רש־וכדות

ילקדע הפרסומים
1160

ט״ז באדר א׳ תשכ״ר.

 18בפברואר 1965

זטיי
הודעות בדבר םטבויוח השרים

הסמבה ?פי פקודת הערות
מ י נ ו י רשם הברות ,ש ו ת פ ו י ו ת ושטות עסק בפועל
מינוי

?0וד

1306

בחירת םנז ראש הטועצת הט<ןו0ית רכסים .

1313

1306

הקמת בית דיז למס עסקים באעבליז .

1313

1306

א נ ו ח במשה ל ב י ת ריז למס עסקים באעבליז

1306

הודעה כדבר טובין תפושים שבעליהם א י נ ם ידועים

1313

•

1314

הודעות לפי פפודת בגי! ערים. 1936 ,

מועצת הבימות לפי חוק הפיקוח על עסקי

.

4

1313

1306
©כירת נכסים לפי חוק נכסי המדינה ,תשי״א—• 1951
שינוי הרכב מועצת ש י ר ו ת הוזעשוקד! .

131B

1306

»131

1807

1321

אצילת ס מ כ ו י ו ת לפי חוק ה ס פ נ ו ת )כלי שיט( ,תש״ד—

1322

ז׳130
1307
החלטת הסועצד• לעני! הנבלים עסקיים
פתן רשיוז לחיפושי גפם ולהפקתו

,

.

הודעות על אישור שיכונים ציבוריים .

1308

הגשת בקשת לביעור הומר א ר כ י ו נ י

.

.

1336

1307
1307

אישור לצרכי פ ט ו ר לפי פקודות ט ס י ע י ר י ת וטסי
הטטשלת )פטורים(1938 ,

הודעות ס א ת כונס הנכסים הרשטי

1312

1332

רו״ח בנק ישראל ע? פ ח ז ו י הטטבע

.

-

.

.

1336
1336
1336
1337

1313
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הודעות בדבד פמגויות השרים
הממשלה החליטה למלא אח ידי שר התיירות לבצע מיום ב״ח
בשבט חשביה ) 31בינואר  (1965את התפקידים של שר המסחר
והתעשיח כל ימי העדרו מן הארץ ולהשתמש במילוי הפקידים אלה
בסמכויותיו של שר המסחר והתעשיה.

יעל עחאי

ביט בשבט תשכ״ה ) 1בפברואר (1965
)חנז (78301

מזכירת הממשלה

הממשלה החליטה למלא אח ידי שר המשפטים לבצע מיום ולי
באדר א׳ תשכיה ) 7בפברואר  (1965את התפקידים של שר השיכון
ושר הפיתות כל ימי העדרו מן הארץ ולהשתמש במילוי תפקידים אלה
בסמכויותיו של שר השיכון ושר הפיתוח.
יעל עתא"
א׳ באדר א׳ תשכ־ה ) 3בפברואר (1965
מזכירת הממשלה

)חמ (78301

הוק השופטים ,תשי׳׳ג—1953
פקודת התעבורה
הודעה על מינוי שופט תעבורה
בהתאם לסעיף  25לחוק השופטים ,תשי־ג ,11953-אני מודיע
שנשיא המדינה מינה בתוקף סמכותו לפי סעיף  5לחוק האמור ובהתאם
לסעיף  26לפקודת החעבורה ,2את א ל י ע ז ר ו ו ל ו ב ס ק י להיות
שופט תעבורה מיום ד׳ באדר א ׳ חשביה ) 6בפברואר  (1965עד יום
ט י ו בשבט השכ־ו) 5בפברואר ,(1966
דב יוסף
ל ׳ בשבט חשכ־ה ) 2בפברואר (1965
שר המשפטים

)חמ (70070

 1סיה  ,132תשייג ,עמ׳ .149
 sדיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7תשכ״א ,עמי .173

פקודת העדות
הודעה על הסמכה
אני מודיע ,שבתוקף סמכותי לפי סעיף ) 37ב() (6לפקודת
העדית — 1
) (1הםמכתי לענין סעיף  37האמור ,את האנשים ששמותיהם מפורטים
 .להלן ,כל אחד מהם נ ל עוד הוא מכהן בתפקיד חוקר בלשכה
לשיקום נכים במשרד האוצר:
תיאודור סגל
חיים שטיינברג
יואנס ליבוביץ
) (2ביטלתי את הסמכתם של האנשים ששמותיהם מפורטים להלן
שהודעה עליה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,954תשכיב ,עמ׳
:1990
בנו מרכוס
יחיאל ציפר
שמעון שומסקי
ו׳ באדר א׳ חשכיה ) 8בפברואר (1965
דב יוסף
)חמ (70102
שר המשפטים
ג חאיי ,ברך א' פרק כ י ד  ,עמי  ;650סיח  ,193תשטיז ,עמי .10

הוק הפיקוח על עכקי ביטוח ,תשי״א—1951
הודעה על מינוי מועצת הביטוח
אני מודיע ,שבתוקף סמכותי לפי סעיף ) 6א( לחוק הפיקוח על
עסקי ביטוח ,תשייא— ,11951מיניתי מועצת ביטוח לתקופת מיוט
כ ־ ז בטבת חשכ׳׳ח ) 1בינואר  (1965עד יום ח׳ בטבת תשכ׳־ו )31
בדצמבר  (1965בהרכב זה:
לייעוץ

כללי

 .1יעקב פיקר
 .2יוסף לרון
לייעוץ

בעניני

 .4אהרן אפרת
 .5אריה ב ך נ ד
 .6שלמה דן
 .7שמעו! הירש
 .8מרדכי גוטםפלד
 .9יצחק זאבי
 .10שמואל זייטלני :
 .11הלל זיידל
 .12שמעון ז ך ב ר
 .13אברהם חצרוני
 .14שמואל כהן
 .15יעקב לוינםון

1

לייעוץ

ביטוח:

בעניני

 .3איתן אבניאון

כעניני

קרנות
6נ.
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26

פנסיה:
אריה מגור
ברוך ניב
מרשל סרנת
מנחם צינמון
גבריאל פרץ
חייט רדאי
אליהו רחובסקי
שלמה רעיף
אשר שמיצר
שלמה שולקיס
עוזי שטיינברג

ביטוח

 .27יהודה אורנשטיין
 .28משה ו  ,ארהרד
 .29ברוך בר
 .30ראובן ב ך צ ו ר :
 .31שמשון ברויאר ,
 .32גדעון גוטליב
 .33אליעוד דשא
 .34ארנפט המבורגר
 .35דוד חכמי
 .36יורם יעקבי
 .37ארנטט להמן

 .48יעקב שריר

ד י ר יעקב פיקר יכהן כיושב ראש מועצת הביטוח.
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,1

פנחס ספיר

א׳ באדר א׳ חשכ״ה) 3בפברואר (1965

שר האוצר

)חמ (72630

 1טיח  ,79תשי״א ,עמי  ;221סיח  ,385תשכיג ,עמי .30

חוק נכסי המדינה ,תשי״א—1951
הודעה צל מכירת נכסים
בהתאם לסעיף ) 5ד( לחוק בכסי המדינה ,ת ש ״ א  , 1 1 9 5 1 -מודיעים
בזה על מבירת נכסי המדינה מסונ המקרקעין כמפורט להלן:
הגוש

חלקה

שסח הרצפה תיאור הנכם

 40.55 384/3 6189מ׳־ר

דירה ב ת
חדר אחד

מינוי
י ע ק ב ל ו י — רשם הברות ,שוחפויומ ושמות עסק בפועל מיום
ה׳ באדר א׳ תשכיח ) 7בפברואר  (1965עד כ י ו באדר א׳ תשביה
) 28בפברואר .(1965

אחרים:

 .38יצחק הינץ
 .39נחמיה מישור
 .40מיכאל נוסבאום
 .41אהרן סחרוב
 .42שמעון ע י ך ד ו ר
 .43ויקטיר פרידמן
 .44יוסף קפלן
 ,45מנחם קצנלנבוגן
 . 4 6י ע ק ב קרם
 .47אליהו שמעוני

א׳ באדר א׳ תשכיה ) 3בפברואר (1965
)המ (72842

המקום

שם הקונה

רח׳ גיבורי
ישראל ,11
בני־ברק

נח צמח

פנחס ספיר
שד האוצר

 1פיח  ,68תשי־א ,עמי .52

ט״! בארד א׳חענ״ה1160,ילקוטהפרסומים

65S2.1.S

חוק שירות התעפוקח ,תשי״ט—1959
הודעה בדבר שינוי הרכב מועצת שירות התעסוקה

חוק הנפט ,תשי״׳ב—1952
הודעה כדבר מתן רשיץ לחיפושי נפט ולהפקתו

אני מודיע ,שבתוקף סמכותי לפי סעיף  8לחוק שירות התעסוקה,
תשייט— ,11359מיניתי את א ו ר י א ל א ב ר ה מ ו ב י ץ להיות חבר
מועצת שידות התעסוקה ,כנציג העובדים ,במקום משה ברטל,2

אני מודיע ,שבתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק הנפט ,תשייב—
 ,!1952ולאחר התייעצות עט המועצה ,נתתי ל״ישראל קונטיגנטל
אויל קומפני׳ ,לינפטא* חברה ישראלית לנפט בע״מ ,ול״דלק׳
הברח הנפט הישראלית בע״מ ,ביום ה׳ בכסלו תשב״ה ) 10בנובמבר
 (1964את הרשיון ששמו בקוב להלן לגבי השטח ׳שגבולותיו הם
כמפורט לצדו בהתאם לרשת הקואורדינטות של ישראל:

כיט בשבט חשביה ) 1בפברואר (1963
)וומ (75280

ינאל אלון
שר העבודה

נ ס״ח  ,270תשייט ,עמי .32
ג י״פ  ,657תשי״ס ,עמי ,853

 20mj״חבור186.00/239.00 -מנקודה
לנקודה  170,00/228.00ומשם
לגקודה  170,00/220.00ומעם
לנקודת  165.001225.00ומשם
לנקודה  156.00 (220.00ומשם
לנקודה  153.10/210.00ומשם
לנקודה  157.00/210.00ומשם
לנקודה  159.50/209.30ומשם לאורך הגבול
לנקודה  171.40/217.50ומשם
לנקודה  174.00/215.00ומשם
לנקודה  179.00/223.00ומשפ
לנקודה  188.70/232.00ומשם חורה
לנקודה 186.00/239-00
פה־• ב השטח  375,000דונם )בערך(

חוק ה פ פ נ ו ת ) כ ל י שיט( ,תש״ף1960-
הודעה על אצילת כ מנויות
אני מודיע ,בי בתוקף סמכות* לפי סעיף  112לחוק הספנות)בלי
עיט( ,תש״!— 1960נ ,אצלתי ל מ ש ה ל ו צ ק י  ,ר ש ס כלי שיט ,את
סמכותי לפי סעיף  (2) 105להדק ,לגבי כלי שיט שארכם הכולל הוא
עד  10מ׳ ועד בכלל ,למעט כלי שיט שמותקן בהם מנוע קבוע,
ו׳ באדר א׳ תשכיח ) 8בפברואר (1965
)חמ (759933

ישראל בר־יהודה
ע ר התחבורה

 1סית  ,315תשיך ,עמי ,70

תחומי השטח האמור מסומנים בקו כחול במפח הערוכה בקנה מידה
 1:100,000אשר העתק ממנה הופקד במשרד מנהל עניני הנפט,
משרד הפיתות ,וכל המעונין זכאי לעיין בה בשעות העבודה הרגילות,

חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות,
תשי״ח—1957
הודעה על הנחת תכנית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  19לחוק הניקוז וההגנה מפני
שטפונות ,תשייח— ,1 1957שתכנית ניקח נוספת מסי — 257656
הסדרת נהל כביר ,קטע אסבסטונים לוד ,שהחליטה עליה רשות ניקוז
נהל אילון ,2הונחה במשרדי רשות הניקוז והעתקים ממנה במשרדי
הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז.
ה׳ באדר א׳ תשביה ) 7בפברואר (1965
)חמ (751300

חיים גבת

r׳ בשבט תשביה ) 10בינואר (1965
)חמ (72825
 1ס־ח  ,109תשי״ב ,עמי .322

,

שר החקלאות

פקודת ועדית הקידה

י סיח  ,236חשי״ח ,עמי .4
 2ק י ת  ,979תשיך ,עמי  ;587ק י ת  ,1089תשכ״א ,עמי .732

ת ק נ ו ת ההגבלים העסקיים
)רישום הסדר בוגל ,בקשה למתן החלטה עליו
והודעה על החלטת המועצה( ,תש״ך—1960
הודעה על החלטת המועצה
בהתאם לתקנה 9א לתקנות ההגבלים העסקיים)רישיפ הסדר כובל,
בקשה למתן החלטה עליו והודעה על החלטת המועצה( ,ת ש י ך , 1 1 9 6 0 -
אני מודיע שביום כ י ו בסבת תשכיח ) 31בדצמבר  (1964החליטה
המועצה בתיק מס׳ הע־ 187/290/12לאשר חלקית את ההסדר הכובל
לגבי דשנים ,בהתאם לתנאים כפי שפורטו בהחלטת המועצה,
ההחלטה האמורה פתוחה לעיון הציבור כמשרד המטהר והתעעיה,
בנין פלס ,ירושלים.
י י ד בשבט תשכ-ה ) 17בינואר (1965
)חמ (70120

שי מלחי
מנהל עניני הנפט

צו מינוי ועדת חקירה
בתוקף כמבותי לפי סעיף  2לפקודת ועדות ח  7ד ה ) 1להלן —
הפקודה( ,והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט,
תשיל!— , 1948אני ממנה — m
2

שמואל בנדור
צבי אחרוני •
גבריאל בך
להיוח ועדת חקירה ,שמתפקידה ל ב ר ר ולקבוע הנסיבות והפרטים
הקשורים בפרסום ידיעות על סיוע צבאי אמריקני לירדן,
לועדה יהיו כל הסמכויות המפורטות בפקודה.
שמואל ננדוד יכהן כיושב ראש הועדה,
ח׳ באדר א׳ תשביה ) 10בפברואר (1965
)חמ (70442

לד אשכול
ראש הממשלה

י' יפה
הממונה על הגבלים עסקיים

* קית  ,975תשיך ,עמי  ;526ק״ת  ,1075תשכ״א ,עמי .432

ילסום חפרסוטים  ,1100ם״ז באדר א׳ תיטב״ה18.2.1060 ,

 1חוקי א-י ,כרך אי ,פרק כ״א ,עמי  .152י
 îע י ר תש״ת ,תופ׳ א -מ6י  ,2עמי .1
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חוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה( ,תשכ״ד1964^-
הודעה על אישור שיכונים ציבוריים
בתוקף הסמכות לפי סעיף  1לחוק רישדם שיכונים ציבוריים )הוראת שעד( ,חשכ״ד— ,1 1964שהועברו אלי על ידי שר
השיכון  ,3אני מאשר בשיכונים ציבוריים את המקרקעין המפורטים להלן:
המקום
גךימה

מספר הגוש
547
561

מספרי החלקות
,111 ,110 ,109 ,108 ,107 ,106 ,105 ,104 ,103 ,102 ,101 ,100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95
.121 ,120 ,119 ,118 ,117 ,116 ,115 ,114 ,113 ,112
,199 ,198 ,197 ,195 ,194 ,193 ,192 ,191 ,190 ,189 ,188 ,187 ,186 ,185 ,184 ,183
,215 ,214 ,213 ,212 ,211 ,210 ,209 ,208 ,207 ,206 ,205 ,204 ,203 ,202 ,201 ,200
,231 ,230 ,229 ,228 ,227 ,226 ,225 ,224 ,223 ,222 ,221 ,220 ,219 ,218 ,217 ,216
.254 ,253 ,245 ,244 ,243 ,242 ,241 ,240 ,239 ,238 ,237 ,236 ,235 ,234 ,233 ,232

בם־ציונה

ו

ראש־העין

563

.59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50

564

,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25
,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,53 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46
,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67
,116 ,105 ,104 ,103 ,102 ,101 ,100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88
.124 ,133 ,122 ,121 ,120 ,119 ,118 ,117

3641

81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60
.121 ,120 ,107 ,91 ,89 ,84 ,83 ,82

3750

.50

3751

•5 ,%

4253

.138 ,137 ,136 ,128 ,117 ,112 ,107 ,105 ,99 ,90 ,87 ,82 ,76 ,68 ,61 ,60 ,58 ,56 ,45

4259

,39 ,38 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17
.33 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40

4270

.78 ,72 ,71 ,70 ,69 ,66 ,65 ,64 ,63 ,61 ,59 ,58 ,57 ,54 ,52 ,51 ,49 ,47 ,46 ,43

4271

,93 ,91 ,90 ,80 ,70 ,69 ,57 ,53 ,51 ,45 ,44 ,41 ,39 ,29 ,27 ,19 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13
,120 ,118 ,117 ,114 ,113 ,112 ,111 ,109 ,108 ,104 ,103 ,102 ,101 ,100 ,97 ,95 ,94
.143 ,142 ,141 ,140 ,139 ,138 ,137 ,136 ,135 ,132 ,129 ,124 ,123 ,121

4272

,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14
,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35
,83 ,82 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,71 ,69 ,67 ,60 ,65 ,64 ,63 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56
,110 ,108 ,107 ,106 ,105 ,103 ,102 ,100 ,99 ,08 ,97 ,95 ,94 ,93 ,92 ,90 ,89 ,86 ,84
.145 ,131 ,130 ,129 ,128 ,126 ,125 ,124 ,123 ,122 ,121 ,118 ,117 ,116 ,114 ,111
.24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12

4273
4274

רחובות

רמלה

,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,21 ,20
,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43
,99 ,98 ,97 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,85 ,64
,116 ,115 ,114 ,113 ,112 ,111 ,110 ,109 ,108 ,107 ,106 ,104 ,103 ,102 ,101 ,100
,132 ,131 ,130 ,129 ,128 ,127 ,126 ,125 ,124 ,123 ,122 ,121 ,120 ,119 ,118 ,117
,148 ,147 ,146 ,145 ,144 ,143 ,142 ,141 ,140 ,139 ,138 ,137 ,136 ,135 ,134 ,133
,174 ,173 ,172 ,171 ,170 ,169 ,167 ,164 ,162 ,161 ,159 ,158 ,157 ,156 ,154 ,150
.185 ,184 ,183 ,182 ,176 ,175

3648

.228 ,227 ,226 ,178 ,177 ,176 ,175 ,174 ,173 ,172 ,171

3655

.289 ,287 ,285

3656

.140 ,123 ,124 ,120 ,111 ,110 ,107 ,106 ,102 ,4

4348

.160 ,159 ,158 ,157 ,156 ,155 ,154 ,153

 1ס-ח  ,417חשכיד ,עמי .52
 2י״פ  ,1081השכ-ד ,עמי .1062
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המקוס

גיספרי החלקות

ספר הגוש

תל-אביב

6133

תליאביב

6164

 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,21 ,20 ,16 ,15ל.117 ,115 ,40 ,39 ,38 ,3

6636

226 ,225 ,224 ,223 ,222 ,221 ,220 ,219 ,218 ,216 ,215 ,214 ,213 ,212 ,211 ,210׳
,248 ,247 ,243 ,242 ,241 ,240 ,237 ,235 ,234 ,233 ,233 ,231 ,230 ,229 ,228 ,227
,265 ,264 ,263 ,262 ,261 ,260 ,259 ,258 ,256 ,255 ,254 253 ,252 ,251 ,250 ,249
,282 ,281 ,280 ,279 ,278 ,277 ,276 ,274 ,273 ,272 ,271 ,270 ,269 ,268 ,267 ,266
,298 ,297 ,296 ,295 ,294 ,293 ,292 ,291 ,290 ,289 ,288 ,287 ,280 ,285 ,284 ,283
,315 ,314 ,313 ,312 ,311 ,310 ,309 ,308 ,307 ,306 ,305 ,304 ,303 ,301 ,300 ,299
,332 ,331 ,330 ,329 ,328 ,327 ,326 ,325 ,324 ,223 ,322 ,321 ,320 ,319 ,318 ,316
,349 ,348 ,347 ,346 ,343 ,344 ,343 ,342 ,341 ,340 ,339 ,337 ,336 ,335 ,334 ,333
,365 ,364 ,363 ,362 ,361 ,360 ,359 ,338 ,337 ,356 ,335 ,354 ,353 ,352 ,351 ,330
,381 ,330 ,379 ,378 ,377 ,376 ,375 ,374 ,373 ,372 ,371 ,370 ,369 ,368 ,367 ,366
386 ,385 , 3 8 4 ,383 ,382׳ ,397 ,396 ,395 ,394 ,393 ,392 ,391 ,390 ,389 ,388 ,387
,418 ,417 ,416 ,415 ,414 ,413 ,411 ,406 ,403 ,404 ,403 ,402 ,401 ,400 ,399 ,398
,434 ,433 ,432 ,431 ,430 ,429 ,428 ,427 ,426 ,425 ,424 ,423 ,422 ,421 ,420 ,419
444 ,443 ,442 ,441 ,440 ,439 ,438 ,437 ,436 ,435׳ ,450 ,449 ,448 ,447 ,446 ,445
.516 ,514 ,513 ,512 ,511 ,495 ,494 ,474 ,459 ,455 ,454 ,433 ,452 ,451

.467 ,466 ,465 ,463 ,462 ,442 ,441 ,440 ,439 ,382 ,381

בני־ברק

6188

.480 ,478 ,477 ,476 ,475

פחח־תקוה

4042

,160 ,159 ,158 ,157 ,156 ,155 ,154 ,113 ,112 ,101 ,100 ,98 ,96 ,94 ,92 ,90 ,88
.177 ,163 ,164 ,163 ,162 ,161

6322

,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 , 4 4 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 , 3 7 ,36
63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57׳ .72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,63 ,64

0326

160 ,159 ,158 ,157 ,155 ,154 ,153׳ ,239 ,238 ,237 ,236 ,233 ,234 ,233 ,232 ,161
.240

6328

,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56
,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77
 1 4 7 ,146 , 1 4 5 ,144 , 1 0 6 , 1 0 5 , 1 0 4 , 1 0 3 ,102 ,101 , 1 0 0׳ . 1 4 6

6362
6388

) 46 ,45 ,43 ,38 ,37 ,3« ,33 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29חלק(.53 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,
.67 ,66 ,9

6406

,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,70 ,69 ,68 ,67 ,60 ,65
.91 ,89 ,88 ,87

6426

.577 ,576 ,574 ,567

6438

.145

הוד־השרון

6455

.454 ,432 ,451

הרצליה

חולון

חדרה

6527

.225 ,224 ,221 ,220 ,219

6542

.69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,33 ,52

6546

.487 ,486 ,485 ,481 ,478 ,477 ,476 ,475 ,474 ,473 ,472 ,471 ,470 ,469 ,468

6018

.87 ,86',85,84 ,83 ,82 ,81

6019

,104 ,102 ,100 ,98 ,96 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80
.106

6020

,559 ,558 ,557 ,356 ,555 ,554 ,553 ,552 ,551 ,550 ,549 ,548 ,547 ,546 ,544 ,543
.566 ,563 ,564 ,463 ,562 ,561 ,560

7163

,116 ,115 ,114 ,113 ,112 ,111 ,110 ,109 ,108 ,107 ,106 ,103 ,104 ,103 ,102 ,101
.117

7727

.81 ,80 ,79 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69 ,50 ,49 ,33 ,34 ,33 ,32

7730

.80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,73 ,72 ,71 ,70 ,57 ,56 ,53 ,38 ,37 ,36 ,35 ,21 ,20

10036

.433

10037

.493

ילקוט הפרסוטים  ,1160נו׳ ו כאדר א' חשכ׳׳ה18.2.1965 ,
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ניספרי החלקות

נתניה

10372

,271 ,270 ,269 ,268 ,267 ,266 ,263 ,264 ,263 ,262 ,261 ,260 ,239 ,233 ,237 ,256
.282 ,281 ,280 ,279 ,278 ,277 ,276 ,275 ,274 ,273 ,272

8232

.303 ,29» ,277 ,233

8259

.112 ,111 ,110 ,109 ,103 ,102 ,101 ,100

8260

.431 ,430 ,429 ,428 ,427 ,426 ,425 ,424 ,338

8267

.756 ,755 ,754 ,733 ,732 ,751 ,750 ,749 ,9

8271

.4

8274

.548 ,547 ,546 ,345 ,344 ,543 ,3

ו

קרית־מוצקין

10428

.162 ,161 ,160 ,159 ,158 ,157 ,158 ,155 ,154 ,153 ,152 ,131 ,141 ,140 ,138 ,137

קרית־ביאליק

10431

,43 ,42 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,33 ,31 ,23 ,24 ,23 ,22 ,21 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,8 ,7 ,6
.46 ,45 ,44

11529

.124 ,123 ,122 ,61 ,59 ,47 ,38 ,37

11550

.106 ,95 ,88 ,83 ,79 ,72 ,57 ,56,54 ,49 ,48 ,35 ,30

קרית־ים

10444

.1340 ,1339 ,1138 ,1331 ,1329 ,671 ,633 ,477 ,199

קרית־טבעון

10592

.410 ,409 ,408 ,407 ,406 ,405 ,40* ,403 ,402 ,401 ,400 ,399 ,398

10593

,279 ,278 ,277 ,276 ,275 ,274 ,273 ,272 ,271 ,270 ,269 ,268 ,267 ,266 ,263 ,264
.286 ,285 ,284 ,283 ,282 ,281 ,280

חיפה
קרית־מימין

עכו

ירושלים

באר־שבע

1310

10594

.65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,50 ,53 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47

10872

.549 ,548 ,547 ,400 ,131 ,60 ,49

10878

.415 ,413 ,351 ,349 ,347

11006

,133 ,132 ,129 ,128 ,127 ,125 ,123 ,106 ,105 ,97 ,96 ,94 ,65 ,58 ,48 ,37 ,33 ,30
.134

11120

.65 ,64 ,63 ,62 ,61 , 6 0 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 , 5 0 ,43 ,31 ,3

»1160

.69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,59 ,58

11035

.138 ,22 ,21 ,20 ,19 ,15 ,13 ,6 ,3

18001

.56 ,54 ,50 ,42 ,41 ,40

18002

.109 ,108 ,107

18003

.88 ,86 ,85 ,83 ,31

18007

.68 ,67 ,13

18008

.76 ,75 ,70 ,69

;
י

18016

.18 ,17

30007

.68 ,67 ,53 ,21 ,12

30009

.11 ,10 ,6

30021

.95 ,91 ,93 ,92 ,64 ,63 ,62 ,61

30024

.134

30150

.101

30169

,32 ,29 ,27 ,26 ,23 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,17 ,16 ,15 ,13 ,12 ,11 ,10 ,8 ,7 ,6 ,4 ,2
.62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,54 ,53 ,49 ,48 ,47 ,46 ,43 ,44 ,43 ,42 ,38 ,37 ,34

30338

.112

30398

.38 ,34 ,31 ,30 ,29 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,7 ,6

38023

.103 ,104

38025

.11 ,9 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3

38027

,54 ,53 ,51 ,50 ,49 ,48 ,46 ,45 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,37 ,36 ,35 ,34 ,15 ,14 ,13 ,12
,68 ,67 ,66 ,63 ,62 ,61 ,60 , 5 5

38028

.76,75

י?ק1ט הפרסוטיט  ,1100ט״ז כאדר א־ תשכ״ת18.2.19«;,

מספר הגוש

מספרי החלקות

המקום

38030

,187 ,186 ,185 ,184 ,183 ,182 ,177 ,176 ,175 ,174 ,173 ,172 ,171 ,170 ,169 ,168
.201 ,200 ,199 ,198 ,193 ,192 ,188

38031

,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,3
.72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65

38070

,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25
,68 ,67 ,66 ,63 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48
.73 ,72 ,71 ,70 ,69

באר־שכע

38071

,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,23
,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46
,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69 ,66 67,
,144 ,143 ,142 ,141 ,140 ,139 ,138 ,137 ,136 ,135 ,134 ,133 ,118 ,115 ,104 ,88
.150 ,149 ,148 ,147 ,146 ,145

אילת

40002

,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
.48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,33 ,32 ,31 ,30

40003

,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,29 ,28 ,24 ,22 ,20 ,19 ,18 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,8 ,6 ,3 ,2
.61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,50 ,49 ,48 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,38 ,37 ,36

