רשימוות

ילקמו הפרסומים
כ״ה גאייד תשכ״ד,

 27גמאי 1965

1186

עמוד

עמוד

1998

הקמת בית דיו 5מם עםסיס במועצה חפקומית אום

מינוי חבר רשות הנמלים

1996

.

טינוי ועדות ערעור .לפי חוק שירות המדינה )גימל־
•
אות( ,תשט״ו—1955

1996

מינוי ועדות קנסות ,לפי חוק המועצה לענף! הלול
)ייצור ושיווק( ,תשכ״ד. . . . . 1963--

1996

הודעה בדבר סמכויות השרים

אל־פתם

.

.

2006

אגרת בקשה <בית די! לסם־עםקים במועצה המקומית
2006

ראמה

2006

הודעות בדבר תםרר קרקעות
.

2007

.

.

.

.

2010

הזמנות בתי הדין הרבניים

.

.

.

.

.

.

2016

.

1996

הודעות בדבר הצהרות מוות

.

.

.

.

.

.

2018

?זזים לפי סעיז*  (1)55לפקזדת האגזדות השיתופיות

1997

בקשות ?פירוש חברות

הודעה בדבר הסמכה ,לפי חוק הארכת תקפז של תק־
נות־שעת־חירום )תשלומי חובה( ,תשכ״ד—1964

.

1996

הודעה בדבר תוספת אחוזים על שוטות של קבוצים
לפי תוק חניטיח תלאומי ,תשי״ד—. 1953

.

ביטול מינוי קצי; מחוז ,לפי חוק הביטוח הלאומי,
תש י״ ד—1953

הודעות בדבר מכירת טובי! ??א תובעים .
הודעות לפי פקודת בני! ערים1936 ,

.

2012

הזמנות בתי המשפט

.

הודעות לפי פקודת החברות
1997

2018
2020

הודעות פאת בונם הנכסים הרשמי

.

.

.

.

2022

הרכב ועדה ציבורית לבדיקת חוקי הגנת הדייר .

1997

הפכם בי! מדינת ישראל 5בין קדן־תיסוד—הטנבית
המאוחדת 5ישרא 5כעניז שמירת רציפות זכויות יעל
עובדים מועברים

1998

דו״ח חדשי ש 5בנק ישראל

תיקו! הודעה בדבר מינוי קצין מבחז לנוער

.

.

2006

תוצאות הגרלה

בחירת סנז ראש המועצה המקומית יפיע

.

.

2006

מועד הגרלות

2026

הקמת בית ריז למס עסקים במועצה האזורית הגליל־
הע5יוז

2006

הודעות מאת .הציבור

2026

2025

הסכום הכו5ל ש 5שטרי האוצר
דו״ח בנס ישוא 5ע 5מחזור המטבע
.

.
.

.
.

.

.

.

2025

.

.

2025
2026

הודעה ג ד ג ר המהויות השרים

ח ו ק המועצה לענןז ה ל ו ל ) י י צ ו ר ושיווק(,

הממשלה החליטה למלא את ידי שר העבודה לבצע מיום י״ד
באייר תשכיח) 16במאי « (1365ת תפלףדיו של י»ר התחבורה ולהש
תמש בסמכויותיו במילוי הפקידים אלה עד שייכנס לתפקידו שר
התחבורה.

תש5״ד—1963
ה ו ד ע ה ע ל מינוי ו ע ד ו ת קנסות ו ע ל מענן

יעל עהאי
מזכירת הממשלה

ט״ו באייר חשכ״ה) 17במאי (1965
)חט (78311

חוק רשות הנמלים ,תשכ״א—1961
ה ו ד ע ה ב ד ב ר מינוי חבר רשות הנמלים
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף ) 6א( לחוק רשות ה;»לים,
תשכ״א— ,11961מינתה הממשלה את שמחה ג פ נ י חבר ברשות
הנמלים מקרב עובדי המדינה במקום דייר י־ ארנון .2
יעל עהאי
מזכירת הממשלה

י׳ באייר תשג׳׳ד 12),ג»«י (1965
)חמ (7559

 1ס״ח  ,344משכ״א ,עמי .145
 2י״פ  ,859חשכ״א ,עמי  ;1648י״פ  ,1104תשכ״ד ,עמי .1879

אנו מודיעים ,כי בתוקף סמכותנו לפי סעיף  61לוזוק המועצה
לענף הלול )ייצור ושיווק( ,תשב׳״ד—- 1963י ,מינינו ועדות קגסות
לענין סעיף  soלהוק ,בהר גבים הבאים:
) (1יוסף רביכ ,כפרייהושע — יושב ראש
עודד פולישוק ,כפר־בילו — חבר
— הבר
אליהו קיסין ,הרצליה
 יושב ראש) (2נעיס מול?! ,מגשימים
הלל עזריאלי ,רמת־יוחנן — חבר
— חבר
פפה שלום ,הניאל
ג,ען הועדות :משרדי המועצה לענף הלול ,רחוב נחלת בנימין ,68
תל־אביב.
ב׳ בניסן תשנ״ה ) 4באפריל (1965

חיים גבתי

)ח» (739992

שר החקלאות
 1ם״ח  ,409חשב״ד ,עטי ,12

פנחס ס פ י ר
שר המסחר והחעשיה

חוק ל ה א ר כ ת תקפן של תקכותישעת-חירופ
) ת ש ל ו מ י חובה( ,תשכ״ד—1%4
הודעה בדבר הסמכה

ח ו ק שידות המדינה)גימלאות( ,תשט״ו—1955
ה ו ד ע ה ע ל מינוי ו ע ד ו ת ע ר ע ו ר ו ע ל מענן
אני מודיע ,כי כתוקף סמכותי לפי סעיף  7לחוק שירות המדמה
)גימלאות( ,חשט״ו ,1 1955-מיניתי ועדות ערעור נוספות בהרכב זה :

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק להארכת תקפן של
תקנות־שעת-חירופ )תשלומי חובה( ,תשכ״ד— 1964הםמכתי את
שמתה גפני לצורך הסעיף האמור.
כיא באייר תשב״ה) 23במאי (1965
)תמ (74044

פנחס ספיר
שר האוצר

! ס״ה  ,434תשכ״ד ,עמ׳ .175
אבינועם דורי ,עו״ד
ידידיה אבולעפיה
בנימין פרפ
אבינועם דורי ,עו״ד
ידידיה אבולעפיה
אליהו קהחי
יוסף אבולעפיה ,עו״ד
אריה גינוסר
אליהו קתהי
יוסף אבולעפיה ,עו״ד
יהונתן אפל
אליהו קהתי

—

—
—

י



-

—

—

יושב ראש
חכר
חבר
יושב ראש
חבר
חבר
יושב ראש
חבר
חבר
יושב ראש
חבר
חכר

מען הועדות הוא מזכירות בית המשפט המחוזי ,ירושלים.
י״ב באייר תשכ״ה ) 14במאי (1965
)ח» (720605

 1סייח  ,188תשט״ו ,עמי .135
 sי״פ  ,1094תשב״ד ,עמי .1590

1996

ב כ ו ר ש׳ שיטרית
שר המשטרה
ממלא מקום שר המשפטים

חוק ה ב י ט ו ח ה ל א ו מ י  ,תשי׳־׳ד—1953
ה ו ד ע ה ב ד ב ר ת ו ס פ ת אחתים ע ל שומות של קיבוצים
בהתאם לתקנת 5ב)ב( לתקנות הביטוח הלאומי )גגייח דמי־
ביטוח( ,תשי״ד— ,11954אני מודיע על תוספת אהוןיכ כלהלן:
השנה שלגביה נערכה השומה
של הקיבוץ

התוספת באחוזים לעלנת
1965/66

55/56
56/57
57/58
58/59
59/60
60/61
61/62
62/63
63/64

47%
37%
33%
28%
27%
24%
20%
11%
4%

טיו באייר תשכ״ה ) 17במאי (1965
)המ (75033

יגאל אלון
שר העבודה

 1ק״ת  ,440תשי׳׳ד ,עמי  ;649ק״ת  ,969תש״ך ,עמי .390

ילקוט יזפרפומים  ,1186כ׳׳ה באייר חשכ״ה27.5.1965 ,

פקודת האגודות השיתופיות

חוק הביטוח הלאומי ,תשי״ד—1953

צו ל פ י סעיף (1)55

ביטול מינוי קצין מחוז

בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1) 55לפקודת האגודות השיתופיות 1
)להלן — הפקודה( ,והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון
והמשפט ,תש״ח— ,2 1948אני פוטר את מרכז הקואופרציה ליצרבות,
תחבורה ושירותים ,אגודה שיתופית מרכזית בע״ט )להלן — האגודה
המרכזית( ,מהוראות סעיף ) (1) 16ג( לפקודה ומורה שהוראות הסעיף
האמור יחולו על האגודה המרכזית בשינויים אלה:
באסיפה הכללית יהיה לחבר שהוא אגודה שיתופית מספר הקולות
שצויין להלן בטור ב׳ לצד מספד חברי החבר כאמור בטור אי:

בתוקף סמכותי לפי סעיף  (a) 53לחוק הביטוח הלאוטי ,תשי׳־ד—
 ,11953ולפי סעיף ) 19ג( לחוק שירות מילואים )תגמולים( ,תשי״ט—
] 1959נוסח משולב[  fiאני מבטל את הסמכתו של אהרן אמיר כקצין
מחת לענין פקודת המסים )גביה(  ,3שפורסם בילקוט הפרסומים ,934
תשכ״ב ,עמי ,1445
ט׳׳ו באייר תשב״ח)ד 1במאי (1985
)ח» (75033

יגאל אלון
שר העבודה

טור א
)!(
)(2
)(3
)(4
י(5

)(6

קול אחר
עד  15חברים
 2קולות
מ־ 16עד  25חברים
 3קולות
ט־ 26עד  50חברים
 4קולות
מ־ 51עד  100חברים
מי 101עד  1000חברים קול אחד נופף לכל  50חברים נוספים:
יתרה של פהות מ־ 50חברים לא תובא
בחשבון.
למעלה מ־ 1000חברים קול אחד נוסף לכל  100הברים נוספים;
יתרה של פחות ט־ 100הברים לא הובא
בחשבון.-

ט״ו באייר תשכ״ה ) 17בטאי (1965
)חמ (75014

יגאל אלון
שר העבודה

 1חוקי א״י ,כרך א׳ פרק כ״ד ,עמי .336
 2ע״ר תש׳״ח ,תופי א׳ מסי  ,2עמי .1

 1ם״ח  ,137עמי  ;6ס״ת  ,428תשכ״ד ,עמי .121
 2ס״ח  ,298תשי״ט ,עמי  ;306ס״ה  ,398תשכ״ג ,עמי .113
 3הוקי א״י ,כרך ב׳ פרק קל״ז ,עמי . .1374

הודעה כדבר ה ר כ ב ועדה ציבורית
לבדיקת חוקי הגנת הדייר
אני מודיע ,שביום י׳״ד באייר תשכ״ה ) 16במאי  (1965מיניתי
ועדה ציבורית שמתפקידה לברר אם יש מקום לשינויים בהוראות
חוק הגנת הדייר ,תשי״ד ,11954-חוק הגנת הדייר ,תשט״ו—,21955
הוק דמי מפתח ,תשי״ח— ,31958ובשיעורי דמי שכירות כפי שנקבעו
בתקנות הגנת הדייר )דמי שכירות בדירות ובבתי עסק( ,תשב״ג—
 ,4 1962ואפ כן ,גם להמליץ לפני על שינויים אלה.
ואלה חברי הועדה:
יושב ראש
חבר
חבר
חבר
חבר

—
ד״ר יצחק רווה ,שופט בית משפט מחוזי
—
נתן נביז׳םקי ,מרכז התאחדויות בעלי בתים
אהרן ולירו ,עו״ד ,מרכז התאחדויות בעלי הבתים —
—
דוד שיפמן ,התאחדות הסוחרים הכללית
—
מקס שפלן ,התאחדות בעלי התעשיה
משה ברטל ,הועד הפועל של ההסתדרות הכללית
— חבר
של העובדים העבריים כארץ־ישראל
— חבר
רפאל איילון ,ארגון הגנת הדייר
— מבד
ירמיהו נויפלד ,חברת ״עלןידד״
— חבר
חיים שטטל ,משרד האוצר
— חבר
שלום רוחם ,משרד הפנים
— חבר
אריה וולף ,משרד העבודה
— חברה
רות ריים־לברון ,משרד השיכון
מרכז הועדה:

צו ל פ י סעיף (1)55
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1)55לפקודת האגודות השיתופיות!
)להלן — הפקודה( ,והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון
והמשסט ,תש״ה— ,2 1948אני פוטר את ברית הפיקוח לקואופרציה
היצרנית ,תחבורה ושירותים אגודה שיתופית בע״מ )להלן — האגודה
המרכזית( מהוראות סעיף ) (1) 16ג( לפקודה ומורה שהוראות הסעיף
האמור יחולו על האגודה המרכזית בשינויים אלה;
באסיפה כללית יהיו לחבר שהוא אגודה שיתופית מספר הקולות
שצויין להלן בטור ב׳ לצד מספר חברי החבר כאמור בטור אי:
טור א׳
)!(
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6

עד  15חברים
מ־ 16עד  25הבדים
ט־ 26עד  50חברים
»־ 51עד  100חברים
»־ 101עד  1000חברים

 2קולות
 3קולות
 4קולות
קול אהד נוסף לכל  50חברים נוספים;
יתרה של פחות מ־ 50חברים לא תובא
בחשבון.
למעלה »־ 1000חברים קול אחד נוסף לכל  100חברים נוספים;
יתרה של פחות »־ 100חברים לא תובא
בחשבון.

ט״ו באייר תשכ״ה ) 17במאי (1965
)חמ (75014

ד״ר איתן שטראוס ,עו׳׳ד ,היועץ המשפטי למשרד השיכון.
י״ד באייר תשכ״ה ) 16במאי (1965
)חמ (70210

יוסף אלממי
שר השיכון

יגאל אלון
שר העבודה

 1הוקי א״י ,כרך א׳ פרק כ״ד ,עמ׳ .336
 2ע״ר תש׳״ח ,תוס׳ א׳ מסי  ,2עמי .1

ילקוט הפרםומיט  ,1186כ״ה באייר תשכ״ה27.5.1965 ,

1
2
3
*

ס״ח  ,151תשי״ד ,עמי .92
ס״ח  ,188תשט׳״ו ,עמי .151
ס״ח  ,261תשי׳׳ח ,עמי .177
ק״ת  ,1302תשכ״ב ,עמי .1810

1997

ההכט
כין ממשלת ישראל בשס מדינת ישראל המיוצגת על־ידי שר האוצר בתוקף סמכותו לפי סעיף 62א לחוק שירות
מ צ ד אחד
המדינה )גיטלאוח( ,תשט׳״ו—) ! 1955להלן — הוק הגימלאות( ,ויתר הסמכויות הנתונות לו
לבין קרן־היסוד — המגבית המאוחדת לישראל )להלן — קרן־היסוד( המיוצגת על-ידי ד״ר ישראל גולדשטיין
מצד שני
יו״ר ומשה אוסוסקין מנהל כללי וגזבר
הואיל וקרן היסוד אושרה כארגון ציבורי כמשמעותו בסעיף 59נ לדוק הגימלאות והודעה על כך פורסמה כילקונז
הפרסומים  ,932תשכ׳׳ב ,עמי ;1396
והואיל וקרן היסוד נוהגת לשלב לעובדיה פנסיה ותשלומים אחריה בהתאם לחוקת הפנסיה לעובדיה המצורפת
להסכם זה )להלן — חוקת הפנסיה( ,המהווה הלק בלתי נפרד ממנו והמסומנת כתוספת ראשונה;
והואיל והצדדים הביעו רצונם להתקשר בהסכם בדבר שמידת רציפותן של זכויות מסויימות של עובדים העוברים
משירות דמדינה לשירות קין־היםוד או משירות קרן-היסוד לשירות המדינה ,וועדת השירות כמשמעותה בסעיף 1
לחוק הגימלאות )להלן — ועדת השירות( המליצה על עריכת הסכם כאמור:
לכן מעיד כתב זה על התנאים עליהם הוסכם בין הצדדים:
בהסכפ זה:
.1
״עובד מועבר־׳ — עובד שעבר משירות המדינה לשירות קרךהיסוד או משירות קרךהיסוד לשירות המדינה ,ואשר
הופכם בין נציבות שירות המדינה ובין מחלקת המנגנון של קרךהיםוד שהוראות הסכם זה יתולו עליו;
״גוף מעביר — -המדינה או קרן־היסוד ממנה מועבר עובד לשירות קרן־היסוד או לשירות המדינה;
״גוף מקבל״ — המדינה או קרן־היסוד אליה מועבר עובד משירות קרן־היסוד או משירות המדינה;
״שירות״ — שירות המדינה המזכה לגימלה לפי חוק הממלאות לרבות שירות במוסד מוכר כמשמעותו בסעיף  61לדוק
הגימלאות והתקנות לפיו ושירות שהוכר כשירות לעגין הוק הגימלאות בהתאם לסעיף  62או 62א בו; שירות קרן־
היסוד המוכר לצורך זכויות פנסיה בהתאס לחוקת הפנסיה;
״המשכורת הקובעת״ ״היום הקובע׳״ ו״תוספת קבועה־״ — כמשמעותם בסעיף  10לחוק הגימלאות.
כל הנאמר בהקדמה להסכם זה מחווה הלק בלתי נפרד מתנאי ההםכט.

.2

עובד מועבר הפורש משירותו בגוף המקגל בנסיבות המזכות אותו כקיצבת 9רישח לפי חוק הגימלאות א 1לפי
.3
חוקת הפנסיה )להלן — תקנות אותו נוף( ,תשולט לו קיצבה בכפיפות לנאמר להלן בהסכם זה ,כלהלן:
)א( על-ידי המדינה — בעד תקופת שירותו בה ,לפי לוח א׳ שבתוספת השניה המצורפת להסכם זה
ובכפיפות להוראות חוק הגימלאות ובלבד שההוראה שבסעיף ) 17א( לחוק הגימלאות שהקיצבה לא תפחת
מ־ 20%מהמשכורת הקובעת לא תחול;
)ב( על־ידי קרן־היסוד — בעד תקופת עבודתו בה ,לפי לוח ב׳ שבתוספת השניה המצורפת להסכם זה
בכפיפות להוראות חוקת הפנסיה ,ובלבד שההוראה שבסעיף  9בחוקת הפנסיה שהקיצלה לא תפחת ט־40%
מהמשכורת הקובעת ,לא תחול,
לצורך קביעת זכותו של עובד לקיצבת פרישה לפי סעיף  3יובא בחשבון ,לענין חישוב תקופת ההמתנה המזכה
.4
בקיצבה ,שירותו של העובד הן בגוף המקבל והן בגוף המעכיר.
.5

הקיצבה לפי סעיף  3תחושב כלהלן:
)א( בעד תקופת השירות בגוף המעביר — על בסיס המשכורת הקובעת של דרגת העובד בתאריך ההעברה;
)ב( בעד תקופת השירות בגוף המקבל ~ על בסיס המשכורת הקובעת של דרגת העובד בתאריך פרישתו
משירות הגוף המקבל.

קיצבה בהתאם לסעיף  3תשולם לעובד רק לאהד הגיעו לגיל  60אלא אם פוטר מחמת נכות או מתלה .אולם אס
.6
השלים העובד בשירות הגוף המקבל את תקופת ההמתנה המזכה בקיצבה לפי תקנות אותו גוף ,יקבל העובד את הקיצבה
המגיעה לו מהנוף המקבל בעד תקופת שירותו בו אפילו לפני הגיעו לגיל  ,60ואילו הקיצבה המגיעה לי בעד תקופת
שירותו בגוף המעביר תשולם לו החל מיום הגיעו לגיל .60
על אף האמור בסעיף  ,3לא יעלה סך כל הקיצבאות המשתלמות לעובד ,על  70%מהמשכורת הקובעת של דרגתו
ך.
בתאריך הפרישה ,עלתה הקיצבה על שיעור זה ,יופחת ההפרש מהקיצבה המגיעה לו מכל גוף באופן יחסי לתקופת
שירותו של העובד בכל אחד מהם.
 1ס״ח  ,188חשט״ו ,עמ׳  ;135ם״ח  ,346תשכ״א ,עט׳ .173
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עובד מועבר שנפטר בהיותו בשירות הגוף המקבל בטרם השלים חמש שגות שירות בגוף המקבל ושאיריו זכאים
.8
לקיצבה לפי תקנות אותו גוף ,יקבלו השאירים קיצבה משני הנופים באופן יחסי לתקופת עבודתו של העובד בכל אחד
מהם ולפי ההישוב להלן:
)א( הגוף המעביר ישלם את הקיצבה היחסית לפי המשכורת הקובעת של דרגת העובד בעת העברתו
ובהתאם לתקנותיה
)ב( הגוף המקבל ישלם את הקיצבה היחסית לפי המשכורת הקובעת של דרגת העובד כעת פטירתו,
ובהתאם לתקנותיו,

קיצבת שאיריס
חלקית

עובד מועבר שנפטר בהיותו בשירות הגוף המקבל ,אחרי שהשלים חמש שנות שירות בו אולם נפרס השלים
.9
שבע שנות שירות בו ,ושאיריו זכאים לקיצבה לפי תקנות אותו גוף ,יקבלו השאירים אח מלוא הקיצבח המגיעה להם
מהגוף המקבל ,לפי תקנותיו והגוף המעביר יחזיר לגוף המקבל חלק יחסי מהקיצבה כיחס תקופת עבודתו של העובד
בגוף המעביר לכל תקופת שירותו בשני הגופים ועל בסיס־המשכורת הקובעת של דרגת העובד בעת העברתו ,בהתאם
לתקנות הגוף המעביר.

קיצבת שאירים
מלאה

 .10על אף האמור בסעיף  8או  9לעיל ,או בסעיף  14של חוקת הפנסיה ,עובד מועבר שהועבר משירות קרךהיטוד
לשירות המדינה ואשר נפטר כהיותו בשירות המדינה כתוצאה מתאונה בעבודה תוך התקופות המצויינות בסעיפים 8
או  ,9לא יהיו שאיריו זכאים לקבל ,על חשבון תקופת שירותו בקרן היסוד את הקיצבח המוגדלת הניתנת בהתאם לחוקת
הפנסיה במקרים כאלה ,כי אם לחלק היחסי של קיצבח השאירים הרגילה דמגעת במקרה של מות טבעי; עובד שהועבר
משירות המדינה לשירות קרן היסוד ונפטר בתוצאה מתאונה בעבודה תוך התקופות האמורות ,יהיו שאיריו זכאים לקיצבה
מוגדלת בהתאם לאמור בסעיף  14לחוקת הפנסיה מן קרן היסוד ועל חשבון קרן היסוד בלבד ,ואולם הממשלה תחזיר
לקרן היסוד את החלק היחסי של הקיצבה התל עליה בהתאם לאמור בסעיף  8או  9לעיל ,הכל לפי הענין.

