רש־וטות

ילקוט הפרסומים
1196

א׳ בתמוז תשכ״ה

 1ביולי 1965

עפוד
אישור

2270

ס מ י כ ו ת קונסולים

הודעה בדבר סמכויות שרים

2270

מ י נ ו י מנהל רשות השידור

2270

הודעה על מ י נ ו י שופט

2270

הודעה על פ י נ ו י םנז רשם בפועל

2270

אכר!ה לפי תקנה  28ב )ב( תקנות ב י ת משפט )אנ־
רות( ,תש י ־׳ ז—. 1957

.

.

שינוי בהרכב ועדת פ ט ו ר מםפר  5י
צו ט י נ ו י ח ב ר הועדה תאמורה לתבר ועדת חקירה

.

ביטול מ י נ ו י עוזרי פקיד שוטה

ר י ם של קצי! מחוז

השיתופיות
צו בדבר אישור תשלום
פיטורים

.

.

לקופת
.

.

טתז ה י ת ר כללי לאפיה בלילה
צו ל פ י םעין* (1) 55

תגמולים
.
.

לפקודת ה א ג ו ד ו ת השיתופיות

2270
2271

ת י ם  ,תשי״ת 1957
מ י נ ו י ל פ י חוק רשות .הנמלים ,תשכ״א—1961
אברזה על מ ו ס ד ו ת חינוד מוכרים
הנחת ת כ נ י ו ת ניקוז
הסמכת מפקחי רחצה

.

'.

2270
2277
.

2277

מבירת מציאות ש5א נתבעו .

2277

הודעות בדבר חישוב תקופת שירות יעל שוטרימ

2277

הודעה בדבר התרעת םחורזת

.

.

י.

2278

2271

הודעות בדבר מבירת טובי; שאי! להם תובעים

2278

2271

הודעות ל פ י פקודת בני! ערים1936 ,

2280

ה ז מ נ ו ת בתי

המשפט

22SS

2271

הזמנות ב ת י הדי! הרבניים

2282

2271

ב ק ע ו ת לפירוק חברות

2293

הודעות

2293

ברבר מ כ י ר ת מקרקעי!

2271

הודעות לפי פקודה החברות

2294

2272

הודעות לפי פקודת השותפיוח

2297

2272

אצילת ס מ כ ו י ו ת לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירו
.

תע״י״א—1951

2270

ב י ט ו ל רשיון רופא שאבד

כפיצויי

י.

ובאעבלי!

.

2274

.

ע 1בללי בדבר הקניית סמבויזת ל ע ח ד רשפ האגזדזת
ביטול מ י נ ו י מפקח עבודה

.

2273

הודעה בדבר בהירת ראש המועצה האזורית מרחבים י 2273
הודעות בדבר הבהירות למועצות המקומיות בפסוטה

הודעה בדבר ביעור חומר ארכיוני בננזד

ק ב י ע ת עזבד ציבור לו ה י ו נ ת ז נ י פ הםמכזיות ו ת א 
מ י נ ו י ע ת ר לרשם האגודות ה ש י ת ו פ י ו ת

)זיהוט א ו י ר מכלי רכב( ,תשב״ג—1963

2270

2271

.

מורשים ל פ י

הודעות בדבר הסדר קרקעות

הודעה על הרשאה 5פי חוק נבטי המדינה ,תעי״א—
1951

מינוי

בוחני

תקנות ?מניעת מפגעים

מ י נ ו י רשויות מוסמכות ל פ י חוק ההתגוננות האזרחית
2270

.

עטוד

הודעות ?פי פקודת ו א ג ו ד ו ת •השיתופ ות
הודעות מ א ת כונס הנכסים הרשמי

2301
2902

2272

דו״ח חודשי של בנק ישראל

2303

2272

דו״ח בנק ישראל על מחזור המטבע

2304

2272

.

2304

הסכום הכול? של שטרי האוצר
.י

2273

מועד הגרלה

2273

הודעות מ א ת הציבור

.

2304
2301

הודעה

ת ק נ ו ת ג י ת המשפט )אגדות{ ,תשי״ז—1957

נמסרת בזה הודעה׳ בי אישור הסמיכות המייפה את כוחו של
אטו בפקדו מטפריה ) (Ato Befakadou Metafenaלכהן כקונסול
כללי של חבש בירושלים )תחום סמכותו :כ ל שטח מדינת ישראל(
ניתן ביום ג׳ בסיון תשכ׳׳ה ) 3ביוני .(1965

אכרזה לפי תקנה 23ב)ב(

אריה לבבי

י״ז בסיון חשכ״ה ) 17ביוני (1965
)חמ (73300

מנהל כללי׳ משרד החוץ

הודעה כדבר םמבויות השרים

יעל עוזאי
מזכירת הממשלה

הוק דשות השידוד ,תשכ״ה—1965
הודעה על מינוי המנהל
מודיעים בזה בי הממשלה בתוקף סמכותה לפי סעיף ) 23א( לחוק
רשות השידור׳ תש5״ה 1963^-ג׳ מינתה את ח נ ו ך ג ב ת ו ן להיות
מנהל שירות השידור.
י׳׳זבסיוךתשכ״ה ) 17ביתי (1965
<חמ .(73050

י

האכרזה שפורסמה בילקוט הפרסומים 975׳ תשכ״ג׳ עמי 278׳
תתוקן לפי זה.
ב״ד בפיון תשכ״ה ) 24ביוני (1965

הממשלה החליטה למלא את ידי שר הסעד לבצע טיופ י״ח בסיון
תשב״ה ) 18ביוני  (1965את התפקידים של שר הבריאות ולהשתמש
במילוי תפקידים אלה בסמכויותיו של שר הבריאות׳ ואת ידי שר
הדתות לבצע מיום י״ת בםיון תשב ״ה ) 18ביוני  (1963את התפקידים
של שר הפנים ולהשתמש במילוי תפקידים אלה בסמכויותיו של שר
הפניפ׳ כל ימי העדרו של שר הבריאות ושר הפנים מהארץ.
י י ת בםיון תשכ״ה ) 18ביוני (1965
)חמ(78311

בתוקף שמבותנו לפי תקנה 23ב)ב( לתקנות בית המשפט )אגרות(׳
תשי״ז11957--׳ אנו מכריזים על המועצה המקומית עתלית ברשות
מקומית לענין התקנה האמורה.

יעל ע1זאי
מזכירת הממשלה

)ח» (70036

חיים משה שפירא

דב יוסף

שר הפנים

שר המשפטים

ב ק׳״ת 687׳ תשי״ז׳ עטי 1110׳ ק״ת 1113׳ תשב׳׳ה׳ עמי .1168

ת ק נ ו ת שידות פטחון)&טוד( ,תשי״ה—1952
הודעה בדבר שמוי בהרכב ועדת פטור מספד 5
אני מודיע׳ כי בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות שירות בפחון
)פטור(׳ תשי״ב— 1952ג׳ מיניתי את ב ל ה ה ב ן ־ מ נ ח ם להיות מיום
כ י ו בניסן תשכ״ה ) 28באפריל  (1965הברה בועדת פטור מפי 5
במקום בת־ציון רוזן .2
ההודעה בדבר מינוי ועדות פטור׳ אזורן ומענן 3׳ תתוקן לפי זה.
א׳ בפיון תשכ״ה ) 1ביוני (1965
)חמ (73028

לוי אשכול
שר הבטחון

* ס״ח 451׳ חשב״ה׳ עמי .106
* י ך ת 276׳ תשי״ב׳ עמי .1024
 2י״פ 729׳ תש״ך׳ עמי .634
י ״ ה 475׳ תשט״ז׳ עמי .915

״ חוק השופטיט ,תשי׳יג—1953
הודעה על מינוי שופט

3

בהתאם לסעיף  25לחוק השופטים׳ תשי״ג! 1953-׳ אני מודיע
שבתוקף סמכותי לפי סעיף  10לחוק האמור׳ ובהתייעצות עם נשיא
ביח־המשפט העליון׳ מיניתי את ש ל ו ם ק ם א ן ׳ נשיא־ת־רן׳ לכהן
בנשיא של בית־משפט מחוזי בפועל מיום י ״ ג בםיון תשכ״ה )13
ביוני  (1965עד יום א׳ באב תשכ״ה) 30ביולי  (1965ועד בכלל
י׳׳ז בהידן תשכ״ה) 17ביוגי ( 1 9 6 5
)חמ (70070

ד ב יוסף
שר המשפטים

! ם״ח 132׳ תשי״ג׳ עמי .149

פקודת ועדות חקירה
צו מינוי חבר לועדת חקירה
הואיל וביום ט׳׳ז באייר חשט״ז ) 27באפריל  (1955מינה שר
המשפטים ועדת פטור מפי  5בועדת חקירה׳ כמשמעותה בפקודת
ועדות חקירה! )להלן  -הפקודה(׳ אשר הרכבה' ותפקידה צויינו בצו
המינוי שפורסם בילקוט הפרסומים 475׳ תשט״ז׳ עמי ;915
והואיל ובת־ציון רוזן פרשה מן הועדה;

חוק ג ת י המשפט ,תשי״ז—1957
הודעה על מי^וי סגן רשם בפועל
בהתאם לסעיף ) 30ג( לחוק בתי־המשפט׳ תשי״ז— 1957י אני
מודיע שמיגיתי׳ בהסכמת נשיא ביח־המשפט העליון׳ בתוקף סמכותי
לפי סעי!« )30א( לחוק׳ את יצחק' נ ט ר ׳ מזכיר ראשי של בית•־
המשפט העליון׳ להיות סגן דשם בפועל של ביח־המשפט העליון
מיום א׳ בסיון תשכ״ה ) 1ביוני  (1965עד יום ו ׳ בכסלו תשכ״ו
) 30בנובמבר .(1965
1

ט״ו בםיון תשב״ה) 15ביוני (1965
)המ (70070
! ם״ח 233׳ חשי״ז׳ עמי .148

2270

דב יוסף
שר המשפטים

לכן בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לפקודה והסעיפים ) 14א( ו־)2ד(
לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תש״ת— 1948ג׳ אני ממנה את
ב ל ה ה ב ן ־ מ נ ח ט להיות מיוס כ״ו בניסן תשכ׳׳ה ) 28באפריל (1965
הברת הועדה במקום בת־ציון רוזן.
א ׳ בפיק תשכ״-ה ) 1ביוני (1965
)(70442 art

ל ד אשכול
ראש הממשלה

 1הוקי א״י׳ כ ר ך אי׳ עמי  ;152ע ״ ר 1945׳ תופי  1מט׳ 1423׳
עמי .89
 sי״פ 729׳ תש״ך׳ עמי .634
 3ע״ר תש״ה׳ תום׳ א׳ מס׳ 2׳ עמי .1

י5הוט ה פ ר ס י פ ו ם  ,1196א' בתפוז תשכ״ה1.7.1965 ,

פקודת .מס הפנםה1947 ,
פקודת מם הכנפה
ביטול מינוי עוזרי פקיד שומה

פקודת האגודות השיתופיות
צו כללי בדבר הקניית סמכויות לעוזר הרשם

מינוים של עוזרי פקיד שומה ששמותיהם נקובים להלן בטור א׳
שפורסמו בילקוטי הפרסומים שצויינו לצד שמותיהם בטור ב׳ —
בטלים:
ב׳
א׳
משה אילת
עמנואל ענחבי

1032׳ תשכ״ג׳ עמי 1792
941׳ תשכ׳״ב׳ עמי 1630

י״ד בפיון תשב״ה ) 14ביוני (1965
)חמ (72310

לוי אשכול
ראש הממשלה
ממלא מקום שר האוצר

חוק נכסי המדינה ,תשיי׳א—1951
הודעה ע ל הרשאה
אני מודיע׳ שבתוקף סמכותי ל פ י סעיף ) 6א() (3לחוק נכסי
המדינה׳ תשי״א—11951׳ הרשיתי את נ ת ן ב ר ־ י ע ק ב ואת א ר י ח
ל פ י ד ׳ ביחד ולהוד׳ לייצג את הממשלה ברישום משכנתה לטובת
המדינה על האניה ״אבוקדו קור״ שנרכשה על ידי הברה ימית
להובלת פ ר י בע״מ ולתתוב בשם המדינה על המסמכים הנוגעים
לעסקה האמורה.
כ ״ ו בםיון תשכ״ה ) 21ביוני (1965
)חמ (72840

לוי אשכול
ראש הממשלה
י ממלא מקום שר האוצר

ג ס״ת 68׳ תשי׳״א׳ עמי .52

חוק העברת סמכויות)ממונים על מחוזות
וקציני מחוז( ,תשכ׳יד—1964
קביעת עובד ציבור לו יהיו נתונים הסמכויות
והתפקידים של קצץ מחח
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 3א( לתוק העברת סמכויות
על מחוזות וקציני מחוז(׳ תשכ״ד— A 1964אני קובע
הציבור ש מ ו א ל ע ד ן יהיו נתונים׳ מיום א׳ בסיון תשב״ה
 (1965ואילך׳ הסמכויות והתפקידים של קצין מחוז בכל
לצורך פקודת מסים )גביה( .2
י״ד בסיון חשכ׳׳ה ) 14ביוני (1965
)חמ(78400

)ממונים
שלעובד
) 1ביוני
המחוזות

לוי אשכול
ראש הממשלה
ממלא מקום שר האוצר

 1ב״ת 423׳ תשכ״ד׳ עמי .80
 2חוקי א״י׳ כרך בי׳ פרק קל״ז׳ עמי .1374

בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת מאגודות השיתופיות נ
)להלן — הפקודה( /והסעיפים ) 14א( ו־) 2ד( לפקודת כדרי השלטון
והמשפט /תש״ח—2 1948׳ אני מקנה ל י א י ר י ק י ר את טמבויות רשפ
האגודות השיתופיות על פי הסעיפים (1)6׳ (3)10׳  (1)14ו־44
לפקודה ועל פי סעיף  45לגבי חיוב בהוצאות בדיקת לפי סעיף 44
לפקודה.
ט׳׳ז בסיון תשביה ) 16ביוני (1865
)חמ (75016

ט״ז בסיון תשכ״ח ) 16ביוני (1965
)חמ (75015

יגאל אלון

חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי״ד^1954
הודעה על ביטול מינוי
בהתאם לסעיף ) 2ב( לחוק ארגון הפיקות על העבודה׳ תשי״ד—
! 1954׳ וסעיף  22לפקודת הפרשנות 2׳ אני מודיע על ביטול המינוי
של גרשון קפוני כמפקח עבודה נ׳ מיום י״ג באייר תשב׳׳ה ) 15במאי
•.(196
ט״ו בסיון תשב״ה ) 15ביוני (1965
)חמ (75140

ילקוט ה פ ר ם ו ס י ם  ,1196א׳ בתמוז תשכ״ח1.7.1965 ,

יגאל אלון

 1ס״ח  /164תשי׳׳ד /עמי .202
* דיבי מדיבת ישראל׳ נוסח חדש 1׳ חשי״ד׳ עמי .2
נ י״פ 543׳ תשי״ז׳ עמי .1028

חוק פיצויי פיטורים ,תשכ״ג—1963
צו בדבר אישור תשלום לקופת תגמולים
כפיצויי פיטורים
בתוקף סמכותי לפי פעיף  14לחוק פיצויי פיטורים׳ ת ש כ י ג -
! 1963׳ אבי מאשר בזה כי תשלומי הנהלת ההסתדרות הציונית העו
למית׳ הנקראת גט בשם הנהלת הסוכנות היהודית לארץ־ישראל 2
)להלן  -המעביד(׳ עבור עובדיה לקופת התגמולים של עובדי הסוכ
נות היהודית לארץ־ישראל בע״מ )להלן  -קופת התגמולים( או
לקופה המרכזית לתגמולים ופנסיה לפקיד׳ אבודה שיתופית בע״מ
יבואו במקום פיצויי פיטורים לגבי עובדים כאמור׳ בסייגים אלה:
)(1

הוראות צו זה לא יחולו לגבי עובד ששולמו לגביו תשלומים
לקופת התגמולים אלא אם משתלמת ל ו או לשאיריו פנסיה
מהמעביד;

)(2

הוראות צו זה אינן באות לגרוע מזכותו של עובד הזכאי
לקבל׳ בהתאם לחוקת העבודה של עובדי הסוכנות היהודית
לארץ־ישראל׳ תשלומים בנוסף לפנסיה.

ט״ז בניסן תשכ״ה ) 16ביוני (1965
)חמ (751311

שר העבודה

 1חוקי א״י׳ כרך א׳ פרק ב״ד׳ עמי .336
 2ע״ר תש״ח׳ חוסי א ׳ מסי 2׳ עמי .1

שר העבודה

נ הוקי א״י׳ כרך אי׳ פרק ב״ד /עמי .336
* עייר תש״ח׳ תופ׳ א ׳ מס׳  !2עמי .1

פקודת האגודות השיתופיות
מינוי עוזר לרשם
אני מודיע׳ כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקודת האגודות
השיתופיות  1והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט
תש״ח—2 1948׳ מיניתי את י א י ר י ק י ר להיות עוזר לרשפ האגודות
השיתופיות.

יגאל אלץ

1

2

יגאל אלץ
שד העמדה

ס״ת 404׳ תשכ״ג׳ עמי .136
ס״ח 112׳ תשי״ג׳ עמי .2
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חוק הפיקוד! על מצרכים ושירותים,
תשי״ה—1958
הודעה על אצילת סמכויות

חוק איפור אפיית לילה ,תשי״א—1951
הודעה על מתן היתר כללי
אני מודיע׳ שבתוקף סמכותי לפי מעיף  6לחוק איפור אפיית
לילה׳ תשי״א11951-׳ נתתי היתר כללי לאפיה בלילה החל משעה
03:00׳ ולעבודת הכנה החל משעה 01:00׳ אור ליום שני׳ ז׳ בסיון
תשביה ) 7ביוני .(1963
כ״א בסיון תשכ״ה ) 21ביוני (1965
)חמ (75001

אני מודיע׳ כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  42להוק הפיקוח על
מצרכים ושירותים׳ תשי״ח—! 1957׳ אצלתי ל נ ת ן ר ו ב י ן את
סמכויוחי לפי החוק׳ פרט לסמכות להתקין תקנות ולתת צווים בני־
פעל תהיקתי ופרש לסמבויותי לפי הסעיפים ) 5ג()(3׳ 8׳ 9׳ 10׳ 11
ו~ 13לחוק.

יגאל אלון
שר העבודה

י ס״ח 69׳ תשי״א׳ עמי .61

י״ד בפיון תשכ׳״ה ) 14ביוני (1965
)חמ (74110

פקודת האגודות השיתופיות
צו לפי סעיף (1)55

שר התחבורה

נ טיח 240׳ חשיית׳ עמי .24

בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1) 55לפקודת האגודות השיתופיות!׳
והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ ת ש י ח -
21948׳ אני פוטר את בית הספר לקואופרציה אגודה שיתופית בע״מ
)להלן — האגודה( מהוראות פקודת האגודות השיתופיות בדבר סמכויות
האסיפה הכללית׳ ומורד ,שהוראות הפקודה באמור יחולו על האגודה
בשינויים אלה:
למועצת האגודה יהיו כל הסמכויות של האסיפה הכללית אשר
לא יוחדו לאסיפה הכללית בתקנות האגודות השיתופיות )סמכויות
האסיפה הכללית של בית הספר לקואופרציה אבודה שיתופית
בעימ(׳ תשכיה.3 1965-
כ״א בסיון תשכ״ה ) 31ביוני (1965
)חמ (75014

משה כרמל

יגאל אלון

חוק רשות הנמלים ,תשכ״א—1961
הודעה על מינוי
אני מודיע׳ שבתוקף סמכותה לפי סעיף ) 17ג( לחוק רשות
הנמלים׳ תשכ״א—! 1961׳ מינתה רשות הנמלים׳ לפי המלצת מנהל
הרשות ובאישור שר התחבורה׳ את י צ ח ק נ מ י ר ו ב ס ק י להיות׳
מיום כ׳ בניסן תשכ״ה ) 22באפריל (1965׳ ממלא מקוס מנהל נמל
יפו לתקופת העדרו של אפרים דקל מהעבודה.
בתאשר.
כ י ד באייר תשכ״ה ) 26במאי (1965
)חמ (7559

משה כרמל

שר העבודה

ג חוקי א י י ׳ כרך א׳ פרק ב״ד׳ עמי .336
 2ע י ר תשיח׳ א׳ מסי 2׳ עמי .1
ק״ת 1740׳ תשכ״ה׳ עמי .2284

זאב שרף
יושב ראש רשות הנמלים

שר התחבורה
 1ס״ח 344׳ תשכ״א׳ עמי .145

3

חוק לימוד חוגה ,תש״ט—1949
אכרזה על מוסדות חינוך מוכרים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק לימוד חובה׳ תש״ט—! 1949׳ אני מבריז שמוסדות החינוך הנקובים להלן)שאינפ מוסדות
חינוך רשמיים( הם מוסדות חינוך מובריס לצורך ההוק האמור —
מוסדות
מספר
הרישום

המקום

8.15

ירושלים

8.16

קרית טבעו!

8.17

קרית יערים

י״ז בסיון תשביה ) 17ביוני (1963
)חמ(37502

חינוך

מחלקת הילדים
של בית החולים
הפסיכיאטרי ׳טלביה

״קרית יערים״

לילדים קשיי חינוך

המען

הבעלים

בית החולים
הפסיכיאטרי ״טלביה״
ת.ד 39 .ירושלים
מוסד סגור מיוחד
׳׳אורים״ רחוב הכרמל
 62קריח טבעון
קרית יערים
דאר נע הרי יהודה

קופח הולים של ההסתדרות
הכללית של העובדיט
העבריים בארץ ישראל
מרכז משען

הסוכנות היהודית
המחלקה לעלית ילדים ונוער

זלמן ארן
שר החינוך והתרבות

! ם״ח 26׳ תשיט׳ עמי .287
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רפוטים2ילקוטמ  , 1 1 0 6א' בתמוז תשב״ה65S1.7.1 ,

חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות,
תשי״ה—1957
הודעה על הנחת תכנית
נמסרת בזת הודעה בהתאם לסעיף  19לחוק הניקוז וההגנה מפני
שטפונות׳ תשי״׳ח—! 1957׳ שתכנית ניקוז נוספת טסי — 261082
הסדרת תעלת ניקוז העוגן )ע— (1קטע באורך  1.1ק׳׳מ׳ שהחליטה
עליה רשות ניקוז נוזל אלכסנדר 3׳ הונחה במשרדי רשות הניקוז
והעתקים ממנה במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות
הניקוז.

חיים גבתי

כ ׳ בסיון תשכ״ה ) 20ביוני (1965
)תמ (751300

שר התקלאות

 1ס״ת 236׳ תשי״ח׳ עמי .4
 2ק״ת 979׳ תש״ך׳ עמי  ;587ק״ת 1089׳ תשכ״א׳ עמי .732

הודעה על הנחת תכנית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  19לחוק הניקוז וההגנה מפני
שטפונות׳ תשי״זז—21957־׳ שתבנית ניקח נוספת מסי — 4—32-026
תעלות הגנה שלוחות )תעלה דרומית וצפונית(׳ שהחליטה עליה רשות
ניקוז בקעת בית־שאן 2׳ הונהה במשרדי רשות הניקוז והעתקים ממנה
במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז.