40009

,49 ,48 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,34 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
.77 ,76 ,75 ,72 ,71 ,70 ,57 ,36 ,53 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50

40010

,30 ,29 ,28 ,27 ,25 ,24 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,8 ,7 ,6 ,1
,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,53 ,54 ,53 ,52 ,51 ,49 ,48 ,47 ,45 ,43 ,42
.118 ,92 ,01 ,90 ,89 ,80 ,79 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69 68,
דוד מנה
מנהל כללי ,מ ש ר י השיכון

ט־ז בשבט חשבי׳ה ) 19בינואר (1965
)חמ (7900

חוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראתי שעה( ,תשכ״ד—1964
הודעה על אישור שיכונים ציבוריים
בתוקף הסמכות לפי מעיף  1לחוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה( ,תשכ־ד ,1 1964-שהועברו אלי על ידי שר
השיכון  ,2אני מאשר בשיכונים ציבוריים את המקרקעין המפורטים להלן;
המקום
תל־אבינ

מספר הגוש

מספרי החלקות

6768

.42 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,17 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,8 ,7 ,5 ,4 ,3 ,2

6769

,60 ,58 ,55 ,52 ,49 ,46 ,42 ,40 ,37 ,35 ,34 ,30 ,29 ,28 ,27 ,23 ,21 ,17 ,13 ,10 ,6
.88 ,87 ,86 ,82 ,81 ,80 ,78 ,74 ,64

6770
6771

.49 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,10 ,8 ,7 ,5
 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,36 , 2 0 , 1 9 ,18 , 1 7 , 1 6 ,14 ,13 ,12 ,11 , 1 0 , 9 ,8 , 7 ,6 , 4״!,-
.48 ,47

6772

.59 ,58 ,55 ,48 ,45 ,43 ,39 ,37 ,36 ,34 ,32 ,30 ,27 ,25 ,23 ,18 ,16 ,13 ,10 ,7

ט׳׳ז בשבט חשכ״ה ) 19בינואר  965נ(
)חמ (7900

דוד טנה
מנהל כללי ,משרד השיכון

 1ס-ח  ,417השכיד ,עמי .32
 2י י פ  ,1081תשכיד ,עמי ,1062
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ת ק נ ו ת הארכיוניפ )ביעוד חומד ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות(,
תשיי׳ז—1957
הודעה בדבר הגשת בקשת לביעור חומד ארכימי
בהתאם לתקנה  7לתקנות הארכיונים )ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות( ,תשי-ז-ד ,1195אני מודיע׳
שהמוסדות עצויינו להל־ הכישו בקשות לביעור הומר ארכיוני ,שפורט לצד י ל אחד מהם:
מינהל

)ו (.התכתבות ותעודות בדבר לידות ופטירות

מקרקעי ישראל

) (1מסמכים המתייחסים לניהול נכסים חקלאיים על־ידי האפוטרופוס
לנכסי נפקדים )דומיית יומיים על עבודה בפרדסים ,שוברי
תשלום ,חוזי חכירה עונתיים ,כרטיסי עבודה ,תעודות משלוה
ותעודות הוצאה והכנסה למחסנים(;1933—1948 ,
) (2תעודות על משלוה פדי־ הדר ואריזתו מפרדסים שבהנהלת
האפוטרופוס לנכסי נפקדים )חשבונות ,דינים וחשבונות ,קבלות(,
;1958 —1948
) (3רשומות בדבר עבוד פרדסים ,שטתי זיתים ואדמות חקלאיות
)תיקי פרט של חוכרים ,רשימות תשלום לפועלים ,דוחו־ח
יומיים ,שבועיים וחודשיים ,רשימות הכנסה ,דויח נסיעות
למכוניות ,תיקי פרט למכונות חקלאיות ,חשבונות סדנא(,
;1957 —1949
) (4תעודות משלוח ורישומים המתייחסים לניהול החצבים על־ ידי
האפוטרופוס לנכסי נפקדים;1962—1933 ,
) (5מסמכים והתכתבות בעניני אפסנאות של האפוטרופוס לנבסי
נפקדים )הכנסה ,קניה ומכירה של סחורות וציוד של לחלקת
הכפרים ושל הסניפים(;1957-1948 ,
) (6הודעות על שחרור נכפים ,העברתם וחכירחם ופריון משכנתאות
שפרטיהן נרשמו בנליון הנכם של ספר הנכסים;1933—1948 ,
) (7מכתבים ורישומי סידור עבודה של משטרת האפוטרופוס ,למעש
דוהו״ת פעולה של המשטרה;1933—1950 ,
) (8אישורים לתוכניות בניה ,העתקי גיכחבים יוצאים ,הוראית
תשלוס ורישומים מינרליים כלליים;1960—1931 ,
) (9סדרת תיקי פרט בדבר בקשות של יחידיט ,מוסדות וארגונים
להקצאת קרקע למטרות שונות )חקלאות ,תעשיה׳ בניה וכוי(,
.1952—1950

משרד
)(1

הבריאות ,לשכת הבריאות ,נתניה

התכתבות בדבר מניעת כלבת ,בדיקות ותוצאות

;1933-1952

)י( ההכתבות ,דוהי״ת הדשייפ יפטסיסטיקה כדבר
י מחלות מדבקות

;1939-1948

;1957•-1948

)(4

התכתבות בדבר לידות ופטירות

;1955--1932

),־(

בדיקות מזון

;1955--1949
;1955--1948

)(6

התכתבות ודוהו״ת בדבר הרכבות ושירותי הסגר

)(7

התכתבות בדבר טיפול באם ובילד לרבות דוחו״ח ;1959--1952

)(8

הסברה והדרכה בענייני בריאות התלמיד

;1956--1952

)(9

דוחו׳ת עבודה של רופאים ואחיות בבתי־ ספר

;1958--1952

) (10התכתבות ודוחו־ת מישיבות ופגישות של
רופאים ,מפקחים וצוות הלשכה

;1956--1932

) (11תיקי הועדה לתכנון ערים לרשיונות ב:יה

;!955--1949

) (12קורסים בענייני תברואה

-1954־;1358

) (13התכתבות בדבר מקצועות רפואיים

;1956--1949

) (14תיקי סרט בדבר פיקוח על בתי מרקחת

;1955--1948

) (15היקי פרט של מרפאות

1949־;1954-

) (16דוהו׳״ת וסטטיסטיקה בדבר פעולות תברואה

;1957--1934

) (17התכתבות בדבר חומרי רפואה ,תרופות וסמים

;1957--1953

) (18התכתבות ודוחו־־ת בדבר מתלות מין

;1956-•1949

) (19התכתבות ודוהד־ת ביבר בדיקות רפואיות שונות ;1958--1934
) (20עינייני אשפוז •

;1959--1955

) (21ענייני מעבדות

;1957--19S5

) (22תיקי פרשה ע ל מהלוח

;1959--1933

) (23תיקי תביעות משפטיות

;1958--1936

) (24תיקי חשבונות והתכחבות

;1957- 1948

) (25היקי משק ,ציוד והספקה רפואית

;1957—1949

) (26התכתבות בענייני עובדים

;1956—1948

) (27התכתבות בדבר מכונות ורכב

;1957—1949

משרד הבשחון
תיקי פרט ברשות הועדה המייעצת למתן דחיות ושחרורים מצהיל
על פי חוק שירות בטחון ,ת ש י י ט  , £ ! 9 5 9 -מהשנים .!»59—1948
ביה בשבט העב״ה ) 28בינואר (1965
)חני (78341

א' ביץ
הגנז

 1ק י ח  ,725תשי־ז ,עמ׳ ,1791
 2ס״ח  ,296השייט ,עמי .286
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י?קוט הפרסומים )« ,11ט״ז כאדר א׳ תשכ־־ה18.2.1005 ,

פקודת מפי עיריה ומפי הממשלה
)פטודים(1938 ,
הודעה בדבר אישור לצרכי פטור
אני מודיע ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף ) 5י( לפקודת מסי עירית
ומסי הממשלה)פטורים() 11938 ,להלן—הפקודה( ,והסעיפים ) 14א(
ו ־  ) 2ד ( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח ,2 1918-שהועברה
אלי על ידי שר הפנים ,אישרתי את המוסדות המפורטים להלן לצרהי
פטור לפי סעיף  5לפקודה:
בית מושב זקניט המרכזי בחיפה
חברת קרית צאנז בעימ
כ״ח בשבט תשכ״ה ) 31בינואר (1963
)חמ (72390

מאיר סילברסטון

נמסרה בזה הודעה ,בי בתוקף סמכותה ל פ י סעיף 3א לפקודת
הרשויות המקומיות )מס עסקים( ,11945 ,הקימה המועצה המקומית
אעבלין בהתאם להוראות סעיף 3ב לפקודה ,בית דין למס עפקיט
בהרכב זה:
ששון פרץ רשתי — יושב ראש
עלי אחמד עותמאן — הבד
מיכאיל באפר כורי — חבר
ב׳ בטבת תשכיח )ד בדצמבר (1964
)חמ (76520

מנהל כללי׳ משרד הפנים

 1ע י ר  ,1938תוס׳  1מס׳  ,792עמי  ;72ע י ר  ,1940חוטי 1
מסי  ,1006עמי .42
 2ע י ר חשיח ,הוס׳ א׳ מטי  ,2עמי .1

צו המועצות המקומיות )כ( ,תשי״נ—1953
הודעה בדבר בחירת סגן ראש המועצה המקומית
רכסים
בהתאם לסעיף  117לצו המועצות המקומיות) ב(",תשייג—,! 1953
ובתולף הסמכות אשר הועברה אלי = ,נמסרת בזה הודעה כי בישיבת
המועצה המקומית רכסים שהתקיימה ביום כ י ה בכסלו תשביה )30
בנובמבר  (1964נבחר י צ ח ק פ ל ד להיות סגן ראש המועצה במקום
אפרים אליאס שהועבר מכהונתו על ידי המועצה.
כ״ב בשבט תשביה ) 25בינואר (1965
)המ (8002

פקודת הרשויות המקומיות )מם עמקים(1945 ,
הודעה בדבר הקמת בית דין למס עסקים באעבלץ

מאיר סילברסטץ
מנהל כללי ,משרד הפנים

 1ק״ת  ,369תשי־ג ,עמי  ;1174ק י ת  ,1353תשכיב ,עמי .2489
 2י״פ  ,743השיך ,עמי .940

עורסאן יוסף סלמאן
ראש המועצה המקומית ,אעבלין

 1ע י ר  ,1945תום׳  1מפי  ,1436עמי .115

פקודת הרשויות המקומיות )מפ עמקים(1945 ,
הודעה בדבר אגרת בקשה לבית דין למס.עסקים
באעבלין
מודיעים בזה שהמועצה המקומית אעבלין ,באישור הממונה על
מחוז הצפון ,קבעה בהתאם לסעיף 3ב) (4לפקודת הרשויות המקומיות
)מס עסקיס( ,1 1945 ,את אגרת הבקשה לבית הדין למס עסקים
גאעבלין בשיעור של •/.ג מהסכום שבית הדין נתבקש להפחיתו ממם
העסקים ,ובלבד שאגרת הבקשה לא תפחת מלירה אחת; לא צויין
בבקשה הסכום שנית הדין נתבקש להפחיתו באמור ,תיקבע הא;רה
על פי סכום המס שנדרש מן המבקש.
הפחית בית הדין את סכום המס ,יוחזר למבקש סכום האגרה
העודף על לירה אחת .החליט בית הדין שהמבקש אינו חייב במט,
יוחזר למבקש סכום האגרה במלואו.

עורסאן יוסף סלמאן

ב׳ בטבת תשכיח) 7בדצמבר (1964
ראש המועצה המקומית ,אעבלין
) . ( s 7 6 9 9
 1ע י ר  ,1945הוס׳  1מסי  ,1436עמי .115

חוק מס קניה ,תשי״ג—1952
הודעה מספר  15תשכיה 1965-בדבר טובין תפושים שבעליהם אי1ם ידועים
בהתאט לסעיף ) 16ה( לתיק מס קניה ,תשי״ב— ,1 1952אני מודיע ,בי הטובין המפורטים להלן שנתפשו ונעליהס א־:ם ידועים ,יוחלטו
לטובת האוצר ,אם בעליהם לא יתבעו אותם חוך  3חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
מספר
סידורי
,1

תיאור הטובין

במות

מספר
התיק

שפופרות
צבע לשערות

10

97/64

מקום התפישה

מסטר

רח׳ יונה־הנביא 46
הל־אביב

23/64

מקום
איחפון

שעות קבלת
קהל במחסן

מחסן המכס
במגרשי התערוכה

בימים שני וחמישי בשבוע
8—14.00

ד׳ פלד

ט״ז בשבט תשכיח )9נ בינואר (1965

מנהל המכס והבלו
 1סיח 110׳ מיום י י ג באלול תשי-כ ) 3בספטמבר (1952

ם״ו באדר א'חשביה()«11,ייסוטהפרכומים

cr1í2.1>lí.,
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פקודת בנין עריפ1936 ,
שטח בנין עיר ,תל־אביבייפו

הודעה על הפקדת תיקון תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים,1936 ,
כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר של חל־אביב־יפו,
הופקד העתק של תיקון תכנית מפורטת ,הנקראת :׳תכנית בנין ערים
מפורטת מפי  — 952תיקון מסי  1לשנת  1964של תביע מפורטת
מסי  — 701נוש  6903הלקה  1 2׳  ,ביחד עם התשריט המצורף אליו.

י׳ בכסלו תשביה ) 13בנובמבר (1964

גבולות התבנית מסומנים בקו כתיל כהה בתשריט המצורף.

ד׳ ברדדם

כ ל מעונין יובל לעיין בהעתקי התבנית והתשריט האמורים ,ללא
חשלום ,וכל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע,
במינים או בנכסים אחרים ,שהתכנית האמורה משפיעה עליהם,
רשאי להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה,
במשך שני חדשים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות.

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז חל־אביב

כ י ו בשבט ת ע כ י ה ) 29בינואר (1965

ד׳ ברוידס

יושב ראש הועדה המחוזית לבניח ולתכנון עיר
מחוז תל־אביב

שטח בגין עיר ,גבעתיים

הודעה על הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזח הודעה ,בהתאפ לסעיף  16לפקודת בנין ערים,1936 ,
כ י במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר של גבעתיים ,הופקד
העתק של תכנית מפורטת הנקראת :״תכנית בנין ערים מפורטת מסי
 — 125גוש  6167חלקי חלקות 230 ,229 ,227 ,222 ,220 ,27 ,24׳,
ביחד עם התשריט המצורף אליו.
גבולות התבנית מסומנים בקו כחול בתשריט המצורף,
כ ל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והחשריט האמורים ,ללא
תעילום ,ו ב ל מעונין —  nsכבעל ואם נלבוזינה אוזרת — בקרקע,
בבנינים או בנבטים אחרים ,שהתכנית האמורה משפיעה עליהם ,רשאי
להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה ,חוך שני
חדשים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות.
י -בכסלו חשביה ) 15בנובמבר (1964

ד׳ ברוידם

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז חל־אביב

שטח בנין עיר ,הרצליה

הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתיקון לתכנית
מפורטת והודעה על הפקדת תיקון לתכנית מפורטת
ותשריט

טת מם׳

התשריט המצורף אליה׳ במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון
עיר של הרצליה ,פורסמה בילקוט הפרסומיס « ,101תשכ״ד ,עמי
.329
כן נמסרת מ ה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים,
 ,1938כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה —
בעורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה — הופקדו במשרדי
-הועדה המקומית האמורה ,ושם יוכל כל אדם לעיין בחם.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים,1936 ,
כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחת תל־אביב ,הרשתה לחת
תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחד פרסום הודעת זו ברשומות —
לתיקון תכנית מפורטת ,הנקראת :׳ ת כ נ י ת בנין ערים מפורטת מפי
 - 440גוש 4J-60
—
חלקות  — 18 ,17 ,16כפר שמריהו״ ,שהודעה על הפקדתה ,עם
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קוט הפרםוטים

שטח תכנון עיר ,פתח־תקוה

הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתכנית מפורטת
והודעה ע ל הפקדת תכנית מפורטת
:מסרת מ ה הודעה ,בהתאם לסעיף 18א) (2לפקודת בנין ערים,
 ,1936כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז המרכז ,הרשתה
לתה תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו
ברשומות — לתכנית מס׳ םת! 1223אזור תעשיה קרית אריה — נוש
 ,6367,6365,6364שהודעה על הפקדתה ,ביחד עם התשריט המצורף
אליה במשרדי הועדה המקומית לתכנון ע י ר  ,פתחיתקוה ,פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,1100תשכיר.
כ ן נמסרת בזה הודעה ,ל פ י סעיף  (2) «18לפקודת בנין ערים,
 ,1936כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה -
בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה — הופקדו במשרדי
הועדה המקומית האמורה ושם יוכל כ ל אדם לעיין בהם.
כ י ח בשבט תשכיה ) 31בינואר (1965

א׳ היון
ממלא מקום יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז המרכז
שטח תכנון עיר ,חיפה

הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף להחלטה על
השהיית תכניות תכנון עיר והודעה בדבר הפקדת
ההחלטה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים,1936 ,
בי הועדה המחוזית לבנייה ולתכנון עיר ,מחוז חיפה ,הרשתה לתת
תוקף להחלטה בדבר השהיית תכניות תכנון עיר ,שהודעה על הפקדתה,
במשרדי הועדה המקומית לבנייה ולתכנון עיר ,היפה ,בצירוף מפח
המסומנת *תשריט מם׳ חפ! «1167׳ ,חיפה — השהיית תכניות ת  -ע
לנבי שטת סביבת ואדי ניסנס בין הרחובות שדי אוים ,קסריה וכורי׳
פורסמח בילקוט הפרסומים  ,1097חשכ״ד ,עמי .1702
כן נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 18א׳) (2לפקודת בגין
ערים ,1936 ,כי הפתקים של ההחלטה האמורה והמפה המצורפת
אליה — בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה — הופקדו
במשרדי הועדה המקומית האמורה ושם יוכל כ ל אדם לעיין בהם.
ל ׳ בעבט תשביה ) 2בפברואר (1965

י׳ ברגמן

יושב ריוזו הועדה מלחמית לבניה ולתכנון עיר
מחוז חיפה

 5י  , 1 1 6 0ט״ז כאדר א־ תשכ׳׳ח60ÍJ18.2.1 ,

פקודת בנין ערים1936 ,
שטח תכנון עיר ,חיפה

שטי׳ תכנון עיר ,באר־שבע

הודעה בדבר הפקדת תיקון לתכנית מפורטת
נמכרת מ ה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים,1936 ,
כי במשרדי הועדה המקומית לבנית ולתכנון עיר ,חיפה ,הופקד העתק
של תיקון לתבנית בבין עיר מפורטת הנקראת- :תכנית מס׳ חפו- 936
פאר נ ו ף ׳ המהוה תיקון לתכניות דלהלן;
 .1תכנית מס׳ הפ — 143/׳הכניסה לקבר עבאס׳ ,אשר ההודעה
בדבר מחן תוקף לה פורסמה בעיתון
הרשמי מסי  543מיום  17באוקטובר
;1935
 .2תכנית מסי חפ׳ - 422,׳תכנית מין עיר של חיפה׳ ,נליון ,12
אשר ההודעה בדבר מתן תוקף לה
פורסמה בעתון הרשמי מסי  708מיום
 5באוגוסט ;1937
 .3תבנית מס׳ חפ — 570/״פרצלציה של אדמות פרידה שמלזריד
באב אל־מנאטר׳ ,אשר ההודעה בדבר
מתן תוקף לה פורסמה בעחון הרשמי
מסי  888מיום  18במאי .1939
ביחד עם התשריט המצורף אליו.
י»לר ,השטתים הכלולים כתכנית; —

הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתכנית מפורטת
והודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ותשריט
נכיסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  (2) »18לפקודת כגין ערים
 ,1936כי הועדה המחתית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז הדרום ,הרשתה
לתת הוקף — בעבור חמישה עשר יום לאתר פרסום הודעה זו ברשו
מות לתכנית מפורטת הנקראת :ד 406/אזור מלאכה והחסנה )גושים
 (38066,38063באר־שבע ,שהודעה על הפקדתה ביחד עם התשריט
המצורף אליה ,במשרדי הועדה המקומית לבנין עיר באר־שבע,
פורסמה בילקוט פרסומים 1122׳ תשכיר ,עמי .262
בן נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 18א) (2לפקודת בנין
ערים  ,1036כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף—
בצודה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה — הופקדו במשרדי
הועדה המקומית האמורה ושם יוכל כל אדם לעיין בהם,
ב י ב בשבט תשביה) 25בינואר  (1965י' ורדימץ
יישב ראש הועדה המזוזית לבניה ולתכנון עיר
מהו! הדרום
שטח תכנון עיר ,באר־שבע

הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתיקון לתכנית
מפורטת והודעה בדבר הפקדת תיקמ לתכנית
מפורטת ותשריט

גוש 10811 :חלקות 183 ,95 ,94 ,93׳ ,252 ,251 ,246 ,244
.322 ,308 ,296 ,257
חלקי הלקות.297 ,295 ,92 :

נמסרת בזה הודעת בהתאם לסעיף  18א) (2לפקודת בנין ערים
« ,193כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז הדרום ,הרשתה
לתת תוקף — בעבור חמישה עשר יום לאהר פרסום הודעה זו ברשו
מות לתבנית תיקון תבנית מפורטת הנקראת :ד — 478/ת.ב.ע .».תווי
הכביש החוצה)הקטע הדרומי( באר־שבע ,שתודעה על הפקדת התכנית
עם התשריט המצורף אליה ,במשרדי הועדה המקומית לבגין עיר
באר-שבע ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1117תשג״ה ,עמי .111
כן נמסרת בזת הודעה ,בהתאם לסעיף  8נא) (2לפקודת בנין
ערים  ,1936כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף—
בצורה שבח אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה — הופקדו במשרדי
הועדה המקומית האמורה ושם יוכל כל אדם לעיין בהם,
כיא בשבט תשכיח) 24בינואר  (1965י' ורדימון

יושב ראש הועדה המתחית לבניה ולתכנון עיר
מחת חיפה

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז הדרום

כל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים ללא
תשלום ,ו כ ל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת י־ בקרקע,
בבניניט או בנכסים אחרים שהתבנית האמורה משפיעה עליהם ,רשאי
להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה ,תוך שני
חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
ל ׳ בשבט.תשביה) 2בפברואר (1965

י׳ ברגמן

הזמנות כ ת י המשפט
כ י ת המשפט ה מ ח ו ד בירושלים
הזמנות
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט׳ בתיקים המפורשים להלן ,בקשות ליחן צווים המכריזים על ירושה ,והנני מזמין בזה כל אדם הטוען
שיש ל ו טובת הנאה בעזבון שאחת ההכרזות המבוקשות מתייחסת אליו והרוצה להתננד לה׳ להגיש׳ תוך עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו׳
התנגדות לאותת הכרזה׳ שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
תיק ירושות 22; 65
בענין ירושת המנוחה פלורה הרצו! מירושלים ,שנפטרה
בירושלים ביום י״ג נ א ד ר ת ש כ י ג )  9במרס ,(1963
והמבקש דלהלם הרצוג מירושלים.

תיק ירושות 25/65
בענין ירושת המנוחה מינה שדה אמינוף מירושלים,
שנפטרה בירושלים ביום ט י ו בתמוז ת ש ט י ו )  5ביולי ,(1935
והמבקש פרג׳אלה אמיני )אמינוף( מניו-יורק.

תיק ירושות 23(63
בענין ירושה המנוחה חנה אילון לבית אגסי מירושלים,
שנפטרה בירושלים ביום ל ׳ בתשרי תשביה ) 6באוקטובר ,(1964
והמבקש אפרים א י ל ץ מירושלים.

תיק ירושות 26/65
בענין ירושת המנוחה לאה פורמנוביץ מירושלים ,שנפטרה
בירושלים ביום י י ח באב ת ש כ י ד )  2 0ביולי . .(1964
והמבקשת צילה מרקוס מירושלים.

יהודה דים ,רשם

ם״ז באדר א׳חשכ״ה1160,ילקוטהפרסוסים

fl2.1.ï1«5

1315

בית ה מ ע פ ט הכהוזי בתל־אביב־יפו
הזמנות
ב ת ך שימל,

תיק עזבונות 196/65
שנפטר בתל־אביב ביום

בענין צוואת המנוח
ט״ו נכםלו תעכ-ה ) 19בנובמבר ,(1964
והמבקשת עמה שימל מתל־אביב.
הריני מומין בזה כ ל ארס להתייצב בבית המשפט ת ו ך עשרה
ימים מיום פרסום הזמנה זו ,וליתן טעם מדוע לא הוכה ,לא תקוייה
ולא תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואת
?ינטה שימל ,שאם לא כן יגש בית המשפט ל־חן תעודה כזו כאמור,

ש׳ כהן,

בענין עזבון המנוח שלום יהודה )הקרוי נם שלום שאול
יהודה גבריאל( מפודזיחקוה ,שנפטר בבית החולים בילינסון
ביום ו׳ בשבט תשביה ) 9בינואר ,(1965
והמבקשת זיוליט יהודה מרמת ורבר ,רחוב כצנלסון 14אי
פחח־תקוה.
להווי ידוע כי הוגשה לבית המשפט בקשה ליחן צו המכריז על
ירושת המנוח הגיל ולהנהלת עזבונו.
הריני מזמין בזה בל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון
המנוה ה1״ל והרוצה להוזינז• להכרזה ,להתייצב בבית המשפט תוך
עשרה ימים מיום פרםום הזמנה זו ,וליתן טעם מדוע לא ינתן ליצחק
טינת צו הנהלה עזבון המנוח שלום יהודה ,וכן צו המכרה על ירושתו,
שאם לא כן יגש בית המשפט ליחן את הצווים הניל כאמור.
דשס

תיק עזבונות 259/65
בעני) עזבון המנוח מ ד וסלבסקי מרחוב אלונים 3׳ ת ל -
בנימין ,רמת־גן ,שנפטר בתל-בנימין ביום  15בדצמבר ,1964
והמבקשים חנה זסלבםקי ,דניאל זסלבסקי ועלמה

שראל.

הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיוט פרסום הזמנה זו ,וליתן טעם ,מדוע לא יינתן לחנה זסלבסקי
צו הנהלת עזבון על כל המטלטלים ,הזכויות והחובות של המנוח דוד
זםלבסקי ,שאם לא גן יגש בית המשפט ליתן את הצו הנ׳׳ל באמור.

ש׳ כהן,

רשם

תיק עזבונות 261/63

דוד מזרחי,

בענין עזבון המנוח
בשבט השכיח ) 7בינואר ,(1963
והמבקשים  (1שרה ,שושנה,

ונעמי תמרה:
 (2אברהם ויעקב מורחי.

שנפטר בדמת־גן ביום ד׳

זהבה ומרדכי מזרחי

הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו וליתן טעם מדוע לא יינתן לעורך הדין עמנואל
מטלון ויוסף טטוריר ,צו הנהלת עזבון על כל המטלטלים ,הזכויות,
החובות והמקדקעיס מסוג מולק ומסוג מירי של המנות דוד מזרחי,
ומדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח ,שאם לא כן יגש בית
המשפט ליתן צו הנהלה כא:־ור וצו ירושה בטוב בעיניו.

ש׳ כהן,
1316

בענין צוואת הנינות

שיצר ברנהרד )דב(,

שנפטר ביום ב׳

בטבת תשביח ) 6בדצמבר  (1964בבית החולים בילינסון ,פתה־תקוה.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו ,וליתן טעם ,מדוע לא תוכח ,לא תקויים ולא
תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה

שולמית שרצר ורות טבק לבית שרצו־,

למבקשות,
כן יגש בית המשפט ליחן תעודה זו באמור.

שאט לא

ש׳ כהן,

רשם

תיק עזבונות 216.'65

ש׳ כהן,

תיק קיום צוואת 262/65

דב )בריש(

בענין צוואת המנוח
שיינקין  ,24שנפטר ביום ל ביולי ,1963
והמבקשת

ברטה גולדברג

רשם

תיק עזבונות 263,65
טולקס ,מתל־אביב ,רחוב

נשואה

זילברמן.

הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיים פרסום הזמנה זו וליתן טעם ,מדוע לא הוכח ,לא תקוייס ולא
תירשם הצוואה האחרונה )והתוספת אשד לה( ומדוע לא תינתן תעודת
קיום צוואה לברטה נולדברג נשואה זילברמן ,שאם לא כ ן ינש בית
המשפט ליוזן תעודה וו באמור.

ש׳ כהן,

בענין עזבון המנוח
טמבר ,1964
והמבקשים (1

 (2נהלל,

צבי יהודה

רשם

תיק קיום צוואה 267(65
תיק ירושה 267,65
מבהלל ,שנפטר ביום  13בספ

ברכה שילה;

מושב עובדים להתישבות חקלאית שיתופית נע׳־מ.

הריני מימין גוה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימיט
מיום פרסום דזמנה זו וליתן טעם כל שהוא מדוע לא תוכה ,לא
תקויים ,ולא תירשם הצוואה האחרונה של המנוח הניל ומדוע לא
תינתן תעודת קיום צוואה למבקש נהלל ,מושב עובדים להתיישבות
חקלאית שיתופית בע־מ ,ומדוע לא ינתן צו המכריז על ירושת המנוח
הניל ,שאם לא כן ,יגש בית המשפט ליתן תעודת קיום צוואה וצו
הכרזת ירושה כאמור.

ש׳ כהן,

דשם

תיק עזבונות 271/63
בענין עזבון המנות משה שפיר ,מורשה ,שנספה בשואה,
והמבקש צבי שפיר ,מרח׳ הרב הרצוג  ,2גבעתיים.
להווי ידוע כי הונשה בקשה לבית המשפט ליתן צו המכריז על
ירושת המנוח הנ״ל.
הריני מזמין בזה כל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון
המנוח והרוצח להחננד להכרזה ,להגיש תוך שלושים יום מיום פרסום
הזמנה ז׳ ,התנגדות להכרזה המבוקשת ,שאם לא כן יתן בית המשפט
צו כטוב בעיניו,

ש׳ כהן,

רשם

רשם
ייקיט דפרםוכןים  ,1100ם״ז י א ר ד א' השביה18.2-1965 ,

בית המשפט המחוזי בתל־א ב יכייפו
הזמנות
תיק עזבונות 275/65
בענין עזבון המנוח מורים הידוע נם בשם משה לונדון,
שנפטר במיאמי ,פלורידה ,ארצות הברית ביום  18ביולי ,1960
והמבקשת רוז לתדץ.
להווי ידוע כי הוגשה לבית המשפט בקשה ליתן צו המכריז על
ירושת המנוח הניל והנגי מזמין בזה כל אדם הטוען שיש לו טובת
הנאה בעזבון המנוח והרוצה להתנגד להכרזה ,להגיש תוך ק ל ו ע י ם
יום מיום' פרסום הזמנה זו ,התנגדות להכרזה המבוקשת ,שאם לא כן
יחן בית המשפט צו בטוב בעיניו.

ש׳ כהן,

רעם

תיק עזבונות 278/65
בענין צוואת המנוחה מינה פילד מרחוב שדרות רוטשילד ,84
תל-אביב ,שנפטרה בהרצליה ביום  14בינואר ,1965
והמבקשת שרה לדניצר מרחוב שדרות רוטשילד  ,84ת ל -
אביב.
הריני מזמין בזה בל אדם להתייצב בבית המשפט חוך עשרה ימיט
מיום פרפוס הזמנה זו וליתן טעם ,מדוע לא תוכח ,לא תקוייס ולא
תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה למבקשת
שאס לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור.
ש׳ כהןazi ,

שלו 0אלכסנדר

תיק עזבונות 280/65
מאיד ,שנפטר ביום

בענין צ מ א ת הפניה
 7בינואר  1965בפתח-תקוה,
והמבקשת ברכה )ברוניה( מאיר מתל־אביב ,דרך חיפה .15
הריני מזמין בזה בל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרח
ימים מיום פרסום הזמנה זו ,וליתן טעם מדוע לא תוכח ,לא תקויים
ולא תירשם הצוואה האחרונה של המנוח הנ״ל ומדוע לא תינתן תעודת
קיום צוואה למבקשת ברכה )ברוניח( מאיר ,שאם לא כן יבש בית
המשפט ליחן תעודה זו כאמור.

ש׳ כהן,

רשם

תיק עזבונות 282/65
בעבין צוואת המנוח דב פלצמן משדרות תרס-ט  ,5תל־אביב,
שנפטר בחדרה ביום כיח בכסלו תשכ״ח ) 3בדצמבר .(1964
הריגי מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמגה זו ,וליתן טעם ,מדוע לא תוכח ,לא תקויים ולא
תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה ליונדת
טרגריטה םלצמן ,שאם לא בן יגש בית המשפט ליתן תעודה זי כאמור.

ש׳ כהן,

בענין עזבון המנוח
 16בנובמבר ,1949
והמבקשת

סלומון אזולאי,

רבקה םלינס

)לבית

רשם

תיק עזבונות 285/65
שנפטר בקהיר ביום

אזולאי(,

ביום בתליאביב.

י5קוט הפרסומים  ,1100ט״ז באדר א׳ חשכ״ה18.2.1305 ,

להווי ידוע כי העשה לבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו ,בקשת
למתן צו המכריז על ירושה לגבי עזבון המצוי ביסדאל בלבד ,של
המנות הנ״ל ,והנני מזמין בזה כ ל אדם הטוען שיש לו טובת הנאה
בעזבון המנוח הביל ,והרוצה להתנגד להכרזה ,להגיש ,תוך שלושים
יום מיום פרסום הזמנה זו ,התנגדות להכרזת המבוקשת ,שאם לא כן
יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.

ש׳ כהן,

רשפ

תיק עזבונות 287/63
בענין צוואת המנוחה פייגה סקולםקי ,שנפטרת בתל־אביב
ביום כ ׳ באייר חשכיד ) 2במאי ,(1964
והמבקשת מלכא גמרא מתל-אביב.
הריני מזמין בזה בל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרח ימים
מיום פרסום הזמנה זו ,וליתן טעם מדוע לא תוכח ,לא תקויים ולא
תירשם הצוואה האחרונה ומדוע ל * תינתן תעודת קיום צוואה למלכא
גמרא ,שאס לא כן יגש בית המשפט ליחן תעודה זו כאמור.

ש׳ כהן,

רשם

תיק עזבונות 288/65
בענין צוואת המנוח אליהו םקולסקי ,שנפטר בתליאביב
ביום ייא באליל חשכ״ד) 19באוגוסט ,(1964
והמבקשת מלכא גמרא מחל־אביב.
הריני מזמין בזח כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימיט
מיום פרסום הזמנה ז ו  ,וליחן טעם מדוע לא תוכח ,לא תקוייט ולא
תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה למלכא
גמרא ,שאם לא בן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור,

ש ׳ כהן,

רשם

תיק עזבונות 331/65

שורה פסיל ליבוביץ,

שנפטרה ביום

בענין עזבון המנוחה
 19באפריל  1964בציריך ,שוויצריה,
והמבקשת צילי איזנשטיץ)לבית ליבוביץ( ,מבדהאוזשטרסה
 ,1בייל ,שוויצריה.
להווי ידוע כי הוגשה לבית המשפט בקשה למתן צו המכריז על
ירושת המנוחה הניל ו ה ע י מזמין מ ה בל אדם הטוען שיש ל ו סיבת
הנאה בעזבון המנוחה והרוצח להתנגד להכרזה ,להגיש תוך שלושים
יום מיום פרסום הזמנה ז ו  ,התנגדות להכרזה המבוקשת ,שאפ לא כן
יהן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
ד׳ ולך ,רשם
חיק קיום צוואה 356/65
בענין צוואת המנוח יוסף פינקו מראשון־לציון רחוב עין הקורא
 ,30שנפטר בראשון-לציון ביום י ׳ ג באב חשכ־ד) 22ביולי ,(1964
והמבקשת חיה לאה &ינקו מראשון־לציון׳ רחוב פין הקורא
.30
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו ,וליתן טעם ,מדוע לא תוכח ,לא תקויים ולא
תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה
למבקשים ,שאט לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור. .

ש׳ כהן,

רשם

1317

ב י ת המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו
הזמנות
להווי י מ ע בי הונשו לבית המשפט׳ בתיקים המפורשים להלן׳ בקשות ליתן צווים הנלכריזים על ירושה׳ והנני מזמין בזה כל אום הטוען
שיש ל ו טובת הנאת בעזבון שאתת ההכרזות המבוקעות מתייחסת אליו והרוצה להתנגד לה׳ להגיש׳ תוך עשרה ימים מיום פרסום הזמנת זו׳
התנגדות לאוחה ה כ ת ה ׳ מאם לא כן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו.
תיק עזבונות 105/65/8

בענין ירושת המנוח אשר )זיגפריד( בן יעקב שטרן,
מרעננה ,שנפטר בפתח־תקוה ביום י״ח בניסן תשכ״ד ) 24במרס
,(1964
והמבקשת חיה )קתלה( שטרן מרעננה.
דב אטיגנר

בענין ירושת המנוח
ביום  31בדצמבר ,1964
והמבקשת ברוניה אטינגר.

תיק עזבונות 251/65
מתל־אביב ,שנפטר בתל־אביב

ירמיהו שפירא

נענין ירושת המנוח
כ י ה באב תשביד ) 3באוגוסט ,(1964
והמבקש אמיר שפירא.

תיק עזבונות 253/65
מהדסים ,שנפטר ביום

והמבקש

אנדרי לפקוביץ

מרמת-גן.
?

ע ז ב י נ י ״

יהודה נובוגרודס?׳

בענין עזבון המניח
 17בנובמבר ,1964
והמבקש ד י ר נחום נובוגרוצקי.

עמיאל הורביץ
הורב״ן

ש

נ

5

2 5 5 / 6 5
ט

י

ב י י מ

תיק עזבונות 256/65
מרחוב רופין  ,11תל־

מרחוב רופין  ,11חליאביב.

בראמלי זולה,

תיק עזבונות 257/65
מקרית אונו ,שנפטרה

נענין ירושת המנוחה
בקרית אונו ביום  23ביגואר ,1964
והמבקשת בובה בובליל ,מרחוב ישעיהו ,שכון רסקו ,6
קדיח־אוגו.
תיק עזבונות 260/65
בענין עזבון המנוח יצחק ריכטר ,שנפטר ביום  9בנובמבר
 1958בתל־אביב,
והמבקשת

איידל ריכטר לבית מושקוביץ.
הילמן ברטה,

מחיפה ,שנפטרת ביום 11

בנובמבר ,1964
והמבקש

הילמן אברהם

תיק עזבונות 273/65
שנפטרה בנתניה ביום

בענין עזבון המנוחה
 16בינואר ,1963
והמבקש עמינדבדנציג מנתניה

תיק עזבונות 274/65
בענין ירושת המנוח ינקו קוזץ המכונה גם קחמה מבדאילה -
רומניה ,שנפטר בבראילה ביום  22בפברואר ,1948
והמבקשת קלרה קהץ הידועה גם בשפ קודזין ,המכונה גם

קתמה וריכרדה! מרוגרשטרן

חיק עזבונות 266/63
בענין עזבון המנוח אלי מרגלית )מקודם ליאו קלוק־
האופט( ,שנפטר בירושלים ביום  21בדצמבר ,1964
והמבקשת אילנה מרגלית לבית חקלאי.

קחין

לבית

מחולון ,רחוב

בלינסון .23
תיק עזבונות 276/65
בענין ירושת המנוחה נחמה בן־שמש ,שנפטרה בגבעתיים
ביום ט״ז בכסלו תשכ״ה ) 21בנובמבר . ,(1964
והמבקשת אורה בן־שמש מגבעתיים ,רחוב ש י י נ ע ן .54

משה שטיינפלד

בענין עזבון המנוח
שלם ,שנפטר כיום  29בדצמבר ,1964

תיק עזבונות 277/65
מרחוב כ י ז  ,6כפר

נולדה שטיינפלד.

עזבון המנוח רלף )ירחמיאל(

תיק עזבונות 279/65
גרפיל ,שנפטר במדינת

בענין
ניו־יורק ,ארה״ב ביום  27ביוני ,1964
והמבקשת הלן גר פיל מניו־וירק ,ארצות הברית של אמריקה.

מהוד־השרון)רמתיים(.

תיק ירושות 264/65
בענין ירושת המנוחה שרינה עובדיה ,שנפטרה בבית החולים
אסף הרופא בבאר־יעקב ביום ה׳ באב תשכיר) 16ביולי ,(1964
והמבקש זק עובדיה מפרדס הגדוד  ,2נתניה.
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היק עזבונות 272/65
שנפטר בחל־אביב ביוש

בענין עזבון
ב׳ בטבת תשביה ) 17בדצמבר ,(1964
והמבקשת דינה גולדמן ,מתל-אביב ,רחוב פלורנטין .15

והמבקשת

חיק עזבונות 263/63
בענין עזבון המנוחה

בענין עזבון המנוחה
י-ט בכסלו תשייח ) 12בדצמבר ,(1957
והמבקשת לאה אלנברג מתל-אביב ,הדר־יוסף ,רחוב קהילת
לודג׳ .32/6
תיק עזבונות 270/65
!
בענין עזבון המנוחה בתיה )עמליה( זאק ,שנפטרה בבית
התולים *אסותא* בתל־אביב כיוס ט׳ באלול תשב״ג ) 29באוגוסט
,(1963
והמבקש בעלה של המנוחה זאק שמעון.

מלכה דנציג,

ת י

בענין עזבון המנות
אביב,
והמבקשת ד י ר טאובה

נחמה אלנברג,

המנוח שמחה גול דמן,

תיק עזבונות 254/63
בענין עזבון המנוחה וירה לפקוביץ מרמת־גן ,שנפטרה
ברמת־גן ביום  17באוקטובר ,1964

תיק עזבונות 268/65
שנפטרה ברעננה ביום

מיכאל ליטבק,

תיק עזבונות 281/65
שנפטר בגבעתיים כייפ

בענין עזבון המנוח
 22באוקטובר ,1964
והמבקשת חנה ליטבק מרחוב המרי  ,35גבעתיים.
:

תיק עזבונות 283/65
בענין ירושת המנוחים וינגוט יצחק מגן יבנה ,שנפטר ביום
 20בדצמבר  1931נגן יבנה ,וינגוט מלכה מגן יבנה ,שנפטרה
בשנת ,1962
והמבקשת צביה ויטוס ,הגרה בגן יבנה.

רסישים1י?קוטה  , 0 G 1 1ט״ 1באדר

א

,גזשב״ה'3G18.2.18

בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו
ה ז מ נ ו ת )המשך(
תיק עזבונות 290/65
דוד ,שנפטר ביו 0א׳

חיק עזבונות 284/65
בענין ירושת המנות
בענין ירושת המנוחה יהודית ורש מראשון-לציון ,שנפטרה
, ( 9 6 0 i 2 3
באלול תש-ך ) באוגוסט
בראשון לציון ביום  27באוגוסט ,1956
והמבקשת פייביש רינה מרחוב יפתה  ,23נתניה.
והמבקש אליעזר ורש ,מראשון־לציח•

סלומק שמואל

תיק עזבונות 286/65
בענין עזבון המנוח מרקו יצחק ,שנפטר ביום  25במאי ,1961
והמבקש שמואל יצחק מאזור ,רחוב המעפילים .9

תיק עזבונות 289/65

המנות משה )מקס( נשרי)אורזולק(,

שנפטר

בענין עזבון
בחל־אביב ביום  30באוקטובר ,1964
והמבקשת צפורה )פלה( חסין ,מרתוב שזרות רוטשילד
 ,131רל-אביב.

חיה וינפלד,

תיק עזבונות 350/65
שנפטרה ביום  16בינואר

בענין עזבון המנוחה
,1965
זזזמבקשזת דבורה דייזל קליצבייל מגבעתיים ,רחוב
קק־ל  4והינדה רחל אלץ מרחוב בריינין  ,3חל־אביב.
תיק עזבונות 355/65
בענין ירושת המנוח סלם דביב משיבון.גורדון׳ ראשוךלציון,
שנפטר בראשון־לציון ביום כ־ז בכסלו השביה) 1בדצמבר ,(1964
והמבקש שלמה זביב מרחוב ויצבדד  ,6ראשון־לציון.

ש׳ כהן,

רעם

ב י ת המשפט המחוזי בחיפה
הזמנות
תיק קיום צוואה 54/65
מקרית ביאליק ,שנפטר

ו ת ר קרלום

בענין צוואת המנות
בחיפה ביום  13בנובמבר • 1964

הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו ,וליתן טעם מדוע לא תוכח ,לא תקויים ולא
תירשם הצוואה האחרונה ומדוע ל» תינתן תעודת קיום צוואה לארנה
ור1ר ,שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור.

ש׳ רד,

רשם

אלכסנדר

תיק קיום צוואה 904/64
תזרד מחיפה ,שנפטר

בענין קיום צוואת המנוח
בחיפה ביום  29באוקטובר • 1964
הריני מזמין בזה בל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנת זו ,וליחן טעם ,מדוע לא תוכח ,לא תקויים ולא
תירשם הצוואה האחרונה של אלכסנדר רנזרד ומדוע לא תינתן תעודת
קיום צוואה למרים הייטנר ,שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה
זו כאמור.
שי רזי ,דשם

הזמנות כתי הדין הרבניים
ב י ת הדין הרבני האזורי בת׳ל-אביב־יפו
הזמנות
להווי ידוע בי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובת הנאת או המעונין בעזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יתן בית
הדין צו כטוב בעיניו.

המנות גרשץ רחנבת,

תיק /2726תשייה
שנפטר בתל-אביב ביום

בענין ירושת
ה׳ בניסן תשי״ז) 7באפריל .(1957
המבקשת :בלה סין־משה ,רחוב המרד  ,21יפו.

ירושת המנוח אליעזר שרק,

תיק  ?3998תשכיח
שנפטר ברעננה ביום ב י ד

בענין
בחשון תשכיח ) 29באוקטובר .(1964
המבקש :יוחנן שרמן מרחוב בורוכוב  ,9רעננה.

אריאל מרברגר,

בענין ירושת המנוח
ביום זן׳ בתשרי תשי״ד ) 14בספטמבר .(1953

הפרםוםים

תיק /4001תשכיה
שנפטר בירושלים

 0י ? ה ו  , 1 1 6 0ט״ז באדר א׳ תשכ״ה0C18.2-10 ,

המבקש:

אברהם יוסף מרבתר,

אבן גבירול  ,13תל־אביב.

משה )מיום(

בענין ירושת המנוח
סטניסלב בשנת .1943
המבקשת :אסתר )אמה(

קוה,

חיים לוי,

תיק /4176תשכ״ה
פישמן ,שנפטר כגטו

רחוב אחוזה  ,186רעגנה.
תיק /4236תשכיה
שנפטר בתל־אביב ביום ט־־ז

בענין ירושת המנוח
בטבת תשכ״ה) 21בדצמבר .(1964
המבקשת :רבקה לוי מרחוב אדמו״ר ממזריץ  ,28יפו•
כ י ח בשבט תשביה) 31בינואר (1965

י' קובו,

טגן מזכיר ראשי
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ב י ת הדין הרבני האזורי בחיפה
הזמנות
להווי ידוע כי הונשו לבית הדין׳ בתיקים המפורטים להלן׳ בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובה מ א ה או המעונין בעזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה׳ יבוא לבית הדין וימטור טענותיו תוך המישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו׳ שאם לא כן יתן
בית הדין צו כטוב בעיניו,

שרה שליט,

תיק /1461חשכ*ה
שנפטרה בחיפה ביום כ׳׳ז

בענין ירושת המנוחה
באב תשכיר ) 5באוגוסט .(1964
המבקש :אליהו שליט בשמו ובשם הקטינים

שמואל טרגנוי,

בענין ירושת המנוח
 23ביולי .1964
המבקשים :ויקטוריה,

צבי ואורי.

חיק /1475תשכיח
שנפטר בחיפה ביום

אליעזר ו־שמעץ טרגנד,
קלרה רומני ,ונסורה כהן ,זלדה בלסבלג ומרים צבן.
תיק /1514חשב״ה
בענין ירושת המנוח אהרן יענקלוביץ ,שנפטר בחיפה
ביום כ״נ באייר תשי״׳ח ) 13במאי .(1958
המבקשים:

זלמן דב יענקלוביץ ורבקה לקשטיץ.
קנטור סלומון,

בעגין ירושת המנוח
באלול חשכיד ) 10באונוסט .(1964

תיק /1542תשכיח
שנפטר בחיפה ביום ב׳

המבקשים :יטי קנטור ,רק מרטין וצבי קנטור.
יוסף אביםרור,

בענין ירושת המנוח
ייב בטבת תשכיח ) 17בדצמבר .(1964
המבקשים :סימה אביסרור ,דינה,

תיק /1569תשכ״ה
שנפטר בחיפה ביום

לאה ,שושנה ,משה,
איתן ,עמרם ,חיים ,ו־שמעץ אביםרור ,שולמית
אלפסי ושרה כחלץ.
סין משה שלום,

בענין ירושת המנוח
 8באפריל .1961
המבקשים :שמואל משה,

תיק /1604תשביה
שנפטר בחיפה ביופ

שלום אברהם ,מוריץ שלום,
מינה צובוטרו ויהודית יוסף.
חיק /1608תשכי־
שנפטר בחיפה ביום ט״ז

משה רפקה,

בענין ירושת חמנוח
בטבת תשכיח ) 21בדצמבר .(1964
המבקשים:

סטפניה דפקה ומיכל.

ירושת המנוחה אלזה 07קל,

נענין
בתמוז תשכיח ) 5ביולי .(1964
המבקשים:
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תיק /1610תשכיה
שנפטרה בחיפה ביום ביה

יוסף דםקל וראובן דסקל־דקל.

המנוח נחמן סגל,

בעגין ירושת
תשי-ד ) 18בספטמבר .(1954

תיק /1614חשכיח
שנפטר בחיפה ביום כ׳ באלול

המבקש•• לזר סנל.

אלום סברי,

בענין ירושת המנוח
בכסלו חשכ־ה ) 17בנובמבר .(1964

תיק /1626תשכ*ה
שנפטר בחיפה ביום י י ב

המבקשים :טויה אלום ,מנחם ,סלח ,םמחוני ,דוד,
יוסף ,חי ,רחמים וסברי אלוס ,טובה ועליזה אלוס.
פרידה רוטבלט,

בענין ירושת המנוחה
ביום י״א באייר תשכיג) 5במאי .(1963
המבקשים :זאב רוטבלט ,שמואל

וטובה שפירא.

תיק /1635תשב״ח
שנפטרה בקרית־ים

רוטבלט ,מינה המר

יוסף קאופמן,

בענין ירושת המנוח
באייר ת ש ט י ו )  5במאי .(1955

תיק /1637חשכיה
שנפטר בחיפה ביום י־־נ

המבקשים :רחל,קאופמן ,הרש ליב ,מנדל ,ואברהם
חיים קאופמן ,רחליה פרדריקה ורוזליה שטרוםמן.
תיק /1644תשכ*ה
בענין ירושת המנוחה פעה לאה גוירצמן ,שנפטרה בקרית
מוצקין ביום א׳ באב תשייט ) 5באוגוסט .(1959
המבקשים :דוד בן ישראל איםר גוירצק ,חיה גוירצמן

ואמי אזן,

בלה גוטגולד,

בענין ירושת המנוחה
כ־א באב תשכיד ) 30ביולי .(1964
המבקשים:

תיק /1645תשביה
שנפטרה בחיפח ביום

זלמן גוטגולד וצפורה גוטגולד.
ישראל מחיר,

בענין ירושת המנוח
בפיון תשכ״ג ) 31במאי .(1963
המבקשים :אמיליה מחיר

תיק /1667תשב״ה
שנפטר בחיפה ביום ח׳

)חזקיה( ,יצחק ישראל
מדגיר וויקי שמשון פילוסוף )מחיר(.
כיב בשבט תשכיח) 25בינואר (1965

א׳ וסרמן,

מזכיר

י5קוט הפרסומים  ,1100ט״ז באדר א׳ תשב״ח ,ג18.2.11)6

בית הדין הרבני האזורי בטבריה
הזמנות
סלים בן דניאל פרג׳,

בענין עזבון המנוח
בטבת תשכיד ) 3בינואר .(1964
המבקשים :שרה פרג׳ ,אברהם,

תיק  1250תשכ״ה
שנפטר ביום ייח

יצחק ,יעקב ואליהו
פרג׳ ,טורזה ,לילה ,רחמה ,ברכה ורבקה פרג׳.
כל התובע טובת תנאה וכל מעונין שיש לו טיבה להתנגד לבקשה
הנ״ל ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו חיך חמישה עשר ימים מיום
פרסום הזמנת זו ,שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.
א׳ באדר א׳ תשכיח ) 3בפברואר (1965
חרב

י' מ׳ שטרית,

ב י ת הדין הרבני האזורי בפתח־תקוה
הזמנות
תיק 1067י,תשביה

שלמה זלמן בראון,

שנפטר ביום ה׳

בענין עזבון המנוח
בשבט השניה ) 8בינואר .(1963
המבקשים :טובה בדאון בשמה וכאפוטרופא טבעית גס בשם

יצחק ושרה בדאון.

הקטינים
כל התובע טובת הנאה וצל מעונין שיש לו םיבת להתנגד לבקשה
הנ״ל ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך עשרה ימים מיום פרסום
הזמנה זו ,שאס לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.
הרב ש׳ כץ ,מזכיר ראשי

מזכיר ראשי

ב י ת הדין הרבני האזורי ברחובות
הזמנות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין״ בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .כ ל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה׳ יבוא לבית הדין'וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו׳ שאם לא כן יתן
בית הדין צו כטוב בעיניו.
תיק /592תשנ*ה
בענין ירושת המנוחת רדה נבץ ,שנפטרת ביום ח ׳ בטבת
תמכית.
המבקשים :אברהם ,שרה ,עלתה ,ורפאל.

בענין ירושת המגיחה
ב י ב בכסלו תשכיח.
המבקש:

ויקטוריה

תיק /621תשכ-ה
בבארויה ,שנפטרת ביום

בענין ירושת המנוח יוסף חדד,
המבקשים :זהרה חדד בניו ובנותיו.

שנפטר ביום ד׳ בטבת השכיח.

תיק /712חשכ״ח
בענין ירושת המנוח

אדולף מנדינק,

שנפטר ביום ת -בתמח

חשכיד.

זק בנאריה.

בענין ירושת המנוח
וביה.
תשביה.

חיק 7ד;6חשכית

מ1
מרקו שבטה,

תיק  1653תשב* ה
שנפטר ביום כיט בטבת

המבקשים:

ברטה מנדינק ודוב מנדינק .
הרב א׳ שמואלי,

המבקש :ינקו הרשקוביץ)יעקב(.

מזכיר ראשי

הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות
תיק פירוק חברות 4188/64
בענין פקודת ההברות,
ובענין בקשה לפירוק
ליד לוד.

קראם־ארט בעימ,

ממחנה ישראל,

נמסרת בזה הודעה ,שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל על ידי
בית המשפט המחוזי של תל־אביב־יפו הוגשה ביום  25לנובמבר 1964
לבית המשפט הנזכר לעיל על ידי אריה פינציוק ,עורךידין ,וכי
ניתנה הוראה שבקשת פירוק זו תבורר בפני בית המשפט היושב בדין
בתל־אביב ביום  16במרס  1965בשעה .08.30
כל נושה או משתתף של ההברה הזאת הרוצח לתמוך במתן צו
בענין הבקשח או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת הבירור ,אס
בעצמו או באמצעות עורךיהדין שלו ,והעתק מן הבקשה הזאת יינתן

י5קוט חפרםומים  ,1160ט״ז באדר א׳ חיטכ״ה18.2-1965 ,

לבל נושה או משתתף של התברח הזאת הדורש אותה מן החתום מטה
בשלמו את התשלום הקבוע בעדו.

