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 חוק השופטים, תשי״ג-1953
 הודעה על מינוי שופט

 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, תשי״נ-41953 אני מודיע
 שבתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק האמור, ובחתיעצות עם נשיא
 בית המשפט העליון, •מניתי את ש ל מ ה . ה ל מ ו ט ל ו ב נ ב ר ג׳
 שופט בית משפט מחוזי — בהסכמתו — לכהונה בפועל .כשופט
 שלום, בימים ד ו־ז׳ בכסלו תשט״ו (1 ו־2 בדצמבר 1954), בכדי
 לנמור תיק בית משפט השלום, תל אביב׳ אזרחי מם׳ 312/52 —

 'אליעזר גפן ננד לייב-ושות׳ ואח׳•

 כ״ה באלול תשי״ד (23 בספטמבר 1954) דב יוסף
 (חמ(9)שמ/1) שר הפיתוח

 ממלא מקום שר.המשפטים

 חוק השופטים, תשי״ג-1953
 הודעה על מינוי שופטי שלום

 1 ם״ח 132, תשי״ג, עמ׳ 149•

 בהתאם לסעיף 25 לחוק השופטים, תשי״ג-1953*׳ אגי מודיע
 שנשיא המדינה .מינה בתוקף סמכותו לפי כעיף 5 לחוק האמור׳.

 את —
 לאח עוגן

 לובה פורטונה
 חיים שמחה נחמגי

 יוסף נוימן
 אדיח גרף

 כשופטי שלום.

 כ״ב באלול תשי׳י׳ד (20 בספטמבר 1954) . דב יוסף
 (חמ(9)שמ/1) שר הפיתוח

 :—: ממלא מקום שר המשפטים

 1 ם״ח 132׳ תשי״ג׳ עמ׳ 149•

 ׳מורנו לוי
 חיים אלוף
 יעקב בזק

 ד״ר חנן לוינטל
 אריה סלוצקי
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 להיות רשות מוסמכת לצורך^הפקודה מיום ד׳ בתשרי תשט״ו
 (1 באוקטובר 1954) ואילך•

 כ״ד באלול תשי״ד (22 בספטמבר 1954) יוסף ספיר
 (חט(16)י/ס/5) שד התחבורה

ת ההגנה׳ 1939 . • ו  תקנ
 ביטול מינוי רשות מוסמכת

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 3 לתקנות ההגנה׳ 11939׳ והסעיפים
 14 (א) ד2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח-21948׳ אני
 מבטל מיום י״ז באלול תשי״ד (15 בספטמבר 1954) את מינויו של
 מיכאל בלט כרשות מוסמכת, שפורסם בילקוט הפרסומים 324,

 תשי״ד, עמ׳ 296•
 י׳׳ז באלול תשי״ד (15 בספטמבר 1954) פרץ ברנשטיין

 (חמ(16)רמ/מ/1) שר המסחר והתעשיה
 1 ע״ר 1939, תוס׳ 2 מס׳ 914, עמ׳ 548•

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1•

 חוק מילווה חובה׳ תשי״ג-1953
 הודעה על אומדן סך כל מילווה החובה המגיע. .

 בהתאם לסעיף 66 (א) לחוק מילווה חובה, תשי״ג-11953, אני
 מודיע כי אומדן סך כל מילווח החובה המגיע לפי החוק הוא

 כדלהלן:
 ל״י ל״י

 מילווח חובה , —15,563,407
 כופר מילווה חובה —15,765,590

 כפל סכום כופר מילווח החובה ^ ־ —31,531,180
 אומדן סך כל מילווה החובה אילו בחרו ־־־ ,

 כל בעלי הרכוש בתשלום מילווה חובה —47,094,587*
 * אומדן זה עשוי להשתנות לאחר סיום הקביעות הסופיות ובירור

 הערעורים•"
 ו׳ בתשרי תשט״ו (3 באוקטובר 1954) לוי אשכןל
 (חמ(1)ממ/14) י שר האוצר

 1 ס״ח 123, תשי״ג׳ עמ׳ 70•

ות (א)׳ תשי״א-1950  צו המועצות .המקומי
 הודעה בדבר חילופי ראש המועצה ובחירת סגן ראש

 ׳המועצה המקומית טירת-הכרמל
 בהתאם לסעיף 46 (יא) לצו המועצות המקומיות (א), תשי״א-
 11950׳ אגי מודיע כי בישיבת המועצה המקומית טירת הכרמל

 שהתקיימה ביום ט״ז באב תשי״ד (15 באוגוסט 1954) —
 התפטר אברהם טיומקין מתפקידו כראש המועצה ונבחר

ן כראש המועצה• ל ס ף א ס ו  י
ך כסגן ראש המועצה• ו ר ד ב ו  נבחר ד

 כ״ב באלול תשי״ד (20 בספטמבר 1954) יוסף סרלין
 (חמ8016) שר הבריאות.

 : ממלא מקום שר הפנים

 1 ק״ת 127, תשי״א, עמ׳ 178; ק״ת 190, תשי״א, עמ׳ 1367•

 פקודת הקרקעות (םידור זכות היקגץ)
 הודעה בדבר הצגת לוח זכויות בהתאם לסעיף 33 (2)
 מודיעים בזה לקהל כי לוח הזכויות של נוש 12259 חיפה,
 הוצג לעיון בלשכת הפקיד המסדר לאזור סידור חיפה, בלשכת

 המפקח המחוזי של האוצר, חיפה, ובלשכת עירית חיפה•
 נ״ח באלול תשי״ד (26 בספטמבר 1954)

 בנימין פישמן
 ראש אגף רישום והסדר הקרקעות

 פקודת בתי משפט עירוניים
י ו נ י  מ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 (3) לפקודת בתי משפט עירוניים 1,
 הסעיפים 14 (א) ו־2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח-
 21948, וסעיף 10 לפקודת בתי משפט (הוראות מעבר), תש״ח-
 31948, אני ממנה, בעצתו של נשיא בית המשפט העליון, את
, שופט שלום, לשופט שלום בשכר, שישמש כיושב ן מ י ו ף נ ס ו  י
 ראש בית המשפט העירוני בחיפה, מיום י״ד באלול תשי״ד

 (12 בספטמבר 1954) ואילך.
 כ״ה באלול תשי״ד (23 בספטמבר 1954) דב יוסף

 (חמ(9)במע/2) שר הפיתוח
 ממלא מקום שר המשפטים

 ג חוקי א״י, כרך בי, פרק צז׳, עמ׳ 995•
 2 ע׳׳ר תש״ח׳ תום׳ א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1•

 3 עייר תש״ח׳ תום׳ א׳ מס׳ 7׳ עמ׳ 17•

. י ו נ י  •-:'.•׳ מ
ן שופטת שלום - רשמת בית המשפט המחוזי ג  לאה עו
 בתל אביב־יפו מיום כ״א באלול תשי״ד (19 בספטמבר 1954) ואילך•

 (חמ(9)שמ/1)
ם י י ו נ י  מ

רא הדיה, פרקליט מחוז ירושלים, מיום ז׳ באלול תש״ט  עז
 (1 בספטמבר 1949) ואילך•

אל גו ר גי, פרקליט מחוז תל אביב, מיום א׳ בתשרי רי  או
 תשי״ב (1 באוקטובר 1951) ואילך•

׳ פרקליט מחוז חיפה, מיום י״ג ץ י ב ו ג י ב ה ר גרד ארי  לאו
 בטבת תש״י(2 בינואר 1950) ואילך•

ר ־ליבסו ן, פרקליט מחוז תל אביב בפועל, מיום י״ח עז  אלי
 בגיםן תשי׳׳ד (21 באפריל 1954) למשך תקופת העדרו של אוריאל

 גורגי מהארץ•.
, פרקליט מחוז. חיפה בפועל, מיום ט*ז בתשרי רי  . שלמה דו
 תשט״ו (13 באוקטובר 1954) למשך תקופת העדרו של לאונרד

 אריה רבינוביץ מהארץ•
 ט׳ בתשרי תשט״ו (6 באוקטובר 1954) דבי יוסף :

 שר הפיתוח
 ממלא מקום שר המשפטים

 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד-1953
 'הודעה עלי חילופי חבר בית הדין'המקומי בירושלים

 : בהתאם לסעיף 99 (ד) לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד-1953 ג,
 אני מודיע שבתוקף •סמכותי לפי סעיף 99 (ב) לחוק האמור, מיניתי,
 על פי המלצת,שדת.העבודה שניתנה לאחר התיעצות עמ המועצה,
 את ז א ב ק ו ר י ן להיות חבר בית הדין המקומי בירושלים במקום

 יהושע בלבינדר•
 . ההודעה על מינוי חברי בתי הדין המקומיים שפורסמה בילקוט

 הפרסומים 346, תשי״ד, עמ׳ 916, תתוקן לפי זה•
 ד׳ בתשרי תשט״ו (1 באוקטובר 1954) דב יוסף

 >חמ(11)בל/7) שר הפיתוח
 : ממלא מקום שר המשפטים

 1 ם׳׳ח 137, תשי״ד, עמ׳ 6•

י ו נ י  מ
ל •ג ר י ג ש ט י י ן — סגן נציב מם הכנסה בפועל — א ר ש  י

 מיום ח׳ בםיון תשי״ד (9 ביוגי 1954) ואילך•
 (חמ(1)מ/ה/ש/1)

דת ׳הסמכויות בענין היבוא׳ היצוא והמכס  פקו
 (הגנה)׳ 1939

 מינוי רשות מוסמכת
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הסמכויות בעגין היבוא,
ח ד ר ם ב ה ר ב  היצוא והמכס (חגגה), 11939, אגי ממנה את־ א
 « ע״ר 1939, תוס׳ 1 מס׳ 968, עמ׳ 137; ס״ח 92, תשי״ב, עמ׳ 129•

 26 י5סוט הפרסומים 375, י״ז בתשרי תשט״ו, 14.10.1954



 געשיות פנויות במשרדי הממשלה

 נמסרת בזה הודעה כי מתבקשים מועמדים למשרות המפורטות להלן: :

ד האוצר (טפח מם׳ ב/טו/1) ר ש מ ! 