חיים גבתי

כ ׳ בסיון תשכ״ה ) 20ביוני (1965
)חמ (751300

שר החקלאות

* ם״ח 236׳ תשי״ח׳ עמי .4
 tק״ת 979׳ תש״ך׳ עמי  ;587ק׳׳ת 1117׳ תשכ׳׳א׳ עמי .1204

צו הסדרת מקומות ר ח צ ה ) פ ד ר י מ ואיפודיט
המקומות רחצה מוכרזיפ( /תשכ״ה—1965
הודעה על הסמכת מפקחי רחצה
אני מודיע כי׳ בתוקף סמכותי ל פ י סעיף  1לצו הסדרת מקומות
רחצה )סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים(׳ תשכ״ה—! 1965׳
הסמבתי את האנשים ששמותיהם נקובים להלן בטור א׳ להיות מפקחי
רתצח לצורך הצו במקומות שצויינו בטור ב ׳ לצד שם כל אחד מהם:

ת ק נ ו ת למניעת מפגעיה )זיהוה אויר
מכלי ר כ  , 0תשכ״ג—1963
הודעה בדבר מינוי בוחנים מורשים
בתוקף סמכותי לפי תקנת  3למניעת מפגעים )ויתום אויר מכלי
רבב(׳ תשב ״ג—11963׳ אני ממנה כ ל אהד מהאנשים ששמותיהם
נקובים להלן להיות בוחן מורשה לענין התקנות:
מאיר אבישי
יורם אברמוביץ
משה אשכנזי
אברהם בוים
יונה בן דוד
מאיד ברויטמן
מאיר ברין
פ  pברל
אברהם נולדפינגר
גבריאל גלברד
ישראל גפן
יוסף גרץ
ריצירד חאן
ליאונרד דולף
יצחק ולטר
ראובן ורנד
משה זהבי
יהונתן זילברשטיין
שלמה חדש

שמואל חליפה
רחמים חיים
משה טל
אלכסנדר כץ
יהושע כץ
אפרים כהן
אשר כהן
יששכר לובשין
אפריפ לוי
מרדכי לוין
נתן מאיר
יואל מרומי
ראובן מרי
יצחק סגל
אריה סילבר
אריה סימני
רפאל עמד
יוסף ערוסי
דב פייר

יהודה פישר
אליעזר פעמוני
בוב קלס
מישל קסטיאל
חיים רוזנפלד
יונל רייפח
דוד רמתי
יוסף רפפורט
עמום שהם
יהודה שורץ
טעפן שטוקט
בנימין שטיין
שלמת שלובסקי
יעקב שליט
דן שמולביץ
דוד שמש
שמעון שפי
יעקב שפירא
יוסף שר שלום

ההויעת שפורסמה בילקוט הפרסומים 1042׳ תשכ״ד׳ עמי — 2 91
בטלה.
כ ׳ בטיון תשכ״ה ) 20ביוני {1965
)המ (7677

נתן רובץ
מנהל מחלקת הרישוי
משרד התחבורה

! ק״ח 1472׳ תשכ״ג׳ עמי  ;1794ק״ת 1706׳ תשב׳׳ה׳ עמי .1685
 aי׳׳פ 1050׳ תשכ׳״ד׳ עמי  ;320י״פ 1071׳ תשכ״ד׳ עמי .812

טור א׳

טור ב׳

שמחה ארליך

בל שטת המדינה

אהרן בראל
לוי גרי
יצחק טוויג
אריאל יהלומי
נפתלי כהן
אריה לוטן
אשר מילשטוק
זאב מליון

כל שטח המדינה
בל שטח המדינה
כל שטח המדינה
כל שטח המדינה
בל שטה המדינה
כל שטח המדינה
ג ל שטח המדינה
כל שטה המדינה

רפאל פנון
ד״ר חנן רוק

כל שטת המדינה
כל שטח המדינה

ט־׳ז בסיון תשכ״ה )6נ ביוני (1965
)חמ (76760

טור א׳

טור ב׳

אברהם יוסף
שפט
נפתלי כהן
ישראל סמט
יוסף גזית
אהרן וינטר
עמנואל כהן
עובדיה לאלו
יעקבגורנשסין
ד״ר ראובן
וולף
נושה ארוסי
יעקב כהן

בל שטח המדינה
מחוז הצפון
מחוז הצפון
מחוז היפה
מחוז היפה
מחוז המרכז
מחוז המרכז:
מחוז תל-אביב
מחוז תל־אביב
מחוז הדרום
מחוז הדרום

חיים משה שפירא

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(,
תשי״ה—1958
הודעה בדבר בחירת ראש המועצה האזורית מרחבים
בהתאם לסעיף ) 32יב( לצו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות(׳
תשי״ח—11958׳ נמסרת בזה הודעה׳ כי בישיבת המועצה האזורית
מרחבים שהתקיימה ביום ב׳ בניסן תשכ״ה ) 4באפריל  (1965נבחר
ח ב י ב ש ר ב ף להיות ראש המועצה במקום ישראל ברוך שהתפטר.
ט״ז באייר תשכ׳׳ה ) 18במאי (1065
)תמ {8083

חיים משה שפירא
שר הפנים

שר הפנים

! ק׳׳ת 1719׳ תשכ״ה׳ עמי .1903

ילהוט הפרסומים  ,1196א׳ בתמוז תשכ״ה1.7.1905 ,

! ק״ת 797׳ תשי׳׳ח׳ עמי .1256
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צו המועצות המקומיות )ג( ,תשי״ג—1953
הודעה בדבר הבחירות למועצה המקומית פסוטה
בהתאם לסעיף  83לצו המועצות המקומיות )ב(׳ תשי״! 1953-1׳ נמסרה בזה הודעה על היתירות למועצה המקומית פםוטה
שקויימו ביום ח׳ בפיון תשכ״ה ) 8ביוני :(1963

א .אושרו הרשימות שלהלן:
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6

רשימת
רשימת
רשימת
רשימת
רשימת
רשימת

מפלגת הפועלים המאוחדת ובלתי מפלגתיים וסימנה מ;
האור )אלבור( וסימנה ];
התחיה והעבודה )אלנהדה ואלפמאל( ומימנה א י ;
הנאמנות וההקרבה )אלאה׳לאס ואלטדהיה( וסימנה ע;
הצלילות )אלצפא( ומימנה צפ;
ההתקדמות והשגשוג )אלתקדם ואלאזדיהאר( וסימנת ד;

ב .הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:
)(1

רשימת ההתקדמות והשגשוג שסימנה ד עם רשימת הנאמנות וההקרבה שסימנה ע;

)(2

רשימת האור שסימנה נ עט רשימת הצלילות שסימנה צפ;

המספר הכולל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית:
המספר הכולל של המצביעים:
המספר הכולל של הקולות הפםוליפ והמעטפות הריקות:
המספר הכולל של הקולות הכשרים:
מספר הקולות המסופקים:
המספר הכולל של הקולות שניתנו ל כ ל רשימה:

ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

סימן הרשימה
מ
נ
אי
ע
צפ
ד

737
691
1
690
0
מספר הקולות

ש פ הרשימה

38
116
222
126
102
66

מפלגת הפועלים המאוחדת
האור
התהיה והעבודה
הנאמנות וההקרבה
הצלילות
ההתקדמות והשגשוג

ט .מספר המקומות במועצה שזכתה בהם כל רשימה:
סימן הרשימה
מ
נ
אי
ע
צפ
ד

י.

מספר המקומות

שם הרשימה
מפלגת הפועלים המאוחדת
האור
התתיה והעבודה
הנאמנות וההקרבה
הצלילות
ההתקדמות והשגשוג

האישים שנבחרו כחברי המועצה הם:
)(1

מרשימת הפועלים המאוחדת שסימנה מ
 .1קהואגיי נופל

)(4

מרשימת הנאמנות וההקרבה שסימנה ע
 .1עאסי חביב

)(2

מרשימה האור שסימנה נ
 aנגיאר חליל
 .2אבו איוב נעים

)(3

מרשימת הצלילות שסימנה צפ
 .1תלאק נתלה

)(6

מרשימת ההתקדמות והשגשוג שסימנה ד
 .1דקואד תקמת

)(3

מרשימת
.1
.2
.3

החהיה והעבודה שסימנה א י
תורי יוסף
הורי רפיק
חורי מטאנס

ט״ז בסיון תשכ״ה ) 16ביוני (1965
)חמ (8030

חמים ערביד
הממונה ע ל הבהירות למועצה המקומית פסוטה

 1ק״ת 369׳ תשי״ג׳ עמי  ;1174ק״ת 1353׳ תשב״ב עמ׳ .2489

2274

י5קוט תפרסוטים  ,1196א' בתמוז תשב׳׳ה1965 ,

צו המועצות המקומיות )ה( ,תשי״ג—1953
\
הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצה המקומית אעבלץ
בהתאב לסעיף  85לצו המועצות המקומיות )ב{! תשי״ג >! 1953-נמסרת בזה הודעה על הבהירות למועצה המקומית אעבלין
שקויימו ביום ח׳ בסיון תשכ״ה ) 8ביוני :(1965

א .אושרו הרשימות שלהלן:
) (1רשימת הפועלים והפלהים שסימנה ״יא״;
) (2רשימת חזית אעבלין הדמוקרטית וסימנה ״גד״;
) (3רשימת
) (4רשימת
) (5רשימת
) (6רשימת
) (7רשימת
) (8רשימת
) (9רשימה
) (10רשימת

ב.

הקידמה והרפורמה וסימנה ״ב״;
השגשוג וסימנה ״עא״;
השיתוף והאחוה וםימגה ״תא״;
ההבנה וסימנה ״גא״;
העבודה והרפורמה וסימנה ״רא״;
השלום וסימנה ״יד״;
מוסלמית וסימנה ״סא״;
ההארה וסימנה " צ י ;

הרשימות שלהלן היו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

)נ( רשימה הפועלים והפלחים שסימנה ״יא״ עם רשימת העבודה והרפורמה
) (2רשימת ההבנה שסימנה ״ג־״ עם הרשימה המוסלמית שסימנה ״סא״.
) (3רשימת השלום שסימנה "יד״ עם רשימת ההארה שסימנה ״ צ ״ .

ג .המספר הכולל של הבוחרים בתחום המועצה המקומית:
ד .המספר הכולל של המצביעים:
ה .המספר הכולל של הקולות הפסולים והמעטפות הריקות:
ו .מספר הקולות המסופקים:
ז .המספר הכולל של הקולות הכשרים:
ח .המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו ל כ ל רשימה:
שם הרשימה

סימן הרשימה

יא
גד
הקידמה והרפורמה
ב
השגשוג
עא
השיתוף והאחוה
תא
ההבנה
גא
העבודה והרפורמה
רא
השלום
יד
רשימה מוסלמית
םא
ההארה
צ
מספר המקומות במועצה שזכתה בהמ כל רשימה:
הפועליס והפלהיס

חזית אעבלין הדמוקרטית

ט.

שם הרשימה

סימן הרשימה

יא
.גד
ב
עא
תא
גא
רא
יד
סא
צ

שסימנה ״רא״.
1204
1133
8
0
1125
מספר הקולות
322
269
68
182
52
34
53
53
57
35

מספר המקומות

הפועלים והפלחים

4

חזית אעבלין הדמוקרטית

3

הקידמה והרפורמה

0

השגשוג

2

השיתוף והאחוה

0

ההבנה

0

העבודה והרפורמה

0

חשלום

1

רשימה מוסלמית

1

ההארה

0

י?מוט החרטומים  ,1198א׳ בתמוז תשכ״ה1.7.1065 ,

י.

האישים שנבחרו כחברי המועצה הם;
מרשימת
.1
.2
.3

)(1

הפועלים והפלחים שםימגה יא;
עורסאן יוסף פלמאן
נגייב מפדי ודליל
מהנא נטרי זהראן

 .4עזאם רג׳א עזאט
,
מרשימת הזית אעבלי] הדמוקרטית שסימנה גד:
 .1בטרי אנטון מור
 .2עלי אחמד עותמאן
 .3פוזי אסבבדר האג׳

)(2

)(3

מרשימת השגשוג שםימגה עא:
 .1הואש שבלי אל ח«ג׳
 .2רדא גירים עוואד

)(4

מרשימת השלום שסימנה יד:
 ,1רוחי סליטאן וידאו

)(s

מהרשימה המוסלמית שסימנה 0א:
 .1עבדאללה ת׳אלד היטיב

ששון רשתי

י״ג בסיון תשב׳-ה ) 13ביוני (1965
)המ (8030

פקיד הבחירות למועצה המקומית אעבלין

< ק״ח 369׳ תשי״ג׳ עמי  ;1174ק״ת 1353׳ תשכ״ב׳ עמי .2489

חוק ההתגוננות האזרחית ,תשי׳׳א—1951
הודעה על מינוי רשויות מוסמכות
הנני מודיע בזה׳ כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  11לחוק ההתגוננות האזרחית׳ תשי״א—! 1951׳ הסמכתי את בל אחד
מהאנשים ששמותיהם מפורטים בטור א׳ להלן להיות רשות מוסמכת לגבי תחום הפעולה המתואר לצד שמו בטור בי:
טור א׳
מספר
סידורי

טור ב׳
שטח השיפוט
)עיריות׳ מועצות
מקומיות׳ מועצות
אזוריות(

ועדה מקומית
לבנין ותכנון
עיר

השם

.1

ד״ר אלי רצון

כל הארץ

.2

יצחק טודרס

יתדות

,3
.4

המחוז

כל הא רץ
דימונה׳ חמר׳ ירוחם

הדרום

אשר סטוף
במקום צבי עופר

קרית גת — לכיש

קרית נח׳ לכיש

הדרום

צבי סבר

השומרון

זכרון יעקב׳ פרדס חנה׳
ברבור׳ בנימינה

חיפה

ההודעה על מינוי רשויות מוסמבות שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,•1044תשכ״ד׳ עמי 144׳ תתוקן לפי זה.

שמואל גודר,

י״ג בפיו! תשב״ה ) 13ביוני (1965
)תמ (73177

אל״מ

ראש הג-א

! פייה 71׳ תשי״א׳ עמי  ;78ס״ח 429׳ תשכ״ד׳ עמי .126

פקודת הקרקעות)פידור זכות הקנץ(
הודעה בדבר התחלת סידור קרהעות
מודיעים בזה לקהל בי הוצאה הודעה לפי סעיף  7לפקודה הנ׳׳ל׳
בנוגע לקרקעות המתוארות להלן:
העיר :ירושלים.
גוש שומא מסי.30042 :
חלקות מסי 17 :ו־,24
אזור הסידור :ירושלים.
לשבת הסידור :ירושלים.

2276

תאריך הוצאת ההודעה :ט״ז בטיון חשכ״ה ) 16ביוני .(1965
תאריך התחלת הסידור :כ״ז בסיון תשכ״ה ) 27ביוני .(1965
כל התובע טובת־הבאה בקרקעות אלו׳ או בקרקעות הסמוכות
הגובלות אותן׳ צריך לפעול בהתאם להוראות הפקודה הנ״ל.

יעקב טרטקובד
כ״א במיון תשכ־ה ) 21ביוני (1965
מנהל אגף רישום והסדר הקרקעות

י5הום ח פ ר פ ו פ י ם  ,1190א׳ בתמוז תשכ״ה1.7.1965 ,

חוק שירות המדינה )גימלאות( ,תשט״ו—1955
הודעות בדבר חישוב תקופות שירות של שוטרים

ת ק נ ו ת המתעפקיפ גרפואה1947 ,
הודעה בדבר ביטול רשיון שאבד
ב ה ת א ם ל ה ו ר א ו ת ת ק נ ה  13ל ת ק נ ו ת ה מ ת ע ס ק י ם ב ר פ ו א ה ׳  ! 1947׳
ל ע ס ו ק ב ר פ ו א ה מ ם ׳ דר 5593/מ י ו ם

תשט״ו— ! 1955׳ א נ י מ ו ר ה ׳ כ י ת ק ו פ ה ש ל  77ח ד ש י ם מ ת ו ך ת ק ו פ ת

כ ״ ח ב ת ש ר י ת ש כ ״ ה ) 19ב א ו ק ט ו ב ר  (1960ש ה מ נ ה ל ה כ ל ל י ש ל מ ש ר ד

מ י ו ח ס תיחשב׳ לצורך

נמסרת בזה
הבריאות

הודעה׳

שרשיון

בתוקף

ס מ כ ו ת י ל פ י ס ע י ף  63ל ח ו ק ש י ר ו ת ה מ ד י נ ה ) ג י מ ל א ו ת ( ׳

ה ע נ י ק ו ל ד ״ ר א ר ט ו ר ב ר מ ר ח ו ב ד ו ב נ ו ב 25׳ ת ל ־ א ב י ב ׳

שמואל

ש י ר ו ת ו ש ל מ ם ׳  6794ר ב ־ ש ו ט ר

ק ב י ע ת ז כ ו י ו ת י ו מ ל פ י ס ע י ף  17ל ח ו ק ׳ ב כ פ ו ל ה מ ש ת י ת ה ל מ ע ש ה .

שהודע ע ל ידי בעליו שאבד ממנו «— בטל.

ר׳ גזיבין

י ׳ ב ס י ו ן ת ש ה ״ ה ) 10ב י ו נ י (1965
) ח » (77311

ט ״ ז נ ס מ ן ת ש כ ־ ׳ ה ) 16ב י ו נ י (1965

מנהל כללי׳ משרד הבריאות

י ע ״ ר 1947׳ ת ו ס ׳  1מ ס ־ 1637׳ ע מ י .262

חוק הארכיוניט ,תשט״ו—1955
הודעה בדבר ביעור חומר ארכיוני בעזך
בהתאם
מודיע׳

ל ס ע י ף ) 13א(

שהחומר

הארכיוני

לחוק

בתוקף

השמור

ס מ כ ו ת י ל פ י ס ע י ף  63ל ח ו ק ש י ר ו ת ה מ ד י נ ה ) ג י מ ל א ו ת ( ׳

ת ש ט ״ ו—* 1955׳ א נ י מ ו ר ה נ י ת ק ו פ ה ש ל  43ח ד ש י ם מ ת ו ך ת ק ו פ ת
ש י ר ו ת ו ש ל מ ס י  10084ד ב ־ נ ו ט ר

ה א ר כ י ו נ י ם ׳ תשט״ו— ! 1955׳ א נ י

המפורט

)זזמ (720604

! ס״ח 188׳ תשט״ו׳ עמי .135

 2י ״ פ 1166׳ ת ש ב ׳ ׳ ה ׳ ע מ ׳ . .1494

להלן׳

פ׳ קופל
המפקח חבללי

מ נ ד ל מ ן תיחשב׳ לצורך

אברהם

ק ב י ע ת ז כ ו י ו ת י ו ע ל פ י ס ע י ף  17ל ת ו ק ׳ ב כ פ ו ל ה מ ש ת י ת ה ל מ ע ש ה .

בגנזך )ארכיון

פ׳ קופל

ט ״ ז ב ס י ו ן ת ש ב י ה ) 16ב י ו נ י (1966

צה״ל( נועד לביעור:
תיקי ב י ת משפט צבאי שיפוט מהיר׳ דן יחיד הפועל לפי תקנה

) ח מ (720604

56א ל ת ק נ ו ת ה ה ג נ ה ) ש ע ת ח י ר ו ם ( ׳ 1945׳ מ ה ש נ י ם .1955-1954
¡

א'

י ״ ג ב פ י ו ן ת ש כ ״ ה ) 13ב י ו נ י (1965
) ח מ (78341

המפקח הכללי

ס״-ה «18׳ תשט-ו׳ עמי .135

ביץ

הגנז

* ם ״ ת 171׳ ת ש ט ״ ו ׳ ע מ י

בתוקף

.14

ס מ כ ו ת י ל פ י ס ע י ף  63ל ח ו ק ש י ר ו ת ה מ ד י נ ה ) ג י מ ל א ו ת ( ׳

תשט״ו—11955׳ א נ י מ ו ר ה כ י ת ק ו פ ה ש ל  105ת ד ש י ם מ ת ו ך ת ק ו פ ת
ש י ר ו ת ו ש ל מ ס י 2418

ת ק נ ו ת המשטרה )החזרת מציאה{,
תשי׳יז—1956
הודעה בדבר מכירת מציאות שלא נתבעו
נמסרת בזה

הודעה׳ כ י כ ל י הרכב

ונמצאים ל ל א תובעים

המנועיים

חסון

רב־שוטר מ ש ה

תיחשב׳

לצורך

ק ב י ע ת ז כ ו י ו ת י ו ע ל פ י ס ע י ף  17ל ח ו ק ׳ ב כ פ ו ל ה מ ש ח י ת ה ל מ ע ש ח .

פ׳ קופל

ט ״ ז ב ס י ו ן ת ש ב ״ ה ) 16ב י ו נ י (1965

המפקח הכללי

) ה מ (720604

המפורטים מטה

בתחנת המשטרה נס־ציונה׳ ייצאו למכירת

! ס ״ ח 188׳ תשט״ו׳ עמי .135

פ ו מ ב י ת ב ה ת א ם ל ת ק נ ה  17ל ת ק נ ו ת ה מ ש ט ר ה ) ה ח ז ר ת מ צ י א ה ( ׳ תשי״ז—
1956׳ א ם ל א י י ת ב ע ו ע ל י ד י ת ב ע ל י ם ת ו ך  30י ו ם מ י ו ם פ ר ס ו ם ה ו ד ע ת
זו ברשומות.
.1

מ כ ו נ י ת פ ר ט י ת ״ פ י מ ק ה א ר ו נ ה ״ מ ס פ ר ל ו ח !3

בתוקף
5

14

7

H

 .תיק

C

ט י ל ו ן פ י ר ט ה  "Mobymaticמ ס פ ר מ נ ו ע  3453039ב צ ב ע א ד ו ם .
ת י ק ת ח נ ת נ ס י צ י ו נ ה ט ״ מ .36937/65

ה׳ שליימר,

רפ׳׳ק

ר א ש מדוד רישום פלילי
ב  /ר א ש מז׳׳פ

חוק שירות המדינה )גימלאח־*( ,תשט״ו—1955
הודעה בדבר חישוב תקופת שירות של שוטר
בתוקף

ה מ ב ו ת י ל פ י ס ע י ף  63ל ח ו ק ש י ד ו ת ה מ ד י נ ה ) ג י מ ל א ו ה ( ׳

תשט׳׳ו—11955׳ א נ י מ ו ר ת ׳ כ י ת ק ו פ ה ש ל  106ח ד ש י ם מ ת ו ך ת ק ו פ ת
ש י ר ו ת ו ש ל מ ס י  6322ם מ ל ־ ש נ י

תשט״ו— 1955ג ׳ א נ י מ ו ד ה כ י ת ק ו פ ה ש ל  39ח ד ש י ם מ ת ו ך ת ק ו פ ת
ש י ר ו ת ו ש ל מ ס ׳  1745ס מ ל ר א ש ו ן

ת ח נ ת נ ם ־ צ י ו נ ה ט ״ מ .36938/65
.2

ס מ כ ו ת י ל פ י ס ע י ף  63ל ח ו ק ש י ר ו ת ה מ ד י נ ה ) מ מ ל א ו ת ( ׳

רחמים

פרחי

תיחשב׳ לצורך

ק ב י ע ת ז כ ו י ו ת י ו ע ל פ י ס ע י ף  17ל ח ו ק ׳ כ ב פ ו ל ה מ ש ת י ת ה ל מ ע ש ה .

ט ״ ז ב ם י ו ן ת ש כ ״ ה ) 16ב י ו נ י (1965
) ח מ (720604
1

המפקח הכללי

) ח מ (720604

ג ם״ח 188׳ חשט״ו׳ עמי .133

בתוקף

ס מ כ ו ת י ל פ י ס ע י ף  63ל ח ו ק ש י ר ו ת ה מ ר י ב ה ) נ י מ ל א ו ת ( ׳

תשט״ו—1 1955׳ א נ י מ ו ר ה כ י ת ק ו פ ה ש ל  131ח ד ש י ם מ ת ו ך ת ק ו פ ת
ש י ר ו ת ו ש ל מ ס ׳  31815ש ו ט ר מ ו ס ף ז מ נ י
לצורך

קביעת זכויותיו ע ל פ י

ס ע י ף 17

איזידור
לחוק׳

ש ו ר ץ תיחשב׳
בכפולה משחיתה

למעשה.

ט״ז

ג ס י ו ן ת ש כ ׳ ׳ ה ) 16ב י ו נ י (1065

)חמ (720604

פ׳ קופל
המפקח הכללי

המפקח הכללי

ס ״ ת 188׳ ת ש ט ״ ו ׳ ע מ י .135

1196,ילקוטהפרסומים

פ׳ קופל

ט ״ ז ב ס י ו ן ת ש כ ״ ה ) 16ב י ו נ י (1965

ק ב י ע ת ז כ ו י ו ת י ו ע ל פ י ס ע י ף  17ל ח ו ק ׳ ב כ פ ו ל ה מ ש ח י ת ה ל מ ע ש ה .

