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חוק המעבר ,תש״ט 1949 -

ן חוק המעבר ,תשייט 1949 -
הודעה בדבר סמכויות השדים
בהתאם לסעיף 12א)ב( לחוק המעבר ,תש״ט— 1949י מו־
דיעיס בזה כי הממשלה בישיבתה מיום י׳׳א בתשרי תשי׳׳ג
) 30בספטמבר  (1952החליטה בתוקף סמכותה לפי סעיף
12א)א( לחוק האמור להעביר לשר הפנים את הסמכויית שהיו
נתונות לשר העליה על פי פקודת הארכת תוקף של תקנות
שעת חירום )יציאה לחוץ לארץ( ,תשייט— 1948י׳ ותקנות
שעת חירום )יציאה לחוץ לארץ( ,תש״ח— • 1948ועל פי חוק
השבות^ תש״י—.* 1950
1

הודעה בדבר סמכויות השרים
בהתאם לסעיף 12א)ב( לחוק המעבר ,תשייט— 1949מר
ויעים בזה כי הממשלה בישיבתה מיום י״א בתשרי תשי״ג)30
בספטמבר  (1952החליטה בתוקף סמכותה לטי סע״ף 12א)א(
לחוק האמור להעביר גם לשר החוץ את הסמכויות הנתינות —
 (1לשר הפנים על פי חוק הדרכונים ,תש״ב—• 1952
וחוק המיסה לישראל ,תשי״ב— 1952ג,
1

 (2לשר העליה על פי חוק השבות ,תש״י— 1950י• ועל פי
פקודת הארכת תוקף של תקנות שעת חידוס )יציאה לחוץ
לארץ( ,תש״ט— »19*8ותקגות שעת חירום )יציאת לחוץ לא*

י״ב בתשרי תשי״ג) 1באוקטובר (1952
זאב שרף
ז»1נ(14מ0/ש(1/
מזכיר הממשלה
פפר החזקיט  1מיום י״וו במבט תשייט ) ,(17,2.40עט׳ :1
•פר החוקים  1מיום י״וז בשבט תשייט ) ,(17.2.49עמי ;1
י ספר החוקים  105מיום כ״ט כאב תשי״ב ) ,(20.8.52עמי .276
פפר החוקים  105מיום ב־־ט באב תשי״ב ) ,(20.8.52עם' .270
ספר החוקים  102מיום כייר בחמת תשי״ב ) ,(17.7.52עטי .290
ע״ר מם׳  33טיום י״ז נחשוז תשייט ) ,(19.11.48חוסי א' * ,ספר החוקים  111מיום ט״ו באלול תשי״ב ) ,(5.0.52עסי ,354
עמי .45
* ספר החוקים  51מיום כ״א בתמוז תש״י ) ,(6.7.50עטי .159
* עייר םס'  33מיום י״ז בחשו! תשייט ) ,(10.11.48תוס' אי,
) ,(s10.11.4תוס׳ א׳,
"(
ע״ר מם׳  33סיום י נ ח ש ו ! תשייט
ע»׳ .48
* טפר ההומים  51מיום כ״א בתמוז תש״י ) ,(6.7.50עסי .150
עט׳ .45
1

1

1
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1

י?ק1ש הפרסוטים  ,255ב״! בתשרי תשי״נ.18.10.1952 ,
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רץ(׳ השיח— •1948והדרושות לביצוע דיזזיקיקיפ האמורים
מתח לישראל.
י״ב בתשרי תשי־ג) 1באוקטובר (1952
זאב שרף
<זמ)(14מ/םש(1/
מזכיר הממשלה
* עייר טם׳  33סיום י״ז בחי*יז תש״מ ) ,(19.11.48חוס• «׳,
עס׳ .46

 (2מנהל הסיבת התעשיה ביתד עם גזבר המשרד — לגבי
נכסים המוחזקים בידי משרד המסמר יהתעשיד״ למעס
תמיכת המזין .או שמשרד המפחד והתעשיה ,למעט חטיבת
המזון ,מתכוון לרכוש בהט זבות אחרת כל שהיא.
י׳׳ב בתשרי תשי״ג).1באוקטובר (1952
זאב שרף
)חמ)(1נכ(1/7/
מזכיר הממשלה
ספר החוקים  63פיוס ט׳ באדר א׳ ח׳»י״« ) ,(15.2.51עט׳ .53

1

חוק נכסי המדינה ,תשי״א1951-
הודעה על הרשאה
בהתאם לסעיף «נב( להוק נכסי המדינה׳ תשי׳׳א—,<1951
מודיעים בזר ,כי הממשלה בישיבתה מיום י׳׳א בתשרי תשי״ג
) 30בספטמבר  (1952החליטה להרשות את כל אחד מנושאי
המשרות במשרד ראש הממשלה המפורטים להלן לייצג את
הממשלה בכל עסקת מהעסקות שמדובר בהן בסעיף ¡ • « 4
לחיק הנוגעת לנכסי המדינה המפורמים ליד כל אתד מהם
ולחתום בשם המדינה על מסמכים הנוגעים לעסקות האמורות :
 (1המנהל הכללי — לגבי נכסים המוחזקים בידי משדד
ראש הממשלה ז4י שמשרד ראש הממשלה מתכוון להחזיק
בהם או לרכוש בהם זכות אחרת כל שהיא.
 (2המזכיר הכללי ביחד עם היועץ המשפטי — לגבי נכ
סים המוחזקים בידי משרד ראש הממשלה או שמשרד
ראש הממשלה מתכוון להחזיק בהם או לרכוש בהם זכות
אחרת כל שהיא.
 (3מנהל לשכת הקריה ב־חד עם היועץ המשפמי _ לגבי
נכסים המיחזקיס בידי לשכת הקריז־ .או שלשכת הקריה
מתכוונת להחזיק בהם או לרכוש בהם זכות אחרת כל
שהיא.
 (4המדפיס הממשלתי ביחד עם היועץ המשפטי — לגבי
נכסים המוחזקים כידי המדפיס הממשלתי או שהמדפיס
הממשלתי מהכוון להחזיק בהם או לרכוש בהם זכות
אחרת כל שהיא.
 (5מנהל המועצה המדעית ביחד עם היועץ המשפטי —
לגגי נכסים המוחזקים בידי המועצה המדעית או שהמו
עצה המדעית מתכוונת להחזיק בהם או לרכוש נהם זכות
אחרת כל שהיא•
 (6מנהל שירותי המודיעין ביחד עם היועץ המשפטי —
לגבי ננסים המ־חזקים בידי שירותי המודיעין ושידות
השידור או ששירותים אלג מתכוונים להחזיק בהם או
לרכוש בהפ זכות אחרת כל שהיא.
ייב בתשרי תעי״ ג < 1באוקטובר (1952
זאב שרף
)הכע>1נכ/ד(1/
מזכיר הממשלה
ספר החוקים  68מיום ט׳ באדר א' חשי׳׳א ) ,(15.2.51עט׳ .52
1

חוק נכסי המדינה ,תשי״א1951-
הודעה על הרשאה
בהתאם לסעיף )6ב( לחוק נכסי המדינה ,תשי״א—1951׳,
מודיעים כזה ני הממשלה בישיבתה מיום י״א בתשרי תשי״ג
) 30בספטמבר  (1952החליטה להרשות את כל אחל מנושאי
המשרות• במשרד המסחר והתעשיה המפורטים להלן לייצג
את הממשלה בכל עסקה מהעסקות שמדובר בהן בסעיף 4
או  5לחוק ,הנוגעת לנכטי המדינה המפורטים ליד כל אחד
מד& ולחתום בשם המדינה על מסמכים הנוגעים לעסקות
האמורות נ
 (1מנהל !חטיבת המזון ביתד עם גובר המשרד — לגבי
נכסים המוחזקים בידי חטיבת המזון במשרד המסחר
וההעשיה או שחטיבת המזון מתכוונת להחזיק בהם או
לרכוש בהם זכות אחרת כל שהיא,
73

חוק נכסי המדינה ,תשי א1951-
״

הודעה על הרשאה
בהתאם לסעיף <6ב( לחוק נכסי המדינה׳ תשי״א—1951׳,
מודיעים בזה כי הממשלה בישיבתה מיום י״א בתשרי תשי״ג
) 30בספטמבר  (1952החליטה להרשות את כל אחד מנושאי
המשרות במשרד המשטרה המפורטים להלן לייצג את הממ
שלה בכל עסקה מהעסקות שמדובר בהן בסעיף  4או  5לחוק,
הנ־געת לנכסי המדינה המפורטים ליד בל אחד מהם• ולחתום
בשפ המדינה על מסמכים הנוגעים לעסקות האמורות:
 (1ראש אגף המינהלה במסה משטרת ישראל — לגבי
נכסים המוחזקים בידי משטרת ישראל או שמשטרת יש
 ראל מתכוונת להחזיק בהם או לרכוש בהם זכות אחרת
כל שהיא,
 (2ראש מדור האפסנאות בשירות בתי הסוהר — לגבי
נכסים המוחזקים בירי שירות בתי הסוהר או ששירות
בתי הסוהר מתכוון להחזיק בהם או לרכוש בהם זכות
אחרת כל שהיא•
י״ב בתשרי תשי״ג) 1באוקטובר (1952
זאב שרף
)חמ)(1נכ(1/7/
מזכיר הממשלה
כפר החוקים  68מיום ט׳ באדר א' תשי״א ) ,(15.2.51עט׳ .62
1

חוק נכסי המדינה ,תשי*א1951-
הודעה על הרשאה
בהתאם לסעיף )6ב( לחוק נכסי המדינה׳ תשי״א—1951׳,
מודיעים בזה כי הממשלה בישיבתה מיום י״א בתשרי תשי״ג
) 30בספטמכר  (1952החליטה להרשות את כל אחד מנושאי
המשרות במשרד המשפטים המפורטים להלן לייצג את הממ
שלה בכל עסקה מהעסקות שמדובר בהן בסעיף  4או  5לחוק,
הנוגעת לנכסי המרינה המפורטים ליד כל אהד מהם ולחתום
בשם המדינה על מסמכים הנוגעים לעסקות האפורות;
 (1המנהל הכללי ביחד עם מנהל מחלקת החשבונות וה
משק — לגבי נכסים המוחזקים בידי משרד המשפטים או
שמשרד המשפטים מתכתן להחזיק בהם או לרכוש בהם
זכות אחרת כל שהיא,
 (2מנהל בחי המשפט ביחד עם מנהל מחלקת החשבונות
והמשק — לגבי נכסים המוחזקים בידי משרד המשפטים
או שמשרד המשפטים מתכוון להחזיק בהם או לרכוש בהם
זכות אחרת כל שהיא.
י״ב בתשרי תשי״ג) 1באוקטובר (1952
זאב שרף י
)1זמ)(1נכ(1/7/
מזכיר הממשלה
םפר החוקים  68מיום ט׳ באדר א׳ חשי״א ) ,(15.2.51עסי .52
1

חוק נכסי המדינה ,תשי״א1951-
הודעה על הרשאה
בהתאם לסעיף 6יב( לחוק נכסי המדינה ,תשי״א~1951י,
מודיעים בזה כי הממשלה בישיבתה מיום י׳׳א בתשרי תשי״ג
) 30בספטמבר  (1952החליטה להרשות את כל אחד מנושאי
ילקוט הפרסומים  ,255כ״ז נתערי חמי״נ,10.10.1952 ,

המשרות במשרד הסעד המפורטים להלן לייצג את הממשלה
בכל עסקה מהעסקות שמדובר בהן בסעיף  4או  5אזוק,
הנוגעת לנכסי המדינה המפורטים ליד כל אחד מהם ולחתום
בשם המדינה על מסמכים הנוגעים לעסקות האמורות:
 (1המנהל הכללי ביחד עם מנהל מחלקת הכספים •והחש
בונות — לגבי נכסים המוחזקים בידי משרד הסעד או
שמשרד הסעד מתנוון להחזיק בהם או לרכוש בהם זכות
אחרת כל שהיא.
 (2היועץ המשפטי ביהד עם מנהל מחלקת הכספים והחש
בונות — לגבי נכסים המוחזקים בידי משרד הסעד או
שמשרד הסעד מתכוון להחזיק בהם או לרכוש בהם זכות
אחרת כל שהיא.
י״ב בתשרי תשי׳׳ג) 1באוקטובר (1952
זאב שרף
)חמ)(1גכ(1/7/
מזכיר הממשלה
ספר החוקים  68מיום ט׳ באדר א׳ תשי״א ) ,(15.2.51עט׳ .52

שובים או מזכיר מחלקת המדידות — לגבי יזיתר שי&מ(
במפות ופרסומים אחרים בשטח המדידות והקרסוגרפיה,
שזכית המחברים עליהם שמורה לממשלה.
 (10מנהל המחלקה להכשרה מקצועית ביחד עם מזכיר
הכספים או המזכיר הכללי — לגבי כל עסקה שהיא
בתחום הפעולות הרגילות של המחלקה להכשרה מקצו
עית.
 (11מנהל המחלקה לעבודות ציבוריות — לגבי חוזה
שכירות של מקרקעים לתקופה שאינה עולה על עלזש
שנים.
י״ב בתשרי תשי״ג) 1באוקטובר (1952
זאב שרף
זזמ)!(1כ/ד(1/
מזכיר הממשלה
ספר החוקים  08םיום ט׳ נאדר א׳ תשי״א ) ,(16.2.51עט׳ .82
חוקי ידי ,כרד ב׳ פיק ק?״ו ,עמי .1368

1
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חוק נכסי המדינה ,תשי״א1951-
הודעה על הרשאה
בהתאם לסעיף  {2)6לחוק נכסי המדינה ,תשי״א—1951׳,
מודיעים בזד׳ כי הממשלה בישיבתה מיום י״א בתשרי תשי״ג
) 30בסםטמ:ר  (1952החליטה להרשות אח כל אחד מנושאי
המשרות במשרד העבודה המפורטים להלן לייצג את הממשלה
בכל עסקה מהעסקות שמדובר בהן בסעיף  4או  5לחוק,
הנוגעת לנכסי המדינה המפורטים ליד כל אחד מהם ולחתום
בשם המדינה על מסמכיפ הנוגעים לעסקות האמידות:
 (1המנהל הכללי או משנהו או היועץ המשפטי של המש
רד ביחד עם מזכיר הכספים או ביתד עם המזכ־ר הכללי—
לגבי נכסים המוחזקים בידי משדד העבודה או שמשרד
העבודה מתכוון להחזיק בהה או לרכוש בהם זכות אחרת
כל שהיא.
 (2מנהל• אגף השיכון ביחד עם מזכיר הכספים — לגבי
נכסים המוחזקים בידי אגף השיכון או שאגף השיכון מת־
כזיז להחזיק נהם או .לרכוש בהם זכזת אחדח כל שהיא.
 (3מנהל מחלקת הביצוע ביחד עם מנהל החשבונות הרא
שי של אגף השיכון — לגבי חמרי בבין וחלקי בנינים
י טרומיים ,מכינות עבודה׳ מבשירי עבודה וציוד לבניה
המוחזקים בידי אגף השיכון או שאגף השיכון מתכוון
להחזיק בהם.או לרכוש בהם זכות אחרת כל שהיא.
 ' (4מנהל המחלקה לעבודות ציבוריות או סגנו ביחד עםמזכיר הכספיפ של המחלקה לעבודות ?דכורידת — לגבי
נכסים המוהזקים בידי המחלקה לעבודות ציבוריות או
שהמחלקה לעבודות ציבוריות מתכוונת להחזיק בהם או
לרכוש בהם זכות אחרת כל שהיא,
 (5האפסנאי הראשי של המחלקה לעבודות ציבוריות —
לגני רכישת המדים או ציור עד סכום של — 1,000.ל״י.
 (6מזכיר סניף מחוזי של המחלקה לעבודות ציבוריות —
לגני כל עסקה הנעשית במסגרת הפעולות של סניף מחוזי
של המחלקה לעבודות ציבוריות ,שתמורתה אינה עולה
על — 25.ל״י.
 (7מהנדס מחוזי של המחלקה לעבודות ציבוריות ביחד
עם מזכיר סניף מה,יז־ של המחלקה לעבודות ציבוריות —
לגבי כל עסקה הנעשית במסגרת הפעולות של סניף
מהוזי של המחלקה לעבודות ציבוריות ,שתמורתה עולה
על — 25.ל״י.
 (8מנהל מחלקת המדידות ביחד עם מזכיר מחלקת ד,מ*
דידות — לגבי נכסים המוחזקים בידי מחלקת המדידות
או שמחלקת המדידות מתכוונת להחזיק כחפ או לרכוש
בהם זכות אחרת כל שהיא .כל זאת מכלי לפגוע בסמ
כויות המפורשות והמיוחדות על פי פקודת המדידות*.
 (9מנהל מחלקת המדידות ביחד עם מנהל מדור חחי־
ילקוט חפרסוטים  ,255כ׳׳ז בתשרי תשי׳׳נ.16.10.1052 ,

חוק נכסי המדינה ,תשי״א 1951 -
הודעה בדבר מתז הרשאה
אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי,סעיף )6אא (3לחוק
גכםי המדינה ,תשי״א —  1951י .הרשית־ את מ ש ה י ש י
ציר ישראל ברומא ,לייצג את הממשלה נקנית בית עפ מגרש
הנמצא ברומא ,רחוב ברטולוני  ,11בשניל הצירות׳ ולחתום
בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקה זו.
ייא בתשרי תשי׳׳ג) 30בספטמבר (1952
השה שרת
)חמ)1(5כ(1/8/
שר החוץ
י ספר החוקים 8י> טיום מ׳ באדר א׳ תשי׳׳א ) ,(15.2.51עמי  .52י

חוק נכסי המדינה ,תשי״א 1951 -
הודעה בדבר מתן הרשאה
אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף  ) 6א ^ לחוק
נכס־ המדינה ,תשי״א —  1951י׳ הרשיתי אח מ י כ א ל
ע מ י ר  ,ציר ישראל בהולנד ,לייצג את הממשלה בקבלת
שלוש תמונות ,מאת אדוארד וים) .שדרת גנרל גיסן מס׳ ,69
לתן ,חלוציה( מתנתו למדינת ישראל ולתתופ בשפ ד׳מדינד,
על המסמכים הנוגעים לעסקה זו.
ההודעה בדבר מתן הרשאה ל ש מ ו א ל ט ו ל ק ז ב ס ־
ק י שפורסמה בילקוט הפרסומים  230מיום כ״ז באייר חשי׳״ב
) ,(22.5.52עמוד 5נד — בטלה.
י״א בתשרי תשי״ג) 30בספטמבר (1952
משח שרת
)חמ)(5נכ0/8/
שר החוץ
ספר הוזוקיפ ? 0מיום ט׳ באדר א׳ תשי״א ) ,(15,2.51עט׳ .52
1

חוק נכסי המזינה ,תשי״א 1951 -
הודעה בדבר מתן הרשאה
אני מודע שבתוקף סמכותי לפי סעיף )6א{) (3לתוק
נכסי המדינה ,תשי״א —  1951י .הרשיתי את א ב י ג ד ו ר
שהם ,קונסול ישראל בגידיו ,לייצג את הממשלה בקבלת
תרומה בסך  9,552פרנקים שויצריים מאת זיגמונד לזרום
)רחוב גוט־וד ,ציריך( ,ולחתום בשפ המדינה על ד»,סמכיפ
הניגע־ם לעסקה זו.
י״א בתשרי השי״ג) 30בספטמבר (1952
•משה שרת
)חמ)1(5כ(1/8/
שר החוץ
פפר החוקים  68מיום ט׳ באדר א' תשי״א ) ,(15.2.51עטי .62
1
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חוק נכסי המדינה ,תשי״א~1951
הודעה על מכירת נכםי מקרקעים
בהתאם לסעיף 5לד( לחוק נכסי המדינה ,תשי״א — 1951י ,מודיעם בדה על מכירת נכסי דמיינה מסוג המקר־
קעיס המפורטים להלן— :

העיי

תיאור הנכס

פונ הנכם
מירי

תלקת אדמה
בשלמות

שם הקונה

י

ן

ד״ר לודו־נ לו־נשטיין
ואשתו חנה לוינשטיין
בחלקים שווים

א

1
י

"

ה

חיפה

י

1
•י

!

ה־וש

החלקח

השטח
בטט״ר

93

83

10781

י״ג בתשרי חשי״ג) 2באוקטובר (1952

לוי אשבול
שר האוצר

כפר הוזוקיפ  68טייפ ט׳ באדר א׳ תשי׳׳א ) ,(15.2.51עם׳ .52

1

מינויים

לימון מרדכי״ אלוף
לסקוב חיים״ אלוף
צדוק משד״ אלוף
בר ולוב יעקב ,אלוף/מ

א .ש א ו ל ש מ,ר ו ן ,פרקליט המדינה — יועץ משפטי
בפועל לממשלת ישראל — מיום כ״א בתשרי תשי״ג )10
באוקטובר  (1952עד י״ב םתשון תשי״ג) 31באוקטובר .(1952
מ נ ת ם ו ר ש א י — שופט עלום המיסמך לשפוט
בעניעיס פליליים — מיום י׳׳ג בהשון תשי׳׳ג) 1בנובמבר (1952
ואילך.

פקודת בתי משפט עירוניים
מינוי
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (3)2לפקודת בתי משפט עי־
רוניים י ,הסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשי
פס ,תש׳׳ח— 1948׳ וסעיף  10לפקודת בתי משפט )הוראות
מעבר( ,חש׳׳ח— , 1948אני ממנה בהמלצתו של נשיא בית
המשפט העליון ,את מ ג ה ס ו ר ש א י שופט שלום בשכר,
שישמש כיושב־ראש בית המשפט העירוני בפתח־יוקוד״ מיום
י״ג בחשון השי״ג) 1בנובמבר . (1952׳אילך.
ה׳ בתשרי השי״ג) 24בספטמבר (1952
חיים כהן
)חמ)(9במע(2/8/
שר המשפטים
עיירצ״ז,
י חוקי א״י ,כרי בי ,פרק
"
2
מם'עם׳ 8 .005
עייר מסי  2סיום י״ב באייר תש״ח <א ,(21.5.4תוס׳ א׳,
עט׳ .1
עייר מם׳  7מיום נ״נ בפיו! תש״ח )^,(:;0.0.4־ תום׳ א•,
עט׳ .17
־

ג

1

2

אני;יאשר.