 : מנהל הארנונה הארצי, בירושלים - חדתח 4.

 חלשירות: השכלה גבוהה״ עדיפה משפטית; גםיון מינהלי רב; ידיעת חשפה האנגלית•
. בירושלים-הדרגה 8• .  מנהל משק,;

 'הכשירות: השכלה תיכוגית; כושר ארגוגי וגםיון רב בעבודת אפסגאות; ידיעה בחגהלת חשבוגות•
נות חסומים, באגף מטבע חוץ׳ בירושלים - הדרגה 6•  מנהל ענף חשבו

 הכשירות: השכלה תיכוגית׳ רצויה השכלה משפטית גבוהה; התמצאות טובהיבכלכלה; ידיעת חשפה האנגלית• .
 סגן פקיד שומה, בגציבות מם הכגםח, בחיפה - הדרגה 4•

 הכשירות: השכלה גבוהה׳ רצויה תעודת מבקר חשבוגות מוסמך; ידיעה מקיפה בשטח המסים׳ חגהלה ובקורת של חשבוגות ופגקםיפ;
 גםיון בעבודת מס הבנםח, במיוחד.בטיפול במפעלים תעשיתיים גדולים ובחברות גדולות; ידיעת השפה האנגלית•

 משרד החקלאות (מכת טס׳ ז/טו/1) י
 מנהל שירות הדרכת שדה של מינהל המים, בקרית שמוגה - הדרגה ו׳(אגרוגומים).

 הכשירות: השכלה גבוהה מושלמת בהגדםה חקלאית או באגרוגומיה• רצוי רשיון נהיגה•
 מדריך ראשי לפלחה ולמספוא, במחלקה לגידולי שדה, תל אביב - הדרגה 6•

 הכשירות: השכלה תיכוגית־מקצועית׳ רצויה השכלה גבוהה בחקלאות; גםיון מקצועי של 10 שגים לפחות בעגפי פלחה ומספוא, ונםיון'
 בשטח המרעה הזרוע׳ בגידול בקר והזגתו•

 כימא״־עורך, במכון לסיבים׳ בירושלים - הדרגה ו׳ ח׳(כימאים).
 הכשירות: השכלה גבוהה במדעי הטבע או במדעי. הרוח; נסיון בעריכת סקרים ספרותיים על נושאים מדעיים; כושר תרגום של

 ־ פרסומים מדעיים.
 מנהל חשבונות, בבית הספד החקלאי. בחר־תבוד - הדרגה ׳!-8» .

 הכשירות: ידיעה ונסיון בהנהלת חשבונות׳ רצויה השיטה.הממשלתית; רצויה הבגח בעגיגי חקלאות.

 משרד המשפטים.(מכר? מס׳ ט/טו/1)
ת, בתל אביב - הדרגה ד׳(משפטנים).  ריפקח ראשי לעניני רישום קרקעו

 הכשירות: רשיון עורך דין; נסיון מינהלי; בקיאות בפעולות ספרי האחוזה; ידיעת השפות האננלית והערבית•
ם משותפים, בחיפה - הדרגה ח׳-ד׳(משפטנים).  מפקח ראשי - פקיד מוסמך לעניני חוק בתי

 הכשירות: רשיון עורך דין; נסמן מיגהלי; בקיאות בפעולות ספרי האחוזה; ידיעת השפות האנגלית והערבית

ת מם׳ ם/טו/0 כ מ ) י מ ו א  • המוסד לביטוח ל

 מנהל סניף, בראשון לציון - הדרגה 8-7• י י י
 הכשירות: .בושר ארגוגי ומינהלי; נסיון בגביה ובמגע עם קהל; ידיעה בהגחלת' חשבונות.

 . משרד הפיתוח (מכרז מס׳ ו/טו/1)

 יועץ הנדסי, במשרד הראשי, בירושלים - הדרגה ב׳ (מהנדסים).
 הכשירות: השכלה גבוהה מושלמת בהנדסה אזרחית; נםיון של חמש עשרה שנח לפחות בעבודות הנדסה אזרחית ותהליכי ייצור;

 ידיעת חשפה האנגלית; רצויה ידיעה בשטח המכרות וכן בשטח מפעלים כימיים•

 י משרד הדואר(מכרז מם׳ ק/טו/1)
 מורה לטלפונאות, בבית הספר המקצועי לטכנאי בזק של הדואר׳ בירושלים - דרגת מורח•

 הכשירות: השכלה גבוהה מושלמת בהנדסת טלפונים• רצוי בעל נםיון בעבודת הנדסת טלפונים בדואר בארץ או בחוץ לארץ•
 מורה לרדיו׳״תמסורת ונושאים, בבית הספר המקצועי לטכגאי בזק של הדואר, בירושלים - דרגת מורה•

. .  הכשירות: השכלה גבוהה מושלמת בהנדסת רדיו• רצוי נסיון בהנדסת דדיו בארץ או בחוץ לארץ• י י .
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 משרד המסחר והתעשיה(מכרז מם׳ כ/טח1)
 1• מתאם היבוא, ביחידת התעשיה, בירושלים - הדרגה 4•

 י־ הכשירות: ידיעה יסודית בכלכלה ובמסחר.; נםיון ביבוא וביצוא; ידיעת השפה האנגלית; רצויות ידיעות בסטטיסטיקה ובהכנת מאזנים•
 המועמדים יצטרכו לעמוד בבחינה•

 המעוגיגים להשתתף בבחינות• שאינם עובדי המדינה, מתבקשים לפנות בקשר למשרה 2 של מכרז ז/טו/1׳ למשרה 1 של מכרז
 מ/טו/1 ולמכרז ם/טו/1 — אל לשכת הד! ום של נציבות שירות המדינה, רח׳ א׳ מס׳ 16, בקרית תל אביב; למשרה 4 של מכרז ב/טו/1,
 למשרות 1 וי4 של מכרז ז/טו/1 ולמשרה 2 של מכרז מ/טו/1 — אל לשכת הצפון של נציבות שירות המדינה, רח׳ הפרסים 15, חיפה;

 ליתר המשרות — אל נציבות שירות המדינה׳ בית זילברשטיין, ירושלים.
 עובדי מדיגה, הרוצים להציע את מועמדותם, יגישו את בקשותיהם בהתאם ל־ג 7 ד(3)-(4) של התקשי״ר׳ והאחראים לעניני חטנננון

 מתבקשים לגהוג בהתאם לג7ד(5) של התקשי״ר•

 היום האחרון להגשת הבקשות הוא כ״ח בתשרי תשט״ו (23 באוקטובר 1954). •

 ח׳ בתשרי תשט״ו(5 באוקטובר 1954) נציבות שירות המדינה

ק, תש״ח-1948  פקודת שטרי בנ
ק לאומי לישראל בערבון מוגבל  מחלקת ההוצאה של בנ

 דיךוחשבון על הגכסים וההתחייבויות בסיום העבודה
 ביום ט׳ בתשרי תשט״ו(6 באוקטובר 1954)

 ל׳׳י
 זהב -

 יתרות במטבעות זרות
 שטרי כסף של ועדת המטבע הפלשתינאית (א״י)

