
כיבושי זיתים ושמן זית.
) (3להציע דרכים להבטחת המירת הוגנת למגדלי הזיתים בעד
תוצרתם ובכלל זה:
)א( לעודד שיתוף פעולה בין מנדלי הזיתים להסדר שיווק
זיתים׳ מיונם׳ וטבלתם והספקתם לניבושיט ולתעשיית
שמן זית בבחייבד;
)ב( לכוון תשלומים מקרן שתוקם בהשתתפות מגדלי הזיתים
והממשלה להבטחת מחירי מינימום לזיתים;
)נ( לעזור במציאת מקורות למימון מלאי של זיתים כבושים
ושמן זית;
)ר( לעודד הסברה יפדפים במגמת להגביר צריכת שמן זית
וזיתים כבישים.
ג .ואלת דרכי פעולתת• :
)) (1א( המועצה המנה באישזד שד החקלאות זשד המסחר
והתעשיה מבין חבריה ועד פועל.
)ב( הועד הפועל יבצע אותן פעולות אשר המועצה תסמיכו
לבצע במסגרת תפקידיה.
) (2החלטות המועצה והועד הפועל יתקבלו ברוב דעות החברים
המשתתפים בהצבעה .היו הדעות שקילות׳ יגריע יושב הראש.
) (3החלטות המועצה לענין סעיף ב)) (3ב(׳ יתקבלו ברוג של
שני שלישים.
) (4המועצה רשאית לבחור מבין הבריה או שלא מביניהם ועדות
מייעצות׳ שייעצו לת בכל ענין שבתחום תפקידיה.
ט׳ בסיון השב״ד ) 20במאי (1964
)המ (73998

משה דיין

פגחם ספיר

שר החקלאות

שר המסתר והחעשיה

חוק המועצה לענף הלול)ייצור ושיווק(,
תשכ״ד—1963
הודעה על מינוי ועדת מכסות

מינוי
דיר י  .דפני— מנהל השירותים הוטרינריים מיום ד׳ בשיון
תשכיד ) 15במאי  (1964לתקופת העדרו של דיר ש .גור.
ג׳ בסיון תשכיד ) 14במאי (1964
Ó2(773
)חמ

המי מודיע׳ בי בהתאם לסעיף ) 32א( לחוק המועצה לענף הלול
)ייצור ושיווק(׳ תשכ*ד! 1963-׳ מינתה המועצה לענף הלול
בישיבתה מיום ביה בשבט תשביד) 11בפברואר (1964׳ ועדת מכסות
בהרבכ זה:
מענית
ד׳ איזלר

משה דיץ
שר החקלאות

-

חוק הזרעים ,תשט״ז—1956
הודעה בדבר מינוי ועדה מייעצת
אני מודיע ,בי בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק הזרעים׳ י
משטf-1956י׳ אני מפנה את האנשים ששמותיהם מפורטים להלן
להיות חברים בועדה המייעצת לענין התקנת תקנות להסדרת יבוא
זרעים:
ל .זיידן ממשרד החקלאות
•ת p w .מארגון מנדלי ירקות
ההודעה בדבר מינוי יעדה מייעצת לענין התקנת תקנות להסדרת
יבוא זרעים שפורסמה בילקוט הפרסומים 1081׳ תשכיד׳ עטי —1062
תתוקן לפי זה.

משה דיין

ט׳ בסיון תשכיד) 20במאי (1964
)המ (73930
•י ם״ת  !207תשט״ז! סנז׳ .97

שר החקלאות

אני מודיע׳ בי בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לפקודת היערות!
)להלן — הפקודה(׳ והסעיפים )14א( ז־) 2ד( לפקודת סדרי השלטון
והמשפס׳ תשיח* 1948-׳ מיניתי את ברוך ר ב י צ ק י להיות פקיד
היערות לענין הוראות תפקודה עד יום ביד באלול .תשכיר )1
בספטמבר .(1964
)73860

ג׳ בסיון תשכ-ד) 14במאי . (1994
( a n
 1חוקי איי׳ פרך אי׳ פרק סיא׳ עמ׳ ,690
« ע י י תשיח׳ תום׳ *׳ מס׳ 2׳ עמי נ.

ג׳ ביוון תשב-ד) 14במאי (1964

אריאל עמיצד

׳ ־
)חמ (739991
• פיח 409׳ תשכ-ד׳ עמי .12

יושב ראש המועצה לענף הלול
י

חוק המיס ,תשי״ט—1959
הודעה על אישור תכנית

 .י פקודת היערות  .־ • ,
הודעה על מינוי פקיד היערות

״

— רמות־השבים
ק׳ אינל
• — הדר-רמתיים
מ׳ אילן
_
— גכע
מ׳ אפרתי
— משרד החקלאות
צייבן־אדם
— עיןיורד
ד׳ נרטטן
פ׳ הורביץ  — ,נהלל
י׳ ויסמן  — -היבת-ציון
י׳ זמושטיאנו — נוה־ירק
— נגרת
ל׳ כ ן
— כפר־פינס
א׳ שלמון
ד׳ גרסטן מונה יושב ראש ועדת המכסות.

משה דיין

בהתאם לסעיף ) 72א( לחוק המים׳ תשייט^ 1959-נ׳ אני מודיע
כי בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 67ב( לחוק׳ אישרתי' בלי שינויים את
תכנית מפעל המים הארצי )שלב א׳(׳ שהודעה על הפקדתה פורסמה
בילקוט הפרסומים 998׳ חשכ״ג׳ עצר .887
כיו באייר תשנ׳״ד) 8במאי (1964
י
)תמ (706243
 1פיח 288׳ תשייט׳ עמי .166

משה דיין

י _'

י

י שר החקלאות
• -

שר החקלאות

חוק המועצה לענן? הלול).ייצוד ושיווק(,
תשכ״ד—1963
הודעה על מינוי ועדת עדר לענץ מכסות

י

 ...חוק העברתיםמכויות׳)ממונים על מחוזות
וקציני מחוז( ,תשכ״ד—1964
מינויי אנשים להם יהיו נתונים הסמכויות והתפקידים
של־ממונה על המחוז
:
י

בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק העברת סמכויות )ממונים על
מחוזות וקציני מתוז(׳ תשכ»ד> 1964-׳ מיניתי את חייט חפץ׳
• הננו מודיעים׳ כי בתוקף י סמכותנו לפי סעיף ) 33א( לחוק ־ עויד׳ להיות אדם שלו יהיו נתונים הסמכויות והתפקידים שנתייחדו
המועצה לענף הלול )ייצור ושיווק( ,תשב*ז^ 1963י׳ מינינו את  .לממינד ,על המחוז בפקודת העדות הדהיות )המרה('- .
זרח ורהםטיג
ייד בטיק תשכ״ד ) 25במאי (1964
האנשים ששמותיהש מפורטים להלן להיות ועדת ערר לענין מכפית
שר הדתות
)חמ (78400
 .ייצור ושיווק אישיות:
מ׳ ארזי׳ בפו—יהושע
» ס׳ח 423׳ תשכ״ד׳ עסי - .80
 .ב׳ דולינקי׳ תל־אביב־יפו
נ חוקי איי׳ כרך בי׳ פרק קכ-ז׳ עמי .12G9
"פ׳ ויטנשטין׳ שער־תפר
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק העברת סמכויות )ממונים על
י
•
.
א׳ ישראלי׳ רביבים י
'מתיזות וקציני מחוז(׳ תשכי^1 1964-׳ מיניתי את יהודה גור
ג* דוסברט׳ גבע
• להיות אדם שלו יהיו נתונים הסמכויות והתפקידים ש»1ייחדו לממונה
ואת מ׳ ארזי להיות יושב ראש ועדת הערר,
 .על המחוז .בפקודת הנישואין והגירושין)רישום(
»׳ בםיון תשכיד) 20במאי  . . . (1964יי  .״
זרח ירהפט׳ע
במאי ( 4
תשב-ד ) 1 9 G 8
פנחסבאייר
כיו
מפיר
משה ריץ
שר הדתות
)חמ (78400
י שר .המסחר והחעשיה
שר החקלאות
)חמ . (739991
 1סיח 423׳ תשכיד׳ שמי .80
י סית 409׳ תשכיד׳ עמי ,12
• < חוקי איי׳ ברך בי׳ פרק פיזז׳ עמי , 876
J

ייהוט הפישוםיס  ,1086כ״ר בשיו! תשכ״ר4.6.1964 ,

1649

תי!טת המזעעות הדתיזת היהודיות)ז/יזידט דודכב( ,תשכ״ג—1363
הודעה בדבר הרכבן של מועצות דתיות
אבי מודיע׳ כי בתוקף סמכותי לפי תקנות המועצות הדתיות היהודיות )חידוש הרכב(׳ תשכיג ,1 1963-קבעתי שהמועצה הדתית בכל
אתד מהמקומות שצוייגו בטור א׳ להלן תורכב ממספר החברים שצויין בטור ב׳ ותהיה בהרכב שצויין בטור ג׳ לגד שם כל מקופ:
טוראי
שם המקום

טור ב׳
מספר החברים

גאולים

מבריח

13

תמיד מאיר
גמליאל סעדיה
חביב אהרן
מלית דוד
עמרם יוסף

נתניה

בן קיקי מאיר
נן שלוס אליהו
ברנדוין מנדל
בבאי יצחק
ויס מיכאל
יעיש שמעון
יגהקי קלמן
כהן יוסף
לוריא זישא
מזרחי נתן ומוכה
קונל צבי
קוריץ נח
שטרית יוסף

רמת־גן

אריכא ימרח
בורשטין צבי
דואק שלמה
הלברשטם מאיר
וים ישראל
זוא pסריגה
טנא דב
טסלר ראובן
בלאפו עזרא
סבת אלפונםו
פוגל דוד דב
סרידר עמנואל
צימריננ ישראל
דיבלי אליעזר־
שטיין יוסף
17

אברמוב מרדכי.יגהק
אדלר שמואל
בדש ציון
נוילי רפאל
דרייזין זאב
הילברין הססרי מרדכי
וינונרד פנחס
תתוקה שלום
טויב יוסף
לנואל אליהו
מלאכי יצחק .
סרנקל יחזקאל
צביק מרדכי
קושולוביץ משה
רדנינוביץ שלמח
שהרבני סלמן
שרף שלום

11

בלוי יהודה
בדוס יוסף
ברטוב חנוך
ברקוביץ ישראל חייפ
גיבד יצהק
האופס שלמה
ונינו מאיר
זילברמן רפאל
כהן פרגי
שיטרית יוסף
שטרן גד

נוכריג יגהק
קרסל אברהם

כפר־הס
לוד

טור ג׳
שמות החברים

טוראי
שט המקום

טור ב׳
מספר החברים

13

קוטנר אברהפ אלטר
אוזן יהודה
אורבך מרדכי
אלקיים מאיר
בוכריץ יעקב
בן ישי משה׳ בן אליהו
טאיכיצחק
מיקליבקי יואל
נזרי חיים
פולק נתן
פייט נפתלי
קפלן נחום
שושן רפאל

מנדים

פ  pיוסף
אזולאי אליהו
בן סמול דוד
חליבא חיים
סלמה יצחק

נהלל

הכהן זכריה
בן ישי דוד
דוגמן יעקב
ליכט בן ציון
קפאח משח

צפת

טור ג׳
שמות החברים

» ק״ת 1456׳ תשכיג׳ עמי .1997
1650

ייקום הפרכומיפ  ,1098כ״ד,בסיו! חשב׳׳ד*.6.1964 ,

• טוראי
שם המקום

טורב׳ ••
מספר החברים
• 9

אבן-יהודה

.

.

י
• י

טורג׳
שמות החברים
גוטמן שכגא
אםבט שלום
־ .י אולכה ישראל
גולדברג מיכאל
כהן יעקב
י צברי שמואל אברהם
י צדוק שלום
קימל יוסף
שרעבי חיים יוסף

טוראי
מם המקום

טור ב׳
מספר החברים

נם־ציונה
יי

טור ג׳
 .ממות החברים

 .בארי ישראל
11
טביכי זכריה
י טיסון עזרה
לוי משה .
י י ' ־ מוזס יגהק
מוסקוביץ מרובי
םרקש יצחק
צורף יצחק
שורק חיים
שרר אהרן
שרמה ימת
י

זרח ורהפטיג

כ׳ בסיון תשכיר) 31במאי (1964
)תמ - (77801

שר הרמות -

הוק הגנת השכר ,תשי״ח—1958
אישור תאגידים לענץ תשלום שכר עבודה

חוק שירות המדינה )מימיים( ,תשי״ט—1959
׳ הודעה בדבר פטור ממכרז למשרה בלשכת
י נשיא המדינה

בתוקף סמכותי לפי סעיף  6להוק הגנת השכר׳ תשי״ח 1958-ג׳
ובאישור ועדת העבודה של הכנסת׳ אני מאשר לענין הסעיף האמור
מודיעים בזה׳ כי בתוקף סמכותה לפי הסעיפים  21ו* 41להוק
 .״ '"
את התאגידים'להלן:
שירות המדינח )מינויים(׳ תשי׳'ט^!1959-׳ החליטת ועדת הכספים
מבטחים׳ מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בעימ.
של הכנסת לקבוע שעל למשרות וסוגי המשרות כלשכת נשיא המדינה
 .קופה מרכזית לתגמוליפ ופנסיה •לפקיד׳ אגודה שיתופית בעימ.
שלהלן לא תחול׳ בתנאים המפורטים להלן׳ חובת המכרז האמוד
׳
קרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבנין ועבודות ציבוריות׳ אגודת  .בסעיף  19לחוק:
שיתופית בעימ.
) (1מזכיר אישי לנשיא המרינה;
ק  pביטוח ופנסיה לפועלים חקלאיים ובלתי מקצועיים בישראל׳
) (2יועץ לנשיא המדינה;
 . ,אגודת שיתופית בעימ.
) (3משרה שימונה לה אדם המועסק עשר שנים רצופות לפחות
,יגאל אלp
י-דבפיון תשכיר) 25במאי (1964
על פי הוזה מיוחד'לפי תקנה  (1) 1לתקנות שירות המדינה
שר העבודה
י
י
)חמ  (75245י
)מינויים( )חוזה מיוחד( )עובדי לשכת נשיא המדינה(׳
•  1ס*ח 247׳ תשייח׳ עמי  ;86סיח 412׳ תשכיר׳ עמי .35
תשכיד* 1964-׳ אם ימונה לת מיד לאתר תום תקופת החוזה
המיותד;
• ־ חוק פיצויי פיטורים ,תשכ״ג—1963
) (4משרת שימונה לה אדם המועסק במשרה שאינה צמיתה השווה
תגמולים
צו בדבר אישור חשלום לקופת
לת בדרגתה ובדרישותיה העיקריות או עולה עליה /אם הוא
_  .כפיצרי פיטורים
מועסק כאמור לאחד שנתקבל באמצעות לשכת העבודה או
לאחר שנמצא כשיר במכרז;
במוקף סמכותי לפי סעיף  14לחוק פיצויי פיטורים׳ תשניג—
> 1963׳ אגי,מאשר בי תשלומים .של מושב עוברים לתגמולים
) (5משרה השווה בדרגתה דבח־ישותיה העיקריות למשרתי
במושבים בעים )תגנית לקרן פיצויי פיטורים( עבור עובד חבר
שהוכרז עליה בעבר כדין או אינה פולה עליה׳ וימונה לה
במושב ובעל משק חקלאי בו׳ בשיעור שנקבע י בהסכם בכתב בין.
תוך שנה מיום פרסום המכרז אדם כשיר למשרה שהוכרז
'המושב לנץ העובד  -יבואו במקום פיצויי סימוריס לעובר כאמור.
עליה;
י

j

י

,

ייר בסידן תשכיר ) 25במאי (1964
)חמ (751311
 1 .ס־ת 404׳ תשכיג׳ עמי .136

יגאל אלון
י

שר העבודה
יי .

 .חוק איפוד אפיית לילה ,תשי״א—1951
הודעה על מתן היתר כללי

) (6משרה השווה בדרגתה ובדרישותיה העיקריות למשרה שבוטלה
או אינה עולת עליה׳ וימונה לה אדם ששירת במשרת שבוטלה׳
שעת שבוטלה׳ ובלבד שבין פיטוריו ובין קבלתו מחדש לא
עברת תקופח של ששה הרשים; י־
) (7משרה שימונה לה ארם הזכאי לקיצבת פרישת לפי תוק שיחת
המדינה )נימלאות(׳ תשט״ו< 1955-׳ אשר משרתו הקודמת
בשירות המדינת שווה בדרגתה ובדרישותיח העיקריות לאותה
משרת או עולת עליה ובלבד שגילו בעת מינויו לא עלה על
ששים שנח.

אני מודיע׳ שבתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק איסור אפיית
לילה׳ תשי־א!1951-׳ נתתי היתר כללי לאסיה בלילה החל משעת ־
03.00׳ ולעבודת הכנת החל משעת 01.00׳ אוד ליום השני ד בסיון
י ישראל גורי
ח׳ בסיון תשכיר ) 19במאי (!864
־ ־
תשכיר ) 18במאי .(1964
יושב ראש ועדת הכספים שלהכנסת
)תמ•(720818
ישראל בר־יהודה
א׳ בסיון'תשכיר ) 12במאי (1964
נ פיה 279׳ תשייט׳ עמ׳ .86
שר התחבורה
י .
)חמ (75001
 2קית 1587׳ תשכיד׳ עמי .1353
ממלא מקום שר ומכורה י
 . ! ,י• ־  .״ י־
נ םית 188׳ השטיו׳ עמי .135
נ פיח «9׳ תשייא׳ עמי .61

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(,
תשי״ח—1958
הודעה ב ד ב ר בחירת סגן ראש המועצה האזורית
מרחבים
בהתאם לסעיף ) 32יב( לצו המועצות המקומיות)מופצות אזודיית(׳
תשייח—! 1958׳ נמסרת בזה הודעה׳ כי בישיבת המועצה האזורית
מרחבים מיום י״ד בשבט תשכיר ) 28בינואר  (1964נבחר דוד
 .קליין להיות סגן ראש המועצה.
כיד באייר השכיד ) 6במאי (1964
)חמ (8083
1

חיים משה שפירא
שר הפנים

ק י ת 797׳ תשי-ח׳ עמי .1256

צו המועצות המקומיות)א( ,תשי״א1950-
הודעה ב ד ב ר בח-רת סגן ראש המועצה המקומית
מגדיאל
בהתאם לסעיף  117לצו המועצות המקומיות)א(׳ תשייא—11950׳
נמסרת בזת הודעה׳ כי בישיבת המועצה המקומית מגדיאל מיום כ״ז
באדר תשכיר ) 11במרס י& (19גבהר שלום רצון להיות סגן ראש
המועצה במקום אהרן פטישי שהתפטר.
נדיי באייר תשביד ) 27באפריל (1964
)חמ (8016

חיים משה שפירא
שר הפנים

ג קית 127׳ תעייא׳ עמי  ;178קית 1219׳ תשכיב׳ עמי .280

הודעה ב ד ב ר בחירת סגן ראש המועצה המקומית
עתלית
בהתאם לסעיף  117לצו המועצית המקומיית)א(׳ תשי״א 1950-ג׳
נמסרת בזה הידעה׳ כי בישיבת המועצה המקומית עתלית מיום ה׳
באדר השביר ) 18בפברואר  (1964נבחר אברהם אינהבר להיות סנן
ראש המועצה.
י״כ בניסן תשכ״ד ) 23במרס (1934
)חמ (8016
1

חיים משה שפירא
שר הפנים

קית 127׳ תשייא׳ עמי  ;178ק״ת  ,1219תשכיב׳ עמי .280

חוק שירות המדינה )גימדאות( ,תשנז״ו1955-
הודעה בדבר חישוב תקופת שירות של סוהרים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  63לתיק שירית המדינה )נימלאוח(,
חשטיי— 1955ג׳ אני מורה כי תקופה של  81תרשיט ,מתוך תקופת
שירותו של  232סמל שמואל אבני תיחשב לצורך קביעת זכויותיי
על פי סעיף  17לחוק׳ בכפולה משתיתה למעשה.
ט״ז בסיון תשכיר ) 27במאי (1964
)המ (720604

ט׳ דורי
נציב בחי הסוהר בפועל

 1ס״ח 188׳ תשט״ו ,עמי  ;135ס-ח 346׳ תשכ״א׳ עמי ,173

m

ה ו ק ה נ פ ט  ,תשי״כ—1952
הודעה ב ד ב ר החזרת שטחים
אני מודיע׳ שבהתאם לסעיף  48לחוק הנפט׳ תשי־ב,11952-
החזירה חברו! הנפט הלאומית בעימ ביום ט׳ באייר השכיר )21
באפריל  (1964את השטח שגבולותיו' הם כמפורט להלן ושלגביו ניתן
רשיון ד2׳,ז)רביבים(:
מנקודה 130.000/060.000
לנקודה  134.945/054.000ומשם
לנקודה  132-180/045.230ומשם
לנקודה  130.000/044.080ומשם
לנקודה  114.000/030.708ומשם
לנקודה  114,000/035.000ומשם
לנקודה  105.000/033.000ומשם
לנקודה  105.000f038.oooומשם
לנקודה  119.000(051.000ומשם
לנקודה  119.000/054.000ומשם
לנקודה  125.000/060.000ומשם הזרה
לנקודה .130.000/060.000
פה־כ השטח 000׳ 399דונם )בערך(.
ההודעה בדבר מתן רשיונות׳ שפורסמה בילקוט הפרסומים 852׳
חשכ״א׳ עמי 1444׳ תתוקן לפי זה.
כיח באייר תשכיד ) 10במאי (1904

שלמה מלחי
מנחל עניני הנפט ־

! פיח 109׳ תשייב׳ עמי .322

הודעה ב ד ב ר פקיעת היתר מוקדם
הנני מודיע׳ שכיום ייז באדר תעביד) 1במרס  (1964פקע ההיתר
המוקדם שניתן לחברת הנפט הלאומית לישראל בפ־מ בהתאט לסעיף
 7לחוק הנפט׳ תשי׳ב1 1952-׳ לגבי שטח א:ור ״המשולש -כמצוייו
מנקודה 157.0001210.000
לנקודה 200.000׳ 154.000ומשם
לנקודה  154.000/196.000ומשם
לנקודה  151.500/194.000ומשם
לנקודה  151.000/188.000ומשם
לנקודה  151.000/187.000ומשמ
לנקודה  86.000נ  152.500/ומשם
לנקודה 186.000י 152.500ומשם
לנקודה  151.500/183.000ומשפ
לנקודה  140.000/178.500ומשם
לנקודה  146.000/176.000ומשס
לנקודה  148.400/172.009זמשפ.
לנקודה  148.400/166.000ומשם
לנקודה  148,400/170.000ומשס
לנקודה  140.000/170.000ומשם
לנקודה  150.000/210.000ומשם חזרה
לנקודה .157.000/210.000
מי שרואה עצמו ניזוק מפעולות חברת הנפק הלאומית לישראל
בעימ בשטח המצייין לעיל׳ רשאי להגיש תביעתו לבית המשפט לא
יאוחר מתום תשעים יום לאהר פרסום הודעה זו ברשומות.
ח -נסיין השכיד ) 19במאי (1964
)המ (72825
י ס״ח 109׳ תשייב ,עמי .322

ש׳ מלחי
מנהל עניני הנפט

־ הול ,הנפט ,תשי״ג—1952
הודעה על מתן שטר חזקח
אני מוו׳וע׳ שבתוקף סמכותי לפי סעיף  26להוק הנפט׳ תעי־ב—
11952׳ נחתי ביום יים נחשון תשכיר ) 6בנובמבר  (1963שטד
חזקה ל״נפטא -הברח ישראלית לנפט בע־מ׳ שתקפו מיום ז׳ בחשון
תשכיב ) 17באוקטובר  .(1961שטר ההחזקה ניחן לנבי שטת של
000׳ 250דונם שגבולותיו הם במפורט להלן:
מנקודת ציון 171.50/085.00
לנקודת ציון  180.00/092.00ומשם
לנקודת ציון  181.50/092.00ומשם
לנקודת ציון  181.50/076.00ומשם
ומשם
לנקודת ציון 173.00/070.00
בילקוט הפרסומים
שפורפמה
לנקודת ציון  172.00/068.00ומשם
לנקודת ציון  169.50/064.00ומשם
* פית 109׳ תשי׳־ב׳ עמי ,322

לנקודת ציץ  163.00)066,88ומשם
לנקודת ציוץ  163.00/070.00וממס
לנקודת ציון  171.50/080.00ומשם חזרת
לנקודת ציון 171.50(085,00
ש׳ מלחי
ת׳ בפיין תשכ-ד) 19במאי  (1964י  ' . :־
מנחל עניני הנפט
)ח(72825 0

תיקץטעות
בד1דעת על מתן רשיונות לפי הוק הנפט ,תשייב—— 1952
 8 8 8 6 5 8׳ במקום ׳*1/8v
׳ תשייט׳ עמי
צ-ל .-V'8/1
ח׳ בסיין תשכיד ) 19נמאי (1964
)חמ (72825

שי מלחי
מנהל עניני הנפט

ת ק נ ו ת המודדיפ1938 ,
הודעה בדבר חידוש רשיונות מודדים .
אני מודיע׳ כי בתוקף סמכותי לפי תקנה  6לתקנות המודדים׳  1938ז׳ חידשתי לשנת  1964/65את הרשיונות לאנשים המפורטים
להלן וששילמו את אגרת החידוש עד י״ט בניסן תשביד ) 1באפריל .(1994
איתן בלע
אבן צבי
ארנון זוסמן
אשכנזי צבי
אלכםנדרון נחמן
ארמן ירחמיאל י.
אטלס אליהו יוסף
אלישיב מיכאל
אקשטיין אברהם
אוליבר אלברט

דוגי יעקב
דגן אברהם
הוז זלמן
הרמל אוריאל
ויסוקר יעקב
זיסמן שמואל
זונשיין חן
והר יהודה

:

וידמן תיים
חאיק דוד
חודש שאול
חפץ שאול
חובב מאיר

בילו אליעזר
בן־טירה יעקב
בלאו דוד
בר־אדון צבי
ברלינר מרקוס .
בךיוסף יוסף
ברמן בנימין
ברלוביץ יהודה
בק שלטה
בנקר אשר זליג
ברגר ארנסט
ביתבויס נתן
בסמן אריה
בריסקמן חיים
בר־נחן אלי
בן-חייס נתן
גיל משח
נולוב משח
גולדשטיין יהודה ־
גוסינסקי בורים )ברוך(
נינזר מנחם
גדינפלייונת

טרויכ זלמן
טרינצ׳ר ישעיהו
טופר משה
יוחניבצקי משה
יזרעאלי חיים
יולוג משה
יכין רפאל
ינובפקי עמוס
יעקבי ירמיהו
ירון אלי
כהן אברהם
כיץ אלכסנדר
כהן אלכסנדר
בהנוכ חיים
כהן זאב
כהנא ליאון

»׳ בסיין תשכיו) 20במאי (1964
_(75103sm
! עיד 1938׳ תיפ׳  2מס׳ 803׳ עמי .812
היודחזיוזח

t

S

n

m

י

״

ז

• דרויזז ח ^ ד ״ ד HM1.B.4 .