דוד בן־גוריון
שר הבטהון

י״א בתשרי תשי״ג) 30בספטמבר (1952
)חיי)(2הש>1/

תקנות שטרי אתיר ,תש״ט. 1948-
הודעה בדבר תחילת תקפה של תקנה ) 7א(
*ני מידיע שבתוקף סמכותי לפי הקנה  (1)7לתקנות
עטרי;•:יצר ,השיט— 1948י קבעתי אד .יום כ״ו בתשרי השי״ג
} 15בא־קסובו־  (1952כיום בו תיכנס לתקפה הקנה ד)א(
לתקנות האמורית.
ב״ג בתשרי תשי״ג) 12באוקטובר 0952
* לוי אשכול
)חמ)(1שא(1/7/
שר האוצר
מיום י״מ בתשרי תשט ) ,(S1-.22.10תום' בי,
עם׳ ר.1.

8

חוקת השיפוט ,תש״ח

יגאל ילין ,רב אלוף
ראש המטה הכללי

פקודת המסחר עם האויב1939 ,
מינוי ממובה על רכיש האויב
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1)9לפקידת המסמר עפ
האויב , 1939 ,והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקידת סדרי השל
טון ׳המשפט ,תש״ח— 1948אני ממנה את דייר י ו ב ל
ד ג ו ן להיות ממ^ה על רכוש האויב !,מיום כ׳׳ה באלול
השי׳׳ב ) 15בספטמבר  (1952ואילך,
מינויו של ד״ר מכס שטיין כיימינה על רכוש האויב
עפירסם בילקוט הפרסימים  173מיום ח׳ בתמוז השי״א
) ,(12.7.1951עמוד  ,1123בטל מיום כ״ה באלול תש״יב )15
בספטמבר .(1952
י׳׳ג בתשרי תעי״ג} 2באוקס־בר (!952
לוי אשכול
)חי)(1א(2/8/
שר האוצר
י ע״ו מס׳  023מיום 0וז ,5,0.תופ׳  ,1עטי .70
עייר סם׳  2מיום י״ב באייר תש״ח ) ,(21.5.48חוס׳ א',עם'.1
ג

כתב מינוי כללי
בתוקף סמכותי לפי תקנה  5לחוקת השיפ־ט ,תשיח י,
אני מץביר לכל אחד מן האנשים ששמותיהם מפורטים להלן
את הסמכות לפי תקנה 17א לחוקה האמורה למחול לחייל
שנידון ע״י מפקד מוסמך כשופט׳ את כל העונש שהוטל עליו
או חלק ממנו או להחליף את העונש שהוטל עליו בעונש קל
יותר—:
אבידר יוסף ,אלוף
דיין משה ,אלוף
ע״י מם׳  20מיום ר' באלול תש״ח )« ,(«.0.4תום׳ ב׳,
עט׳  ;106ספר החוקים  28מיום ט״ו בכסלו חש־ י ),(7.12.49
עסי .17
1
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ילקוט הפרסומים  ,255כ"! בתשרי תשי״נ.10.10.1052 ,

פקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(
1943

¡ חוק נכסי גרמנים ,תש״י 1950 -
צו בדבר מינוי חבר ויושב ראש מועצת האפוטרופסות
לנכסי גרמנים
בתוקף םמכותי לפי פעיף ) 3א( לחוק נכפי גדמניפ,
תש״י— ,! 1950אני ממנה את ד׳״ר י ו ב ל ד ג ו ן כחבר
מועצת האפוטרופסות לנכסי גרמנים וקוכע אותו כיושכ ראש
המועצה האמורה ,במקום דיר מכם שטיין.
• הצו בדבר מינוי מועצת האפיטרופסות לנכסי .גרמנים
שפורסם בילקוט הפרסומים  111מיום ט״ז בתשרי תשי׳׳א
)(27,9.50׳ עמוד 52׳ יתוקן לפי זה,
י׳ע בתשרי תשי״ג) 2באוקטובר (1952
לוי .אשכול
)חכע>1א(2/8/
שר האוצר
־
ספר החוקים  56מיום ב׳ באב תש" ) ,(3.^.50עטי .206
1

,

חוק הנפט ,תשי״ב 1952 -
־ הודעה בדבר מינוי מנהל
אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק הנפט,
תשי •׳ב— 1952״ ,מיניתי את י ש ר א ל ק ו ז ל ו ב להיות
מיום כ״ד באלול תשי׳׳ב ) 14בספטמבר  (1952ואילך מנהל
עניני הנפט לצורך החוק האמור,
כ״ס באלול השי׳׳ב ) 19בספטמבר (1952
ל ד אשכול
<חמ)(1נ/מפ(1/
שר האוצר
_ _ _ _ _ ״
ספר החוקים  100מיום י' באלול תמי״ג ) ,(31.8.52עסי .322
1

פקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(,
1943
הודעה לפי מעיפים  5ו־ד
נמסרת בזה הודעד״ כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לחלוטין לשר הא־צר לצרכי ציבור ,וכי שד האוצר מוכן לשאת
ולתת בדבר רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות אי טונת הנאה כל שהן נקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך׳ נדוש לשלוח לראש אגף
רישום !והסדר הקרקעות — תוך חושיים מיום פרסום הודעה
זו ברשומות — הרצאה על זהותו או על טובת ההנאה אשר
לי כקרקע האמורה׳ כצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו
את פרטי הרישום — אם ישנו — בפנקסי רישום הקרקעות,
והודעה המפרטת לפעיפ־הס את הפיצויים שהוא תובע• ,וחישוב
הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
כן עמסרת מד ,הודעה כי שר האוצר מתכוון לקנות מיד
!חזקה בקרקע האמורה מפני שהיא דרושה באופו דחוף לצרכי
הציבור שלמענם עומדים לרכשה ,ושר האוצר מותי׳ בזה ,שבל
אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיל את החזקה בה•
תוספת
חטיבה קרקע ששטחה  1,260ממ״ר ,המהווה את החלקה
 27בגוש רישום  ,4235סרפנד אל עמאר ,והמסומנת בצבע
אדום בתסריט מספד הפ 531/1/הערוך בקנה מידו׳ 1:2500
והחתום ביד שד האוצר,
העתקי התסריט האמור מופקדים נמשרדי אגף רישום
והסדר הקרקעות ,ירושלים ,ובמשרדי מינהל המחוז תל אביב־
יפו וכל המעונין נדנד זכאי לעיין בהם בשעות העבודה
הרגילות.
ד׳ בתשרי תשי׳׳ג) 23נספטמכר (1952
ל ד אשכול
)חמ)(1רצ(1/7/
שר האוצר
ילקוט הפרסומים  ,255כ״ז בת׳ןרי חשי״נ.10.10.1032 ,

הודעה לפי סעיף (2) 22
גמסרת בזד ,הודעה כי בתוקף סמכותי לסי סעיף (2) 22
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,׳׳ )להלן
.הפקודה״( והסעיפים )14א( ד)2ד( לפקודת סדרי השלסון
והמשפס ,תש״ח  ,» 1948הרשיתי את רשות הפיתות שהוקמו,
על פי חוק רשות הפיתוח )העבדת !בסיס( ,הש״י— 1950י,
..־רשות הפיתוה מורשית בזה להשתמש בכל הכוחות והזכויות
שהוענקו לי אי ליועץ המשפטי לפי הפקודה ולמלא את כל
החובות שהוטלו עלי או על היועץ המשפטי לפי הפקודה,
לצורך רכישתה ובקשר לרכישתה של הקרקע המתוארת בתר
ספת ,שכן אותה רכישה עשויה — לדעתי — להיות מועילה
לציבור,
תוספת!
חטיבת קרקע המהווה חלק מחלקה  218בגוש ,10872
חיפה ,ששטחה הוא  3,500ממ׳׳ר לער! /והמסומנת בצבע אדום
בתסריט הפ282/29/׳ הערוך נקנה מ־דה  1:2500והחתום
ביד שר האוצר.
העתקי התסריט האמור מופקדים במשרדי אגף רישום
והסדר הקרקעות ,ירושלים ובמשרדי הממונה על המחוז חיפה
וכל המעונין בדבר זכאי לעיין נהם בשעות העבודה הרגי־
לות.
ההודעה לפי סעיף  (2)22שפורסמה בילקוט הפרטומים
& 243י1פ &״ז באב תשי׳־ב ) ,(7.8.52עמי  — 964כסלה.
ד׳ בתשרי תשי׳׳ג) 23בספטמבר (1952
לוי אשכול
)חמ)(1רצ/ד(2/
שר האוצר
עייר מפי  1308מיום  ,10.12.43תוס׳  ,1עט׳ ) 44א(.
ע״ד מסי  2מיוט י״ב באייר תש״ח ) ,(21.5.48תוס' אי ,עט׳ ,1
ספר החוקים  57מיוט ב״ו באכ תש*י ) ,(0.8.50עמי .278
1

1
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פקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(,
1943
הודעה לפי סעיף 19
בכוח ההרשאה שניתנה לעירית רמת־גן לסי סעיף (2) 22
לפקידת הקרקעות )רכישה לצדכי ציבור( 1943 ,י ,שנתפרסמה
עליה הודעה׳ ,מצהירה נזה עירית רמתיגן בהתאם לסעיף 19
לפקודה ,די הקרקע המתוארת בתוספת ואשר ייחס אליה נור
פרסמה הודעה׳ על פי הסעיפים  5רד לפקודה תהיה קנינה
הגמיר והמוחלט של עירית רמת־נן ותירשם בשמה מתאריך
פרסים הודעה זו ברשומות.
תוספת
חטיבת קרקע ,ששטחה  12»400ממ׳יר המהווה חלק מחל־
קה  14בגוש 6157׳ רמת־גן ,המטומנת בצבע צהוב והמותחמת
בצבע כחול בתכנית מס׳  ,1/539הערוכה כקנה מידה 1: 2500
והחתימה ביל שר האוצר.
ה׳ באלול תשי׳״ב ) 26באוגוסט (1952
א .קריניצי
)חמ)(1דצ>3/7/
ראש עירית דמת־גן
ע״ר מס׳  1305מיום  ,10.12.43תום׳  ,1עט׳ ) 44א(.
ילקוט הפרסומים  236טיוט כ׳׳ז כסיו! חשי״נ ),(10.6.52
עט׳ .825
* ילקוט הפרםוסיס  247פיוס ל׳ באב תשי״ב ),(21.8.52
עט׳ .1010
s
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פקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(,
1943

מינהל מחוז עזה ,רחובות ,כמקום להגשת בקשות לפי תקנה 1
לתקנות האמורות לאנשיפ ועממים במחוז עזר״
י״ב בתשרי חשי״ג) 1באוקטובר (1952
משה שפירא
)חמ<(13אז: (1/
שר הפנים
J
•

הודעה לפי סעיף 19
בכוח ההרשאה שניתנה לעירית רמת־גן לפי סעיף (2) 22
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( 1943 ,י ,שנתפרסמה
קובץ התקנות  289מיום ו׳ באב תשי׳׳ב ) ,(28.7.62עט׳ .1222
עליה הודעה׳ ,מצהירה בזה עירית רמת־גן בהתאם לסעיף 19
לפקודה ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ואשר ביחס אליה
נתפרסמה הודעה׳ על פי הסעיפים  5ו־ד לפקודה תהיה קנינה
מתאריך צו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א1950-
הגמור והמוחלט של עירית רמת־גן ותירשם בשמה
פרסום הודעה זו ברשומות.
 .הודעה בדבר בהירת ראש מועצה וסגנו מ כ ר ו ז יעקב
בהתאם לסעיף ) 46יא( לצו המועצות המקומיות )א(,
תוספת
תשי״א— 1950י ,נמםרת בזה הוועד• כי מישיבת המועצה המ
המהווה
ממ״ר,
335
הוא
הסיבת קרקע ,ששטחה הכולל
קומית זכרון יעקב מיום ביו בניסן תשי׳׳ב ) 21באפריל (1952
חלק מחלקות 180 ,179 »49 ,44״  203בגוש  6128רמת־גן,
נבחר א ר י ה ר ס ו ם ו ר ט כראש המועצה במקום אבא
המסומנת בצבע צהוב והמיתהמת בצבע בהול בתסריט מס׳
שכטר ,וצבי ברונשטץ נבחר כםנן ראש המועצה.
 1/5הערוך בקנה מידה  1 : 2500והחתים ביד שד האוצר.
כ״ז באלול תשי׳׳ב) 17בספטמבר (1952
ה׳ באלול תשי׳׳כ) 26באוגוסט (1952
&שה שפירא
)חמ)03מ1/7/נ(1
קריניצי
א.
)חיע(1רצ/ד(3/
שר הפנים
ראש עירית רמת־גן
, ( 0 s . 1 2 . 1 1 ) 1 2 7
מיום נ׳ בכפיו חשי׳׳א
קובץ התקנות
ע׳״ר מסי  1305מיום  ,10.12.43תוס־  ,1ע0׳ ) 44א(.
עטי :178
י5קוט הפרםופים  230םיוש כ׳׳ו בסיו! תיפי׳׳ב ),(10.6.52
י קובץ התקנות  100טיופ ח׳ בתטוו ת׳עי־׳א ),(12.7.51
עט* .826
עטי .1307
י י5ק1ט הפרםוטים  247טיום ל" באכ תשי״כ ),(21.8.52
•י
עם׳ .1010
1
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פקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח1948-
מינוי
בתוקף סמכותי לפי החלטת הממשלה הכלולה בסעיף )ב(
להודעה שפורסמה בעתון הרשמי מס׳  23מיום י״ח באלול
תש־ח ) 22בספטמבר  ,(1948עמוד 144׳ אני ממנה את המנהל
הכללי של משרד החינוך והתרבות להיות מנהל החינוך לצורך
פקודת החינוך י.
ה׳ בתשרי תשי״ג) 24בספטמבר (1952
בן ציון דינבורג
)תנע0נכ(1/8/
שר החינוך והתרבות
חוסי א׳׳י ,כרד «' ,פרק וי ,עמוד .504
1

חוק האזרחות ,תשייב 1952 -
הודעה בדבר מתן הצהרות אמונים
 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי תקנה ) 6א() (1לתקנותהאזרחות ,תש״׳ב— 1952י ,הםמכתי את י ה ו ש ע ג ו ב ר ־
נ י ק ,הממונה על מחוז עזה ,כאדם שבפניו יינתנו הצהרות
אמונים לפי סעיף ) 5נ( לחוק האזרחות ,חשי״ב—. = 1952
י׳״נ בתשרי תשי*ג) 1באוקטובר (1952
משה שפירא
חמ)(13אז(3/
שר הפנים
( ,עם׳ .1222
קוב ) התקנות)28.7.523S2טיוס ו׳ באב תשי׳׳ב
י מפר החוקים  05מיום י׳׳ג בניסן תשי״ב ) ,(8.4.52עט׳ .146
1

,

חוק האזרחות ,תשי״ב 1952 -
הודעה בדבר מקים להגשת בקשות
אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי תקנה ) 1ב() (1לתקנות
האזרחות ,תשייב— 1952י ,קבעתי את משרד הממונה על
32

פקודת העתונות
הודעה בדבר ביטול רשיון להוציא לאור עתון
נמסרת בזה הודעה ,כי בוסל רשיון מם׳  35להוציא לאור
פעם כשבוע עתזן בשפות עברית ׳ואנגלית בשפ ־החברד•׳׳,
שניתן לד״ר יעקב וינשל מרח׳ אלנבי  ,106תל אביב ,ושהודעה
על מתן הרשיון פורסמה בילקוט הפרסומים  209מיום י־ט
בטבת תשי״ב ) ,(17.1.52עמוד .323
כ״ח באלול חשי״ב) 18בספטמבר (1952
משה שפירא
)חמ)(13עת(4/
 -שד הפנים

תקנות מילווה מלחמה)אגרות חוב למוכיז(,
תשי״א1951-
הודעה על תוצאות הגרלה של אגרות חוב למוכ״ז של
ממשלת ארץ ישראל )הוצאה שביה(
בה האפ לתקנה ) 6ג( לתקנות מילווה מלחמה )אגרות זזוב
למיכ׳׳ז( ,תשי׳״א—1951׳ מתפרסמות בזה תוצאות ההגרלה
מספר  30של אגרות חוב למיכ״ז של ממשלת ארץ ישראל
)הוצאה שניה( שהתקיימה ביום חמישי ,י״ג בתשרי תשי׳׳ג
י 2באוקטובר .(1952
)א( אגרת החוב הבאה עלתה בגורל ראשונה ותיפדה
בסך — 1,000.ל׳׳י—:
.163289
)ב( אגרת החוב הבאה עלתה בגורל אחריה *׳תיפדה בסך
— 500.ל״י —:
.164141
)ג( שתי אגרות החוב הבאות עלו כגורל אחריהן וייפדו
בסך — 250.ל־׳י כל אחת —:
.123667 ,125055
ייקוט הפרםוסיס  ,255נ״ו כתיןרי תש״׳׳נ.16.101952 ,

)ד( חמש אגרות הזדב הבאות עלו כגורל אחריה וייפדו
) 0עשר אגרות החוב הבאות עלו בגירל אחריהן וייסדו
בסך — 100.ליי כל אתת—:
בסך  88.994ליי כל אחת —:
3225ג,1
119168׳
,131075
151629׳
112677׳
 . J 3 2 8 Î S ,531810576288,778348,־
101041 670993׳,
.100807 ,165174 ,1772:2 ,161696
)ד (.חמש עשרה אגרות החוב הבאות עלו בגורל אחריהן
)ה( עשרים אגדות החוב הבאות עלו בגורל אחריהן וייפלו
וייפדו בסך  48.691ליי כל אחת —:
—
:
a
בסך — 5ליי כל אחת
778178 ,690121 ,629356 ,537116 ,693364׳ ,751153
160929 ,193685 ,188509׳ 137534׳ 108573 ,154655׳ 178825׳
 1 0 7 4 3 5 ,143215,138782׳ 136082 ,176019 ,166802׳ ,779990 ,536636 ,550293 ,605576 ,554940 ,783530 ,756273 ,153939
.676001 ,757923
. 7 U 7 8 V I149101,101139
,118154,׳
) 0מאה אגרות החוב הבאות עלו בגורל אחריהן וייפדו
)ו( מאה עשרים וחמש אגרות החוב הבאות עלו בגורל
בסך  24.509ל״י כל אחת —:
אחריהן וייפדו בסך — 20.ל״י בל אתת —:
142761 ,121776 ,100303 ,124660 ,172435׳ ,185800
626012׳ ,771880 ,609118 ,607216 .728529 ,621613
124525 ,152259 ,126097 ,136983׳ 134842 ,116107׳ ,130013
619768 ,574998 ,757718 ,532262׳ 500233 ,618751׳ ,670488
146994 ,192107 .121189 ,103043׳ 574986 ,646147 ,675526 ,535730 ,753617 ,680026 ,176378 ,178692 ,179601׳ ,774413
,187699׳ 171513 ,119143׳ ,162993
614406 , 7 7 6 6 7 9 B 9׳ ,550891
5 ,128179
0 7 ,107613
3 ,181945
,676329,774721,778571
160499 ,150133 ,155588 ,113331 ,182703׳ ,118685 ,121385
761208 ,665255 ,748123׳ 530303׳ ,550018 ,675002 ,692508
125905 ,169326׳ 128286׳ 532406 ,574027 ,759079 ,779613 ,129438 ,197031 ,180628 ,106226׳ ,572175 ,785938 ,614528
129381 ,144385 ,116390 ,155177׳ ,671318 ,685622 ,595025 ,753212 ,608805 ,610579 ,770099 ,170806 ,149093 ,132544
112794 ,136882׳ 179708׳ 161133 ,129161 ,109966׳ ,576069 ,758668 »775162 ,737219 ,780456 ,750651 ,785673 ,139798
159072 ,141965 ,163546׳ 779308 ,758108 ,593034 ,133943 ,129160 ,121598 ,109350׳ 610135׳ ,772327 ,530872 ,671499
160433,1 217 , 1׳ ,125758
 9 0 1 S 1 5 ,150855,125151׳ ,754329 ,553299 ,728640 ,552634 ,554183 ,715127 ,784102
,573002 ,663108 ,727384 ,550733 ,776383 ,621521 ,671206 ,145363 ,159694 ,138852 ,186043 ,176241 ,139791 ,105338
159944
133399׳ ,159300,1482 3, 1 4 3 8 3 5
 1 9 7 5 S Í ,׳ 775462 ,768477 ,185309׳ 552065׳ ,665173 ,608600 ,574417 .685881
780387 ,127220 ,117249 ,158827 ,141358 ,119760 ,163440 ,153365׳ 530446׳ ,676423 ,675466 ,697213 ,773041 ,774250
148147׳ 164535׳ 111769׳ 195549 ,144118 ,104778׳ 614263 ,629107 »753393 ,752991 ,773608 ,553049 ,141138׳ ,751411
106290 ,167825 ,151404 )124693׳ 192573 ,188081׳ .783221 ,750022 ,737016 ,193278
120630׳ 196070׳ 175073׳ 137224 ,196417 ,159583׳ 154065׳
אגרות החוב שעלו בגורל ושנרשמו בבנק בישראל אחרי
166337 ,111858 ,160744 ,138926׳ 171781׳ ,182238 ,172213
150224 ,108577 ,149657 ,183714 ,119487 ,175097׳  .161909יום כ״ה בשבט הש׳׳י) 12בפברואר  ,(1950ייפרעו לסי דרישה,
כעבור עשרים ואחד יום מיום פרסום הידעה זו׳ במינהל מיל־
אגרות החוב שעלו בגורל ושנרשמו בבנק בישראל אחרי
ודת המדינה על יד בנק לא־מי לישראל כעימ ,סניף תל־אביב,
יום כ״ה בשבט תש״י) 12בפברואר  (1950ייפרעו לפי דרישה,
כעבור עשו״ם ואחד ייים מיום פרסום הודעה דו׳ בנז־נהל רח׳ הרצל פינת רחוב יהודה הלוי.
מילוות המדינה על יד בנק לאומי לישראל בע״מ׳ םניף תל־
קובץ הת&נות  102מיום ט״ו בארד נ' חשי״א ),(28.3.51
אביב ,רחוב הרצל פינת רחוב יהודה הלוי.
עס׳ .756
) , ( K
51.Í.23
טיזט ט״ז באדר ב׳ 102ונץ התתנזח
?׳״en
עט׳ .750
1

פקודת שטרי בנק ,תש״ח1948-

תקנות מילויה מלחמה)אגרות חוב למוכ״,0
תשי״א1951-
הודעה על תוצאות הגרלה של אגרות חוב למוכ״ז
של ממשלת ארץ ישראל )הוצאה רביעית(
בהתאם לתקנה ) 6ג( לתקנות מילווה מלחמה )אגרות חוב
למוכ״ז( ,תשי״א—1951׳ מתפרסמות בזה תוצאות ההגרלה
מספר  26של אגרות חוב למוכ׳׳ז של ממשלת א  pישראל
)הוצאה רביעית( שהתקיימה ביום חמישי ,י«ג בתשרי תשי״ג
) 2באוקטובר .(1952
)א( אגרת החוב הבאה עלתה בגודל ראשונה ותיפדה
בםך  814.448ל״י—:
.606033
)ב( אגרת התוב הבאה עלתה בגורל אחריה ותיפדה בסך
 330.812ליי —:
.606192
)ג( אגרת החוב הבאה עלתה בגורל אחריה ותיפדה בסד
 169.600ל׳׳י —:
.780702

י?שוט השרםיסיס  ,255ב״ו בת׳»די ת׳(י״ג.16.10.1952 ,

דין ותשכון לפי פעי!(  10לאמנה
מוזיקת ההוצאה של בנק לאומי לישראל
בערבון מוגבל
דץ וחשבון על הנכסים וההתחייבויות בסיום העבודה
ביום י׳׳פ בתשרי תשי״ג) 8באוקטובר (1952
ל-י
זהב
יתרות במטבעות זרות
שטרי כטף של ועדת המטבע
הפלשתינאית )איי(
עטרי מקרקעים של הממשלה
שטרי אוצר ושטרי התחייבות של
הממשלה
שטרי חוב ,שטרי •חל־סץ והלוואות
לבנקים
שטרי בנק במחוור

11,738.500

—77,136,000.
—36,240,000.