 שטרי מקרקעים של הממשלה
 שטרי אוצר ושטרי התחייבות של הממשלה

 שטרי חוב, שטרי חליפין והלוואות לבנקים -
 שטרי בנק במחזור —161,922,083

40,408,083— 

77,274,000— 
44,240,000— 

ת שטרי אוצר, תש״ט-1948 ו נ ק  ת
 הסכום הכולל של שטרי אוצר

 סכום שטרי אוצר— ל״י ל״י
 שהיו במחזור ביום כ״ז באדר

 כ׳ תשי״ד (1 באפריל 1954) —69,400,000

 שהוצאו אחרי.התאריך האמור —138,960,000

 שנפרעו אחרי התאריך האמור —138,960,000

: —  •הנמצאים במחזור ביום.ט׳ בתשרי -
 תשט״ו (6 באוקטובר 1954) —69,400,000

ת המכס ו נ ק  ת
ת סחורה כללי ברשיון  הודעה בדבר אישור העברת בי

 בתוקף סמכותי לפי תקנח 21 ובהתאם לתקנה 28 לתקנות המכס, הנני מודיע בזה כי הרשיון לשנת 1954 של בית הסחורה
 על שם יעקב םסובד, הנמצא במפרץ חיפה׳ בכביש מצה זו׳ הועבר על שם חברת ״כרמל״ מחסני ערובה בע״מ (הבעלים: יעקב םםובד

 וראובן קנטור), חיפה.
 י״ט באלול תשי״ד (17 בספטמבר 1934) ש• גפני

 טנהל המכס והבלו

 פקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939
 הודעה בדבר החרמת סחורות

 הואיל והסחורות המפורטות להלן הובאו בגיגוד לצו •מתן.רשיונות יבוא (1939), הנני מודיע בזה׳ •בהתאם לסעיף 6 לפקודת הסמכויות
 בעגין היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939, כפי שתוקן (חוק לתיקון פקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (המה), תשי״ב-1952),

 כי הוחרמו לטובת מדינת ישראל לפי סעיף 5(1) (א) של אותה.הפקודה•
 מספד תיאור הסחורה . שם היבואן מס׳ תיק תאריך מקום

 סידורי התפישה התפישה התפישה
 1• 2 ארגזים מסומנים היילריך רוט, רחוב תר/112/53 20 במרס 1953 מחסני לבנט בונדר,

 שיינקין 18, גבעתיים 124/125 המכילים שיינקין 18, גבעתיים חיפה
 ציוד טלפוגי

 11 קרטוני סמםומגיפ בלתי ידוע תר/60/54 17 ביוני 1954 נטל חיפה
Tel Aviv I/1I EK 
 המכילים סמרטוטים

•2 

 3• 2 חת׳ בד צמר בלתי ידוע תר/51/54 24 במאי 1954 מחסני ערובה כלליים
 שהניעו לפי מניפסט חיפה

 538/138 מיום 53»31.5
 חבילהמס׳' 18/1016 , בלתי'ידוע תד/דח/89/54 30 במרס 1954 דואר החבילות, ת״א

 מארה״ב המכילה בדים, -
 מפיות וצעיפים

'.4 
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 «םפר תיאור הסחורה שם היבואן מם׳ התיק תאריך מקום
 סידורי י התפישה התפישה התפישה :-

 5• 4 קרטונים חלקי בלתי ידוע תר/327/53 י 4 באוקטובר 1953 מחםיגי ערובה ניר
 מכוניות שהגיעו לפי איםט׳ תיפח . .

 מניפסט 728/880 מיום
15-8.52 

 מחסן הטכס חיפה • 6. הלבשה׳ חלקי מכוניות בלתי ידוע , ת/ח/527/54 7 ביולי 1954 מחסן הטכס חיפה •
 וקוגיאק

 מחסן הטכס חיפה 7• 2 ארמים מסומנים בלתי ידוע תר/63/54 25 ביוני 1954 מחסן הטכס חיפה
 PM 105/6 המכילים

 בדים׳ הלבשה ודברי
 צילום

 8• ז חב׳ מסומנת 692 בלתי ידוע תר/323/53 2 באוקטובר 1953 מחסני ערובה לבנט
 בוגדר׳ חיפה

 2 באוקטובר 1953
A ר 202 המכילה Y 

 חיבורים מברזל
 9• 4 צינורות ברזל בלתי ידוע תד/349/53 5 באוקטובר 1953 מחסני ערובה ניר
 שהניעו לפי מניפסט איםט׳ חיפה ,

 599/928 מיום 10.7-52
 10• 10 ת׳ מסומנות 1-10 בלתי ידוע תר/163/53 24 במרס 1953 מחסני ערובח

Y המכילות כפתורים ״אםמקר״׳ חיפה L L 
 11• 2 לשכים מסומנים : בלתי ידוע תר/119/53 22 במרס 1953 מחסני ערובה

 MBSH 300 Meborah טרנםיט׳ חיפה י .
 המכילים אופנועים

 מנואל קנטור׳ אצל תר/דח/54/54 23 במרס 1954 דואר החבילות׳ ת״א
 שורץ׳ רח׳ לילינבלומ

 10׳ תל אביב

 1 צרור טס׳ 718675
 מברזיל המכיל רפרו

 דוקציות

«12 

 13• 2 חביות שמן וחיטי־ בלתי ידוע תר/16/54 3 במאי 1954 מחסני ערובה ~.
 ״עצטוך׳ חל אביב קליים שהניעו לפי תר/16/54 ״עצטוך׳ חל אביב

 מניפסט 195/1212
 ינו הנימר׳ כתובת ת/חא/88/54 24 בינואר 1954 דואר החבילות ת״א

 בלתי ידועה
 חבילה מם׳ 4977

 המכילה כלי קריסטל
 וחרסינה

v •14 

 י״א באלול תשי״ד (9 בספטמבר 1954) שמהה גפני --.
 מנהל המכס והבלו

 הודעה בדבר שינויי שם
 שינויי שמות האנשים המפורטים להלן נרשמו ביחידות רישום התושבים׳ האגף למרשם התושבים׳ משדד הפנים

16 ; ם ת תל אביב״יפו רשימח מ פ  מחוז תל אביב - נ
 השם הקודם השם החיש מקום מספר הזהות תאריך.אישור

 שם המשפחה השם הפרטי שם המשפחה השם.הפרטי המנודים במרשם התושבים .השינוי ;
 אבאצ׳י אמירה אבאצ׳י טירה תל אביב־יפו 144333 ז׳ 54»26.8
 אבאצ׳י אמיל אבאצ׳י שמחה תל אביב־יפו 144334 ז׳ 26-8-54
 אברהם , יצחק בן הלל יצי׳ק. כפר המסובים 874711. ד׳ 16-8.54.
 אהרן יחזקאל אהרני י יחזקאל. גבעתיים 214470 16.8.54
 אהרן רבקה. ; אהרני רבקה גבעתיים 148570 16.8.54
 אהרן רחל , אחרני רחל גבעתיים 148571 16.8.54
 אולרט אברהם י ארגון אברהם רמת גן 132013 27-8.54
 איםקוב שלח איםקוב רחל תל אביב 64110 א׳ 16.8.54
 אליהו משה לוי משה תל אביב־יפו 461408 18.8.54

v_ : 18.8.54 161409 אליהו •בלבול לוי אסתר תל אביבייפו 
V 18-8.54 461410 אליהו בן־חור לוי בףחור תל אביב־יפו 

 אליהו בוםתג^י לוי , בוסתנאי תל אביב־יפו 461411 18.8.54
 אליהו זהבה לוי זהבה תל אביב־יפו 461412 18.8.54

. אביגיל תל אביב־יפו 737253 16.8.54 י י  אליהו אביגיל' לו
18.8.54 7Î235084 אליהו נילי - לוי גילי תל אביב־ יפו 

 נאומגרטל גבריאל ברטל' גבריאל תל אביב; 198184 54»26.8 י
 בוקהויט ווילהלם בוקחויט יצחק תל אביב 828500 17.8-54
 ביגל ג׳ננח . ביגל חנה נ׳ננח רמת יגן 134931 19-8-54
 בים ברגר בר־עמ רב י תל אביב 344680 18.8-54
 בים. מידה בר-עם מידה תל אביב 3113 18-8-54
 ביס דורית בד־עס דורית אסתר תל אביב 6401066 18-8-54

 י5קוט'׳הפרסומים 75^י״ז בתשרי תשס״ו, 14.10.1054 29



 מספר הזהות י תאריך אישור
 במרשם התושבים •י השינוי

 מקום
 המגורים

 השם החדש :
השש הפרטי  שם ׳המשפחה :

 השם הקורם
 שם ח&שפחח השם הפרטי

 בן זקן אליהו בזק אליהו תל אביב 303536 16-8-54
 ברוך לילי-' ברוך׳ יהודית חולון ־ 187218 17.8.54
 ברש יוזפינה ברש יהודית בת יט 207711 ז׳ 54י8׳23

 נוטפריר־פנקוס זאב גוטפריר זאב תל אביב 73576 נ׳ 26-8-54
 נולדה י שמואל גלעדי שמואל י רמת גן . 235606 27.8.54
 גולדה שושנה גלעדי שושנה רמת גן , 361514 27.8-54
 גולדה יעל גלעדי יעל רמת גן .' 222078 ה׳ :,• 27.8.54
 גיגגולד אלי אסתר פרגק אלי אסתר רמת גן 670400 16-8-54
 גריבל פרידריך גרילל שרגא תל אביב, 787743 19-8-54