פטירה בתוצאה
מתאונה בעבודה

 . 11עובד מועבר שנפטר בשירות הגוף המקבל אחרי שהשלים שבע שנות שירות בו ,תחול חובת תשלום הקיצבה
המניעה לשאיריו על הנוף המקבל בלבד ,בהתאם לתקוותיו.

קיצבת שאירים
בגוף המקבל

 .12מקום שמוטלת חובה על אחד הצדדים להסכם זה לבצע ניכויים מקיצגתו של הזכאי לקיצבה לפי תקנותיו ,יבוצע
הניכוי באופן יחסי בלבד לחלק הקיצבה המשתלם על ידיו או על חשבונו.

גיבויים מקיצבה

 .13כל האמור בהסכם בדבר קיצבה לעובד מועבר או לשאיריו ,יחול באותה מידה על כל גימלה אחרת המגיעה ל
תקנות הגוף המקבל או הגוף המעביר בנסיבות המתוארות בהסכם זה ,להוציא המענק המשתלם במקרה מות לפי ס 1
 21לחוק הגימלאות או לפי ההסדר של הביטוח ההדדי בקרן היסוד .תשלום מענק זח יחול עד חופ השנה האזרחית בה
בוצעה ההעברה על הגוף המעביר בלבד ,ואילו לאחר מבן על הגוף המקבל בלבד.

פ י

עי

דין גימלה אחרת
שאינה קיצבה

 .14עובד מועבר הפורש משירותו בגוף המקבל בנסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורים לפי ההוראות החלות על
הגוף המקבל יקבל טמנו את הפיצויים המגיעים לו בעד תקופת עבודתו בו .עובד הפורש בנסיכות כנ״ל יהיה זכאי גם
לפיצויי פיטורים מהגוף המעביר בעד תקופת עבודתו בו)לפי המשכורת הקובעת בעת ההעברה( רק אט נסיבות פרישתו
מאותו גוף בעת ההעברה ,חייבו תשלום פיצוייפ כתתאם להוראות החלות על אותל גוף.

פרישה עם זכות
לפיצויים בלבד

 .15לא יפטר הגוף המקבל עובד מועבר בנסיבות המזכות אותו לגימלאות אלא אם הודיע על כך חדשייפ מראש לגוף
המעביר וזה האחרון רשאי יהיה להציע לעובד המועבר ,לא יאוחר מחדשיים ממועד ההודעה שקיבל מן הגוף המקבל,
עבודה בתנאים שאינם גרועים מתנאי עבודתו בגוף המקבל ,ומשסירב העובד המועבר לקבל את העבודה המוצעת ,לא
יחולו לגביו תגאי הסבם זה.
הוראות סעיף זה לא יחולו על עובד המוצא לקיצבה מחמת גיל או מחמת בריאות על פי החלטת ועדה רפואית.

תיאום עם הגוף
המעביר בדבר
פיטורים

חוקם ועדה פריטטית בהרכב של שנים מכל צד שתדון בכל השאלות הנוגעות בדרכי ביצוע הסכם זה.

ועדה פריטטית

.16

 .17אם יתעוררו בועדה הפריטטית חילוקי דעוה:
)א( בנוגע להסכם זה בדרך כלל או בנוגע לענין מסויים;
)ב( בנוגע לשאלה אם תנאי העבודה המוצעת לעובד מועבר לפי סעיף  15אינם גרועים מתנאי עבודתו
בנוף המקבל —
יכריע בורר שיוסכם עליו על־ידי שני הגופים ,או בהעדר הסכמה כזו ,בורר שימונה על־ידי נשיא בית המשפט המחוזי
בירושלים,

חילוקי דעות

 . 18הסכם זה אינו חל על עובד אשר חוק הגימלאות או חוקת חפנסיה ,הכל לפי הענין ,אינם חלים עליו בעת ההעברה.

סייג

 .19תסכם זה נכנס לתוקף מיום כ״א בטיון תשכ״ד ) 1ביוני  ,(1964אולם בהסכמה הדדית אפשר יהיה להחילו גם על
מקרי העברה שחלו בעבר.

תחולה למפרע

ילקוט חפרפומים  ,1186כ״ה באייר תשכ״ה27.5.1&05 ,

1999

תוספת

ראשונה

חוקת הפנסיה לעובדי קרן היסוד  -המגבית המאוחדת לישראל
הלשכה הראשית
הםכמ לחוקת פנסיה לעובדי קרן היסוד  -המגבית המאוחדת לישראל
הלשכה הראשית
הצדדים להסבם

הסכם זה נקבע בין הנהלת קרן היסוד — המגבית המאוחדת לישראל הלשכה הראשית מצד אהד ,לבין הועד
א.
המרכזי של הסתדרות הפקידים העברים בישראל שבהסתדרות העובדים העברית הכללית בישראל וועד עובדי קרן
היסוד הלשכה הראשית מצד שני בדבר חשלום פנסיה לעובדי קרן היסוד — המגבית המאוחדת לישראל הלשכה הראשית.

פנסיה בתוקף
חוקת העבודה

הפכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מחוקת העבודה הקיימת של עובדי קרן היסוד הלשכה הראשית או כל הוקת
ב.
עבודה חדשה שתקבע על־ידי הנהלת קרן היסוד מחוך הסכם עם הועד המרכזי של הסתדרות הפקידים העברים בישראל
וועד עובדי קרן היסוד — המגבית המאוחדת לישראל הלשכה הראשית.

אחריות על
תשלוט הפנסיה

 . 1הנהלת קרן היסוד — המגבית המאוחדת לישראל הלשכה הראשית תשלם פנסיה לעובדיה ,ותשא באחריות לקיום
בל הזכויות של העובדים המובטחות בחוקת פנסיה זו.

תחולת חוקת
הפנסיה

 .2חוקת הפנסיה תחול על כל עובד קרן היסוד — המגבית המאוחדת לישראל הלשכה הראשית שתקופת שירותו
הרצופה חלה לאחר שהגיע לגיל  18וכן על כל עובד שהיה בגיל למטה מ־ 50בהתקבלו לעבודה )לאשה  45שנה(.

זכות לפנסיה

 .3הזכות לפנסיה — היינו לתשלום פנסיה חדשית לכל ימי חייו ולשאירים לאחר מותו ,לפי העקרונות והשיעורים
שנקבעו בסעיפים הבאים של חוקת הפנסיה לפי הסכם זה — תוענק לכל עובד אשר עבד  15שנים רצופות בקרן היסוד —
המגבית המאוחדת לישראל הלשכה הראשית.

שירות רצוף

רציפות בשירות לא תיחשב כנפסקת ,אם ייעדר העובד מעבודתו מאחת הסיבות דלהלן:
)א( פגרה ,חופשה או מנוהה הניתנת לפי הדוק או בהסכמת האדם המוסמך מטעם הנהלת קרן היסוד המגבית
המאוחדת לישראל הלשכה הראשית:
)ב( שביתה או השבתה;
)ג( תאונה בעבודה או כל הפסקה שחלה בשירות ,שאין לעובד שליטה עליה;
)ד( שירות צבאי ,שירות במילואים בהתאם לחוקי המדינה;
)ה( שירות של העובדים הנמצאים בשליחות קרן היסוד — המגבית המאוחדת לישראל הלשכה הראשית;
)ו( כל הפסקה אחרת שתקבע על-ידי הועדה הפריטטית )סעיף  (21כבלתי מפסקת את הרציפות.

צירוף תקופת
עבודה במוסד
מוכר

פרישת " י "
1

.4

עובד שנכנס לשירות בקרן היסוד — המגבית המאוחדת לישראל הלשכה הראשית ולפני כן עבד במוסד ציבורי
.5
מוכר על־ידי התנועה הציונית ,או במוסד או משרד אחר אשר הוכר על ־ידי ההנהלה למטרת פנסיה במיוחד בשעת
קבלת העובד לקרן היסוד — המגבית המאוחדת לישראל הלשכה הראשית — רשאית הועדה הפריטטית )לפי סעיף (21
לקבוע את זכויותיו של העובד לפנסיה תוך צירוף תקופת עבודתו במוסד או במשרד הקודם שלפני כניסתו לשירות
קרן היסוד — המגבית המאוחדת לישראל הלשכה הראשית ,סכום הפנסיה לא יעלה אז על השיעור המכסימלי של הפנסיה
לפי חוקה זו.
.6

גיל הפרישה לפנסיה הוא  65שנה לגבר ו־ 60שנה לאשח.

פרישת זכות

) .7א( עובד הזכאי לקבלת פנסיה רשאי לפרוש גם לפני הגיעו לגיל הפרישה שנקבע לעיל ,אולם לא לסני
מלאות לו  55שנה ) 50שנה לאשה( ,ובתנאי שעבד במוסד לפחות  20שבה .במקרים אלה יחנה מהזכות לפנסיה בשיעורים
בהתאם לתקופת שירותו ,בפי שנקבע להלן .העובד רשאי לפרוש משירותו בגיל  50שנה ,בתנאי שעבד במוסד  25שנה
לפחות ואז ייהנמ מזכות לפנסיה ,כפי שנקבע להלן.
)ב( המוסד רשאי להקדים את יציאתו של העובד לפנסיה באם העובד הוא בגיל למעלה מ־ 55שנה ) 50שנח
לאשה( ובתנאי שעובד זה זכאי כבר לפנסיה בשיעור מלא.

עובד שפוטר

 .8עובד שפוטר מעבודתו בקרן היסוד — המגבית המאוחדת לישראל הלשכה הראשית לפני שהניע לגיל  60והוא
זכאי לפנסיה ,אלא שפיטוריו היו מסיבת מחלה או מסיבת צמצומים במנגנון או מסיבה דומה אחרת — תשולם לו ,נוסף
לפנסיה לפי השיעורים שנקבעו — הענקה חד־פעמית במכסה של מחצית משכורת !זדשית אחרונה כפול מספר שנות
שירותו בקרן היסוד — המגבית המאוחדת לישראל הלשנה הראשית.

2000

ילקוט הפרסומים  ,1188כ״ה באייר תשכ״ה27.5.1965 ,

שיעור הפנסיה החדשית המכסימלי נקבע ל־ 70%ממשכורתו של העובד בעת פרישתו ומצטברת במשך שנות
.9
שירותו בקרן היסוד — המגבית המאוחדת לישראל הלשכה הראשית )דהיינו לאחר  30שנות עבודה מלאות( לכל כעל
זכות לפנסיה )שעבד למעלה מ־ 15שנה במוסד( תיקבע פנסיית יסוד בגובה של  40%ממשכורתו .בעד כל שנת עבודה
נוספת אחרי  15השנים הראשונות תוספת של  2%עד הגיעו למכסימום של שיעור הפנסיה לפי השבלה דלהלן:
שבות
עבודה
15
16
17
18
19
20
21
22
.10

)א(

שנות
שנות
שנות
שנות
שנות
שנות
שנות
שנות

עבודה
עבודה
עבודה
עבודה
עבודה
עבודה
עבודה
עבודה

אחוזים מן המשכורת החדשית
האחרונה על כל תוספותיה
מרוץ לתוספת יוקר

שבות
עבודה

40%
42%
44%

 23שבות עבודה
 24שנות עבודה
 25שנות עבודה

46%
48%
50%
52%
54%

עגודה
עבודה
עבודה
עבודה
עבודה

26
27
28
29
30

שבות
שבות
שנות
שנות
שנות

שיעור הפנסיה

אחוזים מן המשכורת החדשית .
האחרונה על כל תוסיפותיה
מחוץ לתוספת יוקר
56%
58%
60%
62%
64%
66%
68%
70%

הפנסיה החדשית תשולם לפנסיונר על פי משכורת יסוד האחרונה של העובד על תוספותיה הקבועות.

הרבב הפנסיה

)ב( נוסף לשיעורי הפנסיה הנ״ל תשולם לפנסיונר תוספת יוקר המשתלמת לעובדים בהתאם לשינוי אינדקס
יוקר המחיה ,ההל מ־ 1בינואר  1952הנקראת :״תוספת יוקר ב ״  /כשהיא מחושבת על מכסת הפנסיה החדשית כנ״ל
ובאותו האחוז המלא ,לפיו היא משתלמת מזמן לזמן לעובדים הנמצאים עדיין בשירות קרן היסוד — המגבית המאוחדת
לישראל הלשכה הראשית,
)ג( שיעורי הפנסיה לפי סעיף  9יהיו צמודים לתנודות ושינויים העלולים לחול בדרגות ובהרכב המשכורת
הקבועה בדרגתה הכללית במשך כל תקופת תשלום הפנסיה.
)ד( עובד כי יצא לפנסיה — מחזירים לו את כל הסכומים שעומדים לזכותו בקופת התגמולין מתוך חסכונותיו
הוא ,בניכוי הסכומים הרשומים לחובתו.
.11

שיעורי הפנסיה ,כפי שנקבעו ,ישולמו לעובד החל מיום פרישתו מהעבודה ועד פוף ימי דייו.
)א( בעד שלושת החדשים הראשונים מיום פרישתו תשולם לעובד פנסיה חדשית השווה למשכורתו
המלאה שקיבל ביום פרישתו .עם תום תקופת שלושת החדשים הנ״ל תשולם הפנסיה הרגילה בשיעורים,
כפי שנקבעו בהסכם זה.

תשלום הפנסיה

)ב( בתישוב תקופת השירות יחולו כללים אלה:
) (1תקופה של  2 — 1חדשים תיהשב כ־רבע שנה;
) (2תקופה של  4 — 3חדשים תיחשב כ־שליש שנה;
) (3תקופה של  8 — 5חדשים תיחשב כ־ 2שליש שגה;
) (4למעלה מי 8חדשים — ייחשב כאילו עבד שגה תמימה.
)ג(

הפנסיה תשולם בראשון לכל חודש והיא קודמת לתשלום משכורת לכל שאר העובדים.

) .12א( אלמנת העובד תקבל במשך כל ימי חייה  60%מהפנסיה שקיבל או זכאי היה לקבל בעלה המנוח.
, , ,
,
י
. .
,
,
)ב( אלמנה שנישאה לאיש שנית — מפסיקים את תשלום הפנסיה ,אך היא תמשיך לקבל שלושה חדשי פנסיה
בלבד ונוסף על כך העיקה חד-פעמית בשיעור העולה לשנת פנסיה אחת ,היתומים ,אם ידיו כאלה ,ימשיכו לקבל את
הפוסיח כפי שנקבע,
)ג( תורים אב ו/או אפ התלויים בפנםיונר ,יקבלו פנסיה לכל ימי חייהם בשיעורים הבאים :הורה אחד — 30%
מן הפנסיה של הפנסיונר המנוח .שבי הורים —  40%מן הפנסיה של הפנסיונר המנוח .במקרים וישנם תומכים נוספים
בהורים תחליט הועדה הפריטטית בכל מקרה ומקרה על שיעורי הפנסיה להורים.
י

פנסיה לשאירים
של העובד

)ד( יתום רק מאב או מאם — יקבל פנסיה עד הגיעו לגיל ) 18נוסף לפבסיה שתקבל האלמנה או האלמן לפי
השיעורים שנקבעו לעיל( כלהלן:
  15%מן הפנסיה של הפנסיונר המנוח,יתום אחד
שני יתומים —  30%מן הפנסיה של הפנסיונר המנוח,
שלושה יתומים  40% -מן הפנסיה של הפנסיונר המנוח.

י5קוט הפרסומים  ,1186כ״ה באייר תשכ״ה ,ס6פ27.5.1
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)ה( יתום מאב ומאט יקבל פנסיה
— 40%
יתום אתד
 60%שני יתומים
שלושה יתומים — 5%ד

עד הגיעו לגיל  18שנה
מן הפנסיה של הפנסיונר
מן הפנסיה של הפנסיונר
מן הפנסיה של הפנסיונר

בשיעורימ דלקמן:
המנוח,
המנוה,
המנוח.

הסכום הכללי של הפנסיות לבני משפתתו של הפנסיונר המנוה ,בהתאם לסעיפים המפורטים לעיל ,לא יעלה
פל שיעור הפנסיה שהיה זכאי לה הפנסיונר עצמו.
 .13עובד שנפטר בזמן שירותו ,אולם עבד  15שבה ומעלה בקרן היסוד — המגבית הטאותדת לישראל הלשכה
הראשית — דינו כדין פנסיונר.
.14

לפנסיה בשיעור מלא זכאים שאיריו של נספה לרגל מקרה אסון בעבודה.

 .15במקרה מות הפנסיונר יקבלו שאיריו תשלום מיוחד לכיסוי ההוצאות הקשורות במותו של הפנסיונר במכסה של
שלושה תשלומי פנסיה חדשית ,שהיה מקבל הפנסיונר שנפטר נוסף על שיעור הפנסיה שמקבלים השאירים.
.16

אלה הם שאיריו של נפטר לצורך חוקה זו:
)א( מי שהיחה אשתו בשעת מותו ,לרבות מי שהיתה ידועה בציבור כאשתו וגרה עמו לפחות שלוש שנים
)אלמנה(;
)ב( מי שהיה בעלה בשעת מותה ,לרבות מי שהיה ידוע לציבור כבעלה וגר עמה לפתוח שלוש שנים
)אלמן(;
)ג( ילדו של הפנסיונר הנפטר ,שאינו עומד ברשות עצמו ובכלל זה ילד חורג ,ילד מאומץ וגבה ,שכל
פרנסתו עליו)יתום(;
)ד( בן משפתה אחר ,אשר תלותו בנפטר היתה סיבה להגדלת משכורתו או שיעור הפנסיה האחרון של
הבפטר לפני מותו.
)ה( ילדו של גפטר שהגיע לגיל  ,18אך אינו מסוגל לכלכל עצמו — דינו כמי שאינו עומד ברשות עצמו.

) .17א( עובד ששירת בקרן היסוד — המגבית המאוחדת לישראל הלשכה הראשית פחות מ־ 15שנה ומת — יקבלו
שאיריו ,כפי שהוגדרו בםעיף  16לעיל ,פיצויים שהגיעו לנפטר ,את ההפרשות מהמשכורת לקופת התגמולין 5%),של
העובד ו־  5%של ההנהלה( בניבוי הסכומים הרשומים לחובתו כחשבונו האישי זבן את בל הסכומים בתוקף הביטוח או
הביטוחים שסודרו בשבילו ועל שמו.
)ב( העובד המפוטר או המתפטר ,שאינו זכאי לפנסיה — יקבל את הפיצויים המגיעים לו בהתאט לחוקה וכן
את ההפרשות לקופת התנמולין) 5%של העובד ו 5%-של ההנהלה( בתוספת הריבית המצטברת ובניכוי הסכומים הרשומים
לחובתו.
) .18א( כל שנקבע בחוקה זו לגבי עובד ושאיריו של גפטר יחול גם לגבי עובדת ושאיריה של נפטרת.
)ב( אלמן לא יהיה זכאי לפנסיה כלשהי« ,ס הוא עומד ברשות עצמו ולא יהיה זכאי לפנסיה לפי סעיף 12א,
אלא אם היה בעל הנפטרת לפחות שלוש שנים לפני מותה או אם ילדה ממנה ילד .אולם לצורך קביעת זכותם של
היתומים רואיט אותו תמיד כאלמן הזכאי לפנסיה.
) . 19א( זכות לפנסיה אינה ניתנת להעברה ,לערבות ,לשעבוד או לעיקול בכל דרך שהיא — אלא לשם תשלום
מזונות המגיעים מהזכאי לפנסיה לפי פסק דין של בית־משפט או של בית־דין מוסמך.
)ב( אין ההבהלח רשאית לזקוף על חשבון שיעורי הפנסיה המגיעים לפנסיונר כספים המניעים ממנו ,אלא
סכומים אלה:
— מפרעות שקיבל הפנסיונר מאת קרן היסוד — המגבית המאוחדת לישראל הלשכה הראשית על
חשבון הפנסיה;
— הלוואות שקיבל הפנסיונר מאת קרן היסוד או מוסדותיה;
— סכומים ששולמו לפנסיונר בטעות ולמעלה מן המגיע על חשבון משבורת או פנסיה;
— סכומים שקיבל הפנסיונר על השמן פיצויים;
— סכומים שקיבל הפנסיונר על חשבון  5%השתתפות ההנהלה הרשומים בחשבונו האישי בספרי
קופח התגמולין.
) .20א( אין סעיפי חוקת הפנסיה יכולים בשוט פנים ואופן לפגוע בזכויות הצדדים הנובעות מחוקת העבודה הקיימת
ואשר תהא קיימת בקרן היסוד — המגבית המאוחדת לישראל הלשכה הראשית בעתיד והצדדים לא יכניסו בחוקת הפנסיה
שינויים שיהיה בהם משום הרעת זכויות העובדים.
)ב( מלים בלשון יחיד שבחוקת זו כוללות רבים ולהיפך ,מלים בלשון זכר כוללות לשון נקבה וליהפך.

ילקוט חפרםומימ  ,1186כ״ח באייר חשב״ה27.5.1965 ,

 .21שני הצדדים החתומים על ההסנט לחוקת הפנסיה ימבו במשך שלושים יום לאחר חתימת הסכם זה ועדה פריטטית
מוסמכת לקיום הזכויות הנובעות מהסכם זה .כל חילוקי דעות בועדה הפריטטית יוכרעו על־ידי בורר שעליו יוסכם
עליידי שני הצדדים ובמקרה של הערר הסכמה ימונה בורר שלישי על־ידי יו׳״ר בית המשפט המחוזי בירושלים.

ועדה לקיום
חוקת הפנסיה

 .22תקפה של תוקת הפנסיה הוא לתקופת זמן בלתי מוגבלת ,כעבור שבתיים מיום חתימת החוקה וכן אחת לשנתיים
שלאחר מכן ,הרשות בידי כל צד להכניס שינויים בחוקה זו תוך הסכם הדדי בין שני הצדדים .הודעה על כך תימסר
לצד תשני שלושה חדשים לפני תום תקופת השנתיים.