לוין אליעור
ליבוביץ יעקב
לובש מרצל  ... /י
לוין משת
לוי שלמה מאיד
לזרוביץ בן ציון
מיוחס מורנו
מוסקוביץ שמואל
מינץ אהרון
מרכוס אברהם
מלינובסקי יעקב
מינץ שלמד.
מספבוים שמואל
מרגולין יוסף
מונץ יצחק
מרקסון מרדכי
מנויים וולף
מנדלסון עמוס
נודל דוד
נוישטדט יעקנ
נשר רמי
סלובס אברהם
ספיר אהרון .
סלע אברהם
סוד מוריה שלמה זלמן
עמיר' אלכסנדר
פן אליהו
פרושבפקי שמואל
פרמן נתן
פוליס מרדכי

פיאסטרו אהרון
פגקס אלי
פוחוריאן נתן
פוקס משה
פורצקי אריה
צ׳רטקוב שמואל
צביקל משה יהודה
קולסן דג
קיפנים אמנון
קרינקין יעקב
י קולמן אריה
קריב ישראל
קוט מיכאל
קרניבד נח
קרני דוד
קובץ פטר
קדרון יצחק
קפלן אהרון
ימברג חנן
דבדין אליהו
רייס מקם •
יודוב זלמן
דרס יוסף
שפירובסקי משה
שנדל יצחק
שריר משה
שקלרסקי אלישע ־
שפק אליהו
שפירא צבי
 .שמיאלי יעקב
שנבך צבי

־

י׳אלםסר
מנהל מחלקת המדידות

פקודת כנין ערים1936 ,
שטח תכנון עיר׳ ירושלים

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מפורטת ותשריט .
נפסדת בזה הולעד /,בהתאם לסעיף  16לפקידת בנין פרים׳ 1930׳
כי במשרדי הועדה המקומית לכניה ולתכנון עיר של ירושלים׳ היפקד
הפתק של תכנית מפורטת הנקראת :׳תכנית בנין ערים מפורטת מסי
 *1172בגוש 30166׳ חלקות 151׳  212וחלק מהלקה  179ברחוב
החיד־א ,בשבונתיבית וגן ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.
נבולות התכנית סומנו בקו כחול בתשריט התכנית.
בל מעונין יכול לעיין בהעתק התכנית והתשריט האמורים ללא
תשלום׳ ובל מעונין — אט בנעל ואט מבחינה אחרת — בקרקע׳
בבנינים או בנימים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי
להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ חיך שני
חדשים מיום פרםום הודעה זאת ברשומות.
ח׳ בסיון תשכיד ) 19במאי (1964

ש׳ ב׳ ישעיה
יושב ראש הועדה המהוזית לבגיה ולתכנון עיר
מחוז ירושלים •

סטזז תכנון עיר׳ ירושלים

 .הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מפורטת ותשרים
נמסרת בזה הידעת ,בהתאם לסעיף  16לפקידת בנין ערים׳ ,1936
כי במשרדי הועדה המקומית לבנית ילהבנין עיר של ירישלים׳ הופקד
העתק של תכנית מפורטת הנקראת תכנית ״בנין ערים מפורטת מס׳
* *1220גישים  30129חלקי תלקות 13 ,12׳ גוש  30140חלקית
 57-51יעד בכלל וחלק מחלקת 39׳ גוש  30142חלקה 16׳ יחלקי
•תלקות 11׳ 15 ,14׳ 22׳  23באזור התעשיה תלפיות׳ ביתי• עם
התשריט הפצודף אליו.

כל מעונין יכול ^עיין בהעתק התכנית והתשריט האמורים ללא
העלום׳ וכל מעונין — אט כבעל ואם מנתינה אתרת — בקרקע׳
בבניבים או בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי'
להגיש התנגדות לתכנית במשרדי היערה המקדמית האמורה׳ תוך שני
הדשים מיום סרםיפ הודעה זאת ברשומות.
ח׳ בסיון תשכיר ) 19במאי (1564

'יושב ראש הועדה המחוזית.לבניה ולתכנון עיר
מתח ירושלים

שטח תכנון עיר׳ ירושלים

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכגית מפורטת ותשריט
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  16לפקידת בנין ערים׳ 1936׳
כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר של ירושלים׳ הופקד
העתק של תכנית מפורטת הנקראת :׳תכנית בבין ערים מפורםת מסי
*1215׳ גיש  30159חלקה  23ברחיב בנאי שכ׳ בית הכרם׳ ביחד עם
התשריט המצורף אליי.
גבולות התכנית סימני בקי כחיל בתשריט התכנית.
כל מפוני) יכול לעיין בהעתק התבנית והתשריט האמורים ללא
תשלום׳ ובל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אהדת — בקרקע׳
בבניניס או בנכסים אתרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי
להגיש התנגדות לתכנית במשרדי היעדה המקומית האמירה׳ היך שני
חדשים מייט פרסום הידעת זאת ברשומית.
ח׳ בסיון תשנ׳׳ר ) 19במאי (1964

ש׳ ב ׳ ישעיה
יישב ראש מועדת המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחיז ירושלים

 ,גבולות התכנית סומנו בקו כחול בתשריט התנגית.
כל מעונין יכול לעיין בהעתק התכנית והתשריט האמורים ללא
תשלים׳ יכל'מעונין  -אם כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע׳
בבניניט או בנכסים אתרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי
 .להגיש התנגדית לתכנית במשרדי תיעדה המקומית האמירה׳ תיך שני
חדשים מיים פרסום הידעת זאת ברשימות.
ח׳ בסיין תשכיר ) 19במאי {1964

ש׳ ב׳ ישעיה

יושב ראש הועדה המחוזית לבגיה ולתכנון עיר
י מחוז ירושלים

ש׳ ב׳ ישעיה

שטח תכנון עיר׳ ירושלים

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכגית מפורטת ותשריט
נמסרת בזד ,הודעה׳ בהתאם לסעיף  6נ לפקידת בנין ערים׳ 1936׳
כי במשרדי הועדה המקומית לבגיה ולתכנון עיר של ירישלים׳ היפקד
העתק של תכנית מפורסת הנקראת :׳תכנית בגין ערים מפורטת מסי
1212׳ גוש  30164חלקות  87עד  92ועד בכלל והלק מחלקה 141
בשכונת בית וגן׳ ביחד עפ התשריט המצורף אליו.
נבילות התכנית סומנו בקו כתיל בתשריט התכנית.

י;

שטח תכנון פיר׳ ירושלים

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מפורטת ותשריט
נמסחז בזה הידעה' ,בהתאם לסעיף  16לפקידת בנין ערים׳ 1936׳
כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר של ירישליס ,הופקד
העתק של תכנית מפורטת הנקראת :׳תכנית בנין פרים מפורטת מסי
-1209׳ גוש  30342חלקות  47עד  51ועד בכלל׳ 27.19׳ « 8י וחלק
מחלקה  102ישבי בית וגן׳ ביחד עט התשריט המצורף אליו.
גבולות התכנית סומנו בקו כחול בתשריט התכנית.

כל מעונין יבול לעיין בהעתק התכנית והתשריט האמורים ללא
תשלום׳ וכל המעונין — אם כבעל ואפ מבחינה אחרת — בקרקע׳
בבניניס או בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי
להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמידה׳ תוך שני
חדשים מיום פרסום הודעה זאת ברשומות,׳'
ח׳ בסידן תשג״ד ) 19במאי (1964

ש׳ ב ׳ ישעיה
1

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז ירושלים

פקודת בנין ערים1936 ,
שטח תכנון עיר ,ירושלים
חלקות  51עי  72ועד בגלל׳ 128״  a12וחלקי.
^
גוש - 0 1 8 5
חלקות 44׳  73עד  82ועד-בכלל102 ,׳ 126׳  127בשטח שנין
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ותשריט
הרחובות ע1ה יהפלנדח ,ביחד עט התשריט המצירף אליו.
פריט׳«,193
י נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין
גבולות התכנית טומנו בקו בהול בתשריט המצורף.
כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר של ירושלים ,היפקד
כל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים׳ ללא
העתק של תכנית מפורטת הנקראת :־תכנית בנין ערים מפורטת מטי
תשלום׳ בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל׳ וכל
 *1211גוש  30161חלקות  60עד  68ועד בכלל׳  77וחלקי חלקות 50׳ מעונין — אם בבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע׳ בפנינים או בנכסים
 u sבשכ׳ יפה גיף ,גיחד עם התשרים המצורף «ליו.
אתרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי להגיש התנגדות
גבולות התבנית סומנו ב<$־ בתול בתשריט התכנית.
לתבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני חרשים מיום
פרסומה של הודעה זאת ברשומות.
כל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים׳ ללא
תשלום ,ובל מעונין — אס בבעל ואם מבחינה אהדת — בקרקע׳
ח׳ בסיון השביר ) 19במאי'? (1964ף ב׳ ישעיןן
בטינים או בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי
יושב ראש הועדת המחוזית לבניה ולתכנון עיר
להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמירה׳ תוך שני
מחוז ירושלים
חדשים מיום פרסום הורעה זאת ברשומות .י
יד בסיין תשכיר) 19במאי (1964

שי ב׳ ישעיה

יושב דאש הופרה המחוזית לבניה ולתכנון פיר
מחוז ירושלים
שטח תכנון עיר׳ ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ותשריט
• נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין פרים׳ ,1936
כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר של ירושלים ,הופקד
הפתק של תכנית מפורטת• הנקראת* :תכנית בנין ערים מפורטת מסי
 ,-1203גוש  30003חלקות 13׳  47,46וחלקי חלקית 45 ,42׳ ,61
ברחוב חנניה שכ׳ בקעה׳ ביחד עם התשריט המצורף אליו.
גבולות התכנית סימני בקי בחיל בתשריט התכנית.
כל מעונין יכיל לעיין בהעתק התכנית יהתשריט האמורים ללא
תשלום ,וכל מעינץ — אס כבעל ואט מבתינה אחרת — בקרקע׳
בפנינים או בנכסים אחריט שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי
להגיש התנגדות לתבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני
חדשים מיום פרסום הודעה זאת ברשומות.
ח׳ ב י ו ן תשכ-ר) 19במאי (1964

ש׳ ב׳ ישעיה

יושב ראש הועדה המחיזית לבניה ולתכנון פיר
מהוו ירושלים
שטח תכנון עיר׳ ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזת הירעה׳ בהתאפ לסעיף  16לפקודת מין פרים ׳  1936׳ בי
במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון פיר ,ירושלים ,הופקד העתק
של תכנית מפורטת הנקראת• :תכנית בנין עיר מפורטת מסי 1165־׳
בוש  — 30007חלקות 177׳ 199׳ 200׳  212וחלקי חלקות 27׳ ,28
 ;214,178,42 ,»8גוש -a3002תלקי חלקות 1׳ 5׳ ׳ 10 , 9 6׳ ,12
18׳  ;175גוש  - 30024הלקות  14פד  94ופר בכלל 102,98 ,ועד
בכלל130 ,115 ,105 ,׳  134 ,131פד  146ועד בכלל  149עד 157
ועד בכלל׳ וחלקי חלקות 2׳ 6,3׳ 8׳ 13,11,10׳ 106,96,95׳ 107׳
4S1׳ 125׳ 129׳ 147.132׳
גוש  - 30131חלקות 45׳ 112׳ 116 ,115׳  ,117וחלקי חלקות
7 ,4/3׳ 8׳ 12 ,11׳ 16׳ 17׳ 22׳ 23׳ 31,30׳ 44 ,34 ,33׳ .119 ,113

ילסרם הפרסומים  ,1096כ״ר בשיה תשכיר4.6.1064 ,

שטח תכנון פיר׳ ירושלים

הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתכנית מפורטת
והודעה על הפקדת תכנית מפורטת
;

נמסרת בזד ,הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א) (2לפקודת בנין ערים׳
193׳ כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳ מחוז ירושלים .הרשתהG
לתתיתוקף  -כעבור חמישה פשר יום לאתר פרטוס הודעת זו
ברשימות לתכנית בנין ערים מפורטת מסי *1169׳ במש ,30007
תלקית  186 ,65 ,63בשב׳ קטמון׳ שהודעת על הפקדתה ,ביחד עט
התשריט המצירף אליה במשדרי הועידה המקומית לתכנון עיר׳ .
ירישלים ,פורסמה בילקוט הפרסימים 1061׳ תשכיר.
כן נמסרת בזה הודעה׳ לפי סעיף 18א) (2לפקידת בנין פרים,
1936׳ כי העתקים של התבנית האמידה ושל התשריט המצירף «ליה —
בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה  -הופקדו במשרדי
הופרה המקומית האמירה ושם יוכל כל אדם לעיין בהם׳ בימים
ובשעית שהמשרדים האמידים פתוחים לקהל.
ח׳ בטיון תשכיר ) 19במאי  (1964ש׳ ב׳ ישעיה
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנץ עיר
מחוז ירושלים
שטת תכנון עיר׳ ירושלים -

הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתכנית מפורטת
והודעה על הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה׳ בתתאם לסעיף  (2) »18לפקודת בנין עדים,
1936׳ כי הועדה המחוזית לבבית ולתכנון עיר׳ מחת ירושלים׳ הרשתה
לחתיתוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו
ברשומות לתכנית בנין ערים מם׳ *1101׳ גוש  30007חלקי תלקות
76׳  77ברחוב רחל אפנו׳ שהודעה על הפקדתה׳ ביחד פט התשריט
המצורף אליה במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר׳ ירושלים׳
פורסמה בילקוט הפרסומים 1047׳ תשכיר.
כן נמסרת בזת הודעה ,לפי סעיף  18א) (2לפקודת בנין ערים׳
 ,1936בי העתקים של התבנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה -
בצורה שבה אישרת אותם הועדה המחוזית האמורה  -הופקדו במשרדי
הועדת המקומית האמורה — ושם יוכל כל אדם לעיין בהם׳ כימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ח׳ בסיון תשב-ד) 19במאי  (1964שי ב׳ ישעיה
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ;
מחוז ירושלים י
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פקודת בנין ערים1936 ,
שפח תכנון עיר׳ ירושלים

הודעה ב ד ב ר הרשאה ל ת ת תוקף ל ת כ ד ת מפורטת
והודעה ע ל ה פ ק ד ת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 18א) (2לפקודת בנין עדיפ,
1938׳ כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳ מדוח ירושלים ,הרשתה
לתת־חוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודפח זי
ברשימית לתכנית בנין ערים מסי ׳ -1078בוגשיס 30163׳ ,30164
30339 ,30338 ,30184 ,30183,30182׳  30340התווית דרך שיחבר
שד• הרצל ליד בית הקברות הצבאי בהר הרצל עם רחיב עזה בכניסה
לגבעת מרדני׳ שהודעה על הפקדתה ,ביחד עם התשריט המצורף
אליה במשרדי ליעדה המקומית לתבנין פיר ,ירישלים׳ פורסמה
כילקוט הפרסימים 1018׳ תשכיר.
בן נמסרת בזד ,הודעה ,׳!0י $זניף ( g »(2לפקודת בנין ערים׳
 ,1936כי הפתקים טל התכנית האמורה ושל התשריט המצירף אליה -
בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה — הופקדו במשרדי
הועדה המקומית האמורה ושט יוכל כל אדם לעיין נהם ,בימים
יבשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ח׳ בסיין תשכיד) 19במאי (1964

ש׳ ב׳ ישעיה

יושב ראש היערה המחוזית לבניה ולחכנין פיר
מחוז ירושלים
שטח תכנון פיר ,ירושלים

הודעה ב ד ב ר הרשאה ל ת ת תוקף לתכנית מפורטת
והודעה ע ל ה פ ק ד ת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  (S(K11לפקודת בנין עדיפ׳
1936׳ כי הופרה המחוזית לבניה ולתכנון פיר׳ מתיז ירישלים׳ הרשתה
לתת־תיקף — כעבור דמישה עשר יום לאתר פרסום הודעה זו
נרשימית ל״תכנית בנין ערים מפירטת מס׳  *1182בגושים 30151׳
30094׳  30162בשבי גבעת שאול ,שהודעה על הפקדתה׳ ביחד עט
התשריט המצורף אליה במשרדי היערה המקומית לחכנזן עיר׳
ירושלים׳ פייסמה בילקיט הפרטומיס 1061׳ תשכ׳״ר.
כן נמסרת בזה הידפה ,לפי סעיף 18א) (2לפקידת בגין פרים׳
 ,1936כי העתקים של התכנית האמורה ישל התשריט המצורף אליה -
בצודה שבד .אישרה אותם היערה המחיזית האמירה  -היפקדי במשרדי
היערה המקימיח האמירה ישם יוכל בל אדם לעיין בהם ,בימים יבשפות
שהמשרדים האמורים פתיוזים לקהל.
ת׳ בסיון תשנ-ד) 19במאי (1964

ש׳ ב ׳ ישעיה

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז ירושלים
שטח תכנון עיר ,ירושליש

הודעה ב ד ב ר הרשאה ל ת ת תוקף לתכנית מפורטת
והודעה ע ל ה פ ק ד ת תכנית מפורטת
נמהרת מה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א) (2לפקודת בנין ערים,
1936׳ כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון פיר׳ מחוז ירושלים ,הרשתה
לתתיתוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעת זו

1656

ברשימות לתבנית כנין ערים מפורטת מסי *«1051׳* )חלוקה חדשה(
בגוש  30096דלקות  18עד  31ועד בכלל ,53 ,נשב׳ גבעת שאיל,
שהודעה על המקדתה׳ ביחד עם זזתשריש המצורף אליה במשרדי
הועדה המקומית לתכנון עיר ,ירושלים ,פירסמה בילקיט הפרסומים
 ,1037תשכיר-
בן נמסרת בזה הורעה׳ לפי סעיף 18א) (2לפקודת בנין ערים,
 ,1936כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה —
בצורה שבה אישרה אותם הועדה המהוזית האמורה — הופקדו במשרדי
הועדה המקומית האמירה ושם יובל כל אדם לעיין בהט׳ בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחיט לקהל.
דד נסיין תשכיר ) 19במאי (1964

שי ב׳ ישעיה

יושב ראש היעדר ,המחוזית לבניה ולתכנק פיר.
מחוז ירושלים

ששח תכנון עיר ,ידזשליט

הודעה ב ד ב ר הרשאה ל ת ת תוקף לתכנית מפורטת
והודעה ע ל ה פ ק ד ת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א) (2לפקודת בנץ ערים׳
1936׳ כי ד%עיד ,המחוזית לבניה ילתבנון עיר ,מחוז ירושלים ,הרשתה
לתת־תדקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הח־עה זי
ברשומות ליתכנית בנין פדים מפורטת מסי  -1075נוש 30153
הלקות  65עד  71ועד בכלל ברחוב הברון הירש ,שב׳ שושנת ציין,
שהודעה על הפקדתה׳ ביחד עם התשריט המצורף אליה במשרדי
הועדה המקומית לתכנון עיר׳ ירושלים ,פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1047תשב-ד.
כן נמסרת מד ,הודעה׳ לפי סעיף 18א) (2לפקודת בנין ערים׳
 ,1936בי העתקים של התבנית האמירה ושל התשריט המצורף אליה —
בצורה שבת אישרת אותם הועדה המחוזית האמידה — תופקר? במשדרי
היערה המקומית האמורה ושם יוכל כל אום לעיין בהם׳ בימים ובשעית
שהמשרדים האמידים פחיחיס לקהל.
,

ח׳ בסיין תשכיר) 19במאי (1964

שי ב׳ ישעיה

יושב ראש היערה המחוזית לבניה ולתכנין עיר
מחיז ירישליס

שטת תכנון עיר׳ ירישלים

הודעה
ב7:םרת בזר .הודעח ,בי ההידעה בדבר הפקדת תכנית בגין עדים
מפורטת הנקראת ׳תכנית בנין פריס מפורטת מס׳  -1123בגוש
 30150חלקה 24׳ שפורסמה בילקוט הפרסומים  995מיום כ׳ בשבט
תשכ-ג) 14בפברואר  (1963עמי  ,797מבוטלת בזח.
ט׳ בחשון תשכיר ) 20במאי (1964

ש׳ ב׳ ישעיה

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנין עיי
מחוז ירלשליט

1090,ילקוטהפרסומים

ליד בסיון חשכ״ד4SC4.8.1 ,

פקודת כנין ערים1936 ,
שטח תכנון עיר׳ רמלה

שנות תכנון עיר גלילי

הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתיקק לתכנית
מפורטת והודעה על הפקדת תיקון תכנית מפורטת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים,1936 ,
כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז המרכז ,הרשתה לתת
תוקף — לעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו ברשומות —
לתכנית מפי לה >2/4/שהודעה על הפקדתה ,ביחד עם התשריט המצורף
אליה במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר׳ רמלה׳ פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1068תשכיר.
כן נמסרת בזה הודעה ,לפי סעיף  19לפקודת בנין עדים׳ 1936׳
כי הפתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה —
בגירה שכה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה — הופקדו במשרדי
הועדה המקימית האמורה ישם ייכל כל אדם לעיין בהם.

נפסדת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין פרים׳ 1936׳
כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון ערים לאזור הגלילי׳
מהרז הצפון שבנצרת׳ הופקד העתק של תכנית מפורטת הנקראת;
״ת.ב.ע .מסי  — 411תחום בניה עין מאהל״ ,ביחד פס התשריט
המצורף אליו.
גבולות התבנית בהתאם למסומן כקו כדזול בתשריט.
כל מעונין יכול לעיין בהעתקי התבנית והתשריט האמורים,
ללא תשלום וכל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע,
בכגינים או בנכסים אחרים ,שהתבנית האמורה משפיעה עליהם,
רשאי להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה,
תוך שני חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

י' גוברניק
י׳ בסיין תשכיר) 21במאי (1964
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנין עיר
מחוז המרכז

א' כלפון
ד׳ בסיון תשכ-ד) 16במאי (1964
יושב ראש הועדה המהוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז הצפון

שטח תכנון עיי גלילי

שטת תכנון עיר גלילי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין עדים1936 ,׳
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  16לפקידת בנין ערים׳ 1936׳
כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון ערים לאזור הגלילי,
כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ילחבנון פרים.לאזור הגלילי׳
מחוז הצפון שכנצרת ,הופקד הפתק של תכנית מפורטת הנקראת;
מחוז הצפון ,שבנצרת׳ היפקד העתק של תבנית מפורטת הנקראת
ית .ב . 9 .מס׳  — 404תחום בניה עילבוך׳ ביחד פס התשריט ית.ב.ע .מסי  — 412תחום בניה ראמה׳ ,ביחד עם התשריט המצורף
«ליו.
המצורף אליו.
גבולות תנכית בהתאם למפומן בקו כתול בתשריט.
גבילית התכנית בהתאם למסומן בקו כחול בתשריט.
כל מעונין יכול לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים,
בל מעונין יכיל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמידים ,ללא
תשלוט וכל מעונין — אס בבעל ואס מבחינה אחרת — בקרקע׳ ללא תשלום וכל מעונין — אס כבעל ואם מבחינת אחרת — כקרקע,
בבניגים או בנכסים אהריס׳ שהתכנית האמורה משפיעה עליתם׳
במינים אי בנכסיט אתרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהט ,רשאי
רשאי להגיש התננדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה,
להניש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקימית האמירה׳ תוך
תוך שני חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
שני חדשים מיום פרסוט הודעה זו ברשומות.
י

ז
בניה ילתכנון עיר

מחוז הצפון

ד׳ בשיון תשב-ד) 15במאי  (1964א' כלפץ ־
יושכ ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז הצפון
שטח תבגון עיר גלילי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

שטח תכנין עיר גלילי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  16לפקודת בגין ערים,1936 ,
מפורטת
תכנית
הודעה בדבר הפקדת
כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר לאזור הגלילי׳
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין עדים׳ 1936׳
מתיז הצפין שבנצרת׳ הופקד העתק של תכנית מפורטת הנקראת;
כי במשרדי הועדה המקימית לבניה ולתכנץ ערים לאזור הגלילי׳ ית.ב,ע .מס׳  — 414תחים בניה כפר־טירפאן״ ,ביחד עם התשריט
סחח הצפון שבנצרת ,הופקר העתק של תכנית מפורטת הנקראת:
המצירף אליי,
״ת.ב.ע .מס׳  — 405תחום בניה איכסאל״׳ ביחד עט התשריט המצורף
גבולות התכנזת בהתאם למסומן בקו כתיל בתשריט.
אליו.
כל מעינין יכיל לעיין בהעתקי התכנית והתשריס האמידים,
נבולות זזוזבגיוו בהתאם לנזסומן בקו בתול בחשריכו,
ללא תשלום יכל מעונין — אם בבעל ואס מבחינת אחרת — בקרקע,
כל מעינין יכול לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים׳
בבנינים אי בנכסים אחרים שהתכנית האמירה משפיעה עליהם׳
ללא תשלים וכל מעינין  -אם כבעל יאם מבחינה אחרת  -בקרקע׳
רשאי להניש התנגדית לתכנית במשרד* היעדה חמקימית האמירה׳
במינים אי בנכסים אחרים ,שהתבנית האמורה משפיעה עליהם,
תיך שני חדשים מיים פרסים הודעה זי ברשומות.
דשאי להגיש התנגדות לתכנית במשרדי היעדת המקימית האמירה,
א' כלפון
ד׳ בפיון תשכיר) 15במאי (1964
תיך שני חדשים מיים פרסים הידעה זו ברשימות.
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
א' כלפון
ר׳ נסיין תשכיר ) 15במאי 0964
מתח הצפון
יושב ראש הועדה המוזוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז הצפון
י5ק'1ש חפרםומיפ  ,1096כ״ר נ ס י ה ת?כ׳׳ד4.6.10&1 ,
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פקודת בנין ערים1936 ,
שטח תכנון עיר גלילי

שטוו תכנין עיר גלילי

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מפורטת

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין עריס׳ ,1936
נמסרת בזה הודעה ,נוזתאם לסעיף  16לפקודת בנין ערים,1936 ,
כי במשרדי היעדר ,המקומית לבגיד .ילתננק ערים לאזור הגלילי,
בי במשרדי הועדה המקדמית לנגיד .ולתכנון ־יעדים לאזור מלילי,
מחיז הצפון שבבצרת ,הופקר העתק של תכנית מפורטת הנקראת:
מתון הצפון שבנצרח ,הופקד העתק של תבנית מפורטת הנקראת:
ית.ב.פ .מם׳  — 416תהום בניה מנ׳אר׳ ,ביחד עם התשריט המצורף
ית,ב.ע .מסי  — 475החום בניה דיר אל אסו׳ ,ביחד עם התשריט
אליו.
המצורף אליו,
גבולות התבנית בהתאם למסומן בקו כחול בתשריט:..
נבולות התכנית בהתאם למסומן בקו כחול בתשריט.
כל מעונין יכול לעיין בהעתקי התבנית והתשריט האמורים,
כל מעונין יכול לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים,
ללא תשלוט יכל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע ,ללא תשלום ובל מעונין — אט כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע,
במינים או בנכסים אמרים׳ שהתבנית האמורה משפיעה עליהם,
בבניניש »ו כנכסים אחרים ,שהתכנית האמורה משפיעה עליהם,
רשאי להגיש התנגדות לתבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה,
רשאי להגיש התנגדות לתבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה,
תוך שני חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תוך שני חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
א' כ ל פ ל ל
ד׳ בסיון תשכיר ) 5נ במאי (1964
יישב ראש הועדה המחוזית לבניה ילתכנין עיר
מחוז הצפין