אריה פינצ׳וק ,עייד

רחוב מונטיפיורי  ,26חל־אביב
בא־ כוח המבקשים
ה ע ר ה  :כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה׳ חייב
למסור ,או לשלוח על ידי הדואר לאיש החתום לעיל תודעת על רצונו
זה .ההודעה תציין את השם והמען של האיש או ,אם !והי פירמה את
השם והמען של הפירמה או על ידי עורך־הדין שלו או שלה )אפ יש
להם עורך־דין( ,וצריך למפרת או — אם היא נשלחת על ידי הדואר י
צריך לשלחה בזמן שתספיק להגיע א ל תתחום לעיל לא יאוחר
משעה אחת אחר־דצחדימ של יום  15במרס .1965

1321

הודעות בדבר בקשות לפירוק הברות
בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו
תיק פירוק 35/65

בענין פקודת החברות,

תיק פירוק חברות 333/65
בענין פקודת החברות,1929 ,

חברת ״רמץ דגן כהן בעימ׳,

ובענין בקשה לפירוק
חפ .38575/מסעדה ,שמשרדה הרשום הוא מיצפח רימון .ע״י בית־
המשפט המחוזי בירושלים.

ישראל פבריקנט,

סוחר ובעל משרד להובלה ,מרחוב

המבקש
זיבוטינסקי  ,44חל־אביב.
נמסרת בזה הודעה ,שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל על ידי
בית המשפט המחוזי בירושלים הוגשה היום 21 ,בינואר 1965׳ לבית
המשפט הנזכר לעיל על ידי המבקש הגיל ובי ניתנת הוראה כי בקשת
הפירוק הזאת תבורר בפני בית־המשפט היושב בדין בירושלים ביום
 28בפברואר  1965בשעה  08.30בבוקר.
בל נושה או משתתף של החברה הזאת הרוצה להתנגד למתן צו
בענין הבקשה או לתמוך בזח ,רשאי להופיע בשעת הבירור אם בעצמו
או באמצעות עודך־דין שלי ,יהעתק מן ד,כקשה הזאת יינתן לבל
נושה או משתתף של החברה הזאת הדורש אותה מן החתום מטה
בשלמו את התשלום הקבוע בעדו.

ובענין
כפר־יונח.

חברת קרח כפר ימה בע״מ,

נמסרת בזה הודעה ,שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל ,על ידי
בית המשפט המחוזי של תל־אביב־יפו ,הוגשה ביוש  3לפברואר 1965
לבית המשפט הנזכר לעיל על ידי חברת החשמל לישראל בע״מ וכי
ניתנה הוראה שבקשת פירוק זו תבורר בפני בית המשפט הסתוזי בתל־
אביב־יפו ביום  30במרס  ,1965בשעה .08,30
כל נושה או משתתף של החברה הזאת הרוצה לתמוך במחן צו
בענין הבקשה או להתנגד לכך ,יוכל להופיע בשעת הבירור ,אם בעצמו
או באמצעות עורך־הדין שלו.
העתק מן הבקשה הזאת יינתן לכל נושח או משתתף של החברה
הזאת הדורש אוחו מן החתום מטה בשלמו אח התשלום הקבוע בעדו.

א׳ גולדנברג,
ש׳ הורוביץ ושות
עו־ד

ב׳ כהן־קוסטין ,עו־־ד
רחוב יחודה-הלוי  ,47חל־אביב
ה ע ר ה  :כל הרוצח להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
למסור ,או לשלוח על ידי הדואר לאיש החתום לעיל ,הודעה על
רצונו זה ,ההודעה תציין את השם והמען של האיש או ,אפ זו היא
חברה ,את השם וחמען של החברה או הפירמה והיא צריכח להיות
חתומה על ידי האיש או החברה או הפירמה או על ידי עורך־הדין שלו
)אס יש להט עורךידין( וצריך למסרה או — אם היא נשלחת על ידי
הדואר צריך לשלחה בזמן שתספיק להגיע אל החתום לעיל לא יאוחר
משעה אחת אחר־הצהרים של יום  26בפברואר .1965

בנין בית החרושת,

בא כוח המבקשת
ה ע ר ה  :כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה ,חייב
למסור או לשלוח על ידי הדואר לאיש החתום לעיל הודעה על רצונו
זה ,ההודעה תציין את השפ והמען של האיש או ,אם זוהי פירמה ,את
השם והמען של הפירמה והיא צריבה להיות חתומה על ידי האיש או
הפירמה או על ידי עורך־דדין שלו או שלה )אם יש להם עורך־דין(
וצריך למסרה ,או אם היא נשלחת על ידי הדואר ,צריך לשלחה בזמן
שתספיק להניע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה ׳אחת אתריהצהרים
ביום  29במרס ! .1965

פקודת החברות
הודעות בדבר רישום חברות
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:
ש ס החברח
7
תאריז  H׳  Uה ח ב ר ה
מטרות החברה
הון החברה
מ ס פ ר התיק

אבא נאמן משאבות בערבון מוגבל
Aba Neeman Pumps Limited
כי באב תשכ״ד) 29ביולי .(1964
להקים ביח״ר למשאבות ולנהלו.
הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק לי1 000
מניות יסוד בנוח  1ל י י כל אחת ו־ 1 900מניות רגילות בנות
 10ל י י כל אחת.
חפ43772/

חברת הלחם באפקים בערבץ מוגבל
כ״א באב תשכיד ) 30ביולי ,(1964
לנהל מאפיות בישראל.
הון של ) 40 000ארבעים אלף( לירות ישראליות מחולק ל ־
 40 000מניות רגילות בנות  1ל י י כל אחת.
חפ43773/
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 .1ליא סנט תורם בערבון מוגבל
 .2כ־׳א כאב חשכ״ד) 30ביולי .(1964
 .3לעסוק בעסק תיירות.
 .4הון של ) 25 000עשרים וחמש אלף( לירות ישראליות מחולק
ל־ 2 000מניות רגילות א ׳ בנוח  10ל׳-י בל אחת ו־ 500מניות
רגילות ב׳ בנות 0נ ל י י כל אחת.
 .5חפ43774/

 .1חברת גוש  6374חלקה  155בערבץ מוגבל
 .2כ״א באב חשכ-ד) 30ביולי ,(1064
 .3לרכוש מקרקעין ולבנות בנינים.
 .4הון של ) 2 000אלפיים( לירית ישראליות מחולק ל 100-מניות
בכורה לפדיון בנות  1ל י י כל אחת 4 ,מניות רגילות סוג א׳
בנות  1ליי כל אחת<  4מניות רגילות סוג ב׳ בנות  1ל י י בל אחת,
 100מניות רגילות סוג ג׳ בנות  1ל י י כל אחת 100 ,מניות רגילות
סוג ד׳ בנות  1ל י י כל אחת ו 1 692-מניות רגילות סוג ה׳ בנות
 1ל י י כל אחת.
 .5חפ43775/

ילסוט הפרםוטים  ,1160ט״ז באדר א׳ תשכ״ה18.2.196• ,

הודעות בדבר רישום חברות
! .ארבם בערבץ מוגבל
 .2כ-א באב ח ש כ י ד )  3 0ביולי .(1964
ג  .ליסד ביח-ר ליצור מזגני אויר ומקררים ולנהלם.
 .4י חון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל19 996-
מניות רגילות בנות  1ל י י כל אחת 3 ,מניות מ ח ל ה בגות  1ל-י
כל אחת ו 1-מנית נאמן בת  1ל י י .
 .5חפ43776/

! .פארי חברה קבלנית לבנק בעדכון מוגבל
כ י א באב חשכיד ) 30ביולי .(1964
לרכוש קרקעות ולבנות עליהם בנינים.
הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל־2 000
מניית רגילות בנות  10ל י י כל אחת.
חפ43777/

.2
.3
.4
.5

! .טי׳ וי׳ חברה לאחריות בערבץ מוגבל
T. V. Guarantee Company Limited
 .2כ י ב באב תשכיל ) 31ביולי .(1964
 .3לעסוק בתיקון מכשירים אלקטרוניים.
 .4הון של ) 2» 008עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל3-
מניות הנהלה בנוח  1ל י י כל אחת  19 997-1מניות רגילות בנות
 1ל י י בל אתת.
 .5חפ43783/

- .1נפתלי ביאלר -בערבון מוגבל
.2
.3
.4
.5

ביב באג תשכ״ך ) 31ביולי .(1964
לסחור במצרכי חשמל.
הון של ) 2 000אלפיים( לירות ישראליות מחולק ל 2 000-מניות
רגילות בנות  1ל י י כל אתת.
חפ43784/

! .ריקלץ בערבון מוגבל
Riklon Limited
.2
.3
.4
.5

כ י א באב תשכ-ד ) 30ביולי .(1964
לייצר רוכסנים ולסתור בהם.
הון של ») 100 00מאה אלף( לירות ישראליות מחולק ל100 000-
מניות רגילות בנות  1ל י י כ ל אחת.
חפ43778/

- .1מטרופומ -הספקה בעדכון מוגבל

נ  .רפק אלקטרוניקה בערבון מוגבל
Rapac Electronics Limited
 .2ב י ד באב תשכיד ) 2באוגוסט .(1964
 .3לגהל עסקי מסתר.
 .4דון של ) 120 000מאח עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק
ל 60 000-מניות רגילות א -בגות  1ל י י כל אחת ו 60 000-מניות
רגילות ב ׳ בנוח  1ל י י כל אחת.
 .5חפ43785/

"Metrophot" Supplies Limited
.2
.3
.4
.5

כ י ב באב תשכ״ד) 31ביולי .(1964
לעסוק בעסקי מצלמות וסרטים.
הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל־20 000
מניות רגילות בנות  1ל י י בל אחת.
הפ43779/

 .1נבידנה בערבץ מוגבל
Gabydana Limited
.2
.3
.4

 .1גכסי פ׳ריק׳ בערבת מוגבל
.2
.3
.4
.5

כ י ב באב תשכ״ד) 31ביולי .(1964
לסחור במניות ,אגרות חוב ובטחונות של חברה.
הון של ) 38 »00שלושים ושמונה אלף( לירות ישראליות מחולק
ל 38 000-םניות רגילות בנות  1ל י י הל אחת.
חפ43780/

 .1אגמק  -אלמגור בעדכון מוגבל
Agmon Almagor Limited
.2
.3
.4
.5

ביב באב ת ש כ  -ד )  3 1ביולי .(1964
לנהל פעדלות הסברה בשטחי החינוך.
הון של ) 2 000אלפיים( לירות ישראליות מחולק ל־ 2 000מניות
רגילות בנות  1ל י י כל אחת.
חפ43781/

 .1חברת• סוכגויות סחר חוץ בערבון מוגבל
Foreign Trade Agencies Company Limited
.2
.3
.4
.5

כ י ב באכ ח ש כ י ד )  3 1ביולי .(1964
לעסוק במםהד ,יבוא ויצוא.
הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל20 000-
מניות רגילות בנות  1ל י י כל אחת.
חפ43782/

ילקוט הפרסוטים  ,1160ט״ז באדר  8׳ תשכ״ה18,2.1965 ,

.5

ה י ד באב תשב-ד ) 2באוגוסט .(1964
לנהל עסקים כבעלי הון ולעסוק בנאמנות.
הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק לי 1מנית
יסוד א׳ בת  1ל י י  1 ,מנית יסוד ב׳ ב ת  1ל  -י ו 19 998-מניות
רגילות בנות נ ל  -י כל אחת.
חפ43786/

י! .אינדוסטריה בערבץ מוגבל
Industria Limited
.2
?..
.4

.5

ב-ד באב ת ש כ י ד )  2באוגוסט .(1964
לייצר המרי אריזה.
הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל100-
מניות יסוד בנות  1ל י י כל אחת ו־ 19 900מניות רגילות בנות
 1ל-י כל אחת.
חפ43787/

 .1חברת שקוף בערבון מוגבל
.2
.3
.4
.5

כ י ד באב תשכיר ) 2באוגוסט .(1964
לרכוש מקרקעין ולבנות בנינים.
הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל2 000-
מניות בנות  10ל־י כל אחת.
חפ88/־43
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הודעות בדבר רישום חברות
! .רמץ  -חברת בגוי והגרסה בערבון מוגבל
.2
.3
.4

.5

ב י ד באב חשכ״ד ) 2באוגוסט ,(1964
לנהל עסק של הברח להשקעות במפעלי בנין.
הון של ) 100 000מאה אלף( לירות ישראליות מחולק ל־50 000
מניות רגילות א -בנוח  1ל י י כל אחת ו 50 000-מניות רגילות ב׳
בנות  1ל י י כל אתת.
חפ43789/

 .1רכב עצמאות בערבץ מוגבל
.2
.3
.4
.5

כ י ד באב חשכ״ד ) 2באוגוסט .(1964
לסחור בכלי רכב מיכני.
הון של ) 10 000עשרת אלפים( לירות ישראליות מחולק ל10 000-
מניות רגילות בנות  1ל י י כל אחת.
חפ43790/

! .י א ל ח י חברה למימץ והשקעות בערבץ מוגבל
 .2כ י ד באב תשכיד ) 2באוגוסט .(1964
 .3לעסוק במכונות ,מצרכי מזון ומסעדות.
 .4הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל־20 000
• מניות רגילות בנות  1ל י י כל אחת.
 .5חפ43791/

! .חברת ״הכשרה ופיתוח־ בערבון מוגבל
"Hakhshara Upituach Company Limited
 .2כ י ד באב תשב״ד ) 2באוגוסט .(19(54
 .3לעםוק כקבלנים בקשר להכשרת קרקע.
 .4הון של ) 15» 000מאה וחמשים אלף( לירות ישראליות מחולק
ל 100-מניות רגילות סוג א ׳ בנוח  100ל  -י כל אחת ו1 400-
מניות רגילות סוג ב׳ בנות  100ל י י כל אחת.
 .5חפ43790/

!• חברת הכוכב האסיאתית למסחר בערבון מוגבל
.2
.3
.4
.5

! .אישראם פורוורדינג אנד שיפינג קומפני
בערבון מוגבל
Isram Forwarding and Shipping Company Limited
.2
.3
.4
.5

 aצל־אור צלום אמנותי בערבון מוגבל
.2
.3
.4
.5

כ י ד באב תשכ״ד ) 2באוגוסט .(1964
לעסוק בצילום אמנותי,
הון של ) 1 000אלף( לירות ישראליות מחולק ל־ 1 000מניות
רגילות בנות  1ל י י כל אתת.
חפ43792/

ק - .ג .סוכנויות בערבון מוגבל
K. — G. Agencies Limited
 .2ב י ד באב תשכ׳יד ) 2באוגוסט .(1004
 .3לעסוק בעסקי סוכנות.
 .4הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל־5 000
מניות רגילות סוג א׳ בנות  1ל י י כל אחת ו־ 150מניות רגילות
סוג ב׳ בינות  100ל י י כל אחת.
 .5תפ43793/

 .1מפעלי רכב בערבון מוגבל
.2
.3
.4
.5

כ י ד באב תשכ״ד ) 2באונוסט .(1964
לנהל בתי ספר להוראת נהיגה.
הון של ) 100 000מאה אלף( לירות ישראליות מחולק ל־100 000
מניות רגילות בנות  1ל י י כל אחת,
חפ43794/

 .1ב׳מ׳ד׳ בית משווק צמיגים בערבץ מוגבל
 .2כ י ד באב חשכ״ד ) 2באוגוסט .(1964
 .3להחזיק נכסים ולםהור במכוניות ,חלקי חילוף וצמיגים.
 .4הון של ) 100 000מאח אלף( לירות ישראליות מחולק ל־100 000
מניות רגילות בנות  1ל י י בל אחת.
חפ437951
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כ׳׳ה באב תשב״ד ) 3באוגוסט .(1904
לעסוק במסחר בתוצרת הארץ ומתוצרת חוץ.
הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל20 000-
מניות רגילות בנות  1ל״י כל אחת.
חפ43797/

כ י ה באב תשב״ד ) 3באוגוסט ,(1964
לנהל עסקים בחור סוחרים וסוכנים של פירמות.
חון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל20 000-
מניות רגילות בנות 1 .ל׳׳י כל אחת.
חפ43798/

! .האחים מוסל  -יצוא ,יבוא וייצור בערבון מוגבל
Mussel Brothers — Export, Import & Manufacture
Limited
 .2ביה באב תשכ״ד ) 3באוגוסט .(1964
 .3לייצר טקסטילים ולשווקם.
 .4הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל־100
מניות מנהלים בנות  1ל״י כל אחת ו־ 19 900מניות רגילות
בנות  1ל י י כל אחת.
 .5חפ43799/

!• קרית איטרי בערבון מוגבל
 .2כיה באב תשכ״ד ) 3באוגוסט ,(1964
 .3לעסוק כקבלני בנין.
 .4הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל19 900-
מניות רגילות בנות;  1ל י י כל אחת 99 ,מניוח הנחלה בנות  1ל י י
כל «חת ו־ 1מנית בורר בת  1ל י י .
 .5חפ43800/

! .חברת ישיפ בערבץ מוגבל
 .2כיה באב תשכ״ד ) 3באוגוסט .(1964
 .3לעסוק במסחר ,בנין ותעשיה.
 .4חון של ) 500המש מאות( לירות ישראליות מחולק ל־ 500מניות
בנות  1ל י י כל אחת.
 .5חפ43801/

!• חלקה  67בגוש  30071בערבון מוגבל
.2
.3
.4

.5

כיה באב תשכיר ) 3באוגוסט .(1904
לרכוש קרקעות ולבנות עליהם בנינים.
הון של ) 2 000אלפיים( לירות ישראליוח מחולק ל־ 2מניות
רגילות א -בנות  1ל י י כל אחת ו 1 998-מניות רגילות ב׳ בנות
 1ל י י בל אחת.
 :י
חפ43802/

1100ילקוט הפרטוטים

 ,ט״ז באדר א׳ תשכ״חS2.1065.1 ,

הודעות בדבר רישום חברות
 .1נכסי אר־גו־מר בערבון מוגבל
 .2כ י ה באב חשכיד ) 3באוגוסט .(1964
 .3לרכוש נכסי דלא ניידי ולהחזיקם.
 .4הון של ) 300 001שלוש מאות אלף ואחד( לירות ישראליות
מחולק ל־  150 000מגיות רגילות א׳ בנות  1ל י י בל אחת75 000 ,
מניות רגילות ב׳ בנות  1ל י י כל אחת 75 000 ,פניות רגילות ג׳
בנות  1ל י י יכל אחת ו־ 1מניית הכרעה בת  1ליי.
 .5חפ43803/

 .1בית תנועת המושבים בנגב בערבק מוגבל
.2
.3
.4
.5

כ י ה באב תשכ״ד ) 3באוגוסט .(1964
לרכוש קרקעות ולבנות עליהם בניגים.
הון של ) 40 000ארבעים אלף( לירות ישראליות מחולק ל־40 000
מניות רנילות בנות  1ל י י כ ל אחת.
חפ43804/

- .1בנאם״ ,חברה לבנין ולפתוח בערבון מוגבל
.2
.3
.4
.5

כ י ה באב תשכ״ד ) 3באוגוסט .(1964
לעסוק בכל עסקי בניה למיניהם.
הון של ) 100 000מאה אלף( לירות ישראליות מחולק ל ־  4מניות
א׳ בנות  1ל י י כ ל אחת ו־ 99 996מניות ב ׳ בנות  1ל  -י כל אחת.
חפ43805/

 .1שיק תעשיית רוכסנים בערבון מוגבל
Chic Zippers Industry Limited
.2
.3
.4

.5

כ״ה באב תשכ״ד ) 3באוגוסט .(1964
לייצר רוכפניפ ממתכת ומחומר פלסטי.
הון של ) 50 100המשים אלף ומאה( לירות ישראליות מחולק
ל־ 50מניות הנחלה א׳ בנות  1ל י י בל אחת 50 ,מניות הנהלה ב׳
בנות  1ל״י כל אחת׳  22 500מניות רגילות א ׳ בנות  1ל י י כל
אחת ו־ 27 500מניות רגילות ב ׳ בבות  1ל״י כ ל אתת.
תפ43806/

 .1החברה תריסולץ בעדבק מוגבל
 .2כ י ה באב תשכ״ד ) 3באוגוסט .(1964
 .3לייצר תריסים ולסחור בהם .י
 .4הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק לי20 000
מניות בנות  1ל י י כל אחת.
 .5חפ43807/

 .1אכד׳ פרסומים בערבון מוגבל
Akkad Publishing Limited
 .3כ י ו באב תשכיר ) 4באוגוסט .(1964
 .3לנהל עטק של תוצאה לאור.
 .4הון של ) 15 000חמש עשרה אלף( לירות ישראליות מחולק
ל־ 15 000מניות בנות  1ל י י כל אחת.
43808/sn
.5

 •1״דקל* חברה ליצור ולשווק מכשירים ביתיים
בערבון מוגבל
.2
.3
.4
.5

כ י ו באב תשכ״ד ) 4באוגוסט .(1964
לייצר מכשירי חשמל ולסחור בהם.
הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל־2 000
מניות רגילות בנות  10ל י י כל אחת.
חפ43809/

ילקוט הפרסומים  ,1160ט״ז באדר א׳ ת?6נ״ה!8.2.1065 ,

 .1חברת ״רומבוס -לבנץ בערבון מוגבל
.2
.3
.4
.5

ב י ו באב חשב-ד ) 4באוגוסט *,(196
לעסוק בעסק קבלני בנין.
הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות לחולק ל־20 000
מניות רגילות בנות  1ל י י כל אחת. .
הפ43810/

 .1מנדל שלינגרבאומ בערבון מוגבל
.2
.3
.4

.5

כ י ו באב תשכיד ) 4באוגוסט .(1964
לרכוש קרקעות ולבנות עליהם בנינים.
הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל־3 000
מניות הנחלה בנות  1ל י י כל אחת  17 000-1מגיוח רגילות בנות
 1ל י י כל אחת.
חפ43811/

 .1יהושע רייץ ושות׳ בעדכון מוגבל
 .2כ י ו באב חשכיד ) 4באוגוסט .(1964
 .3לעסוק בניצול אוצרות טבע.
 .4הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל־19 990
מניות רגילות בנות  1ל י י כל אחת ו־ 10מניות הנהלה בנות
 1ל י י כל אחת.
חפ43812/

 .1שמואל דובשטר  -חברה למסחר ויבוא בערבון
מוגבל
.2
.3
.4
.5

כ י ו באב תשכיר ) 4באוגוסט .(1964
לעשוק בפוכבות׳ מטהר׳ יבוא ויצוא של כלי בית.
הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל־20 000
מניות בנות  1ל י י בל אחת.
חפ43813/

 .1םמית הלבשה בערבון מוגבל
Summit Clothing Limited
 .2כ י ו באב תשכיד ) 4באוגוסט .(1964
 .3לייצר דברי לבוש וקונפקצית.
 .4הון של ) 100 000מאה אלף( לירות ישראליות מחולק ל־100
מניות יסוד בנות  1ל י י כל אחת ו־ 99 900מניות רגילות בנות
 1ל י י כל אחת.
 .5חפ43814/

 .1ד׳ניב׳ר׳ חברה להשקעות וגכסים בערבון מוגבל
.2
.3
.4

.5

כ י ו באב חשכיד ) 4באוגוסט .(1964
לרכוש מקרקעין ו כ ל אשר בנוי או נטוע עליהם ולפתחם.
הון של ) 2 000אלפיים( לירות ישראליות מחולק ל־ 1990מניות
רגילות בנות  1ל י י כל אתת ו־ 10מניות בכורה בנות  1ל י י
בל אחת,
חפ43815/

 .1פרויליך מאיר בערבץ מוגבל
.2
.3
.4
.5

כ י ו באב חשכיד ) 4באוגוסט .(1964
לייצר קונפקציה ולשווקה.
הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל־20 000
מניות בנות  1ל י י כל אחת.
חפ43816/
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הודעות בדבר רישום חברות
 .1אדיל גע רבץ מוגבל י
.2
.3
.4
.5

כ י ו באב חשכ״ד ) 4באוגוסט .(1964
לנהל עסקי השקעות ונאמנות.
הון של ) 50 000חמשים אלף( לירות ישראליות מחולק ל־50 000
מניות רנילות בנוח  1ל י י כל אחת.
חפ43817/

! .אהוד חברה לבנץ בערבון מוגבל
כ־ז באב תשב״ד ) 5באוגוסט .(1964
לרכוש קרקעית ולעסוק בעבודות בנין.
חון של ) 20 000עשריט אלף( לירות ישראליות מחולק ל־20 000
מניות רגילות בנות  1ל י י בל אחת.
י
חפ«825/

.2
ג.
.4
.5

- .1אלטיב׳ חברה ישראלית צרפתית להשקעות  •1משכני ידן בערבץ מוגבל
.2
בערבץ מוגבל
כ י ו באב חשכ״ד ) 4באוגוסט .(1964
לעסוק בסוחרים.
הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל־20 000
מניות רגילות בנוח  1ל י י כל אחת.
הפ43818/

.2
.3
.4
.5

 .9הידרוליקה ופניאומטיקה בערבון מוגבל
Hydraulics and Pneumatics Limited
כ י ן באב תשכיד ) 5באוגוסט .(1964
לעסוק כמהנדסים ויועצים טכניים.
הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל־20 000
מניות רנילות בנות  1ל י י כל אחת.
חפ43820/

.2
.3
.4
.5

!• אדרי בערבץ מוגבל
כ י ז באב תשכ-ד ) 5באוגוסט .(1964
לרכוש המיות ולנחל עטקים של בעלי הון.
הון של ) 100 000מאה אלף( לירות ישראליות מחולק ל־990
מניות רגילות בנות  100ל י י בל אחת ו־ 10מניות יסוד בנות
 100ל י י כל אחת.
חפ43821/

.2
.3
.4

.5

 .1שיכון ומעון בערבון מוגבל
.2
.3
.4

.5

כ י ז באב חשכ״ד ) 5באוגוסט .(1964
לעסוק כקבלני בנין.
הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל־19 900
מניות רגילות בנות  1ל י י כל אחת ו־ 100מניות רגילות בנות
 1ל י י 5ל אחת.
חפ43822/

 .1־נובר -חפירות בערד ואיזורים אחרים •בערבץ
מוגבל
 .2כ י ן באב השכיד ) 5באוגוסט .(1964
 .3לבצע עבודות חפירות בערד.
 .4הון של ) 2 000אלפיים( לירות ישראליות מחולק ל־ 200מניות
בנות  10ל י י בל אחת.
 .5הפ43823/

 .9קרור תל־אביב בערבון מוגבל
 .2ב י ז באב תשכיד ) 5באוגוסט .(1964
 .3לעסוק ביצור סוללות לקירור ואוורור.
 .4הון של ) 2 000אלפיים( לירות ישראליות מחולק ל־  2 000מניות
רגילות בנות  1ל י י כל אחת.
 .5חפ43824/
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.3
.4

.5

כ״ז ב » נ תשב״ד ) 5כאיגיסט .(1964
לעסוק כקבלגי בנין.
חון של ) 15 000חמשח עשר אלף( לירות ישראליות מחולק
ל־ 150מניות רנילות בנות  100ל י י כל אחת.
!
חפ43826/

 .1שמחה בטיטו ,חברה להשקעות ולבנין בערבון
מוגבל
 .2כ י ז באב תשכיד ) 5באוגוסט .(1964
 .3לנהל עסקים של השקעות ובנין.
 .4הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק לי10
מניות יסוד בנות  1ל י י כל אחת ו 19 990-מניות רגילות בנות
 1ל י י כל אחת.
 .5חט/ד4382

 .1חלקה  876בגוש  6123בעדבון מוגבל
.2
.3
.4
.5

כ״ז באב תשכיד ) 5באוגוסט .(1964
לנהל עסק של מסחר כללי ושירותים.
הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל20 000-
מניות רגילות בנות  1ל י י כל אתת.
חפ43828/

! .ביבם את ל׳ בערבון מוגבל
.2
.3
.4
.5

כ״ז באב תשכ״ד ) 5באוגוסט .(1964
לנהל עטקיט של גדסיקאיט.
הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל־2 000
מניות רגילות בנות  10ל י י כל אחת.
;
חפ43829/

 .1״דימור -חברה לבנין בערבץ מוגבל
.2
.3
.4
.5

כ י ן באב תשכיד ) 5באוגוסט .(1964
לעסוק כקבלני בנין.
הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל20 000-
מניות רגילות בנות  1ל י י כל אחת.
חפ43830/

! .אחים שעשוע בערבון מוגבל
.2
.3
.4

.5

כין באב חשכיד ) 5באוגוסט .(1964
לעסוק בבניה ולסחור במקרקעין.
הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל19 990-
מניות רגילות בנות  1ל י י בל אחת ו־ 10מניות בכורה ניתנות
לפדיון בנות  1ל י י כל אחת.
חפ43831/