 דאוד יוסןן דוד י יוסי; . בגי ברק 717781 ד׳ 22-8-54
 דאוד מוזלי דוד מוזלי בגי ברק 717782 ד׳ 22-8-54
 דאוד פואד דוד שלמר׳ בגי ברק 717783 ר׳ 22-8-54
 דאוד דוד דוד דוד בגי ברק 717784 ד 22-8-54
 דאוד םועד דוד שרה בגי ברק . 717785 ד׳ 22-8-54
ד סטי דוד שמואל בגי ברק 717786 ד׳ 22-8-54 י א  י
 דאוד קמילה . דוד כרמדה בני ברק 717787 ד׳ 22-8-54
 דאוד עמל דוד תקוח בני ברק . 717788 ד׳ 22-8-54
 ראוד יעקב׳ דוד - . יעקב י בני ברק • 717789 ד׳ • 22-8-54
 דורון ורדה בן דוד ורדה תל אביב: 61849 נ׳ 25-8-54

 הרשגברג פרלה שולברג מרגלית תל אביב: 443655 25-8-54

 וולף אבי־עזרי אהרן זאבי אבי-עזרי אהרן בת ים 153196 22-8-31
 וייס. םוגיה שרה כץ סוגיה שרה תל אביב 752424 25-8-54
 וכלר שלמה שומרוני שלמה תל אביב י, 384488 16-8-54
 וכלר מרגלית שומרוני מרגלית תל אביב , 878496 16-8-54
 ורצמן יצחק אלמונ יצחק תל אביב 294667 20-8-54
 ורצמן ימינה אלמונ יטיגה תל אביב 773329 20-8-54
 ורצמן ארית אלמוג עדית תל איבב 444963 20-8-54
 ורצמן אהוד אלמו; אהוד תל אביב 159631 ה׳ 20-8-54

 זבורובסקי חיה זבורובםקי אילנה תל אביב 422636 26-8-54
 זיפשטין טלכה דוה מלכה תל אביב 908700 26-8-54

 טוגרובפקי בנימין טגא בנימין תל אביב 940341 23-7-54
 טוגדובסקי אורי טגא אורי תל אביב 940343 23-7-54

 יוםןג יום!*, אשורי יוסף בגי בילוי 743701 ד׳ 9-8-54
 יוסף דורים אשורי דוריש בני ברק 764861 ד׳ 9-8-54
 יוסף יצחק אשורי׳ יצחק בני ברק 275962 ח׳ 9-8-54

 מטוב אגור יום־טוב אנוד תליאביב־יפו 602211 ד׳ 23-8-54
 מטוב ... . צופי יומ־טוב צופי תל אביב־יפו 602212 ד׳ 23-8.54
 מטוב ... ג׳וי יופ״טוב ג׳וי תל אביבייפו 602213 ד׳ 23-8-54
 י נטוב פתחיי יוס־טוכ פתחי תל אביב־יפו 602214 ד׳ 21-8-54
 ינטוב שטחה יום־טוב שמחה תל אביב־יפו 6022.15 לי 23-8-54
 ינטוב אמליה יוס־טוב אטליה תל אביב־יפו 602216 ד׳ 54-£-23
 מטוב רות יום״טוב רות תל אביב״יפו 53788 ה׳ 23-8-54
 ינקוביץ .שורץ אלכסנדרוני ישראל חולון 535003 17-8-54
 יעקובוביץ עזרא בן־כוכב עזרא תל אביב 771566 17-8-54
 יצחק י הלל . בן הלל חלל כפר המסובים 914301 ד׳ 16-8-54
 יצחק נובח בן הלל גונח כפר המסובים 1914302׳ 16-8-54
 יצדןקי(יצחקוב) אסתר . אדטון אםהר תל אביב 288828 . 18-8-54

 כץ סופיה כץ אלישבע תל אביב .908407 17-8-34
 מולדבםקי עזי מולד עזי בני ברק 542324 20-8-54
 מולדבםקי • צביח מולד \ צביה בני בדק 561347. . 20-8-54

 מיזלס אריח מרון י אויה תל אביב 807438 .. 22-8-54 י
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 מספר, הזהות '׳תאריך אישור
 במרשם התושבים -י. . השינוי

 מקום
 הטנורים

 י. השם החדש
 שם הטשפחח ־ ; השם הפרטי

־ י..!,.: השם.הקורם: • • • • , 

 שם המשפחה : . :השם הפרטי

 מיזלס חדשה י מרון הדסה תל אביב 807439 8-54»22
 מיזלס : יצחק טאיר מדון; יצחק מאיר תל אביב 807440 22-8-54
 מגע • חסנה מנע . כרמלה תל אביב־יפו 219411 ז׳ 25-8-54
 מםיגג' פאולח נוישטדל פאולח. תל אביב 792288 22-8-34

 גידרמן דב•: נדיר •דג תל אביב 215322 26-8-54
 גידרמן , יולדה י נדיר קלרח תל אביב 532051 26.8.54
 גידרמן אמנון אברהם נדיר . אמגון אגרחם תל אביב 532052 26.8-54
 גידרמן אידית נדיר אירים תל אביב 234793 ה׳ 26-8-54

 סדרה• ראובן םרדס, ראובן תל אביב 256526 17.8.54
 סייג . יעקב צורף יעקב אור יהודה 890161 ד׳ 16-8-54
 •סייג .' ג׳חלח צורף ג׳חלה אור יהודה 890162 ד׳ 16.8.54
 סייג. כדורי צורף כדורי אור יהודה 890163 ד׳ 16-8-54
- אברהם אור יהודה 890164 ד׳ 16-8-54  סייג אברהם צורף
 סייג זריפה צורף זריפה י ־.־ אור יהודה י 890165 ד׳ 16-8-54
 .סייג. יי ורדה צורף ורדה אור יהודה 890166 ד׳ 16-8-54
 סלומון מרים בלוך מרים תל אביב 721642 26-8-54

 עדגי י תורכיה עדני יהודית תל אביב 6550 א׳ 18-8-54
 עובדיה יעקב -. עמיר : יעקב תל אביב 249505 16-8-54

 פוקס טוםם פוקס טומפ״יחושע תל אביב 714314 !•18-8-5
 ^פירםט שטפן פירסט דור . תל אביב 143860 ד׳ 18-8-54
י פראג׳ תקות תל אביב 273791 ר 54-;}-25  'פראג׳ קליד־ ־ י

 צוקרמן אבנר צוק אבגר תל אביב 866527 26-8.54
 צ׳םגר אברהם אמיתי אברהם תל אביב 225917 18-8-54
 . צ׳רגצקי וולף ליב שריד זאב תל אביב 406215 19-8-54
 צ׳רנצקי . צביה שריד צביה תל אביב 809986 19-8-54
 צ׳רגצקי מיכאל שריד מיכאל תל אביב 542094 19-8-54

 קאופמן פרדיננד . קאופמן גפתלי רמת נן 35959 א׳ 20-8-54
 קורגילוב אהרן קורן אהרן תל אביב 459878 16-8-54
 קורגילוב הלינה .קורן הליגה תל אביב 459879 16-8-54
 קיזל איטה קיזל יהודית תל אביב 793666 22-8-54
 קגיש מרדכי כרמלי מרדכי תל אביב 424584 20-8-54
 קגיש הניח .כרמלי הגיה תל אביב 424585 20-8-54
 קסטגבאום אלכסנדר שמיר מרדכי תל אביב 363736 ד׳ 25-8-54

 רוביגםקי• 'יעקב רוגאל יעקב תל אביב 433509 17.8-54
 דוביגסקי ברטח . רוגאל ברטח. תל אביב 433510 17-8.54
. זמן . דודרמן יהושע זגון תל אביב 498215 22-8.54  תדדמן
 רזגאוי . •יגעים י דניאל יובל תולון 328971 ד׳ 54*26.8

 שבתאי אברהם . ייוסיפוף אברהם תל ־*ביב 655363 ד׳ 16-8.54
 שבתי ..־. אברהם . בהן אבר הם תל אביב יפו 287815 ד׳ 54*-25
 שהארבגי . גאגי שהאדבני יחזקאל רמת נן 109961 ז׳ 27-8-54
 שהארבני גמיל . שהארבני גמיל־מגחם רמת גן 109963 ז׳ . . 27-8-54
 שורץ, ינקו שורץ משה תל אביב 370680 ד׳ 22-8-54
 שימל. אברהם שילה אברהם תל אביב . 189045 25.8-54
 שיפר', "זאב • י י. . בן סירא זאב גבעתיים 182292 23.8-54
 שיפר.' . ברכה בן םירא ברכה גבעתיים 281445 . י 23-8-54
 שיפר' רחל־טדים בן םירא רחלימרים גבעתיים 89344 ח׳ 23-8-54
 שפיץ . שלמה שביט שלמה רמת גן 945440 17.8-54
 שפיץ ציוגה שביט ציונה רמת גן 874693 17.8.54
 ששון . סטי ששון יואב רמת גן * 140941 ר 23-8.54
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 פקודת כנין עריה, 1936
 אליה - בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה -
 הופקדו במשרדי הועדה המקומית האמורה ושם יוכל כל אדם

 לעיין בהם•

 י״ד באלול תשי״ד (12 בספטמבר 1954)
 י• גוברניק

 יושב דאש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון עדים.
 מחוז המרכז

 שטח תכנון עיר׳ פתח תקוה.