איכלפת,
ד -בפיון תשכיר ) 15במאי (1964
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז הצפון

שטח תכנון עיר גלילי

שטח תכנון עיר גלילי

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מופרטת

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מפורטת

נמסרת בזת הידעה ,בהתאם לסעיף  18לפקידת בגין ערים,1938 ,
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין ערים,1936 ,
כי במשרדי היפדה המקומית לבניה ילתכנין ערים לאזיר הגלילי׳
כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון ערים לאזור הגלילי,
מחוז הצפין שבנצרת ,היפקד העתק של תכנית מפורטת הנקראת:
מחוז הצפון שבנצרת׳ הופקד העתק של תכנית מפורטת הנקראת:
ית,ב.פ .מם׳  — 417תחום בניה כפר־מנרא׳ ,ביחד עם התשריט
ית.ב.ע .מס׳  — 478תהום בניה ינוח• ,ביתד עפ התשריט המצורף
המצורף אליו.
אליו.
גבולות הרבנית בהתאם למסומן בקו בחול בתשריט.
גבולית התכנית בהתאם למסימן בקו כחול בתשריט.
כל מעונין יכיל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים,
כל מעינין יכול לעיין בהעתקי התכנית יהתשריט האמורים,
ללא תשלום וכל מעונין — אפ כבעל יאם מבחינה אחרת — בקרקע ,ללא תשלים ינל מעונין — אם כבעל ואס מבחינת אתרת — בקרקע,
בבנינים אי בנכסים אחרים ,שהתכנית האמורה משפיעה עליהם,
בבנינים או בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם,
רשאי להגיש החנגדית לתכנית במשרדי היעדה דמקימית האמורה,
רשאי להגיש התנגריח לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה,
חיך שני חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשימית.
תוך שני חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשימות.
א׳ ב ל פ ץ
ד׳ נסיין תשכיר ) 15במאי (1964
יושב ראש היעדה המחוזית לבניה ולתכנון פיר
מחוז הצפון
שטח חכנין עיר גלילי
הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מפורטת

א ' ÍIDVD
ז״ בסיין תשכיר) 15במאי (1964
יושב ראש היערה המחוזית
מחת הצפון
שטח חכנין פיר גלילי
הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הידעה ,בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין ערים,1936 ,
בי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון ערים לאזיר הגלילי,
מחוז הצפון שבנגדת׳ הופקד העתק של תכנית מפזדטת הנקראת:
ית.ב.ע .מסי  — 470תחום בניה ביפינה׳ ,ביחד עם התשריט המצירף
אליו.
גבולות התכנית בההאס למסומן בקו כחול בתשריט.
כל מעונין יכול לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים,
ללא השלום ובל מעונין — אם בנעל 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 הורעה זו ברשימות.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאט לפעיף  16לפקידת בנין ערים,1936 ,
כי במשרדי הועדה המקומית לבגית ולתכנין ערים לאזור הגלילי,
מחיז הצפין שבנצרת ,הופקד העתק של תכנית מפורטת הנקראת:
ית.ב.פ .מס׳  — 480החום בניה בפר סמיע׳ ,ביתד עם התשריט
המצורף אליו.
גבולות התננית בהתאם למפימן כקו בחול בתשריט.
כל מעונין יבול לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים,
ללא תשלום וגל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת—בקרקע,
בבניניס או בנכסים אחרים ,שהתכנית האמורה משפיעה עליהם,
רשאי להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורח׳
תוך שני חדשים מיים פרסום הידעה זו ברשומות,

א' כ ל פ ו ל
ד׳ נסיין תשכיר ) 15במאי (1964
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון פיר
מחוז הצפון

ד׳ בסידן תשכיד ) 15במאי  (1964א ' כ ל פ ו ן
יושב ראש הועדה המתווית לבניה ולתכנון עיר
מחת הצפון
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י?קוט הפרסומים  ,1000כ״ד בטיח תעכ״ר4.6.1964 ,

פקודת בנין ערים1936 ,
שטת תכנון עיר גלילי

שטח תכנון עיר גלילי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

הודעה בדבר הפקדת תמית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין פרים,193«,
כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון ערים לאזור הגלילי׳
מחוז הצפון שכנצרת ,הופקד העתק של תכנית מפורטת הנקראת:
ית.ב.ע .מסי  — 481תחוס בניה כפר־כמא׳ ,ניחר עט התשריט
המצורף אליו.
נבילות התבנית בהתאם למסימן ק ו כתיל בתשריט.
כל מעונין יבול לעיין בהעתקי התכנית יהתשריט האמיריט,
ללא תשלום וכל מעונין — אם בבעל ואט מבחינה אחרת — בקרקע,
בבנינים או בנכסים אתרים ,שהתכנית האמורה משפיעה עליתם,
דשאי להניש התננרות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה,
תוך שני חדשים מיום פרסום הורעה זו ברשומות.

נמסרת בזת הודעה ,בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין ערים,1936 ,
כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון ערים לאזור הגלילי,
מהוז הצפון שבנצרת ,הופקד העתק של תבנית מפורטת הנקראת:
״ת.ב.ע .מפי  — 487תחום בניה נחף׳ ,ביחד עם התשריט המצורף
אליו.
נבילות התכנית בהתאם למםומן בקי כחול בתשריט.
בל מעונין יכול לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמידים,
ללא חשלום ובל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע,
בבנינים או בנכסים אחרים ,שהתכנית האמורה משפיעה עליהם,
רשאי להניש התננדות לתענית במשרדי הועדה המקומית האמורה,
תוך שני חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

ב

א ׳ כלפון
ד׳ בסיון תשכיר ) 15בגז«י (1964
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז הצפון

א י כל&^
ז״ בםיון תשכיר ) 15במאי (1964
יושב ראש הועדה המחוזית
מחוז הצפון
שטה תכנון עיר גלילי

שטה תכנון עיר גלילי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת •

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין ערים,1936 ,
• נמסרת בזת הודעה ,בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין ערים,1936 ,
כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון ערים לאזור הגלילי,
כי במשרדי הועדה המקומית לבנית ולתכנון פרים ,לאזור הנלילי
מתיז הצפין שבנצרת ,הופקד תעתק של תכנית מפורטת הנקראת:
מתח הצפין שבנצרת ,הופקד העתק של תבנית מפורטת הנקראת:
ית,ב.ע .מט׳  — 483תחוס בניה מכר״ ,ביחד עם התשריט המצירף ״ת.ב.ע .מס׳  — 488תחים בניה נין״ ,ביהד עם התשריט המצורף
אליו.
אליו.
נבילות התכנית בהתאם למסומן בקו כחול בתשריט.
גבולות התכנית בהתאם למפומן בקו כחול בתשריט.
בל מעונין יכול לעיין בהעתקי התבנית יהתשריט האמידים,
בל מעונין יכול לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים,
ללא תשלוט ובל מעונין — אם כבעל ואס מבחינה אחרת — בקרקע ,ללא תשלום וכל מעינין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע,
בבנינים או בנכסים אחרים ,שהתכנית האמורה משפיעה עליהם,
בבנינים או בנכסים אחרים ,שהתכנית האמורה משפיעה עליהם,
רשאי להגיש התננדית לתכנית במשרדי היערה המקומית האמורה,
רשאי להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה,
תוך שני חדשים מיום פרטום הודעה זי ברשימית.
תוך שני חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
ז״ בםיון תשכיר ) 15במאי  (1964א ' כלפון
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון פיר
־ מהיז הצפון
• שטח הכנין עיר נלילי

א' כלפ^
ד׳ בסיון תשכיר ) 15במאי (1964
יושב ראש הועדת המחוזית
מחוז הצפון
שטח תכנון עיר בלילי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הידעה ,בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין ערים,1936 ,
נמסרת בזה הידעת ,בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין ערים,1936 ,
כי במשרדי היעדח המקימית לבניה ילתכנין פריט לאזור הגלילי,
כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנין ערים לאזור הגלילי,
מחוז הצפין שבבצרת ,הופקר העתק של תכנית מפורשת הנקראת:
מחוז הצפון שבנצרת ,הופקד העתק של תכנית מפודסת הנקראת:
ית.ב.ע .מס׳  — 484תחוס בניה מעיליא׳ ,ביחד עם התשריס המצורף ״ת.ב.ע .מסי  — 489תחום בניה סביור״ ,ביחד עם ההשריט המצורף
אליו.
אליו• ־.
־ גבולות התכנית בהתאם למסומן בקו כחול בתשריט.
גבולות התכנית בהתאם למסומן בקו בחול בתשריט.
כל מעונין יכול לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים,
כל מעינין יכול לעיין בהעתקי התכנית והתשריס האמורים ,י
ללא תשלוט ונל מעינין — אם כבעל יאם מבחינה אחרת — בקרקע ,ללא תשלום וכל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אהרת — בקרקע,
בבנינים או בנכסים אחרים ,שהתכנית האמורה משפיעה עליהם,
.בבניניס או בנכסים אחרים ,שהתבנית האמירה משפיעה עליהם,
רשאי להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה,
רשאי להגיש תתנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמירה,
תוך שני חדשים מיום פרסום הודעה זז ברשימות.
תוך שני חדשים מיום פרסום הודעה זו כרשימות.
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ר׳ נסיין תשביד ) 15במאי  (1964א י כלפוז
יישב ראש הועדה המוזיזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז הצפין

מחוז הצפון

ייקום השיפוטיפ  ,1086נ״ר בםיו! וושב׳׳ד4.6.1964 ,

1659

,

פקודת בנין ערים1936 ,
שטח תכנון פיר בלילי

שטח תכנון עיר גלילי

הורעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנין ערים לאזור הגלילי׳
מהיז הצפין שבנצרת ,היפקד העתק של תבנית מפורטת הנקראת:
״ת.ב,ע .מטי  — 490תחום בניה פילס׳ ,ביהו פס התשריט המצורף
אליו.
נבולות התכנית בהתאם למטומן בקו כחול בתשריט.
כל מעונין יכול לעיין בהעתקי התבנית והחשריט האמיריכ,
ללא תשלום וכל מעונין — אש כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע,
בבניביפ או בנכסים אחרים ,שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳
רשאי להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה,
תוך שני חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשימות.

במטרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין פריס1936 ,׳
כ׳ במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עדים לאזור הגלילי׳
מהת הצפון שבגצרת׳ הופקד העתק של תכנית מפורטת הנקראת:
ית.ב.פ .מסי  — 315התום בניה דיר״הבא׳ ,ביחד עם התשריט המצורף
אליו.
נבולות התבנית בהתאם למסומן בקו כהול בתשריט.
כל מעונין יכול לעיין בהעתקי דתכנית והתשריט האמורים׳
ללא תשלום ובל מעונין — אם כבעל ואס מבחינה אחרת — בקרקע׳
בבניניס או בנכסים אחרים׳ שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳
רשאי להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳
תוך שני הרשים מיום פרסום הורעה זו ברשומות.

א ׳ כלפדן
ר׳ בפיק תשכיר ) 15במאי (1964
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז הצפון

א' כל פון
ד׳ נסיין תשכ״ד ) ¡5במאי (1964
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז הצפין

שטח תכנון פיר גלילי

שטה תכנין עיר גלילי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין ערים׳ ,1930
כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון פרים ,לאזור הגלילים
מחוז הצפין שבנצדת׳ הופקר העתק של תכנית מפורטת הנקראת:
ית.ב.ע .מס׳  — 514תתיש בניה אבו־סנאן׳ ,ביחד עם התשריט
המצירף אליו.
נבילית התכנית בהתאם למסומן בקי כחיל בתשריט.
כל מעינין יכול לעיין בהעתקי התכנית יהתשריט האמידים,
ללא תשלים וכל מעונין — אם כבעל יאט מבחינה אהדת — בקרקע,
בבניניס אד בנכסים אחרים׳ שהתבנית האמורה משפיעה עליהם,
רשאי להניש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה,
תוך שבי חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

נמסרת בזה הידעה׳ בהתאם לסעיף  16לפקידת בנין כרים׳ 1936׳
כי במשרדי היערה המקומית לבניה ילתכנון ערים לאזור הגלילי׳
מחוז העפון שננצרת ,היפקד העתק של תכנית מפורטת הנקראת:
*ת.ב.ע .מסי  — 523תחים כביה ריחניה־״׳ ביחד עט התשריט המצורף
אליו.
נבולות התכנית בהתאם למסומן בקי כחיל בתשריט,
כל מעונין יכול לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים׳
ללא תשלוט וכל מעונין — אם בבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע׳
בבנינים או בנכסים אחרים׳ מהתבנית האמירה משפיעה עליהם׳
רשאי להגיש התננדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳
תדך שני הרשים מיים פדפום הודעה זו ברשומות.
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:ביה ולתכנון עיר

א' כלפ^
ד׳ בסיין תשכיד ) 15במאי (1964
יושב ראש הועדה המחוזית
גיחוז הצפון

מחת הצפון
שטח תכנון פיר פארקים לאומיים
שמח תכנון פיר בלילי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין ערים׳ ,1936
כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון ערים לאזור הגלילי׳
מחח הצפון שבנצדת ,היפקד העתק של תבנית מפורטת הנקראת;
ית.ב.ע .מסי  — 519תחום בניה גית׳ ,ביחד עם התשריט המצירף
אליו.
גמלות התכבית בהתאם למסומן בקו כחול בתשריט.
כל מעוגין יכול לעיין בהעתקי התכנית והחשריט האמורים,
ללא תשלום וכל מעונין — אם בבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע,
בבנינים אי בנכסים אחרים ,שהתבביח האמורה משפיעה עליהם,
רשאי להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמירה,
תוך שני חדשים מיום פרסום הודעה וו ברשומות.
"
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כביה ולתכנון עיר

במטרת בזד ,הודעה׳ בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון ערים לפארקים לאומיים׳
מחוז הצפין׳ נ*רת׳ הופקד הפתק של תכנית מפורטת הנקראת:
־ת.ב.ע .מסי ד — 52תחוס בניה בית־ניך׳ ביחד פס התשריט המצורף
אליו.
נבילות התכנית בהתאם למסומן בקו כחול בתשריט.
ן י ל ל ו נ^ייקי התכנית יהתשריט האמורים׳
נל
ללא תשלים וכל מעיני]  -אס כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע׳ •
בפנינים או בנכסים אחרים׳ שהתכנית האמידה משפיעה עליהם׳
רשאי להגיש התמרות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳
תוך שני חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
מ ע ו נ י

י ־

ע י ,

ד׳ בסיון תשכיר) 15במאי  (1964א' כלפץ
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז הצפון

מתוז הצפון
1660

ילקוט הפרטומים  ,1090כ״ד בסיוו תשכ״ר4,6.1964 ,

הזמנות ב ת י המשפט
ב י ת המשפט הטחוזי בירושלים
הזמנות
שראטה

תיק צוואות 148/64
)לוטה( מאיר ,שנפטרה

בענין צוואת המנוחת
בירושלים ביום  28בינואר ,1964
ותמבקשת אילזה ילון לבית מאיר ,רחוב שלמה מלכו ,6
ירושלים.
הריני מזמין בזה בל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימיט
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן סעם מדוע לא תוכח ,לא תקויים ולא
תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה לאילזה
ילון לבית מאיר ,ומדוע לא יינתן צו הםכריז על ירושת המנוחה,
שאם לא בן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור.

א׳ מ׳ שמחה ,רשט

• תיק קיום צוואה 150/64
בענין צוואת המנוחה א א ה אורטל ,שנפטרה בירושלים ביום
 10במאי •1964׳
והמבקש ד-ר זיגפריד מחם ,רחוב מולכו 9׳ ירושלים.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו ,וליתן טעם ,מדוע לא תוכח ,לא תקןייט ולא
תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה לדיר
זינפריד מיזם ,שאם לא בן יבש בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור.
ייא בסיון תשכיד ) 25במאי (1964

א׳ מ׳ שמחה ,רשפ

להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורשים להלן ,בקשות ליתן בווים המכריזים על ירושה ,דהנני מזמין בזה כל אדם הטוען
שיש לו טובת הבאה בעזבון שאחת ההכרזות המבוקשות מתייחסת אליו והרוצה להתנגד לה ,להגיש ,תוך עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו,
התנגדות לאותה הכרזה ,שאם לא בן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
תיק ירושות 127/64

בענין ירושת המנוח יוליום רוזנברג מבוקרשט־רומניה׳
שנפטר בבוקרשט ביום  27באוגוסט ,1962

והמבקשים מרקו )מרדכי( דתנברג
מאוריציוס מורים רחנבדג מפרים.

מנס־ציונה וד־ר

תיק ירושות 123/64
נענין ירושת המנוח מרדכי שטנר מירושלים ,שנפטר
נירושליט ביום ז״ באייר תשכיר ) 16נאפריל .(1964
והמבקשת יעל שטנר מירושלים.
תיק ירושות 129/64
במין ירושת המנוחה שמחה אלמליח מירושלים׳ שנפטרה
בירושלים ביום ר בשבט תשכיר) 20בינואר ,(1964
והמבקש שמואל אלמליח מירושלים.
תיק ירושות 130/64
בענין ירושת המנות שאול ורשבסקי מירושלים׳ שנפטר
בירושלים ביום ו׳ באייר תשב״ד ) 18באפריל ,(1964
והמבקשת פנמה ורשבםקי מירושלים.
תיק ירושות 131/64
בענין ירושת המנוחה שרה בדור מירושלים׳ שנפטרה בחל־
השומר ביום ביז בשבט תשכיד) 10בפברואר (1964׳
והמבקשת יהודית ברוך מירושלים.
תיק ירושות 132/64
בעבין ירושת המנוחה פרלה בניש מאשקלון׳ שנפטרה בבית
החולים צריפין ביוס כ׳ בתמוז תשי״ז) 19ביולי ,(1957
והמבקשת אישטיין למה מאשקלון.

אתםט

נענין ירושת המנות דיר
בנרמביה ביום  21במרס 1963׳
והמבקשת אדית ורמש מירושלים.

תיק ירושות 133/ 64
לנרם נלברמניה ,שנפטר

<?קוט הפרסומים  ,1096כ״ר נסיו! תשכיר4.6.1564 ,

תיק ירושות 134/64
בענין ירושת המנוח אברהם חפץ מירושלים׳ שנפטר
בירושלים ביום  19במאי .1963
והמבקש יצחק חפץ מירושלים.
תיק ירושות 135/64
בעני! ירושת המנות אורי הכהן מבאר־שבפ׳ שנפטר בפרנק
פורט ע־נ מיין בגרמגיה ביום  23ביולי ,1963
והמבקשת דות הכהן• .
תיק ירושות 136/64
בענין ירושת תמנות ישראל עזדיאלי מירושלים ,שנפסד
בירושלים ביום י״ז באלול תשכ״ג) 5בספטמבר ,(1963
והמבקשת חמדה גור.
תיק ירושות 137/64
נענין עזבון המנוחה רבקה גולדברג הידועה גם בשם רבקה
יעקב גולדברג מאשקלון׳ שנפסרה בנית החולים •בילינסוך
בפתת־תקוה ביום  31בינואר ,1953
והמבקש רחביה אדיבי מאשקלון.
תיק ירושות 141/94
בעבין ירושת •המנוחה פריידלה טייטלבוים מירושלים׳
שגפטרה בירושלים ביום ביז באב תשכינ) 17באוגוסט ,(1963
והמבקש אהרן טייטלבדם מירושלים.
להווי ידוע׳ כי הוגשה לבית המשפט בקשה ליתן צו המכריז על
ירושת המניחה הניל.
תיק ירושה 146/64
בעני! ירושת המנוח נתן ב ך א ד ר ת הידוע גם בשם נתן ב ך
אדריק מאיזמיר ,טורקיה׳ שנפטר באיזמיר ,טורקיה׳' ביום 8
בינואר 1961׳
והמבקשת משה בן־אדרת משיבון נוה צה״ל׳ יד אליהו,
תל־אביב.
תיק ירושות 147/64
בענין עזבון המנותח ז׳יניה טברםקי מירושלים׳ שנפטרה
בירושלים ביום  10באפריל ,1964
והמבקשים ריר יוסף בךנתן טברםקי ורות אריאל
לבית טברסקי ,שניהם מירשלים ,שיכון חסכון ,בית וגן ,גלוק אי,
כניסה אי.

א׳ מ׳ שמחה ,רשם
1661

ב י ת המשפט הםחוזי בתל־אביב־יפו
הזמנות
תיק עזבונות 1302/64
בענין עזבון המנוח ל ז ר ו ם נירנשטיץ ,שנפטר בלונדון ביום
ייא באב תשכיב) 3ביולי (1963׳
והמבקשת מי1ה נ י ת ש ט ׳ ץ מלובדון׳ נ.וו37 .11 .׳ וודלבד.
להווי ידוע כי הוגשה לבית המשפט׳ בחיק המפורט להלן בקשח
ליתן צו המכריז על ירושה׳ והנני מזמין בזה כל אדם הטוען שיש לו
טזבת הנאה בעזבין שההכרזה המבוקשת מתייחסת אליו והרוצה להתנגד
לד״ לרגיש׳ תוך שלושים יום מידם פרסום הזמנה זו ,המערות לאותה
הכתה ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו.
ד׳ןלך,רשפ

תיק קיום צוואה 1353/64
בפנין צוואת המנוח י ע ק ב )זיק( ל ו ם ס ג ר ט ן  ,שנפטר בתל׳
אביב ביום  15בפברואר ,1964
הריני מזמין בזד ,כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו ,וליחן טעם ,מדוע לא תוכח׳ לא תקויים ולא
תירשם הצוואה האחרונה של המנוח יעקב )זיק( לופטגרטן׳ ומדוע לא
תינתן תעודת קיום צוואה ליגאל סלונים ,פורך־וין מרחוב בלפיר
40׳ תל־אביב ,שאם לא בן יבש בית המשפט.ליתן תעודה זו כאמור.
ד ׳ ו ל ך  ,רשם

 .תיק ירושות 1361/64/8
בענין ירושת המנוח ש מ ו א ל ק ל ר  ,שנספה בידי הנאצים,
והמבקש י ו ס ף ק ל ר  .י
להווי ידוע כי הונשה לבית המשפט בקשה ליחן צו המבדח על
ירושת המנוח הניל והבני מזמין בזה כל אדם הטוען שיש לו טובת
 הנאה בעזבון המנוח הביל והרוצה להתבגר להכרזה להגיש ,תוךשלושים יום מיום פרסום הזמנה זו ,התנגדות להכרזה המבוקשת׳
שאס לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
ד ׳ ו ל ך  ,רשם

תיק עזבונות 1363/64
בענץ עזבון המנוח ש מ ו א ל ז ר ס ק י  ,שנפטר בתל־אביב כיום
 13בפברואר .1964
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו וליחן טעם׳ מדוע לא יינהן לדניאל דניאל צו
הנהלת עזבון על בל המטלטלים ,הזכויוה ,החובות והמקרקפים מסוג
מולק ומסוג מירי של המנות שמואל זרטקי ,שאם לא כן יגש בית
המשפט ליהן את הצו הניל כאמור.
 ,ד ׳ ו ל ך  ,רשם

תיק עזבונות 1396/64
בעבין עזבון המנוחה ח נ ה ט ו פ ל  ,שנפטרה בבית החולים יתל־
השומר* ביום  22ביוני .1983
י הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימיס
מיום פרסום הזמנה זו ,וליתן טעם מדוע לא יינתן ליוסף רוזנצוויג
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מרחיב מרגולין 15׳ תל־אביב׳ עי הנהלת עזכון על כל המפלטלין׳
הזכויות והחובות של המנוחה חבה טופל׳ שאם לא הן יגש ביה המשפט
ליתן את הצו הביל באמור.
ד ׳ ו ל ך  ,רשם

היק קיום צוואה 139?/64
בענין צוואת המנוח סימון ר פ א ל ס ו ן )הימפ נם בשפ שמעון
ר פ א ל ס ^  ,שבפטר ביום  14בדצמבר .1964
הריבי מזמין בזח כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך משרת ימים
מיום פרסום הזמבה זו׳ וליתן מעם מדוע לא תוכח׳ לא חקויים ולא
הירשם הצוואה האחרונה)והתוספת אשר לה( ומדוע לא תיגתן תעודת
קיום צוואה לאוסקר קפלן׳ שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה
זז באמור.
ד ׳ ו ל ך  ,רשם

תיק עזבון 1409/64/8
בענין עזבון המנוח ש ל ו ם וייסמן ,שנפטר בתל־אביב ביום
 27במרס .1963
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנת זו׳ וליתן טעם׳ מרוע לא יינתן למבקשת בלה
וייסמן צו הנהלת פזבון על בל המטלטלין׳ הזכויות׳ החובות והמקר
קעין מסוג מולק ומסוג מירי של המנוח שלום וייטק׳ שאם לא כן
יבש בית המשפט ליתן את הצו הניל כאמור.
ד י ו ל ך  ,רשם
תיק עזבונות 1414/64
בפ:ין עזבון המנוחה ח י ה ב ר ג ל  ,שנפטרה בתל־אביב ביום
כיפ בטבת תשכיב ) 28בדצמבר (1961׳•
והמבקשת ש ו ל מ י ת רוזנשטיין.
להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט צו למינוי מנהל פזבון
של המנוחה הנ׳־ל ולמתן צו המכריז על ירושת המנוחה הניל.
הריני מזמין בזד ,בל ארם להמייצכ בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם מדוע לא ימונה עמנואל יוספי-
יוסלביץ׳ רמת־גן׳ כמנהל עזבונה של המנוחה הניל ומדוע לא יינתן
צו המכריז על ירושת המנוחה הניל׳ שאם לא בן יגש בית המשפט
לימן את צו הנהלת העזבון וצו ירושה כטוב בעיניו.
ד ׳ ו ל ך  ,רשם
תיק עזבונות 1419/64/8
בעני! עזבון המנוח מ ק ס י מ י ל י א ן ר ד צ ק י  ,שנפטר בתל־
אביב ביום כיס בחשין תשכיר ) 16בנובמבר (1963׳
והמבקשת ב ר ב ר ה ר ו י צ ק י משדרות הן 23׳ חל־אביב.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליחן טפס׳ מדוע לא תוכח׳ לא הקויים ולא
תירשם הצוואה האחרונה של המנוח הניל ומדוע לא תינתן תעודת
קיום צוואה לברברה רויצקי׳ שאם לא כן יבש בית המשפט ליתן
הפודה זד כאמור.
ד ׳ ו ל ך  ,רשם