תוקף חוקת
הפנסיה

וע׳׳כ באבו על החתום בירושלים ביום  17בינואר ,(1954

ד״רא׳הנטקה

צבי חרמן

נדיהגרינבתר

יו״ר הנהלת קרן היסוד

יהודה יערי

מ ר ד כ י שוורץ

יצחק שמעוני

נציגי העובדים .בועדת האגודה לביטוח

משח אוםוםקין

מזכיר כללי

בנימין ליברמן

מימי מאירשטיין

נציגי ההנהלה בועדת האגודה לביטוח

יצחק אמיר
בשם הועד המרכז של הסתדרות הפקידים העברים בארץ־
ישראל בהסתדרות העובדים העברים הכללית בארץ־ישראל

י׳ הרשמן

ב׳ פינקלשטיין

מ׳ שוורץ

ועד עובדי קרן היסוד הלשכה הראשית

תוספת לחוקת הפנסיה לעובדי
קרן היסוד  -המגבית המאוחדת לישראל הלשכה הראשית
פנסיה לאלמנות ויתומים
א .מ כ ס ו ת ה פ נ ס י ה
עובד שנתקבל לעבודה בקרן היסוד — המגבית המאוחדת לישראל הלשכה הראשית בטרם מלאו לו  50שנה )עובדת
בטרם מלאו לה  45שנה( ,אשר נפטר בזמן שירותו בקרן היסוד — המגבית המאוחדת לישראל הלשכה הראשית לאחר
שירות רצוף של  5שנים לפתות ולא יותר מאשר  15שנה ,תשולם לשאיריו פנסיה חדשית באחתים ממשכורתו החדשית
הכוללת האחרונה של הנפטר כדלקמן:
) (1לאלמנה ;40% -
) (2ליתומים ,כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם ויש אלמנה הזכאית לפנסיה  10%לכל יתום בתוספת 5%
לכלל היתומים ,אף אם אין יותר מיתופ אחד;
) (3ליתומים ,כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם ואין אלמנה הזכאית לפנסיה —  15%לכל יתום ותוספת של
 15%לכלל היתומים ,אף אם אין יותר מיתום אחד;
) (4לתלויים ,כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם  10% ~-לכל תלוי ,ובאין אחרי הנפטר לא אלמנה ולא יתומים
הזכאים לפנסיה —  15%לכל תלוי.
ה ע ר ה  :לגבי המושג של שירות רצוף שבסעיף זח ,יחולו אותם הכללים הנזכרים בסעיף  4של חוקת הפנסיה
לעוברי קרן היסוד — המגבית המאוחדת לישראל הלשכה הראשית.
ב.

פנסיה מכסימום
םך הבל של הפנסיה לשאירים לפי סעיף א אינו יכול לעלות של  75%ממשכורתו הכוללת של הנפטר.

ג .ש י ל ו ב ב ק י צ ב ת ה ב י ט ו ח ה ל א ו מ י
מי שזכאי לפנסיה לפי סעיף א והיא זכאי גם לפנסיה מהמוסד לביטוח לאומי )קיצבת זקנה או קיצבה לרגל ביטוח
מוות( ,ינוכה מסכום הפנסיה לפי סעיף א סכום השווה ל־ 50%מקיצבת הביטוח הלאומי ,או שליש מהפנסיה לפי סעיף א—
הסכום הקטן שביניהם.
ד .ד י ן א ל מ נ ה ש נ י ש א ה
אלמנה הזכאית לפנסיה לפי סעיף א ונישאה ,ייפסק תשלום הפנסיה מתאריך נישואיה ,אולם ישולם לה מענק חד
פעמי בסכום השווה לפנסיה החדשית האחרונה שקיבלה א  .36עם זאת ,אין מעבק זד ,יכול לגרוע מזכות היתומים או
התלויים לקבל את אהוזי הפנסיה כנזכר בסעיף א פסקה  3ו־.4
ה .אלטבה ע ו מ ד ת ב ר ש ו ת ע צ מ ה
אלמנה שאין לה ילד ולא הגיעה לגיל  ,45לא תהא זכאית לקבל פנסיה שאירים ,אולם היא תהא זכאית לקבל סכום
השווה לסכום פיצויי הפטורים שהיו מגיעים לנפטר לו פוטר.
פ נ ס י ה במקום פ י צ ו י י ם
ו.
שאירים המקבלים פנסיה לפי תוספת זו לחוקת הפנסיה לא יהיו זכאים לפיצויי פיטורים המשתלמים לעובד
או לשאירים.

ילקוט הפרסומים  ,1186כ״ה באייר תשכ״ה27.5.1903 ,

2003

הצמדת הפנסיה
ז.
שיעורי הפנסיה לפי תוספת זו לחוקת הפנסיה ,יהיו צמודים לתנודות ולשינויים העלולים לחול בדרגות ובהרכב
המשכורת במשך בל זמן תשלום הפנסיה.
דין אלמן
ה.
אלמן של עובדת שנפטרה ואשר היתה נשואה לו לפהות שלוש שנים לפני פטירתה ,או שילדה לו ילד ,והיא קיבלה
עבורו תוספת משפחה לרגל נכותו ,מחלתו ,או מסיבה אחרת — דינו כדין אלמנה הזכאית לפנסיה כל עוד קיימת הסיבה
בבללח קיבלה עבורו העובדת תוספת משפחה.
ט .ח ס כ ו נ ו ת בקופת ה ת ג מ ו ל י ם
לשאירים מבאים לפנסיה לפי תוספת זו לחוקת הפנסיה ,ישולמו נם כל הסכומים העומדים לזכותו של הנפטר
בקופת התגמולים מחסכונותיו הוא בניכוי הסכומים הרשומים לחובתו.
י.

תוקף
תקפה של תוספת זו לחוקת הפנסיה הוא מיום  1באפריל ,1960

גור אריה טרלו
אליהו גראד

ד״ר יי• גולדשטיין
משה אוםוםקין
בשם הנהלת קרן היסוד — המגבית המאוחדת לישראל

יצחק אמיר

מ ר ד כ י שוורץ

בשם תועד המרכזי של הסתדרות הפקידים העברים בארץ-
ישראל והסתדרות העובדים העברים הכללית בארץ-ישראל

ועד עובדי קרן היסוד — המגבית המאוחדת לישראל

הסכם
לתיקון חוקת הפנסיה לעובדי קרן היסוד — המגבית המאוחדת לישראל הלשכה הראשית ,אשר בעשה ובחתם
ביום  19לחודש אפריל .1964
ביז

הבהלת קרן היסוד — המגבית המאוחדת לישראל הלשכה הראשית )להלן ״קרן־היםוד״(

מ צ ד אחד;

ובין
הועד המרכזי של הסתדרות הפקידים העבריים בארץ-ישראל שבהסתדרוח העובדים העברים הכללית בארץ-
מצד שני;
ישראל )להלן ״ההסתדרות״(

ובין
מצד ש ל י ש י ;

ועד עובדי קרן היסוד — המגבית המאוחדת לישראל )להלן ״ועד העוברית״(

הואיל ונתגלעו ספקות באשר לפירוש שיש ליתן לפעיפיט  3ו־ 14של הו^׳ת הפנסיה לעובדי קרן קיפוד מיומ
 17בינואר ) 1954להלן ״ההסכם המקורי״( ,הוסכם בין הצדדים על מנח למנוע ספקות ,לתקן את ההסכם המקורי בהתאם
לסעיף  22ממנו ,כדלקמן:
» ,הקטע דלקמן יתווסף לסעיף  3מההסבם המקורי בסופד .״אולם ,נוסף לבל האמור בהסכם זה באשר למועד תחילתה
של הזכות לקבל פנסיה ,הרי באם עובד הפסיק אה עבודתו גקרן־היסוד בתנאים אשר בהם מוקנית לו זכות לקבלת
הפנסיה למרות שטרם הגיע לגיל  ,50תשולם לו הפנסיה המניפה לו לפי תנאי הסכם זה רק החל מהתאריך בו יגיע
לגיל  ,50ובלבד שאס הוא לא יהיה מסוגל לפני הגיעו לגיל  50לעסוק בכל עבודה שהיא מסיבת מחלה או כתוצאה
הימנה ,תשולם לו הפנסיה לפי תנאי הסכם זה החלים עליו החל מהחודש בו נעשה בלתי מסוגל לעבודה כאמור״.
ב.

סעיף  14מההסכם המקורי יבוטל ובמקומו יבוא הסעיף הבא:
״ .14נפטר עובד כתוצאה מתאונה שהוכרה על־ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונה בעבודה ,יהיו שאיריו כולם
יהד זכאים לפנסיה ,כפנסיה המגיעה לעובד לאחר  30שנות עבודה בקרךהיסוד כמפורט בסעיף  10 — 9להסכם,
ובלבד שסכום הפנסיה לפי סעיף זה לא יעלה על ההפרש בין משכורתו של הנפטר וסך כל קיצבח הביטוח אשר
לה זכאים כל שאיריו.
ההל מהמועד אשר בו הנפטר עשוי היה להגיע לגיל ) 65אשה לגיל  (60תופחת מהפנסיה המשתלמת לכל
שאיריו יחדיו ,לפי סעיף זה ,מחצית קיצבת הביטוח.
בסעיף זה ״משכורתו של הנפטר״ — פירושה משכורת הנפטר כמשמעותה בסעיף  10של ההסכם המקורי.
״קיצבת ביטוח״ — פירושה קיצבה המשתלמת לשאיריו של הנפטר על״ידי המוסד לביטוח לאומי ,במידה
וקיבלו השאירים או חלק מהם מענק במקום קיצבה יראו כאילו קיבלו קיצבה לפי חישוב אקטוארי המקובל במוסד
לביטוח לאומי.׳״

ד״ר ישראל גולדשטיין

מ ר ד כ י שוורץ

משה אוסוסקץ

בשם הבהלת קרן־היסוד  -המגבית המאוחדת לישראל

נורה אביעד

אליהו גראד

בשם ועד עובדי קרן־היפוד — המגבית המאוחדת לישראל

יצחק אמיר
בשם הועד המרכזי של הסתדרות הפקידים העברים

2004

ילקוט ה5רסומיש  ,1180כ״ה באייר תשכ״ה27.3.1865 ,

שגיה

תוספת

לוה קיצבת זקנה
לוח א׳
)שירות המדינה(
הגיל
בעת
הכניסה

שנות
עבודה
עד גיל 60

18
19
20
21
22

42
41

70
70

40
39
38

70
70

23
24
25
26
27

37
36
35
34
33
32
31

30
31
32
33
34
35
36
37

30
29
28
27
26
25
24
23
22

28
29

38
39
40
41
42
43
44
45

21
20
19
18
17
16
15

שיעור
הקיצבה
י בגיל 60

לוח ב׳
)קרן היסוד(

המכסה באחוזים
עבור כל שנת
עבודה

שיעור
הפנסיה
בגיל 60

המכסה באחוזים
עבור כל שנת
עבודת

1.66
1.70

70
70

1.75
1.79
1.84

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40

1.66
1.70
1.73

70
70
70
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30

1.89
1.94
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

1.73
1.84
1.89
1.94
2.00
2.05
2.12
2.22
2,25
2,33
2.34
2.35
2.37
2.38
2.40
2.41
2.43
2.45
2.47
2.50
2.52
1.55
2.58
2.62
2.66

ולראיה באנו על ההמום ביום א׳ באייר תשכ״ה ) 3בטאי (1965

)המ (720612

פנחס ס פ י ר
שר האוצר
בשם ממשלת ישראל

ילקוט הפרסומים  ,1186כ״ה באייר תשכ״ה27,5.1965 ,

ישראל גולדשטיין משה אוםוםקין
בשם קרן־היסוד — המגבית המאוחדת לישראל

2005

תקגות העמדת עגרייניפ במבחן)שירותי
המבחן(; תשי״מ—1959
תיקון הודעה בדבר מינוי קצין מבחן לבוער

פקודת הרשויות המקומיות )מה עפקיפ(1945 ,
הודעה בדבר אגרת בקשה לבית דין למס עסקים
בראמה

בהודעה בדבר מינוי קצין מבחן לנוער ,שפורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1166חשכ״ה ,עמי  ,1492במקום ־־פחח־תקוה״ יבוא
״השרוך.

מודיעים בזה ,כי המועצה המקומית ראמה ,באישור הממוגח על
מהוז הצפון ,קבעה ,בהתאם לסעיף 3ב) (4לפקודת הרשויות המקומיות
)מס עסקים( ,11945 ,את אגרת הבקשה לבית הדין למס עסקים
במועצה המקומית ראמה בשיעור של  5%מהסכום שבית הדין נתבקש
להפחיתו ממס עסקים ,ובלבד שאגרת הבקשה לא תפחת מלירה אחת.
לא צויין בבקשה הסכום שבית הדין נתבקש להפחיתו כאמור ,תיקבע
האגרה על פי סכום חמס שנדרש מהמבקש.
הפחית בית הדין את סבומ המס ,יוחזר למבקש סכום האגרח
הלוודף על לירה אמת .התליע בית דדין שהמבקש »ינו חייב במס
יוחזר למבקש סכום האגרה במלואו.

כיו בניסן תשכ״ה ) 28באפריל (1965
)חמ (87011

יוסף בורג
שר הסעד

צו המועצות המקומיות )כ( ,תשי״ג—1953
הודעה בדבר בהירת סגן ראש המועצה המקומית
יפיע
בהתאם לסעיף  117לצו המועצות המקומית)ב( ,תשי׳׳ג—,1 1953
נמסרת בזה הודעה ,כי בישיבת המועצה המקומית יפיע ,שהתקיימה
ביום כ׳ בשבט תשכ״ה ) 23בינואר  (1965נבחר מ ו ח מ ד ד י מ ב
ס ר א ח נ ה להיות סנן ראש המועצה.
חיים משה שפירא
ז׳ באייר תשכ׳׳ה ) 9במאי (1965
שר הפנים
)חמ (8002
ג ק״ת  ,369תשי״ג ,עמי  ;1174ק״ת  ,1353תשכ״ב ,עמי .2489

פקודת הרשויות המקומיות )מפ עפקיפ(1945 ,
הודעה בדבר הקמת בית דין למס עסקים
נמסרת בזה הודעה ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3א לפקודת
הרשויות המקומיות )מס עסקים( ,1 1945 ,הקימה המועצה האזורית
הגליל העליון ,בהתאם לסעיף 3ב לפקודה ,בית דין למס עסקים
יהודה ראובני — יושב ראש
'"
סעדיה גלב — חבר
יצחק סלע — חבר
ההודעה בדבר הקמת בית הדין למס עסקים ,שפורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1001תשכ״ג ,עמ׳  — 985בטלה.

ב ה י ג ב

ז

כ׳׳ו באדר ב׳ תשכ״ה ) 30במרס  (1965י' אשכולי
ראש המועצה האזורית הגליל־העליון
)המ (76520

הודעה בדבר הקמת בית דין למס עסקים
נמסרה בזה הודעה ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3א לפקודת
הרשויות המקומיות )מס עסקים( ,11945 ,הקימה המועצה המקומית
אום-אל־פחם ,בהתאם להוראות סעיף 3ב לפקודה ,בית דין למס
עסקים בהרכב זה:
— יושב ראש
יוסף סומך
— חבר
קאסם פעיד זייד מחאגיבה
עבדאללה מוחמד יאסין אגברייה — חבר
ההודעה בדבר הקמת בית דין לטס ע&קימ ,שפורסמה בילקוט
הפרסומים  ,922תשכ״ב ,עמי  — 1199בטלה.
ט״ז בניסן תשכ״ה ) 18באפריל (1965

וג׳יה פיאד מחאגינה

)חמ (76520

ראש המועצה המקומית ,אום־אליפהס

 1ע״ר  ,1945תוס׳  1מס׳  ,1436עמי .115

2006

מגא מווים
ט־ בניסן תשכ׳״ה ) 11באפריל (1965
ראש המועצה המקומית ,דאמה
)זןמ (76998
1

עייר  ,1948תוס׳  1מסי  ,1430עמי .115

פקודת הקרקעות )פידור זגות הקנין(
הודעה בדבר הצגת לוח זכויות בהתאם לסעיף (2)33
מודיעים בזד לקהל ,כי לוה הזכויות עבור גוש טסי ,30193
ירושלים ,הוצג לעיון בלשכת הפקיד המסדר ,אזור ירושלים ,הנמצא
במשרד מנהל אגף רישום והסדר הקרקעות ,ירושלים ,במשרד
הממונה על מהוז ירושלים ,ובעירית ירושלים.
ה־ באייר תשב״ה) 7במאי (1965

יעקב טרטקובר
מנהל אגף רישום והסדר הקרקעות

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות בהתאם לסעיף (2) 33
מודיעים בזה לקהל ,כי לוה הזכויות עבור גוש מסי  38008הוצג
לעיון בלשכת הפקיד המסדר ,אזורי הדרום ,רחוב לוינסקי  ,76תל-
אגיב ,במשרד הפקיד המסדר אזור ירושלים ,ובמשרד הממונה על
מחת הדרום ,באר־שבע ,ובעירית באר־שבע.
ה׳ באייר תשכ״ה ) 7במאי (1965

יעקב טרטקובר
מנהל אגף רישום והסדר הקרקעות

הודעה בדבר הצגת לוה זכויות בהתאם לסעיף (2) 33
מודיעים בזה לקהל ,כי לוח הזכויות עבור גוש מם׳  ,18752ג׳ת,
בנפת עכו ,הוצג לעיון בלשכת הפקיד המסדר ,אזורי הצפון ,רחוב
מאיר  ,15חיפה ,בלשכת קצין המחוז עכו ,ואצל מוכתר הכפר נ׳ח.
ג׳ באייר תשב״ה ) 5במאי (1835

יעקב טרטקובר
מנהל אגף רישום והסדר הקרקעות

הודעה בדבר הצגת לוח־זכויות בהתאם
לסעיף (2)33
מודיעים בזה לקהל כי לוח הזכויות לחלקה מסי  64מגוש רישום
מס׳ ) 7088קודם הלק מגוש שומא  ,7053יפו( ,תליאביב־יפו ,הוצג
לעיון בלשכת הפקיד המסדר ,אזורי הדרום ,רחוב לוינסקי  ,76קומה
ד׳ ,בלשכת הממונה על המחוי ,תל־אביב ,ובעירית תל־אביב־יפו.
י' טרטקובר
י״ז באייר תשכ׳ית ) 19במאי (1965
מנהל אגף רישום והסדר הקרקעות

ילקוט הפרסומים  ,1186כ״ד ,באייר תשכ״ה27.5.1665 ,

ת ק נ ו ת וזמהה
הודעה ב ד ב ר מכירת טובין שאין ל ה ם ת ו ב ע י ם ) מ ס פ ר  ,(50תשכ״ה1965-
בהתאם לתקנה  (1) 63לתקנות המכס ,אבי מודיע בזה ,בי הטובין הרשומים להלן והנמצאים במחסן המכס בשדה התעופה לוד ,יוצאו
מספר
סבן
63/65

אוירון
בי.או.איי.סי.

מצהר
יבוא
592/64

64/65
65/65
67/65
68/65

סוכנות
אל-על
אל-על
אל-על

1247/64
2527/64
2534/64
2533)64

69/65
70/65

אל-על
אולימפיק

2533/64
2554/64

71/65

אל-על

2629/64

72/65

אל-על

2729/64

73/65
74/65

אל-על
אל-על

2729/64
2729/64

75/65

אל-על

2729/64

76/65
77/65

אל־על
אל־על

2767/64
2841/64

78/65
79/65
80/65

אל-על
אל־על
ק.ל.מ.

2845/64
2845/64
2881/64

81/65
82/65
83/65

אליעל
אל-על
ק.ל.מ.

2888/64
2919/64
2940/64

84/65
85/65

אולימפיק
אייר פרנס

2962/64
2992/64

86/65

טבםו

3038/64

87/65
88/65

טבסו
אל־על

3038/64
1640/64

89/65

אל-על

1755/64

תאריך
תיאור הטובין
היבוא
 3חבילות 60 :משדרים ניידים עם רדיו גלים קצרים ,טרנזיס
6.3.64
וולט לכל
טורים עם נרתיקי עור ואוזניה 8 ,סוללות של
אחד 7 ,מערכות ובית רדיו עם הלקים להרכבת משדר פירמה
״ריאנטון״
 1חבילה :מזוודה המכילה בגדים משומשים 5.2 ,ק״ג
6.5.64
 2חבילות :רהיטים מפורקים מעץ
13.8.64
 1 13.8.64חבילה :חלקים שונים לרדיו ) (7800יחי 27.6 ,ק״ג
 32חבילות 28 :קרטונים המכילים  40מתגים בעלי  5כפתורים
13.8.63
בכל קרטון 4 ,קרטונים עם סלילי• חשמליים במשקל ברוטו
 12.5ק״ג 217 ,ק׳״ג
 27חבילות המכילות כ״א  40מתגים בעלי  5כפתורים 181 ,ק״ג
13.8.64
 1 15.8.64חבילה 200 :גליונות בתיבה 400 ,מעטפות מכתבים המודפסות
בשם פרמשרפ 3.2 ,ק״ג
 5הבילות 2 :קרטונים עם  2150לוחות עם מעגלים חשמליים
20.8.64
מודפסים בנחושת 3 ,קרטונים במשקל ברוטו  45ק״ג עפ חלקי
סלילית חשמליים מפלסטיק ומתכת 67 ,ק״ג
 32חבילות 30 :קרטונים המכילים  40מתגים מיוחדים כ״א
27.8.64
לרדיו בעלי  5כפתורים כ״א 2 ,קרטונים במשקל ברוטו  6.7ק״ג
עם סלילים חשמליים לרדיו< 216.7 ,ךג
 1 27.8.64חבילה 3300 :שנאים קטנים לרדיו 11 ,ק״ג
 25 27.8.64חבילות 25 :קרטונים בני  121סקלות מפלסטיק לרדיו בכל
קרטון 4000 ,שנאים לרדיו 96 ,סקלות לרדיו 10 ,סקלות
מזכוכית לרדיו 10 ,סקלות מזכוכית שבורות 446 ,ק־׳ג
 34 27.8.84הבילות 30 :קרטונים המכילים  40מתגים בני  5כפתורים
בכל קרטונים 2 ,קרטונים במשקל ברוטו  6.6ק״נ עט סליליפ
חשמליים לרדיו 2 ,קרטונים המכילים  1000אנטנות למקלטי
רדיו טרבזיסטירים 263 ,ק״ג
 1 31.8.64הבילה :זוג אופניים לאשת פירמה ״אומבר״ 52.8 ,ק״ג
 1חבילה 6 :בקבוקי פלסטיק עם אבקה צהובח/לבנה המכילה
5.9,64
מלח זהב לציפוי 1.5 ,ק״ג
 1חבילה;  11זוגות מכנסי צמר לגבר 5 ,ק׳׳ג
4.8.64
 2חבילות :חביות המכילות אבקה לבנה 27 ,ק״ג
5.9.64
 1חבילה :גליוגות נייר המודפסים בתמונות להעברה על כלי
9.9.64
חרסינה 17.5 ,ק״ג
מ׳ בד כותנה רקום
x
חבילה 175 :מ׳ 1.30
9.S.64 1
 1הבילה :גליל סרט קולנוע שחור־לבן ברוחב  35מ״מ 1.3 ,קףג
 1חבילה 16 :שקיות ופחית  1עם צבעים שונים בצורת אבקה,
14.9.64
 15ק״ג
 1 16.9.64חבילה 17 :הלקים ,מלבושי בשים סרוגים 7.2 ,ק״ג
 1חבילה 200 :זוגות כתפיות לחזיות  2מינים 100 ,מ׳ סרט
19.9.64
אלסטי לכתפיות 3.2 ,ק״ג
 1חבילה :פרוות עור מעובד של טלה וקטלוג עם דוגמאות
23.9.64
פרמה 0.4 ,יךג
 1 23.9.64חבילה :עורות פרווה בלתי מעובדים — דוגמאות
 2חבילות 10 :פיגורות עשויות עצם 22 ,פיגורות עשויות אבן,
8.6.64
 5בסיסים מעצם לפיגורות 14 ,בסיסים עשויים עץ לפיגורות
משחק שח בתיבת עץ עם  32פיגורות עשויות עצם 24.5 ,ק׳׳ג
 2חבילות 10 :פיגורות עשויות מעצם 22 ,פיגורות מאבן5 ,
17.6.64
בסיסים מעצט לפיגורות הנ״ל 14 ,גסיםים עשויים עץ לפיגורוח
הנ״ל ,משחק שח בתיבת עץ עם  32פיגורות מעצם 25 ,ק״ג