פ׳ קופל

מנשה

ברזל

תיחשב׳ לצורך

א ׳ בתמוז תשכ״ה65S1.7.1 ,

! טייח 188׳ תשט־״ו׳ עמי .135

2277

פקודת הפנןפויות בענין היבוא ,היצוא והמכמ ) ה ג נ ה 1939 /
הודעה בדבר החרמת סחורות)מספר  ,(21תשכ״ה1985-
אני מודיע׳ בהתאם לסעיף  6לפקודה הסמכויות בענין היבוא׳ היצוא והמכס )הגבה(׳ 1939׳ כי הסחורות שצויינו להלן הוחרמו לפי סעיף
 (1)5לפקודה׳ מאחר שיובאו בניגוד לצו מתן רשיונות יבוא׳ .1939
מספר
סידורי
1

שם היבואן

תיאור הטובין
מכונית ״מרצדס בנץ״ מודל 190
מטי שלדה 12—1111—10—019031
מסי מנוע 621910—10-019143
שנת יצור 1960

נחום גיוידו
אנג׳לו

מספר התפישה
מתחנת המבט

תאריך
התפישה

מקום
התפישה

ת/יפו — מ200/65/

26.5.65

יפו

ד׳ פלד

ז׳ בםיון חשכ״ח )ד ביוני (1965

מנהל המכס והבלו

ת ק נ ו ת המכס
הודעה בדבר מכירת טובין שאין להם תובעים)מספד  ,(56תשכ״ה1965-
בהתאפ לתקנת  (1)63ולתקנות המכס ,אני מודיע בזה כי הטובין הרשומים להלן והנמצאיס במחסן המכס בשדה התעופה לוד׳ יוצאו
למכירה אפ לא ישוחררו תוך  30יום מיום פרסום הודעה זו.

אוירון

מצהר
יבוא

100/65
101/65

סויסאייר
אולימפיק

2667/64
2843/64

23,8.64
5.9.64

102/65
103/65
104/65
105/65
106/65
107/65

אולימפיק
סויסאייר
אל-על
אל-על
אל־על
אל-על

2843/64
3002/64
3040/64
3065/64
3079/64
3083/64

5.9.64
20.9.64
23.9.64
26.9.64
27,9.64
27.9.64

108/65
110/65
111/65

אל-על

3124/64
נשכחיט285/
1200/64

30.9.64
16.7.64
2.5.64

מספר

»]

אל-על

י׳ באדר ב ׳ תשכ״ה ) 14במרס (1965

2278

תאריך
היבוא

תיאור הטובין

שפ היבואן
מכשירי תנועה

 1הבילה 2 :חלקי חילוף למכונית עשויים מפלדה — 5׳ 0ק״ג
 1חבילה :מיטה מתקפלת העשויה מצינורות חמרן ובד וברית עפ
הברת אגרידי
מילוי ספוגי —2׳ 7ק״-ג
 1חבילה 4 :שמיכות צמר׳ משומשות׳ בלי מטבח מחמרן משומשים תברת אגרידי
 1חבילה :זוג אופניים ע ם מנוע עזר ״זקס״׳ דגם :רבניאק— 39ק״ג משה וילר
סולומון ונציה
 1חבילה 25 :חיבורים מיוחדים חשמליים —  1.5ק״ג
 1חבילה :פטיפון חשמלי מיטלטל מרקה ״ דואל״  7.8 — 1010ק־״ג ריימובד משה
תדיראן
 1חבילה 8036 :הלקים אלקטרוניים  5סוגים —  4.4ק״ג
 9הבילות 144 :נורות חשמל מיוהדות לצילום פירמה ״פיליפס״
לפי הפירוט:
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 1חבילה 8 :נורות חשמל של  120וולט ו 60עד  100ווט —  1ק״ג םיגטוד
 1הבילה :שואב אבק חשמלי מרקה ״מולינקס״ —  2.6ק״ג
ויצו
 1חבילה :קרטונים גליים לאריזה —  14.2ק׳״ג

ד׳ פ ל ד
מנהל המכס והבלו

ילהוט ה ח ס ו מ י ם  ,1186א' בתמוז תשכ״ח1.7.1885 ,

ת ק נ ו ת המכם
הודעה בדבר מכירת טובין שאין להם תובעים)מספר  ,(74תשכ״ה1965-
בהתאם לתקנה  (1) 63לתקנות המכס ,אני מודיע בזה כי הטובין הרשומים להלן הנמצאים במחסנים המפורטים יוצאו למכירה אם
לא ישוחררו תוך  30יום מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
מספר
סידורי

שם
האביה

תאריך
בואה

שם המקבל

סימנים

תיאור הטובין

מחסן רשוי  -החברה המזרחית למחםני־ערובה בע״מ ,חיפה
ממ48/65/

אשל

15.12.63

 1ארגז סיגריות ״איברסט״

ממ49;65/
ממ82/65/

אנטונינה
אקס אייד

4.2.62
3.2.64

 17קרטונים טרבפיםטוריט
 1ארגז תקליטים

Lagos Haifa
D.W.A. L t d
Haisman
Music T/A

ו׳א׳ דיזגלוף בע״מ ת״ד 1514׳ תל-אביב
י יל׳ תיותמן ת״ד 289׳ תל־אביב
החברה המזרחית למחסני ערובה בע״מ׳ חיפה

מחסן רשוי לערובה וקרור בע״מ חיפה
ממ52/65/
ממ79/65/

אניקה
אמינטס

10.12.63
16.1.64

M. Berger
T.I.A.I.

 11קרטונים סיגריות
 1ארגז טפרים

ש׳ ברגר כבר כיאט 2׳ חיפה
טכניון מבון טכנולוגי לישראל חיפה

מחסן רשוי ניר איסט בונדד חיפה
ממ50/65/
טמ51/65/
ממ66/65/
ממ67/65/
ממ68/65/

אנוטריה
אגוטריה
אלקסיה
אלקסיה
אנוטריה

1,1.64
8.10.63
6.1.64
6.1.64
14.1.64

DVF 533-1/3
MIT 8197/1
INT—T.A.
•27/1 N.T-/T.A
Emborgan
Geosjiki 1/6

 3חבילות בדים
 1ארגז בד משי מלאכותי
 1ארגז דברי זכוכית
 1ארגז דברי זכוכית
 6ארגזים צנורות וחלקיהם

אופנת אוטקס׳ רחוב המלך גיורג׳ ג18/׳ תל־אביב
תדמור מפעלי יצור מעילי עור בע״מ לביש צפון
מ׳ דיזנגוף ושות׳ בע״מ ת״ד 300׳ חיפה
מ׳ דיזנגוף ושות׳ בע״מ ת״ד 300׳ חיפה
אדריאטיקה חברה לספנות ונציה ת״ד 1520׳ חיפה

מחסן רשוי  -משולם חיפה
55/65/BÖ

עתלית

1.12.63

J.L. T.L. 275

 1ארגז בד אלסטי

 jגוטקפ בע״מ תל־אביב רהוב המלך גורג׳  18ג׳

מחסן רשוי טרנזיט חיפה
ממ59/65/

אקספורט
אייד

26.1,64

 55הביות חימיקליים
ן

Helene Curtis
790—1! 55

תלן קרטיס )ישראל( בע׳״מ רחוב ברבר 2׳ ת ל 
ו אביב

מהסן רשוי אסמקר חיפה
ממ71/65/

אקספורט
אגיינט

18.3.64

 19אריזות חלקי חילוף
למכוניות

j

K.B. Haifa

אחים קפלן בע״מ שד׳ הכרמל 21׳ היפה

מחסן רשוי שרפוט חיפה
ממ j 75/65/אלביראו 21.2.64 j

 2ארגזים ניר תויוח דביק

ז ׳ בסיון תשב״ה ) 7ביוני (1965

W.J. 10932
2—3.

 1תעשיות גרפיות ישראל אמריקה ערני נחל׳ נחלת
| יצחק

ד׳ פלד
מגהל המכס והבלו

י5קוט הפרםימים  ,1196א׳ בתמוז תשכ״ה1.7.1903 ,

2279

פקודמ בנץ עדים1936 ,
שטח תכנון עיר׳ חיפה

הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתיקון לתכנית
מיתאר והודעה בדבר הפקדת התכנית והתשריט
אני מודיע׳ כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  19לפקודת בנין עדים׳
 A 1936והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳
תש״ת—21948׳ הרשיתי את הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳
מחוז חיפה׳ לתת תוקף — בעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום
הודעה זו ברשומות—לתיקון לתכנית מיתאר הנקראת :״תכנית מסי
חפ— 1169/אדמות האחים כיאט בגוש 10812״׳ שהודעה על הפקדתה׳
ביחד עט התשריט המצורף אליה׳ במשרדי הועדה המקומית לבניה
ולתכנון עיר׳ חיפה׳ פורסמה בילקוט הפרסומים 1125׳ תשב״ ה׳
עמי 350׳ וכי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף
אליה — בצורה שבה אישרתי אותם — הופקדו במשרדי הועדת
המקומית האמורה ושם יוכל כל אדם לעיין בהם בימים ובשעות
ש״טשרדיפ האמורים פתוחים לקהל.
ג׳ בםיון תשכ״ה ) 3ביוני (1965
)המ (76513

חיים משה שפירא
שר הפנים

 1ע״ר 1936׳ תום׳  1מס׳ 589׳ עמי .153
 2ע״ר תש״ח׳ תופי א׳ מסי 2׳ עמי .1
שטח תכנון שיר׳ ירושלים

הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתכנית מפורטת
והודעה על הפקדת התכנית והתשריט
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א) (2לפקודת בבין ערים׳
1936׳ נ י הועדה המחוזית לבביה ולתכנון עיר׳ מחוז ירושלים׳
הרשתת לתת תוקף — בעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה
זו ברשומות — לתכנית מפורטה הנקראת :״תכנית בנין עיר מפורטת
מסי 1266״׳ גוש  30101הלקה  57וחלקי חלקות 74׳  75ברחוב מאיר
בר־אילן פינת רחוב רבנו גרשום׳ שהודעה על הפקדתה׳ ביחד עם
התשריט המצורף אליה׳ במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון
עיר׳ ירושלים׳ פורסמה בילקוט הפרסומים 1158׳ תשב״ח׳ עמי .1236
כן נמסרת בזה הודעה׳ לפי סעיף 18א ) (2לפקודת בנין ערים׳
1936׳ בי 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 בהם בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ד׳ בפיון תשכ״ה ) 4ביוני  (1965ש׳ ב׳ ישעיה
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז ירושלים
שטח תכנון עיר׳ ירושלים

הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתכנית מפורטת
והודעה על הפקדת התכנית והתשריט
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א ) (2לפקודת בנין ערים׳
1936׳ כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳ מחוז ירושלים׳
הרשתה לתת תוקף — בעבור המיסה עשר יום לאחר פרסום הודעה
זו ברשומות — לתכנית מפורטת הנקראת :״תכנית בנין עיר מפורטת
מסי 1238״׳ בוש  — 30001חלקות  38עד  51ועד בכלל 118׳ 133
עד  136ועד בכלל׳ 188׳ 189׳  190וחלקי חלקות 1׳ 12׳ 24׳ 28׳
29׳ 36׳ 54׳ 111׳ 137׳ 139׳ 152׳ 155׳ 186׳ 187׳ 193׳ 199׳

2280

207׳  218בשבי גאולים׳ שהודעה על הפקדתה׳ ביתד עט התשריט
המצורף אליה׳ במשרדי הועדה המקומית לבבית ו ל ה מ ו ן עירי
ירושלים׳ פורסמה בילקוט הפרסומים 1139׳ תשב״ה׳ עמי .791
בן במסרת בזה הודעה׳ לפי סעיף 18א ) (2לפקודת בנין ערים׳
1936׳ כי העתקים של תתכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה •
בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה ^-הופקדו במשרדי
תועדה המקומית האמורה ושם יובל כל אדם לעיין בהם בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י״ח בסיון תשכ״ה ) 18ביוני  (1965ש׳ ב׳ ישעיה
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז ירושלים
שטח תכנון עיר׳ ירושלים

הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתכנית מפורטת
והודעה על הפקדת התכנית והתשריט
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א ) (2לפקודח בנין ערים׳
1936׳ כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳ מחוז ירושלים׳
הרשתה לתת תוקף  -כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה
זו ברשומות — לתכנית מפורטת הנקראת :״תכנית בנין עיר מפורטת
מס׳ 1191בי״׳ גוש  30166חלקי הלקות 96׳ 158׳ 177׳  .198בוש
 — 30342הלקוח 1׳ 2׳ 3׳ 6׳ 7׳ 8׳ 10׳ וחלקי תלקות 4׳ 5׳ 8׳ 9׳
11׳ 12׳ 13׳ 17׳ 94׳ 95׳ 96׳ 99׳  .107גוש  — 30343תלקי חלקות
3׳ 10׳ 11׳  24בשכ׳ בית וגן׳ שהודעה על הפקדתה ביחד עם התשריט
המצורף אליה׳ במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר׳
ירושלים׳ פורסמה בילקוט הפרסומים 1161׳ תשכי׳ה׳ עמי .1354
כן נמסרת בזה הודעה׳ לפי סעיף 18א) (2לפקודת בנין ערים׳
1936׳ כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה —
בצורר .שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה — הופקדו במשרד־
הועדה המקומית האמורה ושם יוכל כל אדם לעיין בהם בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י׳׳ת בטיון תשכ״ת ) 18ביוני  (1956ש׳ ב׳ ישעיה
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז ירושלים
שטח תכנון עיר׳ ירושלים

הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתכנית מפורטת
והודעה על הפקדת התכנית והתשריט
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א) (2לפקודת בנין ערימ׳
1936׳ כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳ מחוז ירושלים׳
הרשתה לתת תוקף י בעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה
זו ברשומות — לתכנית מפורטת הנקראת :״תכנית בגין עיר מפורטת
מס׳ 1273״׳ גוש  30009הלקה  — 20רת׳ הל׳״ה׳ שהודעה על הפקדתה׳
ביחד עם התשריט המצורף אליה׳ במשרדי הועדה המקומית לבניה
ולתכנון עיר׳ ירושלים׳ פורסמה בילקוט הפרסומים 1165׳ תשב״ה׳
עמי .1462
כן נמסרת בזה הודעה׳ לפי סעיף18 ,א) (2לפקודת בנין ערים׳
1936׳ כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה —
בצורה שבה אישרה אותם הועדה המקומית האמורה  -הופקדו במשרדי
הועדה המקומית האמורה ושם יובל כל אדם לעיין בהם בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י״ח בסיון חשכ״ה ) 18ביוני  (1965ש׳ בי׳ ישעיה
יושב ראש הועדת המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז ירושלים

ילקוט הפרסומים  ,1196א׳ בתמוז תי&כ׳׳ה1.7.1965 ,

פקודת בנין עריש1936 ,
שטת תלבון עיר׳ ירושלים

הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתכנית מפורטת
והודעה על הפקדת התכנית והתשריט
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א) (2לפקודת בנין ערים׳
1936׳ כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳ מחוז ירושלים׳
הרשתה.לתת תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה
זו ברשומות — לתכנית מפורטת הנקראת :״תכנית בבין עיר מפורטת
מסי 1178׳׳ גוש — 30161׳ 30163׳ 30345׳  — 30164הרחבת קטע
משד׳ הרצל׳ שהודעה על הפקדתה׳ ביחד עם התשריט המצורף אליה׳
במשרדי הועדה המקומית לבגיה ולתכנון עיר׳ ירושלים׳ פורסמה
בילקוט הפרסומים 1105׳ תשכ״ד׳ עמי .1915
כן נמסרת בזה הודעה ,ל פ י סעיף 18א) (2לפקודת בנין ערים׳
1936׳ כי העתקים של התבנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה —
בצורה שבה אישרה אותם הועדה המקומית האמורה — הופקדו במשרדי
הועדה המקומית האמורה ושם יוכל כל אדם לעיין בהם בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י״ח •בסיון חשביה ) 18ביוני (1965

ש׳ ב׳ ישעיה
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז ירושלים
שטח תכנון עיר׳ ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  16לפקודת בבין ערים׳ 1936׳
כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר׳ ירושלים׳ הופקד
העתק של תכנית מפורטת הנקראת :״תכנית בנין עיר מפורטת מס׳
אליה5
.s12״׳ ביחד ע ב התשריט המצורף
ואלה הס השטחים הכלולים בתכנית:
גוש  —30084חלקות 22׳ 25׳ 26׳ 29׳ 30׳  33וחלק מחלקה 121׳
ברח׳ נחמיה שבי תל־ארזה.
כל מעונין יובל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים׳ ללא
תשלוט׳ בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל׳ וכל
מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע׳ בבניבים או בנכסים
אחרים׳ שהתבנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי להגיש התנגדות
לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני חדשים מיום
פרסום תודעה זו ברשומות.
י״ח בסיון תשכ״ה ) 18ביוני (1965

ש׳ ב׳ ישעיה
יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז ירושלים
שטח בנין עיר׳ תל־אביב־יפו

הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתכנית מפורטת
והודעה על הפקדת תכנית מפורטת ותשדיט
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א) (2לפקודת בנין ערים׳
1936׳ כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳ מחוז תל־אביב׳
הרשתה לתת תוקף — בעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה
זו ברשומות  -לתכנית מפורטת הנקראת :״תכנית בנין ערים מפי 839
הלק מתכנית מיחאר ״ל״׳ שטחים מעבר לירקון .גוש 6636 :חלקי
חלקות180 :׳ 205׳ ו־206׳ גוש 6625 :חלק מחלקה 352׳ שהודעה על
הפקדתה עם התשריט המצורף אליה׳ במשרדי הועדה המקומית לבניה

ילהוט הפרסומים  ,1196א׳ ב ת פ ו ז תשביה1.7.1963 ,

ולתכנון עיר של תל־אביב־יפו׳ פורסמח בילקוט הפרסומים 1047׳
תשכ״ד׳ עמי .237
כן נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף! 18א) (2לפקודה בנין ערים׳
1936׳ כי העתקים של התבנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה —
בצורה שבה אישרה אותם הועדה המתוזית האמורה — הופקדו במשרזיי
הועדה המקומית האמורה׳ ושם יוכל כל אדם לעיין בהם.
י״א בסיון תשכ״ה ) 11ביוני (1965

ד׳ ברוידם

יושב ראש הועדה המהוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז תל־אביב

שטח בנין עיר׳ חל־אביב־יפו

הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף.לתכנית מפורטת
והודעה על הפקדת תכנית מפורטת ותשריט
נממרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א׳) (2לפקודת בנין ערים׳
1936׳ כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳ מחוז חל־אביב׳
הרשתה לתת תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה
זו ברשומות — לתכנית מפורטת הנקראת :״תכנית בנין ערים מפורטת
מט׳  — 850חלק מתבנית מיתאר מסי  — 432גוש  7056חלק מהלקה
1״׳ שהודעה על הפקדתה עם התשריט המצורף אליה׳ במשרדי הועדת
המקומית לבניה ולתכנון עיר של חל־אביב־יפו׳ פורסמה בילקוט
הפרסומים 1067׳ תשכ״ד ,עמי .688
כן נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18אי) (2לפקודת בנין
ערים׳ 1936׳ בי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף
אליה — בצורה שבה אישרה אןחס הועדה המחוזית האמורה—הופקדו
במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ ושם יוכל כל אדם לעיין בהם.
י״ז בסיון חשביה ) 17ביוני (1965

ד׳ ברוידם

יושב ראש תועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז חל־אביב

שטח בנין עיר׳ תל־אביב־יפו

הודעה על הפקדת תיקון תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר של תל־אביב־יפו׳
הופקד תעתק של תיקון תכנית מפורטת׳ הנקראת :״תכנית בנין עריט
מפורטת מס׳ 1020׳ תיקון מסי  1לשנת  1965של תכנית בנין עיר
מפורטת מפי  891גוש  6920הלק מחלקה  3״ ׳ ביחד עם התשריט
המצורף אליו.
גבולות התכנית מסומנים בקו כחול בהה בתשריט.
כל מעונין יובל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים׳ ללא
תשלום׳ ו כ ל מעונין — אפ כבעל ואפ מבחינה אחרת — בקרקע׳
בבנינים או בנבטים אחרימ׳ שהתבנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי
להגיש תתננדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני
חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
י״ז בסיון תשביה ) 17ביוני (1965

ד׳ ברדדס

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז תל־אביב

2281

פקודת בנץ ערים1936 ,
ש ט ה בנין ע י ר ׳ תל־אביב־יפו

הודעה על הפקדת תיקון תכנית מפורטת
נ מ ס ר ת ב ז ה ה ו ד ע ה ׳ ב ה ת א ם ל ס ע י ף  19ל פ ק ו ד ת ב נ י ן ע ר י ם ׳ 1936׳
בי ב מ ש ר ד י הועדה המקומית לבניה ולתכנון ע י ר ש ל ת ל ־  8ב י ב ־ י פ ו ,
הופקד העתק ש ל תיקון תכנית מפורטת׳ הנקראת :״תכנית בנין ערים
מ פ ו ר ט ת מ ס י 1009׳ ת י ק ו ן מ ס י  6ל ש נ ת  1965ש ל ת כ נ י ת ב נ י ן ע י ר 1927
) ת י ק ו ן  — (1938ת כ נ י ת ג ד ס  .ג ו ש  6902ח ל ק ה 88 :״׳ ב י ח ד ע ם ה ת ש ר י ט

ולתכנון ע י ר ש ל האזור ! ל י ל י

לבניה
בילקוט

 -מחו־

תל-אביב׳

פורסמה

ה פ ר ס ו מ י ם 1100׳ ת ש כ ״ ד ׳ ע מ י .1774

כ ן נ מ ס ר ת ב ז ה ה ו ד ע ה ׳ ב ה ת א ם ל ס ע י ף  19ל פ ק ו ד ת ב נ י ן ע ר י ם ׳
-

 ,1936כ י ה ע ת ק י ם ש ל ה ת כ נ י ת ה א מ ו ר ה ו ש ל ה ת ש ר י ט ה מ צ ו ר ף א ל י ה

בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה— הופקדו במשרדי
הועדה המקומית האמורה׳ ושם יובל כ ל א ד ם לעיין בהם.
י ״ ד ב ס י ו ן ת ש כ ״ ה ) 14ב י ו נ י (1963

ד׳ ירוידם

המצורף אליו.

יושב ר א ש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ע י ר

גבולות התכנית מסומנים ב ק ו בהול כהה בתשריט.

מחוז ת ל ־ א ב י ב

כ ל מעונין יובל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים׳ ללא
תשלום׳ ו כ ל מעונין — א ם

בבעל ואם

מבחינה

אחרת

 -בקרקע׳

בבביניס א ו בנכסים אחרים׳ ש ד ח כ נ י ת האמורה מ ש פ י ע ־ עליהם׳ רשאי

ש ט ה בנין ע י ר ׳ חולון

להגיש ה ת נ ג ד ו ת ל ת ב נ י ת ב מ ש ר ד י ה ו ע ד ה ה מ ק ו מ י ת ה א מ ו ר ה ׳ ת ו ך שבי

הודעה על הפקדת תכנית מפורטת

חדשים מיום פרסום הודעה ז ו ברשומות.
י״ז ב ס י ו ן ת ש כ ״ ה ) 17ב י ו נ י (1963

נ מ ס ר ת ב ז ה ה ו ד ע ה ׳ ב ה ת א ם ל ס ע י ף  16ל פ ק ו ד ת ב נ י ן ע ר י ם ׳ 1936׳

ד׳ ברוידם

בי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון ע י ר ש ל חולון׳ הופקד

יושב ר א ש הועדה המחוזית לבניה ולתכבון עיר

העתק ש ל

תכנית מפורטת׳ הנקראת :״תבנית בנין עריס

מפורטת

מ ס י  .142ח ל ק י ב ו ש י ם 6043 :׳ 6051׳ 6052׳ 6053׳ 6733׳ ,6737

מחוז תל־אביב

6739׳ 6763׳ ב י ח ד ע ם ה ת ש ר י ט ה מ צ ו ר ף א ל י ו .
גבולות התכנית :מסומנים ב ק ו כחול בהה בתשריט.