ילקוט הפרפוסים  ,1160ט״ז בארר א' תשנ״ה18.2.1065 ,

הודעות בדבר יישום חברות
! .חלקת יעקב בגוש  7154בערבץ מוגבל
.2
.3
.4
.5

כ״ז באב תשכיד ) 5באוגוסט .(1964
לרכוש מקרקעין ולפתתט.
הון של ) 2 000אלפיים( לירות ישראליות מחולק ל־  2 000מניות
דנילות בנות  1ל י י כ ל אתת.
חפ43832/

!- .רמבלן -חברה לבנץ ופתוח בערבץ מוגבל
 .2כ י ח באב תשביד ) 6באוגוסט .(1964
 .3לנהל עםק לעבודות בנין.
 .4חון של ) 10 000עשרת אלפים( לירות ישראליות מחולק ל־40
מניות יסוד א ׳ בנות  1ל י י כל אחת 60 ,מניות יסוד ב׳ בנות
 1ל י י כל אחת  9 900-1מניות רגילות בנות  1ל י י כל אחת.
 .5חפ43839/

 .1ישראל אירופה ,חברה ליבוא יצוא והפצה בערבון
מוגבל
 .1צבי כדן  -סוכנויות בערבק מוגבל
Israel Europe, Import Export and Distribution
Company Limited

.2
.3
.4
.5

כ י ז באב תשכ-ד ) 5באוגוסט .(1964
לעסוק ביבוא ייצוא של מוצרים.
הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל־ 20 000
מניות רגילות בנות  1ל י י כל אחת.
חפ43833/

! .ריקי בעדכון מוגבל
.2
.3
.4

.5

כ י ח באב ת ש כ  -ד ) « באוגוסט .(1964
לעסוק בתעשיח רהיטים וקישוטי בית.
הון של ) 60 000ששים אלף( לירות ישראליות מחולק ל־59 996
מביות רנילות בנות  1ל י י בל אתת ו י  4מניות יסוד בנות  1ל י י
כל אתת.
חפ43834/

!- .טליתיק -חברת תשמישי קדושה עולי ירושלים
בערבון מוגבל
.2
.3
.4
.5

כ י ח באב תשכ-ד ) 6באוגוסט .(1904
לעסוק ביצור טליתות.
הון של ) 10 000עשרת אלפים( לירות ישראליות מחולק ל100-
מניות בנות  100ל י י ג ל אחת.
הפ43835/

 .1עזרא מקסיקו בעדכון מוגבל
.2
.3
.4

.5

כ י ח באב תשכיד ) 6באוגוסט .(1964
לפסוק ביבוא ויצוא של מוצרים וטובים.
הון של ) 150 000מאח וחמישים אלף( לירות ישראליות
ל 30-מניות יסוד בנות  10ל  -י כל אחת ו 1 497-מניות רגילות
בנות  100ל  -י כל אחת.
חפ43836/

 .2היח באב חשכיד ) 6באוגוסט .(1064
 .3לשמש בנאמן ,סוכן ומתווך לכל מפעל ואיש.
 .4חון של ) 10 000פשרת אלפים( לירות ישראליות מחולק ל־20
מניות הנחלה בנות  1ל״י כל אחת ו־ 9 980מניות רגילות בנות
נ ל י י כל אתת.
 .5חפ43840/

• .1נכסי יוסף חיות -בערבון מוגבל
.2
.3
.4

.5

! .מדבקת לביא בערבץ מוגבל
 .2ביט באב תשכ״ד ) 7באונוםט .(1964
 .3לבנות מוני מ וחשמל ולתקנם.
 .4הון של ) 1 020אלף ועשרים( לירות ישראליות מחולק ל־»99
מניות א׳ בנות  1ל י י כל אחת 1 ,מנית ב׳ בת  1ל י י  2-1מניות
יסוד בנות  10ל י י כל אחת.
 .5חפ/י4384

! .גרפיקה אורות בערבון מוגבל
.2
.3
.4
.5

! .׳ארדיקיי* שרותי ניהול בעדכון מוגבל
"Ardeekay" Management Services Limited
.2
ג.
.4
.5

כ י ח ג א ב תשכיר ) 6באונוסט .(1964
לפעול כיועצי ניהול.
הון של ) 20 000עשריש אלף( לירות ישראליות מחולק ל־ 20 000
מניות רגילות בנות  1ל י י בל אתת.
תם43838/

י5קוט הפרסומים  ,1160ט״ז כאדר א׳ תשכ״ה18.2.1965 ,

ג-ט באב תשב-ד ) 7באוגוסט , ( 1 9 6 4
לבצע עבודות גרפיקה והבנת לוחות אופסט.
חון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל־20 000
מניות רגילות בנות  1ל י י בל אחח.
חפ43843/

 .1מובק חברה להשקעות ולבנק בערבק מוגבל
Mobin Investment and Construction Company
Limited

ג• א׳ק׳ שווק וסוכנויות בערבון מוגבל
 .2כ י ח באב תשכ-ד ) 6באוגוסט , ,(1964
 .3לייצר מכשירים חשמליים.
 .4הון של• ) 2 000אלפיים( לירות ישראליות מחולק ל ־  12מניות
יסוד בנות  1ל י י כל אחת ו 1988-מניות רגילות בנות  1ל י י
נ ל אחת.
 .5חפ43837/

ג ״ ט באב תשב״ד)ד באוגוסט .(1964
לרכוש מניות ולשמש כנאמן.
הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל19 950-
מניות רגילות בנות  1ל י י כ ל אחת ו 50-מניות יסוד בנות  1ל י י
כל אחת.
חפ43811/

 .2ב-ט באב ה ש כ  -ו ) י באוגוסט .(1964
 .3לעכוק בעסקי בניה.
 .4הון של ) 300 000שלוש מאות אלף( לירות ישראליות מחולק
ל 300 000-מניות רגילות א׳ בנות  1ל י י כל אחת.
 .5חפ43844/

 .1אוטודרום בעדכון מוגבל
.2
.3
.4

.5

ביט באב תשכיר ) 7באוגוסט .(1964
לגהל עסק של מכונות שעשועים.
הון של ) 10 001עשרת אלפים ואחד( לירות ישראליות מחולק
ל־ 4 000מניות רגילות א׳ בנוח  1ל י י כל אחת 3 000 ,מניות
רגילות ב ׳ בנוח  1ל י י כל אחת 3 000 ,מניות רגילות ג׳ בנות
 1ל י י כ ל אתת  1*1מנית נאמן בת  1ל י י
חפ43845/

1327

הודעות בדבר רישום חברות
!• ׳אימקסכו -אינטרנשיונל מנופקטשורינג
אקספורט קומפני בערבק מוגבל

אנד

"Imexco" International Manufacturing and Export
Company Limited
 .2ביט באב השכיד )ד באוגוסט .(1964
 .3לעסוק כסוחרים. .
 .4הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל20-
מניות יסוד בנית  1ל י י כל אחת י 19 980-מניות רגילות בנות
 1ל י י בל אחת.
 .5חפ43846/

! .רכב ל כ ל בערבון מוגבל
Rechev Lakol Limited
.2
.3
.4
.5

כ י ט באב חשכ-ד )ד באוגוסט .(1904
לסתור במכוגיות,
חון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל20 000-
מגיות רגילות בנות  1ל י י בל אחת.
חפ43847/

!• חברת המניה בערבון מוגבל
.2
.3
.4
.5

כ-ט באב תשכ-ד ) 7באוגוסט .(1964
לסחור בניידות ערך.
הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל20 000-
מניות רגילות בנות  1ל  -י כל אתת.
תפ43848/

!• חברת -יולרי -אימפורט אקספורט בערבון מוגבל
.2
.3
.4

.5

א׳ באלול תשביד ) 9באוגוסט .(1964
לעסוק ביצוא ויביא של סחורות.
הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל־19 985
מניות רנילות בנות  1ל י י כל אחת ו 5-מניות הנהלה בנות  1ל י י
כל אחת.
חפ43849/

!• -המדייק׳ ,מוסך ומכץ לדיזלים בערבון מוגבל
.2
.3
.4

.5

א׳ באלול תשכ-ד )» באוגוסט .(1964
לנחל מוסכים.
הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל100-
מניות יסוד סוג א׳ בנות  10ל י י בל אחת 100 ,מניות יסוד סוג ב׳
בנות  10ל י י כל אחת ו 1 800-מניות רגילות בנות  10ל י י כל אחת.
חפ43850/

- .1ייצוב׳ בערבץ מוגבל
.2
.3
.4
.5

א ׳ באלול תשכיד ) 9באוגוסט .(1964
לנהל עסק של חברת נאמנות להשקעות.
הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל20 000-
מניות רגילות בנות  1ל י י כל אחת.
חפ43851/

!• סימון ,ליפשץ חברה להשקעות בערבון מוגבל
Simon Lifsin Investments Company Limited
ג ,א׳ באלול תשכיר  )9באוגוסט .(t19<4
נ  ,לעסוק במסחר ,סובבות ,ובתור בעלי תעשיה,
120.4הון של ) 1x01מאה ועשרים אלף( לירות ישראליות מתדלק
ל־ 1:0 000געיות רגילות גגות  1ל י י בל אחת.
 .5חפ43853/

!• שדרות הר־ציון  26בערבוץ מוגבל
.2
.3
.4

.3

א׳ באלול ת ש ב י ד )  9באוגוסט .(1964
לרכוש חלקת  133בגוש  6948וחלקה  188בגוש .6948
הון של ) 2 000אלפיים( לירות ישראליות מחולק ל־  1 500מניות
רגילות בנות  1ל י י כל אחת ו־ 500מניית בכורת לפדיון בנות
 1ליי כל אחת.
חפ43854/

- .1נכסי טוביה חיות -בערבון מוגבל
.2
.3
.4

.5

א ׳ באלול תשכיר ) 8באוגוסט .(1984
לרכוש מניות ולעסוק בעסקי נאמנות.
הון של ) 20 000עשדיס אלף( לירות ישראליות מחולק ל ־ 19 950
מניות רגילות בבות' 1ל י י כ ל אחת ו 50-מניות יסוד בנות  1ל-י
כל אחת.
חפ43855/

! .חברת לחץ בערבון מוגבל
.2
.3
.4
.3

ב׳ באלול חשב״ד ) 10באוגוסט .(1961
לסחור בנכסי דלא ניידי ודניידי ולעסוק בתיווך.
הון של ) 500חמש מאוח( לירית ישראליות מחולק ל־ 500מניית
בנות  1ל י י כל אחת.
חפ43836/

!• חברת הבת בערבץ מוגבל
.2
.3
.4
.5

ב׳ באלול תשכיד ) 10באוגוסט ,(1964
לעסוק במסחר ,בבנין יבתעשיה.
הו; של ) 500חמש מאות( לירות ישראליות מחולק ל 500-מניות
בנות  1ל י י כל אחת.
חפ43857/

 -1חברת -שלמך בערבון מוגבל
.2
.3
.4
.5

ב׳ באלול חשכ״ד ) 10באוגוסט .(1964
לעסוק במסחר ,בתיווך ובחעשיה.
הון של ) 500חמש מאות( לידות ישראליות מחולק ל 500-מניות
בנות  1ל י י כל אחת.
חפ43858/

!• יזרע בערבון מוגבל

! .סרטי קסטל בערבץ מוגבל

 .2א׳ באלול חשביד ) 9באוגוסט .(1961
 .3לרכוש מניות אגרות חוב ובטחונות.
 .4הון של ) 15 001חמש עשרה אלף ואחת( לירות ישראליות מחולק
ל ־  1מנית יסוד בת  1ל י י  10 000 ,מניות רגילות בנות  1ל י י
כ ל אחת  5 000-1מניות בבורח לפדיון בנות  1ל י י בל אחת.
 .5חפ43852/

 .2ב׳ באלול חשכיד ) 10באוגוסט .(1804
 .3להפיק סרטי קולנוע ולהפיצם,
 .4הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל־19 000
מניות רגילות בנות  1ל י י כל אחת 999 ,מניות הנחלה בנוח  1ל-י
בל אתת ו־ 1מנית הכרעה בת  1ליי.
 .5תפ43859/
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ילקוט הפרםוטים  ,1160ט״( באדר א' תשכ״ה18.2.1065 ,

הודעות בדבר רישום חברות
- .1רד־סי טורם־ בערבק מוגבל
.2
.3
.4

.5

ב׳ באלול תשכ״ד ) 10באוגוסט .(1964
לארגן סיורים וטיולים באילת.
.2
הון של ) 2 000אלפיים( לירות ישראליות מתולק ל 1 800-מניות
.3
סוג א׳ בנות  1ל״י כל אחת ו 10-מניות סוג ב׳ בנות  20ל״י י .4
כל אחת.
חפ43860/
.5

 .1״שושנת הנגב -הכל לבית בעדכון מוגבל
.2
.3
.4

.5

 .1חברת חלקה ארעית  100בגוש  6001בערבץ
מוגבל

ב׳ באלול תשכ״ד ) 10באוגוסט .(1964
לסתור במצרכי מזון׳ חםרי בנין ולפעול כסוכנים.
הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל10-
מניות יסוד בנות  1ל  -י כל אחת  19 990-1מניות רגילות בנות
 1ל  -י כל אחת.
חפ43861/

ג׳ באלול תשכ-ד ) 11באוגוסט .(1864
לרכוש חלקה  100בגוש .6001
חון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל20 000-
מניות רגילות בנות  1ל״י כל אחת.
תפ43867/

! .״נכסי ברוך״ בערבק מוגבל
 .2ג ׳ באלול תשכ״ד ) 11באוגוסט .(1964
 .3לרכוש מניות ולהחזיק בהן.
 . 4הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל־1 960
מניות רגילות בנות  10ל״י כל אחת ו־ 4מניות הנהלה בנות
 100ל״י כל אחת.
 .5חפ43868/

- .1המניף -חברה לסבלות ולהובלה בערבון מוגבל
.2
.3
.4
.5

ב׳ באלול חשכ״ד ) 10באוגוסט .(1964
לנחל עסק של הובלת משא וסבלות.
מוגבלת בערבות.
חפ• 43862/

- .1פיולה -בערבץ מוגבל
.2
.3
.4
.5

ב׳ באלול השכ-ד ) 10באוגוסט .(1964
להקים עסק של ניפוח זכוכית לצרכי רפואה.
הון של ) 2 000אלפיים( לירות ישראליוח מחולק ל־ 2 000מניות
רגילות בנוח  1ל״י כל אחת.
חפ43863/

 .1םרוגו בעדכון מוגבל
Srugo Limited
 .2ב ׳ באלול חשכ-ד ) 10באוגוסט .(1964
 .3לעסוק בתעשית מתכת.
 .4הון של ) 200 000מאתים אלף( לירות ישראליות מחולק ל י
 200 000מניות בנות  1ל  -י כל אחת.
 .5מפ43864/

 .1אנפוריה בערבץ מוגבל
Anporia Limited
.2
.3
.4

.5

ב ׳ באלול תשכ״ד ) 10באוגוסט .(1964
לנהל עסק של חברה ליבוא וייצוא ולעסוק בעסקי ביטוח.
חון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל50-
מניות יסוד א׳ בנות  1ל  -י כל אחת׳  50מניות יסוד ב׳ בנוח  1ל  -י
כל אחת ו־ 19 900מגיות רגילות בנות  1ל-י בל אתת.
חפ43865/

 •1דוד אפלבאום)השקעות בישראל( בעדכון מוגבל

 .1ש׳ לובין ,יועצים בערבון מוגבל
S. Lubin Consultants Limited
.2
.3
.4
.5

- .1טלקטרוניקם־ תעשיות אלקטרוניות בערבץ
מוגבל
Industries Limited

.2
.3
.4
.5

ילקוט הפרסומים  ,1160ט״ז באדר א׳ תשכ״ה18.2.1065 ,

"Telectronics" Electronic

 .2ג׳ באלול חשכיד ) 11באוגוסט .(1964
 .3לנהל עסקים של מחקר פיתוח ייצור וסחר בענף האלקטרוניקה.
 .4הון של ) 240 000מאחים וארבעים אלף( לירות ישראליות
מחולק ל־ 5 000מניות יסוד א׳ בנות  1ל׳׳י כל אחת׳  5 000מניות
יסוד ב׳ בנות  1ל ״ י כל אחת ו־ 230 000מניות רגילות בנות
 1ל  -י בל אחת.
4 3 8 7 0 I o n .5

 .1טיולי עתי בעדכון מוגבל
Usitours Limited
.2
.3
.4
.5

נ ׳ באלול תשכ״ד ) 11באוגוסט .(1964
לעסוק בארגון סיורים והזמנת שירותים בבתי מלון או בבתי אוכל,
הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל20 000-
מניות רגילות בנות  1ל׳״י כל אחת.
חפ1/ד438

 .1זונילוק בערבון מוגבל
Unilock Limited

David Apfelbaum (Israel Investment) Limited
ב׳ באלול תשכ״ד ) 10באוגוסט .(1964
לעסוק בהשקעות כספים בישראל.
הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל־20 000
מני1ת רגיל1ת בבות  1ל י י בל אחת.
הפ43866/

ג׳ באלול תשב״ד ) 11באוגוטט .(1964
לנהל עסקים בתור מהנדסים וכלכלנים.
חון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל־20 000
מניות בנות  1ל״י כל אחח,
חפ43869/

."2
.3
.4
.5

ג׳ באלול תשכ-ד ) 11באוגוסט .(1964
לנהל בתי מלאבח לתיקוני מתכת.
הון של ) 50 000חמשים אלף( לירות ישראליוח מחולק ל50 000-
מניות רגילות בנות  1ל י י כל אתת.
הפ2/ד438
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הודעות בדבר רישום חברות
 .1ריגא-ת בערבון מוגבל
.2
.3
.4
.5

ד׳ באלול תשכ*ד ) 12באוגוסט .(1964
לנהל עסק של חברה לנאמנות על כל ענפיו.
הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל־20 000
מניות רגילות בנות  1ל  -י בל אתת.
חפ3/ד438

 .1זיגפריד לוי בערבון מוגבל
 .2ד׳ באלול תשכ-ד ) 12באוגוסט .(1964
 .3לעסוק בייצור נעליים.
 .4הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל־5
מניות רגילות סוג א -בנות  1ל  -י כל אחת ו־ 19 995מניות רגילות
סוג ב׳ בנוח  1ל  -י כל אחת.
 .3חפ43874/

 .1דם  -נוף)מיסודו של מ׳ מקסימוב( בערבק מוגבל
.2
.3
.4

.5

ד׳ באלול תשכ-ד ) 12באוגוסט .(1964
לייצר מנופים וציוד לבנין.
הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל־1000
מניות יסוד בנות  1ל י י כל אתת ו־ 19 000מניות רגילות בנוח
 1ל י י כל אתת.
חפ43875/

 .1מרכז זרובבל בערבץ מוגבל
 .2ד ׳ באלול השכיד ) 12באוגוסט .(1964
 .3לעסוק כקבלני בנין.
 . 4הרך של ) 20 015עשרים אלף וחמש עשרה( לירות ישראליות
י מחולק ל־ 5מניות הנהלה בנות  1ל  -י כל אחת׳  10מניות הצבעה
בנות  1ל  -י בל אחת ו־ 20 000מניות רגילות בנות  1ל  -י כל אחת.
 .5חפ43876/

"Mishlav" Limited

.5

 .1עיצוב ובצוע בערבון מוגבל
.2
.3
.4

.5

ה׳ באלול תשכיד ) 13באוגוסם .(1964
לעסוק בציפוי זכוכית ובייצורה.
הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל1 000-
מניות יסוד בנות  1ל  -י בל אחת ו־ 19 000מניות רגילות בנות ,
 1ל י י כל אחת.
חפ43880/

 .1חברת נורמנד בערבון מוגבל
 .2ה׳ באלול תשכיד ) 13באוגוסט .(1964
 .3לנהל עסקים בענפי'גימור מתכת.
 .4הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל־500
מניות יסוד בנות  1ל י י כל אחת ו־ 19 500מניות רגילות בנות
 1ל י י כל אחת.
 .5חפ43881/

 .1חברת נכסי עמי־שדי בערבץ מוגבל
 .2ה׳ באלול תשכיד ) 13באוגוסט .(1964
 .3להחזיק מקרקעין ולהקים מבנים.
 .4הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל־10
מניות יסוד בנות  1ל י י כל אחת ו־ 19 990מניות רגילות בנות
 1ל י י כל אחת .ן
 .5חפ43882/

- .1אקטיבי בערבון מוגבל
!Active Limited
.2
.3
.4

- .1מישלב -בערבון מוגבל
.2
.3
.4

 .4הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל־20 000
מניות רגילות בגות נ ל  -י כל אחת.
 .5חפ43879/

ד׳ באלול תשכיד ) 12באוגוסט .(1964
לייצר תכשירים לריכוך בשר.
הון של ) 3 000שלושת אלפים( לירות ישראליות מחולק ל־100
מניות הנהלת א׳ בנות  1ל  -י כל אחת׳  100מניית מ ה ל ה ב׳
בנות  1ל י י כל אחת׳  100מניות הנהלת ג׳ בנוח  1ל י י בל אחת
וי 2 700מניות רגילות בנות  1ל י י כל אתת.
חפ43877/

- .1גאות -חברה לבנין בערבון מוגבל

.5

 .1אוטו בול בער בזן מוגבל.
Auto Bul Limited
.2
.3
.4

 .2ד׳ באלול חשכ״ד ) 12באוגוסט .(1964
 .3לרכוש מקרקעין ולבנות בנינים.
 .4הון של ) 2 000אלפייס( לירות ישראליות מחולק ל־ 2 000מניות
רגילות בנות  1ל י י כל אתת.

 .1המחלקה המשותפת להנדסה )ביטוחים( בעדכון
מוגבל
The Joint Engineering

 .2ד׳ באלול תשכ-ד ) 12באוגוסט .(1964
 .3לנהל מחלקה משותפת עבור חברות הביטוח בישראל.
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.5

ה׳ באלול תשכיד ) 13באוגוסט .(1964
לסחור בכלי רבב.
הון של ) 300 000שלוש מאות אלף( לירות ישראליות מחולק
ל־ 100מניות יסוד א׳ בנות  1ל י י כל אחת׳  100מניות יסוד ב׳
בנוח  1ל י י כל אחת׳  100מניות יסוד ג׳ בנוח  1ל י י כל אתת
ו־ 299 700מניות רגילות בנות  1ל י י כל אחת.
חפ43884/

 .1׳פמפא׳ מעבדות רפואיות וחימיות בערבק מוגבל

 .5חפ43878/

Department Insurances
Limited

ה׳ באלול תשכ״ד ) 13באוגוסט .(1964
לנהל משרד לסוכנות בכל ענפי ביטוח.
הון של ) 3 000שלושת אלפים( לירות ישראליות מחולק ל־2 997
מניית רגילות בנוה 1 :ל י י כל אחת ו־ 3מניות יסוד בנות  1ל י י
כל אחת.
חפ43883/

¬"Simpha" Pharmaceutical and Chemical Labo
ratories Limited
.2
.3
.4
.5

ה׳ באלול תשכיד ) 13באוגוסט .(1964
לייצר רפואות ולסחור בהן.
הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל־20 000
מניות רגילות בנות  1ל י י כל אחת.
חפ43885/

י?ל!וס ה פ ו פ ו ס י ם  ,1100ט״ז נ א ד ר א׳ תשב״ה18.2.1965 ,

הודעות בדבר רישום חברות
 .1מלון מצפה-יס בערבון מוגבל

 .xטלמון ,חברה למסחר בעדכון מוגבל

Hotel Mizpe Yam Limited
.2
.3
.4

.5

ו ׳ באלול תשכ״ד) 14באוגוסט .(1964
לנהל בתי הארחה ומועדונים.
הון של ) 100 160מאה אלף ומאח וששים( לירות ישראליות
מחולק ל־ 16מניות הנהלה בנות  10ל י י כ ל אתת ו־100 000
מניות רגילות בנות  1ל י י כ ל אחח.
חפ43886/

 .1ם׳ בררדה בערבון מוגבל
.2
.3
.4
1
.5

ו ׳ באלול תשכ״ד ) 14באוגוסט .(1964
לנהל ממנורות לחיטח ולאורז.
הון של ) 20 001עשרים אלף ואחד( לירות ישראליות מחולק
ל־ 20 000מניות רגילות בנות  1ל י י כ ל אחת ו ־  1מנית י5וז־
ליי.
m
חפ43887/

Talmon, Trading Company Limited
.2
.3
.4
.5

 .1השקעות אביגיל בעדבק מוגבל
.2
.3
.4
.5

 .1בניגי רסקו ברמת־הדר )חברת ניהול( בערבת
מוגבל
 .4הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל־5 000
מניות רנילות «׳ בנות  1ל י י כל אחת ו־ 15 000מניות רגילות ב׳
בנות  1ל י י כל אחת.
 .5חפ43888/

.5

 .1איזנברג ושות /חברה לבנץ ולהשקעות בערבון
מוגבל
.2
.3
.4

.5
נ

ח׳ באלול תשכיר ) 16באוגוסט ,(1964
לעסוק בתור קבלני בנין.
•הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל־200
מניות הנהלה בנות  10ל י י כ ל אחח !״ 18 000מניות רגילות
בנות  1ל י י בל אחת.
חפ43889/

 .בתי קולנוע באשדוד בעדכון מוגבל

 .ח׳ באלול תשכיד ) 16באוגוסט .(1964
 .לנהל בתי קולנוע באשדוד.
*  .הון של ) 100100מאה אלף ומאח( לירות ישראליות מחולק
ל־ 100מניות יסוד בנות  1ל י י כל אחת ו־ 100 000מניות רגילות
בנות  1ל י י כל אחת.
 .5חפ43890/
2

.2
.3
.4

.5

ח ׳ באלול תשכיד ) 16באוגוסט .(1964
לייצר מוצרי מתכת.
הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל־19 996
מניות רגילות בנות  1ל י י כל אחת ו ־  4מניות הנהלה בנות  1ל י י
כל אחת.
הפי! 49381

 .1מרקול בעדכון מוגבל Marcoi Limited
 .2ח׳ באלול תשכיד ) 16באוגוסט .(1964
 .3לנהל עסקי מסחר.
 . 4הין של ) 25*00עשרים וחמש אלף( לידית ישראליות מחיל?
ל־ 23 000מניות רגילות בנות  1ל י י כל אחת.
 .5ח43892/9

ילקוט הפרםוסים  ,1160ט״ז באדר א׳ תשב״ה18.2.1965 ,

מ ׳ באלול תשכיר ) 17באוגוסט .(1964
לעסוק בעסקי בית מלון ובתי אירוח.
הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל־200
מניות בנוח  100ל י י בל אחת.
חפ;43895

 .1שפיר הלבשה בערבון מוגבל
.2
.3
.4
.5

ט׳ באלול תשכיר ) 17באוגוסט .(1964
לסחור במלבושים.
הון של ) 2 000אלפיים( לירות ישראליות מחולק ל־ 2 000מניות
בנות  1ל י י כל אחת.
חפ43896/

- .1זודיאק סטמפם׳ בעדכון מוגבל
"Zodiac Stamps" Limited
.2
.3
.4

3

 .1ג׳ ב׳ א׳ ה׳ מוצרי מתכת בערבץ מוגבל

ט׳ באלול תשכיר ) 17באוגוסט .(1964
לנהל עסק של חברת השקעות על כל ענפיו.
הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק לי20 000
מניות רנילות בנות  1ל י י כ ל אחת.
חפ;43894

 .1מלון אםתאר נהריה בערבון מוגבל
.2
.3
.4

 .2ו ׳ באלול תשכיד ) 14באוגוסט .(1964
 .3לרכוש נכסי דלא ניידי/להשכירם ולסחור בחם,

ח׳ באלול תשביד ) 16באוגוסט .(1964
לעסוק במסחר של סחורות ומוצרים מכל סוג.
הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק לי20 000
מניות רגילות בנות  1ל י י כל אחת.
חפ43893/

.5

ט׳ באלול תשב״ד ) 17באוגוסט .(1964
לסחור כבולים.
הון של ) 3 000שלושת אלפים( לירות ישראליות מחולק ל־3 000
מניות בנות  1ל י י כל אחת.
חפ43897/