ן

ט״ו באדר א׳ תשכ״ה ) 17בפברואר (1963
י^קוט הפרסומים  ,1186ב״ה באייר תשב״ה27.5.1065 ,

שט היבואן

א׳ ג׳ השקעות בע״מ

סופרסוניק
םופרסוניק
טופרסוביק
מיכאל פירון את
יעקב שפירא
פופרסוניק
םופרסוניק
סופרסוניק

סופרםוניק

סופרסוניק
ג׳ורג־ו סלמן
הציפוי א׳ כהן
קרנקס
הלן קרטיס
גביש
גוטליב
יונייטד שוילי פילם
חב׳ קרמור
ליילרט מילס
גוטליב
גי .פ .ווגו
שוחרר
רחל שנגמן

רחל שבגמן

ד׳ פ ל ד
מנהל המכס והבלו
2007

ת ק נ ו ת דזנמלימ1943 ,
הודעה ב ד ב ר מכירת טובין שאין ל ה ם ת ו ב ע י ם ) מ ס פ ר  ,(51תשכ״ה1965-
בתוקף הסמכויות שהועברו אלי על־ידי שר התחבורה ,בהודעתו בדבר העברת סמכויות רשות הנמלים שניתנה לפי סעיף 3בי לפקודת
הנמלים  ,1ובהתאם לסעיף 14ד׳ לפקודת הנמלים) (1) (9לתקנות הנמלים 1943 ,׳ הנני מודיע בזה׳ כי הטובין המפורטים להלן והנמצאים
ללא תובעים בנמלים המפורטים לצדם ,יוצאו למכירה אם לא ישוהררו תוך שלושים מיומ מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
2

מספר
סידורי

שם
האביה

תאריך
בואה

תיאור הטובין

שם היבואן וכתובתו

סימנים

נמל ת ל  -א ב י ב
313/64

ישראל

5.11.63

 1קרט׳ מיזוג אויר

Berrich K-3497

810/64
811/64
814/64
815/64
816/64

עתיד
פלרמו
פינמור
בלקיט
עכו

3.5.S4
7.5.64
7.5.64
10.5.64
12.5.64

 1מכונית ווקפהול
 2ארגזים אופנים
 1כריכה אצטבה
 5כריכות ניר
 1ארגז חפצים אישיים

B/85/4295
אליאפון׳ ירושלים
L.K. T.A.
M.H. 13576
L.C.V. 37364

817/64
818/C4
819/64
823/64

עכו
עכו
גודוויל
אלקסיה

12.5.64
12.5.64
14.5.64
24.5.64

824/64
825/64
827/64
831/64

אלקסיה
אלקםיה
דנהולס
גלילה

24.S.64
24.5.G4
26.5.64
31.3.64

 4ארגזים פטיפונים
 6ארגזים ברי ניילון
 1אריזה רהיטים
 4קרט׳ מערבל מזון׳ רדיו־
פטיפון ,שואב אבק ,מנקה שטיחימ
R & C 6292 T.A.
 1תיבה בלי חרסינה
B.C. 71275
 1תיבה כד
 2ארגזים הלקי חילוף משומשים
טרכמן
אופני ישראל 140-146
 7קרט׳ צעצועיס

848/64
849/64

גונדה
גוגדה

1.6.64
1.6.64

850/64
851/64

ליאורה
ליאורה

852/64
853/64
854/64
855/64
856/64
857/64
858/64
859/64
861/64
862/64
863/64
884/64
865/64
866/64
867/64

מזל
8.6.64
7.6.64
קונג־אלף
7.6,64
קונג־אלף
7.6.64
קונג־אלף
אקספרס איד S.6.64
אקספרס איד 9.6.64
אקספורנו איד 9.6.64
אקספורט איד 9.6.64
אקספורט איד 9.6.64
12.6.64
תבור
12.6.64
תבור
כנרת
15.6.64
19.6.64
אלגידאו
21.6.64
קדט׳ חומר פרסום
סטלה
21.6.64
סטלה

869/64
870/64
872/64
873/64
876/64
878/64
879/64
880/64

22.6.64
26.6.64
26.6.64
28.6.63
30.6.64
30.6.64
30.6.64
30.6.64

2008

ליבורנו
נ .תםוס
ב .תסוס
דרור
טינום
טינום
טינומ
טינום

כריכות
5.6.64
5.6.64

309603 Kangarlo
G.T. T.A. 113A-11B
P. Fake
M.S. 77

 2כריכות בד
 1קדט׳ כריכות עט דוגמאות
של נייד דקורטיבי
Veny Plastic Foam
5
 13ארגזים ,אלקטרודות

B.J.L.S.

ה׳ בריך אצל ״אלקטרה״ בע״מ,
ת״ד 2180׳ תל־אביב
לא ידוע
משה אליאסן ,רחוב ישיבה  ,3ירושלים
לא ידוע
לא ידוע
מ׳ סוקולוב׳ אצל אמריקה אקספרס,
רחוב אלנבי  ,35תל־אביב
קנגורו בע־־מ׳ רה׳ בךיהודד׳ 1׳ תל־אביב
א -גוטליב ,רחוב המלד ג׳ורג׳ 18׳ ת״א
פ׳ פראק ,רת׳ נורדית 13׳ תל־אביב
מרטין שמידט ,שכון  ,977/3אשדות־ים
מאומיסיו שמידט ,שיכון /3דד ,9אשדוד
א׳ בוטליב ,רח׳ המלך ג־ורג׳  ,18ת״א
קופת עליה ,דחי הקישון  ,1תל־אביב
מפעלי אופנים ישראליות בע״מ ,רחוב
גליקםון  ,10תל-אביב
גנטר רוזנפלד ,ת״ד  ,4526תל־אביב

 R. 31919י׳ סליטוסקי ,רחוב בוגרשוב  ,18ת״א
 H.G. T.A. 1-5לא ידוע
 A. Brawnbergלא ידוע
J-J3 551S5
 1גליל ניר קרפט
קרגל קרגל בע״מ ,לוד
 1ארגז ציוד מחנאות
דימונה  22124רוכרט בורו ,בלוק  ,221 24דימונה
 5תיבות תלקי הלוף
 Jj1tarex47]l 1/5אינטרקס בע׳׳ט ,ת .ד ,21161 .ת״א
אריזה — חלק ציר פלדה
 R.L. 360לא ידוע
 1ארגז׳ חלקי גנרטור
 28 Aid 622004791מגהל משרד הדואר׳ תל-אביב
 6אריזות רבועים מפלסטיק
קלי גרוסמן קלי גרוסמן ,רה׳ דיזנבוף  ,173תל־אביב
 60שקים קלציום
םוכית —  1/60ת״א סוכית בע״מ ,רח׳ המסגר 62׳ תליאביב
 2אריזות חלקי חילוף למכונה
מטווך  26724מטווך ובניו ,רח׳ בלפור 1׳ תל־אביב
 B9301ד׳ י ׳ שלם בע״מ ,רה׳ אלנבי 108׳ ת״א
 1חיבה חלקי חילוף למכוניות
 2קרט׳ בגמ״ש
ויצו ת״א די־ ר ד׳ מורים׳ בית החולים אילת
 1קרט׳ צבעים בקופסאות קטנות
 P.A.C.לא ידוע
 1ארגז משי מלאכותי
 R.A. 3603כציבא דרך יפו־ת״א 9׳ תל־אביב
 1ארגז צנטיפזלין
 ISR 71 H.C.הלן קדטים ,ת״ד  ,178נתניה
2
 iליאוז בן דוד  3250/326Cלא ידוע
 1אריזה בלוק תומר בידוד
 3.D. & Co. 54לא ידוע
Cold Weather
 1כריכה עור מעובד
 3.W.B. 429אסתר קוניג ,רח׳ גורדון 79׳ תל־אביב
 1ארגז קפסוליות
ברנרד שפיסר ברנרד שפיסר׳ חהשמתאים  ,61תל־אביג
 3ארג׳ חוטי פרלון
 G.L. 126/128T.A.לא ידוע
 1ארגז חלקי<זלוף למכוניות
 GAH/22/4047/101/5Iלא ידוע
 1לשך רדיו פטיפון ׳׳.כרונדיגג״
 J.F. 1262 T.A.בלום משה ,עתיקות ג׳  ,258/18אשקלון
 1ארגז מכונה תעשיתית
 SHR NRשפע־און ,רחובות
 1ארגז מפות ומפיות מבד
 H.D. 6947 T.A.מלון דבורה׳ רח׳ בן־יחודה  ,87תל-אביב
 2אריזות לוחות ברזל
 ! D.C. T.A.לא ידוע
י5קוט הפרםוםיט  ,1186כ׳׳ת באייר ת?!כ״ה27.5.1063 ,

שם
האניה

תאריך
בואה

מספר
סידורי

518/64
519/64

אשדוד
אשדוד

16.2.64
16.2.64

 1ארגז דירי חשמל
 1ארגז חלקי חילוף

835/64

יוילנד

7.5.64

 1ארגז מוצגי תצלומים

837/64
839/64

12.5.64
שרה
כמות —  10שקים
טינום
13.5.64

S40Í94

ארקכוורט

13.5.64

841/64
842/64
845/64
847/64
882/64
885/64
886/64
887/64
888/64
889/64
890/64
891/64
893/64
901/64
904/64
906/64
907/64
908/64
911/64
912(64
913/64
914/64
917/64
918/64
919/64

ארנחים
עצמאות
הדר
אניקה
קליפסו
מאיה
נתניה
נתניה
נתניה
פרז בבורג
פרזנבורג
פרזנבורג
ארגוז
ציון
ציון
ציון
ציון
ציון
ציון
ציון
ציון
אניקה
חמר
תמר
תמר

25.5.64
26.5,64
31.5.64
31.5.64
7.6.64
7.6,64
10.6,64
10.6.64
10.6.64
11.6.64
11.6.64
11.6.64
12.6.64
23.6.64
23,6.64
23.6.64
23.6.64
23.6.64
23.6.64
23.6.64
23.6.64
24.6.64
30.6.64
30.6.64
30.6.64

תיאור הטובין

שט היבואן וכתובתו

סימנים

נמל יפו

 1ארגז  7לוחות ממתכת אל ברזלית
Soda Ash
1
 500ק׳״ב
 3ארגזים מכונת פלסטיק
בגלילים מצופה רדיד חמרן
 1תיבה טרנזיסטורים
 1ארגז פחית מכילה אבקה לבנה
 1ארגז בגדים משומשים
 3ארגזים קומפרסורים
 1קרט׳ חימיקליס
 4ארגזים מוצגי תערוכה
 75אריזות שואבי אבק
 1ארגז מאזני טחב
 53אריזות בנטוניט
 2ארגזים דוב׳ חימקליים
 1ארגז סרטי פלסטיק
 1קרש׳ פלגים
 6קרט׳ רדיו
 2קרטונים פריז׳ידר
 1קדט׳ בגדים משומשים
 1קרט׳ שואב אבק
 1קדט׳ שואב אבק
 1כריכה בגדים משומשים
 1כריכה בגדים משומשים
 1לשך היגויקלים
 1ארגז חלקים לטרקטור
 1כריכה אריגי כותנה
 3ארגזים המרי עץ
 2ארגזים ציוד מעבדה
 1שק אבקה ׳-ויטמין״

 EDJ 50091אגף החימוש׳ משרד הבטהון׳ הקריה׳ ת״א
 B.P. 7022 9817אגף האספקה׳ משרד הבטחון׳ הקריה׳
תל-אביב
 Young Communistלא ידוע
League
 702/T 280206Eלא ידוע
 Phonicianפוניצייה בע״מ׳ ת״ד  ,168חיפה
LF 60S0
W.B. 5039
 Methoceנ .כהן
ד׳ רובין
קור 1/15
C.W.M.
גרטטקי 1/4
6373
33579/060
NN N M
M 117 1-2
מוכרמן
D.S. 1679/2
H.S. D.E.S.
מרידוד 952/1-2
11329
פיגלטטוק
אגנן הרה
R.S.C. 1091
R.S.C. 1107
H.B. 1
!GPE-S429
A.G. 1507
דויש אינטריורס
G.S.H. 52/3
ויטמין b-12

לא ידוע
ביח״ר כנרת בע״מ׳ רח׳ י׳ ל׳ פרץ 20׳ ת׳׳א
לא ידוע
ר׳ רובין  79/5שנון בי׳ באר־שבע
חב׳ קור בע״מ׳ רת׳ ראם 4׳ תל־אביב
חב׳ פרויגד בע״מ׳ רה׳ בן־אבי 4׳ ת״א
חב׳ גרטסקי׳ דתי אחוזת בית 3׳ תל־אביב
דובי׳ רח׳ טשרניחובטקי 7׳ תל־אביב
האוניברסיטה העברית׳ ירושלים
לא ידוע
ארלסיבס בע״מ׳ ת״ד  ,673תל־אביב
מוברמן משה׳ רה׳ הרצל  ,19נתניה
סופר דוד ,רח׳ בן־יהודה 12׳ תל־אביב
בניס בע״מ׳ רה׳ השחר  ,4תל־אביב
מרידוד דוד ,רח׳ הדר  ,28רמת־גו
לא ידוע
לא ידוע
לא ידוע
לא ידוע
לא ידוע
לא ידוע
לא ידוע
א׳ גוטליב׳ רח׳ המלך גיורג׳ 18׳ תל־אביב
דניש אינטריורס׳ טרומפלדור 26׳ ת״א
ל׳ קירשנבאום ,רח׳ מזא״ה 46׳ תל־אביב
לא ידוע

מחסן המכס יפו
920/64
915/64
899/64
896/64
884/64
883/64
881/64
838/64
744(64

תמר
אשדוד
פאן
אלקסיה
בלק־פרינס
קליפסו
קרנק
טינוס
קולונזביח

 1 30.6.64גליל ניר
 6קדט׳ מערבלי מזון וחפצי בית
28.6.64
22.6.64
 2תיבות הלבשת משומשת
 2ארגזים פרוג׳קטורים
19.6.64
 1ארגז אבני השחזה
7.6.64
 3ארגזים בד פרלון בגלילים
7.6.64
 44קרט׳ לוחות פלסטיק
3.6.64
 1כריכה בד הלנקה
13.5.64
 2 27.10.63אריזות בלי חרסינה

52/64

אילת רותי

29.2.64

 1ארגז 3 ,לוחות פרסומת
 2מערכי גומיות פלסטיק

ט״ו באדר א׳ תשכ״ה ) 17בפברואר (1965

י5קוט הפוםזטים  ,1186כ״ה באילו תשכ״ה27.5.1065 ,

N.N. N.M.
JS/HO 436
פלורנס שרה
HUJ PD •40104
G.S.Z.
G X , 121/3
מקס רוזנבאוס
A.G. 29704
4900700
Hong Kong Trading

אניה ,ת״ד  ,1700תל־אביב
ואוקר בע״מ׳ דחי יבנה 15׳ תל־אביב
פלורנס ויט׳ רה׳ המלך דוד 55׳ חל־אביב
האוניברסיטה העברית׳ מת׳ תקניות׳ י״ם
לא ידוע
לא ידוע
לא ידוע
א׳ נוטליב׳ המלך ג׳ורג׳ 18׳ תל־אביב
סוריה אהוקאגי׳ שבי הפועלים א׳,
הרצליה
לא ידוע
ד׳ פ ל ך
מנהל המכס והבלו

2009

פקידת בנין ערים1936 ,
ששח תכנון עיר ,נתניה

שעת תכנון עיר ,נתניה

הודעה ב ד ב ר הרשאה ל ת ת תוקף לתיקון לתכנית
מפורטת והודעה ע ל ה פ ק ד ת תיקון תכנית מפורטת

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תיקון תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת בבין ערים,1936 ,
כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מהוז המרכז ,הרשתה לתת
תוקף  -בעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו ברשומות -
לתכנית מפי בת׳ - 14:348,גוש  8236ח׳  - 1176 ,1123״אור־ן״
מפעלי מתכת בע׳׳מ ,שהודעה על הפקדתה ביהד עם התשריט המצורף
אליה במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר ,נתניה ,פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1109תשב״ד.
כן במסרח בזה הודעה ,לפי סעיף  19לפקודת בנין ערים,1936 ,
כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אלי־ —
בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה  -הופקדו במשרדי
הועדה המקומית האמורה ושם יוכל כל אדם לעיין בהם.
|

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים,1936 ,
כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר ,נתניה ,הופקדה תבנית מס׳
נת - 4;'318/גוש  8270ה׳  38 ,104א ,בנין רב קומות ,ביהד עם
התשריט המצורף אליה.
^כל מעונין יוכל לעיין בתכנית ובתשריט .האמורים ,ללא תשלום,
וכל מעונין — אם כבעל ואס מבחינה אחרת — בקרקע ,בבנינים או
בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהמ ,רשאי להגיש
התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה ,תוך שני חדשים
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
י״ב באייר תשכ״ח ) 14במאי (1965

י׳ גוברניק
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז המרכז

י״ב באייר תשכ״ה ) 16במאי  (1965י' נוברניק
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכבון עיר
מהוז המרכז
שטה תכנון עיר ,נתניה

שטח תכנון עיר ,נתניה

הודעה ב ד ב ר הרשאה ל ת ת תוקף לתכנית מפורטת
והודעה ע ל ה פ ק ד ת תכנית מפורטת

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תיקון תכנית מפורטת

גמםרת בזח הודעה ,בהתאט לסעיף  (2) «18לפקודת בנין ערים,
 ,1936כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מהוו המרכז ,הרשתה
לתת תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאתר פרסום הודעה זו ברשו
מות ־ לתכנית מס׳ נת — 450/גוש  8269ח׳  - 15הצטלבות ,שהודעה
על הפקדתה ביחד עם התשריט המצורף אליה במשרדי הועדה המקו
מית לתכנון עיר ,נתניה ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1158תשכיח.
כן נמסרת בזה הודעה ,לפי סעיף 18א ) (2לפקודת כנין ערים,
 ,1936כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה —
בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה  -הופקדו במשרדי
הועדה המקומית האמורה ושם יוכל כל אדם לעיין בהם.

נמסרת בזה הודעה ,בהחאס לסעיף  19לפקודת בגין ערים,1936 ,
כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר ,נתניה ,הופקדה תכנית מם׳
בת - 15!114/גוש  8264ח׳  — 130בנין רב קומות ,ביחד עס התשריט
המצורף אליה.
כל מעונין יוכל לעיין בתכנית ובתשריט האמורים ,ללא תשלום,
וכל מעונין  -אם כבעל ואפ מבהינה אחרת  -בקרקע ,בבניבים או
בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם ,רשאי להגיש
התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה ,תוך שני חדשים
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
י״ב באייר תשכ״ה ) 16במאי (1965

י׳ גדברניק

י״ב באייר תשב״ח ) 16במאי  (1965י' גוברניק
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז המרכז

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז המרכז

שטח תכנון עיר ,נתניה

שטח תכנון עיר ,נתניה

הודעה ב ד ב ר הרשאה ל ת ת תוקף לתכנית מפורטת
והודעה ע ל ה פ ק ד ת תכנית מפורטת
נמסרה בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 18א) (2לפקודת בבין ערים,
 ,1936כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז המרכז ,הרשתה
לתת תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו ברשו
מות — לתכנית מסי בת 447/בוש  8259ת׳  ,46שהודעה על הפקדתה
ביחד עם התשריט המצורף אליה במשרדי הועדה המקומית לתכנון
עיר ,נתניה ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1154תשכ״ה.
כן נמסרת בזח הודעה ,לפי סעיף 18א) (2לפקודת 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 בל אדם לעיין בהס.
י״ד באייר תשכ״ה ) 16במאי  (1965י ' גוברניק
ירשב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז המרכז

2010

ה ו ד ע ה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תיקון תכנית מפורטת
נמסרת בזח הודעה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים,1936 ,
כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר ,נתניה ,הופקדה תבנית מס׳
בת — 16/114,.גוש  8264ה׳  -113בנין רב קומות ,ביחד עם התשריט
המצורף אליה,
כל מעונין יוכל לעיין בתכנית ובתשריט האמורים ,לללא תשלום,
וכל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע ,בבנינים או
בנכסים אחדים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם ,רשאי להגיש
התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה ,תוך שני חדשים
מיוט פרסום הודעה זו ברשומות.
ז

י״ב באייר תשכ״ה ) 16במאי (1965

י׳ גוברניק
יושג ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז המר !3

ילקוט רפוכוטים « ,118כ״וז באייר תישב״ח27.3.1005 ,

פקודת בנין ערים1936 ,
שטח תכנון עיר ,שורקות

שטה חלבון עיר ,חיפה

הודעה ב ד ב ר הרשאה ל ת ת תוקף לתכנית מפורטת
והודעה ע ל ה פ ק ד ת תכנית מפורטת

הודעה ב ד ב ר הרשאה ל ת ת תוקף לתיקון לתכנית
מפורטת והודעה ע ל ה פ ק ד ת התיקון והתשריט

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 18א) (2לפקודת בנין עריפ,
 ,1936כי הועדה המחוזית לבניה ולתכבון עיר ,מחוז המרכז ,הרשתה
לתת תוקף  -כעבור חמישה עשר יום לאחד פרסום הודעה זו ברשז־
מות  -לתכנית מס׳ בר - 83/בגושים - 3782 ,3781 ,3666 ,3508
יכין חק׳׳ל יבנה ,שהודעה על הפקדתה ביחד עם התשריט המצורף
אליה במשרדי הזעדה המקומית לתכנון עיר ,פורסמה בילקוט הפרסו־
מיט  ,1020תשכ״ג.
כן נמסרת בזה הודעה ,לפי סעיף 18א) (2לפקודת בנין ערים,
 ,1936כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה -
בצירה שבח אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה — הופקדו במש
וך ,הועדה המקומית האמורה ושם יוכל כל אדם לעיין בהפ.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לפקודו! בנין ערים,1936 ,
כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז חיפה ,הרשתה לתת
תוקף  -כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו ברשומות —
לתיקון לתכנית מפורטת הנקראת :״תכבית מסי חפ1005/א׳ — מרכז
רסקו בפינת רחוב המגינים ועין-דוד״ ,שהודעה על הפקדתה ,ביחד
עפ התשריט המצורף אליה ,במשרדי חזעדה המקומית לבניה ולתכנון
עיר ,חיפה ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1015זדצכ״ג ,עמי .1295
כן נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים,
 ,1936כי העתדףם של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה -
בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה — הופקדו במשרדי
הועדה המקומית האמורה ,ושם יוכל כל אדם לעיין בהם.