ש ט ה תכנון עיר׳ גלילי במחוז תל־אביב

הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתכנית חלוקת
קרקע והודעה על הפקדת תכנית חלוקת קרקע
ותשריט
נ מ ס ר ת ב ז ה ה ו ד ע ה ׳ ב ה ת א ם ל ס ע י ף  (6) 20ל פ ק ו ד ת ב נ י ן ע ר י ם ׳
1936׳ כ י ה ו ע ד ה

המחוזית

לבניה

ולתכנון

מחוז

עיר׳

תל־אביב׳

כ ל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים׳ ל ל א
תשלום׳ ו כ ל מעונין — א ם

בבעל ואם

בבניניפ א ו בנכסים אחרים׳ שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי
להגיש התנגדות לתבנית במשרדי הועדה המקומית תאמורה׳ ת ו ך שני
חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
י ״ ז ב ט י ו ן ת ש כ ״ ת ) 17ב י ו נ י (1905

ד׳ ברוידם

הרשתה ל ת ת תוקף — כעבור חמישה ע ש ר יום לאהד פרסום הודעה
זו ברשומות — לתכנית חלוקת קרקע הנקראת :״תבנית חלוקת קרקע

יושב ר א ש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר

מ פ י ת ג פ  5 2 5 /ג ו ש י ם 8007 :׳  6008ה ל ק ה 93 :׳ ש ה ו ד ע ה ע ל ה פ ק ד ת ה ע ם
התשריט

המצורף אליה׳

מבחינה אחרת — ב ק ר ק ע ׳

מחוז ח ל ־ א ב י ב

במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון

ע י ר ש ל האזור הגלילי — מחוז ת ל ־ א ב י ב ׳ פורסמה בילקוט הפרסומים
ש ט ה בנין ע י ר ׳ רמת־גן

1003׳ ת ש כ ״ ג ׳ ע מ י .1027
כ ן נ מ ס ר ת ב ז ה ה ו ד ע ה ׳ ב ה ת א ם ל ס ע י ף 16

לפקודת בנין ערים׳

1936׳ כ י ה ע ת ק י ם ש ל ה ת כ ג י ת ה א מ ו ר ה ו ש ל ה ת ש ר י ט ה מ צ ו ר ף א ל י ה —
בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה— הופקדו במשרדי
הועדה המקומית האמורה׳ ו ש ם יוכל כ ל אדם לעיין בהט.

הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתיקון לתכנ־ת
מפורטת והודעה על הפקדת תיקון לתכנית מפורטת
ותשריט
נ מ ס ר ת ב ז ח ה ו ד ע ה ׳ ב ה ת א ם ל ס ע י ף  19ל פ ק ו ד ת ב נ י ן ע ר י ם ׳ 1936׳

י ״ א ב ס י ו ן ת ש כ ״ ה ) 11ב י ו נ י (1965

כ י הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳ מחוז ת ל ־ א ב י ב ׳ הרשתה ל ת ת

ד׳ ברוידס

תוקף

י ו ש ב ר א ש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ע י ר
מחוז ח ל ־ א ב י ב

 -כעבור חמישה ע ש ר יום לאחר פרסום הודעה זו ברשומות —

לתיקון תכנית מפורטת׳ הנקראת :״תכנית בנין ערים מפורטת מס׳
193

ותהווה תיקון ל ת כ נ י ת בנין ערים

מפורטת מסי ״DE״.

ג

ו

:

ש

 6203ה ל ק ו ח  ) 26 :ח ל ק ( ׳ 352׳ 550׳ 392׳ 388׳ 387׳ 367׳ 366׳ ,292
291׳ 38׳ 37׳

ש ט ת ב נ י ן עיר׳ ג ל י ל י ׳ מ ח ו ז ת ל ־ א ב י ב

הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתיקון לתכנית
מפורטת והודעה על הפקדת תיקון לתכנית מפורטת
ותשריט
נ מ ס ר ת ב ז ה ה ו ד ע ה ׳ ב ה ת א ם ל ס ע י ף  19ל פ ק ו ד ת ב נ י ן ע ר י ם ׳ 1936׳

שהודעה ע ל

הפקדתה׳ עם התשריט המצורף אליה׳

במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון ע י ר ש ל רמת־גן׳ פורסמה
בילקוט

ה פ ר כ ו מ י ט 1128׳ ת ש כ ״ ה ׳ ע מ י .432

כ ן נ מ ס ר ת ב ז ה ה ו ד ע ה ׳ ב ה ת א ם ל ס ע י ף  19ל פ ק ו ד ת ב נ י ן ע ר י ם ׳
1936׳ כ י ה ע ת ק י ם ש ל ה ת כ נ י ת ה  8מ ו ר ח ו ש ל ה ת ש ר י ט ה מ צ ו ר ף א ל י ה
בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה

 -הופקדו במשרדי

:י הועדה המחוזית לבניה ו ל ת כ נ ו ן ע י ר ׳ מחוז ת ל  -א ב י ב ׳ ה ר ש ת ה ל ת ת

הועדה המקומית האמורה׳ ו ש ם י ו כ ל כ ל א ד ם לעיין בהם.

זוקף — כעבור תטישה ע ש ר י ו ם ל א ח ר פ ר ס ו ם הודעה זו ברשומות —

י ״ א ב פ י ו ן ת ש כ ״ ה ) 11ב י ו נ י (1963

לתיקון

ד׳ ברוידם

ת כ נ י ת מ פ ו ר ט ת ׳ ה נ ק ר א ת  :״ ת כ נ י ת מ פ ו ר ט ת ט פ י תגפ502/׳

; י ק ו ן מ ס י  .4ב ו ש  6010 :ח ל ק י ח ל ק ו ת 48 :׳  .34—51ש ה ו ד ע ה ע ל
זפקדתח׳ ע ם

228:

התשריט

המצורף

אליה׳

במשרדי

הועדה

-

יושב ר א ש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ע י ר

המקומית

מהוו ת ל ־ א ב י ב

ילקוט

ה פ ר פ ו ט י ם  ,1196א ׳ ב ת מ ו ז ת ש ב ״ ה 1.7.1995 ,

פקודת בנין ערימ1936 ,
שטח בנין עיר׳ רמת־נן

הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתיקון לתכנית
מפורטת והודעה על הפקדת תיקון לתכנית מפורטת
ותשריט
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
בי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳ מחוז תל־אביב׳ הרשתה לתת
תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו ברשומות —
לתיקון תכנית מפורטת׳ הנקראת :״תכנית בנין ערים מפורטת מפי
 247ותהווה תיקון לתכנית ב״ע מפורטת ״  D J״ ׳ התכנית תחול על
החלקות 165׳  166בגוש6159 :׳ שהודעה ע ל הפקדתה׳ עם התשריט
המצורף אליה׳ במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר של
רמת-גן׳ פורסמה בילקוט הפרסומים 1128׳ תשב״ה׳ עמי .452
כן נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים׳
1936׳ כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה —
בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה — הופקדו במשרדי
הועדה המקומית האמורה׳ ושם יובל כ ל אדם לעיין בהם.
י״א בםיון תשכ״ה ) 11ביוני (1965

ד׳ ברוידס ,

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
טחוז תל־אביב
יי שטח בנין עיר׳ רטח־גן

הודעה על הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  16לפקודת בבין ערים׳ 1936׳
כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר של דמתיגן׳ הופקד׳
העתק של תכנית מפורטת׳ הנקראת :״תכנית בנין ערים מפורטת מס׳
214׳ גוש  6179חלקות108 :׳ 110׳ 112׳ וחלק מחלקת 119״ ,ביחד
עם התשריט המצורף אליו.
ואלה הם גבולות התכנית:
חלקה  106וחלק מחלקה  119בגוש ;6179
צפון:
מ ז ר ח  :גבול גושים 6177׳ ;6176
ד ר ו ם  :חלק מחלקה  119והלקה  114בגוש ;6179
מ ע ר ב  :חלקות 21׳  24בגוש .6179
בל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים׳ ללא
תשלום׳ וכל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע׳
בבנינים או בנכסים אחרים׳ שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי
להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני
חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
י״ז בסיון תשכ״ה ) 17ביוני (1965

ד׳ ברוידם

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז תל־אביב
שטה תכנון עיר ,הרצלית

הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף להחלטה לבטל
תכנית חלוקת קרקע והודעה על הפקדת החלטה
לבטל תכנית חלוקת קרקע
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  (8) 20לפקודת בנין ערים׳
1936׳ כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳ מחוז תל־אביב׳
הרשתה לתת תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה

ילקוט הפרסומים  ,1196א׳ בתמוז תשכ״ה1.7.1965 ,

זו ברשומות  -להחלטה בדבר ביטול תכנית חלוקת קרקע׳ הנקראת:
״תכנית מפי  — 216גוש 6666׳ חלקה 83׳ בורשטין״־׳ שהודעה 3ל
הפקדתה במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר׳ הרצליה׳
פורסמה בילקוט הפרסומיט 1016׳ תשכ״ד׳ עמי .530
כן נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  (8) 20לפקודת בנין עריה׳
1936׳ כי העתקים של ההחלטה האמורה  -בצורה שבה אישרה אותה
הועדה המחוזית האמורה — הופקדו במשרדי הועדה המקומית האמורה׳
ושם יוכל אדם לעיין בהם.
)י״ו בםיון תשכ״ה  17ביוני

ד׳ ברוידס

1965C

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז תל־אביב
שטח תכנון עיר׳ הרצליה

הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף להחלטה לבשל
תכנית מפורטת והודעה על הפקדת החלטה לבטל
תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳ מחוז תל־אביב׳ הרשתה לחת
תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו ברשומות •
להחלטה בדבר ביטול תכנית מפורטת הנקראת :״תכנית בנין ערים
מסי  289בגוש  6537חלקות  — 46—53מועצה מקומית הרצליה״׳
שהודעה על הפקדתה במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר׳
הרצליה׳ פורסמה בילקוט הפרסומים 1066׳ תשב״ד׳ עמי ,659
כן נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים׳
1936׳ בי העתקים של ההחלטה האמורה — בצורה שבה אישרה אותה
הועדה המחוזית האמורה  -הופקדו במשרדי הועדה המקומית האמורה׳
ןשפ יוכל בל אדם לעיין בהם.
י״ז בפיון תשכ״ה ) 17ביוני .(1965

ד׳ ברוידס

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז חל־אביב
שטת בנין עיר׳ חרצליה

הודעה על הפקדת תיקון תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
כי במשרדי הרעדה המקומית לבניה ולתכנון עיר של הרצליה׳ הופקד׳
העתק של תיקון תבנית מיתאר׳ הנקראת :״תבנית בנין עיר מסי 623
תיקון טסי  isשל תכנית מיתאר מס׳  253אי .גוש  6517הלקות77 :׳
78׳ 79׳ 80׳ ביחד עם התשריט המצורף אליו.
גבולות התכנית מסומנים בקו כחול כהה בתשריט.
כ ל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התבנית והתשריט האמורים׳ ללא
תשלום׳ וכל מעונין — אס כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע׳
בביינימ או ינכפימ אחדים׳ שהתבנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי
להגיש התנגדות לתכנית בטשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני
חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
י״ז בסיון תשב״ה ) 17ביוני (1965

ד׳ ברוידס

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיו
מחוז תל־אביב

2283

פקודת בנין ערים1936 ,
שטח בנין עיר׳ הרצליה

הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתיקון לתכנית
מפורטת והודעה על הפקדת תיקון לתכנית מפורטת
ותשריט
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳ מהוז תל־אביב׳ הרשתה לתת
תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו ברשומות —
לתיקון תכנית מפורטת׳ הנקראת :״תכנית בנין ערים מפורטת מסי
 — 450תיקון מסי  1לתב׳׳ע מפורטת מסי  — 301בבוש  6520חלקות
96׳ 77׳ 60׳ 84׳ 26״׳ שהודעה על הפקדתה׳ עם התשריט המצורף
אליה׳ במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר של הרצליה׳
פורסמה בילקוט הפרסומים 792׳ תש״ך׳ עמי .2136
כן נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים׳
1936׳ כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה -
בצורה שבה אישרה *;ותש הועדה המחוזית האמורה — הופקדו במשרדי
הועדה המקומית האמורה׳ ושם יוכל כל אדם לעיין בהם.
י״ז בפיון תשכ׳׳ה ) 17ביוני (1965

תעשיה ,שהודעה על הפקדתה׳ ביחד עם התשריט המצורף אליה
במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר פתח־תקוה׳ פורסמה בילקוט
הפרסומים 1166׳ תשכ״ה.
בן נמסרת כזה הודעה׳ לפי סעיף  19לפקודת בנין ערים,1936 ,
כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה  -בצורה
שבה אישרה אותפ הועדת המחוזית האמורה — הופקדו במשרדי הועדה
המקומית האמורה ושם יובל כל אדם לעיין בהם.
י״ת בפיק תשכ״ה ) 18ביוני (1965

י׳ גובדניק

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז המרכז

שטח הכבון עיר׳ נתניה

הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתיקון לתכגית
מפורטת והודעה על הפקדת תיקון תכנית מפורטת

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז תל־אביב

נמסרת בז־ הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים1936 ,׳
בי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳ מחוז המרכז׳ הרשתה לתת
תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו ברשומות —
לתכנית מם׳ נת — 16'348/גוש  8236ח׳  — 2אזור תעשיה׳ שהודעה
על הפקדתה׳ ביחד עם התשריט המצורף אליה במשרדי הועדה
המקומית לתכנון עיר׳ נתניה׳ פורסמה בילקוט הפרסומים 1153׳
תשכ״ה.

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

בן נמסרת בזה הודעה׳ לפי סעיף  19לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה —
בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה — הופקדו במשרדי
הועדה המקומית האמורה ושם יוכל כל אדם לעיין בהם.

ד׳ ברוידס

שטה בנין עיר׳ אונו

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין עריש׳ 1936׳
כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳ מחוז תל־אביב׳ הרשתה לתת
תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר כרסום הודעה זו ברשומות —
לתיקון תכנית מפורטת׳ הנקראת :״חכנית בנין ערים מפורטת מס׳
תממ 63/תיקון מס׳  1לתממי .25גוש 6223 :חלקות11 :׳ 12׳ 14׳ 22
בחלקן׳ שהודעה על הפקדתה׳ עם התשריט המצורף אליה׳ במשרדי
הועדת המקומית לבניה ולתכנון עיר של אונו׳ פורסמה בילקוט
הפרסומים 1068׳ חשכ״ד׳ עמי .731
בן נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים׳
1936׳ בי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה—
בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה — הופקדו במשרדי
הועדה המקומית האמורה׳ ושם יובל בל אדם לעיין בהם.
י״ג בפיון תשכ׳־ה ) 13בימי (1965

ד׳ ברוידס

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז תל-אביב

שטח תכנון עיר׳ פתח־תקוה

הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתיקון לתכנית
מפורטת והודעה על הפקדת תיקון תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בבין ערים׳ 1936׳
ני הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳ מחוז המרכז׳ הרשתה
' ת ת תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאהד פרסום הודעה זו
:רשומות — לתכנית מפי פתי 1/396,גוש  6354ח׳  — 126אזור

&22

י ״א בסיון תשכ״ה ) 11ביוני (1965

י׳ גוברניק

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז המרכז

שטח תכנון עיר׳ נתניה

הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתיקון לתכנית
מפורטת והודעה על הפקדת תיקון תכנית מפורטת
גמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳ מהוז המרכז׳ הרשתה לתת
הוקף  -כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו ברשומות —
לתבנית מם׳ « 13/114/גוש  8268ת׳  - 37בנין ר ב קדמות׳
שהודעה על הפקדתה׳ ביחד עם התשריט המצורף אליה במשרדי
הועדה המקומית לתכנון עיר׳ נתניה׳ פורסמה בילקוט הפרסומים
1163׳ תשכ״ה.
נן נמסרת בזה הודעה׳ לפי סעיף  19לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה —
בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה  -הופקדו במשרדי
הועדה המקומית האמורה ושם יוכל כל אדם לעיין בהם.
כ׳ בסיון תשכ״ה ) 20ביוני (1965

י׳ גוברניק

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז המרכז

פרכוטים  ,1190א׳ בתמוז תשכ״ה1.7.1965 ,

פקודת בגי• ערים1936 ,
שטח תכנון ע י ר ׳ הדרים

שטה תכנון עיר׳ ע!5יךחפר

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

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

נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א) (2לפקודת בנין עריס׳
1936׳ כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳ מחוז המרכז׳ הרשתה
לתת תוקף  -נעבור תמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו
ברשומות  -לתכנית מם׳ הר - 97/בפר מלל ג׳  6448ח׳ 56׳ שהודעה
על הפקדתה׳ ביחד עם התשריט המצורף אליה במשרדי הועדה
המקומית לתכנון עיר׳ הדרים׳ פורסמה בילקוט הפרסומים 1029׳
תשכ־׳ג.
בן נמסרת בזה הודעה ,לפי סעיף 18א) (2לפקודת בנין ערים׳
1936׳ כי העתקים של תתבנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה -
בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה — הופקדו במשרדי
הועדה המקומית האמורה ושם יוכל כל אדם לעיין נחם.

נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19׳לפקודת בגין ערים׳ 1936׳
בי הועדה המתוזית לבניה ולתכנון עיר׳ מחוז המרכז׳ הרשתה לתת
תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו ברשומות —
לתבנית מסי עח — 1/62/גוש  8109ח13—13 -׳ 18׳  — 24מרפאה
עולש — בארותייס׳ שתודעה על הפקדתה׳ ביחד עם התשריט המצורף
אלית במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר עמק־חפר׳ פורסמה
בילקוט הפרסומים 1100׳ תשב׳׳ד.
כן נמסרת בזה הורעה׳ לפי סעיף  19לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
כי העתקים של התבנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה —
בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה  -הופקדו במשרדי
הועדה המקומית האמורה ושם יוכל כל אדם לעיין בהם.

י״א בםיון חשכ״ה ) 11ביוני (1863

י׳ גוברניק

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז המרכז

י״ד בסיון תשב״•־ ) 14ביוני (1963

י ׳ גוברניק

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז המרכז

שטה תכנון עיר׳ עמק חפר

הודעה בדבר הפקדת תיקון תכנית מפורטת

שטח תכנון עיר׳ עמק הפר

נמסרת בזה הודעה׳ בחתאפ לסעיף  19לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר׳ עמק חפר׳ הופקדה תכנית
מס׳  - nsiítwקיבוץ נבעת חיים  -איחוד בגושים 7896׳ 7913׳
7921 ,7920׳ 7925׳ ביחד עם התשריט המצלרף «ליה.
כל מעונין יוכל לעיין בתכנית ובתשריט האמורים׳ ללא חשלום׳
וכל מעונין — אם כבעל ואם מבתיות אתרת — בקרקע׳ בבנינים או
בנכסים אחרים שהתבנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי להגיש
התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני חדשים
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

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

י׳׳ח נםיק

תשכ״ה) 18ביוני (1965

י׳ גוב ת י ק

יושב ראש הועדה המחוזית לבגיה ולחבנון עיר
מחוז המרכז
שטח תכנון עיר׳ עמק חפר

נמסרת בזה חח־עח׳ בהתאם לסעיף  1 9לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳ מחוז המרבז׳ הרשתה לתת
תוקף  -כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום תודעה זו ברשומות —
לתכנימ מסי עח — 2/19/בגושים 7966׳ 7968׳ 7973׳ 7974׳ מושב
אמץ׳ שהודעה על הפקדתה׳ ביחד עט התשריט המצורף אליה במשרדי
הועדה המקומית לתכנון עיר׳ פורסמה בילקוט הפרסומים 1090׳
תשכ״ח.
כן נמסרת בזה הודעה׳ לפי סעיף  19לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
כי העתקים של התבנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה -
בצורה שבה אישרה אותם הועדה המתוזית האמורה — הופקדו במשרדי
הועדה המקומית האמורה ושם יוכל כל אדם לעיין בתם.
י״ח בנזיון תשב״ת ) 18ביוני (1965

הודעה בדבר הפקדת תיקון תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
נ י במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר׳ עמק הפד׳ הופקדה תכנית
מסי עה - 1/55/בגושים 7897׳ 7919׳ 7963׳ 8375׳ 8377׳ קיבוץ
עין החורש׳ ביחד עם התשריט המצורף אליה.
כל מעונין יוכל לעיין בתבנית ובתשריט האמורים׳ ללא תשלום׳
וכל מעונין  -אם בבעל ואם מבחינה אחרת  -בקרקע׳ בבנינים או
בנכסים אחרים שהתבנית תאמורה משפיעת עליהם׳ רשאי להגיש
התנגדות לתבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שגי חדשים
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
1

כ ׳ בסיון תשכ״ה ) 20ביוני (1965

יושב ראש הועדה ה מ ח ו ו ת לבניה ולתכנון עיר
מתוז המרכז

תיקון טעות
בהודעה לפי פקודת בנין ערים׳ 1636׳ שפורסמה בילקוט
הפרסומים 1185׳ עמי 1971׳ שטח תכנון עיר׳ עמק חפר׳ בשם
התכנית׳ במקום ״עח׳1/8״ צ״ל ״עת8/1/״.
כ ׳ בסיון תשכ״ח ) 20ביתי (1965

י׳גוברניק

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיד
מתזז המרכז

ילקוט הפרסומים  ,1196א׳ בתמוז תשב״ה1.7.1005 ,

י׳ גוברניק

י׳ גוברניק

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז המרכז

2285

פקודת כנין ערים1936 ,
שטח תכנון עיר׳ חיפה

הודעה בדבר הפקדת תיקון לתכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר׳ חיפה׳ הופקד העתק
של התיקון לתכנית מפורטת הנקראת :״תבנית מסי חפ — 1234/קרית
חיים המערבית — הפס המערבי״ המהווה תיקון לתכנית מפי חפ834/׳
״חיפה׳ חלוקת אדמת הקרן הקיימת לישראל׳ המהווה שינוי לחלק
מתכנית מסי 611אי״ אשד הודעה בדבר מהן תוקף לה פורסמה בילקוט
הפרטומים 331׳ תשי״ד׳ עמי 537׳ ביחד עם התשריט המצורף אליו.
ואלד ,השטחים הכלולים בתכנית:
גוש  11567הלקות;474-467 :
חלקי חלקות482 :׳ .491—487
כל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים׳ ללא
תשלוט׳ ובל מעונין  -אם בבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע׳
בבנינים או בנכסים אחרים שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי
להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שבי
חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
י׳ בסיון חשכ״ה ) 10ביוני (1965

י׳ ברגמן

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז היפה

שטח תכנון עיר גלילי׳ מחוז חיפה

הודעה בדבר הפקדת תיקון לתכנית מפורטת
נמסרת נזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר גלילי׳ מחוז היפה׳
הופקד העתק של תיקון לתכנית מפורטת הנקראת :״תכנית מסי
ג - 577/שינוי סווג של חלקה  43בגוש  11038בקרית בנימין״,
המהווה שינוי לתכנית מפורטת מטי  31כפר אתא׳ שפורסמה למתן
תוקף ב ־ ע י ר 1090׳ מיום 17.4.41׳ ביחד עם התשריט המצורף אליו.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית:
גוש  11038חלקה 43׳ חלק חלקה ) 137דרך(.
כל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים׳ ללא
תשלום׳ וכל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע׳
בבבינים או בנכסים אחרים׳ שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳
רשאי להגיש התוגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה
תוך שני חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
ט״ו סיון תשכ״ה ) 15ביוני (1965

י׳ ברגמן

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז חיפה

שטח תכנון עיר׳ חיפה

הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתכנית מפורטת
והודעה על הפקדת תכנית מפורטת ותשדיט
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א ) (2לפקודת בנין ערים׳
1936׳ כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳ מחוז חיפה׳ הרשתה
לתת תוקף  -כעבור חמישה עשר יום לאחר פרםומ הודעה זו ברשו
מות — לתכנית מפורטת הנקראת :״תכנית מס׳ חפ — 1025/מרכז

2286

למלאכה ולנוסחה בקרית־אליהו׳ חיפה״ שהודעה על הפקדתה ,ביחד
עט התשריט המצורף אליה׳ במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון
עיר׳ היפה׳ פורסמה בילקוט הפרסומים 1007׳ תשכ״ג ,עמי .1108
כן נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א ) (2לפקודת בנין ערים׳
1836׳ בי העתקים של ההלנית האמורה ושל התשריט המצורף אליה -
בצורה שבה אישרה אותט הועדה המחוזית האמורה -־ הופקדו במשרדי
הועדה המקומית האמורה׳ ועם יוכל כל אדם לעיין בהם,
י״א בסיון תשכ״ה ) 11ביוני (1963

י׳ ברגמן

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז חיפה

שטח תכנון עיר׳ חיפה

ה-דע ה בדבר הרשאה לתת תוקף לתיקון לתכנית
מפורטת והודעה על הפקדת התיקון והתשריט
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת 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 :״תכנית מפי הפ — 1142/בנק
ישראל בשטה שקמונה״׳ שהודעה על הפקדתה׳ ביחד עם התשריט
המצורף אליה׳ במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר ,היפה׳
פורסמה בילקוט הפרסומים 1125׳ תשב״ה׳ עמי .350
כן נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים׳
1836׳ כי 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 בהם.
ט״ז בפיון תשביה ) 16ביוני (1963

י׳ ברגמן

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז חיפה

שטח תכנון עיר׳ חדרה

הודעה בדבר הרשאה לתת תוקף לתיקון לתכנית
מפורטת והודעה על הפקדת התיקון וד,תשריט
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר׳ מחוז חיפה׳ הרשתה לתת תוקף
בעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה זו ברשומות — לתיקון
לתכנית מפורטת הנקראת :״תכנית מסי חד — 359/נחל חדרה — שינוי
אפיקי׳ שהודעה על הפקדתה׳ ביחד עם התשריט המצורף אליה׳
במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר׳ הדרה׳ פורסמה בילקוט
הפרסומים 1085׳ תשכ״ד׳ עמי .1154
בן נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים׳
1a3&1׳ כי ד,יתקיט של התכנית האמורה ושל תתשריט המצורף »ליד׳ —
בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה  -הופקדו במשרדי
הועדה המקומית האמורה ,ושם יובל בל אדם לעיין בהם.
י׳ בפיון תשכ״ה ) 10ביוני (1965

י׳ ברגמן

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מהוז חיפה

ילקוט הפרפומים  ,1186א׳ בתמוז תעכ״ה1.7.1905 ,

פקודת בנין ערי״1936 .
שטח תכנון עיר בשטח הגלילי

שטח תכנון עיר׳ שקמים

הודעה בדבר הפקרת תכנית מפורטת

הודעה בדבר הפקדת תיקון תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר בשטח הנלילי׳
הופקד העתק של תכנית׳ הנקראת מסי ד 440/שלוחת חצבים־ערד׳
ביחד ע פ התשריט המצורף אליו.
גבולות התכנית מסומנים בקו כחול בתשריט המצורף.
כל המעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים׳
ללא תשלום׳ וכל המעונין  -אם בבעל ואם מבחינה א ח ר ת  -בקרקע׳
בבניניס או בנכסים אחרים׳ שהתבנית hאמורה משפיעה עליהם׳
רשאי להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳
תוך שני חדשים מיום פרסום הודעה !ו ברשומות.

נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  19לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
בי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר׳ שקמים׳ הופקד
העתק של תכנית׳ הנקראת ד 244/ב ׳ — ת.ב.ע.מ .בית עלמין לישובים
ברכיה—הודיה׳ ביהד עם התשריט המצורף אליו.
גבולות התכנית מסומנים בקו כחול בתשריט המצורף.
כל המעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים׳ ללא
תשלום׳ וכל המעונין  -אה כבעל ואם מבחינה אחרת  -בקרקע׳
בבנינים או בנכסים אחרים׳ שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי
להגיש התנגדות לתבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני
חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

ה׳ בםיון חשכ״ה ) 8ביוני (1965

י ׳ בסיון חשב״ה ) 10ביוני (1963

י׳ ורדימון

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז הדרום

י׳ ורדימון

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז הדרום

שטח תכנון עיר בשטח הגלילי׳ מחוז הדרום

שטח תכנון עיר׳ אילת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

הודעה בדבר הפקדת תכנית חלוקה

נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין עיר׳ 1936׳
כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר בשטח הגלילי׳ מחוז
הדרום הופקד העתק של תכנית׳ הנקראת ד 434/ג׳  -קביעת יעוד
למגרש  291בגוש  — 2056אזור התעשיה הצפוני אשדוד׳ ביחד עם
התשריט המצורף אליו.
גבולות התכנית מסומנים בקו כחול בתשריט המצורף.
בל המעונין יוכל לעיין בהעתקי התבנית וחתשריט האמורים׳ ללא
תשלום׳ וכל המעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע׳
בבנינים או בנכסים אחרים׳ שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי
להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני
חודשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  (2) 20לפקודת בנין ערים׳
1936׳ כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר׳ אילת׳ הופקד
העתק של תבנית׳ הנקראת ד; - 516חלוקה חלקה  sבגוש - 40003
אילת׳ ביחד עם התשריט המצורף אליו.
גבולות התכנית מסומנים בקו כחול בתשריט המצורף.
כל המעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים׳ ללא
תשלום׳ וכל המעונין — אס כבעל ואם מבחינה אתרת — בקרקע׳
בבנינים או בנכסים אחרים׳ שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי
להגיש התנגדות לתכנית במורדי הועדה המקומית תאנ׳ורה׳ תוך שני
חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

ד׳ בסיון תשב״ה ) 4ביוני (1965

י׳ ורדימון

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז הדרום
שטח ת כ ע ן עיר׳ יתדות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין עיר׳ 1936׳
כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר יתדות׳ הופקד העתק
של תכנית׳ הנקראת  — 214/7תכנית מיתאר דימונה׳ ביחד עפ התש־
ריט המצורף אליו.
גבולות התבנית מסומנים בקו כחול בתשריט המצורף.
כל מעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים׳ ללא
תשלום׳ ובל מעונין  -אם כבעל ואט מבחינה אחרת — בקרקע׳
בבנינים או בנכסים אחרים׳ שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳ רשאי
להגיש התנגדות לתבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳ תוך שני
חודשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
ד׳ בפיון תשכ״ה ) 4ביוני (1965

י׳ בםיון תשכ״ה ) 10ביוני (1965

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז הדרום
שטח תכנון עיר׳ אילת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
במטרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  16לפקודת בנין ערים׳ 1936׳
כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר׳ אילת׳ הופקד
העתק של תכנית׳ הנקראת  - 517/7ת.ב.ע,מ ,בגוש — 40010
מדמון יחידת שכנות א׳ — שדרות יעלים פינת רח׳ השהם׳ ביחד
עם התשריט המצורף אליו.
גבולות התכנית מסומנים בקו בהול בתשריט המצורף.
כל המעונין יוכל לעיין בהעתקי התכנית והתשריט האמורים׳ ללא
תשלום׳ וכל חמעונין — אפ כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקע׳
בבנינים או בנכסים אחרים׳ שהתכנית האמורה משפיעה עליהם׳
רשאי להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳
תוך שני חדשים מיום פרסום הודעה !ו ברשומות.
ת׳ בסיון תשכ״ה ) 8ביוני (1965

י׳ ורדימון

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר-
מחוז הדרום

ילהוט הפרםופימ  ,1196א׳ בתפוז תשה״ה1.7.1065 ,

י׳ ורדימון

י׳ ורדימון

יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עיר
מחוז הדרום
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הזמנות ג ת י המשכנו
ב י ת הבזשפמ הסחוזי בירושלים
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 הבאה בעזבון שאחת ההכרזות המבוקשות מתייהסת אליו והרוצה להתנגד לה ,להגיש ,תוך עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו,
התבגרות לאותה הכרזה ,שאם לא כן יחן בית המשפט צו כטוב בעיניו.
תיק עזבונות 169/65
בענין ירושת המנותח תרצה רבני מרחוב חובבי ציון 12׳
ירושלים׳ שנפטרה בירושלים ביום  20במאי 1965׳
להמנקש

גבריאל מור

מרהיב חובבי ציון 12׳ ירושליפ.

תיק ירושה 170/65
בענין ירושת המנוח אה רק יעקובזץ מירושלים׳ שנפטר
בירושלים ביום י״ח באייר תשכ״ה ) 20במאי (1965׳
והמבקשים

עליזה יעקובזון ואברהם יעקובזון.

תיק ירושות •171/6
בענין ירושת המנוחה יוכבד רבינוביץ מרחוב גן העשרים,
בית הכרם ,ירושלים ,שנפטרה בירושלים ביום ב״ז באב תשכ״ד )5
באוגוסט (1964׳
והמבקש ד״ ר דוד רב )רבינוביץ( מירושלים.
תיק ירושות 172/65

בענין עזבון המנוחה חנה או חיה אשת שמעון לייב אלברט
שנפטרה בירושלים ביום  10במאי 1922׳
והמבקשים חיים אלברט ומאיר

אלברט.

י' וייס ,דשם

ב י ת המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
הזמנות
תיק עזבונות 1581/63
תיק בקשה 659/65
בענין עזבון המנוח שמואל בן יעקב כהן ,שנפטר בתל-אביב
ביום ט״ו בשבט תשכ״א׳

יעקב ,ציון ,אבנר ,אמנון ,דוד ויואל כהן

והמבקשים
מתל־אביב.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעמ׳ מדוע לא יינתן לנתן בהן צו
הנהלת עזבון על כל המקרקעין מסוג מירי של המנות שמואל כהן׳
שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן את הצו הנ״ל כאמור.

ד׳ ולך,

ברוך אברהם

רשם

תיק עזבונות 2634/64
תיק בקשה 198/65
ינובר ,שנפטר ביום 15

בעבין עזבון המנוח
ביוני 1964׳
והמבקש בנימין ינובר.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
»ילם פדםופ הז»נה ?ו׳ וליתן טעם׳ מדוע לא תוכח׳ ל א תקוייפ ולא
תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת .קיום צוואה למרדכי
הורוביץ ויעקב כהן׳ שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו
כאמור.
ד׳ ולך ,רשם

תיק עזבונות 1034/65

ליוש־ליאו הרשטיץ,

בענין *וואת המנוח
אביב ביום  24במרס .1965
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שבפטר בתל־

הריני מזמין בזה בל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימיס
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם מדוע לא תקויים ולא תירשם
הצוואה האחרונה של המנוח ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה
לשושנה שומוגיי לבית הרשטיין׳ שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן
תעודה כאמור.

ד׳ ולך,

רשפ

תיק עזבונות 1419/65
בענין עזבון המנוחה שרה רוזנגרטן ,שנפטרה בפתח־תקוה
ביום י׳״ט באדרא׳ תשכ״ה ) 21בפברואר .(1965
הריני מזמין בזח בל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליחן טעם מדוע לא יינתן לאברהם רוזנגרטן
ואסתר בן ברוך צו הנהלת עזבון על כל רכוש׳ זכויות׳ חובות׳
המגיעים למנוחה׳ והמקרקעין מסוג מירי ומולק של המנוחה שרה
רוזנגרטן׳ שאם לא כן יגש בית המשפט לתת את הצו הנ״ל כאמור.

ד׳ ולך,

רשם

תיק קיום צוואה 1433/65/8
בעבין צוואת המנוחה אנה ווילף מפלמת גי׳ רחוב יהושפט 7׳
רמתינן׳ שנפטרה ביום  13בינואר .1965
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרת ימים
מיום פרסום הזמנת זו׳ וליתן טעם׳ מדוע לא תוכח׳ לא תקויים ולא
תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה למריאן
ו ד ל ף ׳ שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודה זו באמור.

ד׳ ולך,

רשפ

׳?ל!וט ד!2ר0זטים  ,1196א' בתפוז תיעכ״ה1.7.1965 ,

ב י ת המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
הזמנות
המנוח משה אברהם יזי

תיק עזבונות 1446/65
מבגדד בעירק׳ שנפטר

בענין ירושת
ביום  20במאי 1948׳
והמבקש יוסף יזי מתל־אביב.
 ,להווי ידוע כי הוגשה לבית המשפט בקשה ליתן צו המכריז על
ירושת תמנוח הנ״ל׳ והנני מזמין בזה בל אדם הטוען שיש לו טובת
הנאה בעזבון המנוח והרוצה להתנגד להכרזה׳ להגיש תוך שלושים
יום מיום פרסום הזמנה זו׳ התנגדות לחברזה המבוקשת׳ שאם לא בן
יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו.
ש׳ כהן ,רשם

המנוח ישראל 0טופל

תיק עזבונות 1459/65
מתל־אביב׳ שנפטר בתל-

בענין צוואת
אביב ביום  5במאי 1965׳
והמבקשת שושנה םמופל מרחוב אוליפנט 8׳ תל־אביב.
הריני מזמין בזה ב ל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזטנה זו׳ ולתת טעם מדוע לא תוכח׳ לא תקויים ולא
תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה
למבקשת הנ״ל ומדוע לא יינתן צו הנהלת עזבון לשושנה סטופל
ביחד עם עו״ד נ ׳ כדיר וברוך ברוידא׳ שאם לא כן יתן בית המשפט
תעודת קיום צוואה וצו הנהלת עזבון כאמור.
ד׳ ולך ,רשם

מד1ע לא יינתן לעו׳״ד ד׳ מילמן צו הנהלת עזבון על כל המטלטלין׳
הזכויות והחובות של המנות ומדוע לא יינתן צו המכריז ע ל ירושת
המנוח גניש משה בן־ציון׳ שאם לא כן יבש בית המשפט ליתן צו
הבהלת העזבון וצו ירושה כטוב" בעיניו.
ד׳ ולך ,רשפ

מיש מסעוד,

חיק עזבונות 1463)65
שנפטר באשקלון ביום 13

בעבין עזבון המנוח
במרס 1957׳
והמבקשת גניש אמיליה מרחוב שיבת ציון 234אי באשקלון.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליחן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא —
מדוע לא יינתן לעו״ד ד׳ מילטן צו הבהלת עזבון על כל המטלטלין׳
הזכויות והחובות של המנוח גניש מסועד ומדוע לא יינתן צו המכריז
על ירושת המנות׳ שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן צו הנהלת
העזנו; וצו ירושה כטוב בעיניו.
ד׳ ולך ,רשפ

חמום בן־דוד,

תיק עזבונות 1464/65
שנפטר בצריפין ביום נ ״ ו

בעבין עזבון המנות
בטבת חשט״ו) 19בינואר .(1955
והמבקש יעקב  n~p1מתל־גבורים ׳ ח ו ל ו ן . 5 5
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
תיק עזבונות 1460/65
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא —
בענין עזבון המנוח בר מלי שלום ,שנפטר בבפר־אונו ביום
מדוע לא יינתן לעו״ד ד ׳ מילמן צו הנהלת עזבון על כל המטלטלין,
 31בדצמבר 1953׳
הזכויות והחובות של המנוח ומדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת
והמנקש בראמלי בנימין בן מבורך מרחוב הבשיא 130׳
המנוח׳ שאם לא בן יגש בית המשפט ליתן צו הנהלת העזבון וצו
פרדט־בץ.
ירושה כטוב בעיניו.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
ד׳ ולך ,רשם
מיום פרסום הזט5ה זו׳ וליתן טעם — אט יש לו שעם כל שהוא —
מדוע לא יינתן לעו״ד ד׳ מילטן צו הבהלת עזבון ע ל כל המטלטלין׳
תיק עזבונות 1465/65
הזכויות והחובות של המנוח ברמלי שלום ומדוע לא יינתן צו המכריז
בענין עזבון המנוח אלי זגדון בן חלופה׳ שנפטר ברמת-יצחק
על ירושת המנוח׳ שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן צו הנהלת
ביום  27ביולי 1959׳
העזבון וצו ירושה בטוב בעיניו.
והמבקש שאול מרץ מרחוב עמיו  4׳ רמת־יצחק.
ד׳ ולך ,רשם
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרת ימים
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעש — אם יש לו טעם כל שהוא —
תיק עזבונות 1461/65
מדוע לא יינתן לעו״ד ד׳ מילמן צו הנהלת עזבון על בל המטלטלין׳
בענין עזבון המנוח שמעון  ,plMשנפטר בירושלים ביום י״ד
הזכויות והחובות של המנוח זגדון אלי בן חלופה ומדוע לא יינתן צו
בשבט תשט״ו) 6בפברואר ,(1955
המכריז על ירושת המנוח׳ שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן בו
והמבקש מהלוף מדון ,עין כרם אזור א׳ מם׳  ,22ירושלים.
הנהלת העזבון וצו ירושה כטוב בעיניו.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
ד׳ ולך ,רשם
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא —
מדוע לא יינתן צו הנהלת עזבון על כל המטלטלין׳ הזכויות והחובות
של המנוח מהלוף זגדון ומדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת המנוח׳
שאם לא כן יבש בית המשפט ליתן צו הנהלת העזבון וצו ירושה
כטוב בעיניו.
ד׳ ולך ,רשם

גניש משה בן

תיק עזבונות 1462/65
ציון ,שנפטר בטריפולי

בענין עזבון המנוח
בשנת 1948׳
והמבקש גניש ציון מעין־התבלת 12׳ נתניה.
הריני מזמין בזה בל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם — אם יש לו טעם בל שהוא —

ילקוט הפרסומים  ,1196א׳ בתמוז תשכ״ה1.7.1965 ,

מאזוז זבולון,

תיק עזבונות 1466/65
שנפטר במגדל אשקלון

בענין עזבון המנוח
ביום  13באפריל 1953׳
והמבקש ציון מאזת ממעברי׳ א ׳ 87׳ מגדל־אשקלק,
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם — אם יש לו טעם כל שהוא —
מדוע לא יינתן לעו״ד ד׳ מילמן צו הנהלת עזבון על כל המטלטלין׳
הזכויות והחובות של המנוח טאזוז זבולון ומדוע לא יינתן צו המכריז
על ירושת המנוח׳ שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן צו הנהלת
העזבון וצו ירושה כטוב בעיניו.

ד׳ ולך,

רשם
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בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
הזמנות
טייב דני,

נענין עזבון המנוח
בניסן תשט״ו) 11באפריל (1955׳

תיק עזבונות 1467/65
שנפטר בתל־השומר ביום י׳״ט

והמבקש דוד טייב משיכון דורה חדש ה131/׳ נתניה.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימיט
מיום פרםוט הזמנה זו׳ וליתן טעם -־ אם יש לו טעם כל שהוא —
מדוע לא יינתן לעו״ד ד׳ מילמן צו הנהלת עזבון על כל המטלטלין׳
הזכויות והחובות של המנוח ומדוע לא יינתן צו המכריז על ירושת
המנוח ,שאם לא בן יגש בית המשפט ליתן צו הנהלת העזבון וצו
ירושה בטוב בעיניו.
ד׳ ולך ,רשם

תיק עזבונות 1477/65
בענק צוואת המנוחה דבורה אופס מרחוב יחזקאל 24׳ תל־
אביב׳ שנפטרה בתל־אביב ביוב ט״ ז בניסן תשכ״ה ) 18באפריל
(1965׳

ברנרד מוסקוביץ

משדרות סמיט  ,49מונט קיםקו׳

והמבקש
ניו־יורק׳ ארה״ב.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימיט
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם׳ מדוע לא תוכח׳ לא תקויים ולא
תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואת לברנרד
מוטקוביץ׳ שאם לא כן ע ש בית המשפט ליתן תעודד ,זז כאמור,

ד׳ ולך,

רשם

להווי ידוע כי הוגשו לבית המשפט ,בתיקים המפורשים להלן ,בקשות ליתן צווים המכריזים על ירושה ,והנני מזמין בזה בל 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.

שלמה קובו

תיק עזבונות 1374/65
מבת־ים׳ שנפטר בבת־ים

יוסף שפיגל,

תיק ירושות 1413/65
שנפטר בבני־ברק ביום 6

בענין עזבון המנוח
ביום  17באוקטובר 1960׳
והמבקשת הניע קובו מרחוב הרצל 72׳ בת־ים.

בענין עזבון המנוח
בדצמבר 1964׳
והמבקשת ניטל שפעל מרחוב עקיבא 17׳ בני-ברק.

תיק עזבונות 1440/65

בענין עזבון המנוח יעקב טמפלהוף )בן משה(,
והמבקשת רחל טמפלהוף

מפרדס הרביטר׳ רחובות.

תיק עזבונות 1441/65
בענין עזבון המנוחה בינה לופטמן ,מתל־אביב׳ רחוב שמשון
11׳ שנפטרה ביום ד׳ באייר תשב״ג) 27באפריל (1963׳
והמבקשת גילה קרנים מרתוכ שמשון 11׳ תל־אביב.

אוסקר רוזן,

תיק עזבונות 1442/65
שנפטר ביום  12באפריל

פודקמינר

תיק עזבונות 1443/65
בן״ציון ,שנפטר בחל-

בענין ירושת המנוח
1965׳
והמבקש מורים רוץ ,הגר ברחוב הנדיב 31׳ הרצליה.

בענין ירושת המנוח
אביב גיוס  9בפברואר 1965׳
והמבקשת צפורה פודקמינר מרחוב רמז 36׳ תל־־אביב.

בעבין ירושת המנות בנימין כלב

תיק עזבונות 1444/65
מרחוב סוקולוב 32׳ תל־אביב׳

שנפטר ביום  21באוקטובר 1964׳
והמבקשת רבקה כלב מרחוב סוקולוב 32׳ תל־אביב.
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בענין עזבון המנוח
ביום  14בינואר ,1965
והמבקשת

משה פנדדברג,

תיק עזבונות 1445/65
שנפטר בגבעת ברנר

אסתר פנדגברג.

תיק עזבונות 1447/65
בענין ירושת המנוח הרצל לוי מרחוב קרן קיימת 21׳ יהוד׳
שנפטר ביהוד ביום כ״ג בניסן תשב״א ) 9באפריל (1961׳
והמבקש נסים לוי מרחוב קרן קיימת 21׳ יהוד•.

בענין ירושת המנוחה
במרס 1965׳
והמבקש

ארנה רינה

טיאודור בנימין נוימן
קהנה חיים

תיק עזבונות 1449/65
נוימן ,שנפטרת ביום 1

מרחוב תלפיות 14׳ רמת־גן.

תיק עזבונות 1450/65
מדימונה׳ שנפטר בדימונה ביום

בענין עזבון המנוח
 24באפריל 1965׳
והמבקשת כהנה גוסטה מתל־אביב.

תיק עזבונות 1451/65

בענין עזבון המנוח ישראל )״עקב( צורבא,
והמבקש בן־ציץ צירבינסקי מרחוב הלפרין 1׳

תל־אביב.

תיק ירושות 1453/65
בענין עזנון המנוח גרינברג )נבעתי( יצחק מרחוב ביאליק
16׳ כפר־סבא׳ שנפטר בכפר־םבא ביום ט״ז באדר א׳ תשכ׳״ה )18
בפברואר (1965׳
והמבקשת גרינברג )גבעתי( גילה מהזוג ביאליק  ,16כפר־
סבא.
תיק עזבונות 1455/65
בענין עזבון המנות חיים אשכנזי מבית־חנן׳ שנפטר בבי״ח
בילינסון בפתח־חקוה ביום  12במרס 1965׳
והמבקשת שרה אשכנזי מבית־חנן.

ילקוט הפרסומים  's ,1106בתמוז תשנ״ה1.7.1065 ,

בית המשפט המחוזי בתל-אביב־יפו
ה ז מ נ ו ת )המשך(
תיק עזבונות 1456/65
בענין עזבון המנוחה מרים )שתיתת ידועת גם נשם
אייבנשיץ מראשון-לציון׳ שנפטרה בראשון-לציון ביום  9באוק־
טובד 1955׳

מריה(

והמבקש

אלכםנדר־־שמואל אייבנשיץ

מראשון־לציון.

תיק עזבונות 1457/65
בענין עזבון המנותח בתיה שור מחולון׳ שנפטרה בבית החולים
של רעננה ביום י״ז בשבט תשכ׳״ה ) 19בינואר (1965׳
והמבקשת רבקה פוצ׳ינקה מרחוב ארלוזורוב 143׳ חולון.
תיק עזבונות 1458/65
בענין עזבון המנוח פיאדה ליאון רחמים מרמת־גן ,שנפטר
בבית הולים בילינסון׳ פתח־תקוה ביום י״ח בניסן תשכ״ה ) 20באפריל
(1965׳
והמבקשת

פיאדה ליזה

מרחוב אבטליון 6׳ רמת־גן.

המנות ־משה זגדון,

בענין עזבון
בכסלו תשי״ב.
והמבקשת מחבובה
כפר-אונו.

חיק עזבונות 1468/65
שנפטר בכפר־אוגו ביום ב״א

גגיש )לבית זגדון(

עזבון המנוחה מטילדה מילר

בענין
בלום 23׳ רמת־אביב׳ חל־אביב.
והמבקש יצחק מילר.

מרחוב לום אנג׳לפ 30׳
תיק ירושות 1469/65

בת יהודה משדרות ליאון

צילה ישראלי

בענין עזבון המנוחה
מרחוב בית הלל 8׳ רמת־גן.

תיק ירושות 1470/65
)מקודם סרולוביץ(

והמבקש שרגא ישראלי)םרולוביץ(.
תיק עזבונות 1471/65
בענין עזבון המנוחה חיה טובה קרבצ׳וק הידועה מקודם
בשפ חיה טובה בקלאש מרחוב מרכז מסחרי 73׳ תל־אביב־יפו׳
שנפטרה ביום  3באפריל 1965׳
והמבקשת

צפורה גרינשטיין

מרחוב הדקלים 7׳ רמח־גן.