י5יזוט הפוםוסיס  ,1000כ״ר נםיוז תשכ״ד4.6.1964 ,

כ י ת המשפה המחוזי בתל־אביכ-יפו
הזמנות
דתה ברוך

תיק עזבונות 1516/64
עוזיאל ,שנפטרה בתל-

בענין עזבון המנוחה
אביב בייט ד באוקטובר »1948
והמבקשת תינה ברוך עוןיאל.
להווי יריע כי הינשה לבית המשפט בקשה ליתן צו ממכרת על
ירושת המניחה הניל.
הריני מזמין בזה כל אדם הטיען שיש לו טיבת הנאה בעזכון
המנוחה והריצה להתנגד להכרזה להגיש תיך שלישים יום מיום פרסים
הזמנה זו׳ התנגדות להכרזה המבוקשת ,שאס לא כן יתן בית המשפט
־
צו כטוב בעיניו.
ד׳ ולך ,רשם
תיק עזבינות 1532/64
בענין צוואת המנוחה פרומה מרגולין ,שנפטרה בתל-אבינ
ביום ד׳ בכסלו תשכיר) 20בנובמבר .(1963
הריני מומין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימיט
מיום פרמוט הזמגה זו׳ וליחן מעם מדופ לא תוכח׳ לא תקויים ולא
תירשם הציואה האחרונה של המנוחה ומדוע לא תינתן תעודת קיום
הצויאה ליוסף דיניץ וריר מרקים מרדכי שיורץ ,שאם לא גן יגש בית
המשפט ליתן תעודה זו כאמור.
ד׳ ולך ,רשם

פנחס פאוסט,

תיק עזבונות 1540/64/8
שנפטר בתל־אביב ביום

נענין צוואת המנוח
 26במרס 1964׳
והמבקש עורך הדין יהודה ל .צוקר מרחוב אלנבי  ,119תל־
אביב.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך שלושים יוט
מיים פרסים הידעה זי׳ וליתן סעם מדוע לא תוכח ,לא חקויים ולא
תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום ציואה למבקש
עוהיר יחודח ל ,צוקר מתל־אביב ,שאט לא כן יגש בית המשפט
ליתן תעודה זו באמור.
ד׳ ולך ,רשם

אברהם

תיק עזבונות 1589/64
גריגברג ,שנפטר בתל-אביב

בפנין עזבין המנוח
ביים  22במרס 1964׳
והמבקשת לאה גרינברג מרחיב בצלאל 31׳ תל־אביב.
הריני מזמין בזה כל אדט להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסים הזמנה זי׳ וליתן טעם ,מדוע לא יינתן צו הנהלת עזבון
לעורך־דין אברהם גרינברג לבקשת המבקש׳ על כל המטלטלין׳
הזכויות והתיבית של המנוח הגיל ,ומדוע לא יתן בית המשפט צו
המכריז על ירישת המנוח הנ״ל׳ שאם לא כן יתן בית המשפט צו
הנהלת עובון באמור וצו הכרות ירושה כטוב בעיניו.
ד׳ ולך ,רשט
תיק עזבונות 1617/64
בענין צוואת המנוח משה גולדברג מקיבוץ גל-און׳ שנפטר
ברחובית ביום  26בספטמבר 1963׳
והמבקש סלמה גולדברג מקיבוץ נל־אין.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנת זו׳ וליחן טפט׳ מדוע לא תובח׳ לא תקוייס ולא

1098,י?קוטחפרסוטים

כ״ד בסיו! תעכ״ר4C4.6.19 ,

תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה לשלמה
גולדברג /שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

ד׳ ולך,

נתליה

רשם

היק עזבונות 1619/64
ליכטנבאום מפולין /שנפטרה

בעבין ירושת המנווזה
בשנת 1942׳
וילגיבקש ם ט פ ן ש פ י ל פ ו ג ל »5יו* אום שבהולנד.
להווי ידוע בי המבקש מיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוהה הביל.
הריני מזמין בזה כל ארם להתייצב בבית המשפט תוך שלושים
יום מיום פרסום הזמנה זו׳ וליחן טעם כל שהוא׳ מדוע לא יינתן צו
המכריז על ירושת המנוחה׳ שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב
בעיניו.
ד׳ ולך ,רשם

מדיה ליפשיץ

תיק עזבונות 1620/64
מפולין׳ שנפטרה בשנת

בענין ירושת המנוחה
1942׳
והמבקש םטפן שפילפמל מעיר איס שבהולנד.
להווי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז
על ירושת המנוחה הניל.
הריני מזמין בזה בל אדם להתייצב בבית המשפט תדך שלושים
יום מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם כל שהוא׳ מדוע לא יינתן צו
המכריז על ירושת המנותח׳ שאט לא כן יתן בית המשפט צו בטיב
בעיניו.
ד׳ ולך ,רשם

רהה מייעל

תיק עזבונות 1621/64
מפולץ׳ שנפטרה בשנת

בענץ ירושת המנותח
1942׳
והמבקש סס פן שפילפוגל מפיר אום שבהולנד.
להווי ידוע בי המבקש הגיש לבית המשפט בקשה למתן צי המכריז
על ירושת המנוחה הגיל.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בכית המשפט תוך שלושים
יום מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם כל שהוא׳ מדוע לא יינתן צו
המכריז על ירושת המנוחה׳ שאס לא כן יהן בית המשפט צו כטוב
בעיגיו.
ד׳ ולך ,רשם

תיק עזבונות 1622/64
בפנין צוואת המנוח אברהם דורן ,שנפטר בתליאניב ביום
ייג בשבט תשכיר ) 27בינואר ,(1964
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מייט פרסים הזמנה זו ,וליחן מעם׳ מדוע לא תוכח׳ לא תקויים ולא
תירשם הצייאה האחריבה ימדיפ לא תינתן תעידת קייס צוואה לרומן
פרוסטד׳ תמר גרינברג ואוטומר קרל ויתר ,שאט לא כן יגש בית
המשפט ליתן תעודח זו כאמיר.
ד׳ ולך ,רשם
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ב י ת המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
הזמנות
תיק עזבדנוה 1624/64/8
בענץ ירושת המנוח יעקב כ ץ מאוסטרובצה׳ פולין׳ שנפטר
ביום ז׳ בתשרי תרצ״ת ),(1937
והמבקש שמעון כץ מברזיל כעת בישראל,
להווי ידוע כי הוגשה לבית המשפט בקשה ליתן צו המכריז על
ירושת המנוח הביל והנני מזמין בזח בל אדם הטוען שיש לו שובת
הגאה בעזבון המנות והרוצה להתנגד להכרזה להגיש תוך עשרה ימיט
מיום פרסום הזמגה זו ,התגבדות להכרזה המבוקשת ,שאם לא כן יחן
בית המשפט צו כטוב בעיניו.
ד ׳ ו ל ך  ,רשם
תיק עזבונות 1630/64
בפנין צוואת המנוח ראובן )הידוע בם בשש רוברט( לאיש
שנפטר ביום ייג בשבט תשכ*ד) 29בדצמבר ,(1963
והמבקשת ד ב ק ה זיגבורג מרחוב רב הדו  ,23תל־אכיב.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט חיך פשרה ימים
מיום פרסום הזמנת זו׳ וליתן טעם׳ מרוע לא תוכח׳ לא תקויים ולא
תירשם הצוואה האחרונה )והתוספות אשר לה( ומדוע לא חיבתן
תעודת קיום צוואח למבקשת׳ שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן
תעודה זו כאמור,
ד׳ ו ל ך  ,רשם
תיק עזבונות 1646/64
בענין פזבון המנוחה מלבינה ב כ ו ר ברוך ,שנפטרה בפריז׳
צרפת ,ביום  23בספטמבר ,1935
והמבקש א ל י ב ר ו ך משדרות ירושלים  ,38יפו,
להווי ידוע כי לבית המשפט הוגשה בקעה ליתן צו המכריז על
ירושת המנוחה הגיל והנני ממין מד ,בל אדם הטוען שיש לו עזבת
הנאה נעזבון המנוחה והרוצה להתנגד להכרזה ,להגיש תוך שלושים
! יום מיוט פרסום הזמנה זו׳ התנגדות להכרזה המבוקשת ,שאם לא כן
יחן בית המשפט צו כטוב בעיניו. ,
 Hולך ,רשם
תיק עזבונות 1647/64
בענין פזבון המנוח מ ב ו ר ך בן יצחק יאורי )לגו( משדרות
! נורדאו 27׳ הל־אביב ,שנפטר בתל־אביב ביום  18במרם ,1964
והמבקשים יצחק יאורי )לגו( משדרות נורדאו  ,27חל־אביב
! ויעקב נחמן מרחוב המאספים  ,2תל-אביב,
להווי ידוע כי המבקשים הגישו לבית המשפט בקשת למתן צו
!
! הנהלה.
< הריני מזמין בזה נל אדם להתייצב בנית המשפט תוך פשרה ימיט
מיוט פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם׳ אט יש לו טעם כל שהוא׳ מדוע
 jלא יינתן למבקש צו הנהלת עזבון על כל המטלשלין ,הזכויות ,החובות
 jועל המקרקעין מסונ מולק ומסוג מירי של המנוח מבורך בן יצהק
יאורי)לגו( הניל ,שאם לא בן יגש בית המשפט ליתן את הצו הביל
כאמור.
ר ׳ ו ל ך  ,רשם
תיק עזבונות 1648/64/8
j
בפנין צוואת המנוח ד ו ד נוטמן מרתוב יעקב  ,22רתובוח׳
'שנפטר ברחובות ביום ייח ביזשרי תשכיר ) 6באוקטובר ,(1963
והמבקשת שרה נוטמן מרחוב יעקב 22׳ רחובות.
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הריני מזמין בזה בל אדם להתייצב בניו /המשפט חיך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליחן טפט׳ מדופ לא הוכח׳ לא תקוייט ולא
חירשס הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה לשרה
בוםנץ ובן ליחן טעם׳ אס יש לו טעם בל שהוא׳ מדוע לא יינתן צו
המכריז על ירושת המנוח — ביחס למקרקעין מסיב מירי — שאם
לא בן יגש בית המשפט ליתן תעודה כאמור וצו כטוב בעיניו,
ד׳ ו ל ך  ,רשם
תיק עזבונות 1665/64
בענין עזבון המנוח שמואל יוסף גינזבורג ,שנפטר בפתח־
תקוה ביום ל׳ באב תרצ־ט ) 15באוגוסט .(1939
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליחן טעם מדוע לא יינתן לחברה לנאמנות
של בנק לאומי לישראל נע״ט מרחוב אליבי 76׳ תל־אביב׳ צו הנהלת
עזבון על כל הזכויות והמקרקעין של המנוח׳ שאם לא כן יגש בית
המשפט ליחן את הצו תניל כאמור.
ד ׳ ו ל ך  ,רשם
תיק עזבונות 1669/64
בענין צוואת המנוחה ד ח ה וינצלברג מרחוב מרגולין 7׳
תל־אביב׳ שנפטרה בתיפ־ ביום  2באפריל .1964
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם׳ מדוע לא תוכח׳ לא הקויים ולא
תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה
לגרוספלד וילהלם׳ שאס לא כן יגש בית המשפט ליתן העידה זו
כאמור.
ד׳ ו ל ך  ,רשם
תיק עזבונות 1670/64/8
בענין עזנון דמות יוסף בןאהרון ליב רוכמן ,שנפטר באהריב
ביים  21ביוני 1962׳
והמבקשת ד ו ר ה רוכמן מרחוב טרומפלדור 20׳ תל־אביב.
להווי ידוע גי הוגשה לבית המשפט בקשת ליתן צו המכריז על
ירושת המנוח הנ־ל והנני מזמין בזה כל אדם הטוען שיש לו טובת
הנאה בפזבון להגיש תוך שלושים יום מיום פרסום הזמנה זו׳ התנגדות
להכרזת המבקשת׳ שאס לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
ד ׳ ו ל ך  ,רשש
תיק ירושות 1673/64
בענין צוואת המנוחת מדים חילודבסקי ,שנפטרה בתל-אביב
ביום ה׳ בניסן תשכיד ) 18במרס ,(1964
והמבקש פרופ׳ מ ר י ק מושקט מרתוב פיכמן 19׳ רמת־אביב.
הריני מזמין נזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרת ימיט
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם׳ מדוע לא תוכח ,לא תקויים ולא
תירשם הצוואה האהדונד׳ של המנוחה הניל ומדוע לא תינתן תעודת
קיום צוואה למריון מושקט׳ שאט לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה
זו כאמור.
ד ׳ ו ל ך  ,ישם

י?קופ הפרפזשיפ  ,1006כ׳׳ד נפי זז תשכ׳׳ד4.6.1964 ,

ב י ת המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
הזמנות
תיק עזבונות 1680/64
בענין עזבון המנוח משה ל ב מרעננה׳ שנפטר ברפבנה ביום
 29באוקטובר ,1963
והמבקשים דבורה אוסוביצקי ורחל רייף.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימיט
מיום פרסום הזמנה זי וליתן טעם׳ מדוע לא חיכח׳ לא תקייים ולא
תאושר הצוואה האחרונה של המניח משה לב ימדוע לא תינתן תעודת
קיום צוואת למבקשות הביל ומדוע לא ימונו המבקשות דבורה
אוסיביצקי ורחל רייף בתיר המבצעית והמיציאות לפועל של הצוואה׳
ומדוע לא יינתן צו תמכריז על ירושת המנות הנ-ל ,שאס לא כן יתן
בית המשפט צי אישיר צוואה באפור וצו להכרזת הירושה בטיב
בעיניו.
ד׳ ולך ,רשם
תיק קיום צייאה 1681/64
בענין צוואת המנוח אשר מקרסקו ,שנפטר בתל-אביב
ביום כ׳׳א בטבת תשכיר ) 6בינואר ,(1964
והמבקשים לאה בן ארי ,יהושע שחם)מקרםקו( ודוד

הרשקוביץ...

הריני מזמין בזח בל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיים פרסים הזמנה זי׳ וליתן טעם׳ מדוע לא תוכח׳ לא חקויים ולא
תירשם הצוואה האחרונה של המנות אשר מקרסקו ומדוע לא תינתן
תעודת קיום צוואה ללאה בן ארי וליהושע שחם )מקר&קו(׳
ומדוע לא יינתן צו הנחלת עזבון ליתזקאל בן ארי לבקשת המבקשים
על כל המשלטלין׳ המקרקעין׳ זכויות וחיכית של המניח הנ׳׳ל.
ך ׳ ו ל ך  ,רשם
תיק ירושות 1685/64
בעבין עזבין המגיחה דבקה מבורך ־אה רונוב מרחיב בארי
47׳ תל־אביכ׳ שנפטרה במילנו ביום  25באוקטובר ,1963
יהמבקשת דחה אהתנובה מרחוב בארי  ,47תל-אביב.
להווי ידוע כי הונשה לבית המשפט בקשה ליתן צו המכריז
על ירושת המנוחה הב-ל והנני מזמין בזה כל ארם הטוען שיש לו
טובת הנאה בעזבון המנוחה והרוצה להתנגד להכרזה ,להגיש היך
שלושים יום מיים פרסום הזמנה זו ,התנגדות להכרזה המבוקשת׳
שאם לא כן יחן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
ד׳ ןלך ,רשם
תיק עזבונות 1687/64
בענין צוואת המנוח ם־סא לניב ,שבפטר בבית החולים חל־
השומר ביום  31במרס .1964
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימיט
מיום פרסום הזמנה זו ,וליתן טעם׳ מדוע לא תוכח׳ לא תקוייט ולא
תירשם הצייאה האחרינה׳ ומריע לא תינתן תעידת קיום ציואה,
שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן העידה זי כאמיר.
ד׳ ולך ,רשם
תיק עוביבית 1688/64
בענין צויאת המניח נח בן שמחה אהרון פנמזון מרחוב ביאליק
 ,12חילין׳ שנפטר ביום א׳ בניסן תשכיר ) 13במרס .(1964
הריני מזמין בזה בל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים

י5ק1ט הפרםיםיס  ,1098כ״ד בסמן תשכ״ד4.6.1964 ,

מיוט פרסום הזמנת זו ,וליחן מעט׳ מדוע לא תוכח /לא תקוייט ולא
תירשפ הצוואה׳ שהיא צוואתו האחרונה של המנוח< ומדוע לא תינתן
תעודת קיום צוואה לשמהת פניגזון׳ שאט לא כן ינש בית המשפט
ליתן תעודה זו באמור.
ד׳ ולך ,ושט
תיק עזבונות 16*6/64
בענין צוואת המנוח חיים אחרוב מרחוב במרשוב 32׳ תל-
אביב׳ שנפטר בתל-אביב ביוט ט׳ באלול תשנ״ב ) 8במאי (1962׳
והמבקשת שרה בן־שם.
להווי יווע כי המבקשת הנישה לבית המשפט בקשה למתן צו
קיום צוואתו של המנוח הנ״ל.
הריני מזמין בזה כל אום להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו /וליתן טעם אם יש לו טעם כל שהוא׳ מודע
לא תוכח׳ לא תקויים ולא תירשם הצוואה האחרונה ומז־וע לא תינתן
תעוות קיום צוואה למבקשת׳ שאם לא כן יגש בית המשפט למתן
תעווה זו כאמור.
ד׳ ולך ,רשפ
.
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בענין ע־בון המנוח חיים לבנסבאום

תיק עזבונות 1704/64
מוולווזימיש וולינסקי׳

פולין׳
והמבקשת שרה גדבר ,רחוב ביאליק 57׳ רמת-גן.
להווי ידוע׳ כי הוגשה לבית המשפט בקשה ליתן צו המכריז על
ירושת המנוח הניל.
הריני מזמין בזה כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון
המנוח ,והרוצה להתנגד להכרזה׳ להגיש תוך שלושים יום מיום פרסים
הזמנה זו׳ התנגדות להכרזה המבוקשת׳ שאם לא כן יתן בית המשפט
צו בטוב בעיניו.
די ולך ,דשט
תיק קיום צוואה 1711/64
לסמן )לבית שטוקויז(,

בענק צוואת המנוחה קרי עלמה
שנפטרה בתל־אביב ביום  2במאי .1964
הריני מזמין בזח כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו׳ זליתן טעם׳ מדוע לא תוכח ,לא תקויים ולא
תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה לליאו
איזאק לסמן׳ שאם לא כן יבש בית המשפט ליתן תעודה זו באמור.
ד׳ ולך,

רשפ

תיק עזבונות 1714/64
בענין צוואת המביח פריץ קרפפן מרחיב דיזנבוף 189׳ תל־
אביב׳ שנפטר בתל־אביב ביום  24בדצמבר ,1962
והמבקשת מדיון קרפםן מרחוב דיזנגוף  ,189תל-אביב.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום טרפום הזמנה זו ,וליתן טעם ,מדוע לא תוכח ,לא תקויים ולא
תירשם הציואה האחרונה ימדיע לא תינתן תעידח קיים צוואה למריון
קךפפן׳ שאט לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו כאסור.

ד׳ ולך,

רשם
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ב י ת המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
הזמנות
תיק עזבינית 1717/64
בענין צוואת המנוחה פרימט )שלומית( קמניצר מכפר
שמריהו׳ שנפטרה ביום י׳ בשבט תשביד ) 20בינואר (1964׳
והמבקש הנס )חנן( קמניצר מכפר שמריהו.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זי׳ יליתן טעם׳ מדוע לא תוכה׳ לא חקויים ולא
תירשם הצוואה האחרונה של המנוחה ה;-ל׳ ומדוע לא תינתן תעודת
קיום צוואה לחנם )חנן( קמניגר הנ׳ל׳ שאם לא כן יגש בית המשפט
ליתן תעודה כאמור.
ד ׳ ו ל ך  ,רשם

תיק עזבונות 1726/64
בענין עזבון המנוח ליקו כץ ,שנפטר ביום  19בפברואר 1964
בטורונטו שבקנדה.
הריני מזמין בזה בל אדם להתייצב בבית המשפט תוך פשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו /ליתן טעם׳ מדוע לא יינתן לדיר י .מנהיים,
פורך־דין ,צו הנהלת עזבון של המנוח ליקו כץ׳ שאם לא כן ינש בית
המשפט ליתן את הצו הניל באמור.
ד ׳ ו ל ך  ,רשם

חיק עזבונות 1723/64
בענין עזבון המניח א ב ר ה ם ופרינסקי ,שנפטר בפינלנד ביום
 6ביוני 1944׳
והמבקשת הלנה ופרינםקי.
להווי ידוע׳ כי הוגשה לבית המשפט בקשה ליתן צו המכריז על
ירישת המגות הנ״ל.
הריני מזמין בזה כל אדם הטיען שיש לו סיבת הנאה בעזבון
המניח והרוצה להתנגד להכרזה להגיש היך שלישים יים מיים פרסום
הזמגה זי׳ התנגדות להכרזה המביקעח׳ שאם לא כן יתן בית המשפט
צו כטוב בעיניו.
ד ׳ ו ל ך  ,רשם

תיק עזבונות 1729/64/8
בענין צוואת המניחה צ׳לםטינה רוזנברג)לבית גולדנברג(,
שנפטרה בחולון ביום ביט בניסן חשב״ד ) 10באפריל .(1964
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך פשרה ימים
מיום פרסים הזמנה זי׳ יליתן טעם /מדיע לא הוכח׳ לא תקויים ולא
חידשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צייאה לרייטר
אברהם מחולון רחוב תנקין  ,37שאם לא כן ינש בית המשפט ליתן
תעודה זו כאמור.
ד ׳ ו ל ך  ,רשם

להווי ידוע כי היגשו לבית המשפט׳ בתיקים המפורשים להלן ,בקשות ליתן ציוים המכריזים על ירושה׳ והנני מזמין בזח בל אדם הטוען
שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת תהכרזות המבוקשות מתייחסת אליו והרוצה להתנגד לה׳ להגיש׳ תוך פשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו,
התבנדות לאותה הכרזה׳ שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
תיק הבהלת עזבון 2151/63/8
בעבין עזבון המנוחה טובה ניצני)קודם טובה פינקוביץ(
מנוה עמל 73׳ הרצליה׳ שנפטרה בתל־השומר ביום  22בספטמבר
1962׳
והמבקש ד ב ניצני מגיה עמל 73׳ הרצליה ת.ד.8020 .
תיק פזבובות 2559/63/8
בקשה 289/64
בענין פזבין המניחה ת ז ה ה ל ר )לבית לבל( ,שנפטרה בבית
התולים רמתיים /בת־ים׳ ביום  10בבובמבר 1963׳
והמבקשת אלזה שיבר )לבית ה ל ר ( מרחוב רוטשילד /59
בת־ים.
תיק עזבובות 108/64/8
בפבין עזבין המבות שמואל בן גרשון גולדשטיין ,שנפטר
ביום ג׳ בטבת תשכיר ) 19בדצמבר .(1963
והמבקשת דינה גולדשטיין מרהוב שלמה המלך  /73תליאכיב.

תיק עזבונות 1342/64/8
בעבין עזנון המבוחת יפה )בת יעקב( רצקי מרחוב ערבי בהל
 ,26נהלת־יצהק׳ שנפטרה ביום  7באוגוסט 1963׳
והמבקש משה ה ב ר מרחוב ערבי בחל  ,26רמת־יצחק,
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תיק ירושת 1349/64
בענין ירושת המנוח יעקב כ ה ן מרחוב חבה סנש  ,7יד אליהו׳
תל־אביב׳ שנפטר בחל־אביב ביום  28באוקטובר ,1963
והמבקשת ח מ ר כ ה ן מרחוב חנה סבש 7׳ יד־אליהו׳ תל־אביב.
תיק ירישה 1350/64
בעבין ירושת המנוח יוסף יעקב קשטן מרהיב גריזגבדג 29׳
תל־אביב׳ שנפטר ביום  10באוקטובר ,1963
יהמבקש משה קשטן מרחוב כרמיה 6׳ תל־אביב.

תיק עזבונית 1351/64
בענין ירושת המנות יחזקאל פשבורםקי ,ענפםר ביום י־ט
בטבת תשכ״ד ) 4בינואר ,(1964
והמבקשת נ מ ד ל )גניה( פשבורסקי מרחוב ארבע ארצות
 ,14תל־אביב.
תיק עזבונות 1333/64
בענין עזבון המנוחה שרה אקוה )הידועה בם בשם ס ע ד ה
עכוה דוד( מרחוב ירושלים  ,22ראשוךלציון ,שבפטרה ב״אסף
הרוכא־* ביום ניב באב תשכיג ) 12באוגוסט ,(1963
והמבקש יהודה אקוה מרהיב בלפיד  ,9ראשון לציון.

ילגוט הפרסומים  ,1000ב״ד בםיח ודצב״ר4.0.1004 ,

ב י ת המשפט המחוזי כתל-אביב־יפו
ה ז מ נ ו ת )המשך(
תיק עזבונות 1354(64
בענין עזבון המנות דוד בן סעדיה אקוה מרחוב ירושלים 22׳
ראשיךלציין׳ שנפטר בראשוךלציון ביום י׳ בתמוז תשכ׳״נ) 2ביולי
1963׳
והמבקש יהודה אקוה מרחוב בלפור 9׳ ראשון-לציון..

חיק עיכוגות 1374(64
בענין עזבון המנוח חיים אברהם גרינברג ,שנפטר בנתגיה
ביום  14במאי  1959ועזבון המנוחה רבקה גרינברג ,שבפטרח
בנהניח ביום  5באפריל ,1959
והמבקש משה גרינברג מרחוב עקיבא 21׳ נתניה.

תיק עזבונות 1356/64J8
בענין ירושת המנוחת מרים וילנר )מקודם גדץ לבית
פרקש( ,שנפטרה בדרך לבית־חולים דונולו ביום  4בנובמבר 1963׳
והמבקש שלמה גרץ מגבעת עליה 203/13׳ יפו.

תיק עזבונות 1375 (64
בן אברהם׳ שגפסר ביום ט׳

ירושת המנוח רחמים סמרה

תיק עזבונות 1357/64
בן מאיר ממגדיאל׳ שנפסר

בעת
בתל־אביפ ביום  21בפברואר 1952׳
והמבקשים מועלם א לברט ואתרים מכפר־סבא.

תיק עזבונות 1359/64
בפנין ירושת המנוח מרדכי בן אברהם סגל ,שנפטר בפוריה
ביים ב״ח בתשרי תשט״ז) 14נאיקטובר (1955׳
תיק עזבונות 1360/64
בענין עזבון המנוחה חוה חניניוב מרחוב אנטבי 7׳ הל-אביב׳
שנפטרה כתל־אביב ביום הי בניסן תשכיר) 18במרס (1964׳
והמבקש אשר חניניוב מרהיב פרץ 36׳ תל-אביב.

ראובן פוטל

בענין עזבק המנוח
בטיון חשביד ) 3ביוני (1963׳
והמבקשת יפת פוטל משכונת עין התכלת׳ רחוב נוה־שלום
12׳ נתניה.
תיק עזבונות 1376/64/8
בענין עזבון המנוח ישראל מאיר להב )הידוע גם בשם
ישראל להב ,שמו הקודם :ישראל לחובסקי( מתל־אביב׳
והמבקשת אלישבע להב.

עזבון המנותח חוה

בעגין
אביב ביום  15בינואר 1963׳
והמבקשת שפרה־שרה
תל־אביב.

תיק ירושות 1377/64/8
בת שמואל ויםוצקי ,שנפטרה בתל*

ליבשיץ

מרתוב אסתר המלכה 15׳

תיק עזבונות 1379/64
בענין עזבון המנוח שמואל קאלר ,שנפסר בסתח־תקות ביום
 10במרס 1964׳
והמבקשת שרה־רבקה קאלר.