ת מפורטת י נ כ  הודעה בדבר הפקדת ת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 16 לפקודת בנין עדים׳
 1936, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר, פתח תקוה,
 הופקד העתק של תכנית מס׳ פת/426 — גוש 6406 חלקה 17׳ ביחד

 עם התשריט המצורף אליו•
 כל מעונין יוכל לעיין בהעתק התכנית והתשריט האמורים

 ללא תשלום׳ וכל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת — בקרקעי
 בבנינים או בנכסים אחרים, שהתכנית האמורה. משפיעה עליהם'
 רשאי להגיש התנגדות לתבנית במשרדי הועדה המקומית האמורה'

 תוך שגי חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות•
 ט״ז באלול תשי״ד (14 בספטמבר 1954)

 י• גוברניק
 יושב ראש הועדה המחוזית לבגיה ולתכנון ערים,

 מחוז המרכז

 שטח תכנון עיר, נס ציונה

ת מפורטת י נ כ  הודעה בדבר הפקדת ת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 16 לפקודת בגין ערים׳
 1936, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר, נם ציונה, הופקד
 העתק של תכנית מס׳ נש/5 - בנושים 3637, 3636, שיכון נוה־עובד
,  ביחד עם התשריט המצורף אליו• י

 כל מעונין יוכל לעיין בהעתק התכנית והתשריט האמורים,
 ללא תשלום, וכל מעונין — אם כבעל ואם מבחינה אחרת - בקרקע,
 בבנינים או בנכסים אח־־ים׳ שהתכנית האמורה משפיעה עליהם,
 רשאי להגיש התנגדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה,

 תוך שגי חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
 ט״ז באלול תשי״ד (14 בספטמבר 1954)

 י• גוברניק
 יושב ראש הועדה. המחוזית לבניה.ולתכנון ערים,

 מחוז המרכז

 שטח תכנון.עיר׳ נם ציונה
ת מפורטת י נ כ  הודעה בדבר הפקדת ת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 16 לפקודת בנין ערים׳
 1936, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון עיר, נם ציונה, הופקד
 העתק של תכנית מם׳ נם/2/325 - תיקון מס׳ 2 לתבנית מפורטת

 טס׳ תגפ/325, ביחד עם התשריט המצורף אליו•
 כל מעונין יוכל לעיין בהעתק התכנית והתשריט האמורים׳
 ללא תשלום, וכל מעונין - אם כבעל ואם מבחינה אחרת - בקרקע,
 בבנינים או בנכסים אחרים׳ שהתכנית האמורה משפיעה עליהם,
 רשאי להניש התננדות לתכנית במשרדי הועדה המקומית האמורה׳

 תוך שני חדשים מיזם פרסום הודעה זו ברשומות.
 י״ח באלול תשי״ד (16 בספטמבר 1954) יי • •י .•

 י• גוברניק
 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים,

מחוז המרכז ¡ 

 שטה בנין עיר,. תל .אביב־יפו

ת מתאר י נ ת תוקף לתכ ת  הודעה בדבר הרשאה ל
ת מתאר ו תשריט י נ כ ת ת ד ק פ  ,והודעה בדבר ה

 יי' אני' מודיע כי בתוקף י סמכותי לפי ^עיף 18 (1) לפקודת בנין
 וערים, 11936׳ והסעיפים 14 (א) ו׳2 (ד) לפקודת סדרי השלטו
 המשפט, תש״ח-21948, הרשיתי את הועדה המחוזית לבניר
 .לתכנון ערים, מחוז תל אביב, לתת תוקף - כעבור חמישה עשה
ום לאחר פרסום הודעה זו ברשומות — לתכנית מתאר הנקראת  י

 ״תכנית-מם׳ 364, תיקון מם׳ 1 משנת 1953, לתכנית 38 אזור הריסות
 גוה צדק, נוש 6926 חלקה 100״• הודעה על הפקדתה של התבנית׳
 ביחד עם התשריט המצורף אליה, במשרדי הועדה המקומית לבגיה
 ולתכנון עיר, תל אביב־יפו, פורסמה בילקוט הפרסומים 296, תשי״ג,

 עמ׳ 1100•
 כן אגי מודיע׳ בהתאם לסעיף 18 (2) לפקודת בגין ערים׳
 1936׳ בי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף
- בצורה• שבה אישרתי אוקם י — הופקדו במשרדי הועדה  אליה י

 המקומית האמורה ושם יוכל כל ארם לעיין בהם•

 י׳ באלול תשי״ד (8 בספטמבר 1954) יוסף םרלין
- שר.הבריאות

 — ממלא מקום שר הפגים
 1 ע״ר 1936׳ תום׳ 1 מש׳ 389׳ עמוד 153•

 2 ע״ר תש״ח׳ תום׳ א׳ מם׳ 2׳ עמ׳ 1•

 שטח תכנון עיר של כפר סבא

ת מתאר י נ ת תוקף לתכ ת  הודעה בדבר הרשאה ל

 . בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לפקודת בנין ערים, 1936 ׳
 והסעיפים 14(א)ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט׳ תש״ח-

 21948, אני מודיע כי -
 (1) הרשיתי לתת תוקף לתכנית המתאר של כפר סבא הנקראת
 •״תכנית מס׳ כם/84 בנושים 6435, 6437״• הודעה על הפקדתה
 . של התכנית ביחד .עם התשריט המצורף אליה במשרדי
 הועדה המקומית. לבניה ולתכנון עיר של כפר סבא פורסמה

 בילקוט הפרסומים 316׳ תשי״ד, עמ׳ 90•
 (2) ׳: העתקים של התכנית ושל התשריט המצורף אליה - בצורה
 ־.׳ שבה אשרתי אותה — הופקדו במשרדי הועדה המקומית

- האמורה ושם יוכל כל אדם לעיין בחם•

 י׳ באלול תשי״ד (8 בספטמבר 1934) יוסף פרלין
 (חט(13)תע/45) שר הבריאות

 —י—^ :— • ממלא מקום שר הפנים
 1 ע״ר 1936, תום׳ 1 מם׳ 589, עמ׳ 153•

 2 ע״ד תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמי• 1»

: שטח תכנון עיר׳ ראשון.לציון . י  י

ת מפורטת י נ לתכ קף' ת תו ת  .'"הודעה בדבר הרשאה ל

ת חלוקה י נ כ הפקדת י ת  ':. . והודעה על .

 '-נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 18א (2) לפקודת בנין
 ערים, 1936׳ כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים, מחוז המרכז,
 הרשתה לתת תוקף — כעבור חמישה עשר יום לאחד פרסום
 הודעה יזו-ברשומות - לתכנית מס׳ רצ/127׳ שהודעה על הפקדתה
 • ביחד עם התשריט המצורף אליה במשרדי הועדה'המקומית לתכנון

 עיר, ראשון לציון,.פורסמה בילקוט הפרסומים 349, תשי״ד•
 כן נמסרת בזה הודעה, לפי סעיף 18א (2) לפקודת בנין ערים,
 1936, כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף
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 כן נמסרת. בזח הודעה׳ בהתאם. לסעיף 19 לפקודת בנין ערים.
 1936׳ כי העתקים של ההחלטה האמורה — בצורה שבח אישרה
 אותם הועדה המחוזית האמורה - הופקדו במשרדי הועדה המקומית

 האמורה ושם יוכל י כל אדם לעיין בהם•

 ,כ״ה באלול תשי״ד (23 בספטמבר 1954)
 י• קופרמן

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים׳
 מחוז תל אביב י

 י שטח בנין עיר׳ חיפה
ית מפורטת׳  הודעה ברגר הפקדת •תכנ

 נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 16, לפקודת בנין ערים׳
 1936׳ כי במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון ערים׳'חיפה׳
 הופקד העתק של תכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מם׳ 910 —

המצורף אליו•  תיקון לתכנית ת״ע מס׳ 141״ ביחד עם התשריט;

 ואלה הם גבולות התכנית?
 מצפון־מזרח: הצד הצפוני מזרחי של דרך מם׳ 628׳ חלקות

 29 ו־30 בגוש 11665׳ דרך
 מדרום־מזרח: הצד הדרומי־מזרחי של דרך מסי 639•

 מדרום־מעדב: דדך׳ חלקות 58׳ 55׳ 54׳ 52׳ 49.50 ד47 בגוש
•11665 

 מצפוךמערב: חלקה' 43 בגוש 11665׳ דרך׳ חלקות 39׳ 22
 בגוש 11665׳ דרך•

 כל מעונין יוכל לעיין בהעתק התכגית וחתשריט 'האמורים,
 ללא תשלום, וכל מעוגין — אם כבעל ואם מבחיגח אחרת - בקרקע,
 בבגיגים או בגכסימ אחרים, שהתכגית האמורה משפיעה.עליהם,
 רשאי להגיש התגגדות לתכגית במשרדי הועדה המקומית האמורה,

 תוך.שגי. חדשים מיום.פרסום הודעה זו ברשומות•

 ט״ו באלול תשי״ד (13 בספטמבר 1954)
 מ* כהנא

 ־ יושב דאש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון..ערים,
 מחוז חיפה

 שטח בנין עיר, חיפה.