ט י ו באייר תשב״ח ) 17במאי  (1965י׳ גוברנילן
יושג ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז המרכז
שטח תכנון עיר ,שרונים

הודעה ב ד ב ר הרשאה ל ת ת תוקף לתכנית מפורטת
והודעה ע ל ה פ ק ד ת תכנית מפורטת
נמסרת מד ,הודעה ,בחהאפ לסעיף ( s i s(2לפקודת בנין עריט,
 ,1936כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז המרכז ,הרשתה
לתת תוקף  -כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו ברשו¬
מות  -לתכנית מס׳ הצ(  30גוש  7750ה׳  — 8 ,2גוש  7749ח׳ ,42 ,5
 ,128 ,127 ,57 ,43אזור בניני ציבור  -מושב ״חרות״ ,שהודעה על
הפקדתה ביחד עם התשריט המצורף אליה במשרדי הועדה המקומית
לתכנון עיר שרוניט ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1102תשכ־יד.
כן נמסרת בזה הודעה ,לפי סעיף 18א) (2לפקודת 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 כל אדם לעיין בהם.
י י א באייר תשכ״ה ) 13במאי  (1965יי גוברניק
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחה המרכז
שטח תכנון עיר ,שרונים

הודעה ב ד ב ר הרשאה ל ת ת תוקף לתכנית מפורטת
והודעה ע ל ה פ ק ד ת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 18א) (2לפקודת בנין ערים,
 ,1936כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר ,מחוז המרכז ,הרשתה
לתת !זוקף  -כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו ברשו
מ ה  -לתכנית מסי הצ - 55/גוש  7800ח׳  ,1תל־מונד ,שהודעה על
הפקדתה ביתד עפ התשריט המצורף אליה במשרדי הועדה המקומית
לתכנון עיר שרוניס ,פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1085תשב״ד,
כן נמסרת בזה הודעה ,לפי סעיף 18א) (2לפקודת בבין ערים,
 ,1936בי העתקים ׳סל התבנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה -
בצורר ,שבה אישרה אותם הועדה המהוזית האמורה — הופקדו במשרדי
הועדה המקומית האמורה ושפ יוכל כל אדם לעיין בהם.
ט״ו באייר תשכ״ה ) 17במאי  (1965י' גוברניק
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז המרכז

י?קוט הפרסומים  ,1186כ״ה באייר תשכ״ה27.5.1905 ,

י׳-א באייר חשכ״ה) 13במאי (1955

י׳ ברגמן

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחת חיפה
שטח תכנון עיר ,אילת

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין עיר,1936 ,
בי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר אילת ,הופקד העתק
של תכנית ,הנקראת ת.ב.ע.מ .ד 486/באילת ,ביחד עם התשריט
המצורף אליו.
גבולות התכנית מסומנים בקו כחול בתשריט המצורף.
כל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים ,ללא
תשלום ,וכל המעונין  -א 0כבעל ואם מבחינה אחרת  -בקרקע,
בבניניט או בנכסים אחרים ,שהתכנית האמורה משפיעה עליהם,
רשאי להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה,
תוך שני חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

י׳ ורדימון
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז הדרום
שטח תכנון עיר ,שמעונים

הודעה ב ד ב ר ה פ ק ד ת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין עיר,1936 ,
כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר ,שמעונים ,הופקד
העתק של תכנית ,הנקראת ת.ב.ע.מ - 308/7 .נגרלעים ,ביחד עם
התשריט המצורף אליו.
גבולות התכנית מסומנים בקו כחול בתשריט המצורף.
כל המעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים ,ללא
תשלוט ,וכל מעונין  -אם כבעל ואם מבחינה אחרת  -בקרקע,
בבנינים או בנכסים אתרים ,שהתכנית האפורה משפיעה עליהפ ,רשאי
להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה ,תוף
שני חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

יי׳ ירדימיץ
יושב ראש הועדה המחוזית לגניה ולתכנון עיר
מחוז הדרום
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הזמנות כתי המשפט
ב י ת ה מ ש פ ט המחוזי בירושלים
הזמנות
חיק צוואה 83;65
בענין צוואת המנותח גולדה רודולף מירושלים ,שנפטר-
בתל־אביב ביום ט׳״ז בטבת תשכ״ה ) 21בדצמבר ,(1964
והמבקש מנחם ת ד ו ל ף  ,עו״ד ,מירושלים.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו ,וליתן טעם מדוע לא תוכה ,לא תקויים ולא

תירשם הצוואה האחרונה ,ומדוע לא תינתן למנחם רודולף תעודת
קיום צוואה ,וצו הנהלת עזבון על כל המטלטלים ,הזכויות ,החובות
והמקרקעין מסוג מולק ומסוג מירי של המנוחה ,שאם לא בן יגש בית
המשפט ליחן תעודה והצו הנ״ל באמור.
י' וייס ,רשם

להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורשים להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה ,והנני מזמין בזה כל אדם הטוען
שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת ההכרזות המבוקשות מתייחסת אליו והרוצה להתנגד לה ,להגיש ,תוך עשרה ימים מיום פרסום חזמ:ה זו,
התנגדות לאותה הכרזה ,שאם לא כן יתן כית המשפט צו כטוב בעיניו.
היק ירושות 115/63
בעגין עזבון המנוח יוסף מני מירושלים ,שנפטר בירושלים
ביום י״ב באדר א׳ תשכ״ה ) 14בפברואר .(1963
והמבקשת מ ל כ ה מני.

תיק ירושות 83׳128 ,
בעגין ירושת המנוח מ ר ד כ י ו!דם מירושלים ,שנפטר בירושלים
ביים י׳ בניסן תשכ׳׳ה ) 12באפריל .(1865
והמבקשת תמר הדם מירושלים.

תיק ירושות 116/65
בענין עזבון המנוחה שרה מני ,מירושלים ,שנפטרה בירושלים
ביום ג׳ באב תשכ״א ) 16ביולי ,(1961
והמבקשת מ ל כ ה מני.

תיק ירושות 131/65
בענין ירושת המנוח יצחק םולטמן מאנגליה ,שנפטר בירושלים
ביום ו׳ באדר ב׳ תשכ״ה ) 10במרס .(1965
והמבקשים א ב ר ה ם סולטמן טרמת-גן ומיכאל םולטמן
מתל-אביב.

תיק ידועות 125/85
בענין עזבון המנוחה ב ר ט ה ב ר י ד ל שור ,מגטו למברג
שבפולין,
והמבקשת פ ר י ד ה פורמן.
תיק ירושות 126/65
בענין עזבון המנוח צבי הרמן שור ,שהתגורר בגטו למברג
שבפולין,
והמבקשת פ ר י ד ה פורמן.
תיק ירושות 127/65
בענין ירושת המנוחה טובה כהן מירושלים ,שנפטרה בירושלים
והמבקש מנדל כהן מירושלים.

תיק ירושות 132/65
גענין ירושת המנוח יצחק עבו נ/ירושליכ ,שנפטר בירושלים
ביום כ״ו בסיון תשי״ז ) 25ביוגי (1957
והמבקש יוסף אביב מירושלים.
תיק ירושות 133/65
בענין ירושת המנוח א ב ר ה ם לוין  pצבי מירושלים ,שנפטר
בירושלים ביום ד׳ בטבת תשכ״ה ) 9בדצמבר .(1964
והמבקשת ר ח ל בת משה לוין מירושלים.

י' וייס ,רשם

ב י ת ה מ ש פ ט המחוזי בתל-אביב־יפו
הזמנות
תיק עזבונות 142/64
בקשה 389/65
בעבין עזבון המנות יקותיאל !ולדמן ,שנפטר ביום י״ט
בתמוז תשכ״ג ) 11ביולי ,(1963
והמבקשת חנה גולדמן.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו וליחן טעם מדוע לא יינתן לעו״ד חיים דינשטיין
צו הנהלת עזבון על כל המטלטל ן ,הזכויות ,החובות והמקרקעין
מסוג מולק ומסוג מירי של המנוח יקוחיאל גולדמן ,שאם לא כן יגש
בית המשפט ליתן את הצו כאמור.
ש׳ כהן ,רשם
,
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תיק קיום צוואות 893/65
גענין צוואת המנוח הנס )יחזקאל( נוימן מתל-אביב ,שנפטר
ביים  26בינואר ,1963
והמבקשת דהה גרטרוד נוימן מתל־אביב.
הריני מזמין בזח כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו ,וליתן טעם ,מדוע לא תוכח ,לא תקויים ולא
תירשם הצוואה האחרונה של המנוח ,ומדוע לא תינתן תעודת קיום
צוואה לרוזה גרטרוד נוימן מתל-אביב ,שאם לא כן ינש בית המשפט
ליתן תעודה קיום צוואה כאמור.
ש׳ כהן ,רשם

יל״וט הפרפוטים  ,1136כ״ה באייר תעב"־27.3.1965 ,

ב י ת ה מ ש פ ט המחוזי בתל-אביב־יפו
הזמנות
תיק עזבונות 991/65
בענין צוואת המנוחה בילה שולץ ,שנפטרה כתל־אביב ביום
 23באוגוסט ,1963
והמבקש ישראל פ ל י ד ל נ ס ק י המכובה פ ר י ד מארה״ב.
הריבי מזמין כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימיט
מיום פרסום הזמנה זו ,וליתן טעם ,מדוע לא תוכח ,לא תקויים ולא
תירשם הצוואה האחרובה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה לישראל
פרידלנסקי ,שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור.

להווי ידוע כי הוגשה לבית משפט זה בקשה למתן צו המכריז על
יורשי המנוחה הנ״ל ועל קיום צוואתה האחרונה ,והנגי מזמין בזה כל
אדם הטוען שיש לו טובת הנאה בעזבון והרוצה להתנגד להכרזה או
ליתן טעם ,מדוע לא תוכח ,לא תקויים ולא תירשם הצוואה האחרונה
של המנוחה חב״ל ,להגיש תוך עשרה ימים מיום טרפום הזמנה זו
התבגרות להכרזה המבוקשת ולקיום הצוואה הנ״ל ,שאם לא כן יגש
בית המשפט ויחן את הצווים הנ״ל כאמור.
ש׳ כהן ,רשם

ש׳ כהן ,רשם
תיק קיום צוואה 1055/65
בעבין צוואת המבוח ד״ר מקם ראף ,שנפטר ביום  22במרס
.1965
הריני מזמין בזה כל אדפ להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימיט
מיום פרסום הזמנה זו ,וליתן טעם ,מדוע לא תוכה ,לא תקויים ולא
תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה
ליוהנה ראף מבית כץ ,שאס לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו
כאמור.
ש׳ כהן ,רשפ
תיק עזבונות 1060/65
בענין עזבון המנוח א ל ק נ ה )הידוע גפ בשם אלק( ריכלין
מדרום אפריקה,
והמבקשת ר ב ק ה ריכלין מדרום אפריקה.
להווי ידוע כי הוגשה לבית המשפט בקשה ליתן צו המכריז על
ירושת המנוח הב״ל ,והנני מזמין בזה כל אדם הטוען שיש לו טובת
הנאה בעזבון המנוח הנ״ל והרוצה להתנגד להכרזה ,להגיש תוך
שלושים יום מיום פרסום הזמנה זו התנגדות להכרזה המבוקשת,
שאם לא כן יחן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
ש׳ כהן ,רשם
תיק עזבונות 1061/65
בעני} עזבון המנוח אהרן ר י כ ל י ץ מדרום־אפריקה.
והמבקשת ר ב ק ה ריכלין מדרום אפריקה.
להווי ידוע בי הוגשה לבית המשפט בקשה ליתן צו המכריז על
ירושת המנוח הב״ל ,והנני מזמין בזה כל אדם הטוען שיש לו טובת
הנאה בעזבון הנ־״ל ,והרוצה להתבגר להכרזה ,להגיש תוך שלושים
יום מיום פרסום הזמנה זו ,התנגדות להכרזה המבוקשת ,שאם לא כן
יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
ש׳ כהן ,רשם
תיק עזבונות 1071/65
בענין עזבון המנוחה רויזה ב ו כ מ ן ־ ל ב ק ו ב י ץ  ,שנפטרה
ביום  6בדצמבר ,1964
והמבקש יחיאל לבקוביץ למתן צו המכריז על יורשי המנוהה
הנ״ל ולקיום צוואתה של המנוחה הנ״ל.

ילקוט הפרסומים  ,1183ב״ה באייר תשכ״ה27.5.1965 ,

תיק עזבונות 1092/65
בענין עזבון המנוח א ב ר ה ם כו־מונה מתל־אביב ,שנפטר
ביום  30במרס ,1965
והמבקשת רגינה כ ר מ ת ה מרחוב אוריאל אקוםטה  ,2תל-
אביב.
להווי ידוע כי הוגשה לבית משפט זה בקשה לקבלת צו הנהלת
עזגון של המנוח הנ״ל ,והריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בכית
משפט זה תוך עשרה ימים מיום פרסום הזמנת זו ,וליתן טעם ,מדוע
לא יינתן לרגיבה כרמונה צו הבהלת עזבון ,שאם לא כן יגש בית
המשפט ליתן צו כטוב בעיניו.
ש׳ כהן ,רשם

תיק עזבונות 1094/65
בעגין עזבון המנוחים דייר ה א ל ב ר ג גיולה )יוליוס(
והאל בדג אילה )לבית קל1ש( מהונגריה ,שנספו בדפורטציה
בשנת ,1944
והמבקש ד״ר ה א ל ב ר ג פ ת ץ מסט .פאול ,מינסוטה ,ארה״ב.
להווי ידוע כי הוגשה לבית המשפט בקשה ליתן צו המכריז על
ירושת המנוחים הנ״ל והנני מזמין בזה כל אדם שיש לו טובת הנאה
בעז בון המנותים והרוצה להתנגד להכרזה ,להגיש תוך שלושים יוט
מיום רישום הזמנה זו ,התנגדות להכרזה המבוקשת ,שאם לא כן יתן
בית המשפט צו כטוב בעיניו.
ש׳ כהן ,רשפ

תיק עזבונות 1097/65
בענין צוואת המנוחה שרה דנברג מלידס ,אנגליה,
והמבקש נשרנל פרובינשיאל בנק לימיטד  -המחלקה
לבאמנוח ,מלידס ,אנגליה ,בתור מבצע הצוואה של המנוחה.
הריבי מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו ,וליתן טעם ,מדוע לא תוכח ,לא תקויים ולא
תירשם הצוואה חאחרובה והתוספות אשר לה ,ומדוע לא תינתן תעודת
קיום צווזזה למבקש הנ׳׳ל ,ומדוע לא יינתן לעורך דין מ׳ ש׳ לויםון
צו הנהלת עזבון על כל המטלטלין ,הזכויות והחובות של המנוחה
הנ״ל ,שאם לא כן יגש כית המשפט ליתן את התעודה ואת הצו הנ״ל
כאמור..
ש׳ כהן ,רשם
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ב י ת המשפט המחוזי בתל-אביב־יפו
הזמנות
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורשים להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה ,והבני מזמין בזה כל אדם הטוען
שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת ההכרזות המבוקשות מתייחסת אליו והרוצה להתנגד לה ,להגיש ,תוך עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו,
התנגדות לאותה הכרזה ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
תיק עזבונות 747/65
בענין עזבון המנוח יעקב מנדלביץ ,שנפטר ביום  18במרס
,1963
והמבקש צבי מנדלביץ.
תיק עזבונות 966/65
בענין ירושת המנוחה פ ס ה ברוט ,שנפטרה בתל־אביב־יפו
ביום ד׳ בכסלו חשכ״ה ) 9בנובמבר ,(1964
והמבקשת אידה פ ר ס ל ר  ,מרחוב בלוך  ,67תל־אביב.

תיק עזבונות 1076/65
בעגין עזבון המנוח רחמים בני בן מאיר ,שנפטר ביום 9
באפריל  ,1965מרחוב לוס אנגילם  ,28קרית אונו,
והמבקשת אורפםימה קירקוריאן בני מסופיה.

תיק עזבונות 1077/65
בענין עזבון המנוח א ל כ ס נ ד ר מרקו ,שנפטר בנתניה ביום
 20בדצמבר ,1964
והמבקשת יחפה מרקו מנתניה.
תיק ירושות 1078/65
בענין עזבון המנות יוסף טוביאם ,שנפטר בתל־אביב ביום
 30בנובמבר ,1964
והמבקשת ר ח ל טוביאם.
תיק ירושה 1079/65
בענין ירושת המנוח פ א פ י ע ר לייב ,מרחוב יונה סאלק ,4
חולון ,שנפטר בתל-אביב ביום  11בינואר .1965

תיק עזבונות 1081/65/8
בענין עזבון המנוח מ ר ד כ י שוסיוב מרחובות ,שנפטר ביום
י״ד באדר א׳ תשכ״ה ) 16בפברואר ,(1965
והמבקשת מרים שוסיוב.
תיק עזבונות 1082/63/8
בענין ?מברן המנוחה ד״ר חיה )רבקה( אשכנזי מרחוב
ויצמן  ,23רחובות ,שנפטרה ביום כ״ח בטבת תשכ״ה ) 2בינואר
,(1965
והמבקש ד״ר בונים אשכנזי.
תיק עזבונות 1083/65
בעגין ירושת המנותח ארנסטינה מנדל טכפר־סבא ,שנפטרה
בכפר־סבא ביוט י״ג בתשרי תשי״ד ) 22בספטמבר  (1953וירושת
המנוח יעקב מנדל מכפר־פבא ,שנפטר בבית החולים תל־השומר
ביום י״ג בתשרי תשט״ו) 10באוקטובר ,(1954
והמבקש צבי מנדל מרחוב טהון  ,3כפר־סבא.
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תיק ירושות 1084/65
בענין עזבון המנוחה ל א ה רוגובסקי,
והמבקש אילן תהילה.
תיק עזבונות 1085/65
בעבין עזבון המנוחה פוקס אסתר ,שנפטרה בבית החולים
מזרע ביום י״ב באדר ב׳ חשב״ב ) 18במרס ,(1962
והמבקש ה ד ר )מקודם פוקס( בן־ציון ,מחולון ,רח׳ ויצמן
 ,38אצל יוסף זימיאן.
תיק עזבונות 1086/65
בענין ירושת המנוח יצחק קרייזל ,שנפטר נפתה־תקוה
בבית התולים ביליגסון ביום כ״ו באדר ב׳ תשכ״ב ) 1באפריל ,(1962
והמבקשת צ פ ו ר ה קרייזל מרתוב פירקין  ,36חולון.
תיק עזבונות 1089/65
בעבין עזבון המנוח יהודה נתן מנתניה ,רחוב צבי גרץ ,13
שנפטר במקום מגוריו ביום ט׳ באדר ב׳ תשכ׳״ה ) 13במרס ,(1963
והמבקשת פ ר ח ה נתן ,מרחוב צבי גרץ  ,13נתניה.
תיק עזבון 1090/65
בענין עזבון המנוח גרשון פ ר ש ט נ פ ל ד מרמת־יצחק ,שנפטר
כרמת־נן ביום  23בפברואר ,1965
והמבקשת ר ח ל פרשטנפלד מרחוב הרואה  ,189רמח־יצחק.
תיק עזבונות 1091/65
בענין עזבון המנוחה ה ד ס ה אלון בת שמשון ,שנפטרה בפתח־
תקוה ,ביום  8בינואר ,1959
והמבקש חיים אלון ,מדרך קיבוץ גלויות  ,89תל־אביב.
תיק ירושות 1093/65
בענין ירושת המנות מקס סילברמן ,שנפטר בתל-השומר
כיוס  3באוגוסט ,1964
והמבקשות בטי פיש ,א ס ת ר קינג ,ריבה פינקלשטיין
ודנה כהן כולן ממדינת ביו־יורק ,ארה״ב.
תיק עזבונות 1095/65
בענין עזבון המנוח זכריה הרשמן ,שנפטר ביום  8בפברואר
,1965
והמבקשים תנחום הרשמן וצביה ב ך ד ו ד ואחרים מבני-
ברק.
תיק ירושות 1096/65
בענין עזבון המנוה עמנואל םער ,שנפטר בתל־אביב ביום
י״ח בטבת תמכ׳־ה ) 23בדצמבר ,(1964
והמבקשת א י ת ה ם ע ד •

ילקוט הפרסומים  ,1186ב״ה באייר תשכ״ה27.5.1965 ,

ב י ת המשפט המחוזי בתל-אביב־יפו
ה ז מ נ ו ת )המשך(
היק ירושות 1020/65
בענין ירושת המנוחה אהובה גלילי ,שנפטרה בתל-אביב,
ביום ט״ו באדר א׳ חשכ״ה ) 17בפברואר .(1965
תיק עזבונות 1043/65/8
בענין עזבון המנוחה זהבה )גניה( ויצמן מרחוב ארלחורוב
 ,54רמת־גן ,שנפטרה ביום  17במאי ,1964
והמבקש חיים וינקלר מרחוב רוזן  ,28רמת־חן.
תיק עזבונות 1046/65
בענק ירושת המנות אריה צ׳ולסקי מתל־אביב ,שנפטר
בתל-אביב ביום  9ביוני ,1964
והמבקשת זיוה צימט מהרצליה.
תיק עזבונות 1047/65
ב מ י ן ירושת המנות א ד ו ל ף שלאו ממגדיאל ,שנפטר בפתח־
תקוה ביום  22באפריל ,1958
והמבקשת ס ל י שלאו מרחוב ז׳בוטיגסקי  ,81תל־אביב.
תיק עזבונות 1048/65
בעבין עזבון המנוחה דינה אליעזר )המכונה אלעזר( מכפר
הנגיד,
והמבקש משה א ל ע ז ר מרחוב ירושלים  ,54בח־ים.
תיק ירושות 1049/65
בענין ירושת המנוח ישראל כץ מחולון ,שנפטר ביום בי
באייר תשכ״ג ) 26באפריל ,(1963
והמבקשת ב ל ה ק ד מ נ ב ת ממושב כפר נטר.
תיק עזבונות 1098/65
נענין עזבון המנוח אליעזר קרוק מרח׳ א׳  ,36כפר םלמה,
תל-אביב ,שנפטר בתל־אביב ,ביום י״ז באדר א׳ תשכ״ה ) 19בדצמ
בר ,(1965
והמבקש מ ר ד כ י ק רוק מרחוב ויצמן  ,58כת־ים.