חיק עזבונית 1362/64
בן־יהודה ,שנפטר ביים 23

תיק עזבונות 1380/64
בענק פזבון המניח יצחק בן־טובים )גיטלר( מרחוב החייל.
האלמוני 6׳ רמת־בן׳ שנפטר ברמת־השרון ביום  17בפברואר 1964׳
יהמבקשח גלה בן־טובים.

תיק עזבינות 1364/64
בענין ירושת המנוח מקם גונדרמן מנבעתיים ,שנפטר בתל־
אביב ביום  11בפברואר ,1964
והמבקשת מרי )מדים( גוגדרמן מרחוב בורוכוב /38ב,
גבעתיים.

תיק עזבונות 1381/64
בענין עזבון המנוחה חנה רבקה אפשטין)היתעה נם בשם
חנה אפשטץ( מרחוב הרמן כהן 5׳ תל־אביב׳ שנפטרה בירושלים
במם  6בינואר 1961׳
והמבקש אברהם דוד אפשטץ מרחוב חרמן כהן 5׳ תל־
אביב.

סעדיה

בעבין עזבץ המניח
בספטמבר ,1963
והמבקש יהודה שרעבי.

ביילה ולדמן

היק עזבונות 1365/64
מחילוץ׳ שנפטרת ביום

בענין עזבון המניחה
 26באפריל 1963׳
והמבקש גבריאל ולדמן מרחיב שייבקר 21׳ תילון.

תיק עזבונות 1366/64
בענין עזבון המנותח יהודית קמלגרן ,שנפטרה בהל-אביב
ביום  9במאי ,1957
והמבקש פייבל שרגא קמלנוץ מביו-יורק ,ארהיב.

חיים רופמן,

תיק עזבונות 1367/64
שנפטר בפתח־תקיה ביום

בענין עזבין המניח
 16ביניאר ,1964
והמבקש אברהם רופמן מרחוב שמיאל הגגיד  ,10פתח־תקיה.

י5קוט הפרסומים  ,1098כ׳׳ד בםיוז חשכ״ר4.6.1361 ,

תיק עזבינית 1383/64
בפבין פזבון המגיח חיים קטן מרחוב מבצע פיני 43׳ חילק׳
שנפטר בתל־השומר ביום ד׳ בשבט תשכ-ד ) 18בינואר (1964׳
,
והמבקשת דורי־ס קטן.
נענין עזבון המנוחה
ביום  29בדצמבר 1963׳

סופיה

תיק עזבונות 1386/64
אדלשטיין׳ שנפטרה בתל־אביב

והמבקשת עזריאלה שרף.

קלרה גולד,

תיק ירושות 1387/64
שנפטרה ביוםי׳-א בשבט

גענין ירושת המנוחה
תשכיר ) 25בינואר (1964׳
והמבקשת הלן גולד מרחוב ירמיהו 41׳ תל־אכיב.
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ב י ת המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
ה ז מ נ ו ת )המשך(
יוסף נ א ד

תיק עזבונות 1388/64
מנני־תקוה ,שנפטר בפתח־

בענין ירושת המנוח
הקוה ביום  6ביוני ,1963
והמבקש יהודה ג א ר מרחוב קלישר  ,4תולון.

תיק עזבונות 1390/64
בענין ירושת המנוחה םקזו)סוקצו( טאובה מהיפה ,שנפטרה
בחיפה ביום ב*א בתשרי תשכיג ) 12באוקטובר ,(1960
והמבקש אברהם סוקצו)םקזו( מרחוב גוטליב  ,2תל-אביב.
תיק עזבונות 1391/64
בפנין ירושת המנוח הרמן מנדל מתל-אכיב־יפו ,שנפטר
בחל־אביב ביום כ-ת בטבת תשכ״ו ) 13בינואר ,(1964
והמבקשת גיזלה הרמן מרחוב בצרון  ,46תל־אביב,
תיק עזבונות 1392/64
בענין ירושת המנוח מרקו רבינובי׳ן מכפר־פבא ,שנפטר
בתל־השומר ביום א׳ באלול תשי״ת ) 17באוגוסט ,(1958
והמבקשת פני גרינברג מרחוב הראשונים  ,38אשדוד.

מרקו מלקוביץ

בפנין ירושת המנוח
ייג בשבט תשנ״א ) 1 9 6 1 s 2
והמבקשת פיגה מרקוביץ
בינואר

תיק עזבונות 1393/64
מיפו ,שנפטר ביפו ביום

(,
מרחוב  412מסי  ,15יפו.

תיק עזבונות 1394/64
בענין ירושת המנוח דת״ טוביה מרמלה ,שנפטר בבאר־יעקב
ביום ם׳ באייר תשביג ) 3במאי ,(1963
והמבקש שמואל בן דוד מרחוב הכובש ,בית פדטי ,ראשון־
לציון.
תיק עזבונות 1395/64
בפנין ירושת המנוחה שרה םנדלבק )שנקלבך( מפרדס־
כץ ,שנפטרה בפרדס־כץ כיוס י׳ בגיסן למדיה) 31במרס /(1958
והמבקש מרדכי שנקלבך מרחוב  ,273/38יפו.
תיק עזבונות 1400/64
בענין עזבון המנוחה חיה ישורון מתל־אביב ,שנפטרה ברעננה
ביום ס*ז באדר תשכיו) 28בפברואר ,(1964
והמבקשת שרה אמיתי מרחוב בפ־ציונה 2אי ,תל־אביב,

תיק עזבונות 1410164

בענין ירושת המנוח אלפדד אנטמסקו־ליבוביץ מעבר׳
שנפטר בעכו ביות כיג באייר תשייז) 24במאי ,(1957
והמבקשת חנה סגל משדרות הן  ,5הרגליה.
תיק עזבונות 1411/64/8
בענץ עזבון המנות חיים בן יעקב ימפולםקי מרתוב הפגסה
 ,24גבעתיים ,שנפטר בפחח־תקות ביום ייב באדר תשכיר )25
בפברואר ,(1964
והמבקש שלמה .p*V
תיק עזבונות 1412/64/8
בענין ירושת המנות בנימץ־שלמה וינברם ,שנפטר ביום
י ב»א בניסן תשכיר) 3באפריל ,(1364
והמבקשת לאה וינבוים מרחוב הנשיא  ,15קריתיאונו,

שרה מזרחי

תיק עזבונות 1416/64/8
מראשוךלציון ,שנפטרה

בפנין עזבון המנוחה
ביום  21בינואר ,1964
והמבקש מרדכי מזרחי מראשון־לציון.

תיק עזבונות 1417/64
בענין ירושת המגוחה קלרה ליאונרד מרחוב פיירברג ,23
תל־אביב ,שנפטרה בתל־אביב ביום  15במרס ,1962
והמבקש פינקו ליאונרד מרחוב פיירברג  ,23תל־אביב.

חיה שמשי,

נענין ירושת המנוחה
י*ט באדר תשכיד ) 3במרס ,(1964
והמבקש יהודה שמשי.

תיק עזבונות 1413/64
שנפטרה בחל ׳אביב ביום

תיק עזבונות 1421/64/8
בענין עזבין המנוהל־׳ אנה סמסק,
והמבקש יוליוס םמסון מהצור שבגליל העליון.
״ תיק עזבונות 1422/64
בפנין פזבק המנוח דוד בן״ישי ,שנפטר בירושלים ביום ב׳
בתשין חשכ״ד ) 20באוקטובר ,(1963

והמבקשת לאה בן־ישי.

תיק עזבונות 1403/64

תיק עזבונות 1423/64
בענין ירושת הממחה פרימה פסקל מנהריה ,שנפטרה בחיפה
ביום טיז בכסלו תשכ-א ) 5בדצמבר ,(1960
והמבקש קרול פסקל מרחוב בן יהודה  ,49תל־אביכ.

תיק עזבונות 1406/64
בפנין מזבון המנוחה שרה לחן מרחוב אברהם  ,17נתניה,
שנפטרו .ביום»*ו באלול השכיב) 13בספטמבר ,(19«2
והמבקשת דחה ז י ל ב ר ^

תיק עזבונות 1426/64
מרחוב העבודה ,הרצליה,

ישעיהו הופעל )אופנגל(,

בעני[ צוואת ועזבון המנות
שנפטר בתל־אביב ביום  24בדצמבר ,1963
והמבקשת צרנה אופננל מרחוב החשמונאים 12׳ הל־אביב.
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יצחק טננצ&ף

בענץ ירושת המנוח
שזפפר ביזם  13בפברואר ,1964
והמבקשת פרידה טעצפף מרחוב העבודה ,הרצליה.

י;סוט הפרסומים  4090כ״ד בםיוז חשכ׳׳ו4.8.1964 ,

ב י ת המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
ה ז מ נ ו ת )המשן•(
בענין עזבון המניח יוסף זכאי
והמבקשת חגה זכאי מחולק.

תיק עזבונות 1427/64
מחולון.

תיק עזבונות 1447/64
נפנין עזכון המנוחה ל ח ל םעאדה ,שנפטרה ביום י״ד בשבט
תשניא ) 31בינואר ,(1961
והמבקש יוסף סעאדה מבאר־יעקב.

בענין עזבון המנוח הרמן מוגד,

חיק עזבונות 1529/64
שנפטר בתל־השומר ביום כית

בארד תשכיר) 9במרס ,(1964
והמבקשת מדים מונד מרחוב וייצמן  ,22/9הרצליה.

בענין עזבון המנוח אריה גורדץ,
ביוני ,1959
והמבקשת

צפורה גורד ץ

תיק עזבונות 1530/64
שנפטר בתל-אביב ביום 28

מרחוב הלבנון  ,8רמת הטייסים.

תיק ירושות 1539/64/3
בענין ירושת המנוחה לוחמה עמית מרהיב הידיד 41׳
נבפתיים׳ שנפטרה בירושלים ביום  2בינואר !1964
והמבקש יהושע עמית מרחוב הידיד 41׳ גבעתיים,
תיק עזבונות : 1541J64/8
בענין עזבון המנוח חיים אלשטיץ מרחוב פלורנםין 21׳ תל•
אביב׳ שנפסד ביום כיד באב תשכיב ) 24באוגוסט ,(1962
והמבקשת בלה אלשטיץ מרתוב פלורנטין 21׳ תל-אביב.
תיק ירושות 1570/64
בעני! ירושת המנות משה פחמנטיל מתל-אביב׳ שנפטר
בבית החולים הממשלתי חל-השומר ביום  7במרס 1964׳
והמבקשת זיניצה פחמנטיל.
תיק עזבונות 1602/64
בענין ירושת המנוחה אםתל מלכה טללו מרחוב יהודה הלוי
19׳1תניה׳שנפטרה בבית חולים מאיר׳כפר־סבא ביום  11בינואר 1964׳
והמבקש שבתאי טללך מרחיב שמואל הנציב  ,33נתניה.

תיק עזבונות 1531/64
בענין ירושת המנוחה רייזל פרושצנםקי ,שנפטרה נתל־
אביב ביום טיו בניסן חשכיד ) 28במרס ,(1964
והמבקשת יהודית גולדשטיין מתל־אביב,

תיק ירושות 1627/64
שנפטר בבית החולים בילינסון

תיק עזבונות 1534/64
בפנין עזבין המניחה יםכה קמינסקי ,שנפטרה בתל־אכיב
ביום י׳ באייר תשכיר ) 22באפריל ',(1964
והמבקשת חיה פולה פיינזילבר.

תיק עזבונות 1628/64
מדקובםקי ,שנפטר ביום  8במרס

תיק עזבונות 1535/64/8
בענין עזבון המנוח לאובן פלח מאור־יהווה בי ,שנפטר ביום
 10בינואר ,1964
והמבקש נסים פלך.

משה בן אולי

בפנין עזבון המנוח
באיניסס ,1963
יהטנקשים חנה קאופמן מבתיימ,
אברהם לרגר מנתניה.

תיק עזבונות 1536/64
ללנל ,שנפטר ביום 24

פאולה מרצל

מחולון׳

תיק עזבינית 1537/64
נעגין עזבון'המניח בנימץ בן פייטל לוין מכפר חב-ד׳
שנפטר בכפר חביד ביים ביד באדר תשכיר ) 8במרס .(1964
והמבקשת פרידה לוין מכפר חב״ר,
תיקעזבו1ות1338/64
בענין עזנון המנוחה שרה שנק ,שנפטרה בפתח־הקוח ביום 25
במרס 1964׳
והמבקשים שושנה שפירנל מרחוב יהודה המכבי  ,32תל־אביב׳
רבקה שרץ מקיביץ געש ,עיי שסיים׳ אליעזר שרץ מרחוב
רידיגג  ,6רמת־אביב׳ תל־אביב חאב שרץ מרחיב רידינג  ,6רמת־
אביב ,תל־אביב.

י?<זוס הפרפוטיס  ,1096כ״ר בםיו! תשנ״ד4.6.1964 ,

בענין עזבון המנוח אליה לום,
בפתודתקוה ביום  15באפריל 1964׳
והמבקשת דיר שושנה ל 01מרחוב המעגל 1׳ דמח-גן.
בענין עזבון המנוח יהודה

,1964

והמבקשת

דבקה בנדקובסקי

מרחוב אמזלג  ,12תליאביב.

תיק עזבונות 1631/64
בענין ירושת המנוח זיגמונד שטייל מרחוב ברנשטיין כהן 5׳
הל־אביב ,שנפטר בתל־אביב ביום  21בפבריאר ,1954
והמבקש אבלהם שטייל מרהיב חונכי ציון  «29תל-אביב.

לפאל שלמה

תיק ירישית 1633/64
עמבל מרמת-גן ,שנפטר

בענין ירושת המנות
ביום  20בינואר 1964׳
והמבקש שלמה עמבל משדרות רוטשילד  ,106תל־אביב.

תיק עזבונות 1634/64
בענין עזכין המנוח יצחק קלבקוב מגדרה ,רחוב ביאליק ,9
שנפטר בנדרה ביים ייב בניסן תשכיר ) 25במרס ,(1964
והמבקשים צבי קלן מרחיב שבסי ישראל  ,27גדרת וצפולה
אולן מרחיב ביאליק  ,8גדרה.
תיק עזבינית 1636/64
בעגין עזבין המניה אהלן הולגדל מתל־אביב ,שנפטר בתל-
אביב ביום  tבאייר תשכ״ד) 19באפריל ,(1964
יהמבקשית זהבה )גולדה( בוציינסקי ובלהה טרנטו
מרחוב ארלחוריב 182׳ תליאביכ.

1669

ב י ת המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
ה ז מ נ ו ת )המשך(
תיק עזבינית 1637/64
בענין עזבין המניחה לוציה האועל )הגואל( מנחלת יחידה,
הריפא
באייראסף
החולים
תשכיר
אזור התעשיח׳ ראשיךלציין ,שנפטרה בבית ו׳
בצריפין׳ בייט  26במרס 1964׳
יהמבקש שמואל חגואל מנחלת יחידה׳ אזור התעשיה ,ראשיך

לציין.

קאדול צבי

חיק פזבינות 1639/64
נוי־שסטל מתל־אביב׳

בענין ירושת .המנוח
שנפטר ביום  9באפריל ,1964
והמבקשת נכה לאה גרשסטל מרחוב פר׳ שור 29׳ תל־
אביב.
תיק עזבונות 1640/64
בענין ירושת המנוח דוד צלח לוי מכפר ענה נ׳ ,צריף 442׳
שנפטר ביום ב׳ בשבט תשכ׳״ד ) 3בפברואר (1964׳
והמבקש עזרא נצרי מכפר ענה ,צריף .392

המנוח שלמה גרמא,

בענין עזבון
במאי ,1962
והמבקשות חגה

תיק עזבונות 1641/64/8
שנפטר בתל־אביב ביום 26

גדמא ואסתר גרמא

מתל־אביב.

מרים קשטן

תיק ירושה 1643/64/8
מרחיב גרוזנברג  ,29תל־

מדלץ מנחם

תיק עזבונות 1644/64
מנהריה ,שנפטרה בנהריה

בפנין ירישת המניחת
אביב ,שנפטרה ביים  1ביילי ,1961
והמבקש משה קשטן מרחיב כרמיה  ,6תל־אביב.

בענין ירושת המנוחה
ביום  18בדצמבר ,1956
והמבקש חיים מנחם מתל־אביב.

איתה טוראל

בפנין עזבון המנוחה
האז  ,30תל־אביב.
יהמבקש שלמה טוראל
תליאביב,

תיק ירושה 1645/64
)ווטצסק( מרחוב דה׳

)ווהצסק(

מרחוב דה-האז ,30

תיק פזבינית 1649/64/8
בענין פזנון המנוח יוסף מלמד )הידיע גם בשם יוסף
)דב( מלמד מרחובות ,שנפטר ביום כ׳ באדר תשכיד ) 4במרס
,(1964
והמבקשת אסתר מלמד.
תיק עזבונות 1650/64/8
בפנין עזבון המנוח מנחם סבו מרחובות ,שנפטר ביום ד׳ באדר
תשכיר ) 17בפברואר ,(1964
והמבקשת חיה סבו,
חיק ירושה 1631/64
בענין עזבון המנוח אלפרדו בן חיים דיץ.
והמבקשת עדינה )פורטונה( דיץ מרחוב מרדכי נרקיס 10׳
ירושלים.

המניה חיים דיל

בענין עזבין
בתל־אביב ביום  26במרס ,1984
והמבקשת רות ריד.

1670

תיק עזבונות 1653/64
)מקודם פרידלנדר( ,שנפטר

בתיה בביוף,

בענין ירושת המנוחה
/(4G19)18
באפריל
והמבקש מנשה הראל.

תיק עזבונות 1654/84
שנפטרה בתל-אביב כיום

תיק עזבונות 1656/64
כענין עז כין המניהה ודגיה כ ק )הידועה נם בשפ
פלטר( ,שנפטרה בבני־ברק ביום  2בפברואר 1964׳
והמבקש דוד כהן.

שושנה

תיק עזבונות 1658/64
בענין עזבין המנוח משה מילר ,שבפטר בתל־אביב ביום
 25במרס 1964׳
והמבקשת עלמה מילר מרחוב חוגבי־ציון 38׳ תל־אביב.
תיק עזבונות 4C1659/
בענין ירושת המנות זיק מזרחי משושנת העמקים׳ צריף 30׳
שנפטר ביום כים בתשרי תשכ״׳ב ) 9באוקטובר ,(1961
והמבקשת רבקה מזרחי.
תיק ירושה 1660/64
בפנין ירושת המנות יוסף ר1ן מרהיב מודיעין 141׳ גבעתיים׳
שנפטר בפתח״חקוה ביום  20במרס ,1964
והמבקשת דליה רנן.

משה איינהורן,

בענין ירושת המנוח
במרם ,1964
והמבקשת יהודית)יטקה(

תיק עזבונות 1662/64
שנפטר ביפי ביום 22

איינהורן.

חיק עזבונות 1667/64/8
בענץ ירושת המנות זים גימבורג מרחובות ,שנפטר בבי-ח
קפלן ביום י־א בניסן תשב״ד ) 24במרס ,(1964
והמבקש מרדכי גינזבורג מרתוב ארלוזורוב  ,21רחובות.

הגיה אוםטp

תיק ירושה 1672/64
שנפסרה בתל־אביב ביום

בענין עזבון המנוחה
 15במרס ,1963
והמבקש אריה אוטםדן ,עו-ד ,מרחוב י׳ הלוי  ,39תל-אביב.

דידה

תיק עזבונות 1674/64
סין־בויום ,שנפטר בישראל ביום

בעבין עזבון המנוח
 2בפברואר 1964׳
והמבקש גרשץ נדלר מרחוב ים פוף  ,2יפו,

ביימץ

תיק עזבונות 1678/64
גילדשטיץ ,שנפטר בפתחיתקוה

בפנין ירושת המנות
ביום  15ביולי 1954׳
והמבקשת אטלה גולדשטיץ מרחוב ירושלים  ,17נני־ברק.

יוסף

תיק עזביבות 1679/64/8
שדלסהיס ממושב קזדין ,שנפסד

גענין עזבין המנות
ביום  2בנובמבר ,1957
והמבקש רודי שולטהים מרחוב ההגנה  ,13נהריה,

ילקוט הפרסומים  ,1006כ״ד בפיו! חדכ״ד4.6.1004 ,

ב י ת המשפט המחו זי בתל־אביב־יפו
ה ז מ נ ו ת )המשה
תיק ירושה 1682/84/8
בענין ירושת המנות מרדכי יוסף מרחוב קיבוץ גלויות ,30
שיכון ותיקים ,נתניה ,שנפטר בביה־ח השרון ביום  8באוקטובר
1960׳
ומחנקש ציון מדחייאן מרחוב קיבוץ גלויות 30׳ שיכון ותיקים׳
נתניה.
תיק עזבובוזו 1683-4/64! 6
בענין ירושת המנוחה אטי אלטשולר ,שנפטרה בבית החולים
*אסף הרופא׳ בצריפין ביום א׳ באייר תשכיר ) 13באפריל (1964׳
והמנוח שלמה אלטשולר ,שנפטר בתל־אביב ביום  29ביולי
,1941
והמבקשת רות סלומון משדרות נורדאו  ,83תל־אבינ.

בענק עזבץ המנוח יעקב צפורץ

חיק ירושות 1686(64
מרחוב דרך השלום 81׳

תל־אביב ,שנפטר בפתח־תקוה,

והמבקשת דבקה צפורץ

מרחוב דדך השלום 81׳ תל־אביב.

בענין עזבון המנוחה דיגה קאופמן,

תיק עזבונות 1691/64
שנפטרה בתל־אביב ביום

 8באוגוסט 1963׳

והמבקש שלמה קאופמן

מרהוב פרץ חיות  »6תליאביב.

בענין ירושת המנותח .רחל שולמן

תיק עזבונות 1697/64
ממושב צופית׳ שנפטרה

ביום  7ביולי 1960׳

־ והמבקש דב שולק.
תיק עזבונות1699/64
בענין עזבון המנוח אליהו בינדר ,שנפטר בפתח־תקוח ביום
 15בינואר 1964׳
והמבקשת תרןה בינדר )לבית קובלםמן( מרחוב עין יהנ
 ,10גיסי כהן ,חולון.
תיק עזבונות 1700/64
בענין ירושת המנות מחלי הלוי קרואני מרחוב שיבת ציון
 ,14ראשון־לציון׳ שנפטר בבייח אסף הרופא ,צריפין׳ ביום כיו
בסיון השכיב ) 18ביוני ,(1963
והמבקש יהודה הלוי קתאני מרחוב שיבת ציון  ,14ראשק־
לציון.
תיק עזבונות 1703/64
בענין ירושת המנוח עמיחי שפירא מהקיבוץ המאוחד רביבים׳
שנפטר ביום  24בנובמבר 1961׳
• והמבקשת חנה שפירא מהקיבוץ המאוחר רביבים.
תיק עזבונות 1705/64
בענין עזבון המנוח יוליום נבל ,שנפטר ביום  10בינואר ,1964
והמבקשת מדגוט מתס )לבית נבל( מרמות־הש^ים.
תיקעזבונות1708/64
בעבץ פזבון המנוחה אטתר דומגביץ )רפופורט( )הידועה
גם בשם אסתר רפופודט( מפתח־תקוה ,שנפטרה ביום גד באב
תשכיב) 9באוגוסט  ,(1962י
והמבקשים אביבה הרמתי וצבי דםופורט.

י?סוט הפרסוטיט  ,1096כיד בםיו! ומכ״ד4.6.1964 ,

בענין עזבון המנות שלמה

תיק עזבונות  1709/64־
רפופורט מפתח־חקוה ,שבפטר

ביום י*ת באדר תשיר,

והמבקשים אביבה הרמתי וצבי רפופורט.
נענין עזבון ה&נוזז משה
והמבקשת אטלה גוטמן

תיק עזבונות 1712/84/8
זיסו ,שנפטר בתל־אביב׳
מתל־אניב.

תיק עזבונות 1713/64/8
 . .בענין עזבון המוח יזסף ברגר בן.פילים מחל-אביב׳ תזוב_.
רה־תאז 26׳ שנפטר בפחח-תקוה ביופ ב׳ בטבת תשכ״ד ) 5בינואר
(1964׳
והמבקשת שדה ברגר מרתוג דת״חא( 26׳ תל־אביב.

בענין פזבון המנוח יוסף ברמץ,

היק עזבונות  1716/64י
שנפטר ביו 28 0בדצמבר 1963

בבית החולים בתל־השונור,
והמבקשת םוניה בראץ מרחוב כצנלסון 112׳ גבעתיים.
תיק עזבונות 1718(64
בענין ירושת המנוחה פלה אור ,שנפטרת בתל-אביב-יפו ביום
 16ביולי 1963׳
והמבקש יעקב נתן אור מתל־אביב־יפו.

בפנין ירושת המנוח יעקב

• תיק עזבונות 1720/64
בומבי)גפני( ,שנפטר בפתח־תקוה

ביום '26בפברואר 1963׳
והמבקשת שרה בומבי)גפני(.
תיק עזבונות 1721/64
בענין עזבון המנוח ברוך יעקב  pיצחק ,שנפטר בתל־
אביב ביום ב׳ באייר תשכיד) 2במאי (1964׳ .
והמבקשת הלן חבושה,
תיקעזבונות1722/64
בענין עזבון המנוח איטר וולף ליפקוביץ ,שנפטר בתל-
אביב ביום ט*ז באדר חשכ-ד } 29בפברואר ,(1964
והמבקשת פיגה ליפקוביץ מתל־אביכ ,רחוב ארבע ארצות
.26
תיק עזבונות 1728/64
בענין פזבון המנוח זליג גמד ,שנפטר בנט־ציונה ביום ג׳ בחשון
תרציפ) 28גאוקטובר ,(1938
תיק עזבונות 1730/64
בענין עזנון המנוחה רוביגה זוארץ משיבון בוה־עמל ,רחוב
צ.ה.ל  ,3הרצליה ,שנפטרה בנית החולים תל־השומר ביום כיו בניסן,
תשכיד) 8באפריל ,(1964
והמבקשיוםףזוארץ משיכוןנוה־עפל,יתוב צ.ה.ל  ,3הרצליה.
תיק ירושות 1731/64
בענין עזבון המניחת ר ח ל שמש מרתוב בן יהודה^202׳ תל-אביב,
שנפטרה בתל־אביב ביום  13בינואר ,1964

וזזמבקשת שולמית קוכלנץ מרחוב רב צעיר  ,14תל־אביב.

ד׳ ולך,

רשם

1671

 .־ ב י ת המשפט המחוזי בחיפה
הזמנות
להייי ידיע כי הינשי לבית המשפט׳ בתיקים המפירשים להלן׳ בקשית ליתן צייים המכריזיפ על ימשה׳ ימני מזמין כזד׳ כל אופ המוען
שיש לו טובת הנאה בפזבין שאחת ההכרזות המבוקשות מתייחהת אליו והדוצזן להתנגד לה׳ להניס׳ תוך עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו׳
התננדית לאיתה הכרזה׳ שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

משה לויט

בענין ירושת המנוח
ביום  22בנובמבר 1963׳
והמבקשת אסיה לויט מחדרה.

תיק ירושות 325/64
מתורה׳ שנפטר בירושלים

תיק ירושות 328/64
בענין ירושת המנותח למה קרדטורו מנשר ,שנפטרה בחיפה
ביום  20בפברואר ,1904
והמבקש א ה ק קדדטודו מבשר.