 .1פתיז הדרום בערבון מוגבל
.2
.3
.4
.5

ט׳ באלול ת ש כ י ד )  1 7באוגוסט .(1964
לנהל עסק של ייבוש קליפות פרי הדר,
הון של ) 200 000מאתים אלף( לירות ישראליות מחולק
ל־ 200 000מניות רגילות בנות  1ל י י כל אחת,
חפ43898/

 . 1גוש  6911חלקה  33בעדכון מוגבל
.2
.3
.4
,8

ם ׳ באלול תשכיד ) 17באוגוסט .(1964
לרכוש חלקה מסי  33בגוש .6911
הון של ) 20 000עשרים אלף( לירות ישראליות מחולק ל20 000-
מניוח בנוח  1ל י י כל אחת.
חפ43899/

י״ח בכסלו תשביח) 23בנובמבר (1904

א' דנציגר
רשם החברות
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פקודת ההברות
נמסרת בזת הודעה ,ג י לאתר שלושה חדשים מתאריך הודעה זו ,יימחקו שמות ההכרות הנזכרות להלן מפנקס ההכרות ,אלא אם יוגשו
סיבות המחייבות אחרת.
מספר
סידורי
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

מספר
החיק

שס החברה

10957
11738
12019
12923
12037
13525
13705
!1379
15014
13152

רחוב ז׳בוטינסקי  38בערבון מוגבל
בית החלקה  63גוש  6213בערבון מוגבל
מגרש —  383בגוש  6060בערבון מוגבל
אחוזת גוש  8203חלקה  76בערבון מוגבל
צבי הולצמן ושוח׳ בערבון מוגבל
המשביר למשק הזעיר בערבון מוגבל
מעון סרגא ברחוב מנדלסון  2בערבון מוגבל
תלקת  496בגוש  0668בערבון מוגבל
הברת גוש  6126חלקה  430בערבון מוגבל
בית אחד תעם  62תיא בערבון מוגבל
דירה מספר  5ברחוב השופטים  41בערבון
מוגבל
המשביר המרכזי גוש 094־ חלקח  68בערבון
מוגבל
המשכיר המרכזי גוש  7091חלקה  70בערבון
מוגבל
*נאות דיוננוף  *281בערבון מוגבל
טירת עקרון  3בערבון מוגבל

13169
15401
15105
13109
13888

מספר
סידורי
• 16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
«2
27
28
29

מספר
התיק

שם החברה

15969
16406
16691
10937

מחצית החלקת  153בגוש  6151נערבון מוגבל
ש׳ בן־בשכז בעדכון מוגבל
חלקת  121בגוש  7154בערבו! מוגבל
חלקות  41ו־ 79בגוש 103־ בעדכון מוגבל
גוש  7172חלקות  129 ,128ו־30נ בערבון
מוגבל
חברת גוש  C204חלקה  237בעדכון מוגבל
דירה ברחוב הרצל  20רמת־גן בפרבון מוגבל
המשכיר המרכזי)נכסים( בערבון מוגבל
הדירה מס׳  10מרחוב שולמית  11תל־אביב
בערבון מוגבל
תלקה  211בגוש  3704בערבון מוגבל
א .ב .מקרקעין בערבון מוגבל
אחיזת דח — האז  14בעדכון מוגבל
חלקה  55בגוש « 618בערבון מוגבל
חברת רחוב בורובוב  36בערבון מוגבל

16938
17265
17892
18006
18689
191)97
10172
19616
239 7G
19061

א׳ דנציגר

ח׳ בטבת תשכיח ) 13בדצמבר (1961

רשם החברות

הודעות מ א ת כונס ה;כ5יש הרשגי
פקודת החברות
הודעה בדבר כוונה להכרת על דיבידנד

צווי פירוק ואסיפות ראשונות
שם החברה :מפעלי סטרואידים בע*מ בפירוק.
מען המשרד הרשום :שדרות רוטשילד  ,66חליאביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אורחי 3596/64
תאריך צו הפירוק :כ״ב בשבט תשב*ה ) 25בינואר .(1965
תאריך הגשת הבקשה :ט׳ בחשון תשכ״ה ) 15באוקטובר .(1964
היום והמקום לאסיפות ראשונות :ת׳ באדר ב׳ תשכיח ) 12במרט
 ,(1965במשרד כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין ,39
תל־אביב.
שעת האסיםוח (1 :נושים בשעה  8.30בבוקר;
 (2משתתפים בשעה  8.45בכוקד.
י׳ באדר א׳ תשביה ) 12בפברואר (1965

ש 0החברה :תריסולון חיפה מיסודה של תריסול בע*מ בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב הנביאים  ,20חיפה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי 63/63
היום האחרון לקבלת הוכחות :א׳ באדר ב׳ תשכ״ה ) 5במרס .(1965
שם המפרק ,תיאורו ומענו :יצחק ליבר ,עו*ד ,רחוב סבזנר ,12
חיפה.

ח׳ קדמון

ט׳ באדר א׳ תשכ-ה ) 11בפברואר (1963

כונס הנכסים הרשמי

ח׳ קדמון
כונס הנכסים הרשמי

שם החברה :אופקים יחסי ציבור בעימ בפירוק.
מעפ המשרד דרשום :רחוב קפלן  ,7חל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :חל־אביב־יפו ,תיק אזרחי 3808/64
תאריך צו הפירוק :כ י ד בטבח חשביה ) 29בדצמבר .(1964
תאריך הגשת הבקשה :כ י ט בחשון תשכ״ה ) 4בנובמבר .(1964
היום והמקום לאסיפות ראשונות :כ י ג באדר א׳ תשכיה ) 25בפברואר
 (1965במשרד כונס הנכסים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין  ,39תל־
אביב.
שעת האסיפות (1 :נושים בשעח  12.00בצהרים;
 (2משתתפים בשעת  12.15בצהרים.
ח׳ באדר א׳ תשביה ) 10בפברואר (1965

ח׳ קדמץ

הודעה על מינוי מפרק
שם החברה :החברה לנרות נצרת בעימ בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב אלנבי  ,12אצל רו*ח ראובן ה .ארנון,
היפה.
ביה המשפט המחתי של :חיפה ,תיק אזרחי 948/64
שם המפרק ,חיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב ידידיה פינת
כורש ,ירושלים.
תאריך המינוי :טיז בשבט תשכיה ) 19בינואר .(1965

ח׳ קדמץ

ח -באדר א׳ תשביה ) 10בפברואר (1965

כונס הנכסים הרשמי
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כונס הנכסים הרשמי
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הודעות מ א ת כונס הנכסים הרשמי
פקודת החברות
הודעות על מינוי מפרקים
שם החכרה :יהלומי הנגב בעימ בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב אחד העם  ,28חדר מס׳  ,199הל-אביב.
בית המשפט המחוזי ע ל  :חליאכיב־יפו ,חיק אזרחי 1303/59
שם המפרק ,תיאורו ומענו; כונס הנכסים הרשמי ,רחוב ידידיה פינח
כורש ,ירושלים,
תאריך המיגוי :א׳ באדר א• תשביה ) 3בפברואר .(1965
ח׳ באדר א׳ תשכיח ) 10בפברואר (1965

ח׳ קדמון
כונס הנבטים הרשמי

שם החברה :דייגי סרדנים חברה בעימ בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב ביאליק  ,25תל־אביב.
בית המשפט המתתי של :תל־אביב-יפו ,תיק אזרחי 2888/64
שם המפרק ,תיאורו ומענו :אברהם ברונשטיין ,רחוב מסדה ,6
גבעתיים.
תאריך המינוי :י י ח בשבט תשכיח ) 21בינואר .(1965
ט׳ באדר א׳ תשביח ) 21בינואר (1965

צו העמדת הליכי

האריך הצו :ג׳ בטבח תשכיה ) 8בדצמבר .(1964
מהות הצו :העמדת הליכי הפירוק לפי סעיף  (1) 157לפקודה.

ח׳ קדמץ

ז׳ באדר א׳ תשכיח ) 9בפברואר (1965

כונס הנכסים הרשמי

הודעות על שחרור מפרקים
שם החברה :מפעלי תל־אביב להלבשה בע״מ בפירוק,
מען המשרד הרשום :רחוב נהלה בנימין  ,47תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב־יפו ,חיק אזרחי 491/60
שם המפרק ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב ידידיה פינת כורש,
ירושלים.
תאריך השחרור :ב׳ באדר א׳ תשכ״ה ) 4בפברואר .(1965
ח׳ באדר א׳ תשביה ) 10בפברואר (1965

ח׳ קדמון
כונס הנכסים הרשמי

שם החברה :גליפטרול בע״מ בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב לילינבלום  ,31ע י י קסלמן וקסלמן רו״ח,
ח׳ קדמץ
תל־אביב.
כונס הנכסים הרשמי
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,חיק אזרחי 3908^63
שט המפרק ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוג ידידיה פינת כורש,
ירושלים,
פירוק
. ( 5 e 1 9 ) 1
בפברואר
תאריך חשחדזד; כ י ט בשבט תשביה

שם החברה :כתב רון בעימ.
מען המשרד הרשום :רחוב נחלת בנימין  ,42תל־אביב.
בית המשפט המתוזי של :תליאביב־יפו ,תיק אזרתי 2436/64

ח׳ באדר א' תשכיח ) 10בפברואר (1965

ח׳ קדמץ
כונס הנכסים הרשמי

פקודת פשיטת הרגל1936 ,
צווי קבלת נכסים ,אסיפות ראשונות וחקירות פומביות
שם החייב ,תיאורו ומענו :דוד מיכאלוביץ ,יהלומן ,רחוב המעין ,24
גבעתיים.
בית המשפט המחוזי של :תל־אכיב־יפו ,היק אזרחי 3155/64
תאריך צו קבלת הנכסים :י י ד בשבט תשביה ) 17בינואר .(1965
בקשת נושה או חייב :בקשת נושה.
חאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :א ׳ באדר אב חשכיה )5
במרס  (1965בשעה  9.30בבוקר ,במשרד כונס הנכסים הרשמי,
דחיג נחלת בנימין  ,39תל־אביב.
תאריך החקירה הפומבית ,השעה והמקום :כ״ט ב א ד ר ב ׳ חשביה )2
באפריל  (1965בשעה  1.00ג לפנהיצ ,בבית המשפט המחוזי בתל-
אביב־יפו.
ז ׳ באדר א׳ חשביה ) 9בפברואר (1965

ח׳ קדמון
כונס הנכפים הרשמי

שם החייב ,תיאורו ומענו :אריח בן משח רובנר ,מנהל חשבונות,
רחוב ארלוזורוב  ,2חיפה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי 159/65
תאריך צו קבלת הנכסים :כ י ט בשבט תשכיח ) 1בפברואר .(1905
בקשת נושה או חייג :בקשת החייב,
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :א ׳ באדר ב׳ תשכיח )5
במרס  ,(1965בשעה  9.00כבוקר ,במשרד כונס הנכסים הרשמי,
רחוב שמריהו לוין  ,3חיפה.

ילקוט הפרסוטים  ,1160ט״ז באדר א׳ תשכ״ה18.2.1063 ,

חאריך החקירה הפומבית ,השעה והמקום :י י ח באדר ב׳ תשביה )22
במרס  (1965בשעה  8-30בבוקר ,בביה המשפט המחוזי בחיפה.
י׳ בארד א׳ תשכיח ) 12בפברואר (1965

ח׳ קדמץ
כונס הנבטים הרשמי

צווי קבלת נכסים והכרזת פשיסת רנל ,אסיפות
ראשונות וחקירות פומביות
שם החייב ,חיאורו ומענו :משה ציאושו ,קבלן ,רחוב הדר  ,7רמלה.
ביה המשפט המחוזי של :חל־אביב־יפו ,תיק אזרחי 203/65
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :כ״א בשבט תשכיח )24
בינואר .(1965
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :א ׳ באדר ב׳ חשביה )5
במרס  (1965בשעה  08.30בבוקר במשרד כונס הנכסים הרשמי,
דחזב נחלת בנימין  ,39תל־אביב.
תארין החקירה הפומבית ,השעה והמקום :ג י ז באדר ב׳ תשביה )31
במרס  (1965בשעה  11.00לפנהיצ ,בבית המשפט חמחחי בתל-
אביב־יפו.
ה׳ באדר א׳ תשכיה ) 7בפברואר (1965

ח׳ קדמון
כונס הנכפים הרשמי

1333

הודעות מ א ת כונס הנכסים הרשמי
פקודת פשיטת הרגל1936 ,
צווי קבלת נכסים והכרזת פשיטת ת ל  ,אסיפות
ראשעות וחקירות פומביות
שם החייב ,תיאורו ומענו; ארנו )משח( ברקוביץ ,טבח ,שיכון ה׳
 ,139)1באר-שכע.
ח׳ באדר א׳ חשכ־ה )
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,חיק אזרחי 24/63
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :א ׳ באדר א׳ תשכיח
) 3בפברואר .(1965
בקשת נושה או חייג :בקשת החייב.
תאריך האםיפה הראשונה ,השעה והמקום :י״ח באדר כ׳ תשכיח )22
במרס  (1965בשעה  9.15בבוקר ,בבית המשפט המחוזי בבאר-
שבע.
האריך החקירה הפומבית ,השעה והמקום :י״ח באדר ב׳ תשביה )22
במרס  (1965בשעח  11.00לפנהיצ ,בבית המשפט המחוזי בבאר-
שבע.

ח׳ קדמון

ת׳ באדר א׳ תשכיח ) 10בפברואר (1963

כונס הנכסים הרשמי

ו

דים הנאמן ,חיעודו ומענו :אברהס אלופי ,עו״ד ,רחוב יהודה ח ל ו י
 ,45ת ל י א נ י ב .
תאריך המינוי :כיד בטבת תשכיח ) 29בדצמבר 964ג(
0

1

J

ח׳ קדמון

בדצמבר (964

כונס הנכסים הרשמי

שמות החייבים ותיאורם :לסלו פיקסלר ,רופא שיניים ,ומבדה פיקסלר,
עקרת בית.
מענם :רחוב קפלן ,פינת אחד־העם  ,17איור.
בית המשפט המחוזי של :חל־אכיב־יפו ,תיק אזרחי 3407/64
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :ו  .ברנרד קוניניס־קירסקי ,עו״ד ,רחוב
ארלוזורוב  ,36ת ל  -א ב י ג .
תאריך המינוי :ב״ג בשבט תשכ״ה) 26בינואר .(1963

ח׳ קדמון

ח׳ באדר א׳ תשביה ) 10בפברואר (1963

כונט הנכטיט הרשמי
שפ החייב ,תיאורו ומענו :חיים נוימן ,פועל ,רחוב דוד ילין ,37
ירושלים.
בית המשפט המחתי של :ירושלים ,תיק אזרחי 48 !65
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :ב ׳ באדר א׳ תשכיה )4
בפברואר .(1963
בקשת נושה או חייב :בקשת תחייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה יהמקומ :כ י ז באדר א׳ השביה )1
במרס  (1963בשעת  10.00בבוקר ,במשרד כונס הנבסיט הרשמי,
רחוב ידידיה פינת כורש ,ירושלים.
תאריך החקירח הפומבית ,השעה והמקום :כ י ו באדר ב׳ תשכיח )30
במרס  (1965בשעה  12.00בצהרים ,בבית המשפט המחוזי
בירושלים.

ח׳ קדמק

ח׳ באדר א׳ תשכיה ) 10בפברואר (1965

כונס הנכסים הרשמי
שם החייב ,תיאורו ומענו :שאול נואטח ,חשמלאי ,כביש חדש בלוק
 ,10כניסה ג׳ ,יפו.
בית המשפט המחוזי של :תל־אבינ־יפו ,תיק אזרחי 317/65
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :כ י ט בשבט חשכ״ה )1
בפברואר .(1965
בקשת נושה או חייג :בקשה החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ח ׳ באדר ב׳ תשביה )12
במרס  ,(1965בשעה  10.30בבוקר ,במשרד כונס הנכסים הרשמי,
רחוב נחלת בנימין  ,39תל־אביב.
האריך החקירה הפומבית ,השעה והמקופ :י י ב בניסן תשכיח )14
באפריל  (1965בשעה  11.00לפנה״צ ,בבית המשפט המחחי
בתל־אביב־יפו.

ח׳ קדמון

י׳ באדר א׳ תשכיח ) 12בפברואר (1965

כינס הנכסים הרשמי

הודעות על מינוי נאמנים
שם החייב ,תיאורו ומענו :אלברט פוקס ,סוחר ,רחוב החשמונאים ,9
תל־אכיב.
בית המשפט המחוזי של :חליאביבייפו ,תיק אזרחי 3897/61
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ומענו :שלום אביטל ,פועל יהלומים ,ויהודית
רחוב הרצל  ,43בחיים.
של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי 3322/64
ומענו :גרשון צרנפ ,ע ו י ד  ,רחוב אחד העם ,38

שם החייב ,תיאורו
אביטל ,פקידה,
בית המשפט המחחי
שפ הנאמן ,תיאורו
תל־אביב.
תאריך המינוי :כ י ד בשבס חשביה ) 27בינואר .(1965

ח׳ קדמון

י׳ באדר א׳ תשביה ) 12בפברואר (1965

כובס הגב סיפ הרשמי

הודעה על תשלום דיבידנד
שפ החייב ,תיאורו ומענו :אריה ויסמן ,חקלאי ,רחוב יהודה הלו י
בית וינברג ,הרצליה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביבייפו ,חיק אזרחי 495/61
הסכום לכל לירה 31 :אגורות,
דיבידנד ראשון או אתר :דיבידנד ראשון.
זמן פרעונו :י י ט באדר א׳ תשכית ) 21בפברואר .(1965
מקום פרעוני במשרד!הנאמן :אוגנית לום־יבלונסקי ,עויד ,שדרות
הבעל שם טוב  ,3יפו.
ט׳ באדר א׳ תשכיח ) 11בפברואר (1963

ח׳ קדמץ
כונס הנבטים הרשמי

הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :דניאל יעקובוביץ ,פקיר ,שיכון ,328(9
אילת.
בית המשפט המחתי של :תל־אביב-יפו ,תיק אזרחי 2806/60
היום האחרון לקבלת הוכחות :א׳ באדר ב׳ ת ש כ י ח )  5במרס .(1965
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :דניאל זקס ,ע ו  -ד  ,רחוב ביאליק  ,3ת ל ־
אביב.
י׳ באדר א׳ תשנ-ה ) 12בפברואר 5ש(19

ח׳ קדמון
כונס הנכסים הרשמי

1160ייקוט הפרסוטים

 ,ט״ז נ א י ר א׳ תעב״הVB18.2.1 ,

הודעות מ א ת כונס הנכסים הרשטי
פקודת פשיטת הרגל1936 ,
הודעה בדבר כוונה להכרת על דיבידנד

הודעות על שחדור נאמנים

שם החייב ,תיאורו ומענו :חיים לוי ,בנאי ,שדרות המלך דוד  ,1אצל
נתן שפירא ,חליאביג.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים ,תיק אזרחי 282/64
היופ האחרון לקבלת הוכחות :א ׳ באדר כ׳ תשכיח ) 5גמרם .(1965
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :ש׳ קרנר ,עויד ,רחוב אגריפס  ,8ירושלים.

שם החייב ,תיאורו ומענו :ג׳רלי בן דוד ,סנדלר ,רחוג גמליאל 13׳
תל*8ביב.
בית המשפט המחוזי של :וזליאניב־יפו ,תיק אזרחי 2654163
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :יגאל ירון ,עו-ד ,רחוב ביאליק  ,49ר פ ת -
גן.
תאריך השחרור; ו׳ באדר »׳ ת ש ב י ה )  sבפברואר ,(1965

ח׳ קדמץ

ח׳ באדר א׳ תשכיח ) 10בפברואר (1865

כונס הנכסים הרשמי

ט׳ באדר א׳ תשביה ) 11בפברואר (1965

ח' קדמון
כונס הנכסים הרשמי

צו אישור פשרה ומינוי נאמן ,והודעה בדבר כוונה
להכריז על דיבידנד
שמות החייבים ,תיאורם ומענס :שותפות מפעלי טקסטיל י פ ר ח ׳
פתח־תקוה ,ושותפיה :יצחק לוסטיגר ונתן רדזבבלופ ,תעשיינים,
רחוב יוסף הגלילי  ,5רמת־גן.
בית המשפט המחוזי של :חל-אביג־יפו ,תיק אזרחי 1088/59
תאריך צו אישור הפשרה ימינוי באמן :כיח בשבט חשביה) 31בינואר
,(1965
טיב הפשרה :תשלום  100%לנושים בדין קדימה ו־ 25%לנושים
רגילים ,תוך שנח מיופ אישור הפשרה ע י י בית המשפט.
היום האחרון לקבלת הוכחות :ט־־ו באדר ב ׳ תשביח ) 19במרס .(1965
שפ הנאמן ,תיאורו ומענו :מאיר ויספוס ,עויד ,רחוב אלנבי  ,87תל־
אביב.

ח׳ קדמץ

י׳ באדר א ׳ תשכ-ת) 12בפברואר (1965

כונס הנכפים הרשמי

בקשת שחדור והודעה בדבר כוונה להכרח על
דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :יששכר שסויאר ,מהנדס רדיו ,מושב
עמינדב ,פרוזדור ירושלים,
בית המשפט המחחי של :ירושלים ,תיק אזרחי 291/63
חיום והמקום לדיון בבקשת השחרור :כ י ו באדר ב׳ תשכיח ) 30במרס
 (1965בשעה  12.30אחר הצהרים ,בכית המשפט המחחי,
בירושלים.
היום האחרון לקבלת הוכחות :ט-ו באדר ב׳ תשכיח) 19במרס .(1965
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :שמואל מ  .כהן ,רחוב אבן נבירול ,6
ירושלים.

ח׳ קדמץ

י׳ באדר א׳ תשביה ) 12בפברואר (1965

כונס הנכסים הרשמי

הודעה על שחרור נאמן
שפ החייב ,תיאורו ומענו :יעקב דובדבני)צירשנו/עחונאי ,רחוב ייג
מסי  ,12מנשיה ,יפו.
בית המשפט המחוזי של :חל־אביב־יפו ,תיק אזרחי 3255/60
שם הנאמן ומענו :כונס הנכסים חרשמי ,רחוב ידידיה פינת כורש,
ירושלים.
תאריך השחרור :כ י ט בשבט השביה ) 1בפברואר .(1965
ז׳ באדר א׳ תשביה ) 9בפברואר (1965

וו׳ קדמון
כונס הנכסים הרשמי

neoילקוט הפרסומים

 ,ט״ז באדר א׳ תעכ״הs18.2.190 ,

שפ החייב ,תיאורו ומענו* :לאח אשואל ,פועל חקלאי ,קטרה ע י י
גדרה.
בית המשפט המחוזי של :חל־אגיב-יסו ,תיק אזרחי 1067/61
שם הנאמן ותיאורו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב ידידיה פינת גורש,
ירושלים.
תאריך השחרור :ה׳ באדר א -ת ש ב י ה ) ל בפברואר .(1965
ם ׳ באדר א׳ תשביה ) 11בפברואר (1965

חי קדמץ
כונס הנכסים הרשמי

שם החייב ,תיאורו ומענו :עמוס פורח ,סוחר ,קהילת ודשא ,57
הדר־יוסף ,תל־אביב.
בית המשפמ הטתחי של :חל־אביב־יפו ,תיק אזרתי 2295/59
שפ הנאמן ומענו :כונס הנכסים הרשמי ,רחוב ידידיה פינת כורש,
ירושליפ.
תאריך השחרור :ה׳ באדר »׳ תשכיח ) 7בפברואר .(1965
ט׳ באדר א׳ תשכיח) 11בפברואר (1965

ח׳ קדמון
גונם הנכסים חרשמי

שפ החייב ,תיאורו ומענו :אברהם גולדשטידט ,פותר ,רחוב אחד
העם  ,39תל-אביב,
בית המשפט המחוזי של :תל־אכיב־יפו ,תיק אזרחי 2854/56
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :אלישע שיינבאוס ,עויד ,שדרות רוטשילד
 ,20תליאגיב.
תאריך השחרור :ו ׳ באדר א׳ תשכיח ) 8גפכרואר .(1965
י׳ באדר א׳ תשביה ) 12בפברואר (1965

ח׳ קדמק
כונס הנכסים הרשמי

צו להנהלת עזבק בפשיטת רגל ואםיפה ראשונה
שם החייב ,תיאורו ומענו לשעבר :יוסף זקצר ,תעשיין ,שדרות חן
 ,10תל־אביב.
תאריך פטירתו :י י ח בתשרי תשכ״ה ) 24בספטמבר .(1964
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אורחי 4257/64
תאריך הצו להנהלת העזבון בפשיטת רגל :י ׳ בטבת תשביה )15
בדצמבר .(1964
תאריך האסיפה הראשונה׳ השעה והמקום :א ׳ נ א ד ר ב׳ תשכיח )5
במרס  (1965בשעה  11.30בבוקר ,במשרד כונס הגכסיפ הרשמי,
רחוב נחלת בבימין  ,39תל־אביב.
ט׳ באור א׳ תשכ״ה ) 11בפברואר (1865

ח׳ קדמק
גונם הננסים ל ד ש פ י

1335

ת ק נ ו ת שטרי אוצר ,תש״מ—1948
הסכום הכולל של שטרי האוצר

פקודת האפוטרופום הכללי1944 ,
בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
 .1חיק
 .2תיק
 .3תיק
 .4תיק

 .5חיק
 .6תיק
 .7תיק
 .8תיק

אכ;62י144.
אב13/64
אכי146/49,
אכ64/54/

אז;2,53
אז3,'53/
אכ126! 36/
אב17/61/
ז

בענין פקודת האפוטרופוס הכללי משנת  ,1944כפי שתוקנה,

ובענין רכוש קלרה בלאט; רכוש ד י ר יצחק ישראל;
רכוש שרה ריצקי; רכוש רפאל כהן! רכוש פבל ברוקטון:
רכוש לובה )לייב( בתקסון; רכוש אירנה דים; רכוש
אריך פאולוביץ.
הודעה
נמסרת בזה הודעה לכל המעונינים לטובחם ברכוש האמור
מהאפוטרופוס הכללי הגיש לבית המשפט המחוזי בתליאניב־יפו את
חשבונותיו בקשר עם רכוש העזבונות הניל כשהם מבוקרים כחוק,
יחד עם בקשות לשחרור ושהבקשות ה נ י ל יישמעו בבית המשפט
הניל במעמד כל אחד שיהיה נוכח בשעת הבירור ביום א׳ באדר ב׳
תשכיח ) 5במרס  (1963בשעה  9.00לפני הצהרים.

קדמון
ח׳
ה׳ באדר א׳ תשכיח ) 7בפברואר (1963
תשייא —  S 1 9מ ת פ ר ס מ ו ח בזח תוצאות ההגרלה מס׳
האפוטרופוס הכללי בישראל

 .1שהיו במחזור ביופ י י ט בניסן
תשכיד ) 1באפריל (1964
 .2שהוצאו אחרי התאריך האמור —000.׳600׳277
 .3שנפרעו אחרי התאריך האמור —277,600,000.
 .4נמצאים במחזור ביום ט״ו באדר א׳
תשביח ) 17בפברואר (1965

הודעה

ת ק נ ו ת מילווה מלחמה )איגרות חוב למוב״ז(,
תשי״א—1951
הודעה על תוצאות ההגרלה  -הוצאה שלישית
בהתאם לתקנה ) 6ג( לתקנות מילווה מלחמה)אמרות חוב למוכיז(,
 7שהתקיימה
9
1
,
ביום רביעי ,א׳ באדר א׳ חשב־ה ) 3בפברואר .(1965

461487
ב .איגרת החוב הבאה עלתה בגורל אחריה ותיפדה בסך  1 000ל״י:
360823

לבית המשפט המחוזי בירושלים
רבי בן יוסף שירזי; גרשון יעקב חלפון; צביה מלוגיאנוב; ישועה
פוזילוב; יורשי חבת חפצי ,בת יוחנן פוזילוב )הבלחי ידועים(.