ת מפורטת י נ קף לתכ ת תו ת  הודעה בדבר הרשאה ל
ת מפורטת ותשריט י נ כ  והודעה בדבר הפקדת ת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 18א(2) לפקודת בנין ערים,
 1936׳ כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים, מחוז חיפה, הרשתה
 לתת תוקף — כעבור חמישה עשר יום׳ לאחד פרסום הודעה'זו
 ברשומות — לתכנית מפורטת הנקראת ״תכנית מס׳ 926׳ חיפה —
 אתר לבית ספר ברחוב אמיר״׳ שהודעה על הפקדתה ביחד עם
 התשריט המצורף אליה במשרדי הועדה המקומית לבניה ולתכנון

 עיר, חיפה, פורסמה בילקוט הפרסומים 331׳ תשי״ד׳ עמ׳ 536•
 כן נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 18א (2) לפקודת 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 בחם• .- ;.־.׳.: ., .־..•••' ־•־•׳• ־•־;:;׳

 כ״ג באלול תשי״ד (21 בספטמבר •1954)

 מ• כהנא •
 ־יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון' ערים.

 מחוז חיפה •

 שטח בנין עיר׳ הרצליה

ת מפורטת י נ קף לתכ ת תו ת  הודעה בדבר הרשאה ל
ת מפורטת ותשריט י נ כ  והודעה על הפקדת ת

 .נמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א (2) לפקודת בנין
 ערים, 1936, כי הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים, מחוז תל
 אביב׳ הרשתה לתת תוקף - כעבור חמישה עשר יום לאחר
 פרסום׳ הודעה זו'ברשומות - לתכנית מפורטת הנקראת ״תכנית

 מס׳ 306 בגוש.6527 - הועדה המקומית״׳ שהודעה על הפקדתה י
 ביחד עם התשריט המצורף אליה׳ במשרדי הועדה המקומית לבגיה
 ולתכנון עיר, הרצליה, פורסמה בילקוט הפרסומים 299׳ תשי״ג׳

 עמוד 1200•
 כן גמסרת בזה הודעה׳ בהתאם לסעיף 18א (2) לפקודת בגין
 ערים׳ 1936׳ כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצו
 רף אליה — בצורה שבה אישרה אותם הועדה המחוזית האמורה -
 הופקדו במשרדי הועדה המקומית האמורה ושם יוכל כל אדם

 לעיין בהם•

 י״ד בתמוז תשי״ד (15 ביולי 1954)
 י• קופרמן

 יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים,
 מחוז תל אביב

 שטח בנין עיר׳ חולון

ת מפורטת י נ ת תוקף לתיקון לתכ ת  הודעה בדבר הרשאה ל

ת מפורטת ותשריט י נ  י והודעה על הפקדת תיקון לתכ

 נמסרת בזח הודעה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת בנין ערים,
 1936׳ כי הועדה המחוזית לבניה ולתיכנון ערים, מחוז תל אביב,
 הרשתה לתת תוקף - כעבור חמישה עשר יום לאחר פרסום הודעה
 זו ברשומות - לתיקון תכנית מפורטת הנקראת ״תיקון מם׳ 1
 לשנת 1951 לתכנית ר/44 בגוש 7173 חלקה 63 עירית חולון״.
 •שהודעה• על הפקדתה ביחד עם התשריט המצורף אליה, במשרדי־
 ׳הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר, י חולון׳ פורסמה בילקוט

 הפרסומים 222׳ תשי״ב, עמוד 599•
 כן נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת בנין ערים,
 1936, כי העתקים של התכנית האמורה ושל התשריט המצורף
 אליה — בצורה שבה אי^זרח אותם הועדה המחוזית האמורה —
 הופקדו במשרדי הועדה המקומית האמורה ושם יוכל כל אדם

 לעיין בהם.
 י״ד בתמוז תשי״ד (15 ביולי 1954)

 י• קופרמן
 י יושב ראש הועדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים,

 מחוז תל אביב

 . , שטח בנין עיר, הרצליה

ת י נ כ קף להחלטה. לבטל ת ת תו ת  הודעה בדבר הרשאה ל
 מפורטת

ת ט ר ו פ מ . ת י נ כ  'והודעה בדבר הפקדת החלטה לבטל ת

 נמסרת בזח הודעה, בהתאם לםעיף 19 לפקודת בגין ערים
 1936, כי הועדה. המחוזית לבניה ולתכנון עדים,-מחוז תל אביב,
 הרשתה לתת, תוקף־כעבור חמישה עשר יום לאחר פרםום הודעה
 .זו ברשומות — להחלטה בדבר ביטול תכנית מפורטת הנקראת
 ״תכגית מס׳ 258 של גושים 6528 חלקה 108, 95, הא׳ עובדיה
 שבירר הרצליה״, שהודעה על •הפקדתה במשרדי הועדה המקומית
 לבניה ולתכגון •ערים, הרצליה, פורסמה בילקוט הפרסומים 299,

 תשי״ג, עמוד 1199•

 י5>ןוט הפרסומים 375, י׳ץ פתשו-י ת׳8ט׳׳*,׳- 1954;10זי14 33



 הזמנות של פתי המשפט

 בית המשפט המחוזי בירושלים*
ת ו נ מ ז  ה

 להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
 המכריז על ירושת המגוח׳ וכי בית. המשפט ידון• כבקשה ביום

 ו׳ בחשון תשט״ו (2 בנובמבר 1954)׳ בשעה 30י8 בבוקר•
 כל התובע טובת הנאה בעזבון יבוא לבית המשפט במועד

 הנ״ל, שאם.לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיניו•

 כ״ט באלול תשי״ד (27 בםפטמבר 1954) ט• כהן׳ רשם

 תיק ירושות 170/34
 בענין עזבון המנוח ארנסט קמניצר מיוץשלים, שנפטר

 ביום כ״ט באייר תשי״ד (31 במאי 1954),
 . והמבקשת פאולה קמניצר מרחוב בן יהודה 5׳ ירושלים
 על ידי בא כוחה עורך הדין ד״ר ק• םטנר, שכתבתו• למסירת

 מסמכים היא: רחוב המלך ג׳ורג׳ 16׳ ירושלים•
 להווי ידוע כי המבקשת הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו
 המכריז על .ירושת הטגוח׳ וכי בית .המשפט ידון בבקשה, ביום

 י״א בחשון תשט״ו(7 בגובמבר 1954)׳ בשעה 30י8 בבוקר•
 כל התובע טובת י הגאה בעזבון יבוא לבית המשפט במועד

 הג״ל׳ שאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיגיו• י.
׳ רשם  כי׳ט באלול תשי״ד (27 בספטמבר 1954) מ• כהן

 תיק ירושות 168/54
 בעגין עזבון הטגוח יוסף בן יהודה כלב מירושלים׳ שגפטר

 ביום י״ט באב תשי״ד (18 באוגוסט 1954)׳
 והמבקש שלום בן יוסף כלב טשכוגת גחלת אחים בירושלים׳
 על ידי בא כוחו עורך הדין מ• קהתי׳ בית מצפה׳ רחוב יפו׳

 'ירושלים•
 להוויי ידוע כי המבקש הגיש ,לבית המשפט בקשה למתן צו
 המכריז על ירושת המגוח׳ וכי הבקשה הזאת תישמע בבית המשפט
 ביום ו׳ בחשון תשט״ו (2 בגובמבר 1954)׳ בשעה 30>8 בבוקר•
 כל התובע טובת הגאה בעזבון יבוא לבית המשפט במועד

 הג״ל׳ישאם לא כן יתן בית המשפט צו כטוב בעיגיו•
 כ״ט באלול תשי״ד (27 בספטמבר 1954) ט׳ כהן׳ רשם

 תיק ירושות 169/54
 בענין עזבון המנוח שמחה דוד בורק, שגפטר בירושלים

 ביום י״ז בתשרי תשי״ד (26 בספטמבר 1953),
 והמבקשת רחל בורק מירושלים, על ידי בא כוחה עורך
 הדין מ• מזובר, שכתבתו למסירת. מסמכים היא: רחוב יפו, בנין

 י כורי׳ ירושלים.