113,387,738.500

פקודת פנקסי קרקעות1944 ,
הודעה לפי סעי4 *1
נמסרת בןה הודעה כי רשומות בפנקסי הקרקעות בקשר לקרקעות המתוארות בתוספת הראשונה להודעה זו,
והנוגעות ,בנסבר ,לסובות־הנאה ,זכויות וחיובים ,המפורטים בתוספת השניה להודעה זו — הושמדו ,בכללן או בחלקן,
או היו מצויות בפנקס קרקעות שאבד או שאין להשיגו ,או שאינו ניתן לשימוש ,בכללו או בחלקו ,וכי אני מתכוון
לערוך חקירות על מנת להכין רשומות הדשות.
כל הטוען שהוא מעונין בהכנתו של הרשומות מחדש נדרש בזה להגיש לי ,במחלקת רישום הקרקעות ,הלשכה
הראשית ,ירושלים ,במשך שלושים יום מיום פרסום ההודעה הזאת ,הרצאת טענתו נכתב.

התוספת הראשונה
טספר
סידור•

עיר

10672
10673

עיךנרס י
עין־כדם

10674
10675
10676
10677
10678
10679
10680
10681
10682
10683
10684
10685
10686
10687
10688
10689
10690
10691
10692
10693
10694
10695
10696
10697

חרנת מוסמר
חר:ת מוסמר
הרבת מוסמר
תרנת מוסמר
חר:ת מוסמר
חרבת מוסמר
חרבת מוסמר
חרגת מוסמר
חרכת מוסמר
הרבת מוסמר
הרכת מוסמר
הרכת מוסמר
חרב ת מוסמר
חרבת מוסמר
הרבת מוסמר
דרכת מוסמר
חרבת מוסמר
חרכת מוסמר
חר:ת מוסמר
חרבת מוסמר
חרבת מוסמר
חרגת מוסמר
מוגאר ויאל מנצורה
מוגאר ראל מנצורה

10698
10699
10700
10701

מוגאר ראל מנצורה!
כפר ענה
ערב מואלח
יפו

16702
10703
3 0704
10705
10706
10707

יפו
יפו
יפו
יפו
יפו
יפו

מקום

.עטת

פ ר & י

1

|
11ט־ד | דונם | כרד ! י י (

חרישום
ח5קה

נוש

תיש טס׳

|

־

'9500
800
מט" ר
000
000
000
000
000 :
000
000
000

349
000

013
; 1ח0

000
! 000
| 000
| 000

[ 012

! 000
000 1
000
| 000

! 039
353
ברם חזור
טהל־הזור ואל* 484
• חלאיל
חלת־עללאק 825 1
500 1
373 1
| 685
| 68
! 83
| 63
\ 65

! 45

; 59

ייקוט הפרסוטים

—
—

1

 11שנט 1312
 12שבט 1312
ן
100 ! 3
101
3
102 . 3
103
3
104
3
105
3
!(10
3
107
3
108
3
100
3
17
4
25
4
99
4
100
4
101
4
4
102
118
4
177
4
173
4
179
4
180
4
181
4
:

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
]
1

1

1
1
10
18

—

—

—

10

—

—

—

—

—

—

23
—
—

84
—

—

—

—

— !

—

—

— .

—

—

—

—

—

—

—י

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—
• —
—
—

—

—
—

!.

—

• —

—

—

—

—

—

—

—

— .

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

15557
15572

2

12

11 15618
158
6497
155 (6315)5
,485
7051
173
182
7052
183
7052
184
7052
185
7052
187
7052
188
7052

ב׳׳ז נהיעריתשי״נ5,

5

ו

2

)790/37
1650/35
160/« 1 ,174
ו
|

1
|

.52S10.10.1 ,

ח מ ו ס פ מ השניה
טפפר
סידורי
10672
10873
10674
10675
10676
10677
10678
10679
10680
10681־
10682
10683
10684
10685
10686
10637
10688
10689
10690
10691
10692
10693
10694
10695
10696
10697
10698
10699
10700
10701
10702
10703
10704
10705

םפפר
השטר

טיב
העססח

783/47
785/47
785/47
785/47
785/47
785/47
785/47
785/47
785/47
785/47
785/47
785/47
786/47
786/47
786/47
786/47
786/47
786/47
786/47
786/47
786/47
786/47
303/46
«318/
364/46
60660/31
3650/35
424/46

רישום
רישום
רישום
רישום
רישום
רישוש
רישום
דישום
רישום
דישום
יישום
רישום
רישום
ריעופ
רישים
רישום
יישום
רישום
רישום
יישום
רישום
רישום
רישום
רישום
רישום ־
רישום
רישום
מנר
מנר
מכר
בלי תמורה
רישום
משכנתה

1404/43

רישום
משכנתה

1404/43

רישום
משכנתה

1404/43

דישימ
משכנתה

—

—

1404/43
—

—-

—

חטזכח

—
—•
—
—
—
—
—
—
—
—
—

_

—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
־ י

—
—
—
—

בנק לקרדיט גומלץ
בנק אשראי כןךמ
—
—

פסג׳ התעשיד .מ י מ
—

םסג׳ התןישיד .בע״מ
—

פסל התעשיה בע״פ
—

ססג׳ התעשיה מ י מ

1

«1070
10707

 1404/43׳

רישים
משכנתה

1404/43

רישים
משכנתה

—

—

פסג׳ התעשיה נע׳״מ
—

פסג׳ התןישיה• בע״מ

׳

החלק

חנונה
הממשלה הרוסית האימפרטורית
הממשלה הרוסית הזזימפרטודית
ד״ר ויקפוד גדימלד
דיר ויקשור גרינולד
י דיר ויקטור גרינולד
ו״ר ויקמור גרינולד
דיר ויקסור גדינולד
דיר ויקטור גרינולד
דיר ויקטיר גרינולר
דיר ויקטיר נרינולד
ד־ר ייקטיר גדינולד
ד״ר דקסור גרינולד
דיר ויקטיר גרינולד
דיר ויקשור גרינולד
ו-ר ייקטיר גרמולד
דיר ויקטיר גרינולד
דיר ויקטיר גרינולד
דיר ויקטיר גרינולד
דיר ויקטיר גרינילד
דיר ייקסיר גרי1ולד
ו״ר ויקטיר גרינולד
דיר ויקטיר גרינולד
דיר ייקטיר גרינולד
דיר ויקטיר גרינילד
־־ מעיד אהמו יוסף אכרגינב
טעיד אחמו יוסף אפרג׳נב
מעיד אחמו יוסף אבו־ג׳נב
יוסף מרוני
מרדכי יוסף יעקכי
אלסא נוקםנר
פסג׳ התעשיה בעימ
אברהם פתקי
יוסף חסין
פסג׳ תתעשיד ,בע-מ
אברהם פתקי
יוסף חסון
פסג׳ התעשיה בעימ
אברהם סמקו
יוסף חסון
פס ג׳ התןישיה בע*מ
אברהם םתקו
מסף הסח
פסג׳ התעהויה בע־פ
אברהם פרנקו
יוסף חסון
ססג׳ התעשיד ,בע״מ
אברהם פרנקו
יוסף חסון

בשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות.
בשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות
כשלמות
בשלמות
בשלמות•
בשלמות
בשלמות
בשלמות
6/7
בשלמות ־ ־
בשלמות
בשלמות
318/103680
בשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות
נשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות׳
בשלמות
בשלמות
בשלמות

בנימין פישמן
מנהל מחלקת רישוט הקרקעות
8קיד מורשה

ילקוש הפרסימיס  ,255כ״ז נח׳זרי ת?(י״נ.10.10.1952 ,

85

פקודת פנקסי קרקעות1944 ,
הודעת לפי סעיף 4
נמסרת בזה הודעה בי רשומות בפנקסי הקרקעות בקשר לקרקעית המתוארות בתוספת להודעה זו והנוגעות
לסובדת־הנאה ,זכויות וחיובים הושמדו ,בכללן או בחלקן ,או היו מצויות בפנקסי קרקעות שאבדו או שאין להשיגם,
או שאינם ניתנים לשימוש ,בכללם או בהלקם ,וכי אני מתכוון לערוך חקירה על מנת להכין רשומות חדשות
כל הטוען שהוא מעוניו בהכנתו של הרשומות מחדש נדרש מ ה להגיש לי ,במחלקת רישום והסדר הקרקעית,
הלשכה הראשית ,ירושלים ,במשך שלושים יום מיום פרסום ההודעה הזאת ,הרצאת מענינו בכתב.

התוספת
מספר
סידורי
10703
10709
10710
10711
10712
10713
10714
10715
10716
10717
10718
10719
10720
10721
.10722
10723
10724
10725
10726
10727
10728
1U729
10730
10731
10732
10733
10734
10735
10736
10737
10738
10739
10740
10741
10742
10743
10744
10745
10746
10747
10748
10749

הבס ד
בפה
בפה
בסה
בפה
בסה
בסר•
בסה
בסר,
בסר.
בסד•
כסה
בסד,
במה
בסה
בסר,
נסה
בפה
בסה
ב סח
בסה
בסד,
בפה
בפה
בכה
כסה
בסה
בסד•
בסד,
במה
בכד,
בסר,
בסד.
בפה
בסד•
כסה
כסה
בסד,
בסח
בסד.
בסה
בפה
ן נסת

ומעסוב
ומעסוב
ומעסוב
ומעסוב
ומעסוב
ומעסוב
ומעסוב
ומעםוב
ומעסוב
ומעסוב
ומעםוב
ומעסוב
ומעםוב
ומעסוב
וכעפוב
ומעסוב
ומעסוב
ומעסוב
ומעםוב
ומעסוב
ומעסוב
ומעסוב
ומעסוב
ומעסוב
ופעסוב
ומעסוב-
ומעסוב
ומעסוב
ומעסוב
וג־״סוב
ומעסוב
ומעסוב
ומעסוב
ומעסוב
ומעסוב
ומעסוב
ומעסוב
ומעסוב
ומעסוב
ומעסונ
ומעסוב
ומעסוב

|
ו
182G0
18261
1S262
1S-2G3
18204
18265
182C6
1S267
18268
182(59
1S270
18271
13^72
18273
1S274
18275
18276
18277
18278
1S279
1S2S0
18231
18282
1S2S3
18294
1S2S5
1S2S6
18287
18288
18289
18290
18291
1S292
18293
18294
18295
13296
18297
1829S
18299
17300
18301

ה??ד•

מספר
פירורי

) ,80—1ועד בכלל(.
) 91—1ועד בכלל(.
) 98—1ועד בכלל(.
.—1
) 18—1ועד בכלל(.
) 4—1יעד בכלל(.
.—1
) 21—Iיעד בכלל(.
 4—1ועד בכלל(.
) 11—1ועד בכלל(.
) 49—1ועד בכלל(.
) 9—1ועד בכלל(.
) 78—1יעד בכלל(.
) 43—1ועד בכלל(.
) 52—1ועד בכלל(.
) 80—1ועד בכלל(.
) 71—1ועד בכלל(.
) 37—1ועד בכלל(.
) 49—1ועד בכלל(.
) 103—1ועד בכלל(.
) 102—1יעד בכלל(.
) 77—1ועד בכלל(.
) 148—1ועי בכלל(.
) 118—1ועד בכלל(.
) 81—1ועד בכלל(.
) 85—1ועד בכלל(.
) 99—1יעי בכלל(.
) 60—1ועד בכלל(.
 22—1ועד בכלל(.
 18—Iנועד בכלל(.
) 30—1ועד בכלל(.
 61—1נועד בכלל(.
) 61—1ועד בכלל(.
) 96—1ועד בכלל(.
 65—1נועד בכלל(,
) 41—1ועד בכלל(.
) 29—1ועד בכלל(.
) 22—1יעד בכלל(.
) 4—1ועד בכלל(.
) 39—1ועד בכלל(.
) 8—1ועד בכלל(.
) 9—1ועי בכלל(.

10750
10751
10752
10753
10754
10755
10756
10757
10758
10759
10760
107G1
10762
10763
10764
10765
10766
10767
10768
10769
10770
10771
10772
10773
10774
10775
10776
10777
10778
10779
10780
10781
10782
10783
10784
10785
10786
10787
10788 .
10789
10790

הנפד

ה?קה

בסר ,ומעסוב ) 38—1 18302ועי בכלל(.
בסד .ומעסוב ; ) 71—1 18303ועד בכלל(.
בסה ומעסוב ) 78—1 18304ועד בכל.(/
בסה ומעסוב ) 56—1 18305ועד בכלל(.
בסה ומעםוב ) 53—1 18306ועד בכלל(.
בסד .ומעסוכ ) 53—1 18307ועד בכלל(.
בסה ומעסוב ) 44—1 18308ועד בכלל(.
בסד ,ומעסוב ) 68—1 16309ועי בכלל(.
בסה ומעסוב ) 102—1 18310ועי בכלל(.
כסה ומעסוכ ) 54—1 18311ועי בכלל(.
בפה ומעסוב ) 75—1 18312ועד בכלל(.
בסד .ומעסוב ) 59—1 18313ועי בכלל(.
בסה ומעסוב ) 50—1 18314ועי בכלל(.
בפה ומעסוב ) 86—1 18315ועי בכלל(.
בסה ומעסוב ) 61—1 18316ועי בכלל(.
בסה ומעסונ ) 58—1 18317ועד בכלל(.
כסה ומעסוב ) 71—1 18318ועי בכלל(.
בסה ומעםונ ) 50—1 18319ועי בכלל(.
בסד• ומעסוב ) 76—1 18320ועי בכלל(.
בסד• ומעסוב ) 59—1 18321ועי בכלל(.
בסה ומעםוב ) 78—1 18322ועי בכלל(.
בסר• ומעסוב  82—1 18323ניעי בכלל(.
) 83—1 18370ועד בכלל(.
תרשיחה
) 49—1 18372ועד בכלל(.
תרשיחה
) 34—1 18373יעי בכלל(.
תרשיחה
) 66—1 18374ועי בכלל(.
תרשיחה.
) 99—1 18376יעד בכלל(.
תרשיחה
) 104—1 18394ועד בכלל.
תדשיוזד,
') 63—1 18395ועד בכלל(.
תרשיחה
) 59—1 18399ועד בכלל(.
תרשיהה
) 59—1 18407ועד בכלל(.
תרשיחה
) 39—1 18408ועי בכלל(.
תרשיחה
) 71—1 18409יעד בכלל(.
הרשיחה
) 31—1 18414ועי נכלל(.
הרשיחה
) 26—1 18416ועד בכלל(.
תרשיחה
) 62-1ועד בכלל(.
18415
תרשיחה
 18417״ ) 13—1ועד בכלל(.
הרשיחה
 8418נ ) 13—1יעד נבלל(.
תדשיחה
) 25—1 18420ועד בכלל(.
תרשיחה
) 20—1 18421ועד בכלל(.
תרשיחה
) 16—1 18423ועד בכלל(.
תרשיחה

בנימין פישמן
מנהל מחלקת רשום הקרקעות
פקיד מורשה

י?סימ הפרסומים  ,255כ״ 1כת־ןויי ת׳&י״ג.16.10.1053 ,

פקודת פנקסי קרקעות1944 ,
הודעה לפי סעיף 4
נמסרת בזה הודעד .כי רשומות בפנקסי הקרקעות בקשר לקרקעית המתוארות כתוספת הראשונה להודעה זו,
והנוגעית ,מסבר ,לסובות־הנאה ,זכרות יחייבים ,המפורטים בתוספת השניד .להודעה זו—הושמדו• ,בכללן או בחלקן,
או היו מצויות בפנקס קרקעות שאבד או שאין להשיגו ,או שאינו ניתן לשימיש ,בכללו או בחלקו ,ובי אני מתכוון
כל הטוען שהוא מעונין בהכנתן של הרשומות מחדש נדרש מ ה להגיש לי ,במחלקת רישום הקרקעות ,הלשכה
הראשית ,ירושלים ,במשך שלושים יום מיום פרסום ההודעה הזאת ,הרצאת טענתו בכתב.

התופפת הדאשוגה
מספר

פירורי
10791
10792
10793
10794
10795
«1070
10797
1079B
1079S
10800
10801
10802
10803
10804
10805
10806
108O7
108O8
108O9
1081)0
108U
1081-2
10813
10814
10815
10816
10817
108U8
10810
10820
10821
10822
10823
10824
10825
1082É
10827
10S2S
10829
10890
10831
10832
10833
10834
1083-5
1mm

10837
*1083

עיר

לוד
לוד
לוד
לוד
לוד
לוד
ליד
לוד
לוד
לוד
לוד
לוד
לוד
לוד
לוד
לוד
לוד
לוד
לוד
לוד
לוד
לוד
לוד
לוד
לוד
לוד
לוד
לוד
לוד
לוד •
לוד
לוד
לוד
יוד
לוד
לוד
לוד
ליד
לוד
לוד ;
לוד
לוד
לוד
לוד
לוד
יוד
לוד
יוד

טקוס

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
י-—
— •
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

יקו 05הפרסומים  J&sכיו בתשרי תשי׳׳נ.a16.10.195 ,

ש ט r
טנדר

הונס

901
180
158
951
787
319
880
781
723
102
249
284
673
768
012
360
774
797
649
538
009
908
198
144
190
410
708
081
359
859־ ־־
276
258
649
105
681
981
910
137
429
010
608
417
538
651
087
638
010
223

8
15
14
14
10
9
7
12
15
16
10
10
9
8
13
48
11
20
20
21
23
14
14
3
6

—

8
13
14
 21־
14
7
19
20
10
8
—

1
14
10
10

—

9
11
11
8
13
20

פרט י

הדיש

נרד

חי

נ.׳ש

—
— •
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

_

_

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

3975
3975
3975
3976
3976
4019
4019
4019
3975
3975
3975
3975
3975
3975
3975
3975
3975
3976
3976
3976
3976
3976
3975
3975
3975
3975
3975
3975
3975
3975
3975
3975
3975
3975
3975
3975
3976
4019
4019
4019
4019
4019
4019
4019
 4020־
4020
4020
3994

ה?הה

42
46
49
33
34
42
43
44
27
28
29
30
31
32
33
34
35
28
29
30
31
32
48
 50־.
^ 51
62
41
43
44
45
47
36
S7
33
39
40
35
38
39
40
41
45
46
47
53
54
55
9

תיק

מסי.

—
—
—

—
—
—
—

—
—

.

—
—
—
—

—^

—

—
—.

—

—
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״״

ש ט ח

ספפר
סידורי

»יי

ט?ום

10839

סרפנד־אל ע

י-

10840

מג׳דל־יבה

—

10841

יפו

—

10842
10343
10844
10845

ערב כואלח
ערב מואלח
מטיס
רנסיס

—
—
—
—

10846

יפו

10S47

יפו

10848

ידזשליש

10849
10850
10851

ירושלים
יפו
ירושלים

רחוב ישו־
תל־אביב
רחוב יפו־
תל־אביב
אל־בדדיד!
אש שוקיה
באב אל כליל
—

שכונת בית
ישראל החדשה י

פ ר ט י ד׳ ר .י ש )

טט׳׳ר

 1דונם

120

34

—

—

—

נוע
—

4224

66

—

4268

!16

כרד 1

304
זומות
340
ניט־יס
352
380
647
560
אמות
117.60

3
3

71
72

—

21

307

66.42

—

21

310

1089
מטרים
172.37
323.10
207

 79אלול  316דאימי.

—
—
—
—
—

1

0 j

npSn

—

• חיק טס׳
—

10157/35
—

6311
6315
2

134
135
2086
2087

—

—

570/21

—

—

570/24

־

—

17

25

—

—
—
—

17
49
32

143
145
42

—

7051
30088

7311/35
519/35
167/37
167/37

1169/25
—

(355)444
61

2108/46
139/45
 566/52י

מתופפת השניה
מספר
סידורי

סםמר
חעטר

טיב
העסקה

הטונה

10791

255T2560/46

חלוקה י

10792

2557-2560/46

הלוקה

—

10793

2557-2560/46

הלוקה

—

10794

2560/46־2557

חלוקה

—

10795

2560/46־2557

חלוקה

—

10996

2560/46־2557

חלוקה

—

10797

2560/46־2557

חלוקה

—

10798

2557-2560/46

חלוקה

—

10799

2560/46־2557

חלוקה

10800

2560/46־2557

חלוקה

—

10801

255T2560/46

חלוקה

—

10802

255T2560/46

חלוקה

—

10803

2560/46־2557

חלוקה

—

10804

2560/46־2557

חלוקה

—

10805

2557-2560/46

הלוקה

—

הח?ק

הזובח
מותוולי הקדש פאסמד,
אל־עוווי
מותוולי הקדש פאטמה
אל־עוודי
מותוולי הקדש פאטמה
אל־עוודי
בותוולי הקדש פאטמה
אל־עוודי
מותוולי הקדש פאטמזז
אל-ערדי
מוחוולי הקדש פאסמה
אליעוודי
גותוולי הקדש פאטמה
אל־עוודי
מותוולי הקדש פאטמה
אל־עוודי
כותוולי הקדש פאטמה
 .אל־עוורי
רותוולי הקדש פאפמה
אליעוודי
מותוולי הקדש פאטמה
אל־עוודי
מותוולי הקדש פאטמה"
אל־עוודי
בותוולי הקדש פאטמה
אל־עוודי
מותוולי הקדש פאטמד.
אל־עוודי
מותוולי הקדש סאטמה
אל־עהורי

מוחמד

בשלמות

מוחמד

בשלמות

מוחמד

בשלמות

מוחמד

בשלמות

מוחמד

בשלמות

מוחמד

בשלמות

מוחמר

בשלמות

מוחמד

בשלמות

מוחסד

בשלמות

מותמד

בשלמות

מוחמד

בשלמות

מוחמר

בשלמות

מוחמד

בשלמות

מוחמד

בשלמות

מוחמר

בשלמות

ילקוט חפוסוטים  ,255כ״ז בתשרי תשי״נ.ie.10.1852 ,

סספר
השטר

סיב
י העפקח

מספד י
סידורי

2557-2560/46

חלוקה

 10807י 2560/46־2557

חלוקה

—

10808

2560/46־255 7

חלוקה

—

10809

2560/46־2557

חלוקה

—

10810

2560/46־2557

הלוקה

—

10811

2557-2560/46

חלוקה

—

10812

2557*2560/46

חלוקה

—

:10813

2557-2560/46

חלוקה

—

10814

2560/46־2557

חלוקה

—

10815

2560/46־2557

חלוקה

—

10816

2560/46־2557

חלוקה

—

10817

2557-2560/46

חלוקה

10818

2557-2560/46

חלוקה

10819

2557*2560/46

חלוקה

!10820

2560/46־2557

הלוקח .