חנה לייבלר

תיק ירושות 329/64
לבית ד ל ף מזזיפת׳

בענין ירישת המביח שלום בן אליעזר

תיק ירישוח 330/64
טיאנו מהיפה ,שנפטר

 .בענין יתשת המנוחר.
שנפטרה בחיפה ביום  8בפברואר 1961׳
והמבקש צבי לייבלל מחיפה.

מתיפה.

בענין ירושת המנוח אהרן שואבי

בענין ירושת המנוחה
בתל־השומר ביום  26במאי 1962׳
יהמבקש יוסף גולדשטיין מחיפה.

אלי בחגלו

תיק ירושות 332/64
מקרית חיים ,שנפטר בקרית

תיק ירושית 341/64
מפרדפ־חנה׳ ענפטד בפרדס־

ב7זנין ׳רישת המנוח
חנה ביים  24ביילי 1963׳
והמבקשת תמו במגלו מפרדפ־חנה.

בענין ירישת המנוח מגחם רדגה

ביום  23בנובמבר ,1962

והמבקשת שהמה טיאנו

אסתר

תיק ירושות 340/64
גולדשטיין מתיפה׳ שנפטרת

תיק ירושות 342/64
מוכרין יעקב׳ שנפטר בפתח־

תקוה ביום  11בפבריאד 1964׳
יהמבקשת צפורה רדגה מזכרון־יפקב.
תיק ירושית 343/64
בענק ירושת המניחה קסה סםה לבית 0וברסקי מהיפה׳
שנפערה בחיפה ביים  sבאפריל 1964׳

יהמבקש הגם־חנן בן לאוגוד טסה מחיפה.

חיים בייט  15בינואר 1964׳

והמבקשת מגיה שואבי

מקריח חיים.

ברק קליץ

אנדרי בוער

תיק ירישות 333/64
מבהריה ,שנפטר בתיפת

רבקה משה

תיק ירושות 334/64
מהיפה ,שנפטרה בחיפה

בענין ירושת המניח
בייט  18בדצמבר ,1963
יהמבקשת אדית בוגנר מנהריה.
בענין ירושת המנוחה
ביום  25בדצמבר ,1957
והמבקש ישראל משה מחיפה.

תיק ירישות 335/64
בענק ירושת המניחה ו1ה משה מחיפה׳ ,שנפטרה בחיפה בייט
 25בייני ,1962
והמבקש ישראל משה מחיפה.

בענין ירושת המניחה תמורה
ביום  25ביילי ,1963
והמבקש

יצחק םנדברג

תיק ירישות 337/64
םנדברג מחיפה ,שנפטרה בחיפה

מחיפה.
תיק ירושית 338/64
שטיין מבוקרסט ,שנפטר

בענין ירושת המניח דיר רובץ
ברומניה ,בוקרסט ביום  23במאי ,1933
וחםנקשת מדים קצולםקי מפרים ,צרפת.
ירושת המנוח אשר שטרק

בענק
 4באפריל ,1964
והמבקשת חוה
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שטרק

מחיפה•

תיק ירושות 339:64
מהיפה ,שנפטר בחיפה ביום

בענין ירושת המנות
בפולין בשנת 1940׳
יהמבקש אברהם ויגברג משיריה.

תיק ירושית 344/64
מאלקסנדר־פילק ,שנפטר

יעקב הואלציי

תיק ירושית 346/64
)טבלציי( מצרפת׳

בענין ירושת המניח
שנפסד בצרפת ביים  24כאוניפט 1962׳
יהמנקשת למה סואדצ׳י)סבדגיי( לבית

גנובפה שיין

נפנין ירישת המנוחה
ביום  16בפברואר 1964׳
והמבקש אלקסנדר שיין מחיפה.
בענין ירזשת המנות
ביום  8באוגיסט .1963
והמבקשת שרה זק.

תיק ירושות 347/64
מחיפה׳ שנפטרה בחיפה

פערל בונחוצקי

יצחק בן

בעני! ירישת המנות
שנפטר בחיפה ביים  4בייני 1958׳
והמבקש זאב נולדק מתיפד״

תיק ירושות 348/64
מחיפה׳ שנפטר בהיפד,

תיק ירושות 350/64
עזריאל מולדבי מחיפה׳

המניה צבי ק ישראל

בענין ירושת
בחיפד .בייט  18במרס .1964
והמבקשת הלגה לוסץ מחיפה.

קליין

מצרפת.

תיק ירושית 351/64
לוםין מחיפה׳ שנפטר

ילשוט הפרסוטיס  ,1006כיד בםיו! תשכיר4.6.1064 ,

ב י ת המשפט המחוזי בחיפה
ה ז מ נ ו ת )המשך(
בפנין ידישח המבוח שלום

תיק ירושות 352/64
)זיגממד( וינרויב מחיפה ,שנפטר _

בחיפה ביים  8באפריל ,1984
והמבקשה

פ דלה לגללב

מחיפר״

דוד בדוער

תיק ירושות 333/64
מכפר החורש׳ שנפסד נבפר

המנוח משה לתיק

תיק ירושות 355/64
מתל־חנן ,שנפטר בבני-ברק

בענין ירושת המנות
החורש ביום  17במרס ,1961
והמבקשת טובה בן יהודה מכפר החורש.
בענין ירושת
ביום  24בספטמבר ,1955
והמבקשת אטי יוסף מנשר.

מאיל ירחמיאל

בעבין ירושת המנוח
בייט  6בדצמבר ,1955
והמבקשת מלמה הלשקוביץ מזיפד״

יצחק פייל

בענין ירושת המבוח
ביום  31בדצמבר 1948׳
והמבקש ישעיה פייל מירושלים.

תיק ירושות 356/64
סחיפה ,שנפטר בוזיפוז

תיק ירושות 357/64
מרומביה׳ שבפטר ברומביה

תיק ירושות 361/64
מארה-ב׳ שנפטר בארהיב

מארה׳ב.

שמעון ו ר ס ק

בענין ירישת המנוח
ביום  18באיגיפט ,1963
והמבקש מינדה ולסמן מחדרה.

המנוח ישי אביבי

בענין ירישת
 18בדצמבר ,1963
והמבקשת תחיה

תיק ירזשות 362/64
מחדרה׳ שנפטר בחדרה

חיק ירישית 363/64
מחיפה׳ שנפטר בחיפה ביים

אביבי מתיפד״

בענין ירושת המנוח דיר קיראלי

בענין ירושת המניה
 25במרס ,1964
והמבקש ברסה בלנקה

תלגר

מנהריה.

תיק ירושות 567/64
בענין ירושת המנות ד״ר יוחנן וסדטרידיטר מנהריה׳
שנפטר בדרך מנהריה לחיפה ביום  17במרס ,1964
והמבקש דיר אוטו וםלטלידיער מהיפר״

בענין ירושת המנוח יוליוס־מקס
שנפטר בנהריה ביום  30באונופט ,1963
והמבקשת אליזבט שטרן מנהריר״

חיק ירושות 368/64
)יהודה( שטק מנהריה,

בענין ירושת המנות משה p
שנפטר בחיפה ביום  27באונוטט ,1927
והמבקש  pציון כרםנתי מהיפר-

י

נענין ירושת המנוחה עליזה בלמתי

אברהם עדל
טדל

לליאם וול1ר

היק ירושות 369/64
מרדכי כרמטי מתיפח,

תיק ירושות 358/64
בענין ירושת המבוח אביטיעם אליאלי מחיפה׳ שנפטר
באיםליה ביום  30באוגוסט 1963׳
והמבקש דיר אילו ילוט מתל־אביב.
תיק ירושות 359/64
בפנין ירושת המנוח דב זילברדלט מקרית ביאליק ,שנפטר
בחיפה ביום  11במרס 1964׳
והמבקש מאיר אמיר מחיפה.
תיק ירושית 360/64
בענין ירישת המנית יצחק בן מרדכי שטילמן מיסיי
המעלה׳ שנפטר בצפת ביים  18בפבריאר 1964׳
והמבקשת סונית שסילק מיסיו המעלה.
בענין ירושת המנוח
ביום  6ביולי ,1953
והמבקשת אנה וייץ לבית

היין ירושות 386/64
מהרמז ,שבעשר ביום

תיק ירושות 385/64
ארק מקרית מוצקין׳ שנפטר

בחיפה ביום  5במרס ,1964
ומבקשת אליםה קיראלי מקרית מוצקין.

יןקום וזפוסומים  ,1003כיד בפיו! תשכיר4.6.1964 ,

תיק ירושות 370/64
מחיפה ,שנפטרה בחיפה ־

ביום  17בפברואר ,1951

והמבקש בן ציץ כרסנחי מתיפד-
תיק ירושות 371/64
בפנין ירושת המנוחה חיה שדה גולדברג מפרדט הנח,
שנפטרה ביום  1ביולי ,1954
והמבקשת שטפניה ליב )לבית גולדנברג( מכפריאתא .־

בפנין ירושת המנוח ליב גולדנברג
שמש ביום  10בטפטמבר ,1956
והמבקשת שטפניה ליב )לבית

• תיק ירושות 372/64
מפרדס חנה ,שנפטר בבית

גולדנברג(

אבנר בן שאול

מבפר־אחא.

תיק ירושות 374/61
חנוכה מהיפה ,שנפטר

־ בעני! ירושת המנוח
בזנבו ביום  3באפריל ,1964
והמבקשת דליה חנוכה מחיפה
תיק ירושות 375/64
.
בענין ירושת המנוחה קללה יעקובזץ מחיפה ,שנפטרה בחיפה
ביום  11בפברואר ,1964
והמבקשת קללה יעקובזון מהיפר״

שמואל משה

בענין ירושת המנוח
בחיפה ביום  23בדצמבר 1963׳
והמבקשת לחל לוםל מקרית טבעון.

בענין ירושת המנוח יעקב ליוש

חיק ירושות 376/64
לופל מטמון״ שנפטר

תיק ירושות 378/64
בראונפלד מנהריה ,שנפסד

בנהריה ביום  18במרם 1964׳
והמבקשת אליזבט בלאתפלד מנהריר״
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ב י ת המשפט המחוזי בחיפה
ה ז מ נ ו ת )המשך(
בענין ירושת המנוח נפתלי ברקוביץ

ביום  22באפריל 1964׳
והמבקשת

סיממה ברקוביץ

תיק ירושות 380/64
מנהריה׳ שנפטר בחיפה

מנהריוז.

המנות משה פרידמן

תיק ירושות 389/64
מקרית ביאליק׳ שנפטר

בענין ירושת
בתיפת ביום  14באפריל 1964׳
ותמכקשת פאולה פרידמן מקריח ניאליק.

תיק ירושות 381/64
בענין ירושת המנותח תזה יוהנה פולק סנדרם מהולנד׳
שנפטרה באמםטררם ביום  9באפריל 1963׳
והמבקשת חנה ה ו פ ק מגשר זיו.

תיק ירושות 401/64
בענין ירושת המנוח איםטבאן איהלוסי מעפולה׳ שנפטר
בצפת כיימ 13באוקשלבר 1962׳
והמבקשת מגדילנה איהתםי מעפולה.

תיק ירושות 382/64
י בענין ירושת המנוח יוסף רז בן הרצל רחנבלום מקרית
מוגקין׳ שנפטר בחיפה ביום  5בספטמבר 1963׳
והמבקש הרצל למנבלוס מקרית מוצקין.

תיק ירושות 402/64
מנהריה׳ שנפטרה בנהריה

בענין ירושת המנוח יוסף יצחק

תיק ירושות 383/64
מלמד מחיפה׳ שנפטר בחיפה

ביום  21ביוני 1959׳
והמבקשת

רבקה מלמד.

תיק ירושות 384/64
בענין ירושת המנוח דוד שטרגברג מחיפה׳ שנפטר בחיפה
ביום  17בדצמבר 1963׳
והמבקשת פני הירש לבית שטמבדג מחיפה.
תיק ירושות 385/64
בפניך ירושת המנוח משה בן נחמיה אהוזוקם מחיפה׳
שנפטר בחיפה ביום  19בדצמבר 1963׳
והפבקשח מרים דורון מחיפה.

ליאון גדסלל

בענץ ירושת המנוח
ביום  4בדצמבר 1963׳
והמבקשת ברוניסלבה

תיק ירושות 386/64
מחיפה׳ שנפטר בחיפה

)בלטה( גרטלר

מחיפה.

תיק ירושות 387/64
בענין ירושת המנות גרשון גאורג גולדשטיין מקרית טבפון׳
שנפטר בתיפה ביום  17ביולי 1903׳
.והמבקשת אסתר אלזה גולדשטיץ מקרית טבעון.

חיק קיים ציואה 336/64
בענץ צייאת המניח מרק אטינגד מחיפה׳ שנפטר בחיפה כיום
 23בינואר 1964׳
והמבקשים אן אםינגד ,ד״ר זיתה מירלמן יד״ר שמעון

גיטר.

הריני מזמין בזח בל אדם להתייצב בבית המשפט היך עשרה ימים
מיים פרסים הזמנה זי׳ וליתן טעם׳ מדיע לא תוכח׳ לא תקויים ילא
תירשם הצייאה האחרינה של המנוח מרק אטינגר ,ימדיע לא תינתן
תעודת קיום צוואה לאן אטינבר׳ דיר דדזה מירלמן ידיר שמעין
ניסר׳ שאס לא כן יגש ביתיד׳משפט ליתן תעודד ,זי באמור,
ש׳ רזי ,רשם
חיק קיום ציואה 345/64
^בענין צייאת המנוח חיים לינהרדט מרחוב התקוה 22׳ קרית־
מוצקין׳ שנפטר בקרית־חייס בייט  31בינואר 1964׳
והמבקשת כרמלה מלמד מרחוב התקוה 22׳ קרית־מיצקין.
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המנוחה שימה נדלר

במבין ירושת
ביום  28במרט 1964׳
והמבקש זלמ נדלד מנהריה.

תיק ירושות 403/64
בענין ירושת המנוחה רהה סגל מנהריה׳ שנפטרה בחיפה ביום
 20בטרם 1958׳
והמבקש אברהם מנדל סגל מנחריה.

סופה סגל

בענין ירושת המנוחה
ביום  15בספטמבר 1959׳
והמבקש אברהם מנדל

סגל

מלכה

תיק ירושות 404/64
מנהריה׳ שנפטרה בנהריה

מנחריה.
תיק ירושות 405/64
רומשקנו מנהריה׳ שנפטרה

בפנין ירושת המנוחה
בנהריה ביום  12באוגוסט 1955׳
והמבקשת אסתר פרומסור לבית

רומשקנו

אברהם ברקו

בענין ירושת המנוח
שער־מנהה ביום  15ביוני 1959׳
והמבקש ברוך בדקו מנהריה,

מנהריה.

תיק ירושות 406/64
מנתניה׳ שנפטר במלבן׳

תיק ירושה 423/64
בענין ירושת המנוחה דחה גרמהאוט )לבית קרויצנאואר(
מהיפה׳ רחוב קלר 5׳ שנפטרה ביום  17במרם 1304׳
והמבקשים דן ודב גתות מהיפר״
ש׳ רןי ,רשם

להווי ידוע כי הוגשה לבית המשפט בקשה לקיום צוואתו של
המנוח הניל׳ והנני מזמין בזה בל אדם להתייצב בבית המשפט תוך
עשרה ימיט מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם׳ מדוע לא תוכח׳ לא
תקויים ולא תירשם הצוואה האחרוגה ומדוע לא תיגתן תעוות קיום
צוואה לכרמלה מלמד׳ שאס לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו
_
באמור.
שי ח י  ,רשם

חיים

תיק קיום צוואה 349/64
בן מיכאל מחדרה׳ שנפטר בכפר־

בעגין צוואת המגות
סבא ביום  7באפריל 1964׳
הריגי מזמין בזה בל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנת זו׳ וליתן טעם׳ מדוע לא תוכח׳ לא חקויים ולא
תירשם הצוואח האחרונה׳ ומדוע לא תינהן תעודת קיום צוואה לרות
בן מיכאל מחדרה׳ שאס לא כן יגש בית המשפס ליתן העידה זו
»״
באמור.
שי רזי ,רשם
י?5ומ הפרסומים  •1096כ״ר בסיוז תשכיר4.6.1964 ,

ב י ת המשפט המחוזי בחיפה
הזמנות
תיק קיום צוואת 364/64
בענין צוואת המנוו׳ו דיר שמואל רובץ ,שנפטר כחימה ביום
 12במאי 1963׳
והמבקשת ד י י יוליזל ר ו ב ץ מזזיפה,
הריבי מזמין בזה בל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ינזיפ
מיום פרסום הזמבה זו׳ וליתן טעם ,מדוע לא תוכח ,לא תקויים ולא
תירשם הצוואה האחרונח ומדוע לא תיבתן תעודת קיום צוואה לדיר
ייליח תבין ,שאס לא כן יבש בית המשפט ליתן תעודה זו כאסור.
ש׳ רזי ,דשם
תיק קיום צוואה 373/64
־ ־
נענין צוואת המניח א ד מ מ ד קרוליק ,שנפטר בקריח־חיים
ביום  6באוקטובר 1961׳
והמבקשת ד ו ר ה ק ר ו ל י ק )לביה קסיאס( נזקרית-וזיים.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן פעם ,מדוע לא תוכח׳ לא תקויים ולא
תירשם הציואה האחרינה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה לדורה
קרוליק לבית קסיאפ ,שאס לא כן יתן בית המשפט תעידה כאמיר.
'ש׳ ר ד  ,רשפ
תיק אפוטריפפות 377/63
בעבין מינוי אפוטרופוס «ל נופו מ ל דגדשו של הקניין שלמה
וורמשטיץ ,שבילד ביים  20ביתי ,1950
והמבקש גדעץ כנעגי מקיבוץ תל־ייסף.
הריני מזמין מה כל אדט לתתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימיט
מיום סרסום הזמנה זו ,וליתן טעם — אם יש לו סעט בל שהוא —
מדוע לא יינתן צי למנות אפיטריטיס על גופו ופל רכושו של הקטין
זעיל ושבתור אפוטתסוס כניל ימונה גדעון כנעני מקיבוץ תל־יופף׳
שאם לא כן יהן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

)המשך(
תירשם הגייאת האחרונה׳ ומדוע לא תינתן קעודת קיום צוואת לאדי
אדיין מנהריה׳ שאפ לא כן יגש בית המשפע ליתן תעודה כאמור •..י י

.

שי ר ד  ,רשפ .

תיק אפוטרופיס 388/64
י נענין מינוי אפוטרופוס על נופו ועל רכושו של הקטין מ ר ד כ י
-:
םולומוביץ ,שנולד ביוש  9ביולי 1937׳
י והמבקש גדליהו םלומוביץ־ משיכון עירוני טיז .6
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימיט ־ ,י
מידם פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם — אפ יש לו גזעם בל שהוא —
מדוע לא יינתן צו למנות אפוטרופוס על נופו ועל רכושו של הקטין
הניל׳ נופף לאמו של הקטין הניל ושבתור אפוטרופוס ימונה גדליהו
סולומוביץ הניל׳ הדרה הזקן של הקטין הניל׳ שאט ל» בן יתן בית
המשפט צו כטוב בעיניו,
ש׳ רזי ,רשם
תיק קיום צוואה 390/64
בענין גיואת המנות דיר ה נ ס בנםהיים ,שנפטר בחיפה ביום
 17בינואר ,1964
והמבקשת גרטה ליקבורניק)לבית שגיידר( .י
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ינוים
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם מדוע לא תוכח׳ לא תקוייפ ולא
תירשם הצוואה האחרונה שהשאיר המנוח דיר הנס בנסהיים׳ ומדוע
לאיתינתן תעודת קיום צוואה זו׳ שאו* לא כן יבש בית המשפט ליתן
צו הניל כאמור.
ש׳ רזי ,רשפ
תיק אפוטריפוסת 391j64
בעבץ מינוי אפוטרופוס על בופה ועל רכושה של הקטינה דורית
כדורי ,שנולדה ביום  3באוקטובר ,1952

והמבקשים ד י י זיגסריד שלמה לגדםהוט ואדית א ס ת ר
לגדםהוט.

i

הריני מזמין בזה בל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
תיק קיום צוואמ  379 !64מיום פרסום הזמנה זו ,וליתן טעם — אם יש לו 0עם בל שתא —
מדוע לא יינתן צו למנות אפוטרופוס על גופה ופל רכושה של
בענץ צייאת המנוח ארוץ ברגר ,שנפטר בבהדיו! ביום 14
באפריל ,1964
הקטינה הניל ובשתור אפוטרופוס כניל ימונו ד י ו זיגפריד שלמה
לנדסהוט ואדית אסתר לנושהוט ,שניהם מרחוב שושנת הכרמל ,37
והמבקשת א ד י ברגר מנהריוז.
חיפה ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיביו.
הדיני מזמין בזה בל אדם להתייצב בבית המשט (:תוך עשרה ימים
מייפ טרסיפ הזמנת זו׳ יליתן טעם׳ מדוע לא תיבת׳ לא הקייים ולא

\

ש׳ רזי ,רשם

!
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ש׳ רזי ,רשם
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ה ז מ נ ו ת ב ת י הדין ה ר ג נ י י ס
ב י ת הדין הרבני האזורי בירושלים
הזמנות
תיק /1355תשכ-ד
•בענין ירושת המניח ב ל ה סלומון ,שנפטר בירושלים בייה
ביום כיא בתשרי תשכ״ד ) 9באיקסיבר .(1963
המבקשתיולנדה םלומץ מרחיב הסחבה  ,7ימין משה ,ירישליפ.
בל התובע סיבת הנאה וכל המעינין שיש לי סיבה להתנגד לבקשה
הביל׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יים מייס
פרסום הודעה זו ,שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.
ח׳ בסיון תשכיד) 19במאי (1964
ש׳ תנחום פ ר א נ ק  ,המזכיר הראשי
י?5ו& הפרסושיפ  ,1090ב׳׳ר בפיו!

חשב׳׳רiü.vm ,

:

תיק /1378תשכיד
בעבין ירושת המנוחה שמחה לוי ,שנפסדמ בירושלים כיום
ז״ באייר תשכיד ) 16באפריל ,(1964
המבקשת :א ס ת ר שלמה כהן ,נבעת מרדכי 59׳ ירושלים.
כל התובע טובת הנאה יכל המעונין שיש לו סיבה להתנגד לבקשת
הגיל׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיוט
פרסוט הודעה זו ,שאט לא גן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.
- ,
י׳ בסיון תשכיד ) 21במאי (1964
ש׳ תנחום פראנק ,המזכיר הראשי ••
1675

ב י ת הדין הרבני האזורי בפתח־תקוה
הזמנות
להווי ידוע כי י הונשו לבית הדין׳ בתיקים המפורטים להל]׳ בקשית למתן צייי ידישה .כל המובע טונה הנאד׳ «ו ד׳מעינין בעזבין שאתת
הבקשות מתייחסת אליי ירוצה להתננד לה׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו ו1וך עשרה ימים נדים פרסום הופנה זו׳ שאם לא כן יתן ביה
הדין גי בטיב בעיניי.

ישראל

בענין ירושת המנוח
בטבת תשכ״ד ) 26בדצמבר (1963
המבקשים :חיים חיבובסקי
מעוז׳ רחוב מאפו 3׳ כפר־סבא.

תיק 1382ןתשכיר
חיבובםקי ,שנפטר ביום י׳

ובלה דבורסקי
,

ן
יזמנןח
תשביד ) 18בפברואר .(1964
והמבקשות :איטה וליברנט
פתח־תקוה.
ב ע נ י

ג

ו י ץ ש מ

המבקשים :ניסן נתנאל,
בניסן 8׳ ת ת  ,דרורה ושרה.
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אסתר מחבקה,

ד

״

מרחוב פרנקפורטר 5׳

תיק /1422תשכ-ד
בענין ירושת המנוחה חנה גתנאל ,שנפטרה ביום ג׳ בכסלו
תשכ״ד ) 19בנובמבר .(1903

בענין ירושת המנוחה
בטבת תשכיר) 21בדצמבר ,(1963
המבקשים :מאשת פרייזלר,
ברנש ,בולם מבני ברק.

תיק /1442תשכיד
שנפטרה ביומה׳

אהרן פירסט ומשה אהרן

תיק ;1443תשכיד
בענין ירושת המנוה דה״ מ ח ב ק ה  ,שנפטר ביום גו-ו כסיון
תשכ״א ) 30ביולי .(1961
המבקשים :צבי מרובקה ,מאשה פרייזלר ,אהרן

פירםט ומשה אהרן ברגט.

כיה באייר חשכיד) 7במאי (1964

הרפ ש׳ כץ ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי •ברחובות
הזמנות
לחייי ידוע כי הוגשו לבית הדין׳ בתיקים המפורטים להלן׳ בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובת הגאה או המעונין בעזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה׳ יביא לבית הדין יימםור טפניתיו תיך עשרה ימיט מייפ פרסים הזמנה זי׳ שאם לא כן יתן בית
הדין צו כטוב בעיניו.

שרגא וינר,

בענין ירושת המנוח
תשכיד.
המבקשים :אסתר ת ר

תיק 944׳ ,תשכיר
שנפטר ביופ כיט באדר

ויצחק וער

מנחלת יהודה.

בפנין ירישת המנוחה
בפיון תשביג,
המבקשים :שמואל מרדכי
מראשון־לציון.

תיק /977תשכ*ד
שנפטרה ביום ביד,

מרצל אברהם וםופיקה

תיק /1028תשכיר
בפנין ירושת המנוח אליהו דגנה ,שנפטר בייט ייט בניסן
חשייח.
המבקשים :דג1ה .רחל בניו ובבוהיי מרהיב קיא 5׳ רמלה.

שמעה ניגי,

תיק /1036חשכיד
שנפטרה ביום  2בפברואר

בענין ירושת המנוחה
.1964
המבקשים :חסן ניני בניה ובנותיה ממושב שתילים.

קרופיק ומשה מלבסקי

תיק 1001ןתשכ-ד
בענין ירושת המניח י' יוסופוביץ ,שנפפר ביים י׳ באייר
תשכיד.

המבקשים :חנה יוסופוביץ ואייזיק יוםופוביץ.

6ו16

בענין ירושת המנוחה
בטבח תשט״ו.
המבקשים :זכריה אברהם,

גרינברג מרחיבות:.

תיק /962חשנ״ר
בפנין ירישח המנוחה רמה מינםקי ,שנפטרה בייט  8במאי
.1942
 .המבקש :ב ח ך ציגלניצקי מרהיב הרצל 177׳ רתיבות.

ננםיה קרו&יק,

מינה אברהם,

תיק /1004תשכ״ד
שנפטרה ביום כיו

תיק /1040תשב-ד
בענין ירושת המנוח משולם חראןי ,שנפטר ביים ייז בשבט
תשט-ז.
המבקשים :חנה חדאזי בניו ובניתיו מרתוב שימרי תורה 4׳
רתיבית.

הרב א' שמואלי ,המזכיר הראשי

ילהים הפרסומים  ,1096כייר בסיון תשנ״ר4.6.1964 ,

ב י ת הדין הרבני האזורי בטבריה
הזמנות
בענין ירושת המנות יוסף בן אליהו חיות,

תיק /333תשכ*ר
שנפטר ביום בי*

בשבט תשכיר) 3בפברואר.(1964

המבקשים :עישה חיות ,אליהו)אליאס( וחיים חיות,
אליה אלבאז ,כוכבה קדוש ודינה אלבאז.