תיק עזבונות 1099/65
בענין עזבון המנוחה טילמן פ ל ה  ,שנפטרה בישראל ביום
 15בדצמבר ,1859
והמבקש טיל מן מונדיק.
תיק עזבונות 1100/65
בענין עזבון המנוח ד ל ל סלים בן נינו ,שנפטר בישראל ביום
 30במרס ,1960
והמבקשת ד ל ל ע׳יה.
תיק עזבונות 1101/65
בענין עזבון המנות לוי יוסף בן יצחק ,שנפטר בישראל
ביום  18בספטמבר ,1962
והמבקש לוי יצחק.
תיק עזבונות 1102/65
בענין עזבון המנוחה מ ט י ל ד ה דרשד בת אליעזר ,שנפטרה
בישראל ביום  31במרס ,1960
והמבקשת מצגר גיזה-גטל.
תיק ירושה 1233/65
בעבין עזבון המנוח פנחם רוזנפלד מרחוב נחלת בנימין ,84
תל-אביב ,שנפטר בתל־אביב ביום  1באוגוסט ,1964
והמבקש שלמה רוזנפלד מתל־אביב.
תיק עזבונות /65ל96

תיקון טעות
בהזמנות בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו ,שפורסמו בילקוט
הפרטומים  ,1180תשכ״ה ,עמי  1848בתיק עזבונות  ,967/65במקום
״יהודית פבשטיך צ״ל ״יהודית פינשטייך.
ש׳ כהן ,רשם

ב י ת המשפט המחוזי בחיפה
הזמנות
להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורשים להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה ,והנני מזמין בזה כל אדם הטוען
שיש לו טובת הנאה בעזבון שאחת ההכרזות המבוקשות מתייחסת אליו והרוצה להתנגד לה ,להגיש ,תוך עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו,
התנגדות לאותה הכרזה ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
תיק ירושות 360/65
בענין ירושת המנוחה טובה יהלום מתל-אביב ,שנפטרה
בתל-אביב ביום  7ביולי ,1964
והמבקשת ל א ה שחל מחיפה.
תיק ירושות 362/65
בעבין ירושת המנוח אליהו לוינגר מפרדס־חנה ,שנפטר
בפרדס־חבה ביום  2במרס ,1965
והמבקשת חנה לוינגר מפרדס־חנה.
תיק ירושות 363/65
בענין ירושת המנוח נסים סואץ מעפולה ,שנפטר בעפולה
ביום  2בדצמבר ,1964
והמבקשת שולמית סואץ מכביש רחביה עפולה.

1186,ילקוטהפרסומים

כ״ה באייר תיג־נ״ה65S27.5.1 ,

תיק ירושות 368/63
בעני ן ירושת המנוח ד״ר שמואל מילגרום מחיפה ,שנפטר
בחיפה ביום  9במרס ,1963
והמבקש אריה דיאמנט מחיפה,
תיק ירושה 416/65
בעבין עזבון המנוח משה מ ר ד כ י חנה מטירה ,שנפטר בטירה
ביום  28ביולי ,1953
והמבקש מרקו משה חנה מהיפה.
ש׳ רזי ,רשפ
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ב י ת ה מ ש פ ט המחוזי בחיפה
הזמנות
תיק קיום צוואה 428/65
בענין צוואת המנוחה מינדל אמיליה רובין לבית ה ל ל
מחיפה ,שנפטרה בהיפה ביום  1בפברואר ,1965
והמבקש סלומון שאול רובין מחיפה.
להווי ידוע כי הוגשה לבית המשפט בקשה למתן צו קיום צוואה
של המנוחה הנ״ל•

הריני מזמין בזה בל אלם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמגה זו ,וליתן טעם ,מדוע לא תוכה ,לא תקויים ולא
תירשם הצוואה האחרונה )והתוספת אשר לה( ומדוע לא תינתן תעודת
קיום צוואה לסלומון שאול רובין ,שאפ לא כן יגש בית המשפט ליתן
תעודה זו כאמור.
ש׳ רזי ,רשם

הזמנות גנרני הדיל הדכנייפ
ב י ת הדין הרבני האזורי בתל־אביב־יפו
הזמנות
תיק /6051חשכ״ה
הוגשה לפנינו בקשה לאישור הצוואה מיום  22ביגואר  1964של
המנוח נח ה ל ט ר כ ט  ,שנפטר בפחח־תקוה ביום כ״א בניסן תשכ״ד
) 3באפריל .(1964
המבקש :פ ר ץ ב ן ־ צ ד ק  ,מעוז אביב ג'! ,21חל־אביב.
בתוקף צו בית הדין מיום ב״ד באדר ב׳ תשכ״ה ) 28במרס ,(1965
הריני מזמין בזה כל מעונין שיש לו סיבה מוצדקת להתנגד לאישור
הצוואה הנ״ל לבוא לבית הדין תוך עשרה ימים מיום פרסום מודעה
זו ולתת טעם ,מדוע לא תאושר הצוואה הנ״ל ,שאם לא כן יתן בית
הדין צו כטוב בעיניו.

תיק /7110תשכ״ה
הוגשה לפנינו בקשה לאישור הצוואה מיום י״ז באלול תשכ״ד של
המנוח יעקב פיגדור ,שנפטר בתל־אביב ביום כ״ח בשבט תשכיה
) 31בינואר ,(1965
המבקשת :רגינה פיגדור מחל־אביב רחוב שינקין  ,36ע״י ב״כ
דרב משה קולר ,רחוב יהודה הלוי  ,55תל־אביב.
בתוקף צו בית הדין מיום ב׳ באייר תשכ״ה הריני מזמין בזה כל
מעונין שיש לו סיבה מוצדקת להתנגד לאישור הצוואה הנ״ל ,לבוא
לבית הדין תוך עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו ,וליתן טעם מדוע
לא תאושר הצוואה הנ״ל ,שאם לא כן יתן בית הדין צו בטוב בעיניו.

י׳ קובו ,סגן המזכיר הראשי

י ׳ קובו ,סגן המזכיר הראשי

י״ד באייר תשכ׳׳ה) 16במאי (1965

י״ד באייר תשב״ה ) 16במאי (1965

להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובת הגאה או המעונין בעזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לח ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו /שאם לא כן יחן
בית הדין בו כטוב בעיניו.
תיק /3872תשכ״ה
בענין ירושת המנוחה חנה ל י ב ה מאיר ,שנפטרה בחיפה ביום
כ״ב בכסלו תשי״ח ) 15ידצמבר .(1937
המבקשת :א ס ת ר איטה מרקוביץ ,מהנה דוד ,חיפה.
תיק /5837תשכ׳׳ה
בענין ירושת המנוח נפתלי סנטוד פינק ,שנפטר גיפז ביוט
ה׳ בחשון חשכ״ה ) 11באוקטובר .(1964
המבקשת :מרים פינק מרחוב פנקס  ,15תל־אביב.
תיק ;6291תשכ״ה
בענין ירושת המנוחה שרה שטנצלר ,שנפטרה בפחח־תקוה
ביום כ״ח באב תשכ״ד ) 6באוגוסט .(1964
המבקש :א ב ר ה ם שטנצלר ,שיכון ליפקני  ,12רמת־גן.
תיק /6661תשכ״ח
בענין ירושת המנוח משה הרשקוביץ ,שנפטר בתל־אביב
ביום ה׳ בניסן תשכ״ה ) 7באפריל .(1965
המבקשת :זלטה הרשקוביץ ,רחוב רמב״ם  ,14תל-אביב.
תיק /7080תשכ״ה
בענין ירושת המנוחה שיינה )סונ־ה( פרוט ,שבפטרה בתל־
אביב ביום י־״א באדר א׳ תשכ״ה ) 12בפברואר .(1965
המבקש :טוביה פרוט ,רחוב טוקולוב  ,43תל־אביב.
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תיק /7081תשכ״ה
בענין ירושת המנוחה חינה הירשברג ,שנפטרה בתל־אביב
ביום כ״ה בטבת תשכ״ה ) 30בדצמבר .(1964
המבקש :דוד הירשברג ,רחוב מודיליאני  ,15תל־אביב.
חיק ./7150תשכ״ה
בענין ירושת המנוח שמואל פלדמן ,שנפטר בפתת־תקוה
ביום כ״ה באדר א׳ תשכ״ה ) 27בפברואר .(1965
המבקשת :מדים פלדמן ,ע׳׳י ב״כ עו״ד א׳ שינכויט ,שד״ר
 ,20תל־אביב,
תיק /7256תשכ״ה
בענין ירושת המנוחה מסעודה אליהו־שירזי ,שנפטרה
בתל־אביב ביום כ״ג בניסן תשכ״ד ) 3באפריל .(1964
המבקש :יוסף אליהו״שירזי מרחוב רבי מאיד  ,12תל־אביב,
תיק /7258תשכ״ה
בענין ירושת המנוחה ל א ה )אלטה( קוק ,שנפטרה בחל־
אביב ביום ט׳ באדר א׳ תשכ״ה ) 11בפברואר .(1965
המבקש :אריה קוק ,ע״י ב״כ עו׳׳ד ש׳ אלקלעי ,יהודה הלוי
 ,43תל־אביב.
י״ד באייר תשכ״ה) 16במאי (1965

1186,ילקוטהפרפוטים
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ב י ת הדין הרבני האזורי בחיפה
הזמנות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין /בתיקים המפורטים להל] /בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזגון שאוזו!
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.
המבקשים :ישעי ליבוביץ ,ד ב ליבוביץ ,משה
תיק /2789חשכ״ה
ליבוביץ וקרולה ויים לבית לייבוביץ.
בענין ירושת המנוח ניסן קמפף ,שהושמד בידי הנאצים בברלין
בתאריך לא ידוע.
תיק /2906תשכ״ה
המבקש :א ל כ ס נ ד ר ק מ פ ף .
בענין ירושת המנוח אליעזר וייסבך ,שנפטר בחיפה ביום
תיק /2793תשכ״ה
י״ז בחשון תשכ״ח ) 22באוקטובר .(1964
בעבין ירושת המנוח ע ט ע ל צ ב י ב ל  ,שנפטר בירושלים ביום
המבקשות :הניה ל א ו פ ר וברטה רייש.
ב״א נ«ב תשי״ח ) 7באוגוסט ,(1958
תיק /2912תשכ״ה
המבקשים :גבריאל ושלמה צ ב י ב ל  ,שפרה וג ,צפורה
בענין ירושת המנוח יוסף דוד ממן ,שנפטר בחיפה ביום כ״ז
המפרץ ,חיה טאובר ,לים חסידה לבית צ ב י ב ל .
באדר ב׳ תשכ״ה ) 31במרס ,(1963
המבקשים :זץ )חנה( ממן ק ו ט ד ר ו א ד ו א ר ד עמנואל
תיק 94ד/2תשכ״ה
ממן.
בענין ירושת המנוח חרמן לייבוביץ ,שנפטר בטירת הכרמל
תיק /2919תשכ״ה
ביום ב־ באב תשכ״ד ) 11ביולי .(1964
בענין ירושת המנומיפ ההורים יוסף ל י ב ופני מרקוביץ,
המבקשות :סבינה ליבוביץ וליזיקה גולדשטיין.
האם נפטרה בחיפה ביום ז׳ בשבט תשכ״ד ) 21בינואר  ,(1964האב
נפטר בחיפה כיום נ׳ באדר ב׳ תשכ״ה ) 7במרס .(1963
תיק /2840תשכ״ה
המבקשים :בתיה ,משה ,ליובה לבוביץ והרשקו
בענין ירושת המנוחה אנא ר ה א בריל ,שנפטרה בחיפה ביום
מרקוביץ.
י״ט באדר ב׳ תשכ״ה ) 23במרס .(1965
תיק /2928תשכ~ה
בלומה.
המבקשים :ברוך ב ר י ל ומשה
בענין ירושת המנוחה ב ר ב ר ה גרוס פרנץ הוטווני דויטש,
תיק /2842תשכ״ה
שנפטרה ביום  5במאי .1945
בענין ירושת המנוחה ר ב ק ה שרף ,שנפטרה בחיפה ביום
המבקש :דני הוטווני דויטש שמואל.
 27באפריל .1955
תיק ד/293תשכ״ה
המבקשים :שושנה יעקב ,י ע ק ב שרף ואלי ציוררו.
בעגין ירושת המנוח יוסף ארוץ כהן ,שנפטר גכפר־חסידים
ביום כ״ב בכסלו תשכ״׳ח ) 37בנובמבר .(1964
תיק /2848תשפ׳״ה
המבקשים :חנה כהן ,יצחק כהן ויהודית כהן.
בענין ירושת המנוחה א ס ת ר גולדשטיין ,שנפטרה בקרית-ים
תיק /2965חשכ״ח
ביום  22בספטמבר .1964
בענין ירושת המנות נחום הפטר ,שנפטר בחיפה ביום ט״ז
גולדשטיין.
לבית
כהן
ליליאננה
המבקשת:
באדר ב׳ תשכ״ה ) 19במרס .(1963
המבקשות :בתיה הפטר ,קני ,רנה ונאוה נחשני.
תיק /2879תשכ״ת
בענין ירושת המנוחה א ס ת ר ה זרפו ,שנפטרה בחדרה ביום
תיק /3012תשכ״ה
 16במרס .1962
בפנין ירושת המנוח מקם חסיד ,שנפל בצה״ל ביום י ׳ בשבט
המבקש :אזיגן זרפו.
תשכ״ד ) 24בינואר .(1964
תיק /2883תשכ״ה
המבקשים :נינט חסיד ,שמעון חסיד ,מ ר ס ל אשכנזי
בעגין ירושת חמנוה יהושע פודהיצר ,שנפטר בחיפה ביום
ודינה לוי.
ה׳ בתשרי חשכ״ה ) 11בספטמבר .(1964
תיק /3019השב״ה
המבקשיס :א ס ת ר פודהיצר ונפתלי פ ו ר ת ) פ ו ד ה י צ ר ( .
בענין ירושת המנוחה שרה טרמנו ,שנפטרה בחיפה ביופ י׳״ב
באדר תשכ״ה ) 25בפברואר .(1964
תיק /2894תשכ״ה
המבקשים :מאיר טרנגנו ,משה ודוד טרנגנו ,ב ר ט ה
בעגין ירושת המנוה הינריך פרידמן ,שנפטר בחיפה ביום
וקורץ טרונגנו.
ט׳ באדר א׳ תשכ״ה ) 10בפברואר .(1965
תיק /3024תשכ״ה
בעבין ירושת המנוח יואל פרידמן ,שנפטר בחיפה ביום י״ב
המבקשות :ח ר ט ה פרידמן ,חנה לבנשוס ומרטה
בניכן תשכ״ה ) 20באפריל .(1965
פרידמן •
המבקשים :מ ל כ ה פרידמן ,אמנון פרידמן ,ר ח ל
תיק /2895תשכ״ה
ו כ ר מ ל ה פרידמן.
בעגין ירושת המנוחה.שיינה רוזה וינר ,שנפטרה בתל־אביב
תיק /3053חשכ״ה
ביום  11באוקטובר .1963
בענין ירושת המנות טאופיל מרכוס ,שנפטר בחיפה ביום
המבקשים :מנדל ,נפתלי ,נחום ,צבי הרשל ,א ב ר ה ם
ז׳ בניסן תשכ״ה ) 24במרס .(1961
ד נ ר וחיה הופר.
המבקשים :הנדה מרכוס ,א ב ר ה ם מרכוס ,גרדה
תיק /2904תשכ״ה
שטיינהרדט ושונה לוסטיג.
בענין ירושת המנוחה מינה לייבוביץ ,שנפטרה בפרדם־חיה
א' וסרמן ,מזכיר
ג׳ באייר תשכ״ה ) 5במאי (1965
ביום כ״ז בתשרי תשכ״ה ) 3באוקטובר .(1964
ילקוט הפרסומים  ,1186כ״ה באייר תשכ״ה27.5.1965 ,
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חוק הצהרות מוות ,תשי״ב—1952
בבית המשפט המחוזי בירושלים

 .4אזרחותו; פולנית.
תיק הצהרות מוות 92/64

בענין חוק הצהרות מוות ,תשי״ב,1952-
ובעבין הצהרת מוחו של הנעדר מיצ׳יסלב ט י ב ת ,
והמבקש היינריך צבי טיברג ממעוז אביב  ,10/4תל-אביב
ע״י ב״כ עו״ד א׳ הופרט ,שמענו הוא :רחוב הלל  ,28ירושלים.
להווי ידוע כי היינריך צבי טיברג פנה אל בית המשפט המחוזי
בירושלים בבקשה להצהיר על מותו של מיצי׳םלב טיברג שגעלפ
ומשערים שהוא מח וכי בית המשפט ידון בבקשה הנ״ל ביום 2
בספטמבר  1965בשעה  08.30בבוקר או סמוך לשעה זו.
תה תיאורו של מיצייסלב טיברג לפי הצהרת המבקש:
 .1מקום לידתו ותאריך לידתו :לבוב ,פולין)כיום בריה״מ( אפריל
.1923
 .2מקום מגוריו הרגיל :לבוב ,רחוב יבובפקח  ,8פולין.
 .3מקום מגוריו הידוע האחרון :קיוב ,אוקראינה ,ברית־המועצות.

 .5התעסקותו :סטודנט.
 .6התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שמיצייםלב טיברג עדיין
בהיים והמקום שבו נמצא אז 1944 :עם גיוסו לצבא הסובייטי.
 .7השמות והכתובות של בני משפחתו הקרובים ביותר :הינריך צבי
טיברג ממעוז אביב  ,10/4תל-אביב.
 .8סימנים אחרים :אין.
כל מי שיש לו ידיעות על מיצי׳םלב טיברג מתבקש בזה להמציא
לבית המשפט בין בכחב עד ליום הדיון ,ובין בעל טח לפני בית המשפט
במועד הנקוב לעיל ,וכל אדם מעונין הרוצה להתנגד להצהרת המוות
יחייצב לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל ,אם בעצמו ואפ על ידי
בא כוחו ,וינמק את התנגדותו ,או ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה
שניחנה על ידיו שבה פורטו טעמי ההתנגדות ,או ימסור הודעה גפני
נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל ,שבה יפרט את טעמי
ההתנגדות ,שאם לא בן יחליט בית המשפט כטוב בעיניו.

א׳ מ׳ שמחה ,רשפ

הודעות כרכר כקשות לפירוק ח ב ר ו ת
בבית המשפט המחוזי של ת ל ־ א ב י ב ־ י פ ו
תיק מס׳ 1094/65
בענין פקודת החברות,
ובענין  Motor Hoteîs Development Corporationעל־
ידי ד׳״ר דוד חרמן ,עו״ד ,רחוב אחוזת בית  ,6חל־אביב.
נמסרת בזה הודעה ,שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל על־
ידי בית המשפט המחוזי של תל־אביב־יפו ,הוגשה ביום  15באפריל
 1965לבית המשפט הנזכר לעיל ,על־ידי המוסד לביטוח לאומי וקרן
השוואה לתשלום תגמולים למשרתים במילואים וכי ניתנה הוראה
שבקשת פירוק זו תבורר בפני בית המשפט היושב בדין בתל־אביב־
יפו ביום  14ביוני .1965
כל נושה או משתתף של ההברה הזאת הרוצה לתמוך במתן צו
בענין הבקשה או להתנגד לכך ,יכול להופיע בשעת הבירור אם בעצמו
או באמצעות עורך הדין שלו והעתק מן הבקשה הזו יינתן לכל בושה
או משתתף של ההברה הזו הדורש אותו מן החתום מטה ,בשלמו
את התשלום הקבוע בעדו.

בבית המשפט המחתי ב ת ל ־ א ב י ב ־ י פ ו
תיק אזרחי 1214/65
בענין פקודת החברות,
ו ב ע י ן א ר ־ ק ר בע״מ )בפירוק מרצון(.
נמסרת בזה הודעה ,שבקשה לפירוקה של החברה הנ״ל על ידי
בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו הוגשה ביום  27באפריל 1965
לבית המשפט הנ׳׳ל על ידי שמואל בינדר ,מרחוב חומה ומגדל ,76
חולון ,וכי הבקשה הנ״ל תישמע בפני בית המשפט הנ״ל ביוט 22
ביוני  1965בשעה .08.30
כל נושה או משתתף של ההברה הנ״ל אשר ברצונו לתמוך במתן
הצו המבוקש או להתנגד לו רשאי להופיע בעצמו או על ידי באי כהו
בעת שמיעת הבקשה ,העתק מהבקשה יימסר לכל בושה או משתתף של
החברה הנ״ל הרוצה בכך על ידי החתום מטה לאתר תשלום המס
הקבוע.
משה ק ר ת  ,עו״ד
רחוב העליה  ,3תל־אביב
בא כוח המבקש

משה בוטון
המוסד לביטוח לאומי
ככר מסריק  ,15תל־אביב
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 השם וחמען של האיש .או ,אם זוהי פירמה ,את
השם וחמען של הפירמה ,והיא צריכה להיות חתומה על ידי האיש או
הפירמה ,או על ידי עורך הדין שלו או שלה )אס יש להם עורך דין(,
וצריך למסרה או — אם היא נשלחת על ידי הדואר — צריך לשלתה
בזמן שתספיק להגיע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה אהה אחרי
הצהרים של יום  13ביוני .1965

2018

ילקוט הפרסומים

ה ע ר ה  :כל אדם הרוצה להופיע בעת שמיעת הבקשה הנ״ל חייב
למסור או לשלוח בדואר לבא־ כוח המבקש הנ״ל הודעה בכתב על
רצונו זה .ההודעה תציין את שמו ומענו של האיש או של הפירמה
ותהיה חתומה על ידי האדם או הפירמה )או בא־כוחס( ותימסר ,או
באפ המשלוח הוא על ידי הדואר תישלת באמצעות הדואר חוך זמן
מספיק כדי שתביע לידי הנ״ל לא יאוחר משעה  13.00ביום  21ביוני
.1965

כ״ה באיירתשנ״ה6,
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הודעות בדבר בקשות לפירוק חברות
בבית המשפט המחחי ב ת ל ־ א ב י ב ־ י פ ו

בית המשפט המחוזי של ת ל  -א ב י ב ־ י פ ו

מיק פירוק זזמ־ות 1331/63

תיק אזרחי 1317/65
בענין פקודת החברות,

ב»נין ח ב ר ת החצץ במגדל צ ד ק בע׳־מ.