—

10821

2557-2560/46

חלוקה

—

25«0/46־2557

חלוקי.

—

10323

25«0/46־2557

חלוקה

—

10824

2560/46־2557

חלוקה

—

10825

2557-2560/46

תלוקד.

—

10826

2560/46־2557

חלוקה

—

10827

2557-2560/46

חלוקה

—

10828

2557-2560/46

10829

2557-2560/46

הלוקה

10830

2560/46־2557

חלוקה

10831

2560/46־2557

חלוקה

10332

2557-2560/46

חלוקה

—

10833

2557-2560/46

חלוקה

—

10834

2557-2560/46

חלוקה

10835

2560/46־2557

חלוקה

10803

•י

10822

1

*

המזכה

—

חלוקה

ילקוט הפרטוטיפ 5ס ,2כ״ז בתשרי חשי״נ.16.10.1652 ,

—

—

הווכה
מותוולי הקדש פאסמה מוחמד
*
אל־עוודי
כותוולי.הקדש פאטמה מוחמד
אל־עוזדי
מותוולי הקדש פאטמה מוחמז־
אל-עוודי
מותוולי הקדש פאנזמה מוחמו
אל-עוזדי
מותוולי הקדש פאטמה מוחמד
אל־עוודי
בותוזלי הקדש פאי1מה מוחמד
 אל־עוודימותוולי הקדש פאםמה מוחמד
אל-עוודי
כוחוולי הקדש פאטמה מוחמד
אל־זנחזי
כותוולי הקדש פאסמה מוחמר
אל־ןיוודי
מותוולי הקדש פאטמה מוחמד
י אל־עוודי
מותוולי הקדש פאסמה מוחמד
אל־עוודי
רותוולי הקדש פאטמה מוחמר
אליעוזדי
מותוולי הקדש פאטמה מוחמד
אל־זיוודי
כותוולי הקדש פאטמה מוחמד
אל־עוודי
גותוולי הקדש פאסמה מוחמד.
*
אל־עוודי
רותוולי הקדש פאטמה מוחמר.
אל־עוודי
כותוולי הקדש פאסיבזה מוחמז
אל־עוודי
בוהוולי הקדש פאסמד .מוחמר
אל־עוודי
כותוולי הקדש פאטמה מוחמד
אל־עוודי
מותוולי הקדש פאטמח מוחמד
אליעוודי
מותוולי הקרש פאטמה מוחמד
אל־עוודי
כותוולי הקדש פאטמה מוחמר
אל־עוודי
•מותוולי הקדש פאטמה מוחמר
אל־עוודי
כותוולי הקדש פאסמד .מוחמד
אל־עוזדי
כותוזלי הקדש פאםמה מוחמר
אל־עוודי
לותוולי הקדש פאטמה מוחמד
אל־עוודי
מותוולי הקדש פאפמת מוחמד
אל־זנוודי
מותוולי הקדש פאטמה מיחמד
אל־עוודי
כותוולי הקדש פאטמזז מיחמד
אל־עוודי
כותוולי הקדש פאסמה מוחמד
אל״עוודי

• החלק

נשלמות
בשלמות
בשלמות
כשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות
כשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות
.בשלמות
כשלמות
בשלמות
נשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות
בהלכות
נשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות
כשלמות

89

מספר
סידורי

טספר
השטר

טיב
ה^סקח •

הפוכה

הזוכו!

10836

2560/46־2557

הלוקה

—

10837

2560/46־2557

חלוקה

—

10838

2094/33

רישופ

—

10839

2479/45

רישום

3515/46

רישום

484/36

בנק קפת עם בע״מ
'מכר
אהרן שלוש
מכר
בנק קפת עם בע״מ
מכר
בנק אשראי בע״מ
מכר
דב ביליג
ככר
דב בילע
מכר
הקון רישום ז ל ת ד .לבונטץ ו־בצלאל יפה
הקון רישום זלמן' ד .לבונטין ויבצלאל יפה
—
חלוקה
שילה בן יוסף שועה
ירושה
מנעה יחזקאל אצלאן
מכר

10840
10841
10842
10843
10844
10845
10846
10847
10848
10849
10850

10851

—

579/36
11432/35
951/38
951/38
1484/25
1509/25
1342/25
3144/46
273/45
274/45

משכנתה

742/31

הפרדה

—

נוריאל בן היה מיכאלוף
ויצחק בן משה אברהם
ויטלסון

מותוולי הקדש פאממה מוחמד
אל־עוודי
כותוולי הקדש פאטמת מוחמר
אל־עוודי
מבתק יעקוב חסונה
עבדול חמיד יעקוב חסונה
ענדל דומיד יעקוב חסונה
מברזק יעקוב מזהמד חסונה
מכרוק יעקוב מוחמר חסונה
עבדול מחיר יעקוב • מוחמד
 .חסונה
אברהם בן רחמים ארמווה
יוסף מאיד פלונימסקי
כדורי שלמר ,נקש
כדורי שלמה נקש
כדורי שלמה נקש
כדורי שלמה נקש
סוניה הלביץ
סוניה הלביץ
יוסף עזיאלה
שילה בן שילה
נוריאל ב 1חיה מיכאלוף
יצחק בן משה אברהם ויסלסון
רינה עזרא צמח
נסים בן יעקב אלישר

—

התל?
ב״׳למות
בשלמות
1/2
1/2
62/1000
63/1000
125/4000
נשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות
בשלמות
1/8
בשלמות
כשלמות
2011/3231
1220/3231
כשלמות
בשלמות

בנימין פישמן
מנהל מחלקת רישום הקרקעות
פקיד מורשה

פקודת הנין עדיפ1936 ,
; שטה כנץ עיר חולון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורשת

שטח בנץ עיר פתה תקוה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הידעה ,בהתאם לסעיף  16לפקידת כנין ערים,
 ,1936כי במשרדי הועדה המקומית לבנייה ולתכנון עיר של
פתח תקוה הופקד העתק של תכנית מפ־רטת הנקראת ״תכ
נית מס׳  — 370גוש  6713ח׳  ,156 ,157בוידסקי• ביחד
עס התסריט המצורף אליה.

נמסרת בזה הודעה ,נהתאט לסעיף  16לפקודת ננין
ערים ,1936 .כי במשרדי היעדר .המקומית לבנייה ולהכנת עיר
של חולון הופקד העתק של תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית
תיקון מס׳  1ל־ 1952לת.ב.ע .מם׳  /11חב׳ שיכון גוש 6043
ה׳ 1354—1336״ ביחד עם התסריט המצורף אליה.
ואלה הם גבילות התכנית —:
צ פ ו ן  :גוש  ,6043דרך — ח׳ 308
» ז ד ח  :גדש  ,6043דרך — ח׳ 1248
ד ר ו ס  :גוש  ,6043דרך — ח׳ 1247
מ ע ר ב  :גוש  ,1043דרך — ח׳ 1385
כל מעונין יוכל לעיין בהעתק התכנית והתסריט האמו־
רים ,ללא תשלום ,׳־בל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה
אחרת — בקרקע ,בבנינים׳ או בנכסים אחרים ,שהתכנית האמר
רה משפיעה עליהם ,רשאי להגיש התנגדות לתכנית במשרדי
הועדה המקומית האמורה ,תוך שני חדשים מיום סרסוט
הודעה זאת ברשומות.

ואלה הם גב־לות התכנית —:
צ פ ו ן  :חלקה  103מגוש 6713
מ ז ר ח  :חלקה  55מגוש 6713
ד ר ו ם  :הלקות  158 ,189מגוש 6713
מ ע ר ב  :דרך מגוש 6713
כל מעונין יוכל לעיין בהעתק התכנית והתסריט האמו
רים׳ ללא תשלום ,וכל מעונין — אם כבעל ואס מבחינה
אחרת — בקרקע ,במינים ,או בנכסים אחרים ,שהתכנית האמו־
רה משפיעה עליהם ,רשאי להגיש התנגדות לתכנית במשרדי
הועדה המקומית האמורה .תוך שני חדשים מיום פרסום
הידעה זאת ברשומות .י

א׳ באלול תשי׳׳ב) 22באוגוסט (1952

א׳ באלול תשי״ב) 22באוגוסט (1952

יוסף קופדמן
יישב ראש הועדה המחוזית לבנייה ולתכנון ערי פ.
מחוז לוד
90

יוסף קוםרמן
יושב ראש הועדה המחוזית לבנייה ולתכנון ערים,
מחוז לוז
ילקוט הפרסוטיפ  ,155נ״ו בתשרי ת0י״נ16.10.1952 ,

שטח ט י ן ע ז סת« תקוו!
הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת!
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  16לפקודת כנין ערים,
 ,1936בי במשרדי הועדה המקומית לבנייה ולתכנון עיר של
פתח תק־ה הופקד העתק של תכנית מפורטת הנקראת ״תבנית
מסי  — 377גוש  6715חלקה  ,39גב׳ רסנוכסקי ושרת׳־ ביחד
עט התסריט המצורף אליה.
ואלה הם גבולות התכנית —:
* ס י ן  :חלקה)דרך( מגוש 6715
מ ז ר ח  :חלקה  40מגוש 6715
ד ד ו פ ג חלקה  37מגוש 6715
מ ע ר ב  :חלקה 37מגוש6715
נל מעונין יוכל לעיין נהעתק התבנית והתסריט האמו
רים׳ ללא תשלום ,וכל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה•
אחרת — בקרקע ,נבנינים ,או בנכסים אחרים ,שהתכנית האמו
רה משפיעה עליהם ,רשאי להגיש התנגדות לתכנית במשרדי
הועדה המקומית האמורה ,תוך שני חדשים מיום סרםום
הודעת זאת ברשומות,
א׳ באלול תשי״ב) 22באוגוסט (1952
יוסף קופדמן
יושב דאש הועדה המחוזית לבנייה ולחמת עיים,
מחוז לוד
שטח בנין עיר ראשון לציון
;  -הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורמוז!
גמםדת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  16לפקודת בנץ ערים׳
 ,1936כי במשרדי הועדה המקומ־ת לבנייה ולתכנון עיר של
ראשון לציון הופקד העתק של תכנית מפורטת הנקראת ״תכ
נית ד״צ 98/גוש  3934חלקה  ,3רצבטקי* ביחד עם התסי
ריט המצורף אליה.
ואלה הם גבולות התכנית ; —

צ פ ו ן  :חלקות  1,2מגוש 3934
מ ז ר ח  :חלקות  52,51מגוש 3934
ד ר ו ם  :חלקות ) 15דרך מס׳ זמני א14 ^15׳  81מגוש
3934
מ ע ר ב  :חלקה ) 22דרך( מגוש 3945
כל מעונץ יוכל לעיין בהעתק התכנית והתסריס האמו
רים׳ ללא תשלום׳ •וכל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה
אחרת — בקרקע ,בבנינים ,או בנכסים אחריה ,שהתכנית האמר
רד .משפיעה עליהם׳ דשאי להגיש התנגדות לתכנית במשרדי
הועדה המקומית האמורה ,תוך שני חדשים מיום פרסום
הודעה זאת ברשומות.
ד באלול תשי״ב) 25באוגוסט (1952
יוסף קופרמן
יושב ראש הועדה המחוזית לבנייה ולתכנון ערים,
מחוז לוד ,
שטח בנין עיר רעננה
 .הודעה בדבר הפקדת תבנית »פורטת
נמסרת מ ה הודעה ,בהתאם לסעיף  16לפקודת בנץ ערים,
 ,1936כי במשרדי הועדה המקומית לבנייה ולתכנון עיר של
רעננה הופקד העתק של תבנית מפורטת יעקראת -תכנית
מס׳ ר?/מפ—9/גוש  6587חלקות 55 ,15״  63וחלק מ־68״
גיחד עם התטריט המצורף אליה.
ואלה הם גבולות התכנית —:
צ פ ו ן  :חלקות  68 .67מגוש 6587
מ ז ר ח  :הלקות  21,20,19מגוש 6587
ד ר ו ם  :חלקה  56מגוש 6587
מ ע ד  : 3חלקות 14,11,10׳  62מגוש 6587
י<קוט הםרטוטינ  ,253כ׳׳ז בתשרי תמי׳׳ג.16.10.1052 ,

כל מעונין יוכ< לעיין בהעתק התבנית •והתסריט זואמז־י
ריס׳ ללא תשלום׳ וכל מעמץ — אט בבעל ואמ מבחינה
אחרת — בקרקע׳ בבנינים ,או בנכסים אתרים .שהתכנית האמו־
רה משפיעה עליהם .רשאי להגיש התנגדות לתכנית במשרדי
הועדה המקומית האמורד״ תוך שני חדשים מ י ם -םרםום
הודעה זאת ברשומות.
א׳ באלול תשי״כ) 22באוגוסט (1952
יוסף קופרמן
יושב ואש הועדה המחוזית לבנייה ולתכנון ערים,
מחוז לוד
שטח בנין עיר תל־אניב
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
• נמסרת בזה הודעה .בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין ערים,
 ,1936כי במשרדי הועדה המקומית לבנייה ולתכנון עיר של
תל־אביב הופקד העתק של תכנית מפורטת הנקראת ״תכגית
מס׳  325תיקיז סס׳ ג ל־952נ לח.ב.ע .מפורשת " מ " יפו״,
ביחד עם התסריט המצורף אליה.
ואלה הם גבולות .התכנית —:
* פ ו ן  :רח׳ סלמה
מ ז ר ח  :חלקות וחלקי חלקות כמפורט בתסריט
ד ר ו ם  :חלקת הדרך מם׳  11בגוש  6973וחלק מחלקה
 7מגוש 6974
ס ע ר נ  :רח׳ כעל ר־עקדד׳
כל מעונין יוכל לעיין בהעתק התכנית :והתסריט האמו
רים׳ ללא 'תשלום• ,וכל מעונץ — אם כבעל ואם מבחינה
אחרת — בקרקע ,בבנמים ,או בנכםים אחרים ,שהתכנית האמו
רה משפיעה עליהם ,רשאי להגיש התנגדות לתכנית במשרדי
הועדה המקומית האמות״ תוף שני • חדשים מיום סרם־ם
הודעה זאת ברשומות,
י״ד באלול תשי׳׳ב ) 4בספטמבר (1952
יוסף קופרמן
יושב ראש הועדה המחוזית לבנייה ולתכנון ערים,
מחוז לוד י
שטח גלילי לבנייה ולתכנון ערים ,מחוז לוד
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת! .
נמםרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין ערים׳
1936׳ כי במשרדי הועדה הגלילית לבנייה ולתכנון ערים,
מחוז לוד ,הופקד העתק של תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית
מס׳ תגפ—173/א׳ כפר אוריה״ ניחר עם התםריט המצורף
אליה.
גנולות התכנית סומנו בקו כחול בתסריט המצורף.
כל ניעונין יובל לעיין בהעתק התכנית <התסדיט האמו
רים׳ ללא תשלום ,יוכל מעונין — אס כבעל ואם מבחינה
אהדת — בקרקע ,במינים׳ או בנכסים אחדים ,שהתכנית האםו׳
רה משפיעה עליהם ,רשאי להגיש התנגדות לתכנית במשרדי
הועדה הגלילית האמורה ,תוך שני הדשיפ מיום פרסום הודעה
זאת ברשומות.
א׳ באלול תשי״ב) 22בא־גוסט (1952
יוסף קופרמן
יושב ראש הועדה המחוזית לבנייה ולתכנון עריב,
מחוז לוד
שטח גלילי לבנייה ולתכנון ערים ,מחוז לוד
הודעה בדבר הפקדת תכניתי מפורטת
נמסות בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  16לפקודת גניו עריפ,
 ,1936כי במשרדי הועדה הגלילית לבנייה ׳ולתכנון ערים׳ מחוז
91

לוד ,הופקו העתק של תכנית מפורטת הנקראת ״תכניו* מס׳
תנם — 378/גושים 3797׳  3801כסר הנוער ״עקיר״״ ביחד עפ
התפריט המצורף אליה.
ואלה הס גבולות התכנית —:
צ פ ו ן  :גושים 3820 ,3796׳ 3802
מ ו ר ח  :גושים 3505 ,3822
ד ר ו ם — מ ע ר ב  :לאורך הצד המערבי של הורו המ
סומנת כתכנית
בל מעונין יוכל לעיין בהעתק התכנית זהתסריט האמר
דים ,ללא תשלום ,וכל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה
אחרת — בקרקע׳ בבנינים׳ או בנכסים אחרים ,שהתכנית האמו׳
דד ,משפיעה עליהם ,רשאי להגיש ד׳תננדות לתכנית במשרדי
הועדה הגלילית האמורה ,תוך שני חדשים מיום פרסום ד״דעד,
זאת ברשומות.
א׳ באלול תשי״ב) 22באוגוסט (1952
יוסף קופרמן
יושב ראש הועדה הפחונית לבנייה ולתכנון ערים,
מחוז לוד
שטח בנין עיר חולון
מ ד ע ה בדבר הפקדת תיקון לתכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים׳
 1936ני במשרדי הועדה המקומית לבנייה ולתכנון עיר של
חולון הופקד העתק של תיקון לתכנית מפורטת הנקרא ״תכנית
תיקון מם׳  6לת.כ.ע .מס׳ תגפ 275/גושים  6017ח׳ ) 648חלק(
וגוש  6019חלקות ) 648 ,266 ,264חלק(״ ניחר עם התסריט
המצורף אליו.
גבולות התכנית סומנו בקו נחול נהה נתטריס המצורף.
כל מעונין •יוכל לעיין בהעתק התכנית והתטריט האמו
רים ,ללא תשלום ,זכל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה
אחרת — בקרקע׳ בבנינים ,או בנכסים אתרים ,שהתכנית האמו
רה משפיעה עליהם ,דשאי להגיש התנגדות לתכנית במשרדי
הועדה המקומית האמורד״ תוך שני חדשים מיום פרסום
הודעה זאת ברשומות.
א׳ באלול תשי׳׳נ) 22באוגוסט (1952
יוסף קופרמן
יושב ראש הועדה המחוזית לבנייה ולתכנון ערים,
מחוז לוי
׳

שטח בנין עיר תל־אכיב
הודעה בדבר הפקדת תיקון לתכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת בנץ ערים,
 ,1936כי במשרדי הועדה המקומית לבנייה ולתכנון עיר של
תל־אביב הופקד העתק של תיקון לתכנית מפורטת הנקרא
*תמית מם׳  346תיקון מס׳  2ל 1952-לת.כ.ע• ) 1927תיקון(
< 1938גדס(״ ביחד עם התסריט המצורף אליו.
גבולות התכנית סומנו בקו בחול כהה בתסריט המצורף.
כל מעוניו יוכל לעיק בהעתק התכנית והתטריט האמו
רים ,ללא חשלום׳ יכל מעונין — אפ כבעל ואם מבחינה
אחרת — בקרקע ,בבנינים ,או בנכסים אחרים ,שהתכנית האמו
רה משפיעה עליהם ,רשאי להגיש התנגדות לתכנית במשרדי
הועדה המקומית האמודד״ תוך שני חדשים מיום פרסים
הודעה זאת ברשומות.
ל׳ באב תשי׳׳ג ) 21באוגוסט (1952
יוסף קופרמן
יושכ ראש הועדה המחוזית לבנייה ולתכנון ערים,
מחוז לוד
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<0טיה בני( עיר תל־אביג
הודעה בדבר הפקדת תיקון לתבנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת כנץ ערים,
 ,1936כי במשרדי הועדה המקומית לבנייה ולתכנון עיר של
תל-אביב הופקד העתק של תיקון לתכנית מפורטת הנקרא
״תכנית מס׳  348תיקון מס׳  2לת.ב.ע .מס׳  44תיקון —1941
תכנית מאוחדת לקביעת אזורים ת״א״ ביחד עם התסריט המצו
רף אליו.
גבולות התכנית סימנו בקו בחול כהה בתפריט המצורף.
כל מעוניו יוכל לעיין בהעתק התכנית והתסריט האמו־
ריס׳ ללא תשלום< ,יכל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה
אחרת — בקרקע ,כבנינים ,או בנכסים אחרים ,שהתכנית האמו
רה משפיעה עליהם',רשאי להגיש התנגדות לתכנית במשרדי
הועדה המקומית האמורה ,תוך שני חדשים מיום פרסום
הודעה זאת ברשומות.
ל׳ באב תשי״ב) 21באוגוסט (1952
יוסף קופרמן
יושב ראש הועדה המחוזית לבנייה ולתכנון ערים,
מחוז לוד
שטח בנץ עיר חל־אביב
הודעה בדבר הפקדת תיקון לתכנית מפורטת
נמסרת בזד .הודעה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים,
 ,1936כי במשרדי הועדה המקומית לבנייה ולתכנון עיר של
תל־אביב הופקד העתק של תיקון לתכנית מפורטת הנקרא
״תכנית מס׳  349תיקון מס׳  5ל־ 1952של ת.ב,ע .״K״ .ת׳׳א
אדמות מעבר לואדי מוצררה״ ביחד עפ התסריט המצורף
אליו.
ואלה הם גב־לות התכנית — :
צ פ ו ן  :הלקה  393מגוש  — 7108רה׳ מרגולין )מס׳
(634
מ ז ר ח  :חלקה  395מגוש  — 7108רח׳ בית קשת )מס׳
(639
ד ר ו ם  :חלקה  398מגוש •—. 7108רה׳ ממש )מס׳
,(646
מ ע ר ב  :חלקה  397מגוש  — 7108רח׳ קיש )מס׳ .(645
כל מעונין יוכל לעיין בהעתק התכנית והתסריט האמר
רים׳ ללא תשלום ,וכל .מעונין — אם בבעל ואם מבחינה
אחרת — כקרקע ,בבניניפ ,או בנכסים אחרים ,שהתכנית האמר
רה משפיעה עליהם ,רשאי להגיש התנגדות לתכנית במשרדי
הועדה המקומית האמורה ,היו שני חדשים מיום םרסופ
הודעה זאת ברשומות.
ל׳ באלול תשי׳׳ב ) 21באוגוסט (1952
יוסף קופרמן
יושב ראש הועדה המחוזית לבנייה ולתכנון ערים,
מחוז לוד
שטה בנין עיר בני ברק
הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתכנית מפורטת
והודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ותסריט
נמסרת בזה הידעה ,בהתאם לסעיף  18א) (2לפקודת בנין
ערים »1936 ,כי הועדה המחוזית לבנייה ולתכנון עדים ,מחוז
לוד ,הרשתה לתת תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר
פרסום הודעד .זו ברשומות — לתכנית מפורטת הנקראת
״תפנית מס׳ ) 84תגפ 243/לשעבר( — גוה אחיעזר״ .הוועד.
על הפקדתה של התכנית עם התסריט המצורף אליה׳ במשרדי
הועדה המקומית לבנייה ולתכנון עיר של בני ברק פורסמה
בילקוט הפרסומים  83מיום ט׳ באייר תש״י ) 26באפריל
(1950׳ עמוד .902
ילקוט וופופוטים  ¿55כ״ו בתי;ירי ת׳שי״נ.16.10.1052 ,