 בית המשפט המחוזי בתל אביב־יפו
 ה ז מ ג ה

 בתוקף צו בית המשפט שניתן היום, הנני מזמין בזה כל אדם
 להופיע בבית המשפט תוך עשרה ימים מיום פרסום הזמנה זו,
 וליתן טעם מדוע לא תוכח, לא תקוי_ים ולא • תירשם צוואתו
 האחרונה של המנוח, ומדוע לא תינתן ת?|ודת קיום צוואה למבקשת

 הנ״ל, שאם לא כן ינש בית המשפט ליתן תעודה זו כאמור• .

 ו׳ בתשרי תשט״ו (4 באוקטובר 1954) ש• כהן, רשם

 תיק עזבונות 912/54
, שנפטר ביום ה׳ ן י  בענין עזבון המנוח ד״ר הגסקניגשטי

 באדר.ב׳ תשי״ד (10 במרס 1954),
 והמבקשת אנה קנעשטיין, על י ידי באי כוחה עורכי הדין
 ר״ד .זולטן בלקני ויוסף טיטונוביץ, שכתבתם וכתובת המבקשת

 למסירת מסמכים היא: רחוב אלנבי 97׳ תל אביב•

 הזמנות פתי הדין של הדפנות

 בית הדין בתל אביב־יפו
ת ו נ מ ז  ה

 תיק 5315/תשי״ר
 הוגשה בפגי בית.הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוח
 אפרים הרשקוביץ, שנפטר בתל אביב ביום י׳ באדר תשי״ב

 (7 במרס 1952)• י
 המבקשות: י איטה פיגה הרשקוביץ הגולדה פרדר מכפר

 אונו•
 כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו סיבה להתנגד
 לבקשה הנ״ל, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה• עשר
 יום מיום פרסום,הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב

 בעיניו•

 י״ז באלול תשי״ד (15 בספטמבר 1954) י• קובך, מזכיר

 תיק 5213/תשי״ד
 הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוח
, שנפטר בתל אביב ביום ט׳ במיון. תשי״ד (10  '.משה קמינסקי

 ביוני 1954)•
׳ רחוב אחה״ע  המבקשות: דינה קמינסקי וצביה הוכמן

 32, תל אביב.
 כל התובע טובת הגאה וכל מעוגין שיש לו סיבה לחתגגד
 לבקשה הנ״ל, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר
 יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית הדין צו כפי

 כטוב בעיניו•

, מזכיר  ^ י״ז באלול תשי״ד (15 בספטמבר 1954) י• קובו
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 בית הדין בחיפה
ת ו נ מ ז  ה

 תיק תשי״ד/2650
 הוגשה בפגי בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון
 המנוחה אטיל אקהייזר, שנפטרה ביום י״ט בשבט תשי״ד

 (23 בינואר 1954) בחיפה•
 המבקשים: פנינה אקהייזר, על ידי עורך הדין י• קושניר•
 כל התובע טובת הנאה וכל מעונין שיש לו. סיבה להתננד
 לבקשה הנ׳׳ל, יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר
 יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב

 בעיניו•

 תיק תשי״ד/8613
ן בו  הוגשה י בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה עלעז
 המנוח ארטור בן שמואל גרינבאום, שנפטר ביום כ׳יא באב

 תשי״ד (20 באוגוסט 1954) בקרית חיים•
 המבקשים: קטלין דולן גרינבאוםי

 כל התובע טובת הנאה וכל מעוגין שיש לו סיבה להתגגד
 לבקשה הנ״ל יבוא לבית הדין וימסור טעגותיו תוך חמישה עשר
 יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב

 בעיניו•
 ט״ו באלול תשי״ד (13 בספטמבר 1954) הרב נחום ניר, מזכיר כ״א באלול תשי״ד (19 בספטמבר 1954) , הרב נחום ניר, מזכיר

 בית הדין ברחובות
ת ו נ מ ז  ה

 תיק שי״ד/1123
 הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון

 המגוח חיים. בן מאיר קוזץ, משערים רחובות, שגפטר ברחובות'
 ביום כ״ז באייר תשי״נ (12 במאי 1953)•

 המבקשת: חנה קוזין, שערים, רחוב הרצל, רחובות•
 כל התובע טובת הגאה וכל מעוגין שיש לו סיבה להתגגד
 לבקשה הג״ל יבוא לבית הדין וימסור טעגותיו תוך חמישה עשר
פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן, בית הדין צו כפי  יום מיום :

 שימצא לנכון•

 תיק 1114/תשי״ד
 הוגשה בפני בית הדין בקשה למתן צו ירושה על עזבון המנוחה
ת שבתאי גורן מרחוב הרא״ה׳ רחובות, שנפטרה ביום  צילה ב

 כ״ט בניסן תשי״ד (2 במאי 1954) ברחובות•
 המבקשים: מרדכי גורן, רחוב הרא״ה, רחובות.

 כל התובע טובת הנאה .וכל מעוגין שיש לו סיבה להתגגד
 לבקשה הנ״ל יבוא לבית הדין וימסור טענותיו תוך חמישה עשר
 יום מיום פרסום הזמנה זו, שאם לא כן יתן בית הדין צו כטוב

 בעיניו• .־ . .
 »ח באלויל תשי״ד (16 בספטמבר 1954) הרב א• רקובםקי, מזכיר כ״אבאלולתשי״ד.(19 בספטמבר1954) הרבא•רקובסקי׳מזכיר

 פקודת האגודות השיתופיות
 הואיל וביום ב- בםיון תשי״ד (3 ביוני 1954) פורסמה בילקוט
 הפרסומים 353׳ הודעה, שאם תוך מועד ,של שלושה חדשים מיום
 פרסומה לא יראו לי סיבות המחייבות אחרת, יימחק שמה של
ות קולנוע ביפו בע״מ נ  האגודה קואופרטיב לתיקון מכו

 מפנקס האגודות השיתופיות והאנודה תבוטל.
 . והואיל ולא הובאו בפני כל סיבות המחייבות אחרת, הריני
 מוסר בזה הודעה ששמה של האגודה הגידונה נמחק, מפנקס
 האגודות השיתופיות והאגודה בוטלה, בתגאי שהתחייבותו של
 כל מנהל, מנהד עסקים וחבר באגודה הג׳־ל׳ מקום שהיא קיימת,

 תתמיד ויוסיף להיות לה תוקןז כאילו. לא בוטלה האגודה•
 ט״ז באלול תשי״ד (14 בספטמבר 1954) ל• גרפונקל

 רשם האגודות השיתופיות

 צווי פירוק והודעות לנושים
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לפקודת האגודות השיתופיות,
 הנני מצווה בזה על פירוק האגודה אילה אטליז קואופרטיבי
 של חיילים משוחררים בחיפה בערבון מוגבל, וממנה למפר
 קים את ברוך פליגט׳ מחלקת האיגוד השיתופי, ירושלים, ודוד שיין

 מרכז הקואופרציה, רחוב הרצל 2׳ חיפה•
 בהתאם לתקנה 11. (ה) לתקנות האנודות השיתופיות, 1934׳
 נדרש בל בעל תביעה מן האגודה׳ להגיש את תביעתו בכתב
 למפרקים תוך חודש ימים מיום פרסום הודעה זו, לפי הכתובת:

 משרד העבודה, מחלקת האינוד השיתופי, רחוב הרצל, ירושלים.
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לפקודת האגודות השיתופיות.
 הנגי מצווה בזה על פירוק האגודה הזרם קואופרטיב לחש־
 מלאות ואינסטלציה בירושלים׳ בערבון מוגבל, וממנה
 למפרקים את.ברוך פליגט, מחלקת האיגוד השיתופי, ירושלים,
 וד״ר אלכםגדר צלגיקר, מרכז הקואופרציה, רחוב בן יהודה 36,

 ירושלים. .