בל ההובע טובה הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד לנקשה
הנ״ל׳ יבוא לביח הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום
פרסום הזמנה זו׳ שאם לא כן יוזן ביה הדיןצו כטוב בעיניו,
ג׳ נסיון תשכיר) 14במאי (1964
הרב יוסף

מ׳ שטרית,

המזכיר הראשי

הודעות כ ד ג ר בקשות לפירוק הכרות
בבית המשפט המחחי בירושלים
תיק אזרחי 142/64

או משתתף של החברה הזאת הדורש אותו מן החתום מטת׳ נשלמו
את התשלום הקבוע כעדו.

צבי הניג ,עזיד

בענין פקודת החברות׳

ובענין של ׳המקציע* חברה בע״מ

)להלן *החברה.(-

נמסרת נזה הודעה׳ שבקשה לפירוק חזזברה על ידי בית המשפט
המחוזי נירושליס הוגשה ביום  22נאפריל 1964׳ לנית המשפט הנזכר
לעיל על ידי חיים רב וולסנזון ואריה שלייפר׳ מנחלים ובעלי מניות
בחברה הנ״ל וכי ניתנה הוראת שנקשת פירוק זו תבורר בפני ביה
המשפט היושב לדין בירושלים ביום  21ביוני  1984בשעה .11.00
בל נישה או משחתף של החברה הזאת חריצת לתמיך במתן צו בענין
הבקשה׳ או להתבגר לכך׳ רשאי להיפיע נשפת הביריר או בעצמו
או באמצעות עורך הדין שלו׳ יהעתק מן הבקשה הזאת יינתן לכל נושה
או משחחף של התבדה הזאת הרירש איחד מן החתום מטה בשלםו את
התשלום הקבוע בעדו.

שיטרוים״עי-ד
נא־כוח המבקשים
רחוב המלך נ׳ורג׳ 10׳ ירושלים
הערה :נל הרוצה להופיע בשפת בירור הבקשה האמורה חייב
למסור או לשלוח על,ידי הדואר׳ לאיש החתום לעיל הודעה על רצונו
זה .ההידעה תציין את השט והמען של הפירמה׳  wעל ידי עורך הרין
שלו או שלה )אס יש להם עירך דין(׳ יצריך למסרה אי אם היא
נשלחת על ידי הדואר צריך לשלחה ממן שתספיק להגיע אל החתום
לעיל לא יאוחר משער ,אחת אחר הצהרים של יום  19ביוני .1964

בבית המשפט המחחי בירושלים
־
בענץ פקודת החברות׳
ובעגין חברת ׳משווק

המוסד לביטוח לאומי
שדי ויצמן 13׳ הקריה׳ ירושלים

תיק סירוק חברות 183/64

א ב ף בע-מ.

נמסרת בזה הודעה שבקשה לפירוק ההברה הנזכרת לעיל על ירי
בית המשפט המחוזי של ירושלים הוגשח ביום  3במאי  1964לבית
המשפט המכר לפיל׳ עיי המוסד לביטוח לאומי וקרן השוואה לתשלום
תגמולים למשרתים במיליאים וני ניחנה היראה שבקשת סירוק זי
תנירר בפני בית המשפט היושנ לרין נירישליפ ביום  5ביולי 1964
בשעח .8.30
בל נושה אי משתתף של החברה הזאת חרוצה לתנמך גמתן »ו
בעבץ הנקשה או להתנגד לכך׳ יבול להופיע בשעת הבירור אם בעצמי
או באמצעות עודך הרין שלו והעתק מן הבקשה יינתן לכל נושה

י?<ןוט הפדפומיפ  ,1096כ״ד נסיו :תשב״ד4.6.1964 ,

הערה :כל הרוגה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה׳ חייב
למסור׳ או לשלוח על ידי הדואר׳ לאיש החתום לעיל הודעה על רצינו
זה .ההודעה תציין אח השם והמען של האיש או׳ אם זוהי פירמה׳ את
השם והמען של הפירמה׳ והיא צריכה להיות חתומה עיי האיש או
הפירמה׳ או עיי עורך הרין שלו או שלח )אס יש להם עורך דין{׳
וצריך למסרה או  -אם היא נשלחה על ירי הדואר  -צריך לשלחה
.בזמן שתספיק להגיע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה אחת אחרי
הצהרים של יום  3ביולי .1964

בבית המשפט המחתי בירושלים
חיק אזרחי 160/64
נענין פקודת החברות׳

ובענין חברת אניות מיכל ומשא בע-מ,

דדך העצמאות

ג4׳ חיפה.
נמסרת בזה הודעה שבקשה לפירוק החנרה הנזנרח לעיל על ידי
בית המשפט המחוזי של ירושלים הוגשה ביום  6במאי  1964לבית
המשפט הגזבר לעיל׳ על ירי חסוסד לביטוח לאומי וני ניתנה היראה
שבקשת פירוק זו תבורר נפני בית המשפט היושב לרין בירושלים
ניום  5ניולי  1964בשעח .8,30
בל נושה או משתתף של ההברה הזאת הרוצה לתמוך במתן בו
בעבין הבקשה או להתננד לבך׳ ינול להופיע נשעת הבירור אם בעצמו
או באמצעות עירך הדין שלו והעתק מן הבקשת יינתן לכל נושה
או משתתף של החברה הזאת הדורש אותו מן החתים מטה׳ בשלמי
את התשלום הקבוע בערי.

אברהם מאיר ,עייר

המוסד לביטוח לאומי
שדי ויגמן 13׳ הקריה׳ ירושלים
הערה :נ ל הרוצה להופיע נשעת בירור הבקשה האמורה׳ חייב
למסור׳ אי לשלוח על ידי הדואר׳ לאיש החתום לעיל הודעה על רצונו
זה .ההודעה תציין את השם והמען של האיש או׳ אם זוהי פירמה׳ את
השם והמען של הפירמה׳ והיא צריבה להיות חתומה על ידי האיש או
ר&ירמד,׳ או על ידי עורך מדין שלו אי שלה)אם יש להם עירך דין(׳
וצריך למסרה בזמן שתספיק להגיע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה
אחת אחרייהצהרים של יום  3ביולי .1964

1677

פקודת הרוכלות
הודעה לפי סעיף . (5)242
נמסרת בזה הודעה׳ בי החברות אשר שמותיהן מפורסיפ
מסטר
סידורי

מספר
התיק

שם החברה

 . 1ישראליתצדאלה׳ חברה למסחר חוץ בעימ
Israel-Vennezuela Foreign Trade Corporation
Ltd.
בע״מ
6158
בגוש
801
 2חלקה
13
חברת חלקת  731בנוש
* 3אגס הברבורים״ משק לגידול עופות בע״מ
 4שביון בעימ
בוני דירות בע*»
•5
 6נכסי גיש  6679חלקןת 452׳ 451׳  450בעימ
 7.מבנה ברחוב ארלוזורוכ  2בעימ
 8קביגה * -6בעימ
 9מפעלי אלי נעי»
 10חלקה  57בגוש  30026ירושלים נע*»
*, 11בזק׳ חברה לתעשיה כימית בעימ
"Bazak" Chemical Manufacturing Co. Ltd.

13690
13760
13866
14192
14360
14372
14380
14401
14405
14983

נמהקו מפנקס החברות,

מספר
סידורי.

שם החברה

12
קססטיל בע׳־־מ
בדהאל
13
הקונגרס  28בע״מ
חברת
פאר חלקה  78בת־יס בעיגז 14
בית
615
Sבפ״מ
16
36׳ רמתיגן בע״מ
ביאליק
חלקה  576בגוש  6158בעימ 17
מעונות
18
בפ״מ
ברנט־שי
חלקה  560בגוש  6158בע*מ 19
בית
חלקה  156בגוש  6212בע״מ 20
חברת
21
 390בגוש  6128נעימ
חלקה
ה׳ בניסן תשב׳׳ד) 18במרס (1964

15107

מסטר
התיק
15136
15262
'15272
15501
15560
15593
15694
1634S
16419
17677

א׳ ד1ציגר
רשם ההברות

הודעה לפי סעיף  (5) 242־
נמסרת בזה הודעה׳ כי החברות אשר שמותיהן מפורטים להלן׳ נמתקו מפנקס ההברות.
מספר
סידורי

שפ התברר.

מספר
התיק

מספר
סידורי

שפ החבדד,

מספר
התיק

454 Burski Ltd.
!
 19ל.הורןבע״»
 20״אטיאף* יבוא ויצוא בע*מ
1762
 2קרית הישיבה בעיט
12893 "Amaf" Import Export Ltd.
 3׳מליכי* חברה ליבוא יליצוא בעימ
129U
21
בעימ
Import,פנה 20
בית ראש
5944
"Milco",
Export Co, Lid.
13218 Screw Source Ltd.
*
2
בע״מ•2
מקור הבורג6846
4
17838
 147בגוש  6154בעיט
חלקה
7131
אטלס חברה ישראלית־שידית בעיט
מכינית
7451
י׳ לשיכין ״חירשת אברהם* בעימ
הברה
ה׳ בניסן תשכיר) 18במרס (1964
א׳ דנציגר
7889
בע-מ
פילא
רשם החברות
8170
* sשטי-קל* בע-מ
8235
9
8834
חמישים יארבעה* בעימ
״סטייסקי
הודעה בהתאם לסעיף 248
9707
 112בגיש  7107נע*»
מגרש
ניתנת בזח הודעה׳ כי מיחיד היה ארנולד שפאר ושי תוסייה*
9833
מנדל בע״מ
חברת
כהן מרחוב בן יהודה׳ בנין סנסור׳ ירושלים׳ נרשמו בפנקס החברות
•10317
עבודות אינסטלציה בעיט
שאיבה״
הזרות בחיר האנשים הפורשים לפעולת בנבולות יפוי כוח מיום 26
10948 V.B.G. Land Development Company Ltd.
14
בדצמבר  1963במדינת ישראל כשס; Zoo Lift Assurance Company
11163
 15״פטל* חברה בע״מ
 of Canadaולקבל בשמה כל הזמנות בקשר לפעולות משפטיות
* 16םוצניס מאוחדים ליצוא ישראל בעימ״
ובן כל דדרעה שיש לשלוח לחברה.
11605 United Agents for Israel Export Ltd.
אי דנציגר
ה׳ נסיין תשביד) 15במאי (1364
11720
 17חברה לשיוק מוצרי חן יכפר בתיה״ בע׳-מ
רשם ההברות
12458
 18״נוצות ישראל* בעימ
12871

מ

קין  53אלף בעימ

1678

׳??זט הפרפזפים  ,loeeנייד בהיזן ת?4כ״ד4.6.1064 ,

23
5
6
7

10
11
12
13

פקודת השותפויות

.

הודעות על פירוק שותפויות
חםס3רים בהודעות מציינים פרסים אלה ו
 ,1ע ם השותפות
1 2.׳ jmהפירוק
ג .מס9ר התיק

*•

וזע

יי

ת

י

 .1אחים אמירה
 .2כיו באלול תשכ״נ) 15בספטמבר (1983
3388 3.

 .1האחים משח וגרשון וים . .
 .2ביה בתשרי תשכיב) 23באוקטובר (1962
8282 3.

 .1אור־פז אחים אהבית
 r o .2בטבת תשכיר) 1בינואר  (1964־
 .3ש;6977

- .1מעדנית תלפיות-חיפה
 .2ט-ז בטבת תשכ״ד ) 1בינואר (1964
 .3ש169/ד

 .1מטוס ־עין-שמר)מ.ע.ש(
 .2ד׳ בשבט תשכיב) 29בינואר (1963
 .3ש7176/

- .1זדם המפרץ -בית מלאכה לעבודות חשמל

 .1י ט ו ס *
 .2טיו בטבת תשנ״ד) 31בדצמבר (1963
 .3ש7511/

 .2י*א באדר תשג-ג) *4בפברואר (1964
 .3ש •2287

 .1פלדון  -מעדני נקניק

 .1טרנספורמטורים הסליל

י  .2ייב בתשרי תשכיד ) 30בספטמבר (1963
 ,3ש489/ד .

ה כיב בשבס תשכיר ) sבפברואר (1964
 .3ש;3409

 .1שותפות חלקה  44בגוש 5ל.300

 .1בית קירור קור־עו בבאר־יעקב

 .2ב׳  namתשכיב} 22ביולי  •. (1962׳•'
 .3ש. 7744/

 .2ייז באב השכיב) 17באוגוסט (1962
 .3ש5216/

' .1נוימן ומאירי

 .1דגזהב
< jי-ח בתמח תשכיג) 10ביולי (1963
 .3ש6086/
 .4בל הזכויות והחובות של השותפות הועברו להנרי בבור מניר.

 .2ט״ו בכסלו תשכיד) 1בדצמבר (1963
 .3ש;7889

* .1תיווך הכירה
•  .2ייב באלול תשכיב)נ בספטמבר ; (1963
• • ־
י ^ P/7897 .3

 .1דדיו־גד
 ,2ייא בשבט תשכ״ג) 16בינואר (1962
.
י
י .3,ש'6112,

 ,1ארדיטוםאתגלייטמן •
 ,2י-א בכסלו תשביד) 27בנובמבר X i s e s
 ,3ש!«396.

* .1שמואל סמי באלי ויוסף גרשון׳

 .2כ-ט בכסלו השכ״ד ) 15בדצמבר (1963
••-
י  .3שI 7991/

' .1משק גור־עמי יסוד המעלה
 .2ח׳ בתמוז תשכיג) 30ביוני j . (1963
 .3 .ש8145/

 .1ויטה ו־איתמר נוםנבאוס ירושלים
 .2כ*ג בכסלו חשכ״ד) 6בדצמבר (1963
 .3ש'$446/

 .1צבינשרושות׳
 .2ל׳ בכסלו תש׳ך) 31בדצמבר (1959
י-,
 .3ש;6699

 .1נשר־חורושצנסקי
 .2ייז בשבט תשכיר ) 31בינואר (1964
 .3ש8322/
ייב באייר תשכיר ) 21באפריל  (1964י

פקודת השותפויות
הודעה ל פ י סעיף (4) 68
נמסרת בזה הודעה׳ כי לאחר תום שלושת חדשים מתאריך הורעה זו ,יימחקו השותפויות אשר שמותיהן מפורטים להלן מפנקס
השותפויות אלא אט יוגשו סיבות המחייבות אחרת,
מספר
שם השיתפית
סיוירי
Hayotzer Building Contractors
1
Rosenbusch & Wallach
 2ריזנבוש את ולך
£astcrn Essence Company
3
E.M. Brande * Sons
4
Troto
5
Peer, Prop. Schlomo Feidmann, Zivi
6
Goldberg Sc Abraham Lewinbuk
Moshe 4 Israel Gershonovitr
7
ש .את ק.
8
כרמל פיאל אספקה ימית כללית
9
 10פיק אח הרליננ
 11י.ב,ק.א.
 12מ .סוביבילפקי
 13ישראל ילוי ברסלרמן
* 1צבי אקס ובניו
 15מפעלי מתכת וחשמל אלים — בן עמי
 16״רפפורט בקלו*
 17מכבסה ייפה*
 18גלי כפור ט .ו־ב .שנקר
 19נ ,שמואל את ל .שמיאל
 20״הדר המוס*

מספר
התיק
1013
3337
3342
356S
5382
5594
6250
7542
ש169/
ש;497
ש1249/
ש1315/
ש1576/
ש;1720
ש2126/
ש׳2234,
ש3500/
4073IV
ש4567/
ש4768/

מספר
סידורי
 21קסש ושות׳
 22״אורנהסקס-
 23פנסיון ירדן׳ גהריה
 24א .שקלובסקי ובניו
 25קנפר ורבינדביץ כריבית ״הבירה*
 26מקוד מספוא חיפה י .אנגל׳ י .נילשסיין
* 27מוראני* ברגל את צחורי
Murano" Bergel and Zahory
 28קדמי ועארף
ש7519/
 29ויינשטין את מינדס
ש75951
- 30גום־ארי*
ש618/ד
 31יהודה את אלמגור
ש;673ז
ש!7708
 32ט .בידניאן ישותי
ש7739/
 33ס .קרישק את צי .פלקיביץ
S. Krishek & C. Fiakowcz
 34א .את א .רוטפן
ש7765/
 35חיטי תפירה •פיל*
ש7788/
* 36מיצי אין*
ש7810/
ש8108/
 37נגריה *אחוד* באר־שבע
ג׳ באייר תשכיד ) 15באפריל (1964
א ׳ תציגו־
רשם השותפויות
שט השותפות

מספר
התיק
ש5805/
ש5862/
 .ש6142/
 .ש,. 6504/
ש6756/
ש6810/
ש7442/

הודעה לפי םעיף (5) 68
נמסרת בזה הודעה׳ כי השיתפייות אשר שמיתיהן מפורטים להלן נמחקו מפנקס השותפייות,
מספר
סידורי
1
2

3
4
5
6

1

ל
8
9
10

11
12
13
14
15
16

י

1

שם השותפות

חברה אננלו»דץ ישראלית לפחפ בדמן את זהבי
מאיר את אריה גיטלוגר
קפה בראוטבר
ש .אס ובניי
טאובח את ווינדלינג ביח*ר ירושלמילפקק״ כתר*
גילרמן־היבמן ישות׳
*אסטקס* בית תרושת לאריגה
אשד את חקק
רוזן את ברונפלד
אלמפ־ני
סרטוני ישראל
׳ביפרי* צרכי גלנטריה לגברים ולגברות׳
איייריר תזה׳ שמעין חסיד יקלרה מלאך
א .ירצבסקי את שית*
* מ  * pבית חרישת לגזיז יסירה
פרחים אופרת
ש,ה.ל ,שריח המרכז לרכב י .מישר את ב .פיפרי
יעל — פרסום ויחסי צבור׳ א .שאר-ישיב
את פ.פ טוקטלי

מספד
התיק
1044
2893
5281
7431
ש1490/
ש(3633
ש4340/
שו4990
5263/F
ש2/נ54
ש5487/
ש5553/
ש5741/
ש 60361
ש6643/
ש׳6939,

מספר
סידירי
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27

שם השותפות

מספד
התיק

יעקיניאן ימלט
?«?250/
ש7357/
ברזילן
מ .חורמן — י״נ איר — א ,נבירצמן אדריכלים ש;378ל
מהנדסים
אמנ סיבנוייח׳ ייציר׳ מסחר
ש7398/
״יצ־בת*
ש7417/
שז7472
*חדשית־חעיפח*
*אשל — בית הוצאה*
7473IV
גל־רדיו טלויזיה וקולנוע
ש(7474
בית מסהר לספרים ומכשירי כתיבה *פנינים* ש7546/
לבירטואר *פרינה* Laboratoires Frynee
ש[7568
מיברג ובנו
ש7626/

28
* 29בלירו* — בית מלאכה לנעלים
 30ש .פיצר את ה .מנגד
 31מאפיה קונדיטורית ״צהלוך
 32שותפות  j j jירושלים
ו׳ בניסן תשכיד ) 19במרס (1964

ש7144/

ש77201
ש8019/
שי8031,
ש׳6060,

א ׳ דגציגד

רשפ השותפויות

י33ונ1
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הודעה לפי סעיף (5)68
נמסרת בזה הודעה נ י השותפויות אשר שמותיהן מפורטים להלן נמחקו מפנקס השותפויות
מספד
סידורי
1

2

3
4
5
6
7

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

23
24

25
26
ד2
28
29
30
31
32
33
34
35

שם השותפות

מספד
התיק

1134
נמעסף
האחים זיםלמן
2919
Palestine Gardening H. Tumowsky & Co,
3377
3490
סטנדרד גולד
מנשה אדליסט ושות׳ .
3602
3785
המומחה זכוכית
שרות חיפאי להינלח׳ ברלוביץ ישוח׳
3821
4401
אחים אורנך
3030
םרכז הספרים
5220
בתאור תעשית מצברים
7498
יצחק יייט ושית׳
7817
זקס׳ ליי ושפינל
8235
קפת טכניון
ש417/
האמים
ש1477/
׳האחים אושרובי׳ף
ש. 1767/
זינגר ושיחי
ש1842/
לאה פל את זאב סלומון
ש1896/
קפה ומסעדה *תיאכוך
ש2162/
נית מלאכה מכני נרג את פרישר
ש2256/
מנץ תעשית נעלים
ש2582/
׳מגאון*
שי׳ 2641
שאול )שבת את נוריאל(
ש. 2774/
״אפנהטקס׳ נית חרושת לטכסטיל ־
מכלת ירקות משקאות חריפים זלדה את
ש3097/
צוקרמן
ש3565/
 .״מפעלי יצור ויצוא של תרמאויל ישותי״
ש3851/
פ .את א .נדום
ש!76ם4
•המאפיה המזרחית שגמעברת נחלת־יהדדה״
ש4368/
גולדנתורס
ש4571/
מ .ציטרון את ד .נהנא
ש!4657
איגל פילם דיסטריבוטודס
ש4878/
רייף את נרגר
ש4688/
נסים אלוף ושית׳
ש4795/
אליעזר כץ ישותי
ש4912/
תכניןוייעיל
ש5060/
.יזניק*

מספר
סידורי
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
43
49
50
51
52
53
54
55
56
. 57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

שם השותפות

מספר
התיק

שי0.ד51
מרדני מזרתי את אליהו נני ישראל
חיים רייש את שלום קדייסברגר
ש.548*7
בית מלאכה ולטר סימון ושות׳
ש5529/
שי׳ 5599
טהרן נזאר
דיר אימן נלומנטל ומחק וולהייס
י ש8/ד57
ש5953/
דיר לחמן׳ ויטבברג לשות׳
ש;6199
*מזנון מסרו״
ש6228/
יהושע לנדוי וננו
ש6249/
בנין נוש  26חלקה 66
״שפע -ייצור ושיווק של נקניק וממרי בשר .ש6304/
ש .6318.1
בירמן את נריננרג
ש6324/
מרומי ברוך את משח רוידיאן
»6503J
בר־אדון וגייניאו — עורבי־רין
ש6541/
*יקואל את כהן*
דב שלייפר את אברהם זליג
ש6611/
לוי את אלישר
»6718Í
אריזון אריה ובנו
6744IV
ש60/ל•• 6
דפוס ׳הננב* כאר־שבע
׳פזי בית חרשת לנקניק
ש6761/
ש6835/
לננה את לדר
ש6888/
״דפו־&ט* פיסויאופסט
ש6980/
תמרוקים ניצן
ש156/ד.
פירסט ישותי
זכריה סלח ושות׳
־ ש210/ז•
ש7236/
״מכוניות הדר*
*אוסטקס* א .אוסטרויל וי .שטראוס — ניח״ר
לקונטקציה של בנדי נברים וגברות
ש7290/
ש7376/
היגר את טנצר
ש7419/
גימכלר׳ טננבאיס׳ ליגשטין .
ש7488/
דן הפצה
ש! 7547
מ ,ברונשםיץ ושיחי׳ קבוצת צבעים
ש7635/
אברמוביץ את גגרי
שו7706
שותפות לנדסיס

ו׳ בניסן תשכיר ) 19במרס (1964

א׳ דגציגר

רשם השומניות

פקודת האגודות השיתופיות
ביטול רישום אגודות שיתופיות לפי סעיף (2)50
היאיל וביום  15באפריל  1962ניתן צו על פיריק האגירה:
היאיל יביים  4במרס  1963ניתן צי על פיריק האגירה :ציבר
עובדי מסך קולגוע קואופרטיבי של נכי מלחמת קואופרטיב למוצרים כימיים בבת־יס בעימ)תיק מס׳
השחרור ביפו בעימ)תיק מסי  (3541יצי זה פירסם בילקיס  (5215יצי זה פירסם בילקיט חפרסימיפ 1000׳ תשכיג.

הפרסימים 927׳ תשכיב.
הואיל והפירוק הניל נשלם ניתנת בזח הידמה שרישום האגירה
הגיל נתבטל ומאותה שעה חדלה האגודה לשמש בגוף מאיגר.

היאיל יהפיריק הניל נשלט ניתנת נזה הידעת שרישים האגירה
הגיל נתבטל ומאותה שעה חדלה האגודה לשמש כגיף מאוגד.

; ל' גרפונקל
י-ת בסיון תשכיר) 29במאי (1964
רשם האגודות השיתופיות בפועל

ל ' גרםונקל
ייח בסיון תשכיר) 29במאי (1964
דשם האגידית השיתופיות נטופל

fi«1ז

הודעות מ א ת כונש הנכפיש הדשמי
פקודת החברות
הודעה על מינוי מפרק-
שם החברה :חכרת -פגז׳ בע*מ בפירוק.
מפן המשרד הרשום :רחוב רניצקי 28׳ רעננה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו׳ חיק אזרחי 4038/63
י שם המפרק׳ תיאורו ומענו :בן ציון פרייברג׳ ת י ת ׳ רחוב ליליבבלום׳
46׳ תל־אכיב.
תאתך המינוי :כיה בניסן תשכ״ד ) 7באפתל .(1964
ח׳ קדמון
כונס הנכסים הרשמי

י״ז בסיון תשכיד ) 28במאי (1964

הודעה על תשלום דיבידנד
שם החכרה :קדר תעשיית כלי חרם בעימ בפירוק.
מען המשרד הרשום :מרכז התעשיה׳ מפרץ חיטה.
בית המשפט המחוזי של :תיפה׳ תיק אזרחי 3/61
הסכום לכל לירה 4 :אגודות.
דיבידנד ראשון או אחר :שני ופופי.
זמן פרעוני :כיז בסיון השכיר ) 7ביוני .(1964
מקים פרעוני כמשרד המפרק :כונס הנגסיט הרשמי׳ רחוב ידידיה׳
פינת כירש׳ ירישליס.

י ח׳ קדמץ

טיז בסיון תשכיר ) 27במאי (1964

כונס הנכסים הרשמי

הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
שם החברה- :הלביא׳ הגרה לחעשיה ולמסחר בעימ בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחיב הלל 31׳ ירושלים.

בית המשפט הנלתחי של :יתשליס׳ תיק אזרחי 485/63
היום האחרון לקבלת הוכחות :ם״ז בתמוז תשכיד) 26בייבי  .(1964״
שפ המפרק׳ תיאות וטענו :גמליאל ענדא׳ ח י ת ׳ רחוב שמאי /15
ירושלים.
י׳ח בסיון תשכ״ד) 29במאי (1964

ח׳ קדמון
נזנס הנכפים הרשמי

שם ההגרה :יבאקא* חרושת שמורים בעימ בהסדר.
מפן המשרד הרשום :בקעה אל־גרביה.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב־יפו׳ תיק אזרחי 112/62
היום האחרון לקבלוז הוכחות :ט׳ בתמוז השביר ) 19ביוני .(1964
שם הנאמן לביצוע ההסדר.» :ש .לדיסון׳ עייד׳ רחוב אלננ׳ 103׳
תל־אביב.
י״ת בסיון תשכ״ד) 29במאי (1964

ח׳ קדמץ ״
כונס הנכפים הרשמי

שם החברה :חברה איי לתעשית כותנת בע-מ בפירוק.
מדן המשרד הרשום :הדר יוסף׳ כביש הרצליה׳ ת.ד13019 ,׳ תלי
אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אבינייפו׳ תיק אזרחי 567/62
היום האחרון לקבלת הוכחות :ט׳ בתמוז תשכיר ) 19ביוני .(1964
שם המפרק׳ תיאורו ומענו :כונס הנכפים הרשמי׳ רחוב ירידיה /פינת
כורש׳ ירושלים,
י״ח בסיון תשכיר) 29במאי (1964

ח׳ קדמץ
בונם הנכסים הרשמי

פקודת פשיטת הרגל1936 ,
צו קבלת נכסים והכרזת פשיטת רגל ,אסיפה ראשונה
וחקירה פומבית
שם החייבת׳ תיאירה ומענה; אסתר מניף׳ מורה׳ שנונה ב׳ רחוב הזיל
22/7׳ באר־שבע.
בית המשפט המתיזי של; ירושלים׳ חיק אזרחי , 173/64
האריך צו קבלת הנכסים והכרזת סשיטת רגל :י׳ג בסיון תשכיר )24
במאי .(1964
בקשה נושה או חייב :בקשת החייבת.
תאריך האסיפה הראשונה׳יהשעה והמקום :י-ב באב תשכיר) 21בעלי
 (1964בשעה  10.00בבוקר בבית המשפט׳ בט:ר־שבע.
תאריך התקירה חפומנית׳ השעה והמקום; ל׳ בתשרי תשכיה ) 6י
באוקטובר  (1964נשעה  1,00אתר הצהרים׳ נניח המשפט המחוזי
בבאר־שבע,
נדז בסיון תשכיר ) 27במאי (1964
.
י
1

.