צ? !מסרת מד .הזדעד״ בהתאם לסעיף  18א) (2לפקזזת
בנין ערים ,1936 ,כי העתקים של התכנית האמורה ושל התס
ריט המצורף אליה — בצורה שכה אישרה אותפ הועדה המי
חיזית האמירה — הופקדו במשרדי הועדה המקומית האמורה
ושם יוכל כל אדם לעיין בהם•
ד׳ באלול תשי״ב) 25באוגוסט (1952
יוסף קופרמן
יושב ראש הועדה המחוזית לבניי־ .ולתכנון ערים,
מחוז לוד
שטח בנץ עיר גבעתיים
הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתכנית מפורטת
והודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ותסריט
נמסרת בזה תודעה ,בהתאם לסעיף  18א) (2לפקודת בנין
ערים ,1936 ,כי הועדה המחוזית לבנייה ולתכנון ערים ,מחוז
לוד ,הרשתה לחת תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר
פרסופ הודעה זו ברשומית — לתכנית מפירמת הנקראת
״תכנית ח — 6/גוש  6166ח׳  145—155ו־) 174חלק(׳ ננד
סולסקי וקק״ל״ .הודעה על הפקדתה של התכנית .עם התסריט
המצורף אליה׳ במשרדי הועדה המקומית לבנייה ולתכנון עיר
של גבעתיים פירסמה בילקוט הפרסומים  164מיום כ״ה באייר
תשי׳יא) 31במאי  ,(1951עמוד .990
כן נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  18א) (2לפקודת
בנין ערים ,1936 ,כי העתקים של התכנית האמורה ושל התס
ריט המצורף אליה — בצורה שבד ,אישרה אותם הועדה המ
חוזית האמידה — הופקדו במשרדי הועדה המקומית האמורה
ושם יוכל כל אדם לעיין בהם•
י״ד באלול תשי׳׳ב) 4בספטמבר (1952
יוסף קופרמן
יושב ראש הועדה המחוזית לבנייה ולתכנון עריפ,
מחת לוד
שטת בנץ עיר כפר־סבא
הודעה בדבר הרשאה ל ת ת תלקף לתכנית מפורטת
והודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת ותסריט
נמסרת בזד ,הודעה ,בהתאם לסעיף  18א) (2לפקודת בנץ
ערים ,1936 ,כי הועדה המחוזית לבנייה ולתכנון ערים ,מחוז
לוד ,הרשתה לתת תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר
פרסום הודעה זו ברשומות — לתכנית מפירטת הנקראת
״תכנית מס׳  71בגוש  6427ח׳  72פלינצ׳ק וזמזרים״ .הודעה
על הפקדתה של התכנית׳ עם התסריט המצורף אליה .במשרדי
הועדה המקומית לבנייה ולתכנון עיר של כפרפבא פורסמה
בילקוט הפרסומים  215מיום נ׳׳ה בשבט תשייב ) 21בפברואר
 ,(1952עמוד *18
כן נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף' 18א) (2לפקודת
בנין ערים ,1936 ,כי העתקים של התכנית האמורה ושל התס
ריט המצורף אליה — בצורה שבה אישרה אותם הועדה הם־
ה־זית האמורה — הופקדו במשרדי הועדה המקומית האמורה
ושם יוכל כל ארם לעיין בהם•
י׳׳ד באלול תשי׳׳ב ) 4בפפטמבר (1952
יוסף קופרמן
יושב ראש הועדה המחוזית לבנייה ולתכנון ערים,
מחוז לוד
שטח בנין עיר פתח תקוה
הודעה בדבר הרשאה ל ת ת תוקף לתכנית מפורטת
והודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ותסריט
נמסרת בזד .הידעה ,בהתאם לסעיף  18א) (2לפקודת בנין
ערים ,1936 ,כי הועדה המחוזית לבנייה ולתכנון ערים׳ מחוז
ילקוט הפוסוסיפ  ,255כ״ז בתערי תשי״נ,ia.lo.1652 ,

לזד ,הרשתה לתת הוקף — כעמר !ומישר ,עשר יופלאמר
פרסום הודעה זו ברשומות — לתכנית מפיוט ת הנקראת
,תכנית מס׳  — 1156גושים 6322׳  6325—6328וגוש  6406ה׳
 15—22 ,40 ,23—25פגיה״ .הודעה על הפקדתה של התכנית,
עם התסריט המצורף אליה ,במשרדי הועדה המקומית לבנייה
ולתכנץ עיר של פתח תקוה פורסמה בילקוט הפרסומים 205
מיום כ׳׳א בכסלו תשי״ב ) 20בדצמ1ר (1951׳ עמוד ,241
כן נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  18א) (2לפקודת
בנץ ערים ,1936 ,כי העתקים של התכנית האמורה ושל התס
ריט המצורף אליה — בצורה שבה אישרה אותם הועדה המי
חיזית האמירה — הופקדו במשרדי הועדה המקומית האמורה
ושפ יוכל כל אדם לעיין כהפ׳
כ׳ בתמוז השי״ב ) 13ביולי (1952
יוסף קופרמן
יושב ראש הועדה המחווית לננייה ולתכנון ערים,
מחוז לוד
שטח בנץ עיר פתח תקוה
הודעה בדבר .הרשאה ל ת ת תוקף לתבנית מפורמת
והודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ותסריט
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  18א) (2לפקודת בנץ
ערים ,1936 ,כי הועדה המחוזית לבנייה ולתכנון ערים ,מחוז
לוד ,הרשתה לתת תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר
פרסום הודעה זו ברשומות — לתכנית מפירטת הנקראת
,תיקון מם׳  — 281גוש  6390ה׳  9משכנות כע׳׳מ״ .הודעה על
הפקדתה של התכנית ,עם התסריט המצורף אליה ,במשרדי
הועדה המק-מית לבנייה ולתכנון עיר של פתח תקוה פורסמה
בילקוט הפרסומים  215מיום כ׳׳ה בש:ט תשי׳׳ב ) 21בפברואר
 ,(1952עמוד .448
כן נמסרת כזה הודעה ,בהתאם לסעיף  18א) (2לפקודת
בנין ערים ,1936 ,כי העתקים של התכנית האמורה ושל התס
ריט המצורף אליד — ,בצורה שבה אישרה אותם הועדה המ־
הידית האמורה — הופקדו במשרדי הועדה המקומית האמורה
ושם יוכל כל אדם לעיין בהם•
א׳ באלול תשי״ב ) 22באוגוסט (1952
יוסף קופרמן
יישב ראש הועדה המחוזית לבנייה ילתכנון ערים,
מחוז ליד
שסח בנין עיר רמת גן
הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתכנית מפורטת
והודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ותסריט
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  18א) (2לפקודת בנץ
ערים »1936 ,כי היעדד ,המחוזית לבנייה ולתכנון ערים ,מחוז
לוד ,הרשתה' לתת תוקף — כעביר חמישה עשר יים לאחר
פרסום הודעה זו ברשומות — לתכנית מפירטת הנקראת
.תכנית מם׳ רג/ס — גוש  6181ח׳  14מגורי עסי .הודעה על
הפקדתה של התכנית ,עם התסריט המצורף אליה׳ במשרדי
הועדה המקומית לבנייה ולתכנון עיר של רמת־גן פורסמה
בילקוט הפרםומיפ  202מיום ז׳ בכסלו תשי״ב ) 6בדצמבר
 ,(1951עמוד .183
כן נמסרת בזת הודעה ,בהתאם לטעיף  13א) (2לפקודת •
בנין ערים ,1936 ,כי העתקים של התכנית האמורה ושל התפ
רים המצורף אליה — בצורה שבה אישרה אותם הועדה המ־
חוזית האמורה — הופקדו במשרדי הועדה המקומית האמורה
ושם יוכל כל אדם לעיין בהם•
ד׳ כאלול תשי״ב) 25באוגוסט (1952
יוסף קופרמן
יושב ראש הועדה המחוזית לבנייה ולתכניי ערים,
מחוז לוד
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 שטח בנין עיר רמת־גןהודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתכנית מפורטת
והודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ותסריט
י נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  18א) (2לפקודת בנין
ערים1936 ,׳ כי הועדה המחוזית לבנייה ולתכנון ערים ,מחוז
לוד ,הרשתה לתת תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר
פרסום הודעה זו ברשומות — לתבנית מפורטת הנקראת
״תכנית מם׳ רג/כא בגוש  6187ח׳  132הב׳ בנין בר״ג וסביבו־
תיה׳׳ .הודעה על הפקדתה של התכנית ,עם התסריט המצורף
אליה ,במשרדי היערה המקימית לבנייה ולהכגון עיר של
רמת־נן פורסמה בילקוט הפרסומים  202מיום ז׳ בכםלו תשי״ב
) 6בדצמבר  ,(1951עמזד '.183
כן נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  18א ו (2לפקודת
בגין ערים ,1936 ,כי העתקים של התכנית האמורה ושל ההס־
ריט המצורף אליה — בצורה שבה אישרה אותם הועדה המ־
חיזית האמירה •— הופקדו במשרדי הועדה המקומית האמורה
ושם יוכל כל ארס לעיין בהם•
י״ד באלול תשי״ב) 4בספטמבר (1952
יוסף קופרטן
יושב ראש הועדה המחוזית ל״ייה ילחכנון ערים,
מחוז לוז־
שטח גלילי לבנייה ולהמון ערים ,מחוז לוד
הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתכנית מפורטת
והודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ותסריט
נמסרת בזה הידעה ,בהתאפ לסעיף  18א) (2לפקודת בנין
ערים »1936 ,כי הועדה המחוזית לבנייה ולתכנון ערים ,מחוז
לוה הרשתה לתת תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר
פרסום הודעה זו ברשימות — לתכנית מפירטת הנקראת
״תכגית מם׳ תגס 358/גושים ) 17—15 4584—4582חלק( —22
 21חלק  1—4חלק 5—7׳׳ .הודעה על הפקדתה של התכנית ,עם
התסריט המצ־רף אליה ,במשרדי הועדה הגלילית לבנייה ולתכ־
נון עדים ,מחוז לזד ,פודכמה בילקוט הפרסומים  196מיו0
ב׳ בחשון תשי׳־ב) 1בנובמבר  ,(1951עמוד .69
כן נמסרת בזד ,הודעה׳ בהתאם לסעיף  18א) (2לפקודת
בנין ערים ,1936 ,כי העתקימ של התכנית האמורה ושל התס
ריט המצורף אליה — בצורה שבה אישרה אותם הועדה המ
חוזית האמורה — הופקדו במשרדי הועדה הגלילית האמורה
ושם יוכל כל אדם לעיין בהם׳
ד באלול תשיי׳ב) 25באוגוסט (1952
יוסף קופרמן
יושב ראש הועדה המחוזית לננייה ולתכנון עריב,
מחוז לוו
שטח גלילי לבנייה ולתכנון ערים׳ מחוז לוד
הודעה בדבר הרשאה ל ת ת תוקף לתבנית מפורטת
והודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת ותסריט
נמסרת כזה תודעה ,בהתאם לסעיף  18א) (2לפקודת בנין
עדים »1936 ,כי היעדה המחוזית לבנייה ולתכנון ערים ,מחוז
לוה הרשתה לתת תוקף — כעבור חמישה עשר יים לאחר
פרסום הודעה זו ברשומות — לתכנית מפירטת הנקראת
•תכנית מס׳ תגפ/284/א׳ הרחבת אזור תעשיה ע״י הילת
ביזור .-הודעת על הפקדתה של התכנית ,עם התסריט המצורף
אליה׳ במשרדי הועדה הגלילית לבנייה ולתכנון ערים ,מחוז
לוד ,פורסמה נילקיס הפרסומים  169מיום י״ו בס׳יון תשי״א
) 21ביוני (1951׳ עמוד .1066
כן נמסרת בזה הידעה ,נהתאפ לסעיף  18א) (2לפקודת
כנץ ערים 4936 ,בי העתקים על התעית האמורה ישל התם־
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ריש המצורף אליה — נצורה שבה אישרה אותם הועדת המי
הודית האמורה — הופקדו במשרדי הועדה הגלילית האמורה
ושם יובל כל אדם לעיין בהם•
ד׳ באלול תשי״ב ) 25באוגוסט (1952
יוסף קופרמן
יושב ראש הועדה המחוזית לבנייה ולתכנון עיים,
מחוז לוד
שטח בנין עיר פתח־תקוה
הודעה בדבר הפקדת תכנית חלוקת קרקע
נמסרת כזה הוועד״ בהתאם לסעיף  (2) 20לפקודת בנין
ערים ,1936 ,כי במשרדי הועדה המקומית לבנייה ולתכנון
עיר של פתח חקוה הופקד העתק של תכנית הלוקת קרקע
הנקראת  ,ת ע י ת מס׳  — 372גוש  4042ה׳  48אדמת קק׳׳ל״
ביחד עם התסריט המציוף אליה,
ואלה הם גבולות התכנית —:
צ פ ו ן  :חלקות  43—44מגוש 4042
מ ז ריח ; חלקה  49מגיש 4042
ד ר ו ם  :הלקה מגוש 6289
מ ע ר ב  :חלקה  47מגוש 4042
כל מעונין יוכל לעיין בהעתק התכנית והתסריט האמורים,
ללא תשלום ,וכל מעונין — אם כבעל ואם מבחינת אחרת י-
בקרקע: ,בנינים ,או בנכסים אחרים ,שהתכנית האמורה מש
פיעה עליהם ,רשאי להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה
המקומית האמורה ,תוך ששד ,שבועות מיום פרסום הודעה
זאת ברשומות.
ד באלול תשי״ב ) 25באוגוסט (1952
יוסף קופרמן
יושב ראש הועדה המחוזית לבג•״ ולתכנון ערים,
מחוז לוד
שמח בנין עיר פתח תקוה
הודעה' בדבר הפקדת תכנית חלןקת קרקע
נמסרת בזה הודעה׳ בההאם לסעיף  (2)20לפקודת בנין
עריםי " ,1936כי במשרדי הועדה המקומית לבנייה ולתכנון
עיר של פתח תקוה היפקד העתק של תכנית חלוקת קרקע
הנקראת ,תכנית מס׳  — 373גוש  4042חלקה  38אדמת
הקק׳׳ל״ ביחד עם ההםרים המצורף אליה.
ואלה הס גבולות התכנית — :
צ פ ו ן  :חלקה  26מגוש 4042
מ ז ר ח  :חלקה  39מגוש 4042
ד ר ו מ  :הלקה  41מגיש 4042
מ ע ר ב  :הלקה  37מגוש 4042
כל מעונין יוכל לעיין בהעתק התכנית והתסריט האמו
רים ,ללא תשלום* ,כל מעונין—אס כבעל ואם מבחינה אחרת—
בקרקע ,בבנינים ,או בנכסים אחרים ,שה תמית האמורה משי
כיעד ,עליהם׳ רשאי להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה
המקומית האמורה ,ת:יו ששה שבועות מיום פרסום הודעה
זאת ברשומיה•
;

א׳ באלול תשי״ב ) 22באוגוסס (1952
יוסף קיפרמן
יישב ראש הועדה המחוזית לבנייה ולתכנון ערים,
מחוז לוד
שטח בנין עיר רמת־גן
הידעה בדבר הפקדת תיקון לתכנית חלוקת קרקע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  (8) 20לפקידת בנץ
עדים ,1936 ,בי במשרדי הועדה המקומית לבנייה ולתכנון עיר
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של רמת גן הופקו העתק של תיקון לתכנית חלוקת קרקע הנק־
כן נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  (6)20לפקודה
רא ״תכנית תיקון סם׳  1לתכנ?ת חלוקת קרקע רמת גן מס׳  .בנץ ערים ,1936 ,כי העתקים של התכ1ית האמורה ושל התס
 21גוש  6158חלקות 742׳  728האחים גולדשטיין״ ביחד עם
ריט המצורף אליה — בצורר .שבה אישרה אותם הועדה המ
התסריט המצורף אליו.
חוזית האמורה — הופקדו במשרדי ו^עדה המקומית האמורה
ושם יוכל כל אדם לעיין בהם• י
ואלד ,הם גבולות התכנית;—
ד באלול תשי׳׳ב ) 25באוגוסט (1952
צ פ ו ן  :חלקה  741מגוש 6158
מ ז ר ח  :הלקה ) 727דדך( מגוש 6158
יוסף קופרמן
ד ר ו ם  :גבול התכנית מגוש 6158
יושב דאש הועדה המחחית לבנייה זלהכנון עדים ,י
מ ע ר ב  :חלקות  729 ,743מגוש 6158
מחוז לוד
כל מעונין יוכל לעיי! בהעתק התכנית והתסריט האמו
רים ,ללא תשלום .וכל מעונץ — אם כבעל ואם מבחינה
אחות — בקרקע ,בב1י7־ם ,או בנבטים אחדים ,שהתכנית
האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי להגיש התנגדות לתכנית במש
 .שסח גלילי לבנייה ולתכנון ערים׳ מחוז השומרון
רדי הועדה המקומית האמורה ,וזוך .ששה שבועות מיום פרסום
הודעה זאת ברשומות.
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
א׳ באלול תשי״ב ) 22באוגוטט (1952
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין
יוסף קופרמן
ערים ,1936 ,כי במשרדי הועדה הגלילית לבנייה ולתכנון ערים,
יישב ראש הועדה המחוזית לבנייה ולתכנח ערים,
מחוז השומרון ,הופקד העתק של תכנית הנקראת ״תכנית
מס׳ שגפ 81/תיקון מס׳  1״כצדה* מושב שיתופי לחיילים
מחוז לוד
משוחררים גוש  7737ח׳  *1—11ביחד עם התסריט המצורף
אליה.
שטח בנץ עיר פתח הקוד.
גבולות התכנית סומנו נקו כחול־כהה כתסריט המצזרף.
הודעה בדבר הרשאה ל ת ת תוקף לתכנית חלוקת קרקע
כל מעהנין יוכל לעיין בהעתק התכנית והתסריט תאמר
והודעד .בדבר הפקדת תכנית חלוקת קרקע לתסריט
דים ,ללא תשלום .וכל מעונין — אם כבעל ואס מבחינה
אחרת — בקרקע ,בבנ־נים ,או בנכסים אחרים׳ שהתכנית
!גמסדת מד ,הודעה ,בהתאם לסעיף  (5) 20לפקודת כגיל
האמורה משפיעה עליהם ,רשאי להגיש התנגדות לתכנית במש*
ערים1936 ,׳ כי תועדו? המחוזית לבנייה ולתכנון ערים,
רדי הועדה הגלילית האמורה׳ תיו שני חדשים מיום פרסום
מחוז לוד ,הרשתה לתת תוקף — כעבור חמישה עשר יום
לאחר פרסום הודעה זו ברשומות — לתכנית חלוקת קרקע הודעה זאת ברשומות.
הנקראת ״תפנ״ת מס׳  — 347גוש  6387ח׳  63 ,64הגב׳
א׳ באלול תשי״ב ) 22באוגוסט (1952
מרגלית .-הודעה על הפקדתה של התכנית ,עם התסריט המצורף
יוסף קופרמן
אליה ,במשרדי הועדה המקומית לבנייה ולתכנון עיר של פתח־
יושב ראש הועדה המחוזית לבנייה ולתכנת ערים,
תקוה פורטמד .בילקיט הפרסומים  222מיום ח׳ נניסן תשי״ב
מחוז השומרון
) 3באפריל  ,(1952עמוד .599

הזמנות של בתי המשפט
בית המשפט המחוזי בירושלים
תיק צוואות 190/52
בעניו אישור צוואתו של המנוח פסח טייטש ,שמת
בירושלים ביום א׳ באלול תשי״ב ) 22באוגוסט .(1952
המבקש :יעקביהאפט ,מבקר חשבונית מוסמך מירר
שלים .על ידי בא־כוחו עורך הדין חיים אוד ,שכתבתו למסירת
מסמכים משפטיים היא  :ירושלים ,דוד בן יהודה .1

המבקש  :א .ח .גפן על ידי באייכוחו עורכי הדין ד-ר מ.
ל )פטר(׳ שנתבתם למסירת מסמכים
נוקטבןי
היא  :רחונ יסי .ירושלים,
ס