ובעבין ישראל א ק ס פ ר ס בערבון מוגבל.
נמסרת בזה הודעה שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל על יד־
בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו הוגשה ביום  5במאי  1965לבית
המשפט הנזכר לעיל על־ידי ההברה קופת הקואופרטיבים בע״מ על-
ידי ב-ג ח׳ בכרך ,עו״ד ,מרחוב בחלת בנימין  ,70תל־אביב ,וכי ניתנה
הוראה שבקשת פירוק זו תבורר בפני בית המשפט היושב בדין בתל-
אביב ביום  21ביוני  1965בשעה ,8.30
כל נושה או משתתף של החברה הזאת הרוצח לתמוך במתן צו
בענין הבקשה או להתנגד לכך .רשאי להופיע בשעת הבירור ,אם
בעצמו או באמצעות עודך הדין שלו .העתק מבקשה זו יינתן
לבל נושה או משתתף של החברה הזאת הדורש אותו מן החתום מטה
ך
ןן׳
בשלמו את התשלום ״קבי״ ב יי•

ביתנה בזה הודעה ,שבקשה לפירוק ההברה אשר שמה נקוב
לעיל על ידי בית המשפט המחוזי בחל־אביב־יפו ,הוגשה ביום 7
במאי  1965לבית המשפט האמור על ידי אהרן קלוגר ושלום אבנרי,
וכי ניתבה הוראה שבקשת פירוק זו תבורר בפני בית המשפט היושב
בדין בתל־אביב־יפו ביום  28ביובי  1965שעה .08.30
כל בושה או משתתף של החברה האמורה ,הרוצה לתמוך במתן צו
על סמך הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע לשם כך בשעת
הבירור ,בין אם בעצמו ובין אם באמצעות עורך־דין שלו.
העתק מבקשה זו יומצא לכל בושה או לכל משתתף של החברה
האמורה הדורש אותו מהחתום מטה ומשלם אח ההיטל הקבוע בעדו.

א ב ר ה ם דינרי ,עי־ד
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שדי רוטשילד  ,56תל־אביב
בא כוח המבקשים

5

רה׳ נחלת בנימין  ,70תל־אביב
בא כוח קופת הקואופרטיבים מב״-מ
הערה :כל הרוצח להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייב
למסור או לשלוח עליידי הדואר ,לאיש החתום לעיל הומה על רצונו
זה .ההודעה תציין את השם והמען של האיש או ,אמ זוהי פירמה ,את
השם והמען של הפירמה והיא צריכה להיות חתומה על-ידי האיש או
הפירמה או על-ידי עורך הדין שלו או שלה )אט יש להט עורך דין(
וצריך למסרה או  -אם היא נשלחת על ידי הדואר  -צריך לשלחה
בזמן שתספיק להגיע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה אחה
אחרי חצהריים של יום  20ביוני .1965

בבית המשפט המחוזי ב ת ל ־ א ב י ב  -י פ ו
תיק פירוק חברות 1328/65
בעגין פקודת החברות,

ובעגין ח ב ר ת ניפוניס ל מ ס ח ר בע״מ.
נמסרת בזה הודעה כי בקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל ,על
ידי בית המשפט המחוזי של תל־אביב־יפו ,הוגשה ביום  5במאי 1965
לבית המשפט הנזכר לעיל ,על־ידי חברת בךשאול אלקטרוביקס
בעימ ,מרחוב בהלת בנימין  ,81תל-אביב ,וכי ניתנה הוראה שבקשת
פירוק זו תבורר בפני בית המשפט היושב בדין בתל-אביב-יפו ביום
 29ביוני  1965בשעה .08.30
כל נושה או משתתף של החברה הזו הרוצה לתמוך במתן צו
בענין הבקשה או להתנגד לה ,רשאי להופיע בשעה הבירור אמ בעצמו
או באמצעות עורך־הדין שלו והעתק מן הבקשה ינתן לכל נושה או
משתתף של החברה הזו הדורש אותו מן החתום מטה ,בשלמו את
התשלום הקבוע בעדו.
מ׳ טורבוביץ ,עורך-דין
רחוב לילינבלוס  ,26תל-אביב
בא כוח החברה בן שאול
אלקטרוניקס בע״מ
הערה :כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה חייג
למסור או לשלוח על ידי הדואר לאיש החתום לעיל הודעה על רצונו
זה ,ההודעה תציין את השם והמען של האיש ,או אם זו היא פירמה את
השם והמען של הפירמה והיא בריסה להיוח חתומה על ידי האיש או
הפירמה — או על ידי עורך־הדין שלו ,וצריך למסרה או אם היא
נשלחת על ידי הדואר צריך לשלחה בזמן שתספיק להגיע אל החתום
לעיל לא יאוחר משעה אחת אתרי הצהרים של יום  28ביוני .1965

הערה :כל מי שבכוונתו להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה,
חייב למםור ,או לשלות בדואר ,לאדם אשר שמו נקוב לעיל ,הודעח
על כוונתו זו .יש לציין בהודעה אח השם והמען של האדם ,או ,אם זו
פירמה  -את השט והמען של הפירמה ,וחייבים לחתום עליה האדם או
הפירמה ,או עורך הדין שלו או שלה )לכשישנו( ,ויש למטרה או -
אם שולחים אותה בדואר  -לשלחה תוך זמן שיאפשר לבקשה להגיע
אל האדם אשר שמו נקוב לעיל ,לא יאוחר משעה  1.00אחרי הצהרים
של יום  27ביוני .1965

בבית המשפט המחוזי ב ת ל ־ א ב י ב  -י פ ו
תיק פירוק 1373/65
בענין פקודת ההברות,
יבענין

הבית המרכזי בע״מ.

נמסרת בזח הודעה ,שבקשה לפירוק החברה הנזכרת לעיל על ידי
בית המשפט המחוזי של תל-אביב-יפו הוגשה ביום  10במאי 1965
לבית המשפט הנזכר לעיל על ידי אבא בביוף מרחוב אחד-העפ ,38
תל־אביב ,וכי ניתבה הוראה שבקשת פירוק זו תבורר בפני בית
המשפט היושב בדין בתל־אביב-יפו ביום  29ביוני  1965בשעה .08.30
כל נושה או משתתף של החברה הזו הרוצה לתמוך במתן צו
בעבין הבקשה או להתנגד לכך דשאי להופיע בשעת הבירור ,אט
בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו והפתק מן הבקשה הזו יינתן לכל
נושה או משתתף של החברה הזאת הדורש אוחו מן החתום מטה בשלמו
אח התשלום הקבוע בעדו.
א ל כ ס נ ד ר זק ,עורך-דיז
רחוב יהודה הלוי  ,127תל־אביב
בא כוח אבא בביוף
הערה :כל הרוצה להופיע בשעת בירור הבקשה האמורה ,הייב
למסור או לשלוח על ידי הדואר ,לאיש החתום לעיל הודעה על
רצונו זה .ההודעה תציין את השכ והמען של האיש או אם זוהי פירמה,
את השפ והמען של הפירמה והיא• צריכה להיות חתומה על ידי האיש
או הפירמה או על ידי עורך־הדין שלו או שלה )אט יש להם עורך־
דין( וצריך למוסרה ,או אם היא נשלחת על ידי הדואר-צריך לשלחה
בזמן שתספיק להגיע אל החתום לעיל לא יאוחר משעה »הת אחרי
הצהרים של יום  28ביוני .1965

ת י ק ו ן טעות  -בהודעות בדבר בקשות לפירוק חברות שפורסמו בילקוט הפרטומיס  ,1183תשכ״ה ,עמי  ,1981בתיק אזרתי 5/65ד,5
במקום ״בא כוח המבקשת״ צ״ל ״אי זר ,ש -ם׳ וואנו ,באי כוח המבקשים׳.
ילקוט חפרםומים  ,1186כ״ח באייר תשכ״ה27.5.1965 ,

2019

פקודת ד ח כ ר ו ת
הודעה ל פ י סעיף (3) 242
נמסרת בזה הודעה ,כי לאחר שלושה חדשים מתאריך הודעה זו יימחקו שמות ההברות המפורטות להלן מפנקס ההברות ,אלא אם
יוגשו סיבות המחייבות אחרת.
מספר
סידורי
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

שם ההברה

מספר
ההיק

חלקה  109בגוש  7167בע״מ
טירת חלקה  53בגוש  8265נתניה בע׳׳מ
דירה ברחוב הפרדס  6בע״מ
טירת חלקה  103בגוש  8267בע״מ
חברת דוד בגוש  3946חלקה  1בע״מ
מעון עשרים ושבעה בבוש  3947בע״מ
חלקה  181בגוש  6049בע״מ
מעוז הקריה בע״מ
חלקה  179בגוש  6195בע׳׳מ
חלקה  44כגוש  6361כע׳׳מ
חברת חנות פרידמן בע״מ
ביה רחוב תנה סבש )חולון( בגוש  7167בע״מ
רחוב וולפסון  64תל־אביב בע״מ
בכם אליגר בע״מ
הלקה  26בגוש  6124בע״מ
חברת גוש  10783חלקה  13כע״מ
הלקה  11123בגוש  6122בע׳׳מ
הלקה  74בגוש  6145בע״מ
בע״מ 8260בע״מ
 139גוש
חלקה
3701
הברח חלקה  538בגוש
הלקה  464בגוש  6048בע״מ
הברת הלקה  408בגוש  8274בע״מ
־״במבוק״ בע״מ

30141
30261
30402
30467
30562
31138
32363
32481
32605
32608
32826
32909
33140
33341
33415
33941
34196
34213
34355
34824
36041
36977

מספר
סידורי
23
24
25
26
27
28
29

מספר
התיק

שם החברה

38033
38469
38727
38882
40403
41389
43818

חלקת ק .י ,בלג״מ
חלקה  253בגוש  6045בע׳׳מ
הנכס כרחוב לוי יגהק  7נ בע״מ
תמזה מטי  7123בע״מ
חיבל קיילה בע״מ
מגורי מ .נ .בשדרות הנציב בע״ט
״אלטיב״ חברה ישראלית להשקעות בע״מ
Ü3Ore& Cliemical Limitedגני״!

/515חז

הודעה ל פ י סעיף (4) 242
נמסרת בזה הודעה ,ני לאחר שלושה חדשים מתאריך הודעה זו,
יימחקו שמות החברות המפורטות להלן מפנקס החברות אלא אם
יוגשו סיבות המחייבות אחרת.
מספר
סידורי

מספר
התיק

שפ החברה

V.L./2139

1
ב״ט באדר א׳ תשב״ה ) 3במרס (1965

א׳ דנציגר
רשם החברות

הודעה ל פ י סעיף (3) 242
נמסרת בזה הודעה כי לאחר שלושה חודשים מתאריך הודעה זו יימחקו שמות החברות הנזכרות להלן מפנקס החברות ,אלא אט יוגשו
סיכות המחייבות אחרת.
מספר
פירורי
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

שם החברה

היכל הכרמיות ) (1962בע״מ
חלקה  62בגוש  10892בע״מ
הלקה  340בגוש  6679בע״מ
מגורים בחלקת  98גוש  30038בע״מ
מעון חלקת  98גוש  30038בע״מ
חלקה  360בגוש  6637בע״מ
חלקה  570בגוש  6190בע״מ
גוש  7164חלקה  39בע״מ
הלקה  27בגוש  6545בע״מ
חלקה  28בגוש  6345בע״מ
מוצרי יצוא בע״מ Export Products Limited
חלקה  177בגוש  6734בע״מ
חלקה  302גוש  6737בע״מ
כגוש בע״מ
תלקה 86
חברת6166
מגרש בגוש
 6960בע״מ
חלקה 19
גוטר בע״מ
ויבברגו—חולון
הברח 6743בעיר
חלקות  57/58בגוש
בע״מ
חלקה  89בגוש  7148בע״מ
חלקה  16בגוש  6455בע״מ
הברת קיטבות ופיתוח בע״מ

2020

מספר
התיק
37074
37457
37825
37979
37980
38352
38926
39405
39414
39415
39846
39850
39892
39980
40906
41031
41802
42131

מספר
סידורי

מספר
התיק

שם החברה

 19החברה תריסולין בע״מ
 20הברה בינלאומית לפתוח כלכלי בע״מ
Economical

for

43807

Jnternationsi Company

Development Ltd.

4441S

הודעה ל פ י סעיף (4) 242
נמסרת בזה הודעה כי לאחר שלושה חודשים מתאריך הודעה זו
ימחקו שמות החברות הנזכרות להלן מפבקס החברות ,אלא אם יוגשו
סיבות המחייבות אחרת.
מספר
סידורי

שם ההברה

1
2

מספר
התיק
V.L./2018
V.L./2027

כ״ט בא-ד א׳ תשכ״ה) 3במרס (1965

א ' דנציגר
רשם ההברות

י?קוט הפרסומים  ,1186כ״ה באייר תשב״ה27.5.1865 ,

הודעות ל פ י סעיף (5)242
נמסרת.בזת הודעה ,כי שמות ההברות המכרות להלן נמחקו מפנקס ממכרות.
מספר
סידורי
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

שם החברה

מספר
התיק

 6212הלקה  547/9בע״מ
גוש בע״מ
בית בחלת בנימין 75
 Beitבע״מ
חימיקלים
אביב
4046
Nahalat-Benjamïn
75 Limited
10621
מעונות פישמן) (14בע״מ
12529
בית־בלוך  41בע״מ
12907
בית ברחי םוטין  15בע׳׳מ
13077
הלקה  413בגוש  0123בע׳׳מ
14331
מעונות רה׳ שפיבוזח  24בע״מ
15232
הברת הלקה  82בגוש  6108בע״מ
17665
חלקה  312בגוש  6207בע״מ
18373
מעון מרים בע״מ
19726
הלקה משנה  216/5בגוש  6127בע׳״מ
20151
הלקה  560בגוש  6128בע״ט
21469
חברת חלקת משנה  163/8גוש  6215בע׳׳מ

מספר
סידורי

מספר
התיק

שט ההברה

23296
13
25772 Avlv Chemicals Limited
14
15 25788
 4חלקת משנה  25/7בדיזבגוף  263בע״מ
דירה
16 26633
 43בגוש  6205בע״מ
חלקה
17 27170
 541בגוש  6190בע״מ
חלקה
18 33615
 140בגוש 6580
חלקה
19 34003
לפתוח גוש  10778בע״מ
הברה
20 34010
 7148חלקה  30בע״מ
גוש
21 34078
 304בגוש  6355בע״מ
חלקה
22
יצואני שמנים בע־׳מ
איגוד
34154 Oil Exportera Association Limited
י״ט באדר א׳ תשכ״ה ) 22בפברואר (1965

י' לוי
רשם החברות בפועל

נמסרת בזה הודעה כי החברות אשר שמותיהן מפורטים להלן נמחקו מפנקס החברות.
מספר
סידורי
בית גפן בע״מ

!
2
3

שם החברה
Ede Limited
Beith Gefen Limited
Jehoshua Ltd.

מספר
התיק
578
789
1322

קרימקס חברה למסחר בע״מ
4
2315 The Carimex Trading Ltd.
4472 Elgazig Limited
5
אלגזיג בע״מ
6 6582
הברה בע״מ
ע.ב.י.
7829 Goods Suppliers Ltd
7
ספקי — סחורות בע״מ
8 8091
 483בגוש  6205בע״מ
חלקה
9
מפעלים הימיים )ישראל( בע״מ
״ארביס״
8278 Erbis Chemical Works (Israel) Limited

מספר
סידורי

מספר
התיק

שם התבדה

 10חברת אולטרה  -אוריבט עבר־יפ בע׳׳מ
"Ultra — Orient Ever-Yam" Company Limited
 11מעונות עמנואל ״4״ בע׳״מ
 12חברת רה׳ בני ברק  30בע״מ
 13בכטי ש.ש .בע״מ
 14חברת ״תזן״ בע״מ
 15חברת גוש  6155חלקה  278בע־׳׳מ
 16תעשיות פרידמן בע״מ
 17דירה ברמ״ג דחי נתן בע״מ
 18חלקה  198בגוש  6154כע״מ
כ״ד באדר א׳ תשכיה) 26בפברואר (1965

8288
8632
9432
10063
11303
11487
13821
13836
13994

א' ת צ י ג ר
דשפ התבדות

נמסרת כזה הודעה כי החברות אשר שמותיהן מפורטים להלן נמחקו מפנקס החברות.
מספר
סידורי

שם החברה

מספר
התיק

27642
חברת הלקה  59בגוש  6636בע״מ
1
40038
חברת חלקה  90בגוש  536בע׳״מ
2
40040
 3חברת חלקה  95בגוש  s 56בע״מ
40290
 4גוש  6923חלקה  121בע״מ
נחלת נטי שרף בע״מ
40364
חלקה  120בגוש  3935כע׳׳מ
5
40414
חלקה  26בגוש  30024בע־״מ
6
40424
חלקה  22בגוש  8259בע״מ
7
40466
חברת חלקה  99בגוש  6049בע׳׳מ
8
40497
חברת ״איריס פ״ת״ בע״מ
9
40498
 10חברת ״רוגן פ״ת בע״מ״

קוט הפרסומים

 5י  , 1 1 8 6ב״ה באייר תשכ״ה65S27.5.1 ,

מספר
סידורי
מעון
אחוזת
דירה
מעונות
15
חלקה
בוארון

שפ החברה

מספר
התיק

11 40836
בדחי פרץ חיות  33בע״מ
12 41060
יפה בגוש  6896חלקה מס׳  1בע״מ
13 41139
אבן גבירול  184בע״מ
14 41160
חלקה  87בגוש  6176בע״מ
41579 NaciialtNetty Scherf Ltd.
16 41429
 479בגוש  6751בע״מ
17 41779
ושות׳ חברה לקבלנות ובנין בע׳׳מ

כ״ו באדר א׳ תשכ״ה) 28בפברואר (1965

א' דנציגר
רשם החברות

2021

הודעות מ א ת כ מ ם הנ5פיה הרשמי
בקודת החברות
צווי פירוק ואסיפות ראשונות

הודעה ע ל שחרור מ פ ר ק

שפ החברה :בית חרושת מכני וליציקה משה בנציבברג ובניו בע״מ
בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב בלפור  ,25תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב-יפו ,תיק אזרחי .685/65
תאריך צו הפירוק :ח׳ באייר תשב״ה ) 10במאי .(1365
תאריך הגשת הבקשה :כ״ח באדר א׳ תשכ״ה ) 2במרס .(1965
היום והמקום לאסיפות ראשונות :י״ה בסיון תשב׳״ה ) 18ביוני (1965
במשרד כובס הנכסים הרשמי רחוב נחלת בנימין  ,39תל־אביב.
שעת האסיפות (1 :נושים בשעה  9.30בבוקר.
 (2משתתפים בשעה  9.45בבוקר.

שם ההברה :״לבור״ תעשיה הימית וצרכי מזון בע״מ בפידוק.
מען המשרד הרשום :רחוב נחלת בנימין  ,107תל-אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב-יפו ,תיק אזרחי .3844(59
שט המפרק ,תיאורו ומענו :משה שייער ,עו״ד ,רחוב אחוזת בית ,5
תל-אביב.
חאריך השחרור :י׳ באייר תשכ״ה ) 12במאי .(1965

י״ח באייר תשכ״ה) 20במאי (1965

ה׳ ק דמון
כונס הבכםים הרשמי

שט החברה :״אדבר״ חברה לייבוא ,ייצוא ,סחר ,והייצור במוצרי
אלקטרוניקה בע״מ בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב אלנבי  ,26תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .626/65
תאריך צו הפירוק :כיה בניסן תשכ״ה ) 27באפריל .(1965
תאריך הגשת הבקשה :כ״ד באדר א׳ חשכ״ה ) 26בפברואר .(1965
היום והמקוט לאסיפות ראשונות :ד׳ בסיון תשכ״ח ) 4ביוני ,(1965
במשרד כונס הנכפים הרשמי ,רחוב נחלת בנימין  ,39תל-אביב,
שעת האסיפות (1 :נושים בשעה  11.30בבוקר;
 (2משתתפים בשעה  11.45בבוקר.
ט״ז באייר תשכ-ה ) 18במאי (1965

ח׳ קדמון
כונס הנכסים הרשמי

הודעה ע ל מינוי כונס נכסים
שם החברה :סי.ווי.א .הבורג בע״מc.v.A. Haboreg Limited. ,
מען המשרד הרשום :אזור התעשיה רמלה,
בית המשפט המחוזי של :חל-אביב־יפו ,תיק המרצה .2739/65
שם כונס הנכסים ומענו :כונס הנכפים הרשמי ,רח׳ ידידיה פיבת פורשי
ירושלים.
תאריך המינוי :ה׳ באייר תשכ״ח ) 7במאי .(1965
ט״ז באייר תשב״ה ) 18במאי (1965

ט״ז באייר תשכ״ה ) 18במאי (1965

ח׳ קדמון
כוננו הנכסיט הרשמי

הודעה ע ל תשלום דיבידנד
שפ החברה :טדוסע יהלומים בע״ט בפירוק.
מען המשרד הרשום :בניני התערוכה ,תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב-יפו ,תיק אזרחי .120/61
הסכום לכל לירה :לנושים ברין קדימה 100 :אגורות ולנושים רגילים:
אגורה אחת.
דיבידנד ראשון או אחר :דיבידנד ראשון.
זמן פרעונו :כ״ח באייר חשב״ה ) 30במאי .(1965
מקום פרעוגו במשרד המפרק :פנחס מבדלוביץ ,עו״ד ,שדרות רוט
שילד  ,20תל־אביב.
י״ד באייר תשב״ה ) 16במאי (1965

ח׳ ק ד מ ץ
כונס הנכסים הרשמי

הודעה ב ד ב ר כוונה להכריז ע ל דיבידנד
שם ההברה :״פרי חומץ״ בית חרושת לתעשית חומץ טבעי בע״מ
בפירוק.
מען המשרד הרשום :רה׳ פינסקר  ,57בית רוברט הריאון ,תל־אביב.
בית המשפט המחתי של :תל־אביב-יפו ,תיק אזרחי .2607/60
היום האחרון לקבלת הוכחות :י״א בסיון חשכ״ה ) 11ביוני .(1965
שם המפרק ,תיאורו ומענו :יהודית סחר ,עד׳ד ,רחוב שמריהו לוין ,3
תל־אביב.
ט״ז באייר תשכ״ה ) 18במאי (1965

 'Mקדמון
כובס הנכפים הרשמי

ח׳ קדמון
כונס הנכסים הרשמי

הודעה ע ל החזרת עודף למשתתפים
שם החברה :אוניון מפעלי מתכת בע״מ בפירוק.
מען המשרד הרשום :רהוב לח־גרדיה  ,6תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .4051/64
שם המפרק ,תיאורו ומעבה כונס הבכסימ הרשמי ,רחוב ידידיה,
פינת כורש ,ירושלים.
תאריך המינוי :ט״ז באייר תשכ״ה ) 18במאי .(1965

שם ההברה :״המקציע״ בע״מ בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב אלישע  ,3ירושלים.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים ,תיק אזרחי .142/64
הסכום לכל מניה 30 :לירות,
עודף ראשון או אחר :ראשון.
זמן פרעונו :כ״ח באייר תשכ״ה ) 30במאי .(1965
מקום פרעונו במשרד המפרק :גמליאל ענדא ,רו״ה ,רחוב שמאי ,15
ירושלים.