ה ע ד ו  ה
 , גמםרת בזה הודעה כי באישורי מהיום שוגה שם האגודה

 הרשומה מטה כדלהלן:
ת הנוער העובד להת־ צ ו ב  השם הקודם: ״החושלים״ ק

 ישבות שיתופית׳ בערבון מוגבל•
צת הנוער העובד להת־ , קבו ,  השם החדיש: ״עמידר

 ישבות שיתופית בערבון:מוגבל•

 כ״ג באלול תשי״ד (21 בספטמבר 1954) •
 ל• גרפונקל

 רשם האגודות השיתופיות

י הודעות לפי סעיף 59 (ד)  י

 הואיל וביום ב׳ באייר תשי״ד (5 בטאי 1954) פורסמה בילקוט
 הפרסומים 349, הודעה, שאם תוך מועד של שלושה חדשים מיום
 פרסומה לא יראו לי סיבות המחייבות אחרת יימחקו שמותיהן של
 האגודות ״אלנג׳ח״ אגודה חקלאית שיתופית בחרפש בע״מ•
 ״אלהוריה״ אגודה חקלאית שיתופית במקף בע״מ מפגקם

 האגודות השיתופיות והאגודות יבוטלו•
 והואיל ולא הובאו בפגי כל סיבות המחייבות אחרת׳ הריגי
 מוסר בזה הודעה.ששמותיהן של האגודות הנדוגות, גמחקו מפגקם
 חאנודות השיתופיות והאגודות בוטלו, בתנאי שהתחייבותו של
 כל מנהל, מנהל עסקים וחבר באנודה הג״ל, מקום שהיא קיימת,

 תתמיד ויוסיף להיות לה תוקף כאילו לא בוטלה•

 י״ז בתמוז תשי״ד (15 בספטמבר 1954) ל• גרפונקל
 רשם האנודות השיתופיות
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 פקודת החברות
 הודעה על שחרור מפרק

 שם ההברה: חברת מחסני קרור היפה בע״מ.בפירוק.
 כתובת המשרד הרשוה: רחוב בלפוד 9> חיפה•

 בית המשפט: בית המשפט המחוזי חיפה•
 מספר הענין: תיק אזרחי 50/40•

 עם המברק׳ תיאורו וכתבתו: יעקב קליבנוב׳ עורך דין׳ ת־ד• 53׳
 חיפה•

 תאריך השחרור: כ׳י׳ח באלול תשי״ד (23 בספטמבר 1954).

 כ״ה באלול תשי״ד (23 בספטמבר 1954) ה• קדמון
 מקבל הנכפים הרשמי

 הודעות אלו מתפרסמות על אחריות המודיעים ואין בפרסומן
 משום מתן תעודה על נכונותן

 ״פלרוד״ הברה א״י לסלילת כבישים ולבנין בע״מ
ו ד ע ח  ה

 בישיבת ההנהלה של ״פלרוד״ חברה א״י לסלילת כבישים
 ולבנין בע״מ מיום י״ד באלול תשי״ר ;12 בספטמבר 1054) הוחלט

 שחתימתו היחידה של בל אחד משלושת מנהלי החברה:
 מהנדס אליעזר פרץ׳ מנהל כללי
 דייר יוסף זינגר׳ מנהל כללי

 פישל פינקלשטין׳ מנהל׳
 תחייב את החברה לכל המטרות•

 בית שלאון בע״מ
 נמסרת יבזה הודעה כי החברה הנ״ל החליטה על ידי החלטה
 מיוחדת שנתקבלה ביום כ״ה באב תשי׳יד (24 באונוםט 1954)
 להתפרק מרצון, ומינתה את עורכי הדין ד״ר יואל רוזנברנר׳
 דייר מאיר ולטמן, וד״ר זיינה נוימן, משדרות רוטשילד 4, הל אביב׳

 למפרקי החברה באופן שבל אחד מחם יהיה רשאי לפעול לבדו•
 הגושים, אם יש כאלה׳ נדרשים בזה להגיש את תביעותיהם

 לירי המפרקים תוך חמישה עשר יום מיום הפרסום• •
 ד״ר יואל רוזנברגר

 מפרק

 בשע״ט בע״מ
 נמכרת בזה הודעה כי החברה הנ״ל החליטה על ידי החלטה
 מיוחדת שנתקבלה ביום כ״ה באב תשי״ד (24 באונוכט 1954)
 להתפרק מרצון, ומינתה את עורכי הדין דייר יואל רוזנברנר׳ ר״ד
 מאיר ולטנזן׳וד״ר זיינה נוימן, משדרות רוטשילד 4, תל אביב,

 למפרקי החברה באופן שכל אהד מהם יהיה רשאי לפעול לבדו•
 הנושים׳ אם יש כאלה׳ נדרשים בזה להגיש תביעותיהם לידי

 המפרקים תוך חמישה עשר יום מיום הפרסום.
 ד״ר יואל רוזבברגר

 מפרק

 מסהר ותעשיה (עניני דפוס) בע״מ•
 (בפירוק מרצון)

 ניתנת בזה הודעה שבאסיפה הכללית יוצאת מן' הכלל
 שהתקיימה ביום כ״ד באלול תשי״ד (22 בספטמבר 1954) נתקבלה
 החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ובלומה לביא נתמנתה

 למפרקת החברה•
 כל מי שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל מתבקש להגיש
 את תביעתו למפרקת תוך שלושים יום מיום פרסום הודעה זו
 לפי הכתובת: רוזנסקי, שטרן ,ישותי׳ עבור בלומה לביא, תיד•

 307׳ הל אביב•
 בלומה לביא.

 מפרקת
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 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות׳ י
 הנני מצוה בזה על פירוק האגודה קואופרטיב עובדי אריגי־
 ירושלים בערבון מוגבל, וממנה למפרקים את ד״ר יוסף רייך
 מחלקת האיגוד השיתופי׳ ירושלים׳ ודייר אלכסנדר צלניקר, מרכז

 הקואופרציה, רחוב בן יהודה 36, ירושלים.
 בהתאם לתקנה 11 (ה) לתקנות האגודות השיתופיות, 1934,
 נדרש כל בעל תביעה נץ האגודה להניש את תביעתו בכתב למפר
 קים תוך חודש ימים מיום פרסום הודעה זו, לפי הכתובת: משרד

 העבודה, מחלקת האיגוד השיתופי, רחוב הרצל, ירושלים•

 י״ט באלול תשי״ד (17 בספטמבר 1934) ל• .גרפונקל
 רשם האגודות השיתופיות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף•47 לפקודת האגודות•השיתופיות׳
 הנני מצווה'י בזה־ על פירוק האגודה ״שלוחות״ קואופרטיב
 להובלת משאות בזכרוךיעקב בערבון מוגבל, וממ:ה
 למפרקים את ד״ר יופף רייך, מחלקת האיגוד השיתופי, ירושליפ׳

 ודב כורם׳ מרכז הקואופרציה׳ תיד• 877, תל אביב•
 בהתאם לתקנה 11 (ה) לתקגות האגודות השיתופיות, 1934,
 נדרש בל בעל תביעה מן האגודה להגיש את ׳תביעתו בכתב
 למפרקים תוך חודש• ימים מיום פרסום הודעה זו, לפי הכתובת:

 משרד העבודה, מחלקת האיגוד השיתופי, רחוב הרצל, ירושלים.

 ט״ז באלול תשי״ד (14 בספטמבר 1054) ל• גרפוגקל
 רשם האגודות השיתופיות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות,
 הנני 'מצוד, בזה י על פירוק האגודה ״עציון״ מאפיה קואופ״
 רטיבית בירושלים בערבון מוגבל, וממגה למפרקים את
 ברוך פליגט, מחלקת האיגוד השיתופי, ירושלים׳ וד״ד אלכסנדר

 צלניקר׳ מרכז הקאופרציה׳ רחוב בן יהודה 36׳ ירושלים.
 , בהתאם לתקנה 11 (ה) לתקנות האנודות .השיתופיות׳ 1934׳
 נדרש כל בעל תביעה מן האגודה להגיש את תביעתו בכתב
 למפרקים תוך חודש ימים מיום פרסום הודעה זו׳ לפי הכתובת:
 משרד העבודה, •מחלקת האיגוד השיתופי, רחוב הרצל׳ ירושלים•

 כ״ה באלול תשי״ד (23 בספטמבר 1934) ל• גרפונמל
 רשם האגודות השיתופיות

 ביטול רישום אגודח שיתופית לפי סעיף 50 (2)
 הואיל וביום ב׳ בכסלו תשי״ד (9 בגובמבר 1953) גיתן צו
 על פירוק האגודה ״אילת״ מוסך קואופרטיבי ביפו בערבון

 מוגבל,
 והואיל והפירוק הג״ל גםתיים,

 גיתנת בזה הודעה שרישום האגודה דנ״ל נתבטל ושמה גמחק
 מספר הרישומים של אגודות שיתופיות.

 כ׳ באלול.תשי״ד (18 בספטמבר 1054) ל• גרפונקל
 רשם האגודות השיר! ופיות

 הואיל וביום כ״ז בכסלו תשי״ג (15 בדצמבר 1952) ניתן צו
 על פירוק האגודה ״שהר״ קבוצת הפועל המזרחי להתי־

 שבות שיתופית בערבון מוגבל׳
 והואיל והפירוק הנ״ל נסתיים׳

- ניתנת בזה• הורעה שרישום האגודה הנ״ל נתבטל ושמה
 נמחק משכר• הרישומים של אמרות שיתופיות•

־ (22 בספטמבר 54!.׳1) ל• גרפונקל ״י  כ״ד באלול תשי
 רשם האגודות השיתופיות

 תיקון טעות
 בילקוט הפרסומים 363, תשי״ד׳ עמי 1467׳ בפרט 1 להברה
 חפ/12453, במקום ״כותור בערבון. מוגבל״, צריך להיות ״כוחור

 בערבון מוגבל״.
 א• דגציגר

 רשם.החברות בפועל
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