ן מ נ ח ם

א

ו ז

הזמנה
בתוקף צו נית המשפט המחוזי בירישל־ט ,שניחן היום,
הרמי מזמץ בזה כל מעונץ לבוא לבית המשפט הנ״ל תוך
עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם ,מדוע לא
יינתן צו הממנה את א .ח .גפן מעפולה לאפוטרופוס על רכושו
הז מג ה
של יהודה סלמון הידוע גם בשם ארגן סלמץ מירושלים ,שאם
בתוקף צו בית המשפט המחוזי בירושלים ,שניתז היזם ,י לא מ יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
הנני מזמין בזה בל מעונץ לבוא לבית־המשפש תוך שלישים
ד׳ בתשרי חשי־ג) 23בטפסמבר (1952
יים מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם מדוע לא תוכח .לא
ד״ר יצחק נ .אבינל
תקויים ולא תירשם הצוואה האחרתה של המנוח פסח טייטש,
דשם
ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה זו למבקש יעקב האפט
הנזנר בה ,שאם לא ק ינש בית המשפט ליתן צו כמזנ בעמיו•
בית המשפט המחוזי בירושלים
ד בתשרי תשי׳״ג) 23בספטמבר (1952
תיק ירושה)בקשה( 193/52
ד״ר יצחק נ• אבינל
רשם
י
בענין המנזה אבדהמ גודמן )המנונה גוטמן(.
המבקשים :ד״ר פרנק גודמן וסם גודמן .נאמצעות
באיבוחס עורך הדין ד״ר א .י .אמדוד מרחוב לונץ .ירושלים.
בית המשפט המחוזי בירושלים
192/52
אפוטרופסות
תיק
הזמנה
להוי ידוע כי המבקשים הגישו לבית המשפט המחוזי
בענץ מינוי אפוטרופוס על רכושו של יהודה סלמון
כירושלים בקשה למתן צו המכריז על ירושת אביהם המנוח
הידוע גם בשם ארגן סלמון׳ חולה דוח׳ מירושלים.
1

י??וט הפרסוסיט  ,255כ״ז כתשרי תשי׳׳נ.16.10.1052 ,
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אברהם גודמן )המכונה נוטמח ,שמת בירושלים ביום ה׳
בתמוז תשי״א ) 9ביולי • (1951וכי בית המשפט ידון בבקשה
זו ביום ס״ו בחשון תשי״ג ) 3בנובמבר ^1952
כל התובע טובת הנאה.יבוא לבית המשפט בשעה הנ״ל,
שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
ה׳ בתשרי תשי׳׳ג) 24בספטמבר (1952
ד״ר יצחק נ .אבינל
דשם
בית המשפט המחוזי בירושלים
תיק ירושה )בקשה( 194/52
בעניו המנוחה מרים פינקל)לבית ברנשטיין(.
המבקשת :חיה ברגשטיין ,באמצעות בא־כוחה עורך
הדין ד״ר א.י .אמדוד ,מרחוב לוח ,ירושלים.
הזמנה
להוי־ ידוע כי המבקשת הגישה -לבית המשפט המחוזי
בירושלים בקשה למהן צו המכריז על ירושת בתה המוחה
מריש פ־נקל )לבית כרגשסיין( ,שמתה בעיר ברונקס ,ניייורק,
)ארה״ב( ,ביום ב׳׳ח בטבת תשי-ב) 26בינואר • ,(1952וכי בית
המשפט ידון בבקשה זו ביום ס״ז בחשון תשי׳׳ג) 4בנובמבר
 (1952בשעה  9בבוקר.
כל התובע טובת הנאה יבוא לבית המשפט בשעה הנ״ל,
שאם לא כן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו.
ה׳ בתשרי תשי׳׳ג) 24בספטמבר (1952
ד״ר יצחק נ .אבינל
דשם
בית המשפט המחוזי בירושלים
תיק ירושה 195/52
בעניו עזבון המנוח אברהם יקיר טיאער מירושלים
שמת ביום ה׳ באלול תשי-כ ) 26באוגוסט .(1952
המבקשים :מלכה יקיר ,אחות המנוח ,ירושלים* רח׳
סולד  ! 11יוסף יקיר ,אח המנוח ,חיפה ,רח׳ בית־אל 26
וצבי יקיר« ,ת המנוח ,להבות הבשן ,הגליל העליון,
הודעה
להוי ידוע בי המבקשים הגישו לבית המשפט המחוזי
בירושלים בקשה למתן צו המכריז על ירושת המנוח הנ״ל
וכי בית המשפט ידון בבקשה הנ״ל ביום י״ז בחשון תשיי׳ג
) 5בנובמבר  (1952בשעה  10בבוקר.
כל התיכע טובת הנאה יבוא לבית המשפט במועד הנ׳׳ל,
שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
ר בתשרי תשי-ג) 25בספטמבר (1952
ד״ר יצחק נ .אבינל
רשם

תיק ירושה 273/52
בית המשפט המחוזי בחיפה
בענין ירושת המנוחה בתיה )גיטל( רבינוביץ מריגה
)לטביה( ,שנרצחה ע״י הנאצים בשנים 43־.1941
המבקשת  :פניה קיפר ,מארצות הברית.
הזמנה
להוי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט המחוזי
בחיפה בקשה למתן צו המכריז על יורש־ המנוחה בתיה )גיכל(
רבינוביץ ,מריגה )לטביה( .וכי בית המשפט ידון בבקשה הנ״ל
ביום זד בחשון תשי״ג) 20באוקטובר  (1952בשעה  10כבוקר.
56

כל התובע טובו! הבאה יבוא לבית המשפט גתאריר הנ״ל,
שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו,
שמעון רזי
ו׳ בתשרי תשי״נ) 23בספטמבר (1952
רשם
בית המשפט המחוזי בחיפה

תיק ירושות 274/52

בעניו ירושת המנוח דוד טומרקין מרעה )לטביה(,
שנרצח ע״י הנאצים בשנים .1941—43
המבקש  :אהרן זסלבסקי מחיפה.
הזמנה
להוי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט המחוזי בחיפה
בקשה למתן צו המכריז על ירושת המנות דוד טומדקץ,
מרינה )לטכיה( ובי בית המשפט ידון בבקשה הנ״ל ביום
א׳ בהשון תשי״ג) 20באוקטובר  (1952בשעה  10בבוקר.
כל התובע טובת הנאה יבוא לבית המשפט בתאריך הנ״ל,
שאס לא כן יהן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
שמעון רזי
ד בתשרי תשי״ג) 23בספטמבר (1952
רשם
בית המשפט המחוזי בחיפה

תיק ירושה 275/52

בענין עזבון המנוחה מרים וינטרפלד מקודם שומר
מקרית מוצקין ,שכונת הצריפים ,שמתה בקרית מוצקין ביום
כ״ח באייר תשי׳׳ב ) 23במאי .(1952
המבקש  :יעקב שומר מחיפה על ידי באי־כזחו עורכי
הדין ר .קנוך וז .המר׳ שכתבתם למסירת מסמכים היא  :רחוב
הבנקים 16׳ חיפה.
הזמנה
להוי ידוע כי המבקש פנה אל בית המשפט המחוזי בחיפה
בבקשה למתן צו המכריז על ירושת עזבון המנוחה מריס
•וינטרפלד)מקודם שומר( וכיגית המשפט ידון בבקשה זו ביום
א׳ בחשון תשי״ג) 20באוקטובר  (1952בשעה  10בבוקר.
כל התובע טובת הנאה יבוא לבית המשפט בשעה הנ״ל,
שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
שמעון רזי
ד בתשרי תשי׳׳ג) 23בספטמבר (1952
רשם
בית המשפט המחוזי בחיפה

תק ירושה 276/52

בענידעזבון המנחה יהודה ציפאני מנהריה׳ שמת ביום
י׳ בשבט תשי״ב) 6בפברואר  (1952בבצת.
המבקשת: :עימד ,ציפאגי ,מנהר־ד״ המיוצגת על ידי
באי־כוחה עורכי הדין כהן את גליק׳ נהריה.
הזמנה
להוי ידוע כי נעימה צ׳פאני.מנהריה ,באמצעות באי־כוחה
עורכי הדין כהן את גליק ,נהריה ,פנתה אל בית המשפט
המחיר בחיפה בבקשה למתן צו המכריז על ירושת עזבונו
של המניח יהודה ציפאני מנהריה׳ וכי בית המשפט ידון
בבקשה ביום א׳ בחשון תשי״ג ) 20באוקטובר  (1952בשעה
 10בבוקר.
כל התיבע טובת הנאה יבוא לבית המשפט בשער ,הנ״ל,
שאם לא כן יתן בית המשפט צ 1כטוב בעיניו.
שמעון רזי
ד בתשרי תשי״ג) 23בספטמבר (1952
רשם
ילקוט ר1ופוטיס  ,255ב״ז בתשרי תשי״נ.16.10.1852 ,

הזמנות כ ת י הד*ין
תיק 4/84/712
בית הדין בירושלים
הוגשה לפגי כית הדין בירושלים בקשה למתן צו ירושה־
בעזבון המניחה ד*ר שרה רביד ,שמתה בירושלים ביום ח׳
בסיון תשי״ב) 1ביוני .(1952
המבקש :ד״ר משה רביד.
הזמנה
כלי התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד
לבקשה הנ״ל יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה
עשר יום מיזם פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית הדין
צו כטוב בע-גיו.
ש .תנחום פראנק
ה׳ באב תשי״׳ב) 27בעלי (1952
מזכיד
תיק 4/86/712
בית הדין בירושלים
הוגשה לפגי בית הדק בירושלים בקשה למתן צז ירושה
על עזבון המנוח פנחס אברהם׳ שמת ביום א׳ בטבת תשי־ב
) 30בדצמבר  (1951בירושלים.
המבקש :ישכר אברהם.
הזמנה
כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו מיכה להתנגד
לבקשה;הנ׳׳ל יבוא לכית הדיל וימסור טענותיו תוך חמישה
 ,עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית הדין
צו כטוב כע-ניו.
י״ב באב תשי׳׳ב ) 3באוגוסט (1952

הרב יעקב ברוך
המזכיר הראשי

בית הדין בירושלים
תיק 5/8/712
הוגשה לפני בית הדין בקשה למנות את משה בר,
דניאל פרחי ,שמעון לוי לאפוטתפסיפ על עזבון המגית
מרדכי ישראל בר )ידוע גם בשם מרקו בר( ,שמת בירר
שלים כיום י״ז בניסן תשי״ב ) 12באפריל .(1952
המבקשת :מרים בר.
הזמנה
כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד
לבקשה הנ׳׳ל יבוא לבית הדין וימטור טענותיו תוך חמישה
עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית הרין
צו כטוב כע-גיו.
כ-א באלול תש־״ב) 11.בספטמבר (1952
ש .תנחום פראנק
מזכיד
תיק תשי״ג11/
בית הדין בירושלים
הוגשה לפני בית הדץ בירושלים בקשה למתן צו ירושה
בעזבון המנוחה פרידה ת ס מ ן  ,שמתה בירושלים ביום י־ו
באלול תש״ב) 7בספטמבר .(1952
המבקש  :צבי רוםמן.
הזמנה
כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד
למילוי הבקשה ה*1ל יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך
חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו׳ שאם לא כן יתן
בית הדין צו כטוב בעיניו.
ו׳ בתשרי תשי״ג) 25בספטמבר (1952
ש ,תנחום פראנק
מזכיר
י??ום הפרסומים  ,255כ״ז בת?רי תשי״נ4640.1953 ,

הרמות

תיק תשי״ג13/
בית הדין בירושלים
הוגשה לפני בית הדין בירושלים בקשה למתן צו ירושת־
בעזבון המנוח משה ויינשטוק׳ שמת בירישליפ ביום ה׳
באלול תשי״ב ) 29באוגוסט .(1952
המבקשת :פרומה ויינשטוק.
הזמנה
כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד
לבקשה הנ״ל יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה
עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית הדין
צו כטוב בע־ניו.
ר בתשרי תשי־ג) 25בספטמבר (1952
ש .תנחום פראנק
מזכיר

בית הדין בתל אביב־יפו
הוגשה לפני בית הדין לאישור הצוואה פדום  29בספטמבר
 1949של המנוח ברוך יצחק ייני ,שמת בתל-אניב ביום
כ״ד באב תשי״ 15) :באוגוסט .(1952
המבקש  :יצחק יעי .־
הזמנה
הריני מזמין בזה כל מעונין לבוא לבית הדין תוך חמישה
עשר •יום מיום פרסום הזמנה זו* ולתת טעם מדוע לא תאושר
הצוואה הנ׳׳ל ,שאס לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו,
כ״ז באלול תשי״ב ) 17בספטמבר (1952
יהודה קובו
מזכיר

תיק שיג/א6/ב
בית הדין בחיפה
הוגשה לפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבין
המנוח מנדל לוקה ,שמת בחיפה ביום י״ב באלול השייב
) 2בספטמבר  (1952ולמינויך .של האלמנה ט ו ג ה לוקה למ1־
הלת העזבון.
המבקשת  :טוצה לוקה.
ה ז׳מ נ ה
כל התובע טובת הנאה וכל מעונץ שיש לו סיבה להתנגד
לבקשה הנ״ל יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה
עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאס לא כן יתן בית הדין
צו כטוב בעיניו.
י״א בתשרי תשי׳יג) 30בספטמבר (1952
הרב בחום ניר
ספרא רויינא

תיק 552/51
בית הדין בפתח תקוה
הוגשה כפני בית הדן בקשה למתן צו ירושה על עזבון
המנוחה חנה שניצר ,שמתה בפתח תקוזז ביום  1באדר זר
תש״ד) 28בפברואר .(1944
המבקשים  :בעלה מיכאל שניצר״ בנה ליאון שניצר
ובניודד .פני ברטט <שניצר( ורות נקריטש )שניצ.0

כית הדין של הכגפיה הקתולית  -חיפה
הזמנה

הזמנה

כל התובע טזבת הנאד .זנל מעונין שיש לז סיבה להתנגד
לבקשה הג״ל יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה
עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית הדיו
צו כטוב בע־ניו.
ד בתשרי תשי״ג) 26בספטמבר (1952
הרב ש .כ׳׳ץ
המזכיר הראשי

הוגשה לבית דין הכנםיד .הקתולית בחופה בקשה להוגי*
פסק דין לקביעת ירושת המנוחה מיל אנה אנדראוים
עזאם ,שמתה בשפרעם בשנת  ,1950עזבה אם בשם סעדה
נאסר אלחדאד ,ובעל בשם הנא דאוד אלחוריה ,וילדים
סואד׳ בדיע׳ אדיב ,פדואה ,חנה.
כל מי שיש לו תביעות נגד ירושה זו מתבקש להתקשר
עם בית הןץ הנ״ל תוך שלושים יום מיום פרםופ הזמנה זו.
1שיא בית הרץ

פקודת ה ח כ מ ת

הודעות בדבר רישום חברות
.1
.2
.3
A

המספרים עובהודעות מציינים את הפרטיס האלו!:
שם ההברה
תארי!־ איגוד הזזברח
מטרות החברה
הון החברה

חברות פרטיות
 .1משתכני עובדי לשכת העבודה בתל־אביב ,בער־
בון מוגבל.
 .2י״ג באב תשי״ב) 4באוגוסט .(1952
 .3לחכור ,לשכור ,לקנות או לרכוש בכל צורה אחרת ולקבל
 .לשימוש את האדמה הידועה כחלק מחלקה  ,1מגוש ,6164
והנמצאת בתל־אביב ,על יד גבעח־רמב״ם ,מהקרן קיימת
לישראל בע-מ ,וששטחה  3דונמים נטו בעדר ,כולה או
מקצתה.
 .4הון של —) 1*00.אלף( לירות ישראליות המחולק לי1
מנית הקרן בת — 1.ליי ו־ 999מניות רגילות בנות —1,
ליי כל אחת.

.3
.4
.1
.2
.3
.4
.1
.2
.3

)חס(10477/

,1
. .2
.3

מעונות ראובן א׳ בערבה מוגבל.
יינ באב השי׳׳ב ) 4באוגוסט .(1952
לקנות ולרכוש ולקבל את העברת המגרש ,הידוע כגוש
 6538חלקה  8הנמצא בהרצליה׳ ולרשום את הנ׳׳ל בשם
החברה במשרד ספרי האחוזה בתל אביב.
הון של —) 1*00.אלף( לירות ישראליות המחולק לי1000
מניות בנות — 1.ליי כל אחת*׳
)חפ(10478/

, .1
.2
.3

מעונות ראובן ב׳ בערבון מוגבל.
י״ג באב השי״ב ) 4באוגוסט .(1952
לקנות ולרכוש ולקבל את העברת המגרש הידוע כגוש
 6538חלקה  9הנמצא בהרצליה ,ולרשום את הניל בשם
החברה במשרד ספדי האחוזה כתל אביב.
הון של —) 1,000,אלך( לירות ישראליות המחולק ל־1000
מניות בנות — 1.ליי כל אחת•
)חפ(10479/

.1
.2
.3

מעונות ראובן ג׳ בערבון מוגבל.
י׳ג באב חשי׳־ב ) 4באוגוסט .(1952
לקנ־ת ולרכוש ולקבל את העברת המגרש הידוע כגוש
 6538הלקה  ,10הנמצא בהרצליה ,ולרשום את הנ״ל בשפ
החברה במשרד ספרי האחוזה בתליאביכ.
הון של —) 1,000.אלף( לירות ישראליות המחולק לי1000
מניות בנות — 1.ליי כל אחת•
)חפ(10480/

,4

.4

.4

 .1מעונות ר א י ת ד׳ בערבון מוגבל.
 aי״ג באב השי״ב ) 4באוגוסט .(1952

93

.4
.1
.2
.3
.4
.1
.2
*3
.4

לקנות ולרכוש ולקבל את העברת המגרש הידוע בגוש
 6538דלקה  11הנמצא בהרצליה׳ ולרשום את הניל בשם
ההברה במשרד הפרי המזוזה בתליאביב.
הון של —) 1,000.אלף( לירות ישראליות המחולק ל־1000
מניות בנות — 1.ליי כל אחת.
<חפ(10481/
מעונות ראובן ה׳ בערבון מוגבל.
י״ג באב תשי״ב ) 4באוגוסט .(1952
לקנות ולרכוש ולקבל את העברת המגרש הידוע כגוש
 6538חלקה  12הנמצא בהרצליה ,ולרשום את הניל בשם
החברה במשרד ספרי האחוזה בתל אביב.
הון של —) 1,000.אלף( לירות ישראליות המחולק ל־1000
מניות בנות — 1.ל-י כל אחת.
)חפ(10482/
מעונות ראובן ו׳ בערבון מוגבל.
י״ג באב תשייב ) 4באוגוסט .(1952
לקנות ולרכוש ולקבל את העברת המגרש הידוע כגוש
 6538הלקה  13הנמצא בהרצליה ,ולרשום את הנ״ל בשם
החכרה במשרד ספדי האחיזה בתל אביב.
־הון של — 1,000.ואלף( לירות ישראליות המחולק ל־1000
מניות בנות — 1.ליי כל אחת<
)חפ(10483/
מעונות ראובן ז׳ בערבון מוגבל.
ייג באב תשי״ב ) 4באוגוסט .(1952
לקנות ולרכוש ולקבל את העברת המגרש הידוע כגוש
 6538חלקד 14 ,הנמצא בהרצליה ,ולרשום את הגיל כשם
הזזברה במשרד ספרי האחוזה בתל אביב.
הון של —) 1,000.אלף( לידות ישראליות המחולק ל־1000
מניות בנות — 1.ל״י כל אחת•
)חפ(10484/
מעונות ראובן ח׳ בערבון' מוגבל.
י״ג באב תשי-ב ) 4באוגוסט .(1952
לקנות ולרכיש ולקכל את העברת המגרש הידוע כגוש
 6538חלקה  15הנמצא בהרצליה ,ולרשום את הנ־ל בשם
החברה במשרד כפרי האחוזה בתל אביב.
הון של —) 1,000.אלף( לירות ישראליות המחולק ל־1000
מניות בנות — 1.ליי כל אתת•
)חפ(10485/

.1
.3
.3
.4

מעונות ראובן טי בערבון מוגבל.
י״ג באב תשי׳׳ב ) 4באוגוסט >1952
לקנות ולרכוש ולקבל את העברת המגרש הידוע בגוש
 6538חלקה  16הנמצא בהרצליה .ולרשום את הנ־ל בשם
החברה במשרד ספרי האחוזה בתל אביב.
הון של —) 1,000.אלף( לידות ישראליות המחולק ל־1000
מניות בנות — 1.ליי כל אחת•
)חם(10486/
י?קוט הפרסוסיס  <3s2כ׳׳ז בח?1די ה^י״ג,10.1052.W ,

אבני ״לימה״׳ ,ליטוש יהלומים מגדל אשקלון
בעדבון מוגבל.
י״ד באב תשי״ב ) 5באוגוסט .(1952
לפחת תעשית ליטוש יהלומים ,לעסוק ביצוא ומסחר של
יהלומים מלוטשים ,לעסוק ביבוא של הומר גלם לתעשיה
זו ,לקנות זלמכוד חומד גלם.
הון של —) 3,000.שלושת אלפים( לירות ישראליות המ
חולק ל־ 300מניות בנות — 10.ל״י כל אחת.
)!הפ(10487/

.1
נ.
.3
.4

!.
.2
.3

A

.1
.2
.3

.4

חברת צבעים ״ נ ת ך בערבון מוגבל.
י״ד באב תשי״ב ) 5באוגוסט .(1952
'לעסוק בצבעות ,פלסטיקה ,דקורציה ,שלדים ובכל הקשור
בעסקי צבעות בכל חלקי מדינת ישראל .להק-ם׳ לשנות,
ולהחזיק בתי מלאכה ,מחסנים ,משרדים ובנינים להחזקת
מכונות ומכשירי עבודה ,אחסון המרים וסחורות הקשר
דים בעסקים הנ״ל.
הון של —) 1,000.אלף( לירית ישראליות המחולק לי1000
מניות רגילות בנות  1ל״י כל אחת.
)חפ(10488/
חברה לתכנון ולכלכלה בערבון מוגבל.
י׳׳ר באב תשי״ב ) 5באוגוסט .(1952
לפעול כמתכננים של מפעלים תעשיתיים ,חקלאיים ,מס־
חריים ושל מפעלים אחרים מכל מין זסוג ,וביועצים כל־
כליים ,יועצים כספיים ,מהנדסים מכניים ומהנדסים
כלכליים.
הון של —) 1 000.אלף( לירית ישראליות המחולק ל־1000
מניות בנות — 1.ל״י כל אחת•
)חפ(10489/
־

 .1־ ־״עוצמה״ חברה להובלה בערבון מוגבל.
 .2י״ד באב תשי״ב )' 5באוגוסט .(1952
 .3לנהל את כל העסקים הבאים או כל אחד מהט ,כלומר של
הובלה בכלל׳ סוכנות לנסיעות ולמשלוח של אנשים ושל
סחורות גיבשה ,בים ובאויר וכל עסק אחר שאפשר לנהלו
י בקשר עם הנ״ל.
 Aהון של —) 5,000.חמשת אלפים( לירות ישראליות המהו
דק ל־ 5000מניות בנות — 1.ל׳־י כל אחת.
)חפ(10490/
.1