המנוה שמואל אשכנזי,

תיק עזבונות 1472/65
שנפטר בירושלים ביום

בענין ירושת
 27בדצמבר 1958׳
והמבקש נסים אשכנזי מרחוב עמק יזרעאל 78׳ תל־אביב.

המנוח משה הרטמן,

בענין עזנון
 12בפברואר 1965׳
והמבקשת

בלה הרטמן

תיק עזבונות 1475/65
בענין עזבון המנוחה מורינה גסיה משינון עממי בי׳ חל־
אביב ,שנפטרה במגדיאל ביום ז׳ באדר נ ׳ תשכ״ה ) 11במרס (1965׳
והמבקש יוסף זלצר מרחוב זעצנים /הרצליה.

תיק ירושות 1473/65
שנפטר בחל־תשומר ביום

מרחוב ת״ז 3׳ רמלה,

תיק עזבונות 1474/65
בענין ירושת המנוח דוד טננבוים מרחוב מוצקין 21׳ תל־
אביב׳ שנפטר בבי״ח ״הדסה״ בתל־אביב ביום  1ביוני 1965׳
והמבקש אריה טנא מרחוב מוצקין  ,13תל־אביב.

ילקוט הפרסומים  ,1196א׳ בתמוז תשב״ה1.7.1965 ,

בענין עזבון המנוח שמואל שפר
והמבקש משה שפר מכפר מוגש.

תיק ירושה 1476/65
מרחוב יחזקאל 8׳ בני־ברק׳

תיק עזבונות 1478/65
בענין ירושה המנות ד״ ר חיים המר מתל־אביב׳ שנפטר בתל־
אביב ביום י״ ד בניסן תשכ״ה ) 16באפריל (1965׳
והמבקש ד״ר מאיר המר.

י

תיק ירושות 1479/65
בענין עזבון המנוח חבורה עוול משכון ד׳  ,133ראש־העין׳
שנפטר בראש־העין ביום ל׳ בניסן תשכ״ד ) 12באפריל (1964׳
והמבקשת םלמה חבורה משכון ד׳ 133׳ ראש־העין.
תיק עזבון 1480/65
בענין עזבון המנוחה לינדה אלפנדארי )אלפנדרי( ,בת
יעקב ,אשר מקום מגוריה האחרון היה ברחוב 52א׳ מסי 26׳ תל־
אביב־יפו׳ שנפטרה בחל־אביב־יפו ביום כ׳ בחשון תשכ״ה )26
באוקטובר (1964׳
והמבקש שאול אלפנדרי הגר ברחוב נחל־עוז 27׳ שיכון
חסכון׳ יפו.
תיק עזבונות 1481/65
בענין ירושת המנוח יצחק צוד ,מדרך חיפה 1׳ תליאביב׳
שנפטר בתל־אביב׳ ביום י״ז באייר תשב״ה ) 19נמאי (1365׳
והמבקשים

ורדה צור ועמוס צור.
תיק עזבונות 1496/65

מרק בן־יהודה ליב גודודיסקי,

בענין ירושת המנוח
שנפטר ביום  2בספטמבר ,1964
והמבקש יהודה־אריה גורודיסקי׳ עו״ד׳ מרחוב לה גרדיה
29׳ תל־אביב.
תיק עזבונות 1506/65
בענין ירושת המנוחה פנינה )פרל( צסנא ,שנפטרה בתל־
אביב ביום כ״ת בשבט תשכ״ג) 22בפברואר ,(1963
והמבקשת פסיה גרטנר ,מרתוב המלך ג׳ורג׳ 13׳ תל-אביב.
תיק ירושות 1537/65
בענין עזבון המנות סמואל־אליהו בלייברג מאלוגי יצחק׳
שנפטר ביום ט״ו באדר א׳ תשכ״ה ) 17בפברואר (1965׳
ותמבקשת הלן בלייברג לבית רזניק.

יוסף אופיר,

תיק עזבונות 1544/65
שנפטר ביום י״א בסיון

בענין עזבון המנוח
תשב״ה ) 11ביוני (1965׳
והמבקשים רבקה ויגאל אופיר מרחוב מודיעין 263׳ רמת־
גן׳ לאה קורן לבית אופיר מרחוב עמל  20אי׳ גבעתיים.

ד׳ ולך,

רשם
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ב י ת המשפט המחוזי בחיפה
הזמנות
תיק קיום צוואה 553/65
פםטנה סילותה מחיפה,

בענין צוואת המנוח יוסה מריה
שנפטר בחיפה ביום  17בדצמבר 1963׳
והמבקשת שרה שואף מחיפה.
להווי ידוע כי המבקשת הבישה לבית המשפט בקשה לקיום צוואה
של המנוח הנ׳״ל.
הריני מזמין בזה כל אדם 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
למבקשת ,שאם לא כן יבש בית המשפט ליחן תעודה זו כאמור.
ש׳ רזי,

תיק קיום צוואה 554/65
בענין צוואת המנוחה סופיה אשכנזי לבית לוי מחיפה׳
והמבקש יעקב אשכנזי מהיפה,
להווי ידוע כ י המבקש הגיש לבית המשפט בקשה לקיום צוואה
של המנוחה הנ״ל.
הריני מזמין בזה כל אדם להתייצב בבית המשפט תוך עשרה ימים
מיום פרסום הזמנה זו׳ וליתן טעם׳ מדוע לא תוכח׳ לא תקויים ולא
תירשם הצוואה האחרונה ומדוע לא תינתן תעודת קיום צוואה למבקש
שאם לא כן יגש בית המשפט ליתן תעודת זו כאמור.

ש׳ רזי,

רשם

רשם

להווי ידוע בי 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,
התבגרות לאותה הכרזה ,שאם לא כן יתן בית המשפט צו בטוב בעיניו.

פרידה פישבך

בענין ירושת המנוחה
שנפטרה בחיפה ביום  27במרס 1956׳
והמבקש הרש פישבך מחיפה.

תיק ירושות 555/65
לבית וסרמן מתיפת׳

בענין ירושת המנוחה
ביום  10בדצמבר 1957׳
והמבקש

לאה שיינם

בענין ירושת המנוחה
בוקרשט ביום  19באוקטובר 1959׳
והמבקש צ ליק שיינס מחיפה.

תיק ירושות 556/65
מחיפה׳ שנפטרה ברומניה־

אסתר גוטמן

ראובן גוטמן

מחיפה.
תיק ירושות 558/65
מחיפה׳ שנפטר בחיפת ביום

המנוה מנשה סרקו

בענין ירושת
 25באוגוסט .1956
והמבקשת

תיק ירושות 557/65
מחיפה ,שנפטרה בחיפה

פייגה גוטמן )סרקו(

מחיפה.

ש׳ רזי,

רשם

הזמנות בתי הדין הרבניים
ב י ת הדין הרבני האזורי בחיפה
הזמנות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקיט המפורטים להלן ,בקשות למתן צווי ירושה .כל התובע טובת הנאה או המעונין בעזבון שאחת
הבקשות מתייחסת אליו ורוצה להתנגד לה ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר יום מיום פרסום הזמנה זו ,שאם לא כן יחן
בית הדין צו בטוב בעיניו.

אלי שיינדל,

בענין ירושת המנות
בשבט תשכ״ה ) 27בינואר .(1965
המבקשות:

תיק /3418תשכ״ה
שנפטר בחיפה ביום כ״ד

ברטה שינדל ,ריטה סגל ומלכה לפידות.
מכלוף נחמוכה,

בענין ירושת המנוח
ביום ד׳ בתמוז תשב״ג ) 26ביוני .(1963
המבקשים :סעודה נחמוכה ,אלי

תיק /3420תשכ״ה
שנפטר בקרית חיים

נחמוכה ,דוני ורדא,
רבקה כהן ,חסינה קטן וטליאה מיכאל.
פרומה אפשטיין,

בענין ירושת המנוחה
י״ט בטבת תשב״א ) 7בינואר .(1981
המבקשים :טוביה אפשטיין,

מלכה גרדיק ודבורה רובין.
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תיק /3437תשכ״ה
שנפטרה בחיפה ביום

משה וישראל אפשטיין,

המנוח נח שטיינר,

בענין ירושת
תשכ׳׳ב ) 4ביוני ,(1962
המבקשים:

תיק /3438תשב״ה
שנפטר בחיפה ביום ב׳ בסיון

רבקה שטיינר ,דב שטיינר ואסתר שטיינר.

תיק /3462תשב״ה
בענין ירושת תמנוח משה ליב גרבובםקי ,שנפטר בחיפה
ביום י״ג באדר ב׳ תשכ״ח ) 17במרס (1963׳
המבקשים:

דבורה גדבובםקי ,נחמה אלוגי ומגחם

ארגב.
בענין ירושת המנוח
פודולסקי בשנת ,1941
המבקשים:

מקם ויגל,

תיק /3464תשכ״ה
שהושמד בפולין בקמינ׳ן

עדנה קגן ושרה רגל.

י׳ בסיון תשב״ה ) 10ביוני (1965

א׳ וםרמן,

מזכיר

ילסיט הפרם.׳ט ים  ,1100א׳ בתמוז תשכ״ה1.7.1095 ,

ב י ת הדין הרבני האזורי בפתח־תקוה
הז מנות
תיק /1911תשכ׳׳ה
בענין עזבון המנוחה שושנה )רוזה( רייקין ,שנפטרה בפתה־
תקוה ביום ט״-ז בניסן תשכ״ה ) 18באפריל .(1965
המבקשים :עזריאל ריילןין מרחוב שטמפפר 31׳ פתת־תקוה

וחיים רייקץ מגבעתיים.
כל התובע טובת הבאה וכל מעונין שיש לו סיבה לתתנגד לבקשה
הנ״ל׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך עשרה ימים מיום פרסום
תזמבה זו׳ שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב בעיניו.
ב״ת בניסן תשכ״ה ) 30באפריל (1965

המנוח שמואל דיילןין,

ש׳ כץ ,מזכיר ראשי
תיק /1913תשב״ה
שנפטר נפתח־תקוה ביום

בענין עזבון
ב׳ באלול תש״ך ) 16בספטמבר .(1964
ד&בקשים :עזדיאל דייקץ מרחוב שטמפפד 31׳ פחח־תקוד,

והייפ רייקין

בל התובע טובת הנאה ובל מעונין שיש לו סיבת להתנגד לבקשזז
הנ״ל ,יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך עשרה ימים מיום פרסום.
הזמנה זו׳ שאם לא בן יתן בית הדין צו בטוב בעיניו.
כ״ח בניסן תשב׳׳ת ) 30באפריל (1965

מנחם מנדל בולר,

בענין עזבון המנות
בטבת תשב״ה ) 16בדצמבר .(1964

תיק /2089תשב״ה
שנפטר ביום י׳׳א

גיטל בולר ,אשר ארבל ופני שכטר

המבקשים:
ישראל 20׳ גבעת־שמואל על יד בני־ברק.
כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש ל ו סיבה להתנגד לבקשה
הנ״ל׳ יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך עשרה ימים מיום פרסום
הזמנה זו׳ שאם לא כן יתן בית הדין צו בטוב בעיניו.
ז׳ בסיון תשב״ת )ד ביוני (1965

מגבעתיים.

ש׳ כץ ,מזכיר ראשי

מקרית

ש׳ כץ ,מזכיר ראשי

הודעות כדבר בקשות לפירוק חברות
בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־-יפו
חיק אזרחי 1703/65
בענין פקודת ההברות׳
ובענין

ביםקול בע״מ.

נמסרת בזד ,הודעת׳ שבקשר ,לפירוקה של ההברה הב״ל ע״י בית
המשפט המתוזי בחל־אביב־יפו הוגשה ביום  8בייבי  1965לבית המשפט
הב״ ל ע״י ידיעות אחרונות בע״מ מרחוב מוזם 5׳ תל־אביב׳ וכי
הבקשה הנ״ל תישמע בפני בית המשפט הב״ל ביום  13בספטמבר
 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 כוחו
בעת שמיעת הבקשה .העתק מהבקשה יימסר ל כ ל נושה או משתתף

של החברד ,זע׳׳ל הדורש אותו מהחתופ מטה לאחר תשלום חמס
הקבוע בעדו.
משה קרת ,עו״ד
רחוב העליה 3׳ תל-אביב
י ב״כ המבקש
ה ע ר ה  :ג ל אדמ תרוצה להופיע בעת שמיעת הבקשה הב״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 חחומה על ידי האדם או הפירמה )או בא כוחה( ותימסר׳ או
באס המשלוה הוא על ידי הדואר תישלח באמצעות הדואר תוך זמן
מספיק כדי שתגיע לידי הנ״ל לא יאותר משעה  13.00ביום 12
בספטמבר .1965

הודעות בדבר מכירת מקרקעין
משרד ההוצאה לפועל של בתי המשפט
בתל־אביב־יפו
הודעה ראשונה בדבר מכירת נכטי דלא ניידי

תיאור הרכוש

תיק הוצל״פ 33270/65

מוצע בזח למכירה פומבית הרכוש המתואר להלן של החייב
״חברה אמריקאית לשיני חרסינה ופלסטיקה בע״מ״׳
גחלת יצחק׳ הממושכן לכסוי חוב בסך של 000׳ 25ל״י בצירוף
ריבית והוצאות לטובת נעלת המשכנתא ״•קופת ח ק ו א ו פ ד ט י ב י מ
ב ע ״ מ ״ ׳ ע ל ידי ב״כ עו״ד ח׳ בכרך מרחוב נחלת בנימין 70׳ תל־
אביב.
המכירה תתקיים במשרד ההוצל״פ בתל־אביב־יפו במשך 30
)שלושים( יום מיום פרסום המודעה,
הצעות יתקבלו בבל יום בשבוע בין השעות  11.00-10.00לפנה״צ
לאחר הפקדה  10%משווי תרבוש.
הוצאות ההעברה חלות על הקונה.

ילהום הפרםומיפ  ,1196א׳ בתמוז תשכ״ח1-7.1965 ,

מספרי הרישום :פתת־תקוה׳ גוש 6365׳ חלקה .33
סוג הקרקע :מירי.
בעל הקרקע :חברה אמריקאית לשיני חרסינה פלסטיקה בע׳׳מ.
השטח 3252 :מטר מרובע.
תיאור הנכס :זהו מגרש לבנין באזור התעשיה של פתזז־תקוה
בהמשך ״קרית אריה״ .לחלקה צורה יעל מפר־׳ן עפ חזית של כ־90גד׳ר
ועומק ממוצע של כ־ 38מ״ר .הסביבה מפותחת ובחלקה בנויה מפעלים
שונים .על יד החלקה מדרום עובר בביש ברחוב של  3מ״ר׳ שאיננו
במצב טוב׳ אבל יש גישה לשטח .המגרש פנוי .הקרקע אדמה כבדה.
הערבה מטעם ההוצל״פ של הגבס היא000 :׳ 70ל״י)שבעים אלף(
יתר הפרטים בחיק ההוצל״פ הנ״ל.

דב גרנדש

המוציא לפועל של חל־אביב־יפו

2293

פקודת ה ה ג ד ו ת
הודעה על רישום חברות חוץ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

הנזם3דים ש ב ה ו ד ע ו ת מציינים פ ר ט י ם א ל ה :
ש ם החברה.
מקום איגודה.
ונאריך איגוד החברה.
כונורךת החברה.
האיש המורשה לפעול ב מ ד י נ ת ישראל ב ש ם החברות.
האיש •הנדורשה לקבל מ ס מ כ י ם ט ש פ ט י י ם ב ש ם החברה.
ס ם ׳ התיק.

Instituts for Mediterranean Studies .1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

קליפורניה ,ארה״ב.
י ׳ בכסלו תשכ״ה ) 15בנובמבר .(1964
לעסוק בצהקר ישובים קדומים במזרח התיכון.
דוד ארד ,עו״ד ,רחוב וושינגטון  ,3ירושלים.
דוד ארד ,עו״ד ,רחוב וושינגטון  ,3ירושלים.
חז559/

 .5מנחם פרוש ,רחוב מסילת ישרים  ,13ירושלים.
 .6מנחם פרוש ,רהוב מסילת ישרים  ,13ירושלים.
 .7חז560/

Centroproduct S.R.L. ,1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

איטליה.
כ׳׳ז בטבת תשנ״ה ) 1בינואר .(1965
לעסוק במסחר בסיטונות.
שמואל נחמיאפ ,עו״ד ,רחוב הגולן 17אי ,תל-אביב.
שמואל נתמי^ס ,עו״ד ,רחוב הגולן 17אי ,תל־אביב.
הז561/

Globegem S.A. .1
,2
,3
,4
,5
,6

Nachlat Israel Trust Reg. .1
 .2וואדוץ.
 .3י״ז בטבת חשב״ה ) 22בדצמבר .(1964
 .4לעסוק בהשקעות כספים וממון.

שוויצריה.
כ״ז בטבת תשב״ה ) 1בינואר .(1965
ממהר יבוא ויצוא של אבנים יקרות ופנינים.
ב׳ לוינבוק ,עו״ד ,רחוב לבונטין  ,4תליאביב.
ב׳ לויגבוק ,עו״ד ,רחוב לבונטין  ,4חל־אביב.

י״א בניסן תשכ״ה ) 13באפריל (1965

אי דנציגר

הודעה לפי סעיף (5) 242
נמסרת בזה הודעה ,כי החברות אשר שמותיהן מפורטים להלן נמחקו מפבקש ההברות.
מספר
סידורי
1
2
3
4
5
6
ד
8
9
10
11

שם החברה

Ahusath Shmuel Blum Limited
"Naian" Co. Ltd.
חברת ״ברא״ בע״מ
שכון מורים בית הכרם ,בע־״מ
חנות פ י ת ח וירקות שלמה המלך  103בע״מ
Mutra Limited
מוטרה בע״מ
Pinyard Limited
פינירד בע״מ
דירת בתיה ויונת מפי  53/7בע״מ
אחוזת חלקה  581בבוש  6158בע״מ
דירתנו ברחי קלונימוס  6בע״מ
משבן רחוב פרלשטין)בת־יס( בע״מ
בית חלקה  88בגוש  6154בע״מ

מספר
התיק

מספר
סידורי

מספר
התיק

שם החברה

 12חברת חלקה  40/19בגוש  6941בע״מ
66
 13קרל הרצוגם בע׳׳מ
2791
 14הברח גוש  6124חלקה  45בע״מ
10333
 15דירה ברחי ביאליק  103בר״ג בע״מ
10996
 16שדרות פלמ״ח בע״מ
11419
 17אחוזת גוש  8260הלקה  294בע״מ
119S9
 18מעונות חלקה מסי  492בגוש  6145בע״מ
14197
610
 19בגוש  Sב ע ״ מ
14404חלקה 154
מבנה
 20הברת גוש  6127חלקות  410ו־ 411בע׳׳מ
14535
14540
כ״ ג באדר א׳ תשב״ה ) 25בפברואר (1965
15843

15930
16316
16378
16518
16894
17011
17520
17563
17822

א ׳ דנציגר

רשם ההברות
נמסרת בזה הודעה ,כי החברות אשר שמותיהן מפורטים להלן נמתקו מפנקס החברות.
מספר
סידורי

שם החברה

הלקה  469בגוש  8274בע־-׳מ
1
חברת דירה  21/12בגוש  7148בע׳־מ
2
חברת חלקה  146בגוש  6669בע״מ
3
טעון האורנים בע״מ
4
חלקה  190בגוש  6756בע־״מ
5
חלקה  22בגוש  10754בע״ט
6
דירה מס׳  4בצירלסון  5בע״מ
7
חלקות  263/12ו־ 263/20בגוש  30025בע״מ
3
א  .ד  .א) .חיפה( נע״מ
9
 10דירה ברחוב טוםינזון  41בע״-מ
 11דירה  70 ,72/54בגוש  6126בע״ט
 12טירת מדיין נתניה בע״מ
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מספר
התיק
31040
31198
31413
31665
31708
31740
31827
32146
32189
32623
32739
32848

מספר
סידורי
13
14
15
16
17
18
19
20
21

מספר
התיק

שם ההברה

חלקה  613בגוש  6122בע״מ
Romanioia Limited
רומינואלה בע״מ
חברת הלקה  1025בבוש  6668בע״מ
חברת גוש  6217הלקה  590/5בע״מ
הבדת חלקה  17בגוש  8034וחלקה  10בגוש
 8036בע־׳מ
דירת משה ברחוב בזל  7בע״ין
הלקה  261בגוש  6192בע״מ
חלקת משנה  36/13בגוש  7148בע״מ
חלקה  7162/239בע״מ

ב״ט באדר א׳ תשכ״ה ) 3במרס (1965

32878
33221
33048
33137
33240
33339
33375
33418
33522

א׳ דנציגד
רשם החברות

ילקוט הפרםומים  ,1196א׳ בתמוז תשכ״ה1.7.1965 ,

פקודת החברות
הודעה על שינויי שם
תאריך השינוי

השם הקודם

השם החדש

משי התיק

ל ׳ בשבט תשכ״ה ) 2בפברואר (1965

חיים איתני בערבון מוגבל

ח.א.א .הגרה לתשקעות בערבון מוגבל

חפ42122/

ל ׳ בשבט תשכ״ה ) 2בפברואר (1965

דבי אח חורי בערבון מוגבל

אוצר הביטוח — דבי את תורי בערבון
מוגבל

חפן 42949

ל ׳ בשבט תשכ״ה ) 2בפברואר (1965

״פוטו קרט״ חברה ליבוא ופובנות
בערבון מוגבל

״פוטו-קרט״ בערבון מוגבל
Photo-Karat Limited

חפ43318/

ב׳ באדר א׳ תשכ״ה ) 4בפברואר (1965

״חקוה״ השקעות כספים בערבון מוגבל
"Tikvali" Financial Investments
Limited

גלובוס להשקעות כספים בערבון מוגבל חפ3640/

ב׳ באדר א׳ תשכ״ד 4) ,בפברואר (1965

אספקול בערבון מוגבל
Asapacol Limited

ב ׳ באדר א׳ תשב״ה ) 4בפברואר (1965

אספקול בערבוז מוגבל
Aspacol Limited

״אלדי״ חברה לדיזל־חשמל
״אלדי״ חברה לדיזל חשמל
בערבון מוגבל
בערבון מוגבל
"Eldi" Electro Diese! Co. Limited "Eldi"Co. For Electric Diessls Limited

ב ׳ באדר א׳ תשכ״ה) 4בפברואר (1965

ב ך ג ל  ,הברה לשווק מוצרי אלקטרוניקה
וחשמל בערבון מוגבל
Ben-G31 Electronic and Electrical
Marketting Company Limited

ב׳ באדר א׳ תשכ״ה) 4בפברואר (1963

קרן גידדג׳ פיינבדג ומי אטינגד
קרן ג׳ורג׳ פיינברג בערבון מוגבל
 Oeorge Feinberg Foundation Limitedבערבון מוגבל

ה׳ באדר ב ׳ תשב״־) 7בפברואר (1965

דאו — אביק בערבון מוגבל

בן־גל ,רדיו־טלויזיה בערבון מוגבל

חפ44515/

מפ42000/

חפ35053/

הפ11225/

דואו־אביק בערבון מוגבל
Dawe — Abie Limited

וזפ21844/

מפעלי ברקמן)עסקים( בעדכון מוגבל

חפ36431/

Dawe — Abie Limited
ה׳ באדר א׳ תשכ״ה) 7בפברואר (1965
ניהול עסקים בערבון מוגבל
די דיסיין אינטרגשובל בעדכון מוגבל

ה׳ באדר א׳ תשכ״ה ) 7בפברואר (1965
דיסיין אינטרנציונל בערבון מוגבל
International Design Limited
ז׳ באדר א׳ תשכ״ה) 9בפברואר (1965
י׳ באדר א׳ תשכ״ה) 12בפברואר (1965

מעון בלוק בעדכון מוגבל
אלומות בערבון מוגבל

חפ44534/

Di Design International Limited
מעונות פלמן בערבון מוגבל
אלומות חולון בערבון מוגבל
דור-בו בערבון מוגבל