י

ח׳ קדמץ

כונס הנכסים הרשמי

י צווי קבלת נכסים ,אסיפות ראשונות וחקירות פומביות
שם החייב׳ תיאורו ומענו :ליאון כהן׳ קצב׳ רחוב סלומון 8׳ תל-
אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו׳ תיק אזרחי 1675/64
תאריך צו קבלת הננסים :ג׳ בסיון תשניד ) 14במאי .(1964

*MM

בקשת נישה או חייב :בקשת נושה.
האריך האסיפה הראשוגה׳ השעה והמקים :ט״ז בתמוז תשכ-ד )26
ביוני  (1964בשעה  8.30בבוקר׳ במשרד כונס הנכסים הרשמי׳
רחוב נחלת בנימין 39׳ תל־אביב.
תאריך החקירה הפימבית׳ השפה יהמקום :כיג בתמוז תשב-ד ) 3ביולי
 (1964בשעה  8.30בביקר׳ בבית המשפט המתתי בתל״אביב־יפו.
סיז בהיון תשכיד) 27במאי (1964

ח׳ קדמון
כינס הנכסים הרשמי

שם החייב׳ תיאורו ומענו :אברהם גמליאלי׳ פיעל׳ רתיב תרעיד 20׳
־ רמת-גן.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו׳ תיק אזרחי 1701/64
האריך צו קבלת הנכסים :ייח באייר תשכיר ) 30באפריל (1964
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה׳ השעה והמקום :ב׳ בתמוז תשכיר )12
ביוני  (1964בשפה 10.00 .בבוקר במשרד כונס הנכסים הרשמי׳
רחוב נחלת בנימין 39׳ תל־אביב.
האריך החקירה הפומבית׳ השעה והמקום :ז׳ בתמוז תשכיר )17
ביוני  (1964בשעה  11.00לפני הצהרים׳ בבית המשפס־ המחוזי׳
בתל־אביב־יפו. .
כיא בסיון תשכיר ) 1ביוני (1964

ה׳ קדמון
בונם הנכסים הרשמי

הודעות מ א ת כונ 0הנכסים ה ד ט ט י
פקודת פ ש י ט ת הרגל1936 ,
הודעה ע ל מימיי נאמן
שם החייב׳ תיאורו ומענו :פהמי ענדו ל חלים אל־זופבי )זעבי(
פקח״׳ רחונ 27/604׳ נצרת.
מ ת המשפט המחוזי של :תיפח׳ תיק אזרתי 439/64
שפ הנאמן׳ תיאורו ומענו :יהודח רותפ׳ עו-ד׳ רחוב נתילי 7׳ תל*
אביב.
תאריך המינוי :נ י ו באייר תשכיר) 8במאי .(1964
י*ז בסיון תשנ-ד) 28במאי (1964

׳

ז ד קדמון
כונס ועכסיפ הרשמי

הודעה ע ל מינוי נאמן במקום נאמן שהתפטר
שמוח תתייניפ׳ חיאורפ ומענם :אריה פזוולי׳ גזע מונית׳ ויונח
פזמלי׳ מרכזנית׳ רחונ הירקון 17׳ תליאביב.
בית המשפט המחוזי של :תליאנינ־יפו׳ חיק אזרחי 1375/63
שפ הנאמן הקודפ׳ תיאורו ומענו :לודומ פלס׳ עד״ד* רחונ אלנבי
119׳ תל־אביב.
שפ הנאמן החרש׳ תיאורו ומענו :אוגניה לוס יבלתסקי׳ פויד׳ שדרות
הבעל ש 0טוב ג׳ יטו.
האריך המינוי :ד׳ בניסן תשכיר) 17במרס .(1964
ייח בסיון תשכיר ) 29במאי (1864

ח׳ קדמון
כונס הנכסיפ הרשמי

הודעה ע ל שחרור נ א ק
שם החייב׳ תיאורו ומענו :ישראל פליסמן׳ קצב׳ רחוב משלושה *1׳
מחיים.
בית המשפט המחוזי של :תליאביבייפו׳ חיק אזרחי 667/61
שפ הנאמן׳ תיאורו ומענו :עדיאל אלופי׳ עויד׳ שררות רוטשילד
123׳ תליאביב.
תאריך השתדור :ייניבסיון תשנ״ד ) 24במאי .(1964

צו ש ח ת ר בתנאי והודעה ב ד ב ר כוונה
ל ה כ ר י ז ע ל דיבידנד
שם החייב׳ תיאורו ומענו; זזנן פיסצער׳ פועל׳ רחוב אושח 9׳ קרית
ניאליק.
בית המשפט חמחחי של :חיפה׳ תיק אזרחי 192/62
תאריך הצו :ר׳ בטבת תשניד) 20בוצנזגר .(1963
מהות וגנו :שחרור בתנאי)פעיף « (4) (2) 2לפקודה(.
היום האחרון לקבלת הוכחות :ט׳ בתמוז תשכיר ) 19ביוני .(1864
שפ הנאמן ומענו :כתם הנכסים הרמםי׳ רחוב ידידיה׳ פינת נירש׳ י
ירושלים.
יית בסיון תשניד) 29במאי (1964

ח׳ קדמון
במס הנכפים הרשמי

הודעות ע ל תשלום דיבידנד
שפ החייב׳ תיאורו ומענו :מיקלוש שווp׳ חשמלאי׳ רחוב מנלםדן
 96אצל קרני׳ גבעתייפ.
גיןז ה!£זפפ הםחדזי של.׳ תל־אביב־יםו׳ תיק *ירחי»054!8ג
חסכופ לכל לירח 30 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :ראשון וסופי.
זמן פרעונו :נ י ב בתמוז תשכ״ד) 2ביולי .(1864
פקום פרעונו במשרד הנאמן :רינה שעשוע חמץ׳ עויד׳ כנר מפריק
*1׳ תל־אניב.
ט־ז בסיון תשכיד) 27גמאי (1964

ח׳ קדמון
כונס הנכסיפ הרשמי

שם החייב׳ תיאורו ומענו :דוד בולימובסקי׳ חרשתן׳ רחוב נלפור «׳
חל־אביב.
בית המשפט חמחחי על :תליאנינ־ישו׳ תיק אזרחי 1826/58
הסכום לנל לירה 23 :אגורות.
ח׳ קדמון
ייח נסיון תשכיר) 29במאי (1964
דיבידנד ראשון או אחר :שני וסופי.
בונם הננסים הרשמי
ומן פרעונו :נ־ז נסיו! תשכיר } 7ביוני .(1964
מקופ פרעוני במשרד הנאמן :עוזד״ד דוד אולדק ואברהם הולנח־׳
רחוכ אחד העפ 28׳ תל־אכיב.
הודעות ב ד ב ר כוונה ל ה כ ר י ז ע ל דיבידנד

שפ החייב׳ תיאורו ומענו :יואל שטיין׳ תקלאי׳ גבעת עדה.
גית המשפט המחוזי של :חיפה׳ חיק אזרחי 965/59
היום האחרון לקנלת מונחות :פ׳ בתמוז תשניד) 19ביוני .(1964
ם הנאמן׳ תיאורו ומענו :שמואל רוניו׳ מזכיר חקלאי׳ גבעת עדה.
י-זו בסיון תשכיר) 19במאי (1884

חי קדמון
כונס הנכסיפ הרשמי

שם החייב׳ תיאורו ומענו :קורס כחן׳ פקיר׳ רחוב הס 5׳ כפר־אתא,
בית חמשפם המחוזי של :חיפח׳ תיק אזרחי 406(62
היום האחרון לקנלת הונחות u :בתמוז תשכיר ) 19ביוני .(1964
שם מנאמן ומענו :כונס הנכסים הרשמי׳ דחוג ידידיה׳ פינת נורש׳
ירושלים,
יית נסידן תשכיר) 29במאי (1864

 n׳ קדמון
כונס וענםיפ הרשמי

י « ו פ הפרסומים « ,169ב״ד בפיו! השכ׳׳ד4.6.1964 ,

פיז בסיון חשניי) 27נפאי (1964

ח׳ קדמון
כונס חגבסיפ הרשמי

שם הוזיינ׳ תיאורו ומענו :חברת אויר פעימ נסירוק.
מען המשרד הרשום :עשר תחנות׳ אזור התעשיה׳ שיכון סלע׳ ת.ד.
»1301׳ חל־אניב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אניבייפו׳ תיק אזרחי 3090/60
הסבופ לכל לירה 17 :אגורות.
דיבידנד ראשון או אחר :שלישי וסופי.
זמן פרעוני :כיז בסיון חשכיד ) 7ביוני (1864
מקים פדעינו במשרד המפרק :כונס הנכסיס הרשםי׳ירחונ ידידיה׳
פינת כירש׳ ירישלים.
י״ח פסיון תשנ-ד) 29נפאי (1964

ח׳ קדמון
כינם הנכסיס הרשמי

1683

הודעות מ א ת כונם הנכסים הרשטי
פ ק ו ד ת פ ש י ט ת ה ר נ ל 1936 ,
הודעות ע ל תשלום דיבידגד
שם החייב׳ תיאורו ומענו :משה ליפשיץ׳ חוכר מחצבות׳ רחוב ציטלין
27׳ תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו׳ חיק אזרחי 1671156
הסכום לנל לירה 15 :אנורות,
דיבידנד ראשון או אחר :שני וסוסי.
זמן פרעוני :כיז בסיון תשכיר ) 7ביוני .(1964
מקים פרעיני במשרד ונאמן .:סלמן שינה׳ דרך יפו 45׳ תל־אביב.
יית בסיון תשכיד) 29במאי (1964

ח׳ קדמון
 '.י.
כונס הנכסים הרשמי
׳

 שם החייב׳ תיאורו ומענו :עזריהו נרקול׳ סוכן ספרים׳ רחובזיבוסינסקי 69׳ תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו׳ תיק אזרחי 1387/62
הסכום לבל לירה 50 :אנורות.
דיבידנד ראשון או אחר :ראשון וסיפי.
זמן פרעינו :כיז בסידן תשב״ד) 7בעני .(1964
מקום פרעוני במשרד הנאמן :אפרים נילי׳ עייר׳ רחוב בלפור 40׳
_
•
תל-אביב.
ייח בסיון תשכיד ) 29במאי (1964

ח׳ קדמון
י .כינס הנכסים הרשמי

שם החייב׳ חיאירי ימפני;  (1שלמה אזולאי׳ נהג׳  (2רית אזילאי)נח(
)מזרזזי(׳ עקרת ביה׳ קרית הודבל׳ ש?כון המימחים 35׳ רהיב
בירינוב׳ ירישלים.
ביה המשפט המחוזי של :ירושלים׳ תיק אזרחי 20/63
הסכום לנל לידה 25 :אבודות.

דיבידנד ראשון או אתר :דיבידנד ראשון,
זמן פרעונו :ד׳ בתמוז חשכ״ד ) 14ביוני .(1964
מקום פרעונו במשרד הנאמן; מרדכי קמנצקי׳ עז״ד׳ רחוב העצמאות
57׳ בארישבע.
ח׳ קדמץ
כ׳ בסיון תשכיד ) 31במאי (1964
כונס  o w nהרשמי

פקודת האפוטרופוס הכללי1944 ,
הודעה
להווי ידוע׳ כי יש בדעת האפוטרופוס הכללי להגיש לבית המשפט
תמתוזי בקשות למתן דווים לפי סעיפיט 10׳ 35׳ 35א׳ לפקודת
האפוטרופוס הכללי׳ 1944׳ בנוגע לעזבונות המפורפיפ כזה:

לבית המשפט המתתי בתל-אביב־יפו
אלפרד זומר; יוסף יהיה מונים )הידוע גם כיוסף יחיא מנס(;
פרין אפיה׳ ,רכוש שבעליז אינם ידועים והשייך ליורשים הבלתי
ידועים של מחצית העזבון אהרן אשריאלי׳ הידוע גפ בשם
אהרן דוד אשריאלי וגס בשם דוד אשריאלי; מנשה יעקב בכר;
דיון יעקב בכר; שמעון גלברט; רות גלברט; בצלאל מורבצ-יק;
אסטריאה רובן נחמיאפ )מוריה(; סוסי )הידועה אף בשרה
וכשושנה( בת פיבל טליצקי; דוד רייס.

לבית המשפט המחוזי בחיפה
אדל סאנאניס לבית סדור.
כ׳ בסיון תשכ״ד )" 31אי (1964

י י *

י

ח׳ קדמץ
האפוםרופוס הכללי בישראל

הוק » ק ישראל ,תשי״ד—1934
דץ וחשבץ על נכסי הבנק והתחייבויותיו עם סיום העסקים ביום י-ח באייר .תשכ-ד) 30באפריל (1964
נכסים
לירות
020.28׳923י166
זהב
זהב  -השתתפות בקרן המטבע הבין־לאומית  142.63׳37/500
039.73׳577׳572׳1
.נבסים בנזסבע יזוץ • • , -
723.58׳658׳25
חשבונות סילוקין בקשר להסכמים מסחריים
«238'.5׳764׳10
השתתפית במוסדות כספיים בין־לאומייס
—69(WO.׳400׳
שטרי אוצר
־7700O.-׳205׳
שטרי מקרקעין - ....
—00O.׳4333O׳
מקדמת קליטה יכסחון
—000.׳100׳2
שטרי התחייבות של הממשלה
140/929/771.59
מקדמה — פרפין חיבות נמטבע חוץ
8242Q.34׳685׳
מקדמות לממשלה
—409.׳191׳46
שטרות שנוכו — מטבע ישראלי
632.33׳106׳47
שטרות שנובו — מטבע חוץ י
338.03׳702׳45
הלוואות למדינות ובנקים זרים
406.76׳347׳207
חשכינית עידפי מזון)ראח התחייבויות(
1.נכסי הננק במקרקעין ובציוד.
אשראים דוקומנטריים שנפתחו או שקייימו
בקשר להסכמי תשלומים )ראה התחיינויוח( 001.24׳732׳59
433.70׳721׳176
ערבויות שניתנו )ראה התחייבויות(
378.89׳682׳• ' 17
..
<
חשבונות אחרים
958.72׳579׳829׳. 2

1684

הון הבנק
קרן מילואים
שטרי כסף ומעוח במחזור
חשבונות סילוקין בקשר להסכמים מסחריים
פקדונות מיטדות כספיים ביןילאומיים
פקדונזת מוסדות בנקאיים )כילל מוסדות
כספיים( בחשבון עויש
סקדונות מוסדות בנקאיים )כולל מוסדות
כספיים( לזמן קצוב
פקדונות מוסדות בנקאיים במטבע חדץ
פקדונות הממשלה
פקדונית הממשלה — חסכון חובר1962 ,
פקדונות הממשלה במטבע חוץ
 .פקדונות בקשר להסכמים על עודפי מזון
)ראה נכסים(
התחייבויות בפד אשדאים חקוםנטדיים
שנפתחו אי שקויימו בקשר להסכמי
תשלומים)ראה נכסים(
התחייבייית בעד ערבויות שניחנו .
) .ראה נכסים(
חשבונות אחרים •

התחייבויות .
לירות
—000.׳000׳10
000.׳000׳1094£37.14׳S׳60S
504.51׳998׳7
253.46׳209i׳
535,82׳250/832
—000.׳325׳287
068,11׳676>768
 597.08׳264׳83
900.53׳349׳33
795.81׳638׳382
207/347/406.76

001.24׳732׳59
433.70׳721׳176
574.56׳615׳27
958.72׳579׳829׳2

י?הומ הפרסומים  ,1090כ״ד נסיו( תשנ״ר4,8.1964 ,

חוק מ ק ישראל ,תשי״ד—1954

ת ק נ ו ת שטרי אוגר ,תש״ט—1948

ריז יחשבו! לפי טעיזי  (1)58יעל חיס בנס ישרא? ,תשייר—,1954
של מחזור המטבע והנבבים הטןי׳זסיס.יעוםוזי בסיום העבודה
כיום כ׳׳נ בסיוז תשכיר ) 3ביוני (1964
אני
ניעות )םטבעות <ז»יו!>'במחזור . . .

50
36
80
06

. . . .
שטרי מקרקעי! של הממשלה
מטרי «וצר ושטרי התחייבות עי הממשלה

 .ל-י
610,422,$78
15,616,707
^^6,039
166-915,277
459,124,30s

—

—
—

הסכום הכולל של שטרי האוצר
ל~

י

ליי

 •1שהיו במחוור ביום י״פ בניסן
—000׳69/400

תשכיר) 1באפריל (1964
 •2שהיצאי אחרי החאריך האמיד

—000.׳400׳69

 •3שנפרעו אחרי התאריך האפור —000.׳400׳69
 *4הנמצאים במחזור ביום כ״נ בפיו!
תשכיר) 3ביוני (1964

—000׳400׳69

626,039,.185 8a

הוועוז! אלו מתפרסמות על אחריות המודיעיס ואין ג3רסופן
מפויס מתן תעורח על נכונותן

בבית המשפט הפחתי בירושלים

המרצה 249/64
המרצה 1138/63

בפני :כבי השופט מר א .ל נ ,
בעני! :הסדר בין
לירושלים בע״מ )להלן  -המבקשת מס׳  (1ובין בעלי מניותיה׳
ובפנין :מיזוג המבקשת מס׳  1עפ חברת החשמל לישראל
בעימ )להלן  -המבקשת מס׳ .(2
ד א

חברת החשמל והשירות הציבורי

הודעה על חיסול המבקשת מס׳ 1
גהתאס לסעיף  11בצי בית המשפס המחוזי בירושלים מיים 5
בינואר  1964בהמרצח ) 1138/63שפורסם בילקיס הפרסומים פס׳
 1064מיום  16בינואר ;(1964
יכתהאם לצו בית המשפט המחוזי בירושלים מיופ  5במרס 1964
בהמרצה 294/64׳ שהאריך את המיעד לגיטיל הין מניותיה של
המבקשת מסי  1וחיסילה׳ ער לתאריך  5במאי  1964יעד ככלל;
ניתנת בזה הודעה כי ביום  6נמאי  1964בוטל הון המניות של
 .המבקשת »פ׳  1והיא חוסלה ללא פירוק.
ש׳ הורוביץ ושיחי׳ עורכי דין

שי שץ במגדיאל בע-מ
)בפירוק מרצון(
ניתנת נזה הודעה׳ בהתאם לסעיף ) 216 (1של פקודת החברית׳
ני נאםיפה יוצאת מן חנלל של חחנרה הניל׳ שנתקיימה ביום5 .
במאי  1964נתקנלת החלטה מיוחדת׳ לפרק את החנרה מרצין׳ י למנות
את שלמה שץ׳ חקלאי ממגדיאל׳ בחור מפרק ההברה.
שלמה שץ׳ מפרק

אופקים׳ חברה לעבודות ביוב ובגין בערבון מוגבל)בפירוק מרצון עיי ההבדיפ(

הודעה על פירוק מרצון ומעד מפרק
ניתנת בזח הודעה׳ בי באסיפת כללית שלא מן הנזנין של חחברח
הניל׳ שנתכנסה ביום  3במאי 1964׳ נתקבלה החלמה מיוחדת לפרק
את החברה מרצון ולמנות את אליהו פרלוצקי בתור מפרק החברה.
אליהו פ ר ל י ג ק י ׳ מפרק

אוםקים׳ חברה לעבודות ביוב ובנין בע-מ)בפירוק(

הודעה על האסיפה הסופית בהתאם לסעיף 206
ניתנת בזה הודעה׳ שהאסיפה הכללית האחרונה של החבריפ של
החברה הניל׳ תתכנס בייפ  25ביוני  1964בשעה  9.00ברחוב המגינים
35׳ חיפה׳ לשפ הגשת דויח סופי של המפרק׳ המראה גיגד התנהל
סירוק העסקיס ומה עשו בנכסי החברה׳ וכדי לשמוע ביאורים גוספיפ
מאת המסרק ולהחליט כיצר להתנהג נסנקםיפ ובניירות של החברה
ושל המפרק.

בית חרושת למוצרי בשר -אורנד -בעיט
)בפירוק מרצון עיי החברים(

הודעה על האסיפה הסופית בהתאם לסעיף 206
ניתנת בזה הודעה׳ שהאסיפה הכללית הסופית של החבו׳יפ
של החברה הנ״ל תתכנס ביום  30ביוני  1964בשפה  10לפני הצהרים
במשרד המבקריס היה היניגווכס׳ רויח׳ רחונ קרל נטר 2׳ תל־אביכ׳
לשם אישיר דין יחשבין סיסי של המפרקים׳ המראה כיצר התנהל
הפירוק ומה עשו בנכסי החברה׳ ובכדי לשמוע מאירים ניספים מאת
המסרקים ובכדי להחלים כיצר לנהוג בפנקסים והניירות של ההברה
ושל הפירוק.
אברהם נוימן
יהושע אוטנר
מפרקים

מפעלי עץ -תרזיה -בערבון מוגבל
)בסיריק פרגון(
ניתנת בזה הורעה׳ שהאפיופוז חכלליח האחרונה של חברי החברה׳
תתכנס בידם אי׳  5ביולי  1964בשעה  9.00בבוקר במשרדי המפרק׳
עיי חב׳ מפעלי תעשיה והנדסה בעימ׳ רתיב סיקוליב׳ הרצליה׳ לשפ
הגשת דד*ח סופי של המפרק׳ המראת כיצד• התנהל פירוק העסקים
ומה עשי בנכסי החברה וכדי לשמוע ביאיריס נוספים מאת המפרק
ולהחליט כיצד לנהונ בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק,
אברהם נוח׳ מפרק

1685

חברת ״מאיר וברבה פלאי׳ בערבון מוגבל
ניתנת נזה הודעה׳ כי האסיפה הכללית היוצאת מן הכלל׳ שהת
כנסה ניופ  19בפאי 1964׳ החליטה פז! »זזד לפרק את ההברה מרצון.
למפרק ההנרה נתמנה יגהק ל׳ רליפי׳ רויח.
כל נישי החברח מיזמניס בזז! להגיש את תניעיתיהם נצירוף
תוכחות במשך  20יום מיום פרסום הודפת זו לחתים מטה׳ שורית
רוטשילד 26׳ חל-אביב,
נישה שלא יניש אח תביעתו ער התאריך הניל יהיה מהתובעיס
V
ואינם נענים.
יצחק ל ׳ הליפי׳ רר־ח

The Town Health Club Limited

הודעה ע ל פירוק מרצק
)נישיפ(
ניתנת ממ הודעת׳ שבאסיפת כללית יוצאת מן הכלל של החכדח
הניל׳ שנועדה מתכנסת נהלכה נתל־אביב ביום  39נאפריל 1964׳
נתקנלה ההחלסה המיותרת הכאה:
 .8לפרק את ההברה מרצין.
ב .לפנות את דן נבלי׳ רואה השנון מרהיב אתוזת בית s׳ תל־
אניב׳ למפרק החנרה לגרני הפירוק הניל.
דן בבלי׳ רואה השנון׳ מ פ p

גתאלבע-מ
)בפירוק מרצון(
ניחנח ב!ת הודעה׳ שהאסיפה הסופית של החברה הניל׳ תחכנס
ניופ  2נימי  1964בשעה  10לפנתיצ במשרד רואי השנון אברהפ
פלמן ישות•׳ שדרות רוטשילד 48׳ תל־אבינ׳ לשם הגשת רויח סופי
של המפרקים׳ המראה כיבד התנהל פירוק העסקים ומה עשו ננבסי
הועדת וכדי לשמוע ביאורים נוס*ס מאת ר׳הפרקיס ולהחליט ניצי
לנהוג בפנקסים ונניירות של החנדה ושל המפרקים.
אברהם פלמן ישותי׳ רו-ת׳ מפרקים

צםרא חברה לנאמנות בעימ
)בפירוק מר»ין>

הודעה על האסיפה הסופית בהתאם לםעיף 206
ניחנת בזה הודעה׳ שהאסיפה הכללית האחרזנזז של הזזנריס של
הוינרה הנ״ל תתכנס ניום  10ביולי  1964נשעה ב אחה״צ במשרד
הרשום של ההנרה׳ נדרך העצמאות 31׳ היפה׳ לשם הגשת דו*ח
סיפי של המפרק המראה כיצד התנהל פירוק הפסקים ומה עשי כנכסי
החברה׳ וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחלים כיצד
להתנהג בפגקפים ובניירות של ההכרח ושל המפרק.
אליהו שורק׳ עויר׳ מפרק

חברת אביזרי תריסים בעיט
)בפירוק מרצון(
לחייי יריע שמפרק החברה הניל סביר כי אין ביבולתה של
החברה לפרוע את חוביחיה במליאם תוך התקיפה הקביעה בחיק וכי
על בן ובהתאם לצו בית המשפט המחוזי' בתל־אביב־יפו נקראת בזח
אסיפת נושים באותו ענין ליופ  21ביוני  1964שעה  17.30בקפה
״שרדיתי׳ רחוב אלנני 116׳ מקים שט חינש רשימת נכסים
יהתוזיינייוח של החכרה.
 .כרי שתהא זנית הצבעה באסיפה זי יש להגיש אלי לסי מעני
גרחונ אלבני 108׳ חל-אנינ׳ הונחות לא יאוחר מיום  19נייני
 1964שעה .12.00
*׳ י ע ק ב י ׳ פריד׳ מסרק
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טעויות דפוס

בהידעה על חישיב ערך ביביא׳ שפורסמה בילקוט הפרסימיס
1087׳ תשכיר׳ עפ׳ 1213׳ נטור המספרים שמימין /נמקים ״1031״
צ״ל *1301״.
בתיצאות הגרלה של מילווה עממי)סדרה נ׳(׳ שפורסמו בילקוט
הפרסימיס 1094׳ תשכיר׳ עמי 1622׳ בפסקה אי׳ בסיר השלישי׳
שירה 15׳ נמקים *53613׳ צ״ל *53612״.

יל<|וט חפרסוטים  ,1096כיד נ ט י ח תשב״ד4.6.1964 ,
ןזודחס עיי ה»רםיפ הממשלתי .ירושליט