*שמטך ,חברה ישראלית לשמנים טכניים בערבון
מוגבל.
"Shamtan" Israel Co. For Technical Oil,
Limited

 .2ט״ו באב תשי״ב ) 6באוגוסט .(1952
 .3להקיפ ולנהל מפעל או מפעלים לחידוש שמןימכונות
משומש ,יצירת שמני פיכה וזיקוקם ,שמנים טכניים אח־
רים. ,גר־ם״ ,חימיקלים טכניים והמרי ניקוי שוגים ומסחר
במוצרים אלה.
 .4הין של — 1,000.אלף לידות ישראליות המחולק ל־1000
מביית רגילות בנות — 1,ליי בל אחת.
)חפ(10491/
 .1שרות ליצרנים של נעלי ילדים בערבון מוגבל.
 .2ט׳ ו באב תשי״ב ) 6באוגוסט .(1952
 .3ליצג את כל היצרנים של נעלי ילדים או !רלק מהם
בפני השלטונות — הממשלתיים או האחרים׳ לנהל משא
ומתן עפ שלטונית אלה בשם היעדגיה הנ״ל׳ לקבוזנ ולהס־
כים לקביעה מחירים של תוצרהפ ,להסכים לחלוקת חמרי
גלפ בין היצרגים׳ לפנות בשמם לשלטונות המוסמכים בכל
  •-מיני בקשות ,הצהרות וכדומה. Aהון של —) 1,060.אלף( לירות ישראליות המחולק ל־1000
מגיות רגילות בנות — 1.ליי כל אחת• .
)(10492/tm

ילקוט הפרסוסים  ,855כ״ז נת^רי ח?ןי־נ,19.10.1652 ,

.1
,2
.3

,4
,1
•2
,3
" .4
.1
,2
,3
.4

.1
.2
.3
.4

דיר י .קרול ושדת׳ בערבון מוגבל,
Dr. J. IroJj A Co. Limit*d
ט׳׳ו באב תשייב ) 6באוגוסט •(1952
לנהל עסקים ביצרנים וםוחריפ בחמרים הימיים ,מיפ: ,
סמי מרפא ,סממנים׳ רפואות ,גבס ,תחבושות׳ רטיות,
המרים מחטאים ,זבליפ׳ מלחים ,חומצות ,צרכי איבל י
ומזיו•
הון של —) 11/100.אחד עשר אלף( לירית •ישראליות
המחולק לי 11000מניות בנוח — 1.ל-י בל אחת•
)חפ(10493/
ממסינד בערבון מוגבלMemiind Co. Limited .
מיו באב תשי׳׳ב ) 6באוגוסט .(1952
לייצר מכונות תפירה לתצרוכת ביתית ותעשיתית.
הון של —) 1,000.אלף( לירות ישראליות המחולק
ל־ 10000מניוד ,בנות  100פרוטה כל אחת.
)חפ(10494/
״גריגור״ בעךבון מוגבל.
ט״ו כאכ תשי״ב ) 6באוגוסט .(1952
לעשות או לרכוש ולקבל העברת מגרש או מגרשים או
כל חלק של מגרש או מגרשים מגוש  ,6518חלקה • »115
ובגוש • ,6620חלקה  ,1הרצליה.
הין של) 1,000.—,אלף( לימת ישראליות המחולק ל״1»00
מניות כנות — 1,ל״י כל אחת.
)חפ(10495/
״מקצועיים״ חברה לעבודות קבלניות בערבון
מוגבל.
ט״ו באב חשי״ב ) 6באוגוסט .(1952
לקבל עב־דות בניה מכל סיג ימץ הן ממוטדות ממשל־
תייס ,צבאיים ,עירוניים ,גופים ציבוריים ופרטיים.
הין של ) 50,000חמישים אלף( לירית ישראליית המר
הילק ל־ 500מניות רגילית בנית — 100.ליי כל אחת• -
)חפ(10496/

 .1׳,צפון טקסטיל״ בערבון מוגבל.
 .2ט״י באב תשי״ב ) 6באוגוסט .(1952
 .3לרכוש את המפעל לאריגה השייך ליוטף גרופולד•,הנמצא
כבניני התערוכה בתל אביב ,ולנהלו כמפעל תעשיה.
 .4הון של — 999.ותשע מאות תשעים ותשע( לירות ישרא
ליות המחולק ל־ 999מניות רגילות בנות — 1.ל״י בל
אחת.
)הפ/ד(1049
!,

״אלקטרו־כללר״ תעשיות כימיות בערבון מוגבל.
"Electro—Chlorine" Chemical Industries
Limited

 .2ס-ו באב תשייב ) 6באוגוסט .(1952
 ,3לנהל את העסקים של יצרנים ,סוחרים בחימיקלים ,גזים,
המרי רפואה׳ רפואות ,פלסטר אוף פריס ,גבס ,פלסטר,
חמריפ מחסאיפ ,לשנים ,מלחים׳ מזונות ,שמנים׳ צבעים,
דבק ,גומי ,המרוקים׳ ריהוט ,ציוד ,מבינות והמרים כי
מיים חשמליים ומדעיים לצרכי בתי חולים ,צילום ובר.
 Aהון של —) 1,000.אלף( לידות ישראליות המחולק ל־1000
מניות בנות — 1.ליי כל אחת.
)חפ(10498/
.1

״ברמל״ חברה ישראלית לספנות בערבון מוגבל.
"C«rmeI" Israel Shipping Company Limited

 .2ס׳׳ו באב תשי-ב ) 6באוגוסט .(1952
 .3לנהל עסקים כבעלי אניות׳ בעלי ספינות׳ בעלי ספינות
גרר .בעלי סירות ,מובילי נוסעים וסחירות ,קבלני הובלה,
בעלי מזחים ,בעלי מחסנים ומחסני ערובה.
 Aהון של —) 1,000,אלף( לירות ישראליות המחולק ל־1000
מניות מ ו ת — 1.ל״י בל אחת,
)חפ(10499/
99

חברה בלממון בערבון מוגבל.

.1

 .2ט״ז באב השי״ב )ד באוגוסט .(1952
 .3לייסד ,לנהל ,להקים ,לרכיש בכל דרך אחרת מעבדות,
מפעלים הימיים ,מפעלים דקחיים ,מעבדות למהקר ,בתי
חרושת ,עסק או עסקים לייצור ,עשית ,המצאת ,ניצול
פטנטים ^ ,ל תכשירים רקהיים או הימיים — ,רפ־אות,
ד:רי קוסמטיקה ,זריקות ,וכל מוצרי רפואה ,רוקחות,
חימיה בדרכים ובאופנים שייראו לחברה•
 Aהון של —) 3,000,שלושת אלפים( לירות ישראליות המי
הילק ל־ 3000מניות בנות — 1.ל״י בל אתת.
)ה(10500/5

חברה

לתעשית

חמרי

בנין

.1

״מצר״
מוגבל.

.1

דירת מלכה ברחוב הפרדס  12בערבה מוגבל.

 .2י״ז באב רשי׳׳ב ) 8באוגוסט .(1952
 .3לרכוש ,לקבל ,לרשום רשמית בספרי האחיזה בדרך של
קניה ,חכירה או בכל דרך אחרת דירה בבית המשותף
העומד על החלקה  18מגוש .6953
 Aהון של —) 1,000.אלף( לירות ישראליות המחולק ל־9800
מניות רגילות כנ־ת  100פרוטה כל אחת ר 200מניות
בכירה בנית  100פרוטה כל אחת.
)<דפ(10502/

גרדין ,מפעלי טקסטיל בישראל בערבון מוגבל.

Gardin, Israel Textile MÜIs Limited
 .2י״ז באב תשי״ב ) 8באוגוסט 952ז(.
 .3לינוד ,להקים ,לקדם ,לפתח• להפעיל זלנהל מפעלים,
בת־ •חרושת ובתי מלאכה לצביעה׳ אשפרה׳ טווית חוסים,
אריגה ,כרינה ,קליעה׳ שזירה ,מירוק ,מירצור ,הלבנה,
הופסה של כותנה ,פשתן ,קנבומ ,יוטה וכל מיני צמר
וצמר גפן.
 .4הון של —) 6,000.ששת אלפים( לירות ישראליות המחולק
ל־ 6000מניית רגילות בנות  1.--ל־יי כל אחת.
)הפ(10503/

.1

חברת בית רחוב טיומקין  15בערבץ מוגבל.

 .2י״ז דאב י־ש״׳כ ו 8באיגיסט .(1953
 .3לרכיש את הבעלות על החלקה  88מגוש  ,6941הרשומה
במשרד ספרי האחוזה בתל אביב• בספר  ,46דף  72ששט
חי; הרשים היא  533 80ממ״ר ,הידועה גם בשם רחוב
ט״מק־ז  ,15תל־אדיב.
 .4הון של —) 1,000אלף( לירות ישראליות המחולק
לי 10000מניות בנות  100פרוטה כל אחת.
)חפ(10504/

»חחת מינה ואידה בערבון מוגבל.

.1

.2
.3

.4

.

י״ז באב תשי״ב ) 8באוגוסט .(1952
לרכוש׳ לחתום ,להחזיק ולהעביר כל זכ־יות ,מניות,
מניות סטוק ,אגרות !רוב ,אגרות סטוק ,שטרי הרחייבות,
התחייבויית ובטחונות יכל ניירות ערך אחרים בכל חברה,
שותפות ,גוף משפטי ,ממשלתי ,עירובי או אחר•
חון של —) 1,000אלף( לירות ישראליות המחולק
ל* 10000מניות בנות  100פרוטה כל אחת.
)חפ(10505/

.1

אחוזת'מיכאל בערבון מוגבל.

 .2י*ז באנ חשי״ב) 8באוגוסט .(1952
 .3לרכוש את הבעלות על חלקה  165מגוש « 826ננתניה,
ששטחה  851ממ״ר בערך.

100

.1
.2
.3

״סויטלנה״ בערבון מוגבל Svet!aw Limited״
י״ז באב תשי״ב ) 8באוגוסט .(1952
לעסוק כיצרנים ובעלי תעשיה בענפי מתכת וחשמל ואח־
ריס ,להקים ולנהל מפעלים תעשיתיים .להשקיע כספים
במפעלים תעשיתיים ,או במניות ובניירות ערך אחרים של
מפעלים תעשיהיים.
הון של —) 1,000.אלף( לירות ישראליות המחולק ל־1000
מניות בנות — 1.ל״י כל אחת.
)חפ(10507/

.1

זימאר בעדכון מוגבל.

.4

בערבון

 .2ט״ז כאב תשי״ב )ד באוגוסט .(1952
 .3לנהל ולפתח בית חרושת למוצרי מלט ,צינורות ,מרצ
פת ותעשיות של כל יתר חמרי בנין.
 .4הון של —) 36,000.שלושים וששה אלף( לירות ישראליות
המחולק ל־ 36מניות בנות  1000ל*י כל אחת.
)חפ(10501/

.1

 .4הון של —) 1,000אלף( לירות ישראליות המחולק ל־1000
מניות במת —.נ ל״י כל אחת.
)חס(10506/

 .2י״ז באב תשי״ב ) 8באוגוסט .(1952
 .3לעסוק בבנית בתים ובעסקיהם של קבלנים מכל סוג וכן
לעסוק בעסקי יצרנים ,סויהריס ,יבואנים ויצואנים של
המרי בנין מכל סוג.
 .4הון של —) 5,050חמשת אלפים וחמישים( לירות ישרא
ליות המחולק למניה מיוחדת בת — 50.ל״י ר 100מניות
רגילות בנות' — 50.ל״י כל אחת.
)חפ(10508/

.1

״מרקאטור״,חברה לסחר בערבון מוגבל.

"Mercator", Trade Company Limited
 .2י׳״ז באב תשי״ב ) 8באוגוסט .(1952
 .3לעסוק בעסקי מסחר בסחורות ,מוצרים ומצרכים^למיניהם
בסיטונות וקמעונות ,יצוא ויביא בשם החברה על חשבונה,
וכן כסוכן ובא־כיח של אחרים.
 .4הון של —) 500.חמש מאות( לידות ישראליות המחולק
ל־ 500מניות בנות — 1.ל״י כל אחת.
)הפ(10509/

 .1קמן ,חברה קבלנית לבנין בערבון מוגבל.

 .2כ׳ כאב תשי״ב ) 11באוגוסט -(1952
 .3לדאיג ,לטפל ,ולעסוק ,לסייע ,להקים ,להשתרף עם אח
רים בהקמת בתים ,בתי־מלון ,בתי מגורים ,בתי חרושת
ומלאכה ,מוסכים וכל מיני בנינים או מבנים אחרים
בשביל תושבי ישראל ,בשביל חושבי חון לארץ וחברות
וגופים ישראליים אי אחרים.
 .4הון של —) 10 000,עשרת אלפים( לירות ישראליות המחו־
לק ל־ 10000מניות בנות — 1.ל״י כל אחת.
)חפ(10510/

.1

בית שמואל בערבון מוגבל.

 .2כ׳ באב תשי״ב ) 11באוגוסט ,(1952
 .3לקנות או לרכיש בכל צירה שהיא את הנכסים הרשומים
במשרד ספרי האחוזה בתל־א״ב בגוש  ,6546חלקה 432
הנמצאים בהרצליה יתד עם כל הזכויות הקשורות נהם.
 .4הון של —) 1,000.אלף( לירות ישראליות המחולק ל־10000
מניות בנות  100פרוטה בל אחת.
)חס(10511/

 .1מעון בנימין בערבון מוגבל.

 .2כ׳ באב תשי״ב ) 11באוגוסט .(1952
 .3לקנית אי לרכוש בכל צורה שהיא את הנכסים הרשומים
במשרד ספרי האחוזה נתל־אביב בגוש  ,6546חלקה 430
הנמצאים בהרצליה יחד עם כל הזכויות הקשורות בהם.
 .4הון של —) 1,000.אלף( לירות ישראליות המחולק
לי 10000מניות בנות  100פרוטה כל זמזת.
)חפ(10512/

.1

חברת מאפיה התקוה בער בון מוגבל

 .2כ׳ נאב תעי״ב ) 11באוגוסט .(1952
 .3לשכור חנות בלוד ולהשתמש בה לאפיה ומכירת לחם•
 Aהון של —) 2,500.אלפיים וחמש מאות( לירות ישראליות
־ המחולק ל־ 2500מניות בנות — 1.ל״י כל אחת.
)תס(10513/
255י?קוט חפרםומיט

 ,כ״ז נתמרי ת^י״נÎWS.46.10 ,

 .1משה מ א ר י ושותפיו בערבון מוגבל.

 .2כ׳ באב תשי״ב ) 11באוגוסט .(1952
 .3יבוא ויצוא של כל מיני חמרים רפואיים ובו׳ ,מכונות,
חמרי גלם וכל מיני סחורות אחרות  ,לעסוק בייצור של
כל מיני חמרים רפואיים ודנטליים.
—) 10,000,עשרת אלפים( לירות ישראליות ד,מ־
 .4הון של
חולק ל־ 40מניות יסוד בנות — 10.ל״י כל אחת ו־9600
מניות רגילות בנות — 1,ל׳׳י כל אחת,
)הפ(10514/
 1.עטל פריש בערבון מוגבלé! FnschLimitedEt,
 ^.2כ׳ באב תשי״ב ) 11באוגוסט .(1952
 .3לרכוש ולהחזיק את המגרש הידוע כחלקה  158מגוש
 6608כולו או!תלקים ,ולבנות עליו כל מיני בנינים ולהח
זיק בהם ,ובכלל לעשות את כל הדרוש לשם רכישת
המגרש הנ׳״ל.
 .4הון של —) 1,000.אלף( לירות ישראליות המחולק ל־10
מדות בנות — 100,ל״י כל אחת.
)תפ(10515/

.1

אנדס ,חברה מסחרית בערבת מוגבל.

Andes, Commercial Company Limited
 .2כ׳ באב תשי״ב ) 11באוגוסט ,(1952
 .3לנהל עסקים של סוחרים ,בעלי הון ,בעלי מימון ובעלי
זכויות ולהוציא לפועל כל מיני פעולות מסחריות של מקח
וממכר ,כספיות ואחרות ,פרט לניהול עסקי בנק במורן
פקודת הבנקים. .
 .4הון של —) 1,000.אלף( לירות ישראליות המחולק ל־1000
מניות רגילות בנות — 1.ל״י כל אחת.
)חפ(10516/

 ,3לנהל עסקים בתור מחזיקים בפניות* בחלקים ובזכויות
בחברות׳ במפעליו כבתי עסק״ בבתי מסחר ובבתי
. .
יחרושת.
 .4הון של —) 1,000.אלף( לירות ישראליות המחולק ל־«1
מניות יסוד בנות — 1,ל״י כל אחת ר» 95מניות רגילות
כנות— 1.ל״י כל אחת.
)חפ(10521/

חברת ביז לאומית לנסיעות בערבו! מוגבל,

.1

The Internationa! Travel Company Limited
 .2כ״ג באב תשי״ב} 14באוגוסט .(1952
 .3לקבל עסקים של סוכני ספנות ,נתיבי אויר ,שירותי רכבת׳
שירותי אוטובוסים ושירותי הובלה :והסעה אחרים.
 .4הון של —) 2,000.אלפיים( לירות ישראליות המחולק
ל־ 2000מניות בנות — 1.ליי כל אחת,
^הפ/ב(1052

 .1גוש  8274חלקה  80מ ת נ י ה בערבון מוגבל.
 .2כ״ג באב תשי־׳ב) 14באוגוסט .(1952
 .3לרכוש את הבעלות על חלקה  80מגוש  8274בנתניה או
חלקים ממנה בשסח כולל של  511ממ״ר בעדך•
 .4הון של —) 1,000.אלף( לירות ישראליות המחולק ל*1«0
מניות בנות — 1.ל״י כל אחת,
<חפ^10523/
.1
.2
.3

 .1״מי—ימי״ ברכת שחיה בערבון מוגבל.
 .2כ׳׳א באב תשי״ב ) 12בא־גוסט .(1952
 .3לנהל ,לרכוש בכל דרך שהיא ,לתכנן ,לבנות ,להקים,
לשפר׳ לצייד ,להפעיל ולטפל בבל דרך אחרת בברכות
שחיה ,מרחצאות׳ מגרשי ספורט׳ מקומות שעשועים׳ מקו־
פות מרגוע ,בתי קפה ומסעדות,
 Aהון של —) 10,000.עשרת אלפים( לידות ישראליות המ
חולק ל־ 450מניות יסוד א׳ מ ו ת — 1.ל״י כל אחת450 ,
מניות יסוד ב׳ בגות — 1,ל״י כל אחת 10 ,מניות בכורה
הניתנות לפדיון בנות — 10.ל״י בל אחת ו־ 9000מניות
רגילות בנות — 1.ל״י כל אחת.
)חפ(10518/

 .1משק סעדה בעדביז מוגבל.
 2.כ״א באב תשי״ב ) 12באיגוסט
 .3לייסד ,לבנות׳ להקים ,לנהל משק חקלאי בכל צורותיו,
לגדל ,להחזיק׳ לקנות׳ למכור חיות בית ,בהמות ובעלי
חי לשם גידולם ושיווקם.
 .4הון של —) 1*00.אלף( לידות ישראליות המתולק לי200
מניות בנות — 5.ל״י כל אחת.
נחפ(10519/

.1

חקלאות ממוכנת בערבון מוגבל.

 .2כ״א באב תשי״ב ) 12באינוסט .(1952
־  .3לבצע עבודות חקלאיות בקבלנות או על ידי השכרה,
החברה ,השאלה והעמדה לשימוש בכל צורה אחרת של
מכונות .וכלים חקלאיים ,בלי הגבלה כל שהיא.
 Aהון של —) 10,000.עשרת אלפ־ם( לידות ישראליות המ
חולק לי 10000מניות רגילות בנות — 1.ל״י כל אחת.
)חפ(10520/

 .1ק .ל .חברה להשקעות בערבה מוגבל.
K. L . Investment Comapny Limited
 .2כ*א באנ תשי״ב ) 12באוגוסט .(1952
י5יןוס הפרסומים  ,255כ״ז נח׳זרי ת^י״ג,19.10.1952 ,

.4

.

.1

אטרית בערבץ מוגבלitrith Limited ,
ג׳ במיון תשי״ב) 27במ«י .(1952
לפתח ,לייסד ,לנהל ולהחזיק בתי־מלאכה ובתי חרושת
לאטריות וכל מיני מוצרי בצק אחרים ,בייצור ובמסחר,
ביצוא וביבוא של אטריות וכל מיני מוצרי בצק אחר־ס ו
לייסד ,לפתח׳ להחזיק ולנהל וכן לקנות ולמסור ולהעביר
בתי מלאכה וחרושת ומעבדות למחקר בקשר עם עמקי
החברה.
הון של —) 10,000.עשרת אלפיפ( לירות ישראליות הנד
חולק ל־ 20מניזת יסוד בנות — 100.ל-י כל אחת ר*89
מניות רגילות בנות ־ 10.-ל״י כל אחת,
)חפ(10192/

חברה לפיתוח בנגב בערבון מוגבל.