י׳ באדר א ׳ תשכ״ה) 12בפברואר (1965

החלקה  10בגוש  6959בערגון מוגבל

י׳ באדר א ׳ תשכ״ה) 12בפברואר (1965

״חמד״ חברה לדיור ולשיכון בערבון
מוגבל

י״ב באדר אי• תשב״ה) 14בפברואר (1965

נכסי משפחת אליהו הדפק בערבון מוגבל נאמני ארחיב בערבון מוגבל

״המד״ חברה לשיכון ולדיור בערבון
מוגבל

חפ22510/
חפ39682/
חפ24252/
חפ37086/

חפ42953/

י״ב באדר א ׳ תשכ״ה) 14בפברואר (1965

גריל שכונת ״הוד הכרמל״)גרםון את
נחשול( בע רבון מוגבל

גריל שכונת ״הוד הכרמל״)גרפון את
בן צבי( בערבון מוגבל

חפ42973/

י״בבאדר א׳ חשכ״ה ) 14בפברואר (1965

ח.ש.ל .משקף בערבון מוגבל

עדשה חברה ישראלית למוצרי
אופטיקה בערבון מוגבל

חפ44690/

י5קונ 1הפרםומים  ,1196אי בתמוז תשכ״ה1.7.1965 ,
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תאריך השינוי

השם הקודם

השם החדש

מם׳ התיק

ט״ו באדר א׳ תשכ״ה) 17בפברואר (1965

מורצסקי בערבון מוגבל

מורדפקי בערבון מוגבל

חפ31177/

שרותי גז)דניאלי ונחמני(
בערבון מוגבל

עדותי גז)אדן( גער בון מוגבל

ט״י באדר א ׳ תשכ״ד 17),בפברואר (1965

״נץ״ הברה להשקעות בעדכון מוגבל

מפיצי שטיחי נ ד מ ל בעדכון מוגבל

חפ42110/

ט״ו באדר א׳ תשב״ה) 17בפברואר (1965

הנסון ושות׳ בע רבון מוגבל
Hanson & Co. Limited

בלטרי בערבו) מוגבל
Bai tri Limited

חפ41576/

י״ב באדר »׳ תשבית) 14בפברואר (1965

עבודות בערכין מוגבל
Avodot Limited

נכסי פוני פינס בערבון מוגבל

13571 isn

ט״ו נאדר  'sתשכ״ה) 17בפברואר (1965

ישראבריקס בעדכון מוגבל
ïsrabrakes Limited

ישראבריקס־עצר בעדכון מוגבל
Israbrakes-Etzer Limited

הפ15508/

מפעלי צינבר בערבון מוגבל
Zinbar Works Limited

חפ;5192

כ ׳ באדר א׳ תשכ״ה) 22בפברואר (1965

״ורדי בונה״ חברה לבנין ופתוח
בערבון מוגבל

״ורדי את דבוגה״ חברה לבנין ופיתוח
בערנון מונבל

חפ41433/

י״ט באדר א׳ תשכ״ה) 21בפברואר (1965

בית מלון בקרית שמונה בערבון מוגבל

מלון הצפון ,קרית שמונה בערבון מוגבל

חפ42560 /

ל ׳ בשבט חשכ״ה) 2בפברואר (1965

אביק מעבדות הימיות בערבון מוגבל

אביק בערבון מוגבל

חפ441/

Abie Chemical Laboratories Limited

Abie Limited

כ״ב באדר א׳ תשכ״ה) 24בפברואר (1965

גוה רחוב שמריהו לוין  3בעדכון מוגבל

נוח רחוב רייגם  28בתל-אביב בערבון
מוגבל

תפ23803/

כ י ב באדר א׳ תשביח) 24בפברואר (1965

חברת חלקה  34 1/35בגוש 6966,6967
בערבון מוגבל

ידידיה מנופי בעדכון מוגבל

תפ26997/

כ״ב באדר א׳ חשכ״ה) 24בפברואר (1965

״זנית״ מפעלי ריהוט בערבון מוגבל

״זניט״ מפעלי ריתוט בערבון מוגבל

חפ42610/

כ״ג באדר א׳ תשכ״ה ) 25בפברואר (1965

היועץ בערבון מוגבל
The Adviser Limited

היועץ בערבון מוגבל
Hayoetí Limited

חפ44518/

כ״ב באדר א׳ חשכ״ה) 24בפברואר (1965

ישראל טרנטקונטיננטל)י.ט.ק£.
בערכין מוגבל
"Israel Transcontinental (ITC) Limited

ישטרה בערבון מוגבל
1st ra Limited

חפ5074/

כ״ד באדר א׳ תשכ״ה) 26בפברואר (1965

מצליח את יקים בערנון מוגבל

חיים מצליח בערבון מוגבל

חפ22436/

כ ״ ד נ א ד ר א׳ תשכ״ה) 26בפברואר (1965

״משכן-רהובות״ ,חברה לפיתות
ולהשקעות בערבון מוגבל

״משנון־דחובות״ ,הברה לבנין ,לפיתות
ולהשקעות בערבון מוגבל

חפ44042/

ט״ו באדר א׳

תשכ״ד 17).בפברואר (1965

י״ז באדר א׳ תשכ״ה) 19בפברואר

 s״ ס י ל ו ן ״ בערבון מוגבל )196

ז׳ באדר ב׳ תשכ״ח) 11במדם (1965

חפ43676/

א׳ דגציגד
רשם החברות
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ילקוט הפרסומים  ,1196א׳ בתמוז תשב״ה1.7.1963 ,

פקודת השותפויות
הודעה בדבר רישום שותפויות מוגבלות
המספרים
,1

שבהודעות

.2
.5

הטטרה

.4

הסכום

מציינים פ ר ט י ם א ל ה — :

שנוי

שהכניס כ ל

שותף

.5

שנזותיהם ש ל

.6

שמותיהם של

השותפים

המוגבלים

הכלליים

ולחתום

בשמח

.8

תקופת

השותפות

.9

מספר

הגדילה את השקעתה ל־ 1000 000דולר של ארצות הברית
במזומנים.

מוגבל

השותפים

השותפים

בהשקעת שותף מוגבל:

Transport Commereial Corporation

הכללייס

.7

Zim and Transport Commercial Company

ש ם השותפות

ת א ר י ! הרישום

הודעות על שבוייה בשותפות מוגבלת

המורשים

תאריך

לנהל א ת

עסקי

השותפות

השינוי:

ב ׳ באדר א׳ חשכ״ה) 3בפברואר .(1963
הס׳ התיק :ש/מוג.110/

א' דנציגר

י״ב באייר תשכ״ה) 14במאי (1965

רשם החברות
בתור דשם שותפויות מוגבלות

התיק

 .1זליג מינץ ואדית צימריננ שותפות מוגבלת

״יהלומי נוגה-

 .2כ ״ ו בניסן תשכ״ה ) 28באפריל .(1965
שינויים

 .3ניהול תתנת מלוי לדלק.
 .4אדיח צימרינג השקיעה  5 000ל ״ י חלקו במלאי דלק והיתרה
במזומנים.
 .5זליג מינץ.
 .6ארית דימרינג.
 .7זליג מיגץ מורשה לנהל את עסקי השותפות ולחתום בשמה בתנאי
שיציין ליד החתימה בכל מקרת שיחתום בשם השותפות כי השו
תפות היא מוגבלת.
 .8מיום י׳׳א באדר ב ׳ תשכ״ה ) 15במרס  (1965לתקופה בלתי
מוגבלת.

ההרכג השותפות:

השותף הבללי שמואל אלי נפרטטק יצא את השותפות .חנח
נפרסטק עקרת בית .ר ח ׳ סוקולוב  ,35תל־אביב הצםרפה לשו
תפות כשותפה כללית.
השותף המוגבל חיים שילדקראוט נהפך לשותף כללי.
השותפה הכללית וזנה נפרטטק נהפכת לשותפה מוגבלת בהשקיעה
 1 250ל״י.
שינוי בסמכות החתימה:
תיים שילדקראוט רשאי לנהל את השותפות ולחתום בשמה.
תאריך השיגויים:
ט ׳ בניסן תשכ׳׳ה ) 11באפריל .(1965
מסי התיק ש/מוג.107/

 .9ש/מוג.115/

 .1משה ת ק נ ר ובגיו

י׳׳ב באייר תשביה) 14במאי (1865

 .2ג׳ בפיון חשכ״ה ) 3ביוני .(1965

א' תציגר
רשם החברות
בתור רשם שותפויות מוגבלות

 .3ניהול עסק של יבואנים׳ יצואנים ,סוחרים ,עמיליפ של יהלומים
וניהול בל עסקי יהלומים.
 .4בני משה דנקנד בע״מ השקיע  3000ל י י .

הודעה בדבר פירוק שותפות מוגבלת

 .5משה דנקנר* שמואל דנקנר.
 .6בני משח דבקבר בע״מ )לשעבר משה דנקנר ובניו בע״מ(.
 .7כ ל אחד מהשותפים הכלליים.
 .8מיום י״ט בניסן תשכ״ד) 1באפריל  (1964לתקופת בלתי מוגבלת.
כ ל שותף יכול לסיים את השותפות על ידי מתן הודעה בכתב
שתימסר לשותפים האתרים לפחות שנים עשר חודשים מראש.
 .9ש/מוב.116/
ז׳ בסיון תשכ״ה) 7ביוני (1»65

א' תציגר
רשם החברות
בתור רשם שותפויות מוגבלות

י5קוט ה פ ר ס ו מ י ם  ,1196א' בתמוז תשכ״ח1.7.1965 ,

״שותפות לשווק בשר קפוא אסמקר ומחסני קרור
עתלית״
נמסרת בזה תודעה ,כי השותפות דלעיל שנרשמה ביום ט׳״ו
בכסלו תשכ״ד ) 1בדצמבר  (1963התפרקה ביום כ ׳ באדר תשכ׳׳ד
) 4במרס .(1964
תיק מסי ש/מוג.111/
י״ב באייר חשכ״ה) 14במאי (1965

א' ת צ י ג ר
רשם ההברות
בתור רשם שותפויות מוגבלות
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הודעות על שינויים בשותפויות

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.3

ה מ ס פ ר י ם ב ה ו ד ע ו ת מציינים א ת השינויים ב פ ר ט י ם אלה:
שם השותפות
ט י ב העסק
תקום ה ע ס ק י ם
שטות השותפים ומענט
תקופת ההתקשרות
ה מ ו ר ש י ם לנהל א ת ה ש ו ת פ ו ת ולזזתום ב ש מ ה
תאריך השינוי
ם־םפר ה ת י ק

א .קולודני
 .4אריח קולודני נפטר.
 .7כ״ג בחשון חשט״ז ) 8בנובמבר .(1955
3787 8.

א .קולודני
 .4תגה קולודני ושרה דנין יצאו את השותפות.
אחים קולודבי יבוא ויצוא חמרי בבין בע״מ ,חברה ,רחוב דרך
יפו  ,37תל־אביב ,הצטרפה לשותפות.
 .7ביב בתמוז תשי״ט ) 28ביולי .(1959
3787 8.

מאוטנר ושות׳
 .4מקם פוהורילה ,פקיד ,רחוב התיכונים  ,18ירושלים הצטרף
לשותפות.
 .6א( ינקה פוהורילה להוד או ישראל מאוטנר להוד.
ב( מקס פוהורילה יתד עם ישראל מאוטנר או ע פ משה מאוטבר.
ג( משה מאוטנר יחד עם ינק־ פוהורילה או עם פקס פוהורילה.
 .7ט״ו באדר א׳ תשביה ) 17בפברואר .(1963
 .8ש318/

מאפית ״גבעת שמואל׳
,4

.6
.7
.8

י׳ שטופר ובניו
.3
.4
.7
.8

״עתידי מאפיה חשמלית
.4
.6
.7
8.

מרדכי ברנר נפטר.
יצחק פפקטור ואריה קפלן יהד.
י״א בכסלו תשכיח ) 16בנובמבר .(1964
4849

אחים כהן
 .3רחוב נחלת בנימין  ,43תל־אביב.
 .7ט״ו באדר א׳ תשכיח ) 17בפברואר .(1963
4965 8.

מ .רוזנברג ובנו
.3
.4
.7
8.

רחוב בלפור  ,24תל־אכיב ע״י ד י ר א׳ רובן.
מרימ רוזנברג נפטרה.
השותף ד״ר מרקום רוזנברג שיבה אח שמו לד״ר איתמר רונן.
ו׳ באדר תסכ״ד ) 23בפברואר .(1965
5899

.4
.6
.7
8.

מאוטנר ושות׳
.4
.5
.6
.7
.8

חייט שמדל נפטר.
לתקופה בלתי מוגבלת.
ינקה פוהורילה מקודם שמרל יתד עם ישראל מאוטנר או עם משה
מאוטנר.
י״ד בתמוז תש״י) 29ביוני .(1950
ש318/

מאוטנר ושות׳
 .4ינקה שמרל שנתה את שמה עקב נשואיה לינקה פוהודילה.
 .7י״א באדר א׳ תשי״ד ) 14בפברואר .(1954
 .8ש318/
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מרכז מסחרי בית טיטוני רחוב יוליוס קיסר ,ירושלים.
אוסקר ישעיהו שטופר יצא את השותפות.
י״ד בניסן תשב״א ) 31בטרם .(1961
ש1122/

מאפיה מבנית רמתיים
 ,4שמואל קמינסקי יצא את השותפות.
 .7ט״ז באלול תשי״ח ) 1בספטמבר .(1958
 .8ש2841/

מאפיה מכנית רמתיים
 .4הצטרפו לשותפות :שלמה פרייליך ,אופה ,הדר רמתיים.
שמעון תרח ,אופה ,הדר רמתיים.
יצחק כהן ,נהג ,רדוב תנקין ,מגדיאל.
אהרן ציטריניאק ,אופה ,רחוב אהבה ,מגדיל.
יצחק מרציפרו ,נהג ,רחוב השרון רמתיים.
 .7כ״ז בטבת תשכיח ) 1בינואר .(1965
 .8ש(2841

קולנוע נודד ,גרינבאום את קרפף
 ,3רחוב סמולגסקין  ,14חיפה.
 .7ט״ו בשבט תשכ״ה ) 18בינואר .(1965
 .8ש4626/

״בית חרושת לנעלים רמה״
אברהם מינפקי נפטר.
דב ברגר או צבי אייזנברג.
ה׳ באייר השב״נ) 29באפריל .(1963
7928

נהמ; שלאפמיץ יצא את השותפות.
הצטרפו לשותפות :מיכאל רוזנר ,פועל רחוב ביאליק  ,47רמת־גן.
כהן שלמה ,פועל ,רחוב פוקולוב  ,17רמת־גן.
חתימות שלושת השותפים מחייבות את השותפות.
י׳ באלול תשכ׳־ד ) 18באוגוסט .(1964
ש732/

שמשון דרורי ובניו
 .3רחוב לבונטין  ,30תל־אביב ,אצל חברת יחריש״.
 .7ב׳ באדר א׳ תשכ״ה ) 22בפברואר .(1965
 .8ש'4880/

פדצייק ושות׳
.4

,s
.7
.8

פרצ׳יק מיכאל נפטר.
קלרה פרצ׳יק ,עקרת בית ,רחוב המלך גיורג׳  ,40תל־אביבז
הצטרפה לשותפות.
קלרד ,פרצ׳יק או אליעזר פרצייק.
ב׳ בתשרי תשכ״ה ) 8בספטמבר .(1964
ש;5579

שם טוב את לוי
.4
.6
.7
.8

שם טוב אליתו יצא את תשותפות.
רחמים לוי וששון שם־טוב.
כ י ו בחשון תשכיח ) 1בנובמבר .(1964
ש5878/

ילקוט הפרסומים  ,1196א׳ בתמוז תיעכ״ה1.7.1395 ,

הודעות על שינויים בשותפויות
חיים הר מן שורץ ושות׳
.4
.6
ז.
.8

שלמה גולדשטיין ,נהג ,רחוב סמטת הבנים  ,5בני ברק ,הצטרף
לשותפות,
תיים הרמן שוורץ.
כ״ו בכסלו תשב״ה )ג בדצמבר .(1964
ש5911/

״שיף  -ליברוט״
 .3רחוב שינקין ,54תליאביב.
 .6י״ד בשבט תשב״ה ) 15ביגואר .(1985
 .7ש6169/

אבן־אור
 .3דהוב בן־אביגדור  ,16תל־אביב.
 .7י ׳ באדר א׳ תשכ״ה) 12בפברואר .(1965
 .8ש7538/

בר דיין  -איצקוביץ ושות׳
 ,4יגאל פנירי יצא את השותפות.
 .7ג׳ באדר א׳ תשכ״ה ) 5בפברואר .(1965
 .8ש7594/

הםרט העברי לנוער 16 -
 .3רחוב םמולנסקין  ,14היפה.
 .7ט״ו בשבט תשכ״ה ) 18בינואר .(1965
 .8ש6244/

״רקורד״ פריים את אוארבך בית חרושת לגזוז ומי
סודה אפרידר
! .רקורד בית חרושת למילוי סודה וגזוז מרכז מסחרי
אפרידר.
.4

.6
.7
.8

שמואל פריים ויצחק אוארבך יצאו את השותפות.
הצטרפו לשותפות :מכלוף שמעון ,יצרן סודה,1246/144 ,
אשקלון .מכלוף יוסף ,יצרן סודה ,1234/42 ,אשקלון.
מכלוף שמעון ומכלוף יוסף.
ז׳ בחשון חשכ״ה ) 13באוקטובר .(1964
ש6385/

 .1״מקדם״.

ב •ל.ב .ושות׳

 .7ב י ב באדר א׳ תשכ׳׳ה ) 24בפברואר ,(1965
 .8ש6978/

״נאדר״ משרד ליעוץ כלכלי
 .4שמעוני לוי ,טובן בטוח ,רחוב הדקל  ,15/7אשדוד־ים ,הצטרף
לשותפות.
 .6ישראל קראוט בצירוף חותמת השותפות או דוד רסולי ולוי שמ
עוני יתד בצירוף חותמת תשותפות רשאים לחתום בשם השותפות.
 .7כ״ז בטבת תשכ״ה ) 1בינואר .(1965
 .8ש)7834

אל־על חברה למשקאות ,נתניה
E L - A L Drinks Company Nethanya
 .3קדית אליעזר ,נתניה אצל ו.ס.ט .תוצרת יין ומשקאות חריפים
בע״מ.
 .7י׳׳נ באדר א׳ תשכ״ה ) 15בפברואר .(1965
 .8ש8078/

קבוצת הבונים
.4

״קונדיטוריה יפת״
 .4שרף חיים יצא את השותפות.
 .7ל ׳ באב תשכ״ד ) 8באוגוסט .(1964
 .8ש7232/

ש .ו־מ .כשיוף ״ג׳וניו טכניק״
"S. & M . KashiofF "Junio Technic

 .1״רדיו טכניק״ ש .ומ .כשיוף
"Radio-Technic" S. & M . Kashioff
 .3רחוב יעבץ מס׳  ,7ירושלים.
 .7כ״ט בשבט תשכ״ה ) 1בפברואר .(1965
 .8ש7368/

״פרדס מילר״
 .4מרים שולרופר לבית מילר ,רחוב ישורון  ,18חיפה הצטרפה
לשותפות.
 .7י״ט בניסן ת ש כ י ר )  1באפריל .(1964
 .8ש7420/

א .לויתן את י .בחר
 .3רתוב פרישמן  ,47תל־אביב.
 .7י״א בשבט תשכ״ה ) 14בינואר .(1965
 .8ש7458/

יהלומי לבנת
 .4דן בן טהר יצא את השותפות.
 .7כ״ד באלול תשב״ד ) 1בספטמבר .(1964
 .8ש7467/

׳?הוט הפרסומים  ,1196א׳ בתמוז תשכ״ה1.7.1965 ,

.5
.6
.7
.8

פנחם פרץ נפטר.
ישראל מרטון ,גוזר שיש ,רחוב  412מם׳  1נבעת עליה ,יפו
הצטרף לשותפות.
עד  14באוגוסט  1966מבלי הודעת ביטול תימשך השותפות
אבטו&טית תקופה ש< שלוש שנים נוספות וחוזר חלילה.
חתימת שניים מתוך ששת השותפים בצירוף חותמת תשותפות
החייב את השותפות.
ב׳ בניסן תשב״ג) 14באפריל .(1963
ש8085/

עצוב ותכנון
 .3שדרות עמנואל  ,23תל־אביב.
 .7ט׳ באדר א' תשב׳׳ה ) 11בפברואר .(1965
 .8ש(6126

שלמה גורמז ושות׳
 .4משה פרדו יצא אח השותפות.
שמואל אשר זליג מילבמן ,פקיד ,רחוב לפין  ,7תל־אביב הצטרף
לשותפות.
 ,7ט״ז באדר א׳ תשב׳׳ה ) 18בפברואר .(1965
 .8ש8304/

״נאמן  -תל־אביב״ שותפות קבלנית
 .3רחוב ברזילי  ,6תל־אביב׳ אצל רו״ח א׳ אילמן.
 .7י׳ באדר א ׳ תשכ״ה ) 12בפברואר ,(1965
 .8ש(8307

2299

הודעות על שינויים כשותפויות
״אופק״ תל־אביב יצור  ppwמכונות וציוד לתעשיה
ולתובלה פנימית
 .3קרית אריה ,גביש פתח־תקוה ,תל־אביב.
 .7כ״ג באדר א׳ תשכ״ה ) 25בפברואר .(1965
 ,8ש33691

דקורה
 .4קליין דן ,טכנאי טקסטיל ,שדרות אברהם מס*  ,6בהריה הצטרף
לשותפות.
 .7כ״ב בשבט תשב״ה ) 25בינואר .(1965
 .8ש8474/

״צידובל-
.4
,6

,7
,8

״חב דוד לובינםקי ושות׳״
,

נתן בלנק ,סוחר ,רחוב כצנלסון  ,5תל־אביב ,הצטרף לשותפות.
חתימתו של גרגואר צבי ציוגסקי או של נתן בלנק תחת חותמת
השותפות תחייב את השותפות ל כ ל צרכיה .על קורספודגציה
רגילה ועל ציקים יכול לחתום כל שותף לחוד ,על שטרות צריכים
לחתום שני שותפים יחד.
כ״ט בשבט תשכ״ה ) 1בספטמבר .(1965
ש8469/

 .6דוד לובינסקי מטעם דוד לובינסקי בע״ט רשאי לחתום בשם
השותפות בצירוף חותמת הגומי של השותפות.
ד .י״ט בטבת תשה״ה ) 24בינואר .(1965
 .8ש8071/
כ״ט באדר ב׳ תשב״ה) 2באפריל (1965

א' דנציגל
רשם השותפויות

הודעות על פירוק שותפויות
ו.
.2
.3
.4

הטספריס בהודעות מציינים פרטים אלה :
שם השותפות
ת א ר י ! לזפימק
מספר התיק
הערות

 .1״מגרה״ בית חרושת לעבוד עץ.
 .2ל ׳ באדר ב׳ תשכ״ה ) 4במרס .(1965
 .3ש1717/

 .1״יהלומי־אתזך
 .2כ״ו בטבת חשכ״ה) 31בדצמבר .(1964
 .3ש1761/

 .1״מוסך מאי-
 .2י״א באדר ג ׳ תשכ״ה) 15במרס .(1965
 .3ש2351/

 .1יואל וינר ופפי וינר
 .2י״ט בניסן תשב״ד ) 1באפריל .(1964
 .3ש7189/

 .1אליכין  -תיק
 .2י ׳ בטנת תשכ״ה ) 15בדצמבר .(1964
 .3ש7386/

 .1ניסן יחזקאל ובניו
 .2י״ט בניסן תשב״ד ) 1באפריל .(1964
 .3ש7455/

 .1ז ו ל ק  -ש י י נ ר
 .2כ״ה בכסלו תשכ״ה ) 30בנובמבר .(1964
 .3ש7856/

 .1אליהו סל מן ובניו

 .1דקוביץ ורהנפלד

 ,2כ״ז באדר ב ׳ תשכ״ה ) 31במרס .(1965
5054W .3

 .2ט״ו באדר א׳ תשכ״ה ) 17בפברואר .(1965
 .3ש8113/

 .1דפוס פ׳ ניידט ובנו
 .2כ״ז באדר ב ׳ תשב״ה ) 31במרס .(1965
 .3ש5430/

 .1מנחם ביבר ושות׳
 .2כ״ט בשבט תשכ״ה) 1בפברואר .(1965
 .3ש5654/

!• ע׳ שבידו את א׳ גוזלן
 .2כ״ו בתשון תשכ״ה) 1בנובמבר .(1964
 .3ש8499/

 .1שלמה ליברמן  -אהרן רט
 .2י״ת באלול תשכ״ד ) 26באוגוסט .(1964
 .3ש.8542/

 .1שי קל ד ושות׳
 .2ב״ז בטבת תשכ״ה ) 1בינואר .(1965
 .3ש5691/

 .1אפריקה  -א״י להשקעות את אילן גת.
 .2י ׳ באדר א׳ תשכ״ה) 12בפברואר .(1965
 .3ש6848/

2300

 .1אביגדור ליפוף מנועים
 .2כ״ו בטבת תשב״ה ) 31בדצמבר .(1964
 .3ש8626/
י״ב באייר תשכ״ה) 14במאי (1965

א׳ דנציגר
רשם השותפויות

י5קוט הפרסומים  ,1196א׳ בתמוז תשכ״ה1.7.1965 ,

פקודת ה א מ ר ו ת השיתופיות
הודעה על רישום אגודות שיתופיות
הטטפרים
.1
.2
.3
.4
.5

הודעה לפי סעיף ) (1)59ד(
ופקודת החברות סעיף (3) 242

ב ה ו ד ע ו ת נ ז צ י י נ י ם  9ר נ ן י ם א7וז :

ש ם האגודה

הנני מודיע מ ה י שלאחר שלושה חדשי 0למן תאריך פרסום הודעה
זו׳ יימחקו שמותיהן של האגודות הנזכרות מטה מפנקס רישום האגודות
השיתופיות והאגודות יבוטלו /אלא א ס יראו לי תוך המועד תנ״ל
סיבות המחייבות אחרת.