לבית המשפט המחחי בתל־אביב־יפו
מנשה יעקב בכר; ציון יעקב בבד; ברטה גולדנברג; הניח גולוב;
מריס ולצר; זיגסריד לוין; דוד מוצקין :אסטריאה רובן נחמיאס
)מוריה(; רפאל אברהט פקרנ׳י )שקרג׳י(; חוה )קלרה( פלדמן;
מנחם פרייטאג; סולומון קפלן; בריינדל קפלנסקי; רכוש שבעליו
אינם ידועים והשייך ליורשים הבלתי ידועים של בני משפחתו
 .וצאצאי הוריו של תנא רבקין; מוריס ברונשטיין.

ח׳ קדמון
י־ באדר א׳ חשביה ) 12בפברואר (1965
האפוטרופוס הכללי בישראל
חוק בנק ישראל ,תשי״ד—1954
דיז והעכוז לפי סעיף*  (1)58ע ל חוק בנק ישראל ,תשי״ד—,1951
?ל מ ח ז ו י המטבע והנכסים המוחזסיש לעומתו בשיוט העבודה
ביום ט״ו באדר א׳ תיצכ״ה )7נ בפברואר ״(101
אני

_

ע ט ר י בנק במחוור
.

.

סד כל הטטגע במחזור

ליי
047,134,404

! .8:במש71S.17
« K lד.ו?»,מ4,ז!_0

זהב
21ז,:ד,י7,4,ח4

יתרות בםטכע חוץ
?:טרי טקרקעיז של הממשלה

. .

.

שר בל הנכפים

Ï336

. . . .

ג .איגרת החוב הבאה עלחה בגורל אחריה ותיפדה בסך  500ליי:
202010
ד .ארבע איגרוח החוב הבאות עלו בגורל אחריה וייפדו בסך 230
ל י י כל אחת:
348666 Z89172 443338 430615
שדונים איגרות החוב הבאות עלו בנירל אחריהן וייפדו בסך
 100ל י י כל אחת:
269400
394038
248513
396957
328020
345355
489619
207076
444711
422938
474013
202900
333427
341370

359298 444060 263677 233337 313CS1
481723 472776 369896 3O3098 306439
236855 334379 322385 405250 484363
261732 317579 268556 250293 442983
202278 336562 247914 364003 241614
323454 352673 331458 317319 431893
442536 498043 289783 358368 213029
244989 451894 304380 384844 296020
281818 423141 224161 414311 370902
434349 366708 211801 417196 333428
389222 374009 224963 433831 243886
276106 453944 479685 445601 362022
276267 460308 416299 412318 228280
,360432

איגרות החוב שעלו בגורל ושנרשמו בישראל אחרי יום כ״ה
בעגט תש״י ) 12בפברואר  (1930ייפרעו ,לפי דרישה ,כעבור 21
יום מיום פרסום הודעה זו.

•עטרי אוצר ו׳טטרי התחייבות של המפעל
ע ט ר י חוב ושטרי תליכיז

69/400/000.-

א  .איגרת החוב הבאה עלתה בגורל ראשונה ותיפדה בסך  5 000ליי:

להווי ידוע ,כי יש בדעת האפוטרופוס הכללי להגיש לבית המשפט
המחוזי בקעוה למתן צווים לפי סעיפים 35 ,35 ,10א ,לפקודת
האפוטרופוס הכללי  ,1944לנוגע לעזבונות המפורטים בזה:

טעות )מטבעות קטנות( כמחזור

69,400,000.-

״

־)x>,f>,8׳;;1;fU,
י

הקוט ד פ ר כ ו ט י ם !,TO11ט״ז :א ד ר א' הענייה ,כוא18.2.1

ה ו ד ע ו ת א ל ו מ ת ס ר ח מ ו ת ע ל ןיזזרייח ה מ ו ד י ע י ם ואין ב פ ר ס ו מ ; נזשיס ח ת ן ח מ ו ד ה ע ל נ כ ו נ ו ת ן

מפעל הפים
תכנית הגרלה
) (8הגרלה ״זוטא -מספר  ,2011965שתתקיים מיד עם סיום
ההגרלה הרגילה מספר .19/1965

 .1ת ח ו ל ת
תכנית זו תחול לגבי ההגרלות הבאות ,שייערכו בהתאם לתבנית
זו:
)א( שלוש עשרה מ ד ל ו ת רגילות כדלקמן:

) (9הגרלה ״זוטא״ מספר  ,21/1965שהתקיים מיד עם סיום
ההגרלה הרגילה מספר ,20/1965

) (1הגרלה רגילה מספר  ,13/1965שתתקיים ביום כיח
באדר ב׳ תשביה ) 1באפריל .(1963

) (10הגרלה ״זוטא׳ מספר  ,22/1963שתתקיים מיד עם
• סיום ההגרלה הרגילה מספר .21/1965

) (2הגרלה רגילה מספר  ,14/1965שתתקיים ביום ו ׳ בניסן
תשכ״ה ) 8באפריל .(1965

) (11הגרלה -זוטא״ מספר  ,23/1965שתתקיים מיד עם
סיוט ההגרלה הרגילה מספר .22/1965

) (3הגרלת רגילח מספר  ,15/1965שתתקיים ביום י-ג
בניסן חשביה ) 15באפריל .(1965

) (12הגרלה ׳ ז ו ט א ׳ מספר  ,24/1965שהתקיים מיד עם
סיום ההגרלה הרגילה מספר .23/1965

) (4הגרלה רגילה מספר  ,16/1965שתתקיים ביום כ׳
בניסן תשכיח ) 22באפריל .(1965

) (13הגרלה ׳ ז ו ט א ׳ מספר  ,25/1965שתתקיים מיד עם
סיום ההגרלה הרגילה מספר .2411965

) (5הגרלת רגילה מספר  ,17/1965שתתקיים ביום כיז
בניסן חשביה ) 29באפריל .(1965
) (6הגרלת רגילה מספר  ,18/1963שתתקיים ביום ד׳ באייר
תשכ־״ה ) 6במאי .(1965
) (7הגרלה רגילה מספר  ,19/1963שתתקיים ביופ ייא באייר
תשביה ) 13במאי ,(1965
) (8הגרלה רגילה מספר  ,20/1963שתתקיים ביום י״ח
באייר תשכ-ה ) 20במאי .(1965
) (9הגרלח רגילה מספרי  ,21/1965שתתקיים ביום כ~ה
באייר תשביה ) 27במאי .(1965
) (10הגרלה רגילה מספר  ,22/1965שתתקיים ביום ב׳
בסיון תשביה ) 3ביוגי .(1965
) (11הגרלה רגילה מספר  ,23/1965שתתקיים ביום י׳
בפיון ת ס כ י ה ) 10ביוגי .(1965
) (12הגרלה רגילה מהפר  ,24/1965שתתקיים ביום ייז
בפיון תשכיח ) 17ביוני .(1965
) (13הגדלה רגילה מספר  ,25/1963שתתקיים ביום כ י ד
בסיון השביה ) 24ביוני .(1965
)ב( שלוש עשרה הגרלות •זוטא״ כדלקמן:
) (1הגרלה ׳ ז ו ט א ׳ מספר  ,13/1965שתתקיים מיד עם סיום
ההגרלה הרגילה מספר  12/1965בדתאס לתכנית להגרלת
כרטיסי הגרלה ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,1131תשכיה,
עמי .563

 .2כ ר ט י ס י ה ג ר ל ה
לגבי כל אחת מההגדלות שתכגית זו הלה עליהן ,ינפיק מפעל
הפיס למבידד«»» .׳ 700כרטיסי הגדלה למוכ-ז )שייקראו להלן —
כרטיסי הגרלה( .כל כרטיס הגרלה יהיה מורכב משני חלקים כדלקמן:
) (1כרטיס רגיל ,המשחחף באחת ההגדלות הרגילות המפו
רטות בסעיף ) 1א( של תכנית זז )להלן  -הכרטיס הרגיל(
ויסומן על פניו במספר סידורי מבין המספרים הסידוריים
 000,001עד  700,000יער נ כ ל ל ובן יסומן ע ל פניו כמספר
ההגרלה הרגילה שבת הוא משתתף בהתאם לסעיף )1א(
דלעיל.
) (2כרטיס -זוטא׳ ,המשתתף באחת הוערלות ״זוטא-
המפורטות בסעיף  ) 1ב ( לתכנית זו )להלן  -הכרטיס
״זוטא (-ויסומן בתוכו )ולא מלבדו( כמספר סידורי מבין
המספרים הסידוריים  300,001עד 000׳ 1,000ועד בכלל וכן
יסומן ע ל פניו במספר ההגרלה ״זוטא׳ שבה הוא השחחף
בהתאם לסעיף ) 1ב( דלעיל .כ ל כרטיס ׳ ז ו ט א ׳ יהיה צמוד
 .לכרטיס רגיל אשר מספר ההגרלה המסומן עליו )להבדיל
ממספרו הסידורי( זהה עפ מספר ההגרלה המסומן על הכרטיס
״זוטא׳ שהוצמד אליז .על פני הכרטיס -זוטא* יהיה מודפס
קו מריס? אי שורת נקודות לסימון המקום לפתיחתו של
הכרטיס ׳ ז ו ט א ׳ לשפ עיון במספרו הסידורי.
 .3ה ש ת ת פ ו ת ב ה ג ר ל ו ת
)א( בהגרלות לפי תכנית זו ,ישתתפו -

) (2הגרלה ׳זוטא״ מספר  ,14/1965שחחקייפ מיד ע פ סיום
ההגרלה תרגילה מספר ,13/1865

) (1בכל אחת מההגדלות הרגילות — כ ל כרטיפ רגיל שסומן
במספר ההגרלה של אוחה הגרלה כאמור בסעיף  (1)2דלעיל;

) (3הגרלה ״זוטא -מספר  ,15/1965שתתקיים מיד עפ סיוט
ההגרלה הרגילה מספר .14/1965

) (2ב כ ל אחת מההגדלות  -ז ו ט א ׳ — כ ל כרטיס ׳ ז ו ט א -
שסומן במכםר ההגרלה של אותה הגרלה -דוטא* כאמור
בסעיף  (2)2דלעיל -
והכל בהתאם להוראות ובכפיפות לתנאים המפורטים
כתכנית זו וגיחוד בכפיפות להוראות סעיף קטן)ב( דלהלן.

) (4הגרלה *זוטא -מספר  ,16/1965שתתקיים מיד עפ סייס
ההגרלה הרגילה מספר .15/1965
) (5הגדלה *זוטא -מספד  ,17/1965שתתקיים מיד ע פ סיוט
ההגרלה הרגילה מספר .16/1965

)ב( ע ל אף האמור בסעיף קטן)א> לעיל ,לא ישתתף —

) (6הגרלה  -ז ו ט א ׳ מספר  ,18/1965שתתקיים מיד עם סיום
ההגרלה הרגילה מספר .17/1965

) (1בהגרלות הרגילות — כ ל כרטיס רגיל ,אשר מספרי
הזיהוי שלו נפגמו בהדפסה.

) (7הנדלה ׳־זזגמד״ מספר  ,19/1965שתתקיים מיד עט סיוס
ההגרלה הרגילה מספר .18/1965

) (2בהגרלות -זוטא — -כל כרטיס ״זוטא׳ ,אשר מספרי
הזיהוי שלו נפגמו בהדפסה,

ילמוט הפדטוטיט  ,1100ט״ז באדר א׳ תשכ״ח18.2.1005 ,
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בהתאפ לתכנית זו ,ובה מתג הניתן להכוונה לששה ניוונים,
המסומנים ,כסדרם משמאל לימין ,בספרות , 4 ,3 ,2 ,1
 5ו־ ,6הכוונת המתג הזה לכיוון אחת הספרות האמורות
מאפשרת א ת הפעלתם של האשנבים כיחידח מסי  2המתו-
ארימ בפיסקה) (2של סעיף זה ,כדלקמן:
הספרה אליה
מכוון המתג
נ
2
3
4
3
6

חאשנביט המופעלים
^_
יא״
י א ׳ ו-יב״
י א ׳  ,י ב י ו־יג*
יא״ ,״ ב ׳  ,יג* ו ״ ד ״
 א ׳  ,יב״ ,י ג י  ,י ד י ו־״ה׳״ א ׳  ,י נ י  ,״ג׳ ,ידי ,יהי ו ״ ו ׳

) (2יחידה המסומנת במסי ) 2להלן — יחידה מסי ,(2
שתפקידה הוא להראות את מספרי הכרטיסים העולים בגורל
לפי תכנית זו ,כתוצאה מפעולת היחידה מם .1 -ביחידה
מסי  2ששה אשנבים המסומנים בזה אחר זה ,כסדרם מימין
לשמאל ,באותיות ״א״ ,״ ב י  ,״ג״ * ,ד ׳  ,י ה י  ,ו ־ י ו ׳  ,ובכל
אחר מחאשנבים האמורים עשוית להופיע »חת הספרות
שבין  0ועד ) 9ועד בכלל( כשהוסעחה של אוחה ספרה היא
מקרית גרידא ,ללא קביעה מראש.
) (3יהידח המסומנת במסי ) 3להלן — יחידה מסי ,(3
שתפקידה לקבוע את סכומי הזכיות של הכרטיסים שעלו
בגורל לפי תכנית זו .היחידה מטי  3מחולקת לשלוש יחידות
משנה המסומנות ,כסדרן מימין לשמאל ,באותיות י א ״ ,
״ ב ׳ ו ־ ״ ג ׳  ,ובה מתנ הניתן להכוונה לשלושה כיוונים
המסומנים ,כסדרם מימין לשמאל ,באותיות י א ׳  ,יכ* ד י ) ׳ .
הכוונת המתג הזה לאחד משלושת הכיוונים האמורים מאפשרת
את הפעלת יהידת־המשנה המסומנת כאותה האות שבח
מסומן אותו הניוון.
) (4יחידת המסומנת במם׳ ) 4להלן  -יחידת מם׳ ,(4
שתפקידה הוא להראות את סכומי הזכיות שלי תכרטיסים
העולים בגורל לפי תכנית זו ,כתוצאת מפעולת היחידה
מט׳  ,3וזאת לפי סדרם הקבוע מראש של סכומי הזכיה
הנקובים בתכנית זו ,לגבי כל וערלה והנרלח מההגדלות
הרגילות ומההגרלית *זוטא -על כל שלביהן כסדרם ,פרט
לשלב החמישי של ההגרלות הרגילות האמורות ,שלגביו
יופיעו סכומי הזכיה לפי סדר מקרי גרידא ,ל ל א קביעה
מראש•
 .12ה כ נ ת ה מ ע ר כ ת ה א ל ק ט ר ו נ י ת ל ה ג ר ל ו ת ה ר ג י ל ו ת .
בחר מפעל הפיס לפי סעיף ) 10א() (1לעיל ,להשתמש במערכת
האלקטרונית לגבי הגרלה רגילה מההגדלות הרגילות לפי תכנית זו,
יחולו ההוראות הבאות:
)א( לפני התחלת ביצועה של אותה ההגרלה הרגילח —
) (1תכוונן יחידה מס׳  1כ ך שלא תתאפשר העלאתם
בגורל — והופעתם ביחידה מסי  - 2אלא של המספרים
שבין  000001עד ) 699999ועד בכלל(.
) (2תכוונן יחידת המשנה -א״ ביחידה מס־  3כך ,שביחידה
מס׳  4יופיע פבום הזכית הנקוב בשלב הראשון של סעיף 6
לעיל ,ואחריו יופיעו בזה אחר זה כל אחד מסכומי הזכיה
מ ק ו ב י ם בכל אחת מח8סק«ות של השלבימ השני ,השלישי
והרביעי של סעיף  6לעיל ,כשסדר הופעתם של אוחש
סכומי זכיה חוא כסדרן של אותן הפסקאות של השלבים
האמוריט.

) (3תכוונן יחיות־משנה יג* ביחידה מס׳  3כך ,שביחידה
מס׳  4יופיעו בזה אחר זה בל אחד מסכומי הזכיה הנקובים
בכל אחת מהפסקאות של השלב החמישי ,כשסדר הופעתם
של אותם סכומי זכיה הוא מקרי גרידא ,ללא קביעה מראש,
כאמור לעיל.
)ב( המתג הקבוע ביחידה מסי  3יכוונן כך— :
) (1לפני התחלת ביצועה של אותה ההגרלה הרגילה —
לכיוון ״א* ,לשם ביצוע הגדלת הכרסיסיס הרגילים לפי
השלבים הראשון ,השני ,השלישי והרביעי של סעיף 6
לעיל.
) (2לאחר תום הביצוע באותה ההגרלה הרגילה של הגרלת
ולפני התחלת ביצוע הגרלת הכרטיסים הרגילים לפי השלב
החמישי של סעיף  6לעיל — לכיוון י ג ״  ,לשם ביצוע
הגרלת הכרטיסים הרניליפ לפי השלב החמישי האמור.
 .13ה כ נ ת ה מ ע ר כ ת ה א ל ק ט ר ו נ י ת ל ה ג ר ל ו ת ׳ ז ו ט א ״
בחר מפעל הפיס לפי סעיף ) 10א() (1לעיל ,להשתמש במערכת
האלקטרונית לגבי הגרלה ׳ ז ו ט א ׳ מההגדלות ״זוטא׳ לפי תכנית זו,
ייעשו תפעולית הבאות ,לפני התחלת ביצועה של אותה הגרלה
״זוטא״ —
) (1תבוונן יחידתיהמשנה י ב ״ ביחידה מטי  3כך ,שביחידה
 4יופיעו בזח אתר זה כל אחד מסכומי הזכיה הנקובים
בסעיף ד לעיל בכל אתת מהפיסקאות של השלביפ הראשון,
השני ,השלישי והרביעי ,כשסדר הופעתם של אותם סכומי
זכית הוא כסדרן של אותן הפיסקאות באוחס השלבים של
סעיף  7האמור.
) (2המתנ הקבוע ביחידה מסי  3יכוון לכיוון י ב • לשם
ביצוע הגרלת הכרטיסים ׳ ז ו ט א ׳ לסי השלבים הראשון,
השני ,השלישי והרביעי של סעיף  7לעיל.
 ,14ה מ כ ו נ ה ה ח ש מ ל י ת
המכונה החשמלית עשוית להכיל גלגלים ,המסומנים בזה אחר זה
באותיות כאמור להלן ועל פני כל אחד מהם יהיו חרוטות הספרות
כמפורט להלן ,כמויכן מכילח המכונה החשמלית מיתקן להקרנת
הספרות האמורות ,וזאת בך ,שלא תוקדן בעת ובעונה אחת יוחד מספרה
אחת מהספרות שעל פני כל אחד מהגלגלים האמורים.
החשמלית

וקלפי

הזכיות

להגרלות

 .13ה כ נ ת ה מ כ ו נ ה
הרגילות
בחר מפעל הפיס ,לפי סעיף ) 10א() (2לעיל ,להשתמש במכונה
החשמלית לגבי הגרלה רגילה מההגדלות הרגילות ל פ י חגניח זו,
ייעשו הפעולות הבאות לפני חתהלת ביצועה של אוחה ההגרלה הר
גילה —
) (1במכונה החשמלית יורכבו ששה גלגלים שיסומנו בזה
אחר זה באותיות * א י  * ,ב ׳  ,יג״ ,י ד י  ,יה* ו ״ ו * כשבכל
אחד מהגלגלים י א ׳  ,י ב י  • ,נ ״  ,״ ד י  ,ו ״ ה ׳ חרוטות
הכפרות * *0עד ׳  9׳ )ועד בכלל( ואילו בגלגל י ו ׳ חרוטות
הכפרות *0״ עד ) -6-ועד בכלל(.
) (2לקלפי הזכיות יוטלו מספר פתקים כמספר הכרטיסים
הרגילים שיש להעלותם בגורל בשלב החמישי של אותה
ההגרלה ועל כל אחד מהפתקים האמורים יסומן טכוס
המתאים לאחד מסכומי הזכיה שנקבעו לגבי אותו שלב של
אותה הגרלה לפי סעיף  6של תבנית זו.
 .16ה כ נ ת ה מ כ ו נ ה ה ח ש מ ל י ת ל ה ג ר ל ו ת ׳ ז ו ט א *
בחר מפעל הפיס ,לפי סעיף ) 10א() (2לעיל ,להשחמש במכונה
החשמלית לגבי הגרלה ״זוטא׳ מההגדלות ״זוטא׳ לפי תכניח זו,

יופעלו באותה הגרלה ״זוטא• שלושת הגלגלים המסומנים באותיות
״ א  , -י ב * ו—ג־ של המכונה החשמלית ,כשבכל אחד מהם חרוטות
הספרות  0 -׳ עד ״  9׳ ועד בכלל׳ כאמור בפיסקת ) (1של סעיף 15
לעיל ,בכפוף לאמוד בסעיף ) 20ה( להלן.
 .17ס ד ר ה ע ל א ת ם ב ג ו ר ל ש ל ה כ ר ט י ס י ם
סעיף  6במערכת האלקטרונית

הרגילים לפי

)א( הגרלת הכרטיסים הרגילים ל פ י 0עיף  6לעיל ,כשהיא
מבוצעת במערכת האלקטרונית ל פ י סעיף ) 10א() (1לעיל ,תיעשה
כדלקמן:
) (1הגרלת הכרטיסים הרגילים בשלב הראשון של כל אתת
מההגדלות הרגילות כאמור בסעיף  6לעיל ,חיעשח על ידי
הכוונת המתג חקגו» ביחידה מט׳  1לכיוון הספרה  1ועל
ידי לחיצה על כפתור התפעול ,שכתוצאת ממנה תופיע
ספרד ,אחת נאשנב ״א* בלבד של היחידה מס׳  2יכן יופיע
באותו זמן מספר אחד בלבד ביחידה מסי  .4מספרד ,שתופיע
באשנב י א ׳ האמור תיחשב בעלייתם בגורל בשלב הראשון
האמור של כל הכרטיסים הרגילים שמספריהם הסידוריים
מסתיימים מצד ימין בספרח שתופיע באשנב האמור ,והמספר
שיופיע באותו זמן ביחידה מס׳  4ייחשב כסכום הזכיה שבו
זכה כ ל אחד מהברטיטיט הרגילים שעלו בנירל בשלב
הראשון כאמור.
) (2הגרלת הכרטיסים הרגילים בשלב השני והשלישי של
כל אחת מההגדלות הרגילות כאמור בסעיף  6לעיל ,חיעשח
על-ידי הכווגת המתג הקבוע ביחידה מפ׳  1לכיוון הספרה 4
ועל ידי לחיצה על כפתור התפעול בנפרד לגבי כ ל פסקה
מהפסקאות הנזכרות בשלב השני האמור ,ומיד לאחר מכן,
בנפרד לגבי בל פיסקת מהפסקאות הנזכרות בשלב השלישי
האמיד .כתוצאה מהלחיצה ע ל כפתור התפעול ,כאמור,
תופיע ספדה אחת נ ב ל אחד מארבעת האשנביפ ״א״- ,ב״,
 ב  -ו־״ד״ בלבד של היחידה מס׳  ,2וכן יופיע באותו זמןמםםר אחד בלבד ביחידה מסי  ,4ארבע הספרות שיופיעו
בתוך ארבעת האשנבים האמורים ייחשבו בעלייתם בגורל,
לפי אותה פיסקה בשלב השני ,או בשלב השלישי ,הבל בפי
המקרה ,של הכרטיסים הרגילים שמספריהם הסידוריים
מסתיימים בצד ימין ,בקריאתם מימין לשמאל ,בארבע
הספרות המופיעות כאמור׳ כסדרן מימין לשמאל של אותן
ארבע הספרות המופיעות בארבעת האשנבים האמורים,
והמספד שיופיע באותו זמן ביחידה מסי  4ייחשב בסכום
חזניה שבו זבה כל אחד מאותם הכרטיסים הרגילים שעלי
בגורל כאמור בשלב השני או בשלב השלישי ,הכל כפי
המקרה.
) (3הגרלת הכרטיסים הרגילים כ ש ל נ הרביעי של כל אחת
מההגדלות הרגילות ,כאמור בסעיף  6לעיל ,היעשה על ידי
הכוונה המתג הקבוע ביחידח מס׳  1לכיוון הספרה  5ועל
ידי לחיצה על כפתור ההפעול בנפרד לגבי כל פסקה מהפס
קאות הנזכרות נ ע ל ב הרביעי האמור .בתוצאה מהלחיצה
על כפתור התפעול כאמור ,תופיע ספרה אחת בבל אחד
מחמשת האשנביפ ״א״* ,ב* - ,ג ״  ,ירי ו-״ה* בלבד
של היחידה מס׳  2ובן יופיע באותו זמן מספר אחד ביחידת
מסי  .4חמש הספרות שיופיעו בתוך חמשת האשנבים הא
מורים ,ייחשבו בעלייתם בגורל ,לפי אותה פיסקה בשלב
הרביעי ,של הכרטיסים הדנילים שמפפריהפ ה&ידוריים
מסתיימים בצד ימין ,בקריאתם מימין לשמאל ,בחמש
הספרות המופיעות כאמור ,כסדרן מימין לשמאל של אותן
חמש הספרות המופיעות בחמשת האשנבים האמורים,
והמספר שיופיע באותו זמן ביחידה מסי  4ייחשב כסכום

י??וט ה פ ר פ ו ט י ם  ,1100פ״ז כאדר «׳ תשכ״ה18,2.1963 ,

הזכיה שבו זכה כל אחד מהכרטיסים הרגילים שעלו ב1ורל
בשלב הרביעי כאמור.
) (4הגרלת הכרטיסים הרגילים בשלב החמישי ע ל כ ל אחת
מההגדלות הרגילות ,כאמור בסעיף  6לעיל ,תיעשה על ידי
הכוונת המתג הקבוע ביחידה מסי  1לכיוון הספרה  6ועל
ידי לחיצה על כפתור התפעול בנפרד לגבי כ ל כרטיס רגיל
שיש להגדילו לפי הפסקאות המפורטות לגבי השלב החמישי
באותו סעיף .כתוצאת מהלחיצה על כפתור התפעול ,כאמור,
תופיע ספרה אחת בכל א ח ז מששת האשנבים •יא׳ * ,ג י ,
״ ג ׳  ,״ ד ׳  ,״ה״ ו־״ו״ של היחידה מט׳  ,2ובן יופיע באותו
זמן מספר אחר ביחידה מסי  .4שש הספרות שיופיעו בתוך
ששת האשנבים האמורים.ייחשבו כעלייתו בגורל של אותו
הכרטיס הרגיל הגוש* את המספר הסידורי ,שספרותיו
בקריאחן מימין לשמאל ,זהות עם הספרות ,כסדרן מימין
'לשמאל ,המופיעות בששת האשנבים האמורים ,והמספר
שיופיע באותו זמן ביחידה מסי  4כאמור ייחשב כסכום
הזביח שבו זכה אותו הכרטיס הרגיל שעלה בנורל בשלב
החמישי כאמור.
)כ( למרות האמור בפיסקה ) (4של סעיף יקטן )א( לעיל ,תרי
אם כל הספרות שיופיעו בתתאם לאותת פיסקת בששת האשנבים של
יחידת משנה מסי  2יהיו ״0״ ,ייחשב הדבר כעלייתו בגורל לפי אותח
פיסקח של הכרטיס הרגיל ,הנושא את המספר הסידורי .700,000
)ג( למרוח האמור בסעיף זה ,הרי א • כתוצאה מלחיצה על
כפתור התפעול תוך ביצוע הגרלת הכרטיסים הרגילים ,בשלב כל
שהוא משלבי ההגדלה לפי סעיף  6לעיל ,תופיע ספרח׳ באחד או יותר
מהאשנבים שביחידה מס׳  2וגם/או באחד או יותר מהאשנבים שביחי
דה מם׳  ,4בצודה משובשת ,או שלא תופיע כלל &פרה׳ למרות
שלפי תכנית זו צריכה היתה להו5יפ באותו זמן ,או שתופיע ספרה
מיותרת ,שלפי תכנית זו לא היחה צריכה להופיע באותו זמן — תיחשב
אותה פעולה כבטלה ומבוטלת והמערכת האלקטרונית תופעל שנית
לביצוע אותה הפעולה מחדש.
 .18ס ד ר ה ע ל א ח ם ב ג ו ר ל ש ל ה ב ר ט י ס י ט
סעיף  6במכונה החשמלית