ח׳ קדמון
כובס הנכסים הרשמי

ח׳ קדמון
כונס הנכסים הרשמי

הודעה ע ל מינוי מ פ ר ק

י״ט באייר תעכ״ה ) 21במאי (3963
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ט״ז באייר תשכ׳׳ה ) 18במאי (1965

י5קוט הפרסומים  ,1186כ״ה באייר תשכ״ה27.5.1965 ,

הודעות מ א ת כונס הנכסים הרשמי
פ ק ו ד ת פ ש י ט ת הרגל,

1936

צווי ק ב ל ת נכסים והכרזת פשיטת ת ל  ,אסיפות ראשונות וחקירות פומביות
שם החייב ,תיאורו ומענו :יגאל פזי ,סוכן ,רחוג שעיד ,16 ,אפקח,
חל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1318(65
תאריך צו קבלת הנכפים :ג׳ באייר תשכ״ה ) 5במאי .(1965
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :ג׳ באייר תשב״ה
) 5במאי .(1965
בקשת נושה או חייב :בקשת תחייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :י״א בסיון השב׳״ה )11
ביוני  ,(1965בשעה  8,30בבוקר ,במשרד כונס הנכסים הרשמי,
רחוב נחלת בנימין  ,39תליאביב.
תאריך החקירה הפומבית ,השעה והמקום :א׳ בתמוז חשב״ה ) 1ביולי
 (1965בשעה  11,00בבוקר ,בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־
יפו.
ט״ז באייר תשכ״ה ) 18ביוני (1965

ח׳ קדמון
כונס הנכסים הרשמי

שם התייב ,תיאורו ומענו :יחיא אבוטבול ,פקיד ,שכונה  ,144שיכון
 ,74/5בית-שמש.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים ,תיק אזרחי .171/65
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :י״ד באייר תשכ׳׳ה
) 16במאי .(1965
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה וחמקופ :י׳ בסיון תשכ״ה ) 10ביוני
 ,(1965בשעה  10.00בבוקר ,במשרד כונס הנכסים הרשמי,
רחוב ידידיה ,פינת כורש ,ירושלים.
תאריך החקירה הפומבית ,השעה והמקום :כ״ט בםיון תשכיה )29
ביוני  ,(1965בשעה  1.00אחרי הצהרים בבית המשפט המחוזי
בירושלים.
ט׳׳ז באייר תשכ״ה ) 18ביוני (1965

ח׳ קדמון
כונס הנכסיפ הרשמי

שם החייב ,תיאורו ומענו :אשר שבתאי ,קבלן ,מעוז ציון ב׳ מס׳ ,30
פרוזדור ירושלים.
בית המשפט המחוזי של :ירושלים ,תיק אזרחי .173/65
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :ט״ז באייר תשב״ה
) 18במאי .(1965
בקשת נושה א 1חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ט׳ בםיון תשב״ה ) 9ביוני
 ,(1965בשעה  10.30בבוקר ,במשרד כונס הנכפים הרשמי,
רתוב ידידיה ,פינת פורש ,ירושלים,
תאריך החקירה הפומבית ,השעה והמקום :י״ז בסיון תשכ׳״ה )17
ביוני  (1965בשעה  10.00בבוקר בבית המשפט המתתי בירושלים,
י״זז באייר תשכ~ה ) 20במאי (1965

ח׳ קדמון
כונס הנכסים הרשמי

שם החייב ,תיאורו ומענו :פיליפ דסקל ,טוהר ,רחוב קרית־ספר ,21
היפה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי 65׳.402
תאריך צו קבלת הנכסים :ב*ה בניסן תשכ׳׳ה ) 27באפריל .(1965
בקשת נושה או חייב :בקשת נושה.

ילסוט הפרסומים  ,1186כ״ח באייר תשב״ה27.5.1665 ,

האריך האסיפה הראשונה ,השעה זהמקופ r*» :נסיון תשכיח )17
ביוני  ,(1965בשעה  9.30כבוקר ,כמשרד כונס הנכפים הרשמי,
רחוב שמריהו לוין  ,3חיפה.
תאריך החקירה הפומבית ,השעה והמקום :י״ח בטיון משכיח )18
ביוני  ,(1965בשעה  8.30בבוקר בבית המשפט המחוזי בחיפה.
י׳׳ח באייר תשכ״ה ) 20במאי (1965

ח׳ קדמון
כונס הנכסים הרשמי

שט החייב ,תיאורו ומענו :סביח עון־אללה ,סוחר ,807/6 ,נצרת.
כיח המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .557/65
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :ל ׳ בניסן תשב״ה )2
במאי .(1965
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב,
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :י״ז בניסן תשכ׳״ה )17
ביוני  ,(1965בשעה  9.00בבוקר ,במשרד כונס הנכסים הרשמי,
רחוב שמריהו לוין  ,3חיפה,
תאריך החקירה הפומבית ,השעה והמקום :כ״׳ד בסיון תשכ״ה )24
ביוני  ,(1965בשעת  8.30כבוקר ,בבית המשפט המחוזי בחיפה.
י״ח באייר תשכ״ה ) 20במאי (1965

ח׳ קדמון
כונס הנכסים הרשמי

שם החייב ,תיאורו ומענו :שרה חורגיךבירמן ,מורה ,רחוב נחל
בשור  ,1תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .1382/65
תאריך צו קבלת הנכסיפ והכרזת פשיטת רגל :ט׳ באייר תשכ״ה )11
במאי .(1965
בקשת נושה או חייב :בקשת החייבת,
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :י״זז בפיון תשכ״ה )18
ביוני  (1965בשעה  11,00בבוקר ,במשרד כונס הנכסים הרשמי,
רחוב נחלת בנימין  ,39תליאביב.
תאריך החקירה הפומבית ,השעה והמקום :ת׳ בתמוז תשב״ה ) 8ביולי
 (1965בשעה  11.00בבוקר בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו.
י״ת באייר תשב״ה ) 20במאי (1965

ח׳ קדמון
כונס הנכפים הרשמי

שם החייב ,תיאורו וטענו :ג׳יגו פרדו ,לבורנט ,שיגון /616/12גי,
אילת.
בית המשפע המחוזי של :באר־שגע ,תיק אזרחי .118/65
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :י׳ בניסן תשכ״ה )12
באפריל .(1965
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
האריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ט״ז בסיון תשכ״ה )16
ביוני  (1965בשעה  9.15בבוקר בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע.
תאריך החקירה הפומבית ,השעה והמקום :ט״ז בםיון תשכ״ה )16
במאי  (1965בשעה  10.30בבוקר ,בבית המשפט המחוזי בבאר-
שבע.
י׳׳ט באייר תשב״ה )

במאי

ח׳ קדמון
965Û21
כונס הנכסים הרשמי

2023

ה ו ד ע ו ת מ א ת כונס הנכסים ה ר ש מ י
פ ק ו ד ת פ ש י ט ת הרגל,
צווי ק ב ל ת נכסים והכרזת פשיטת רגל,
אסיפה ראשונה וחקירה פומבית
שם החייב ,תיאורו ומענו :ג׳ילברט נבט ,פועל ,שיכון ד׳ /8ד,67
באר־שבע.
בית המשפט המחוזי של :באר-שבע ,תיק אזרחי .171/65
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :י״ז באייר תשכ״ה
) 19במאי .(1965
בקשת בושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :ט׳׳ז דפיון תשכ׳׳ה )16
ביוני  ,(1965בשעה  9.15בבוקר כבית המשפט המהוזי בבאר־
שבע.
תאריך החקירה הפומנית ,השעה והמקום :ט״ז נסיין חשב״ה )16
ביוני  ,(1965בשעה  10.00בבוקר ,בבית המשפט המהוזי בבאר־
שבע.
י״ט באייר תשב־יה ) 21במאי (1965

ח׳ קדמון
כונס הנכסים הרשמי

שט החייב ,תיאורו ומענו :דוד ברושי )פנטופרו( ,שיכון דרומית
 ,1311/2אשקלון.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,תיק אזרתי ,173/65
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :י״ז באייר תשב״ה
) 19במאי .(1965
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :י״א בםיון תשכ״ה )11
ביוני  ,(1965בשעה  10.00בבוקר במשרד כונס הנכפים הרשמי,
רח׳ נחלת בנימין  ,39תל־אביב.
תאריך החקירה הפומבית ,השעה והמקום :ט־״ז בסיון תשכ״ה ) 16ביוני
 ,(1963בשעה  10.00בבוקר בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע,
כיב באייר חשב״ה ) 24במאי (1965

חי קדמון
כונס הנכסים הרשמי

צו ק ב ל ת נכסים ,אסיפה ראשונה וחקירה פומבית
שם החייב ,תיאורו ומענו :גרש מלמד ,סוחר ,רה׳ הדקל ,15/17
אשדוד.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב־יפו ,תיק אזרחי .1324/65
תאריך צו קבלת הנכסים :ג׳ באייר תשכ״ה ) 5במאי ,(1965
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב.
מאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :י״א בסיון תשכ״ה )11
ביוני  ,(1965בשעה  9,30בבוקר ,במשרד כונס הנכסים הרשמי,
רחוב נחלת בנימין  ,39תל־אביב.
תאריך החקירה הפומבית ,השעה והמקום :א׳ בתמוז תשכ״ה ) 1ביולי
 (1963בשעה  11.00בבוקר ,בבית המשפט המחוזי כתל־אביב־יפו.
ט׳׳ז באייר תשב־״ה ) 18בטאי (1965

2024

חי קדמון
כונס הנכפים הרשמי

1936

צו ק ב ל ת נכסים אסיפה ראשונה וחקירה פומבית
שפ החייב ,תיאורו ומענו :פאול שטראוס ,טוהר ,רחוב הירקון «41׳,
היפה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה ,תיק אזרחי .638/65
תאריך צו קבלת הנכסים :י״ח באייר תשב״ה ) 20במאי .(1965
בקשת נושה או חייב :בקשת החייב,
תאריך האטיפה הראשונה ,השעה והמקום :ת׳ בסיון תשכ״ה ) 8ביוני
 ,(1965כשעה  9.00בבוקר במשרד כונס הנכסים הרשמי ,רחוב
שמריהו לוין  ,3חיפה.
תאריך החקירה הפומבית ,השעה והמקום :י׳׳ד בפיון תעכ״ה )14
ביוני  ,(1965בשעה  8.30בבוקר בבית המשפט המחוזי בחיפה.
י״ט באייר תשכ״ה ) 21במאי (1965

ה׳ קדמץ
כונס הנכסים הרשמי

הודעה ב ד ב ר כוונה להכריז ע ל דיבידנד
שם החייב ,תיאורו ומענו :אורי אושפיץ ,חקלאי ,מושב בית חנן.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .3526/61
היום האחרון לקבלת הוכחות :י״א בפיון תשכ״ה ) 11ביוני .(1965
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :יהודית סחר ,עו״ד ,רחוב שמריהו לוין ,3
תל־אביב.
ט״ז באייר תשכ״ה ) 18במאי (1965

ח׳ קדמון
כונס הנכסים הרשמי

שם החייב ,תיאורו ומענו :אליהו פיטרו ,סוחר ,שיכון רמת־אביב,
בלוק  ,143תל־אביב.
בית המשפט המחוזי על :חל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .2309/59
היום האחרון לקבלת הוכחות :י״א בסיון תשב״ה ) 11ביוני .(1965
שפ הנאמן ,תיאורו ומענו :אלברט שמילוביץ ,עו״ד ,רחוב אחוזת
בית  ,6תל־אביב.
י״ט באייר תשכ״ה ) 21במאי (1965

ח׳ קדמון
כונס הנכסים הרשמי

הודעה ע ל מינוי נאמן
ש 0ההייב ,תיאורו ומענו :אברהם לייםנד ,שען ,רחוב אבךגבירול
 ,123תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .961/65
שם הנאמן ,תיאורו ותענו :איזידור שטיינברג ,עו״ד ,רחוב מונטיפיורי
 ,19תל־אביב.
תאריך המינוי :ט׳ באייר חשכ״ה ) 11במאי .(1965
י״ז באייר השכ׳-ה ) 19במאי (1965

ח׳ קדמון
כונס הנכסים הרשמי

שם החייב ,תיאורו ומענו :אברהם חנסון ,יצרן דברי סריגה ,,רחוב
גדרה  ,16חל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .311/65
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :יוסף סנטר ,עו״ד ,שד׳ רוטשילד ,4
חל־אביב.
תאריך המינוי :ל׳ בניסן תשכ״ה ) 2בטאי .(1965
י״ט באייר תשכ״ה ) 21במאי (1965

ח׳ קדמץ
כונס הנכסים הרשמי

ילקוט הפרסומים  ,1186כ״ה באייר תשנ״ה27.5.1965 ,

ת ק נ ו ת ש ט ר י אוצר ,תש״ט—1948

ה ו ד ע ו ת מ א ת כונם ה נ כ ם י ם •הרשמי
פ ק ו ד ת פ ש י ט ת ה ר ג ל • 1936 ,

הסכום ה כ ו ל ל של שטרי האוצר
ל^י_

הודעה ע ל מינוי נאמן
שם החייב ,תיאורו ומענו :משה ציאושו ,קבלן ,רח׳ הדר  ,7רמלה.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביבייפו ,חיק אזרחי .203,65
שם הנאמן ,תיאורו ומענו :פנחס דרורי ,עו״ד ,רח׳  ,59רמלה.
תאריך המינוי :כ״ג בניסן תשב״ה ) 25באפריל .(1965
י״ט באייר תשכ״ה ) 21במאי (1965

ח׳ קדמון
כונס הנכסים הרשמי

.1
.2
.3
.4

ל״^

שהיו במחזור ביום כ״ח באדר ב׳
תשב״ה ) באפריל S 1 9 6 )—.0 01׳ 6 9 , 4 0 0
שהוצאו אחרי התאריך האמור —000.׳69,400
שנפרעו אחרי התאריך האמור —69,400,000.
נמצאים במחזור ביום ב״ד בא״ד
—000.׳400׳69
חשכ״ה ) 26במאי (1965

ח ו ק ג נ ק ישראל ,תשי״ד—1954
הודעה ע ל מינוי נאמן וצו הכרזת חייב כפושט רגל
שם החייב ,תיאור ומענו :צבי חרץ ,סוחר ,רחוב אבךגבירול ,187
תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .148/65
תאריך צו הכרזת החייב כפושט רגל :כ״ג בניסן תשכ״ה ) 25באפריל
.(1965
שם הנאמן ,תיאורו ומענו; ישראל טלמון ,עו״ד ,רהוב מונטיפיורי
 ,24תל-אביב.
תאריך המינוי :י״ד באייר תשכ״ה ) 16במאי .(1965
ט״ז באייר חשכ״ה ) 18במאי (1965

ח׳ קדמון
כונס הנכסים הרשמי

דיז וחשבו; לפי סעיף  (1)58על חוק בנק ישראל ,תשי״ד.1954^-
על מחזור המטבע והנכסים המוחזקים לעומתו בסיום העבודה
ביום כ״ד באייר תשכ״ה ) 26בטאי (1665
אני
ל״י
שטרי
מעות )מטבעות קטנות( במחזור . . .
סך כל המטבע במחזור
זהב
יתרות
. . . .
שטרי מקרקעי! ש? הממשלה
שטרי אוצר ושטרי התהי בות של הממשלה
שטרי חוב ושטרי חליפ
סד כל

—

73
73
23
50

654,616,737
18,631,764
673,248,501
167,131,267
508,117,234

—
—

673,248,501 73

ח ו ק ב נ ק ישראל ,תשי״ד—1954
דץ וחשבון ע ל נכסי הבנק והתחייבויותיו ע ם סיום העסקים ביום כ״ח בניסן תשכ״ה) 30ב א פ ר י ל (.1965
נכסים
זהב
זהב — השתתפות בקרן המטבע הבין־לאומית
נכסים כמטבע חוץ
חשבונות סילוקין בקשר להסכמים מסחריים
השתתפות במוסדות כספיים בין־לאומיים
שטרי אוצר
שטרי מקרקעין
מקדמת קליטה ובטחון
שטרי התחייבות של הממשלה
מקדמה — פרעון חובות במטבע־הוץ
מקדמות לממשלה
שטרות שנוכו — מטבע ישראלי
שטרות שנוכו — מטבע־תוץ
הלוואות למדינות ובנקים זרים
חשבונות עודפי מזון)ראה התחייבויות(
נכסי הבנק במקרקעין ובציוד
אשראים דוקומנטריים שנפתחו או שקויימו
בקשר להסכמי תשלומים )ראה התחייבויות(
ערבויות שניתנו)ראה התחייבויות(
חשבונות אהרים

לירות
167,081,909.84
37,500,142.69
1,606,212,121.40
26,891,738.83
11,733,039.96
—69,400,000.
—77,178,000.
—92,400,000.

-

89,124,191.25
1,116,744.73
—72,430,656.
59,691,359.79
37,157,513.39
—155,060,251.
—1.
85,556,940.82
116,509,506.17
19,052,352.56
2,724,096,669.43

ילקוט הפרסומים  ,1186כ״ה באייר תשכ״ה27.5.1065 ,

הון הבנק
קרן מילואים
שטרי כסף ומעות במחזור
חשבונות םילוקין בקשר להסכמים מסחריים
פקדונות מוסדות כספיים ביךלאומיים
פקדונות מוסדות בנקאיים )כולל מוסדות
כספיים( בחשבון עו״ש
פקדונות מוסדות בנקאיים )כולל מוסדות
כספיים( לזמן קצוב
פקדונות מוסדות בנקאיים במטבע־חוץ
פקדונות הממשלה
פקדונות הממשלה — חסכון חובה 1862
פקדונות הממשלה במטבע חוץ
פקדונות בקשר להסכמים על עודפי מזון
)ראה נכסים(
התחייבויות בעד אשראים דוקומנטריים
שנפתחו או שקויימו בקשר להסכמי
תשלומים )ראה נכסים(
התחייבויות בעד ערבויות שניחנו
)ראה נכסים(
חשבונות אחרים

התחייבויות
לירות
—10,000,000.
—10,000,000.
668,699,243.15
15,445,922.01
1,832,126.62
258,136,466.59
—298,500,000.
830,200,812.76
39,098,431.85
206,540,264.63
—155,060,251.
85,556,940.82
116,509,506.17
27,516,703.83
!,724,096,669.43

2025

חור ,מילווה בטחון ,תשי״ז—1956
הודעה ע ל תוצאות הגרלת פרסים
בהתאם לתקנה ) 8ו( מתקנות מילווח ביטחון תשי׳ז 1956-מתפר־
סמוח בזה תוצאות הגרלת הפרסים השבע עשרה שהתקיימה ביום י״ד
באייר תשכ״ה ) 16במאי .(1965
 .1מאה ו&שריס איגרות החוב הבאות עלו בגורל ראשונה ויפדו בסך
 500ל־׳י כל אהת:
37216
30328
43791
98798
87397
20381
47750
21193
37862
13773
7512
91560
99205
65820
57391
24727
567
50998

41268
289
84977
50618
91175
10842
95310
85607
30949
39187
13479
92898
86343
24222
37315
82685
38290

40320
83206
26342
18900
97801
38349
22999
4166
W947
11863
3036
42757
87632
56215
1311
80105
53234

92151
53584
84979
87834
43745
27340
97337
47613
14S8

30925
10861
93919
38538
17314
94404
41067
86217

287
18801
81598
38219
46706
97148
90373
37391
366
87977
41341
13605
48051
24223
94900
20511
46741

17745
38838
9212
14048
26891
40120
34558
16404
10846
94341
3633
80611
42937
11272
55843
2321
24439

28S
81304
12384
81067
457
31202
50657
45023
11149
48056
89220
32680
5334
37407
20608
96036
58534

 .2ששים איגרות החוב הבאות עלו בגורל אתריהן ויפדו בסך 1 0 0 0
ל״י כל אחת:
57572 53126 37773 20362 6999 23944 48821
81538 96587 20042 81640 33080
473 21007
47218 96665 81098 2158 34658 49472 53334
7393 59557 53514 24777 46849 96663 47282
97817
617 98389 30410 89851 90049 5986
80710 97157 49831 83921 9123 59576 49423
44869 97280 99597 87439 58013 98710 41881
19883 82113 8403 I05S 3 4 7 3 11770 41176
55593 44173 36902 52096
 .3עשר איגרות החוב הבאות עלו בגורל אחריהן וייפדו בסך 2 500
ליי כל אחת:
56252 95487 80533 85514 31669 8165 99449
56251 5046 80532
 .4שמונה איגרות החוב הבאות עלו בגורל אחריהן ויפדו בסך 5 000
ל-י כל אחת:
87758 31232 94065 97626 35961 25689 42406
14535

2020

המחיר  64אגורות

 .5איגרת החוב הבאה עלתה בגורל אתריהן ותיפדה בסך  10 000ל״י
81279
 .6איגרת החוב הבאה עלתה בגורל אחריה ותיפדה בסך  30 000ל״י:
44269
איגרות החוב שעלו בגורל ייפדו ,לפי דרישה ,התל ביום א׳
גסיון תשכ״ה ) 1ביוני  (1965ואילך.

ח ו ק המילווה העממי המיוחד ,תשי״ד—1954
הודעה ע ל מועד ההגרלה האחת־עשרה ומקומה
בנק ישראל מודיע בי ,בהחאפ לסעיף  (5) 5לחוק המילווה העממי
המיוחד תשי״ד— ,1954תתקיים חהגרלח ה־ 11של חמילווח חנ״ל
ביום שלישי ,ח׳ בסיון תשכ״ה ) 8ביוני  (1965בשעה  16.00באולם
בנק ישראל ברחוב נחלת בנימין  ,69תל־אביב.

ח ו ק המילווה העממי ,תשט״ו—1955
הודעה ע ל מועד ההגרלה ומקומה
בנק ישראל מודיע ,ני בהתאם לסעיף  (5) 3לחוק המילווה הנ״ל
תתקיים ההגרלה ה־ 30של המילווח חנ-ל ביום חמישי ,י׳ בסיון
תשב״ה ) 10ביוני  (1965בשעה  ,16.15באולם בנק־ישראל ירושלים,
בנין מצפה ,רה׳ יפו,
הודעות אלו מתפרסמות על אוחריות המודיעים ואין בפרסומן
משום מתו תעודה על נכונותן

המנחיל בע״מ
ניתנת בזה הודעה שבאסיפה הבללית של החברה שנתקיימה ביום
 19באפריל  1965נתמנו למנהלי החברה האנשים הבאים:
ישראל בר־שירה ,עורך־דין
חסיה בר-שירה ,עורכת-די!
הזכות לייצג אה החברה בכל העניגים ולחתום בשמה תהיה לכל
אחד מהשניים הביל לחוד.
י ׳ ב ר  -ש י ר ה  ,עו״ד ,מנחל

ח ב ר ת כ ו כ ב להשקעות ולבנין בעדכון מוגבל
)בפירוק מרצון(

הודעה ע ל פירוק מרצון בהתאם לסעיף (1) 216
לפקודה
ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן המבין של החברה
שנתכנסה ונתקיימה כהלכה ברמת־גן ביום  27באפריל  ,1965נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר כהן מרחוב
דניאל  ,46נת־ים ,למפרק החברה.
מ א י ר כ ה ן  ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,1186כ״ה באייר ת^כ״ה27.5.1965 ,
הודפס ע״י המדפיס הממשלתי ,ירושלים