 .2ז׳ באב תשי״ב) 29ביולי .(1952
 .3לעסוק בפיתוח אוצרות הנגב ,ובקשר לזה לנהל כל מיני
מפעלים ועסקים הקשורים בפיתוח בארץ בכלל ובנגב
בפרט׳ לייסד תעשיות ומפעלים בנגב ,לבנות׳ לםפק,
להוביל ,ובכלל לעסוק בכל עסק הקשור במישרין ובעקי
1952K
פין בפיתוח הנגב.
 .4הון של —) 4,000.ארבעת אלפים( לידות יעראליית
המחולק ל־ 400מגמת רגילות בנות — 10.ל״י כל אחת,
)חפ(10386/

.1

תעשיות ספורט ישראליות בערבו? מוגבל,
Industries Limited

îjrael Sparta

 .2כ״א באב תשי״ב) 12באוגוסט .(1952
 .3ליצר הן באמצעות מכונות והן בעבודות •יד ,לפחוד׳ לק־
נות ,למכור ,להשאיל ולעסוק כיבוא וביצוא של כל מעי -
מכשירי ספורט ,בגדי ספורט ,משחקים וצעצועים וכל
דבר או!חפץ הקשור בספורט.
,-4׳ הון של —) 5,000.חמשת אלפים( לירות ישראליות המ
ה ולק ל־ 5000מניות בנות — 1.ל״י כל אחת.
)חפ- (10517/
י׳׳ח באלול תשי״ב ) 8בספטמבר .(1952

א .דנציגד

ב/הרשפ הכללי
רשם החברות בפועל
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סונןודת האגודות השיתופיות
ה ו ד ע ו ת ב ד ב ר רישום א ג ו ד ו ת ש י ת ו פ י ו ת
 .1״אל־זהדה״ אגודה שיתופית צרכנית שיווקית
!;מספרים שמזוזעות גוציינים את הפרטים האלה :
בדיר אל־אםד בערבון מוגבל.
 .1שם האגודה.
 .2דיראל־אסו.
 .2כתובת רשומה.
 .3ד׳ בתשרי תשי״ג) 23בספטמבר .(1952
 .3ת«רי 7וזרישום.
 .4צרכנות.
 .4סוג האגודה.
 .1אגודה שיתופית צרכנית שיווקית בכפר מנדה
בערבון מוגבל.
 .1קופת תגמולים של עובדי אמקור אגודה שיתופית
 .2כפר מנדה.
בעדבון מוגבל.
 .3ד׳ בתשרי תשי״ג) 23בספטמבר .(1952
 .2תל־א־יב.
 ,4 .צרכנות.
 .3ד׳ בתשרי תשי״ג) 23בספטמבר ,(1952
 .4ק־פת תגמולים ופנסיה.
ד׳ בתשרי תשי״ג) 23בספטמבר .(1952
ל .גרפונקל
 .1כפר מלל מושב עובדים להתישבות שיתופית
רשם האגודות השיתופיות
בערבון מוגבל.
 .2כפר מלל.
 .3ד׳ בתשרי תשי״׳ג) 23בפפטמבד .(1952
 :הודעות על שינויי שם
 .4אגודה לחקלאות.
נמסרת בזה הודעה בי באישורי מהיום שונה שם האגודה
 .1״נחלאות״ אגודה שיתופית חקלאית להתישבות
הרשומה מסה כדלהלן:
בערבון מוגבל.
ה ש ם ה ק ו ד ם  :ברית פיקוח לאגודות שיכון
 .2היפה.
בערבון מוגבל.
 .3ד׳ בתשרי תשי״ג) 23בספטמבר .(1952
ה ש ם ה ח ד ש  :ברית פיקוח לאגודות שיכון
 .4אגודה להקלאוח.
אגודה שיתופית בערבלן מוגבל.
 . .1ארגון ״עולי פרס״ להתישבות שיתופית של הפו־ כ״ה באלול תשי״ב ) 15בספטמבר (1953
על המזרחי בערבון מוגבל.
נמסרת בזה הודעה כי באישורי מהיום שונה שם האגודה
 .2תל־אביב.
הרשומה מסה כדלהלן:
 .3ד׳ בתשרי השי״ג) 23בספטמבר .(1952
ה ש ם ה ק ו ד ם  :״כפר־מאלד״ קבוצת פועלים
 .4אגודה לחקלאות.
להתישבות שיתופית בערבון מוגבל.
בערבון
שיתופית
חקלאית
אגודה
 .1גן הדרום,
ה ש ם ה ח ד ש  :״כפר־םאלד״ הקיבוץ המאוחד
מוגבל• .
קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בערבון מוגבל.
כ״ה באלול תשי״ב ) 15בספטמבר (1952
 .2גךיבנה.
 .3ד׳ בתשרי השי״ג) 23בספטמבר .(1953
נמסרת בזה הודעה כי באישורו מהיום שונה שם האגודה
 .4אגודה לחקלאות.
הרשומה מטה כדלהלן:
הסתדרות
שזדי
ים,
לעבודות
לאומית
 .1קבוצה
ה ש פ ה ק ו ד ם  :״בני הראל״ ארגון חיילים
• העובדים הלאומית בארץ ישראל אגודה שיתופית
משוחררים להתישבות שיתופית בערבון מוגבל.
בערבון מוגבל.
ה ש ם ה ח ד ש  :כ פ ר טרומן מושב עובדים
להתישבזת שיתופית׳ בעדכון מוגבל.
 .2תל־אביב.
כ״ה באלול תשי״ב ) 15בספטמבר (1952
 .3ד׳ בתשרי תשי״ג) 23בספטמבר .(1952
ל .גרפונקל
 .4אגודה לחקלאות.
רשם האגודות השיתופיות
 .1דבא מושב עובדים להתישבות שיתופית בערבון
מוגבל.
העברת האקטיבה והפסיבת
 .2דבא.
 .3ד׳ בתשרי תשי״ג) 23בספטמבר ,(1952
בהתאם להוראות ולנוהל הקבזע בסעיף  (2)13לפקודה
 .4אגודה ליהקלאות.
האגודות השיתופיות החליטה האגודה אגודת מים שיתו־
פית בכפר־הס בערבון מוגבל להעביר את האקטיבה
 .1״קמח״ מאפיה קואופרטיבית בחדרה בערבון והפסיבה שלה לי;
מוגבל.
״יבולים״ אגורה חקלאית שיתופית לשיווק ,לאס
 .2חדרה.
פקה ואשראי בכפר הם בערבון מוגבל.
 .3ד׳ בתשרי תשי״ג) 23בספטמבר .(1952
נמסרת בזה הודעה לנושי האגודות הנוגעות בדבר שלאחר
שלושה חדשים מתאריך פרסזם הודעה זו תקבל העברת האק־
 .4יצרנות ושירותים.
טיבה והפסיבה דלעיל תוקף על ידי אישורי מלבר אם יומצא ו
 .1״מצת אור״ מוסד קואופרטיבי לעבודות חשמל
לי תוך המועד הנ״ל סיבות ונימוקים המחייבים אחרת.
ומנועים בחיפה בערבת מוגבל.
ה׳ בתשרי תשי׳״ג) 24בספטמבר (1952
 .2חיפה.
ל .גרפונקל
 .3ר בתשרי תשייג ) 23בםפטמבר .(1952
רשם האגודות השיתופיות
 .4יצרנות ושירותים.
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י5יןוט הפרסימיפ  ,255כ״ז גת^רי תיןי״נ,19.10.1932 ,

צווי פירוק ומודעות לנושים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  46לפקודת האגודות השיתו
פיות׳ הנני מצווה• בזה על פירוק האגודה ״היוצר״ אגודה
שיתופית לייצור המרי בנין מיסודם של חיילים משוח
ררים ברמת השרץ בערבו! מוגבל וממנה למפרק את
ישראל אשכנזי ,מחלקת האיגוד השיתופי ,ירושלים.

מכתיבת :משרד העבודה׳ מחלקת האיגוד השיתופי! רחוב
הרצל ,ירושלים.
ה׳ בתשרי תשי״ג) 24בספסמבר (1952
ל .גרפונקל
רשם האגודות השיתופיות

בהתאם לתקנה ) 11ה( לתקנות האגודות השיתופיות,
הודעות לפי סעיף ) 59ד(
 ,1934נדרש כל בעל תביעה מן האגודה להגיש את תביעתו
הואיל וביום •י״ט בסיון תשי״ב ) 12ביובי  (1952פורסמה
בכתב למפרק תוך חודש ימים מיום פרסום הודעה זו׳ לפי
בילקוט הפרסומים  235הודעה שאם תוך מיעד של שלושה
הכתיבת  :משרד העבודה ,מחלקת האיגוד השיתופי ,רחוב
!חדשים מיום פרסומה לא יראו לי סיבות המחייבות אחרת
הרצל ,ירושלים.
יימחק שמה של האגודה אכספודט תפוחי זהב אגודה
(1952
בספטמבר
)15
תשי״ב
כ׳׳ה באלול
שיתופית בערבון מוגבל מפנקס האגודות השיתופיות והא
גירה תבוטל <
בתוקף סמכותי לפי םעיף  46לפקודת האגודות השיתו
והואיל ולא הובאו בפני כל סיבות המחייבות אחרת t
פיות ,הנני מצווה בדה על פירוק האגודה קואופרטיב עובדי
הריני מוסר בזה הודעה ששמה של האגודה הנדונה נמחק
יהלומים ״אלמוג״ בפתח־ הקוד ,בערבון מוגבל וממנה
מפנקס האגודות השיתופיות !והאגודה בוטלה t
למפרקים את נתנאל אסמן ,מרכז הקואופרציה ,ת.ד,877 .
בתנאי שהתחייבותו של כל מנהל ,מנהל עסקים וחבר
תל־אביב ,וישראל אשכנזי׳ מחלקת האיגוד השיחיפי• ,
באגודה הנ״ל ,מקום שהיא קיימת׳ תתמיד ויוסיף להיות לה
ירושלים.
תוקף באילו לא ביטלה האגודה׳ וששום דבר לא יפגע בכוחו
בהתאם לתקנה ) 11ה( לתקנות האגודות השיתופיות,
של בית המשפט לפרק את האגודה הנדונה.
 ,1934נדרש כל כעל תביעה מן האגודה להגיש את תביעתו
כ״ה באלול תש״׳ב ) 15בספטמבר (1952
ככתב למפרקים חוף חודש ימים מיום פרסום הודעה זו׳ לפי
הכתיבת  :משרד העבודה ,מחלקת האיגוד השיתופי ,רחוב
הואיל וביום כיו בסידן תשי״ב ) 19ביוני  (1952פורסמה
הרצל ,ירושלים.
בילקוט הפרסומים  236הודעה שאם ריר מועד של שלושה
(1952
בספטמבר
)17
חשי״ב
כ״ז באלול
חדשים מיום פרסומה לא יראו לי סיבות המחייבות אחרת
יימחקו שמותיהן של האג־דות הבאות מפנקס האגודות השיתו
פיות והאגודות יבוסלו:
בתוקף סמכותי לפי סעיף  46לפקודת האגודות השיהוי
פיות ,הנני מצווה בזה על פירוק האגודה אגודה שיתופית
נוה סופר אגודה שיתופית לשיכון בהל־אביב
א״י ״תרשיש״ מפעלי יהלומים בנתניה בעדבון מוג
בערבת מוגבל
בל וממנה למפרקים את נתנאל אסמן׳,מרכז הקואופרציה,
מפעל השיכון ברושמיה היפה אגודה שיתופית
ח.ד ,877 ,תל־אביב ,וישראל אשכנזי ,מחלקת האיגוד השי בערבון מוגבל 1
תופי ,ירושלים.
״עמק־השבע״ אגודה שיתופית בעדבון מוגבל.
בהתאם להקנה  11י)ה( לתקנות האגודות השיתופיות,
והואיל ולא הובאו בפני כל סיבות המחייבות אחרת ז
 ,1934נדרש כל בעל תביעה מן האגודה להגיש את תביעתו
הריני מוסד בזה הודעה ששמיתיהן של האגודות הנדונות
בכתב למפרקים תוך חודש ימים מיום פרסום הודעה זו׳ לפי
נמחקו מפנקס האגודות השיתופיע! והאגודות בוטלו:
הכתיבה  :משרד העבודה ,מחלקת האיגוד השיתופי ,רחוב
בתנאי שהתחייבותו של כל מנהל ,מנהל עסקים וחבר
הרצל ,ירושלים.
באג׳רות הנ״ל ,מקום שהיא קיימת ,תתמיד ויוסיף להיות לה
כ-ז באלול תשייב) 17בספטמבר (1952
הוקף כאילו לא בוטלו האגודות ,וששום דבר לא יפגע בכוחו
של בית המשפט לפרק את האגודות הנדונות.
t

כתוקף סמכותי לפי סעיף  46לפקודת האגודות השיהו־
פיית ,הננ• מצווה בזה על פירוק האגודה ״שוהם״ קואופר־
טיב עובדי יהלומים בתל־אביב בערבון מוגבל וממנה
למפרקים את נתנאל אסמן ,מרכז הקואיפרציה ,ת.ר,877 .
תל־אכיב׳ וישראל אשכנזי ,מחלקת האיגוד השיתופי,
ירושלים.
בהתאם להקנה ) 11ה( לתקנות האגודות השיתופיות,
 ,1934נדרש כל כעל תביעה מן האגודה להגיש את תביעתו
בכתב למפרקים תוך חודש ימים מיום פרסום הודעה זו ,לפי
הכתיבת  :משרד העבודה׳ מחלקת האיגוד השיתופי ,רחוב
הרצל• ,ירושלים.
כ״ז באלול תשי״ב ) 17בספטמבר (1952
בתוקף סמכותי לפי טעיף  46לפקודת
פיות״ הנני מצווה בזה על פירוק האגודה
רמת־יונד .בפרדסיה אגודה שיתופית
וממנה למפרק את ד׳׳ד יוסף רייך ,מחלקת
ירושלים.

האנודות השיהו־
שכונת פועלים
בערבון מוגבל
האיגוד השיתופי,

בהתאם לתקנה ) 11ה( לתקנות האגודות השיתופיות,
 ,1934נדרש כל בעל תביעה מן האגודה להגיש את תביעתו
בכתב למפרק תוך חודש ימים מיום פרסום הודעה זו׳ לפי
ייןוט הפרםוטים

5

5

3

2

 ,כ׳׳ז בתשרי חישי״ג.a10.1032.1 ,

ה׳ כתשרי תשי״ג)24כספסמבר (1952
ל .גרפונקל
רשם האגודות השיתופיות
ה ו ד ע ו ת ל פ י סעיף ) 59ד(
הנני מודיע בזה שלאחר שלושה חדשים מ האריך פרסום
הודעה זו יימחק• שמותיהן של האגודות הנזכרות מטה מפנקס
האגודות השיתופיות והאגימת יבוטלו מלבד אם יראו לי
תוך המועד הנ״ל סיבות המחייגות אהדת.
יצנח
הרישום

 e rהאגודה

לדייג

.דגם* אגודה שיתופית
בערבון מוגבל.
״מלבנה׳ קואופרטיב לתעשית
בלוקים ותמרי בנין בקרית
1951
שמונה בערבון מוגבל.
אוניברסלי קואופרטיב לעבודות1951
צבעות בחיפה בערכין מוגבל.
כיה באלול תשי״ב ) 15בספטמבר (1952
1950

הכתובת
הרעימה

יד.יפר,
קדית שמונה
חיפה
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י הנני מודיע בזר .שלאחד שלושה הרשים מתאריך פר
סום הודעה זו יימחק שמה של האגודה הנזכרת מסה מפנקס
האגודות השיתופיות והאגודה הבוטל מלכד אם יראו לי
תוך המועד הנ׳׳ל סיבות המחייבות אחרת.
שם

חאריד
הרישום

האגורה

»עדין* אגודד .שיתופית
לתעשית שוקולד ,ממתקים
וופלים בירושלים בע״ם.

דגו/זבת
הד׳עומוז

כ״ג בטבת תש׳׳י
) 12בינואר (1950

ירושלים

ג׳ בתשרי תשי׳״ג) 22בספטמבר (1952

הכתונת
הרש ונוח

שם האנודזז

ג׳ת
חודפיש
טובס

ברוך אורל
ביום י*ג בפיון תשי׳׳ב ) 6ביוני (1952
גולדה לאה קירשנבוים
ביום כ׳ בםיון תשי״ב ) 13ביוני (1952
נסים דישי

פסיסה

ביום כ-ו במיון תשי״ב ) 17ביוני (1952
תאודוד לזרוס
ד״ר ארתור קריינדלר
אברהם סלומון ארד־טי
משה םלומין
יעקב סלומין
עזריאל הולדנגרבר
שרה ד׳ולדנגרבד
רבקה קנר
איד קנר
מאיר לבקוביץ )הידוע גם בשם לעווקאויטץ או לפקוביץ(
אליעזר גדינזניינר
תביעות יש להגיש לאפימרופוס הכללי בירושלים הי־ ך
חודש ימים מיום פרסום הודעה זו בילקוט הפרסומים.
ד בחשדי תשי״ג) 25בספטמבר (1952

חיים קדמון

האפוטרופוס הכללי בישראל
מעליה

ל .גרפ ונקל

רשם האגודות השיתופיות

פקודת םשימת הרגל1936 ,
הודעה על דיוידנדה
ש 0ה ח י י ב  ,ת י א ו ר ו ו נ מ נ מ ו :
פאול אלבוגן )נפטר( מקודם  :שינון בילדקו מס׳ 3
רמת־גן.
ה מ ש פ ט  :בית המשפט המחדד בתל אביב־יפי.
בית
מ ם פ ר ה ע נ י ן  :תיק אזרחי .675/47
ה ס כ ו ם ל כ ל ל ׳ ׳ י  135 :פרוטה.
דיוידגדה ראשונה ,א ח ר ו נ ה או א ח ר ת :
ראשונה וסופית.
ז מ ן פ ר ע ו נ ה  :י״ח בחשון תשי״ג) 6בנובמבר .(1952
מ ק ו ם פ ר ע ו נ ה  :משרד מקבל הנכסים הרשמי ,מגרש
הדוסים ,מ י ן בתי המשפט׳ ת.ד ,1254 .ירושלים.
י׳׳א בתשרי תשי״ג) 30בספטמבר (1952
חיים קדמון
מקבל הנכסים הרשמי

פקודת־ האפוטרופוס הכללי1944 ,
הודעה
להוי ידוע כי ניתנו צווים להנהלת רכוש לפי הסעיפים 35
ו־35א לפקודת האפוטרופוס הכללי ,1944 ,כפי שתוקנה ,לגבי
בני האדם ששמותיהם מפורטים להלן:
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על ידי בית המשפט המחחי בתל אביב־יפו
ביום י״א בתשרי השי׳׳ב ) 11באוקטובר (1951

ע י ידי בית המשפט המחוזי בחיפה

הנני מודיע בזה שלאחר שלושה חדשים מתאריך פרסום
הודעה זו יימחקו שמותיהן של האגודות הנזכרות מטה מפנקס
האגודות השיתופיות והאגודות יבוטלו מלבד אס יראו לי
תוך המועד הנ״ל סיבות המחייבות אחרת.

 .1אגודה שיתופית לאשראי חקלאי
כג׳ת בע״מ,
 .2אגודה שיתופית לאשראי •חקלאי
בחורפיש בעימ.
 .3אגודה שיתופית לאשראי חקלאי
בטובם בע״מ,
 .4אגודה שיתופית לאשראי חקלאי
בפסוטה בע-מ
 .5אגודה שיתופית לאשראי חקלאי
במעלית בע״מ.
ג׳ נתשרי תשי״ג) 22בספטמבר (1952

על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים
ביום ייא באייר תשי׳׳ג) 6במאי (1952
יוסף חנוך קרימלובסקי

הודעה
להוי ידוע עיש בדעת האפוטרופוס הכללי להגיש לבית
המשפט המחוזי בקשית למתן צווים לפי הסעיפים  35ו־35א
לפקודת האפוטרופוס הכללי׳ 1944׳ כפי שתוקנה״ בנוגע לנכי
םים ולעזבונות של בני האדם המפורטים להלן:

לבית המשפט המחוזי בתל אביב״יפו
משר ,אופצלר
יעקב פפר
אברהם קופרשמידס
וולף קליגמן
חנה שטילשויג

לבית המשפט המחוזי בחיפה
לילי בורגר
ליזר .ורוקד
רכוש שבעליו אינם ידועים המהווה מחצית מעזבון
הבינוהה כרמי בדאון הידועה גם בשם כרמלה כראון.
צווים להנהלת רכוש לפי הסעיפים  35ר35א לפקודת
האפוטרופוס הכללי ,1944 ,כפי שתוקנה׳:יתנו לגבי האנשים
ששמותיהם מפורטים להלן:

על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים
ביום ד כתמוז תשי־ב) 29ביוני (1953
החברה האורטידוקםית ה8ר7ישראלית
הדוכס הגדול סרב׳
ביום ט׳ בתמוז תשי״ב ) 2ביולי (1952
י הרולד איזאק סילבר
סולומון סילבד
בדיל ברנרד סילבר
מרים סילכר
רבקה בסט )לבית סילבר(
אלקה ליברמן)לבית סילבר(
י5קוט ה1רםוטים  ,255כ״! בתערי תשי״נ.16.10.1052 ,

ההודעות הב*ות מת«רסנזות <ל אחריות ת11ודי»י 0ז«*ן
מ ר ס ו מ ן משוס מתו תעודת »ו ננונווןן:

שרד ,ת כ נ ם )לבית סילבר(
רחלסילבר
יעקב מיטקובסקי.

על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב־יפו
כיום כ׳׳ז בסיון תשי״ב) 20ביתי (1952
יוסף זכריה
ר ו ם י״א בתמוז תשי׳־ב ) 4ביולי (1952
מלבץ בלום
עמנואל בלום
דוד קוסלרבסקי
אכיל פרישמן
זליגשורץ
שמעון בן פליקס שפרקוביץ

על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה
ביום מ׳ בתמוז תשייב ) 2ביולי (1952
יעקב חנקץ
 בנימין שמרוך הידוע גם כשם בנימין שטוויך וגפ בשפבנימין שטראוך
איזידור זילברמן
אלד ,גלד מקורם קנצ׳יקוב לבית גלד
מינה מירקה שורץ
י אפרים'איזיק רורליך
ארנסמ רורליך
נוימן הירש תרליך
סוביאס דורליד
תביעות יש להגיש לאפוטרופיס הכללי בירושלים תוך
חודש ימים מיום פרסום ההודעה בילקוט הפרסומים.
י׳׳א בתשרי תשי״ג) 30בספטמבר (1952

חיים קדמון

האפוטרופוס הכללי כישראל

יזקוט חפוסועים,1e.כ״ז בזמריחמי״נ, 2 l K f . 1 0 2 3 5,

המשכיר המרכזי חברה קואופרטיבית לאספקה
של העובדים העברים בישראל בעימ
בהתאם להחלטת ההנהלה מיום י-ג באלול י תשי-ב <נ
בספטמבר  (1952גיתנה זכות החתימה בשם החברה לחברים
אלה:
קלמז שץ
יעקב אפטי
מרדכי תנחומא
ז ב י בךשהר
מאיו גייזלו
יהושע הניג
רפאל מרינוב
שתי החתימות של החברים הנזכרים לעיל יחייבו את
הזזכרד• או חתימתו של אחד משבעת החבריפ הנ׳־ל יחי עפ
התימהו של אחד החברים האלה:
פנחס נמל
חיים קמחי
שלמד .כרלדמקי
נפתלי צכי רבץ
אברהם ריים.
ישראל כצנלסון
בךציון ינגרבר

המשכיר המרכזי)כספים והשקעות( חברה בע״ט
בהתאם להחלשת ההנהלה מיום כ״ה באלול תעי-ב )15
בספטמבר  (1952יהיו רשאים לחתום בשם מחברדי• חברים
אלה :
חיים קמחי
יעקב אפטר
נפתלי צבי רבץ
צבי בן־שחר
אברהם תלמי
רפאל מריגוב
'שתי החתימות של שלושת החברים הראשונים או חתימת
אחד מבץ שלושת החבריה הראשונים יהד עם חתימתו של אחד
מ  :ץ שלושת החברים האחרונים! בצירוף החותמת .יחייבו את
החברה״
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