הרגילים לפי

)א( הגרלת הכרטיסים הרגילים לפי כעיף  6לפיל ,כשהיא
מבוצעת במכונה החשמלית לפי סעיף ) 10א() (2לעיל ,תיעשה כדלקמן:
) (1הגרלת הכרטיסים הרניליפ בשלב הראשון מ ל בל אחת
מההגדלות הרגילות באמור בסעיף  6לעיל ,תיעשה ע ל ידי
הפעלת גלגל  -א * בלבד של מכונת ההגרלה ,והספרה שתוקרן
מעל פני גלגל י א * תיחשב בעלייתם בגורל בשלב הראשון
האמור של כל הכרטיסים הרגילים שמספריהם הסידוריים
מסתיימים בצד ימין נספרה שתוקרן מעל פני נלגל *א״.
) (2הגרלת הכרטיסים מרגילים כשלב השני והשלישי ,של
כ ל אחת מההגדלות הרגילות ,כאמור בסעיף  6לעיל ,תיעשה
בגפרד לגבי בל פיסקה מהפסקאות הנזכרות בשלב השני
האמור ומיד לאחר מכן בנפרד לגבי כל פיסקה מהפסקאות
הנזכרות בשלב השלישי האמור ,וזאת ע ל ידי הפעלת
ארבעת הגלגלים  -א ״  • ,ב ׳  ,י ג  -ו־״ד* בלבד של חמכונח
החשמלית ,וארבע הספרות שיוקרנו מעל פגי ארבעת
הגלגלים האמורים ייחשבו בעלייתם בגורל ,לפי אותה פיסקה
בשלב השני ,או בשלב השלישי ,הבל כפי המקרה ,של
הבדטיםים הרגילים שמטפדיהם הסידוריים מסתיימים בצד
ימין ,בקדיאתפ מימין לשמאל ,באדבע הטפדזת המוקרנות
כאמור ,כסדרן מימין לשמאל של אותן ארבע הספרות,
המוקרנות מעל סבי ארבעת הגלגלים כאמור.
) (3הגרלת הכרםיסיט הרגילים בשלב הרביעי של בל אחת
מההגדלות הרגילות באמור בסעיף  6לעיל ,תיעשה בנפרד
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לגבי כל פיסקה מהפסקאות הנזכרות בשלב הרביעי האמור,
וזאת ע ל ידי הפעלת חמשת הגלגלים  -א  - , -ב ״  - ,נ   , -ד 
ו  ו !  -בלבד של המכונה החשמלית ,וחמש הספרות שיוקרנו
מעל פני חמשח הגלגלים האמורים ,ייחשבו בעלייתם
בגורל ,לפי אותה פיסקה בשלב הרביעי ,של הכרטיסים
הרגילים שמספריהם הסידורייפ מסתיימים בצד ימין,
בקריאתם מימין לשמאל ,בחמשת הספרות המוקרנות באמור,
כסדרן מימין לשמאל של אותן חמש הטפרות המוקרנות
מפל חמשת הגלגלים כאמור.
) (4הגרלת הכרטיסים חרנילים בשלב החמישי של כל
אחת מההגדלות הרגילות ,כאמור בסעיף  6לעיל ,תיעשה
בנפרד לגבי בל כרטיס רגיל שיש להגדילו לפי הפסקאות
המפורטות באותו סעיף לגבי אותו שלב וזאת ,על ידי
הפעלת ששח הגלגלים  -א  - , -ב ״  - ,ג  - , -ד ״  - ,ה  -ו־-ו*
של המכונה החשמלית ועל ידי העלאת פתק אחד בלבד
מתוך קלפי הזכיות .שש הספרות שיוקרנו מעל פני ששח
הגלגלים האמורים ייחשבו כעלייתו בגורל של אותו כרטיס
רגיל הנושא את המספר הסידורי שספרותיו ,בקריאתן
מימין לשמאל ,זהות עם הספרות ,כסדרן מימין לשמאל,
המוקרנות מעל פני ששת הגלגלים האמורים ,והפכום
המסומן על הפתק שיועלה מתוך קלפי הזכיות באמור ייחשב
כסכום הזכיה ש נ ו זכה אותו הכרטיס הרגיל שעלה בגורל
בשלב החמישי באמור.
)ב( למרות האמור בפיסקה) (4של סעיף קטן)א( לעיל ,הרי אס
כל הספרות שיוקרבו בהתאם לאותת פיסקה ,מהגלגלים ״א״• ,ב״,
״ג־ - ,ד  - , -ה  -ו—ו -יהיו  0 -״  ,ייחשב הדבר כעליתו בנורל לפי
אותה פיסקה של הכרטיס הרגיל הנושא את המספר הסידורי .700,000
)ג( למרוח כ ל האמור בסעיף זה ,הרי אם חוך ביצוע הגרלת
הכרטיסים הרגילים בשלב כל שהוא משלבי ההגרלה לפי סעיף 6
לעיל ,תוקרן ספרה בצורה משובשת מעל פני אחד או יותר מבין
הגלגלים המופעלים באותו שלב ,או שלא תוקרן כ ל ל ספרה מעל
פני אחד או יותר מאותם הגלגלים ,למרות שלפי תכגית זו היתה
צריכה להיות מוקרנת באותו שלב ,או שתוקרן ספרה מיותרת ,שלפי
תכנית זו ל א היחח צריכה לחיות מוקרנת באותו שלב  -תיחשב אוחח
פעולת בבטלה ומבוטלה והמכונה החשמלית תופעל שנית לביצוע
אותה הפעולה מחדש.
-זוטא-

לפי

 ,19ס ד ר ח פ ל א ח ם ב ג ו ר ל ש ל ה כ ר ט י ס י ם
סעיף  7במערכת האלקטרונית
)א( הגרלת הכרטיסים -זוטא -לפי סעיף  7לעיל ,כשהיא מבוצעת
במערכה האלקטרונית ל פ י סעיף ) 10א() (1לעיל ,תיעשה כדלקמן:
) (1הגרלת הכרטיסים  -ז ו ט א  -בשלב הראשון והשני של
בל אחת מההגדלות -זוטא -גאמור בסעיף  7לעיל תיעשה
על ידי הכוונת המתג הקבוע ביחידה מס׳  1לכיוון הכפרה
 3ו פ ל ידי לחיצה על כפתור התפעול בנפרד לגבי כל
י פיסקה מהפיסקאות הנזכרות בשלב הראשון האמור ,ומיד
לאחר מבן בנפרד לגבי כל פיסקה מהפסקאות הנזכרות
בשלב השני האמור .כתוצאה מהלחיצה על כפתור החפעול,
כאמור ,תופיע ספרה אחת בכל אחד משלושת האשנבים
״א* ,״ב״ ו־״ג״ בלבד של היחידה מס׳  ,2וכן יופיע באותו
זמן מספר אחד בלבד ביחידה מס׳  .4שלוש הספרות שיופיעו
בתוך שלושת האשנבים האמורים ייחשבו כעלייחס בגורל,
לפי אותה פיסקה בשלב הראשון או בשלב תשני ,הכל כפי
המקרה ,של הכרטיסים -זוטא* שמספריהט הסידוריים
מסתיימים בצד ימין ,בקריאתם מימין לשמאל ,בשלוש
הספרות שהופיעו כאמור ,בסדרן מימין לשמאל של אותן
שלוש הספרות המופיעות בשלושת האשנבים האמורים
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והמספר שיופיע באותו זמן ביחידה מס׳  4ייחשב כסכום
הזכיה שבו זכה בל אהד מהכרטיסים ״זוטא* שעלו בגורל,
באמור ,בשלב הראשון או בשלב העני ,הכל כפי המקרה.
) (2הגרלת הכרטיסים ״זוטא* בשלב השלישי והרביעי
של כ ל אחת מההגדלות •זוטא׳ באמור בסעיף  7לעיל,
תיעשה על ידי הכוונת המתג הקבוע ביחידה מסי  1לכיוון
הספרה  2ועל ידי לחיצה על כפתור התפעול ,בנפרד לגבי
בל פיסקה מהפסקאות המגרות בשלב השלישי האמור ומיד
לאחר מכן בנפרד לגבי בל פיסקה מהפסקאות הנזכרות בשלב
הרביעי האמור ,כתוצאה מהלחיצה על כפתור התפעול,
כאמור ,תופיע ספרה אחת בכל אחד משני האשנבים ״א*
ו־ ״ב* בלבד ע ל היחידה מם׳  2וכן יופיע באותו זמן מספר
אחד בלבד ביחידה מסי  ,4שחי הספרות שיופיעו בתוף
ע נ י האשנבים האמורים ייחשבו בעלייתם בגורל ,לפי
אותה פיסקה בשלב השלישי או בשלב הרביעי ,הכל כפי
המקרה ,של כל הכרטיסים *זוטא* שמספריהם הסידוריים
מסתיימים בצד ימין ,בקריאתם מימין לשמאל ,בשתי
הספרות המופיעות כאמור ,כסדרן מימין לשמאל של אותן
שתי הספרות המופיעות כשני האשנביס האפורים ,והמספר
שיופיע באותו זמן ביחידה מס׳  4ייחשב בסכום הזכיה שבו
זכח כ ל אחד מהכרטיסים *זוטא״ שעלו בגורל כאמור,
בשלב השלישי ,או בשלב הרביעי ,הכל כפי המקרה.
)ב( למרוח כ ל האמור בסעיף זח ,הרי אם בהגרלת *זוטא -לטי
תכנית זו יעלה בגורל לפי פיסקה מסויימת בשלב הראשון וגם/או
בשלב ה£וני )להלן בסעיף קטן זה — הפיפקה הנדונה( — כרטיס
״זוטא* שמספרו הסידורי זהה עם המספר הסידורי של כרטיס -זוטא*
שכבר עלה בגורל באותה הגרלה  -ז ו ט א ׳  ,לפי פיסקה קודמת לפיסקה
הנדונה בשלב הראשון וגם/או בשלב השני ,תיחשב ככשירה אך ורק
עלייתו הראשונה בגורל של אותו כרטיס -זוטא -ואילו עלייתו
הנוטפת או עליותיו הנוספות ייחשבו כבטלות ומבוטלות ,וימשיכו
בהגדלת הכרטיסים -זוטא״ לפי הפיפקה הנדונה עד אשד יעלה בגורל
ברטים -זוטא׳״ שמספרו הסידורי שונח מהמספר הסידורי של כרטיס
זוטא -שעלייתו בגורל כשירה כאמור.)ג( למרות כל האמור בסעיף זה ,הרי אם בהגרלת -זוטא -לפי
תכנית זו יעלה בגודל לפי פיסקה מסויימת בשלב השלישי וגם/או
בשלב הרביעי )להלן בסעיף קטן זה — הפיסקה הנדונה( כרטיס•
זוטא -שמספרו הסידורי זהה עם מספרו הסידורי של כרטיס  -ז ו ט א -שכבר עלה בנורל באותה הגרלה -זוטא -לפי פיסקה קודמת לפיםקח
הנדונה בשלב השלישי וגם:או נשלב הרביעי ,תיחשב ככשיר־ אך ורק
עלייתו הראשונה גגדרל ע ל אותו כרטיס -זוטא* ואילו עלייתו
הנוספת או עליותיו הנוספות ייחשבו כבטלות ומבוטלות וימשיכו
בהגרלת הכרטיסים ״זוטא -לפי הפיסקה הנדונה עד אשר יעלה בגורל
כרטיס -זוטא -שמספרו הסידורי שונה מהמספר הסידורי ע ל כרטיס
זוטא* שעלייתו בגורל כשירה כאמור.)ד( למרות כל האמור בסעיף זח ,הרי אם כתוצאה מלחיצה על
כפתור התפעול ,תוך ביצוע הגרלת הכרטיםים -זוטא* בעלב בל־
שהוא משלבי ההגרלה לפי סעיף  7לעיל ,תופיע ספרה ,באחד או יותר
מהאשנביפ שביחידה מפי  2וגפ/או באחד או יותר מהאשנבים שביחידה
מסי  ,4בצורה משובשת ,או שלא תופיע כלל ספרה׳ למרות שלפי
תכנית זו צריכה היתה להופיע באותו זמן ,או שתופיע ספרה מיותרת׳
שלפי תכנית זו לא היתה צריכה להופיע באוחו זמן — תיחשב אותה
פעולה כבטלח ומבוטלת והמערכה האלקטרונית תופעל שנית לביצוע
אותת הפעולה מחדש.
 .20ס ד ר ה ע ל א ת ם ב ג ו ר ל ש ל
סעיף  7במכונה החשמלית

הכרטיסים

-זוטא-

לפי

)א( הגרלת הברטיסים -זוטא -לפי סעיף  7לעיל ,כשהיא
מבוצעת במכונה החשמלית לפי סעיף  0נ ) א ( )  , ( 2חיעשח כדלקמן:

ילקוט הפרכומים  ,1100ט־׳ז באדר א׳ תעכ״ה13.2.1>.)03 ,

) (1הגרלת הכרטיסים *זוטא* בשלב הראשון והשני של
כל אחת מההגדלות •זוטא״ באמור בסעיף ל לעיל ,תיעשה
בגפרד לגבי בל פיסקה מהפסקאות הנזכרות בשלב הראשון
האמור ,ומיד לאחר מכן בנפרד לגבי כל פיסקה מהפסקאות
הנזכרות בשלב השני האמור ,על ידי הפעלת שלושת הגל־
נלים ״א״ ,״ ב ׳ ו ־ י ג * בלבד של המכונה החשמלית ושלוש
הספרות שיוקרנו מפל פגי שלושת הגלגלים האמורים
ייחשבו בעלייתם בגורל ,לפי אותה .פיסקת בשלב הראשון
או בשלב השני ,הכל כפי המקרה ,של כל הכרטיסים ״זוטא״
שמספריהם הסידוריים מסתיימים בצד ימין ,בקריאתם
מימין לשמאל ,בשלוש הספרית המוקרנות כאמור ,כסדרן
מימין לשמאל של אותן שלוש הספרות המוקרנות מעל פני
שלושת הגלגלים כאמור.
) (2הגרלת חכדמיסיפ ״זיפא״ בשלב השלישי והרביעי
של בל אחת מההגדלות ״זוטא״ כאמור בסעיף  7לעיל,
תיעשה בנפרד לגבי כל פיסקה מהפסקאות הנזכרות בשלב
השלישי האמור ומיד לאחר מכן בנפרד לגבי כל פיסקה
מהפסקאות הנזכרות בשלב הרביעי האמור ,על ידי הפעלת
שני הגלגלים • א ״ ו ״ ב ״ בלבד של המכונה החשמלית,
ושתי הספרות שיוקרבו מעל פני הגלגלים האמורים ייחשבו
געלייתט כגורל' ,לפי אותה פיפקח בשלב השלישי או בשלב
הרביעי ,הכל כפי המקרה ,של כל הכרטיסים *זוטא*
שמספריהם הסידוריים מסתיימים בצד ימין ,בקריאתם
מימין לשמאל ,בשתי הספרות המוקרנות כאמור ,כסדרן
מימין לשמאל של אותן שתי הספרות המוקרנות מעל פני
שגי הגלגלים כאמור.
)ב( למרות כל האמור בסעיף זח ,הרי אם בהגרלת *זוטא״ לפי
תכנית זו יפלה בגורל לפי פיסקה מסויימת נשלב הראשון ונםןאו
בשלב השני)להלן כסעיף קטן זה — הפיפקה הנדונה( כרטיס ״זוטא•
שמספרו הסידורי זחח עם מספר הסידורי של כרטיס ״זוטא״ שכבר
עלה כגורל כאותה הגרלה* זוטא' לפי פיסקה קודמת לפיסקה הנדונה
בשלב הראשון וגס/או בשלב השני ,תיחשב ככשירה אך ורק עלייתו
הראשונה בגורל של אותו כרטיס *זוטא* ואילו עלייתו הנוספת או
עליותיו הנוספות ייחשבו כבטלות ומבוטלות ,וימשיכו בהגרלת
הכרטיסים ״זוטא* לפי תפיסקח הנדונה עד אשר יעלה בגורל כרטיס
״זוטא״ שמספרו הסידורי שובה מהמספר הסידורי של כרטיס ״זוטא*
שעלייתו בגורל בשירה כאמור.
)ג( למרות בל האמור בסעיף זה׳ הרי אט בהגרלת ״זוטא״ לפי
תכנית זו יעלה בגודל לפי פיסקה מסויימת בשלב השלישי וגםןאו
בשלב הרביעי)להלן בסעיף קטן זה — הפיסקה הנדונה( כרטיס ׳זוטא״
שמספרו הסידורי זחח עם מספרו הסידורי של כרטיס ״זוטא* שכבר
עלה בגורל באותה הגרלה ״זוטא״ לפי פיפקה קודמת לפיסקה הנדונה
בשלב השלישי וגם;או הרביעי ,תיחשב כבשירה אך ורק עלייתו
הראשונה בגורל של אותו כרטיס *זוטא* ואילו עלייתו הנוספת או
עליותיו הנוספות ייחשבו כבטלות ומבוטלות ,וימשיכו בהגרלת
הכרטיסים ׳ ז ו ט א ׳ לפי הפיסקה הנדונה עד אשר יפלה בגורל כרטיס
*זוטא* שמספרו הסידורי שונה מהמספר הסידורי של כרטיס ״זוטא״
שעלייתו בגורל כשירח כאמור.
)ד( למרות כל האמיד בסעיף זח ,הרי אפ תוך ביצוע ההגרלה
״זוטא* בשלב כל שהוא משלבי ההגרלה לפי סעיף  7לעיל ,תוקרן
ספדה בצורה משובשח מפל פני אחד או יותר מבין הגלגלים המופ
עלים באותו שלב׳ או שלא הוקרן כלל ספדה מעל פני אחד או יותר
מאותם הגלגלים ,למרות שלפי תכנית זו היתה צריכה להיות מוקרנת
באותו שלב ,או שתוקרן ספרה מיותרת׳ ע ל פ י תבנית זו לא היתה
צריכה להיות מוקרנת באותו ש ל ב  -ת י ח ש ב אותה פעילה בנטלה
ומביטלת והמכונה החשמלית תופעל שנית לביצוע אוחה הפעולה
מחדש.

ילסוט הפרסומים  ,1160ט״ו באדר א׳ חשב״ה18.2.1%5 ,

) .ה( למרות האמור בסעיפיס בפסקאות )א( וי)ב( כסעיף קטן)א(
של סעיף זה ,הרי אם בהגרלת ״זוטא׳ לפי אותן פיסקאות תקרה
תקלה באהד הגלגלים ״ א י  ,י ב * או ״ג״ ,תבוצע אותה הגרלה על ידי
הפעלת אותו מספר הגלגלים ,כדרוש לפי הוראות אותן הפיסקאות,
הכל כפי המקרה ,מתיך הגלגלים התקינים האחריט שבמכינה החש
מלית אשר עליהם חרוטות אותן הספרות במו באותו גלגל שבו קרחה
התקלה האמורה והבל בהתאם להוראות שיינתנו על ידי באי־כח מפעל
הפיס הנוכחים באותה הגרלה ״זוטא׳,
 .21ר י ש ו ם ו פ ר ס ו ם ת ו צ א ו ת ה ה ג ר ל ה
)א( מספרו של כל כרטיס רגיל שיועלה בגורל והזכיות לפיו
יירשמו בפרוטוקול שיתגהל בכל אתת מההגדלות לפי תכנית זו,
ושייחתם על ידי באי־בח הנהלת מפעל הפיס הנוכחים בהגרלה ורק
פרוטוקול זה יחייב את מפעל הפיס.
)ב( תוצאותיה של כל הגרלה רגילה ושל כל הגרלה ״זוטא״
יפורסמו בהקדם האפשרי במודעה מיוהדת שתוצא על ידי מפעל
הפיס,
)ג( על מחזיקי כרטיסי ההגרלה לבדוק אם פלו כרטיסיהם
בגורל בהחאס לתוצאות כל הגרלה שיפורסמו כאמור,
 .22ת ש ל ו ם • ז כ י ו ת ל פ י כ ר ס י ס י ה ה ג ר ל ה
<א( עלה בגורל כרטיס רגיל בבל אחת מההגדלות לפי תכנית
זו ישולם סכום הזביה שבו זבה אותו כרטיס למחזיק של אותו כרטיס,
לפי דרישתו של אותו מחזיק וכנגד מסירתו של אותו כרטיס למפעל
הפיס התל מהיום השלישי לאחר קיום ההגרלה שבח עלה אותו כרטיס
בגורל ולא יאוחר מאשר מאה ושמונים ) (180יום אחרי תאריך קיום
אותה ההגרלה .התשלום ייעשה במקום שייקבע במודעות על תוצאות
ההגרלות שיפורסמו מטעם מפעל הפיס.
)ב( עלה כרטיס ״זוטא״ בגורל בכל אחת מההגדלות ״זוטא״
לפי תכנית זו ,ישולם סכום הזכיה שבו זבח למחזיק של אותו כרטיס
״זוטא״ לפי דרישתו של אותו מהזיק וכנגד מסירת אוחו כרטיס
״1וט«-למפעל הפיט החל מחייט שלמחרת יוס קיום ההגרלהיזוטא* שבת
עלה אוחו כרטיס *זוטא״ בגורל ולא יאוחר מאשר מאה ושמונים)(180
יוט אחרי האריך קיוט אותה ההבדלה .התשלום ייעשה במקום שייקבע
במודעות על תוצאות ההגרלה שיפורסמו ברבים מטעם מפעל הפיט.
)נ( לא נדרשה זכיה במועדה כקבוע בסעיף קטן )א( וגם/או
בסעיף קטן )ב( לעיל ,הכל כפי המקרה ,ינם/או לא מילא דורש
התשלום אחרי הוראות אותם הסעיפים הקטנים ,כולן או מקצחן׳ לא
יהיה מפעל הפיס חייב לשלם את סכום הזכיה לאותו דורש.
)ד( מפעל הפיס לא יחיד ,חייב לשלם סכים זכיה בנין כרטיס
הגרלה כל שהוא שעלה בגורל ,אם אותו ברטיס הגרלה אבד ,חושמד,
הושחת ,נתקלקל ,נקרע ,נגזר או נוקב וגם/או אם מספרו הסידורי של
אותו כרטיס הגרלה וגם;או מטפר ההגרלה שבה הוא השתתף טושטשו
או שאינם ברורים עוד על פניו די צרכם.
 .23מס ה כ נ ס ה
הזכיות אינן מחיית הכנסה החייבת במס לפי פקודת מט הכנפה.
 .24ח י ת ר ל ע ר י כ ת ה ה ג ר ל ו ת
לעריכתן של ההגרלות על ידי מפעל הפיס ,ניתן היתר לפי
סעיף ד .לחיק לתיקון דיני העונשין)משחקים אסורים ,הגדלות והימו
רים(׳ תעביד— ,1964והודעה על כך פורסמה בילקוט הפרסומים
1125׳ תשכ-ת ,עמי .346
 .25מ ש ר ד מ פ ע ל ה פ י ס
בכל הענינים הנוגעים למפעל הפיס ולתבנית זו ,יש לפנות
למשרד הרשום של מפעל הפיס ,הנמצא ברחוב הפטטן  ,3תל־אביב.

מ׳ לגדאו
יושב ראש הדירקטוריון
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נוה בערבון מוגבל

כהנטון להשקעות בעימ

)בפירוק מרצון( חפ1971/

)בפירוק מרצון ע י י נושים(
מאתר ובאסיםה הכללית היוצאת מן הכלל של החברה אשר הת׳
קיימה ביום  3בדצמבר  1964החליטה החברה ע ל פירוק מרצון,
נמסרת בזח הודפת בי אסיפת נושים בקשר לפירוק מרצון )על ידי
נושים( של החברה הב-ל תחקייס ביום  5במרס  1965בשפה 10
בבוקר במשרדי א  .סלוד ושות׳ ,רואי חשבון ,ברחוב אלנבי ,32
תל-אביב.
ע ל סדר חיום של האסיפה הנ־ל— :
) (1דין וחשבון על מצב העסקים של החברה.
) (2מינוי מפרק.
אלכסנדר

הודעה מאת המפרקים על מנויים
הודעה על פיםעיף (1)216
נמסרת בזה הודעה ,שבאסיפה הכללית היוצאוז מן הכלל של
חברת נוה בערבון מוגבל ,שהתקיימה בתל־אביב ביוס  31בינואר
 ,1963נתקבלו החלטות מיוחדות כדלקמן:
א .לפרק את החברה מרצון.
ב .למנות כמפרק החברה:
אח לייב שטואוב מרחוב הרב קוק  ,22תל־אביב.

ס ל ו ד  ,רואה חשבון

לייב

ש ט ו א ו ב  ,מפרק

יתמה בערבון מוגבל
)בפירוק מרצון על ידי החברים(

הודעה על האסיפה הסופית בהתאם לסעיף 206
ניתנת בזה הודעה ,כי האסיפה הסופית של החברים של החברה
הנ-ל תתכנס ביום ו ׳ באדר ב׳ תשכיח) 10במרס  (1985בשעה 10.00
במשרדה הרשום של החברה ,שדרות חין  ,49תל־אביב ,לשם אישור
סופי של דין וחשבון סופי של המפרק המראה כיצד התנחל הפירוק
ומה עשו בנכסי החכרה ,ובכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק
ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברח ושל הפירוק.
ד ו ד מ ׳ ס ב ד ד  ,מפרק

חברת גומיטקס בערבון מוגבל
הודעה מאת המפרקים על מנויים
הודעה על פי סעיף (1)216
נמסרת בזח הודעה ,שבאסיפת הכללית היוצאת מן הכלל של
חברת גומיטקט בערבון מוגבל )חפ ,(4259/שהתקיימה בתל-אביב
ביום  3בפברואר  1965נתקבלו החלטות מיוחדות כדלקמן:
א  .לפרק את החברה מרצון;
ב .למנות כמפרק החברה:
אח שמשון צייקשוילי ,מרחוב לבונטין  ,2חל־אכיב,
שמשון

צ ׳ י ק ש ו י ל י  ,מפרק

גוש  3768חלקה  3בעימ
)בפירוק מרצון(

!344
המחיר  80א ג ו ר ו ת

שאול רפפורט
משה מנדל רפפורט

ארתור קאופמן
מריאן טובולסקי

הזכות לחתום בעם החברה ולייצגה בכל פניניה תהיה למנהל אחד
של הקבוצה א׳ דלעיל ביתד עם מנהל אחד מתוך הקבוצה ב׳ דלעיל.
חתימות הזכאים לחתום בשש החברה כ נ  -ל יופיעו מתחת חותמת
החברה.
ד י ר ו י ק ט ו ר פ  .ר י י ך  ,עויד
באכוחארקטבעימ

הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד
שס החברה-:דלטא׳ בית חרושת לנעלים בע-מ ,רחוב כורש ,ירושלים.
ניתנת בזה הודפח בי החברה הנ-ל ,שהתפשרה עם נושיה ,תשלם
דיבידנד לנושיה.
היום האחרון לקבלת הוכחות חוב :כ י ח באדר א׳ תשביה ) 2במרם
.(1965
הנאמן לביצוע הפשרה :גלעד גלעדי ,ע ו י ד  ,רחוב החבצלת ,9
ירושלים.
י ׳ באדר א׳ תשכיח ) 12בפברואר (1363

ניתנת בזה הודעה ,שבאסיפת כללית יוצאת מן הכלל של בעלי
מניות של ההברה חני ל שהתקיימה במשרדה הרשום של ההברה ביום
 7בפברואר  ,1965נתקבלה התלטה מיוהדת לפרק את ההברה מרצון
ולמנות את שמואל שרפהדץ ,משדרות רוטשילד  ,136תל־אביב,
למפרק החברה.
על נושי החברה לפנות עם תביעותיהם ,אם ישנן ,תוך  15יום
מתאריך פרסום הודעה זו .תביעות שלא יוגשו חוך תקופח זו לא ייענו
שמואל

ארקט בעימ׳ניתנת בזה הודעה שבאסיפה הכללית של ההברה שהתקיימה ביום
י י ז בשבט תשכיח ) 20בינואר  (1965נתמנו למנהלי החברה האנשים
הבאים:
ק ב ו צ ה ב׳
קבוצה א ׳

ש ר פ ה ר ץ  ,מפרק

ג .גלעדי,

עייי

תיקון טעות
בהודעה על אצילת סמכויות לפי חוק הפיקוח ע ל מצרכים
ושירותים,תשייח—,1957שפורסמהבילקוט הפרסומים  ,1154תשכיה,
עמי ,1163במקום-ולמגורים שאינם כלולים׳ צ״ל -ולמגורים ,שאינם
כלולים׳.

ילקוט הפרסומים  ,1160מ י ז באדר א' תשכיר״ 18.2.1965
הודפס ע י י המדפים הממשלתי ,י ו ו ש ל *