ה ט ע ן חרט! ו ם
תארי! הרישום
ס ו ג האבודה
נ ו ם פ ר תיק• ה א ג ו ד ה

 .1״קידמה -קואופרטיב להפעלת כלים חקלאיים
והובלת משאות בגילג׳וליה בע״מ
.2
.3
4.
5.

גילגיוליד׳.
ט״ז בסיון תשב״ה ) 16ביוני .(1965
 (1יצרנות ושירותים  (2אגודת להובלה.
5458

 .1״אלמגיד״ ) -תפארת( ,קואופרטיב למוצרי בטון
בבקה אל־גרביה בע-מ
.2
.3
4.
5.

בקת אל־גרביח,
ט״ז בסיון חשכ״ה ) 16ביוני .(1965
 (1יצרנות ושירותים  (2אגודה יצרנית.
5459

ט״ז בסיון חשכ״ה ) 16ביוני (1965

אשר שוייצר
רשם האגודות השיתופיות

תאריך הרישום

מען רשום

שם האגודה
קופת תגמולים של פועלי
״ארגמן״ אגודה שיתופית
ברמת־גן בע״מ
)תיק מסי (2418

 4בנובמבר 1946

רמת־גן

האגוד שיתופית לשיכון
בקרית חייט ט״ז בע״מ
)תיק מס(4560 -

 15בנובמבר 1954
י׳׳ט בחשון תשט״ו

תל־אביב

שכון עובדי עירית חיפה ״א״
אגודה שיתופית בע״מ
)תיק מפי (4672

 2בינואר 1965
י״ת בטבת תשט״ז

אשר שוייצר

י״ד בסיון תשב״ה ) 14ביוני (1965

רשם האגודות השיתופיות

צו פירוק והודעה לנושים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1) 46לפקודת האגודות השיתופיות,
הנני מצווה הנני מצווה בזה על פירוק האגודה :״המספק״ אגודה
בחיפה בע״מ )תיק מסי  (4022וממנה למפרקים את ד ״ ר א׳
קליין׳ המחלקת לאיגוד שיתופי׳ משרד העבודה׳ ירושלים; מאיר
חדש׳ ברית פיקוח לקואופרציה הצרכנית׳ דרך שלמה 58׳ חל־אביב;
וזי לויט ,המשביר המרכזי׳ דרך שלמה 58׳ תל־אביב.
בהתאם לתקנה ) 11ה( לתקנות האגודות השיתופיות׳ 1934׳ נדרש
כל בעל תביעה מן האגודה להגיש את תביעתו בכתב למפרק תוך
חודש ימים מיום פרסום הודעה זו׳ לפי המען :משרד העבודה ,המחלקת
לאיגוד שיתופי׳ רחוב יפו׳ ירושלים.

אשר שוייצר

א ׳ בפיון תשכ״ה ) 1ביוני (1965

חיפה

הודעה לפי סעיף ) (1)59ד(
ופקודת החברות סעיף (5) 242
הואיל ובדבר האגודותהשיתופיות המפורטותלהלן ,פורסמו בתאריך
ובמקום המפורט לציין ,הודעות ששמן יימחק ,באם תוך שלושה
חדשים מיום הפרסום לא יראו לי סיבות שלא לעשות בן ,אני מודיע׳ כי
לאחר שלא הובאו בפני בל סיבות באמור ,נמחקו שמותיהן של האגודות
השיתופיות המפורטות להלן מפנקס האגודות תשיחופיות ,בתנאי שהתח
ייבותו של כל מנהל ,מנהל־עסקים וחבר באגודות הנ״ל במקום שהיא
קיימת ,תתמיד ויוסיף להיות לת תוקף כאילו האגודות לא בוטלו.

רשם האגודות השיתופיות
שם האגודה

הודעה לפי סעיף ) (1)59ד(
ופקודת החברות סעיף (3) 242
הנני מודיע בזה׳ שלאתר שלושה חדשים למן תאריך פרסום הודעה
זו׳ יימחק שמת של האגודה הנזכרת מטת מפנקס רישום האגודות
השיתופיות והאגודה תבוטל׳ אלא אם יראו לי תוך המועד הנ״ל סיבות
המחייבות אחרת.
שם האגודה
קופת תגמולים של עובדי יפ־
אורה׳ אגודה שיתופית בע״מ
)תיק מסי (1953

תאריך הרישום

מען רשום

 23באוקטובר 1944

רחובות

י״א בסיון תשכ״ה) 11ביוני (1965

אשר שוייצר
רשם האגודות השיתופיות

י?5וט חפרםימים  ,1196א׳ בתמוז תשכ״ה1.7.1965 ,

ילקוט הפרסומים
ויום הפרסום

״נצרת עלית״ דפוס קואופרטיבי בע״מ
)תיק מספר (5347

1161
 25בפברואר 1965

״אל־מלאם״ אגודה שיתופית חקלאית בע״מ
)תיק מספר (4870

912
 22בפברואר 1962

קופת תגמולים של עובדי אשד איגרא
אגודת שיתופית בע״מ
)תיק מסי (4792

1165
 11במרס 1965

י״א בסיון תשכ״ה )

ביוני

 965U11אשר שריצד
רשם האגודות השיתופיות

2301

הודעות מ א ת כונפ הנבשיפ הרשמי
פקודת החברות
הודעות בדבר כוונה להכריז על דיבידנד

צו פירוק ואסיפות ראשונות
שם החברה :תומז בע״מ בפירוק.
טען המשרד הרשום :אזור התעשיה החדש׳ חדרה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה׳ תיק אזרחי .701/65
תאריך צו הפירוק :כ׳׳נ בסיון תשכ״ה ) 23ביוני .(1965
תאריך הגשת הבקשה :א׳ בסיון תשכ״ה ) 1ביוני .(1965
היום ותמקום לאסיפות ראשונות :י״א בתמוז תשכ״ה) 11ביולי (1965
במשרד כונס הנכסים הרשמי׳ רחוב גתלת בנימין 39׳ תל־אביב.
שעת האסיפות (1 :נושים בשעה  11.00בבוקר.
 (2משתתפים בשעה  11,30בבוקר.

שם החברה :׳״מצוק״ חברה בע*פ בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב השרון 21׳ תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב-יפו׳ תיק אזרחי 2095/64
היום האחרון לקבלת הוכחות :ט״ו בתמוז תשכ״ה ) 15ביולי ,(1965
שם המפרק׳ תיאורו ומענו :בונם הננסים הרשמי׳ רחוב ידידיה פינת
כורש ירושלים.
כ״ב בםיון תשב״ה ) 22ביוני (1965

ח׳ קדמץ
כונס הנכסים הרשמי

ח׳ קדמון

כ״ה בםיון תשכ״ה ) 25ביוני (1965

כונס הנכסים הרשמי

צו ביטול מינוי מפרק זמני
שם החברה :כתב רון בע״מ.
מען המשרד הרשום :רחוב נחלת בנימין 42׳ תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו ,תיק אזרחי .919/65
תאריך ביטול המינוי :י׳׳ח בםיון תשכ״ה ) 18ביוני .(1965
כ׳׳ה בטיון חשכ״ה ) 25ביוני (1965

ח׳ קדמון

שם החברה :מפעלי סרג עדין בע״מ בפירוק.
מען המשרד הרשום :רחוב השלייה 9׳ תל־אביב.
בית המשפט הניחיזי של :תליאביב־יפו׳ תיק אזרחי 2350/63
היום האחרון לקבלת הוכחות :ט״ז בתמוז תשכ״ה ) 16ביולי .(1965
שם המפרק׳ תיאורו ומ^נו :י׳ פוזננסקי ואמנון עברון׳ עו׳׳ד׳ רחוב
יהודה הלוי 45׳ תל־אביב.
כ״ה בסיון תשכ״ה ) 25ביוני (1965

כונס הנכסים הרשמי

ח׳ קדמון
כונס הנכסים הרשמי

פקודת פשיטת הרגל1936 ,
צווי קבלת נכסים והכרזת פשיטת רגל ,אסיפה ראשונה וחקירה פומבית
שם החייב׳ תיאורו ומענו :נסים עזרא׳ טפסן ,אסבסטונים  182בי׳
קרית היובל׳ ירושלים.
בית המשפט המחוזי של; ירושלים׳ תיק אזרחי 211/65
תאריך צו קבלת הנכפים והכרזת פשיטת רגל :י״ז בסיון תעכ׳״ה )17
ביוני .(1963
בקשת בושה או חייב :בקשת החייב.
תאריך האסיפה הראשונה׳ השעה והמקום :י״א בתמוז תשב״ה )11
ביולי  (1965בשעה  9.30בבוקר׳ במשרד כונס הבכטים הרשמי׳
רחוב ידידיה פינת כורש׳ ירושלים.
תאריך החקירה הפומבית׳ השעה והמקום :י״ד בתמוז תשכ״ה )14
ביולי  (1965בשעה  11.30בבוקר׳ בבית המשפט המחוזי בירושלים.
כ״ד בסיון תשכ״ה ) 24ביוני (1965

ח׳ קדמון
כונס הנכסים הרשמי

שם החייב׳ תיאורו ומענו :חוה כתנא׳ תופרת׳ דרך צרפת 33׳ קרית
שפרינצק.
בית המשפט המחוזי של :חיפה׳ חיק אזרחי׳ 770/65
תאריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :י״ ז בסיון תשכ״ה )17
ביוני .(1965
בקשת בושה או חייב :בקשת החייבת.
תאריך האסיפה הראשונה׳ השעה והמקום :כ״א בתמוז חשכ״ה )21
ביולי  (1965נשעה  9.00בבוקר׳ במשרד כונס הנכפים הרשמי׳
רחוב שמריהו לוין 3׳ היפה.
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תאריך החקירה תפומבית׳ השעה והמקום :ד׳ באלול חשכ״ה )1
בספטמבר  (1965בשעה  8.30בבוקר בבית המשפט המחוזי׳ חיפה.
כ״ה בסיון תשכ׳׳ה ) 25ביוני (1965

ח׳ קדמון
כונס הנכסים הרשמי

צו קבלת נכסים ,אסיפה ראשונה וחקירה פומבית
שמות החייבים ,תיאורם ומענם:
 (1ראובן קנטור׳ סוחר׳
 (2חנה קנטור׳ עקרת בית׳ רחוב מוריה 92׳ חיפה.
ביה המשפט המחוזי של :חיפה׳ תיקים אזרחיים 712/65 (2 646/65 (1
אריך צו קבלת הנכסים והכרזת פשיטת רגל :ב״א בםיון תשכ״ה )21
ביוני .(1965
בקשת בושה או חייב :בקשת נושים.
תאריך האסיפה הראשונה׳ השעה והמקום :י״א בתמוז השב״ה )11
ביולי  (1965בשעה  10.30בבוקר׳ במשרד כונס הנכסים הרשמי׳
רחוב שמריהו לוין 3׳ חיפה.
תאריך החקירה הפומבית׳ השעה והמקום :י״א בתמוז תשכ׳׳ה )11
ביולי  (1965בשעה  8.30בבוקר׳ בבית המשפט המחוזי בחיפה.
כ״ז נפיון תשכיח ) 27ביוני (1965

ח׳ קדמון
כובס הנכסים הרשמי

י<5ו,יט ה פ ר ס ו מ י ם  ,1166א ׳ ב ת מ ו ז ת ש כ ״ ה 1.7.1065 ,

פקודת פשיטת הרגל1936 ,
הודעה על ביטול צו קבלת נכסים
שם החייב׳ תיאורו ומענו :מאיד נפרסטק׳ סדרן׳ רחוב בן־ יהודה 131׳
חל-אביב.
תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו׳ תיק אזרחי 2918/60
תאריך מתן צו קבלת נכסים :י״ג נחשון חשכיא ) 3בנובמבר .(1060
תאריך ביטול הצו :ג׳ בניסן תשכ״א ) 20במרס ,(1961
כ״ה בטיון תשכ״ה ) 25ביוני (1965

ח׳ קדמון
כונס הנכסים הרשמי

הודעה בדבר כוונה להכריז על דיבידנד לנושים בדץ
קדימה בלבד
שט החייב׳ תיאורו ומענו :סימון איזק׳ שרברב׳ רחוב מוריה 76׳ חיפה.
בית המשפט המחוזי של :חיפה׳ תיק אזרחי 389/62
היום האחרון לקבלת הוכחות :ט״ז בתמוז תשכ״ה ) 16ביולי .(1965
שם הנאמן׳ תיאורו ומענו :ד״ר ב׳ וינטרויב׳ עו׳״ד׳ רחוב אחד העם
 2 .׳ חיפה.
כ״ה בסיון תשכ׳-ת ) 25ביתי (1963

ח׳ קדמק
כונס הנכסים הרשמי

בקשת שחרור והודעה בדבר כוונה להכריז על
דיבידנד
שם החייב׳ תיאורו ומענו :יוסף מנביץ׳ חקלאי׳ רחוב דיזינגוף 47׳
תל־אביב.
בית המשפט המחוזי של :תל-אביב-יפו׳ תיק אזרחי 2115/62

היום והמקום לדיון בבקשת השחרור :ט״ו בתמוז תשכ״ה) 15ביולי
 (1965בשעה  8.30בבוקר׳ ב נ י ת המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו.
חיוס האחרון לקבלת הוכחות :ט״ו בתמוז תשב״ה ) 15ביולי .(1965
שט הנאמן׳ תיאורו וםענן :שלמח גוראל׳ עו״ד׳ רחוב לילינבלום «4׳
תל»-ביב.
ב״ה בםיון תשב״ה ) 25ביוני (1965

ח׳ קדמון
כונס הנכםים הרשמי

הודעה על שחרור נאמן
שם החייב׳ תיאורו וממנו :עזריה מזרחי׳ חשמלאי׳ כפר טרומן .58
בית המשפט המחוזי של :תל־אביב־יפו׳ תיק אזרחי — 1890/34
שם הנאמן׳ תיאורו ומענו :כונס הנכסים הרשמי׳ רחוב ידידיה פינת
כורש׳ ירושלים.
תאריך השחרור :ב״ב גטיון תשכ״ח ) 22ביוני .(1965
ב״ד ,בםיון תשב״ת ) 25ביוני (1965

ח׳ קדמון
כונה הנכסים הרשמי

שם החייב׳ תיאורו ומעני :יוסף שור׳ חשמלאי׳ רחוב מאפו 14׳
כפר־אתא.
בית המשפט המחוזי של :חיפה׳ תיק אזרחי 854/58
שם הנאמן ומענו :בונם'הנכסים הרשמי׳ רחוב ידידיה פינת בורש,
ירושלים.
תאריך השחרור :כ״ב גסיון תשב״ח ) 22ביוני .(1965
כ״ד ,בפיון תשכ״ד 25),ביוני (1965

וזי קדמון
כונס הנכסים הרשמי

חוק מ ק ישראל ,תשי״ר1954^-
דין וחשבון על נכסי הבנק והתחייבויותיו עם סיום העסקים ביום כ״ט באייר תשכ׳׳ה) 31במאי (1965
התחייבויות

נכסים
לירות
267.23׳131׳167
142.69׳500׳37
078.54׳212׳686׳1
501.21׳284׳27
039.96׳733׳11
000.׳400׳69—000.׳167׳77
—000.׳400׳92
083.40׳8465S׳
—995.׳364׳69
498.45׳247׳60
358.27׳583׳36
733.98׳555׳163
I.-

זהב
זהב השתתפות בקרן המטבע הבין לאומית
נכסים במטבע חוץ
חשבונות סילוקין בקשר להסכמים מסחריים
השתתפות במוסדות כספיים בין לאומיים
שטרי אוגר
שטרי מקרקעין
מקדמת קליטה ובטחון
מקדמה — פרעון חובות במטבע חוץ
שטרות שנוכו — מטבע ישראלי
שטרות שנוכו — מטבע חוץ
הלוואות למדינות ולבנקים זרים
חשבונות עודפי מזון)ראה התחייבויות(
נכסי הבנק במקרקעין ובציוד
אשראיס דוקומנטריים שנפתחו או שקויימו בקשר
511.81׳502׳72
להסכמי תשלומים )ראה התחייבויות(
785.41׳753׳115
ערבונות שניתנו)ראה התחייבויות(
099,48׳635׳22
חשבונות אחרים

095.43׳179׳794׳2

י5הוט חפרסוטים « ,1196׳ בתמוז תשכ״ה1.7.1965 ,

לירות
000.׳000׳10—000.׳000׳10
200.70׳409׳669
712.91׳507׳12
736.32׳834׳1

הון הבנק
קרן מילואים
שטרי כסף ומפות במחזור
חשבונות טילוקין בקשר להסכמים מסחריים
פקדונות מוסדות כספיים בין לאומיים
פקדונות מוסדות בנקאיים )כולל מוסדות
S38,93׳949׳25S
כספיים( בחשבון עו״ש
פקדונות מוסדות בנקאיים )כולל מוסדות
000.׳358/075כספיים( לזנגן קצוב
490.04׳078׳840
פקדונות מוסדות בנקאיים במטבע חוץ
295.49׳593׳29
פקדונות הממשלה
285.88י419׳39
פקדונות הממשלה  -הסבון חובה 1962
108.16׳008׳184
פקדונוח הממשלה במטבע חוץ
פקדונות בקשר להסכמים על עודפי מזון
163,555/733.98
)דאה נכסים(
התחייבויות בפד אשראים דוקומנטריים שנפתחו
או שקויימו בקשר להסכמי תשלומים
511.81׳502׳72
)ראה נכסים(
התחייבויות בעד ערבויות שניתנו)ראה נכסים( 1157s5.41׳753׳
33>49V39S.80
זזשבונות אחדים
095.43׳9ל1׳794׳2
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הודעות אלו ת ת פ ד ס מ ו ת על אזוריות המודיעים ואין ג פ ר ס ו מ ן
נזשום מ ת ן תעודה על נכונות!

חוק בנק ישראל ,תשי״ד—1954
די :ותשבו! לפי סעי1־  (1)58של חוס ביה ישראל ,תשי״ר—,1954
ע 5טחזזר הטמכע וה;כםים הטוחזקימ לעומתו כסיוט תעבודד׳
ביום ל׳ בפיו; תשנ״ה ) 30ב י ו נ י (1965

מעות )מטבעות חטנות( במחזור
סד כל המטבע במחזור

^ ט ד י מקרקעי ן יעל הממיטלר,

)בפירוק מרצון(

הודעה על אסיפה כללית סופית
ל״י

אני
. . .
•

סופרמרקט סביון בע׳׳מ  -חפ256491

654,13S,460
18,817,332 37
_672,053,792 . 7
3

167,138,643 70
־500,817,148 6

ניתנת מ ה הודעה׳ שהאסיפה הכללית הסופית של החברה תתקיים
ביום  27ביולי 1965׳ בשעה  16.30אחר הצהריים׳ במשרד המפרק׳
שדרות רוטשילד 2׳ הל־אביב׳ לשפ הגשת הדו״ת הסופי של המפרק
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה ברכוש החברה וכיצד לנהוג
בכספי ופנקסי החברה.
ר י י מ ו נ ד ג ט ל ר ׳ רו־״ח׳ מפרק

. . . .

—

—

חברה חל&אקס בער בון מוגבל

שטרי אוצר ו ע ט ר י התחייבות של הממשלה

—_

—

)בפירוק מרצון(

—

הודעה בהתאם לסעיף  (1)216לפקודת החברות

672,955,792 37

תק:ות שטרי אוצר ,תש״ט—1948
הסכום הכולל של שטרי האוצר
ל״י

ל״׳י

קידומים ׳׳ב״ בע״מ חפ3995/

 .1שהיו במחזור ביום כ״ת באדר ב׳
תשב״ח ) 1באפריל (1965

—000.׳400׳69

 .2שהוצאו אחרי התאריך האמור —000.׳400׳69
 .3שנפרעו אתרי התאריך האמור —000.׳400׳69
 .4נמצאים במחזור ביום ל ׳ בסיון
תשב״ה ) 30ביוני (1965

000.-׳400׳69

מילויה עליה של הפו3נות היהודית לא״י
תשי״ט—תשכ״ז1967—1959 ,
הודעה על מועד ומקום הגרלת הפרסים השלוש עשרה
והגדלת הפדיון השביעית
בהתאם לסעיפים ) 13א( ו־)19ג( של תכנית מילוור עליה
תשי׳׳ט-תשכ׳׳ז׳ 1967—1959׳ מודיעים בזה׳ כי הגרלת חפרפים
השלוש־זנשרה תתקיים במט ראשון׳ י״»  r a t aמשכיח )נ 1ביולי
 (1965בשעה 15.00׳ באולם בנק ישראל׳ בנין *מצפה״׳ רחוב יפו׳
ירושלים׳ ומיד לאחר סיום הגרלת הפרסים תתקיים באותו מקום׳
הגרלת הפדיון השביעית.

• 2304
המחיר  72אגורות

ניתנת בזה הודעה׳ שבאסיפה הכללית שלא מן המנין של החברה
הנ״ל׳ שהתקיימה ביום  16ביוני 1965׳ במשרדה הרשום של החברה׳
נתקבלה החלטה מיוחדת זו:
)»( לפרק את ההברד ,בפירוק מרצון;
)ב( למנות את חיים אדר׳ עורך־דין׳ מרחוב אחד העם 19׳ תל־אביב׳
למפרק יחיד של החברח לשט פירוק החברה ועסקיה וחלוקת
רכושה בפירוק מרצון.
על כל נושה שיש לו תביעה נגר החברה הג״ל להגיש את חביעחו
בצירוף הוכחות למפרק תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו.
לא ידונו תביעות שיוגשו לאחר המועד הנ״ל.
ח י י ם א ד ר ׳ עו״ד׳ מפרק

)בפירוק מרצון(

הודעה בהתאם לסעיף  216לפקודת החברות
ניתנת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף  216לפקודת החברות׳ כי
באסיפה הכללית שלא מן המנין של בעלי המניות של החברה שנועדה
ונתכנסה ביום  17ביוני  1965נתקבלה החלטה מיוחדת זו:
לפרק את ההברה בפירוק מרצון ולמנות אח פנחס תאזיני למפרק
החברה.
כל הנושים או כל מי שתובע איזו זכות שהיא מאח החברה׳
חייבים להגיש תוך  21יום מיום פרסום הודעה זו את תביעותיהם
למפרק הנ״ל על ידי עו״ד יהושע רציקו׳ משדרות רוטשילד 31׳
תל־אביב.
פ נ ח ס ת א ז י נ י ׳ מפרק

דירת מנחם וברטה בע׳׳מ
)בפירוק מרצון(

מודעה על האסיפה הסופית בהתאם לסעיף (2)206
ו־)(1)207ד( לפקודת החברות
ניתנת בזה הודעה׳ שהאסיפה הכלליח האחרונה של חברי התבדה
הנ״ל ונושיה תתכנס ביום  8באוגוסט  1965בשעה  12.00במשרדה
הרשום של החברה ברחוב השופטים 39׳ תל־אביב׳ לשם הגשת דו״ח
סופי של תמפרק המראה כיצד התנהל הפירוק ומד .עשו בנכסי החברה
וכדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.
מ י כ א ל צ ל ט נ ר ׳ מפרק

ילקוט הפרסומים  ,1196א׳ בתמוז תשכ״ה1.7.1965 ,
הודפס ע״י המדפים הממשלתי ,ירושלים

